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مسجلةحلیب عالجيو استیراد أدویة 
مستودعات األدویة الفئات المستفیدة من الخدمة

رام هللا-دائرة االستیراد والتصدیر-االدارة العامة للصیدلة أماكن تقدیم الخدمة
مستودع أدویة مرخص.
مستحضرات أدویة مسجلة لصالح صاحب الطلب.

شروط الحصول على الخدمة

فاتورة أصلیة أو نسخة مصدقة
 رقم (تعبأة نموذج رخصة االستیرادIM-01(
 التعھد الخاص تعبأةAffidavit)رقم.IM-04(
 شھادة تحلیل لكل تشغیلة من المستحضر المنوي استیراده صادرة عن الشركة

الصانعة

الوثائق المطلوبة

لمندوب ایقوم طالب الخدمة بتعبئة النماذج وارفاق الوثائق المطلوبةوتسلیمھ
.القسم

وابداء المرفقةالوثائقوتدقیقلطلبابدراسةوالتصدیراالستیرادیقوم قسم
.الرأي لمدیر الدائرة للمصادقة علیھا

في حال رفض الطلب یتم ابالغ صاحب الطلب بذلك مع ابداء األسباب.
المحاسب في أي من مدیریات لدىالمقررةالرسومبدفعالخدمةطالبیقوم

.الصحة في المحافظات
صادروأخذللسكرتاریا لختمھاالمعاملةتحول.
الخدمةلطالبالمعاملةتسلم.

الخدمةتقدیمراءاتإج

ال یوجد الشریكة في تقدیم  المؤسسات
الخدمة

للفاتورة الواحدةشاقل 100 الخدمةرسوم
یوم1-2 الخدمةإنجازوقت
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استیراد ادویة الحتیاجات شخصیة من خالل البرید و المعابر
.المواطنون الفئات المستفیدة من الخدمة

رام هللا-دائرة االستیراد والتصدیر-االدارة العامة للصیدلة أماكن تقدیم الخدمة
الكمیة ال تتجاوز حاجة المریض الكثر من ثالثة شھور.
 مواد مخدرة  او مؤثرة على العقلان ال تحتوي على.
ان یكون معد الستخدام المریض ولیس الغراض تجاریة.
ان یتم شراؤه من صیدلیة مرخصة في البلد المشترى منھ.

شروط الحصول على الخدمة

فاتورة أصلیة أو نسخة مصدقة
 رقم (الحتیاجات شخصیة عالجحضارتبلیغ عن االتعبأة نموذجPO-03(
 وصفة طبیة من طبیب او مركز مرخص من البلد المشترى منھ/طبيتقریر.

الوثائق المطلوبة

تبلیغ عن استیراد دواء الحتیاجات النموذج یقوم طالب الخدمة بتعبئة وارفاق
.لمندوب القسماالوثائق المطلوبةوتسلیمھشخصیة

وابداء المرفقة الوثائقوتدقیقالطلببدراسةوالتصدیراالستیرادیقوم قسم
.الرأي لمدیر الدائرة للمصادقة علیھا

في حال رفض الطلب یتم ابالغ صاحب الطلب بذلك مع ابداء األسباب.
البرید/یتم اصدار كتاب موافقة موجھ للمعابر.
صادروأخذللسكرتاریا لختمھاالمعاملةتحول.
الخدمةلطالبالمعاملةتسلم.

الخدمةتقدیمإجراءات

والمعابرالبرید المؤسسات الشریكة في تقدیم  
الخدمة                                   

ال یوجد الخدمةرسوم
یوم1 الخدمةإنجازوقت
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)المحليبالسوقمسجلةغیر(و حلیب عالجي استیراد أدویة
مستودعات األدویة الفئات المستفیدة من الخدمة

رام هللا-دائرة االستیراد والتصدیر-للصیدلةاالدارة العامة  أماكن تقدیم الخدمة
مستودع أدویة مرخص.
 في وزارة الصحة االسرائیلیةأدویة مسجلة.

