
  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ١  

 :تعریف بالهيئة 

) ٤٤(تم إنشاء الهيئة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 
م ثم أعيد تنظيمها بموجب القرار الجمهوري ١٩٧١لسنة 

م ثم القرار الجمهوري ١٩٧٥لسنة ) ٣٠(بالقانون رقم 
تعتبر م الخاص بإعادة تنظيم الهيئة و١٩٩٩لسنة ) ٢٣١(رقم

 ذات شخصية اعتباریة  وإداریًاالهيئة بفروعها مستقلة ماليًا
وهي الجهة المعنية بتنفيذ السياسات الصحية ذات القيمة 
العالجية الوطنية الشاملة المتعلقة باألدویة والمستلزمات الطبية 
والمواد الكيماویة والمخبریة ومواد التجميل ذات التأثير الطبي 

  .وغيرها مما یدخل ضمن مهامها واختصاصاتها
  :فروع الهيئة

  ــدن ــــــــــــفرع الهيئة بمحافظة عــــ
  فرع الهيئة بمحافظة حضرموت 

  ــز ــــــــــفرع الهيئة بمحافظة تعـــــ
  فرع الهيئة بمحافظة الحدیــدة 
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١١٦- ٢      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 

  لـــات الدليــــمحتوي

  : طبية الخدمات  التي تقدمها  الهيئة العليا لألدوية والمستلزمات ال-أ
  اإلدارة  الخدمات التي تقدمها   الصفحة

 :لــــــــــــــإدارة التسجي
  .تسجيل الشرآة المنتجة لألدویة -١ ٩
  .إعادة تسجيل الشرآة المنتجة لألدویة  -٢  ١٠
  . صيدالنيتسجيل  مستحضر -٣ ١١
  .تسجيل مستحضر صيدالني أساسي نادر االستخدام  -٤ ١٣-١٢

 .إعادة تسجيل مستحضر صيدالني -٥ ١٤
 .تسجيل الشرآة المنتجة للمستلزمات الطبية الخاضعة للتسجيل  -٦ ١٥
إعادة تسجيل الشرآة المنتجة للمستلزمات الطبية الخاضعة للتسجيل  -٧ ١٦

. 
 .جيل تسجيل مستلزم طبي خاضع للتس -٨ ١٧
 .إعادة تسجيل مستلزم طبي خاضع للتسجيل -٩ ١٨
المستلزمات الطبية  الخاضعة للتسجيل / نقل ملكية الشرآة المنتجة لألدویة  -١٠ ١٩

 وأصنافها
 .المستلزمات الطبية/ تغيير موقع التصنيع للشرآة المنتجة لألدویة  -١١ ٢٠
 .تعدیل في النشرة الداخلية لألدویة -١٢ ٢١
  .يض فترة الصالحية لألدویةزیادة أو تخف -١٣ ٢٢
 .تغيير البيانات واألشكال الصيدالنية لألصناف المسجلة -١٤ ٢٣
 .تغيير مواصفات المستحضر النهائي -١٥ ٢٤
 .تغيير طریقة التحليل للصنف المسجل -١٦ ٢٥

 

  : والتسعيرةاالستيرادإدارة 
ي منح موافقة استيراد لألدویة والمستلزمات الطبية غير المراقبة وما ف .١ ٢٦

 .حكمها
منح إفراج لألدویة والمستلزمات الطبية غير المراقبة  وما في  .٢ ٢٧

 .حكمها 
 .إصدار تسعيرة بيع األدویة للجملة والتجزئة  .٣ ٢٨

 

 : اءـــــــــــــــإدارة اإلحص
في  .١ ٢٩ ة وما  لطبي للبعثات ا ة  المراقب ر  غي طبية  ال لزمات  مست ة وال لألدوی ج  را ة إف موافق منح 

 حكمها
 .صدار اإلحصائيات والتقریر السنوي اإلحصائي عن نشاط الهيئة إ .٢ ٣٠
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ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٣  

 
  اإلدارة  الخدمات التي تقدمها الصفحة

 :دراتــــــــــإدارة المخ
 . أدویة ومواد مراقبة دوليًا تحت توقيع وزیر الصحة استيرادمنح ترخيص  -١ ٣١
 .مدیر عام الهيئةمنح أمر إفراج لألدویة والمواد المراقبة دوليًا تحت توقيع  -٢ ٣٢
 .الرقابة على توزیع وصرف المواد الخاضعة للرقابة الدولية -٣ ٣٣

 

 :إدارة الرقابة والتفتيش الدوائي
   الرقابة على منافذ الوصول البحریة والبریة والجویة -١ ٣٤
  .الرقابة على صاالت وصول المسافرین -٢ ٣٥
  .الرقابة على البرید -٣ ٣٦
دي وموزعي األدویة والمستلزمات الطبية معاینة موقع جدید لمستور -٤ ٣٧

 .بالجملة
 

  .التفتيش على مستوردي وموزعي األدویة بالجملة -٥ ٣٨
تفتيش أو إعادة تفتيش مصانع األدویة والمستلزمات الطبية المحلية  -٦ ٣٩

 .واألجنبية
 

  .سحب األصناف التي یثبت عدم مطابقتها للمواصفات -٧ ٤٠
  .إتالف األدویة -٨ ٤١

 :علمية للبحوث واإلعالم الدوائياإلدارة ال
   .تقييم دراسة التوافر الحيوي ودراسة التكافؤ الحيوي لألدویة -١  ٤٢
   . دراسة األصناف المحالة من اللجنة الفنية للتسجيل -٢  ٤٣
   .تصنيف األدویة المقدمة للتسجيل -٣  ٤٤
  .المستلزمات الطبية /  لألدویة استيرادإصدار ترخيص مزاولة مهنة  -٤ ٤٥
المستلزمات الطبية في /  األدویة صدار ترخيص بفتح فرع لمستوردإ -٥  ٤٦

 المحافظات 
 

المستلزمات الطبية / زیع األدویة إصدار ترخيص مزاولة مهنة بيع وتو -٦ ٤٧
 .بالجملة 

 
  .علميإصدار ترخيص بفتح مكتب  -٧ ٤٨
  .إصدار ترخيص مزاولة مهنة مندوب علمي  -٨ ٤٩
  شرة البلسم ،  نشرة الدواءإصدار دليل األدویة اليمني، ن -٩ ٥٠

 
 :المختبر الوطني للرقابة على األدویةإدارة   
 لألدویة والمستلزمات الطبية ) Analytical-Report(إصدار تقریر تحليلي  ٥١

 الخاضعة للتسجيل
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א   اإلدارة  الخدمات التي تقدمها

 :إدارة الصناعة الدوائية المحلية
٥٢  للمواد الخام غير المراقبة ومستلزمات الصناعة  منح موافقة استيراد-١

  . الدوائية المحلية
 

٥٣  منح إفراج للمواد الخام غير المراقبة ومستلزمات الصناعة الدوائية -٢
  . المحلية

 

٥٤    .المستلزمات الطبية/ معمل إنتاج محلي لألدویة/  إصدار ترخيص مصنع-٣
٥٥    . حلي إصدار شهادة تداول لمنتج صيدالني م-٤
٥٦ معمل إنتاج محلي لألدویة /  إصدار شهادة التصنيع الدوائي الجيد لمصنع-٥

  . والمستلزمات الطبية
 

٥٧    .  الموافقة على تصدیر األدویة والمستلزمات الطبية المحلية-٦
٥٨    . تقييم دراسة المشاریع الصناعية لألدویة والمستلزمات الطبية المحلية-٧

 :نباتية  ومستحضرات التجميل الطبيةإدارة األدویة ال
٥٩ تقييم ودراسة األدویة النباتية، المكمالت الغذائية، مستحضرات التجميل الطبية 

  . وما في حكمها المقدمة للتسجيل
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  :اذجــــــــ النم-ب 

  الصفحة رقم النموذج                  النمــــــــــــــوذج  إسم اإلدارة
  :ة العامة للهيئةردااإل

  ٦٠  )١(   .طلب الحصول على الخدمة  
  :  إدارة التسجيل

  ٦١  )٢(  .شهادة تسجيل شرآة مصنعة  
  ٦٢  )٣(  .شهادة إعادة تسجيل شرآة مصنعة  
  ٦٣  )٤(  . شهادة تسجيل مستحضر صيدالني  
  ٦٤  )٥( .شهادة إعادة تسجيل مستحضر صيدالني  
  ٦٥  )٦(  . شهادة تسجيل مستلزم طبي  
  ٦٦  )٧(  . شهادة إعادة تسجيل مستلزم طبي  
إستمارة طلب تسجيل مستحضر   

  ٦٨-٦٧  )٨(  . صيدالني
  : االستيراد والتسعيرةإدارة 

إستمارة طلب موافقة استيراد لألدویة   
)٩(  .والمستلزمات الطبية  ٦٩  

استمارة طلب إفراج لألدویة   
)١٠(  .  والمستلزمات الطبية  ٧٠  

  :إدارة المخدرات
استمارة طلب الحصول على ترخيص   

)١١(  . استيراد أدویة ومواد مراقبة دوليًا  ٧١  
استمارة طلب الحصول على أمر إفراج   

)١٢(  . أدویة ومواد مراقبة دوليًا  ٧٢  

  
استمارة طلب الحصول على تجدید أو 
استبدال ترخيص استيراد أدویة ومواد 

  . مراقبة دوليًا
)١٣(  ٧٣  
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١١٦- ٦      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

ـــــوذج   اإلدارةاسم رقم                    النمـــــــــ
 النموذج

  الصفحة

  :إ دارة الرقابة والتفتيش الدوائي
  ٧٤  )١٤(  أمر تكليف   

  ٧٥  )١٥(  سند باستالم عينات عشوائية للتحليل   
  ٧٦  )١٦(  )بدون موافقة مسبقة(محضر ضبط أدویة واصلة   
  ٧٧  )١٧(   المختبر لغرض التحليل إلىإرسالية أدویة   
  ٧٨  )١٨(  استمارة معاینة موقع جدید لمنشأة صيدالنية   
  ٨٠-٧٩  )١٩(  محضر تفتيش منشأة صيدالنية للجملة  
  ٨١  )٢٠(  سند باستالم أدویة   
  ٨٢  )٢١(  مستلزمات طبية/ محضر تحریز أدویة   
  ٨٣  )٢٢(  محضر وقف بيع أو سحب صنف من السوق   
  ٨٤  )٢٣(  محضر ضبط مخالفة  
) Inspection- report(تيش الشرآة  تقریر عن تف  

  ٨٧-٨٥  )٢٤(  .المنتجة لألدویة والمستلزمات الطبية
  :اإلدارة العلمية للبحوث واإلعالم الدوائي

المستلزمات /ترخيص مزاولة مهنة استيراد لألدویة   
  ٨٨  )٢٥(  الطبية

 بشروط الهيئة العليا لألدویة بااللتزامتعهد   
  ٨٩  )٢٦(  والمستلزمات الطبية

  ٩٠  )٢٧(  تعهد خاص بالمشرف الصيدالني المتفرغ  
عقد عمل بين مالك المنشأة الصيدالنية والمشرف   

  ٩١  )٢٨(  الصيدالني  المتفرغ
المستلزمات الطبية في / ترخيص بفتح فرع لمستورد األدویة  

  ٩٢  )٢٩(  المحافظات
المستلزمات الطبية /ترخيص مزاولة مهنة بيع وتوزیع األدویة  

  ٩٣  )٣٠(  بالجملة
  ٩٤  )٣١(  ترخيص بفتح مكتب علمي   
  ٩٥  )٣٢(  ترخيص مزاولة مهنة مندوب علمي  
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ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٧  

 
 

ـــــوذج  اإلدارةاسم   الصفحةرقم النموذج                   النمـــــــــ
  :إدارة المختبر الوطني للرقابة على األدویة

لألدویة ) Analytical - Report(تقریر تحليلي   
  ٩٧-٩٦  )٣٣(  .ية الخاضعة للتسجيلوالمستلزمات الطب

  :إدارة الصناعة الدوائية المحلية
المستلزمات / معمل إنتاج محلي لألدویة/ ترخيص مصنع  

  ٩٨  )٣٤(  الطبية
 شهادة التصنيع الدوائي الجيد للشرآة المنتجة المحلية  

  ٩٩  )٣٥(  .)معمل محلي/ مصنع(
 ١٠٢-١٠٠  )٣٦(  . شهادة تداول لمنتج صيدالني محلي  
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١١٦- ٨      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

  الشروط والرسوم والمخالفات والعقوبات-جـ

 :شروط التسجيل
  ١٠٤-١٠٣  .العربيةاللغة شروط التسجيل ب  -أ 

  ١٠٣  . شروط تسجيل الشرآات المنتجة -١
  ١٠٣  . شروط تسجيل المستحضرات الصيدالنية -٢
  ١٠٤  .شروط تسجيل المستلزمات الطبية -٣
  ١٠٤  .محليينالموزعين ال/ المستوردین/ شروط تسجيل الوآالء -٤

 

  ١٠٦-١٠٥  شروط التسجيل باللغة اإلنجليزیة   -ب 
  :االستيرادشروط 

  ١٠٨-١٠٧  .شروط منح موافقة استيراد لألدویة والمستلزمات الطبية  -أ 
  ١٠٩-١٠٨   لألدویة والمستلزمات الطبيةإفراجشروط منح   -ب 

  

  ١١٠  قائمة بالمستلزمات الطبية الخاضعة للتسجيل  -ج 
  :مستلزمات الطبية المحليةشروط تصنيع األدویة وال

المستلزمات / معمل إنتاج محلي لألدویة / شروط إنشاء مصنع   
  ١١١  الطبية

  : الرســــــــــــــــوم
  ١١٤-١١٢  : رسوم التسجيل وتكاليف التحليل  
رسوم المصانع المحلية واألجنبية والوآالء والمستوردین   

  ١١٢  .والموزعين المحليين

. مستلزمات الطبيةرسوم األدویة وال    ١١٢  
  ١١٣  . رسوم المكاتب العلمية والمندوبين  
  ١١٣  . تكاليف تحليل األدویة البشریة والمستلزمات الطبية  
  ١١٣  تكاليف تحليل العينات العشوائية التي تؤخذ من موانئ الوصول  
  ١١٤  . أحكام عامة خاصة بالرسوم  

  :المخالفات والعقوبات
  ١١٥   واالستيرادسجيل مخالفات شروط الت. ١  
  ١١٦  مخالفات شروط البيع والتوزیع بالجملة . ٢  



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٩  

 
 
 

 اسم
ــــة  ــــــــــ ــــــــــ   : الخدمـــــــ

  ةــــمنتجة لألدویـتسجيل الشرآة ال

ــــة    .ن والشرآات المنتجة لألدویة والمستلزمات الطبيةوالمستورد  : المستفيــــد مـن الخدمـ

 الخدمــة شروط الحصول على
 :  

  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١
  G.M.Pأن تكون الشرآة حاصلة على شهادة التصنيع الدوائي الجيد  .٢
 . إرفاق ملف موقع التصنيع للشرآة .٣
ة    أن یكون طالب الخدمة مسجالً  .٤ ة والمستلزمات الطبي  آمستورد لألدوی

 لدى الهيئة العليا لألدویة
س وزراء  في (أن تكون الشرآة مسجلة مرآزیًا     .٥ المكتب التنفيذي لمجل

 ).الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي
 .ن من قبل مدیر عام الهيئةزیارة للشرآة بتكليف صيدالنيي .٦
  .المقرةدفع الرسوم  .٧

ــــة صدقة    G.M.Pشهادة التصنيع الدوائي الجيد      -أ  : الوثائـــــــــــــق المطلوبـــ شأ م د المن  صادرة من بل
د       من قبل السلطات الصحية    ا في بل وب عنه ة أو من ین  والسفارة اليمني

 . المنشأ
 .ملف موقع التصنيع طبقًا للمحتویات المقرة من قبل إتحاد المصنعين  -ب 
 صورة من توآيل الشرآة المصنعة  -ج 
صناعة           -د  وزارة ال شرآة ب سجيل ال رت ت ن آ ل م ق األص وره طب ص

 .والتجارة
 . جيإرفاق شهادة التسجيل المرآزیة في دول مجلس التعاون الخلي  -ه 
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -و 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :  الخدمة

 ).١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  .١
  )٢(شهادة تسجيل شرآة مصنعة، نموذج رقم  .٢

ــــة     للشرآة األجنبية  دوالر١٠٠٠  : رســـــــــوم نقدیـــــــــــ
  ).محليمعمل / مصنع(  دوالر للشرآة المنتجة المحلية ٥٠٠

