قرار وزٌر الصحة
) لسنة 2017

رقم (

بشأن تنظٌم قواعد و إجراءات تسجٌل األدوٌة العشبٌة
وزٌر الصحة:
بعد االطالع على القانون رقم  721لسنة  7511بشأن مزاولة مهنة الصٌدلة.
و على القرار الوزاري رقم 771لسنة . 7551
و على القرار الوزاري رقم 123لسنة 7551بشأن .
و على القرار الوزاري رقم 713لسنة 2001بشأن .
و على القرار الوزاري رقم 712لسنة 2001بشأن .
و على القرار الوزاري رقم 241لسنة 2003بشأن .
و على القرار الوزاري رقم 715لسنة  2003بتعدٌل
وعلى القرار الوزارى رقم 312لسنة2070بشان
و على القرار الوزاري رقم 173لسنة .2072
و القواعد المنظمة لتسجٌل االدوٌة العشبٌة المعتمدة من وزٌر الصحة و السكان رقم

لسنة .2071

و بناء على ما عرضه ................................
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر
مادة (ٌ :)7عمل باألحكام المرافقة لهذا القرار فٌما ٌتعلق بتنظٌم قواعد و إجراءات تسجٌل مستحضرات االدوٌة العشبٌة
مادة(ٌ :)2نشر هذا القرار فً الوقائع المصرٌة ،و ٌعمل به من الٌوم التالً لتارٌخ نشره
تحرٌراً2071/--/ -- :
---------------------------------------------------------------------------------------------

القواعد و اإلجراءات المرفقة بقرار وزٌر الصحة
رقم (

) لسنة 2071

مادة ( :)7فً تطبٌق أحكام هذا القرار ٌقصد بالعبارات اآلتٌة المعنى الموضح قرٌن كل منها:


المستحضرات المحلٌة :
أ-

 :Localالمستحضرات الصٌدلٌة المملوكة والتً ٌتم تصنٌعها فً مصانع مرخصة من وزارة الصحة
و السكان المصرٌة و مطابقة الشتراطات التصنٌع الجٌد داخل جمهورٌة مصر العربٌة.

ب-

 :Tollالمستحضرات الصٌدلٌة المملوكة للشركات المقٌدة بسجل التصنٌع لدي الغٌر باالدارة المركزٌة
للشئون الصٌدلٌة و التً ٌتم تصنٌعها فً مصانع مرخصة من وزارة الصحة و السكان المصرٌة و مطابقة
الشتراطات التصنٌع الجٌد داخل جمهورٌة مصر العربٌة.

ج : F.Toll -المستحضرات الصٌدلٌة التً ٌتم تصنٌعها لدى الغٌر ( من مصنع إلى مصنع )
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 مستحضرات مصنعة محلٌا بترخٌص (: (Under license
مستحضرات تنتج و تصنع فً مصنع مرخص من وزارة الصحة و السكان المصرٌة و مطابقة الشتراطات التصنٌع الجٌد
داخل جمهورٌة مصر العربٌة بتصرٌح من شركة أجنبٌة خارج جمهورٌة مصر العربٌة (بالد مرجعٌة) تمتلك اسم و
تركٌبة المستحضر بشرط أن تكون :
 .7تركٌبة المستحضر المقدم للتسجٌل هى نفس تركٌبة المستحضر المتداول ببلد المنشأ او ٌتم
تعدٌلها طبقا للقواعد المعمول بها فً جمهورٌة مصر العربٌة .
 .2المواد الخام الخاصة بالمستحضر تكون من نفس المصدر للمنتج المتداول ببلد المنشأ أو تكون
الشركة المصرٌة حاصلة على تفوٌض بالتورٌد من مصدر اخر له نفس مواصفات المواد الخام.
 .1المستحضر المقدم للتسجٌل له نفس اسم المستحضر المتداول ببلد المنشأ (اذا لم ٌتعارض مع
اسم مستحضر اخر متواجد بالسوق المحلى ).
 .4تق دٌم شهادة تداول و بٌع حر من بلد المنشأ مذكور بها بٌان تركٌب المستحضر المتدول فً بلد
المنشأ و /أو عبوة المستحضر و تكون جمٌعها صادرة من جهة رسمٌة ذات صلة ( وزارة
الصحة أو وزراة الزراعة والغذاء أو وزارة البٌئة فً بلد المنشأ ) و موثقة من القنصلٌة
المصرٌة ببلد المنشأ للمستحضر .