شروط الحصول على الخدمة

فاتورة أصلیة أو نسخة مصدقة
نموذج رقم(یراد باالستالسماحتعبئة نموذجIM-03(.
التسویقأو من صاحب حقالصانعةالشركةمنتخویلكتاب.
 شھادة تحلیل لكل تشغیلة من المستحضر المنوي استیراده صادرة عن الشركة

.الصانعة
 شھادة مستحضر صیدالني(CPP) أو شھادة تثبت أنھ مسجل في وزارة

.الصحة االسرائیلیة
شھادة تسعیر على ان ال یزید عن السعر في اسرائیل.
نشرة مریض محدثة.

المطلوبةالوثائق 

 یقوم طالب الخدمة بتعبئة النماذج وارفاق الوثائق المطلوبةوتسلیمھ لمندوب
.القسم

المرفقة وابداء الوثائقوتدقیقالطلببدراسةوالتصدیراالستیرادیقوم قسم
.الرأي لمدیر الدائرة للمصادقة علیھا

یتم تعبئة نموذج مطالبة مالیة.
الطلب بذلك مع ابداء األسبابفي حال رفض الطلب یتم ابالغ صاحب.
المحاسب في أي من مدیریات لدىالمقررةالرسومبدفعالخدمةطالبیقوم

.الصحة في المحافظات
صادروأخذللسكرتاریا لختمھاالمعاملةتحول.
الخدمةلطالبالمعاملةتسلم.
نترسل نسخة من الموافقة الى دائرة الرقابة الدوائیة لتعمیمھا على المعنیی.

الخدمةتقدیمإجراءات

ال یوجد المؤسسات الشریكة في تقدیم  
الخدمة                                   

للفاتورة الواحدةشاقل ٨00 الخدمةرسوم
یوم1-2 الخدمةإنجازوقت
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)للحاالت الطارئةمسجلةغیر(و حلیب عالجي استیراد أدویة
.و المستشفیات والمراكز الطبیةاألدویةمستودعات  الفئات المستفیدة من الخدمة

رام هللا-دائرة االستیراد والتصدیر-االدارة العامة للصیدلة أماكن تقدیم الخدمة
 او مستشفى او مركز طبي مرخصمستودع أدویة.
 االسرائیلیةالفلسطینیة وفي وزارة الصحة غیرمسجلة أدویة.
 برةفي احدى الدول المعتمستحضر مسجل.

شروط الحصول على الخدمة

فاتورة أصلیة أو نسخة مصدقة
نموذج رقم(یراد باالستالسماحتعبئة نموذجIM-02(.
الطبیب/نشرة المریض.
 للمستحضر الخارجي صورة الغالف.

الوثائق المطلوبة

 المطلوبةوتسلیمھ لمندوب یقوم طالب الخدمة بتعبئة النماذج وارفاق الوثائق
.القسم

المرفقة وابداء الوثائقوتدقیقالطلببدراسةوالتصدیراالستیرادیقوم قسم
.الرأي لمدیر الدائرة للمصادقة علیھا

في حال رفض الطلب یتم ابالغ صاحب الطلب بذلك مع ابداء األسباب..
صادروأخذللسكرتاریا لختمھاالمعاملةتحول.
الخدمةلطالبالمعاملةتسلم.

الخدمةتقدیمإجراءات

ال یوجد المؤسسات الشریكة في تقدیم  
الخدمة                                   

ال یوجد الخدمةرسوم
یوم٥-٢ الخدمةإنجازوقت
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مستحضرات التجمیلاستیراد 
.او مستودعات التجمیل/ومستودعات األدویة الفئات المستفیدة من الخدمة

رام هللا-دائرة االستیراد والتصدیر-االدارة العامة للصیدلة أماكن تقدیم الخدمة
 مرخصاو تجمیل /ومستودع أدویة.
 الفلسطینیةفي وزارة الصحة مسجل مستحضر.

شروط الحصول على الخدمة

فاتورة أصلیة أو نسخة مصدقة.
 تعبأة التعھد الخاصAffidavit)رقم.IM-04(.

الوثائق المطلوبة

 یقوم طالب الخدمة بتعبئة النماذج وارفاق الوثائق المطلوبةوتسلیمھ لمندوب
.القسم

المرفقة وابداء الوثائقوتدقیقالطلببدراسةوالتصدیراالستیرادیقوم قسم
..الرأي لمدیر الدائرة للمصادقة علیھا

المحاسب في أي من مدیریات لدىالمقررةالرسومبدفعالخدمةطالبیقوم
.الصحة في المحافظات

في حال رفض الطلب یتم ابالغ صاحب الطلب بذلك مع ابداء األسباب..
صادروأخذللسكرتاریا لختمھاالمعاملةتحول.
الخدمةلطالبالمعاملةتسلم.