ـــــراءات  ـــــــــ .إحالة الطلب إلى اإلدارة المختصة الستيفاء الوثائق وإبداء الرأي الفني .١  : اإلجــــــــــــ
رض        .٢ سجيل لغ ة للت ة الفني ى اللجن شرآة عل ف ال ب ومل رض الطل ع

 الموافقة على تسجيل الشرآة 
شروط       .٣ ا ل ن تطبيقه د م ة للتأآ شرآة المنتج ارة ال شين لزی ال مفت إرس

 .لتصنيع الجيدا
 التأآد من استيفاء رسوم التسجيل .٤
إصدار شهادة تسجيل شرآة مصنعة ساریة المفعول لمدة خمس سنوات  .٥

  .تحت توقيع مدیر عام الهيئة
ــــــة    . أشهر٤-٢ زمــــن إنجـــــاز الخدمـــ

 إدارة التسجيــــــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ١٠      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 

 
 

ـــة اسم ـــــــــ   .ةــــمنتجة لألدویـ تسجيل الشرآة الةإعاد  :  الخدمـــ

ـــــــة ا   .ن و الشرآات المنتجة لألدویة والمستلزمات الطبية المستوردو-  : لمستفيــــد مـن الخدمـ

ـة  شروط الحصول على الخدمــــ
 :  

  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١
 .GMPأن تكون الشرآة حاصلة على شهادة التصنيع الدوائي الجيد  .٢
شرآة خمس سنوات وی     یكون قد أن   .٣ سجيل ال تم االستيراد   مر على ت

 .منها بانتظام
 . یكون قد صدر قرارًا بشطب الشرآة ألي سبب من األسبابأن ال .٤
 .من قبل مدیر عام الهيئةن صيدالنييزیارة للشرآة بتكليف  .٥
  .المقرةدفع الرسوم  .٦

ــــة   حدیثه صادرة من) G.M.P(شهادة  ممارسة التصنيع الدوائي الجيد   -أ  : الوثائـــــــــــــق المطلوبـــ
ن         ة أو م سفارة اليمني صحية وال سلطات ال دة من ال شأ ومعم د المن بل

  .ینوب عنها في بلد المنشأ
ي وزارة        -ب  شرآة ف سجيل ال د ت رت تجدی ن آ ل م ق األص صورة طب

 .الصناعة والتجارة
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -ج 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :  الخدمة

 ) .١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  .١
  ).٣(ادة إعادة تسجيل شرآة مصنعة، نموذج رقم شه .٢

ـــــــة    . دوالر  للشرآة األجنبية٥٠٠  : رســــــــــوم نقدیــــــــــ
  ).معمل محلي/ مصنع(المحلية المنتجة  دوالر للشرآة ٢٥٠

ـــــــراءات  ـــــــــ  .إحالة الطلب إلى اإلدارة المختصة .١  : اإلجــــــــــــ
 . الفنية إلقرار  إعادة زیارة الشرآة من عدمهالعرض على اللجنة .٢
 .التأآد من استيفاء الوثائق المطلوبة والرسوم المقرة .٣
دة خمس       .٤ ول لم اریة المفع منح شهادة إعادة تسجيل شرآة مصنعة س

  .سنوات تحت توقيع مدیر عام الهيئة
ــــــــة    . شهرین-شهر  زمــــن إنجـــــاز الخدمـــ

 إدارة التسجيــــــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ١١  

 

 

 

  .ر صيدالني ــــــتسجيل مستحض  : ــــــة  الخدمــــاسم
ـة    .ن والشرآات المنتجة لألدویةوالمستورد  : المستفيــــد مـن الخدمـ

شروط الحصول على 
  : الخدمة

  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١
 .أن یكون الوآيل والشرآة المنتجة مسجلين لدى الهيئة .٢
 . أن تكون وثائق التسجيل مكتملة .٣
  .لمقرةادفع الرسوم  .٤

شهادة تداول وترآيب المستحضر مشتملة على المواد الفعالة والمساعدة والملونة   -أ   : الوثائـــق المطلوبـــــــة
ن     دة م طبقًا لنموذج منظمة الصحة العالمية معم والمنكهة والمطعمة إن وجدت 

 .السلطات الصحية والسفارة اليمنية أو من ینوب عنها في بلد المنشأ
بحسب ) األقراص،الكبسوالت،المعلقات(الحيوي لألشكال الصيدالنية دراسة التكافؤ  -ب 

 . اللجنة الفنية للتسجيل هقائمة منظمة الصحة العالمية وما ترا
ع     ًةشهادة تحليل للمستحضر شامل    -ج  ر المرج ع ذآ ة م  تثبت أن نتيجة التحليل مطابق

 .الدستوري ، مختومة بختم المختبر والشرآة المنتجة في بلد المنشأ
دة أسعار تحتوي على أسعار الجملة والتجزئة في بلد المنشأ صادرة من السلطات شها  -د 

 .ألحد الموانئ اليمنية) CIF(السعر+  الصحية ومعمدة من الجهات الرسمية األخرى
طریقة التحليل في حالة عدم ذآر المرجع الدستوري أمام المواد   في شهادة الترآيب ،   -ه 

 . بطرق التحليلتقييميه دراسة إرفاقیتم وبالنسبة لألصناف غير الدستوریة 
 .عينة قياسية مرجعية لكل مادة فعالة في الصنف -و 
 .دراسة ثباتية المستحضر معمدة من الشرآة المنتجة -ز 
 .االختراع إذا آان المستحضر حدیث ةسریریدراسة  -ح 
 .إرفاق وثائق لتحدید مصادر المواد الخام ومواصفاتها -ط 
 .تسجيلهستحضر المراد تقدیم عينات آافية للتحليل من الم -ي 
 .  لصاقاتاخلية وثالثة أغلفة خارجية وثالثثالث نشرات د -ك 
 إعداد ملفين أحدهما یحتوي على األصول واآلخر على صور للوثائق -ل 
  . سند تسدید الرسومرفاقإ -م 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :  الخدمة

 ).١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  -١
 )٤(ني نموذج رقم شهادة تسجيل مستحضر صيدال -٢
  )٨(استمارة طلب  تسجيل مستحضر صيدالني  نموذج رقم  -٣

  . دوالر للصنف الوارد في القائمة الوطنية باالسم العلمي١٠٠  : رســـــــوم  نقـــدیــــة 
  .التجاري دوالر للصنف الوارد في القائمة الوطنية باالسم ٢٠٠
  .سم التجاري دوالر للصنف من خارج القائمة الوطنية باال٥٠٠
  . دوالر للصنف من خارج القائمة الوطنية باالسم العلمي٢٥٠

ـــــراءات   تقدیم الطلب مع الملف والعينات وإحالته لإلدارة  المختصة إلبداء الرأي الفني .١  : اإلجــــــــــــ
 . یتم دراسة الوثائق المقدمة من قبل إدارة التسجيلقبول الصنفبعد الموافقة على  .٢
 .ن استيفاء الرسوم المقرة للتسجيل والتحليلالتأآد م .٣
 . من ملف الصنف الى المختبر الوطني لغرض التحليلةإحالة العينات مع صور .٤
  .CIFالعرض على اللجنة الفنية للبت بالتسجيل وتحدید سعر التسجيل  .٥
إصدار شهادة تسجيل مستحضر صيدالني ومدتها  خمس سنوات تحت توقيع مدیر عام  .٦

  الهيئة
  .ًا شهر١٢-٨  : ـن إنجـــاز الخدمــةزمـــ

 إدارة التسجيــــــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ١٢      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

 اسم
  الخدمــة

  .االستخدامتسجيل مستحضر صيدالني أساسي نادر 
  -: والمعفية من رسوم التسجيل االستخدام األساسية نادرة األصناف

ITEM No ITEMNo

FACTOR- IX٢٠ ANTI-CANCER PREPARATIONS١ 

FOLIC ACID INJ٢١ ANTI-LEISHMANIASIS٢ 

HUMAN ALBUMIN٢٢ AMPHOTRICIN-B٣ 

HUMAN GAMMAGLOBULIN٢٣ ANTI-D IMMUNOGLOBULINS٤ 

HEPARIN INJ٢٤ ANTI-TETANUS INJ٥ 

IMMUNOGLOBULIN HUMAN٢٥ ALTEPLASE INJ٦ 

INSULIN٢٦ ALCURONIUM٧ 

IOPANOIC ACID TAB٢٧ CYCLOSPORIN (DIFF.PH.FORMS)٨ 

Ketamin٢٨ CONTRAST MEDIA PREPARATIONS٩ 

LEVOTHYROXINE SOD.TAB&INJ٢٩ CEREBROLYSIN INJ١٠
PHOSPHOLIPIDS INJ٣٠ DEFEROXAMINE INJ١١ 

SERUMS&VACCINES٣١ DOBUTAMINE INJ١٢ 

SODIUM CALCIUM EDITATE٣٢ DESMOPRESSIN NASAL SPRAY١٣ 

STREPTOKINASE INJ٣٣ DOPAMINE INJ١٤ 

TRANEXAMIC ACID٣٤ DIGOXIN INJ١٥ 

UROKINASE INJ٣٥ ESSENTAL AMINO ACIDS  I.V.INFUSION١٦ 

WARFARIN٣٦ ERYTHROPOIETIN INJ١٧ 

Ivermactin  tab.٣٧ FIBRINOGEN١٨ 

 FACTOR Vш١٩ 

  .ن و الشرآات المنتجة لألدویةوالمستورد  المستفيد من الخدمة 

  .مة وفق النموذج الخاصطلب الخد .١  شروط الحصول على الخدمة
 .أن یكون الوآيل والشرآة المنتجة مسجلين لدى الهيئة .٢
 .أن تكون وثائق التسجيل مكتملة .٣
  .دفع رسوم التحليل .٤

 إدارة التسجيــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ١٣  

 

 
 
 
 

منظمة الصحة العالمية معمدة من السلطات الصحية والسفارة اليمنية أو من ینوب عنها   -أ : الوثائـق المطلوبة
 .في بلد المنشأ

بحسب ) األقراص،الكبسوالت،المعلقات( لألشكال الصيدالنية دراسة التكافؤ الحيوي  -ب 
 .تراه اللجنة الفنية للتسجيل قائمة منظمة الصحة العالمية وما

ع            -ج  ر المرج ع ذآ ة م ل مطابق ة التحلي ت أن نتيج امله تثب شهادة تحليل المستحضر ش
 .الدستوري ، مختومة بختم المختبر والشرآة المنتجة في بلد المنشأ

 تحتوي على أسعار الجملة والتجزئة في بلد المنشأ صادرة من السلطات شهادة أسعار  -د 
 .ألحد الموانئ اليمنية) CIF(السعر+  الصحية ومعمدة من الجهات الرسمية األخرى

طریقة التحليل في حالة عدم ذآر المرجع الدستوري أمام المواد في شهادة الترآيب ،   -ه 
 .دراسة تقييمية بطرق التحليلوبالنسبة لألصناف غير الدستوریة یتم إرفاق 

 . عينة قياسية مرجعية لكل مادة فعالة في الصنف  -و 
 .دراسة ثباتية المستحضر معمدة من الشرآة المنتجة  -ز 
 .االختراع إذا آان المستحضر حدیث ةسریریدراسة   -ح 
 .إرفاق وثائق لتحدید مصادر المواد الخام ومواصفاتها  -ط 
 . حليلتقدیم عينات آافية للتحليل مع دفع رسوم الت  -ي 
 . ثالث نشرات داخلية وثالثة أغلفة خارجية وثالث لصاقات  -ك 
  .إعداد ملفين أحدهما یحتوي على األصول واآلخر على صور الوثائق  -ل 

النماذج المستخدمة 
 :  في تقدیم الخدمة

 ).. ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  .١
 ).٤(شهادة تسجيل مستحضر صيدالني، نموذج رقم  .٢
  ).٨(يل مستحضر صيدالني  نموذج رقم استمارة طلب تسج .٣

  .  ال توجد   : رسـوم نقدیـة 
 . اإلدارة المختصة لدراسته وإبداء الرأي الفنيإلى الطلب وإحالته استالم .١  : اإلجراءات 

ل إدارة        .٢ ن قب ة م ائق المقدم ة الوث تم دراس صنف ی ول ال ى قب ة عل د الموافق بع
 .التسجيل

 .التأآد من استيفاء رسوم التحليل .٣
 .الة العينات مع صورة من ملف الصنف الى المختبر لغرض التحليلإح .٤
  .CIFالعرض على اللجنة الفنية للتسجيل للبت وتحدید سعر التسجيل  .٥
ع           .٦ دتها خمس سنوات تحت توقي سجيل مستحضر صيدالني وم إصدار شهادة ت

  .مدیر عام الهيئة
  .  أشهر ٦ - ٤زمن إنجاز الخدمة 



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ١٤      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

ــــاسم ـة  الخدمـــ   .ر صيدالنيــــل مستحضـــ تسجيةادـــإع  : ـــــ
ـــــة    .ن والشرآات المنتجة لألدویةوالمستورد  : المستفيــد مـن الخدمـــ

  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١  : شروط الحصول على الخدمة 
 أن یكون  قد مر على تسجيل الصنف خمس سنوات .٢
رار   أن ال .٣ در ق د ص ون ق صنف أل  یك اء ال ن    بإلغ بب م ي س

 األسباب
 .أن یكون الصنف ما یزال یتداول في بلد المنشأ .٤
  .المقرةدفع الرسوم  .٥

ـة  د        -أ   : الوثائـــــــــق المطلوبــــــ ن بل ادرة م ة ص ضر حدیث ب للمستح داول وترآي هادة ت ش
ن       دة م ة ومعم صحة العالمي ة ال وذج منظم ًا  لنم شأ طبق المن

  .السلطات الصحية
  .صنفن من آل يتقدیم عينت  -ب 
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -ج 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :  الخدمة

 ).١( نموذج رقم طلب الحصول على الخدمة .١
  ).٥(شهادة إعادة تسجيل مستحضر صيدالني، نموذج رقم  .٢

ـــــــــةرســــــــوم    .من رسوم التسجيل للمنتجات األجنبية% ٥٠   :نقدیــ
  .ةمن رسوم التسجيل للمنتجات المحلي% ٢٥

ـــــــــراءات   .استيفاء الوثائق والرسوم المقرةالتأآد من  .١  : اإلجــــــــــــ
دة          .٢ سجيل مستحضر صيدالني صالحة لم هادة إعادة ت منح ش

  .مدیر عام الهيئة خمس سنوات تحت توقيع
  . أیام٤-٢     :زمــــن إنجــاز الخدمـــــة

 إدارة التسجيــــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ١٥  

 

ـــة اسم ـــــــــ منتجة للمستلزمات الطبية الخاضعة تسجيل الشرآة ال  :  الخدمـــ
  .للتسجيل

ـــــــة  ستوردو  : المستفيــــد مـن الخدمـ عة    الم ة الخاض ستلزمات الطبي ة للم شرآات المنتج ن وال
  .للتسجيل

ـة    .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص -١ : شروط الحصول على الخدمــــ
سجالً    -٢ ة م ب الخدم ون طال ة  أن یك ستورد لألدوی  آم

 .  الطبيةالمستلزمات/
 .حدیثة  ISOأن تكون الشرآة حاصلة على شهادة الـ  -٣
 من قبل مدیر عام زیارة للشرآة من قبل صيدالني مكلف  -٤

  .الهيئة
   .المقرةدفع الرسوم  -٥

ــــة  ـ     -أ   : الوثائـــــــــــــق المطلوبـــ هادة ال اق ش سلطات     ISOإرف ن ال ادرة م ة  ص حدیث
 من ینوب عنها في المختصة ومصدقة من السفارة اليمنية أو

 .بلد المنشأ
 .إرفاق ملف موقع التصنيع  -ب 
 .توآيل من الشرآة المصنعة صورة ال  -ج 
شرآة في وزارة            -د  سجيل ال رت ت صورة طبق األصل من آ

 .الصناعة والتجارة
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -ه 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :  الخدمة

  ). ١(نموذج رقم ، طلب الحصول على الخدمة .١
  ).٢(تسجيل شرآة مصنعة، نموذج رقم شهادة  .٢

ـــــــة    . دوالر للشرآة األجنبية١٠٠٠  : رســــــــــوم نقدیــــــــــ
  ).معمل محلي/ مصنع( دوالر  للشرآة المنتجة المحلية ٥٠٠

