هيئة الدواء المصرية

Egyptian Drug Authority

ارشادات ومخططات العمل
لتسجيل مستحضرات التجميل
قطاع المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية
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هيئة الدواء المصرية

Egyptian Drug Authority
اوال:قسم مستحضرات التجميل المحلية
)Flow Chart For local Cosmetic Products (Fast Track

يتم ارسال ملف  Soft Fileعلى البريد االلكتروني يحتوي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

على :

Application
إيصال سداد رسوم التسجيل
رخصة المصنع تحتوي علي خطوط االنتاج
شهادة بيانات للمصنع صادرة من قسم التراخيص
بيان التركيب على ورق المصنع (يجب مطابقة اسم المستحضر مع العبوة و شهادة  shelf lifeو التفويض بالتسجيل
البطاقة الضريبية و السجل التجارى للمصنع بها نشاط تصنيع التجميل
صورة من العبوة تحتوي علي جميع البيانات و مطابقه لبيان التركيب
()Shelf Life Declaration
تفويض من المصنع لمندوب التسجيل معتمد

 7ايام عمل
إرسال مراجعة ال check listو إبالغ الشركة عبر البريد االلكتروني برفع الملف كامال
على Google Driveكم يلي:
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بعد توزيع الملفات علي الصيادلة و ارسالهم إيميل التاكيد للمصانع يقوم كل مصنع برفع مستحضراتة علي رابط الصيدلي المختص :

يعتمد على استيفاء الشركة للملف

Reservation Link

Submission Time

Reservation Time

Local_1 : https://forms.gle/37cbP288Kcobr16M8
Local_2 : https://forms.gle/8ENgynruekKghCK5A
Local_3 : https://forms.gle/cLsugwA9n1UD91XD7

Every Sunday

Wednesday

https://forms.gle/qW6w15qV351TbPeG6 Local 4

)(10;30 am To 12:30 pm

)(9:00 am To 3:00 pm

5ايام عمل

Local_5 : https://forms.gle/5FGZNB5j717hApJr7
Local 6 : https://forms.gle/hipRmy6KWGwWwFC69

يتم اإلطالع على األصول إن وجدت ثم يتم العرض على اللجنة الفنية لمستحضرات التجميل فى خالل  5أيام عمل

3ايام عمل
بعد موافقه اللجنة الفنية يتم اصدار اخطارات التسجيل

في حالة عدم موافقة اللجنة الفنية تتقدم الشركة بطلب التماس للعرض على اللجنة الفنية بعد سداد
رسوم إعادة تقييم المستحضر بناء على طلب الشركة ويتم عرضه في اسبوع عمل
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Egyptian Drug Authority
)Flow Chart For local Cosmetic Products (Normal Track
يتم ارسال ملف  Soft Fileعلى البريد االلكتروني يحتوي على :

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

Application

إيصال سداد رسوم التسجيل
رخصة المصنع تحتوي علي خطوط االنتاج
شهادة بيانات للمصنع صادرة من قسم التراخيص
بيان التركيب على ورق المصنع (يجب مطابقة اسم المستحضر مع العبوة و شهادة shelf lifeو التفويض بالتسجيل
البطاقة الضريبية و السجل التجارى للمصنع بها نشاط تصنيع التجميل
صورة من العبوة تحتوي علي جميع البيانات و مطابقه لبيان التركيب
()Shelf Life Declaration
 12أيام عمل
تفويض من المصنع لمندوب التسجيل معتمد

 15يوم عمل
إرسال مراجعة ال check listو إبالغ الشركة عبر البريد االلكتروني برفع الملف
كامال على Google Driveكم يلي:
بعد توزيع الملفات علي الصيادلة و ارسالهم إيميل التاكيد للمصانع يقوم كل مصنع برفع مستحضراته علي رابط الصيدلي المختص كما يلي :

يعتمد على استيفاء الشركة للملف

Reservation Link

Submission Time

Reservation Time

Reservation Link

Local_1 : https://forms.gle/37cbP288Kcobr16M8

Every Sunday

Wednesday

Local_2 : https://forms.gle/8ENgynruekKghCK5A

)(10;30 am To 12:30 pm

)(9:00 am To 3:00 pm

5ايام عمل

Local_3 : https://forms.gle/cLsugwA9n1UD91XD7
https://forms.gle/qW6w15qV351TbPeG6 Local 4

Local_5 : https://forms.gle/5FGZNB5j717hApJr7
Local 6 : https://forms.gle/hipRmy6KWGwWwFC69
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يتم اإلطالع على األصول إن وجدت ثم يتم العرض على اللجنة الفنية لمستحضرات التجميل فى خالل  7أيام عمل

7ايام عمل
في حالة عدم موافقة اللجنة الفنية تتقدم الشركة بطلب التماس للعرض على اللجنة الفنية بعد سداد
رسوم إعادة تقييم المستحضر بناء على طلب الشركة ويتم عرضه في اسبوع عمل

