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 إجراءات ترخيص تشغيل مصانع مستحضرات التجميل الدليل التنظيمي الخاص بـ
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إجراءات ترخیص تشغیل مصانع مستحضرات التجمیللدلیل التنظیمي الخاص بـا  
 

   مقدمة .1

دارة العامة لتراخیص المصانع ھى اإلدارة المنوطة لإل التابعةإدارة تراخیص مصانع مستحضرات التجمیل والمطھرات 
 - :بتطبیق أحكام الدلیل الماثل، ولھا على وجھ الخصوص

 مراجعة الرسومات الھندسیة للمصانع المراد ترخیصھا أو عمل أي تعدیالت أو اضافات لخطوط إنتاج بھا.  ●
لترخیص مصانع مستحضرات   GMP( Good Manufacture Practice (لتأكد من تطبیق اشتراطات التصنیع الجید ا ●

أو إلضافة خط إنتاج جدید علي مصنع مستحضرات تجمیل مرخص أو اعتماد أي تعدیل بالمصنع مثل تعدیل الرسم   التجمیل 
 الھندسي ، إضافة ماكینة ، استبدال ماكینة ، إلغاء خط إنتاج.

إلضافة مخزن داخل حدود المصنع أو  GSP (Good Storage Practice( لتأكد من تطبیق اشتراطات التخزین الجید ا ●
 فة محل خزن تابع لمصنع مستحضرات تجمیل مرخص. إضا

 وإصدار رخصة محل خزن تابع لمصنع مستحضرات تجمیل مرخص.   إصدار شھادات بیانات مصانع مستحضرات التجمیل ●
اعتماد أى تعدیل بالبیانات بشھادة بیانات / رخصة المصنع من تغییر اسم مفوض المصنع أو ضم / إلغاء قطعة أرض للمصنع أو  ●

 اسم المصنع أو نقل ملكیة المصنع . تغییر
استخراج صور طبق االصل من شھادات بیانات / رخص مصانع مستحضرات التجمیل  الصادرة من اإلدارة العامة لتراخیص  ●

 المصانع للتوثیق بالخارج.  
  ISO GMP 22716 األوروبیةللمواصفات مطابقة یجب أن تكون جمیع االشتراطات  ●
  بمنح  بموجبھا  للقیام  المصریة  الدواء  ھیئة  تعتمدھا  ان   على  ISO GMP 22716ال  شھادة  لمنح  دولیة  بشركات  االستعانة  یمكن ●

 .ذلك في المتبعة لالجراءات طبقا الفني للتشغیل الترخیص
 

   نطاق التطبیق  .2

 -إلدارة العامة لتراخیص المصانع:التابعة لإدارة تراخیص مصانع مستحضرات التجمیل والمطھرات تختص 

 معتمد.استالم رسم ھندسي  حتىتجمیل  مستحضرات الھندسي لمصنعاستالم طلب لمراجعة الرسم  ●
استالم طلب المصنع بإضافة خط إنتاج جدید علي مصنع مستحضرات تجمیل مرخص أو إجراء أي تعدیل بالمصنع مثل تعدیل  ●

عمل المعاینات الالزمة للتأكد من تطبیق اشتراطات   حتىاستبدال ماكینة أو إلغاء خط انتاج  ماكینة أوالرسم الھندسي أو إضافة 
 إصدار شھادة بیانات المصنع.و Good Manufacture Practice GMPالتصنیع الجید   

 حتىاستالم طلب المصنع إلضافة مخزن داخل حدود المصنع أو إضافة محل خزن تابع لمصنع مستحضرات تجمیل مرخص   ●
وإصدار رخصة محل   Good Storage Practice GSPعمل المعاینات الالزمة للتأكد من تطبیق اشتراطات التخزین الجید  

 نات المصنع.الخزن وشھادة بیا
استالم طلب المصنع لتغییر اسم مفوض المصنع (صاحب الترخیص) أو ضم / إلغاء قطع أرض للمصنع أو تغییر اسم المصنع  ●

 إصدار شھادة بیانات المصنع المعدلة.  حتىأو نقل ملكیة المصنع 
استالم الصور   حتىاستالم طلب المصنع الستخراج صور طبق االصل من شھادة بیانات / رخصة مصنع مستحضرات التجمیل   ●

 طبق األصل معتمدة من شھادة بیانات / رخصة المصنع. 