ـــــــراءات  ـــــــــ رأي إحالة الطلب إلى اإلدارة المختصة الستيفاء الوثائق وإبداء ال .١  : اإلجــــــــــــ
 .الفني 

عرض الطلب مع ملف الشرآة على اللجنة الفنية للتسجيل  .٢
 .لغرض الموافقة على قبول  تسجيل الشرآة من عدمه

 لزیارة الشرآة للتأآد من تطبيقها لشروط التصنيع إرسال مفتش .٣
 .الجيد

 .استيفاء رسوم التسجيلالتأآد من  .٤
إصدار شهادة تسجيل شرآة مصنعة ساریة المفعول لمدة خمس  .٥

  .مدیر عام الهيئة سنوات تحت توقيع

ــــــــة     أشهر ٤-٢  زمــــن إنجـــــاز الخدمـــ

 إدارة التسجيــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ١٦      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

ـــة اسم ـــــــــ عة        :  الخدمـــ ة الخاض ستلزمات الطبي ة للم شرآة المنتج سجيل ال ادة ت إع
  .للتسجيل

ـــــــة    .بية الخاضعة للتسجيلن والشرآات المنتجة للمستلزمات الطوالمستورد  : المستفيــــد مـن الخدمـ

ـة    .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١  : شروط الحصول على الخدمــــ
تم          .٢ نوات وی س س شرآة خم سجيل ال ى ت ر عل د م ون ق أن یك

 .االستيراد منها بانتظام
ن          .٣ بب م شرآة ألي س شطب ال رار ب در ق د ص ون ق أن ال یك

 .األسباب
 . حدیثةISOأن تكون الشرآة حاصلة على شهادة  .٤
 . من قبل مدیر عام الهيئةمكلف للشرآة من قبل صيدالنيزیارة  .٥
  .المقرةدفع الرسوم  .٦

ــــةالوثائـــــــــــــق  صة   ISOشهادة  إرفاق   -أ    :المطلوبـــ سلطات المخت صدقة   حدیثة معمدة من ال وم
 .من السفارة اليمنية أو من ینوب عنها

صناعة          -ب  وزارة ال شرآة ب د ال صورة طبق األصل من آرت تجدی
 .ارةوالتج

  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -ج 

   ).١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  .١:  النماذج المستخدمة في تقدیم الخدمة
  ).٣( نموذج رقم مصنعة،شهادة إعادة تسجيل شرآة  .٢

ـــــــة     .األجنبية دوالر للشرآة ٥٠٠  : رســــــــــوم نقدیــــــــــ
  ) . معمل محلي/ مصنع( دوالر للشرآة المنتجة المحلية ٢٥٠

ـــــــراءات  ـــــــــ  .إحالة الطلب إلى اإلدارة المختصة الستكمال اإلجراءات .١  : اإلجــــــــــــ
ه         . ٢ ن عدم شرآة م ارة ال ادة زی رار إع ة إلق ة الفني ى اللجن العرض عل

. 
 .  الوثائق المطلوبة والرسوم المقرة استيفاءالتأآد من  .٣
رآة مص       .٤ سجيل ش ادة ت هادة إع دة    منح ش ول لم اریة المفع نعة س

  . خمس سنوات تحت توقيع مدیر عام الهيئة

ــــــــة    .شـهـر واحد   :زمــــن إنجـــــاز الخدمـــ

 إدارة التسجيــــــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ١٧  

 
 

ــــــة اسم   لــع للتسجيــزم طبي خاضــل مستلــتسجي   :الخدمـــ
  - : المستلزمات الطبية الخاضعة للتسجيل

ة   ة  –الحقن الميداني ساطر البولي رب – الق دم  ق ة  – ال وط الجراحي  – الخي
انيوالت   زة اإلعطاء  –الك ة   - أجه ازات المعقم ة  –  القف رات الطبي  المطه

صغيرة ( وات ال ي  -)العب ي  –القطن الطب شاش الطب ة  – ال وازل الواقي  الع
)Condoms (-  ة ا –   اللصاقات الطبي ة من أصناف        م ة الفني ره اللجن تق

  .أخرى

ـة    .ن والشرآات المنتجة للمستلزمات الطبية الخاضعة للتسجيلووردالمست: المستفيــــد مـن الخدمــ
  شروط الحصول
  .حدیثة ) ISO(أن تكون الشرآة المنتجة حاصلة على شهادة الـ  .١  : على الخدمـــة 

  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .٢
 .أن یكون الوآيل والشرآة المنتجة مسجلين لدى الهيئة .٣
  .المقرةدفع الرسوم  .٤

ـق المطلوبـــــــة الوثائـــــ
ـ     -أ   :  هادة  ال سلطات        ) ISO(ش دة من ال شأ معم د المن ن بل ة  صادرة م حدیث

  .المختصة ومصدقة من السفارة اليمنية أو من ینوب عنها في بلد المنشأ
 .شهادة تداول وتعقيم لألصناف التي تنطبق عليها شروط العقامة  -ب 
د       -ج  سعر   شهادة أسعار تحتوي على أسعار الجملة والتجزئة في بل شأ وال  المن

 .الشرآة ألحد الموانئ اليمنية مختومة من CIFالمقترح 
 .ست عينات من العبوات المتداولة  -د 
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -ه 

النماذج المستخدمة في 
 ). ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  .١  :  تقدیم الخدمة

   ) .٦(شهادة  تسجيل مستلزم طبي، نموذج رقم  .٢

ـــــــة رســــــــوم نق   .لكل مقاس $ ١٠٠مستلزمات معقمة وغير معقمة   : دیــ
  لكل مقاس $ ٢٥خيوط جراحية 

ــــــراءات  داء          .١  : اإلجــــــــــــ ات للدراسة وإب ه العين ا ب صة مرفق ى اإلدارة المخت ب إل ة الطل إحال
 .الرأي الفني

 .مراجعة واستيفاء الوثائق المقدمة من قبل إدارة التسجيل .٢
 . استيفاء رسوم التسجيل والتحليل التأآد من .٣
 .إحالة العينات مع صورة الملف الى المختبر للتحليل  .٤
 .CIFالعرض على اللجنة الفنية للبت وتحدید سعر التسجيل  .٥
ع  .٦ دتها خمس سنوات تحت توقي ي وم إصدار شهادة تسجيل مستلزم طب

  .مدیر عام الهيئة

زمــــن إنجـــــاز 
ــــة    شهر أ٦ – ٤  الخدمـــــــ

 إدارة التسجيــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ١٨      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 

 

 

ـــة اسم ـــــــــ   .لـــللتسجيع ــزم طبي خاضــل مستلــادة تسجيــإع   :الخدمـــ

ـــــــة  ستورد  : المستفيــــد مـن الخدمـ عة   والم ة الخاض ستلزمات الطبي ة للم شرآات المنتج ن  و ال
  .للتسجيل

  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١  : شروط الحصول على الخدمـــة 
 .حدیثة ) ISO(لشرآة المنتجة حاصلة على شهادة أن تكون ا .٢
 . أن یكون قد مر على تسجيل الصنف خمس سنوات  .٣
ن      .٤ بب م صنف ألي س اء ال رار بإلغ در ق د ص ون ق أن ال یك

  .األسباب
  .المقرةدفع الرسوم  .٥

ــــة  دة من   ) ISO(شهادة  الـ    -أ   : الوثائـــــــــــــق المطلوبـــ شأ معم  حدیثة  صادرة من بلد المن
السلطات المختصة ومصدقة من السفارة اليمنية أو من ینوب  

  .عنها في بلد المنشأ
 .شهادة تداول وتعقيم حدیثة  -ب 
 .عينتان حدیثتان من آل صنف  -ج 
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -د 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :  الخدمة

 ).  ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  .١
  ).٧(، نموذج رقم شهادة إعادة تسجيل مستلزم طبي .٢

ـــــــة    .من رسوم التسجيل % ٥٠  : رســــــــــوم نقدیــــــــــ

ـــــــراءات  ـــــــــ  .إحالة الطلب إلى اإلدارة المختصة الستكمال اإلجراءات .١  : اإلجــــــــــــ
 .  الرسوم المقرة استيفاءالتأآد من  .٢
سجيل        .٣ ع للت ي خاض ستلزم طب سجيل م ادة ت هادة إع نح ش م

  . صالحة لمدة خمس سنوات تحت توقيع  مدیر عام الهيئة

ــــة     أیام٤-٢  :زمــــن إنجــــاز الخدمــــ

 إدارة التسجيــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ١٩  

 

ــــــــــة  ة الخاضعة   /نقل ملكية الشرآة المنتجة لألدویة  : إســـــــم الخدمـــــ المستلزمات الطبي
   . للتسجيل وأصنافها

المستفيــــد مـن 
ـة    : الخدمـــــــ

ست عة    ووردالم ة الخاض ستلزمات الطبي ة والم ة لألدوی شرآات المنتج ن وال
  .للتسجيل

  شروط الحصول
  : على الخدمـــــة 

  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١
  .نقل ملكية الشرآة واألصناف یعتبر إعادة تسجيل  .٢
 .أن تكون الشرآة واألصناف مسجلة لدى الهيئة .٣
 . لدى الهيئةأن یكون وآيل الشرآة المنقولة إليه مسجًال .٤
) GMP(أن تكون الشرآة حاصلة على شهادة  ممارسة التصنيع الجيد  .٥

 . للمستلزمات الطبيةISOشهادة الـ + لألدویة 
  .المقرةدفع الرسوم  .٦

الوثائـــــــــــــق 
صورة طبق األصل من آرت نقل الملكية صادرًا من وزارة الصناعة   -أ   : المطلوبـــــــة 

 .لجدیدوالتجارة باسم الوآيل ا
صناعة          -ب  رار شطبه من وزارة ال سابق أو ق ل ال صورة من تنازل الوآي

 . والتجارة
 .صورة من عقد التوآيل بين الشرآة والوآيل الجدید   -ج 
ـ  + لألدویة  ) GMP(إ رفاق شهادة  ممارسة التصنيع الجيد      -د  شهادة ال

ISO        صة سلطات المخت دیثتين  صادرتين من ال للمستلزمات الطبية ح
 .السفارة اليمنية أو من ینوب عنها في بلد المنشأومصدقتين من 

  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -ه 

النماذج المستخدمة في 
  ).  ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم   :  تقدیم الخدمة

رســــــــــوم 
ـة    .من رسوم التسجيل للشرآة واألصناف % ٥٠  : نقدیــــــــــــــ

ـــ ـــــــــ ـراءات اإلجــــــــــــ
 :  

  .إحالة الطلب إلى اإلدارة المختصة .١
 .عرض الطلب مع الوثائق على اللجنة الفنية للبت واستكمال اإلجراءات  .٢
 .التأآد من استيفاء رسوم النقل .٣
  . إصدار بالغ بالموافقة أو الرفض تحت توقيع مدیر عام الهيئة .٤

  .أسبوع واحد :زمــــن إنجـــاز الخدمـــــة

 إدارة التسجيــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٢٠      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

ــــة  الخـــــاسم ـدمـــــ المستلزمات  / تغيير موقع التصنيع للشرآة المنتجة لألدویة    : ـ
  الطبية

ـــة    ن والشرآات المنتجة لألدویة والمستلزمات الطبيةوالمستورد  : المستفيــــد مـــن الخدـم

  . طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١  : شروط الحصول على الخدمـة 
 . يل ألول مرةتغيير موقع التصنيع یعتبر تسج .٢
د        .٣ صنيع الجي هادة  ممارسة الت ى ش أن تكون الشرآة حاصلة عل

)GMP (  شهادة الـ + لألدویةISOللمستلزمات الطبية . 
 .إرفاق ملف موقع التصنيع الجدید .٤
 .الجدیدلشرآة لموقع ا زیارة .٥
  .المقرةدفع الرسوم  .٦

صنعة توض      -أ    :المطلوبــــــــةالوثائـــــــق  شرآة الم ن ال الة م ع    رس ل موق بب نق ا س ح فيه
  .التصنيع

 .إرفاق ملف موقع التصنيع الجدید  -ب 
اق    -ج  د    إرف صنيع الجي ة الت هادة  ممارس ة  ) GMP(ش + لألدوی

ـ   هادة ال ن    ISOش ادرتين م دیثتين  ص ة ح ستلزمات الطبي  للم
وب      السلطات المختصة ومصدقتين من السفارة اليمنية أو من ین

 .عنها في بلد المنشأ
  .لرسومإرفاق سند تسدید ا  -د 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

   ).١(نموذج رقم طلب الحصول على الخدمة، 

ـــــــة    . دوالر ١٠٠٠  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات   . إحالة الطلب الى اإلدارة المختصة للدراسة .١  : اإلجــــــــــــ
 .دراسة وتقييم الوثائق المقدمة والتأآد من استيفاء الرسوم .٢
 . الموضوع على اللجنة الفنيةعرض .٣
  .إصدار بالغ  بالموافقة أو الرفض تحت توقيع مدیر عام الهيئة .٤

ــدمة   .  ثالثة أسابيع-أسبوع    :  زمـــــن إنجــاز الخــ

 إدارة التسجيـــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٢١  

 
 

ـــــــــة  ــدم   .ةـــة لألدویـــل في النشرة الداخليـــتعدی  : إســـــم الخـــــ

ـــة    ن والشرآات المنتجة لألدویة والمستورد  : المستفيــــد مـــن الخدـم

 .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص -١  : شروط الحصول على الخدمـة 
.رسالة من الشرآة المنتجة توضح التعدیل في النشرة الجدیدة -٢
 .أن یكون التغيير شمل بلد المنشأ -٣
  .دفع الرسوم المقرة -٤

  . توضح التعدیل في النشرة الجدیدةرسالة من الشرآة   -أ    :المطلوبــــــــةالوثائـــــــق 
 . إرفاق نسخة من النشرة القدیمة  -ب 
 ).القدیمة والجدیدة( إرفاق مقارنة بين النشرتين   -ج 
 . هسریری یلزم إرفاق دراسة االستعمالفي حالة التعدیل في   -د 
 .إرفاق شهادة تثبت أن التعدیل في النشرة شمل بلد المنشأ  -ه 
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -و 

ستخدمة في تقدیم النماذج الم
  :الخدمة

   ).١(نموذج رقم طلب الحصول على الخدمة، 

ـــــــة    من رسوم التسجيل% ٥٠  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات    .  اإلدارة المختصة للدراسةإلىإحالة الطلب  .١  : اإلجــــــــــــ
  الرسوماستيفاءالتأآد من  .٢
  .دیر عام الهيئةم تحت توقيع أو الرفض بالموافقةبالغ إصدار  .٣

ــدمة   أسبوع  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

 إدارة التسجيــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٢٢      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ   .ةـــة لألدویـــرة الصالحيـــض فتـــادة أو تخفيـــزی  :  الخــــــ

ـــة    ن والشرآات المنتجة لألدویة والمستورد  : المستفيــــد مـــن الخدـم

 النموذج الخاصطلب الخدمة وفق  -١  : شروط الحصول على الخدمـة 
 .إرفاق دراسة الثباتية الجدیدة -٢
 .أن یكون التغيير شمل بلد المنشأ -٣
  .المقرةدفع الرسوم  -٤

ة       -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة  فات القدیم ح المواص صنعة توض شرآة الم ن ال الة م رس
  ).مقارنة(والجدیدة 

 .إرفاق نسخة من دراسة الثباتية  -ب 
 .غيير شمل بلد المنشأإرفاق شهادة تداول تثبت أن الت  -ج 
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -د 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

   ).١(نموذج رقم طلب الحصول على الخدمة، 

ـــــــة    من رسوم التسجيل% ٥٠  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات   . إحالة الطلب الى اإلدارة المختصة للدراسة .١  : اإلجــــــــــــ
 .ييم الوثائق المقدمة والتأآد من استيفاء الرسومدراسة وتق .٢
  .مدیر عام الهيئة إصدار بالغ بالموافقة أو الرفض تحت توقيع .٣

ــدمة   .أسبوعين  -  أسبوع  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

 إدارة التسجيــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٢٣  

 
 

ـــة اسم ـــــــــ ات واألشك ـتغيي   :  الخدمـــ صيدالنـر البيان اف ـية لألصنـال ال
  .ةــمسجلـال

ـــــــة المستفي ستورد  : ــــد مـن الخدمـ ة      والم ستلزمات الطبي ة والم ة لألدوی شرآات المنتج ن وال
  .الخاضعة للتسجيل

 .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص .١  : شروط الحصول على الخدمــة 
ه أو       .٢ كله أو لون أي تغيير في المواد غير األساسية للصنف أو ش

  .بياناته یعتبر إعادة تسجيل
ر ذلك    إذا آان التغي  .٣ صنف یعتب ير في المواد األساسية لترآيبة ال

 .تسجيل ألول مرة
 .أن یكون التغيير شمل بلد المنشأ .٤
   .المقرةدفع الرسوم  .٥

ــــةالوثائـــــــــــــق   .طلب من الشرآة المنتجة یوضح التعدیالت وأسبابها  -أ    :المطلوبـــ
 .الخ.. بياناته /  إرفاق عينتين من آل صنف تم تغيير شكله   -ب 
هاد   -ج  دةٌ    ش دل معم صنف المع ة لل داول حدیث سلطات  ة ت  من ال

ة أو من        سفارة اليمني صدقة من ال الصحية في بلد المنشأ وم
 .ینوب عنها في بلد المنشأ

  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -د 
النماذج المستخدمة في تقدیم 

  :  الخدمة
  ).  ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم 

ـــــــة رســــــــــوم نقدیــــــ   .من رسوم التسجيل% ٥٠  : ــــ

ـــــــراءات  ـــــــــ   .إحالة الطلب إلى اإلدارة المختصة الستكمال اإلجراءات .١  : اإلجــــــــــــ
 .  الرسوماستيفاءالتأآد من  .٢
 أو الرفض تحت توقيع مدیر عام الهيئة بالغ بالموافقةإصدار  .٣

.  

