
ة اد واالفراج عن الخامات الدوائ ات االست كة1- طل لينك ال
ة ة للخامات الدوائ اد https://forms.gle/7yAvHmrN5F6Yahmc6الموافقات اإلست

ة ة للخامات الدوائ اد ماالت الموافقات اإلست https://forms.gle/uf8A6QR9QzGUcokn9است
طري ة مستح ب اد  https://forms.gle/RJxySXFuV1e6y8r2Aموافقات اس

كة     ة   اد موافقات اس
طري – عش ) ي – ب ة ( الجمهورة لألدو

https://forms.gle/P4UQmmLQrFkarEDYA

ة مالت الغذائ ة لخامات الم اد https://forms.gle/xdQ8aefBrhhbSo8S6الموافقات اإلست
قا) للخامات الفعالة  ة سا ة (خطة إنتاج ة سن اد ل موافقة إست تعد

ة ط ة والب ة ال دل ات الص للمستح
https://forms.gle/h9U1jZv6KrvYaPcR7

ة ات االفراج الط الجمر عن الخامات الدوائ https://forms.gle/gkoVHbjuGpRJhwym7طل
ة ات االفراج الط الجمر عن الخامات الدوائ ماالت طل https://forms.gle/r8LCa4TAeu8gZsNN8است

ستوجب  اد خامة (للحاالت ال ال  غرض است  الفحص الف لملف 
قة) ة مس اد الحصول ع موافقة او خطة است

https://forms.gle/Y3MUfq6V64etZX3D7

ة تام الصنع دل ات الص اد واالفراج عن المستح ات االست كة2- طل لينك ال
ة  لك والعينات الطب ات تام الصنع وال ة للمستح اد الموافقات اإلست

ة المجان
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHIC0WrHT3l8J1N8PeQ0L8Y3yhoOE

rp-aURdRMJltjO1_OOA/closedform
ات االفراد أو الجهات https://forms.gle/vAEGxDSsq4H2zPfk9طل

ة دل ات الص ة للمستح اد م الخطط االست https://forms.gle/YviqPEjVDGgTMjfa7تقد

ة دل ات الص اإلفراج الط الجمر عن المستح
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw2l6UXvtyFygEQIyc8Ybq9wpYgiae

pfOzqaJ1BP40cuDcMg/closedform

ة دل ات الص ماالت االفراج المحرز عن المستح است
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCyszhLbtRylTU8HzLSrx31amqdxML

tAmsVBVE3raG2L-9jw/viewform

ات جهات أو أفراد) طلب افراج (طل
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfms2lqvxqL-

VeC3yjIJpunWLaV3YEJHHyERUWMDNbF40WtzQ/closedform

ة ك لي ات االفراج الط الجمر للتجارب اال طل
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXxGrs1fhCDIRx5f6nz0_P6Uyaawj8

YfaPkkmN2E0nnOHTgA/closedform
ات أفراد أو جهات /التجارب  ات االفراج الط الجمر طل ماالت طل است

ة ك لي اال
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3SzF7n5fx-

lIu71FlOyOXRxQwD2v7XWE9eHv3f5ljyohCXA/viewform 
ة وخاماتها ات الحي اد واالفراج عن المستح ات االست كة3- طل لينك ال

ة اد https://forms.gle/iTdJvKmdx5nXXsys9موافقة است
اد  اد تام الصنع / است ة (است ات الحي ة للمستح اد الخطط االست

تعبئة)
https://forms.gle/TtF9ZhvQ9Dr6rxfZ6

اد واإلفراج الط الجمر  ات اإلدارة العامة لالست التقدم لطل ط الخاصة  ملحق رقم (2): قائمة الروا



اد واإلفراج الط الجمر  ات اإلدارة العامة لالست التقدم لطل ط الخاصة  ملحق رقم (2): قائمة الروا

ة ات الحي https://forms.gle/AnLtXwWiBu322hLg9االفراج عن خامات المستح
ة ات الحي https://forms.gle/mTjkutpjPDsy2GtR9االفراج عن المستح

ة ات الحي ماالت االفراج عن الخامات والمستح https://forms.gle/Crsx5tYmasbrqZ6GAاست

ات المقدمة افراج لمعرفة موقف الطل
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rMYEXhpcjQD2F3G5m55nYGbTDaOW

qftrojzm0ewNv8I/edit?usp=sharing
اد واالفراج عن المخدرات كة4- االست لينك ال

ة تام الصنع /  ة ( للخامات / واألدو ة والخطط السن اد الموافقات اإلست
ة ة المخدرة والمؤثرة ع الحالة النفس اد تعبئة ) لألدو ست و

https://forms.gle/KNVQCUGzQSF1jgsy7

https://forms.gle/E29sBK4C4uffpDaX8اذن الجلب
https://forms.gle/vVy5z4MDyvVkzs5CAاذن السحب

https://forms.gle/JsCADrgemJKumnXt8خطاب عدم الممانعة
ل خاماتها ات التجم اد واالفراج عن مستح ات االست كة5- طل لينك ال

ل https://forms.gle/QK47bYp1GJUiyeSL8اإلفراج الط الجمر عن التجم
ل ماالت اإلفراج الط الجمر عن التجم https://forms.gle/8GJx2XJ1V3iiB6dm8است

ات المقدمة لمعرفة موقف الطل
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D72q493aQZM7mP8-

i2PmwsoRAOciIHY8z-f3h8vvL9k/edit?usp=sharing
ل تام الصنع ات تجم ة لمستح اد https://forms.gle/VSbeFFjSEjtQ9G9E9موافقة است

ل ات التجم يع مستح ة لخامات تص اد م ع موافقة است https://forms.gle/Ya5Lyoq5D5yqjjmM6للتقد
ل ات و خامات التجم ة لمستح اد ماالت الموافقات االس https://forms.gle/iFe4TMQbUK4UDDP1Aاست

ل المقفدمة موقف ملفات التجم
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kje4hCp27AdJFTQnFVMvib4H1bENN7

h5XoDqpEtyRSo/edit?usp=sharing
دات والمطهرات اد المب https://forms.gle/nngL59KrzDfwhuT18است

دات والمطهرات https://forms.gle/ghPt2k8jKcoiScDh7االفراج عن المب
ة دل كة7- االعفاءات الص لينك ال

حول اج السنوي لل د االحت https://forms.gle/FXb24K42DGiA95Gw6خطاب تحد
مة المضافة ة ع الق https://forms.gle/h7sGWtpfBx54bqPJ6خطاب اإلعفاء من ال

د البند الجمر  https://forms.gle/m47Ru6bypXPdKHoQ7خطاب تحد
قه الخلط و التجه  ات ادراج الخامات سا https://forms.gle/BzHj92nMu4oRhLA49طل

ما د اعفاءات أ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0o0t_dyQTz7C51oMUKsl0hb7D2ei

2GQlTzzbx_Dv6vQnRzA/viewform 
ماالت  https://forms.gle/jhaZyc2LTEGud2dg6است


