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ارتسال ارٌد الكترونً الى إدارة اتستقاال األدوٌة الاشرٌة عبً الارٌد اإللكترونً
Hf296@eda.mohealth.gov.eg
متضمنا ً الـ  " Application formتسوف ٌتم ارتسالها مع إٌمٌل الموعد المحدد لالتستالم" وذلك فً خالل شهر من تاعٌل القرار ااتدا اً من
مارس2017/

تقوم اإلدارة العامة لبتتسجٌل االرد عبى الشركة خالل  01أٌام وتحدٌد موعد لتقدٌم Application
 formاحد أقصى شهر من تارٌخ ارتسال الارٌد االلكترونً

ٌتم إصدار موافقة تسٌر لبشركة خالل  01أٌام عمل

ٌتم التوجه الى االدارة العامة لبتاتٌش ااٌصال
اإلتستالم لتقدٌم اللباات الخاصة اادارة التاتٌش
لباد فً تصنٌع  Pilot batchمن Cleaning
 validationودراتسة
(Risk Assessmentان وجدت)

ٌتم التوجه لالدارات التالٌة التستٌاا اللباات الخاصة اكل ادارة اعد الحصول عبى موافقة التسٌر لاقا ً لبقرار الوزاري 2104/524
خالل ثالثٌن ٌوم عمل
خالل ثالثٌن ٌوم عمل
خالل ٌ 04وم عمل

إدارة التخلٌل و التسٌاتسات الدوائٌة
للحصول على الموافقة اإلستٌرادٌة للمادة
الخام الالزمة لتصنٌع الـ Pilot batchو
إستٌراد المادة الخام

األتسما والالاقات

مركز الٌقظة الدوائً لتقدٌم الوصف
التاصٌبً لنظام الٌقظة الدوائٌة  +خلة
ادارة المخالر لمركز الٌقظة الدوائية

التتسعٌرة

إعداد و تقدٌم مبف الجودة لبمادة الخام S-Part

الاد فً تصنٌع الـ  Pilot batchامعرفة اإلدارة العامة لبتاتٌش

تحريس عينبث الجراء كم مه
تقدٌم مبف الجودة
الخاص االمتستحضر
النهائً

دراتسة الثاات

دراتسة التكافؤ
الحٌوي

التحبٌل االهٌئة
القومٌة لبرقااة
والاحوث الدوائٌة

التقدم امبف التتسجٌل إلى إدارة إتستقاال االدوٌة الاشرٌة (خالل 21شهر بحد أقصً من تارٌخ
إصدار إخطار التسعٌر او موافقة مركز الٌقظة الدوائٌة المصري) عبى أن ٌتضمن المبف
المتستندات الواردة االمرفق رقم (  )01االقرار الوزاري  2104/524ااإلضافة إلً موافقة
لجنة تقٌٌم مبف الجودة الخاص االمادة الاعالة و االمتستحضر النهائً وتقرٌر التاتٌش
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اإلدارة العامة لمتفتيش:

 -1تقوم اإلدارة العامة لمتفتيش بتحديد واستالم المتطمبات الخاصة بهم من دراسة  Risk assessmentو( Cleaning Validationإن وجدت) من
جميع الشركات المتقدمة بناء عمى ايصال تسميم  Application formإلي قسم اإلستقبال ويتم مراجعتها وتقييمها.

 -2يتم الموافقة عمى تصنيع الـ  Pilot batchوسحب العينات الخاصة باجراء دراسة الثبات ودراسة التكافؤ الحيوي والتحميل بالهيئة القومية لمرقابة
والبحوث الدوائية بعد مراجعة الموافقة االستيرادية وشهادة االفراج لمتأكد من مصدر المادة الخام.

 -3تقوم االدارة العامة لمتفتيش باصدار خطاب الى االدارة العامة لمتسجيل مرفق بو بيان التركيب الذي تم التصنيع الـ Pilot batchبو.

