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Variation Check List
ػهً انششكت اإلنخضاو ببإلحٍ-:
يشاعبح انذلخ ف ٙاسزٛفبء انًسزُذاد انًطهٕثخ ثزاد انزشرٛت انًشبس إن ّٛاعالِ .
o
عًٛع ْزِ انًسزُذاد ٚغت أٌ ركٌٕ يعزًذح يٍ لجم سئٛس يغهس اداسح انششكخ انًبنكخ نهًسزحؼش أ يٍ ُٕٚة عُّ ٔيخزٕيخ يٍ لجم
o
انششكخ
طٕسح يٍ انزفٕٚغ انخبص ثًُذٔة انششكخ يع االؽالع عهٗ أطم انزفٕٚغ (فٗ كم انًزغٛشاد)
o

لىاػذ ولشاسث انهجُت انفُُت انًُظًت


لشاس انهغُخ انفُٛخ انظبدس ثغهسزٓب فُٚ 2009/11/12 ٙض عهٗ (ال رضٚذ عذد انًسزحؼشاد انًسغهخ ٔرحذ انزسغٛم ٔانًمذيخ
نهزسغٛم نكم ششكخ  tollعٍ  20يسزحؼش فمؾ) ورنك نششكبث انـ .Toll



إرا كبَج انششكت انًمذيت نطهب َمم انًهكُت ( Tollششكت بذوٌ يصُغ)ٚ :زى رمذٚى طٕسح يٍ سخظخ سغم انزظُٛع نذٖ انغٛش
انظبدسح يٍ سغم انًسزٕسد ٍٚثبإلداسح انًشكضٚخ نهشئٌٕ انظٛذنٛخ ٔ ٚشاعٗ أٌ ٚكٌٕ يزكٕس ثٓب اسى انًظُع انز٘ رى انزعبلذ يعّ
نزظُٛع انًسزحؼش انًمذو نُمم يهكٛزّ.



الثذ يٍ إػبفخ َشبؽ انزظُٛع نذٖ انغٛش ثبنسغم انزغبسٖ ٔفٗ حبنخ عذو رٕاعذِ رزعٓذ انششكخ ثئػبفزّ.



ؽجمب ً نمشاس انهغُخ انفُٛخ ثغهسزٓب ف 2011/5/5 ٙفبَّ ال ٚغٕص انًٕافمخ عهٗ َمم انًهكٛخ نهًسزحؼشاد انظٛذنٛخ اال ثعذ اطذاس اخطبس
انزسغٛم.



لشاس انهغُخ انفُٛخ انظبدس ثغهسزٓب فُٚ 2011/9/15 ٙض عهٗ (انًسزحؼش انظٛذن ٙانز٘ ٚغٕص انزُبصل عُّ ْٕ انًسزحؼش
انظٛذن ٙف ٙشكم طٛذن ٙيع ٍٛثغًٛع رشكٛضارّ ٔف ٙحبنخ ٔعٕد اشكبل طٛذنٛخ اخشٖ ثزاد االسى انزغبس٘ ٚزى االرفبق ث ٍٛانششكزٍٛ
انًزُبصنخ ٔانًزُبصل نٓب عٍ رُبصل احذاًْب نالخشٖ عٍ االسى انزغبس٘ ٔٚزى رغٛٛش االسى انزغبس٘ نهًسزحؼش ثُبءاً عهٗ ؽهت يمذو يٍ
انششكخ ٔرمٕو االداسح انعبيخ نهزسغٛم ثبنسٛش ف ٙاعشاءاد رغٛٛش اسى انًسزحؼش ٔركٌٕ االشكبل انظٛذنٛخ ؽجمبً نمشاس انهغُخ انفُٛخ
ثغهسزٓب ف.)2009/9/10 ٙ

لشاس وصاسٌ سلى  425نسُت :2015


االلشاس ثأال ٚزى َمم يكبٌ رظُٛع أ َمم يهكٛخ اال ثعذ يٕافمخ االداسح انعبيخ نهزسغٛم ٔاال ٚهغٗ اخطبس انزسغٛم.



ثبنُسجخ نهًسزحؼشاد انًظُعخ يحهٛب ٔانًعذح نهزذأل انًحهٚ ٙزع ٍٛااللشاس ثأال ٚزى َمم يهكٛخ انًسزحؼش اال ثعذ يشٔس صال س
سُٕاد يٍ انزذأل ٔيٕافمخ االداسح انعبيخ نهزسغٛمٔ,أٌ عًٛع انًسزُذاد ٔانجٛبَبد طحٛحخ ٔعهٗ يسؤنٛزّ انكبيهخ.
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لشاس نجُت انًخغُشاث بجهست :2015/8/11
ًَكٍ نهششكبث اجشاء ششوط اضبفت يصذس انًبدة انخبو ػهً

 pilot batchورنك كبنخبنٍ:

-1انزحهٛم ل  pilot batchأٔ الٔ ل رشغٛهخ اَزبعٛخ يٍ يظذس انًبدح انخبو انغذٚذ ٔرنك ثًعبيم انٓٛئخ انمٕيٛخ نهشلبثخ ٔانجحٕس انذٔائٛخ (شعجخ
رسغٛم) ٔال ٚزى االفشاط عٍ انزشغٛهخ االَزبعٛخ اال ثعذ ٔسٔد َزٛغخ انًطبثمخ.
-2رمذٚى دساسخ يعذل انزٔثبٌ (ف ٙحبنخ ؽهجّ) عهٗ  pilot batchأٔ عهٗ أٔل رشغٛهخ اَزبعٛخ يٍ يظذس انًبدح انخبو انغذٚذ يمبسَخ ثبنًسزحؼش
انًشعع.ٙ
-3رمذٚى دساسخ انضجبد انًعغهخ عهٗ  pilot batchنًذح  6شٕٓس عهٗ أٔل رشغٛهخ اَزبعٛخ يٍ يظذس انًبدح انخبو.
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َمم انًهكُت-:
انشسىو  5000:جُُه
انًذةَ 45 :ىو ػًم

 Covering letter .1عهٗ ٔسق انًبنك انغذٚذ نهًسزحؼش يعزًذ ٔيخزٕو يٍ انًبنك انغذٚذ
ٕٚػح ؽهت انششكخ ف ٙانًٕافمخ عهٗ َمم يهكٛخ انًسزحؼش ٔيزكٕس ثّ اسى انًسزحؼش،
ٔرشكٛضِٔ ،سلى انزسغٛمٔ ،اسى انًبنك انمذٚىٔ ،انًبنك انغذٚذٔ ،يكبٌ رظُٛع انًسزحؼش.
 .2طٕسح يٍ إٚظبل انذفع ثمًٛخ  5000عُ( ّٛانشسٕو انالصيخ نُمم انًهكٛخ) :يخزٕو ٔيذٌٔ
عه ّٛاسى انًسزحؼش ٔانغشع يٍ انسذاد
 .3أطم ٔطٕسح نهزُبصل عٍ يهكٛخ انًسزحؼش :يٕصك يٍ انشٓش انعمبس٘ ٔيٕػح ثّ اسى
انًسزحؼشٔ ،سلى رسغٛهّ يضجذ ثشلى يحؼش رظذٚك.
 .4طٕسح عمذ انزظُٛع ث ٍٛانًبنك انغذٚذ ٔانًظُع( يع ألطم نإلؽالع )  :عه ّٛطحخ رٕلٛع
يٍ انجُك نهطشفٔ ٍٛيٕصك يٍ انشئٌٕ انمبََٕٛخ نإلداسح انًشكضٚخ نشئٌٕ انظٛبدنخ.
 .5طٕسح يهحك عمذ انزظُٛع :يزكٕس ثّ اسى انًسزحؼش ٔسلى رسغٛهّ ٔعه ّٛطحخ رٕلٛع يٍ
انجُك نهطشفٔ ٍٛيٕصك يٍ انشئٌٕ انمبََٕٛخ نإلداسح انًشكضٚخ نشئٌٕ انظٛبدنخ.
 .6طٕسح رُبصل انزظُٛع يٍ انًظُع انمذٚى عه ّٛطحخ رٕلٛع يٍ انجُك ٔيزكٕس ثّ اسى
انًسزحؼش ٔسلى رسغٛهّ ٔيٕصك يٍ انًسزشبس انمبََٕٗ نإلداسح انًشكضٚخ نشئٌٕ انظٛبدنخ.
 .7طٕسح يٍ انسغالد انزغبسٚخ (َسخخٍُ)ٔانجطبلبد انؼشٚجٛخ نكم يٍ  :انًبنك انمذٚى،
ٔانًبنك انغذٚذٔ ،انًظُع عهٗ أٌ ركٌٕ أحذس سغالد رغبسٚخ طبدسح نهششكخ ،يع يشاعبح
اػبفخ َشبؽ انزظُٛع نذٖ انغٛش ثبنسغم انزغبس٘ نهششكخ سٕاء ( (Tollأ (. )F-Toll
 .8طٕسح يٍ سخظخ انًظُع ثحٛش ركٌٕ أحذس سخظخ طبدسح نهًظُعٚٔ ،شاعٗ انزأكذ يٍ
ٔعٕد خؾ اإلَزبط انالصو نزظُٛع انًسزحؼش ثبنًظُع انغذٚذ.
 .9رعٓذ ثأٌ اإلخطبس انًمذو ْٕ آخش إخطبس طذس نهًسزحؼش حزٗ ربسٚخّٔ ،أٌ انًهف انًمذو
ٚشًم كبفخ انزغٛشاد ٔانًٕافمبد انظبدسح نهًسزحؼش حزٗ ربسٚخّ.
 .10رعٓذ ثأٌ انًسزحؼش نٛس نّ رشكٛضاد أٔ أشكبل طٛذنٛخ أخشٖ يًهٕكخ نهًبنك انمذٚى عهٙ
ٔسق (انًبنك انمذٚى)
 .11رعٓذ ثأٌ انًسزحؼش نٛس نّ رشكٛضاد أٔ أشكبل طٛذنٛخ أخشٖ يًهٕكخ نهًبنك انغذٚذ عهٙ
ٔسق (انًبنك انغذٚذ)
 .12فٗ حبنخ انششكبد ٚ Tollزى رمذٚى رعٓذ عهٗ ٔسق انششكخ ثعذد انًسزحؼشاد انًسغهخ
ٔرحذ انزسغٛم.
 .13اصم نالؽالع ٔطٕسح يٍ آخش إخطبس طذس نهًسزحؼش ثغًٛع يشفمبرّ (َسخخٍُ)
ٔٚشاعٗ أٌ ٚكٌٕ إخطبس انزسغٛم سبس٘ ٔف ٙحبنخ إرا كبٌ اإلخطبس َٓبئٔ ٙغٛش سبسٖ:
عهٗ انششكخ رمذٚى طٕسح يٍ اٚظبل رمذٚى انًهف إلعبدح انزسغٛم ،ثذٌٔ دفع أ٘ سسٕو.
 .14ف ٙحبنخ إرا كبٌ اإلخطبس يجذئٔ ٙغٛش سبسٖ :عهٗ انششكخ رمذٚى يٕافمخ عهٗ رغذٚذ
طالحٛخ اإلخطبس ثغبَت عًٛع انًسزُذاد انًزكٕسحٔ ،دفع انشسٕو انًطهٕثخ.
 .15طٕسح يٍ شٓبدح رحهٛم انًسزحؼش ثبنٓٛئخ انمٕيٛخ نهشلبثخ ٔانجحٕس انذٔائٛخ
) (NODCARشعجخ رسغٛم يٕػح ثٓب انًٕاطفبد انفٛضٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ انخبطخ
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ثبنًسزحؼشٔ(.رنك نإلخطبساد انًحشسح ثبنشكم انمذٚى).
 .16طٕسح يٍ انزسعٛشح انخبطخ ثبنًسزحؼش (ٔرنك نإلخطبساد انًحشسح ثبنشكم انمذٚى)
 .17طٕسح يٍ عًٛع انًٕافمبد ،أٔ انزغٛشاد ،أٔانمشاساد انظبدسح يٍ اإلداسح انًشكضٚخ نهشئٌٕ
انظٛذنٛخ انخبطخ ثبنًسزحؼش.
 .18طٕسح يٍ ثٛبٌ انزشكٛت انًعزًذ.
ٔ .19كزنك عذد أسثع َسخ ثٛبٌ رشكٛت يعزًذ ٔيخزٕو ثخزى انششكخ عهٗ ٔسق انششكخ يبنكخ
انًسزحؼش (انًبنك انغذٚذ).
 .20رعٓذ ثًكبٌ رخض ٍٚانًسزحؼش ف ٙحبنخ أيب إرا كبٌ يكبٌ انزخضٚ ٍٚخزهف عٍ يخضٌ انششكخ
انًبنكخ نهًسزحؼش أٔ انششكخ انًظُعخ نّ  :عهٗ انششكخ رمذٚى سخظخ انًخضٌ ٔانعمذ
انًجشو ث ٍٛانششكخ انًبنكخ ٔانًخضٌ.
 .21رعٓذ ثًٕلف انًسزحؼش يٍ اإلَزبط ٔانزذأل ثبنسٕق انًحهٚ ٙزؼًٍ سلى آخش رشغٛهخ رى
إَزبعٓب يٍ انًسزحؼشٔ ،ربسٚخ إَزبعٓب ٔف ٙحبنخ عذو إَزبط أٔ رذأل انًسزحؼش يٍ لجم:
رزعٓذ انششكخ ثأٌ انًسزحؼش نى ٚزى إَزبعّ أٔ رذأنّ ثبنسٕق انًحه ٙيُز رسغٛهّ ٔحزٗ
ربسٚخّ..
 .22رعٓذ ثأٌ عًٛع انًسزُذاد انًمذيخ ثبنًهف طحٛحخ ٔعهٗ يسئٕنٛخ انششكخ.
 .23رعٓذ يعزًذ ٔيخزٕو يٍ انششكخ ثًٕسد ٍٚانًٕاد انخبو انفعبنخ انًسزخذيخ ف ٙانزظُٛع يزكٕس
ثّ اٜر-:ٙ
 .1اسى انًسزحؼش ٔرشكٛضِ
 .2اسى انًبدح انخبو انًسزخذيخ ف ٙانزظُٛع
 .3اسى انًظُع ٔثهذ يُشأِ ,اسى انًٕسد ٔثهذ يُشأِ
 .4رعٓذ ثزمذٚى شٓبداد ال ٔ GMPشٓبداد انزحهٛم انخبطخ ثبنًبدح انخبو ٔرنك عُذ انزمذو السزٛشاد
انًبدح انخبو ثبإلداسح انًشكضٚخ نهشئٌٕ انظٛذنٛخ.
 .5إلشاس يٍ انششكخ ثظحخ عًٛع انجٛبَبد انًزكٕسح ف ٙانزعٓذ ٔاإلنزضاو ثٓب.
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Covering letter

