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 الئحة تنظيم املكاتب العلمية  اخلاصة بشركات األدوية املسجلة يف اجلمهورية اليمنية
 

 01/1/0218بتاريخ  ( 3 البند 3/0218)  رقم وزاري قرار مشروع

  الطبية ستلسماتوامل األدوية تسعري ومعايري أسس الئحة بشأن

 
 األول الفصل

 
م(م مأحؽامممتفقدؼة1)اةةم مادل

 اظؿوضقع تارؼخ عن بفا ؼعؿلو اظصقدالغقة تلعريمادللؿقضرات الئقة اظالئقة بفذه تلؿى  -1

 سؾقفا.

م متعارؼفم(0 م)ماةةادل

مصقفااظوا واظعؾارات تؿاظؾؽؾ تؽون اظالئقة ذهػ يف  ملمعا عـفا طل أعام ؾقـةادل عاغيادل ذات رةة

 أخر ععـى اظلقاق ؼؼؿضي

 اظطؾقة لؿؾزعاتوادل ظألةوؼة اظعؾقا قؽةاهل :قؽةاهل. 

 ممعـقةادل اظؾفـة يػ : اظػـقة اظؾفـة معنمماألةوؼةمأدعاربإضرار مادلؼدعة وادللؿؾزعاتماظطؾقة

 .إغشائفاإةارةماظؿلعريةمطؿامتؼوممبادلفامماظيتمغصمسؾقفامضرارم

  م ماظؿلعرية مماإلةارة يػم إةارة ماظؿلعري مرؾؾات مبادؿؼؾال وادللؿؾزعاتممظألةوؼةادلعـقة

م مباظلعر معؼرتح موتؼدؼم موحتؾقؾفا مظؾؿلفقل ماخلاضعة متطؾققمماألغلباظطؾقة مسن اظـاتج

ماظػـقة ماظؾفـة مادي ماظالئقة مػذه ميف ماظيتمؼـصممادلعاؼريمواألدسماظوارةة مبادلفام متؼوم وطؿا

 سؾقفامضرارمإغشائفا.

 مع مضلم مطل متلعري ميف ماألخصائقني معن مادلؽوغة ماظؾفـة مػي م  ماظؿلعري مأضلاممجلـة ن

موسضو مواظؿلفقلميادللؿقضراتماظصقدالغقة مماظرضابة معن مضرار مبفا ماهلقؽةموؼصدر رئادة

 اظعؾقامظألةوؼةموادللؿؾزعاتماظطؾقة.م

 أو اناإلغل قبتص يتاظ راضاألع جظعال تلؿكدم عواة سةجمؿو أوةمعاة سنةمسؾار :اظدواء 

م خمؿؾفمىسؾ راضاألع كقصظؿش أو ةظؾوضاؼ أو واناحلق مونؼؽ وأغواسفا

 .واألحفام اظرتاطقز كؿؾفومبمي,ؾحمم,جـقس(,أصؾي(عؾؿؽر
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 ةؾؿؽردلا األةوؼة : (Innovated Medicines) : سؾى ؿويحت اظيت األةوؼة يػ 

 وثقؼة عاظؽفا وأمـعفاعص لحيؿ يتواظ وؼرواظؿط وثماظؾق ةقؾؿظع ةؿقفدةمغجدؼ صعاظةةمعاة

 م.ػعولادل دارؼةمةماخرتاعبراء

 ةلقاجلـ ةةوؼاأل (Generic Medicines) : سدةمذرطاتم افتـؿف يتاظ األةوؼة يػ

موحيؿويمسؾىم ماظشرطة ماظؿفاريمواخلاصمبؿؾك ماظعؾؿيمأو مباالدم موتلوق مسادلقة مأو حمؾقة

 يفمادللؿقضرمادلؾؿؽرموتؿؽاصأمصقدالغقاموحقوؼامععه.مغػسمادلاةةماظػعاظة

 ماظقؿـقةاجل ةاخل عصاغع يف تصـع أو تـؿج اظيت األةوؼة يػ :احملؾقة األةوؼة  ؿفورؼة

 وحتؿلمذفاةةمعـشأماظقؿن.

 ماظقؿق اظدواء (Orphan Medicines) : تشكقص أو سالج يف لؿؼلؿع اظذي اظدواء 

 ة.اظـاةر األعراض عن اظوضاؼة أو

 أومماألةوؼة يػ : وادلراطزماظورـقةماظؿابعةمظوزارةماظصقةماظعاعةمواظلؽانملؿشػقاتادل أةوؼة

مسربمجلانمادلـاضصاتموادلؿارداتمبؿؿوؼلمحؽوعيمإعام مذراؤػا ادللؿؾزعاتماظطؾقةماظيتمؼؿم

 سربمتؾكمادللؿشػقاتموادلراطزماظصققةمأومسربموزارةماظصقةماظعاعةمواظلؽان.