 

 

  االجراءات .3

 مستحضرات التجمیل ضمن خطوات ترخیص مصانع  GMPإجراء التأكد من تطبیق اشتراطات التصنیع الجید  -
 "یتم ھذا االجراء باالشتراك مع الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة "
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 المستندات المطلوب تقدیمھا من قبل طالب الخدمة للتأكد  من تطبیق اشتراطات التصنیع الجید ضمن خطوات اصدار شھادة بیانات  

یقوم المصنع بتقدیم طلب إلي الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة مرفق بھ المستندات االتیة : -1  

 صورة بطاقة الرقم القومى (األصل لإلطالع). 
 صحیفة حالة جنائیة ساریة تفید عدم وجود سوابق لصاحب الترخیص .

 أصل شھادة میالد أو مستخرج رسمى منھا لصاحب الترخیص . 
 رسم  ھندسى للموقع المراد ترخیصھ من أصل و صورتین و یكون مختوم بختم مھندس استشاري و موضح بھ اآلتي : 

personal flow, material flow.  
 صحیفة اإلستثمار .

 صورة من قرار تخصیص األرض ( األصل لإلطالع ) 
 صورة من السجل التجاري (األصل لالطالع ) 

 صورة من البطاقة الضریبیة ( األصل لالطالع )
تقوم الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة بإرسال صورة من الطلب المقدم من المصنع إلي اإلدارة المختصة .-2  
مشتركة من قبل الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة و ھیئة الدواء المصریة .یتم إجراء معاینة -3  
بعد إستخراج رخصة التشغیل من الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة , یتقدم المصنع بالمستندات االتیة لإلدارة العامة لتراخیص -4

ج  شھادة البیانات الخاصة بالمصنع و ھي كاالتي :  المصانع إلستخرا  
 الخاص باإلدارة العامة لتراخیص المصانع  الرابط اإللكترونى الستقبال الطلباتیم جمیع المستندات المطلوبة علي یتم تقد  •

https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7 

 . طلب علي ورق الشركة بتوقیع رئیس مجلس اإلدارة أو من لھ حق التوقیع الصدار شھادة بیانات المصنع. 1
 صورة من رخصة التشغیل الصادرة من الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة .-2
واستالم  لعامة لتراخیص المصانع)اإلدارة ا.تفویض لمندوب الشركة في التعامل مع ھیئة الدواء المصریھ/اإلدارة المركزیة للعملیات (-3

 وتسلیم كافة المستندات الخاصة بالشركة ویكون التفویض معتمد بصحة توقیع البنك ممن لھ حق التوقیع .
في خزینة ھیئة الدواء   مقابل الخدمة, یتم التوجھ إلي اإلدارة العامة لتراخیص المصانع لطلب إذن تورید  مقابل الخدمةإیصال سداد  -4

 المصریة .
 : حال الطلب   إجراء مراجعة الرسم الھندسي  لمصنع مستحضرات تجمیل -2

 "یتم ھذا االجراء من خالل اإلدارة العامة لتراخیص المصانع "

 المستندات المطلوب تقدیمھا من قبل طالب الخدمة لمراجعة الرسومات  الھندسیة الخاصة بمصنع مستحضرات تجمیل 

 الخاص باإلدارة العامة لتراخیص المصانع  الرابط اإللكترونى الستقبال الطلباتیتم تقدیم جمیع المستندات المطلوبة علي  •
https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7 

اآلتي یتم تقدیم طلب مراجعة الرسومات الھندسیة علي ورق الشركة بتوقیع رئیس مجلس اإلدارة أو من لھ حق التوقیع مذكور بھ  -1
: 

المصنع/ترخیص جدید ام مصنع مرخص / خطوط اإلنتاج المطلوب مراجعتھا و نشاط  اسم المصنع / اسم طالب الترخیص /  
خط النتاج شكل صیدلي واحد ام اشكال صیدالنیة متعددة او مناطق غیر انتاجیة.و ھ  عددھا كما یذكر عما اذا كان المطلوب مراجع

طبقا ً  2021لسنة  273واء المصریة رقم ذلك حتي نتمكن من اصدار اذن دفع مقابل الخدمة المطلوب طبقا لقرار رئیس ھیئة الد
 للجدول المرفق.

تتم مراجعة الرسم الھندسي بحضور ممثلي المصنع علي ان یكونوا ممثال عن االنتاج و ممثال عن اإلدارة الھندسیة لعرض   •
 الرسومات الھندسیة علي اللجنة .

