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-1-

-٢-عملیوم١٥خالل 

یوم عمل ٣٠الشركة تستوفى الطلبات خالل -٣-
یوم عمل ١٥كتابیآ و تمنح فترة إضافیة 

بناء على طلب الشركھ كتابیآ و بعدھا یلغى 
طلب التسجیل

-٤-

-٥-

٣،٤،٥یوم عمل للخطوات ١٥خالل 

فاء الطلبات من قبل مؤجل الستی
الشركة

عملیوم١٥خالل المصانع المحلیة/ مخاطبة الشركة المصریة المستوردةیتم-
.لقیدستكمال اجراءات االبرید االلكترونىبال

ستلزم الطبى مخال بیانات الداوجعینالمراالصیادلةمن قبل قیدیتم دراسة ملف ال
على الحاسب االلى

 check list

تسجیلالعرض على لجنة
المستلزمات

لجنة علمیة 
متخصصة 

مراجعة الملف نھائیا 

طلبات اخرى

اصدار إخطارالقید 
للمستلزم الطبي 

الغیر معقم 
العتماده من 
رئیس االدارة 

المركزیة 
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وزارة الصحة
اإلدارة المركزیة للشئون الصیدلیة

سجیل  للتالعامة اإلدارة
دارة تسجیل المستلزمات الطبیةإ
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نموذج الطلب الخاص بتسجیل المستلزمات الطبیة والمصانع
Application form FOR REGISTRATION

رئیس االدارة المركزیة لشئون الصیدلة/ السیدة الدكتورة 
تحیة طیبة و بعد ،،،                                                 

:تھ برجاء الموافقة على تسجیل المنتج التالى بیانا
Applicant name

Medical device name

Codes, Models(in table)

Pack description(in Arabic)

Manufacturer name

Country of origin

Distributor/agent name

Application date

Medical device use (in Arabic)

Address:

Telephone no:

Mobile no:

Email :

Fax no:

Commercial register no:

و تفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
/مدیر الشركة 

الطلب یقدم علي ورق الشركة و یكون موقع و مختوم من المدیر المسؤول او العضو المنتدب و الختم :ملحوظة
.یوضح السجل التجاري

// :تحریرا فى

Serial: 00001/yyyy

www.eda.mohp.gov.eg
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وزارة الصحة
اإلدارة المركزیة للشئون الصیدلیة

تسجیلللالعامة اإلدارة
لمستلزمات الطبیة  تسجیل اادارة 
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Product Application

Class I Non Sterileخاص بطلبات قید مستلزمات 

________________الرقم المبدئى

اسم الشركة:
 عنوان البرید االلكتروني:

مالحظات NO YES محتویات الملف

.قیدایصال دفع رسوم ال+فواصل + القیدقائمة مرقمة بمحتوى ملف -١

:مختوم و موقع مذكور بھطلب رسمي من الشركة المستوردة-٢

بلد المنشا      *اسم الشركة المنتجة      *ستلزم اسم الم*

 *GMDN (Optional)

موثقعقد التوزیع او الوكالة مع المورد االجنبي سارى التاریخ ومحدد المدة*للشركات-٣

موثقاذا وجدعالقة المصنع االجنبى مع الموزع او المورد االجنبى *

للمكانب العلمیة-

العالقة إن وجدت*كتب العلمي والشركة االجنبیةمعقد بین الال*

:الشھادات المطلوبة ساریة التاریخ و موثقة من السفارة والغرفة التجاریة ببلد المنشا*

واألكوادتشمل االسم التجارى للمستلزممن بلد المنشأصادرة من وزارة الصحةFree Saleشھادة ال-3

تشمل االسم التجارى للمستلزم FDAشھادة و فى حالة المستلزمات األمریكیة المنشأ یطلب 

فى حالة   -4 التى  Free Saleاما 
ستلزمللمواألكوادل االسم التجارىتشماقرتھا اللجنة الفنیة لمراقبة االدویة على ان تكون صادرة من وزارة الصحة 

5-*ISO على أن EGAC من المجلس الوطنى لإلعتمادصادرة من جھة منح شھادات معتمدة 13485:2003
أوProduct categoryتغطى ال 

