
  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

 

ـــة  ـــــــــ ـ وي ودارسة التكافـــر الحيـــة التوافـــم دراس ـــتقيي  : اسم الخدمـــ ؤ ــ
  .ويـــالحي

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

ـة   .جيل للتسًاأن یكون الصنف الدوائي مقدم .١  : شروط الحصول على الخدمــــ
تقدیم دراسة التوافر الحيوي ودراسة التكافؤ الحيوي لألشكال   .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

 .تقدیم طلب رسمي من الجهة المستفيدة  -أ   : ـــة الوثائـــــــــــــق المطلوبــــ
 .إرفاق دراسة التوافر الحيوي ودراسة التكافؤ الحيوي  -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  ـــــــــ  .استالم الطلب وقيده وإحالته إلى اإلدارة المختصة للدراسة .١  : اإلجــــــــــــ
ة      .٢ دم  / عرض الموضوع على اللجنة الفنية للتسجيل للموافق ع

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

  .التسجيل باستكمال إجراءات تسجيل الصنف

ــــة   .  یومًا٣٠ - ١٥  : زمــــن إنجـــاز الخدمـــــ

  عـــالم الـــدوائياإلدارة العلمـيـــة للبحـــوث واإل



  ةـــوميــالحك اتــــالخدم لــــدلي
  ةــلألدوی العليا ةـالهيئ  -  والسكان ةــالعام ةــالصح وزارة

 ةـــالطبي اتــمستلزمـوال

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

 

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

ــــ   .ن والشرآات المنتجة لألدویة والمستلزمات الطبيةوالمستورد  : ـــة المستفيــــد مـن الخدمـ

ـة  ى اإلدارة       .١  : شروط الحصول 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    –راسة التوافر الحيوي  د–الترآيب   افؤ الحي  دراسة التك
 ). دراسة الثباتية –

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

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

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

 .الترآيب
  .إرفاق عينة من الصنف المطلوب دراسته  -ج 

  ال توجــــــد   :  النماذج المستخدمة في تقدیم الخدمة

ـــــــة    ـــــد ال توجـ  : رســــــــــوم نقدیــــــــــ

ـــــــراءات  ـــــــــ  .استالم الطلب وإحالته إلى اإلدارة العلمية للدراسة .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    في حالة الموافقة یتم    .٥ ة إل ام الهيئ  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
 

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

 

ـــة  ـــــــــ   .لـــة للتسجيـــمقدمـة الـــف األدویـــتصني  : اسم 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
 .تحت توقيع المدیر العام

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

   ال توجــــــد :  النماذج المستخدمة في تقدیم الخدمة

ـــ    ال توجــــــد   : ــــة رســــــــــوم نقدیــــــــــ

ـــــــراءات  ـــــــــ  .استالم الطلب .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

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

 
 

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

ـــة  المستفيــــد مـــن الخدـم
 :  

  .  األدویة والمستلزمات الطبية ومستورد

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
  .مثل شرآة أو اآثرأن یكون المستورد ی -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 سيتن يإرف ن يشم
٦×٤. 

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

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

  .  سند تسدید الرسوم + إرفاق طلب 

  النماذج المستخدمة
  :في تقدیم الخدمة

 .). ١(رقم نموذج طلب الحصول على الخدمة،  -١
ة      -٢ م     / ترخيص مزاولة مهنة استيراد لألدوی وذج رق ة، نم 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
صيدالني ا         -٥ شأة والمشرف ال ين مالك المن م    عقد عمل ب وذج رق رغ، نم لمتف

)٢٨.(  
ـــــــة    .  دوالر ٥٠٠:  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 

 فاء الرسوم المقرةالتأآد من استي -٢
 .إصدار بالغ بالتسجيل -٣
  . إصدار الترخيص صالح لمدة ثالث سنوات تحت توقيع  وزیر الصحة -٤

زمـــــن إنجــاز 
  :  الخــــدمة

  سبعة  أیام 

  اإلدارة العلمـيـــة للبحـــوث واإلعـــالم الـــدوائي



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

ـــة المستفي    األدویة والمستلزمات الطبية ومستورد  : ــــد مـــن الخدـم

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

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

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

  :تجـدید لل-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 
ة،    -٣ وذج  تعهد بااللتزام بشروط الهيئة العليا لألدویة والمستلزمات الطبي  نم

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

)٢٨ .(  

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

ـــــــراءات  ة نزول لجنة لمعاینة الموقع والمكتب والمخازن ورفع تقریر بذلك ألول مر -١  : اإلجــــــــــــ
 .موافقة اللجنة الفنية للتسجيل+ 

