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 جمهورية مصر العربية

لدواء المصرية  هيئة ا

 اإلدارة المركزية 

 للمستلزمات الطبية
 

 طلبات الحصول على افراج محرز قائمة 
 المستندات الخاصة بطلب اإلفراج الجمركي في حالة إستيراد الكيماويات المعملية-

 

السادة  جود أحدتعهد على ورق الشركة المصرية موقع و مختوم من المدير المسئول يفيد بعدم فض مشمول الفاتورة إال في و -1

 مفتشي اإلدارة المركزية للعمليات 

 لمسئوللمدير ااتفويض الشركة المستوردة  للشخص المسئول عن التعامل مع إدارة الموافقات اإلستيرادية موقع ومختوم من  -2

 (. األصل لإلطالع. )للشركة مع التصديق البنكى عن التوقيع

 . صور منها 3عدد + أصل الفاتورة التجارية  -3
 . لبنكافي حالة عدم تقديم أصل الفاتورة التجارية ، يمكن تقديم صورة من الفاتورة التجارية مختومة من : ملحوظة 

 excelعلي أن يرسل الـ ) الخاص ببنود الفاتورة طبقا للنموذج المعلن من قبل اإلدارة  excel sheet تقديم ما يفيد أرسال الـ  -4
 sheet  علي  البريد اإللكترونى الخاصmd.precaution@Edaegypt.gov.eg  .) 

 : األصل لالطالع + صورة ترخيص قيد سجل مستوردي الكواشف المعملية  -5
 . على أن يكون مضافاً اليه الشركة الموردةأو الشركة المصنعة بناء على خطاب العالقة  

 ان وجدت بالترخيص االطالع عليها ( األصل لإلطالع)للوكالء  14صورة س -6

 (األصل الموثق لإلطالع)صورةعقد التوزيع أو الوكالة مع الشركة الموردة سارى التاريخ  7 

ة فى كة المورديتضمن أحقية الشر( فى حالة  أنهما ليس نفس الشركة  )صورة عالقة بين الشركة المصنعة و الشركة الموردة 8

جارية فة التتوريد الكواشف التشخيصية و الكيماويات المعملية الواردة إلى مصر صادرة من المصنع االجنبي موثق من الغر

 (طالعاألصل  الموثق لإل. )والسفارة المصرية

ن علفاتورة افي حالة اختالف عنوان الشركة المصرية فى صورة من البطاقة الضريبية و السجل التجاري للشركة المصرية  -9

 . عنوانها في ترخيص القيد

  Packingصور من بوليصة الشحن على أن تكون مرتبطة بالقاتورة التجارية المطلوب اإلفراج عن بنودها عن طريق  3عدد  -10
List  

11-Safety Data Sheet على ورق الشركة األجنبية الموردة يوضح تركيب الوارد و استعماله . 

 
 
 الكواشف التشخيصية د المستندات الخاصة بطلب اإلفراج الجمركي في حالة إسيترا-

 

لسادة اجود أحد مشمول الفاتورة إال في وتعهد على ورق الشركة المصرية موقع و مختوم من المدير المسئول يفيد بعدم فض  -1

 مفتشي اإلدارة المركزية للعمليات

لمسئول لمدير ااتفويض الشركة المستوردة  للشخص المسئول عن التعامل مع إدارة الموافقات اإلستيرادية موقع ومختوم من  -2

 (. األصل لإلطالع. )للشركة مع التصديق البنكى عن التوقيع

 . صور منها 3عدد + أصل الفاتورة التجارية  -3
 . لبنكافي حالة عدم تقديم أصل الفاتورة التجارية ، يمكن تقديم صورة من الفاتورة التجارية مختومة من  : ملحوظة 

 excelالـ علي أن يرسل ) الخاص ببنود الفاتورة طبقا للنموذج المعلن من قبل اإلدارة  excel sheet تقديم ما يفيد أرسال الـ  -4
sheet   علي  البريد اإللكترونى الخاص بقسم المراقبةmd.precaution@Edaegypt.gov.eg   .) 

 .  التي حصلت عليها الشركة مسبقاً من إدارة الموافقات االستيرادية( المختوم) أصل الموافقة االستيرادية  -5

 ( Proforma invoice) صورة من الفاتورة المبدئية -6

 (في حالة أن المنشأ غير مذكور صراحةً في الفاتورة) شهادة منشأ مرتبطة بالفاتورة التجارية  -7

  Packingصور من بوليصة الشحن على أن تكون مرتبطة بالقاتورة التجاريةة المطلةوب اإلفةراج عةن بنودهةا عةن طريةق  3عدد  -8
List  
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 جمهورية مصر العربية

لدواء المصرية  هيئة ا

 اإلدارة المركزية 

 للمستلزمات الطبية
 

 المستندات الخاصة بطلب اإلفراج الجمركي في حالة إستيراد عينات للتسجيل -
 

لسادة اد أحد تعهد على ورق الشركة المصرية موقع و مختوم من المدير المسئول يفيد بعدم فض مشمول الفاتورة إال في وجو -1

 . مفتشي اإلدارة المركزية للعمليات 

مسئول مدير الالمسئول عن التعامل مع إدارة الموافقات اإلستيرادية موقع ومختوم من التفويض الشركة المستوردة  للشخص  -2

 (. األصل لإلطالع. )للشركة مع التصديق البنكى عن التوقيع

 . صور منها 3عدد + commercial invoiceأصل الفاتورة التجارية  -3
 . لبنكفي حالة عدم تقديم أصل الفاتورة التجارية ، يمكن تقديم صورة من الفاتورة التجارية مختومة من ا : ملحوظة 