 المستحضرات المستوردة :
المستحضرات الصٌدلٌة التً تستورد من الخارج تامة الصنع أو التً ٌتم تصنٌعها فً الخارج و ٌتم تعبئتها و تغلٌفها فً
مصانع داخل البالد.
أ-

 :Imported Bulkالمستحضرات الصٌدلٌة التً ٌتم تصنٌعها فً الخارج (بالد مرجعٌة) و ٌتم تعبئتها
أو /و تغلٌفها داخل جمهورٌة مصر العربٌة.

ب : Imported Finished -المستحضرات الصٌدلٌة التً ٌتم تصنٌعها و تعبئتها و تغلٌفها خارج جمهورٌة
مصر العربٌة و تستورد تامة الصنع من الخارج (بالد مرجعٌة).


الشركة  :الشركة طالبة تسجٌل المستحضر



 : Pilot batchالتشغٌلة التجرٌبٌة



 : R&D Batchالتشغٌلة البحثٌة



) : Good Storage Practice (GSPممارسات التخزٌن الجٌدة



) : Good Distribution Practice (GDPممارسات التوزٌع الجٌد




) : Good Manufacturing Practice (GMPممارسات التصنٌع الجٌدة
 : Fast Trackنظام التسجٌل السرٌع



) : Certificate of Pharmaceutical (CPPشهادة التداول الحر
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مادة (- :)2
تخضع جمٌع مستحضرات االدوٌة العشبٌة المحلٌة و المستوردة و المصنعة محلٌا بترخٌص للتسجٌل باالدارة
المركزٌة للشئون الصٌدلٌة
مادة (ٌ :)1قوم طالب التسجٌل بتقدٌم طلب االستعالم عن المستحضر المقدم للتداول المحلً متضمنا
المستندات المطلوبة بالمرفق رقم ( )7الً إدارة تسجٌل المكمالت الغذائٌة و األدوٌة العشبٌة و ٌتم العرض
على اللجنة العلمٌة المتخصصة لألدوٌة العشبٌة خالل ثالثة أشهر من تارٌخ استالم الملف كامال
أ-

ٌتم إستثناء التركٌبات التالٌة من العرض على اللجنة العلمٌة المتخصصة لألدوٌة العشبٌة :

 oموافقة اللجنة العلمٌة المتخصصة لألدوٌة العشبٌة على أحد التركٌبات المعتمدة والتقدم بتركٌبة مماثلة
من حٌث المواد الفعالة والتركٌزات و الشكل الصٌدلى فال ٌتم عرض التركٌبات المماثلة مرة أخرى.
 oذكر التركٌبة من حٌث المواد الفعالة والتركٌزات و الشكل الصٌدلى فً أحد المراجع المذكورة فً
القواعد المنظمة لتسجٌل االدوٌة العشبٌة او المراجع المعتمدة للدواء .
ب-

فً حالة العرض علً اللجنة العلمٌة و تم طلب استٌفاءات للدراسات المقدمة من قبل الشركة تمنح الشركات
مهلة من تارٌخ اصدار خطاب المالحظات ستٌن ٌوم وٌتم اعادة العرض على اللجان العلمٌة المتخصصة فى
خالل ثالثٌن ٌوم من تقدم الشركة باالستٌفاءات.

ج-

فى حالة الموافقة ٌتم اصدار موافقة على السٌر فى اجراءات التسجٌل علً أن تلتزم الشركة بسداد الرسوم
الخاصة بتسجٌل المستحضر قبل التوجه الستالم الموافقة الخاصة بطلب االستعالم .

د-

فى حالة عدم موافقة اللجنة العلمٌة المتخصصة لالدوٌة العشبٌة علً تركٌبة المستحضر ٌصدر خطاب للشركة بعدم
الموافقة علً طلب االستعالم مع إبداء األسباب.