 -4كما تقوم بارفاق بيان التركيب بمحضر سحب العينات الخاص بالتحميل بالهيئة القومية لمرقابة والبحوث الدوائية حتى يتم االلتزام بنفس بيان
التركيب.

اإلدارة العامة لمتسجيل:


قسم إستقبال و مراجعة ممفات األدوية البشرية :

-1يتم تحديد المتطمبات الخاصة لمتقدم لمتسجيل واعالم الشركات بها ,مع اعالمهم بآلية التنفيذ.

-2يتم استالم الطمبات من الشركات و يتم اصدار موافقة عمى السير فى إجراءات التسجيل لمتوجو إلى اإلدارة العامة لمتفتيش وادارة التخطيط والسياسات
الدوائية.

-3تمتزم الشركة بسداد الرسوم الخاصة بتسجيل المستحضر مع تسميم الـ. Application Form

-4يتم مراجعة دراسة الثبات والتكافؤ الحيوي بناء عمى بيان التركيب المرسل من التفتيش والذي تم عمل الـ  Pilot batchبو.



لجنة تقييم ممف الجودة :

 -1يتم تقديم ممف الجودة لممادة الخام ) ( S-Partمتضمناً جميع المتطمبات الخاصة بالمادة الخام طبقاً لمـ  ICH guidelinesعمى أن يكون صاد ارً
من المصنع الخاص بالمادة الخام و ذلك فى موعد أقصاه شهر من إستيراد المادة الخام من قبل الشركة و يتم ارفاق إفراج جمركى محرز لمتأكد

من إستيراد المادة الخام و يتم تقييمو من قبل لجنة الجودة باإلدارة العامة لمتسجيل عمى أن يتم إلزام الشركات بمواصفات المواد الخام المستخدمة
فى المستحضر األصيل و فى حالة رفض لجنة الجودة لممف الـ  , S-Partتمتزم الشركة بالتوجو لإلدارة العامة لمموافقات اإلستيرادية لمحصول

عمى موافقة إستيرادية جديدة بمورد مادة خام جديد بحد أقصى  3موردين .

 -2يتم تقديم ممف الجودة الخاص بالمستحضر كامالً طبقاً لمـ  ICH guidelinesو يتم تقييمو من قبل لجنة تقييم ممف الجودة باإلدارة العامة
لمتسجيل و ذلك بعد تصنيع الـ. Pilot Batch

اإلدارة العامة لمتخطيط والسياسات الدوائية:

-1يتم اصدار موافقة استيرادية بكميات تكفي لتصنيع الـ  Pilot batchبعد ورود موافقة السير فى إجراءات التسجيل من االدارة العامة لمتسجيل.

مركز اليقظة الدوائية:

 -1يقوم مركز اليقظة الدوائية باستالم المتطمبات الخاصة بهم من الوصف التفصيمي لنظام اليقظة الدوائية وخطة ادارة المخاطر من جميع الشركات
المتقدمة بناء عمى ايصال تسميم ال  application formويتم مراجعتها وتقييمها.


مصدر المادة الخام مسئولية الشركة  ,و عمى أن تتحمل الشركة المسئولية حال رفض لجنة الجودة لممفى الجودة الخاص بالمادة الفعالة و المستحضر النهائى .



يتم االلتزام بنفس مورد المادة الخام لعمل جميع الدراسات الالزمة ( ثبات –تحميل -تكافؤ حيوى ) إلنهاء إجراءات التسجيل و أيضا فى إخطار التسجيل و عند
اإلنتاج .



في حال رفض أي إدارة لممتطمبات الخاصة بهم رفضاً نهائياَ تقوم ابالغ باقي اإلدارات المعنية اليقاف كافة االجراءات باالدارات األخرى.



تقوم كافة اإلدارات برفع تقرير شهري (يوم  1من كل شهر) بموقف الشركات المتقدمة إلى رئيس االدارة المركزية لمشئون الصيدلية.



فى حالة عدم اإللتزام بالمواعيد المحددة يتم إلغاء طمب التسجيل .
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