َمم انخصُُغ /انخؼبئت
األونُت:

 -1عهٗ ٔسق يبنك انًسزحؼش يعزًذ ٔيخزٕو ٕٚػح ؽهت انششكخ ف ٙانًٕافمخ عهٗ َمم رظُٛع
انًسزحؼش ٔيزكٕس ثّ اسى انًسزحؼشٔ ،رشكٛضِٔ ،سلى انزسغٛمٔ ،اسى انًظُع انمذٚى ٔانًظُع انغذٚذ
يٕػح ثّ ؽهت انششكخ فَ ٙمم انزظُٛع انًسزحؼش يٍ يظُع .............إنٗ يظُع  ...........نٛظجح
انًسزحؼش رظُٛع يظُع.................نظبنح ششكخ...............

انًذحٕٚ 21 :و عًم

 -2صىسة يٍ إَصبل انذفغ بمًُت  3000جُُه (انشسىو انالصيت نُمم يكبٌ انخصُُغ) :يخزٕو ٔيذٌٔ عهّٛ
اسى انًسزحؼش ٔانغشع يٍ انسذاد

انشسٕو  3000:عُّٛ

 -3صىسة ػمذ انخصُُغ بٍُ انًبنك وانًصُغ انجذَذ :عه ّٛطحخ رٕلٛع يٍ انجُك نهطشفٔ ٍٛيٕصك يٍ
انشئٌٕ انمبََٕٛخ يع احؼبس األطم نالؽالع.
 -4صىسة يهحك ػمذ انخصُُغ :يزكٕس ثّ اسى انًسزحؼش ٔسلى رسغٛهّ ٔعه ّٛطحخ رٕلٛع يٍ انجُك
نهطشفٔ ٍٛيٕصك يٍ انشئٌٕ انمبََٕٛخ يع احؼبس األطم نالؽالع.
 -5صىسة حُبصل انخصُُغ يٍ انًصُغ انمذَى ػهُه صحت حىلُغ يٍ انبُك ويزكىس به اسى انًسخحضش
وسلى حسجُهه ويىثك يٍ انًسخشبس انمبَىًَ يع احؼبس األطم نالؽالع.
 -6صىسة يٍ انسجالث انخجبسَت وانبطبلبث انضشَبُت نكم يٍ  :انًظُع انمذٚىٔ ،انًظُع انغذٚذ
ٔانششكخ انًبنكخ نهًسزحؼش عهٗ أٌ ركٌٕ أحذس سغالد رغبسٚخ طبدسح نهششكخ ،يع يشاعبح اػبفخ
) (F-Tollأٔ (َ.(Tollشبؽ انزظُٛع نذٖ انغٛش ثبنسغم انزغبس٘ نهششكخ سٕاء
 -7صىسة يٍ سجم لُذ ال  Tollيزكىس به اسى انًصُغ انجذَذ.
 -8صىسة يٍ سخصت انًصُغ انجذَذ ثحٛش ركٌٕ أحذس سخظخ طبدسح نهًظُعٚٔ ،شاعٗ انزأكذ يٍ
ٔعٕد خؾ اإلَزبط انالصو نزظُٛع انًسزحؼش ثبنًظُع انغذٚذ.
 -9صىسة يٍ آخش إخطبس حسجُم صذس نهًسخحضش بجًُغ يشفمبحه وَشاػً أٌ َكىٌ إخطبس انخسجُم
سبسٌ
 فٍ حبنت إرا كبٌ اإلخطبس َهبئٍ وغُش سبسي :عهٗ انششكخ رمذٚى طٕسح يٍ اٚظبل رمذٚى انًهف إلعبدحانزسغٛم ،ثذٌٔ دفع أ٘ سسٕو.
 فٍ حبنت إرا كبٌ اإلخطبس يبذئٍ وغُش سبسي :عهٗ انششكخ رمذٚى يٕافمخ عهٗ رغذٚذ طالحٛخ اإلخطبسثغبَت عًٛع انًسزُذاد انًزكٕسحٔ ،دفع انشسٕو انًطهٕثخ.
 -10صىسة يٍ شهبدة ححهُم انًسخحضش ببنهُئت انمىيُت نهشلببت وانبحىد انذوائُت )(NODCAR
شؼبت حسجُم يىضح بهب انًىاصفبث انفُضَبئُت وانكًُُبئُت انخبصت ببنًسخحضشٔ(.رنك نإلخطبساد
انًحشسح ثبنشكم انمذٚى)
 -11صىسة يٍ انخسؼُشة انخبصت ببنًسخحضش (ٔرنك نإلخطبساد انًحشسح ثبنشكم انمذٚى)
 -12صىسة يٍ جًُغ انًىافمبث ،أو انخغُشاث ،أوانمشاساث انصبدسة يٍ اإلداسة انًشكضَت نهشئىٌ
انصُذنُت انخبصت ببنًسخحضش
 -13حؼهذ بأٌ اإلخطبس انًمذو هى آخش إخطبس صذس نهًسخحضش حخً حبسَخه ،وأٌ انًهف انًمذو َشًم
كبفت انخغُشاث وانًىافمبث انصبدسة نهًسخحضش حخً حبسَخه.
 -14حؼهذ بًكبٌ حخضٍَ انًسخحضش فٍ حبنت إرا كبٌ يكبٌ انخخضٍَ َخخهف ػٍ يخضٌ انششكت انًبنكت
نهًسخحضش أو انششكت انًصُؼت نه  :عهٗ انششكخ رمذٚى سخظخ انًخضٌ ٔانعمذ انًجشو ث ٍٛانششكخ انًبنكخ
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ٔانًخضٌ
 -15حؼهذ بًىلف انًسخحضش يٍ اإلَخبج وانخذاول ببنسىق انًحهٍ َخضًٍ سلى آخش حشغُهت حى إَخبجهب
يٍ انًسخحضش ،وحبسَخ إَخبجهب فٍ حبنت ػذو إَخبج أو حذاول انًسخحضش يٍ لبم :رزعٓذ انششكخ ثأٌ
انًسزحؼش نى ٚزى إَزبعّ أٔ رذأنّ ثبنسٕق انًحه ٙيُز رسغٛهّ ٔحزٗ ربسٚخّ.
 -16حؼهذ بأٌ جًُغ انًسخُذاث انًمذيت ببنًهف صحُحت وػهً يشئىنُت انششكت
 -17حؼهذ يؼخًذ ويخخىو يٍ انششكت بًىسدٍَ انًىاد انخبو انفؼبنت انًسخخذيت فٍ انخصُُغ يزكىس به
اِحٍ-:
 اسى انًسزحؼش ٔرشكٛضِ اسى انًبدح انخبو انًسزخذيخ ف ٙانزظُٛع اسى انًظُع ٔثهذ يُشأِ ,اسى انًٕسد ٔثهذ يُشأِ رعٓذ ثزمذٚى شٓبداد ال ٔ GMPشٓبداد انزحهٛم انخبطخ ثبنًبدح انخبو ٔرنك عُذ انزمذو السزٛشاد انًبدحانخبو ثبإلداسح انًشكضٚخ نهشئٌٕ انظٛذنٛخ.
إلشاس يٍ انششكخ ثظحخ عًٛع انجٛبَبد انًزكٕسح ف ٙانزعٓذ ٔاإلنزضاو ثٓب.

