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المستندات المطلوب إستيف اؤها للحصول علي الخطة اإلنتاجية السنوية الخاصة بالمستحضرات
الصيدلية (البشرية والبيطرية)
رًُخ انشطخ اإلَزبجٍخ انسٌُٕخ نهًصبَع ٔانشغكبد انًغسصخ ثٕػاعح انصذخ انًبنكخ نًسزذضغاد صٍضنٍخ ثشغٌخ أٔ ثٍطغٌخ يسجهخ ٔيسعغح
ثٕػاعح انصذخ ٔطنك نًضِ عبو يبنً ٔادض ٔرشًم:
(سبيبد صٔائٍخ فعبنخ -سبيبد صٔائٍخ غٍغ فعبنخ –يسزهؼيبد انزعجئخ) .
يهذٕظبد ْبيخ:
ٌ زى رغرٍت انشبيبد انفعبنخ رغرٍجب أثجضٌب عهً أٌ ٌزى فصم انشبيبد انزً رضسم فً رصٍُع انًسزذضغاد انسبعي إسطبع رسجٍهٓب ٔ انًسزذضغاد انذبصهخ
عهً إسطبع رسجٍم يجضئً عٍ انشبيبد انزً رضسم فً رصٍُع انًسزذضغاد انزً إَزًٓ إسطبع رسجٍهٓب ٔ يمضيخ إلعبصح انزسجٍم .
ٌ زى رمضٌى انشطخ اإلَزبجٍخ انشبصخ ثبنًسزذضغاد انجٍطغٌخ فً سطخ يُفصهخ عٍ انشطخ اإلَزبجٍخ انشبصخ ثبنًسزذضغاد انجشغٌخ.
ٌ زى إصضاع انشطخ اإلَزبجٍخ انسٌُٕخ نهشغكخ يبنكخ انًسزذضغ فمظ ٔفً دبنخ انزصٍُع نضي انغٍغ ال ٌذك نهشغكخ انًصُعخ نهًسزذضغ إصاعج انًسزذضغ فً
سطزٓب اإلَزبجٍخ انسٌُٕخ.

ثبنُسجخ نهطهجبد يٍ (1إنً  3ثبنزغرٍت) ٌزى رمضًٌٓب يجًعخ نكم سبيخ عهً دضِ فً صٕعح Hard File
 -1رمضٌى طهت إلصضاع انشطخ اإلَزبجٍخ انسٌُٕخ عهى ٔعق انشغكخ يٕجّ انً يضٌغعبو اإلصاعح انعبيخ نهزشطٍظ ٔانسٍبسبد انضٔائٍخ (إصاعح انزشطٍظ ٔ انًزبثعخ)
يٕلع يٍ انًضٌغانًسئٕل ثبنشغكخ ٔيشزٕو ثشزى انًصُع ٔيؤعر.
 -2رمضٌى إٌصبل انضفع.

