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 : على افراج محرز بالحصول اإلجراءات الخاصة
 

 

 *إجراءات إستقبال ملف للحصول علي افراج محرز
 

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

 
يتم الرد على الشركة من خالل المنصة بقبول او عدم قبول الملف او تعليق الطلب لحين االستيفاءفي -2

" ظهرا 2و بعد يوم عمل في حالة التقديم بعد " ظهرا 2نفس يوم التقديم في حالة رفعه قبل الساعة   
  الفادةيتم توجية الطلب للصيدلى المراجع و رئيس القسم للدراسة و ا: في حالة قبول الملف 

 وارسال االستكماالت للشركة 
 لمستنداتمن ا يتم تعليق الملف في حالة عدم استيفائه ايا : فى حالة تعليق الطلب لحين االستيفاء 

 . لب الغيالطيوم عمل بعدها يعتبر  90لمدة أقصاها  checklistطبقاً لقائمة المستندات المعلنة 
عند إستيفاء الشركة  لإلستكماالت المطلوبة يتم إستكمال الطلب علي المنصة من خالل نفس رقم 

 الطلب المقدم سابقا 
  لب يتم رفض الطلب فى حالة عدم تطابق ايا من بيانات المستلزم فى ط:  حالة رفض الطلب

 الشركة مع االيصال او الطلب ال يخص االدارة الموجه لها الطلب
 

 *إجراءات تقييم ملف الحصول علي الموافقة علي اإلفراج المحرز : 
يتم مراجعة الملف و ظهوراإلستكماالت المطلوبة على المنصة في نفس اليوم للتقديم في حالة رفعه قبل 

" ظهرا 2و بعد يوم عمل في حالة التقديم بعد " ظهرا 2الساعة   
 * اجراءات إستيفاء ملف الحصول علي الموافقة علي اإلفراج المحرز: 

 يتم رفع إستكماالت الملف عبر المنصة 
 *إصدار الموافقة علي اإلفراج المحرز: 

. بعد إستيفاء ملف الحصول علي اإلفراج المحرز يتم إصدار الموافقة   
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