
 

 

 
 

  

 

ةالطبية التكميليمستحضرات السجيل دة تالتنفيذية الخاصة بتنظيم إجراءات تسجيل/ إعااإلجراءات   

( 572قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم )اخلاصة ب جراءات التنفيذيةاإل

ستحضرات امل إعادة تسجيل /تنظيم إجراءات تسجيل بشأن  2022لسنة 

 التكميلية طبيةال

 

 تعريفات

   تكميليطيب مستحضر: 

 يستخدم بهدف اليت هلا أثر طيب مكمل و الفعالة و جمموعة من املوادأعلى مادة ي حيتو طيبهو مستحضر 

 أو  الوقاية أو استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية.العالج  ىاملساعدة عل

 يف هذا الدليل التنظيمي املستحضر الطيب التكميلي. تويقصد بكلمة مستحضر أينما ذكر

 :الشركة 

 ومتتلك مجيع احلقوق القانونية للمستحضر.ملستحضر هي الشركة طالبة تسجيل ا 

  :املصنع  

 الشرتاطات ومطابق ومرخص طبقًا للقوانني السارية،هو املصنع املخصص لتصنيع املستحضرات الصيدلية 

 املعتمدة لدى هيئة الدواء املصرية . التصنيع اجليد

   املستحضر  تداولتسجيل و شهادة(CPP ( شهادة تداول وبيع حر / )Free sale):  

ىل إمن السلطة املختصة بالدولة املصدرة وموجهة  وتصدرهي شهادة تضم بيانات املستحضر املراد تصديره 

 الدولة املستوردة.

  :الدول املرجعية  

 األدوية.هي جمموعة من الدول يصدر بها قرار من قبل اللجنة الفنية ملراقبة 

   القائمة البيضاءWhite List : 

املتخصصة  العلمية واليت سبق املوافقة عليها من اللجان يف هيئة الدواء املصرية وتضم املواد الفعالة املسجلة

خالل العشرين عام السابقة كما تضم القائمة اخلاصة بالفيتامينات واملعادن املسجلة باملونوجراف 

ملستجدات املرجعيات لقرارات اللجان العلمية املتخصصة ووفقا ويتم حتديثها بصفة دورية طبقا  الكندي

 .العاملية

 يما يلاملصنعة حمليا وتضم  تكميليةالالطبية ستحضرات امل: 

 :Localحملي  -

 وُيصنع بنفس املصنع. مرخص من هيئة الدواء املصريةلشركة متتلك مصنع ستحضر اململوك املهو 
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 :Tollالغري  ىحملي يصنع لد -

وُيصنع يف مصنع  بهيئة الدواء املصرية ستحضر اململوك لشركة مقيدة بسجل التصنيع لدي الغرياملهو 

 وذلك عن طريق عقد تصنيع.نتاج ومتوفر لديه خط اإل  من هيئة الدواء املصريةمرخص 

 :F-Tollحملي يصنع لدى الغري  -

وُيصنع يف مصنع آخر  املصريةمن هيئة الدواء مرخص  لك مصنعتلشركة متستحضر اململوك املهو 

 نتاج وذلك عن طريق عقد تصنيع من مصنع إىل مصنع.اإلومتوفر لديه خط  من هيئة الدواء املصريةمرخص 

 :Under license من اخلارج  يصنع بتصريح حملي -

 بتصريح من شركة أجنبية من هيئة الدواء املصريةستحضر الذي ينتج وُيصنع يف مصنع مرخص املهو 

  مرجعية ويتداول يف دولة مرجعيةأو دولة غريبإحدى الدول املرجعية ( املستحضرسم وتركيبة إمتتلك )

جبمهورية مصر العربية  صريححق التسجيل والتصنيع بت املمنوحة الشركةطريق عقد بني  نع

  والشركة األجنبية باخلارج.

 الشروط اآلتية: صريح من اخلارجبت ستحضرات املصنعة حمليُااملعلى أن يتوافر ب

بالدولة نفس تركيبة املستحضر املتداولة  هيأن تكون تركيبة املستحضر املقدم للتسجيل  (1

 .هيئة الدواء املصريةأو يتم تعديلها طبقا للقواعد املعمول بها يف املرجعية 

الداخلة يف تركيبة املستحضر من نفس املصدر للمستحضر املتداول  اخلامات الدوائيةأن تكون   (2

جبمهورية مصر  صريححق التسجيل والتصنيع بت املمنوحة، أو تكون الشركة  بالدولة املرجعية

 .خلامات الدوائية العربية حاصلة على تفويض بالتوريد من مصدر آخر له نفس مواصفات ا

بشرط أال بالدولة املرجعية سم املستحضر املتداول إأن يكون املستحضر املقدم للتسجيل له نفس  (3

 .يسم مستحضر آخر متواجد بالسوق احمللإمع يتعارض 

من بلد املنشأ أو من  Free Sale حر وبيعشهادة تداول أو  CPP تقديم  شهادة تسجيل و تداول املستحضر  (4

حالة أن يكون بلد املنشأ دولة غري مرجعية على أن يتم االلتزام جبميع البيانات  يفدولة مرجعية 

الصادرة من الدولة املرجعية، على أن يذكر بها بيان تركيب املستحضر املتداول يف  CPPالـ  يفالصادرة 

، موثقة الدولة املرجعية صادرة من السلطة املختصة يف  وتكونو/ أو عبوة املستحضر الدولة املرجعية 

 .بالدولة املرجعية األحوالحبسب القنصلية املصرية السفارة أو من ومصدق عليها 

 يما يلاملستوردة وتضم  تكميليةالالطبية ستحضرات امل: 

 : Bulkمستورد  -

دولة غري مرجعية بالذي ُيصنع خارج مجهورية مصر العربية بإحدى الدول املرجعية أو املستحضر هو 

