
  1955لسنة  127القانون رقم 
 

 فى شأن مزاولة مھنة الصیدلة
 

 باسم األمة 
 

 مجلس الوزراء 
 

 1953من فبرایر سنة  10بعد اإلطالع على اإلعالن الدستورى الصادر فى 

 
 

بتخویل مجلس الوزراء سلطات  1954نوفمبر سنة  17وعلى القرار الصادر فى 
 رئیس الجمھوریة 

 
بشأن مزاولة مھنة الصیدلة واالتجار فى المواد  1941نة لس 5وعلى القانون رقم 

 السامة 
 

الخاص بشئون التسعیر الجبرى وتحدید  1950لسنة  163وعلى القانون رقم 
 األرباح 

 
بشأن اإلتجار فى المواد المخدرة  1952لسنة  351وعلى المرسوم بقانون رقم 

 وإستعمالھا
 

 وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة 
 

على ماعرضھ وزیر الصحة العمومیة وبناء   
 

 أصدر القانون اآلتى :
 

 الفصل األول 



 مزاولة مھنة الصیدلة
 

1مادة   
 

ال یجوز ألحد أن یزاول مھنة الصیدلة بأیة صفة كانت إال إذا كان مصریا أو كان من 
بلد تجیز قوانینھ للمصریین مزاولة مھنة الصیدلة بھ وكان اسمھ مقیدا بسجل 

ارة الصحة العمومیة وفى جدول نقابة الصیادلة ویعتبر مـزاولة مـھنة الصیادلة بوز
الصیدلة فى حكم ھذا القانون تجھیز أو تركیب أو تجزءة أى دواء أو عـقار أو نبات 
طبى أو مادة صیدلیة تستعمل من الباطن أو الظاھـر أو بطریق الحقن لوقایة اإلنسان 

0توصف بأن لھا ھذه المزایا  أو الحیوان من األمراض أو عالجـھ منھا أو  
2مادة  

یقید بسجل وزارة الصحة العمومیة من كان حاصال على درجة بكالوریوس فى 
الصیدلة والكیمیاء الصیدلیة مـن إحـدى الجامعات المصریة أو مـن كان حاصال على 
درجة أو دبلوم أجنبى یعتبر معادال لھا وجـاز بنجاح االمتحان المنصوص علیھ فى 

)3(المادة   
  

وتعتبر الدرجـات أو الدبلومات األجنبیة معادلة لدرجـة البكالوریوس المصریة بقرار 
یصدر مـن لجنة مكونة مـن أربعة أعـضاء یعینھـم وزیر الصحة العمومیة على أن 

یكون أثنان منھم على األقل من الصیادلة األساتذة بإحدى كلیات الصیدلة ومن 
العمومیة .مندوب صیدلى یمثل وزارة الصحة   

 
3مادة    

 
یكون امتحان الحاصلین على الدرجات أو الدبلومات األجنبیة وفقا لمنھج االمتحان 

ویؤدى االمتحان أمام لجنة مكونة من  0النھائى لدرجة البكالوریوس المصریة 
صیادلة یختارھم وزیر الصحة العمومیة قـبل كـل امتحان من بین من ترشحھـم 

ویضـم إلیھـم عـضو صیدلى یمثل وزارة الصحة العمومیة مجالـس كلیات الصیدلة 
وعلى مـن یرغب فـى دخـول االمتحان أن یقدم إلى وزارة الصحة العمومیة طـلبا 
على األنموذج المعد لذلك ویرفـق بھ أصل الدرجـة أو الدبلوم الحاصل علیھ أو 



ثیقة أخرى تقوم صورة رسـمیة مـنھ والشھادة المثبتة لتلقـى مقرر الدراسة أو أیة و
 مقامھا وعلیھ أن یؤدى رسما لالمتحان قدره عشرة جنیھات . 

 
ویرد ھذا الرسم فى حالة عدولھ عن دخول االمتحان أو عدم اإل ذن لھ بدخولھ 
ویـؤدى االمـتحان باللغة العربیة ویـجوز تأدیتھ بلغة أجنبیة یوافق علیھا وزیر 

 الصحة العمومیة بـشرط أن یـكون
ما باللغة العربیة قـراءة وكتابة وإذا رسب الطالب فى االمتحان ال یجوز الطالـب مل

لھ أن یتقدم إلیھ أكثر مـن ثالث مـرات خـالل سـنتین وتعطـى وزارة الصحة 
 العمومیة من جاز االمتحان بنجاح شھادة بذلك 

4مادة    
یجوز لوزیر الصحة العمومیة أن یعفى من أداء االمتحان المنصوص علیھ فى  

) المصریین إذا كانوا حاصلین على شھادة الدارسة الثانویة القسم الخاص 3المادة (
أو ما یعادلھا وكانوا مدة دراستھم حسنى السیر والسلوك ومواظبین على تلقى 

 دروسھم العملیة طبقا لبرنامج المعاھد التى تخرجوا منھا .
 
 

5مادة   
 

مومیة طلبا ملصقا علیھ صورتھ یقـدم طـالب القـید بالسجل إلى وزارة الصحة الع
 الفوتوغرافیة وموقعا علیھا منھ ، یبین

 
فیھ اسمھ ولقبھ وجنسیتھ ومحل إقامتھ ویرفق بھ أصل شھادة الدرجة أو الدبلوم أو 

 صورة رسمیة منھ أو شھادة االمتحان
 

 أو اإلعفاء منھ حسـب األحـوال وإیصال تسدیده رسـم القـید بجدول نقابة الصیادلة .
یھ أن یـؤدى رسـما للقید بسجل الوزارة قدره جنیھ واحد ویقید فى السجل اسم وعل

الصیدلى ولقبھ وجنسیتھ ومحل إقامتھ وتاریخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل علیھ 
 والجھة الصادرة منھا وتاریخ شھادة االمتحان أو اإلعفاء منھ حسب األحوال . 

 



فى السجل ویعطى المرخص إلیھ فى  وتبلغ الوزارة نقابة الصیادلة إلجراء القید
مزاولة المھنة مجانا صورة من ھذا القید ملصقا علیھ صورتھ وعلیھ حفظ ھذا 

المستخرج فى المؤسسة التى یزاول المھنة فیھا وتقدیمھ عند أى طلب من مفتشى 
 وزارة الصحة العمومیة 

 . 
 

6مادة  
 

یھ بكل تغییر فى على الصیدلى إخطار وزارة الصحة العمومیة بخطاب موصى عل
 محل إقامتھ خالل أسبوع من تاریخ حصول التغییر

 
7مادة  
 

كل قید فى سجل الصیادلة بالوزارة یتم بطریق التزویر أو بطرق إحتیالیة أو بوسـائل 
أخـرى غـیر مشروعة یلغى بقرار من وزیر الصحة العمومیة ویشطب االسم المقید 

 نھائیا منھ . 
  

لنیابة العامة بذلك وعلـى النقابة إخـطار وزارة الصحة وتخطر نقابة الصیادلة وا
العمومیة بكل قرار یصدره مجلسھا أو ھیائتھا التأدیبیة بوقف صیدلى عن مزاولة 

 المھنة أو بشطب اسمھ .
  
8مادة  
  

تتولـى وزارة الصحة العمومیة نشـر الجدول الرسمى ألسماء الصیادلة المرخص 
ویا بنشر ما یطرأ علیھ من تعدیالت .لھم فى مزاولة المھنة وتقوم سن  

 
9مادة  
 

یجوز لوزیر الصحة العمومیة بعد أخذ رأى نقابة الصیادلة أن یرخص لصیدلى ال 



) فى مزاولة مھنة الصیدلة فى 2تتوافر فیھ الشروط المنصوص علیھا فى المادة (
لیة على مصر للمدة الالزمة لتأدیة ما تكلفھ بھ الحكومة أو المؤسسات الصیدلیة األھ

أال تتجاوز ھذه المدة سنتین قابلتین للتجدید مرة واحدة وذلك إذا كان ھذا الصیدلى من 
المشھود لھم بالتفوق فى فرع من فروع الصیدلة وكانت خدماتھ الزمة لعدم توافر 

 أمثالھ فى مصر .
 الفصل الثانى

 المؤسسات الصیدلیة 
تعریف  -1  

  
]1[ 10مادة  

 
تطبیق أحكام ھذا القانون الصیدلیات العامة تعتبر مؤسسات صیدلیة فى  

والخاصة و مصانع المستحضرات الصیدلیة و مخازن االدویة و مستودعات 
 الوسطاء 

 فى االدویة و محال االتجار فى النباتات الطبیة ومتحصالتھا الطبیعیة .
  