ــــــــة     أیام٤-٢  زمــــن إنجـــــاز الخدمـــ

 إدارة التسجيــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٢٤      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ   .ائيــــر النهــمستحضـات الــر مواصفــتغيي  :  الخــــــ

ـــة    ن والشرآات المنتجة لألدویة والمستورد  : المستفيــــد مـــن الخدـم

  .طلب الخدمة وفق النموذج الخاص -١  : شروط الحصول على الخدمـة 
ف الخارجي  أن یكون التغيير في لون أو شكل أو حجم الغال     -٢

 .للعبوة 
 . شمل بلد المنشأالتغييرأن یكون  -٣
  .المقرةدفع الرسوم  -٤

ة       -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة  فات القدیم ح المواص صنعة توض شرآة الم ن ال الة م رس
  ).مقارنة(والجدیدة 

 .إرفاق نسخة من دراسة الثباتية  -ب 
د          -ج  مل بل ر ش ت أن التغيي صحية تثب سلطات ال  إرفاق شهادة من ال

 .المنشأ
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -د 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

   ).١(نموذج رقم طلب الحصول على الخدمة، 

ـــــــة    من رسوم التسجيل% ٥٠  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات   . إحالة الطلب الى اإلدارة المختصة للدراسة .١  : اإلجــــــــــــ
 .المقدمة والتأآد من استيفاء الرسومدراسة وتقييم الوثائق  .٢
.مدیر عام الهيئة تحت توقيع بالموافقة أو الرفض إصدار بالغ  .٣

ــدمة   .  أسبوعين-أسبوع    :  زمـــــن إنجــاز الخــ

 إدارة التسجيــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٢٥  

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ   .لـــمسجـف الــل للصنـــة التحليـــر طریقـــتغيي  :  الخــــــ

ــ   ن والشرآات المنتجة لألدویة والمستورد  : ـة المستفيــــد مـــن الخدـم

 طلب الخدمة وفق النموذج الخاص -١ : شروط الحصول على الخدمـة 
 .إرفاق طریقة التحليل القدیمة والحدیثة -٢
  .المقرةدفع الرسوم  -٣

ل       -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة  رسالة من الشرآة المصنعة تحدد فيها التغييرات في طریقة التحلي
  .جدیدةال

 .إرفاق نسختين من طریقة التحليل الجدیدة  -ب 
 ).القدیمة والجدیدة(إرفاق مقارنة بالتغييرات بين الطریقتين   -ج 
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -د 

  النماذج المستخدمة
  :في تقدیم الخدمة

   ).١(نموذج رقم طلب الحصول على الخدمة، 

ـــــــة    من رسوم التسجيل % ٥٠  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات    . إحالة الطلب الى اإلدارة المختصة للدراسة -١  : اإلجــــــــــــ
 .  الرسوماستيفاءالتأآد من  -٢
  .مدیر عام الهيئة تحت توقيع أو الرفض بالموافقةبالغ إصدار  -٣

ــدمة   .أسبوعين  -  أسبوع  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

 إدارة التسجيــــل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٢٦      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 

ـــــــــة  ــدم   : إســـــم الخـــــ
  

ة     منح مو ة غير المراقب ة والمستلزمات الطبي ا   افقة استيراد لألدوی وم
  في حكمها 

ة       ((  ر المراقب سجلة غي ة الم ستلزمات الطبي ة والم ة   –األدوی ستلزمات الطبي  الم
– المحاليل المخبریة – قرنيات العيون -الخاضعة للتسجيل وغير الخاضعة للتسجيل   

ة      ر المراقب ة غي واد الكيميائي ستلزمات األ–الم أثير   -سنان  م ل ذات الت واد التجمي  م
ي  ة   –الطب زة الطبي دات واألجه صحي  – المع اث ال صية    - األث واد التشخي الم  الم  وأف
  ))األشعة

ـــة     .والمختلطالخاص ن  والقطاعاالجهات الحكومية   : المستفيــــد مـــن الخدـم

ا    تعبئة استمارة طلب موافقة استيراد لألدوی     -١: شروط الحصول على الخدمـة ة وختمه ة والمستلزمات الطبي
  .من الجهة المستفيدة

ة    -٢ یجب إن یكون المستورد والشرآة المصنعة لألدویة والمستلزمات الطبي
اع      تثناء القط ة باس دى الهيئ سجلين ل نافها م سجيل وأص عة للت الخاض

 . الحكومي
دات والمستلزمات       -٣ یجوز ألصحاب المنشآت الطبية الخاصة استيراد المع

 .تجاریةخاضعة للتسجيل لمنشأتهم فقط وبكميات غير الطبية غير ال
 .المعدات واألجهزة الطبية یجب أن تكون جدیدة وليست مستعملة -٤
  .فصل األدویة المراقبة في فواتير مستقلة -٥

ـــة  الوثائـــــــق المطلوبـــــــــ
 :  

اتورة         +  طلب رسمي   -أ  وي ف ا ویجب أن تحت فاتورة أصلية مع صورة منه
ى اال   ة عل م التجاري و  األدوی شائع      إس م ال ه االس ى جانب  GENERIC(ل

NAME ( 
أصل إشعار إدارة الحسابات بالهيئة+ إرفاق صورة من سند تسدید الرسوم   -ب 
عة           -ج  ر الخاض ة غي ة للمستلزمات الطبي أمين الخارجي هادة الت  صورة من ش

  .للتسجيل
النماذج المستخدمة في تقدیم 

  :الخدمة
  .)٩(نموذج رقم لألدویة والمستلزمات الطبية،     استمارة طلب موافقة استيراد 

ــــــة ــــــــــ مع احتساب البضاعة ) CIF(من القيمة اإلجمالية للفاتورة % ١رسوم الـ   -١: رســــــــوم نقدیــ
  .المجانية والعينات 

  -: من الرسوم نويمعفـال -٢
  .  الحكومية الجهات 

ـــــــراءات ـــــــــ   .م الطلب وقيده وإحالته إلى اإلدارة المختصة استال -١: اإلجــــــــــــ
دراسة الطلب ومقارنته مع ما هو مسجل ومع الوثائق المرفقة وإدخاله في  -٢

 .الحاسوب 
سجل      -٣ دها في ال التأآد من استيفاء الرسوم وإدخال بياناتها في الحاسوب وقي

 .الخاص
. الهيئةمدیر عامتحت توقيع منح موافقة االستيراد صالحة لمدة سنة واحدة  -٤

زمـــــــن إنجــــاز 
  :  الخـــــــدمـة

  .یومان

  والتسعيـــرةاالستيـــراد إدارة 



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٢٧  

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ ي       :  الخــــــ ا ف ة وم ر المراقب ة  غي ستلزمات الطبي ة والم راج لألدوی نح إف م
  .حكمها

ة    ((  ر المراقب سجلة غي ة الم ستلزمات الطبي ة والم ة  –األدوی ستلزمات الطبي  الم
عة    ر الخاض سجيل وغي عة للت سجيل الخاض ون  –للت ات العي ل – قرني  المحالي

ة    -المخبریة   ر المراقب ي    –المواد الكيميائية غي أثير الطب ل ذات الت واد التجمي  - وم
نان   ستلزمات األس ة   –م زة الطبي دات واألجه صحي  – المع اث ال واد  - األث  الم

  ))التشخيصية وأفالم األشعة
ـــة    .ن الخاص والمختلطلقطاعاالجهات الحكومية وا  : المستفيــــد مـــن الخدـم

ة     -١  : شروط الحصول على الخدمـة  تعبئة استمارة طلب إفراج لألدویة والمستلزمات الطبية وختمها من الجه
  .المستفيدة

 .یجب أن تكون مستندات اإلفراج مكتملة -٢
تيراد         -٣ ة االس ة لموافق عار مطابق ات واألس ون األصناف والكمي یجب أن تك

  .الممنوحة
 :ن الخاص والمختلطالقطاعا) أ   : لمطلوبــــــــة الوثائـــــــق ا

  .أصل مع صورة من موافقة االستيراد الممنوحة+ طلب رسمي  -١
 – شهادة المنشأ –فاتورة الشحن : (أصل وصور لوثائق الشحن التالية -٢

ة   وائم التعبئ شحن  –ق صة ال ل   –بولي ل لك هادات التحلي شغيل ش  هت
 )لألدویة

  -: الجهات الحكومية) ب
ول   –اإلعفاء الجمرآي:أصل وصور للمستندات التالية+سميطلب ر   إخطار قب
ختم وتصدیق مستندات الشحن وخصوصًا الفواتير من الجهة المستفيدة  –العطاء

.(  
النماذج المستخدمة في تقدیم 

  :الخدمة
 ).١٠(استمارة طلب إفراج لألدویة والمستلزمات الطبية، نموذج رقم 

ـــــــة   ال توجد   : رســــــــوم نقدیــ
ـــــــراءات    .استالم الطلب وقيده وإحالته إلى اإلدارة المختصة  -١  : اإلجــــــــــــ

مطابقة الطلب مع موافقة االستيراد الممنوحة وإدخاله في الحاسوب  -٢
 .إصدار التسعيرة للجملة والتجزئة لكل شحنة -٣
  . منح اإلفراج صالح لمدة شهر واحد تحت توقيع مدیر عام الهيئة-٤

ــدمة   .یوم واحد  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  والتسعيـــرةستيـــراد االإدارة 



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٢٨      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ   ةـــة والتجزئـــة للجملـــرة بيع األدویـــدار تسعيــإص  :  الخــــــ

ـــة    . األدویةومستورد -١  : المستفيــــد مـــن الخدـم
ة           -٢ صحة العام ا وفي وزارة ال ة وفروعه الجهات ا لرقابية في الهيئ

  . هات التابعة لهاوالسكان والج

 . طلب رسمي من المستورد أو الجهة المستفيدة -١  : شروط الحصول على الخدمـة 
دى       -٢ صنعة وأصنافها مسجلين ل أن یكون المستورد والشرآات الم

  الهيئة

ل       -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة  ن قب راج م ة أو إف ب موافق ستورد أو طل ن الم مي م ب رس طل
 المستورد 

 . ن الجهة الرقابية المختصةطلب رسمي م  -ب 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

 ) .١(طلب الحصول على الخدمة نموذج رقم 

ـــــــة    ال توجد  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات   .استالم الطلب وقيده وإحالته إلى اإلدارة المختصة  -١  : اإلجــــــــــــ
 .األقل حسب ثبات سعر الصرفتثبيت التسعيرة لمدة ستة أشهر على  -٢
  .تحسب التسعيرة على أساس نشرة الصرف للبنك المرآزي اليمني -٣
  . إصدار التسعيرة عبر الحاسوب  -٤

ــدمة   یوم واحد  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  ستيـــراد والتسعيـــرةاالإدارة 



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٢٩  

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ منح موافقة إفراج لألدویة والمستلزمات الطبية غير   :  الخــــــ
  بية وما في حكمهاالمراقبة للبعثات الط

ـــة  سياسية،      : المستفيــــد مـــن الخدـم ات ال ة، الهيئ شرآات األجنبي ة، ال ات الطبي البعث
  . الجمعيات الخيریة، مشاریع الوزارة المختلفة

  .طلب رسمي من الجهة المستفيدة  -١  : شروط الحصول على الخدمـة 
  .مكتملةیجب أن تكون مستندات اإلفراج  -٢

  :  المطلوبــــــــة الوثائـــــــق
ة     + طلب رسمي    شحن التالي ائق ال اتورة  : (أصل وصور لوث ف

شحن  شأ  –ال هادة المن ة  – ش وائم التعبئ شحن   – ق صة ال  –بولي
 ).شهادات التحليل لكل تشغيله

النماذج المستخدمة في تقدیم 
 ).١(نموذج رقم طلب الحصول على الخدمة،   :الخدمة

ـــــــة    ال توجد  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات    : اإلجــــــــــــ
  .استالم الطلب وقيده وإحالته إلى اإلدارة المختصة  -١
 .دراسة الطلب وإدخاله في الحاسوب -٢
ة    -٣ نح موافق راج م دة شهر واحد   إف ع  تحت  صالحة لم  توقي

   .الهيئةمدیر عام 

ــدمة   یوم واحد  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  إدارة اإلحصــــاء



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٣٠      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

ـدمــــــاسم ـإص  : ـــة  الخــــــ صائي ـ ـات  والتقریــدار  اإلح سن ـ ن  ــوي اإلحصــر ال ائي ع
  .ئةــاط الهيــنش

ـــة    .نون المحليون الخاص والمختلط  والمصنعاالقطاع .١  : المستفيــــد مـــن الخدـم
 .الجهات الحكومية والبعثات الطبية والشرآات األجنبية .٢
  .نون والباحثالدارسو .٣

  شروط الحصول
   : على الخدمـة

  .تقدیم طلب رسمي من الجهة المستفيدة .١
  .دفع الرسوم المقرة .٢

  .طلب رسمي من الجهة المستفيدة  -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 
 .سند تسدید الرسوم  -ب 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

 ).١(نموذج رقم طلب الحصول على الخدمة، 

ـــــــة    ).حسب التكلفة(لسنوي اإلحصائي التقریر ا -١  : رســــــــوم نقدیــ
  ). ریال٥٠٠عن آل ورقة ( اإلحصائيات األخرى المطلوبة  -٢

ـــــــراءات    .استالم الطلب وقيده وإحالته الى اإلدارة المختصة -١  : اإلجــــــــــــ
 . دراسة الطلب من الناحية الفنية -٢
 . التأآد من استيفاء الرسوم المقرة -٣
 .إصدار اإلحصائيات المطلوبة -٤
  .صدار التقریر السنوي عن نشاط الهيئةإ -٥

ــدمة   . ثالثة أشهر–ثالثة أیام   :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  إدارة اإلحصــــاء



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٣١  

 

 

ــــة اسم ـدمـــــ ع        :  الخــــــ ًا تحت توقي ة دولي واد مراقب ة وم تيراد أدوی رخيص اس منح ت
  .وزیر الصحة

  )سالئف آيميائية مراقبة+ مؤثرات عقلية + مخدرات (
ـــة المستفيــــد    ).نون المحليالمستوردون و المصنعو( القطاع الخاص  -١  : مـــن الخدـم

  .القطاع العام والبعثات الطبية والشرآات األجنبية -٢

  : القطاع الخاص : شروط الحصول على الخدمـة 
ون      -١ ى أن یك ستفيدة عل ة الم ن الجه مي م ب رس دیم طل تق

. ةالمستورد والشرآة المنتجة وأصنافها مسجلين لدى الهيئ
  .المقرةدفع الرسوم  -٢

  : القطاع العام والبعثات الطبية والشرآات األجنبية
ائق یجب أن       تقدیم طلب رسمي من الجهة المستفيدة وجميع الوث

  . تكون معمدة من الجهات المختصة

  . تقدیم طلب من الجهة المستفيدة  -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 
م  التجاري  االسميدة مبينًا فيها  الجهة المستفباسمفاتورة مبدئية      -ب   واالس

