
والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 1 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

 

  

-خطوات الفاتورة المبدئية :  

 كما في الصورة التالية: pro.nmpb.gov.sd/nmpbالدخول عبر الموقوع االلكتروني 

 

 

للدخول على  loginومن ثم يتم الضعط علي  passwordو يتم ادخال كلمة المرور فيusernameيتم ادخال اسم الشركة في

 حساب الشركة 

 

 

 

 

 

 
   

 
     
 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 3 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

 

 كما هو موضح لي يتم ظهور الصفحة الرئسية   start new sessionsيتم الضغط على 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 2 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

   main categoryطلوب من قائمةيتم اختيار نوع النشاط الم

 sectionيتم اختيار نوع الخدمة من قائمة 

                                                                  



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 4 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

 

 

  request typeيتم اختيار تفاصيل الخدمة من القائمة 

 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 5 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

 

 

 لتاكيد الطلبconfig parameters يتم الضغط على

 يتم  اخذ رقم متابعة للطلب المقدم 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 6 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

 

  import & exportيتم اختيار

 

 ومالء  بيانات الفاتورة في الجدول التالي :  company code اختيار يتم 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 7 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

 

add row.لالضافة اكثر من صنف الرجاء الضغط على 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 8 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

  

 

 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 9 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

 

 يتم مالء بقية البيانات و الضغط على حفظ 

 
 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 11 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 11 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 13 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 12 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 14 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 15 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

 الظهار الملخص كما هو في الصورة التالية  refreshالضغط على  بعد االنتهاء من مالء جميع الخانات السابقة الرجاء  



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 16 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

 ا

 

 -كما هو موضح في الصورة التالية: nmpb attachmententارفاق الفاتورة المبدئية في نافذة 

 

 

 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 17 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

  add fileبعد ذلك نضغط علي ثم   browserوبعد ذلك نختار الملف بالضغط عل   add attachmentيتم الضغط على 

 -كما فى الصور التالية :  saveوننتظر تحميل الملف ثم بعد ذلك نضغط 

 

 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 18 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

 

 

 -:كما في الصورة  display current attached filesيظهر الجدول

 للرجوع للصفحة االساسية  Backثم الضغط على 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 19 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

 

 -:لي مسح الملف وارسال االخر  edit attachmentفي حالة وجود خطأ في ارسال الملف الرجوع الي  

 

 

 - كما هو موضوح في الصورة التالية:declarationالرسال طلب إذن فاتورة مبدئية يتم الضغط على 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 31 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

 

 submit to nmpbثم الضغط على  applicant nameيتم كتابة اسم مقدم الطلب في 

  

 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 31 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

 

كما في importsلمتابعة الطلب المرسل يتم من نافذة   received importation requestبعد ارسال الملف  يظهر في نافذة

 الصورة التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 33 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

 

 لمعرفة حالة الطلب المرسل  nmpb import decisionيتم البحث في نافذة 

 

 



والٌسموم لألدوية القومي المجلس  

    االمانة العامة       
 أمانة الرقابة       

يرقسم االستيراد والتصد دليل االستيراد                              
 

 الفاتورة  المبدئية

 

 32 من 32 الصفحة رقم  00/ 20/ 0202: تاريخ االنتهاء (2)رقم التعديل  22/09/2021: لتعديل تاريخ ا  09/2018/ 17:تاريخ اإلصدار( 1:)رقم اإلصدار imp/g/02/01:رمز الوثيقة

 

 

 

كمال رقم المتابعة  اليوضح بعد قبول الطلب كما في الصورة اعاله  يتم احضار الفاتورة المبدئية للنافذة الموحدة مع خطاب 

 اعتماد الفاتورة المبدئية  اجراء 

 ةانعاضافة لخطاب عدم المم المختومة  يتم اعطاء العميل  الفانورة ) دواء بشري ,مواد خام ، مواد تعبئة وتغليف(.في حالة 

 المعتمدة والخطاب الصادر.صحة الفاتورة لتاكد من لرسال ايميل تاكدي من البنك للمجلس حيث يتم ا ،لبدء اجراء البنك 

 الكمال اجراء التخليص .للبنك  التاكيدبعد ready for clearanceيتم فتح المعاملة في نافذة  

 