أحكام عامة لكل المؤسسات الصیدلیة  -2  
  

]2[ 11مادة  
 

لیة إال بترخیص من وزارة الصحة العمومیةالیجوز إنشاء مؤسسة صید  
سنة . 21و یجب أال یقل سن طالب الترخیص عن   

 و إذا آلت الرخصھ إلى عدیم األھلیة أو ناقصھا بأى طریق قانونى عن 
 صاحب الترخیص األصلى و جب إعتمادھا باسم من آلت إلیھ مقترنا باسم الولى 

قع مخالف ألحكام ھذا القانون .أو الوصى أو القیم و یكون مسئوال عن كل مای  
 والیصرف ھذا الترخیص إال إذا توافرت فى المؤسسة االشتراطات الصحیة التى 
 یصدر ببیانھا قرار من وزیر الصحة العمومیة و كذا االشتراطات الخاصة التى 

 تفرضھا السلطات الصحیة على صاحب الشأن فى الترخیص فیھا .
فاذا تغیر وجب على من یحل محلھ أن و یعتبر الترخیص لصاحب المؤسسة   



 یقدم طلبا لوزارة الصحة العمومیة ألعتماد نقل الترخیص الیھ بشرط ان 
 تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى ھذا القانون .

  
]3[ 12مادة  

 
 یحرر طلب الترخیص الى وزارة الصحة العمومیة على األنموذج الذى

للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا تعده وزارة الصحة العمومیة و یرسل   
 لھ ما یأتى :

) شھادة تحقیق الشخصیة و صحیفة عدم وجود سوابق .1(  
) شھادة المیالد أو أى مستند آخر یقوم مقامھا .2(  

) رسم ھندسى من ثالث صور للمؤسسة المراد الترخیص بھا .3(  
ھات مصریة .) االیصال الدال على سداد رسم النظر و قدره خمسة جنی4(  

 فاذا قدم الطلب مستوفیا أدرج فى السجل الذى یخصص لذلك و یعطى للطالب 
 ایصال یوضح بھ رقم و تاریخ قید الطلب فى السجل .

  
]4[ 13مادة  

 
 یرسل الرسم الھندسى الى السلطة الصحیة المختصة للمعاینة و تعلن 

یجاوز ثالثین  الوزارة طالب الترخیص برأیھا فى موقع المؤسسة فى موعد ال  
 یوما من تاریخ قید الطلب بالسجل المشار الیھ و یعتبر فى حكم الموافقة على 
 الموقع فوات المیعاد المذكور دون ابالغ الطالب بالرأى بشرط عدم االخالل 

من ھذا القانون . 30بأحكام الفقرة الثانیة من المادة   
ة مستوفاة صرفت فاذا اثبتت المعاینة ان االشتراطات الصحیة المقرر  

 الرخصة خالل ثالثین یوما من تاریخ المعاینة و اال وجب اعطاء الطالب 
 المھلة الكافیة التمامھا ثم تعاد المعاینة فى نھایتھا ــ و یجوز منحة 

 مھلة ثانیة ال تجاوز نصف المھلة األولى فأذا أثبت بعد ذلك أن األشتراطات 
 لم تتم رفض طلب الترخیص نھائیا .

 
]5[ 14ادةم   



 
-تلغى تراخیص المؤسسات الخاضعة الحكام ھذاالقانون فى اآلحوال اآلتیة:  

) أذا لم یعمل بالترخیص خالل ستة أشھر من تاریخ صرفھ .1(  
) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلةمدة تجاوز سنة میالدیة .2(  

بسبب الھدم ) اذا نقلت المؤسسة من مكانھا الى مكان آخر ( مالم یكن النقل قد تم 3(
أو الحریق فیجوز االنتقال بنفس الرخصة الى مكان أخر متى توافرت فیھ الشروط 

الصحیة المقررة و یؤشر بااللغاء أو النقل على الترخیص و فى السجالت 
 المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومیة (

 
15مادة  
 

میة یجب على صاحب الترخیص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمو
 على كل تغییر یرید إجراءه فى

 
المؤسسة الصیدلیة وعلیھ أن یقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقیق للتعدیالت 

المطلوب إجراؤھا ورسم ھندسى لھا ، وعلیھ أن ینفذ كافة االشتراطات المطلوبة 
) ومتى تمت االشتراطات المطلوبة11التى تفرض علیھ وفقا ألحكام المادة (  
 

حة العمومیة بإجراء التعدیل على الترخیص السابق صرفھ عن تؤشر وزارة الص
 المؤسسة . 

  
16مادة  
 

تخضع المؤسسات الصیدلیة للتفتیش السنوى الذى تقوم بھ السلطة الصحیة المختصة 
 للتثبت من دوام توافر

 
) فإذا أظھر التفتیش أنھا غیر متوافرة 11االشتراطات المنصوص علیھا فى المادة (
ب الترخیص وجب على صاح  
 



إتمامھا خالل المـدة التـى تحـدد لھ بحیث ال تجـاوز سـتین یـوما فإذا لم یتمھا خالل 
 ھذه المھلة جاز لوزارة الصحة 

 
 العمومیة تنفیذھا على نفقتھ . 

 
 وعلى صاحب الترخیص أداء رسم التفتیش السنوى وقدره جنیھ .

17مادة  
 

صاحبھا ومـدیرھا علـى واجـھة یجب أن یكتب اسم المؤسسة الصیدلیة واسـم 
 المؤسسة بحروف ظاھرة باللغة العربیة 

  
]6[ 18مادة  

 
 ال یجوز استعمال المؤسسة الصیدلیة لغیر الغرض المخصص لھا بموجب 

 الترخیص المعطى لھا . 
 

 كماال یجوز أن یكون لھا إتصال مباشر مع مسكن خاص أو 
من ذلك  محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأى شىء  

  
]7[ 19مادة  

 
 یدیر كل مؤسسة صیدلیة صیدلى مضى على تخرجھ سنھ على االقل أمضاھا فى 

 مزاولة المھنة فى مؤسسة صیدلیة حكومیة أو أھلیة.
 فاذا كان األمر یتعلق بصیدلیة خاصة أو بمستودع وسیط جاز اسناد االدارة 

العمومیة و لیس  لمساعد صیدلى یكون اسمھ مقید بھذه الصفة بوزارة الصحة  
 لمدیر المؤسسة الصیدلیة أن یدیر أكثرمن مؤسسة واحدة .

  
20مادة  
 



یجوز لمدیر المؤسسة الصیدلیة أن یستعین فى عملھ وتحت مسئولیتھ بمساعد صیدلى 
 ویكون لمساعد الصیدلى أن

 
یدیر الصیدلیة نیابة عن مدیرھا إذا لم یكن بھا صیدلـى آخـر وذلك فـى حـالة غـیاب 

لمـدیر عـنھا أثناء راحتھ الیومیةا  
 

والعطلة األسبوعیة واألعیاد الرسمیة أو مرضھ أو غیابھ بسبب قھرى على أال تزید 
 مدة الغیاب فى الحالتین اآلخیرتین

 
على أسبوعین فى العام الواحد الذى یبدأ من أول ینایر وعلى أن یخطر المدیر 

 الوزارة بتلك النیابة وبانتھائھا . 
 

ـذه األحـوال یخضع مساعد الصیدلى لجمیع األحكام التى یخضع لھا مدیر وفـى ھ
 الصیدلیة .

  
21مادة  
 

یـصدر وزیـر الصحة العمومیة قـرارا بتألیف ھـیئة تأدیبیة إبتدائیة وإستئنافیة 
 لمساعـدى الصیادلة ویعـین القـرار

 
لتى تتبع أمامھا . أعـضاء الھیئة والعقوبات التأدیبیة التى تحكم بھا واإلجـراءات ا  

  
22مادة  
 

مـدیر المؤسسـة الصیدلیة مسـئول عن مستخدمى المؤسسة من غیر الصیادلة فیما 
 یختص بتنفیذ أحكام ھذا القانون

  
وإذا ترك المدیر إدارة المؤسسة وجب علیھ إخـطار الـوزارة فورا بخطاب موصى 

 علیھ وعلى صاحب المؤسسة أن



 
وإخطار وزارة الصحة العمومیة باسـمھ مـع إقـرار منھ  یعین لھا فـورا مدیرا جدیدا

 بقبول إدارتھا وإال وجب على صاحبھا
 

 إغالقھا فإذا لم یغلقھا قامت السلطات الصحیة بإغالقھا إداریا .
 

وعلى مدیر المؤسسة عند ترك إداراتھا أن یسلم ما فى عھدتھ من المواد المخدرة 
 إلـى مـن یخلفھ فورا وعلیھ أن

 
بذلك محضرا من ثالث صور موقع علیھ من كلیھـما وترسـل صورة منھ إلى یحرر 

 وزارة الصحة العمومیة وتحفظ الثانیة
 

بالمؤسـسة للرجـوع إلیھا عـند االقتضاء وتحفـظ الـصورة الثالثة لدى مدیر المؤسسة 
 الذى ترك العمل .