 اآلتي : او موضح بھ envelope fileمن الرسم الھندسي كل نسخة ب  نسختین ورقیتینیتم تقدیم  •
 لوحة المسارات موضحاً بھا :  -أ

1. Personnel flow 
2. Material flow (primary packaging and secondary packaging) 
3. Intermediate product flow 
4. Waste products flow 
5. Finished products flow 

Notes : 
  مفتاح اللوحة البد أن یذكر جمیع تفاصیل اللوحة  .1

https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7
https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7
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(The Company name, Color coding, key for any abbreviations and Activity of the production 
line) 

 یجب أن یكون الخط واضح لكل تفاصیل الرسم الھندسي . .2
 عند إضافة خط إنتاج جدید , یجب توضیح مكان الخط علي الرسم الھندسي ( أي عمل تظلیل لباقي الجزء المرخص )    .3
 لمنطقة إنتاجیة ، یجب تظلیل المنطقة اإلنتاجیة المرخصة علي الرسم الھندسي .   upgradingعند  .4
 مراعاه تجنب االخطاء اإلمالئیة.  .5

6. Laminar Air Flows (LAFs) , hatches , autoclaves and lyophilizes must be clarified 
الخاص بإدارة تراخیص المصانع متضمناً طلب المراجعة و صورة اذن الدفع    الرابط اإللكترونى الستقبال الطلبات* یتم التقدیم علي  

 و اإلیصال الدال علي سداد مقابل الخدمة و الرسومات الھندسیة علي أن یتم إحضار النسخ الورقیة یوم المراجعة .
لمراجعة و عددھا والمسدد مقابل الخدمة علما ً بأن لجنة مراجعة الرسومات الھندسیة ملتزمة بمراجعة خطوط اإلنتاج الواردة بطلب ا  -

 لھا .
 

 إجراء تحدیث عنوان المصنع -3
رة ترخیص مصانع مستحضرات التجمیل و المطھرات "  "یتم ھذا االجراء من خالل  إدا  

 المستندات المطلوب تقدیمھا من قبل طالب الخدمة لتحدیث عنوان المصنع  

 الخاص باإلدارة العامة لتراخیص المصانع  الرابط اإللكترونى الستقبال الطلباتیتم تقدیم جمیع المستندات المطلوبة علي  •
qBvRC5pP7https://forms.gle/roVoAko1 

طلب علي ورق الشــركة بتوقیع رئیس مجلس اإلدارة أو من لھ حق التوقیع لتحدیث عنوان المصــنع معتمد بصــحة توقیع  .1
 البنك.

 صورة من السجل التجاري الجدید  .2
 صورة من البطاقة الضریبیة الجدیدة.  .3
 صورة من سند حیازة العین . .4
 صحیفة اإلستثمار بھا تعدیل اإلسم (إن وجد). .5
 صورة من رخصة التشغیل الصادرة من الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة. .6

تفویض لمندوب الشركة في التعامل مع ھیئة الدواء المصریھ/اإلدارة المركزیة للعملیات (اإلدارة العامة لتراخیص   .7
 المصانع) معتمد بصحة توقیع البنك .

استبدال ماكینة   -إضافة ماكینة  -ن خطوات إضافة خط إنتاج جدید ضم GMPإجراء التأكد من تطبیق اشتراطات التصنیع الجید  -4
 إضافة مخزن. -إلغاء خط إنتاج  -

 "یتم ھذا االجراء باالشتراك مع الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة "

 المستندات المطلوب تقدیمھا من قبل طالب الخدمة للتأكد  من تطبیق اشتراطات التصنیع الجید  
ضمن خطوات (إضافة خط إنتاج جدید - إضافة ماكینة - استبدال ماكینة - إلغاء خط إنتاج) (اي تعدیل للقوى المحركة لألالت 

 والمعدات) أو إضافة مخزن. 
التعدیل المطلوب مرفقاً بھ الرسم الھندسي .یقوم المصنع بتقدیم طلب إلي الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة موضحاً بھ نوع -1  
تقوم الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة بإرسال صورة من الطلب المقدم من المصنع إلي إدارة تراخیص مصانع مستحضرات التجمیل و -2

 المطھرات  
یتم إجراء معاینة مشتركة من قبل الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة و ھیئة الدواء المصریة -3  
بعد إستخراج رخصة التشغیل من الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة , یتقدم المصنع بالمستندات االتیة إلدارة تراخیص مصانع  -4

