
 

                                       
 

 Tel.: +202 – 23684288 +202 – 23648769 +202 – 23640368    Fax: +202 - 23684194 

 
 

Website: www.edaegypt.gov.eg         Version: 02       Email :hm.info@edaegypt. gov.eg  
 

Arab Republic of Egypt 

Egyptian Drug Authority 

Central Administration  

For Pharmaceutical Products 

 

 

 جمهىريت مصر العربيت

 هيئت الدواء المصريت

 تـــــــركزيــاإلدارة الم

 تــــدليــالصي راثــــللمستحض 

 

 القىاعد المتبعت لمراجعت أسمبء مستحضراث األدويت العشبيت

االسى انًمرشح يع أسًاء  ًشاعاج عذو ذشاتّنانرجاسٚح نًسرذضشاخ األدٔٚح انعشثٛح انرذلٛك فٗ اخرٛاس االسًاء  :انٓذف 

 يسجهح أٔ ذذد انرسجٛم أٔ يمذيح نهرسجٛم ٔ داصهح عهٗ يٕافمح عهٗ االسى طثٛح  يسرذضشاخ

 ر االسم من القبئمت المقدمت من الشركت طبقب للقىاعد االتيت :يتم اختيب

 ٚشاعٗ فٗ دانح ٔضع انششكح نمائًح األسًاء االذٗ :

يٍ دٛس انُطك أ انًٕجٕدج تماعذج انثٛاَاخ يسجهح أٔ ذذد انرسجٛم  طثٛح أخشٖ سرذضشاخعذو ذشاتح االسى انًمرشح يع أسًاء ي .1

 .ضٚحانكراتح تانهغرٍٛ انعشتٛح أ االَجهٛ

 يخرهفح دشٔف عُذ يشاجعح االسى ٚجة أٌ ٚكٌٕ االخرالف تٍٛ االسى انًمرشح ٔ األسًاء انرجاسٚح انًسجهح أٔ ذذد انرسجٛم شالز .2

/انًٕاد انفعانّ انًادج) َفس عهٗ انًسرذضش إدرٕاء دانح فٙ( , أيا  انًٕاد انفعانحانًادج انفعانح/ ) ٔ ْزا فٗ دانح اخرالف األلم عهٗ

 . فمظ دشفٍٛ عهٗ اإلخرالف ٚمرصش اٌ ًٚكٍ: ٔ انًسرذضشاخ نٓا َفس دٔاعٗ االسرعًال انفعانح( أ

 فٙ دانح اخرالف االسى انرجاس٘ فٙ انكراتح ٔانُطك , ال ٚؤخز فٙ االعرثاس عذد األدشف انًخرهفح

أ االسى )نًذٌٔ تانسجم انرجاسٖ ٔ رنك تٕضع اسى انششكح ا نهًادج انفعانح )فٗ دانح ٔجٕدِ يُفشدِ(  انعهًٗ االسى تئسرخذاو ٚسًخ .3

 تجاَة اسى انًادِ انفعانح (اٌ ٔجذ فٗ انسجم انرجاسٖ نهششكح  انًخرصش

يع  ذرعاسضتانهغح انعشتٛح أٔ االَجهٛضٚح تذٛس ال  ٚسًخ تمثٕل األسًاء انرٗ ذذرٕٖ عهٗ ادعاءاخ عالجٛح أٔ أسًاء أيشاض سٕاء .4

 اسرخذاو انًسرذضش

 :يصم  خاص ٔصف عهٗ ٚذل يمطع تّ اسى عهٗ انًٕافمح ٚرى ال .5

(fast,live,slim,diet,health,safe,pedi,kiddi,elder,junior,old,young,….) ٗٚكٌٕ يطاتك  عهًٗ دنٛم ٔجٕد دانح ف ٔ

 انًسرذضشسرعًال إنذٔاعٗ 

 ْزا دزف ذى إرا أَّ تًعُٗ) انُطك فٙ يؤششج كاَد إرا إال اإلخرالف دشٔف يٍ( A,E,I,O,U)  انًرذشكح انذشٔف  ذذسة ال .6

 .(انُطك ٚرغٛش ال انذشف

-(I,Y,E)-(Z,X)-(D,T)-(B,P)-(Q,K) -(C,K,CH)-(F,Ph)-(S,C)–:  ٔادذ كذشف اٜذٛح انذشٔف  يجًٕعاخ ذذسة .7

(O,U-Sh,Ch))( انُطك فٙ ذشاتٓد إرا. 