 
أن یسلـم ما فـى وإذا لم یعین مدیر جدید للمؤسسة فعلى المدیر الذى سیترك العمل 

 عھدتھ مـن واقع الدفتر الخاص
 

بقید المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومیة بالقاھرة أو إلى طبیب الصحة 
 الواقعة فى دائرتھ المؤسسة فى سائر

 
الجھات ویجب على مندوب الوزارة أو طبیب الصحة ختم الدوالیب المحتویة على 

ذى ترك العمل .ھذه المواد بخاتمھ وبخاتم المدیر ال  
 
 . 
 
 

ویجب على مدیرى المؤسسات الصیدلیة أال یتغیبوا عن مؤسساتھم أثناء ساعات 
 العمل الرسمیة ما لم یكن من بین



 
 موظفیھا من یجوز قانونا أن یكون مدیرا . 

  
23مادة  
 

یجـوز لكل طـالب صیدلة مقید اسمھ بھذه الصفة بإحدى الجامعات المصریة وكل 
ید اسـمھ بالطریقةطـالب صیدلة مق  
 

القانونیة فى كلیة أجنبیة للصیدلة معترف بھا أن یمضى مدة تمرینھ المقررة باللوائح 
الجامعیة بإحدى المؤسسات الصیدلیة وذلك بعد موافقة الكلیة التى ینتمى إلیھا الطالب 

 ووزارة الصحة العمومیة .
  
24مادة  
 

ارج ویرغب فـى التقدم یجوز لكل صیدلى حاصل على درجة أو دبلوم من الخ
 لالمتحان المنصـوص علیھ فـى

 
) أن یمضـى مـدة تمرینھ فـى إحـدى الصیدلیات العامـة بعـد مـوافقة وزارة 3المادة (

 الصحة العمومیة بحیث ال تزید
 

 مـدة التمرین على سنتین على أن یكون التمرین تحت إشراف المدیر ومسئولیتھ . 
 . 
 

]8[ 25مادة  
 

و العامالت الذین یشتغلون بالمؤسسات الصیدلیة أو بتوصیل  على العمال  
 االدویة ان یحصلوا على ترخیص بذلك من وزارة الصحة العمومیة بعد تقدیم 

 شھادة تحقیق شخصیة و صحیفة عدم وجود سوابق على ان یكونوا ملمین بالقراءة 
مومیة .و الكتابة كما یخضعون للقیود الصحیة التى یقررھا وزیر الصحة الع  



 
]9[ 26مادة  

 
 یجب على أصحاب المؤسسات الصیدلیة و ا لصیادلة و مساعدى الصیادلة

 و طلبة الصیدلة تحت التمرین إخطار وزارة الصحة العمومیة بكتاب موصى علیھ 
0بتاریخ بدئھم العمل بھذه المؤسسات و كذلك إخطارھا بمجرد تركھم العمل بھا  

ن یرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة و یجب على مدیرى ھذه ا لمؤسسات أ  
 العمومیة جمیع ا لبیانات التى تطلبھا منھم بخطابات موصى علیھا

 
]10[ 27مادة  

 
 اذا أراد صاحب المؤسسة الصیدلیة او مدیرھا خزن ادویة لحاجة مؤسستھ فى 

 محل آخر وجب علیھ ان یحصل مقدما على ترخیص فى ذلك مقابل رسم قدره ثالثة 
و بالشروط التى یصدر بھا قرار من وزیر الصحة العمومیة . جنیھات مصریة  

 
28مادة  
  

یجب أن یكون كل ما یوجد بالمؤسسة المرخص بھا بموجب ھذا القانون مـن أدویة 
أو متحصالت أقرباذیلیة أومستحضرات صیدلیة أو نباتات طبیة أو مواد كیماویة 

ة ولتركیباتھامطابقا لمواصفاتھا المذكورة بدساتیر األدویة المقرر  
 

المسجلة وتحفظ حسب األصول الفنیة . ویجب أن تزود ھذه المؤسسات باألدویة 
واألدوات واألجھزة الالزمة للعمل ولحفظ األدویة بھا مع المراجع العلمیة والقوانین 

 الخاصة بالمھنة ویكون صاحب المؤسسة ومدیرھا مسئولین عن تنفیذ ذلك
29مادة   

ت الصیدلیة إخطار وزارة الصحة العمومیة عن یجب على أصحاب المؤسسا 
 تصفیتھا وذلك خالل أسبوعین على

 
األقل قبل البدء فى ذلك ویرفق باإلخطار كشف ببیان المواد المخدرة الموجودة 



 بالمحل ویشترط أن یكون المشترى
 

من األشخاص المرخص لھم فى االتجار فى األصناف التى سیشتریھا فى حدود 
لھ ویعتبر الترخیص الترخیص الممنوح  

 
 الخاص بھذه المؤسسة الصیدلیة ملغى بعد إنتھاء التصفیة المذكورة .

 
كما یجب علیھم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف فى 

 األدویة الموجودة بالمؤسسة ألى
 

 سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك .
  

  1959لسنة  61) إستبدلت بالقانون 10] المادة (1[
 

. 1955لسنة  253) استبدلت بالقانون 11] الفقرة األخیرة من المادة (2[  
 

لسنة  360، ثم استبدلت بالقانون  1956لسنة  7) استبدلت بالقانون 12] المادة (3[
1956  

 
  1956لسنة  360) إستبدلت بالقانون 13] المادة (4[

 
لسنة  7إستبدلت بالقانون  ، ثم 1955لسنة  253) استبدلت بالقانون 14] المادة (5[

1956  
 

  1955لسنة  253) استبدلت بالقانون 18] المادة (6[
 

1956لسنة  7) استبدلت بالقانون 19] المادة (7[  
 

  1955لسنة  253) استبدلت بالقانون 25] المادة (8[



 
  1955لسنة  253) فقرة أولى استبدلت بالقانون 26] المادة (9[

 
  1955لسنة  253دلت بالقانون ) استب27] المادة (10[
أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصیدلیة-3  

 
الصیدلیات العامة  -أوال   

  
لسنة  51بحكم الدستوریة رقم  31و 30]( قضى بعد دستوریة نص المادة 1[ 30مادة
ق دستوریة فیما اتضمناه من تضمناه من حظر تملك الصیدلى موظف الحكومة  24

 لصیدلیة.)
 

 الیمنح الترخیص بإنشاء صیدلیة إال لصیدلى مرخص لھ فى مزاولة مھنتھ 
 یكون مضى على تخرجھ سنھ على األقل قضاھا فى مزاولة المھنة فى مؤسسة 
 حكومیة أو أھلیة و یعفى من شرط قضاء ھذه المدة الصیدلى الذى تؤول إلیھ 

 الملكیة بطریق المیراث أو الوصیة . 
 

كون مالكا أو والیجوز للصیدلى أن ی  
 شریكا فى أكثر من صیدلیتین او موظفا حكومیا .

 و یراعى أالتقل المسافة بین الصیدلیة المطلوب الترخیص بھا و أقرب 
 صیدلیة مرخص فیھا عن مائة متر .

  
 51بحكم الدستوریة رقم  31و 30]( قضى بعد دستوریة نص المادة 2[ 31مادة 

تضمناه من حظر تملك الصیدلى موظف  ق دستوریة فیما اتضمناه من 24لسنة 
 الحكومة لصیدلیة.)

  
 إذا توفى صاحب الصیدلیة جاز أن تدار الصیدلیة لصالح الورثة لمدة ال 

 تجاوز عشر سنوات میالدیة .
 وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم یتموا الدراسة فى نھایة المدةالمشار 



بلغ أصغر أبناء المتوفى سن الیھا فى الفقرة السابقة تمتد ھذه المدة حتى ی  
 السادسة و العشرین أو حتى تخرجة من الجامعة أو أى معھد علمى من درجتھا 

 أیھما أقرب .
 ویعین الورثة وكیال عنھم تخطر بھ وزارة الصحة , على أن تدارالصیدلیة 

 بمعرفة صیدلى .
 وتغلق الصیدلیة إداریا بعد إنتھاء المھلة الممنوحة للورثة مالم یتم 

 بیعھا لصیدلى .
 وتجدد جمیع التراخیص التى تكون قد ألغیت وفقا لحكم ھذه المادة قبل 

 تعدیلھا , ما لم یكن قد تم التصرف فى الصیدلیة .
 

]3[ 32مادة  
 

 الیجوز للصیدلى أن یصرف للجمھور أى دواء محضر بالصیدلیة إال بموجب 
لظاھر وكذلك تذكرة طبیة عدا التراكیب الدستوریة التى تستعمل من ا  

 التراكیب الدستوریة التى تستعمل من الباطن بشرط أال یدخل فى تركیبھا مادة 
) الملحق بھذا القانون . 1من المواد المذكورة فى الجدول (  

 
 كما الیجوز لھ 

أن یصرف أى مستحضر صیدلى خاص یحتوى على مادة من المواد المدرجة 
 بالجدول 

تذكرة طبیة والیتكرر الصرف إال بتأشیرة ) الملحق بھذا القانون إال ب2(  
 كتابیة من الطبیب .