 مستحضرات التجمیل و المطھرات إلستخراج شھادة البیانات الخاصة بالمصنع و ھي كاالتي :  
 الخاص باإلدارة العامة لتراخیص المصانع  الرابط اإللكترونى الستقبال الطلباتیتم تقدیم جمیع المستندات المطلوبة علي  •

https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7 

 حق التوقیع الصدار شھادة بیانات المصنع... طلب علي ورق الشركة بتوقیع رئیس مجلس اإلدارة أو من لھ 1
 .صورة من رخصة التشغیل الصادرة من الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة .-2

https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7
https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7
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 ) اإلدارة العامة لتراخیص المصانع.تفویض لمندوب الشركة في التعامل مع ھیئة الدواء المصریھ/اإلدارة المركزیة للعملیات (-3
 لخاصة بالشركة ویكون التفویض معتمد بصحة توقیع البنك ممن لھ حق التوقیع .واستالم وتسلیم كافة المستندات ا 

 الرسم في حال إضافة خط إنتاج جدید , یتم التوجھ إلي اإلدارة العامة لتراخیص المصانع لطلب إذن التورید قبل سداد    الرسوم إیصال سداد -4
 في خزینة ھیئة الدواء المصریة . 

 5-إجراء معاینة المصانع  ضمن خطوات اعتماد أي تعدیل بالمصنع  تعدیل الرسم الھندسي - اي تعدیل یخص معامل رقابة الجودة . 

 "یتم ھذا االجراء من خالل إدارة تراخیص مصانع مستحضرات التجمیل و المطھرات  " 

 المستندات المطلوب تقدیمھا من قبل طالب الخدمة للتأكد  من تطبیق اشتراطات التصنیع الجید  
التأكد من تطبیق اشتراطات التصنیع الجید ضمن خطوات ( تعدیل الرسم الھندسي - اي تعدیل یخص معامل رقابة الجودة). (دون 

 اجراء تعدیل للقوى المحركة لألالت والمعدات)
یقوم المصنع بتقدیم طلب إلي اإلدارة المختصة بھ نوع التعدیل المطلوب مرفقاً بھ الرسم الھندسي . -1  
یتقدم المصنع بالمستندات االتیة إلستخراج شھادة البیانات الخاصة بالمصنع و ھي كاالتي :   -2  

 الخاص باإلدارة العامة لتراخیص المصانع  الرابط اإللكترونى الستقبال الطلباتیتم تقدیم جمیع المستندات المطلوبة علي  •
s://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7http 

 . طلب علي ورق الشركة بتوقیع رئیس مجلس اإلدارة أو من لھ حق التوقیع. 1
 . الرسم الھندسي .2
 .صورة من رخصة التشغیل الصادرة من الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة .3
اإلدارة العامة  یة للعملیات(.تفویض لمندوب الشركة في التعامل مع ھیئة الدواء المصریھ/اإلدارة المركز4

واستالم وتسلیم كافة المستندات الخاصة بالشركة ویكون التفویض معتمد بصحة  لتراخیص المصانع)
 توقیع البنك ممن لھ حق التوقیع .

یتم إجراء معاینة من قبل ھیئة الدواء المصریة .-3  
 

 6-إجـــراء تغییر اسم المصنع:

إدارة تراخیص مصانع مستحضرات التجمیل و المطھرات " "یتم ھذا االجراء من خالل    

 المستندات المطلوب تقدیمھا من قبل طالب الخدمة لتغییر إسم المصنع 

 الخاص باإلدارة العامة لتراخیص المصانع  الرابط اإللكترونى الستقبال الطلباتیتم تقدیم جمیع المستندات المطلوبة علي  •
https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7 

 . طلب علي ورق الشركة بتوقیع رئیس مجلس اإلدارة أو من لھ حق التوقیع لتغییر إسم المصنع معتمد بصحة توقیع البنك.1
 . صورة من السجل التجاري الجدید2

 لجدیدة. . صورة من البطاقة الضریبیة ا3
 . صحیفة اإلستثمار بھا تعدیل اإلسم (إن وجد).4
. تفویض لمندوب الشركة في التعامل مع ھیئة الدواء المصریة/ اإلدارة المركزیة للعملیات (اإلدارة العامة لتراخیص 5

فویض معتمد المصانع) و في حالة رغبة رئیس مجلس اإلدارة في تفویضھ في استالم ترخیص المصنع بعد إصداره  یكون الت
 بصحة توقیع البنك.