 ـشأادل بؾد يف صـعادل دعر (Ex-Factory Price) : تؽؾػة إضاصة ضؾل ادلصـع دعر 

 .واظصقدظقة اظوطقل وربحنيمواظؿأع اظشقن

 دعرماظوصولمإديمعواغئماجلؿفورؼةماظقؿـقة  :( Cost, Insurance & Fright ) 

(CIF): ني.واظؿأع اظشقن هظ عضاصا ظؾؿصـعميفمبؾدمادلـشأمصـعؿاظ دعر 

 ـشأادل بؾد يف ؾةؿباجل اظدواء بقع دعر (Whole Sale Price) : بؾد يف صـعادل دعر 

 .ؾةؿاجل تاجر ربح إظقه عضاصا ـشأادل

 يفماجلؿفورؼةماظقؿـقةمظؾؿلؿورةؾقعماظعرمد (Whole Sale Price in: Yemen 

Rep) : مػومدعرمتصدؼرماظدواءمواصلمأحدىمعواغئماجلؿفورؼةماظقؿـقة (CIF) عضاصام 

 دؿعؿادل اظؿاجر ربح قهاظ عضاصامريةاظؿلع قؽلػ يف ةدؿعؿادل صارؼفوادل اظردوم إظقه

 حبلبمغشرةماظؾـكمادلرطزي.ةماالجـؾق تالؿظؾع دؿعؿادل اظصرف بلعر حملوبةؿلؿورةمظؾ

 ـقةؿاظق فورؼةؿاجل يف فورؿظؾف اظدواء بقع دعر :(Public Price) بقع دعر وػ 

 اظؾقعمباظؿفزئةميفماظصقدظقة. ربح هاظق عضاصا ظؾؿلؿورة اظدواء
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 وحصل ظألةوؼة اظعؾقا قؽةاهل يف علفل دوي اسؿؾاري كصذ طل ػوم :اظوطقل /لؿورةادل 

معؿػرغسؾق رفوؼش ةقؽاهل نع فـةادل عزاوظة ترخقص سؾى مصقدالغي مبادؿرياةم ه وؼؼوم

 وبقعفامباجلؿؾةمإديمادلرخصمهلممعنمصقدظقاتموخمازنمأةوؼة.ماظطؾقة لؿؾزعاتوادل ألةوؼةا

 وصرفمأومػيمادلـشأةمادلرخصةماظيتمميؾؽفاموؼدؼرػامصقدالغيموؼؿممصقفامحتضريم :اظصقدظقة

 .ظطؾقةموعلؿقضراتماظؿفؿقلمعؾاذرةمإديماجلؿفورامبقعماألةوؼةموادللؿؾزعات

 ماظؿصـقفمم :اظعالجقة اظؾدائل مغػس معن مخمؿؾػة مصعاظة معواة مسؾى ماحملؿوؼة ماألةوؼة ػي

اظعالعاتممتؤةيمإديمحتلنمطالمعنماظدوائيموتلؿكدممظـػسماظغرضماظعالجيموتؼدممسؾىمأغفا

ما ماظلرؼرؼه مواألسراض مظعالجه مادللؿكدعة مبادلرض مادلؿعؾؼةمدلؿعؾؼة ماحلقاة مغوسقة وطذظك

 باظصقة.

 ماظصاغعة ماظشرطة معن مادلؼدعة ماألدعار موثقؼة مػي م  مادلـشأ ماظؿلعريمظؾؾد ادللوضةمموأ/ذفاةة

 وعوثؼةمعنماظلؾطاتمادلكؿصةميفمبؾدمادلـشأموعصدضةمعنماظلػارةماظقؿـقةمأومعنمؼـوبمسـفا.

 صقفامباألدعارمادلراةمإةخاهلامإديماظدولمادلرجعقةم مػيماظدولمادلراةمعؼارغةمأدعارماألةوؼةم

ادلشابفةممدوقماظدواءماظقؿينمحبقثمؼؿمماسؿؿاةماظؿلعريمسؾىماجلوةةموأضلمدعرمعنماظدول

 W.H.Oيفماظقؿنمحبلبمتوصقاتمظؾػرةمظؾدخلماظؼوعيم

 ماظعادليم ماألةوؼة مأدعار  International Drug Price Indicatorةظقلمعؤذر

Guideمم مظؿورؼدات  مأدعار معؤذر ماظصقةممػو معـظؿة متصدره مغاعقة مةول ميف متؿم أةوؼة

 M.H.CوعـظؿةمإةارةماظعؾومماظصققةممW.H.Oاظعادلقةم

 حتؾقلماضؿصاةيمصقدالغيموؼـؼلم 

o م ماظؿؽؾػة مصعاظقة محتؾقلمم مCost effectiveness analysisحتؾقل ػو

ماظعالجقةم ماظؾدائل متؽؾػة مبني ماظػارق مبني مادلوازغة مإدي مؼفدف ماضؿصاةي صقدالغي

موادلكرجاتماظصققةمظؽلمبدؼلماسؿؿاةامسؾىمغػسمادلؤذراتماظصققةماظرضؿقةمصؼط.م

o م ماظـوسي ماظؿؽؾػة مصقدالغيمم م Cost utility analysisحتؾقل محتؾقل ػو

ادلوازغةمبنيماظػارقمبنيمتؽؾػةماظؾدائلماظعالجقةموادلكرجاتممإدياضؿصاةيمؼفدفم

مظ ماحلقاةماظصققة موغوسقة ماظلرؼرؼه مواألسراض ماظعالعات مسؾى ماسؿؿاةا مبدؼل ؽل

 ادلؿعؾؼةمباظصقة.
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o اظعالعاتم مػيمعؤذراتمادلرضماظيتمؼشعرمبفامادلرؼضموميؽنمضقادفامرضؿقامعـلم

 ؾول.غلؾةماظلؽرميفماظدمماومغلؾةماظربوتنيميفماظ

o األسراض مػيمعؤذراتمادلرضماظيتمؼشعرمبفامادلرؼضموالمميؽنمضقادفامرضؿقًامعـلم

 اصػرارماظعقـنيمادلرتؾطمباظؽؾد.