 *FDA mentioning GMP with product name & codes

)شھور علي االقل في تاریخ تسلیم الملف٤علي ان تكون الشھادات ساریة لمدة ال تقل عن *(:ملحوظة

مختومة من الشركة المنتجة ومعتمدة من الغرفة التجاریة فقطDeclaration of conformityشھادة--6

المستلزم و توضیح المودیالت او المقاسات    وصف*ن الجودة على  مسئولیة المصنع االجنبى        ا*

             Indication of use *Classification

Imported
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وزارة الصحة
اإلدارة المركزیة للشئون الصیدلیة

تسجیلللالعامة اإلدارة
لمستلزمات الطبیة  تسجیل اادارة 
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عدم قبول*قبول*

تاریخ استیفاء الملف-تاریخ استالم الملف           -

ولجنة تسجیل المستلزمات الطبیة فور عرضھ على بطاقة القیداصدار ویتم من قبل صیادلة التسجیلفحص الملفمن تاریخ یوم١٥یسأل عن الملف بعد-
.القیدستیفاء طلبات إ
emailیوم من تاریخ ارسال طلبات الملف بالـ ٣٠الشركة لطلبات التسجیل یكون خالل استیفاءعلما بأن -
.ولیس تصریح بتداول المستلزملجنة تسجیل المستلزمات الطبیةللمراجعة والعرض علي ھو استالم الملف-

استلمت الملف تحت الفحص؛
ممثل الشركةممثل االدارة

/:       /تحریرا في 

:مختوم وموقع ویحتوى على أسم المستلزم) التى لھا حق أصدارة(على ورق الشركة المصنعة او Technical Fileمحتویات ال*

)R.M composition(شھادة بیان التركیب -7

& ستلزمتحلیل المشھادة-8 Risk Analysis*Analysis certificate

*Biocompatability test report

یذكربھا اإلسم التجارى للمنتج (موثقة من السفارة و الغرفة التجاریةShelf Life) (المنتجشھادة مدة صالحیة -9
.إذا وجد)واألكواد

(Stability study) نسخة من دراسة الثبات-10

& Packaging  material)( و األعدادستلزمالمواد المستخدمة في تغلیف المبشھادة-١1 Number

Inner) بیانات البطاقة الخارجیة والداخلیة للعبوةوصف-12 &Outer Label)

و النشرة الداخلیة مختومة من الشركة المنتجةMaster Label)(عینة من الملصق المرجعي 

.كتالوج لوصف المستلزم و توضیح اجزائھ و االستخدام-

13- Sketch Diagram

واصفات القیاسیة للمستلزمشھادة مطابقة للم-14

Compliance with essential requirement and harmonized standards

.من المنتج المراد تسجیلةعینة-15

...............................
.

...............................
.
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وزارة الصحة
اإلدارة المركزیة للشئون الصیدلیة

تسجیلللالعامة اإلدارة
لمستلزمات الطبیة  تسجیل اادارة 
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Company Profile (Hard & Soft Copy)

اسم الشركة:
 عنوان البرید االلكتروني:

تقدم ھذة المستندات عند التقدم بالقید ألول مرة و یتم حفظھا بقاعدة بیانات االدارة على أن تكون الشركة *
.القیدالتسجیل وحالة عدم تحدیثھا ال تقبل طلباتىبیانات الخاصة بھا ، و فتحدیث النمسئولة ع

مالحظات NO YES الملفمحتویات

نوع المتقدم بالطلب

مكــتب علمـــــى *شركـــــة  *

:للشركــــــــــات یطلب االتى-أ

اوالمصنعةاسم الشركة * 
دالموزعة بناء على جواب العالقة بین المصنع و المور

فى حالة الوكالة١٤س* 

لسجل التجارى فى حالة الشركات        ا* 

طاقة الضریبیةبال* 

للمكاتب العلمیة-ب

رخصة مكتب علمي                   * 

Imported
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Product Application

Class I Non Sterileخاص بطلبات قید مستلزمات 

________________الرقم المبدئى

لمصنعاسم ا:
 عنوان البرید االلكتروني:

مالحظات NO YES محتویات الملف

.ایصال دفع رسوم التسجیل+فواصل + قائمة مرقمة بمحتوى ملف التسجیل -١

مذكور بھمن دیر عام المصنعمختوم و موقعمصنعطلب رسمي من ال-٢

مصنعاسم ال*ستلزماسم الم*

:الشھادات المطلوبة ساریة التاریخ*

٣-*13485:2003ISOصادرة من جھة منح شھادات معتمدةEGAC   غطى أن ت لى  ع
أوProduct categoryال 

*FDA facility Certificationأو

إلنتاج المستلزم الطبى) إدارة التفتیش على المستلزمات الطبیة(إعتماد المصنع من وزارة الصحة *

:ملحوظة

)شھور علي االقل في تاریخ تسلیم الملف٤علي ان تكون الشھادات ساریة لمدة ال تقل عن (*

on of conformityDeclaratiشھادة--٤

Notified Bodyالتعریفان الجودة على  مسئولیة المصنع*

             Indication of use *Classification

وصف المستلزم و توضیح المودیالت و المقاسات*  

:ورق المصنع مختوم وموقع ویحتوى على أسم المستلزمعلىTechnical Fileمحتویات ال*

(R.M Composition)شھادة بیان التركیب -٥

 Approved Supplier Listال List of PVC codes& grade

& ستلزمتحلیل المشھادة-٦ Risk Analysis*Analysis certificate

*Biocompatability test report

.إذا وجد)یذكربھا اإلسم التجارى للمنتج واألكواد(Shelf Life) (شھادة مدة صالحیة المنتج-٧

(Stability study) دراسة الثبات-٨

& Packaging  material)( و األعدادستلزمالمواد المستخدمة في تغلیف المبشھادة-٩ Number

Local manufacturer
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وزارة الصحة
اإلدارة المركزیة للشئون الصیدلیة

تسجیلللالعامة اإلدارة
لمستلزمات الطبیة  تسجیل اادارة 
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Inner) بیانات البطاقة الخارجیة والداخلیة للعبوةوصف-١٠ &Outer Label)

و النشرة الداخلیة مختومة من الشركة المنتجةMaster Label)(عینة من الملصق المرجعي 

.كتالوج لوصف المستلزم و توضیح اجزائھ و االستخدام-١١

١٢- Sketch Diagram

شھادة مطابقة للمواصفات القیاسیة للمستلزم-١٣

Compliance with essential requirement and harmonized standards check list

عینة من المنتج المراد تسجیلة -١٤

عدم قبول*قبول*

تاریخ استیفاء الملف-تاریخ استالم الملف                                                                    -

ولجنة تسجیل المستلزمات الطبیةفور عرضھ على بطاقة القیداصدار ویتم من قبل صیادلة التسجیلفحص الملفمن تاریخ یوم١٥یسأل عن الملف بعد-
.القیدستیفاء طلبات إ

emailیوم من تاریخ ارسال طلبات الملف بالـ 30یكون خالل القیدطلباتالشركة لاستیفاءعلما بأن -

ولیس تصریح بتداول المستلزمالمستلزمات الطبیةلجنة تسجیل للمراجعة والعرض علي ھو استالم الملف-

استلمت الملف تحت الفحص؛
ممثل الشركةممثل االدارة

...............................:       /        /حریرا في ت
.

...............................
.
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وزارة الصحة
اإلدارة المركزیة للشئون الصیدلیة

تسجیلللالعامة اإلدارة
لمستلزمات الطبیة  تسجیل اادارة 
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Company Profile (Hard & Soft Copy)

لمصنعاسم ا:
 عنوان البرید االلكتروني:

مالحظات NO YES یات الملفمحتو

المتقدم بالطلب*

مصنع منطقة حرةمصنع محلى                    

الحرة ال : (* لمنطقة  ا لة مصنع  فى حا
)توجد رخصة وزارة الصحة

تجارى           *  لسجل ال * ا
طاقة ضریبیة بال* حة  رخصة وزارة الص*

تقدم ھذة المستندات عند التقدم بالقید ألول مرة و یتم حفظھا بقاعدة بیانات االدارة على أن تكون الشركة *
.التسجیل و القیدحالة عدم تحدیثھا ال تقبل طلبات ىتحدیث البیانات الخاصة بھا ، و فنمسئولة ع

Local manufacturer
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