الخدمةتقدیمإجراءات

ال یوجد المؤسسات الشریكة في تقدیم  
الخدمة                                   

للفاتورة الواحدةشاقل ١٠٠ الخدمةرسوم
یوم1-2 الخدمةإنجازوقت
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مستحضرات الستھلكات الطبیةاستیراد 
.او مستودعات المستھلكات الطبیة/ومستودعات األدویة الفئات المستفیدة من الخدمة

رام هللا-دائرة االستیراد والتصدیر-االدارة العامة للصیدلة أماكن تقدیم الخدمة
 مرخصمستھلكات طبیةاو /ومستودع أدویة.
 في وزارة الصحة الفلسطینیةمسجل مستحضر.

شروط الحصول على الخدمة

فاتورة أصلیة أو نسخة مصدقة.
 تعبأة التعھد الخاصAffidavit)رقم.IM-04(.

الوثائق المطلوبة

 یقوم طالب الخدمة بتعبئة النماذج وارفاق الوثائق المطلوبةوتسلیمھ لمندوب
. القسم

المرفقة وابداء الوثائقوتدقیقالطلببدراسةوالتصدیراالستیرادیقوم قسم
..الرأي لمدیر الدائرة للمصادقة علیھا

المحاسب في أي من مدیریات لدىالمقررةالرسومبدفعالخدمةطالبیقوم
.الصحة في المحافظات

في حال رفض الطلب یتم ابالغ صاحب الطلب بذلك مع ابداء األسباب..
صادروأخذللسكرتاریا لختمھاالمعاملةتحول.
الخدمةلطالبالمعاملةتسلم.

الخدمةتقدیمإجراءات

ال یوجد المؤسسات الشریكة في تقدیم  
الخدمة                                   

للفاتورة الواحدةشاقل ١٠٠ الخدمةرسوم
یوم1-2 الخدمةإنجازوقت
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مستحضرات المكمالت الغذائیةاستیراد 
.او مستودعات المكمالت الغذائیة/ومستودعات األدویة الفئات المستفیدة من الخدمة

رام هللا-دائرة االستیراد والتصدیر-االدارة العامة للصیدلة تقدیم الخدمةأماكن 
 مرخصمكمالت غذائیةاو /ومستودع أدویة.
 في وزارة الصحة الفلسطینیةمسجل مستحضر.

شروط الحصول على الخدمة

فاتورة أصلیة أو نسخة مصدقة.
 تعبأة التعھد الخاصAffidavit)رقمIM-04(.

الوثائق المطلوبة

 یقوم طالب الخدمة بتعبئة النماذج وارفاق الوثائق المطلوبةوتسلیمھ لمندوب
. القسم

المرفقة وابداء الوثائقوتدقیقالطلببدراسةوالتصدیراالستیرادیقوم قسم
..الرأي لمدیر الدائرة للمصادقة علیھا

المحاسب في أي من مدیریات لدىالمقررةالرسومبدفعالخدمةطالبیقوم
.الصحة في المحافظات

في حال رفض الطلب یتم ابالغ صاحب الطلب بذلك مع ابداء األسباب..
صادروأخذللسكرتاریا لختمھاالمعاملةتحول.
الخدمةلطالبالمعاملةتسلم.

الخدمةتقدیمإجراءات

ال یوجد المؤسسات الشریكة في تقدیم  
الخدمة                                   

للفاتورة الواحدةشاقل ١٠٠ الخدمةرسوم
یوم1-2 الخدمةإنجازوقت
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.عینات ومواد مرجعیة لغایات التسجیل والتحلیلاستیراد 
ومستحضرات التجمیل و المكمالت الغذائیة األدویة(و مصانعمستودعات

)والمستھلكات الطبیة
الفئات المستفیدة من الخدمة

رام هللا-دائرة االستیراد والتصدیر-العامة للصیدلةاالدارة  أماكن تقدیم الخدمة
 ومستحضرات التجمیل و المكمالت الغذائیة اأدویة(اومصنع/ومستودع

.مرخص)والمستھلكات الطبیة
 كمیات محدودة تناسب الغرض المطلویة الجلھ على ان ال تزید عن كمیة

.تكفي لثالث تحلیالت

على الخدمةشروط الحصول 

فاتورة أصلیة أو نسخة مصدقة
 رقم (تعبأة نموذج رخصة االستیرادIM-01(
 تعبأة التعھد الخاصAffidavit)رقمIM-04(
 للمواد المرجعیة(شھادة تحلیل(.