 معـظؿةم ضائؿةمعـظؿةماظصقةماظعادلقةمظألةوؼةماألدادقةم مػيمضائؿةماألةوؼةماظيتمتصدرػا

ظؾرساؼةماظصققةماظصقةماظعادلقةمباألةوؼةماظضرورؼةمواألدادقةماظواجبمتوصرػامطقدمأةغىم

 االوظقة.

 مصقفام موؼؿفاوز معؾؿؽرة مأةوؼة متصـقع مبفا مؼؿم ماظيت ماظدول مػي ماظدوائي  ماظؿصـقع بؾدان

ـؼدمادللؿـؿرم%معنمإذياظيماظ02االغػاقمسؾىماظؾقوثمواظؿطوؼرميفماظصـاساتماظدوائقةمغلؾةم

 اظقابان.مم-طـدامم–األوروبيمماالحتاةةولمميفمػذاماظؼطاعممعـل 

 م مأومماظطؾقة ادللؿؾزعات معـػرةا مادؿكدم مصـفمدواء مأو معاةة مأو مأةاة مأو مآظه مأو مجفاز طل

مععمشريهممباميفمذظكماظرباعجماظالزعةمالدؿكداعهمأومتشغقؾهموادلعدمعنمضؾلمادلصـعم جمؿؿعًا

 الدؿعؿاظهمظإلغلانمبغرضمحتؼققمأيمعنماألػدافماظؿاظقة

o .تشكقصمأومرضابةمأومعراضؾةمأومسالجمأومختػقفماألعراض 

o مأؼةمم ماظؿعوؼضمسن مأو ماإلصابات موتلؽني مختػقف مأو مسالج مأو مرصد تشكقصمأو

 إصابةمأومإساضة.

o .اظؽشفمأوماظؿعوؼضمأوماظؿعدؼلمأوماظدسمماظؿشرحييمأوماظوزقػيمألسضاءماجللم 

o .ةسمماحلقاةمأوممتؽقـفامعنماالدؿؿرار 

o .تـظقمماحلؿل 

o .تعؼقمماألجفزةماظطؾقة 

o متشكقص مادلعؾوعاتمظغرضمريبمأو مجلممإسطاء معن ماظعقـاتمادلأخوذة مررؼق مسن ي

مسؾىم م/ ميف مأجؾه ماظذيمصـعتمعن ماظغرضماظػعؾي مأنمحتؼق ماظيتمالمميؽن اإلغلان

معلاسدةم موظؽنمميؽن ماظغذائي ماظؿؿـقل مأو معـاسقة مأو مةوائقة مبودقؾة ماإلغلان جلم

 سؿؾهمبفذهماظودائل.
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ماظطؾقة مادللؿؾزعات ممتصـقف  IMDRF International Medicalحبلب

Device Regulators Forumمادللؿؾزعاتماظطؾقةمم م-اظـؿوذجماظدوظيمظؿـظقم

معنمحقثمدالعةم/مخطورةماالدؿعؿالموتؼلممإديم 

Class A Low risk ضؾقؾةماخلطورة 

Class B Low – Moderate Risk ضؾقلمإديمعؿودطةماخلطورة 

Class C Moderate – High Risk عؿودطةمإديمساظقةماخلطورة 

Class D High Risk ساظقةماخلطورة 

 

 ماظصقدالغيمأومرؾقعةمعؽوغاتفامإديم مأومذؽؾفا تصـفماظػقؿاعقـاتموادلعاةنمحبلبمترطقزػا

موادللؿؾزعاتم مظألةوؼة ماظعؾقا موذظكمحبلبمادلعؿولمبهميفماهلقؽة معؽؿالتمشذائقة مأو أةوؼة

 واظطؾقة.

 م ماظدولماظيتمتدخلمضؿنمتصـقفمعوحد ماالضؿصاةؼةم مػيمجمؿوسة ظؾـكماظـؼدماجملؿوسة

  ماظدوظيميفمعلؿوىمةخلماظػرةماظلـويموتـؼلممإدي

 مم High income countriesمH.I.Cجمؿوسةماظدولمذاتماظدخلماظعاظيم .مأ

مم Middle income countriesم M.I.Cجمؿوسةماظدولمذاتماظدخلمادلؿودطم .مب

  مW.H.Oوتـؼلمماديمجمؿوسؿنيمحبلبمتصـقفم

i. U.M.I.Cم Upper middle income countries اظدولمذاتم

 اظدخلمصوقمادلؿودطم

ii. L.M.I.CمLower middle income countriesاظدولمحتتمم

 ادلؿودطميفماظدخلم

 اظدولمذاتماظدخلمادلـكػضممLow income countriesمL.I.C .مت

حلبماظؿصـقفماظلابقمتؼارؼرمدـوؼةمتوضحمتصـقفماظدولممـؼدماظدوظقةوتصدرمػقؽاتماظ

ًامعنماظؿصـقػاتموإساةةمترتقؾفاموسؾىمإةارةماظؿلعريةمعراجعةمإةراجماظدولمحتتماؼمذطرهم