 .من هيئة الدواء املصريةوُيعبأ و/ أو ُيغلف يف مصنع مرخص  مرجعيةويتداول يف دولة 

 :Finished مستورد تام الصنع -

تام الصنع من اخلارج من  ويستوردخارج مجهورية مصر العربية  ويغلفويعبأ  ستحضر الذي ُيصنعهو امل

 دولة غري مرجعية ويتداول يف دولة مرجعية.بإحدى الدول املرجعية أو 
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 ستحضرات املستوردة الشروط اآلتية:املعلى أن يتوافر ب

 بالدولة املرجعيةنفس تركيبة املستحضر املتداولة  هيأن تكون تركيبة املستحضر املقدم للتسجيل  (1

 .هيئة الدواء املصريةأو يتم تعديلها طبقا للقواعد املعمول بها يف 

بشرط أال  بالدولة املرجعيةأن يكون املستحضر املقدم للتسجيل له نفس اسم املستحضر املتداول  (2

 .يمستحضر آخر متواجد بالسوق احملل يتعارض مع اسم

من بلد املنشأ أو من  Free Sale حر وبيعشهادة تداول أو  CPPشهادة تسجيل و تداول املستحضر  تقديم (3

حالة أن يكون بلد املنشأ دولة غري مرجعية على أن يتم االلتزام جبميع البيانات  يفدولة مرجعية 

، على أن يذكر بها بيان تركيب املستحضر املتداول يف الصادرة من الدولة املرجعية CPPالـ  يفالصادرة 

، موثقة  الدولة املرجعيةصادرة من السلطة املختصة يف  وتكونو/ أو عبوة املستحضر  الدولة املرجعية

 .بالدولة املرجعية األحوالحبسب القنصلية املصرية السفارة أو من ومصدق عليها 

 حمليا للتصدير فقط:املصنعة الطبية التكميلية ستحضرات امل 

بهيئة الدواء  لدى الغريمقيدة بسجل التصنيع  لشركة متتلك مصنع أو لشركة اململوك املستحضر هو

 .فقط التصدير بغرض مرخص من هيئة الدواء املصرية مصنع يف وُيصنع ، املصرية

 املركزية للمستحضرات الصيدلية اإلدارة

 صريح من اخلارجاملصنعة حمليا واملصنعة حمليا بت تكميليةال طبيةال ستحضراتاملختضع مجيع 

جراءات لإل هيئة الدواء املصريةللتسجيل بوكذلك املستحضرات املصنعة حمليا للتصدير فقط واملستوردة 

 .للهيئة( يعلى املوقع االلكرتون تستخدم الروابط املخصصة لذلكعلى أن ) تيةاآل

 جديدملستحضر التسجيل جراءات إ

  :تسجيلراءات الجإاستعالم للموافقة على بدء السري يف تقديم طلب  (1

 :للحاالت اآلتية وذلكباإلدارة املختصة  ستعالم عن تسجيل املستحضرا تقدم الشركة طلب -أ

  البيضاء  القائمةضمن   من فعالةمواد  /مادةالرتكيبة مكونة منWhite List. 

  وإال سقط الطلب. من تاريخ إصدار اخلطاب يوم 15مهلةستيفاءات متنح الشركة حالة طلب ا يف  -

 البيضاء القائمة من ضمنليست  فعالةادة على م الرتكيبة حتتوي   White List و حتتوي على أ

 .مادة عشبية

 .عرض على اللجنة العلمية املتخصصةيتم الو فاعليةالمان واألتثبت راجع جيب التقدم مب 

من تاريخ  يوم ٩٠ُتمنح الشركة مهلة  اللجنةمن قبل للدراسات املقدمة ستيفاءات حالة طلب ا يف -

 اللجنة للبت.ذات ُيعاد العرض على  على أنطاب اخلإصدار 

خالل  ( وذلكصالحيتها عامني) إجراءات التسجيل يفيتم إصدار موافقة على السري  قبولحالة ال يف  -ب

  أيام عمل.1٠

 مع إبداء األسباب. ذلكر خطاب للشركة يفيد اصدتم إي قبولحالة عدم ال يف -ج



 

 

 
 

  

 

ةالطبية التكميليمستحضرات السجيل دة تالتنفيذية الخاصة بتنظيم إجراءات تسجيل/ إعااإلجراءات   

 :البدء يف اجراءات التسجيل  (2

 إجراءات التسجيل يفموافقة السري  من تاريخ إصدار أشهر 3خالل  بتقديم اآلتيتلتزم الشركة 

  :للتداول احمللي ةاملقدم اتللمستحضر

 .أيام عمل 5خالل للمستحضر سم التجاري املستندات املطلوبة ملراجعة اإل -أ

 أيام عمل.  5خالل  املستندات املطلوبة لتسعري املستحضر -ب

 :إجراءات التسجيل استكمال (3

 اآلتية: حاالتستكمال خطوات التسجيل وفقا للإتقوم الشركة ب

اليت تقع حتت ويتم تداوهلا حمليا أو  صريح من اخلارجاملستحضرات املصنعة حمليا واملصنعة حمليا بت وال: أ

 لتصدير واملناقصاتبند ا

 :بيانهما تياآل يناملسارتيار أحد جيوز للشركة اخ

  :ر األولاملسا

 الشركة باالتي: لتزمت

الـ وذلك خالل مدة للتقييم من قبل اإلدارة املختصة  عينات حبثية علىتقديم دراسة ثبات معجل  -أ

 .إجراءات التسجيل يف السري موافقة إصدار تاريخ من األوىل شهر12

املعتمد الصادر مبوافقة السري يف  كافة متطلبات التسجيل وفقًا لبيان الرتكيب ستكمالإ  -ب