 و ال یجوز للصیدلیات أن تبیع بالجملة أدویة أو مستحضرات طبیة 
 للصیدلیات األخرى أو مخازن األدویة أو للوسطاء أو المستشفیات أو العیادات 
  ماعدا المستحضرات الصیدلیة المسجلة باسم الصیدلى صاحب الصیدلیة فیكون

0بیعھا بالجملة قاصرا على المؤسسات الصیدلیة فقط   
33مادة  
  

ال تصرف تذكرة طبیة من الصیدلیات ما لم تكن محررة بمعرفة طبیب بشرى أو 



 بیطرى أو طبیب أسنان أو مولدة مرخص لھ فى مزاولة المھنة فى مصر .
 
34مادة  

واصفات كل دواء یحضر بالصیدلیات بموجب تذكرة طبیة یجب أن یطابق الم 
المذكورة فى دستور األدویة المصرى ما لم ینص فى التذكرة الطبیة على دستور 

 أدویة معین ففى ھذه الحالة یحضر حسب مواصفاتھ كما ال یجوز إجراء أى 
 

 تغییر فى المواد المذكورة بھا كما أو نوعا بغیر موافقة محررھا قبل تحضیرھا . 
 
كتوبة بعبارات أو عالمات مصطلح علیھا وكذلك ال یجوز تحضیر أى تذكرة طبیة م

 مع كاتبھا والصیدلى مدیر الصیدلیة مسئول عن جمیع األدویة المحضرة بھا . 
 
35مادة.  
 

كل دواء یحضر بالصیدلیة یجب أن یوضع فى وعاء مناسب و یوضع على بطاقتھ 
 اسم الصیدلیة و عنوانھا و اسم

 
وتاریخ التحضیر و كیفیة إستعمال الدواء صاحبھا ورقم القید بدفتر قید التذاكر الطبیة 

 طبقا لما ھو مذكور بالتذكرة
 

 الطبیة واسم الدواء إذا صرف بغیر تذكرة طبیة .
  
36مادة  
 

كل دواء یحضر بالصیدلیة یجب أن یقید بدفتر التذاكر الطبیة أوال بأول فى نفس 
مختومة الیوم الذى یصرف فیھ وتكون صفحات ھذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل و

بخاتم وزارة الصحة العمومیة ویجب أن یثبت تاریخ ھذا القید برقم مسلسل و بخط 
 واضح دون أن یتخللھ بیاض ودون أن یقع فیھ كشط وكل قید بذلك

 



 الدفتر یجب أن توضح بھ أسماء وكمیات المواد التى تدخل فى تركیب الدواء .
 

لتذكرة و أن یكتب ثمن الدواء ویجب على محضر الدواء أن یوقع بالدفتر أمام قید ا
 واسم الطبیب محرر

 
التذكرة وال تعاد التذكرة الطبیة إلى حاملھا إال بعد ختمھا بخاتم الصیدلیة ووضع 

تاریخ القید ورقمھ علیھا وثمن الدواء وفى حالة االحتفاظ بالتذكرة الطبیة فى 
منھا وھذه الصیدلیة التقاء المسئولیة یجب أن یعطى حاملھا صورة طبق األصل 

 الصورة یجب ختمھا بخاتم الصیدلیة ووضع التاریخ الذى صرفت فیھ ورقم 
 

القید علیھا مع الثمن وكذلك تعطى للطبیب المعالج أو المریض صورة من التذكرة 
الطبیة عند طلبھا وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبیة المحتویة على 

ق بھذامواد مدرجة فى الجدول الثانى الملح  
 

القانون یكتفى أن یذكر فى دفتر قید التذاكر الطبیة تاریخ التكرار برقم جدید مسلسل 
 مع اإلشارة إلى الرقم الذى قیدت بھ التذكرة فى المرة األولى .

  
37مادة  
 

التدخل  24و  23و  20و  19ال یجوز لغیر األشخاص المنصوص علیھم فى المواد 
فھا أو فى بیع المستحضرات الصیدلیة للجمھور فى تحضیر التذاكر الطبیة أو صر  

  
38مادة  
 

تحدد مواعید العمل بالصیدلیات وما یتبع فى االجازات السنویة والراحة األسبوعیة 
 واألعیاد الرسمیة و نظام الخدمة

 
اللیلیة بقرار یصدره وزیر الصحة العمومیة بعد أخذ رأى نقابة الصیادلة بحیث ال 

میة عن ثمانىتقل ساعات العمل الیو  



 
 ساعات وبحیث یضمن وجود عدد من الصیدلیات مفتوحة فى جمیع األوقات . 

  
  1955لسنة  253) استبدلت بالقانون  30] الفقرة األولى من المادة (1[

 
  1982لسنة  44) مستبدلة بالقانون 31] المادة (2[

 
  1955لسنة  253) استبدلت بالقانون  32] الفقرة األولى من المادة (3[

الصیدلیات الخاصة  -ثانیا   
 

]1[ 39مادة  
 

 الصیدلیات الخاصة نوعان :
) صیدلیات المستشفیات و المستوصفات و العیادات الشاملة و عیادات 1(  

 االطباء المصرح لھم فى صرف االدویة لمرضاھم أو ما فى حكمھا , والیجوز منح 
ملحقة بمؤسسة عالجیة ترخیص بفتح صیدلیة خاصة من ھذا النوع اال اذا كانت   

الخاص بالمحال التجاریة  1954لسنة  453مرخص بھا طبقاألحكام القانون رقم   
,  30والصناعیة , وتسرى علیھا أحكام الصیدلیات العامة عدا احكام المادتین   

. و یجوز لھذه الصیدلیات أن تصرف بالثمن االدویة بالعیادات الخارجیة  32  
لتى الیوجد بھا صیدلیة عامة و فى ھذه الحالة تسرى لغیر مرضاھا فى البالد ا  

. 32علیھا أحكام المادة   
) الصیدلیات التابعة لجمعیة تعاونیة مشھرة و یمنح الترخیص بفتح 2(  

 صیدلیة خاصة من ھذا النوع بناء على طلب من رئیس مجلس ادارة الجمعیة أو 
حكام الصیدلیات مدیرھا , وتسرى على ھذا النوع من الصیدلیات الخاصة أ  

0 30العامة عدا المادة   
  
40مادة  
 

یجوز للطبیب البشرى أو البیطرى المرخص لھ فى مزاولة المھنة أن یصرف و 



 یجھز أدویة لمرضاه الخصوصین
 

وحدھم بشرط الحصول مقدما على ترخیص بإنشاء صیدلیة خاصة بعیادتھ ویعفى 
 من تقدیم اإلقرار المنصوص علیھ 

 
) .4) بند (12فى المادة (  

 
ویعطى ھذا الترخیص للطبیب البشرى أو البیطرى متى ثبت أن المسافة بین عیادتھ 

 وأقرب صیدلیة عامة أو
 

مستشفى بھ عیادة خارجیة بھا صیدلیة خاصة موجود بالجھة تزید على خمسة 
 كیلومترات . 

 
عیادة ویلغى ھذا الترخیص عند فتح صیدلیة عامة أو خاصة بالجھة الموجودة بھا ال

 الطبیة الحاصلة على ھذا
 

الترخیص ویعطى الطبیب مھلة قدرھا تسعون یوما من تاریخ فتح الصیدلیة لتصفیة 
 األدویة التى بالعیادة المرخص بھا 

 
بھا وإال وجب إغالق الصیدلیة الخاصة والعیادة إداریا مع ضبط األدویة الموجودة 

 بھا .
 

، ثم إستبدلت  1955لسنة  253بدلت بالقانون ) است39] الفقرة األولى من المادة (1[ 
  1959لسنة  61، ثم إستبدلت بالقانون  1956لسنة  7المادة بالقانون 

 
 

وسطاء األدویة -ثالثا   
  
41مادة  



 
یجب على كل من یرید االشتغال كوسیط أدویة أو كوكیل مصنع أو جملة مصانع فى 

 األدویة والمستحضرات
 

أن یحصل على ترخیص بذلك من وزارة الصحة العمومیة الصیدلیة أو األفرباذینیة 
 ویجب أن یكون طلب الترخیص

 
 على األنموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوبا بما یأتى :

) شھادة تحقیق الشخصیة وصحیفة عدم وجود سوابق .1(  
) شھادة من المصنع مصدقا علیھا من الجھات المختصة الرسمیة تثبت وكالة 2(

لمصنع أو المصانع وتلحق بھا قائمة بأسماء األدویة والمستحضرات الطالب عن ا
 الصیدلیة التى ھو وكیل عن مصانعھا مع إیضاح تركیبھا نوعا 

 
 وكما . 

