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١

م٢٠١٧لسنة () تعلیمات رقم 
اعتماد مراكز البحث والتطویر الصیدالنیةبشأن 

تناداً  نةاس دل لس ي المع انون األساس ام الق اد٢٠٠٣ألحك یما الم ھ، والس ) 71/٢(ةم وتعدیالت
منھ، 

م،٢٠٠٤لسنة ) ٢٠(قانون الصحة العامة رقم وألحكام 
على مقتضیات المصلحة العامة،وبناءً 

الصالحیات المخولة لنا،وعلى 

: تیةاآلأصدرنا التعلیمات 

)١(مادة 
ذه التع ي ھ واردة ف ارات ال ات والعب ون للكلم اهیك ا أدن ة لھ اني المخصص ات المع م ، لیم ا ل م

.ذلكخالفتدل القرینة على 
. وزارة الصحة:الوزارة
.الصحةوزیر :الوزیر

ودة  رة الج ي االدارة :دائ ة ف ودة الدوائی ب دائرالج تالم طل ة باس یدلة والمكلف ة للص العام
.الترخیص والوثائق المطلوبة ومتابعة التدقیق الفني للمركز بعد ترخیصھ

دة دة :الوح وزارة وح في ال ازة والترخیص ة اإلج ةالمكلف ھ بدراس رخیص ومنح ب الت طل
.وفقاً ألحكام ھذه التعلیمات

ز  ویرمرك ث والتط ك اإل:البح ي تمتل یدالنیة الت ة الص دواء المؤسس ویر ال ة لتط ات الفنی مكانی
الح  ة لص دمات فنی ا خ ن خاللھ دم م ة، وتق واده األولی یدالني أو م ر ص أو أي مستحض
ل  رق التحلی ویر ط یدالنیة وتط رات الص ویر المستحض مل تط ة، وتش ركات المنتج الش
رات  ات للمستحض ات الثب ة ودراس ة المقارن ات الذائبی ل ودراس رق التحلی ن ط ق م والتحق

یدالنی ة الص واد األولی ة للم ة والبیولوجی ة والفیزیائی ات الكیمیائی راء الفحوص ة واج
ات  ن الدراس مل أي م اھزة وال تش بھ الج اھزة وش یدالنیة الج رات الص والمستحض
ان وال  ى اإلنس ق عل ة وتطب ات الدوائی راء الدراس انون إج الل ق ن خ نظم م ي ت ریریة الت الس

.  لخبرة فقطتشمل كذلك االستشارات الفنیة القائمة على ا

)٢(مادة 
:تياآلمركز البحث والتطویرترخیصقدم طلب فیمن ییشترط 

.أو من رعایا الدول التي تعامل الفلسطینیین بالمثلاً أن یكون فلسطینی.١
.الفني المسؤول حاصل على بكالوریوس علوم صیدالنیة كحد أدنىأن یكون .٢
.االبحاث الصیدالنیةو ذو خبرة في مجالن یكون متفرعا للعمل في المركزأ.٣
ن ان.٤ رخیص م ى الت ول عل د الحص یدالنیة إال بع ة الص ي المؤسس ل ف رع بالعم ال یش

.الوزارة
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)٣(مادة 

ز-أ رخیص مرك ترط لت ث یش یدالنیة أن بح رات الص ویر المستحض ونوتط ز  یك المرك
ب  تودعات ومكات ل ومس ات عم رات وقاع ى مختب م إل مقس
ة  روط البیئی ي الش ات ویراع بیلبي االحتایاج إداریةوبمساحةكافیةوتصمیممناس

.ومنفصل عن اي مبنى سكني 
ف -ب ة والتغلی واد التعبئ ة وم واد األولی تیراد الم ة اس ویر األدوی ث وتط ركة البح ق لش یح

. وتطویر المستحضرات الصیدالنیةلغایات البحث 
ب ع-ج ل یتوج ؤول العم ي المس رك الفن ال ت ي ح ؤول                    ف ي مس ین فن ز تعی ك المرك ى مال ل

.خالل شھر وإبالغ وزارة الصحة بذلك
:مھام الفني المسؤول تشمل ما یلي-د
.اإلشراف على جمیع أقسام وفعالیات المركز المختلفة-
اقیر - بط العق لالخطرةض ا فیحالتمالتعام وانین معھ ا للق جالتھا وفق اظ بس واالحتف

.المرعیةواألنظمة 
ى - ھ ال ل مھام ت توك ب المؤق ال التغی ي ح ھ، وف اعات دوام ة س ز طیل ي المرك د ف التواج

.  فني آخر، على أن یتم إبالغ الوزارة بذلك

)٤(مادة 

رخیص  ب ت دم طل ز یق ویرمرك ث والتط ى البح خإل الث نس ى ث ف عل ي مل ودة ف رة الج دائ
:اآلتیةمرفقاً بالوثائق 