 جراء دراسة الثبات عليه.إإجراءات التسجيل والذي مت 

على أول وفقا للقواعد املتبعة بها التحليل للتسجيل باإلدارة املركزية للرقابة الدوائية تقديم ملف   -ج

أن تكون نتيجة التحليل باملطابقة  علىخطار التسجيل إ علىنتاجية بعد احلصول ة إتشغيل

 فراج.لإل ًاشرط

قبل  - بهدف التحليل للتسجيلنتاجية إغبة عمل تشغيلة الرا الشركةطلب  ىبناء علجيوز ملحوظة: 

 اريخمع حتديد ظروف التخزين وت تلك التشغيلة  نتاجبإأن تقوم  - إخطار التسجيلصدور 

 لةالتشغيتلك بإعدام ها تعهد معمسئولية الشركة  ىعلستخدام الصالحية وشروط اإل

مما يتطلب تغيري يف ظروف  ة الثباتدراسجتياز أو رفض أو تغيري نتائج ا عدم حالنتاجية اإل

شريطة احلصول على نتاجية اإلبتداول تلك التشغيلة  . يسمحالصالحية اريخالتخزين و ت

ستيفاء إو دارة املركزية للرقابة الدوائيةمن اإل إخطار التسجيل ونتيجة التحليل واملطابقة

 أن تتم املتابعة من خالل اإلدارة املركزية للعمليات. ىكافة الشروط وااللتزامات املطلوبة عل

 :املسار الثاني

 تي:الشركة باآل لتزمت

على وفقا للقواعد املتبعة بها تقديم ملف التحليل للتسجيل باإلدارة املركزية للرقابة الدوائية  -أ

 يف السري موافقة إصدار تاريخ من األوىل شهر12وذلك خالل مدة الـ نتاجية إأو  جتريبية تشغيله

  يل.إجراءات التسج
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  .عليه مت التحليل بناًء الذيباملطابقة مرفق به بيان الرتكيب  نتيجة التحليل احلصول على -ب

للتقييم من قبل اإلدارة املختصة وذلك نتاجية إأو  جتريبية ةتشغيل علىتقديم دراسة ثبات معجل  -ج

 التسجيل. إجراءات يف السري موافقة إصدار تاريخ من األوىل شهر12خالل مدة الـ 

املعتمد الصادر مبوافقة السري يف إجراءات  كافة متطلبات التسجيل وفقاً لبيان الرتكيب إستكمال -د

 التسجيل والذي مت إجراء دراسة الثبات عليه.

 املستحضرات املستوردةثانيا: 

ـ تلتزم الشركة  بتقديم  إجراءات التسجيل يفشهر األوىل من تاريخ إصدار موافقة السري  12خالل مدة الــ

 :تياآل

لحصول  لاإلدارة املختصة  بجراؤها باخلارج وذلك للتقييم إدراسة الثبات اخلاصة باملستحضر واليت مت      -أ

 متت املوافقة عليه. الذيدراسة ومرفق بها بيان الرتكيب الوافقة على املعلى 

ــجيل باإلدارة املركزية للرقابة الدوائية ملف  -ب ــالة  ىعلوفقا للقواعد املتبعة بها التحليل للتس رس

يســمح أن يتم التحليل على أول رســالة واردة بعد احلصــول ، كما املســتوردواردة من املســتحضــر 

 باملطابقة شرط إفراج. التحليلإخطار التسجيل على أن تكون نتيجة  ىعل

 فقط للتصدير املستحضرات املصنعة حمليثالثا: 

وفقا للقواعد تقوم الشركة بتقديم ملف التحليل للتسجيل باإلدارة املركزية للرقابة الدوائية  -أ

 يفشهر األوىل من تاريخ إصدار موافقة السري 12خالل مدة الـ  ذلكوعلى عينات حبثية بها املتبعة 

 إجراءات التسجيل.

  .عليه بناءمت التحليل  الذيباملطابقة مرفق به بيان الرتكيب  نتيجة التحليلاحلصول على يتم  -ب

حبثية للتقييم من قبل اإلدارة املختصة وذلك  عينات علىتقوم الشركة بتقديم دراسة ثبات معجل  -ج

 .التسجيل إجراءات يف السري موافقة إصدار تاريخ من األوىل شهر12خالل مدة الـ 

املعتمد الصادر مبوافقة السري يف إجراءات  كافة متطلبات التسجيل وفقاً لبيان الرتكيب إستكمال -د

 التسجيل والذي مت إجراء دراسة الثبات عليه.

عينات من تشغيلة جتريبية أو إنتاجية بناء  ىجيوز للشركة تقديم الدراسات املطلوبة عل ملحوظة:

 طلب يقدم من قبل الشركة. ىعل

 : خطار التسجيلإتقديم ملف التسجيل النهائي للحصول على  (4

 من أقصى حبد أشهر 3يف خالل  النهائيقدم الشركة لتحديد موعد لتقديم ملف التسجيل تت -أ

  ./ قرار اللجنة العلمية للثبات أيهما أبعد ر نتيجة التحليل باملطابقةصدو تاريخ

متنح الشركة  إستيفاءاتالشركة ملف التسجيل النهائي يف املوعد احملدد ويف حالة طلب  قدمت -ب

 لتقدميها.يوم  3٠مهلة
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 العرض على اللجنة الفنية ملراقبة األدوية: (5

ملف التسجيل  استيفاءأيام عمل من  1٠خالل يتم عرض املستحضر على اللجنة الفنية ملراقبة األدوية 

 .قرار النهائيال الختاذوذلك  النهائي كاماًل

 :اآلتييتم  حالة موافقة اللجنة على تسجيل املستحضر يف -أ

حتتسب من تاريخ موافقة سنوات  1٠يسري ملدة  إخطار تسجيل إصداردارة املختصة بتقوم اإل  (1