3

إضبفت أو حغُُش يصذس
انًبدة انخبو انفؼبنت
ببإلخطبس

 Covering letter .1عهٗ ٔسق انششكخ انًبنكخ نهًسزحؼش يعزًذ ٔيخزٕو يٍ لجهٓب يٕػحبً ثّ ؽهت
انششكخ ف ٙانًٕافمخ عهٗ رغٛٛش أ اػبفخ يظبدس نهًٕاد انخبو انفعبنخ (يٕػحب َ ف ّٛانًظبدس انمذًٚخ
ٔانغذٚذح انًشاد إػبفزٓب أٔ انزغٛٛش إنٓٛب)
 .2طٕسح يٍ اخش اخطبس رسغٛم سبس٘

انشسٕو1000:عُّٛ
انًذحٕٚ 21 :و عًم

 .3إٚظبل رمذٚى انًهف إلعبدح انزسغٛم ف ٙحبنخ اَزٓبء يذح طالحٛخ إخطبس انزسغٛم انُٓبئٗ أٔ يٕافمخ
عهٗ يذ طالحٛخ إخطبس انزسغٛم فٗ حبنخ إخطبس انزسغٛم انًجذئٗ
 .4طٕسح يٍ إٚظبل انذفع ثمًٛخ  1000عُ( ّٛانشسٕو انالصيخ يزكٕس ثّ اسى انًسزحؼشٔ ،رشكٛضِ،
ٔسلى انزسغٛم) يخزٕو ٔيذٌٔ عه ّٛاسى انًسزحؼش ٔانغشع يٍ انسذاد
 .5طٕسح يٍ شٓبدح ال  GMPنهًظُع ثحٛش ركٌٕ سبسٚخ ٔيزكٕس ثٓب اسى انًبدح انخبو أٔ شٓبدح االٚضٔ
انزٗ رفٛذ ثزظُٛع ْزِ انًبدح انخبو فٗ انًظُع (فٗ انحبالد انزٗ ٚسًح فٓٛب ثزمذٚى شٓبدح األٚضٔ)
 .6يٕافمبد إسزٛشادٚخ سبثمخ أٔ خطؾ إَزبعٛخ سبثمخ أ افشاط عًشكٗ أٔ فٕارٛش نهًبدح انخبو يعزًذح يٍ
اإلداسح انًشكضٚخ نهشئٌٕ انظٛذنٛخ (إداسح اإلفشاط)
 .7طٕسح يٍ شٓبدح رحهٛم انخبيخ نكم يظُع يٕلعخ ٔيخزٕيخ ثخزى انششكخ ثبنخبسطٔ ،طٕسح يٍ
انًشاعع انزٗ رزجعٓب شٓبدح انزحهٛم (يضم :دسزٕس األدٔٚخ األيشٚكٗ أٔ األٔسٔثٗ .........انخ)
 .8رعٓذ ثأٌ اإلخطبس انًمذو ْٕ آخش إخطبس طذس نهًسزحؼش حزٗ ربسٚخّٔ ،أٌ انًهف انًمذو ٚشًم كبفخ
انًزغٛشاد ٔانًٕافمبد انظبدسح نهًسزحؼش

 .9رعٓذ ثأٌ عًٛع انًسزُذاد انًمذيخ ثبنًهف طحٛحخ ٔعهٗ يسئٕنٛخ انششكخ.
 .10رعٓذ يعزًذ ٔيخزٕو يٍ انششكخ ثًٕسد ٍٚانًٕاد انخبو انفعبنخ انًسزخذيخ ف ٙانزظُٛع يزكٕس ثّ
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اٜر:-ٙ
 اسى انًسزحؼش ٔرشكٛضِ اسى انًبدح انخبو انًسزخذيخ ف ٙانزظُٛع اسى انًظُع ٔثهذ يُشأِ ,اسى انًٕسد ٔثهذ يُشأِ .11رعٓذ ثزمذٚى شٓبداد ال ٔ GMPشٓبداد انزحهٛم انخبطخ ثبنًبدح انخبو ٔرنك عُذ انزمذو السزٛشاد انًبدح
انخبو ثبإلداسح انًشكضٚخ نهشئٌٕ انظٛذنٛخ
 .12إلشاس يٍ انششكخ ثظحخ عًٛع انجٛبَبد انًزكٕسح ف ٙانزعٓذ ٔاإلنزضاو ثٓب.
 .13رعٓذ انًٕسد األسبسٗ نهًبدح انخبو انفعبنخ ؽجمب ً نمشاس انهغُخ انفُٛخ نًشالجخ األدٔٚخ ثغهسزٓب فٗ
2016/1/26
* فٗ حبنخ انًٕاد انخبو انًسزخذيخ نعالط اإلنزٓبة انكجذثٗ انٕثبئٗ سٗ (  )HCVرمٕو انششكخ ثزمذٚى
يهف انغٕدح نهًبدح انخبو انفعبنخ ( ٔ )S. Partرمذٚى أطم ال Letter of access
* فٗ حبنخ إػبفخ أٔ رغٛٛش يظذس انًبدح انخبو نهًسزحؼشاد انًسغهخ ثزظشٚح يٍ ششكخ أعُجٛخ (Under
)ٚ licenseزى رمذٚى خطبة يٍ انششكخ يبنكخ انًسزحؼش ثبنخبسط ٚفٛذ ثبنًٕافمخ عهٗ إػبفخ أٔ رغٛٛش يظذس
انًبدح انخبو انفعبنخ ٔٚزى رمذٚى األطم نإلؽالع ٔرمذٚى َسخخ يٍ ال  CPPانخبطخ ثبنًسزحؼش ٔاألطم نإلؽالع

يذ يههت اضبفت او
حغُُش يصذس انًبدة
انخبو
انشسٕو1000:عُّٛ
انًذحٕٚ 14 :و عًم

 cover letter -1عهٗ ٔسق ٔسق انششكخ انًبنكخ نهًسزحؼش يعزًذ ٔيخزٕو يٍ لجهٓب يٕػحب ً ثّ ؽهت
انششكخ ثًذ انًٓهخ ٔاسجبة ؽهت يذ انًٓهخ ٔانذساسبد انزٗ رًذ عهٗ انًسزحؼش ثبنزٕاسٚخ
 -2طٕسح يٍ اخطبس انزسغٛم (اخطبس سبسٖ أ اخطبس رسغٛم يع اٚظبل اسزالو انًهف يٍ لسى االسزمجبل
فٗ خبنّ انًسزحؼشاد انًمذيخ العبدح انزسغٛم ).
 -3إٚظبل دفع (1000عُٛخ)
 -4طٕسح يٍ اطم انًٕافمخ عهٗ اػبفخ أ رغٛٛش انًبدح انخبو  +االطم نالؽالع.
 -5يطبثمخ انًعبيم (ٚفٛذ انزحهٛم عهٗ يظذس انًبدح انخبو انغذٚذ ) عهٗ االلم.
 -6فٗ حبنخ اعشاء دساسخ انضجبد أ انزكبفؤ ٚمذو طٕسح يُٓب  +االطم نالؽالع (ٔركٌٕ ثُفس سلى انزشغٛهخ
االٔنٗ).
 -7رعٓذ ثأٌ اإلخطبس انًمذو ْٕ آخش إخطبس طذس نهًسزحؼش حزٗ ربسٚخّٔ ،أٌ انًهف انًمذو ٚشًم كبفخ
انًزغٛشاد ٔانًٕافمبد انظبدسح نهًسزحؼش.
 -8رعٓذ ثأٌ عًٛع انًسزُذاد انًمذيخ ثبنًهف طحٛحخ ٔعهٗ يسئٕنٛخ انششكخ.
 -9رعٓذ ثزمذٚى شٓبداد ال ٔ GMPشٓبداد انزحهٛم انخبطخ ثبنًبدح انخبو ٔرنك عُذ انزمذو السزٛشاد انًبدح
انخبو ثبإلداسح انًشكضٚخ نهشئٌٕ انظٛذنٛخ
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 cover letter -1عهٗ ٔسق انششكخ انًبنكخ نهًسزحؼش يعزًذ ٔيخزٕو يٍ لجهٓب يٕػحبً ثّ ؽهت انششكخ
فٗ انحظٕل عهٗ انًٕافمخ انُٓبئٛخ ٔيٕػحب ً ثّ عًٛع انذساسبد انزٗ رًذ عهٗ انًسزحؼش ثبنزٕاسٚخ

يىافمت َهبئُت ػهً
اضبفت يصذس يبدة خبو
 -2طٕسح يٍ اخطبس انزسغٛم (اخطبس سبسٖ أ اخطبس رسغٛم يع اٚظبل اسزالو انًهف يٍ لسى االسزمجبل
جذَذ
فٗ خبنّ انًسزحؼشاد انًمذيخ العبدح انزسغٛم )..

انًذحٕٚ 14 :و عًم

 -3طٕسح يٍ اطم انًٕافمخ عهٗ اػبفخ أ رغٛٛش انًبدح انخبو  +االطم نالؽالع.
 -4عًٛع انًٕافمبد انزٗ رًذ عهٗ انًسزحؼش (طٕس  +اطم نالؽالع).
 -5رعٓذ ثأٌ اإلخطبس انًمذو ْٕ آخش إخطبس طذس نهًسزحؼش حزٗ ربسٚخّٔ ،أٌ انًهف انًمذو ٚشًم كبفخ
انًزغٛشاد ٔانًٕافمبد انظبدسح نهًسزحؼش.
 -6رعٓذ ثأٌ عًٛع انًسزُذاد انًمذيخ ثبنًهف طحٛحخ ٔعهٗ يسئٕنٛخ انششكخ
 -7رعٓذ ثزمذٚى شٓبداد ال ٔ GMPشٓبداد انزحهٛم انخبطخ ثبنًبدح انخبو ٔرنك عُذ انزمذو السزٛشاد انًبدح
انخبو ثبإلداسح انًشكضٚخ نهشئٌٕ انظٛذنٛخ

حغُُش إسى يصذس انًبدة  cover letter -1عهٗ ٔسق انششكخ انًبنكخ نهًسزحؼش يعزًذ ٔيخزٕو يٍ لجهٓب يٕػحبً ثّ ؽهت انششكخ
فٗ انحظٕل عهٗ انًٕافمخ عهٗ رغٛٛش إسى يظذس انًبدح انخبو.

