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 نموذج استالم ملف المستلزمات الطبية للتسجيل
 الرقم المبدئى ________________

 
 اسم الشركة:                                        •
         اسم المستلزم :                                                                                                                •

 محتويات الملف NO  YES مالحظات

 .قائمة مرقمة بمحتوى ملف التسجيل + فواصل +ايصال دفع رسوم التسجيل -1   

 

 

 

 

 

 

 طلب رسمي من الشركة المستوردة مختوم و موقع مذكور به-2

 *اسم المستلزم            * اسم الشركة المنتجة             * بلد المنشا               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع المتقدم بالطلب -3

 *شركـــــة                                        * مكــتب علمـــــى          

 للشركــــــــــات يطلب االتى:  -أ

 داسم الشركة الموزعة بناء على جواب العالقة بين المصنع و المور  اوالمصنعة اسم الشركة * ترخيص القيد به 

 موثق  لتوزيع او الوكالة مع المورد االجنبي سارى التاريخ ومحدد المدةعقد ا -

 موثق  اذا وجدعالقة المصنع االجنبى مع الموزع او المورد االجنبى  -

   
 للمكاتب العلمية -ب

 قة إن وجدت كتب العلمي والشركة االجنبية                 *العالم* رخصة مكتب علمي                   *العقد بين ال

)  CFG from FDA, CE, ISO 13485:2003, Free sale:  ال يشترط توثيق شهادات الجودة الخاصة بالمستلزمات الطبية(*الشهادات المطلوبة سارية التاريخ 
من صحتها من الجهات التى تصدر هذه الشهادات. و فى  الصادرة من الدول المرجعية من (الغرفة التجارية و السفارة المصرية  ببلد المنشأ) و التى قامت اإلدارة بالتحقق

 حالة عدم التأكد من صحة صدور هذه الشهادات من تلك الجهات يتم تقديم هذه الشهادات موثقة من الغرفة التجارية و السفارة المصرية.

 

 

 

 

 

 

م�ن اح�دي ال�دول  ت�داول شهادةاذا كانت مرجعية  (او  صادرة من وزارة الصحة من بلد المنشأ  Free Saleشهادة ال -4
 ORتشمل االسم التجارى للمستلزم واألكواد  )اذا كانت بلد المنشأ دولة غير مرجعية المرجعية

 )CE(في حالة الحصول عليها ال تطلب شهادة للمستلزمات  تشمل االسم التجارى واألكوادللمستلزم  FDAشهادة  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمنتج النهائي بكامل مكوناته و ملحقاته  CE (Acc .to 93/42/EC)شهادة ال -8
الخاص   classificationطبقا لل (Annex)مع مراعاة ملحق المواصفة (Notified body)و موديالته صادرة من 

 بالمنتج
 * فى حالة احتواء المستلزم على مادة من اصل حيوانى يلزم احتواء

 TSE Free directive 2003/32/EEC   على CEالشهادة 
9- ISO 13485:2003  على أن تغطى ال  صادرة من جهة منح شهادات معتمدة دولياProduct category 
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 *قبول                                                                         *عدم قبول 
 
 
 تاريخ استيفاء الملف  -                                              تاريخ استالم الملف                       -
 
من تاريخ فحص الملف من قبل صيادلة التسجيل ويتم اصدار اخطار التسجيل فور عرضه على اللجان العلمية المتخصصة والفنية و  يوم 20يسأل عن الملف بعد  -

 .بات التسجيل خالل اربعة اشهر من تاريخ تسليم الملف يعتبر طلب التسجيل الغيااستيفاء طلبات التسجيل و فى حالة عدم استيفاء طل
 وذلك  خالل حد اقصي مقابلتين مع الصيدلي المراجع emailيوم من تاريخ ارسال طلبات الملف بالـ  60علما بأن استيفاء الشركة لطلبات التسجيل يكون خالل  -
 يوم من تاريخ تسليم الملف. 15خالل  (وذلك في حالة طلبها) . لجنة الثباتوأن يكون تسليم ملفات اللجنة العلمية و -
                                                                                                     استالم الملف هو  للمراجعة والعرض علي اللجنة العلمية والفنية وليس تصريح بتداول المستلزم. -

 استلمت الملف تحت الفحص؛                                                                                                                
 ممثل االدارة                                  ممثل الشركة                       

    /تحريرا في :       /     

   

  من الشركة المنتجةو موقعة مختومة   Declaration of conformity شهادة--10

   صة بالمستلزمالخاCEرقم شهادة       Notified body   ال   ان الجودة على  مسئولية المصنع االجنبى        *

             Indication of use  * Classification   

 على ورق الشركة المصنعة او (التى لها حق أصدارة) مختوم وموقع ويحتوى على أسم المستلزم:   Technical File*محتويات ال
 ) R.M compositionشهادة بيان التركيب ( -11   

  analysis certificate لزم تحليل المست شهادة -13   

*Physical                  *Chemical               *Biological              
 
Covering letter for the analysis confirming that applied method is 
acc. to manufacturing standard and  under the manufacturer 
responsibility 

االكتفاء بشهادة التحليل الواردة فى الملف وذلك بموجب خطاب من الشركة المصنعة يفيد يتم 
 ان الطريقة المستخدمة وفقا لمواصفات التصنيع وعلى مسئولية المصنع

 
 (Sterilization certificate)شهادة عقامة للمستلزم  -14   

   (Packaging  material & Number)عداد و األبالمواد المستخدمة في تغليف المستلزم  شهادة -15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Inner &Outer Label) بيانات البطاقة الخارجية والداخلية للعبوة وصف -16

 و النشرة الداخلية مختومة من الشركة المنتجة Master Label)عينة من الملصق المرجعي (     

 .كتالوج لوصف المستلزم و توضيح اجزائه و االستخدام  -

 عينة من المنتج المراد تسجيلة  -17   

 يذكربها اإلسم التجارى للمنتج  Shelf Life) شهادة مدة صالحية المنتج  ( -18   

  

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