مبـاءمسؾىماظؿؼارؼرماحملدثةمظؿصـقفمبـكماظـؼدماظدوظي.
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مظألةوؼةمؿؿدماهلقؽةتعم(م 3ادلاةة م) مؼضؿنماظلقاداتمماظعؾقا اظدوائقةماظؿاظقةميفمتلعريماظدواءممبا

م مووصولمةواء مم-معنآاتاحة مساظقة ماظقؿينموحبلبمم–صعالمجبوةة مإديمادلوارن وبأضلمتؽؾػةمممؽـة

ماخلطواتماظؿلؾلؾقةماظالزعةمسـدمطلمخطوةمعنمخطواتماظؿلعريم م

 Research price model basedاظؿقؾقلماظلعريمادلؾينمسؾىماالضؿصاةماظدوائيم .مأ

on pharmacoeconomic analysisمدوقممم مسؾى ماجلدؼدة ماظعالجقة ظؾؾدائل

 اظدواءماظقؿينمم

ماحملؾي .مب ماظؼوعي مظؾدخل مادلشابفة ماظؼوعي ماظدخل مذات مادلرجعقة مباظدول ماألدعار معؼارغة

External reference pricing modelم

 Mark-up regulationحتدؼدمغلؾةمارباحماجلؿؾةمواظؿفزئةمم .مج

م–مNegotiative price modelماظلعرماظؿػاوضيمادلؿؽنماظوصولماظقهمععماظشرطة .مح

 ممادللؿشػقاتموادلراطزماظورـقةماظؿابعةمظوزارةماظصقةماظعاعةمواظلؽان.ألةوؼةم

م

ماظـاغي اظػصل

مم–اظػقؿاعقـاتموادلعاةنمم–ادللؿؾزعاتماظطؾقةمم–متلعريماألةوؼةمادللؿورةة

مأةوؼةمادللؿشػقاتموادلراطزماظورـقة

م(م 4اةةم م)ادل

مسـدمرؾبماظؿلعريمألةوؼةمتؼدؼممعؾفمحيؿويمسؾىماظوثائقماظؿاظقةم سؾىماظوطقلم/مادللؿورةم

 ادلعؾوعاتماظؿاظقةمذفاةةمتلعريمبؾدمادلـشأمعؿضؿـةمأصولم -1

م–اظشؽلماظصقدالغيممم-اظعؾوةممم-اظرتطقزم/ماظرتاطقزممم-االدمماظعؾؿيمم–االدمماظؿفاريم

م–دعرماجلؿؾةمم– مدعرمادلصـعممأدعارماظدواءميفمغؼاطماظؾقعماظؿاظقةم–ادلاةة/مادلواةماظػعاظةم

مدعرماجلؿفورمباظعؿؾةماحملؾقة

 وتؽونماظشفاةةمعوثؼةموعصاةقمسؾقفامعنماظلػارةماظقؿـقةمأومعنمؼـوبمسـفا.

  C.I.Fاظلعرمادلطؾوبماسؿؿاةهمواصاًلماديمعواغئماجلؿفورؼةماظقؿـقةم -0

حبلبماظصـفمم  pharmaco-economic analysisحتؾقلماضؿصاةيمصقدالغيم -3

 تلعرية ادلطؾوبم
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a. ماظـوسي ماظؿؽؾػة ماظؿؽؾػةمCost utility analysisمحتؾقل مصعاظقة محتؾقل مأو

Cost effectiveness analysisمبدائلمم متعؿرب ماظيت مادلؾؿؽرة ظألةوؼة

 سالجقةمجدؼدةم

 ."تؽونماظدراداتمعنمعرطزمحبـيمععؿؿدمعنماهلقؽةموععرتفمبهمسادلقًامأنجيبم"

b. ميفم مادلؾؿؽر ماظدواء متلفقل مؼلؾق ممل مجـقسمأول ماظطؾبمظدواء متؼدؼم مطان محاظة يف

م متؼدؼم مؼؿم ماظقؿـقة مادلؾؿؽراجلؿفورؼة مظؾدواء مادلقـاء مادي ماظوصول مادعار يفممذفاةة

م معن متؽون مان مسؾى مادلؾؿؽر ماظدواء مصقفا ماظيتمتؿداول محبلبماظدول معرجعقة ةول

  .اظؿعرؼفماظوارةميفمػذهماظالئقة

 عامتؼرهماهلقؽةماظعؾقامظألةوؼة.ةصعمردوممتلعريمصـفمحبلبم -4

م

م(م 5اةةم م)ادل

متؼومماةارةماظؿلعريمباالجراءاتماظؿاظقةم 

ماظيتمتعؿربم .1 ماالةوؼة محاظة مادلـادبميف مباظلعر معؼرتح مووضع ماالضؿصاةي ماظؿقؾقل عراجعة

 بدائلمسالجقةمجدؼدة.

 ادلؼدمميفمرؾبماظؿلعريمؼؿضؿنمادلعؾوعاتماظؿاظقةم وضعمادؿؿارةمادرتذاةؼةمالدعارماظدواءم .0

a. م مادللؿورة م/ ماظوطقل معن مادلؼدعة مادلـشأ متلعريمبؾد ميفمذفاةة ماظوارة  C.I.Fاظلعر

Priceم 

b. ماظوصولماديمادلواغئم يفمايممPublic Priceاجلؿفورمم–مC.I.F Priceادعار

 ةوظةمؼؿممتداولماظدواءمصقفام)مثالثمةولمسؾىماألضل(.

c. ماالةو موادللؿؾزعاتماظطؾقةمادعار مظألةوؼة ماظعؾقا ماهلقؽة مظدى مادللفؾة ماجلـقلة ؼة

 ظـػسمادلـطؼةماالضؿصاةؼة

d. ادعارماظوصولماديمادلواغئمC.I.F Priceاجلؿفورمم-مPublic Priceيفماظدولمم

مادلرجعقةماظيتمؼؿداولمصقفاماظدواءم)مأنموجدت(.

