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 ((Variationsرات يمتطلبات التغي

 هي:أو المصنع التي تطرأ على المستحضر الصيدالني  راتيالتغي

 .الشركة حاملة الترخيصفي تغيير أي  .1

 .موقع التصنيع في تغييرأي  .2

 .الصيغة التركيبية في تغييرأي  .3

 .العبوة الخارجية في تغييرأي  .4

 .فترة الصالحية في تغييرأي  .5

 .الداخليةالعبوة في تغيير أي  .6

 مواصفة المستحضر النهائي .في تغيير أي  .7

 حجم العبوة . في تغييرأي  .8

 .بالنسبة لألشكال الصلبه الشكل الصيدالنيبعاد أشكل و  في تغييرأي  .9

 أي تغيير إسم / تعديل عنوان مصنع أجنبي. .11

 أي تغيير أو إضافة وكالة منتجات مصنع. .11

 :ملحوظة

  بخطاب من الشركة المصنعه  أي تغيير آخريتم اخطار املجلس فقط في حالة حدوث. 

 :المتطلبات العامة

 .المصنعة الشركة بواسطة بالتغيرات الخاصةالطلب  االستمارة ملء .1

 دفع الرسوم المقرره . .2

 لمتطلبات الخاصة:ا

 :الترخيص  ةحاملو عنوان الشركة أسم إتغيير  .1

 للمتطلبات العامة فقط -
ً
 طبقا

 :موقع المصنع في ر يتغيأي  .2

 : المتطلبات العامه باإلضافه الي

 صل وصادرة من السلطة الصحية املختصة ببلد المنشأ.أ  CPPحضار شهادة إ -

لمدة ال ؛ على األقل  (Pilot)ثنين تشغيلة  إ عددل موقع التصنيع الجديد نعمر الحقيقي مللحضار دراسات الثبات إ -

 .الدراسة لتغطي فترة الصالحيةكمال إحضار تعهد من الشركة المصنعة بإشهر و أ ستةتقل عن  
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 ملحوظة: 

  حضار دراسات الثباتإذلك   يتطلبفقط ال المصنع املختص بضبط الجودة او االفراج النهائي في حالة التغيير في موقع. 

 :الصيغة التركيبية في تغيير أي  .3

 المتطلبات العامه باإلضافه الي :

 أصل وصادرة من السلطة الصحية املختصة ببلد المنشأ.  CPPإحضار شهادة  -

حضار تعهد من إاشهر و  تةسلمدة ال تقل عن   (Pilot)ثنين تشغيلة إلعدد  حضار شهادة الثبات للعمر الحقيقي إ -

 .بإكمال الدراسة لتغطي فترة الصالحية الشركة المصنعة

 . المواد الفاعله و غير الفاعله حيوانيو شهادة الحالل إذا كان مصدر  (TSE/BSE) حضار شهادة إ -

 إحضار جدول يوضح التغيير ) قبل التغيير و بعد (  -

 العبوة الخارجية:في ر يتغيأي  .4

 للمتطلبات العامة فقط
ً
 .طبقا

  :العبوة الداخليةفي ر يتغيأي  .5

 المتطلبات العامه باإلضافه الي :

إحضار تعهد من  شهر وأ تةسلمدة ال تقل عن   (Pilot)إحضار شهادة الثبات للعمر الحقيقي  لعدد إثنين تشغيلة  -

 الشركة المصنعة بإكمال الدراسة لتغطي فترة الصالحية.

 : فترة الصالحية في ر يتغيأي  .6

 : المتطلبات العامه باإلضافه الي

 .خطاب من الشركة المصنعة يوضح سبب تقليل فترة الصالحيةإحضار  في حالة تقليل فترة الصالحية: -

  ة .لتغطي كل فتره الصالحي ةحضار دراسة الثبات للعمر الحقيقي كاملإيجب  ةفي حالة تمديد فترة الصالحي -

 : المستحضر النهائي مواصفة في ر يتغيأي  .7

 للم 
ً
 . العامة فقط تطلباتطبقا

 حجم العبوة  :في تغيير أي  .8

 المتطلبات العامه باإلضافه الي :

إحضار تعهد من  شهر وأ تةسلمدة ال تقل عن   (Pilot)إحضار شهادة الثبات للعمر الحقيقي  لعدد إثنين تشغيلة  - -

 الشركة المصنعة بإكمال الدراسة لتغطي فترة الصالحية.

 الداخلية .إحضار ما يفيد بعدم تغيير نوع مادة العبوة  - -
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 :بالنسبة لألشكال الصلبه بعاد الشكل الصيدالنيأشكل و في تغيير أي  .9

 المتطلبات العامه باإلضافه الي :

 من الجديد . 3تشغيالت من الشكل القديم و  3إحضار دراسة الذوبانية للمستحضر  -

 :أجنبيأي تغيير إسم / تعديل عنوان مصنع  .11

 صورة من شهادة ترخيص المصنع سارية الصالحية باالسم أو العنوان الجديد. -

 سارية الصالحية ومعتمدة من السلطة املختصة.cGMP) شهادة الممارسات التصنيعية الجيدة ) -

يير احضار اثبات من السلطة الصحية في بلد المنشأ يفيد بأن المصنع تم تغيير إسمه أو تعديل عنوانه فقط دون تغ -

 في موقع التصنيع.

 :أي تغيير أو إضافة وكالة منتجات مصنع .11

 إعتماد الوكالة الصادر من مسجل الشركات بوزارة العدل.   -

 قائمة المستحضرات في حالة الوكالة الجزئية مختومة بختم المسجل التجاري. -

 خطاب إنهاء الوكالة السابقة من الشركة المصنعة. -

 

 


