االسئلة المكررة الخاصة بتفعٌل القرار الوزاري رقم  028لسنة 2802
 )1ماهي المزايا التي يقدمها نظام  2812/028عن األنظمة األخرى؟
تسجٌل المستحضرات الصٌدلٌة والحٌوٌة فً فترة زمنٌة أقصاها شهر واحد (وذلك للمستحضرات الحاصلة علً
موافقة الجهات العالمٌة  FDAو ال  )EMAأو مدة شهرٌن (وذلك للمستحضرات الحاصلة علً موافقة احد
الجهتٌن العالمٌة  FDAأو  )EMAأو مدة ستة أشهر للمستحضرات االخرى المقدمة بنظام CTD
 )2ماهي اآللية والخطوات التي سيتم اتباعها للتسجيل طبقا ً لنظام 2812/028؟
تم وضع آلٌة موضحة للخطوات المطلوبة تفصٌالً للتسجٌل من خالل نظام  2802/028وقد تم عرضها على
الشركات والجهات ذات الصلة لبٌان آراءهم فٌها وتم اعتمادها ٌ ,مكنكم اإلطالع على الالئحة من خالل الرابط
التالً
 )3ماهو موقف صندوق المثائل فى االستعالم عن المستحضرات الصيدلية للتسجيل طبقا ً لنظام 2812/028؟
ٌتم االلتزام بصندوق المثائل كما هو متبع بعد التقدٌم على البرنامج االلكترونى الخاص بطلبات االستعالم ,وفى
حالة اكتمال صندوق المثائل ٌتم العرض على لجنة السٌاسات الدوائٌة للقبول او الرفض طبقا ً إلحتٌاجات السوق
دون التقٌد بأعداد المستحضرات فى صندوق المثائل وٌتم إعالن القوائم واإلجراءات الالزمة لتسجٌل هذه
المستحضرات .
 )4ماهو مقابل خدمات تسجيل المستحضرات الصيدلية طبقا ً لنظام 2812/028؟
ٌختلف مقابل تسجٌل المستحضرات الصٌدلٌة طبقا ً لكونها مصنعة محلٌا ً أو مستوردة ,وٌوضح الجدول التالً قٌمة
التسجٌل والخطوات التً ٌتم تحصٌل مقابل الخدمة بها

المستحضرات المستوردة

المستحضرات المحلية

مرحلة السداد

 00111جنيه مصري

 00111جنيه مصري

مقابل إصدار موافقة طلب االستعالم

 010111جنيه مصري

 010111جنيه مصري

مقابل تسعير المستحضر

 000111جنيه مصري

 000111جنيه مصري

عند تقديم ملف التسجيل

 0000011جنيه مصري

 0100011جنيه مصري

عند استالم اخطار التسجيل

 0000011جنيه مصري

 0100011جنيه مصري

اإلجمالي

 0010111جنيه مصري

 0010111جنيه مصري

ايصال للتقدم بطلب االستعالم

 )5هل يمكن تحويل المستحضرات تحت التسجيل باالنظمة االخرى الى النظام الجديد 2812/028؟
من الممكن تحوٌل المستحضرات تحت التسجٌل من أى من تلك االنظمة إلً النظام الجدٌد  2802/028وتختلف آلٌة
تطبٌق ذلك طبقا ً للمرحله التً وصل إلٌها المستحضر علً نظامه الحالً .
 )2ما هي الجهة المختصة التي ستقوم باستقبال طلبات االستعالم المقدمة على نظام 2812/028؟
سٌتم تقدٌم طلبات االستعالم إلدارة تسجٌل االدوٌة البشرٌة والمستحضرات الحٌوٌة كما هو متبع حالٌاً ,وذلك عن
طرٌق البرنامج المخصص لذلك بالموقع الرسمً لإلدارة المركزٌة للشئون الصٌدلٌة .
قامت االدارة العامة للتسجٌل بتحدٌد خط سٌر للملفات والمستحضرات المقدمة على نظام  2802/028بحٌث تضمن
االنتهاء فى الفترة المحددة فور استكمال كافة مكونات الملف طبقا لآللٌة التنفٌذٌة المعلنة.