.مستوفیاً كافة البیانات والمتطلبات الواردة فیھترخیص نموذج طلب ال.١
.للفني المسؤولمزاولھ المھنة مصدقةعنشھادات وصورة.٢
.صورة عن ھویة مقدم الطلب والفني المسؤول.٣
تصریح مشفوع بالقسم للفني المسؤول بالمسؤولیة والتفرغ.٤
ویر .٥ ث وتط ال البح ي مج ذھا ف ز بتنفی یقوم المرك ي س اطات الت ر للنش ف مختص وص

االدویة
.قائمة بالكادر الفني العامل بالمركز ومؤھالتھم العلمیة وخبراتھم .٦
.قائمة بالتجھیزات واالجھزة المخبریة المتوفرة في المركز.٧
ة .٨ یماتھ الداخلی ى وتقس ط المبن ع  و مخط ط الموق مل مخط ز تش یة للمرك ات ھندس مخطط

ة  یحیة لالنظم وم توض واء ورس ة الھ ام معالج ط نظ احات ومخط ن والمس ة م الداعم
.نظام معالجة میاه وھواء مضغوط وغیرھا ان وجدت

وصف مختصر لنظام التوثیق والجودة المتبع.٩
.شھادة السالمة العامة من الدفاع المدني.١٠
.تأمین على الحوادث.١١
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٣

)٥(مادة
ب  يیج وفر ف ز أن یت ي مرك ذكورة ف ة الم ات الفنی روط والمتطلب ویر كافةالش ث والتط البح

).١(الملحق رقم 

)٦(مادة 
:ما یليالمستحضرات الصیدالنیة یحظر على مركز البحث وتطویر 

.بیع أي مستحضر یتم تطویره أو تصنیعھ سواء لموزعین أو للجمھور-أ
. استخدام أي عینة تم تطویرھا أو تصنیعھا ألغراض الدراسات السریریة-ب

)٧(مادة 
یجب الحصول مقدما على موافقة الوزارة على أي تعدیل یراد إجراؤه في الشروط التي منح على -أ

أساسھا ترخیص المركز، وأن یقدم طلبا للجھة المختصة بذلك مصحوبا بوصف للتعدیالت 
. المطلوبھ

في مخزن خاص بھ بعد موافقة الوزارة، من المواد الخام وغیرھا یجوز للمركز تخزین حاجاتھ -ب
.لى أن تتوفر فیھ شروط التخزین الجید، وتخضع للتفتیش حسب النظامع

)٨(مادة 
:وفق اآلتيوالتطویر الصیدالنیةالبحث بالمراقبة والتفتیش على مراكز الوزارة تقوم 

كیلھا .١ تم تش ة ی ة فنی ل لجن ن قب رة م رخیص ألول م ل الت ن أج ي م ف الفن راء الكش تم إج ی
.   بتنسیب من مدیر عام الصیدلة من قبل الوزیر 

ز .٢ ى مراك ف دوري عل ل كش ویرعم ث والتط روط البح من ش ل ض ن العم د م للتأك
.الترخیص

.یتم تجدید الترخیص بشكل سنوي.٣

)٩(مادة 
الل.١ ال إخ ي ح ث والتطویرف ز البح روطمرك رخیصبش ذار الت ھ إن دة بتوجی وم الوح تق

.وإعطائھ مھلة ال تتعدى الشھر لتصویب وضعھ
:اآلتیةفي الحاالت من الوزیربناء على تنسیب من الوحدةیلغى ترخیص المركز بقرار .٢

.اإلخالل بشروط ترخیص المركز الواردة في ھذه التعلیمات.أ
.إلى بیانات غیر صحیحةاستناداً إذا ثبت أن الترخیص أعطي .ب
ص .ج ذي رخ خص ال ق الش در بح مھإذا ص ة أو باس ي جنای ة ف ي بعقوب م قطع ز حك المرك

.واألمانةفي إحدى الجنح التي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف 
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٤

)١٠(مادة 
.یلغى كل ما یتعارض مع أحكام ھذه التعلیمات

)١١(مادة 

ھ ا یخص ي م ل ف ة، ك ات المختص ع الجھ ى جمی ل ،عل ات، ویعم ذه التعلیم ام ھ ذ أحك تنفی
.بھا من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة

)١٢(مادة 
.یصدر الوزیر القرارات اللالزمة لتنفیذ أحكام ھذه التعلیمات

.م٢٠١٧:   /  /  صدرت في رام هللا بتاریخ 
.ھـ١٤٣٨:   /   /الموافق

الدكتور جواد عواد
الصحةـر وزی
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٥

)١(ملحق رقم 
الشروط والمتطلبات الفنیة الواجب توفرھا في مراكز البحث والتطویر الصیدالنیة