ات للمستحضرات املستوردة سنو 3للمستحضرات احمللية واللجنة الفنية ملراقبة األدوية وذلك 

 . إعادة تسجيلها كمستحضرات حملية ىنتقالية حتكمرحلة إ

 على أن يتم تقدميه عند التقدم إلعادة التسجيل: يما يلخطار التسجيل إيشرتط يف  (2

على أول وفقا للقواعد املتبعة بها التحليل للتسجيل باإلدارة املركزية للرقابة الدوائية  -

املستحضرات املصنعة حمليا واملصنعة حمليا لتسجيل  ولإنتاجية يف حالة املسار األ تشغيلة

أو على أول  لتصدير واملناقصاتاليت تقع حتت بند اويتم تداوهلا حمليا أو  صريح من اخلارجبت

قبل صدور حال عدم التحليل  للمستورد خطار التسجيلإ علىرسالة واردة بعد احلصول 

  .أن تكون نتيجة التحليل باملطابقة شرط إفراج على خطاراإل

لمستحضرات املصنعة حمليا واملصنعة للك ذطويلة املدى و دراسة الثبات قديممن ت نتهاءاإل -

 .لتصدير واملناقصاتاليت تقع حتت بند اويتم تداوهلا حمليا أو  صريح من اخلارجحمليا بت

 .املعمول بها  للقواعد وفقًايم تقرير اليقظة الدوائية دمن تق نتهاءاإل -

حالة رفض اللجنة تسجيل املستحضر: ُتخطر الشركة بذلك مبوجب خطاب موضحا به  يف -ب

 أسباب الرفض.

  إعادة التسجيل اجراءات

 وساري إخطار تسجيلها وقت إصدار)دارة املركزية للمستحضرات الصيدلية املستحضرات املسجلة باإل (1

 التكميلية:ة طبيتحضرات الساملاخلاصة بتسجيل  االشرتاطاتويسري عليها  القرار(

 الشركة مالكةعلى طلب يقدم من  ًءبنا دليلجراءات الواردة بهذا الطبقا لإليتم إعادة التسجيل  -أ

صالحية  التسجيل خالل السنة األخرية مناملستندات املطلوبة مللف إعادة  املستحضر متضمنًا

  .خطاراإل

 استكمال ملف إعادة التسجيلو لتقدميهايوم  3٠مهلة متنح الشركة  استيفاءاتيف حالة طلب  -

 .تارخيه يفطبقُا للقرارات السارية  تقييم املستحضراتيتم و

القرار النهائي بشأن إعادة  الختاذوذلك دوية ملراقبة األعرض املستحضر على اللجنة الفنية يتم  -ب

 . من عدمهكمستحضر طيب تكميلي  تسجيل املستحضر

 حالة موافقة اللجنة على إعادة تسجيل املستحضر: يف -

 1٠ملدة  ييسر تكميلي طيب مستحضرك ديتم إصدار إخطار تسجيل جديد برقم تسجيل جدي (1

 إخطار التسجيل السابق. نتهاءإسنوات حتتسب من تاريخ 



 

 

 
 

  

 

ةالطبية التكميليمستحضرات السجيل دة تالتنفيذية الخاصة بتنظيم إجراءات تسجيل/ إعااإلجراءات   

املتبعة  للقواعد اليقظة الدوائية وفقًا تقييم من تقرير نتهاءاإلالتسجيل إعادة يشرتط يف إخطار   (2

 على أن يتم تقدميه عند التقدم إلعادة التسجيل. )يف حالة عدم تقدميه من قبل(يف هذا الشأن 

به  حالة رفض اللجنة إعادة تسجيل املستحضر: ُتخطر الشركة بذلك مبوجب خطاب موضحًا يف -

 أسباب الرفض.

 وتندرج الصيدلية للمستحضرات املركزية اإلدارة من صادرةال ساريةالتسجيل ال إخطارات حالة يف

 إخطار لتحويل بطلب التقدم جيوز  للشركات للقواعد وفقًا تكميلي طيب مستحضر تصنيف حتت

 .تكميلي طيب مستحضر إىلالتسجيل 

  : تكميلي طيبمستحضر املستحضرات الصيدلية املسجلة ك (2

يتم إعادة التسجيل بناء على طلب يقدم من الشركة متضمنا املستندات املطلوبة مللف إعادة  -أ

 . خطارخالل السنة األخرية من صالحية اإلالتسجيل 

 استكمال ملف إعادة التسجيلو لتقدميهايوم  3٠ مهلةمتنح الشركة  استيفاءاتيف حالة طلب  -

 .تارخيه يفطبقُا للقرارات السارية  تقييم املستحضراتيتم و

يتم عرض املستحضر على اللجنة الفنية ملراقبة األدوية وذلك الختاذ القرار النهائي بشأن إعادة  -ب

 .من عدمه تسجيل املستحضر

حالة موافقة اللجنة على إعادة تسجيل املستحضر يتم إصدار إخطار إعادة تسجيل بنفس رقم  يف -

 إخطار التسجيل السابق. انتهاءسنوات حتتسب من تاريخ  1٠يسرى ملدة و تسجيلال

حالة رفض اللجنة إعادة تسجيل املستحضر: ُتخطر الشركة بذلك مبوجب خطاب موضحا به  يف -

 .أسباب الرفض

 نشرات الوبطاقات المساء و األ

 :األمساء 

لقاعدة البيانات من حيث النطق  طبقًا تهامراجعم تتي واسم جتار 2٠م تقديم قائمة أمساء مكونة من يت 

ويتعني أن خيتلف الشكل العام والنطق واجلرس الصوتي عن جنليزية، الكتابة باللغتني العربية واإلو

للمادة الفعالة متبوع  العلميسم استخدام اإلعلما بإمكانية ، الدواء املصرية هيئةلدى األمساء املسجلة 