م(م 6اةةم م)ادل

ظؾدواءمادلؾؿؽرمادلراةمةخوظهمدوقماظدواءممC.I.Fؼعؿؿدمطلعرموصولمإديمعواغئماجلؿفورؼةماظقؿـقةمأ.م

ماظقؿينماظلعرماألةغىمعنمبنيم
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i. معـهمطاصةمادلصارؼفمواالضاصاتم مادلـشأمخمصوعا متلعريمبؾد مادلؼدمميفمذفاةة دعرماجلؿفور

 ادلعؿؿدةميفمػقؽلماظؿلعريةمظؾؾدمادلـشأ

ii. اضلمدعرموصولماظدواءم(اديمعواغئمايمةوظةمC.I.F Priceمؼؿممتداولماظدواءمصقفامسؿوعا) 

iii. (م مايمةوظة ماديمعواغئ ماظدواء موصول معنمC.I.F Priceاضلمدعر مصقفا ماظدواء متداول مؼؿم )

 اظؾؾدانمادلرجعقةمانموجدت

iv. م32دعرمآخرمبدؼلمسالجيمعصـفمطدواءمعؾؿؽرمظؾشرطةمصاحؾةمبراءةماخرتاعمعضاصاماظقهم%

 طقدماضصى

م عراجعةمدعرماظدواءمادلؾؿؽرميفماحلاالتماظؿاظقةتعاةممب.

i. سـدماخؿالفماظلعرمادلؼدمميفمذفاةةماظؿلعريماثـاءماساةةمتلفقلماظصـفمؼؿمماساةةماظؿلعريم

 حبلبماآلظقةمادلعؿؿدةمآغػا

ii. مادلؾؿؽرم  C.I.F%معنمدعرموصوظهماديمعواغئماجلؿفورؼةماظقؿـقةم02خيػضمدعرماظدواء

Priceتعرؼػات(مم0ـقسمعصـعميفمبؾدانماظؿصـقعماظدوائيم)عاةةمسـدمتلفقلماولمةواءمجم

 وؼؿممخمارؾةموطقلماظدواءمادلؾؿؽرمبرداظةمرمسقةموتعدؼؾهميفماظـظامماآلظيمظؾفقؽة

iii. دؼاميفمبؾدمآخرمأومسـدمغؼلمعوضعماظؿصـقعمأليمةواءمعنمبؾدمإديمبؾدمآخرمأومؼؿمماغؿاجهمتعاض

مأخرى ممذرطة مؼـؿؿيممإساةةؼؿم ماضؿصاةؼة مإديمأيمجمؿوسة ماظؿصـقعماجلدؼد اظـظرميفمعوضع

 وؼعاةمتلعريهمبـاءمسؾىماالحؽامماظوارةةميفمػذاماظػصلمتؾعامظؾؿفؿوسةماالضؿصاةؼةماجلدؼدة

iv. ماديم متظؾم متؼدؼم مؼؿم ماظػـقة ماظؾفـة معن مادلؼر ماظلعر ميف ماظـظر ماساةة مرؾبمادللؿورة محال يف

مظألةوؼةموؼ ميفمرئادةماهلقؽةماظعؾقا ماظوارةةمالحؼا ماظوثائقمواتؾاعماجراءاتماظؿظؾم متؼدؼم ؿم

 اظػصلماظرابعم)ماالحؽامماظعاعة(

اذاممتمتؼدؼممرؾبمتلفقلماظدواءمادلؾؿؽرمبعدمتلفقلمةواءمجـقسمؼؿممتلعريماظدواءمادلؾؿؽرمسؾىمم.ج

ما مععاعؾة مأداس مةول مجمؿوسة معن ماألول ماظـؼدممادلرتػعماظػرةمةخلجلـقس مبـك متصـقف حبلب

م.ظدوظيا

معـػرةةممة. مسالجقة معقزة مظؽلمعـفا مصعاظة معاةة معن ماظيتمحتؿويمسؾىماطـر ختضعمتلعريماالةوؼة

مطؾدائلمسالجقةم ماظػصلمدواءمطانمدؾقمتلعريماحدمادلواةمأومذيقعفا ظـػسماألحؽامماظوارةةميفمػذا

م.جدؼدة

م
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م(م 7اةةم م)ادل

اضؿصاةؼةمبـاءمسؾىمعؿودطمةخلماظػرةمؼؿممتؼلقممعواضعماغؿاجماظدواءماجلـقسماديمجمؿوساتم .مأ