 
) رسم نظر قدره خمسة جنیھات مصریة .3(  

 
42مادة  
 

الترخیص للوسیط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أوال بأول عن كل مصنع 
یتنازلون عنجدید یمثلونھ أو   

 
تمثیلھ وأن یرسلوا فى شھر دیسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التى 

 یمثلونھا 
  
43مادة  
 

یجب على الوسطاء الذین یرغبون فى أن یكون لھم مستودعات لحفظ األدویة أو 
 المستحضرات الصیدلیة التى ھم



 
العامة الخاصة  وكالء عنھا أن یحصلوا على ترخیص فى ذلك وفقا لألحكام

 بالمؤسسات الصیدلیة .
  

 رابعا 
 

 مخازن األدویة 
 

بشأن 2006لسنة  151( الحظ القرار   
 

مرفق بالملف )  –شروط للترخیص بإنشاء مخازن لألدویة   
44مادة    

یكون تخزین وبیع األدویة من مستودعات الوسطاء بالشروط اآلتیة :   
 

صلیة .) یجب أن تباع مغلفة فى غالفاتھا األ1(  
 

) یجب أن یكون البیع قاصرا على الصیدلیات العامة والخاصة و على مخازن 2(
 األدویة والمعاھد العلمیة 

  
]1[ 45مادة  

 
 یجب على مدیر المستودع ان یمسك دفتر القید الوارد من االدویة الى 

 المستودع و المنصرف منھ و تكون صفحات ھذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل
اتم وزارة الصحة العمومیة و یثبت فى الدفتر المشار الیھ فیما ومختومة بخ  

 یختص بالوارد اسم الصنف و مقداره و نسبة وحداتھ وعبوتھ و تاریخ وروده 
 والثمن طبقا للسعر المحدد .

 و فیما یختص بالمواد المنصرفة من المستودع یثبت فى الدفتر نوع 
ا و اسم من صرفت الیھ و عنوانھ االدویة المنصرفة و مقدارھا و نسبة وحداتھ  

 و تاریخ البیع .



 و یجب ان یكون القید أوال بأول حسب ترتیب التاریخ و بخط واضح دون ان 
 یتخللھ بیاض بین السطور او كشط و ان یكون البیع بمقتضى ایصاالت من 

 المشترى .
 
46مادة  

م المدیریات و ال یمنح الترخیص فى فتح مخزن أدویة إال فى المحافظات أو عواص 
 المراكز التى بھا صیدلیات .

 
47مادة  

یجب أن یكون محل حفظ األدویة والمستحضرات الصیدلیة فى المخزن مستقال عن  
 باقى أقسامھ ویكون مدیر المخزن مسئوال عن تنفیذ 

  
48مادة  
 

تفتح مخازن األدویة فى نفس ساعات ومواعید العمل المحددة للصیدلیات أثناء النھار 
نفس الجھة بحیث ال تقلفى   

 
 عن ثمان ساعات یومیا ویكون صاحب المخزن ومدیره مسئولین عن تنفیذ ذلك .

  
49مادة  
 

یجب أن تباع األدویة من المخزن فى عبواتھا األصلیة , فإذا جزئت وجب أن تكون 
داخل عبوات محكمة السد وملصق علیھا بطاقات باسم المخزن وعنوانھ واسم مدیره 

ة وقوتھا ودستور األدویة المحضرة بموجبھ ومقدارھا والمصنع التى واسم الماد
استوردت منھ أو صنعت فیھ وكذلك تاریخ نھایة إستعمالھا إن وجد ، وإذا كانت معدة 

 لالستعمال البیطرى ویجب أن یبین ذلك على البطاقة .
 
50مادة  
 



صرف أوال یجب على مدیر المخزن أن یمسك دفترا خاصا یقید فیھ الوارد و المن
) الملحق بھذا القانون وكذلك المستحضرات 1بأول من المواد المدرجة فى الجدول (

الصیدلیة الخاصة أو الدستوریة التى تحوى مادة فعالة واحدة فقط من ھذه المواد ، 
وھذا الدفتر تكون صفحاتھ مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومیة ویجب 

أن یتخللھ بیاض أو یقع فیھ كشط أو تغییر أو كتابة  أن یكون القید بخط واضح دون
 فى الھامش وبحسب ترتیب التاریخ برقم مسلسل .

أما فیما یختص باألصناف الواردة فیبین فى القید اسم الصنف وقوتھ ومقداره 
 ومصدره وتاریخ وروده إلى المخزن .

وقوتھ ومقداره وفیما یختص باألصناف المنصرفة فیبین فى القید اسم الصنف المباع 
 وكذلك اسم المشترى وعنوانھ وتاریخ صرفھ

  1955لسنة  253) استبدلت بالقانون 45] المادة (1[ 
مجال اإلتجار فى النباتات الطبیة ومتحصالتھا –خامسا   

51مادة   
 

یجب على كل من یرید فتح محل لالتجار فى النباتات الطبیة الواردة فى دساتیر 
لفة مناألدویة أو فى أجزاء مخت  

 
ھذه النباتات أو فى المتحصالت الناتجة بطبیعتھا من النباتات الحصول على 

 ترخیص فى ذلك وفقا لألحكام العامة
 

الخاصة بالمؤسسات الصیدلیة وال یسرى ھذا الحكم على محال لبیع النباتات الطبیة 
 الواردة بالجدول السابع الملحق

 
 بھذا القانون . 

 
52مادة  
 

نباتات الطبیة فى عبوات مغلفة مبینا علیھا اسم دستور األدویة التى یجب أن تباع ال
تطابق مواصفاتھ وكذا تاریخ الجمع وتاریخ إنتھاء صالحیتھا الستعمال أن وجد 



ویكون البیع قاصرا على الصیدلیات ومخازن األدویة ومصانع المستحضرات 
 الصیدلیة والھیئات العلمیة .

خص لھم فى ذلك وزارة الصحة العمومیة .ویجوز البیع لألفراد الذین تر  
 
53مادة  
  

كل ما یرد إلى محل االتجار فى النباتات الطبیة وكل ما یصرف منھا یجب قیده أوال 
 بأول فى دفتر خاص تكون

 
صفحاتھ مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومیة ویجب أن 

 یكون القید بخط واضح دون أن 
 
و یقع فیھ كشط . یتخللھ بیاض أ  

  
أم فیما یختص باألصناف الواردة فیبین فى القید اسم الصنف و قوتھ ومقداره و 

 مصدره وتاریخ وروده إلى المحل . 
  

وفیما یختص باألصناف المنصرفة فیبین فى القید اسم الصنف المباع و قوتھ ومقداره 
 واسم المشترى وعنوانھ وتاریخ صرفھ .

  
تحضرات الصیدلیة مصانع المس -سادسا   

 
54مادة   

 
یجب أن یكون بكل من مصانع المستحضرات الصیدلیة معمل للتحالیل مزود 

 باألدوات واألجھزة الالزمة لفحص
الخامات الواردة للمصنع ومنتجاتھ ویشرف على ھذا المعمل صیدلى أو أكثر من 

 غیر الصیادلة المكلفین بتجھیز 
 المستحضرات أو المتحصالت بالمصنع . 



ویكون الصیدلى المحلل مسئوال مع الصیدلى مدیر المصنع عن جودة األصناف  
 المنتتجة وصالحیتھا لالستعمال 

55مادة   
یجوز للصیدلى بعد موافقة وزارة الصحة العمومیة أن یصنع فى صیدلیتھ  

مستحضرات صیدلیة خاصة بھ ویشترط أن تكون الصیدلیة مجھزة بجمیع األدوات 
لصنع وتحلیل تلك المستحضرات واآلالت الالزمة   

 ومستوفاة للشروط التى تضعھا الوزارة .
 
56مادة  
 

على كل من الصیدلى الذى یقوم بتجھیز مستحضرات صیدلیة خاصة فى صیدلیتھ 
ومدیر مصنع المستحضرات الصیدلیة أن یمسك دفترین أحدھما للتحضیر یدون فیھ 

ل مستحضرأوال بأول مقدار الكمیة المجھزة فى كل مرة عن ك  
 

وتاریخ التجھیز ویعطى رقم مسلسل لكل عملیة تجھیز موقعا علیھ من الصیدلى 
 المحضر والصیدلى المحلل .

 
والدفتر اآلخر لقید الكمیات المنصرفة وتاریخ صرفھا والجھات المنصرفة إلیھا 

 ویوقع على ھذا الدفتر الصیدلى
 

 المدیر .
 

مسلسل و مختومة بخاتم وزارة ویجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم 
 الصحة العمومیة ویجب أن یكون

 
 القید بخط واضح ال یتخللھ بیاض ودون أن یقع فیھ كشط .