ٌ -3زى ٔضع كم سبيخ فً يهف يُفصم ٌذزٕي عهً االرً ثبنزغرٍت -:
أ -صٕعح يٍ إسطبع رسجٍم انًسزذضغ انظي ٌذزٕي عهً انشبيخ انفعبنخ عهً أٌ رهزؼو انشغكخ ثزمضٌى أسغ إسطبع رسجٍم صبصع نهًسزذضغ.
ٔ فى دبنخ انًسزذضغاد انزى اَزٓذ صالدٍخ رسجٍهٓب ٌزى رمضٌى انًٕافمخ عهً إعبصح انزسجٍم ٔأسغ يٕلف يٍ رسجٍم انًسزذضغ
ٔفً دبنخ اإلسطبع انًجضئً انًُزًٓ ٌزى رمضٌى انًضٔ،انًسزذضغاد انزً رى َمم رصٍُعٓب أٔ يهكٍزٓب ٌزى رمضٌى َمم انزصٍُع أَٔمم انًهكٍخ .
وفًحالةرغبةالشركةفًاإلستٌرادمنمصنعمخالفلماهومذكورباإلخطارتلتزمالشركةبتقدٌمالموافقةعلًإضافةالمصنعالجدٌدمن إدارة
المتغٌرات .
فىحالةالمستحضراتالمسجلةبترخٌصمنشركةأجنبٌةوالٌحتويإخطارهاعلًإشتراطلمصدرالمادةالخامٌ،تمتقدٌمموافقةالـ ””Licensor
علًإحضارالخامةمنالمصنعالمطلوباإلستٌرادمنه.
ة  -صٕعح يٍ انزسعٍغح إطا نى ركٍ يظكٕعح ثئسطبع انزسجٍم.
د -ثٍبٌ انزغكٍت انًعزًض يٍ إصاعح انزسجٍم نكم يسزذضغ عهً دضِ.
فً دبنخ دصٕل انشغكخ عهً يٕافمخ انًزغٍغاد عهً رغٍٍغ يٕاص انسٕاغ ٌزى االَزبج طجمب نجٍبٌ انزغكٍت انمضٌى فمظ دزً صضٔع انًٕافمخ انُٓبئٍخ عهً اإلَزبج
ثجٍبٌ انزغكٍت انجضٌض.
س -فً دبنخ إطا كبَذ انشبيخ انٕاعصح ٌزى إسزٍغاصْب فً صٕعح " "Pellets, Premix or Granulesأٔ سبيبد سبثمخ انشهظ ٔانزجٍٓؼٌ ،زى رمضٌى ثٍبٌ
رغكٍت نهشبيخ انٕاعصح عهً ٔعق انًصُع انشبعجً يًضً ٔيشزٕو ثشزى انًصُع انشبعجً ٔطنك نًطبثمزّ ثجٍبٌ انزغكٍت انًعزًض يٍ إصاعح انزسجٍم.
ج -صٕعح يٍ شٓبصح انــ" "GMPسبعٌخ نهًصبَع انًُزجخ نهًبصح انشبو انفعبنخ يٕضذب ثٓب "ٔ "Scope of Inspectionيغفك ثٓب
" ٔ"Annex of raw materialsفً دبنخ ال "ٌ "Extracts, Elements & Vitaminsزى رمضٌى صٕعح يٍ شٓبصح انــ
"ٔ "ISO 90001طنك طجمب نمغاع انهجُخ انفٍُخ نًغالجخ األصٌٔخ ثجهسزٓب فً .2113/1/31
حٌ -زى رمضٌى أصم انعاللخ ثٍٍ انًصُع انشبعجً ٔانًٕعص عهً ٔعق انًصُع انشبعجً يٕلع ٔ يشزٕو ٔ كبيم انجٍبَبد ثزبعٌز دضٌش ٔطنك طجمب نمغاع
انهجُخ انفٍُخ نًغالجخ األصٌٔخ ثزبعٌز  2111/11/25عهً أٌ ٌكٌٕ انشطبة -:
 أصم يٕصك يٍ انغغفخ انزجبعٌخ ٔ انسفبعح ثجهض انًُشأ أٔ إعسبل أصم انشطبة يٍ انًصُع انشبعجً ثبنجغٌض انسغٌع  DHLيع إعسبل إًٌٍم يٍ إًٌٍم
عسًً نهًصُع انشبعجً يغفك ثّ صٕعح انعاللخ انًمضيخ عهى إًٌٍم إصاعح انزشطٍظ ٔانًزبثعخ.
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ثبنُسجخ نهجٍبَبد يٍ (4إنً  8ثبنزغرٍت) ٌزى رمضًٌٓب عهً ٔ CDكظنك طجبعزٓب ٔرمضًٌٓب يع ال Hard file
 "Excel Sheet" -4كًب ْٕ يٕضخ ثبنجضٔل انزبنً ثّ كشف انًٕاص انشبو انفعبنخ انزً رضسم فً رصٍُع انًسزذضغاد انسبعي إسطبع رسجٍهٓب
ٔكظنك انًسزذضغاد انذبصهخ عهً إسطبع رسجٍم يجضئً انالػيخ نهشطخ اإلَزبجٍخ انسٌُٕخ عهً أٌ ركٌٕ انشبيبد يغرجخ رغرٍجب أثجضٌب:
Manufacturers

Suppliers

Up to 3

Up to 3

Qty/Unit Specifications
Pharmacopei
a & Edition

--------

Registration
Number

Product
Name

-------

--------

Active
Material
Material
Name

No.

 "Excel Sheet" -5كًب ْٕ يٕضخ ثبنجضٔل انزبنً ثّ كشف انًٕاص انشبو انفعبنخ انزً رضسم فً رصٍُع انًسزذضغاد انزً إَزًٓ إسطبع رسجٍهٓب
ٔيمضيخ إلعبصح انزسجٍم انالػيخ نهشطخ اإلَزبجٍخ انسٌُٕخ عهً أٌ ركٌٕ انشبيبد يغرجخ رغرٍجب أثجضٌب:
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Manufacturers

Suppliers

Specifications

Qty/Unit

Registration
Number

Product
Name

Up to 3

Up to 3

Pharmacopeia
& Edition

--------

-------

--------

Active
Material
Material
Name

No.