انخبو

انشسٕو1000:عُّٛ
انًذحٕٚ 45 :و عًم

 -2إٚظبل دفع (1000عُٛخ)
 COA + GMP -3ثبالسى انمذٚى ٔرحزٕٖ ال  GMPعهٗ انًبدح انفعبنخ.
 COA + GMP -4ثبالسى انغذٚذ ٔرحزٕٖ ال  GMPعهٗ انًبدح انفعبنخ ٔركٌٕ سبسٚخ.
 Declaration letter -5عهٗ ٔسق انششكخ يًؼٗ ٔيخزٕو يُٓب ٔيٍ انسهطخ انًخزظخ يٕػح ثّ
حذٔس رغٛٛش اسى نًظذس انًبدح انخبو فمؾ دٌٔ رغٛٛش فٗ يكبٌ انزظُٛع (the same manufacturing
)site
 -6رعٓذ ثأٌ اإلخطبس انًمذو ْٕ آخش إخطبس طذس نهًسزحؼش حزٗ ربسٚخّٔ ،أٌ انًهف انًمذو ٚشًم كبفخ
انًزغٛشاد ٔانًٕافمبد انظبدسح نهًسزحؼش.
 -7رعٓذ ثأٌ عًٛع انًسزُذاد انًمذيخ ثبنًهف طحٛحخ ٔعهٗ يسئٕنٛخ انششكخ.
 -8رعٓذ ثزمذٚى شٓبداد ال ٔ GMPشٓبداد انزحهٛم انخبطخ ثبنًبدح انخبو ٔرنك عُذ انزمذو السزٛشاد انًبدح
انخبو ثبإلداسح انًشكضٚخ نهشئٌٕ انظٛذنٛخ

5

َمم يهكُت انًسخحضشاث
انًسخىسدة وانًسجهت
بخصشَح يٍ ششكت أجُبُت

انشسٕو5000:عُّٛ
انًذحٕٚ 30:و عًم

ببنُسبت نهًسخحضشاث انًسخىسدة
 :Covering letter - -1عهٗ ٔسق انششكخ انًسئٕنّ عٍ رسغٛم انًسزحؼش فٗ يظش (انًكزت انعهًٗ
أٔ انٕكٛم) يعزًذ ٔيخزٕو يٍ لجهٓب يٕػحب ً ثّ ؽهت انششكخ ف ٙانًٕافمخ عهٗ َمم انًهكٛخ ٔيزكٕس ثّ اسى
انًسزحؼشٔ ،رشكٛضِٔ ،سلى انزسغٛمٔ ،اسى انًبنك انمذٚى ٔانًبنك انغذٚذ.
 -2أصم شهبدة يسخحضش صُذنً عهٗ أٌ ركٌٕ حذٚضخ ٔيٕػح ثٓب انجٛبَبد انًعذنخ ٔيخزٕيخ يٍ ٔصاسح
انظحخ ٔيٕصمخ يٍ انغشفخ انزغبسٚخ ٔانمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنخبسط يٍ انجهذ انًسزخشط يُٓب شٓبدح
انًسزحؼش انظٛذنٗ.
 -3خطبة يٕصك يٍ انًبنك انمذٚى نهًسزحؼش ٕٚػح َمم يهكٛزّ إنٗ انًبنك انغذٚذ أٔ رُبصل يهكٛخ يٕلع يٍ
انطشف( ٍٛانمذٚى ٔانغذٚذ) عهٗ أٌ ٚكٌٕ يٕصك يٍ انغشفخ انزغبسٚخ ٔانمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنخبسط يع رشعًخ

Fax: +202 - 23684194

Ext.:204

Tel.: +202 – 23684288 +202 – 23640368 +202 – 23640368

E-mail: Drug.variation@eda.mohp.gov.eg

Website: www.eda.mohp.gov.eg

Ministry of Health & Population
Central Administration of
Pharmaceutical Affairs
General Directorate of Registration
Department of Human Drugs Registration

وصاسة انصحت وانسكبٌ
اإلداسة انًشكضَت نهشئىٌ انصُذنُت
اإلداسة انؼبيت نهخسجُم
إداسة حسجُم األدوَت انبششَت

يعزًذح نهخطبة.
 -4خطبة يٍ انًبنك انغذٚذ رفٛذ انًسئٕل عٍ رسغٛم انًسزحؼش يٕصك يٍ انغشفخ انزغبسٚخ ٔانمُظهٛخ
انًظشٚخ ثبنخبسط يع رشعًخ يعزًذح نهخطبة.
 ببإلضبفت إنً انخؼهذاث انًطهىبت (جًُؼهب ػهً وسق انششكت انًسئىنت ػٍ حسجُم انًسخحضش بًصش ويؼخًذةويخخىيت)

* حؼهذ بأٌ اإلخطبس انًمذو هى آخش إخطبس صذس نهًسخحضش حخً حبسَخه ,وأٌ انًهف انًمذو َشًم كبفت
انًخغُشاث وانًىافمبث انصبدسة نهًسخحضش حخً حبسَخه.
* حؼهذ بًكبٌ حخضٍَ انًسخحضش ػهً أٌ َكىٌ يكبٌ حخضٍَ انًسخحضش فً يخبصٌ خبصت يُفصهت
(حبصهت ػهً سخصت لُذ سجم يسخىدع) ونُس فً يخبصٌ انًصُغ ورنك نهششكبث األجُبُت انخً حًخهك
يصُغ بًصش.
*حؼهذ أٌ انًسخُذاث انًمذيت ببنًهف صحُحت وػهٍ يسئىنُت انششكت.

بالنسبة للمستحضرات المسجلة بتصريح من شركة أجنبية
 :Covering letter - 1عهٗ ٔسق انششكخ انًسئٕنّ عٍ رسغٛم انًسزحؼش فٗ يظش (انًكزت انعهًٗ
أٔ انٕكٛم) يعزًذ ٔيخزٕو يٍ لجهٓب يٕػحب ً ثّ ؽهت انششكخ ف ٙانًٕافمخ عهٗ َمم انًهكٛخ ٔيزكٕس ثّ اسى
انًسزحؼشٔ ،رشكٛضِٔ ،سلى انزسغٛمٔ ،اسى انًبنك انمذٚى ٔانًبنك انغذٚذ.
 -2أصم شهبدة يسخحضش صُذنً عهٗ أٌ ركٌٕ حذٚضخ ٔيٕػح ثٓب انجٛبَبد انًعذنخ ٔيخزٕيخ يٍ ٔصاسح
انظحخ ٔيٕصمخ يٍ انغشفخ انزغبسٚخ ٔانمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنخبسط يٍ انجهذ انًسزخشط يُٓب شٓبدح
انًسزحؼش انظٛذنٗ.
 -3خطبة يٕصك يٍ انًبنك انمذٚى نهًسزحؼش ٕٚػح َمم يهكٛزّ إنٗ انًبنك انغذٚذ أٔ رُبصل يهكٛخ يٕلع يٍ
انطشف( ٍٛانمذٚى ٔانغذٚذ) عهٗ أٌ ٚكٌٕ يٕصك يٍ انغشفخ انزغبسٚخ ٔانمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنخبسط يع رشعًخ
يعزًذح نهخطبة.
-4عمذ رظُٛع ث ٍٛانًبنك انغذٚذ ٔانًظُع يٕصك يٍ انغشفخ انزغبسٚخ ٔانمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنخبسط يع
رشعًخ يعزًذح نهخطبة.
 -5خطبة يٍ انًبنك انغذٚذ رفٛذ انًسئٕل عٍ رسغٛم انًسزحؼش يٕصك يٍ انغشفخ انزغبسٚخ ٔانمُظهٛخ
انًظشٚخ ثبنخبسط يع رشعًخ يعزًذح نهخطبة.
 ببإلضبفت إنً انخؼهذاث انًطهىبت (جًُؼهب ػهً وسق انششكت انًسئىنت ػٍ حسجُم انًسخحضش بًصش ويؼخًذةويخخىيت)

إضبفت أوَمم يكبٌ حصُُغ
/حؼبئت أونُت نهًسخحضشاث
انًسخىسدة وانًسجهت
بخصشَح يٍ ششكت أجُبُت:
انشسٕو3000:عُّٛ

انًذحٕٚ 30:و ػًم

* حؼهذ بأٌ اإلخطبس انًمذو هى آخش إخطبس صذس نهًسخحضش حخً حبسَخه ,وأٌ انًهف انًمذو َشًم كبفت
انًخغُشاث وانًىافمبث انصبدسة نهًسخحضش حخً حبسَخه.
* حؼهذ بًكبٌ حخضٍَ انًسخحضش ػهً أٌ َكىٌ يكبٌ حخضٍَ انًسخحضش فً يخبصٌ خبصت يُفصهت
(حبصهت ػهً سخصت لُذ سجم يسخىدع) ونُس فً يخبصٌ انًصُغ ورنك نهششكبث األجُبُت انخً حًخهك
يصُغ بًصش.
*حؼهذ أٌ انًسخُذاث انًمذيت ببنًهف صحُحت وػهٍ يسئىنُت انششكت.
 : Covering letter -1عهٗ ٔسق انششكخ انًسئٕنّ عٍ رسغٛم انًسزحؼش فٗ يظش (انًكزت انعهًٗ
أٔ انٕكٛم) يعزًذ ٔيخزٕو ٔيٕػحب ً ثّ ؽهت انششكخ ف ٙانًٕافمخ :عهٗ إضبفت او َمم يكبٌ نخصُُغ
(نهًسزحؼش انًسزٕسد) اوَمم يكبٌ نخصُُغ (نهًسزحؼش ُيظُع ثزظشٚح يٍ ششكخ أعُجٛخ) يزكٕس ثّ اسى
انًسزحؼشٔ ،رشكٛضِٔ ،سلى انزسغٛمٔ ،اسى انًبنكٔ ،اسى يكبٌ انزظُٛع انًسغم ٔانًشاد إػبفزّ أ
انزغٛٛش ان.ّٛ
 -2طٕسح يٍ إٚظبل انذفع ثمًٛخ  3000عُ( ّٛانشسٕو انالصيخ إلػبفخ أ رغٛٛش يكبٌ انزظُٛع) :يخزٕو
ٔيذٌٔ عه ّٛاسى انًسزحؼش ٔانغشع يٍ انسذاد
 -3اطم شٓبدح يسزحؼش طٛذن )C.P.P( ٙعهٗ أٌ ٚكٌٕ يزكٕس ثٓب اسى يكبٌ انزظُٛع انًسغم ٔاسى
يكبٌ انزظُٛع انًشاد إػبفزّ فٗ حبنخ إػبفخ يكبٌ انزظُٛع ،أٔ اسى انًظُع انغذٚذ فٗ حبنخ َمم يكبٌ
انزظُٛع ٔرنك (نهًسزحؼش انًسزٕسد) ٔأٌ ركٌٕ سبسٚخ ٔيخزٕيخ يٍ ٔصاسح انظحخ ٔيٕصمخ يٍ انغشفخ
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انزغبسٚخ ٔانمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنخبسط يٍ انجهذ انًسزخشط يُٓب انشٓبدح.
انًسخحضش انًسخىسد :اطم شٓبدح  GMPانخبطخ ثبنًظُع انغذٚذ ،عه ٙاٌ ركٌٕ انشٓبدح انًمذيخ سبسٚخ
شٓبدح رحهٛم انًسزحؼش يٍ انًظُع انغذٚذ انًشاد إػبفزّ أٔ انزغٛٛش إن.ّٛ
انًسخحضش انًسجم بخصشَح يٍ ششكت اجُبُت:
 -1عمذ انزظُٛع ث ٍٛانششكخ يبنكخ انًسزحؼش ثبنخبسط ٔانًظُع انغذٚذ يٕصك يٍ انغشفخ انزغبسٚخ
ٔانمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنخبسط أٔ يٕصك يٍ ٔ Notaryانمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنخبسط ٔيشفك ثّ انزشعًخ ثبنهغخ
انعشثٛخ ٔكزنك طحخ رٕلٛع يٍ انجُك يٕصك يٍ انًسزشبس انمبََٕٗ ثبإلداسح انًشكضٚخ نهشئٌٕ انظٛذنٛخ
 -2فسخ عمذ انزظُٛع ث ٍٛانششكخ يبنكخ انًسزحؼش ثبنخبسط ٔانًظُع انمذٚى .يٕصك يٍ انغشفخ انزغبسٚخ
ٔانمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنخبسط أٔ يٕصك يٍ ٔ Notaryانمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنخبسط ٔيشفك ثّ انزشعًخ ثبنهغخ
انعشثٛخ.
أ رُبصل انًظُع انمذٚى عٍ انزظُٛع عه ّٛطحّ رٕلٛع يٍ انجُك يٕصك يٍ انًسزشبس انمبََٕٗ ثبإلداسح
انًشكضٚخ نهشئٌٕ انظٛذنٛخ
 -3انجطبلخ انؼشٚجٛخ ٔانسغم انزغبسٖ نهًظُع انمذٚى ٔانغذٚذ.
 ببإلضبفت إنً انخؼهذاث انًطهىبت (جًُؼهبػهً وسق انششكت انًسئىنت ػٍ حسجُم انًسخحضش بًصش ويؼخًذةويخخىيت)