 الخاص ببنود الفاتورة طبقا للنموذج المعلن من قبل اإلدارة  excel sheet تقديم ما يفيد إرسال الـ  -4
 (.   md.precaution@Edaegypt.gov.eg(علي  البريد اإللكترونى  excel sheetعلي أن يرسل الـ ) 

 . االيميل المرسل من ادارة التسجيل الي اشركة بميعاد التقدم للتسجيل -5

Packing list الواردة مع الشحنة 

 . بوليصة شحن مرتبطة بالفاتورة التجارية -7

 
 (اإلفراج الجمركي في حالة إستيراد المستلزمات الصادر لها  موافقة إستيراديةالمستندات الخاصة بطلب -

السادة  جود أحدتعهد على ورق الشركة المصرية موقع و مختوم من المدير المسئول يفيد بعدم فض مشمول الفاتورة إال في و -1

 . مفتشي اإلدارة المركزية للعمليات 

مسئول لمدير الاالمسئول عن التعامل مع إدارة الموافقات اإلستيرادية موقع ومختوم من تفويض الشركة المستوردة  للشخص  -2

 (. األصل لإلطالع. )للشركة مع التصديق البنكى عن التوقيع

 . صور منها 3عدد + commercial invoiceأصل الفاتورة التجارية  -3
 . لبنكاتقديم صورة من الفاتورة التجارية مختومة من في حالة عدم تقديم أصل الفاتورة التجارية ، يمكن : ملحوظة 

 الخاص ببنود الفاتورة طبقا للنموذج المعلن من قبل اإلدارة  excel sheet تقديم ما يفيد إرسال الـ  -4
 (. md.precaution@Edaegypt.gov.eg(علي  البريد اإللكترونى  excel sheetعلي أن يرسل الـ ) 

 . التي حصلت عليها الشركة مسبقاً من إدارة الموافقات االستيرادية( مختوم )أصل الموافقة االستيرادية -5

 ( . Proforma invoice) صورة من الفاتورة المبدئية -6

 (في الفاتورة في حالة أن المنشأ غير مذكور صراحةً ) شهادة منشأ مرتبطة بالفاتورة التجارية -7

Packing list الواردة مع الشحنة -8  

 . بوليصة شحن مرتبطة بالفاتورة التجارية-9

 صورة من إخطار التسجيل -10

 
 المستندات الخاصة بطلب اإلفراج الجمركي في حالةإستيراد المستلزمات الطبية الصادر لها خطة إستيرادية سنوية -

السادة  جود أحدتعهد على ورق الشركة المصرية موقع و مختوم من المدير المسئول يفيد بعدم فض مشمول الفاتورة إال في و -1

 . مفتشي اإلدارة المركزية للعمليات 

لمسئول المدير اتفويض الشركة المستوردة  للشخص المسئول عن التعامل مع إدارة الموافقات اإلستيرادية موقع ومختوم من  -2

 (. األصل لإلطالع. )للشركة مع التصديق البنكى عن التوقيع

 . صور منها 3عدد + commercial invoiceأصل الفاتورة التجارية  -3
 . لبنكافي حالة عدم تقديم أصل الفاتورة التجارية ، يمكن تقديم صورة من الفاتورة التجارية مختومة من : ملحوظة 

 الخاص ببنود الفاتورة طبقا للنموذج المعلن من قبل اإلدارة  excel sheet تقديم ما يفيد أرسال الـ  -4
 (.   md.precaution@Edaegypt.gov.egعلي  البريد اإللكترونى الخاص بقسم المراقبة   excel sheetعلي أن يرسل الـ ) 

 : صورة ترخيص قيد سجل مستوردي المستلزمات الطبية  -5
 . على أن يكون مضافاً اليه الشركة الموِردةأو الشركة المصنِعة بناء على خطاب العالقة  

 للوكالء ان وجدت بالترخيص االطالع عليها   14صورة س -6
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 جمهورية مصر العربية

لدواء المصرية  هيئة ا

 اإلدارة المركزية 

 للمستلزمات الطبية
 

 بالترخيص االطالع عليه صورةعقد التوزيع أو الوكالة مع الشركة الموردة سارى التاريخ ان وجدت -7

مةوردة فةى يتضةمن أحقيةة الشةركة ال( فةى حالةة  أنهمةا لةيس نفةس الشةركة  )صورة عالقة بين الشركة المصنعة و الشةركة المةوردة -8

 . ةتوريد المستلزمات الطبية الواردة إلى مصر صادرة من المصنع االجنبي موثق من الغرفة التجارية والسفارة المصري

ورة عةن البطاقةة الضةريبية و السةجل التجةاري للشةركة المصةرية فةي حالةة اخةتالف عنةوان الشةركة المصةرية فةى الفةاتصورة مةن  -9

 . عنوانها في ترخيص القيد

 . أصل الخطة االستيرادية التي حصلت عليها الشركة مسبقاً من إدارة الموافقات االستيرادية-10

 . في حالة انتهاءها بالخطة   FDAأوال   Free sale + CE + ISOصور من شهادات ال-11

 (في حالة أن المنشأ غير مذكور صراحةً في الفاتورة) شهادة منشأ مرتبطة بالفاتورة التجارية -12

Packing list الواردة مع الشحنة -13  

 . بوليصة شحن مرتبطة بالفاتورة التجارية14

 صورة من إخطار التسجيل ساري -15
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