الوثائق المطلوبة

لمندوب ایقوم طالب الخدمة بتعبئة النماذج وارفاق الوثائق المطلوبةوتسلیمھ
.القسم

 المرفقة وابداء الوثائقوتدقیقالطلببدراسةوالتصدیراالستیرادقسمیقوم
.الرأي لمدیر الدائرة للمصادقة علیھا

في حال رفض الطلب یتم ابالغ صاحب الطلب بذلك مع ابداء األسباب..
صادروأخذللسكرتاریا لختمھاالمعاملةتحول.
الخدمةلطالبالمعاملةتسلم.

الخدمةتقدیمإجراءات

ال یوجد المؤسسات الشریكة في تقدیم  
الخدمة                                   

ال یوجد  الخدمةرسوم
یوم1-2 الخدمةإنجازوقت



دولـــة فلســـطین
وزارة الصحة

اإلدارة العامة للصیدلة

رة االستیراد والتصدیر ـــــدائ

State of Palestine
Ministry of Health

General Administration of Pharmacy
Export & Import Department

٢Tel: 02-2416182 Fax: 02-2416183Al-Beireh-Legislative Council Building, Floor 2المجلس التشریعي القدیم ، ط-البیرة، مبنى وزارة الصحة

.مواد اولیة للصناعات الصیدالنیة المحلیةاستیراد 
ومستحضرات التجمیل و المكمالت الغذائیة األدویة(و مصانعمستودعات

)والمستھلكات الطبیة
الفئات المستفیدة من الخدمة

رام هللا-دائرة االستیراد والتصدیر-االدارة العامة للصیدلة أماكن تقدیم الخدمة
 ومستحضرات التجمیل و المكمالت الغذائیة اأدویة(اومصنع/ومستودع

.مرخص) والمستھلكات الطبیة
مستحضر مسجل.
مصدر مواد اولیة معتمد.

شروط الحصول على الخدمة

فاتورة أصلیة أو نسخة مصدقة
 رقم (تعبأة نموذج رخصة االستیرادIM-01(
 تعبأة التعھد الخاصAffidavit)رقمIM-04(
 صادرة عن الشركة الصانعة)ات المنوي استیرادھا/للتشغیلة (شھادة تحلیل.
 شھادةGMPساریة المفعول صادرة عن جھات معتمدة.
الطبیب للمستحضر النھائي/نشرة المریض.
 خلو من شھادةTSE/BSEللمواد من اصل (صادرة عن جھات معتمدة

).حیواني
الحصول على موافقة الجھات الشریكة ذات العالقة.

الوثائق المطلوبة

 لمندوب االمطلوبةوتسلیمھیقوم طالب الخدمة بتعبئة النماذج وارفاق الوثائق
.القسم

المرفقة وابداء الوثائقوتدقیقالطلببدراسةوالتصدیراالستیرادیقوم قسم
.الرأي لمدیر الدائرة للمصادقة علیھا

المحاسب في أي من مدیریات لدىالمقررةالرسومبدفعالخدمةطالبیقوم
.الصحة في المحافظات

 الطلب بذلك مع ابداء األسبابفي حال رفض الطلب یتم ابالغ صاحب..
صادروأخذللسكرتاریا لختمھاالمعاملةتحول.
الخدمةلطالبالمعاملةتسلم.

