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انسبدح ششكبد األدٔيخ/
َظشاً إلػبدح يُبقشخ انقٕاػذ انًُظًخ إلاضبةخ ؤ ريييش يظذس انًبدح انخبو انًقذيخ يٍ قجم قسى انًزييشاد نهًسزذضشاد انظيذنيخ
انًسجهخ َ .زششف ثأٌ َؼشع ػهٗ سيبدركى يقزشح ريسيش االػًبل انخبص ثإاضبةّ ؤ ريييش يظذس انًبدح انخبو ٔرنك خالل انفزشح
اإلَزقبنيخ انًقذسح ثذ ٕانٗ سزّ اشٓش ٔانزٗ رجذء يٍ اػالٌ انًقزشح ػهٗ انًٕقغ االنكزشَٔٗ نألداسح انًشكضيخ ٔرُزٓٗ ثإَزٓبء
يُبقشخ انقٕاػذ انًُظًخ إلاضبةّ ؤ ريييش يظذس انًبدح انخبو ٔاػزًبدْب.
ٔ رنك ػهٗ انُذٕ اآلرٗ:
 يزٕنٗ قسى انًزييشاد نهًسزذضشاد انظيذنيّ انًس جهّ ثًشاجؼخ انًسزُذاد انًقذيخ يٍ قجم انششكبد ثخظٕص إاضبةخ ؤ ريييش يظذسانًبدح انخبو ٔرنك ةيًب يخض:
 -1انجيبَبد انخبطخ ثًظذس انًبدح انخبو يثم اإلسى ٔانؼُٕاٌ.
 -2رذذيذ انخبيخ دسزٕسيخ ؤ غيش دسزٕسيخ.
 -3وٌ ركٌٕ شٓبدح  GMPانخبطخ ثبنًظُغ سبسيخ ٔثٓب وسى انًبدح انخبو انًشاد إاضبةزٓب ؤ ريييشْب ٔيزى انزبكذ يٍ طذزٓب سسًيبً
ٔرنك ثبنزؼبٌٔ يغ إداسح انزخطيظ ٔانًٕاةقبد االسزيشاديخ .
 -4رذذيذ انًبدح انخبو يب ارا كبَذ خبيخ ثُسجخ  %111ؤ يخهٕطخ ثًخففبد وخشٖ (ٔ )premix & pelletsوٌ يزى انشجٕع انٗ نجُخ
انًزييشاد نهًسزذضشاد انظيذنيخ انًسجهخ ثٓزا انخظٕص أ ةي دبنخ ايخ طهجبد وخشٖ رسزهضو رنك.
 يزى انسًبح نكم ششكخ ثبنزقذو ثطهجبد نزيييش ؤ إاضبةخ يظذس انًبدح انخبو نؼذد يسزذضشيٍ ةقظ شٓشيب ً ٔرنك خالل انًشدهخ االَزقبنيخ(ٔرؼزجش انزشكيضاد انًخزهفخ أ االشكبل انظيذنيخ انًخزهفخ انًذزٕيخ ػهٗ َفس انًبدح انخبو يسزذضشاً ٔادذاً).
 يزى اطذاس انًٕاةقخ ػهٗ إاضبةخ ؤ ريييش يظذس انًبدح انخبو ثؼذ اسزيفبء جًيغ انًسزُذاد انًطهٕثخ يٍ قجم قسى انًزييشاد نهًسزذضشادانظيذنيخ انًسجهخ ػهٗ وٌ رقٕو انششكخ ثؼًم يب يهٗ :
و -رذهيم ؤل رشييهخ اَزبجيخ ثبنٓيئخ انقٕييخ نهشقبثخ ٔانجذٕس انذٔائيخ (شؼجخ رسجيم).
ة -دساسخ انثجبد انًؼجهخ نًذح  3شٕٓس ػهٗ انزشييهخ اإلَزبجيخ األٔنٗ.
ج -دساسخ يؼذل انزٔثبٌ ألٔل رشييهخ إَزبجيخ يٍ انًسزذضش انًذضش ثبنًبدح انخبو راد انًظذس انجذيذ ٔرنك ةٗ األشكبل انظيذنيّ انزٗ
رزطهت رنك.
 ٔرزٕنٗ نجُّ انًزييشاد نهًسزذضشاد انظيذنيخ انًسجهخ انقيبو ثزقييى ٔةذض انذساسبد انسبنف ركشْب ٔػهٗ وٌ رقٕو انششكخ ثزقذيًٓبخالل ػبو يٍ ربسيخ طذٔس انًٕاةقخ يسًخ خالنٓب نهششكخ ثبإلَزبج ٔال يزى اإلةشاج ػٍ انزشييالد انًُزجخ اال ثؼذ ٔسٔد َزيجخ انًطبثقخ يٍ
انٓيئخ انقٕييخ نهشقبثخ ٔانجذٕس انذٔائيخ.
 ٔةٗ دبنخ ػذو االنزضاو ثًب سجق خالل انًذح انًسًٕح ثٓب رؼزجش انًٕاةقخ ػهٗ يظذس انًبدح انخبو انجذيذح الغيخ. يزى رفؼيم رنك انًقزشح نًذح صيُيّ يذذدح وقظبْب سزخ وشٓش يٍ ربسيخ انًٕاةقخ ػهٗ انًقزشح ٔرنك نذيٍ انؼًم ثبنقٕاػذ انًُظًخ إلاضبةخؤ ريييش يظذس انًٕاد انخبو انزٖ رقذيذ ثّ انهجُخ ثزبسيخ ٔ 2112/2/22انزٖ رى رؼذيهخ ثزبسيخ .2113/3/11
 يزى رطجيق ْزا انًقزشح ثؼذ اػزًبدِ يٍ سئيس االداسح انًشكضيخ نهشئٌٕ انظيذنيخ يجبششح ٔيطجق ػهٗ انطهجبد انًقذيخ نقسى انًزييشادنهًسزذضشاد انظيذنيخ انًسجهخ ٔانزي نى يزى انجذ ةيٓب يٍ قجم نجُخ انًزييشاد نهًسزذضشاد انظيذنيخ انًسجهخ .
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