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األهداف  

والتحديث المسررررررتمر آلليات العمل الرمابي بما  الوطنيةصررررررنامة الإطار حرص هيئة الدواء المصررررررر ة مل   مم   في
لسررنة   )٢٧٣)رئيس هيئة الدواء المصررر ة رمم   مرار وفي ضرروء ورردور، مع أحدث معايير الجو ة العالمية  يتماشرر 
مصرررانع  الجيد لمعامل مراقبة الجو ة ب  يضرررمل اليات يقييم اء اء المعمل الكفاءة الفنية اختبارإ راج ن شررر ب ٢٠٢٢
ومدي ، المعملي الجيد األ اءلررمان يطبيق اليات  يها وذلك بهدف إحكام الرمابة مل ،المسرتحرررات الصريدليةشرراات 

مما ، المسررتحررررات الصرريدليةشررراات مصررانع  مراقبة الجو ة ب  معاملليل الصررا رة مل  اجو ة نتائج التح   ثيرها مل ي
مل وفعال للمر ض اوورررول  واء    بهدف الصررريدلية المصرررنعة محليا  المسرررتحرررررات  وم مونية  وفامليةجو ة    يررررمل
 .المصري 

 يشمل البرنامج

المدرجة  اخل جمهور ة مصر العربية   المستحررات الصيدليةشراات  مصانع  مراقبة الجو ة ب  البرنامج معامليشمل  
 . مل  مصانع شراات المستحررات الصيدلية ء المصر ة لهيئة الدوا ي ضمل خطة التفتيش الدور 

 مميزات البرنامج 

المشرررررررترر في  ورات الكفاءة الفنية التي ينئمها هيئة الدواء  التابع لها  المعمل    يمكل الشرررررررراة مل حصرررررررول -
 .اءختبارموضحا أ اء المعمل في المصر ة مل  يقر ر مفصل 

 اءمتما  المقدمة ضرررمل نطا    ص اختبارات الكفاءة الفنيةإوررردار شرررها ة معتمدة خيما يخ يمكل الشرررراة مل -
 .ذلك فيحال رغبة الشراة  في لالمتما المعلل والمعتمد مل المجلس الوطني 

 الجيد. المعملييحقيق متطلب أساسي مل متطلبات يقييم األ اء يمكل الشراة مل  -
مقرارنرة نترائج التحليرل بنترائج يحليرل قيرام الهيئرة بيقييم القرائميل مل  التحليرل مل طر ق  رارة مل  يمكل الشررررررررر -

 الالزمة لهم.تدر بية ال اءحتياجاتالمعامل األخرى المشاراة واذلك يحديد 
 بالتقر ر. اءختبارمل طر ق يحليل نتائج  األ اء إيجا  فرص لتحسيليمكل الشراة مل  -
 .نتائج التحليل الصا رة مل المعمليعز ز الثقة في يمكل الشراة مل  -
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اإلجراء 

المعامل عن طريق االيميل الرسمى يتم إخطار
رنامج مع للبرنامج بالموعد المحدد لها لإلشتراك  فى الب

.اإلختبارات/إرسال التعليمات الخاصة باإلختبار
(عشرة ايام قبل موعد توزيع العينات المعلن)

لبات ط/ إرسال االستفسارات الخاصة بتعليمات العمل
ام من فى مدة ال تزيد عن ثالثة أي)التأجيل المسببة 

(تاريخ اإلخطار

ذلك مع تأكيد اإلشتراك في اإلختبار عن طريق اللينك الخاص ب
أيام 5) ورقيا  1سداد مقابل الخدمة وتسليم مستندات ملحق 

(قبل موعد االستالم وحتى اخر موعد للتسليم

موعد المحدد تحليل العينات وإرسال نتائج التحليل فى ال
بذلكطبقا لتعليمات المشاركين على النموذج الخاص

ليل إعداد وإرسال التقرير النهائى بنتائج التح
للمعامل المشاركة

خالل خمسة أيام بعد انتهاء الموعد المحدد )
(للتحليل طبقا لتعليمات العمل

الجهة

اإل ارة المراز ة للرمابة الدوائية 

مقدم الطلب

مقدم الطلب 

اإل ارة المراز ة للرمابة الدوائية 

اإل ارة المراز ة للرمابة الدوائية

مقدم الطلب

تسليم العينات وتعليمات العمل شاملة نموذج  

 المستخدم فى ملء النتائج   
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عدد مرات التقدم  االعتبارالكفاءة الفنية مع األخذ فى    اختبارتقييم الشاااركة طبقا لنتيجة   نقاط  حتساااا يتم ا -

 . االختبار الجتياز

 تحصل الشركة على  درجة صفر. االجتيازفي حالة عدم  -

 للشروط واألحكام. اصفر طبقعلى درجة تحصل  االشتراكعن مصنع الشركة تخلف  فى حال -

 