صافي      (Generic name)الشائع  م ال ة والحج ادة الفعال ز الم  وترآي
 . الشرآة المنتجة ومصدرهاواسمللمادة المراقبة 

 .إرفاق سند تسدید الرسوم  -ج 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

ة           واد مراقب ة وم رخيص استيراد أدوی ى ت ب الحصول عل ًا،  استمارة طل دولي
  ).١١(نموذج رقم 

واد      استمارة طلب الحصول على تجدید أو استبدال ترخيص استيراد أدویة وم
 ).١٣(مراقبة دوليًا، نموذج رقم 

ـــــــة    .(CIF)من إجمالي قيمة الفاتورة %  ١:  القطاع الخاص   : رســــــــوم نقدیــ
شرآات    ة وال ات الطبي ام والبعث اع الع ة األج  القط صنع البترولي ة والم ن ونبي

  .ن من الرسومويمعف: نوالمحلي

ـــــــراءات    . استالم الطلب وقيده وإحالته الى اإلدارة المختصة -١  : اإلجــــــــــــ
ة         -٢ ة الدولي ة للهيئ سنویة المبلغ ًا  لالحتياجات ال  دراسة الطلب وفق

 .لمراقبة المخدرات
 .التأآد من تسدید الرسوم و إدخال األصناف في الحاسوب -٣
منح ترخيص استيراد أدویة ومواد مراقبة دوليًا صالحًا لمدة ستة     -٤

  .أشهر من تاریخ إصداره تحت توقيع وزیر الصحة

ــدمة   .أسبوع  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  إدارة الــمخــــدرات



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٣٢      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

ـة اسم دیر             :  الخـــــدمــــــــ ع م ًا تحت توقي ة دولي ة والمواد المراقب منح أمر إفراج لألدوی
  عام الهيئة 

ـة المستفي   ).نون المحليون والمصنعوالمستورد( القطاع الخاص  -١  : ــــد مـــن الخدـم
  .القطاع العام والبعثات الطبية والشرآات األجنبية -٢

شروط الحصول على الخدمة 
 :  

 . تقدیم طلب من الجهة المستفيدة  -١
ة           -٢ رخيص مسبق باستيراد أدوی ى ت ة المستفيدة حاصلة عل ون الجه أن تك

  .مراقبة دوليًا
م منحه في      أن   -٣ ا ت ة لم تكون جميع البيانات المقدمة بطلب اإلفراج مطابق

  .ترخيص االستيراد الممنوح

  . تقدیم طلب باإلفراج  -أ   : الوثائـــــق المطلوبــــــة 
 .صورة من ترخيص االستيراد الممنوح سابقًا+ أصل  -ب 
ل           -ج  ل، أص هادات التحلي شحن، ش صة ال ة، بولي وائم التعبئ اتورة أصلية، ق ف

 .منشأ ویشترط أن تكون جميع الوثائق معمدة بالتعميد المناسبشهادة ال

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

استمارة طلب الحصول على أمر إفراج أدویة ومواد مراقبة دوليًا، نموذج رقم    
)١٢.( 

ـــــــة    .ال توجــــــد  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات  ى اإلدارة          -١  : اإلجــــــــــــ ه ال ذآورة أعاله وإحالت ائق  الم راج مع الوث ب اإلف استالم طل
 .المختصة

ة        -٢ ة لمراقب ة الدولي الغ الهيئ وح وإب رخيص الممن ع الت ب م ة الطل مطابق
  .المخدرات بما تم وصوله بتقاریر دوریة وسنویة

 .إدخال األصناف الواصلة في الحاسوب -٣
هر من     دوليًاإصدار أمر إفراج لألدویة والمواد المراقبة     -٤ دة ش  صالحًا لم

اریخ  ت
  . تحت توقيع مدیر عام الهيئةإصداره

ـدمة   .یوم واحد  :  زمـــن إنجــاز الخــ

  إدارة الـمخــــدرات



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٣٣  

 

ــــة اسم ـدمـــــ ة        :  الخــــــ واد الخاضعة للرقاب ع وصرف الم ة على توزی الرقاب
   .الدولية

ـــة  ارة    البرنامج الوطني لإلمداد ال     : المستفيــــد مـــن الخدـم صناعة وتج ة ل دوائي، الشرآة اليمني
المعامل المحلية، المستشفيات في القطاعين العام    / األدویة،المصانع

ي        ة ف اث العلمي رات األبح ل،  مختب رات التحالي اص، مختب والخ
  .الجامعات، المراآز الطبية التخصصية

. كمية المطلوبةتقدیم طلب من الجهة المستفيدة مع تحدید ال .١  : شروط الحصول على الخدمـة 
ة        .٢ رخيص مزاول ى ت لة عل ة المستفيدة حاص ون الجه أن تك

  . المهنة
 . توفير الصيدالني المسئول عن هذه المواد .٣
 .توفير سجلين یدون فيهما الكميات المستلمة والمصروفة .٤
 .توفير ملف لحفظ الوصفات الطبية للمواد المخدرة .٥
  .توفير خزانة خاصة لحفظ المخدرات .٦

ع       -أ   :  المطلوبــــــــة الوثائـــــــق ت توقي ة تح واد المراقب ى الم صول عل ب للح دیم طل تق
  . الصيدالني المسئول

. صورة من ترخيص مزاولة المهنة للمنشأة ساري المفعول  -ب 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

   ).١(نموذج رقم طلب الحصول على الخدمة، 

ـــــــة    . ـــــــــدال توجــــ  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات  ى        .١  : اإلجــــــــــــ ه ال درة وإحالت واد المخ ى الم استالم طلب الحصول عل
 . اإلدارة المختصة

 . التأآد من استيفاء الشروط المطلوبة .٢
 . النزول للتأآد من وجود العبوات الفارغة وإتالفها .٣
ات     .٤ ام الكمي التوقيع في السجالت المعتمدة من المراقب أم

 . فةالمصرو
 . التأآد من االحتفاظ بالوصفات الطبية للمواد المراقبة  .٥
  .رفع التقریر الالزم لمدیر عام الهيئة .٦

ــدمة   .یوم واحد  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  إدارة الـمخــــدرات



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٣٤      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

 
ــــة اسم  ـدمـــــ ـ الرق  :  الخــــــ ى مناف ـ ـ ابة عل ـ ذ الوصـ ـ ول البحریـ ـ ة والبـ ریة ـ

  .ةــوالجوی
ـــة المستفيــــد مـــن ا ن ون المحليو الخاص والمختلط ، المصنعنالجهات الحكومية والقطاعا  : لخدـم

  . ،الجمعيات الخيریة ، البعثات الطبية األجنبية ،الهيئات السياسية

  . طلب رسمي من الجهة المستفيدة .١  : شروط الحصول على الخدمـة 
 . الموافقة المسبقة على االستيراد/ الترخيص .٢
 . فقةالموا/ أصل اإلفراج .٣
 . أن تكون مستندات الشحن مكتملة .٤
. تفویض قانوني من الجهة المستفيدة للشخص المفوض بالمعاملة .٥
 . وصول البضاعة الى الميناء .٦
  .استكمال إجراءات الجمارك .٧

  . طلب الحصول على الخدمة  -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 
 .موافقة االستيراد/ صورة من ترخيص  -ب 
 . إرفاق أصل اإلفراج  -ج 
ة       -د  ة الخاضعة للرقاب ة إرفاق الترخيص الخاص باألدوی  إن  الدولي

 .وجدت
 أصل شهادة المنشأ ،  قوائم التعبئة ، بوليصة الشحن  -ه 
. تفویض قانوني من الجهة المستفيدة للشخص المفوض بالمعاملة  -و 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

  ).١٤(أمر تكليف، نموذج رقم  .١
  ). ١٥(ئية للتحليل، نموذج رقم سند باستالم عينات عشوا .٢
م  )بدون موافقة مسبقة(محضر ضبط أدویة واصلة     .٣ ، نموذج رق

)١٦.(  
  ). ٢٣(محضر ضبط مخالفة، نموذج رقم  .٤
  ).١٧(إرسالية أدویة للمختبر لغرض التحليل، نموذج رقم  .٥

ـــــــة          ال توجد   : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات  د من          تك .١  : اإلجــــــــــــ ضاعة الواصلة للتأآ ة الب ليف صيدالني مختص لمعاین
  .  مطابقتها آمًا ونوعًا مع المستندات الرسمية

ضاعة         .٢ ات عشوائية من الب القيام بالمالحظات الفيزیائية على عين
 . الواصلة

ن اإلدارة      .٣ ات م سب التوجيه شوائية للفحص ح ات ع سحب عين
 .العامة

زها ورفع التقریر الالزم البضاعة الواصلة غير المطابقة یتم حج .٤
 .لمدیر عام الهيئة التخاذ اإلجراءات المناسبة

البضاعة الواصلة والمطابقة تتم المصادقة النهائية على اإلفراج     .٥
  . طبقًا لتوجيهات مدیر عام الهيئةعنها

ــدمة    یومين -یوم   :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  إدارة الرقابــة والتفتيــش الــدوائي



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٣٥  

 

ــــة اسم ـدمـــــ    .نـریـــمسافـول الــاالت وصــ على صةــالرقاب  :  الخــــــ

ـــة  د   : المستفيــــد مـــن الخدـم زوار      والمرضى العائ ن ال رهم م ارج، وغي ي الخ الج ف ن الع ن م
  .الخ.. والخبراء 

  . وصول المسافر على نفس الرحلة .١  : شروط الحصول على الخدمـة 
  .باسمهوجود أدویة محجوزة  .٢
رة استخدام    تقریر طبي بالحالة المرضية للمسا     .٣ ضمنًا فت فر مت

  .العالج

  . تقریر طبي باألدویة المصحوبة مع المریض  -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 
 . تحدید فترة استخدام العالج من الطبيب المعالج  -ب 
ب         -ج  ن الطبي ة م ة المطلوب ة باألدوی ة الخاص فات الطبي الوص

 . المعالج
  . تقدیم طلب بالنسبة للزوار والخبراء  -د 

ذج المستخدمة في تقدیم النما
  :الخدمة

  

  ). ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  .١
، نموذج رقم )بدون موافقة مسبقة(محضر ضبط أدویة واصلة  .٢

)١٦.( 
  ).١٤(أمر تكليف، نموذج رقم  .٣

ـــــــة    . ال توجـــــــــــــد  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات   .  ساعة٢٤ مختص بالقيام بالمناوبة لمدة تكليف صيدالني .١  : اإلجــــــــــــ
 . رفع تقریر من مندوب الهيئة بكميات األدویة الواصلة .٢
ة    .٣ ز األدوی ة   / في حالة وجود مخالفة یتم حج المستلزمات الطبي

 . اإلجراءات المناسبةالتخاذ اإلدارة العامة إلىوالرفع 
 الشخصي أو لالستخداماإلفراج عن األدویة الواصلة إذا آانت  .٤

 التحریري من لتوجيهلنات لغرض التسجيل أو التحليل طبقًا    عي
  . مدیر عام الهيئة

ــدمة   . یومين-یوم   :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  إدارة الرقابــة والتفتيــش الــدوائي



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٣٦      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ     .دــــــــــــــــریــــة على البـــــــالرقاب  :  الخــــــ
ـــة    .الخ... ن، ون والمواطنوتوردالجهات الحكومية والمس  : المستفيــــد مـــن الخدـم

  .تقدیم طلب رسمي من المستفيد .١  : شروط الحصول على الخدمـة 
  .  البریدإلىوجود أدویة واصلة  .٢

 . موافقة الهيئة على اإلفراج  -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 
.إرفاق الوصفات الطبية مع التقریر الخاص عن الحالة المرضية  -ب 
  . باسم المستفيدفاتورة+ بوليصة الشحن   -ج 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

  ).١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  )١
ة مسبقة   (محضر ضبط أدویة واصلة    )٢ دون موافق م   ) ب وذج رق نم

)١٦  .( 
  ).١٤(أمر تكليف، نموذج رقم  )٣

ـــــــة    . ال توجـــــــــــــد  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــر ع        .١  : اءات اإلجــــــــــــ ا  م لة ومطابقته ضاعة الواص ة الب يدالني لمعاین ف ص تكلي
  . المستندات الرسمية

المستلزمات الطبية والرفع / في حالة وجود مخالفة یتم حجز األدویة .٢
 . اإلدارة العامة التخاذ اإلجراءات المناسبةإلى

صي أو     .٣ تخدام الشخ ت لالس لة إذا آان ة الواص ن األدوی راج ع اإلف
رض ا  ات لغ ل  عين سجيل أو التحلي ًا لت هطبق ن  للتوجي ري م  التحری
  . مدیر عام الهيئة

ــدمة   .یوم واحد  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  التفتيــش الــدوائيإدارة الرقابــة و



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٣٧  

 

ــــة اسم ـدمـــــ ع   :  الخــــــ ة موق ستلزمات    معاین ة والم وزعي األدوی ستوردي وم د لم  جدی
  .الطبية بالجملة

ـــة    .  والمستلزمات الطبية بالجملة األدویةووموزع ومستورد  : المستفيــــد مـــن الخدـم

ة، (توفير مكتب ومخازن ومعرض مطابق للشروط من حيث   .١  : شروط الحصول على الخدمـة   النظاف
ضروریة         زة ال وفر األجه سعة ،  التخشيبة، ت ضوء ، ال ة  ، ال التهوی

 ). للمكتب والمخازن، تكييف مناسب في المناطق الحارة
 . توفر مشرف صيدالني متفرغ .٢
 . وجود سجل تجاري صادر من وزارة الصناعة والتجارة .٣
ل من      .٤ ى توآي بالنسبة لمستوردي األدویة یشترط أن یكون حاصًال عل

 . شرآة أجنبية أو أآثر
ي        .٥ ة الت سولين واألدوی صال واألن ظ اللقاحات واألم وفر ثالجة لحف ت

 .  تبریدإلىبحاجة 
ه        .٦ ون لدی شترط أن یك ة ی ل من    بالنسبة لموزعي األدویة بالجمل  توآي

  .خمسة مستوردین أو مصنعين محليين رسميين
  . طلب الحصول على الخدمة  -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 

 . أن یكون الموقع مطابق للشروط المطلوبة للخزن والتوزیع  -ب 
  .إرفاق صور من التوآيالت التجاریة الحاصل عليها  -ج 
ى         -د  ًا عل رغ محتوی ائق  إرفاق ملف المشرف الصيدالني المتف الوث

  : التالية
 .صورة المؤهل الجامعي 
 . من الطرفينالموقع صورة من العقد  
 .  صورة من البطاقة الشخصية 
 .٦ ٤xن ان شمسيت صورتا 

  .٦×٤ن لمالك المنشأة مقاس ا صورت-هـ

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

  ). ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  .١
). ١٨( لمنشأة صيدالنية، نموذج رقم استمارة معاینة موقع جدید .٢

. 
  )١٤(أمر تكليف، نموذج رقم  .٣

ـــــــة    .   ال توجـــــــــــد  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات  ى  مؤهلين للنزول  صيادليينتكليف    : اإلجــــــــــــ ذلك      إل ر ب ع تقری ة ورف ع للمعاین  الموق
  .إلى مدیر عام الهيئة 

ــدمةزمـــــن إنجــاز ا   . یومين–یوم    :  لخــ

  إدارة الرقابــة والتفتيــش الــدوائي



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٣٨      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ ـالتفتي  :  الخــــــ ست ــ ى م ـوردي ومــش عل ـ وزعي األدویـ ة ــ
  .ةـــبالجمل

ـــة    .  األدویة والمستلزمات الطبية بالجملةو وموزعمستوردو  : المستفيــــد مـــن الخدـم

ة ساري    الحصول على ترخيص المنشأ    .١  : شروط الحصول على الخدمـة  ة الصيدالنية من الهيئ
 المفعول

 .توفير المحل المناسب طبقاًً للشروط .٢
 .توفير السجالت وفواتير البيع باسم المحل المرخص .٣
 .متابعة االلتزام بالشروط .٤
ة      .٥ ود أدوی دم وج ن ع د م ة،    (التأآ رة، حكومي ة، متغي منتهي

 )مهربة، مقلدة أو مزورة
شفيات أو ال    .٦ ن المست كاوى م ات أو ش ى بالغ واطنين أو  تلق م

 . غيرهم
  .وجود تعميمات أو مذآرات من اإلدارة العامة للهيئة .٧

اري         -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة  ة وس ن الهيئ ادر م شأة ص اص بالمن رخيص الخ الت
 . المفعول

  . توفر  السجالت وفواتير البيع الخاصة بالمحل المرخص  -ب 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