بعد موافقه اللجنة الفنية يتم اصدار اخطارات التسجيل
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ثانيا:مستحضرات تجميل من دول غير مرجعية
)Flow Chart For Imported Cosmetic Products From Non-Reference Countries(Fast Track
يتم ارسال ملف  Soft Fileعلى البريد االلكتروني يحتوي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

على :

Application
إيصال سداد رسوم التسجيل
شهادة تداول المنتج (تحتوي على  freely soldللمستحضر فى الدولة المصدرة)
بيان التركيب على ورق الشركة بالخارج(يجب مطابقة اسم المستحضر مع العبوة و شهادة التداول و التفويض بالتسجيل –إن وجد فيه-و ال –shelf lifeإن وجد فيه)
البطاقة الضريبية و السجل التجارى للشركة المستوردة بها نشاط اإلستيراد
صورة من العبوة المتداولة فى الخارج
()Shelf Life Declaration
التفويض بالتسجيل من الشركة صاحبة المستحضر للوكيل وموثقة من السفارة
تفويض من الشركة لمندوب التسجيل معتمد من الشركة التي تباشر عملية التسجيل

يوم عمل
الرد على الشركة بتأكيد وصول الملف و تحديث ال

توزيع الملفات على فريق العمل و مراجعة الcheck list
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 4أيام عمل
إرسال مراجعة ال check listو إبالغ الشركة عبر البريد االلكتروني برفع الملف كامال على  Google Driveكم يلي:
Reservation Time

Submission Time

Reservation Link

Monday

Every Tuesday

)(9:00 am To 3:00 pm

)(10;30 am To 12:30 pm

https://goo.gl/forms/OdqI6txJrxDPdU0f2
][Link 2
https://goo.gl/forms/kOhwoSpQZdZCtB4b2
][Link 3
https://goo.gl/forms/N1EkqMyetkxcU0do2
][Link 4
https://goo.gl/forms/Iuw6fyBsTsnRqAjU2
][Link 1

يتم اإلطالع على األصول إن وجدت ثم يتم العرض على اللجنة الفنية لمستحضرات التجميل فى خالل  5أيام عمل

3ايام عمل

في حالة عدم موافقة اللجنة الفنية تتقدم الشركة بطلب التماس للعرض على اللجنة الفنية بعد سداد
رسوم إعادة تقييم المستحضر بناء على طلب الشركة ويتم عرضه في اسبوع عمل

بعد موافقه اللجنة الفنية يتم اصدار اخطارات التسجيل

6

هيئة الدواء المصرية
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)Flow Chart For Imported Cosmetic Products From Non-Reference Countries(Normal Track
يتم ارسال ملف  Soft Fileعلى البريد االلكتروني يحتوي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

على :

Application
إيصال سداد رسوم التسجيل
شهادة تداول المنتج (تحتوي على  freely soldللمستحضر فى الدولة المصدرة)
بيان التركيب على ورق الشركة بالخارج(يجب مطابقة اسم المستحضر مع العبوة و شهادة التداول و التفويض بالتسجيل –إن وجد فيه-و ال –shelf lifeإن وجد فيه)
البطاقة الضريبية و السجل التجارى للشركة المستوردة بها نشاط اإلستيراد
صورة من العبوة المتداولة فى الخارج
()Shelf Life Declaration
التفويض بالتسجيل من الشركة صاحبة المستحضر للوكيل وموثقة من السفارة
تفويض من الشركة لمندوب التسجيل معتمد من الشركة التي تباشر عملية التسجيل

 4ايام عمل
الرد على الشركة بتأكيد وصول الملف و تحديث ال company profile
توزيع الملفات على فريق العمل و مراجعة الcheck list
 11يوم عمل
إرسال مراجعة ال check listو إبالغ الشركة عبر البريد االلكتروني برفع الملف كامال على  Google Driveكم يلي:
Reservation Time

Submission Time

Reservation Link

Monday

Every Tuesday

)(9:00 am To 3:00 pm

)(10;30 am To 12:30 pm

https://goo.gl/forms/OdqI6txJrxDPdU0f2
][Link 2
https://goo.gl/forms/kOhwoSpQZdZCtB4b2
][Link 3
https://goo.gl/forms/N1EkqMyetkxcU0do2
][Link 4
https://goo.gl/forms/Iuw6fyBsTsnRqAjU2
][Link 1
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يتم اإلطالع على األصول إن وجدت ثم يتم العرض على اللجنة الفنية لمستحضرات التجميل فى خالل  7أيام عمل

5ايام عمل
5ايام عمل

بعد موافقه اللجنة الفنية يتم اصدار اخطارات

في حالة عدم موافقة اللجنة الفنية تتقدم الشركة بطلب التماس للعرض على اللجنة الفنية بعد سداد
رسوم إعادة تقييم المستحضر بناء على طلب الشركة ويتم عرضه في اسبوع عمل

التسجيل
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ثالثا :مستحضرات تجميل من دول مرجعية
)Flow Chart For Imported Cosmetic Products From Reference Countries(Fast Track
يتم ارسال ملف  Soft Fileعلى البريد االلكتروني يحتوي على :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