 .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

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

 
 

ـــ ـدمـــــ ة         : ـة اسم الخــــــ ع األدوی ع وتوزی ة بي ة مهن رخيص مزاول ستلزمات  / إصدار ت الم
   .الطبية بالجملة

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

شروط الحصول على الخدمـة 
 :  

 .تقدیم طلب الى اإلدارة العامة -١
  .ين إرفاق خمسة عقود رسمية من الوآالء الرسمي -٢
 . تعيين مشرف صيدالني جامعي  یمني متفرغ مع إرفاق وثائقه -٣
  .دفع الرسوم المقرة -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

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

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

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

  :  للتجدید -ب
  .سند تسدید الرسوم +       إرفاق طلب 

   المستخدمةالنماذج
  :في تقدیم الخدمة

  ).١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم  -١
ة      -٢ ع األدوی ع وتوزی ة بي ة مهن رخيص مزاول ة  / ت 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(متفرغ، نموذج رقم تعهد خاص بالمشرف الصيدالني ال -٤
وذج      -٥ رغ، نم صيدالني المتف عقد عمل بين مالك المنشأة والمشرف ال

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

  . دوالر ١٥٠: للتجدید 

ـــــــراءات  رر  ألول مرة نزول لجنة لمعاینة الموقع والمكتب والمخازن ورف   -١  : اإلجــــــــــــ ع تق  .موافقة اللجنة الفنية للتسجيل+ بذلك 
  .التأآد من استيفاء الرسوم المقرة -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

  اإلدارة العلمـيـــة للبحـــوث واإلعـــالم الـــدوائي



  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

 
 

ـة      يـــــب علمــــص بفتح مكتـــــدار ترخيــــــإص  : اسم الخـــــدمــــــــ

ــة    الشرآات المحلية واألجنبية المصنعة لألدویة   : 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  : طلوبــــــــة الوثائـــــــق الم
ة، صورة   (إرفاق وثائق المدیر الفني     -١ صورة الشهادة الجامعي

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
  . الرسوم تسدید + إرفاق طلب 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

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

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

ـــــــراءات   .عاینة الموقع والمكتب ورفع تقرر بذلكألول مرة نزول لجنة لم -١  : اإلجــــــــــــ
  .التأآد من استيفاء الرسوم المقرة -٢
 .إصدار الترخيص صالح لمدة عام واحد 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

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

 
 

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

ـــة ا دوب /الشرآات المنتجة لألدویة      : لمستفيــــد مـــن الخدـم ن ون العلمي والمستلزمات الطبية والمن
  ).نالصيادلة اليمنيو(

 .رسالة من الشرآة أو وآيلها بقبوله آمندوب علمي -١  : شروط الحصول على الخدمـة 
 . أن یكون المندوب صيدالني جامعي یمني الجنسية -٢
دوب ا    -٣ ائق المن اق وث ي إرف ة،   (لعلم شهادة الجامعي صورة ال

صورة البطاقة الشخصية، صورة من عقد العمل، صورتان   
  ).٤x٦شمسيتان 

  .دفع الرسوم المقرة -٤

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

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

  . سند تسدید الرسوم + 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    .یمني   ریال ١٠٠٠: ألول مرة   : رســــــــوم نقدیــ
  . ریال یمني ٥٠٠: للتجدیـد 

ـــــــراءات    . تسجيل المندوب العلمي لدى الهيئة -١  : اإلجــــــــــــ
  .التأآد من استيفاء الرسوم المقرة -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
 

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

 
 
 
 

 

ـد ــــة اسم الخــــــ ـ ة اليمــدار دليل األدوی   ـــإص  : مـــــ ش  ـــني ، نش ـ سم ، ن رة ـــرة 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 
  .تيفاء الرسوم المقرة للدليل فقط اس .٢

  . سند تسدید الرسوم للدليل فقط   : الوثائـــــــق المطلوبــــــــة 

النماذج المستخدمة في تقدیم 
  :الخدمة

  ). ١(طلب الحصول على الخدمة، نموذج رقم 

ـــــــة    )  . حسب التكلفة(دليل األدویة   .١  : رســــــــوم نقدیــ
 .ية توزع مجانًا نشرة البلسم الدوائ .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   .سنتينر آل  یصد–دليل األدویة  .١  :  زمـــــن إنجــاز الخــ
  . تصدر آل ثالثة أشهر–نشرة البلسم الدوائية  .٢
  . تصدر آل ثالثة أشهر–نشرة الدواء  .٣

  اإلدارة العلمـيـــة للبحـــوث واإلعـــالم الـــدوائي


