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إعـــــــــــــالن
انطالقا من التزام الدولة بالحفاظ على أمن الشعب المصرى والصحة العامة وبناء على قرار وزير الصحة رقم 92
لسنة  9102وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  29لسنة  ، 9102والتزاما بتوجيهات القيادة السياسية فى تحقيق
األمن الدوائى بشكل عاجل وفى ضوء ما لمسناه من الصناعة الوطنية وكافة الشركات العاملة فى السوق الدوائى
من حرصها على صيانة االقتصاد القومى وحماية مقدرات الوطن والضرب على أيدى العابثين بصحة الشعب
المصرى فقد تقرر االلتزام بتطبيق منظومة التعقب الدوائى لكل أطراف الصناعة الدوائية واالستيراد والتوزيع
والبيع فى  0يونيو  9102واعتبار هذا التاريخ هو تصحيح لكافة أشكال التعامالت الدوائية الغير منتظمة والتى
أدت فى الفترات السابقة الى تهريب وتخزين المستحضرات الدوائية واالتجار بآالم المواطنين وهو ما تم الحد منه
بالتعاون مع جهات الدولة المعنية من خالل ضبط العديد من الحمالت لالدوية المهربة والمغشوشة والغير صالحة
لالستهالك اآلدمى.
وفى هذا الصدد تقوم وزارة الصحة بتقديم كافة صور الدعم الالزم التمام التطبيق فى  0يونيو  9102طبقا
للجدول المعلن.
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الجدول الزمنى لتطبيق منظومة التتبع الدوائى بجمهورية مصر العربية
طبقا للقرار الوزارى  92لسنة 9102
الجهة

االنتهاء من التنفيذ

النشاط الرئيسى
تسجيل رقم دولي لمسمع ) Global Trade Item Number (GTINلكل منتج من
منتجات المصانع والمستوردين.

تسجيل رقم دولي ( Global Location Number (GLNلكل مواقع العمل المرتبطة

المصانع
والمستوردين
والمخازن
والموزعين

بحركة إنتاج أو إرسال المنتجات وذلك داخل أو خارج مصر.

01/09/2017
01/09/2017

الربط االلكتروني مع النظام الذي ستقوم وزارة الصحة بإنشائه لتطبيق مشروع التتبع

01/02/2018

تجهيز األجهزة والنظم الالزمة لقراءة وطباعة الباركود المحدد في المشروع

01/03/2018

تقوم كل شركة (مصنعة او التي تصنع لدى الغير) بطباعة الباركود ثنائي االبعاد
 DataMatrixبالمواصفات المذكورة في المادة  3من القرار الوزاري 9102/92
ربط عبوة الشحن بالعبوات الموجودة بها باستخدام (. )SSCC

01/06/2018
01/06/2018

النشاط الرئيسى

الصيدليات

الحصول عمى  GLNلكل صيدلية من المنظمة العالمية لمترقيم وابالغ وزراة الصحة

01/12/2017

الربط االلكتروني مع النظام الذي ستقوم وزارة الصحة بانشائه لتطبيق مشروع التتبع.

01/02/2018

تجهيز األجهزة والنظم الالزمة لقراءة الباركود المحدد في المشروع

01/03/2018

بدء التفعيل وقراءة البيانات لممستحضرات المنتجة والمستوردة والمطبوع عميها مصفوفة
البيانات
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