
 ..…………محافظة 
 مدیریة الشئون الصحیة 

 اإلدارة العامة للصیدلــة
      إدارة الصیدلة

 
 طلب الموافقة على إرسال أدویة للخارج لعالج

 المواطنین بغرض االستخدام الشخصى 
 

   /  مدیررالسید الدكتو

 ..بعد و         تحیھ طیبة 

 -:نھا بعد بغرض االستخدام الشخصى وھى رجاء التكرم بالموافقة على إرسال األدویة األتى بیا

 م اسم الدواء الكمیة
   
   
   
   

 ………………………………………………………………………المرسل إلیھ  عنوان 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،
    مقدمھ لسیادتكم         

 ...............…………/    االســـــــم                                                                              
 ……………..………/                                                                               التوقیـــــع 

 ...........……………/ ع/                                                                               بطاقة ش
 اإلدارة العامة للصیدلةموافقة 

 ………………………………………………………………… )برید/ جمرك (السید مدیر 
 …تحیة طیبة وبعد 

بخصوص إرسال األدوی ة الموض حة بعالی ھ    .. ………….......……/ بناء على الطلب المقدم من السید    
 ………………………… المقیم فى …………………………بغرض االستخدام الشخصى للسید 

 .رة لیس لدیھا مانع فى ذلك مع مراعاة اتباع تعلیمات وزارة المالیة فى ھذا الشان نحیطكم علما بأن اإلدا
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 /     /تحریرا فى    
  مدیر عام الصیدلة                                                                                                  

          )         …………………( .. 
 

 محافظة
 مدیریة الشئون الصحیة

  اإلدارة العامة للصیدلة
    إدارة الصیدلة

 إیصال
 .............……………............................الطلب المقدم من السید .......... ……............................استلمت أنا 

لخارج لعالج المواطنین بغرض االستخدام الشخصى مستوفیا كافة متطلبات الحصول على بشان طلب الموافقة على إرسال أدویة ل
 /      /بتاریخ     . …………الخدمة وقید الطلب برقم 

 /      / التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة    
 توقیع الموظف المختص                         

          )      …………………( .. 
 
 



 اكمة إلجراءات الحصول على الخدمةالقواعد الح  
 

خدم ة  حص ول الم واطنین عل ى     تیس یر  ف ى ش أن   ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم         

 ام الشخصى بوزارة الصحة والسكان طلب الموافقة على إرسال أدویة للخارج لعالج المواطنین بغرض االستخد

 ١/٣/٢٠٠٣الخدم   ة وفق   ا لل   وارد بھ   ذا النم   وذج الص   ادر بتاری   ـخ      تلت   زم الجھ   ات اإلداری   ة المعنی   ة بتقدی   ـم    

مس  تندات للم  ن تحدی  د  )  الص  حة والس  كان والمحافظ  ات    و، وزارت  ى التنمی  ة االداری  ة  كثم  رة للتع  اون ب  ین    ( 

 ع ن رأیھ ا ف ى     أو اإلع الن  المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات  المحددة إلنجازھ ا ،     واألوراق والمبالغ   

 -: وذلك على النحو التالى - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة - المقدم للحصول علیھا الطلب

 - :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

  .تقریر طبى بحالة المریض -

 .عالج للمریض موضحا بھا األصناف والكمیات والمدة الزمنیة الالزمة للعالج تذكرة  -

 . إثبات شخصیة مقدم الطلب  مستندصورة -

 - :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانیا 

 .تقدم الخدمة مجانا               

 - :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

 .یتم الحصول على الخدمة فى الحال        

 

 
 
 
 
 

 ح ت أى مس مى  ت   أو مب الغ   إضافیةفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات 
  : التالیةیمكنك االتصال بإحدى الجھات 

 :المحافظة ت
 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة  ت 