 .یتم الحصول على نفس اإلسم بعد اإلطالع على اإلسم السابق  : Extension Lineبالنسبة لل .8

فًٛا ٚرٕافك يع انرشكٛثح  نإلسى .(Extra, Plus, Forte, Co, … etc)  انًماطع تئضافح ٚسًخ line extensionخ فٗ داال .9

 انذاصهح عهٗ انًٕافمح

 .نهرسجٛم انًمذو انًسرذضش أياٌ أٔ ذشكٛة أٔ إسرخذاو يع ٚرُافٗ إٚذاء أٔ دالنح ٚعطٗ  يمطع أٖ ٕجٕدت ال ٚسًخ .11

Example: (Adeno) in a compound doesn't contain (Adenosine)  

a. Example: (Neuro) in a compound doesn't refer to (Neurology) 

 انًمذو نهرسجٛم انصٛذنٗ انشكم يع ٚرُافٗ صٛذنٗ تشكم ٕٚدٙ اإلسى يٍ يمطع ٕجٕدال ٚسًخ ت .11

a. Example: tab, cap, gel……….etc 

 (إنخ..............يششٔتاخ يأكٕالخ, انسٛاساخ, ياسكاخ: لكًصا) صٛذنٛح غٛش نًسرذضشاخ شائعح أسًاء إسرخذاوٚجٕص  ال .12

شٖ يع اسًاء يسرذضشاخ اخ ٔ فٗ دانح ذعاسضّ CPPتانُسثح نهًسرذضشاخ انًسرٕسدج ٚرى يشاجعح االسى تاالسى انًكرٕب فٗ  .13

 .عهٗ انهجُح انفُٛح نًشالثح االدٔٚح يسجهح أ ذذد انرسجٛم ٚرى عشضّ

سم آخر من قبل في بلد المنشأ فقط ، في حالة طلب الیكون مطابق مع االسم المتداول سیتم مراجعة األسماء  بالنسبة للمنتجات المستوردة ، .41

 في بلد مرجعيأن یكون متداول بنفس االسم الشركة یجب 
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تثبت تسجیل ة فى حالة حصول المستحضر على شھاد ةالعربی ةاإلسم التجارى أو ترجمتھا باللغ على(  R  ،TM،  (©  كتابة ةمن حق الشرك .15

 .ةتجاری ةإسم المستحضر كعالم

 .إلختیار إسم للتصدیر: یتم إختیار اإلسم بحیث ال یتطابق مع أسماء أخرى مسجلة لشركات أخرىة بالنسب .16

يسؤٔل انرسٕٚك ٔ يُذٔب انرسجٛم فٗ ٔضع لائًح األسًاء نرمهٛم األخطاء انطثٛح ٔ نرسٓٛم انذعاٚح االعالَٛح ٚفضم أٌ ٚرعأٌ  .17

  نهششكح

 اسى ذجاسٖ يمرشح يٍ لثم انششكح 21ذمذو لائًح األسًاء انًكَٕح يٍ  .18

 ٚرى يشاجعح انمائًح ترشذٛة األسًاء انزٖ ذمذيد تح انششكح فٗ انمائًح .19

  ٚسًخ نهششكح ترغٛٛش االسى انزٖ ذى اخرٛاسج يع ذمذٚى طهة عهٗ ٔسق انششكح ٕٚضخ سثة انرغٛٛش يع دفع انشسٕو انًمشسج .21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