 ). ١٤(نموذج رقم أمر تكليف،  .١
م      .٢ وذج رق ة، نم يدالنية للجمل شأة ص يش من ضر تفت مح

)١٩ .(  
 ) ٢٠(سند باستالم أدویة، نموذج رقم  .٣
ة   .٤ ز أدوی م   / محضر تحری وذج رق ة، نم ستلزمات طبي م

)٢١.( 
وذج         .٥ سوق، نم ع أو سحب صنف من ال محضر وقف بي

 ). ٢٢(رقم 
  ).  ٢٣(محضر ضبط مخالفة، نموذج رقم  .٦

ـــــــة رســــــــوم نقدی   )في حالة وجود مخالفة تكون الغرامة بموجب الالئحة( ال توجد   : ــ

ـــــــراءات   .القيام بالتفتيش الدوري .١  : اإلجــــــــــــ
 . أمر تكليف بالنزول الى المنشأة .٢
 . أخذ عينات عشوائية للفحص .٣
ة    .٤ ز األدوی ة،    (تحری ة، المهرب رة، الحكومي ة، المتغي المنتهي

 )ورةالمقلدة أو المز
في حالة وجود مخالفة یتم الرفع الى اإلدارة العامة التخاذ     .٥

 . اإلجراءات القانونية المناسبة
  .تنفيذ قرارات اإلدارة العامةللهيئة المتعلقة بالمخالفة .٦

ــدمة   .  یومين-  یوم    :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  إدارة الرقابــة والتفتيــش الــدوائي



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٣٩  

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ صانع      :  الخــــــ ادة تفتيش م ة     تفتيش أو إع ة المحلي ة والمستلزمات الطبي  األدوی
   .واألجنبية

ـــة    . األدویة والمستلزمات الطبيةو ومصنعومستورد  : المستفيــــد مـــن الخدـم

يش     .١  : شروط الحصول على الخدمـة  رار التفت شرآة بق الغ ال ل    / إب ر وآي يش عب ادة التفت إع
  .الشرآة المعتمد في اليمن

ة   أن یكون المصنع الخاص بإنتا    .٢ ج األدویة والمستلزمات الطبي
 . مسجًال لدى الهيئة

أن یكون لدى الشرآة المنتجة ترخيص من السلطات المختصة  .٣
  .في بلد المنشأ

 + GMPأن یكون لدى الشرآة شهادة التصنيع الدوائي الجيد   .٤
 .ملف موقع التصنيع

  ..قائمة باألصناف التي تقوم بإنتاجها الشرآة .٥

 . إعادة التفتيش/ موافقة من الشرآة المنتجة على التفتيش  -أ   : ـــــة الوثائـــــــق المطلوبـــ
ين صيادلة        -ب  الموافقة على تحمل نفقات السفر واإلقامة لعدد اثن

 . من الهيئة
  . قائمة باألصناف التي تقوم بإنتاجها الشرآة  -ج 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

  ). ١٤(أمر تكليف، نموذج رقم  -١
وذج  )Inspection- Report(لشرآة تقریر عن تفتيش ا -٢ ،نم

 ).٢٤(رقم 
ة     -٣ ة   (سند باستالم أدوی صانع المحلي م   )خاص بالم وذج رق ، نم

)٢٠.(  
ـــــــة   : الشرآات األجنبية )١  : رســــــــوم نقدیــ

 صيدليينلعدد نفقات اإلقامة +   سفر تذآرتا+  دوالر ٢٠٠٠ 
 . اثنين

  وم معفية من الرس:   المصانع والمعامل المحلية )٢

ـــــــراءات    .صيادلةمن ال أمر تكليف بالتفتيش لعدد اثنين -١  : اإلجــــــــــــ
 GMP التأآد من تطبيق المصنع لشروط التصنيع الدوائي الجيد -٢
  ). خاص بالمصانع المحلية( أخذ عينات عشوائية للفحص -٣
ين           -٤ ل المكلف ع من قب ة موق ام الهيئ دیر ع  رفع تقریر تفصيلي لم
  .فتيشبالت

ــدمة    أسبوعين–أسبوع   :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  إدارة الرقابــة والتفتيــش الــدوائي



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٤٠      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ ـ سح  :  الخــــــ ـب األصنـ ت ع ـ ي یثب ـاف الت ها ـدم مطابقتـ
  .اتــللمواصف

ـــة  صانع المنتجة    ون، موزعوالجهات الحكومية ، المستورد     : المستفيــــد مـــن الخدـم ة ، الم  الجمل
  .ات الطبيةلألدویة والمستلزم

 . نتيجة تحليل األصناف غير مطابقة للمواصفات الدستوریة .١  : شروط الحصول على الخدمـة 
توریة أو     .٢ فات الدس ة للمواص ر مطابق ناف غي ون األص أن تك

  ). مهربه، منتهية، متغيرة، حكومية، مقلدة أو مزورة(

صنف أو  صورة من شهادة التحليل التي ت     -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة  ثبت عدم صالحية ال
 .مخالفته للمواصفات

ب من            -ب  سوق أو طل صنف من ال وجود تقاریر دولية بسحب ال
   .الشرآة المنتجة

دم          -ج  صنف أو ع دم صالحية ال المالحظة الفيزیائية التي تثبت ع
  . مطابقته للشروط

  . وجود شوائب في الصنف أو تسریب من غطاء العبوة  -د 
ر     -ه  ة، متغي ة، حكومي ناف مهرب ود أص دة أو  وج ة، مقل ة، منتهي

  . مزورة
شفيات أو          -و  واطنين أو المست ل الم اإلبالغ عن أیة مخالفة من قب

  .غيرهم من الجهات والمنظمات المختصة
  .تقدیم طلب من المستورد أو الشرآة المنتجة  -ز 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

  ). ١٤(أمر تكليف نموذج رقم  .١
سوق،        .٢ ع أو سحب صنف من ال م   محضر وقف بي وذج رق  نم

)٢٢.(  

ـــــــة    . ال توجـــــــــــــد  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات  ت        )١  : اإلجــــــــــــ ي ثب ناف الت مية عن األص صحف الرس ر ال اإلعالن عب
 . عدم مطابقتها للمواصفات

ر       )٢ ناف غي سحب األص داني ل زول المي ان للن شكيل لج ت
 المطابقة

يم   )٣ ل تعم ى عم ة و إل روع الهيئ ي     ف صحة ف ب ال مكات
  .. المحافظات بسحب األصناف وإتالفها

ــدمة   .أسبوع  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  إدارة الرقابــة والتفتيــش الــدوائي



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٤١  

 
 
 

ــــة اسم ـدمـــــ   .ةـــــــالف األدویــــــــإت  :  الخــــــ

ـــة  ستورد     : المستفيــــد مـــن الخدـم ة ، م ات الحكومي ة   و وموزع والجه ستلزمات الطبي ة والم  األدوی
  . بالجملة

ة       .١: شروط الحصول على الخدمـة  ر مطابق ة وغي صالحية أو تالف وجود آميات من األدویة منتهية ال
  . لشروط التصنيع الجيد

 .  أو المزورةةالمقلدضبط آميات من األدویة المهربة أو  .٢
. وجود بالغات أو تعميمات أو مذآرات من اإلدارة العامة باإلتالف .٣
قانونية في المكان الذي تم حجزها أو أن یكون قد مر عليها الفترة ال .٤

  .تواجدت فيه
 . الطلب أو البالغ باإلتالف  -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 

  . القرار أو الحكم القضائي باإلتالف  -ب 
 . آشوفات جرد بالكميات المطلوب إتالفها آمُا ونوعًا  -ج 
صنف         -د  دم صالحية ال ت ع ل تثب هادة التحلي ن ش ورة م ود ص وج

 .لالستخدام
 . حاضر الضبط التي تؤآد وصولها بطریقة غير شرعيةم  -ه 
  .التكليف الرسمي ألعضاء لجنة اإلتالف  -و 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

  ).١٤(أمر تكليف نموذج رقم 

ـــــــة    . ال توجــــــــــد  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات    .  قبل الهيئة لإلشراف على اإلتالفصيادلة منمن ال اثنينتكليف  .١  : اإلجــــــــــــ
ة   .٢ ات ذات العالق شارآة الجه ث   (م ة، البح ارك ، صحة البيئ الجم

. للمشارآة في اإلتالف") إن دعت الضرورة "الجنائي، الضرائب 
 ). دك أو حرق(تحدید موقع المقلب وطریقة اإلتالف .٣
 . نقل األدویة من المخازن الى موقع اإلتالف بعد جردها .٤
ضر   .٥ ر مح ع    تحری ن جمي ين م دوبين المكلف ن المن ع م الف موق إت

 . الجهات ذات العالقة
 محضر   صورة من رفع تقریر الى اإلدارة العامة للهيئة مرفقًا به    .٦

  . اإلتالف

ــدمة   . أسبوعين–أسبوع   :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  إدارة الرقابــة والتفتيــش الــدوائي



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٤٢      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 

ـــة اسم ـــــــــ ـ سة التكافوي ودارـــر الحيـــة التوافـــم دراس ـــتقيي  :  الخدمـــ ؤ ــ
  .ويـــالحي

ـــــــة    .ن والشرآات المنتجة لألدویة والمستلزمات الطبيةالمستوردو  : المستفيــــد مـن الخدمـ

ـة   . للتسجيلًاأن یكون الصنف الدوائي مقدم .١  : شروط الحصول على الخدمــــ
فر الحيوي ودراسة التكافؤ الحيوي لألشكال تقدیم دراسة التوا  .٢

ات - الكبسوالت -األقراص(الصيدالنية   ة   )  المعلق حسب قائم
 .منظمة الصحة العالمية وما تراه اللجنة الفنية للتسجيل

 .أن یكون الصنف حدیث االختراع .٣
  .تقدیم عينات آافية للدراسة .٤

ــــة   .تقدیم طلب رسمي من الجهة المستفيدة  -أ   : الوثائـــــــــــــق المطلوبـــ
 .سة التكافؤ الحيويإرفاق دراسة التوافر الحيوي ودرا  -ب 
 .تقدیم عينات آافية للدارسة  -ج 
ى اإلدارة          -د  سجيل إل ة للت ة الفني ل اللجن صنف من قب ة ال إحال

  .العلمية

  ). ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم :  النماذج المستخدمة في تقدیم الخدمة

ـــــة  ــــــــــ   ال توجــــــد   : رســــــــوم نقدیــ

ـــراءات اإلجـــــــــــ ـــــــــ  .استالم الطلب وقيده وإحالته إلى اإلدارة المختصة للدراسة .١  : ـ
ة      .٢ دم  / عرض الموضوع على اللجنة الفنية للتسجيل للموافق ع

 .الموافقة
 .في حالة عدم الموافقة یتم إبداء األسباب .٣
ى إدارة       .٤ ة إل ام الهيئ دیر ع في حالة الموافقة یتم التوجيه من م

  .إجراءات تسجيل الصنفالتسجيل باستكمال 

ــــة   .  یومًا٣٠ - ١٥  : زمــــن إنجـــاز الخدمـــــ

  م الـــدوائياإلدارة العلمـيـــة للبحـــوث واإلعـــال



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٤٣  

 

ـــة اسم ـــــــــ   .دراسة األصناف المحالة من اللجنة الفنية للتسجيل  :  الخدمـــ

ـــــــة    .ن والشرآات المنتجة لألدویة والمستلزمات الطبيةوالمستورد  : المستفيــــد مـن الخدمـ

ـة شروط الحص ى اإلدارة       .١  : ول على الخدمــــ سجيل إل ة للت ة الفني ل اللجن ن قب صنف م ة ال إحال
 .العلمية للدراسة

 .  للتسجيلًاأن یكون الصنف مقدم .٢
ل      .٣ صنف مث ة بال ة الخاص ائق الالزم اق الوث هادة ( إرف ش

وي    – دراسة التوافر الحيوي –الترآيب   افؤ الحي  دراسة التك
 ). دراسة الثباتية –

  .من الصنف المذآورإرفاق عينة  .٤
ــــة  إحالة الصنف من اللجنة الفنية للتسجيل إلى اإلدارة العلمية      -أ   : الوثائـــــــــــــق المطلوبـــ

 .تحت توقيع مدیر عام الهيئة 
وب دراسته          -ب  صنف المطل سجيل الخاص بال اق ملف الت إرف

سریریة      وي    (محتویًا على الدارسات ال وافر الحي دراسة الت
اف – ة التك وي  دراس ة  –ؤ الحي ة الثباتي هادة )+  دارس ش

 .الترآيب
  .إرفاق عينة من الصنف المطلوب دراسته  -ج 

  ال توجــــــد   :  النماذج المستخدمة في تقدیم الخدمة

ـــــــة    ال توجــــــد   : رســــــــــوم نقدیــــــــــ

ـــــــراءات  ـــــــــ  . اإلدارة العلمية للدراسةاستالم الطلب وإحالته إلى .١  : اإلجــــــــــــ
 .إعداد التقریر المناسب عن الصنف  .٢
ة        .٣ سجيل للموافق ة للت ة الفني ى اللجن ر عل دم / عرض التقری ع

 .الموافقة
 .في حالة عدم الموافقة یتم إبداء األسباب .٤
ى إدارة        .٥ ة إل ام الهيئ في حالة الموافقة یتم التوجيه من مدیر ع

  .التسجيل باستكمال إجراءات تسجيل الصنف

ـــــــة   . یومًا ٣٠ - ١٥   : زمــــن إنجـــــاز الخدمـــ

  اإلدارة العلمـيـــة للبحـــوث واإلعـــالم الـــدوائي



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٤٤      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 

ـــة اسم ـــــــــ   .لـــة للتسجيـــمقدمـة الـــف األدویـــتصني  :  الخدمـــ

ـــــــة    ن والشرآات المنتجة لألدویة والمستلزمات الطبيةالمستوردو  : المستفيــــد مـن الخدمـ

ـة  .تقدیم طلب من إدارة التسجيل  .١   : شروط الحصول على الخدمــــ
دیم مستندات        .٢ ى تق د وافقت عل أن تكون اللجنة الفنية للتسجيل ق

 .الصنف
ل    ًاأن یكون الصنف مقدم    .٣ سجيل صنف مماث  للتسجيل ولم یتم ت

  .له من قبل

ــــة    : الوثائـــــــــــــق المطلوبـــ
  

ة        -أ  ى اإلدارة العلمي سجيل إل ل إدارة الت صنف من قب ة ال إحال
 .حت توقيع المدیر العامت

 .إرفاق عينة من الصنف المذآور  -ب 
  إرفاق شهادة ترآيب وتداول للصنف المذآور   -ج 

   ال توجــــــد :  النماذج المستخدمة في تقدیم الخدمة

ـــــــة     ال توجــــــد   : رســــــــــوم نقدیــــــــــ

ـــــــراءات  ـــــــــ  .الطلباستالم  .١  : اإلجــــــــــــ
  ).ATC(القيام بتصنيف الصنف وفقًا لتصنيف الــــ  .٢

ــــــــة    .أســبوع  زمــــن إنجـــــاز الخدمـــ

  اإلدارة العلمـيـــة للبحـــوث واإلعـــالم الـــدوائي



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٤٥  

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ   .الطبيةالمستلزمات / إصدار ترخيص مزاولة مهنة استيراد لألدویة   :  الخــــــ

ـــة  المستفيــــد مـــن الخدـم
 :  

  . مات الطبية  األدویة والمستلزومستورد

شروط الحصول على 
  : الخدمـة 

  . تقدیم طلب رسمي من الجهة المستفيدة -١
 .تعيين مشرف صيدالني جامعي یمني متفرغ مع إرفاق وثائقه -٢
 .صورة طبق األصل من السجل التجاري -٣
  .أن یكون المستورد یمثل شرآة أو اآثر -٤
  .دفع الرسوم المقرة -٥

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 
 :  

 :  ألول مرة -أ
صورة الشهادة الجامعية، (إرفاق وثائق المشرف الصيدالني المتفرغ     -١

صورة البطاقة الشخصية، صورة من عقد العمل، صورتان شمسيتان     
٤x٦( 

ورت     -٢ ع ص صية للمستورد م ة الشخ ورة للبطاق اق ص سيتيإرف ن ين شم
٦×٤. 