Application
إيصال سداد رسوم التسجيل
شهادة تداول المنتج (تحتوي على اسم المستحضر&  freely soldللمستحضر فى الدولة المصدرة)
بيان التركيب على ورق الشركة بالخارج(يجب مطابقة اسم المستحضر مع العبوة و شهادة التداول و التفويض بالتسجيل –إن وجد فيه-و ال –shelf lifeإن وجد فيه ويجب ان تكون جميع المكونات مدرجة في
 cosingبالنسب المسموحة)
البطاقة الضريبية و السجل التجارى للشركة المستوردة بها نشاط اإلستيراد ومجددة حتى تاريخه
صورة واضحة من العبوة المتداولة فى الخارج
Shelf Life Declaration
التفويض بالتسجيل من الشركة صاحبة المستحضر للوكيل وموثقة من السفارة
تفويض من الشركة لمندوب التسجيل معتمد من الشركة التي تباشر عملية التسجيل

يوم عمل
توزيع الملفات على فريق العمل و تحديث ال company profile

مراجعة ال check listمن الصيادلة المختصين
 4أيام عمل
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: كم يليGoogle Drive  و إبالغ الشركة عبر البريد االلكتروني برفع الملف كامال علىcheck listإرسال مراجعة ال
Reservation Link

Submission Time

Reservation Time

https://goo.gl/forms/webD2XE9p5SNcpPy1

Tuesday

Thursday

https://goo.gl/forms/lVH9I6WcYF5q3LHu2

Tuesday

Thursday

https://goo.gl/forms/JYCRtqIhgzSsxezq1

Tuesday

Wednesday

https://goo.gl/forms/9oI6vMdA2NYVtSvD2

Tuesday

Monday

https://goo.gl/forms/o7Rrtqlhm2EMT9zj1

Tuesday

Monday

https://goo.gl/forms/Wi3qAwOE1kTS4aNi2

Tuesday

Monday

https://forms.gle/zG25d1JnRAzYtXve6

Tuesday

Thursday

يعتمد على استيفاء الشركة للملف

ايام عمل5
 أيام عمل5 يتم اإلطالع على األصول إن وجدت ثم يتم العرض على اللجنة الفنية لمستحضرات التجميل فى خالل

ايام عمل3
بعد موافقه اللجنة الفنية يتم اصدار اخطارات التسجيل

في حالة عدم موافقة اللجنة الفنية تتقدم الشركة بطلب التماس للعرض على اللجنة الفنية بعد سداد
رسوم إعادة تقييم المستحضر بناء على طلب الشركة ويتم عرضه في اسبوع عمل
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)Flow Chart For Imported Cosmetic Products From Reference Countries(Normal Track
يتم ارسال ملف  Soft Fileعلى البريد االلكتروني يحتوي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

على :

Application
إيصال سداد رسوم التسجيل
شهادة تداول المنتج (تحتوي على اسم المستحضر و  freely soldللمستحضر فى الدولة المصدرة)
بيان التركيب على ورق الشركة بالخارج(يجب مطابقة اسم المستحضر مع العبوة و شهادة التداول و التفويض بالتسجيل –إن وجد فيه-و ال –shelf lifeإن وجد فيه
ويجب ان تكون جميع المكونات مدرجة في  cosingبالنسب المسموحة)
البطاقة الضريبية و السجل التجارى للشركة المستوردة بها نشاط اإلستيراد
صورة من العبوة المتداولة فى الخارج
Shelf Life Declaration
التفويض بالتسجيل من الشركة صاحبة المستحضر للوكيل وموثقة من السفارة
تفويض من الشركة لمندوب التسجيل معتمد من الشركة التي تباشر عملية التسجيل

 5ايام عمل
-9 -8

توزيع الملفات على فريق العمل و تحديث ال company profile

مراجعة ال check listمن الصيادلة المختصين
 10ايام عمل
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: كما يليGoogle Drive  و إبالغ الشركة عبر البريد االلكتروني برفع الملف كامال علىcheck listإرسال مراجعة ال
Reservation Link

Submission
استيفاء الشركة للملف
 يعتمد علىTime

Reservation Time

https://goo.gl/forms/webD2XE9p5SNcpPy1

Tuesday

Thursday

https://goo.gl/forms/lVH9I6WcYF5q3LHu2

Tuesday

Thursday

https://goo.gl/forms/JYCRtqIhgzSsxezq1

Tuesday

Wednesday

https://goo.gl/forms/9oI6vMdA2NYVtSvD2

Tuesday

Monday

https://goo.gl/forms/o7Rrtqlhm2EMT9zj1

Tuesday

Monday

https://goo.gl/forms/Wi3qAwOE1kTS4aNi2

Tuesday

Monday

Tuesday

Thursday

https://forms.gle/zG25d1JnRAzYtXve6

ايام عمل5

 أيام عمل7 يتم اإلطالع على األصول إن وجدت ثم يتم العرض على اللجنة الفنية لمستحضرات التجميل فى خالل

