
 
 

  

 لية التقدم بطلب الصدار شهادة تميز الثباتآ

 ستثماراتلى االعدارة الثبات من جهود مضنية لمواكبة تطور صناعة الدواء والحرص الدائم نظرا لما تقوم به إ

سهام فى ت اإلد فقد تحتم على إدارة الثباداخل وخارج البال المدرجة فى صناعة الدواء ودفع عجلة االنتاج

 ييزالتمو وحرصا على الصالح العام وسرعة إنجاز العمل الحفاظ على استثمارات شركات الدواء المختلفة

ا للسياسات المتبعة بهيئة الدواء المصرية و التي تتضمن سياسة  عماالا إو و   Scoring and rankingوتطبيقا

ا منا على تفعيل الدور الرقابي لهيئة الدواء, و ضمان توفير مستحضرات صيدلية آمنة و  ذات  وعالة فحرصا

ا  العقاب  وأ الثواب لمبد جودة عالية و تحقيق أعلى معايير الجودة في المهام و الخدمات التي يتم تقديمها و تطبيقا

 .و إرساء مبادئ اإلنضباط

 القرار

 -التالي:ك   الثبات آداء تميز شهادات و اآلداء تقييم خطابات إصدار تنظيم و لتفعيل آلية وضع تم قد

Stability Performance Excellence Certificate (SPEC) 

 تميز شهادات و اآلداء تقييم خطابات أهمية توضيح و الجديدة العمل بآلية الثبات مراكز و الشركات إعالم -1

 المراكز و شركاتال على سيعود ما و الشهادة على الحصول شروط و المتبعة اآلداء معاييرتقييم و  الثبات آداء

 تشمل و عديدة امتيازات على الحصول و المجهود و الوقت توفير يخص فيما إيجابي مردود و مميزات من

 :اآلتية اإلمتيازات من واحدة

 بحد للثبات امةالع اإلدارة قبل من مراجعتها يتم التى" شهريا المقدمة الثبات دراسات ملفات عدد زيادة  -أ

 . الشهادة صالحية فترة خالل مستحضرات ثالث أقصى

  أو

 fast بنظام وتقييمها مراجعتها يتم بحيث الشهادة صالحية فترة خالل مستحضرات ثالثة الشركة تختار -ب

track . 

  أو 

 .اشهر ثالثة ولا لمدة بها إجراؤها يتم التى الثبات دراسات متابعة من المركز أو الشركة االستثناء يتم -ج

  

 :الثبات أداء تميز شهادة على الحصول طلبات تنظيم بشأن -2

 google عمل مع( SPEC) الثبات أداء تميز شهادة إصدار طلبات إلستقبال ألكترونى بريد إنشاء-أ

application form  كل من اإلثنين يوم الشهادة على الحصول لطلب ألكترونى بريد بإرسال الشركة تقوم 

 .أسبوع



 
 

 اءأد تميز شهادة إصدار خدمة مقابل جنيه 20,000 بمبلغ دفع إيصال أصل بتسليم الشركة تقوم  -ب 

 .أسبوع كل من الثالثاء يوم المتابعة إلدارة SPEC))الثبات

 شرط( لثباتا بوحدة الخاص أشهر الستة تقييم) سنوى نصف دورى تقييم أخر على" بناءا الشهادة منح يتم -ج

 .للتقييم المقررة أشهر الستة خالل يكون أن

 .المركز أو بالشركة الخاصة البيانات مراجعة بعد تصدرالشهادة -د

 أيام خمس اللخ أسبوع كل من الخميس يوم للثبات العامة باإلدارة الخاص اإلداري قبل من الشهادة تسلم   -ه

 .بالطلب الخاصة المستندات جميع إستيفاء تاريخ من عمل

 -للقرار:لية التنفيذية آلاوفيما يلى 

ينك ز على اللللحج من كل أسبوع ثنيناأليتم إجراء دراسات الثبات به يوم  ركز الثبات الذيتتقدم الشركة أو م-1

 التالى:

ps://forms.gle/revHEeZJBC39q1c58tth 

بحد   PEC)excellence certificate (SStability performanceداء الثبات إوذلك لطلب إصدار شهادة تميز 

  سبوعياشركات أو مراكز ثبات أ5 أقصى

من تاريخ  عمل  أيام10صدار الشهادة خالل إمكانية إفادة بمدى واإلبمراجعة الطلب  يقوم الصيدلى المختص -2

 التقدم بالطلب 

 ركز صاحبيميل للشركة أو المإصدار الشهادة يقوم الصيدلى المختص بإرسال إمكانية فى حالة ثبوت إ -3

ء التالي الثالثافقط الغير يوم  "الف جنيها مصرياأ 20يصال الدفع بقيمة إالطلب لحضور مندوب لتسليم 

 رضى ألظهرا بصالة االستقبال بالدور ا 12صباحا وحتى الساعة  10الساعة  إلرسال اإليميل و ذلك من

كانية إمعدم  فادة عنإيميل لإلرسال ر الشهادة يقوم الصيدلى المختص بإصداإفى حالة ثبوت عدم إمكانية  -4

 صدار تلك الشهادة إ

 .يصال الدفعإأيام عمل من تاريخ تسليم 5صدار الشهادة خالل يتم إ -5

م عمل من أيا 5ل سبوع خالأتسلم الشهادة من قبل اإلداري المختص بإدارة الثبات يوم الخميس من كل  -6

  تاريخ أستيفاء الطلب. 

Best Regards, 

Dr. Gehan Tohamy 

Head of Stability Directorate  
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