الخدمةتقدیمإجراءات

).خاص بالمكمالت العلفیة و االمصال الحیوانیة(الخدمات البیطریة 
).الكحول الصناعي(الجمارك 

).الكافیین(وزارة االقتصاد
).دوائیة مشتركة/مواد عذائیة (صحة البیئةدائرة 

المؤسسات الشریكة في تقدیم  
الخدمة                                   

للفاتورة الواحدةشاقل١٠٠ الخدمةرسوم
یوم٣-1 الخدمةإنجازوقت
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.لغایات البحث والتطویرمواد اولیة للصناعات الصیدالنیة استیراد 
ومستحضرات التجمیل و األدویة(و مختبرات بحث وتطویرو مصانعمستودعات

)المكمالت الغذائیة والمستھلكات الطبیة
الفئات المستفیدة من الخدمة

رام هللا-دائرة االستیراد والتصدیر-االدارة العامة للصیدلة أماكن تقدیم الخدمة
 ومستحضرات التجمیل اأدویة(و مختبرات بحث وتطویراومصنع/ومستودع

.مرخص) و المكمالت الغذائیة والمستھلكات الطبیة
مصدر مواد اولیة معتمد.
تسجیل مستحضر جدید(الحصول على موافقة مبدئیة للتسجیل.(
 اضافة مصدرجدید  من دائرة التسجیل /اثبات تقدیم طلب تغییر.
تكفي لثالث تشغیالت ( كمیات محدودة تناسب الغرض المطلویة الجلھ

.)تغییر المصدر/لغایات التسجیل و لتشغیلة واحدة الضافة تجریبیة 

شروط الحصول على الخدمة

فاتورة أصلیة أو نسخة مصدقة
 رقم (تعبأة نموذج رخصة االستیرادIM-01(
 تعبأة التعھد الخاصAffidavit)رقمIM-04(
 صادرة عن الشركة الصانعة)استیرادھاات المنوي /للتشغیلة (شھادة تحلیل.
 شھادةGMPساریة المفعول صادرة عن جھات معتمدة.
اضافة مصدر جدید لمستحضر ( الطبیب للمستحضر النھائي/نشرة المریض

.)تحت التسجیل/مسجل
 خلو من شھادةTSE/BSEللمواد من اصل (صادرة عن جھات معتمدة

).حیواني
شریكة ذات العالقةالحصول على موافقة الجھات ال

الوثائق المطلوبة

لمندوب ایقوم طالب الخدمة بتعبئة النماذج وارفاق الوثائق المطلوبةوتسلیمھ
.القسم

المرفقة وابداء الوثائقوتدقیقالطلببدراسةوالتصدیراالستیرادیقوم قسم
.الرأي لمدیر الدائرة للمصادقة علیھا

المحاسب في أي من مدیریات لدىالمقررةالرسومبدفعالخدمةطالبیقوم
.الصحة في المحافظات

في حال رفض الطلب یتم ابالغ صاحب الطلب بذلك مع ابداء األسباب..
صادروأخذللسكرتاریا لختمھاالمعاملةتحول.
الخدمةلطالبالمعاملةتسلم.

الخدمةتقدیمإجراءات

).العلفیة و االمصال الحیوانیةخاص بالمكمالت (الخدمات البیطریة 
).الكحول الصناعي(الجمارك 

).الكافیین(وزارة االقتصاد
).دوائیة مشتركة/مواد عذائیة (دائرة صحة البیئة

المؤسسات الشریكة في تقدیم  
الخدمة                                   

.)تغییر المصدر/الضافة (للفاتورة الواحدة شاقل١٠٠ الخدمةرسوم
یوم٣-1 الخدمةإنجازوقت



دولـــة فلســـطین
وزارة الصحة

اإلدارة العامة للصیدلة

رة االستیراد والتصدیر ـــــدائ

State of Palestine
Ministry of Health

General Administration of Pharmacy
Export & Import Department

٢Tel: 02-2416182 Fax: 02-2416183Al-Beireh-Legislative Council Building, Floor 2المجلس التشریعي القدیم ، ط-البیرة، مبنى وزارة الصحة

مستھلكات ،مكمالت غذائیة،مستحضرات تجمیل(عالجیة الصیدالنیة غیر المستحضرات الابراء 
الحتیاجات شخصیة من خالل البرید و المعابر)طبیة

.المواطنون الفئات المستفیدة من الخدمة
رام هللا-والتصدیردائرة االستیراد -االدارة العامة للصیدلة أماكن تقدیم الخدمة

 غیر تجاریةالكمیة.
 لالستخدام الشخصي.