  
]1[ 57مادة  

 



 یجب ان یوضع على األوعیة التى تعبأ فیھا المواد الدوائیة او 
 المستحضرات الصیدلیة و غالفاتھا الخارجیة بطاقات تذكر فیھا البیانات 

 اآلتیة :
) إن كان من المستحضرات الخصوصیة یذكر اسم المستحضر و اسماء المواد 1(  

 الفعالة فى التركیب و مقادیرھا على ان تذكر باسمھا المعروف و لیس 
 بمرادفھا الكیماوى .

 و إن كان الدواء مفردا او من المستحضرات الصیدلیة الدستوریة فیذكر 
ستور و تاریخ صدوره .اسمھ حسب الوارد بالدستور و اسم ھذا الد  

) اسم المصنع او الصیدلیة التى قامت بعملیة التعبئة او التجھیز او 2(  
 التركیب و عنوانھا و اسم البلد الذى جھزت فیھ .

) كیفیة استعمالھ اذا كان من السمتحضرات الصیدلیة الخاصة و مقدار 3(  
 الجرعة الواحدة فى حدود المقرر فى دساتیر االدویة .

یة الدواء داخل العبوة طبقا للمقاییس المئویة .) كم4(  
) األثر الطبى المقدر لھ ان كان من المستحضرات الصیدلیة الخاصة .5(  

) الرقم المسلسل لعملیة التعبئة او التجھیز او التركیب المنصوص 6(  
 علیھ فى المادة السابقة .

ت فیذكر ) و إن كان من االدویة التى یتغیر مفعولھا بمضى بعض الوق7(  
 تاریخ التحضیر و كیفیة احتفاظھ بقوتھ و تاریخ صالحیتھ لالستعمال و كذلك 

 كیفیة وقایتھ من الفساد عند تخزینھ .
 ویجب ان یرفق بالمستحضرات بیان المواد الملونة و الحافظة و المذیبة

 و نسبة كل ان وجدت .
كان نوعھا وفى جمیع االحوال ال یسمح بتداول المستحضرات الصیدلیة أیا   

 اال اذا كان ثابتا على بطاقتھا الخارجیة رقم تسجیلھا بدفاتر وزارة الصحة 
 العمومیة والثمن المحدد الذى تباع بھ للجمھور .

  1955لسنة  253) استبدلت بالقانون 57] المادة (1[ 
 الفصل الثالث

 
 المستحضرات الصیدلیة الخاصة والدستوریة 

 



]1[ 58مادة  
 

ق أحكام ھذا القانون مستحضرات صیدلیة خاصة ألمتحصالت و تعتبر فى تطبی  
 التراكیب التى تحتوى أو توصف بأنھا تحتوى على مادة أو أكثر ذات خواص طبیة 
 فى شفاء االنسان من األمراض أو للوقایة منھا أو تستعمل ألى غرض طبى آخر و 

احدى طبعات  لو لم یعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للبیع و كانت غیر واردة فى  
 دساتیر األدویة و ملحقاتھا الرسمیة . 

 
 و یجوز لوزیر الصحة العمومیة بقرار 

 منھ أن ینظم تجھیز أو تداول أیة مستحضرات أو أدویة أو مركبات یرى أن لھا 
 صلة بعالج االنسان أو تستعمل لمقاومة انتشار األمراض .

 
 
59مادة  
 

ة سواء أكانت محضرة محلیا أم یحظر تداول المستحضرات الصیدلیة الخاص
 مستوردة من الخارج أال بعد تسجیلھا

 
بوزارة الصحة العمومیة وال تسجل تلك المستحضرات إال إذا كان طلب التسجیل 

 مقدما من أحد الصیادلة أو األطباء
 

البشریین أو البیطریین أو أطباء األسنان من المصرح لھم فى مزاولة المھنة فى 
مصانع األدویةمصر أو من أصحاب   

 
المحلیة أو من أصحاب المصانع األجنبیة فى الخارج أو وكالئھم ویصحب طلب 

 تسجیل المستحضر برسم قدره خمسة
 

جنیھات عن كل مستحضر نظیر فحص الطالب وثالث عینات من المستحضر فى 
 عبواتھا األصلیة كل منھا مختومة



 
و بخاتم المصنع الذى جھزت فیھ بالجمع األحمر بخاتم الصیدلى الذى قام بتجیھزھا أ

 ونموذج من صورتین لكل من
 

البطاقة أو المطبوعات التى سیغلف بھا المستحضر موقعا علیھا من الطالب أو 
الصیدلى أو من وكیل أو مدیر المصنع وعلى صاحب الشأن أن یقدم كافة البیانات 

 األخرى التى تطلب منھ .
 
 
 

]2[ 60مادة  
 

صیدلى خاص اال اذا اقرتھ اللجنة الفنیة  ال یتم تسجیل اى مستحضر  
 لمراقبة االدویة و التى یصدر بتشكیلھا قرار من وزارة الصحة العمومیة

 وتؤلف من رئیس و تسعة أعضاء كاألتى :
رئیسا .…………… و كیل وزارة الصحة العمومیة او من ینوب عنھ   

| . 0 0 0 0 0 0 0 0أستاذ صیدلى من احدى كلیات الصیدلة  -1  
| . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0أستاذ طبیب من احدى كلیات الطب  -2  
| . 0 0 0 0 0 0 0مندوب صیدلى من وزارة الصحة العمومیة -3  

مدیر معھد االبحاث و طب المناطق الحارة بوزارة الصحة | اعضاء . -4  
| . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0العمومیة او من ینوب عنھ   

| . 0 0 0حھ نقابة الصیادلة صیدلى من غیر الموظفین ترش -5  
| .0طبیب من غیر الموظفین ترشحھ نقابة االطباء البشریین  -6  

| . 0 0 0 0 0 0مندوب من اللجنة الدائمة لدستور االدویة  -7  
| .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0صیدلى حكومى مختص بتحلیل االدویة  -8  

| . 0 0 0 0 0 0 0طبیب حكومى مختص بالتحالیل البیولوجیھ  -9  
 و تضع اللجنة الالئحة المنظمة ألعمالھا و یصدر بھا قرار من وزیر 

و ال یصح انعقاد  0الصحة العمومیة و تكون جمیع قرارات ھذه اللجنة نھائیة   
 اللجنة اال بحضور سبعة أعضاء عدا الرئیس و للجنة إستدعاء من تشاء لحضور 



 جلساتھا لالستئناس برأیھ .
 
61مادة  
 

لمراقبة األدویة الحق دائما فى رفض تسجیل أى مستحضر للجنة الفنیة   
 صیدلى خاص مع أبداء أسباب ذلك و تسجیل المستحضرات الصیدلیة الخاصة التى 

 تقرھا اللجنة الفنیة لمراقبة األدویة بدفاتر وزارة الصحة العمومیة برقم 
رخیصا مسلسل و یعطى الطالب مستخرجا رسمیا من القید و یعتبر ھذا المستخرج ت  

والیجوز بعد تسجیل المستحضر إجراء أى تعدیل فیما أقرتھ  0بالمستحضر   
 اللجنة الفنیة لمراقبة األدویة عند الترخیص بتسجیلھ و إال وجب على الطالب 

 إعادة طلب التسجیل .
 و إذ تغیرت ملكیة المستحضر وجب على كل من مالكھ القدیم و الجدید 

ل ثمانیة أیام من تاریخ حصولھإبالغ الوزارة ھذا التغییر خال  
 
62مادة  

المتحصالت  -تعتبر مستحضرات صیدلیة دستوریة فى أحكام ھذا القانون   
 والتراكیب المذكورة فى أحدث طبعات دساتیر األدویة التى یصدر بھا قرار من 

 وزارة الصحة العمومیة و كذلك السوائل و المجھزات الدستوریة المعدة 
ھذه المستحضرات فى مصانع األدویة أو الصیدلیات دون  للتطھیر و یجوز صنع  

 حاجة إلى تسجیلھا .
 والیجوز البدء فى تجھیز المسنتحضرات الصیدلیة الدستوریة إال بعد 

 إخطار وزارة الصحة العمومیة بذلك و موافتھا ببیان الدستور المذكور فیھ 
موافقة وزارة  المستحضر و عینة من العبوة و البطاقة التى ستلصق علیھا و  

 الصحة العمومیة على ذلك
 
63مادة  
 

 یجب أن تباع المستحضرات الصیدلیة الخاصھ و الدستوریة مغلقة داخل 
 غالفاتھا األصلیة و یستثنى من ذلك األمبول إذا كان اسم الدواء و مقداره



 و اسم المصنع المجھز مطبوعا علیھ بمادة ثابتة تصعب إزالتھا .
انات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصیدلیةو یجب أن تكون البی  

 و على مایوزع عنھا من النشرات و االعالنات متفقة مع ماتحتویھ فعال تلك 
 المستحضرات من مواد و على خواصھا العالجیة , كما یجب أال تتضمن عبارات 

 تتنافى مع اآلداب العامة أو یكون من شأنھا تضلیل الجمھور . 
 