 .ه منفردًا حالة وجود سم الشركة يفبإ

 هحالة تعارض يف، و CPP مبا هو مدرج بشهادة السم يتم مراجعة اإلفاملستوردة  ستحضراتبالنسبة للم اأم

 يتم عرضه على اللجنة الفنيةمدرجة بقاعدة بيانات هيئة الدواء املصرية خرى مع أمساء مستحضرات أ

 دوية.ملراقبة األ

 البطاقات:  

سم )اإلالداخلي للعبوة ى الغالف اخلارجي وعلليزية جناإلالعربية وتني البيانات باللغ كافة يتم كتابة 

الشركة  سم، إ روف التخزينظ ، للعبوة ةعدد الوحدات املكوني ، الشكل الصيدل ،املواد الفعالة  ، يالتجار

 Batch) ىلإضافة باإل (رقم التسجيل بهيئة الدواء املصرية لوجو الشركة ، ،  العنوان والتليفونواملصنع و
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NO., Mfg. date, Exp. date) يسمح بوضع رسومات على و .الغالف اخلارجي ىكتابة السعر عل كذلك

سم الشركة أو اللوجو يف حالة غالف بكتابة إسم املستحضر والشكل الصيدلي وإ ى، ويكتف الغالف

 األلومنيوم الداخلي.

 CPPال  العبوة طبقا للبيانات املذكورة يفيتم مراجعة  :تامة الصنع املستوردةحالة املستحضرات أما يف 

رقم التسجيل بهيئة ، السعر و عنوانه وتليفونه باللغة العربيةسم املستورد و)إمع تقديم تعهدات بإضافة 

 (Batch NO., Mfg. date, Exp. date) ىلإضافة باإل الدواء املصرية 

 :النشرات  

لتحذيرات اثار اجلانبية واإلستخدامات واآلو اجلرعة على يوحتتوتقوم الشركة بتقديم نشرة املستحضر 

 .اإلخطار ىتتم املراجعة قبل احلصول علن ، على أستعمال مع تقديم ملف املستحضر وموانع اإل

 تسعريال

 ىحيث تتقدم بطلب لتسعري املستحضر احلاصل عل ،الشركة السعر املقرتح من قبل ىيتم التسعري بناء عل

متضمنا سعر البيع اإلدارة املختصة بتكميلي  مستحضر طيبموافقة السري يف إجراءات التسجيل ك

 طبقًا للقوانني والقرارات السارية.ربح املوزع مع حتديد ربح الصيدلي و للجمهور

 التسجيل إلعادة الثبات دراسة

 تية :توافرت بشأنها الشروط اآل ىالتسجيل مت إلعادةاملستحضرات من تقديم دراسة الثبات  ىتعف 

تقرير تقييم دراسة  على وحاصلقل األ علىعادة تسجيله مرة واحدة أن يكون املستحضر سبق إ (1

 التسجيل. إلعادةالثبات 

عادة تسجيل إاستيفاء موافقة الثبات السابق صدورها جلميع البيانات الالزم توافرها الستكمال ملف  (2

  .املستحضر

 التسجيل : إلعادةنتهاء الشركة من دراسة الثبات يف حالة عدم إ 

طلب يقدم من قبل الشركة ( مشروطا بتقديم دراسة  علىجيوز إصدار إخطار إعادة التسجيل ) بناء 

قصاها صة لتقييم دراسة الثبات يف فرتة أالثبات إلعادة التسجيل للتقييم من قبل اللجنة العلمية املتخص

من تقييم دراسة الثبات إلعادة  نتهاءاإلسنوات من تاريخ إصدار اإلخطار وإال سوف يتم وقف اإلنتاج حلني  3

 .التسجيل

  اتاملتغري

 .معايري املتغريات على املستحضرات الصيدلية املسجلةتطبق قواعد و
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 تعديل بيان الرتكيب

 مستحضر طيبأو كيفا تتخذ بشأنه كافة اإلجراءات للتسجيل ك أي تعديل يف املواد الفعالة كماًُ (1

أو املتخصصة العملية لجان قرارات ال علىمن ذلك أن يكون التعديل بناء  ىويستثنجديد  تكميلي

 الشركة مهلة إضافية متنححالة طلب دراسات أو طلبات  ويفقرارات اللجنة الفنية ملراقبة األدوية ، 

 منها. نتهاءلإل

ضرات املستح علىيف حالة تعديل املواد غري الفعالة تطبق القواعد واملعايري اخلاصة باملتغريات  (2

 . هامن نتهاءلإللتزامات واملهل املمنوحة الصيدلية املسجلة من حيث اإل

  املتبعة ببيان الرتكيب املعتمد حال  واإلجراءاتيتم إصدار إخطار إعادة التسجيل طبقا للقواعد

عدم وجود قرار من اللجنة الفنية ملراقبة األدوية بإلغاء أحد املواد وعدم  معالدراسات استيفاؤه جلميع 

 .اإلنتاج بها

بيان الرتكيب اجلديد بعد إصدار اإلخطار وفقا  ىعلستيفاء مجيع الدراسات مع التعهد باإللتزام بإ 

 للمهل املقررة.

 االلتماسات

من  يوم6٠القرار النهائي الذي تصدره اللجنة الفنية ملراقبة األدوية وذلك خالل  منجيوز للشركة التظلم 

ستناد إليها اإل يف اللجنة تاريخ إصدار القرار ومبوجب طلب مسبب مؤيدا باملستندات واملعلومات اليت ترغب

 القرار املناسب. ختاذالفنية إل العرض على اللجنة ن يتمعلى أعند نظر التظلم 

 امللكية الفكرية

 2٠٠2لسنة  82تتعهد الشركة بالتزامها بأحكام قانون محاية امللكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

   والئحته التنفيذية دون أدنى مسئولية على هيئة الدواء املصرية.

