
موافقة

إلدارة  بطلب  الشركة  تتقدم 
التصدير  ومتابعة  دعم 
هيئة  موافقة  على  للحصول 
التصنيع  على  المصرية  الدواء 
بغرض التصدير قبل البدء في 
االستيراد والتصنيع والتصدير 

طلب

الشركة  طلب  فحص  يتم 
المرفقة،  التعهدات  بكافة 
التفتيش  إلدارة  وتحويله 
الدواء  بهيئة  الصيدلي 
إمكانية  عن  لإلفادة  المصرية 

السماح بالتصنيع

تفتيش

موافقة  خطاب  اصدار  يتم 
التصدير  بغرض  التصنيع 
من  الطلب  صاحبة  للشركة 
 - التصدير  ومتابعة  دعم  إدارة 
صالحة لمدة عامين من تاريخ 

إصدارها

تصنيع

بعد  االستيراد  للشركة  يحق 
موافقة  على  الحصول 
التصدير،  بغرض  التصنيع 
على  للحصول  الحاجة  ودون 

موافقة استيرادية 

تفتيش

الطبي  اإلفراج  اصدار  يتم 
يوم  خالل  المحرز  الجمركي 
عمل عن شحنات المواد الخام 

الواردة لهذا الغرض

افراج

المواد  مشمول  فض  يتم 
الخام الفعالة المستخدمة في 
تصنيع المستحضر بعد التأكد 

من مطابقتها 

استيراد

المشمول  فض  بعد  يسمح 
للشركة بالبدء في التصنيع

موافقة

الكميات  مطابقة  يتم 
الخام  المادة  من  المستخدمة 
النهائي  المنتج  إنتاج  في 
بالتشغيالت  تقرير  وعمل 
المخزنة  المنتجة  والكميات 

بمخازن الشركة

تفتيش
إدارة دعم ومتابعة التصدير

بطلب  الشركة  تتقدم 
موافقة  على  للحصول 

تصديرية 

الشركة

إدارة التفتيش الصيدلى

إدارة دعم ومتابعة التصدير

واإلفراج  اإلستيراد  إدارة 
الطبى الجمركى طلب

على  الموافقة  اصدار  يتم 
من  عمل  يوم  خالل  التصدير 

إدارة دعم ومتابعة التصدير
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