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

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

  .القطاع العام والبعثات الطبية والشرآات األجنبية -٢

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

. المستورد والشرآة المنتجة وأصنافها مسجلين لدى الهيئة
  .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        -ب  فاتورة مبدئية باسم الجهة المستفيدة مبينًا فيها االسم التجاري واالس

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

 . الرسومإرفاق سند تسدید  -ج 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

ًا،            ة دولي واد مراقب ة وم رخيص استيراد أدوی ى ت ب الحصول عل استمارة طل
  ).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:  قطاع الخاص ال  : رســــــــوم نقدیــ
شرآات    ة وال ات الطبي ام والبعث اع الع صنع   القط ة والم ة األجنبي ن والبترولي

  .ن من الرسوميومعف: نوالمحلي

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

 .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
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١١٦- ٢     لزمات الطبية الهيئة العليا لألدویة والمست– خدمات وزارة الصحة العامة والسكان 

 
 

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

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

شروط الحصول على الخدمة 
 :  

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

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

  .ترخيص االستيراد الممنوح

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

 .شهادة المنشأ ویشترط أن تكون جميع الوثائق معمدة بالتعميد المناسب

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

وذج رقم استمارة طلب الحصول على أمر إفراج أدویة ومواد مراقبة دوليًا، نم   
)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
  .اریر دوریة وسنویةالمخدرات بما تم وصوله بتق

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

اریخ  ت
  . تحت توقيع مدیر عام الهيئةإصداره
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ــــة  ـدمـــــ ع وصرف     : اسم الخــــــ ة على توزی ة   الرقاب واد الخاضعة للرقاب  الم
   .الدولية

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

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

. تقدیم طلب من الجهة المستفيدة مع تحدید الكمية المطلوبة .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   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة  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 

قدیم النماذج المستخدمة في ت
  :الخدمة

   ).١(نموذج رقم طلب الحصول على الخدمة، 

ـــــــة    . ال توجـــــــــــــد  : 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
 .  من وجود العبوات الفارغة وإتالفهاالنزول للتأآد .٣
ات     .٤ ام الكمي التوقيع في السجالت المعتمدة من المراقب أم

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

ــدمة   .یوم واحد  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  إدارة الـمخــــدرات