 اآلثار العكسية

يتم رصدها عن خطرية عن أي آثار عكسية  دارة املركزية للرعاية الصيدليةاإلتلتزم الشركة بإبالغ 

  Periodic Safety Updateتعهد بتقديم التقرير الدوري للمأمونية ت يوم، كما 15املستحضر خالل 

Report ((PSUR وفقٌا ملا يقره مركز اليقظة الدوائية املصري. 

 توفيق األوضاع 

لإلدارة املركزية لطبية التكميلية املقدمة لتوفيق أوضاعها تتقدم فيما خيص املستحضرات ا

. ىحد على للمستحضرات الصيدلية لدراسة موقفها كل حالة  
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 اإللغاء 

رة تقرير مسبب من رئيس اإلدا ىعل رئيس هيئة  الدواء املصرية، بناءإخطار التسجيل مبوجب قرار من  ىيلغ

اللجنة الفنية ملراقبة األدوية، وذلك إذا مل يتم إنتاج  ىبعد العرض عل املركزية للمستحضرات الصيدلية

إخطار تسجيل  ىاملستحضرات املصنعة حمليا للتداول احمللي أو إسترياد املستحضرات املستوردة احلاصلة عل

تقرير مقدم من  ىلإ، استنادا من تاريخ إصدار إخطار التسجيل متصلة  شهر 18باألسواق املصرية خالل 

 اإلدارة املركزية للعمليات.

 ودعم األسواقالدوائية اإلدارة املركزية للسياسات 

رز خطاب االفراج الطيب اجلمركي احملستريادية وة اإلاخلط / سترياديةاملوافقة اإليتم التقدم للحصول على 

سترياد واإلفراج الطيب اجلمركي اإلواإلجراءات املنظمة لعملية طبقا للدليل التنظيمي للقواعد 

فيما خيص  وذلك على النحو التالي ،والتغليفالتعبئة اتها ومستلزمات للمستحضرات الطبية وخام

 .املستحضرات الطبية التكميلية

 :املستحضرات حتت التسجيل

: تتقدم ةيجتريب ةتشغيللعمل أو  ثحباالواردة بغرض األمستلزمات التعبئة /حالة اخلامات يف -

مبوجب موافقة السري  صناف الواردة عن األ احملرز يفراج الطيب اجلمركاإل ىالشركة للحصول عل

 . جراءات التسجيلإيف 

ة بهدف التحليل للتسجيل قبل نتاجيإ  ةالواردة لعمل تشغيل مستلزمات التعبئة /يف حالة اخلامات -

صاحلة للشحن الكلي  سترياديةإموافقة  ى: تتقدم الشركة للحصول علالتسجيل خطارإ صدور

 جراءات التسجيل.إالواردة مبوجب موافقة السري يف  صنافلأل

الطيب فراج اإل ى( : تتقدم الشركة للحصول علFinished/Bulkاملستحضرات املستوردة )حالة  يف -

التسجيل   مبوجب  أو الواردة بغرض التحليلستحضرات املقدمة للتسجيل وعن امل احملرز ياجلمرك

 جراءات التسجيل.إموافقة السري يف 

 :عادة  التسجيلواملقدمة إل ةاملستحضرات املسجل

للخامات الواردة  ةستريادية سنويإ  موافقة ىتتقدم الشركة للحصول عل :حالة اخلامات يف -

 نتاج مبوجب إخطار تسجيل املستحضر.بغرض اإل

طة اخلى (: تتقدم الشركة للحصول علFinished/Bulk) تحضرات املستوردةسحالة امل يف -

 مبوجب إخطار تسجيل املستحضر. Finished/Bulkسنوية للمستحضرات املسجلة الستريادية اإل

 اإلدارة املركزية للعمليات

 املستخدمة:واد اخلام املستندات املطلوبة لإلفراج عن املأواًل: 

 )يف حالة اخلامات املستوردة( . احملرر عليها ختم هيئة الدواء املصرية  يفراج اجلمركفاتورة اإل (1

)يف حالة ستريادية السنوية الصادرة من هيئة الدواء املصرية و اخلطة اإلأستريادية املوافقة اإل (2

 اخلامات املستوردة(.
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 شهادة حتليل املادة اخلام من املورد ومن الشركة . (3

 .(و موافقة السريأسجيل/ بيان الرتكيب ر )إخطار التملف تسجيل املستحض (4

أو  من التشغيلة اإلنتاجية تحليلللوب اإلطالع عليها عند سحب عينات املستندات املطلثانيًا: 

 :التجريبية

 .للتحليل مبعامل هيئة الدواء املصرية املادة اخلام سحب  حمضر (1

اإلدارة من مفتش أو  اإلدارة املركزية للمستحضرات الصيدليةبيان الرتكيب املعتمد من  (2

 .املركزية للعمليات

 .و املادة اخلام املستخدمة يف التصنيعأو التجريبية نتاجية شهادة حتليل الشركة للتشغيلة اإل (3

 :رحلة السري يف إجراءات التسجيلمثالثًا: 

شرتاطات املنصوص عليها للمستحضر، يتم تطبيق اإليف حالة حصول الشركة على إخطار تسجيل 

 .حيث السحب والدراسات املطلوب إجراؤها على املستحضرات والتداول نمباإلخطار 
 

 :تطبيق خطة السحب العشوائيرابعًا: 

بعد صدور قرار املطابقة والصالحية ألول ثالث يتم تطبيق خطة السحب العشوائي على املستحضر 

 املستحضر.يم خط اإلنتاج الذي يتم عليه تصنيع يطبقا لتقوذلك تشغيالت إنتاجية، 

 مرحلة إعادة التسجيل :خامسًا: 

شرتاطات املنصوص يتم تطبيق اإللمستحضر ليف حالة حصول الشركة على إخطار إعادة تسجيل 

 عليها بإخطار إعادة التسجيل والدراسات املطلوب إجراؤها على املستحضرات للسماح بالتداول .