 . صورة من رخصة التشغیل الصادرة من الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة.6
 7-إجـــراء استخراج صورة طبق األصل من رخصة / شھادة بیانات المصنع:

 "یتم ھذا االجراء من خالل إدارة تراخیص مصانع مستحضرات التجمیل و المطھرات " 
 المستندات المطلوب تقدیمھا من قبل طالب الخدمة إلستخراج صورة طبق األصل من 

 رخصة / شھادة بیانات المصنع 
 الخاص باإلدارة العامة لتراخیص المصانع  الرابط اإللكترونى الستقبال الطلباتیتم تقدیم جمیع المستندات المطلوبة علي  •

https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7 
طلب معتمد و مختوم علي ورق الشركة موضح بھ الغرض ( استخراج صورة طبق االصل ) و الدولة المراد التصدیر لھا مع -1

 توضیح اللغة ( عربي / انجلیزي ) المراد إستخراج الصورة طبق االصل بھا . 
 2-صورة من أحدث رخصة / شھادة بیانات للمصنع و الصادرة من اإلدارة العامة لتراخیص المصانع .

https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7
https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7
https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7
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في   مقابل الخدمة, یتم التوجھ إلي اإلدارة العامة لتراخیص المصانع لطلب إذن التورید قبل سداد مقابل الخدمةإیصال سداد   -3
 خزینة ھیئة الدواء المصریة .

لمندوب  اإلدارة العامة لتراخیص المصانع)صریة /اإلدارة المركزیة للعملیات (صورة من تفویض موجھھ لھیئة الدواء الم-4
 المصنع المفوض لھ بالتعامل مع ھیئة الدواء المصریة علي أن یتم اإلطالع علي أصل التفویض عند إستالم الصورة طبق األصل .

 علي أن یتم تقدیم المستندات االتیة عند اإلستالم : 
استخراج الصورة طبق االصل . أصل طلب   *  

 *صورة من إذن التورید  
. مقابل الخدمة*أصل ایصال سداد   

 *أصل التفویض لإلطالع . 
 8-إجـــراء ترخیص محل خزن : 

 "یتم ھذا االجراء من خالل إدارة تراخیص مصانع مستحضرات التجمیل و المطھرات " 
 المستندات المطلوب تقدیمھا من قبل طالب الخدمة لترخیص محل خزن تابع لمصنع مرخص 

 الخاص باإلدارة العامة لتراخیص المصانع  الرابط اإللكترونى الستقبال الطلباتیتم تقدیم جمیع المستندات المطلوبة علي  •
https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7 

. محل خزن تابع لمصنع مرخص )   (ترخیصطلب معتمد و مختوم علي ورق الشركة موضح بھ الغرض  1  
 . نسخ من الرسم الھندسي للعین معتمد   3. عدد 2
العقاري أو حكم المحكمة  علي  . مســتند حیازة للعین. ( صــورة من عقد تأجیر أو تملیك )على أن یكون ســاریا و موثق من الشــھر  3

 أن یكون محل الخزن مرخص كنشاط تجاري و لیس سكني أو اداري , ( احضار االصل لالطالع )
 جنیھات  3اإلیصال الدال علي سداد رسم النظر و قدره  -4
العداد و عنوان المحل أو احضار أـصل مـستند من ـشركة الكھرباء یفید وجود عداد مـستقل داخل العین علي أن یثبت بالمستند رقم   -5

 اصل مستند من شركة الكھرباء یفید انھ تم توصیل التیار الكھربائي بصورة دائمة لحین تركیب العداد .
 تعھد من صاحب المؤسسة  بعدم البیع من خالل محل الخزن و عدم تخزین أي مستحضرات صیدلیة تخص أي مؤسسة أخرى -6
ــداد   -7 ــال سـ ــداد  , یمقابل الخدمةإیصـ ــانع لطلب إذن التورید قبل سـ في   مقابل الخدمةتم التوجھ إلي اإلدارة العامة لتراخیص المصـ

 خزینة ھیئة الدواء المصریة .
تفویض سـاري لمندوب الشـركة في التعامل مع ھیئة الدواء المصـریة واسـتالم وتسـلیم كافة المسـتندات الخاصـة بالشـركة ویكون  -8

 ك ممن لھ حق التوقیعالتفویض معتمد بصحة توقیع البن
 9-إجـــراء نقل ملكیة مصنع :

