
  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

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

 
 

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

  .ةــوالجوی
ـــة  ن ون المحليو الخاص والمختلط ، المصنعالجهات الحكومية والقطاعان  : المستفيــــد مـــن الخدـم

  . الطبية األجنبية ،الهيئات السياسية،الجمعيات الخيریة ، البعثات 

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

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

 .وجدت
 وليصة الشحنأصل شهادة المنشأ ،  قوائم التعبئة ، ب  -ه 
. تفویض قانوني من الجهة المستفيدة للشخص المفوض بالمعاملة  -و 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

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

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

ـــــــة          ال توجد   : رســــــــوم نقدیــ

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

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

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

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

ادقة النهائية على اإلفراج البضاعة الواصلة والمطابقة تتم المص    .٥
  .عنها طبقًا لتوجيهات 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- ٢      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– الصحة العامة والسكان  خدمات وزارة

 

ــــة  ـدمـــــ    .نـریـــمسافـول الــاالت وصــة على صــالرقاب  : اسم الخــــــ

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

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

  .العالج

  . ریضتقریر طبي باألدویة المصحوبة مع الم  -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 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

  

  ). ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  .١
، نموذج رقم )ة مسبقةبدون موافق(محضر ضبط أدویة واصلة  .٢

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

ـــــــة    . ال توجـــــــــــــد  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات   .  ساعة٢٤تكليف صيدالني مختص بالقيام بالمناوبة لمدة  .١  : اإلجــــــــــــ
 . رفع تقریر من مندوب الهيئة بكميات األدویة الواصلة .٢
ة  في حالة وجود  .٣ ز األدوی ة   /  مخالفة یتم حج المستلزمات الطبي

 .والرفع إلى اإلدارة العامة التخاذ اإلجراءات المناسبة
اإلفراج عن األدویة الواصلة إذا آانت لالستخدام الشخصي أو  .٤

 التحریري من لتوجيهلعينات لغرض التسجيل أو التحليل طبقًا    
  . 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
 

  الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٣

 
 

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

  .تقدیم طلب رسمي من المستفيد .١  : شروط الحصول على الخدمـة 
  . لى البریدوجود أدویة واصلة إ .٢

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

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

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

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

ـــــــة    . ال توجـــــــــــــد  : رســــــــوم نقدیــ

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

المستلزمات الطبية والرفع / م حجز األدویةفي حالة وجود مخالفة یت .٢
 .إلى اإلدارة العامة التخاذ اإلجراءات المناسبة

صي أو     .٣ تخدام الشخ ت لالس لة إذا آان ة الواص ن األدوی راج ع اإلف
ًا    ل طبق سجيل أو التحلي رض الت ات لغ ن   عين ري م ه التحری للتوجي

  . مدیر عام الهيئة

ــدمة   .یوم واحد  :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  إدارة الرقابــة والتفتيــش الــدوائي



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٤      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– الصحة العامة والسكان  خدمات وزارة

 

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

ـــة    .  األدویة والمستلزمات الطبية بالجملةو وموزعومستورد  : المستفيــــد مـــن الخدـم

ة،  ( من حيث توفير مكتب ومخازن ومعرض مطابق للشروط  .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
ى توآي    .٤ ل من  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

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

  .خمسة مستوردین أو مصنعين محليين رسميين
  . خدمةطلب الحصول على ال  -أ   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 

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

  : التالية
 .صورة المؤهل الجامعي 
 . من الطرفينالموقع صورة من العقد  
 .  صورة من البطاقة الشخصية 
 .٦ ٤xن ان شمسيتورتا ص 

  .٦×٤ن لمالك المنشأة مقاس ا صورت-هـ

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

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

. 
  )١٤(أمر تكليف، نموذج رقم  .٣

ـــــــة    . ـــــــــــد  ال توج  : رســــــــوم نقدیــ

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

  الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٥

 
 

ــــة  ـدمـــــ ـالتفتي  : اسم 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        .١  : شروط الحصول على الخدمـة  الحصول على ترخيص المنشأة الصيدالنية من الهيئ
 المفعول