مصدر املادة اخلام / مكان تصنيع املستحضر / إضافة مكان  تعديل بيان تركيب / حاالتسادسًا: 

 :تصنيع 

 شرتاطات املنصوص عليها مبوافقة املتغريات اخلاصة باملستحضر.يتم تطبيق اإل

 اإلدارة املركزية للرقابة الدوائية

 :ةول مرألاملقدمة للتسجيل  حملية الصنع املستحضرات: وال أ

عتماد الرابط اخلاص بإدارة التقييم واإلتتقدم الشركة بطلب لفحص ملف التحليل عن طريق   (1

 بعد دفع الرسوم.

جراءات التسجيل من حيث املواد الفعالة ومقارنتها ببيان الرتكيب يف إالسري  ةموافق ةيتم مراجع (2

 املعتمد.

 يتم املراجعة طبقا آلليات الفحص املعتمدة لكل شكل صيدلي. (3

 (.1جدول ستكمال حمتويات امللف طبقا للقائمة املعتمدة )إيتم التأكد من   (4

 (.2جدول بعد استيفاء امللف للفحص يتم االلتزام بعدد العينات املعتمد لكل شكل صيدلي ) (5

متطلبات التحليل  ،العينات  ،تقوم الشركة بعد االستيفاء بالتقدم بطلب لتسليم ملف التحليل  (6

 ذلك.على الرابط املخصص ل



 

 

 
 

  

 

ةالطبية التكميليمستحضرات السجيل دة تالتنفيذية الخاصة بتنظيم إجراءات تسجيل/ إعااإلجراءات   

 موضحا به إسم صاحب املستحضر وإسم املصنع التقرير النهائي  إصدارنتهاء من التحليل يتم بعد اإل  (7

 .بيان الرتكيب الذي مت التحليل عليهومرفق به  املثبتة مبحضر السحبوأمساء موردي املواد اخلام 

 :ةول مرألاملستحضرات املستوردة املقدمة للتسجيل : ثانيا 

 ةيتم الفحص والتحليل طبقا الليات الفحص املعتمدة  مبا يتماشى مع املواصفات اخلاص  (1

 . يباملستحضر النهائ

 (.1جدول ستكمال حمتويات امللف طبقا للقائمة املعتمدة )التأكد من إ يتم (2

 املستحضرات املقدمة إلعادة التسجيل::  ثالثا

عتماد الرابط اخلاص بإدارة التقييم واإلتتقدم الشركة بطلب لفحص ملف التحليل عن طريق   (1

 بعد دفع الرسوم.

 بيان الرتكيب املعتمد. ةالتسجيل ومراجع ةعادإخطار إ ةيتم مراجع (2

 .يتم املراجعة طبقا آلليات الفحص املعتمدة لكل شكل صيدلي  (3

 (.1جدول ستكمال حمتويات امللف طبقا للقائمة املعتمدة )يتم التأكد من إ  (4

 (.2جدول لتزام بعدد العينات املعتمد لكل شكل صيدلي )بعد استيفاء امللف للفحص يتم اإل (5

متطلبات التحليل  ،العينات  ،تقوم الشركة بعد االستيفاء بالتقدم بطلب لتسليم ملف التحليل  (6

 على الرابط املخصص لذلك .

 موضحا به إسم صاحب املستحضر وإسم املصنع التقرير النهائي  إصدارنتهاء من التحليل يتم بعد اإل (7

 .بيان الرتكيب الذي مت التحليل عليهومرفق به  املثبتة مبحضر السحبوأمساء موردي املواد اخلام 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

 

ةالطبية التكميليمستحضرات السجيل دة تالتنفيذية الخاصة بتنظيم إجراءات تسجيل/ إعااإلجراءات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تويات ملف التحليل حمل ( القائمة املعتمدة1جدول )

 املستحضرات حملية الصنع

 امللف التنظيمي

(Regulatory 

folder) 

 ةة للتسجيل ألول مرجراءات التسجيل للمستحضرات املقدمة السري يف إموافق

 سجيلالتسجيل للمستحضرات املقدمة إلعادة الت ةعادإخطار إ

 ةدمة للتسجيل ألول مربيان تركيب خمتوم من الشركة ومعتمد للمستحضرات املق

لصيدلية للمستحضرات بيان تركيب معتمد من اإلدارة املركزية للمستحضرات ا

 املقدمة إلعادة التسجيل

سم إالتسجيل و ةلبالشركة طاسم موضح به إ منوذج طلب تسجيل مستحضر صيدلي

 لنهائيمصنع املنتج النهائي ونوع العبوات اخلاصة باملنتج ا

 ةموضح به املواد الفعال  رسال العينات وحمضر السحب للعينات احملرزةإاستمارة 

 بها ةت اخلاصرقام التشغيالي وأتصنيع املنتج النهائ يف ةاملستخدم

 التصنيع يف ةاملستخدم اخلاماملواد شهادة حتليل 

 املستحضر سمإإيصــــال الدفـــــــع ) الشيك ( مكتوبا عليه 

من االمييل  ةاملتطلبات وصور رسال خطاب مرفق به الرد علىإاالستكمال يتم  ةحال يف

 املراجعة ةاملرسل لسهول

 مع امللف الذي مت فحصه املقدمةالبيانات ة تعهد بصح

 للتحليلتعهد بسالمة العينات املقدمة 

 يالتقرير النهائ إصدارشهر من  سرتداد عمود الفصل )يف حال تسليمه ( يف خاللإتعهد ب

(batch formula from batch record ) 

 يهادارة املركزية للعمليات علطالع مفتش اإلإبعد توثيق 

 امللف الفين

(Technical 

quality folder) 