شروط الحصول على الخدمة

فاتورة أصلیة أو نسخة مصدقة. الوثائق المطلوبة
المرفقة الوثائقوتدقیقالمعابر/بزیارة البریدوالتصدیراالستیرادیقوم قسم

.الرايومعاینة المستحضرات المعنیة وابداء 
في حال الموافقة یتم تعبئة النموذج الخاص بابراء الطرود عبر البرید

في حال ورود المستحضرات من خالل المعابر یتم ،)PO-01.رقم(نموذج
.اصدار موافقة االبراء على شكل خطاب موجھ للجمارك على المعابر

في حال رفض الطلب یتم ابالغ صاحب الطلب بذلك مع ابداء األسباب
.،)PO-02رقم(جنموذ

خاص بالمعابر(صادروأخذللسكرتاریا لختمھاالمعاملةتحول(.
خاص بالطرود البریدیة(نسخة من االبراء للبرید تسلم(.

الخدمةتقدیمإجراءات

البرید والمعابر المؤسسات الشریكة في تقدیم  
الخدمة                                   

ال یوجد الخدمةرسوم
یوم1 الخدمةإنجازوقت
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PO-01:                                                                التاریخ

شھادة ابراء أدویة مرسلة بالبرید

:.........................................عنوانھ..... .:............................المرسلاسم 
......................:...................عنوانھ:............................. اسم المرسل الیھ

.................................رقم الھاتف
التصنیفالكمیةحضرمستاسم الالرقم

تالمالحظات والمشاھدا

لالستعمال الشخصي- ١
بحالة جیدة بما فیھ تاریخ الصالحیةمستحضرال- ٢
مخزن بظروف جیدة حسب االصول- ٣
مراقبة/یحتوي على مواد مخدره- ٤
.مطابقة اسم المرسل الیھ مع االسم الموجود على الالصق- ٥
.................................................................غیر ذلك من مالحظات- ٦

..............................................................................................
..............................................................................................

القرار

تنطبق علیھ الشروطومقبولمستحضرال_____ 
......................مرفوض بسببمستحضرال_____ 
ى صاحبھ لمزید من المعلوماتعمشكوك فیھ ویستد_____ 

اسم الفاحص وتوقیعھ

النعم
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PO-02

على نموذج تحفظ مستحضرات

_____________:  رقم الھویة______________________ :اسم المرسل الیھ

_____________:رقم الھاتف__________________________ : العنوان

الوزن/الكمیةاسم المستحضرالرقم

_______     مصادرة_______              ابراء :     قرار الدائرة

_______________________________________________: اسباب المصادرة

_______________________________________________

توقیع                                                                                      توقیع
الشخص صاحب العالقة                                                                  موظف دائرة 

االستیراد
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مسجلةأمصالاستیراد
.وجھات العطاءاتستودعاتم الفئات المستفیدة من الخدمة

رام هللا-دائرة االستیراد والتصدیر-االدارة العامة للصیدلة أماكن تقدیم الخدمة
 تتوفر فیھ شروط تخزین االمصالمرخصمستودع.
صدر معتمد من جھات عالمیة معتبرةم.

شروط الحصول على الخدمة

 مصدقةفاتورة أصلیة أو نسخة
 رقم (تعبأة نموذج رخصة االستیرادIM-01(
 تعبأة التعھد الخاصAffidavit)رقم.IM-04(
 صادرة عن الشركة الصانعة)ات المنوي استیرادھا/للتشغیلة (شھادة تحلیل.
 شھادةGMPساریة المفعول صادرة عن جھات معتمدة.
 نشرة الطبیب للمستحضر النھائي.
نسخة عن االحالة للعطاء.

الوثائق المطلوبة

لمندوب ایقوم طالب الخدمة بتعبئة النماذج وارفاق الوثائق المطلوبةوتسلیمھ
.القسم

المرفقة وابداء الوثائقوتدقیقالطلببدراسةوالتصدیراالستیرادیقوم قسم
.الرأي لمدیر الدائرة للمصادقة علیھا

أي من مدیریات المحاسب فيلدىالمقررةالرسومبدفعالخدمةطالبیقوم
.الصحة في المحافظات

في حال رفض الطلب یتم ابالغ صاحب الطلب بذلك مع ابداء األسباب..
صادروأخذللسكرتاریا لختمھاالمعاملةتحول.
الخدمةلطالبالمعاملةتسلم.

