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  (األمصال اللقاحات  )الرتخيص بتسجيل املستحضرات البيولوجية البيطرية 

وزارة الزراعة واستصالح األراضى /  الييئة العامة لمخدمات البيطرية    :  جهظ الترخيص

يشارؾ بالرأى لجنة المشتريات الخارجية                  

  المدتندات المطلوبظ 1/ 27

رئيس  / طمب بأسـ رئيس مجمس إدارة الييئة العامة لمخدمات البيطرية 27/1/1  
. لجنة تسجيؿ المستحضرات البيطرية 

.  صورة اذف دفع رسـو تسجيؿ كؿ مستحضر 27/1/2  

استمارة  )انات ػع مف صاحب المعاممة وكاممة البيػؿ موؽػب التسجيػ طؿ27/1/3  
(  . بيانات التسجيؿ 

  (20مرفؽ رقـ               ) 

وزارة الزراعة أو  )دة مف السمطة المختصة ػادة منشأ وتداوؿ معتـػ شو27/1/4  
مف بمد المنشأ وكذا معتمدة مف السمطات الدبموماسية المصرية  (الصحة 

 : ويوضح االتىفي ىذا البمد 

اسـ وعنواف المصنع مصحوبا بشيادة الجودة    - 

GOOD  MANUFACTTURE  PRODUCTION (GMP) 

. اسـ المقاح وتركيبو وكمية محتوياتو    - 

شيادة تفيد أف المقاح متداوؿ ببمد المنشأ تحت نفس االسـ والتركيب    - 
. وبداية تاريخ التداوؿ 
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 عدد خمسة صور بياف التركيب بالكامؿ موضح بيا المواد الفعالة وغير 27/1/5  
. الفعالة مثؿ المواد الممونة والحافظة والمذيبة 

 عدد خمسة صور مف طريقة التحميؿ تفيد بياف التركيب في المنتج النيائى 27/1/6  
. بالتفصيؿ وكذلؾ بقايا المواد المضافة عمى المقاحات 

.  عدد عشروف عينة لمتحميؿ 27/1/7  

 صورتاف مف شيادة التحميؿ موضحا بيا رقـ التشغيمة الخاص بالعينة 27/1/8  
المرسمة لمتحميؿ وبيا أيضا تاريخ التصنيع وانتياء الصالحية وموضح بيا 

. بأف المستحضر خالى مف أى تموثات بيولوجية خاصة الفيروسية 

. عدد خمسة بطاقات خارجية أصمية  - 27/1/9  

. عدد خمسة بطاقات داخمية أصمية    - 

 .عدد خمسة نشرات داخمية أصمية    - 

 قائمة بالبالد المسجؿ والمتداوؿ بيا المقاح عمى أف تكوف ىذه البالد 27/1/10  
  FOOD DRUGADMINISTRATION ( F.D.A ) ة فيػمسجؿ

 غير مسجؿ في رىة تقدـ صاحب الطمب بشأف المقاح مف بمد آخػ   وفي حاؿ
F.D.A أف يحضر شيادة منشأ مف احدى ىذه البالد المسجمة في 
F.D.A وتفيد تسجيؿ المستحضر وتداولو  .

 توكيؿ أو تفويض بالتسجيؿ معتمدة مف الغرفة التجارية ببمد المنشأ 27/1/11  
. ومعتمدة مف السفارة أو القنصمية المصرية ببمد المنشأ 

ممؼ فرعى بو صورة مف جميع المستندات السابقة ومرفؽ بو الممؼ  27/1/12  
 : العممى



 

 3 

جميع التجارب المعممية التى اجريت المستحضر الخاصة بالتركيب    - 
بكتريا ، فيروسية ،  )ودرجة السمية والثبات والنقاوة والتعقيـ 