""Excel Sheetثّ كشف انًٕاص انشبو انغٍغ انفعبنخ انالػيخ نهشطخ اإلَزبجٍخ انسٌُٕخ نًسزذضغاد انشغكخ يغرجخ رغرٍجب أثجضٌب:
Quantity/Unit

Specifications
""Pharmacopoeia & Edition

In- Active Material
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""Excel Sheetثّ كشف ثًسزهؼيبد انزعجئخ انالػيخ نهشطخ اإلَزبجٍخ انسٌُٕخ نًسزذضغاد انشغكخ يغرجخ رغرٍجب أثجضٌب:
Material
Quantity
Unit

-8

" "Excel Sheetيجًعب ثّ انًٕاص انشبو انفعبنخ ٔانغٍغ فعبنخ فً شكم انجضٔل انزبنً:
)Qty (KG
Product Name
)Sum (KG
/Product
Product 1
Product 2

Material Name

No.

No.

No.

يهذٕظبد ْبيخ:

ٌ زى رمضٌى انشطخ ثًعغفخ يُضٔة انشغكخ (صٍضنً)ٔعهٍّ يزبثعزٓب يع اصاعح انزشطٍظ ٔانًزبثعخ .
ٌ زى رمضٌى إسزكًبالد انشطخ اإلَزبجٍخ فً يٕعض ألصبِ ٌٕ 15و يٍ ربعٌز اعالو انشغكخ ثئسزكًبالد انشطخ عٍ طغٌك اإلًٌٍم .
 انشغكخ انزً رمٕو ثئصضاع سطخ إَزبجٍخ نٍ ٌزى إصضاع يٕافمبد إسزٍغاصٌخ نٓب ٔفً دبنخ عغجخ انشغكخ فً إسزٍغاص سبيخ غٍغ يضعجخ ثبنشطخ أٔ
االسزٍغاص يٍ يصُع غٍغ يضعج ثبنشطخ عهً انشغكخ انزمضو ثطهت رعضٌم نهشطخ إطا كبٌ انًسزذضغ يضعجب ثبنشطخ االَزبجٍخ انسٌُٕخ ،
أيب إطا كبٌ انًسزذضغ غٍغ يضعج ثبنشطخ اإلَزبجٍخ فعهً انشغكخ انزمضو إلصضاع سطخ إَزبجٍخ ركًٍهٍخ نهًسزذضغ.
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 لجم انزمضو نإلفغاج عٍ سبيخ فعبنخ يضعجخ ثبنشطخ اإلَزبجٍخ ٌ،زى يغاجعخ انًٕالع االرٍخ ٔ طنك نًزبثعخ صضٔعأي رذظٌغ ثشصٕص انًصُع
انشبعجً انظي ٌمٕو ثزصٍُع انشبيخ يٍ أدض انجٓبد انزبنٍخ -:
 FDA Import Alert 66-40
http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_189.html
 Suspension or Withdrawal of EDQM
https://extranet.edqm.eu/publications/Recherches_CEP.shtml
 EUDRA "Statement of Non-Compliance":
http://eudragmdp.ema.europa.eu/inspections/gmpc/searchGMPCompliance.do
ٔفً دبنخ عغجخ انشغكخ اإلسزٍغاص يٍ يصُع صبصع ثشأَّ أي رذظٌغ يٍ انجٓبد انزً سجك طكغْب  ،رهزؼو انشغكخ ثزمضٌى شٓبصح GMP
صبصعح نهًصُع ٔرذزٕي عهً انشبيخ يٍ إدضي انجالص انًغجعٍخ عهً أٌ ٌكٌٕ ربعٌز انشٓبصح أدضس يٍ ربعٌز ْظا انزذظٌغ.


ٌٔزى طنك لجم إسزٍغاص أٔ شغاء انشبيبد انفعبنخ دغصب عهً يصبنخ انشغكبد ٔصذخ انًغٌض انًصغي ٔاإلصاعح غٍغ
يسئٕنخ عٍ أي سسبئغ رُجى عٍ عضو إرجبع ْظِ انزعهًٍبد.
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