ذ-

ٌجوز لطالب التسجٌل التظلم من القرار النهائً الذي تصدره اللجنة العلمٌة المتخصصة لألدوٌة العشبٌة
وذلك خالل ستٌن ٌوما من تارٌخ اصدار القرار و بموجب طلب مسبب مؤٌدا بالمستندات و المعلومات التً
ٌرغب فى االستناد الٌها عند نظر التظلم مع دفع الرسوم المقررة و ٌتم العرض على اللجنة العلمٌة خالل
ستٌن ٌوما من تارٌخ تقدٌمه .
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مادة ( –:)4تلتزم الشركة بالنسبة للمستحضرات المقدمة للتداول المحلً بتقدٌم االتً خالل ثالثة أشهر من
تارٌخ اصدارموافقة السٌر وإال ٌعتبر طلب التسجٌل الغٌا ً :
(أ) قائمة أسماء تشمل خمسة وعشرٌن اسما ً تجارٌا ً مقترحا ً للمستحضر مرفق بها قرار اللجنة علً أن ٌقوم قسم
االسماء و البطاقات االدوٌة العشبٌة بفحص قائمة االسماء التجارٌة المقدمة من الشركة خالل ٌ 71وم عمل من تارٌخ
استالم قائمة االسماء من الشركة و ٌتم اصدار خطاب الً الشركة بالموافقة علً اسم المستحضر أو برفض قائمة
االسماء االولً المقدمة و فً حالة الرفض ٌتعٌن علً الشركة التقدم بقائمة اخري خالل ٌ 71وم عمل من تارٌخ
اصدار خطاب الرفض و اال ٌلغً طلب التسجٌل و ذلك بالتوازي مع التقدم للتسعٌر .
(ب) تقدٌم المستندات المطلوبة للتسعٌر و المبٌنة بالمرفق رقم ( )2بالنسبة للمستحضرات المحلٌة و المرفق رقم ()1
بالنسبة للمستحضرات المستوردة ،و ذلك إلى إدارة التسعٌر علً أن ٌتم تسعٌر المستحضر سواء كان محلٌا أو
مستوردا.

مادة (( –:)1أ) بالنسبة للمستحضرات المصنعة محلٌا و المصنعة محلٌا بترخٌص و ٌتم تداولها محلٌا تستكمل
اجراءات التسجٌل وفقا للخطوات االتٌة :
ٌتم التقدم إلدارة التخطٌط والمتابعة خالل ثالثة أشهر من تارٌخ اصدارموافقة السٌر وإال ٌعتبر طلب التسجٌل الغٌا ً للحصول على
موافقة استٌرادٌة للمادة الخام بموجب موافقة السٌر وذلك بنا ًء على بٌان التركٌب المقدم من الشركة و المرفق بموافقة السٌر ،
على أن ٌتم ذكر مورد المادة الخام بالموافقة االستٌرادٌة و ٌتم االلتزام بانتاج تشغٌلة تجرٌبٌة ) (Pilot Batchطبقا لمعاٌٌر
منظمة الصحة العالمٌة بحد أدنً  % 70من حجم التشغٌلة االنتاجٌة علً أال ٌتم تداول هذه التشغٌلة بالسوق المحلً  ،وٌتم
السماح للشركة باإلنتاج بموجب الموافقة اإلستٌرادٌة الخاصة بالمادة الخام الداخلة فً المستحضر فً حضور مفتش من اإلدارة
العامة للتفتٌش للتأكد من إنتاج التشغٌلة بنفس مورد المادة الخام بالموافقة االستٌرادٌة  ،و ٌتم استكمال اجراءات التسجٌل وفقا
لبٌان التركٌب الذي تم االنتاج بناءا علٌه و ذلك وفقا للخطوات االتٌة :
.7

سحب عٌنات عن طرٌق اإلدارة العامة للتفتٌش الصٌدلً من هذه التشغٌلة التجرٌبٌة للتحلٌل بالهٌئة القومٌة
للرقابة والبحوث الدوائٌة و ٌلتزم طالب التسجٌل بتقدٌم ملف التحلٌل للهٌئة (شعبة التسجٌل) محتوٌا علً
المستندات و المرفقات المطلوبة لملف التحلٌل و المبٌنة بالمرفق رقم ( )4و تلتزم الهٌئة باصدار نتٌجة التحلٌل
خالل ٌ 30وم عمل من تارٌخ استٌفاء ملف التحلٌل ٌذكر فٌها مصدر المادة الخام و ٌرفق بها بٌان التركٌب الذي تم
التحلٌل علٌه وشهادات تحلٌل المادة  /المواد الخام التً تم التحلٌل علٌها من نفس المصدر المذكور بالموافقة
االستٌرادٌة .