للشروط البیئیة وأن یتم أخذ الموافقة المكتوبة من البلدیة اأن یكون موقع مبنى المركز مطابق.١
.وصحة البیئة على ذلك

والكادر األجھزةتضم واألبحاثالدراسات إلجراءیشمل على المختبرات المؤھلة أن.٢
.ومتطلباتھ الفنیةGLPالممارسات المخبریة الجیدةأسسالمؤھل ونظام جودة مبني على 

البحوث وتطویر جراءابیتوفر لدى المركز كادر علمي كاف مؤھل وذوي خبرة علمیة أن.٣
خرىاألوالعلوم والھندسةالمستحضرات على ان یشمل على متخصصین بالعلوم الصیدالنیة

.ذات العالقة
.یتوفر لدى المركز نظام جودة وتوثیق معتمدأن.٤
الدراسات إلجراءفي حال كان المركز یعمل على تطویر مستحضرات صیدالنیة ستستخدم .٥

یلتزم بتطویر وتحضیر المستحضرات أنفانھ یتوجب ،اإلنسانعلى الحیویة أوالسریریة
وبعد اخذ GMPالتصنیع الجیدممارسةوفق متطلباتPilot Plantمؤھل أوفي مصنع 

.االعتماد لذلك من قبل الدوائر المعنیة في وزارة الصحة
نقل التكنولوجیا وتسجیل ألغراضفي حال كان المركز یعمل على تطویر المستحضرات .٦

المعمول بھا في دائرة التسجیل تالمتطلبایتم ذلك بناء على أنالمستحضرات فیجب 
ویتم دراسة كل ،السترشادیة لمنظمة الصحة العالمیةادالئل الدوائي ومستجداتھا وحسب ال

األولیةالبیانات إلىدراسة تتم بعد الرجوع أيقبول أوحالة بحالتھا وللوزارة الحق برفض 
.ومجریات ومتطلبات الدراسة

إلیھابأيدراسة تتم بحیث یسھل الرجوع األولیةأليیحتفظ بجمیع البیانات أنعلى المركز .٧
.مكتوب یضمن سالمتھاإجراءوقت ووفق 

ICH (Q,E,S,M)بھا على المركز االلتزام بالمتطلبات الفنیة الخاصة المعمول .٨
guidelines متطلبات فنیة یتم التعمیم علیھا من قبل أوأيخالل تطویر المستحضرات

.الوزارة
تطلبات الفنیة في أي للوزارة الحق بأجراء التفتیش على المركز للتأكد من البیانات والم.٩

. وقت
:یقوم بتزوید الوزارة بملف رئیسي یشمل علىأنعلى المركز .١٠
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البحوث وتطویر جراءابیتوفر لدى المركز كادر علمي كاف مؤھل وذوي خبرة علمیة أن.٣
خرىاألوالعلوم والھندسةالمستحضرات على ان یشمل على متخصصین بالعلوم الصیدالنیة

.ذات العالقة
.یتوفر لدى المركز نظام جودة وتوثیق معتمدأن.٤
الدراسات إلجراءفي حال كان المركز یعمل على تطویر مستحضرات صیدالنیة ستستخدم .٥

یلتزم بتطویر وتحضیر المستحضرات أنفانھ یتوجب ،اإلنسانعلى الحیویة أوالسریریة
وبعد اخذ GMPالتصنیع الجیدممارسةوفق متطلباتPilot Plantمؤھل أوفي مصنع 

.االعتماد لذلك من قبل الدوائر المعنیة في وزارة الصحة
نقل التكنولوجیا وتسجیل ألغراضفي حال كان المركز یعمل على تطویر المستحضرات .٦

المعمول بھا في دائرة التسجیل تالمتطلبایتم ذلك بناء على أنالمستحضرات فیجب 
ویتم دراسة كل ،السترشادیة لمنظمة الصحة العالمیةادالئل الدوائي ومستجداتھا وحسب ال

األولیةالبیانات إلىدراسة تتم بعد الرجوع أيقبول أوحالة بحالتھا وللوزارة الحق برفض 
.ومجریات ومتطلبات الدراسة

إلیھابأيدراسة تتم بحیث یسھل الرجوع األولیةأليیحتفظ بجمیع البیانات أنعلى المركز .٧
.مكتوب یضمن سالمتھاإجراءوقت ووفق 

ICH (Q,E,S,M)بھا على المركز االلتزام بالمتطلبات الفنیة الخاصة المعمول .٨
guidelines متطلبات فنیة یتم التعمیم علیھا من قبل أوأيخالل تطویر المستحضرات

.الوزارة
تطلبات الفنیة في أي للوزارة الحق بأجراء التفتیش على المركز للتأكد من البیانات والم.٩

. وقت
:یقوم بتزوید الوزارة بملف رئیسي یشمل علىأنعلى المركز .١٠
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