 . (فطرية 

. التجارب االكمينيكية التى تمت عمى المقاح وما نشر عنو    - 

. البالد المتداوؿ بيا ىذا المستحضر    - 

. دراسة الثبات    - 

بيانات التسعيرة  27/1/13  

 PRICE  DATA سعر بيع المصنع   -  

 FACTORY  PRICE سعر بيع ببمد المنشأ   -  

 PRICE FOB سعر بيع فوب   -  

 EXPECTED PRICE IN EGYPT السعر المتوقع في مصر   -  

 وصؼ كامؿ ومعمومات عف دراسة الثبات ودراسة طرؽ التحميؿ المستخدمة 27/1/14  
. ونتائج اختبار نياية الصالحية 

 : يجب أف يشمؿ برنامج االختبار كتابة االتى 27/1/15  

ورقـ تشغيمة كؿ منيا  ( لوطات 3عمى أال تقؿ عف  )عدد الموطات    - 
. وكذلؾ تاريخ تصنيعيا بوضوح 

. كمية الفيروس بالعينة    - 

 8 – 2ظ في الثالجػة عمى درجػة حرارة مف ػف بأف يحؼػة التخزيػحاؿ   - 
 . قوتو عمى فترات مختمفة اثناء فترة الصالحية تختبرـ عمى أف 

. ارفاؽ اختبارات الثبات لممذيب إف وجد    - 
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 : طرؽ التحميؿ موثقة مف الجيات الرسمية تحتوى عمى   - 

. معايرة المادة الفعالة     * 

. جميع االختبارات األخرى لممادة الفعالة     * 

جميع التأثيرات البيولوجية والتركيزات والخصائص وفترات اختبار     * 
. مستويات التركيز المتوقعة أثناء فترة الصالحية 

(  3) ة الثبات عمى فترات مختمفة ال تقؿ عف ػوف دراسػب أف تؾػيج   - 
. مرات خالؿ فترة الصالحية 

. يجب أف تشمؿ الدراسة فحص قوة المستحضر    - 

تشمؿ تاريخ نياية الصالحية وحالة تجات عمؿ جدوؿ النتائج والمف   - 
. التخزيف ودرجة الحرارة 

ار دراسة الثبات ب في حاالت المقاحات متعددة الفترات يجب أف يكوف اخت27/1/16  
ف تعذر ذلؾ البد مف اخ . بار المناعة لكؿ عمى حده تلكؿ عمى حده وا 

 تدعيـ تاريخ الصالحية التجريبى يشمؿ ممؼ عف دراسة الثبات السريعة 27/1/17  
. لتحديد فترة الصالحية النيائية 

 راءاتـــــــــــــــــــــاإلج 27/2 

.   ػ يقدـ طمب التسجيؿ إلى الييئة العامة لمخدمات البيطرية 27/2/1

  ػ يقيد طمب التسجيؿ فور وروده بسجؿ خاص بالييئة بحسب تاريخ وساعة وروده ، 27/2/2
. ويشمؿ القيد بياف المستندات المرفقة بالطمب 

  ػ يعرض طمب تسجيؿ المستحضر البيطري عمى المجنة الفنية لتسجيؿ المستحضرات 27/2/3
: البيولوجية البيطرية إلقرار تسجيمو وتشكؿ عمى النحو التالي 

رئيس مجمس إدارة الييئة العامة لمخدمات البيطرية رئيسا  - 
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رئيس اإلدارة المركزية لمحجر البيطرى عضوا  - 

رئيس اإلدارة المركزية لموقاية  عضوا  - 

مدير عاـ اإلدارة العامة لمخدمات واإلرشاد مقرر  - 

مدير عاـ اإلدارة العامة لمدواجف  عضوا  - 

أحد اساتذة قسـ الفيرولجى بكمية الطب البيطرى عضوا  - 

أحد أساتذة قسـ البكترولوجى بكمية الطبب البيطرى عضوا  - 

رئيس قسـ التسجيؿ باإلدارة المركزية لمصيدلة عضوا  - 

عضوا .   المستشار القانونى لمييئة  - 

مدير المعمؿ المركزى لموقاية عمى المستحضرات الحيوية البيطرية بمركز البحوث الزراعية  - 
. وتكوف لمجنة أمانة فنية تشكؿ بقرار مف رئيس الييئة 