.2

تقدٌم دراسة الثبات المعجلة لمدة ستة اشهر على التشغٌلة التجرٌبٌة متضمنة المستندات و المرفقات المطلوبة
لدراسة الثبات و المبٌنة بالمرفق رقم ( )1إلى ادارة الثبات للتقٌٌم باللجنة العلمٌة المتخصصة لتقٌٌم دراسات
الثبات ،و ٌتم التقٌٌم فى خالل ٌ 30وم عمل من تارٌخ تقدٌم ملف الثبات كامل على أن ٌتم ذكر مصدر المادة الخام
بالموافقة علً دراسة الثبات المقدمة.

(ب) بالنسبة للمستحضرات المستوردة تستكمل اجراءات التسجٌل و فقا للخطوات االتٌة :
 .7تقدٌم ملف التحلٌل للهٌئة القومٌة للرقابة و البحوث الدوائٌة (شعبة التسجٌل) متضمنا المستندات و المرفقات
المطلوبة لملف التحلٌل و المبٌنة بالمرفق رقم ( )4و تلتزم الهٌئة باصدار نتٌجة التحلٌل خالل ٌ 30وم عمل من
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تارٌخ استٌفاء ملف التحلٌل ٌذكر فٌها مصدر المادة الخام و ٌرفق بها بٌان التركٌب الذي تم التحلٌل علٌه
وشهادات تحلٌل المادة  /المواد الخام التً تم التحلٌل علٌها.
 .2تقدٌم المستندات المطلوبة للمستحضر طبقا للقواعد المعتمدة من قسم الثبات للتقٌٌم خالل ٌ 30وم عمل من
تارٌخ تقدٌم المستندات كاملة على أن ٌتم ذكر مصدر المادة الخام بالموافقة علً دراسة الثبات المقدمة .

(ج) بالنسبة للمستحضرات المصنعة محلٌا و المقدمة للتداول للتصدٌر و المناقصات أو للتصدٌر فقط ٌتم اتباع
الخطوات التالٌة:
تقىو انشزكت بتقذيى طهب االستعالو عن انًستحضز و تطبق يبدة ( )3ين هذا انقزار ثى يتى استكًبل اجزاءاث تسجيم
انًستحضزاث انًقذيت نهتصذيز و انًنبقصبث وفقب نًب ورد ببنبنذ (أ) يبدة ( )5بينًب تستكًم اجزاءاث تسجيم انًستحضزاث
انًقذيت نهتصذيز فقظ وفقب نهخطىاث انتبنيت :
تقدٌم دراسة الثبات المعجلة لمدة ستة اشهر أو طوٌلة المدي علً  1تشغٌالت بحثٌة ) (R&Dنهتقييى ين قبم نجنت انثببث خالل
 66يىو عًم ين تبريخ تقذيى يهف انثببث كبيال ،و يتى تقذيى يهف انتحهيم نههيئت انقىييت نهزقببت و انبحىث انذوائيت (شعبت
انتسجيم) عهي عينبث بحثيت ) (R&Dيتضًنب انًستنذاث و انًزفقبث انًطهىبت نًهف انتحهيم و انًبينت ببنًزفق رقى ( )4و تهتزو
انهيئت ببصذار نتيجت انتحهيم خالل  66يىو عًم ين تبريخ استيفبء يهف انتحهيم .

