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 الرتخيص بفتح مركز بيطرى لبيع وتداول االدوية البيطرية 

وزارة الزراعة واستصالح االراضى  / الييئة العامة لمخدمات البيطرية   :  جهة الترخيص

المستندات المطلوبة   /1 

 .الييئة العامة لمخدمات البيطرية بيع وتداول االدوية البيطرية الى طمب الترخيص بفتح مركز  .1

  (22/1)                                                                             مرفق رقم 

  .بيع وتداول االدوية البيطريةترخيص الحى بالموافقة عمى استغالل المكان فى نشاط  .2

 .صورة البطاقة الشخصية أو العائمية  .3

 .صورة البطاقة الضريبية  .4

 .السجل التجارى  .5

  6*4 صورة شخصية مقاس 4 .6

 .رسم كروكى لممكان المطموب الترخيص بو  .7

 .شيادة تسجيل الدواء البيطرى  .8

 .شيادة تسعير الدواء البيطرى  .9

 .خطاب من نقابة االطباء البيطريين بما يفيد القيد فى سجالتيا ومزاولة المينة  .10

   االشتراطات والضوابط  /  2

الييئة العامة ال يجوز فتح مركز بيطرى لبيع وتداول االدوية البيطرية اال بترخيص من - 1
. وال يصدر ىذا الترخيص اال اذا توافرت فى المكان الشروط الصحية البيطرية  ، لمخدمات البيطرية

الييئة العامة يعتبر ىذا الترخيص شخصيا لصاحب المركز ، ال يجوز التنازل عنو اال بموافقة - 2
.  لمخدمات البيطرية ويتعين ان تتوافر فى المتنازل إليو الشروط  المحددة بيذا القرار 

 : مركز بيطرى لبيع وتداول االدوية البيطريةيشترط فيمن يرغب فى فتح - 3
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 ان يكون مصرى الجنسية  -

 ان يكون من االطباء البيطريين مرخصا لو بمزاولة المينة  -

 ان يكون اسمو مقيدا فى سجالت نقابة االطباء البيطريين  -

 ان يكون حسن السير والسموك -

 ان يكون اسمو مقيدا فى السجل المعد ليذا الغرض بالييئة العامة لمخدمات البيطرية -

: شروط المكان المعد لمزاولة نشاط بيع وتداول االدوية البيطرية - 4

  مترا مربعا 25المساحة ال تقل عن  -

 االرضية والحوائط من القيشانى او اى مواد سيمة التنظيف  -

 ارفف ودواليب لحفظ االدوية  -

 ثالجة  -

 مصدر كيرباء  -

 (صالحة لالستيالك االدمى  )مصدر مياه نقية  -

 صرف صحى مستقل  -

 مروحة لمسقف + شفاط + شباك لمتيوية  -

 طفاية حريق  -

يجب ان يكتب اسم المركز واسم صاحبو ومديره عمى واجية المركز بحروف ظاىرة بالمغة - 5
.  العربية 

يتعين ان يكون المدير المسئول عن المركز طبيبا بيطريا متفرغا مرخصا لو بمزاولة المينة  - 6
 وعضوا بنقابة االطباء البيطريين ولو خبرة فى ىذا المجال لمدة سنة عمى االقل وتخطر النقابة 

.  بذلك 

 ان يمسك سجال مرقما  بيع وتداول االدوية البيطريةيجب عمى المرخص لو بمزاولة نشاط - 7
:   بارقام مسمسمة ومعتمدا من الييئة العامة لمخدمات البيطرية تدون فيو البيانات االتية 

 اسم الصنف  .1

 اسم الشركة المنتجة  .2

 بمد المنشا .3

 رقم التشغيمة  .4
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 تاريخ االنتياء  .5

 رقم ترخيص االستيراد وتاريخو .6

 الكمية المستوردة  .7

 تاريخ االفراج المؤقت  .8

 صورة شيادة الفحص  .9

 تاريخ االفراج المؤقت .10

ال يجوز لممرخص لو تداول االدوية البيطرية اال اذا كانت مسجمة ومسعرة بواسطة الييئة  - 8
.   العامة لمخدمات البيطرية 