: تال  يتم البدء ف  يطبيق البرنامج  طبقا للجدول ال  

مرات مد   الحالة  الفترة الزمنية  المراحل
 مام /المشاراة 

 األول 

 التطبيق المبدئ  

  بداية من تطبيق البرنامج
ة ال تتجاوز مد زمنية ولمدة 
لمعامل مراقبة   تفتيشدورة 

  لشركات الجودة 
 المستحضرات الصيدلية 

 لجميع الشركات 
 

 مرة واحدة

 الثانية 

 الدوري  التقييم
 

اجتياز الشركة لمرحلة  بعد 
 المبدئي التطبيق 

 مرات  أربع ٪ ۱۰۰المصانع الصادر لها قرار سحب 

 مرات ثالث  المصانع الصادر لها قرار سحب كل اربعة اشهر

المصانع الصادر لها قرار سحب كل ستة او ثمانية  
 أشهر

 مرتان 

المصانع الصادر لها قرار سحب كل اثنى عشر  
 شهر

 مرة واحدة
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 مقابل الخدمة 

المقدمة  الخدمة م  
 مقابل الخدمة 

 بالجنيه المصرى 

جنيه  ٢٥٠٠ الجيد  المعملي اء برنامج الكفاءة الفنية لتقييم األالعينة الخاوة بارسال  ١  

جنيه  ٢٥٠٠ الجيد  المعملي اء تحليل المقدم مل الشراة لتقييم األفحص نتيجة ال ٢  

جنية  ١٠٠٠ معتمدة   -الجيد المعملي اء اختبار الكفاءة الفنية لتقييم األإودار شها ة اجتياز  ٣  
 

العامة واألحكامالشروط    

  .يلتزم مقدم الطلب بالقواعد التنظيمية والضوابط الفنية التي تصدرها الهيئة .1
تقديم طلب تأجيل موجه لرئيس االدارة المركزية للرقابة الدوائية مسبب ومحدد به مدة التأجيل خالل   شركةلليحق   .2

دراسة الطلب   يتم و   االختبار وإرسال تعليمات    االشتراكبموعد    تاريخ إخطارها من  يام  أ  ة ثالث  ال تتجاوز   فترة زمنية 
 .بالرفض أو  قبولالرد بالو 

الشركة عن استالم العينات فى أى   تخلف  حال  في  يعتبر التقييم صفر ويتم اتخاذ اإلجراءات المترتبة على ذلك .3
 مرحلة من مراحل التطبيق  

 اجتيازعدم    حال  في  دارة المركزية للرقابة الدوائيةلى رئيس اإلإموجه    االختبار عادة  إ يحق للمشارك تقديم طلب   .4
 االختبار 

 . مرة واحدة االجتيازحالة عدم  في االختبارعادة إ جميع مرات  احتساب يتم  .5
حال   في  مخططةالشركة في دورات كفاءة فنية غير    باشتراك  دارة المركزية للرقابة الدوائية التوجيهيحق لرئيس اإل  .6

 الضرورة لذلك )مثل حاالت عدم المطابقة( 
ودة ـــــــــــــــــــراقبة الجــــــــــمعامل م  العتماد من برنامج هيئة الدواء المصرية  تبارات المنعقدة ضاحتساب نتيجة االخيتم   .7

EDA-pharma lab    2022لسنة    273طبقا لقرار رئيس الهيئة رقم  الملتزمة بها الشركة    االختبارات ضمن  
 نويا. ا مسبقا سيتم تحديد عدده والتي
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 الملحقات
 1ملحق 

 المستندات المطلوب يقديمها ورقيا  
 أول نموذج التقديم مومعا مل الشخص المفوض .1
 أول خطاب التفو ض  .2
 أول إيصال سدا  مقابل الخدمة  .3

 

لتواصل  لالرسمية  الت االيمي  

dc.edaegypt@edaegypt.gov.eg  

 الروابط االلكترونية للبرنامج  

application 

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?prevorigin=OfficeDotCom&origin=NeoPortal
Page&subpage=design&id=PXagElSt50630YRO4U6H5Wqhcn7EtDpCq3bNGRsPG8VURElWMFhRTk
JCQzJNVDNRR05ORkc4Q1gxVy4u 

 حجز موعد السداد واستالم العينات 

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?prevorigin=OfficeDotCom&origin=NeoPortal
Page&subpage=design&id=PXagElSt50630YRO4U6H5Wqhcn7EtDpCq3bNGRsPG8VUME9KRzFLTT
RIT0xDRkY0SDJUTFZNTFZEVi4u 

 اإلستفسارات 

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?prevorigin=OfficeDotCom&origin=NeoPortal
Page&subpage=design&id=PXagElSt50630YRO4U6H5Wqhcn7EtDpCq3bNGRsPG8VUMU5HTk8xNE
ZDMFREREZDS0ZTOVBKVkFOSi4u 

 

feedback 

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?prevorigin=OfficeDotCom&origin=NeoPortal
Page&subpage=design&id=PXagElSt50630YRO4U6H5Wqhcn7EtDpCq3bNGRsPG8VUM0JONU1NU
Vc4NjA4SFVIQVdZS0RUTUVQOS4u 

mailto:dc.edaegypt@edaegypt.gov.eg
https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?prevorigin=OfficeDotCom&origin=NeoPortalPage&subpage=design&id=PXagElSt50630YRO4U6H5Wqhcn7EtDpCq3bNGRsPG8VURElWMFhRTkJCQzJNVDNRR05ORkc4Q1gxVy4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?prevorigin=OfficeDotCom&origin=NeoPortalPage&subpage=design&id=PXagElSt50630YRO4U6H5Wqhcn7EtDpCq3bNGRsPG8VURElWMFhRTkJCQzJNVDNRR05ORkc4Q1gxVy4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?prevorigin=OfficeDotCom&origin=NeoPortalPage&subpage=design&id=PXagElSt50630YRO4U6H5Wqhcn7EtDpCq3bNGRsPG8VURElWMFhRTkJCQzJNVDNRR05ORkc4Q1gxVy4u
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