 .تقریر لجنة معاینة الموقع والمكتب والمخازن -٣
ق األصل من      -٤ صناعة      صورة طب ة في وزارة ال سجيل الوآال رت ت آ

 .والتجارة
 .إرفاق سند تسدید الرسوم -٥
  :  للتجـدید -ب

  .  سند تسدید الرسوم + إرفاق طلب 

  النماذج المستخدمة
  :في تقدیم الخدمة

 .). ١(نموذج رقم طلب الحصول على الخدمة،  -١
ة      -٢ وذج رق    / ترخيص مزاولة مهنة استيراد لألدوی ة، نم م المستلزمات الطبي

)٢٥ ( 
وذج            -٣ ة، نم ة والمستلزمات الطبي ا لألدوی ة العلي تعهد بااللتزام بشروط الهيئ

 )٢٦(رقم 
 ).٢٧(تعهد خاص بالمشرف الصيدالني المتفرغ، نموذج رقم  -٤
م             -٥ وذج رق رغ، نم صيدالني المتف شأة والمشرف ال ين مالك المن عقد عمل ب

)٢٨.(  
ـــــــة    .والر   د٥٠٠:  ألول مرة   : رســــــــوم نقدیــ

  .   دوالر ٢٥٠ :للتجـدید

ـــــــراءات  ع           -١  : اإلجــــــــــــ ب والمخازن والمعرض ورف ع المكت ة موق ألول مرة نزول لجنة لمعاین
  .موافقة اللجنة الفنية للتسجيل+ تقریر بذلك 

 التأآد من استيفاء الرسوم المقرة -٢
 .بالتسجيلإصدار بالغ  -٣
  . تحت توقيع  وزیر الصحةإصدار الترخيص صالح لمدة ثالث سنوات  -٤

زمـــــن إنجــاز 
  :  الخــــدمة

  سبعة  أیام 

  اإلدارة العلمـيـــة للبحـــوث واإلعـــالم الـــدوائي



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٤٦      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ ة         :  الخــــــ تح فرع لمستورد األدوی ة / إصدار ترخيص بف المستلزمات الطبي
  في المحافظات

ـــة     األدویة والمستلزمات الطبية ومستورد  : المستفيــــد مـــن الخدـم

  . تقدیم طلب لفتح فرع للمستورد في إحدى المحافظات .١:  على الخدمـة شروط الحصول
  .تعيين مشرف صيدالني جامعي یمني متفرغ مع إرفاق وثائقه .٢
  .دفع الرسوم المقرة .٣

 : ألول مرة -أ  : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 
صورة الشهادة الجامعية، (إرفاق وثائق المشرف الصيدالني المتفرغ  -١

ورة البط ورتان      ص ل، ص د العم ن عق ورة م صية ، ص ة الشخ اق
 )٤x٦شمسيتان 

 .تقریر لجنة معاینة موقع المخازن والمعرض -٢
اق صورة ل   -٣ سيتي     إرف صية للمستورد مع صورتين شم ة الشخ ن لبطاق

٦×٤. 
 .إرفاق سند تسدید الرسوم  -٤

  : للتجـدید-ب
  .سند تسدید الرسوم + إرفاق طلب 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

 ).١(نموذج رقم طلب الحصول على الخدمة،  -١
 المستلزمات الطبية في المحافظات، /فرع لمستورد األدویة  ترخيص بفتح  -٢

 ) . ٢٩(نموذج رقم 
وذج      -٣ ة، نم تعهد بااللتزام بشروط الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبي

 ).٢٦(رقم 
 ).٢٧(تعهد خاص بالمشرف الصيدالني المتفرغ، نموذج رقم  -٤
م        عقد ع  -٥ وج رق رغ، نم صيدالني المتف شأة والمشرف ال مل بين مالك المن

)٢٨ .(  

ـــــــة    .  دوالر ٢٥٠: ألول مرة •  : رســــــــوم نقدیــ
  .  دوالر ١٢٥: للتجـدید  •

ـــــــراءات  ألول مرة نزول لجنة لمعاینة الموقع والمكتب والمخازن ورفع تقریر بذلك  -١  : اإلجــــــــــــ
 .ة الفنية للتسجيلموافقة اللجن+ 

 .التأآد من استيفاء الرسوم المقرة -٢
  إصدار الترخيص صالح لمدة ثالث سنوات تحت توقيع  وزیر الصحة  -٣

ــدمة   سبعة  أیام   :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  اإلدارة العلمـيـــة للبحـــوث واإلعـــالم الـــدوائي



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٤٧  

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ ة         :  الخــــــ ع األدوی ع وتوزی ة بي ة مهن رخيص مزاول ستلزمات  / إصدار ت الم
   .لةالطبية بالجم

ـــة    .  المستلزمات الطبية بالجملة/  األدویة و موزع  : المستفيــــد مـــن الخدـم

شروط الحصول على الخدمـة 
 :  

 .تقدیم طلب الى اإلدارة العامة -١
  .إرفاق خمسة عقود رسمية من الوآالء الرسميين  -٢
 . تعيين مشرف صيدالني جامعي  یمني متفرغ مع إرفاق وثائقه -٣
  .قرةدفع الرسوم الم -٤

 : ألول مرة -أ  : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 
 . إرفاق تعهد بااللتزام بشروط الهيئة  -١
صيدالني     -٢ شرف ال ائق الم اق وث ة ،  (إرف شهادة الجامعي ورة ال ص

ورتان      ل، ص د العم ن عق ورة م صية ، ص ة الشخ صورة البطاق
 ).٤x٦شمسيتان 

وزع مع          -٣ ائع أو الم ة الشخصية للب ن يصورت إرفاق صورة للبطاق
  .٦×٤ن يشمسيت

 .رسميينإرفاق خمسة عقود من وآالء  -٤
 .تقریر لجنة المعاینة للموقع والمكتب والمخازن -٥
 .إرفاق سند تسدید الرسوم -٦

  :  للتجدید -ب
  .سند تسدید الرسوم +       إرفاق طلب 

  النماذج المستخدمة
  :في تقدیم الخدمة

  ).١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  -١
رخيص مز  -٢ ة    ت ع األدوی ع وتوزی ة بي ة مهن ة  / اول ستلزمات الطبي الم

 ). ٣٠(بالجملة،نموذج رقم 
ة،         -٣ ة والمستلزمات الطبي ا لألدوی ة العلي االلتزام بشروط الهيئ د ب تعه

 ).٢٦(نموذج رقم 
 ).٢٧(تعهد خاص بالمشرف الصيدالني المتفرغ، نموذج رقم  -٤
رغ،    -٥ صيدالني المتف وذج  عقد عمل بين مالك المنشأة والمشرف ال  نم

  ).٢٨(رقم 
ـــــــة    .  دوالر ٣٠٠: ألول مرة   : رســــــــوم نقدیــ

  . دوالر ١٥٠: للتجدید 

ـــــــراءات  رر     -١  : اإلجــــــــــــ ع تق  .موافقة اللجنة الفنية للتسجيل+ بذلك ألول مرة نزول لجنة لمعاینة الموقع والمكتب والمخازن ورف
  .ةالتأآد من استيفاء الرسوم المقر -٢
ر          -٣ ع  وزی ت توقي نوات تح الث س دة ث الح لم رخيص ص دار الت   . الصحةإص

ــدمة    سبعة أیام  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  لبحـــوث واإلعـــالم الـــدوائياإلدارة العلمـيـــة ل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٤٨      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

ـة اسم     يـــــب علمــــص بفتح مكتـــــدار ترخيــــــإص  :  الخـــــدمــــــــ

ــة    دویة الشرآات المحلية واألجنبية المصنعة لأل  : المستفيــــد مـــن الخدـم

شروط الحصول على الخدمـة 
 :  

  .تقدیم طلب من الشرآة أو وآيل الشرآة بفتح مكتب علمي  -١
 .توفير مدیر فني صيدالني جامعي یمني متفرغ مع إرفاق وثائقه -٢
  .دفع الرسوم المقرة -٣

 :  ألول مرة -أ  : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 
ة، صورة   صورة الشهادة الج(إرفاق وثائق المدیر الفني     -١ امعي

ورتان       ل، ص د العم ن عق ورة م صية ، ص ة الشخ البطاق
 )..٤x٦شمسيتان 

 .إرفاق صورة من العقد بين المدیر الفني والشرآة المنتجة -٢
 . إرفاق سند تسدید الرسوم -٣

  :  للتجدید -ب
  . تسدید الرسوم + إرفاق طلب 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

  ) .١( رقم طلب الحصول على الخدمة، نموذج
  ).٣١(ترخيص بفتح مكتب علمي، نموذج رقم 

ـــــــة    .  دوالر ٢٠٠: ألول مرة   : رســــــــوم نقدیــ
  . دوالر ١٠٠: للتجدیـد 

ـــــــراءات   .ألول مرة نزول لجنة لمعاینة الموقع والمكتب ورفع تقرر بذلك -١  : اإلجــــــــــــ
  .التأآد من استيفاء الرسوم المقرة -٢
 . الصحةتوقيع وزیرر الترخيص صالح لمدة عام واحد تحت إصدا -٣

ــدمة   سبعة  أیام   :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  اإلدارة العلمـيـــة للبحـــوث واإلعـــالم الـــدوائي



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٤٩  

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ    .ميــدوب علـة منـــة مهنــزاولـص مــدار ترخيــإص  :  الخــــــ

ـــة  دوب المستلزمات الطبية/الشرآات المنتجة لألدویة      : المستفيــــد مـــن الخدـم ن ون العلمي و والمن
  .)نالصيادلة اليمنيو(

 .بقبوله آمندوب علميأو وآيلها رسالة من الشرآة  -١  : شروط الحصول على الخدمـة 
 .  یكون المندوب صيدالني جامعي یمني الجنسيةأن -٢
ي     -٣ دوب العلم ائق المن اق وث شهادة  (إرف ةصورة ال ،  الجامعي

تان  صورة من عقد العمل، صور الشخصية،صورة البطاقة  
  ).٤x٦شمسيتان 

  .دفع الرسوم المقرة -٤

  :  ألول مرة -أ  : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 
  . للصيدالنيصورة المؤهل الجامعي  -١
صية    -٢ ة الشخ ورة للبطاق اق ص ورتان  + إرف ص

 .٦×٤شمسيتان
  .إرفاق صورة من عقد العمل  -٣
  . سند تسدید الرسومإرفاق -٤
  :  للتجدید -ب

  . رسوم سند تسدید ال+ إرفاق طلب 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

  ).١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  -١
م       -٢ وذج رق ي، نم دوب علم ة من ة مهن رخيص مزاول ت

)٣٢.(  

ـــــــة    .  ریال یمني ١٠٠٠: ألول مرة   : رســــــــوم نقدیــ
  . ریال یمني ٥٠٠: للتجدیـد 

ـــــــراءات    . لمندوب العلمي لدى الهيئةتسجيل ا -١  : اإلجــــــــــــ
  .استيفاء الرسوم المقرةالتأآد من  -٢
إصدار الترخيص صالح لمدة عام واحد تحت توقيع وزیر  -٣

  .الصحة 

ــدمة   سبعة  أیام   :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  اإلدارة العلمـيـــة للبحـــوث واإلعـــالم الـــدوائي



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٥٠      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 
 

ــــة اسم ـدمـــــ ـ ة اليمــدار دليل األدوی   ـــإص  :  الخــــــ ش  ـــني ، نش ـ سم ، ن  رةـــرة البل
   .دواءــال

ـــة  ام والخاص ومستورد         : المستفيــــد مـــن الخدـم صحي الع املين في القطاع ال ع الع ة وجمي  األدوی
  . والمستلزمات الطبية 

  . طلب رسمي من المستفيد .١: شروط الحصول على الخدمـة 
  . استيفاء الرسوم المقرة للدليل فقط .٢

  .سدید الرسوم للدليل فقط  سند ت  : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

  ). ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم 

ـــــــة    )  . حسب التكلفة(دليل األدویة   .١  : رســــــــوم نقدیــ
 .نشرة البلسم الدوائية توزع مجانًا  .٢
  .نشرة الدواء توزع مجانًا .٣

ـــــــراءات    .تصنيف األدویة و مراجعة المجموعات .١  : اإلجــــــــــــ
 .استالم المقاالت ومراجعتها وتحدید ما هو صالح للنشر .٢
 .اإلخراج والطباعة  .٣
  .التأآد من استيفاء الرسوم  .٤

ــدمة   .تينسن یصدر آل –دليل األدویة  .١  :  زمـــــن إنجــاز الخــ
  . تصدر آل ثالثة أشهر–نشرة البلسم الدوائية  .٢
  .آل ثالثة أشهر تصدر –نشرة الدواء  .٣

  اإلدارة العلمـيـــة للبحـــوث واإلعـــالم الـــدوائي



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٥١  

 

ـة اسم ـدمــــــ عة          :  الخــــــ ة الخاض ستلزمات الطبي ة والم ي لألدوی ر تحليل دار تقری إص
  للتسجيل لغرض

  )). مراقبة جودة الدواء والمستلزمات الطبية (( 
ـــة  ـــن الخدمـ ة،    والشرآات المحلية واألجنبية، مستورد    : المستفيــد م ة والمستلزمات الطبي صنع  األدوی ن والم

  .ن، الجهات الرقابية المعنيةوالمحلي

  .إرسالية من اإلدارة العامة للهيئة -١: شروط الحصول على الخدمة 
  .دفع الرسوم المقرة -٢

 -: األدویة والمستلزمات الطبية المقدمة للتسجيل -أ  : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 
 .ملف للصنف المطلوب تحليله یتضمن الوثائق مكتملة -١
 .عينات آافية إلجراء جميع التحاليل -٢
 ).أصلية(المادة العياریة  -٣
 .إرفاق سند تسدید الرسوم -٤
  -: العينات العشوائية التي تؤخذ من موانئ ومنافذ الوصول -ب
  .إرسالية من اإلدارة العامة  -١
  .سند تسدید الرسوم + إرفاق عينات آافية للتحليل  -٢

  النماذج المستخدمة
  :في تقدیم الخدمة

  ).١(لحصول على الخدمة، نموذج رقم طلب ا  -أ 
ات ــمستلزم ـة والــــ لألدوی)Analytical - Report(ي ــــریر تحيلــــــتق  -ب 

  . )٣٣(الطبية الخاضعة للتسجيل، نموذج رقم 

ـــــــة   . دوالر ٢٠٠:  ل ياألدویة المقدمة للتسج )١  : رســــــــوم نقدیــ
  ).ل وجبة یتم تحليلها عن آ(  دوالر ١٠٠: العينات العشوائيـــــة )٢
سجيل   )٣ عة للت ة الخاض ستلزمات الطبي ة: الم ر .   دوالر١٠٠: المعقم غي

  دوالر٥٠:المعقمة
  . دوالر٢٥:       الخيوط الجراحية 

ـــــــراءات   . قسم الجودة للمراجعةإلىإحالة الملف والعينات  -١  : اإلجــــــــــــ
 .التأآد من استيفاء الرسوم المقرة -٢
 .الصنفتحليل  -٣
ة            -٤ وطني للرقاب ر ال دیر المختب ع م إصدار التقریر التحليلي المناسب تحت توقي

  .على األدویة

ــدمة    أشهر ٦ – ٤  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

   األدويـــــةلى ـة عـــني للرقابــر الوطــمختبـإدارة ال



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٥٢      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 

ـــة اسم ـــــــــ صناعة         :  الخدمـــ ستلزمات ال ة وم ر المراقب ام غي واد الخ تيراد للم ة اس نح موافق م
  .الدوائية المحلية

ـــــــة المستفيــــد    ن لألدویة والمستلزمات الطبية ون المحليو المصنع-  : مـن الخدمـ

ـة  شروط الحصول على الخدمــــ
 :  

 . تقدیم طلب رسمي  .١
ة       / أن یكون  المصنع     .٢ ة العام رخيص من الهيئ ى ت المعمل حاصًال عل

 .  ومسجًال لدى الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية لالستثمار
صن  .٣ دیم الم سنویة   / ع تق ه ال ل خطت دات   ( المعم المواد والمع شف ب آ

  ).المطلوب استيرادها 

ــــة   . طلب رسمي من الجهة المستفيدة  -أ  : الوثائـــــــــــــق المطلوبـــ
  . إرفاق فاتورة أصلية مع صورة منها  -ب 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :  الخدمة

  ) .١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم 

ـــــةرســـ   . لألصناف المعبأة في عبوات صغيره أو جاهزة(CIF)من إجمالي قيمة الفاتورة % ١  : ــــــوم نقدیـــــــــــ
  %.١بقية المواد الخام معفية من رسوم الـ 