 و یجب الحصول 
 على موافقة اللجنة الفنیة لمراقبة األدویة بوزارة الصحة العمومیة على 

 نصوص تلك البیانات أو النشرات أو االعالنات و وسائلھا و ذلك قبل نشرھا .
 

]3[ 64مادة  
 

 لوزیرالصحة العمومیة بناء على توصیة اللجنة الفنیة لمراقبة االدویة 
مستحضر صیدلى یرى فى تداولھ ما  ان یصدر قرارات بحظر التداول ألى مادة او  

 یضر بالصحة العامة و فى ھذه الحالة یشطب المستحضر من دفاتر الوزارة إن 
 كان مسجال تصادر الكمیات الموجودة منھ إداریا أینما وجدت دون أن یكون 

0ألصحابھا الحق فى الرجوع على الوزارة بأى تعویض   
، ثم إستبدلت  1955لسنة  253ت بالقانون ) استبدل58] الفقرة األولى من المادة (1[

، 1956لسنة  360المادة بالقانون   
 

  1955لسنة  253) استبدلت بالقانون  60] المادة (2[
 

  1955لسنة  253) استبدلت بالقانون 64] المادة (3[
 الفصل الرابع

 
إستیراد األدویة والمستحضرات الصیدلیة والمتحصالت األقرباذینیھ و النباتات 

لطبیة و متحصالتھا الطبیعیة ا  
 
65مادة  



 
 الیسمح بدخول المستحضرات الصیدلیة الخاصة فى مصر و لوكانت عینات طبیة 

 مجانیة وال باالفراج عنھا إال إذا توافرت فیھ الشروط اآلتیة و بعد موافقة 
 اللجنة الفنیة لمراقبة األدویة :

) من 59مال بالمادة () أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومیة ع1(  
 ھذا القانون .

) أن تكون بنفس االسم المعروفة بھ فى بالدھا األصلیة .2(  
) أن تجلب داخل غالفات محكمة الغلق والیجوز أن تجلب فرطا أو بدون 3(  

 حزم .
)57) أن تذكر على بطاقتھا البیانات المنصوص علیھا فى المادة (4(  

یراد أوعیة تلك المستحضرات الفارغة و ال یجوز بأى حال من األحوال إست  
 أو غالفاتھا الخالیة من األدویة أو بطاقاتھا أو صنع شىء من ذلك إال بعد 

 موافقة وزارة الصحة العمومیة .
 
 
66مادة  
 

 الیجوز السماح بدخول المستحضرات الصیدلیة الدستوریة او النباتات 
ى مصر إال إذا كان الطبیة و متحصالتھا الطبیعیة أو المواد الدوائیة ف  

 مبینا علیھا اسم دستور األدویة المجھزة بموجبھ و تاریخ تجھیزھا أو جمعھا
 و أن تكون مطابقة تماما لجمیع إشتراطات ھذا الدستور و أن تجلب داخل 

 غالفات محكمة الغلق .
 
67مادة  
 

 یجوز لوزیر الصحة العمومیة أن یصدر قرار بعدم السماح بادخال أیة 
ا ھو منصوص علیھ فى المادة السابقة فى مصر إال إذا توافرت فیھا أدویة مم  

 صفات خاصة و بعد إختبارھا و التأكد من صالحیتھا لالستعمال الطبى .
 



]1[ 68مادة  
 

 ال یجوز األفراج عن المواد الدوائیة أو المتحصالت األقرباذینیة او 
لطبیعیة المستوردة المستحضرات الصیدلیة او النباتات الطبیة و متحصالتھا ا  

 التى تتوافر فیھا الشروط المنصوص علیھا فى ھذاالقانون إال لألشخاص المرخص 
 لھم باألتجار فى تلك المواد كل منھم فى حدود الرخصة الممنوحة الیھ بشرط 

 ان تكون تلك األصناف واردة الیھم من الخارج خصیصا لھم كماال یجوز لغیر 
0صناف الى الخارج ھؤالء األشخاص تصدیر تلك اال  

 ومع ذلك یجوز لألفراد إستیراد تلك األصناف أو تصدیرھا على أن تكون 
محدودة لألستعمال الخاص بشرط الحصول مقدما على تصریح بذلك من وزارة 

 الصحة 
0العمومیة   

 
69مادة  
 

 یجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولین األول و الثالث الملحقین بھذا 
ك المستحضرات الصیدلیة المحتویة على مادة أو أكثر من ھذه القانون و كذل  

 المواد عند وصولھا إلى الجمرك منعزلة عن البضائع األخرى والتسلم إال إلى 
 مدیرى المؤسسات الصیدلیة فى حدود التراخیص الممنوحة لھم بموجب ھذاالقانون 

من وزارة و المصالح الحكومیة وألشخاص الحاصلین على ترخیص بذلك مقدما   
  351كل ذلك مع عدم االخالل بأحكام المرسوم بقانون رقم  0الصحة العمومیة 

المشار إلیھ . 1952لسنة   
 و یجب أن توضع األمصال و الطعوم و جمیع األدویة التى تحتاج إلى تبرید 

 بمجرد وصولھا فى ثالجات على حساب مستوردھا خشیة التلف .
رقعھ الواردة بالجدول السادس الملحق والیجوز االفراج عن المواد المف  

 بھذا القانون إال بعد الحصول على موافقة إدارة األمن العام بوزارة 
 الداخلیة و یراعى فى تخزین المواد الواردة بھذا الجدول إتباع شروط 

 التخزین المنصوص علیھا فیھ .
تكون و یراعى عند إرسال أیة عینة للمعامل أن تكون ممثلة للرسالة و أن   



 السوائل فى زجاجات جدیدة جافة و نظیفة .
 

  1955لسنة  253استبدلت بالقانون  68] المادة 1[
 

 الفصل الخامس
 

 أحكام عامة 
 
70مادة  
 

 الیجوز للصیدلى أن یجمع بین مزاولة مھنتھ و مزاولة مھنة الطب البشرى 
. أو الطب البیطرى أو طب األسنان حتى و لو كان حاصال على مؤھالتھا  

 
71مادة  
 

 الیجوز حفظ المواد الدوائیة أو المتحصالت االقرباذینیة أو المستحضرات 
 الصیدلیة أو النباتات الطبیة و متحصالتھا الطبیعیة أو بیعھا أو طرحھا أو 

 عرضھا للبیع إال فى المحال المرخص لھا بموجب ھذا القانون كل منھا فى حدود 
ار فیھا لغیر األشخاص المرخص لھم بذلك الرخصة الممنوحة لھا والیجوز االتج  

 كماالیجوز شراؤھا إال من تلك المحال و من ھؤالء األشخاص .
 
72مادة  
 

 الیجوز االتجار فى عینات األدویة و المستحضرات الصیدلیةالمعدة
 للدعایة أو عرضھا للبیع والیجوز حیازتھا لغیر المؤسسات الصیدلیة المرخص 

صنعھا . لھا فى إستیرادھا أو فى   
 

 والیجوز للوسیط أن یحتفظ بعینات األدویة 
 فى أى مكان آخر غیر المستودع المرخص لھ بھ كما یجب أن یكون مطبوعا على 



 بطاقات ھذه العینات الداخلیة و الخارجیة بشكل واضح عبارة ( عینة طبیة 
 مجانیة

 
 
73مادة  
 

) الملحق 1(ال یجوز تداول المواد الدوائیة المدرجة فى الجدول رقم   
 بھذا القانون و مستحضراتھا بین المؤسسات الصیدلیة إال بموجب طلب كتابى 

 موقع علیھ من مدیر المؤسسة الصیدلیة و علیھ خاتم (سموم( .
 
74مادة  
 

 یجب حفظ الدفاتر المنصوص علیھا فى ھذا القانون و جمیع المستندات 
مدة خمس سنوات إبتداء  الخاصة بھا كالتذاكر الطبیة و الفواتیر و الطلبات  

 من آخر قید فى الدفاتر و على أصحاب المؤسسات الصیدلیة و مدیریھا تقدیم 
 تلك الفواتیر و المستندات لمفتشى وزارة الصحة العمومیة كلما طلبوا منھم 

 ذلك .
 
75مادة  
 

 یحظر على مخازن األدویة أو وسطاء األدویة أو مصانع المستحضرات 
التجار فى النباتات الطبیة بیع أى دواء أو مستحضر الصیدلیة أو محال ا  

 صیدلى أو نبات طبى أو أى مادة كیماویة أو إقرباذینیة أو عرضھا للبیع 
 للجمھور أو إعطاؤھا لھ بالمجان . 

