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 الرتخيص مبزاولة نشاط بيع و تداول املستحضرات البيولوجيه البيطرية

 الييئة العامة لمخدمات البيطرية: جهة الرخيص

: االشتراطات/ 1

اال  (األمصال و المقاحات )ال يجوز فتح مركز بيطري لبيع و تداول المستحضرات البيولوجية البيطرية / 1
. بترخيص من الييئة العامة لمخدمات البيطرية

يعتبر ىذا الترخيص شخصيا لصاحب المركز ، ال يجوز التنازل عنو اال بموافقة الييئة العامة / 2
لمخدمات البيطرية ، و يتعين أن تتوافر في المتنازل اليو الشروط المحددة بيذا القرار لمن يرغب في 

. المزاولة

: يشترط فيمن يرغب في مزاولة نشاط بيع و تداول المستحضرات البيولوجيو البيطرية/ 3

 أن يكون مصري الجنسية 

 أن يكون من األطباء البيطريين مرخصا لو بمزاولة المينة. 

 أن يكون اسمو مقيدا في سجل سجالت نقتبة األطباء البيطريين. 

 أن يكون حسن السير و السموك. 

 أن يكون اسمو مقيدا في السجل المعد ليذا الغرض بالييئة العامة لمخدمات البيطرية. 

: يشترط في المكان المعد لمزاولة نشاط بيع و تدول المستحضرات البيولوجية الشروط اآلتية/ 4

 البناء من الطوب أو الخرسانة. 

 األرضيات من البالط الناعم المممس و ممحوم فواصمو جيدا. 

 األسقف مدىونة بالبوية الزيتية. 

 الحوائط مبطنة بالقيشاني ناعم المممس سميم ممحوم فواصمو جيدا أو من المزايكو. 

 وجود شبابيك كافية لمتيوية عمييا شبكة من السمك. 

 وجود أجيزة شفط و طرد اليواء تتناسب مع سعة المكان. 
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 األمنيةتتوافر أدوات اطفاء الحريق طبقا لممواصفا . 

 وجود ثالجة و ديب فريزر بسعة تتناسب مع السعة المخزنة. 

 وجود مولد كيربائي لحاالت الطوارئ عند انقطاع التيار الكيربائي. 

  196وجود وعاء لحفظ السائل النيتروجيني بالنسبة لمقاحات التي تحتاج الى تبريد أقل من 
 .درجة مئوية تحت الصفر

يتعين أن يكون المدير المسئول عن المركز طبيبا بيطريا متفرغا مرخصا لو بمزاولة المينة و عضوا / 5
. بنقابة األطباء البطريين و لو خبره في ىذا المجال لمدة سنة عمى األقل و تخطر النقابة بذلك

يجب عمى المرخص لو بمزاولة نشاط بيع و تداول المقاحات أن يمسك سجال مرقما بأرقام مسمسمة و / 6
 ، 20 ) المحددة بالمادتين تالبيانامعتمدة من الييئة من الييئة العامة لمخدمات البيطرية تدون فيو 

.  المشار اليو1997 لسنة 797من القرار الوزاري رقم  (21

ال يجوز لممرخص لو تداول المستحضرات البيولوجية البيطرية اال اذا كانت مسجمة و مسعرة     / 7
. بواسطة الييئة العامة لمخدمات البيطرية

يتم التفتيش الدوري عمى مركز بيع و تداول المستحضرات البيطرية  بواسطة األجيزة المختصة / 8
بالييئة العامة لمخدمات البيطرية و مديريات الطب البيطري بالمحافظات مرة عمى األقل كل سنة 

لمتحقق من توافر االشتراطات المقررة ، فاذا كشف التفتيش عن مخالفة يعمن مدير المركز بيا الزالتيا 
 يجوز بناء عمى عرض مدير الطب – الجسيمة تفي مدة أقصاىا ثالثون يوما في حالة المخالفا

 لرئيس مجمس ادارة الييئة العامة لمخدمات لمخدمات البيطرية أن يأمر باغالق –البيطري بالمحافظة 
. المركز إداريا و ال يجوز العودة إلدارتو اال بعد زوال أسباب اإلغالق

