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

 
 

ــــة  ـدمـــــ  والمستلزمات الطبية غير منح موافقة إفراج لألدویة  : اسم الخــــــ
  المراقبة للبعثات الطبية وما في حكمها

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 
  .تكون مستندات اإلفراج مكتملةیجب أن  -٢

  : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 
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(وذج رقم نمطلب 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
راج    -٣ ة إف نح موافق دة شهر واحد   م ع   صالحة لم  تحت توقي

  . مدیر عام الهيئة

  یوم واحد  :  ـدمةزمـــــن إنجــاز الخـــ

  إدارة اإلحصــــاء



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٢      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 
 

ــــة  ـدمـــــ ـإص  : اسم 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(التقریر السنوي اإلحصائي  -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
 . الرسوم المقرةالتأآد من استيفاء  -٣
 .إصدار اإلحصائيات المطلوبة -٤
  .إصدار التقریر السنوي عن نشاط الهيئة -٥

ــدمة   . ثالثة أشهر–ثالثة أیام   :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  إدارة اإلحصــــاء