ماظلـويمحبلبمتصـقفمبـكماظـؼدماظدوظيمإديم 

م .مأ ماظعاظي ماظدخل مذات ماظدول مم High income countriesمH.I.Cجمؿوسة

وهلامغظاممرضابيمصعالمععرتفمبهمسادلقًاموععؿؿدمعنماهلقؽةماظعؾقامظألةوؼةمعـلم مةولم

اظقابانمؼعؿؿدمطلعرمجمازمظؾدواءمم–طـدامم–ةولماالحتاةماالوروبيمم–اخلؾقجماظعربيم

 األةغىمعنمبنيمماظلعراألولمماجلـقس

م32م .1 م% ماجلؿفورؼةمأضل معواغئ مإدي موصول مطلعر مادلؾؿؽر ماظدواء مدعر عن

 .اظعؾقامظألةوؼةماذامطانماظدواءمادلؾؿؽرمعلفالمظدىماهلقؽةمC.I.Fاظقؿـقةم

مؼؿممصقفامتداولمسنمأةغىمدعرمعلفلمظؾدواءمادلؾؿؽرميفماظدولماظيتأضلم%م32 .0

 اظدواءمادلؾؿؽرمسؾىمانمؼؽونمعنمضؿـفامثالثمةولمعرجعقةمسؾىماألضل.

ادلؿداوظةميفمغػسمبؾدمادلـشأموأنمملمتؽنمادلطابؼةمأةغىمدعرمظألةوؼةماجلـقلةم .3

 علفؾةميفماهلقؽةماظعؾقامظألةوؼة.

متداوظةميفممC.I.F Priceاةغىمدعرموصولماديمادلواغئم .4 ظؾدواءماجلـقسمؼؿم

 اظؾؾدانمادلرجعقة.

م .5 م مادلواغئ مادي موصول مدعر مادلطابؼةممC.I.F Priceاةغى ماجلـقلة ظالةوؼة

مادلـطؼةم مظـػس ماظطؾقة موادللؿؾزعات مظألةوؼة ماظعؾقا ماهلقؽة ميف ادللفؾة

 االضؿصاةؼة

م .مب مادلؿودط ماظدخل مذات ماظدول  Middle incomeم M.I.Cجمؿوسة

countries وتـؼلمماديمجمؿوسؿنيمحبلبمتصـقفمممW.H.Oم  

i. U.M.I.CمMiddle income countriesمUpperمذاتمم اظدول

م مظؾـان م  معـل مادلؿودط مصوق مم–اظدخل مم–اظربازؼل مم–اؼران رودقامم–عاظقزؼا

اظلعرمماالولموؼعؿؿدمطلعرمجمازمظؾدواءماجلـقسوجـوبماصرؼؼقامم–االحتاةؼةم

 -األةغىمعنمبنيم 
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م35 .1 معن% معواغئممأضل مإدي موصول مطلعر مادلؾؿؽر ماظدواء دعر

م ماظقؿـقة مظدىممC.I.Fاجلؿفورؼة معلفال مادلؾؿؽر ماظدواء مطان اذا

 اهلقؽة.

سنمأةغىمدعرمعلفلمظؾدواءمادلؾؿؽرميفماظدولماظيتمؼؿممأضلم%م35 .0

مةولم مثالث مضؿـفا معن مؼؽون مان مسؾى مادلؾؿؽر ماظدواء متداول صقفا

 .عرجعقةمسؾىماألضل

اجلـقلةمادلطابؼةموادلؿداوظةميفمغػسمبؾدمادلـشأمأةغىمدعرمظألةوؼةم .3

 .وأنمملمتؽنمعلفؾةميفماهلقؽةماظعؾقامظألةوؼة

ظؾدواءماجلـقسمؼؿمممC.I.F Priceاةغىمدعرموصولماديمادلواغئم .4

 تداوظةميفماظؾؾدانمادلرجعقة.

م .5 م مادلواغئ مادي موصول مدعر ماجلـقلةممC.I.F Priceاةغى ظالةوؼة

ما ماهلقؽة ميف مادللفؾة ماظطؾقةمادلطابؼة موادللؿؾزعات مظألةوؼة ظعؾقا

 ظـػسمادلـطؼةماالضؿصاةؼة

i. L.M.I.Cمارعقـقام م  معـل ماظدخل ميف مم–ماظدولمحتتمادلؿودط مم–اظصنيمم–بوظقػقا م–اهلـد

اظلوةانمم–دريؼالغؽامم–اظػؾؾنيمم–اظؾريومم–ادلغربمم–األرةنمم-ترطقامم–عصرممم–إغدوغقلقام

مم– مم–دورؼا ماجلـقسماوطراغقام–توغسمم–تاؼالغد مظؾدواء مطلعرمجماز ماظلعرماألولمؼعؿؿد

 األةغىمعنمبنيم 

اذاممC.I.Fعنمدعرماظدواءمادلؾؿؽرمطلعرموصولمإديمعواغئماجلؿفورؼةماظقؿـقةمأضلم%م45 .1

 طانماظدواءمادلؾؿؽرمعلفالمظدىماهلقؽة.

اظدواءمادلؾؿؽرمسنمأةغىمدعرمعلفلمظؾدواءمادلؾؿؽرميفماظدولماظيتمؼؿممصقفامتداولمأضلم%م45 .0

 سؾىمانمؼؽونمعنمضؿـفامثالثمةولمعرجعقةمسؾىماألضل.

موأنمملمتؽنمعلفؾةميفم .3 أةغىمدعرمظألةوؼةماجلـقلةمادلطابؼةموادلؿداوظةميفمغػسمبؾدمادلـشأ

 اهلقؽةماظعؾقامظألةوؼة.