ايام عمل5

في حالة عدم موافقة اللجنة الفنية تتقدم الشركة بطلب التماس للعرض على اللجنة الفنية بعد سداد
رسوم إعادة تقييم المستحضر بناء على طلب الشركة ويتم عرضه في اسبوع عمل
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بعد موافقه اللجنة الفنية يتم اصدار اخطارات التسجيل
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رابعا :مستحضرات التجميل المصنعه لدى الغير
)Flow Chart For Toll Cosmetic Products (Fast Track
يتم تقديم soft fileعلى البريد االلكترونى ويحتوى على:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

application
صورة االيصال سداد رسوم التسجيل
صورة من بيان التركيب على ورق المصنع ومعتمد من مدير االنتاج
ماكيت لعبوة المستحضر
شهادة الصالحية الخاصة بالمنتج صادرة من المصنع
صورة من عقد التصنيع عليه صحة توقيع للطرفين
البطاقة الضريبية و السجل التجارى للشركة المالكة للمستحضر بها نشاط تصنيع مستحضرات تجميل لدى الغير
شهادة من غرفة صناعة اآلدوية ومستحضرات التجميل بأن المصنع عضو بغرفة صناعة اآلدوية شعبة مستحضرات التجميل (عضوية
سارية)
تعهد من المصنع بأن مدير المصنع هو المسئول عن جودة اآلصناف المنتجة وصالحيتها لحين تسليمها للشركة المالكة
صورة من رخصة المصنع صادرة من وزارة الصحة وبها خطوط االنتاج ,والسجل التجاري الخاص بالمصنع
تفويض من الشركة لمندوب التسجيل معتمد من صاحب الشركة (.احضار االصل لالطالع )
 5ايام عمل

الرد على الشركة بتأكيد وصول الملف و تحديث ال company profileوإبالغ الشركة عبر البريد االلكتروني برفع الملف كامال
على Google Drive
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Reservation Link

Reservation Time
)Wendsday (9:00 am To 3:00 pm

][TOLL 8

ثم يتم توزيع الملفات على فريق العمل و مراجعة الملف كامال على  Google Driveوالرد
علي الشركه باحضار االيصاالت واالصول لالطالع يوم االثنين من كل اسبوع علي شباك االستقبال
الخاص بالقسم

يتم اإلطالع على األصول ثم يتم العرض على اللجنة الفنية لمستحضرات التجميل فى خالل 7أيام عمل

8ايام عمل

بعد موافقه اللجنة الفنية يتم اصدار اخطارات التسجيل

في حالة عدم موافقة اللجنة الفنية تتقدم الشركة بطلب التماس للعرض على اللجنة الفنية بعد سداد
رسوم إعادة تقييم المستحضر بناء على طلب الشركة خالل 60يوم عمل ويتم عرضه في
اسبوعين عمل
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)Flow Chart For Toll Cosmetic Products (Normal Track
يتم تقديم soft fileعلى البريد االلكترونى ويحتوى على:
-2 application-1صورة االيصال سداد رسوم التسجيل -3صورة من بيان التركيب على ورق المصنع

ومعتمد من مدير االنتاج
-4ماكيت لعبوة المستحضر  -5شهادة الصالحية الخاصة بالمنتج صادرة من المصنع  -6صورة من عقد
التصنيع عليه صحة توقيع للطرفين  -7البطاقة الضريبية و السجل التجارى للشركة المالكة للمستحضر بها
نشاط تصنيع مستحضرات تجميل لدى الغير -8شهادة من غرفة صناعة اآلدوية ومستحضرات التجميل بأن
المصنع عضو بغرفة صناعة اآلدوية شعبة مستحضرات التجميل (عضوية سارية)  -9تعهد من المصنع
بأن مدير المصنع هو المسئول عن جودة اآلصناف المنتجة وصالحيتها لحين تسليمها للشركة المالكة
 -10صورة من رخصة المصنع صادرة من وزارة الصحة وبها خطوط االنتاج ,والسجل التجاري الخاص
بالمصنع.
 -11تفويض من الشركة لمندوب التسجيل معتمد من صاحب الشركة (.احضار االصل لالطالع )
 15يوم عمل
الرد على الشركة بتأكيد وصول الملف و تحديث ال company profileوإبالغ الشركة عبر البريد االلكتروني برفع الملف كامال
على Google Drive

Reservation Time

Reservation Link

Wendsday
)(9:00 am To 3:00 pm

][Link toll 8

15

هيئة الدواء المصرية

Egyptian Drug Authority

ثم يتم توزيع الملفات على فريق العمل و مراجعة الملف كامال على  Google Driveوالرد علي
الشركه باحضار االيصاالت واالصول لالطالع يوم االثنين من كل اسبوع علي شباك االستقبال
الخاص بالقسم

يتم اإلطالع على األصول ثم يتم العرض على اللجنة الفنية لمستحضرات التجميل فى خالل  15أيام عمل