 "یتم ھذا االجراء من خالل إدارة تراخیص مصانع مستحضرات التجمیل و المطھرات " 

 المستندات المطلوب تقدیمھا من قبل طالب الخدمة لنقل ملكیة المصنع 

 الخاص باإلدارة العامة لتراخیص المصانع  الرابط اإللكترونى الستقبال الطلباتیتم تقدیم جمیع المستندات المطلوبة علي  •
https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7 

 حق التوقیع یفید نقل الملكیة  معتمد بصحة توقیع البنك. طلب علي ورق الشركة بتوقیع رئیس مجلس اإلدارة أو من لھ -1
 عقد بیع موثق بین المالك الجدید و البائع.-2
 صورة من السجل التجاري القدیم و الحدیث بعد بیع المصنع .-3
 صورة من البطاقة الضریبیة المعدلة.-4
 الصناعیة.صورة من رخصة التشغیل الصادرة من الھیئة العامة للتنمیة  -5
تفویض لمندوب الشـــركة في التعامل مع ھیئة الدواء المصـــریھ/اإلدارة المركزیة للعملیات (اإلدارة العامة لتراخیص المصـــانع) -6

 واستالم وتسلیم كافة المستندات الخاصة بالشركة ویكون التفویض معتمد بصحة توقیع البنك ممن لھ حق التوقیع .
 

 10-إجـــراء تغییر اسم المفوض الیھ بشھادة البیانات:

 "یتم ھذا االجراء من خالل  إدارة تراخیص مصانع مستحضرات التجمیل و المطھرات " 

 المستندات المطلوب تقدیمھا من قبل طالب الخدمة لتغییر إسم المفوض إلیھ ( صاحب الترخیص )  بشھادة البیانات 

 الخاص باإلدارة العامة لتراخیص المصانع  الرابط اإللكترونى الستقبال الطلباتیتم تقدیم جمیع المستندات المطلوبة علي  •
https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7 

https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7
https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7
https://forms.gle/roVoAko1qBvRC5pP7
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ق التوقیع بالسجل التجاري لتغییر اسم المفوض الیھ و  طلب علي ورق الشركة بتوقیع رئیس مجلس اإلدارة أو من لھ ح-1
 یكون التفویض معتمد بصحة توقیع بنكي. 

 المستندات الشخصیة للمفوض الجدید و ھي : -2
 صورة البطاقة  •
 مستخرج رسمي من شھادة المیالد  •
 صحیفة الحالة الجنائیة.-3
المصریھ/اإلدارة المركزیة للعملیات (اإلدارة العامة لتراخیص تفویض لمندوب الشركة في التعامل مع ھیئة الدواء -4

 . المصانع) واستالم وتسلیم كافة المستندات الخاصة بالشركة ویكون التفویض معتمد بصحة توقیع البنك ممن لھ حق التوقیع
 

 

   المراجع .4
 

 بمزاولة مھنة الصیدلة.بشأن  1955لسنة  127 رقم  القانون .1
 .والئحتھ التنفیذیة بتیسیر اجراءات منح التراخیص للمنشأت الصناعیة بشأن 2017لسنة  15القانون رقم  .2
 والئحتھ التنفیذیة. ھیئة الدواء المصریةبإنشاء و 2019لسنة  151القانون رقم  .3
 بشأن تحدید الجھات ذات الصلة بمنح التراخیص الصناعیة. 2017لسنة  1783الوزراء رقم رقم  مجلس قرار رئیس .4
بشـــأن الشـــروط الواجب توافرھا في محالت خزن األدویة التابعة  2021لســـنة  271قرار رئیس ھیئة الدواء المصـــریة رقم   .5

 للمؤسسات الصیدلیة  
ــریة رقم   .6 ــنة  280قرار رئیس ھیئة الدواء المصـ ــة بالتراخیص ب 2021لسـ ــأن مقابل الخدمات المقدمة من اإلدارات المختصـ شـ

 .التابعة لإلدارة المركزیة للعملیات
بشـأن مقابل الخدمات المقدمة من اإلدارة المركزیة للعملیات لترخیص  2021لسـنة  272قرار رئیس ھیئة الدواء المصـریة رقم   .7

 محال الخزن.
بـشأن مقابل الخدمات المقدمة من لجنة مراجعة الرـسم الھندـسي باإلدارة   2021لـسنة   273قرار رئیس ھیئة الدواء المـصریة رقم   .8

 المركزیة للعملیات .
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