ـــــراءات  ـــــــــ  . استالم الطلب وإحالته الى اإلدارة المختصة للمطابقة .١  : اإلجــــــــــــ
 . الكمبيوترإدخال البيانات في .٢
.  التأآد من تسدید الرسوم إذا آانت األصناف معبأة في عبوات صغيرة أو جاهزة .٣
ام              .٤ دیر ع ع م دة تحت توقي دة سنة واح منح الموافقة باالستيراد صالحة لم

  .الهيئة

ـــــة   .یوم واحــد  : زمــــن إنجــــاز الخدمــــ

  ة  ــــليـمحـة الــــة الدوائيــإدارة الصناع



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٥٣  

 

 

ـــة اسم ـــــــــ واد    :  الخدمـــ راج للم نح إف ستلزمات     م ة وم ر المراقب ام غي  الخ
   .الصناعة الدوائية المحلية

ـــــــة    .  لألدویة والمستلزمات الطبيةن ون المحليو المصنع -  : المستفيــــد مـن الخدمـ

ـة   . تقدیم طلب رسمي  .١  : شروط الحصول على الخدمــــ
 . الحصول على موافقة استيراد مسبقة .٢
عرًا     أن تكون المواد المطلوب استير   .٣ ًا وس ًا ونوع ة آم ادها مطابق

 . للموافقة الممنوحة
  .أن تكون مستندات الشحن أصلية ومكتملة .٤

ــــة   . تقدیم طلب رسمي من الجهة المستفيدة -أ   : الوثائـــــــــــــق المطلوبـــ
 . صورة منها+ أصل موافقة االستيراد الممنوحة   -ب 
ة  -ج  شحن التالي ستندات ال اق م لية، قائ : (إرف اتورة أص ة ف م

هادات      ل ش شأ، أص هادة المن شحن، ش صة ال ة، بولي التعبئ
  ).  التحليل

  ) .١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم :  النماذج المستخدمة في تقدیم الخدمة

ـــــــة    ال توجد   : رســــــــــوم نقدیــــــــــ

ـــــــراءات  ـــــــــ  . ى اإلدارة المختصة للمراجعةاستالم الطلب وإحالته إل .١  : اإلجــــــــــــ
 . مطابقة فاتورة الشحن مع موافقة االستيراد الممنوحة .٢
صناعة      .٣ ستلزمات ال ة وم ر المراقب ام غي واد الخ راج للم نح إف م

ام          دیر ع ع م د تحت توقي الدوائية المحلية صالحًا لمدة شهر واح
  . الهيئة

ــــــــة    .یوم واحــد  زمــــن إنجـــــاز الخدمـــ

  إدارة الصناعــة الدوائيــــة الـمحـليــــة  



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٥٤      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

ــــة اسم ـدمـــــ صنع    :  الخــــــ رخيص م دار ت ة    / إص ي لألدوی اج محل ل إنت / معم
  . المستلزمات الطبية

ـــة    .المستلزمات الطبية / األدویة ومصنع  : المستفيــــد مـــن الخدـم

 .تقدیم دراسة الجدوى االقتصادیة عبر الهيئة العامة لالستثمار -١  : شروط الحصول على الخدمـة 
  . طلب للحصول على ترخيص بالتصنيعتقدیم  -٢
صنيع        -٣ شروط الت ل ل صنع أو المعم ة الم تقریر اللجنة المكلفة بمطابق

 . المستلزمات الطبية/ الجيد لألدویة 
  .دفع الرسوم المقرة -٤

 :  ألول مرة -أ  : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 
 .ملف موقع التصنيع -١
امعي  الي   -٢ صيدالني الج ي ال سئول الفن ف الم ى   مل وي عل ي  یحت من

ة الشخصية    (الوثائق التالية   صورة الشهادة الجامعية، صورة البطاق
 )..٤x٦، صورة من عقد العمل، صورتان شمسيتان 

 ٦×٤ن ين شمسيت للبطاقة الشخصية للمالك مع صورتيإرفاق صورة  -٣
. 
 .إرفاق سند تسدید الرسوم -٤
  :  للتجدید -ب

  .سند تسدید الرسوم +     إرفاق طلب 

ذج المستخدمة في تقدیم النما
  :الخدمة

  ). ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  -١
ة،   / معمل إنتاج محلي لألدویة / ترخيص مصنع  -٢ المستلزمات الطبي

  ). ٣٤(نموذج رقم 

ـــــــة    .  دوالر٥٠٠: ألول مرة   : رســــــــوم نقدیــ
  .  دوالر ٢٥٠: للتجـدید 

ـــــــراءات  صنيع        -١  : اإلجــــــــــــ شروط الت صنع ل ة الم ألول مرة نزول لجنة للتأآد من مطابق
ذلك     ر ب ع تقری د ورف دوائي الجي ة   ال ام الهيئ دیر ع ى م ة  +  إل موافق

 .اللجنة الفنية للتسجيل
 .التأآد من استيفاء الرسوم المقرة -٢
ر       -٣ ع  وزی ت توقي نوات تح دة ثالث س الح لم رخيص ص إصدار الت

  . الصحة

ــ   .  شهــــر  واحــــد  :  دمةزمـــــن إنجــاز الخــ

  إدارة الصناعــة الدوائيــــة الـمحـليــــة  



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٥٥  

 
 

ـــة اسم ـــــــــ   .ليــي محـــدالنـــج صيـــمنتـداول لـــادة تــدار شهـــإص  :  الخدمـــ

ـــــــة  المصانع والمعامل المحلية المنتجة لألدویة والمستلزمات الطبية الخاضعة   : المستفيــــد مـن الخدمـ
  .للتسجيل

ـة شروط الحصول على الخدمـ ـــ
 :  

  .تقدیم طلب رسمي .١
 . في السوق المحلية ومتداوًالأن یكون الصنف مسجًال .٢
  .المقرةدفع الرسوم  .٣

ــــة   .تقدیم طلب رسمي من الجهة المستفيدة  -أ   : الوثائـــــــــــــق المطلوبـــ
ى        -ب  شتملة عل ة م شرآة المنتج ن ال ادرة م ب ص ل وترآي هادة تحلي ش

ة   ساعدة والملون ة والم واد الفعال ا  الم ة وآمياته ة والمطعم  والمنكه
 .لشرآة المنتجةلمختومة بختم المختبر 

  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -ج 
النماذج المستخدمة في تقدیم 

  :  الخدمة
 ). ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  .١
  ).٣٦(شهادة تداول لمنتج صيدالني محلي، نموذج رقم  .٢

ـــــة    .  دوالر٢٥٫٠٠  : رســـــــــوم نقدیـــــــــــ

ــــراءات  ـــــــــ تالم .١  : اإلجــــــــــــ ب       اس ة الطل صة لدراس ى اإلدارة المخت ه إل ب وإحالت  الطل
 .واستكمال اإلجراءات

  .التأآد من استيفاء الرسوم .٢
ام        .٣ دیر ع ع  م ت توقي يدالني تح تج ص داول لمن هادة ت إصدار ش

  .الهيئة
ــــة   .ن ایـومــ  :زمــــن إنجـــاز الخدمـــــ

  إدارة الصناعــة الدوائيــــة الـمحـليــــة  



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٥٦      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 

ـــة اسم ـــــــــ  GMPع الدوائي الجيد ــإصدار شهادة التصني  :  الخدمـــ
ات ـــمستلزمـة والــــلي لألدویــاج محــل إنتــمعم/مصنعـل

  .ةـــالطبي
ـــــــة    .لألدویة والمستلزمات الطبيةن ون المحليوالمصنع  : المستفيــــد مـن الخدمـ

ـة  شروط الحصول على الخدمــــ
 :  

 .قدیم طلب رسميت .١
 .المعمل مسجًال لدى الهيئة / أن یكون المصنع  .٢
صنع   .٣ ق الم د   / أن یطب دوائي الجي صنيع ال روط الت ل ش المعم

GMP. 
صنع  .٤ شي    / أن یخضع الم ل مفت ن قب دوري م يش ال ل للتفت المعم

 .الهيئة المكلفين
  .المقرةدفع الرسوم  .٥

ــــة   .لجهة المستفيدةطلب رسمي من ا  -أ   : الوثائـــــــــــــق المطلوبـــ
دوائي     / التزام المصنع   -ب  صنيع ال شروط الت ًا ل المعمل بالتصنيع طبق

 .GMPالجيد 
صنيع          -ج  شروط الت صنع ب زام الم ن الت ة ع اریر الدوری وفر التق ت

 .الدوائي الجيد
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -د 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :  الخدمة

 ). ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  .١
ة،    ش .٢ ة المحلي شرآة المنتج د لل دوائي الجي صنيع ال صن(هادة الت  عم

  ).٣٥(نموذج رقم ) معمل محلي/

ـــــة    .  دوالر٢٥٫٠٠  : رســــــــــوم نقدیــــــــــ

ـــــراءات  ـــــــــ  .استالم الطلب وإحالته إلى اإلدارة المختصة .١  : اإلجــــــــــــ
 .ریةالرجوع إلى تقاریر لجان التفتيش الدو .٢
 .التأآد من استيفاء الرسوم .٣
صالحة لمدة سنة  GMPإصدار شهادة التصنيع الدوائي الجيد  .٤

  واحدة تحت توقيع  مدیر عام الهيئة
ـــــة   .یوم واحـــد  :زمــــن إنجــــاز الخدمــــ

  إدارة الصناعــة الدوائيــــة الـمحـليــــة  



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٥٧  

 

ـة اسم ـــــــ ـ موافقـال  :  الخــــدـم صدی ــ ى ت ـر األدویــة عل ستلزم ـة والـ ـات الطبيــم ة ـ
   .ةــمحليـال

ـــة  ـن الخدمـ   .لألدویة والمستلزمات الطبيةن ون المحليوالمصنع : المستفيـــد ـم

شروط الحصول على 
  : الخدمة 

 .تقدیم طلب رسمي .١
 .المعمل واألصناف مسجلين لدى الهيئة/ أن یكون المصنع .٢
  .إرفاق المستندات الخاصة بالتصدیر .٣
 . نيع الدوائي الجيدالمعمل یطبق شروط التص/ أن یكون المصنع  .٤
 .موافقة الهيئة على الطلب الخاص باألصناف المراد تصدیرها .٥
  .المقرةدفع الرسوم  .٦

  . طلب رسمي من الجهة المستفيدة  -أ  : الوثائـــــــق المطلوبــــــة 
 . فاتورة باألصناف والكميات مع أسعار التصدیر  -ب 
 .المعمل المحلي/ شهادة تحليل من المصنع   -ج 
 . لتداول لألصناف المنتجة محليًا المراد تصدیرهاصورة من شهادة ا  -د 
 .وثائق األصناف المراد تصدیرها  -ه 
  .إرفاق سند تسدید الرسوم  -و 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

  ). ١(طلب الحصول على الخدمة،  نموذج رقم 

ـــــــة    .  دوالر لكل وثيقة٢٥٫٠٠  : رســــــــوم نقدیــ

ــــــ اتورة  (مراجعة وثائق الشحن     .١  : ـراءات اإلجــــــــــــ هادة  –الف داول ال ش ل  -ت هادات التحلي  - ش
 ). شهادة المنشأ

  .التأآد من استيفاء الرسوم .٢
  .التصدیق على وثائق الشحن تحت توقيع مدیر عام الهيئة .٣

ـدمة   .یوم واحد  :  زمـــن إنجــاز الخـــ

  يــــة الـمحـليــــة  إدارة الصناعــة الدوائ



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٥٨      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

ـــة اسم ـــــــــ ة ــة لألدویـــمحليـة الـــــع الصناعيــمشاریـة الـــم  دراســــيـتقي  :  الخدمـــ
  .محليةـة الـــات الطبيـــلزمـتـمسـوال

ـــــة    .  لألدویة والمستلزمات الطبيةن ون المحليو المصنع -  : المستفيــــد مـن الخدمـ

 . تقدیم طلب رسمي -١: شروط الحصول على الخدمـة 
 .أن یحدد مكان وموقع التصنيع -٢
ون   -٣ ة      أن یك ة العام ن الهيئ رخيص م ى ت ًال عل ب حاص دم الطل مق

 .لالستثمار
 .إرفاق صورة من دراسة الجدوى االقتصادیة للمشروع -٤
ات          -٥ تخلص من المخلف ة ال ين آيفي أن یرفق صاحب المشروع دراسة تب

   .والملوثات الصناعية 
ـة   .تثمارتقدیم طلب رسمي عبر الهيئة العامة لالس  -أ   : الوثائـــــــــق المطلوبــــــ

 .إرفاق دراسة الجدوى االقتصادیة للمشروع الصناعي  -ب 
  .إرفاق دراسة تبين آيفية التخلص من المخلفات والملوثات الصناعية  -ج 
 .إرفاق آشوفات بالمعدات والمواد الالزمة إلقامة المصنع  -د 
 .تحدید األصناف التي سيقوم بإنتاجها  -ه 
   .تحدید مكان وموقع التصنيع  -و 

  النماذج المستخدمة
  :  دیم الخدمةفي تق

  ) .١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم 

  . ال توجــد  : رســــــــــوم نقدیــــــــــة 

ــــــــــراءات   . استالم الطلب وقيده وإحالته إلى اإلدارة المختصة للدراسة -١  : اإلجــــــــــــ
 .عدم الموافقة/عرض الموضوع على اللجنة الفنية للموافقة  -٢
 .دم الموافقة على اللجنة إبداء األسبابفي حالة ع -٣
في حالة الموافقة إصدار بالغ بالموافقة على إقامة المشروع موقعًا من  -٤

   مدیر عام الهيئة

  .أســــبــوع واحـــــد  :زمــن إنجــاز الخدمة

  إدارة الصناعــة الدوائيــــة الـمحـليــــة  



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

ية الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطب–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٥٩  

 
 

 

ـــة اسم ـــــــــ ة، ال   ـتقيي   :  الخدمـــ ة النباتي ة األدوی ة، ـم ودراس مكمالت الغذائي
ة، وم  ــحض مست ل الطبي ـرات التجمي ا ال  ـ ـمقدمـا في حكمه ة ــ

  .لــللتسجي
ـــــــة  ستورد-  : المستفيــــد مـن الخدمـ ة،   و الم ة،المكمالت الغذائي ة النباتي ة لألدوی شرآات المنتج ن، ال

  . مستحضرات التجميل الطبية
شروط الحصول على الخدمـــة 

 :  
 . تقدیم طلب رسمي .١
 .جًال لدى الهيئة أن یكون المستورد مس .٢
 ).عالجي( أن یكون لألصناف تأثير طبي  .٣
راد          .٤ ة الم ماء العلمي ات األصناف باألس إرفاق المستورد قائمة بترآيب

تسجيلها مع تحدید المقادیر للمواد في الشكل الصيدالني بما في ذلك      
 .المواد المساعدة والمستخدمة في االستخالص

دود المسموح   أن تكون المعادن الثقيلة والمبيدات ال  .٥ حشریة ضمن الح
 .بها دستوریًا

 صادرة من .G.M.Pأن تكون الشرآة المنتجة حاصلة على شهادة الـ .٦
  .السلطات الصحية في بلد المنشأ

ـة   . طلب رسمي من الجهة المستفيدة  -أ  : الوثائـــــــــــق المطلوبــــــ
  ..G.M.Pإرفاق ملف الشرآة محتویًا على شهادة الـ  -ب 
 .ت التي تثبت الفعالية العالجية لألصنافإرفاق الدراسا  -ج 
 .إرفاق قائمة باألصناف المراد تسجيلها  -د 
  .تقدیم عينـتين من آل صنف  -ه 

  النماذج المستخدمة
  :  في تقدیم الخدمة

  ) .١(  طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم -١

ـة    ال توجــــــد  : رســــــــــوم نقدیـــــــــــ

ــــــ ــراءات اإلجــــــــــــ  . استالم الطلب وإحالته الى اإلدارة المختصة للدراسة .١  : ـــ
ة        .٢ سجيل لغرض الموافق دم  / عرض الموضوع على اللجنة الفنية للت ع

 .الموافقة
 .في حالة عدم الموافقة على اللجنة إبداء األسباب .٣
ام            .٤ دیر ع ل م ًا من قب ة موقع ة إصدار بالغ بالموافق ة الموافق في حال

  .الهيئة

  .أسبوع إلى ثالثة أسابيع  : ن إنجــاز الخدمــــــــةزمــــ

  ة ــل الطبيــرات التجميــة ومستحضــة النباتيــإدارة األدوي