15يوم عمل
بعد موافقه اللجنة الفنية يتم اصدار اخطارات التسجيل

في حالة عدم موافقة اللجنة الفنية تتقدم الشركة بطلب التماس للعرض على اللجنة الفنية بعد سداد
رسوم إعادة تقييم المستحضر بناء على طلب الشركة خالل 60يوم عمل ويتم عرضه في
اسبوعين عمل
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)Flow Chart For variationof Cosmetic Products From (Fast Track
يتم ارسال ملف  Soft Fileعلى google drive
في حالة اضافات االحجام و العبوات
https://goo.gl/forms/d1RmPua73JpMT3v62
يومى االثنين والثالثاء من الساعة  9صباحآ وحتى الساعة  9مساء
فى حالة اضافة االلوان و الروائح و النكهات
https://goo.gl/forms/8Nnbb5h9zhjzmu4i2
يومى االثنين والثالثاء من الساعة  9صباحآ وحتى الساعة  9مساء
وفى حالة اى متغير اخر
https://forms.gle/WTfrEJhy2Gzt3weMA
يومى االحد واالثنين من الساعة  9صباحآ وحتى الساعة  3عصرآ
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نوع المتغير
1

2

3
4
5
6
7

األوراق المطلوبة
أوراق مطلوبة
ثابتة لكل المتغيرات

تغيير غرض من
االستخدام
تغيير ماكيت
(تغيير/اضافه) بلد
المنشأ او مكان تصنيع
مستورد
اضافة االلوان او
الروائح او النكهات
اضافات االحجام او
العبوات

أوراق مطلوبة اخرى وفقا ً لنوع المتغير
-

تعديل بيان التركيب

تغيـيـر اسم

 -1طلب على
ورق
الشـــركة.
 -2صـــورة مــن
إخطـار
التسجيل
بمرفقاته.

-

8

مد الصالحية

9

تحويل حالة تسجيل
المستحضر من
مستحضر مستورد الى
مستحضر محلى الصنع

Egyptian Drug Authority

-

بيان التركيب الجديد  +الماكيت بالمكونات الجديدة
في حالة المستحضرات المستوردة  :يتم اضافه خطاب من الشركة بالخارج بالتغيير باالضافه الى االوراق السابقه .
بيان تركيب باالسم الجديد  +ماكيت باالسم الجديد
فى حاله مستحضر مستورد  :صورة شهادة تداول المنتج () free saleفى بلد المنشأ معتمدة من الغرفة التجارية وموثقة من السفارة المصرية فى بلد المنشأ
وتشتمل على اسم المستحضر الجديد بالتفصيل وكذلك على اسم الشركة المنتجة وتفيد أنها تباع فى حرية فى بلد المنشأ بنفس االسم ونفس بيان التركيب وتنص
على أن المستحضرات تتبع )European Directive (1223/2009 starting
في حالة المستحضرات المصنعة لدي الغير:صورة عقد تصنيع مذكور به االسم الجديد و عليه صحة توقيع بنكية من الطرفين وموثق من المستشار القانونى
لالدارة المركزية للشئون الصيدلية.
شهادة صالحية باالسم الجديد من المصنع فى حاله المستحضرات المحليه و فى حالة المستحضرات المستوردة تكون موثقة من الغرفة التجارية ببلد المنشأ.
بيان تركيب  +ماكيت بالغرض الجديد
وفي حالة المستحضرات المستوردة  :يتم اضافه خطاب من الشركة بالخارج بالتغيير باالضافه الى االوراق السابقه .
الماكيت الجديد  +اصل الماكيت المعتمد
 free saleجديدة او قائمة بالمصانع معتمدة من الغرفة التجارية ببلد المنشأ
بيان تركيب بااللوان او الروائح او النكهات المضافة
وفي حالة المستحضرات المستوردة  :يتم اضافه خطاب من الشركة بالخارج بالتغيير باالضافه الى االوراق السابقه .
وفي حالة المستحضرات المستوردة  :يتم اضافه خطاب من الشركة بالخارج بالتغيير باالضافه الى االوراق السابقه .
للمستحضرات المستوردة من دول اوروبية وامريكا :شهادة صالحية للمستحضر(  ) Shelf Life Statementمختومة من الغرفة التجارية و موثقة من
السفارة المصرية ببلد المنشأ موضحا بها ظروف التخزين و مدة الصالحية الجديدة و اسم المستحضر المسجل.
للمستحضرات المحلية والمستحضرات المستوردة من دول غير اوروبية  :دراسة ثبات كاملة وعرضها على لجنة الثبات .
تفويض من الشركة بالخارج للوكيل بمصر بتصنيع المستحضرات بمصنع فى مصرمعتمدة من الغرفة التجارية وموثقة من السفارة المصرية فى بلد المنشأ.
صورة عقد تصنيع مذكور به اسامى المستحضرات و عليه صحة توقيع بنكية من الطرفين وموثق من المستشار القانونى لالدارة المركزية للشئون الصيدلية .
– بيان تركيب على ورق المصنع المصرى  +ماكيت جديد مذكور به صنع فى مصر.
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2000