  ػ تتسمـ األمانة الفنية طمبات التسجيؿ والمستندات المرفقة بيا وليا أف تطمب مف صاحب 27/2/4
. الشأف ماتراه الزما مف المستندات أو بيانات 

  ػ تعرض األمانة الفنية طمبات التسجيؿ المستوفاة عمى المجنة الفنية لممستحضرات البيطرية 27/2/5
خالؿ أسبوع مف تاريخ استيفائيا مشفوعة بما تراه مف مالحظات وتعقد األمانة جمستيا قبؿ 

.  ساعة إلعداد أعماؿ المجنة الفنية 48جمسة المجنة الفنية بػ 

  ػ تجتمع المجنة الفنية لممستحضرات البيطرية مرة كؿ شير عمى األقؿ لمنظر في طمبات 27/2/6
ة الييا وليا اف تعقد اجتماعات طارئة إذا ما اقتضى األمر ذلؾ ، ولمجنة أف ػالتسجيؿ المقدـ

. تستعيف بمف تراه 

 فإذا ما رأت المجنة اف الطمب مستوؼ المستندات الالزمة لمتسجيؿ فعمييا أف تحيؿ الطمب مرفقا 
بو العينات الى المعمؿ المركزى لمرقابة عمى المستحضرات الحيوية البيطرية بمركز البحوث 

. الزراعية لمتحميؿ والمعايرة ، وليا أف تقرر اجراء التجارب الحقمية إذ رأت لزـو ذلؾ 
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 ػ يجرى المعمؿ المركزى لمرقابة الفحص والمعايرة ، ويعد تقريرا بنتيجة الفحص لمعرض عمى 27/2/7
. المجنة الفنية لممستحضرات البيطرية 

  ػ تصدر المجنة الفنية بعد اإلطالع عمى المستندات ونتائج الفحص المعممى والتجارب الحقمية 27/2/8
قرارىا بقبوؿ تسجيؿ المستحضر أو رفضو وذلؾ خالؿ مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما مف تاريخ 

. وصوؿ تقرير الفحص المعممى الييا 

  ػ يجوز لمجنة الفنية أف ترفض تسجيؿ أى صنؼ عمى أف يتضمف قرارىا أسباب الرفض 27/2/9
ويخطر مقدـ الطمب بقرار الرفض وأسبابو ولطالب التسجيؿ أف يتظمـ مف قرار المجنة الفنية الى 

ة العامة لمخدمات البيطرية خالؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ اخطاره ػرئيس مجمس إدارة الييئ
. بقرار الرفض 

ػ يحيؿ رئيس مجمس إدارة الييئة التظمـ الى المجنة الفنية إلعادة فحص الصنؼ أو االصناؼ 27/2/10
المرفوضة مع األخذ في االعتبار األسباب التى استند الييا صاحب الشأف في تظممو فإف أصرت 

. عمى الرفض عرض قرارىا عمى رئيس مجمس إدارة الييئة ليتخذ ما يراه 

ػ تسجيؿ األصناؼ التى تقرىا المجنة الفنية في سجالت تعد ليذا الغرض بالييئة العامة 27/2/11
لمخدمات البيطرية برقـ مسمسؿ ويعطى لطالب التسجيؿ مستخرجا رسميا مف القيد ويعتبر ىذا 

 المستخرج ترخيصا بالصنؼ وتتبع في اعادة التسجيؿ اإلجراءات السابقػة

          

ػ نموذج اخطار تسجيؿ المقاحات واالمصاؿ  27/2/12

 ( 22مرفؽ رقـ             )    