* حؼهذ بأٌ اإلخطبس انًمذو هى آخش إخطبس صذس نهًسخحضش حخً حبسَخه ,وأٌ انًهف انًمذو َشًم كبفت
انًخغُشاث وانًىافمبث انصبدسة نهًسخحضش حخً حبسَخه.
* حؼهذ بًكبٌ حخضٍَ انًسخحضشػهً أٌ َكىٌ يكبٌ حخضٍَ انًسخحضشفً يخبصٌ خبصت يُفصهت
(حبصهتػهً سخصت لُذ سجم يسخىدع) ونُس فً يخبصٌ انًصُغ ورنك نهششكبث األجُبُت انخً حًخهك
يصُغ بًصش.
*حؼهذ أٌ انًسخُذاث انًمذيت ببنًهف صحُحت وػهٍ يسئىنُت انششكت.
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حغُُشأسى يكبٌ انخصُُغ
نهًسخحضشاث انًسخىسدة
انشسٕو1000:عُّٛ
انًذحٕٚ 30:و عًم

 Covering letter -1عهٗ ٔسق انششكخ انًسئٕنّ عٍ رسغٛم انًسزحؼش فٗ يظش (انًكزت انعهًٗ أٔ
انٕكٛم) يعزًذ ٔيخزٕو ٔيٕػح ًب ثّ ؽهت انششكخ ف ٙانًٕافمخ عهٗ رغٛٛش اسى يكبٌ انزظُٛع نهًسزحؼش
يزكٕس ثّ اسى انًسزحؼشٔ ،رشكٛضِٔ ،سلى انزسغٛمٔ ،اسى انًبنكٔ ،اسى يكبٌ انزظُٛع انًسغم ٔاالسى
انغذٚذ نّ.
 -2طٕسح يٍ إٚظبل انذفع ثمًٛخ  1000عُ( ّٛانشسٕو انالصيخ نزغٛٛش اسى يكبٌ انزظُٛع) :يخزٕو ٔيذٌٔ
عه ّٛاسى انًسزحؼش ٔانغشع يٍ انسذاد.
 -3اطم شٓبدح يسزحؼش طٛذن )C.P.P( ٙعهٗ أٌ ٚكٌٕ يزكٕس ثٓب اإلسى انغذٚذ عهٗ أٌ ركٌٕ سبسٚخ
ٔيخزٕيخ يٍ ٔصاسح انظحخ ٔيٕصمخ يٍ انغشفخ انزغبسٚخ ٔانمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنخبسط يٍ انجهذ انًسزخشط
يُٓب انشٓبدح.
 -4خطبة يٕصك يٍ انششكخ ٚفٛذ ثزغٛش االسى عهٗ أٌ ٚشًم انخطبة عهٗ االسى انمذٚى ٔانعُٕاٌ ٔاالسى
انغذٚذ ٔانعُٕاٌ يٕػحب أٌ انزغٛش ال ٚشًم يكبٌ انزظُٛع أٔ ؽشٚمخ انزظُٛع أٔ عٕدح انًُزظ.
 -5أطم شٓبدح  GMPيٕػح ثٓب اسى انًظُع انغذٚذ عهٗ أٌ ركٌٕ سبسٚخ ٔٚزكش ثٓب اسى انًظُع
انغذٚذ.
 -6طٕسح يٍ شٓبدح  GMPيٕػح ثٓب اسى انًظُع انمذٚى .
 -7شٓبدح رحهٛم انًسزحؼش يٍ انًظُع ثبالسى انغذٚذ.
 ثبإلػبفخ إنٗ انزعٓذاد انًطهٕثخ (عًٛعٓب عهٗ ٔسق انششكخ انًسئٕنخ عٍ رسغٛم انًسزحؼشثًظش ٔيعزًذح ٔيخزٕيخ)
* رعٓذ ثأٌ اإلخطبس انًمذو ْٕ آخش إخطبس طذس نهًسزحؼش حزٗ ربسٚخّٔ ,أٌ انًهف انًمذو ٚشًم كبفخ
انًزغٛشاد ٔانًٕافمبد انظبدسح نهًسزحؼش حزٗ ربسٚخّ.
* رعٓذ ثًكبٌ رخض ٍٚانًسزحؼشعهٗ أٌ ٚكٌٕ يكبٌ رخض ٍٚانًسزحؼش فٗ يخبصٌ خبطخ يُفظهخ
(حبطهخ عهٗ سخظخ لٛذ سغم يسزٕدع) ٔنٛس فٗ يخبصٌ انًظُع ٔرنك نهششكبد األعُجٛخ انزٗ رًزهك
يظُع ثًظش
*رعٓذ أٌ انًسزُذاد انًمذيخ ثبنًهف طحٛحخ ٔعه ٙيسئٕنٛخ انششكخ.
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 14حغُُش أسى انششكت
يبنكتانًسخحضش ورنك
نهًسخحضشاث انًسخىسدة

 -1Covering letterعهٗ ٔسق انششكخ انًسئٕنّ عٍ رسغٛم انًسزحؼش فٗ يظش (انًكزت انعهًٗ أٔ
انٕكٛم) يعزًذ ٔيخزٕو ٔيٕػحب ً ثّ ؽهت انششكخ ف ٙانًٕافمخ عهٗ رغٛٛش اسى انششكخ يبنكخ انًسزحؼش
انمذٚى ٔاالسى
يزكٕس ثّ اسى انًسزحؼشٔ ،رشكٛضِٔ ،سلى انزسغٛمٔ ،يكبٌ انزظُٛع ٔاسى انششكخ
انغذٚذ

انشسٕو1000عُّٛ
 -2طٕسح يٍ إٚظبل انذفع ثمًٛخ  1000عُ( ّٛانشسٕو انالصيخ نزغٛٛش اسى انششكخ) :يخزٕو ٔيذٌٔ عهّٛ
المدةٌ 03:وم عمل اسى انًسزحؼش ٔانغشع يٍ انسذاد.

 -3اطم شٓبدح يسزحؼش طٛذن )C.P.P( ٙعهٗ أٌ ٚكٌٕ يزكٕس ثٓب اإلسى انغذٚذ نظبحت انزشخٛض
عهٗ أٌ ركٌٕ سبسٚخ ٔيخزٕيخ يٍ ٔصاسح انظحخ ٔيٕصمخ يٍ انغشفخ انزغبسٚخ ٔانمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنخبسط
يٍ انجهذ انًسزخشط يُٓب انشٓبدح.
 -4خطبة يٕصك يٍ انششكخ ٚفٛذ ثزغٛش االسى عهٗ أٌ ٚشًم انخطبة عهٗ اسى انششكخ انمذٚى
ٔاالسى انغذٚذ يٕػحب أٌ انزغٛش نٛس َمم يهكٛخ ٔإًَب ْٕ رغٛٛش االسى فمؾ ٔأَّ ال ٚشًم يكبٌ انزظُٛع أٔ
ؽشٚمخ انزظُٛع أٔ عٕدح انًُزظ.
 ثبإلػبفخ إنٗ انزعٓذاد انًطهٕثخ (عًٛعٓب عهٗ ٔسق انششكخ انًسئٕنخ عٍ رسغٛم انًسزحؼش ثًظشٔيعزًذح ٔيخزٕيخ)
* رعٓذ ثأٌ اإلخطبس انًمذو ْٕ آخش إخطبس طذس نهًسزحؼش حزٗ ربسٚخّٔ ,أٌ انًهف انًمذو ٚشًم كبفخ
انًزغٛشاد ٔانًٕافمبد انظبدسح نهًسزحؼش حزٗ ربسٚخّ.
* رعٓذ ثًكبٌ رخض ٍٚانًسزحؼشعهٗ أٌ ٚكٌٕ يكبٌ رخض ٍٚانًسزحؼش فٗ يخبصٌ خبطخ يُفظهخ
(حبطهخ عهٗ سخظخ لٛذ سغم يسزٕدع) ٔنٛس فٗ يخبصٌ انًظُع ٔرنك نهششكبد األعُجٛخ انزٗ رًزهك
يظُع ثًظش.
*رعٓذ أٌ انًسزُذاد انًمذيخ ثبنًهف طحٛحخ ٔعه ٙيسئٕنٛخ انششكخ.
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حغُُش َىع انخسجُم:

 -1يٍ إسخُشاد بهك إنً  -1Covering letterعهٗ ٔسق انششكخ انًسئٕنّ عٍ رسغٛم انًسزحؼش فٗ يظش (انًكزت انعهًٗ أٔ
إسخُشاد حبو انصُغ .انٕكٛم) يعزًذ ٔيخزٕو ٔيٕػحب ً ثّ ؽهت انششكخ ف ٙانًٕافمخ عهٗ رغٛٛش َٕع رسغٛم (Type of
) licenseانًسزحؼش يزكٕس ثّ اسى انًسزحؼشٔ ،رشكٛضِٔ ،سلى انزسغٛمٔ ،يكبٌ انزظُٛع ٔاسى انششكخ
 -2يٍ يسخىسد إنً حصُُغ َٕٔع رسغٛم انًسزحؼش ٔكزنك انًشاد انزغٛٛش إنٔ ّٛسجت انزغٛٛش.

يحهً بخشخُص أو انؼكس.