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تغير الشكل الصيدلى

5أيام
يتم الرد على الشركة عن طريق االيميل لتسليم االيصال والمرفقات
يتم توزيع الملفات على الصيادلة ومراجعة check list
فى حالة المتغيرات التى تستدعى العرض على اللجنة ( تعديل
بيان التركيب -تغير اسم -تغيير غرض من االستخدام -تغير
الشكل الصيدلى)

بعد موافقه اللجنة الفنية واحضار الشركة لالصول
القديمة يتم اصدار اخطارات التسجيل او الموافقات

فى حالة المتغيرات التى ال تستدعى العرض على اللجنة ( تغيير
ماكيت -تغيير بلد المنشأ او اضافة مكان تصنيع مستورد -اضافة
االلوان و الروائح و النكهات -في حالة اضافات االحجام و
العبوات -مد الصالحية -تحويل حالة تسجيل المستحضر من
مستحضر مستورد الى مستحضر محلى الصنع)

في حالة عدم موافقة اللجنة الفنية تتقدم الشركة
بطلب التماس للعرض على اللجنة الفنية بعد
سداد رسوم إعادة تقييم المستحضر بناء على
طلب الشركة ويتم عرضه في اسبوع عمل.

اصدار الموافقة
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)Flow Chart For variationof Cosmetic Products From (Normal Track
يتم ارسال ملف  Soft Fileعلى جوجل درايف
في حالة اضافات االحجام و العبوات
https://goo.gl/forms/d1RmPua73JpMT3v62
يومى االثنين والثالثاء من الساعه  9صباحا حتى الساعه 9مساء
فى حالة اضافة االلوان و الروائح و النكهات
https://goo.gl/forms/8Nnbb5h9zhjzmu4i2
يومى االثنين والثالثاء من الساعه  9صباحا حتى الساعه 9مساء
وفى حالة اى متغير اخر
https://forms.gle/WTfrEJhy2Gzt3weMA
يومى االحد واالثنين من الساعة  9صباحآ وحتى الساعة  3عصرآ
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م

1

نوع المتغير

2

3

تغيير غرض من االستخدام

4

تغيير ماكيت
(تغيير/اضافه) بلد المنشأ او
مكان تصنيع مستورد
اضافة االلوان او الروائح او
النكهات

7

اضافات االحجام او العبوات

5
6

األوراق المطلوبة
أوراق مطلوبة ثابتة
لكل المتغيرات

8

مد الصالحية

9

تحويل حالة تسجيل
المستحضر من مستحضر
مستورد الى مستحضر محلى
الصنع

أوراق مطلوبة اخرى وفقا ً لنوع المتغير
-

تعديل بيان التركيب

تغيـيـر اسم

Egyptian Drug Authority

 -3طلب على ورق
الشـــركة.
 -4صـــورة مــن
إخطـار التسجيل
بمرفقاته.

-

بيان التركيب الجديد  +الماكيت بالمكونات الجديدة
في حالة المستحضرات المستوردة  :يتم اضافه خطاب من الشركة بالخارج بالتغيير باالضافه الى االوراق السابقه .
بيان تركيب باالسم الجديد  +ماكيت باالسم الجديد
فى حاله مستحضر مستورد  :صورة شهادة تداول المنتج () free saleفى بلد المنشأ معتمدة من الغرفة التجارية وموثقة من السفارة
المصرية فى بلد المنشأ وتشتمل على اسم المستحضر الجديد بالتفصيل وكذلك على اسم الشركة المنتجة وتفيد أنها تباع فى حرية فى بلد
المنشأ بنفس االسم ونفس بيان التركيب وتنص على أن المستحضرات تتبع )European Directive (1223/2009 starting
في حالة المستحضرات المصنعة لدي الغير:صورة عقد تصنيع مذكور به االسم الجديد و عليه صحة توقيع بنكية من الطرفين وموثق
من المستشار القانونى لالدارة المركزية للشئون الصيدلية.
شهادة صالحية  :باالسم الجديد من المصنع فى حاله المستحضرات المحليه و فى حالة المستحضرات المستوردة تكون موثقة من
الغرفة التجارية ببلد المنشأ.
بيان تركيب  +ماكيت بالغرض الجديد
وفي حالة المستحضرات المستوردة  :يتم اضافه خطاب من الشركة بالخارج بالتغيير باالضافه الى االوراق السابقه .
الماكيت الجديد  +اصل الماكيت المعتمد
 free saleجديدة او قائمة بالمصانع معتمدة من الغرفة التجارية ببلد المنشأ