م .4 مادلواغئ مادي موصول مدعر ماظؾؾدانممC.I.F Priceاةغى ميف متداوظة مؼؿم ماجلـقس ظؾدواء

 ادلرجعقة.
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ظالةوؼةماجلـقلةمادلطابؼةمادللفؾةميفماهلقؽةممC.I.F Priceاةغىمدعرموصولماديمادلواغئمم .5

 اظعؾقامظألةوؼةموادللؿؾزعاتماظطؾقةمظـػسمادلـطؼةماالضؿصاةؼة

ii. L.I.Cشاغامم–أثقوبقامم–تشاةمم–طؿؾوةؼامم–ماظدولمذاتماظدخلمادلـكػضمعـلم مبورطقـامصادوم

مم– م–راجؽلؿانمم–درياظقونمم–اظـقفرمم–عوزغؾققمم–لماظـقؾام–عاظيمم–ادلالويمم–طقـقا

 زاعؾقامم–زائريمم–اوشـدامم–تـزاغقام

a.  ؼعؿؿدمطلعرمجمازمظؾدواءماجلـقسماألولماظلعرماألةغىمعنمبنيم 

م62 .1 مم% ماظقؿـقةمأضل ماجلؿفورؼة معواغئ مإدي موصول مطلعر مادلؾؿؽر ماظدواء مدعر عن

C.I.Fاذامطانماظدواءمادلؾؿؽرمعلفالمظدىماهلقؽة.م 

م62 .0 م% متداولمأضل مصقفا ماظيتمؼؿم ماظدول ميف مادلؾؿؽر مظؾدواء معلفل مدعر مأةغى سن

 اظدواءمادلؾؿؽرمسؾىمانمؼؽونمعنمضؿـفامثالثمةولمعرجعقةمسؾىماألضل.

متؽنم .3 ممل موأن مادلـشأ مغػسمبؾد ميف موادلؿداوظة مادلطابؼة ماجلـقلة مظألةوؼة مدعر أةغى

 علفؾةميفماهلقؽةماظعؾقامظألةوؼة.

ظؾدواءماجلـقسمؼؿممتداوظةميفماظؾؾدانممC.I.F Priceواغئماةغىمدعرموصولماديمادل .4

 ادلرجعقة.

ظالةوؼةماجلـقلةمادلطابؼةمادللفؾةميفممC.I.F Priceاةغىمدعرموصولماديمادلواغئمم .5

 اهلقؽةماظعؾقامظألةوؼةموادللؿؾزعاتماظطؾقةمظـػسمادلـطؼةماالضؿصاةؼة

م

م .مب متلعريمجـائسمبعد مغػسممساجلـقسـد متؿكذ متلعريماألول مسـد مبفا االجراءاتمادلعؿول

اجلـقسماألولموؼراسىمانمؼؽونمطلمجـقسماةغىميفماظلعرمعنماجلـقسمادللعرمضؾؾهمبـلؾةم

%محبلبمطلمعـطؼةماضؿصاةؼةماديماجلـقسماظرابعموبعدماجلـقسماظرابعمتطؾقم12المتؼلم

م مغلؾة مختػقض مبإدؿــاء ماجلـائس متلعري ميف مبفا مادلعؿول ماالجراءات مسنم12غػس %

 اجلـائسماظلابؼة.

 إساةةمتلعريماظدواءماجلـقسم .مت

 

متعاةمعراجعةمدعرماظدواءماجلـقسميفماحلاالتماظؿاظقة 
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 02من  10الصفحة 
  

 العليب لألدوية واملستلزمبت الطبيةاهليئة 

 الئحة تنظيم املكاتب العلمية  اخلاصة بشركات األدوية املسجلة يف اجلمهورية اليمنية
 

سـدماخؿالفماظلعرمادلؼدمميفمذفاةةماظؿلعريماثـاءماساةةمتلفقلماظصـفمؼؿمماساةةماظؿلعريم -1

 حبلبماآلظقةمادلعؿؿدةمآغػا

ؼؿمماغؿاجهمتعاضدؼاميفمبؾدمآخرمأومسـدمغؼلمعوضعماظؿصـقعمأليمةواءمعنمبؾدمإديمبؾدمآخرمأوم -0

مؼـؿؿيم ماضؿصاةؼة مإديمأيمجمؿوسة ماظؿصـقعماجلدؼد ماظـظرميفمعوضع مإساةة مأخرىمؼؿم ذرطة

 وؼعاةمتلعريهمبـاءمسؾىماالحؽامماظوارةةميفمػذاماظػصلمتؾعامظؾؿفؿوسةماالضؿصاةؼةماجلدؼدة

ماظػـ -3 ماظؾفـة معن مادلؼر ماظلعر ميف ماظـظر ماساةة مرؾبمادللؿورة محال ماديميف متظؾم متؼدؼم مؼؿم قة

ميفم ماظوارةةمالحؼا ماظوثائقمواتؾاعماجراءاتماظؿظؾم متؼدؼم مظألةوؼةموؼؿم رئادةماهلقؽةماظعؾقا

 اظػصلماظرابعم)ماالحؽامماظعاعة(

م .مث ماظؿؼدم مؼعؿرب متلعري مترطقبطؾب مظدواء مجدؼدة مسؾوة مأو مجدؼد مبز متلفقؾه رتطقزمدؾق

م مخمؿؾػة مسؾوة مأو ممتلعريمخمؿؾف ماظػصل مػذا ميف ماظوارةة مظألحؽام مخيضع طأةوؼةمجدؼد

 جـقلة.