يجوز الترخيص لمطبيب البيطري المرخص لو بعيادة بيطرية أو مستشفى بيطري أن يحوز  : ممحوظة/ 9
بعض بعض أصناف المستحضرات البيولوجية البيطرية الستخدام مرضاه فقط و يخضع في ىذا 

.  المحددة في ىذا القرارلالشأن لجميع األحكام الخاصة بمراكز البيع و التداو

: يمغي ترخيص مركز تداول المستحضرات البيولوجية البيطرية في األحوال اآلتية/ 10

  اذا أغمق المركز بصفة متصمة مدة تجاوز سنة ميالدية اال اذا تقدم بطمب يوضح سبب توقف
 .النشاط
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  اذا نقل المركز من مكانو الى مكان آخر ، ما لم يكن النقل تم بسبب اليدم أو الحريق فيجوز
االنتقال بنفس الرخصة الى مكان آخر متى توافرت فيو الشروط الصحية المقررة ، و يؤشر 

 بااللغاء أو النقل عمى الترخيص في السجالت المخصصة لذلك بالييئة العامة لمخدمات البيطرية

 اذا أدير المكان لغرض غير الغرض الذي منح عمى أساسو الترخيص. 

 اذا صدر حكم بإغالق المنشأة نيائيا أو أو إزالتيا. 

استثناء من اشتراطات من يريد مزاولة مزاولة نشاط بيع أو تداول المستحضرات البيولوجية البيطرية / 11
 ، قبل العمل بو التقدم خالل ستة أشير من تاريخ العمل بيذا القرار الى الييئة العامة السابق ذكرىا

لمخدمات البيطرية لمحصول عمى الترخيص الالزم ، و يشرط لمترخيص بيا أن يكون المدير المسئول 
طبيبا تتوافر فيو الشروط التي سبق االشارة ليا ، فاذا انتيت ميمة الستة شيور دون أن تتقدم بطمب 
الترخيص  يجوز لرئيس  مجمس ادارة الييئة العامة لمخدمات البيطرية أن يأمر بغمقيا مؤقتا الى أن 

. تستوفى اجراءات الترخيص

  المشار اليو أو القرارات الوزارية المنفذة لو1997 لسنة 81كل من يخالف أحكام القانون رقم / 12
. يحرر لو محضر مخالفة لمعرض عمى النيابة العامة التخاذ شئونيا

: المستندات المطلوبة/ 2

طمب الترخيص بفتح مركز بيع و تداول المستحضرات البيطرية البيولوجية الى الييئة العامة    - 
: لمخدمات البيطرية مصحوبا بالمستندات اآلتية

ترخيص الحي بالموافقة عمى استغالل المكان في نشاط بيع و تداول المستحضرات  .1
 .البيولوجية البيطرية

 .صورة البطاقة الشخصية أو العائمية  .2

 .صورة البطاقة الضريبية و السجل التجاري  .3

  .6* 4صورة شمسية مقاس  ( 2 )عدد  .4

 .رسم كروكي لممكان المطموب الترخيص بو  .5

 .شيادة تسجيل لممستحضر البيطري البيولوجي .6

 .شيادة تسعير .7
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اإلجــــــراءات / 3

يقدم طمب الترخيص بفتح مركز بيع و تداول المستحضرات البيطرية البيولوجية لمييئة العامة  .1
. لمخدمات البيطرية

تتم معاينة المكان المراد الترخيص بو بواسطة الييئة العامة لمخدمات البيطرية لمتحقق من توافر  .2
. الشروط و المواصفات الخاصة بمزاولة النشاط 

يجب أن يكتب اسم المركز و اسم صاحبو و مديره عمى واجية المركز بحروف ظاىرة بالمغة  .3
. العربية 

تقيد التراخيص التي تصدرىا الييئة العامة لمخدمات البيطرية في سجالت خاصة تعد ليذا الغرض  .4
. و يتضمن القيد رقم الترخيص و تاريخو و اسم المرخص لو و عنوان المركز و مديره ان وجد 

الرســــــوم / 4

 . جنية مصري مصروفات إدارية عن كل معاينة تجرييا الييئة1000يحصل - 
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