 بيان تركيب بااللوان او الروائح او النكهات المضافةوفي حالة المستحضرات المستوردة  :يتم اضافه خطاب من الشركة بالخارج بالتغيير باالضافه الى االوراق السابقه .
 وفي حالة المستحضرات المستوردة  :يتم اضافه خطاب من الشركة بالخارج بالتغيير باالضافه الى االوراق السابقه . للمستحضرات المستوردة من دول اوروبية وامريكا :شهادة صالحية للمستحضر(  ) Shelf Life Statementمختومة من الغرفةالتجارية و موثقة من السفارة المصرية ببلد المنشأ موضحا بها ظروف التخزين و مدة الصالحية الجديدة و اسم المستحضر المسجل.
 للمستحضرات المحلية والمستحضرات المستوردة من دول غير اوروبية  :دراسة ثبات كاملة وعرضها على لجنة الثبات . تفويض من الشركة بالخارج للوكيل بمصر بتصنيع المستحضرات بمصنع فى مصرمعتمدة من الغرفة التجارية وموثقة من السفارةالمصرية فى بلد المنشأ.
 صورة عقد تصنيع مذكور به اسامى المستحضرات و عليه صحة توقيع بنكية من الطرفين وموثق من المستشار القانونى. – -بيان تركيب على ورق المصنع المصرى  +ماكيت جديد مذكور به صنع فى مصر.
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500

ـــــــــــــــــــــــــــــ

10

تغير الشكل الصيدلى

 10أيـام

يتم الرد على الشركة عن طريق االيميل لتسليم االيصال والمرفقات
يتم توزيع الملفات على الصيادلة ومراجعة check list

فى حالة المتغيرات التى تستدعى العرض على
اللجنة ( تعديل بيان التركيب -تغير اسم -تغيير
غرض من االستخدام -تغير الشكل الصيدلى)

بعد موافقه اللجنة الفنية واحضار الشركة
لالصول القديمة يتم اصدار اخطارات
التسجيل او الموافقات

الفنية ايام
في حالة عدم موافقة اللجنة 10
تتقدم
الشركة بطلب التماس للعرض على اللجنة
الفنية بعد سداد رسوم إعادة تقييم
المستحضر بناء على طلب الشركة ويتم
عرضه في اسبوع عمل.
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فى حالة المتغيرات التى ال تستدعى العرض
على اللجنة ( تغيير ماكيت -تغيير بلد المنشأ
او اضافة مكان تصنيع مستورد -اضافة
االلوان و الروائح و النكهات -في حالة
اضافات االحجام و العبوات -مد الصالحية-
تحويل حالة تسجيل المستحضر من
مستحضر مستورد الى مستحضر محلى
الصنع)

 5ايام
اصدار الموافقة
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)Flow Chart For Ownership transfer and manufacturing Cosmetic Products (Fast Track
يتم ارسال ملف  Soft Fileعلى ) Links (Google Driveيحتوي

على :

https://drive.google.com/drive/folders/1JtO3b_dzvnaKeVsSfLFnn1BfuTsxBPHH?usp=sharing

االستقبال يوم االحد واالثنين من كل اسبوع من الساعه  9.5الي 2.5
 .1موقع من صاحب الشركة+صحة توقيع بنك Cover letter
 - .2إيصال سداد رسوم
 .3أصل( إخطار التسجيل  +بيان تركيب معتمد+الماكيت المعتمد )
.
 .4التنازل عن ملكية المستحضر من الشركة المالكة للمستحضر مسجل بالشهر العقارى ومعتمد من المستشار القانونى لهيئه الدواء المصريه (أصل لإلطالع  +صورة) (أصل لإلطالع
 +صورة).
 .5عقد تصنيع مع المالك الجديد فى حالة األحتفاظ بنفس المصنع  +ملحق وبه اسم المستحضر موقعين من الطرفين و عليهما صحة توقيع من البنك للطرفين ومعتمد من المستشار القانونى
لهيئه الدواء المصريه (أصل لإلطالع  +صورة).
 .6فى حالة نقل مكان التصنيع يتم إحضار تنازل عن التصنيع من المصنع القديم عليه صحة توقيع بنكى لمدير المصنع ومعتمد من المستشار القانونى هيئه الدواء المصريه (أصل
لإلطالع  +صورة).
و عقد تصنيع مع المصنع الجديد +ملحق وبه اسم المستحضر موقعين من الطرفين و عليهما صحة توقيع من البنك للطرفين ومعتمد من المستشار القانونى هيئه الدواء
المصريه (أصل لإلطالع  +صورة).
 .7عقد التصنيع يجب أن يحتوى على بند لتخزين المستحضرأو ملحق للتخزين لحين التوزيع ويحتوى على بند  GMPوعليه صحة توقيع بنكى للطرفين.
 .8فى حالة التخزين فى مكان آخر غير مكان التصنيع يتم إحضار عقد إيجار مخزن مرخص من وزارة الصحة عليه صحة توقيع بنكى للطرفين(أصل لإلطالع  +صورة) مع إحضار
صورة من رخصة المخزن
 .9السجل التجارى و البطاقة الضريبية للمالك الجديد للمستحضر(أصل لإلطالع  +صورة)  /سجل تجارى حديث
 .10فى حالة نقل مكان التصنيع إحضار السجل التجارى والبطاقة الضربية للمصنع الجديد
 .11صورة رخصة المصنع بها خطوط اإلنتاج صادرة من الجهات المنوطه بذلك
2 .12بيان تركيب أصل على ورق المصنع (مدون عليه تصنيع مصنع  -لصالح شركة)-وبإمضاء مدير االنتاج
المكونات  +الغرض من اإلستخدام  +طريقة اإلستخدام  +اسم المصنع والشركة المالكة) باللغتين العربية
2 .13ماكيت المستحضر الذى سيتم تداوله بالسوق مدون عليه ( اسم المستحضر 23 +
و اإلنجليزية
 .14سحب أصل إخطارالتسجيل القديم ومرفقاته (مع العلم بانه سوف يتم سحب اصل االخطار ومرفقاته عند تقديم )Hard File
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 5ايام عمل
الرد على الشركة بتأكيد وصول الملف وارسال الكومنتات عن طريق البريد
االلكتروني
 11يوم عمل
يتم استقبال االستكماالت لشركات علي االيميل الخاص بقسم المتغيرات