 -2طٕسح يٍ إٚظبل انذفع ثمًٛخ انشسٕو انالصيخ نزغٛٛش َٕع انزسغٛم :يخزٕو ٔيذٌٔ عه ّٛاسى
 -3يٍ حصُُغ يحهً انًسزحؼش ٔانغشع يٍ انسذاد (إرا رشرت عهٗ رغٛٛش َٕع رسغٛم انًسزحؼش َمم يهكٛزّ رهزضو انششكخ
بخشخُص إنً يحهً ثسذاد انشسٕو انًمشسح نُمم انًهكٛخ  5000عُٛخ يظشٖ ايب إرا رشرت عهٗ رغٛٛش َٕع رسغٛم انًسزحؼش
َمم يكبٌ رظُٛع رهزضو انششكخ ثسذاد انشسٕو انمشسح نُمم يكبٌ رظُٛع  3000عُٛخ يظشٖ فمؾ ال غٛش).
انشسٕو5000:عُّٛ
 فٗ حبنخ انزغٛٛش يٍ إسزٛشادثهك إنٗ إسزٛشاد ربو انظُع ٚزى
رنك خالل ٕٚ 30و عًم يٍ
ربسٚخ اسزالو انًهف
 -2فٗ حبنزٗ انزغٛٛش يٍ
يسزٕسد إنٗ رظُٛع يحهٗ
ثزشخٛض أٔ انعكس ٔ
انزغٛٛش يٍ رظُٛع يحهٗ
ثزشخٛض إنٗ يحهٗ
ٚزى رنك خالل ٕٚ 60و عًم
يٍ ربسٚخ اسزالو انًهف

 -3طٕسح يٍ آخش إخطبس رسغٛم طذس نهًسزحؼش ثغًٛع يشفمبرّ ٔٚشاعٗ أٌ ٚكٌٕ إخطبس انزسغٛم
سبس٘
 إرا كبٌ اإلخطبس َٓبئٔ ٙغٛش سبسٖ :عهٗ انششكخ رمذٚى إٚظبل رمذٚى انًهف إلعبدح انزسغٛم ثئداسحاإلسزمجبل ،ثذٌٔ دفع أ٘ سسٕو.
 إرا كبٌ اإلخطبس يجذئٔ ٙغٛش سبسٖ :عهٗ انششكخ رمذٚى يٕافمخ عهٗ رغذٚذ يذح طالحٛخ اإلخطبس ثغبَتعًٛع انًسزُذاد انًزكٕسح ٔدفع انشسٕو انًطهٕثخ نزغٛٛش َٕع انزسغٛم.
 -4أطم شٓبدح يسزحؼش طٛذنٗ ( ( )C.P.Pنإلؽالع).
عهٗ أٌ ٚكٌٕ يزكٕس ثٓب إسى انًسزحؼش انًزذأل ثبنخبسط ٔشكهّ انفٛضٚبئٗ ٔرشكٛضِ ٔعهٗ أٌ ٚكٌٕ
انًسزحؼش يسغم ٔيزذٔال ثبنخبسط ،سبسٚخ ٔيخزٕيخ يٍ ٔصاسح انظحخ ٔيٕصمخ يٍ انغشفخ انزغبسٚخ
ٔانمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنخبسط يٍ انجهذ انًسزخشط يُٓب انشٓبدح.
فٗ حبنخ عذو رذأل انًسزحؼش ثبنخبسط ( إحؼبس خطبة يٕصك يٍ انخبسط ٚفٛذ ثسجت عذو رذأل
انًسزحؼش)
 -5خطبة يٕصك يٍ انششكخ يبنكخ انًسزحؼش ٚفٛذ ثبنًٕافمخ عهٗ رغٛٛش َٕع انزسغٛم ٔسجت ْزا انزغٛٛش.
 -6رشعًخ نهخطبة انًٕصك يٍ انششكخ يبنكخ انًسزحؼش ٚفٛذ ثبنًٕافمخ عهٗ رغٛٛش َٕع انزسغٛم ٔسجت ْزا
انزغٛٛش يٍ يشكض رشعًخ يعزًذ
 -7إحؼبس شٓبدح  GMPنهًظُع ثبنخبسط إرا نى ٚزكش ثشٓبدح ال  CPPأٌ انًظُع ٚمٕو ثزظُٛع
انًسزحؼش ؽجمبً نًٕاطفبد انزظُٛع انغٛذ
 -8رعٓذ ثأٌ اإلخطبس انًمذو ْٕ آخش إخطبس طذس نهًسزحؼش حزٗ ربسٚخّٔ ،أٌ انًهف انًمذو ٚشًم كبفخ
انًزغٛشاد ٔانًٕافمبد انظبدسح نهًسزحؼش حزٗ ربسٚخّ.
 -9رعٓذ ثًكبٌ رخض ٍٚانًسزحؼش
 -10رعٓذ ثأٌ عًٛع انًسزُذاد انًمذيخ ثبنًهف طحٛحخ ٔعهٗ يسئٕنٛخ انششكخ.
 -11طٕسح يٍ انسغم انزغبسٖ ٔانجطبلخ انؼشٚجٛخ نهًظُع .
 -12طٕسح يٍ سخظخ انًظُع انظبدسح يٍ اإلداسح انًشكضٚخ نهشئٌٕ انظٛذنٛخ (رشًم خؾ إَزبط
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نهًسزحؼش انًشاد رظُٛعّ)
فٗ حبنخ انًسزحؼشاد انًسزٕسدح:
 رعٓذ ثًكبٌ رخض ٍٚانًسزحؼش ٔطٕسح يٍ سخظخ لٛذ انًسزٕدع.عهٗ أٌ ٚكٌٕ يكبٌ رخض ٍٚانًسزحؼش فٗ يخبصٌ خبطخ يُفظهخ (حبطهخ عهٗ سخظخ لٛذ سغم
يسزٕدع) ٔنٛس فٗ يخضٌ انًظُع (ٔرنك نهششكبد األعُجٛخ انزٗ رًزهك يظُع ثًظش)
 رعٓذ ثًٕلف انًسزحؼش يٍ اإلسزٛشاد ٔانزذأل ثبنسٕق انًحهٚ ٙزؼًٍ سلى آخش رشغٛهخ رى إسزٛشادْب يٍانًسزحؼشٔ ،ربسٚخ إسزٛشادْب.
(ف ٙحبنخ عذو إسزٛشاد أٔ رذأل انًسزحؼش يٍ لجم :رزعٓذ انششكخ ثأٌ انًسزحؼش نى ٚزى إسزٛشادِ أٔ
رذأنّ ثبنسٕق انًحه ٙيُز رسغٛهّ ٔحزٗ ربسٚخّ).
-

فٗ حبنخ انًسزحؼش انًسغم ثزظشٚح يٍ ششكخ اعُجٛخ:

 رعٓذ ثًكبٌ رخض ٍٚانًسزحؼش رعٓذ ثًٕلف انًسزحؼش يٍ اإلَزبط ٔانزذأل ثبنسٕق انًحهٚ ٙزؼًٍ سلى آخش رشغٛهخ رى إَزبعٓب يٍانًسزحؼشٔ ،ربسٚخ إَزبعٓب.
(ف ٙحبنخ عذو إَزبط أٔ رذأل انًسزحؼش يٍ لجم :رزعٓذ انششكخ ثأٌ انًسزحؼش نى ٚزى إَزبعّ أٔ رذأنّ
ثبنسٕق انًحه ٙيُز رسغٛهّ ٔحزٗ ربسٚخّ).
عهٗ أٌ ٚكٌٕ يكبٌ رخض ٍٚانًسزحؼش فٗ يخبصٌ خبطخ يُفظهخ (حبطهخ عهٗ سخظخ لٛذ سغم
يسزٕدع) ٔنٛس فٗ يخضٌ انًظُع (ٔرنك نهششكبد األعُجٛخ انزٗ رًزهك يظُع ثًظش)
 فٗ حبنخ انزغٛٛش يٍ يسزٕسد إنٗ رظُٛع يحهٗ ثزشخٛض أٔيٍ رظُٛع يحهٗ ثزشخٛض إنٗ يحهٗ.
 رعٓذ يعزًذ ٔيخزٕو يٍ انششكخ ثًٕسد ٍٚانًٕاد انخبو انفعبنخ انًسزخذيخ ف ٙانزظُٛع يزكٕس ثّ اٜر-:ٙ اسى انًسزحؼش ٔرشكٛضِ اسى انًبدح انخبو انًسزخذيخ ف ٙانزظُٛع اسى انًظُع ٔثهذ يُشأِ ,اسى انًٕسد ٔثهذ يُشأِ رعٓذ ثزمذٚى شٓبداد ال ٔ GMPشٓبداد انزحهٛم انخبطخ ثبنًبدح انخبو ٔرنك عُذ انزمذو السزٛشادانًبدح انخبو ثبإلداسح انًشكضٚخ نهشئٌٕ انظٛذنٛخ.
إلشاس يٍ انششكخ ثظحخ عًٛع انجٛبَبد انًزكٕسح ف ٙانزعٓذ ٔاإلنزضاو ثٓب.
إرا كبٌ يظُع انًبدح انخبو ٚخزهف عٍ انًٕسد :عهٗ انششكخ رمذٚى خطبة يعزًذ ٔيخزٕو يٍ انًٕسد أٔ
انًظُع ٕٚػح انعاللخ ث ٍٛانًٕسد ٔانًظُع
 طٕسح يٍ شٓبدح ال  GMPنهًظُع ثحٛش ركٌٕ سبسٚخ ٔيزكٕس ثٓب اسى انًبدح انخبو أٔ شٓبدح االٚضٔانزٗ رفٛذ ثزظُٛع ْزِ انًبدح انخبو فٗ انًظُع (فٗ انحبالد انزٗ ٚسًح فٓٛب ثزمذٚى شٓبدح األٚضٔ)
 طٕسح يٍ شٓبدح رحهٛم انخبيخ نكم يظُع يٕلعخ ٔيخزٕيخ ثخزى انششكخ ثبنخبسطٔ ،طٕسح يٍانًشاعع انزٗ رزجعٓب شٓبدح انزحهٛم (يضم :دسزٕس األدٔٚخ األيشٚكٗ أٔ األٔسٔثٗ .........انخ)
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انشسٕو1000:عُّٛ
انًذحٕٚ 30:و عًم