(د) تستكمل اجراءات التسجٌل كالتالً :
تقوم الشركة بطلب تحدٌد موعد لتقدٌم ملف التسجٌل النهائى متضمنا المستندات المبٌنة بالمرفق رقم ( )1و ذلك بعد االنتهاء من
اجراءات التحلٌل وتقدٌم دراسة الثبات و التقدم للتسعٌر فً خالل ثالثة أشهر بحد أقصى من تارٌخ التقدم بملف دراسة الثبات
وذلك الستكمال اجراءات تسجٌل المستحضر و ٌتم اخطار طالب التسجٌل بموقف الملف خالل ٌ 10وم على ان ٌتم اعتماد النشرة
والعبوة الخارجٌة ( داخلٌا بقسم النشرات لألدوٌة العشبٌة وقسم األسماء والبطاقات لألدوٌة العشبٌة) خالل هذه المدة علً أن
ٌتم تقدٌم اإلستٌفاءات كاملة فى خالل ٌ 30وم من تارٌخ إخطار طالب التسجٌل بالمالحظات بالبرٌد االلكترونى  ،و ٌتم االعداد
للعرض على اللجنة الفنٌة لمراقبة األدوٌة و ذلك خالل ٌ 10وم من تارٌخ إستٌفاء طالب التسجٌل للملف كامالً و ٌتم اصدار
اخطار تسجٌل نهائى ٌسري لمدة عشر سنوات (مشروط بتقدٌم ملف الٌقظة الدوائٌة لمركز الٌقظة الصٌدلٌة المصري وفقا لما
ورد بالقواعد المنظمة لتسجٌل األدوٌة العشبٌة الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم  .........لسنة  2071و علً أن تلتزم
الشركة بتقدٌم تقٌٌم دراسة الثبات طوٌلة المدي علً  1تشغٌالت إنتاجٌة و ذلك عند إعادة التسجٌل و ذلك للمستحضرات
المصنعة محلٌا و ٌتم تداولها محلٌا أو للتصدٌر و المناقصات و إال ٌلغً قٌد المستحضر) وفً حالة رفض اللجنة تسجٌل
المستحضر ٌخطر طالب التسجٌل بذلك بموجب خطاب ٌتضمن قرار اللجنة الفنٌة لمراقبة األدوٌة مدرجا ً به أسباب الرفض.