الخدمةتقدیمإجراءات

ال یوجد المؤسسات الشریكة في تقدیم  
الخدمة                                   

شاقل للفاتورة الواحدة100 الخدمةرسوم
یوم٢-1 الخدمةإنجازوقت
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مسجلةغیر أمصالاستیراد
.وجھات العطاءاتمستودعات الفئات المستفیدة من الخدمة

رام هللا-دائرة االستیراد والتصدیر-االدارة العامة للصیدلة أماكن تقدیم الخدمة
 مرخص تتوفر فیھ شروط تخزین االمصالمستودع.
مصدر معتمد من جھات عالمیة معتبرة.

شروط الحصول على الخدمة

فاتورة أصلیة أو نسخة مصدقة
نموذج رقم(یراد باالستالسماحتعبئة نموذجIM-03(.
 الشركة الصانعةصادرة عن )ات المنوي استیرادھا/للتشغیلة (شھادة تحلیل

.او شھادة تحلیل صادرة عن مختبر معتمد من قبل منظمة الصحة العالمیة/و
 شھادةGMPساریة المفعول صادرة عن جھات معتمدة.
 شھادةCPP
 نشرة الطبیب للمستحضر النھائي.
نسخة عن االحالة للعطاء.

الوثائق المطلوبة

 لمندوب االوثائق المطلوبةوتسلیمھیقوم طالب الخدمة بتعبئة النماذج وارفاق
.القسم

المرفقة وابداء الوثائقوتدقیقالطلببدراسةوالتصدیراالستیرادیقوم قسم
.الرأي لمدیر الدائرة للمصادقة علیھا

المحاسب في أي من مدیریات لدىالمقررةالرسومبدفعالخدمةطالبیقوم
.الصحة في المحافظات

 ابالغ صاحب الطلب بذلك مع ابداء األسبابفي حال رفض الطلب یتم..
صادروأخذللسكرتاریا لختمھاالمعاملةتحول.
الخدمةلطالبالمعاملةتسلم.

الخدمةتقدیمإجراءات

ال یوجد المؤسسات الشریكة في تقدیم  
الخدمة                                   

ال یوجد الخدمةرسوم
یوم٢-1 الخدمةإنجازوقت
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)HOMEOPATHIC(مستحضرات الطب البدیلاستیراد 
.مستودعات األدویة الفئات المستفیدة من الخدمة

رام هللا-دائرة االستیراد والتصدیر-االدارة العامة للصیدلة أماكن تقدیم الخدمة
مستودع أدویة مرخص.. شروط الحصول على الخدمة
أو نسخة مصدقةفاتورة أصلیة
 رقم (تعبأة نموذج رخصة االستیرادIM-01(
 تعبأة التعھد الخاصAffidavit)رقمIM-04(.
 شھادة تحلیل لكل تشغیلة من المستحضر المنوي استیراده صادرة عن الشركة

.الصانعة 
شھادة تسجیل المنشأ للمستحضرات.
 شھادةGMP.
شھادة البیع الحر مصدقة حسب االصول.
 الدول التي یسوق فیھا المستحضرقائمة.
تسجیل لصانعة او الشركة صاحبة حق التسویق بالشركة اتفویض من ا

.مصدقة حسب االصولوتسویق المستحضرات 
أو رسومات ) الكرتون واللصاقة والنشرة(نموذج من مواد التعبئة الثانویة

.واضحة و ملونة لھا تحوي كافة المعلومات المطبوعة

المطلوبةالوثائق 

لمندوب ایقوم طالب الخدمة بتعبئة النماذج وارفاق الوثائق المطلوبةوتسلیمھ
.القسم

المرفقة وابداء الوثائقوتدقیقالطلببدراسةوالتصدیراالستیرادیقوم قسم
.الرأي لمدیر الدائرة للمصادقة علیھا

في حال رفض الطلب یتم ابالغ صاحب الطلب بذلك مع ابداء األسباب.
المحاسب في أي من مدیریات لدىالمقررةالرسومبدفعالخدمةطالبیقوم

.الصحة في المحافظات
صادروأخذللسكرتاریا لختمھاالمعاملةتحول.
الخدمةلطالبالمعاملةتسلم.

الخدمةتقدیمإجراءات

ال یوجد المؤسسات الشریكة في تقدیم  
الخدمة                                   

للفاتورة الواحدةشاقل 100 الخدمةرسوم
یوم1-2 الخدمةإنجازوقت