عهٗ ٔسق انششكخ (انٕكٛم انغذٚذ) يعزًذ ٔيخزٕو يٕػحب ً ثّ ؽهت انششكخ ف ٙانًٕافمخ عهٗ رغٛٛش انٕكٛم
يزكٕس ثّ اسى انًسزحؼشٔ ،رشكٛضِٔ ،سلى انزسغٛمٔ ،اسى انًبنكٔ ،اسى يكبٌ انزظُٛعٔ ،اسى انًخضٌ
انًسغم ٔاسى انًخضٌ انغذٚذ.
 -2طٕسح يٍ إٚظبل ثمًٛخ  1000عُ( ّٛانشسٕو انالصيخ نزغٛٛش انٕكٛم) :يخزٕو يٍ ٔيذٌٔ عه ّٛاسى
انًسزحؼش ٔانغشع يٍ انسذاد.
 -3طٕسح يٍ آخش إخطبس رسغٛم طذس نهًسزحؼش ثغًٛع يشفمبرّ ٔٚشاعٗ أٌ ٚكٌٕ إخطبس انزسغٛم
سبس٘ .
 إرا كبٌ اإلخطبس َٓبئٔ ٙغٛش سبسٖ :عهٗ انششكخ رمذٚى خطبة رحٕٚم يٍ إداسح اإلسزمجبل ،ثذٌٔ دفع أ٘سسٕو.
 إرا كبٌ اإلخطبس يجذئٔ ٙغٛش سبسٖ :عهٗ انششكخ رمذٚى يٕافمخ عهٗ رغذٚذ يذح طالحٛخ اإلخطبس ثغبَتعًٛع انًسزُذاد انًزكٕسح ٔدفع انشسٕو انًطهٕثخ نزغٛٛش َٕع انعجٕح
 -4أطم شٓبدح يسزحؼش طٛذنٗ ( ()C.P.Pنإلؽالع).
عهٗ أٌ ٚكٌٕ يزكٕس ثٓب أٌ انًسزحؼش يسغم ٔيزذٔال ثبنخبسط ،سبسٚخ ٔيخزٕيخ يٍ ٔصاسح انظحخ
ٔيٕصمخ يٍ انغشفخ انزغبسٚخ ٔانمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنخبسط يٍ انجهذ انًسزخشط يُٓب انشٓبدح.
 -5طٕسح لٛذ سغم انًسزٕسد ٍٚعهٗ أٌ ٚكٌٕ يٕػح ثّ اسى انششكخ طبحجخ انًسزحؼش انًزعبلذ يعٓب
ٔكزنك اسًبء انًسزحؼشاد انخبطخ ثٓب ٔاسى ٔعُٕاٌ انًخضٌ انخبص ثبنٕكٛم انغذٚذ.
 -6خطبة يٍ انششكخ انًبنكخ نهًسزحؼش إلَٓبء انٕكبنخ نهٕكٛم انمذٚى يخزٕو يٍ ٔصاسح انظحخ ٔيٕصك يٍ
انغشفخ انزغبسٚخ ٔانمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنخبسط يٍ انجهذ انًسزخشط يُٓب يع رشعًخ نٓزا انخطبة يٍ يشكض
رشعًخ يعزًذ
 -7رفٕٚغ ثبنزسغٛم نهٕكٛم انغذٚذ يخزٕو يٍ ٔصاسح انظحخ ٔيٕصك يٍ انغشفخ انزغبسٚخ ٔانمُظهٛخ
انًظشٚخ ثبنخبسط يٍ انجهذ انًسزخشط يُٓب يع رشعًخ يٍ يشكض رشعًخ يعزًذ
 -8رعٓذ ثأٌ اإلخطبس انًمذو ْٕ آخش إخطبس طذس نهًسزحؼش حزٗ ربسٚخّٔ ,أٌ انًهف انًمذو ٚشًم كبفخ
انًزغٛشاد ٔانًٕافمبد انظبدسح نهًسزحؼش حزٗ ربسٚخّ.
 -9رعٓذ ثًكبٌ رخض ٍٚانًسزحؼش .عهٗ أٌ ٚكٌٕ يكبٌ رخض ٍٚانًسزحؼش فٗ يخبصٌ خبطخ يُفظهخ
(حبطهخ عهٗ سخظخ لٛذ سغم يسزٕدع) ٔنٛس فٗ يخبصٌ انًظُع ٔرنك نهششكبد األعُجٛخ انزٗ رًزهك
يظُع ثًظش.
 -10رعٓذ ثًٕلف انًسزحؼش يٍ اإلسزٛشاد ٔانزذأل ثبنسٕق انًحهٚ ٙزؼًٍ سلى آخش رشغٛهخ رى إسزٛشادْب
يٍ انًسزحؼشٔ ،ربسٚخ إسزٛشادْب.
ف ٙحبنخ عذو إسزٛشاد أٔ رذأل انًسزحؼش يٍ لجم :رزعٓذ انششكخ ثأٌ انًسزحؼش نى ٚزى إسزٛشادِ أٔ رذأنّ
ثبنسٕق انًحه ٙيُز أٌ رى رسغٛهّ حزٗ ربسٚخّ.
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إػبفخ عجٕح رظذٚش/يُبلظبد عهٗ ٔسق انششكخ انًبنكخ نهًسزحؼش يعزًذ ٔيخزٕو يٍ لجهٓب يٕػحبً ثّ ؽهت انششكخ ف ٙانًٕافمخ عهٗ
إػبفخ أٔ رغٛٛش حغى انعجٕح انًسزحؼش يزكٕس ثّ اسى انًسزحؼشٔ ،رشكٛضِٔ ،سلى انزسغٛمَٕٔ ،ع انعجٕح
انًسغهخ ٔانًشاد انزغٛٛش إن.ّٛ
 -2طٕسح يٍ إٚظبل انذفع ثمًٛخ  1000عُ ّٛيخزٕو ٔيذٌٔ عه ّٛاسى انًسزحؼش ٔانغشع يٍ انسذاد.
 -3صىسة يٍ آخش إخطبس حسجُم صذس نهًسخحضش بجًُغ يشفمبحه وَشاػً أٌ َكىٌ إخطبس انخسجُم
سبسٌ
 إرا كبٌ اإلخطبس غُش سبسي :عهٗ انششكخ رمذٚى خطبة رحٕٚم يٍ إداسح اإلسزمجبل ،ثذٌٔ دفع أ٘ سسٕو. -4انخؼهذاث انًطهىبت (جًُؼهب ػهً وسق انششكت يبنكت انًسخحضش يؼخًذة ويخخىيت)
 حؼهذ بأٌ اإلخطبس انًمذو هى آخش إخطبس صذس نهًسخحضش حخً حبسَخه ،وأٌ انًهف انًمذو َشًم كبفتانًخغُشاث وانًىافمبث انصبدسة نهًسخحضش حخً حبسَخه.
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وصاسة انصحت وانسكبٌ
اإلداسة انًشكضَت نهشئىٌ انصُذنُت
اإلداسة انؼبيت نهخسجُم
إداسة حسجُم األدوَت انبششَت

(تغيير بيان التركيب  ,تغيير وصف فيزيائي ,تغيير المواصفات,تغيير طرق التحليل)

اسم الشركة :

اسم المستحضر :

التاريخ :

نوع االخطار (مبدئي/نهائي/اعاده تسجيل ) :
الصيدلي المسئول :

التعهدات :
-1خطاب من الشركة موضح به اسم الصٌدلً المسئول  +التلٌفون  +البرٌد االلكترونً
 -2تعهد بأن اإلخطار المقدم هو آخر إخطار صدر للمستحضر حتى تارٌخه ،وأن الملف المقدم ٌشمل كافة المتغٌرات وأن البٌانات المقدمه فً الملف
جمٌعها صحٌحه
 -3خطاب موضح به جمٌع المتغٌرات التً تمت للمستحضر وتوارٌخها (مرفق الموافقات ) وكذلك جمٌع المتغٌرات المقدمه للمستحضر الً قسم
المتغٌرات ولم ٌتم اصدار موافقات لها بعد (مرفق اٌصال االستالم) *

-1تغيير بيان التركيب
أ-تغيير بيان التركيب للمرة األولي
-1جواب من الشركة موضح به اسباب التغٌٌر بالتفصٌل (ممضً ومختوم
من الشركة )

-8بٌان التركٌب الجدٌد (4نسخ)**

-2اٌصال دفع ( 1111جنٌه)

-9جدول المقارنة بٌن بٌان التركٌب القدٌم والجدٌد

-3اخطار تسجٌل ساري أو اخطار التسجٌل مع موافقه علً مد المهله فً
حاله االخطارات المبدئٌه أو اخطار التسجٌل مع موافقه السٌر علً اعادة
تسجٌل المستحضر فً حاله التقدم العاده التسجٌل طبقا للقرار 2115/425

-11فً حاله الكبسوالت الجٌالتٌنٌه الصلبه احضار بٌان تركٌب
احضار بٌان التركٌب علً Opadryالكبسوله  /وفً حاله وجود
ورق المورد

)  /تحلٌل المعامل (مطابقه)-4NODCARبٌان تركٌب المعامل (

احضار مرجع وجواب ٌوضح  -11Overageفً حاله وجود
سبب اضافته

-5بٌان التركٌب المرفق باالخطار (ان وجد)

-12فً حاله تغٌٌر او توضٌح او تعدٌل الملح المكافئ  /كمٌة المٌاه
Hydratte
 -1Molecularاحضار جواب موضح به الحسابات ومرجع للـ
Weight
-2احضار شهاده تحلٌل الماده الفعاله علً ورق المورد
 -3احضار الموافقات االستٌرادٌة السابقه للمستحضر علً مدار
اخر  5سنوات (فً حاالت التوضٌح فقط)
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وصاسة انصحت وانسكبٌ
اإلداسة انًشكضَت نهشئىٌ انصُذنُت
اإلداسة انؼبيت نهخسجُم
إداسة حسجُم األدوَت انبششَت
-6بخصوص االخطارات المبدئٌه احضار جواب من الشركة موضح به
جمٌع الدراسات النً تمت علً المستحضر بتوارٌخ الموافقات ممضً
ومختوم من الشركة ومرفق به صور الموافقات (االصل لالطالع)

 -13Pelletsفً حاله تغٌٌر او توضٌح او تعدٌل الـ
-1احضار بٌان تركٌب علً ورق جمٌع الموردٌن المعتمدٌن
-2احضار جواب موضح به جمٌع الحسابات
 -3احضار شهاده تحلٌل المورد
 -14فً حاله المستحضرات المستورده/بلك /المصنعه بترخٌص
من شركة أجنبٌة :

-7بٌان التركٌب القدٌم (4نسخ)

(صورة  +االصل لالطالع )  -1CPPاحضار الـ
 -2احضار جواب من الشركة بالخارج ٌوضح نوع التغٌٌر
والموافقه علٌه ممضً ومختوم (فً حاله عدم ذكر بٌان التركٌب
) (أصل) CPPبـ

ب-مد الموافقه علي بيان التركيب
 -1جواب من الشركه عن لطلب مد الموافقة مع توضٌح موقف المستحضر
(ممضً ومختوم )

 -4اخطار التسجٌل مع اٌصال استالم الملف من قسم االستقبال فً
حاله المستحضرات المقدمه العاده التسجٌل طبقا للقرار الوزاري
2119/296

 -2اٌصال دفع ( 1111جنٌه)

-5موافقه تغٌٌر بٌان التركٌب (صورة  +االصل لالطالع )

-3اخطار تسجٌل ساري أو اخطار التسجٌل مع موافقه السٌر علً اعادة
تسجٌل المستحضر فً حاله التقدم العاده التسجٌل طبقا للقرار 2115/425

جـ -موافقه نهائيه علي تغيير بيان التركيب
 -1جواب من الشركه موضح به جمٌع الدراسات التى تم علً المستحضر
بالتوارٌخ (ممضً ومختوم )

 -4موافقه تغٌٌر بٌان التركٌب (أصل)  +أصل مد المهله

-2اخطار تسجٌل ساري أو اخطار التسجٌل مع موافقه السٌر علً اعادة
تسجٌل المستحضر فً حاله التقدم العاده التسجٌل طبقا للقرار 2115/425

-5بٌان التركٌب علً ورق الشركة (أصل) (2نسخه)

