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مقترح اشتراطات قيد شركات التصنيع لدى الغير((Toll
 -1يجب أن يكون أصحاب الشركات (جميع الشركاء) من الصيادلة عمى أن يسمح بأن يكون صاحب الشركة أو الشركاء طبيب بيطري
في حال ما اذا كان نشاط الشركة أدوية بيطرية فقط ,ويستثني الشركات التي قيدت قبل اصدار ىذا القرار والشركات التي ليا
مستحضرات مسجمة أو تحت التسجيل وليس ليا كارت تول ,كما يتم تحديد مسئولية كل من الشركاء في الشركة.
 -2ال يسمح لمصيدلي الذي قام بإلغاء قيد الشركة الخاصة بو ,بقيد شركة أخرى قبل عامين من اإللغاء.
 -3يتم قيد شركات التصنيع لدى الغير باإلدارة المركزية لمشئون الصيدلية مقابل خدمة  25,000جنيو خمس وعشرون ألف جنيو.
 -4يتم قيد شركات التصنيع لدى الغير باإلدارة المركزية لمشئون الصيدلية وبرأس مال ال يقل عن مميون جنيو وتستنثى الشركات التي
قيدت قبل اصدار ىذا القرار والشركات التي ليا مستحضرات مسجمة أو تحت التسجيل وليس ليا كارت تول. .
 -5يجب أن يكون مدير الشركة صيدلي مسجل بنقابة الصيادلة مع إخطار اإلدارة المركزية بأي تغيير يحدث في تمك البيانات ,ويجوز أن
يكون مدير الشركة التي تعمل في مجال تسجيل األدوية البيطرية فقط طبيب بيطري مصرح لو بمزاولة المينة.
 -6تمتزم شركة تصنيع األدوية لدى الغير( ) TOLLبتحديد مصانع األدوية التي ستقوم بالتصنيع لدييا وتقديم العقود الدالة عمى ذلك,
وتحديد الصيدلي المدير المسئول بالمصنع الذي سيعتمد بيانات تركيب المستحضرات المقدمة لمتسجيل من الشركة بشرط موافقتو عمى القيام
بذلك وتكون معتمدة من رئيس مجمس اإلدارة مع التصديق البنكي عمى التوقيع أو تمتزم الشركة بالتعاقد مع استشاري عمى أال يزيد عدد
الشركات المتعاقد معيا اإلستشاري الواحد عن  3شركات ,عمى أن يتوفر بو المواصفات اآلتية:
*-أن يكون صيدلي ولو خبرة ال تقل عن  15عاما في مجال تصنيع الدواء .
*-أو حاصل عمى درجة الدكتوراه في العموم الصيدلية في المجاالت ذات العالقة بتصنيع الدواء.
 - 7ضرورة احتفاظ الشركة  Tollبسجل دائم يشمل المستحضرات التي تتعامل فييا وأرقام وحجم التشغيالت ومكان تصنيعيا طوال مدة
تسجيل المستحضر عمى أن يتم التفتيش الدوري عمي ىذه السجالت بمعرفة إدارة التفتيش عمى المكاتب العممية.
 -8ال تزيد عدد المستحضرات المسجمة وتحت التسجيل والمقدمة لمتسجيل لكل شركة  tollعن ( )20عشرون مستحضر فقط وال يتم احتساب Line
 extensionضمن العدد السابق ذكره  ,ويطبق ىذا القرار أيضا عمى المستحضرات البيطرية.

ال يتم احتساب المستحضرات المسجمة ل متصدير أو المقدمة لمتسجيل لمتصدير أو تحت التسجيل لمتصدير ضمن ىذا العدد ,وذلك بشرط
تقديم إقرار من الشركة بعدم طمب تحويل ىذه المستحضرات لمتداول بالسوق المحمى.
عمى أن يتم منح شركات التصنيع لدى الغير  5مستحضرات أخرى لمتسجيل حال تداول  5مستحضرات خاصة بيا كتشجيع حيث أن
الشركة أثبتت جديتيا في اإلنتاج.
 -9تمتزم الشركات  Tollبإرسال السيرة الذاتية لمدير الشركة وكذلك االستشاري أو المدير المسئول بالمصنع الذي سيعتمد بيان التركيب
متضمنة سابق خبراتيم وأعماليم ,كما تقوم الشركة بإنشاء  company profileالخاص بيا وذلك قبل القيد.
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يجب أن ينص في عقد التصنيع بين الشركة صاحبة المستحضر والمصنع أن تكون المسئولية كاممة عمى المصنع حتى إنتاج

المنتج النيائي وان تكون مسئولية التخزين والتوزيع ىي مسئولية الشركة صاحبة المستحضر.
 -11تمتزم شركة التصنيع لدى الغير بترخيص مخزن خاص بيا من قبل و ازرة الصحة والسكان قبل القيد  ,وفيما يخص الشركات
السابق قيدىا قبل صدور قرار المجنة الفنية في  2014/12/25أو الشركات التي ليا مستحضرات مسجمة أو تحت التسجيل وليس
ليا كارت تول تمنح ميمة عامان لترخيص مخزن خاص بيا
 -12تمتزم شركات التصنيع لدى الغير الجديدة بعد القيد بإنشاء المصنع تنظم كالتالي:


يتم تقديم طمب ترخيص المصنع باإلدارة العامة لمتراخيص متضمناً تخصيص االرض واجراء جزء من المباني خالل
مدة أقصاىا أربع سنوات من تاريخ اصدار أول االخطار,




يتم استكمال إنشاء المصنع في مدة أقصاىا  8سنوات من تاريخ اصدار أول اخطار,
وفي حال عدم االلتزام بيذه الميل يتم إلغاء قيد الشركة.

 -13فيما يخص الشركات السابق قيدىا قبل صدور قرار المجنة الفنية في  2014/12/25أو الشركات التي ليا مستحضرات مسجمة أو
تحت التسجيل وليس ليا كارت تول تمتزم بإنشاء مصنع تنظم كما سبق عمى أن يتم ذلك خالل مدة أقصاىا  8سنوات من تاريخ
صدور االشتراطات المعدلة لقيد شركات التصنيع لدى الغير إذا كان صدر لمشركة إخطارات تسجيل من قبل ,وفي حالة إذا لم يكن
صدر إخطارات تسجيل لمشركة من قبل يتم احتساب  8سنوات من صدور أول اخطار.
عمى أن يسمح لمشركات التصنيع لدى الغير باالندماج سوياً لتشكيل كيان واحد مع االحتفاظ بجميع المستحضرات الخاصة بيم.
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