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 األجهزة الطبيةو دهرالطبية المستو االجراءات الخاصه بإصدار موافقة إستيرادية للمستلزمات
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 إجراءات الحصول على موافقة إستيرادية
 *إجراءات إستقبال ملف الحصول علي موافقة إستيرادية : 

 : تقوم الشركة بالتقديم علي الرابط التالي  -1
medevice.edaegypt.gov.eg 
 
2-يتم الرد على الشركة من خالل المنصة و ذلك خالل 2 يوم عمل من تاريخ ارسال الطلب بقبول او عدم قبول 

 الملف او تعليق الطلب لحين االستيفاء
 
  ال ة وارسيتم توجية الطلب للصيدلى المراجع و رئيس القسم للدراسة و االفاد: في حالة قبول الملف

 االستكماالت للشركة من خالل المنصة 
 
ت طبقاً ستندايتم تعليق الملف في حالة عدم استيفائه ايا من الم : فى حالة تعليق الطلب لحين االستيفاء

 . عمل بعدها يعتبر الطلب الغييوم  90لمدة أقصاها  checklistلقائمة المستندات المعلنة 
عند إستيفاء الشركة  لإلستكماالت المطلوبة يتم إستكمال الطلب علي المنصة من خالل نفس رقم الطلب المقدم 

 سابقا 
 
 كة معيتم رفض الطلب فى حالة عدم تطابق ايا من بيانات المستلزم فى طلب الشر:  حالة رفض الطلب 

 . الموجه لها الطلب االيصال او الطلب ال يخص االدارة
 

 *إجراءات تقييم ملف الحصول علي موافقة إستيرادية: 
يوم عمل  3يتم مراجعة الملف و إرسال اإلستكماالت المطلوبة لمقدم الطلب من خالل المنصة و ذلك فى خالل 

 من تاريخ إستالم  الملف 
 

 *اجراءات إستيفاء ملف الحصول علي موافقة إستيرادية: 
 يتم إستيفاء الملف عبر المنصة 
 *إصدار الموافقة اإلستيرادية : 

. ة بعد إستيفاء ملف الحصول علي موافقة إستيرادية يتم إصدار موافقة إستيرادية سارية لمدة سن  
 
 إجراءات استيراد مستلزمات و أجهزة طبية للمعارض وورش العمل والتدريب-

: تقوم الشركة بالتقديم علي الرابط التالي -1  
medevice.edaegypt.gov.eg 

2-يتم الرد على الشركة من خالل المنصة و ذلك خالل 2 يوم عمل من تاريخ ارسال الطلب بقبول او عدم قبول 
 الملف او تعليق الطلب لحين االستيفاء

  ال ة وارسيتم توجية الطلب للصيدلى المراجع و رئيس القسم للدراسة و االفاد: في حالة قبول الملف

 االستكماالت للشركة من خالل المنصة 
 لمستنيتم تعليق الملف في حالة عدم استيفائه ايا من ا : فى حالة تعليق الطلب لحين االستيفاء ً  دات طبقا

 . مل بعدها يعتبر الطلب الغييوم ع 90لمدة أقصاها  checklistلقائمة المستندات المعلنة 
عند إستيفاء الشركة  لإلستكماالت المطلوبة يتم إستكمال الطلب علي المنصة من خالل نفس رقم الطلب المقدم 

 سابقا 
  ع مشركة يتم رفض الطلب فى حالة عدم تطابق ايا من بيانات المستلزم فى طلب ال:  حالة رفض الطلب

 . الموجه لها الطلبااليصال او الطلب ال يخص االدارة 
 *إجراءات تقييم ملف الحصول علي موافقة إستيرادية: 
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 3يتم مراجعة الملف و إرسال اإلستكماالت المطلوبة لمقدم الطلب من خالل المنصة و ذلك فى خالل 
 يوم عمل من تاريخ إستالم  الملف 

 
 

 *اجراءات إستيفاء ملف الحصول علي موافقة إستيرادية: 
 يتم إستيفاء  الملف عبر المنصة 

 
 *إصدار الموافقة اإلستيرادية : 

. نة بعد إستيفاء ملف الحصول علي موافقة إستيرادية يتم إصدار موافقة إستيرادية سارية لمدة س  
 

 اشتراطات خاصة للحصول على موافقة استيرادية لمستلزمات و اجهزة طبية للمعارض و و ورش العمل 

 و التدريب: 
(ان امكن)ذكر ميعاد المؤتمر او ورشة العمل فى الفاتورة يتم-1  
وذلك فى حاله االصناف )تلتزم الشركة  بتقديم ما يفيد إعادة التصدير فور إنتهاء ورشة العمل أو المؤتمر-2

(المستعمله وليست الجديده  
تقدم الشركة  تعهد من الجهة المستضيفة للحدث بان الوارد لن يستعمل على البشر-3  
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