
  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــحالص وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

  الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية–مة والسكان ات وزارة الصحة العاـخدم       ١١٦- ١
 

 

  : إســـــم الخـــــــدمـــــــــة 
  

ة       ر المراقب ة غي ستلزمات الطبي ة والم تيراد لألدوی ا   منح موافقة اس وم
  في حكمها 

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

ة   ا ر المراقب ة غي واد الكيميائي نان –لم ستلزمات األس أثير  - 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

   .والمختلطالخاص ن  والقطاعاالجهات الحكومية   : المستفيــــد مـــن الخدمــــة 

ا            -١: ـةشروط الحصول على الخدم ة وختمه ستلزمات الطبي ة والم تيراد لألدوی ة اس تعبئة استمارة طلب موافق
  .من الجهة المستفيدة

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

 . الحكومي
ة الخا      -٣ ستلزمات        یجوز ألصحاب المنشآت الطبي دات والم تيراد المع صة اس

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

الوثائـــــــق المطلوبــــــــــــة 
 :  

ب رسمي  -أ  ع صو+  طل اتورة أصلية م اتورة ف وي ف ا ویجب أن تحت رة منه
اري و  م التج ى االس ة عل شائع   إاألدوی م ال ه االس ى جانب  GENERIC(ل

NAME ( 
أصل إشعار إدارة الحسابات بالهيئة+ إرفاق صورة من سند تسدید الرسوم   -ب 
ر الخاضعة      -ج  ة غي ستلزمات الطبي ة للم أمين الخارجي هادة الت ن ش  صورة م

  .للتسجيل
قدیم النماذج المستخدمة في ت

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

ساب البضاعة      ) CIF(من القيمة اإلجمالية للفاتورة     % ١رسوم الـ    -١ : رســــــــوم نقدیــــــــــــــــــة مع احت
  .المجانية والعينات 

  -: من الرسوم نويمعفـال -٢
  .  الحكومية الجهات 

  .استالم الطلب وقيده وإحالته إلى اإلدارة المختصة  -١: اإلجــــــــــــــــــــــــــــراءات
ه في               -٢ ة وإدخال دراسة الطلب ومقارنته مع ما هو مسجل ومع الوثائق المرفق

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

 .الخاص
  .مدیر عام الهيئةتحت توقيع يراد صالحة لمدة سنة واحدة منح موافقة االست -٤

زمـــــــن إنجــــاز 
  :  الخـــــــدمـة

  .یومان

  والتسعيـــرةاالستيـــرادإدارة



 
 

ي       :  الخـــــــدمـــــــــة اسم 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   الم–األدوی ستلزمات الطبي
سجيل      عة للت ر الخاض سجيل وغي عة للت ون  –الخاض ات العي ل – قرني  المحالي

ة  ة -المخبری ر المراقب ة غي واد الكيميائي ي–الم 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
  .ن الخاص والمختلطالجهات الحكومية والقطاعا  : ــــد مـــن الخدمــــة المستفي

ة           -١  : شروط الحصول على الخدمـة  ا من الجه ة وختمه ستلزمات الطبي تعبئة استمارة طلب إفراج لألدویة والم
  .المستفيدة

 .یجب أن تكون مستندات اإلفراج مكتملة -٢
ة ل    -٣ عار مطابق ات واألس ناف والكمي ون األص ب أن تك تيراد  یج ة االس موافق

  .الممنوحة
 :ن الخاص والمختلطالقطاعا) أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 

  .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
اء الجمرآي   :أصل وصور للمستندات التالية   +طلب رسمي  ول     –اإلعف  إخطار قب

ستفيدة           –العطاء ة الم ختم وتصدیق مستندات الشحن وخصوصًا الفواتير من الجه
.(  

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

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

  ال توجد  : رســــــــوم نقدیـــــــــة 
  .استالم الطلب وقيده وإحالته إلى اإلدارة المختصة  -١  : اإلجـــــــــــــــــــراءات 

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

  .یوم واحد  :  زمـــــن إنجــاز الخــــدمة

  والتسعيـــرةاالستيـــرادإدارة



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــحالص وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

  الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية–مة والسكان ات وزارة الصحة العاـخدم       ١١٦- ٣
 

 
 
 

  ةـــة والتجزئـــة للجملـــرة بيع األدویـــدار تسعيــإص  :  الخـــــــدمـــــــــة اسم

  . األدویةومستورد -١  : المستفيــــد مـــن الخدمــــة 
ة  -٢ ي الهيئ ة ف ات ا لرقابي ة  الجه صحة العام ي وزارة ال ا وف  وفروعه

  . والسكان والجهات التابعة لها

 . طلب رسمي من المستورد أو الجهة المستفيدة -١  : شروط الحصول على الخدمـة 
دى  -٢ سجلين ل شرآات المصنعة وأصنافها م ستورد وال ون الم أن یك

  الهيئة

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

 . طلب رسمي من الجهة الرقابية المختصة  -ب 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

 ) .١(طلب الحصول على الخدمة نموذج رقم 

  ال توجد  : رســــــــوم نقدیـــــــــة 

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

  یوم واحد  :  زمـــــن إنجــاز الخــــدمة

  ستيـــراد والتسعيـــرةاالإدارة