 ومـــــــــــــــــــــالرس 27/3 

  جنيو 3000 المستحضرات البيولوجية واألمصاؿطمب تسجيؿ     

االذتراطات والضوابط  27/4 

 اذتراطات الطمالظ الغنيظ4/1 /27  
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.  سنة أقدمية عمى األقؿ ومتفرغ لمعمؿ 15 أ  ػ مدير المصنع صيدلى 

.  سنوات خبرة عمى األقؿ ومتفرغ لمعمؿ 10 ب ػ مدير إنتاج صيدلى 

.  سنوات خبرة عمى األقؿ ومتفرغ لمعمؿ 10 ج ػ مدير أبحاث ورقابة 

 د ػ يقدـ ممثؿ الشركة بياف بالصيادلة المسئوليف ومواقع عمميـ مع اقرار بقبوؿ العمؿ مف كؿ 
: منيـ ، ويرفؽ بو بيانات عف الحالة الوظيفية والمينية فيما يختص بذلؾ 

 رقـ وتاريخ / رقـ وتاريخ القيد بالنقابة / الخبرة / المؤىؿ / تاريخ الميالد /االسـ )    
 شيادة صيدلى متفرغ مستخرجة مف اإلدارة العامة لمتراخيص /الترخيص بمزاولة المينة 

( والتكميؼ 

  ددتور األدويظ ػ 27/4/2

 ويمغى العمؿ بدساتير األدوية السابقة 1984يعمؿ بدستور األدوية المصرى اإلصدار الثالث لسنة 
 (56) البريطانى / األمريكى /المصرى : عمى ىذا التاريخ ، ويعمؿ بالدساتير الرسمية التالية 

ربوات المدتحضرات الصيدليظ   ػ 27/4/3

يجب أف يوضع عمى األوعية التى تعبأ فييا المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغالفاتيا 
: الخارجية بطاقات تذكر فييا البيانات االتية 

 أف كاف مف المستحضرات الخصوصية يذكر اسـ المستحضرات وأسماء المواد الفعالة التركيب 27/4/3/1
. ومقاديرىا عمى أف تذكر باسميا المعروؼ وليس بمرادفيا الكيماوى 

ف كاف الدواء مفردا أو مف المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمو حسب الوارد  وا 
. بالدستور واسـ ىذا الدستور وتاريخ صدوره 

 اسـ المصنع أو الصيدلية التى قامت بعممية التعبئة أوالتجييز أو التركيب وعنوانيا واسـ 27/4/3/2
. البمد التى جيزت فيو 

 في ة كيفية استعمالو إذا كاف مف المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحد27/4/3/3
. حدود المقرر في دساتير األدوية 
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.  كمية الدواء داخؿ العبوة طبقا لممقاييس المئوية 27/4/3/4

.  األثر الطبى المقدر لو أف كاف مف المستحضرات الصيدلية الخاصة 27/4/3/5

 . الرقـ المسمسؿ لعممية التعبئة والتجييز أو التركيب 27/4/3/6

 إف كاف مف األدوية التى يتغير مفعوليا بمضى بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية 27/4/3/7
 .احتفاظو بقوتو وتاريخ صالحيتو لالستعماؿ وكذلؾ كيفية وقايتو مف الفساد عند تخزينو 

ويجب اف يرفؽ بالمستحضرات بياف المواد الممونة والحافظة والمذيبة ونسبة كؿ منيا إف 
. وجدت 

وفي جميع األحواؿ ال يسمح بتداوؿ المستحضرات الصيدلية أيًا كاف نوعيا إال إذا كاف ثابتًا 
عمى بطاقتيا الخارجية رؽ تسجيميا بدفاتر وزارة الصحة والثمف المحدد الذي يباع بو 

. لمجميور 

 يجب اف تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مغمقة داخؿ غالفاتيا األصمية 27/4/3/8
ويستثنى مف ذلؾ األمبوؿ إذا كاف اسـ الدواء ومقداره واسـ المصنع المجيز مطبوعا بمادة 
ثابتة تصعب إزالتيا ويجب أف تكوف البيانات المذكورة عمى بطاقات المستحضرات الصيدلية 
وعمى ما يوزع عنيا مف النشرات واإلعالنات متفقة مع ما تحتويو فعال تمؾ المستحضرات 