مادة (-:)3
فى حالة استٌفاء ملف المستحضر لجم ٌع المتطلبات فٌما عدا بند التسعٌر ٌتم اصدار اخطار التسجٌل للمستحضر مشروط بعدم
السماح باالنتاج و التداول لحٌن صدور تسعٌرة المستحضر و الٌسمح للشركة خالل هذه الفترة بعمل أى تغٌٌر فى بٌانات
المستحضر اال بعد صدور التسعٌرة .
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مادة ( :)1إعادة تسجٌل المستحضرات السابق تسجٌلها كمستحضرات ادوٌة بشرٌة أو كمكمالت غذائٌة
باالدارة العامة للتسجٌل و ٌسري علٌها االشتراطات الخاصة بتسجٌل مستحضرات االدوٌة العشبٌة
ٌتم اعادة تسجٌل المستحضرات السابق تسجٌلها كمستحضرات االدوٌة البشرٌة أو كمكمالت غذائٌة باالدارة العامة للتسجٌل
و ٌسري علٌها االشتراطات الخاصة بتسجٌل االدوٌة العشبٌة بناءا على طلب ٌقدم من صاحب المستحضر الى إدارة تسجٌل
المكمالت الغذائٌة و االدوٌة العشبٌة متضمنا المستندات المطلوبة لملف اعادة التسجٌل و المبٌنة بالمرفق رقم ( )3و ذلك خالل
السنة االخٌرة من صالحٌة تسجٌل المستحضر واال ٌنتهً قٌد المستحضر و ٌتم عرض المستحضر على اللجنة العلمٌة
المتخصصة لألدوٌة العشبٌة خالل  1اشهر من تارٌخ استٌفاء الملف و تطبق المادة رقم ( )1بند (أ) و (ب)
و فى حالة الموافقة تصدر للمستحضر موافقة علً السٌر فً اجراءات اعادة التسجٌل كدواء عشبً صالحٌتها  1سنوات علً
ان تستكمل االجراءات اعادة التسجٌل بأن تقوم الشركة بطلب تحدٌد موعد لتقدٌم ملف اعادة التسجٌل متضمنا المستندات المبٌنة
بالمرفق رقم ( )1و ٌتم اخطار طالب اعادة التسجٌل بموقف الملف خالل ٌ 10وم من تارٌخ اصدار موافقة السٌر على ان ٌتم
تحدٌث النشرة والعبوة الخارجٌة خالل هذه المدة علً أن ٌتم تقدٌم اإلستٌفاءات كاملة فى خالل ٌ 30وم من تارٌخ إخطار طالب
اعادة التسجٌل بالمالحظات و ٌتم االعداد للعرض على اللجنة الفنٌة لمراقبة األدوٌة و ذلك خالل ٌ 10وم من تارٌخ إستٌفاء ملف
اعادة التسجٌل و ٌتم اصدار اخطار اعادة تسجٌل مدته عشر سنوات أخري من تارٌخ انتهاء االخطار السابق برقم تسجٌل جدٌد
كدواء عشبً ( مشروط بتقدٌم ملف الٌقظة الدوائٌة لمركز الٌقظة الصٌدلٌة المصري وفقا لما ورد بالقواعد المنظمة لتسجٌل
االدوٌة العشبٌة الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم  .........لسنة  2071و علً أن تلتزم الشركة بتقدٌم تقٌٌم دراسة الثبات
طوٌلة المدي علً  1تشغٌالت إنتاجٌة حال عدم تقدٌمهما من قبل و ذلك عند إعادة التسجٌل و ذلك للمستحضرات المصنعة محلٌا
و ٌتم تداولها محلٌا أو للتصدٌر و المناقصات و إال ٌلغً قٌد المستحضر) و ذلك فً حالة عدم تغٌٌر أي من المواد الفعالة كما او
نوعا أما فً حالة قٌام الشركة بتغٌٌر اي من المواد الفعالة كما او نوعا فتتخذ بشأنه كافة االجراءات المقررة للتسجٌل من جدٌد
و ٌسمح فقط بتغٌٌر فى بٌان تركٌب المواد الفعالة  -بناءا علً قرارات اللجنة العلمٌة المتخصصة لالدوٌة العشبٌة و قرارات
اللجنة الفنٌة لمراقبة االدوٌة و فً حالة طلب التزامات تكون المهلة الممنوحة لالنتهاء من تلك االلتزامات المطلوبة هى نفس
مدة صالحٌة موافقة السٌر (  1سنوات)  ،أما فً حالة تعدٌل المواد غٌر الفعالة ٌتم العرض على لجنة المتغٌرات علً
المستحضرات الصٌدلٌة المسجلة و تطبق القواعد و المعاٌٌر الخاصة بها من حٌث االلتزامات و المهل الممنوحة لالنتهاء من تلك
االلتزامات تقوم الشركة بعدها بطلب تحدٌد موعد لتقدٌم ملف اعادة التسجٌل النهائى و ذلك بعد االنتهاء من االلتزامات المطلوبة
وذلك الستكمال اجراءات اعادة تسجٌل المستحضر كما ذكر سلفا .
وفً حالة رفض اللجنة الفنٌة لمراقبة االدوٌة اعادة تسجٌل المستحضر ٌخطر طالب التسجٌل بذلك بموجب خطاب ٌتضمن قرار
اللجنة الفنٌة لمراقبة األدوٌة مدرجا ً به أسباب الرفض.
مادة ( :)1بالنسبة للمستحضرات المقدمة للتسجٌل /اعادة التسجٌل كمستحضرات ادوٌة بشرٌة أو كمكمالت غذائٌة و ٌسري
علٌها االشتراطات المطلوبة لتسجٌل االدوٌة العشبٌة تمنح هذه المستحضرات مهلة عامٌن لالنتهاء من اجراءات التسجٌل  /اعادة
التسجٌل كما هو موضح سلفا و الحصول علً اخطار تسجٌل  /اعادة تسجٌل كمستحضر دواء عشبً مع االخذ فً االعتبار
اجراءات التسجٌل التً انتهت منها الشركة .
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مادة ( :)5إعادة تسجٌل المستحضرات المسجلة كادوٌة عشبٌة
ٌتم اعادة تسجٌل المستحضرات المسجلة كأدوٌة عشبٌة كل عشر سنوات بناء على طلب ٌقدم من صاحب
المستحضر الى ادارة تسجٌل المكمالت الغذائٌة و االدوٌة العشبٌة متضمنا المستندات المطلوبة لملف اعادة
التسجٌل و ذلك خالل السنة االخٌرة من صالحٌة تسجٌل المستحضر و فى حالة تعدٌل بٌان التركٌب تطبق مادة
( )1و ٌتم اخطار طالب اعادة التسجٌل بموقف الملف خالل ٌ 10وم على ان ٌتم تحدٌث النشرة والعبوة الخارجٌة
(داخلٌا إلى قسم النشرات واألسماء والبطاقات) خالل هذه المدة علً ان ٌتم تقدٌم اإلستٌفاءات كاملة فى خالل 30
ٌوم من تارٌخ إخطار طالب اعادة التسجٌل بالمالحظات و ٌتم االعداد للعرض على اللجنة الفنٌة لمراقبة األدوٌة و
ذلك خالل ٌ 10وم من تارٌخ إستٌفاء طالب اعادة التسجٌل للملف كامالً و ٌتم اصدار اخطار اعادة تسجٌل مدته
عشر سنوات أخري بنفس ذات رقم التسجٌل وفً حالة رفض اللجنة اعادة تسجٌل المستحضر ٌخطر طالب
التسجٌل بذلك بموجب خطاب ٌتضمن قرار اللجنة الفنٌة لمراقبة األدوٌة مدرجا ً به أسباب الرفض.
فً حالة انتهاء مدة تسجٌل المستحضر دون التقدم بملف العادة التسجٌل خالل السنة االخٌرة من صالحٌة اخطار
التسجٌل ٌنتهً قٌد المستحضر.