 
 كما یحظر على تلك المؤسسات تحضیر أى 

 دواء أوالتوسط فى ذلك .
 
76مادة  



 
یع األصناف المعدة للبیع مما الیجوز للمؤسسات الصیدلیة االمتناع عن ب  

 یصنعون أو یستوردون أو یخزنون من المستحضرات الصیدلیة أو المواد الدوائیة 
 أو المتحصالت االقرباذینیة أو النباتات الطبیة و متحصالتھا للھیئات أو 

 لألشخاص المرخص لھم فى ذلك طبقا ألحكام ھذا القانون مقابل دفع الثمن 
 المحدد لكل منھا .

 
]1[ 77مادة  

 
 ال یجوز االفراج الجمركى عن رسائل األدویة المستوردة اال بعد 

 موافقة وزارة الصحة العمومیة ـ كما یلزم الحصول على تلك الموافقة قبل 
 تداول كل عملیة من عملیات تشغیل األدویة المحضرة محلیا ـ و یضع وزیر 

ء على ما تقترحھ الصحة العمومیة القواعد التى تتبع فى ھذا الشأن بنا  
 اللجنة الفنیة لمراقبة األدویة .

 
 

، ثم إستبدلت  1955لسنة  253) استبدلت بالقانون  77] الفقرة األولى من المادة (1[
  1956لسنة  360المادة بالقانون 

 
 الفصل السابع 

 
 أحكام وقتیة 

 
86مادة  
 

لذین ) األجانب ا1یستثنى من شرط الجنسیة المنصوص علیھ فى المادة (  
 إلتحقوا باحدى الجامعات المصریة قبل العمل بھذا القانون .

87مادة  
 



 یجوز لوزیر الصحة العمومیة بعد أخذ رأى مجلس نقابة الصیادلة أن یرخص 
 للصیادلة الفلسطینین الالجئین الذین أجبرتھم الظروف القھریة الدولیة على 

تستقر حالة بالدھم , فى مغادرة بالدھم و االلتجاء إلى مصر لالقامة إلى أن   
 مزاولة مھنتھم بالجمھوریة المصریة لمدة أقصاھا سنة قابلة للتجدید مع 

) بشرط حصولھم على 3إعفائھم من تادیة االمتحان المنصوص علیھ فى المادة (  
) .2الدبلوم المنصوص علیھ فى المادة (  

 
]1[ 88مادة  

 
وقت العمل بھذا  على الصیدلیات الموجودة 30التسرى أحكام المادة   

لمدة ثالث سنوات من تاریخ العمل  19كما التسرى احكام المادة  -القانون   
 باحكام ھذا القانون على محال االتجار فى النباتات الطبیة و متحصالتھا 

 الطبیعیة و المؤسسات الصیدلیة الخاصة الملحقة بوحدة عالجیة تابعة لجمعیة 
ماعیة والعمل أو لھیئة معترف بھا .خیریة مسجلة بوزارة الشئون االجت  

یرخص لمنتجى النباتات الطبیة ومتحصالتھا  71استثناء من أحكام المادة   
 الطبیعیة فى بیعھا أو طرحھا أو عرضھا للبیع أو لتصدیرھا للخارج متى كانت 
 مطابقة للشروط والمواصفات التى یصدر بھا قرار من وزیر الصحة العمومیة .

 
89مادة  
 

و تلغى تراخیص مخازن  -رخص جدیدة بفتح مخازن أدویة بسیطة  التمنح  
 األدویة البسیطة الموجودة وقت العمل بھذا القانون إذا إنتقلت الملكیة من 

الشخص المرخص إلیھ فیھا إلى أى شخص آخر ألى سبب من اسباب نقل الملكیة 
 كما 

و تعتبر الرخص  یلغى الترخیص إذا نقل المخزن من مكانھ الحالى إلى مكان آخر  
 الحالیة شخصیةألصحابھا وال یجوز إشراك أحد فى ملكیتھا .

 
]2[ 90مادة  

 



 ال تسرى األحكام الواردة فى ھذا القانون فى شأن القیود على االفراج 
 الجمركى و التسجیل و التجھیز و التداول بالنسبة الى المستحضرات الصیدلیة 

العمل بأحكام ھذا القانون و یحدد شھرا من تاریخ  24اال بعد مھلة قدرھا   
 وزیر الصحة العمومیة خالل ھذه الفترة آخر موعد لقبول طلبات التسجیل عن 

 تلك المستحضرات .
 فاذا انقضت المھلة المشار الیھا جاز لوزیر الصحة العمومیة ان یصدر 

 بناء على توصیة اللجنة الفنیة قرارا بمد ھذه المھلة بالنسبة للمستحضرات 
تى قدمت طلبات تسجیلھا مستوفاة الى اللجنة فى المیعاد المحدد لذلكال  

 
1956لسنة  7) استبدلت بالقانون 88] المادة (1[  

 
، ثم إستبدلت  1955لسنة  253) استبدلت بالقانون  90] الفقرة األولى من المادة (2[

  1956لسنة  360المادة بالقانون 
 

 الفصل الثامن 
 

 أحكام ختامیة 
 
91مادة  
 

 یجوز لوزیر الصحة العمومیة أن یمنح تراخیص وقتیة لفتح صیدلیة أو أكثر 
 فى المصایف أو المشاتى المؤقتھ وفقا للحاجة و باالشتراطات التى تراھا 

 وزارة الصحة العمومیة .
 
 
]1[ 92مادة   

 
 الى حین صدور دستور األدویة المصرى باللغة العربیة . 

 



 یصدر وزیر 
قرارا ببیان الدساتیر األجنبیة التى تعتبر فى جمھوریة مصر الصحة العمومیة   

 دساتیر أدویة رسمیة .
93مادة  
 

 تعتمد الجداول الملحقة بھذا القانون و تعتبر مكملة لھ . 
 

 و یجوز لوزیر 
 الصحة العمومیة أن یصدر قرارا بإضافة أیة مادة أخرى إلیھا .

ا .كما لھ أن یحذف منھا أیة مادة تكون مدرجة بھ  
 و تنشر تعدیالت الجداول فى الجریدة الرسمیة والتعتبر جزءا من الجداول 

یوما من تاریخ نشرھا . 30المذكورة إال بعد   
 
94مادة  
 

  1952لسنة  351الیخل ھذا القانون بأى حكم من احكام القانون رقم 
 المشار إلیھ

 
95مادة  
 

ة مھنة الصیدلةالخاص بمزاول 1941) لسنة 5یلغى المرسوم بقانون رقم (  
 و االتجار فى المواد السامة و كذا كل حكم یتعارض مع احكام ھذا القانون .

 
96مادة  
 

 على وزراء الصحة العمومیة والعدل والداخلیة والمالیة واالقتصاد كل 
ویعمل بھ بعد مضى ستین یوما من تاریخ نشره  0فیما یخصھ تنفیذ ھذا القانون   

ر وزیر الصحة العمومیة القرارات الالزمة فى الجریدة الرسمیة , ویصد  
 لتنفیذه .



) 1955مارس سنة  9(  1374رجب سنة  14صدر بدیوان الریاسة فى   
 رئیس مجلس الوزراء .

 جمال عبدالناصر حسین بكباشى (أ.ح) .
 وزیر العدل . 

 وزیر الصحة العمومیة .
 أحمد حسنى . 

 
لسنة  360،ثم إستبدلت بالقانون  1955لسنة  253) استبدلت بالقانون 92] المادة (1[

1956 

 1997لسنة  81قانون رقم 
 

 فى شأن مزاولة مھنة الصیدلة 1955لسنة  127بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 
 
 

 باسم الشعب 
 

 رئیس الجھوریة 
 

 قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصھ ، وقد أصدرناه :
 

 المادة االولى 
 

فى شأن مزاولة مھنة الصیدلة ،  1955لسنة  127قم استثناء من أحكام القانون ر
بتنفیذ أحكام  -دون غیرھا  -تختص الھیئة العامة للخدمات البیطریة بوزارة الزراعة 

القانون المذكور فیما یتعلق بالمستحضرات البیولوجیة البیطریة ( األمصال 
علیھا واللقاحات البیطریة ) ، فى ذلك من حیث تسجیلھا والرقابة واإلشراف 

 واستیرادھا وتدا ولھا وتسعیرھا.
 

 المادة الثانیة



 
یلغى كل حكم یخالف أحكام ھذا القانون ، وعلى وزیر الزراعة إصدار القرارات 

 الالزمة لتنفیذه . 
 

 المادة الثالثة 
 

 ینشر ھذا القانون فى الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ من الیوم التالى لتاریخ نشره . 
 

 ن بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینھا . یبصم ھذا القانو
 

مایو سنة  24ھـ ( الموافق  1418المحرم سنة  17صدر برئاسة الجمھوریة فى 
 م ). 1997

 