 خواصيا العالجية كما يجب اال تتضمف عبارات تتنافي مع اآلداب العامة أو وعمىمف مواد 
يجب الحصوؿ عمى موافقة المجنة الفنية لمراقبة األدوية ويكوف مف شأنيا تضميؿ الجميور 

بوزارة الصحة عمى نصوص تمؾ البيانات أو النشرات أو اإلعالنات ووسائميا وذلؾ قبؿ 
. نشرىا 

  تداول أى مدتحضر صيدلىحظر ػ 27/4/4

 لوزير الصحة بناء عمى توصية المجنة الفنية لمراقبة األدوية اف يصدر قرارات بحظر التداوؿ ألى 
مادة أو مستحضر صيدلى يرى في تداولو ما يضر بالصحة العامة وفي ىذه الحالة يشطب تسجيؿ 
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المستحضر مف دفاتر الوزارة إف كاف مسجال وتصادر الكميات الموجودة منو إداريا أينما وجدت 
. دوف أف يكوف ألصحابيا الحؽ في الرجوع عمى الوزارة بأى تعويض 

مدة إرادة التدجيل  ػ 27/4/5

 سنوات  10 إعادة تسجيؿ المستحضرات الصيدلية بعد مضى 27/4/5/1

 تنظيم التدجيل واالرالن رن األدويظ والمدتحضرات الصيدليظ والمكمالت العذائيظ ػ 27/4/6

 بااللتزاـ بالقواعد وأحكاـ القوانيف والقرارات الوزارية واآلداب والتقاليد المرعية في اإلعالف عف 27/4/6/1
 أو غيرىا مف وسائؿ اإلعالـ المختمفة ، ويتعيف والمجالتتمؾ المنتجات سواء بالصحؼ أو 

قبؿ نشر اإلعالف الحصوؿ عمى موافقة المجنة الفنية بوزارة الصحة والسكاف عمى نص 
 .اإلعالف وما ورد بو مف بيانات 

رة الداخمية لألدوية أو المستحضرات أو المكمالت الغذائية وكذلؾ بطاقة العبوات ش تكوف الف27/4/6/2
عمى العبوات وما يرد بالمطبوعات اإلعالمية لألطباء أو  والبيانات الواردة بيا أو الموضحة

غيرىـ مف بيانات جزء ال يتجزأ مف الموافقة عمى التسجيؿ ، وتمتـز المجاف العممية 
المتخصصة والمجنة الفنية لمراقبة األدوية عند الموافقة عمى التسجيؿ اف تكوف تمؾ البيانات 
معدة بأسموب يتفؽ والمعنى الحقيقى لمغرض مف التسجيؿ وأف يتـ استخداـ الكممات واأللفاظ 

. بدقة لتكوف معبرة عف ذلؾ دوف تجاوز إلى أى معانى أخرى 

  ويحتفظ بوزارة الصحة بصورة مف النشرة وبطاقة العبوات المصرح بيا بالمغة العربية والتى 
يجب أف تشمميا النشرة أساسا وال يكوف ىناؾ خالؼ بيف النشرة في دوؿ المنشأ عنيا في 

 .مصر 
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ورة وقؼ ر في حالة مخالفة ذلؾ يتـ إنذار الجية المخالفة لمبيانات المخالفة لمتسجيؿ بض27/4/6/3
ذا لـ يتـ ذلؾ في موعد أقصاه عشرة المساحةاإلعالف أو تصحيح البيانات بالنشرة بذات   وا 

لغاء تسجيمو ، وال يجوز إعادة التسجيؿ  أياـ يتـ سحب الدواء أو المستحضر مف األسواؽ وا 
 . إال بعد مضى سنة عمى األقؿ مف تاريخ إلغاء التسجيؿ 
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