إعــــالن هـــــــــام
بخصوص اشتراطات قيد شركات التصنيع لدى الغير والتي أقرتها المجنة الفنية لمراقبة األدوية وتم

اعتمادها من قبل السيد معالي وزير الصحة وذلك بتاريخ 3122/7/23
اشتراطات قيد شركات التصنيع لدى الغير
1

يجب أن يكون أصحاب الشركات (جميع الشركاء) من أعضاء اتحاد نقابات المين الطبية وفقاً لقانون مزاولة مينة
الصيدلة(عمى أن يكون المساىم بالنصيب األكبر من الصيادلة مشاركين بنسبة ال تقل عن  %51من رأس مال
الشركة) ,ويستثني الشركات التي قيدت قبل اصدار ىذا القرار ,كما يتم تحديد مسئولية كل من الشركاء في الشركة

2

ال يسمح بامتالك أو المشاركة في ممكية أكثر من شركتين ويستثنى الشركات التي قيدت قبل إصدار ىذا القرار.

3

ال يسمح ألحد أصحاب الشركات الذي قام بالتنازل عن الشركة الخاصة بو ,بقيد شركة أخرى قبل عامين من
التنازل

4

يتم قيد شركات التصنيع لدى الغير باإلدارة المركزية لمشئون الصيدلية وبرأس مال ال يقل عن مميون جنيو أو طبقاً
لحدود المنصوص عمييا في قوانين التجارة واالستثمار السارية ,وتستنثى الشركات التي قيدت قبل اصدار ىذا
القرار

5

يجب أن يكون لمشركة مدير صيدلي متفرغ مسجل بنقابة الصيادلة مع إخطار اإلدارة المركزية بأي تغيير يحدث
في تمك البيانات ,وال يسمح بالتسجيل ألكثر من شركة كمدير.

6

تمتزم 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

7

يجب أن يكون لمشركة مقر منفصل (داخل المدن والمراكز فقط).

8

ضرورة احتفاظ الشركة  Tollبالمقر الخاص بيا بسجل دائم يشمل المستحضرات التي تتعامل فييا وأرقام وحجم
التشغيالت ومكان تصنيعيا طوال مدة تسجيل المستحضر عمى أن يتم التفتيش الدوري عمي ىذه السجالت بمعرفة
اإلدارة العامة لمتفتيش

9

ال تزيد عدد المستحضرات المسجمة وتحت التسجيل والمقدمة لمتسجيل لكل شركة  tollعن ( )22عشرون
مستحضر بشري و( )22مستحضر بيطري فقط ,وال يتم احتساب  Line extensionضمن العدد السابق ذكره,
وال يتم احتساب المستحضرات المسجمة لمتصدير أو المقدمة لمتسجيل لمتصدير أو تحت التسجيل لمتصدير ضمن
ىذا العدد وذلك بشرط تقديم التزام الشركة بالق اررات والموائح المنظمة ليذا الموضوع.
يسمح لمشركة بتسجيل  5مستحضرات إضافية في حال التزاميا بإنتاج  %82من العدد المسموح ليا من
المستحضرات لمدة خمس سنوات متواصمة.

 12تمتزم 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
 11يجب 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.
مع اإللتزام أن يكون التخزين بمخزن خاص مرخص لمشركة باالشتراطات الفنية والصحية السارية مع االستثناء من
شرط المساحة ليصبح  222متر ,عمى اال يتم استخدامة اال لمستحضرات الخاصة بالشركة
 12يتم إعادة قيد شركات التصنيع لدى الغير كل  5سنوات ويشترط عند إعادة القيد إنتاج وتداول مستحضر مسجل
بحد أدنى ,عمى تمتزم الشركات التي قيدت قبل صدور ىذا القرار بإعادة القيد خالل سنتين من صدور ىذا القرار.
وتبدأ اإلدارة المركزية لمشئون الصيدلية في استقبال طمبات إعادة القيد في السنة األخيرة من صالحية سجل قيد
الشركة ,عمى أن يتم إعادة قيد الشركات بناءاً عمى االشتراطات السارية لتسجيل قيد الشركة باإلدارة المركزية
لمشئون الصيدلية في حينو ,وفي حالة عدم االلتزام بيذه الميمة والشروط يتم إلغاء قيد الشركة من قبل رئيس اإلدارة
المركزية لمشئون الصيدلة بعد الرفع من قبل اإلدارة العامة لمتفتيش

13

تمتزم الشركات بأال يتم نقل ممكية المستحضر (بشري ,بيطري ,مكمل غذائي) إال بعد مرور ثالث سنوات من
اإلنتاج والتداول وموافقة االدارة العامة لمتسجيل واال يمغى إخطار التسجيل
مع إخطار الجيات المختصة والشير العقاري بعدم السماح بعمل توكيالت أو نقل ممكيات لمشركات أو
المستحضرات دون الرجوع لإلدارة المركزية لمشئون الصيدلية

 14يتم تسجيل شركات التصنيع لدى الغير بشعبة األدويو باإلتحاد العام لمغرف التجاريو ,عمى أن يتم إصدار شياده
لكل شركو تفيد بإشتراكيا فى الشعبو من إتحاد الغرف التجاريو
 15تطبق ىذه االشتراطات الواردة بيذا القرار في حالة نقل ممكية الشركات