 بواسطة االجيزة المختصة بالييئة بيع وتداول االدوية البيطريةيتم التفتيش الدورى عمى مراكز - 9
العامة لمخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات مرة عمى االقل كل سنة لمتحقق 
من توافر االشتراطات المقررة ، فاذا كشف التفتيش عن مخالفة يعمن مدير المركز بيا الزالتيا 

 يجوز بناء عمى عرض مدير الطب – يوما فى حالة المخالفات الجسيمة 30فى مدة اقصاىا 
 لرئيس مجمس ادارة الييئة العامة لمخدمات البيطرية ان يامر باغالق –البيطرى بالمحافظة 

. المركز اداريا ، وال يجوز العودة الدارتو اال بعد زوال اسباب االغالق 

يجوز الترخيص لمطبيب البيطرى المرخص لو بعيادة بيطرية أو مستشفى بيطرى ان يحوز - 10
بعض اصناف االدوية البيطرية الستخدام مرضاه فقط ويخضع فى ىذا الشان لجميع االحكام 

. الخاصة بمراكز البيع والتداول المحددة بيذا القرار 

: بيع وتداول االدوية البيطرية فى االحوال االتية يمغى ترخيص مركز - 11

اذا اغمق المركز بصفة متصمة مدة تجاوز سنة ميالدية اال اذا تقدم بطمب يوضح سبب   -
 .  وقف النشاط 

اذا نقل المركز من مكانو الى مكان اخر مالم يكن قد تم بسبب اليدم أو الحريق فيجوز   -
  االنتقال بنفس الرخصة الى مكان اخر متى توافرت فيو الشروط الصحيحة المقررة   

  ،ويؤشر بااللغاء أو النقل عمى الترخيص فى السجالت المخصصة لذلك بالييئة العامة  
 .   لمخدمات البيطرية 

 .اذا ادير المكان لغرض غير الغرض الذى منح عمى اساسو الترخيص  -

 .اذا صدر حكم باغالق المنشاة نيائيا أو ازالتيا  -
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بيع وتداول االدوية من االشتراطات عمى المراكز التى تزاول نشاط  (3)استثناء من البند - 12
 شيور من تاريخ العمل بيذا القرار الى الييئة 6 ، قبل العمل بو التقدم خالل البيطرية

العامة لمخدمات البيطرية لمحصول عمى الترخيص الالزم ، ويشترط لمترخيص بيا ان يكون 
 شيور دون 6المدير المسئول طبيبا بيطريا تتوافر بو الشروط السابقة ، فاذا انتيت ميمة 

ان تتقدم بطمب الترخيص يجوز لرئيس مجمس ادارة الييئة العامة لمخدمات البيطرية ان يامر 
. بغمقيا مؤقتا الى ان تستوفى اجراءات الترخيص 

          االجراءات/3

  الييئة العامة لمخدمات بيع وتداول االدوية البيطرية الى يقدم طمب الترخيص بفتح مركز
 .البيطرية 

  تتم معاينة المكان المراد الترخيص بو بواسطة الييئة العامة لمخدمات البيطرية لمتحقق من
 .توافر الشروط والمواصفات الخاصة بمزاولة النشاط 

  تقيد التراخيص التى تصدرىا الييئة العامة لمخدمات البيطرية فى سجالت خاصة تعد ليذا
الغرض ويتضمن القيد رقم الترخيص وتاريخو واسم المختص لو وعنوان المركز ومديره ان 

 .وجد 

 الرسوم /    4

 1000 جنيو مصروفات ادارية عن كل معاينة تجرييا الييئة . 

 3.10 قروش رسم 0.10+  الجنيو ضريبة نوعية عمى الترخيص النيائى  3 ) جنيو 
 (تنمية موارد 

  التوقيت/    5

 .       شير من تاريخ تقديم الطمب 
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