مادة (: )70
ٌعمل بالقواعد و المعاٌٌر فٌما ٌتعلق بتقٌٌم الدراسات االكلٌنٌكٌة لمستحضرات االدوٌة العشبٌة حال طلبها وفقا لما ورد
بالقواعد المنظمة لتسجٌل االدوٌة العشبٌة الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم  .........لسنة  2071من قبل الهٌئة القومٌة
للرقابة و البحوث الدوائٌة  ،و ذلك وفقا للمدونة المصرٌة للممارسة االكلٌنٌكٌة الجٌدة للمستحضرات الصٌدلٌة الصادر بشأنها
القرار الوزاري رقم  114لسنة . 2073

مادة (:)77
أي تعدٌل فً المواد الفعالة كما او كٌفا تتخذ بشأنه كافة االجراءات القانونٌة للتسجٌل من جدٌد.
مادة (ٌ :)72جوز لطالب التسجٌل التظلم من القرار النهائً الذي تصدره اللجنة الفنٌة لمراقبة االدوٌة وذلك خالل ستٌن ٌوما
من تارٌخ اصدار القرار و بموجب طلب مسبب مؤٌدا بالمستندات و المعلومات التً ٌرغب فى االستناد الٌها عند نظر التظلم و
ٌتم العرض على اللجنة الفنٌة لمراقبة األدوٌة خالل ستٌن ٌوما من تارٌخ تقدٌمه .

مادة (ٌ :)71لغى اخطار التسجٌل فى الحاالت االتٌة "على أن ٌكون االلغاء بقرار من رئٌس االدارة المركزٌة
للشئون الصٌدلٌة و بناء على توصٌة اللجنة الفنٌة لمراقبة االدوٌة"
 .7اذا اجرى اي تغٌٌر فً المستحضر قبل الحصول على موافقة االدارة المركزٌة للشئون الصٌدلٌة طبقا ً للتقرٌر
المقدم من اإلدارة العامة للتفتٌش الصٌدلً .
 .2فً حالة انتهاء مدة تسجٌل المستحضر دون التقدم بملف العادة التسجٌل خالل السنة االخٌرة من التسجٌل و ٌتم
تحرٌز اٌة تشغٌلة ٌتم انتاجها بعد ذلك التارٌخ من قبل اإلدارة العامة للتفتٌش الصٌدلً مع اتخاذ االجراءات
القانونٌة الالزمة فً هذا الشأن.
7

 .1فً حالة عدم التزام الشركة بالمهل المحددة لتقدٌم دراسة الثبات العادة التسجٌل أو تقدٌم تقرٌر الٌقظة طبقاً
للتقرٌر المقدم من اإلدارة العامة للتفتٌش الصٌدلً .

مادة (:)74
ٌجوز تسجٌل المستحضرات المقدمة للتسجٌل ( للتصدٌر و المناقصات أو للتصدٌر فقط ) بنظام التسجٌل
السرٌع (  ( Fast trackبناءا علً طلب الشركة.
مادة (-:)71
فً حالة عدم اإللتزام بالمواعٌد المحددة بالقرار الوزاري ٌتم تجدٌدها لمرة واحدة فقط مع دفع الرسوم
المقررة لذلك و اال ٌتم الغاء طلب التسجٌل .
مادة (:)73
فً حالة عدم االلتزام بالمهل المذكورة أو أي من مواد القرار الوزاري ٌفوض رئٌس اإلدارة المركزٌة
للشئون الصٌدلٌة للبت فً األمر طبقا لألسباب المقدمة .
مادة (:)71
ٌنشر هذا القرار فً الوقائع المصرٌة و ٌعمل به من تارٌخ الٌوم التالً من تارٌخ نشره
تحرٌرا فً 2071 / /