 (specifications) يمواصفات املستحضر النهائ

 شهادة حتليل املستحضر النهائي

قديم طرق حتليل مت تحالة  طرق التحليل املستخدمة ونتائج التحقق منها )يف

 تطويرها(
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ةاملستحضرات املستورد  

 امللف التنظيمي

(Regulatory 

folder) 

جراءات التسجيلإ السري يف ةبيان الرتكيب املعتمد مع موافق  

التسجيل  ةسم الشركة طالبإموضح به  طلب تسجيل مستحضر صيدلي منوذج

سم مصنع املنتج النهائي ونوع العبوات اخلاصة باملنتج النهائيإو  

رسال العينات وحمضر السحب للعينات احملرزة إاستمارة   

التصنيع يف ةاملستخدم اخلاماملواد شهادة حتليل   

سم املستحضرإإيصــــال الدفـــــــع ) الشيك ( مكتوبا عليه   

من  ةرسال خطاب مرفق به الرد على املتطلبات وصورإاالستكمال يتم  ةحال يف

املراجعة ةاالمييل املرسل لسهول  

مع امللف الذي مت فحصه املقدمةالبيانات  ةتعهد بصح  

 تعهد بسالمة العينات املقدمة للتحليل

التقرير  إصدار( يف خالل شهر من  هسرتداد عمود الفصل )يف حال تسليمإبتعهد 

 النهائي

 امللف الفين

(Technical 

quality folder) 

 (specifications) يمواصفات املستحضر النهائ

 شهادة حتليل املستحضر النهائي

حالة تقديم طرق حتليل مت  طرق التحليل املستخدمة ونتائج التحقق منها )يف

 تطويرها(

 

 

يطبقا للشكل الصيدل للتحليل ةعدد العينات املطلوب (2) جدول  

Tablets 60 tablets 

capsules 60 capsules 

Oral liquids 30 bottles 

powder 60 sachets 

 يالصيدلية حال تقديم شكل صيدلليات املعتمدة لفحص وحتليل املستحضرات سرتشاد باآليتم اإل -

 .غري مدرج باجلدول

 

 اإلدارة املركزية للرعاية الصيدلية

 خطار تسجيل املستحضرات:إخالل فرتة سريان وال: أ 

 تي: تلتزم الشركة باآل

ية عل                - يدل ظة الصــ مة لليق عا ظة لإلدارة ال نات مســئول اليق يا ــال ب يد االلكرتوني:   ىإرسـ الرب

pv.complementary@edaegypt.gov.eg  التسجيل. خطاروذلك فور احلصول على إ 



 

 

 
 

  

 

ةالطبية التكميليمستحضرات السجيل دة تالتنفيذية الخاصة بتنظيم إجراءات تسجيل/ إعااإلجراءات   

( Periodic Benefit Risk Evaluation Reportsاملخاطر )التقرير الدوري لتقييم املنافع وتقديم  -

يف النســخة األكثر   الدورية املذكورةتباع التواريخ إجيب  على الشــركة حيث  د،وفقًا للقواع

املادة   وجود عدم  حالة   يفو EURD List)حتاد األوروبي ) قائمة التواريخ املرجعية لإل   حتديثًا من   

الشــركة، ينبغي أن ترجع الشــركة للقائمة املنشــورة على املوقع ر أو املواد اخلاصــة مبســتحضــ

ية      يالرمس لدواء املصــر ئة ا ما  .هلي ها       يف أ عدم وجود لة  لك القوائم   حا قدم   فبأى من ت جب أن ت ي

 يتم تقديم دورية وتاريخ التقديم و ل تعريف ال  الصــيدلية    مقرتحًا إىل إدارة اليقظة الشــركة 

 .فور منحها رخصة املستحضر املقرتح

صيدلية عن أ  - ضر         ي إبالغ اإلدارة العامة لليقظة ال ستح صدها عن امل سية خطرية يتم ر اثار عك

 .  يوم ٩٠ثار عكسية غري خطرية خالل آ يبالغ  عن أواإل يوم 15خالل 

أيام من تاريخ العلم   5ي معلومة مأمونية طارئة بشــكل معجل ويف مدة أقصــاها      أإلبالغ عن ا -

 بها.

 عند إعادة التسجيل:ثانيا:  

 املمارسة وفقًا ألسس املتطلبات الدوائية متضمنًا كافة اليقظة مبلف بالتقدم الشركة تلتزم 

 ؛ ويتم تقديم املستندات التالية: الدوائية لليقظة اجليدة

مســتند وصــف نظام اليقظة الدوائية        ، ملحق املعلومات اإلكلينيكية   ،  خطة إدارة املخاطر   -

 بالشركة وملخصه.

و الوكيل احمللي يف أتقديم مستند وصف نظام اليقظة الدوائية  الفرعي ملكتب الشركة  -

حالة إعادة تسجيل املستحضرات املستوردة /  وملخصه )يفالعربية مصر مجهورية 

املستحضرات املصنعة حمليا برتخيص من شركة أجنبية / املستحضرات احمللية اخلاصة 

 . بالشركات الدولية(

لف م  ومتطلباتملعرفة كافة املستندات املطلوبة اخلاصة بالتقدم إلدارة اليقظة الصيدلية  :ملحوظة

 ( من خالل الرابط التالي:Checklistقائمة التحقق احملدثة )الرجوع إىل  يتمإعادة التسجيل 

https://sites.google.com/view/pvcenter/epvc-reception 

يتم خماطبة  ،حال عدم املوافقة على ملف اليقظة الدوائية املقدم أو عدم استيفاء املستندات املطلوبة يف

 مسبًبا بشأنه. ختاذ قرارللمستحضرات الصيدلية إلدارة املركزية اإل

 

https://sites.google.com/view/pvcenter/epvc-reception