 .توفير المحل المناسب طبقاًً للشروط .٢
 .م المحل المرخصتوفير السجالت وفواتير البيع باس .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
واطنين أو      .٦ شفيات أو الم ن المست كاوى م ات أو ش ى بالغ تلق

 . 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(أمر تكليف، نموذج رقم  .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    )في حالة وجود مخالفة تكون الغرامة بموجب الالئحة( ال توجد   : رســــــــوم نقدیــ

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

 )المقلدة أو المزورة
في حالة وجود مخالفة یتم الرفع الى اإلدارة العامة التخاذ     .٥

 . اإلجراءات القانونية المناسبة
  .ات اإلدارة العامةللهيئة المتعلقة بالمخالفةتنفيذ قرار .٦

ــدمة   .  یومين-  یوم    :  زمـــــن إنجــاز الخــ

  ـدوائيإدارة الرقابــة والتفتيــش الـ



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٦      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– الصحة العامة والسكان  خدمات وزارة

 
 

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

ـــة    .یة والمستلزمات الطبية األدوو 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       .٢ أن یكون المصنع الخاص بإنتاج األدویة والمستلزمات الطبي
 . مسجًال لدى الهيئة

أن یكون لدى الشرآة المنتجة ترخيص من السلطات المختصة  .٣
  .ي بلد المنشأف
 + 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   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 
ين صيادلة   الموافقة على تحمل نفقات السفر واإلقامة     -ب   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(تقریر عن تفتيش الشرآة  -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

 لعدد صيدلييننفقات اإلقامة +   سفر تذآرتا+  دوالر ٢٠٠٠ 
 . اثنين

  معفية من الرسوم :   المصانع والمعامل المحلية )٢

ـــــــراءات    .صيادلةمن ال أمر تكليف بالتفتيش لعدد اثنين -١  : اإلجــــــــــــ
 GMPالمصنع لشروط التصنيع الدوائي الجيد  التأآد من تطبيق -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

  .بالتفتيش
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  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال
 

  الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية–ات وزارة الصحة العامة والسكان ـخدم       ١١٦- ٧

 
 

ــــة  ـدمـــــ ـ سح  : اسم 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
  .لألدویة والمستلزمات الطبية

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

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

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

ب من            -ب  سوق أو طل صنف من ال وجود تقاریر دولية بسحب ال
  . تجةالشرآة المن

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 
دة أو       -ه  ة، مقل رة، منتهي ة، متغي ة، حكومي ناف مهرب ود أص وج

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

  .لمنظمات المختصةغيرهم من الجهات وا
  .تقدیم طلب من المستورد أو الشرآة المنتجة  -ز 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

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

)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

ي         )٣ صحة ف ب ال ة ومكات روع الهيئ ى ف يم إل ل تعم عم
  .. المحافظات بسحب األصناف وإتالفها
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  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

١١٦- ٨      الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبية– الصحة العامة والسكان  خدمات وزارة

 
 
 

ــــة اسم الخ ـدمـــــ   .ةـــــــالف األدویــــــــإت  : ــــــ

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
  . ع الجيدلشروط التصني

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

  .تواجدت فيه
 . تالفالطلب أو البالغ باإل  -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
 . محاضر الضبط التي تؤآد وصولها بطریقة غير شرعية  -ه 
  .التكليف الرسمي ألعضاء لجنة اإلتالف  -و 

في تقدیم النماذج المستخدمة 
  :الخدمة

  ).١٤(أمر تكليف نموذج رقم 

ـــــــة    . ال توجــــــــــد  : رســــــــوم نقدیــ

ـــــــراءات    . صيادلة من قبل الهيئة لإلشراف على اإلتالفمن التكليف اثنين  .١  : اإلجــــــــــــ
ة   .٢ ات ذات العالق شارآة الجه ث   (م ة، البح ارك ، صحة البيئ الجم

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

 . الجهات ذات العالقة
 محضر   صورة من ًا بهرفع تقریر الى اإلدارة العامة للهيئة مرفق    .٦

  . اإلتالف
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