-------------------------------------------------------------------------------------------
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ملحقات القرار الوزاري
أ -اشتراطات العبوة :
 .7شكل العبوة الخارجً ( )Outer pack &labelلمستحضرات االدوٌة العشبٌة :
ٌ .7طبع على ماكٌت العبوة شرٌط دائري مختلف فً لونه عن باقً العبوة و فً مساحة ال تقل عن
 % 71من واجهات العبوة به عبارة "دواء عشبً و  " Herbal Medicineعلً أن تكتب
بخط واضح ٌمأل الشرٌط باللغتٌن العربٌة و االنجلٌزٌة
 .2تطبق قواعد مراجعة العبوات الخارجٌة و الداخلٌة
 .2شكل البطاقة الداخلٌة ( )Inner labelلمستحضرات المكمالت الغذائٌة :
 -7بالنسبة للمستحضرات التً علً هٌئة شرائط ٌ :طبع علً الشرٌط ذاته ()Aluminum foil
تحت االسم التجاري عبارة "دواء عشبً و  " Herbal Medicineبنفس لونه وشكله و
بحجم الٌقل عن  %10من االسم التجاري .
 -2بالنسبة للمستحضرات التً علً هٌئة زجاجات أو برطمانات ٌ :طبع علً بطاقة العبوة شرٌط
دائري عرضً مختلف فً لونه عن باقً البطاقة به عبارة "دواء عشبً و

Herbal

" Medicine
 .1االلتزام بارفاق النشرة الداخلٌة المعتمدة من اللجنة العلمٌة المتخصصة لالدوٌة العشبٌة باللغتٌن العربٌة
و االنجلٌزٌة
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بٌ -لتزم صاحب المستحضر بما ٌلً:
 -7تقدٌم تعهد ٌقر فٌه بالتزامه باحكام قانون حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة رقم  12لسنة  2002والئحته التنفٌذٌة دون ادنى
مسئولٌة على وزارة الصحة.
 -2طباعة اسم المصنع و الشركة صاحبة المستحضر و تارٌخ االنتاج و تارٌخ انتهاء الصالحٌة و رقم التشغٌلة و الباركود
و رقم التسجٌل و السعر على العبوة الخارجٌة وال ٌتم اى تغٌٌر فى المستحضر اال بعد الحصول على موافقة االدارة المركزٌة
للشئون الصٌدلٌة.
 -1اخطار االدارة المركزٌة للشئون الصٌدلٌة باسماء جمٌع الموزعٌن المعتمدٌن لدي الشركة و بأى تغٌر ٌطرأ على البٌانات
الخاصة بهم و التعهد ان الموزع المعتمد ٌطبق قواعد التخزٌن و التوزٌع الجٌد ).(GDP & GSP
 -4التعهد بعدم تغٌٌر الموردٌن للمواد الفعالة اال بعد موافقة االدارة المركزٌة للشئون الصٌدلٌة.
 -1االقرار بمسئولٌته الكاملة عن تخزٌن المواد الخام و عن جمٌع مراحل تصنٌع المستحضر و عن مطابقة المستحضر
للمواصفات الفنٌة و تخزٌن المنتج حتى تمام التوزٌع و فً حالة التصنٌع لدى الغٌر ٌشترط ان ٌكون المصنع مرخصا به من
وزارة الصحة و ان ٌلتزم بجمٌع االلتزامات الواردة بهذا القرار و بقواعد التصنٌع الجٌد ) (GMPو ما ورد بالقرار الوزاري
رقم  115لسنة  2001بشأن اعتماد المدونة المصرٌة السالٌب التصنٌع الجٌد للمستحضرات الصٌدلٌة.
 -3االقرار بأنه ال ٌتم نقل مكان التصنٌع او نقل الملكٌة اال بعد موافقة االدارة المركزٌة للشئون الصٌدلٌة.
 -1التعهد بأن جمٌع البٌانات المقدمة بملف التحلٌل بالهٌئة القومٌة للرقابة و البحوث الدوائٌة للمستحضر مطابقة لما تم
تقدٌمه بملف التسجٌل باالدارة المركزٌة للشئون الصٌدلٌة و ان جمٌع المستندات و البٌانات صحٌحة و على مسئولٌته الكاملة.
ٌ -1طبق علً المستحضرات األدوٌة العشبٌة ما ٌطبق علً األدوٌة بالنسبة لإلعالن.
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