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 ( لسنة  تعميم رقم  )
  بشأن تطبيق إجراءات البطائق التعريفية

 وجتار اجلملة شركات األدويةووكالء ملندوبي مصنعي ومستوردي  
 

 احملرتمني    وجتار اجلملة  شركات األدويةووكالء   مصنعي ومستوردياالخوة / 
 بعس الخحيت :

إجطاءاث مىحكم الخسماث امللسمت مً الهيئت بكفاءة و لخىفير  أعمال املخابعت بالهيئت و إسخكماللدسهيل 

ظيت  مصلحت العمل  ..  الجهس و الىكذ وجىظيم وجطجيب إلاجطاءاث، وملا فيه  ًخم العمل بالبطاكت الخفٍى

 ملىسوبيكم بالهيئت و بسونها لً ًخم الحصىل على أي دسمت مً دسماث الهيئت.

 شطوط و طىابط مىح هصه البطاكت 

 (. 1)ف/خ/م طلب الحصىل على بطاكت مىسوب مفىض ) بمىجب الىمىشج جلسًم -1

ت املىسوب املفىض. -2  إضفاق صىضة مً هٍى

 ( ملىهت حسًثت.4X6إضفاق صىضجين شمسيت ) -3

 حعميس جميع الىثائم بذخم املسخىضز . -4

 .ًحم للشطكت أن ًكىن لسيها أكثر مً مىسوب 

 ألكثر مً شطكت 
ً
 ًحظط أن ًكىن الشخص مىسوبا

 ذإلالتزا فيت للمىسوبين املفىطين دالل عشطة أًام مً جاٍض  .هم بالحصىل على البطاكت الخعٍط

 فيت جحذ مسمى ظائط  لكل شخص غير بمخابعت إهجاظ الخسماث الخاصت ًخم مىح بطاكت حع ٍط

ت وججاض   الجملت.  بمصىعي ومسخىضزي ووكالء شطكاث ألازٍو

  إلاجصال ودسمت الجمهىض مسك سجل املىسوبين املفىطين جخظمً بياهاث البطاكت جخىلى إزاضة

 . بياهاث همىشج الحصىل على البطاكتو 

  الهيئت سدخىكف عً إسخالم أو الخعامل أو الخعاطي مع أي دسمت أو معاملت ألي دسمت ألي

ت.  مسخىضز مً أي شخص ال ًحمل بطاكت مىسوب مفىض الصازضة عً الهيئت العليا لألزٍو

  ليت أو جبعاث لخأدير املعامالث هديجت لعسم إلالتزام بما وضز أعاله.ال جخحمل الهيئت أي مسئى 

 يش ر صسوضه، ٍو  ط على مىكع الهيئت إلالكترووي الطسمي. ٌعمل بهصا الخعميم مً جاٍض

 

 د/ حممد حييى املداني  

 رئيس اهليئة العليا لألدوية   
 واملستلزمات الطبية 

 
 

ر     /      /         .   جم اليشط  باملىكع إلالكترووي للهيئت بخاٍض
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