بعد استيفاء الملف يتم ارسال ايميل للشركه بتسليم  Hard Fileخالل  5ايام عمل

اصدار االخطار ومرفقاته

خالل يومين عمل
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)Flow Chart For Ownership transfer and manufacturing Cosmetic Products (Normal Track
يتم ارسال ملف  Soft Fileعلى ) Links (Google Driveيحتوي

على :

https://drive.google.com/drive/folders/1JtO3b_dzvnaKeVsSfLFnn1BfuTsxBPHH?usp=sharing

االستقبال يوم االحد واالثنين من كل اسبوع من الساعه  9.5الي 2.5
 .1موقع من صاحب الشركة+صحة توقيع بنك Cover letter
 .2إيصال سداد رسوم
 .3أصل( إخطار التسجيل  +بيان تركيب معتمد+الماكيت المعتمد )
 .4التنازل عن ملكية المستحضر من الشركة المالكة للمستحضر مسجل بالشهر العقارى ومعتمد من المستشار القانونى لهيئه الدواء المصريه (أصل لإلطالع  +صورة)( .أصل لإلطالع +
صورة).
 .5عقد تصنيع مع المالك الجديد ف ى حالة األحتفاظ بنفس المصنع  +ملحق وبه اسم المستحضر موقعين من الطرفين و عليهما صحة توقيع من البنك للطرفين ومعتمد من المستشار القانونى لهيئه
الدواء المصريه (أصل لإلطالع  +صورة).
 .6فى حالة نقل مكان التصنيع يتم إحضار تنازل عن التصنيع من المصنع القديم عليه صحة توقيع بنكى لمدير المصنع ومعتمد من المستشار القانونى هيئه الدواء المصريه (أصل لإلطالع +
صورة).
و عقد تصنيع مع المصنع الجديد +ملحق وبه اسم المستحضر موقعين من الطرفين و عليهما صحة توقيع من البنك للطرفين ومعتمد من المستشار القانونى هيئه الدواء
المصريه (أصل لإلطالع  +صورة).
 .7عقد التصنيع يجب أن يحتوى على بند لتخزين المستحضرأو ملحق للتخزين لحين التوزيع ويحتوى على بند  GMPوعليه صحة توقيع بنكى للطرفين.
 .8فى حالة التخزين فى مكان آخر غير مكان التصنيع يتم إحضار عقد إيجار مخزن مرخص من وزارة الصحة عليه صحة توقيع بنكى للطرفين(أصل لإلطالع  +صورة) مع إحضار صورة من
رخصة المخزن
 .9السجل التجارى و البطاقة الضريبية للمالك الجديد للمستحضر(أصل لإلطالع  +صورة)  /سجل تجارى حديث
 .10فى حالة نقل مكان التصنيع إحضار السجل التجارى والبطاقة الضربية للمصنع الجديد
 .11صورة رخصة المصنع بها خطوط اإلنتاج صادرة من الجهات المنوطه بذلك
2 .12بيان تركيب أصل على ورق المصنع (مدون عليه تصنيع مصنع  -لصالح شركة)-وبإمضاء مدير االنتاج
2 .13ماكيت المستحضر الذى سيتم تداوله بالسوق مدون عليه ( اسم المستحضر  +المكونات  +الغرض من اإلستخدام  +طريقة اإلستخدام  +اسم المصنع والشركة المالكة) باللغتين العربية و
اإلنجليزية
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 .14سحب أصل إخطارالتسجيل القديم ومرفقاته (مع العلم بانه سوف يتم سحب اصل االخطار ومرفقاته عند تقديم )Hard File

هيئة الدواء المصرية

Egyptian Drug Authority
 5ايام عمل

الرد على الشركة بتأكيد وصول الملف وارسال الكومنتات عن طريق البريد
االلكتروني

 11يوم عمل

يتم استقبال االستكماالت لشركات علي االيميل الخاص بقسم المتغيرات

بعد استيفاء امللف يتم ارسال امييل للشركه بتسليم  Hard Fileخالل  10ايام عمل

اصدار االخطار ومرفقاته خالل  5ايام عمل
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