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Flow Chart of Registration of Medical Devices 
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Requirements fulfilled within 60 working days by the company 
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Requirements Sent by E-Mail to the Company 
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Electronic submission on the following link 
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 ة :اجراءات استقبال ملفات تسجيل المستلزمات الطبي

 

يقوم قسم االستقبال بمقابلة ممثل طالب التسجيل إلضافة اسم المستلزم الطبي على إيصال السداد الخاص بالرسوم و مقابل  -1

 مستورد( -الخدمات وتحديد االدارة المعنية )محلى

 

يئة  الدواء يتم تحصيل رسم طلب تسجيل مستلزم طبي  طبقاً لفئة الرسم الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون إنشاء ه

من صادر " و مقابل الخدمات طبقاً للقرار ال 0202لسنة  777المصرية " الصادرة  بقرار رئيس مجلس الوزراء 

 رئيس هيئة الدواء في هذا الشأن

 تقوم الشركة بالتقديم على الرابط التالي : -0

medevice.edaegypt.gov.eg 

 

  normal trackيام عمل من تاريخ ارسال الطلب للـ ا 5يتم الرد على الشركة من خالل المنصة و ذلك خالل  -3

 بقبول او عدم قبول الملف او تعليق الطلب لحين االستيفاءfast track ايام عمل الـ  3و 

 

 : يتم توجيه الطلب للصيدلى المراجع و رئيس القسم للدراسة و االفادة وارسال االستكماالت للشركة في حالة قبول الملف 

 

 متن المستتندات طبقتاً لقائمتة المستتندات  لطلب لحين االستيفاء:فى حالة تعليق ا  ٍ يتم تعليق الملف في حالة عدم استتيفائه ى

 يوم عمل بعدها يعتبر الطلب الغي. 02لمدة ىقصاها   checklistالمعلنة 

 المقدم سابقا .عند إستيفاء الشركة  لإلستكماالت المطلوبة يتم إستكمال الطلب على المنصة من خالل نفس رقم الطلب 

 

 متن بيانتات المستتلزم فتى طلتب الشتركة متع االيصتال او  فى حالة رفض الطلب  ٍ :يتتم رفتض الطلتب فتى حالتة عتدم تطتابق ى

 الطلب ال يخص االدارة الموجه لها الطلب

 

 :إجراءات تقييم ملف تسجيل مستلزم طبي

 

 يوم عمل من تتاريخ إستتالم  الملتف التـ 02ذلك فى خالل يتم مراجعة الملف و إرسال اإلستكماالت المطلوبة على المنصة و  •

normal track ايام عمل لملفات الـ 7و .Fast track 

 

 يتم إتباع اإلجراءات الخاصة بمأمونية المستلزمات الطبية  •

  اجراءات إستيفاء ملف تسجيل مستلزم طبي 

 

 ov.egmedevice.edaegypt.gيتم إرسال إستكماالت ملف التسجيل عبر المنصة  -

 المستندات المرفوعة علي المنصة اليكترونية من قبل الشركات : يتم اإللتزام بالتالي بخصوص

 مستندات ىصلية -

 مختومة بخاتم الشركة -

 بإمضاء ممثلها القانونى -

 سواء كان ذلك عن طريق مسحها ضوئياً ثم رفعها ىو  عن طريق استخدام التوقيع اإلليكترونى -

 من مستندات إليكترونية ملحوظة : عدم قبول غير ذلك
 