 -3اخطار التسجٌل مع اٌصال استالم الملف من قسم االستقبال فً حاله
المستحضرات المقدمه العاده التسجٌل طبقا للقرار الوزاري 2119/296

-6جمٌع الموافقات التى تمت علً المستحضر (صور  +االصل
لالطالع)

-2تغٌٌر الوصف الفٌزٌائً
-1جواب من الشركة موضح به اسباب التغٌٌر بالتفصٌل (ممضً ومختوم
من الشركة )

 -8المراجع العلمٌة للتغٌٌر (ان وجد)

-2اٌصال دفع ( 1111جنٌه)

-9تعهد من الشركة لعدم انتاج اي تشغٌالت بالشكل الجدٌد وفً
حاله االنتاج توضٌح موقف هذه التشغٌالت

-3اخطار تسجٌل ساري أو اخطار التسجٌل مع موافقه علً مد المهله فً
حاله االخطارات المبدئٌه أو اخطار التسجٌل مع موافقه السٌر علً اعادة
تسجٌل المستحضر فً حاله التقدم العاده التسجٌل طبقا للقرار 2115/425

احضار نشره المستحضر المرجعً -11Scoredفً حاله اضافه
Scoredموضح بها شكل القرص

)  /تحلٌل المعامل (مطابقه) -4NODCARبٌان تركٌب المعامل (

 Safety Data Sheetاحضار -11Inkفً حاله اضافه

Fax: +202 - 23684194

Ext.:204

Tel.: +202 – 23684288 +202 – 23640368 +202 – 23640368

E-mail: Drug.variation@eda.mohp.gov.eg

Website: www.eda.mohp.gov.eg

Ministry of Health & Population
Central Administration of
Pharmaceutical Affairs
General Directorate of Registration
Department of Human Drugs Registration

وصاسة انصحت وانسكبٌ
اإلداسة انًشكضَت نهشئىٌ انصُذنُت
اإلداسة انؼبيت نهخسجُم
إداسة حسجُم األدوَت انبششَت
-5بٌان التركٌب المرفق باالخطار (ان وجد)

 -12شهاده تحلٌل المستحضر القدٌمه ( 2نسخه)

-6بخصوص االخطارات المبدئٌه احضار جواب من الشركة موضح به
جمٌع الدراسات النً تمت علً المستحضر بتوارٌخ الموافقات ممضً
ومختوم من الشركة ومرفق به صور الموافقات

 -13شهاده تحلٌل المستحضر الجدٌده ( 2نسخه)

 -7اخطار التسجٌل مع اٌصال استالم الملف من قسم االستقبال فً حاله
المستحضرات المقدمه العاده التسجٌل طبقا للقرار الوزاري 2119/296

 -14فً حاله المستحضرات المستورده/بلك /المصنعه بترخٌص
من شركة أجنبٌة :
(صورة  +االصل لالطالع )  -1CPPاحضار الـ
 -2احضار جواب من الشركة بالخارج ٌوضح نوع التغٌٌر
والموافقه علٌه ممضً ومختوم (أصل)

-3Specificationفي حاله تغيير ال
-1جواب من الشركة موضح به اسباب التغٌٌر بالتفصٌل (ممضً ومختوم
من الشركة )

 -7المواصفه الجدٌده علً ورق الشركة ( 2نسخه)

-2اٌصال دفع ( 1111جنٌه)
) القدٌمة --8Pharmacopia and/or In houseصورة من الـ (
-3اخطار تسجٌل ساري أو اخطار التسجٌل مع موافقه علً مد المهله فً
حاله االخطارات المبدئٌه أو اخطار التسجٌل مع موافقه السٌر علً اعادة
تسجٌل المستحضر فً حاله التقدم العاده التسجٌل طبقا للقرار 2115/425

) القدٌمة --9Pharmacopia and/or In houseصورة من الـ (

-4اخطار التسجٌل مع اٌصال استالم الملف من قسم االستقبال فً حاله
المستحضرات المقدمه العاده التسجٌل طبقا للقرار الوزاري 2119/296

--11بٌان التركٌب القدٌم (4نسخ)

)  /بٌان التركٌب المرفق باالخطار (ان --5NODCARبٌان تركٌب المعامل (
وجد)

--11بٌان التركٌب القدٌم (4نسخ)

-6بخصوص االخطارات المبدئٌه احضار جواب من الشركة موضح به
جمٌع الدراسات النً تمت علً المستحضر بتوارٌخ الموافقات ممضً
ومختوم من الشركة ومرفق به صور الموافقات

 -12فً حاله المستحضرات المستورده/بلك /المصنعه بترخٌص
من شركة أجنبٌة :
(صورة  +االصل لالطالع )  -1CPPاحضار الـ
 -2احضار جواب من الشركة بالخارج ٌوضح نوع التغٌٌر
والموافقه علٌه ممضً ومختوم (أصل)

-4في حاله تغيير /اضافه طريقه تحليل جديده للمستحضر
-1جواب من الشركة موضح به اسباب التغٌٌر بالتفصٌل (ممضً ومختوم
من الشركة )

--5طرٌقه التحلٌل القدٌمه (2نسخه)

-2اٌصال دفع ( 1111جنٌه)

 -6طرٌقه التحلٌل الجدٌده ( 2نسخه)

-3اخطار تسجٌل ساري أو اخطار التسجٌل مع موافقه علً كد المهله فً

-7Process validation

Fax: +202 - 23684194

Ext.:204

Tel.: +202 – 23684288 +202 – 23640368 +202 – 23640368

E-mail: Drug.variation@eda.mohp.gov.eg

Website: www.eda.mohp.gov.eg

Ministry of Health & Population
Central Administration of
Pharmaceutical Affairs
General Directorate of Registration
Department of Human Drugs Registration

وصاسة انصحت وانسكبٌ
اإلداسة انًشكضَت نهشئىٌ انصُذنُت
اإلداسة انؼبيت نهخسجُم
إداسة حسجُم األدوَت انبششَت
حاله االخطارات المبدئٌه أو اخطار التسجٌل مع موافقه السٌر علً اعادة
تسجٌل المستحضر فً حاله التقدم العاده التسجٌل طبقا للقرار 2115/425

 -8فً حاله المستحضرات المستورده/بلك /المصنعه بترخٌص من
شركة أجنبٌة :

-4اخطار التسجٌل مع اٌصال استالم الملف من قسم االستقبال فً حاله
المستحضرات المقدمه العاده التسجٌل طبقا للقرار الوزاري 2119/296

(صورة  +االصل لالطالع )  -1CPPاحضار الـ
 -2احضار جواب من الشركة بالخارج ٌوضح نوع التغٌٌر
والموافقه علٌه ممضً ومختوم (أصل)

ملحوظه  :يعتبر طلب الشركة الغي اذا لم تتقدم الشركه باالستكماالت المطلوبه خالل  3اشهر من تاريخ ارسال البريد االلكتروني باالستكماالت

Variation Check list
( تغيير نوع العبوة  /إضافة أو تغيير حجم عبوة)

اسم الشركة :

اسم المستحضر :

التاريخ :

نوع االخطار (مبدئي/نهائي/اعاده تسجيل ) :
الصيدلي المسئول :

التعهدات :
 -1خطاب من الشركة موضح به اسم الصٌدلً المسئول  +التلٌفون  +البرٌد االلكترونً
 -2تعهد بأن اإلخطار المقدم هو آخر إخطار صدر للمستحضر حتى تارٌخه ،وأن الملف المقدم ٌشمل كافة المتغٌرات وأن البٌانات المقدمه فً الملف
جمٌعها صحٌحه
 -3خطاب موضح به جمٌع المتغٌرات التً تمت للمستحضر وتوارٌخها (مرفق الموافقات ) وكذلك جمٌع المتغٌرات المقدمه للمستحضر الً قسم
المتغٌرات ولم ٌتم اصدار موافقات لها بعد (مرفق اٌصال االستالم) *

-1تغيير نوع العبوة
-1جواب من الشركة موضح به شكل العبوة القدٌمه والجدٌده بالتفصٌل
(ممضً ومختوم من الشركة )

-5بخصوص االخطارات المبدئٌه احضار جواب من الشركة
موضح به جمٌع الدراسات النً تمت علً المستحضر بتوارٌخ
الموافقات ممضً ومختوم من الشركة ومرفق به صور الموافقات

-2اٌصال دفع ( 1111جنٌه)

 -6اخطار تسعٌر المستحضر

-3اخطار تسجٌل ساري أو اخطار التسجٌل مع موافقه علً كد المهله فً
حاله االخطارات المبدئٌه أو اخطار التسجٌل مع موافقه السٌر علً اعادة
تسجٌل المستحضر فً حاله التقدم العاده التسجٌل طبقا للقرار 2115/425

 -7فً حاله المستحضرات المستورده/بلك /المصنعه بترخٌص من
شركة أجنبٌة :
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وصاسة انصحت وانسكبٌ
اإلداسة انًشكضَت نهشئىٌ انصُذنُت
اإلداسة انؼبيت نهخسجُم
إداسة حسجُم األدوَت انبششَت

 -2احضار جواب من الشركة بالخارج ٌوضح نوع التغٌٌر
والموافقه علٌه ممضً ومختوم (أصل)
 -4اخطار التسجٌل مع اٌصال استالم الملف من قسم االستقبال فً حاله
المستحضرات المقدمه العاده التسجٌل طبقا للقرار الوزاري 2119/296

-8مرجع علمً  +عٌنه

 -1إضافة أو تغيير حجم عبوة:
-1جواب من الشركة موضح به شكل العبوة المراد اضافتها او تغٌٌرها و
العبوة الجدٌده بالتفصٌل (ممضً ومختوم من الشركة )

-5بخصوص االخطارات المبدئٌه احضار جواب من الشركة
موضح به جمٌع الدراسات النً تمت علً المستحضر بتوارٌخ
الموافقات ممضً ومختوم من الشركة ومرفق به صور الموافقات

-2اٌصال دفع ( 1111جنٌه)

 -6اخطار تسعٌر المستحضر

-3اخطار تسجٌل ساري أو اخطار التسجٌل مع موافقه علً كد المهله فً
حاله االخطارات المبدئٌه أو اخطار التسجٌل مع موافقه السٌر علً اعادة
تسجٌل المستحضر فً حاله التقدم العاده التسجٌل طبقا للقرار 2115/425

 -7فً حاله المستحضرات المستورده/بلك /المصنعه بترخٌص من
شركة أجنبٌة :
(صورة  +االصل لالطالع )  -1CPPاحضار الـ
 -2احضار جواب من الشركة بالخارج ٌوضح نوع التغٌٌر
والموافقه علٌه ممضً ومختوم (أصل)

 -4اخطار التسجٌل مع اٌصال استالم الملف من قسم االستقبال فً حاله
المستحضرات المقدمه العاده التسجٌل طبقا للقرار الوزاري 2119/296

 -5تقدٌم مرجع للجرعة والعبوة المراد إضافتها

 -6موافه التسعٌره علً العبوة الجدٌه (وذلك فقط فً حاالت تغٌٌر عدد
الوحدات داخل العبوة )
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