م(م 8اةةم م)ادل

متلعريمادللؿؾزعاتماظطؾقةماخلاضعةمظؾؿلفقل .مأ

مؼؿممتلعريمادللؿؾزعاتماظطؾقةمبأخذماظلعرماألةغىمعنمبنيماألدعارماظؿاظقةم م

ماظطيبمإديمعواغئماجلؿفورؼةماظقؿـقةم .1 حبلبمذفاةةممC.I.Fدعرموصولمادللؿؾزم

 بؾدمادلـشأ

أةغىمدعرمظؾؿلؿؾزمماظطيبمادلطابقمعؿداولميفمغػسمبؾدمادلـشأموأنمملمؼؽنمعلفلميفم .0

 .اظعؾقامظألةوؼةموادللؿؾزعاتماظطؾقةماهلقؽة

م .3 ميف معلفل ماظطيبمماهلقؽةأةغىمدعر مظؾؿلؿؾزم موادللؿؾزعاتماظطؾقة مظألةوؼة اظعؾقا

 ضؿصاةؼة.ادلطابقمعنمغػسماظؾؾدانمادلـؿؿقةمظؾؿـطؼةماال

 أةغىمدعرموصولمادللؿؾزمماظطيبمادلراةمتلعريػامإديمعواغئمأحدماظؾؾدانمادلرجعقة .4

مؼؿممإساةةمتلعريمادللؿؾزعاتماظطؾقةميفماحلاالتماظؿاظقةم  .مب

متلعريموصولمإديم .1 ماظوطقلمعرصقمبشفاةة م/ مادللؿورة مرؾبمختػقضمعن متؼدؼم سـد

 مC.I.F Priceمعواغئماجلؿفورؼةماظقؿـقة

م .0 مغؼل مإغؿاجهمسـد مؼؿم مأو مآخر مبؾد مإدي مبؾد مريبمعن معلؿؾزم مألي ماظؿصـقع عوضع

تعاضدؼاميفمبؾدمآخرمأومذرطةمأخرىمؼؿممإساةةماظـظرميفمعوضعماظؿصـقعماجلدؼدمإديم
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 العليب لألدوية واملستلزمبت الطبيةاهليئة 

 الئحة تنظيم املكاتب العلمية  اخلاصة بشركات األدوية املسجلة يف اجلمهورية اليمنية
 

مػذام ميف ماظوارةة ماألحؽام مسؾى مبـاء متلعريه موؼعاة مؼـؿؿي ماضؿصاةؼة أيمجمؿوسة

 اظػصلمتؾعامظؾؿفؿوسةماالضؿصاةؼةماجلدؼدة

اظلعرمادلؼدمميفمذفاةةماظؿلعريماثـاءماساةةمتلفقلماظصـفمؼؿمماساةةمسـدماخؿالفم .3

 اظؿلعريمحبلبماآلظقةمادلعؿؿدةمآغػا

يفمحالمرؾبمادللؿورةماساةةماظـظرميفماظلعرمادلؼرمعنماظؾفـةماظػـقةمؼؿممتؼدؼممتظؾمم .4

اظوارةةماديمرئادةماهلقؽةماظعؾقامظألةوؼةموؼؿممتؼدؼمماظوثائقمواتؾاعماجراءاتماظؿظؾمم

 الحؼاميفماظػصلماظرابعم)ماالحؽامماظعاعة(

م

م(م 9اةةم م)ادل

مؼؿممتلعريماظػقؿاعقـاتموادلعاةنمبأخذماظلعرماألةغىمعنمبنيماألدعارمماظؿاظقةم  .مأ

م .1 ماظقؿـقة ماجلؿفورؼة معواغئ مإدي موادلعاةن ماظػقؿاعقـات موصول حبلبممC.I.Fدعر

 ذفاةةمبؾدمادلـشأ

أةغىمدعرمظؾػقؿاعقـاتموادلعاةنمادلطابؼةمومادلؿداوظةميفمغػسمبؾدمادلـشأموأنمملمتؽنم .0

 .اظعؾقامظألةوؼةموادللؿؾزعاتماظطؾقةماهلقؽةعلفؾةميفم

م .3 ميف معلفل مدعر مظؾػقؿاعقـاتمماهلقؽةأةغى ماظطؾقة موادللؿؾزعات مظألةوؼة اظعؾقا

 وادلعاةنمادلطابؼةمعنمغػسماظؾؾدانمادلـؿؿقةمظؾؿـطؼةماالضؿصاةؼة.

ماظؾؾدانم .4 مأحد معواغئ مإدي متلعريػا مادلراة موادلعاةن مظؾػقؿاعقـات موصول مدعر أةغى

 ادلرجعقة

مؼؿممإساةةمتلعريماظػقؿاعقـاتموادلعاةنميفماحلاالتماظؿاظقةم ب.مم

م .1 متلعريموصولمإديمسـد ماظوطقلمعرصقمبشفاةة م/ مادللؿورة مرؾبمختػقضمعن تؼدؼم

 مC.I.F Priceعواغئماجلؿفورؼةماظقؿـقة

سـدمغؼلمعوضعماظؿصـقعمأليمصقؿاعنيمأومععدنمعنمبؾدمإديمبؾدمآخرمأومؼؿممإغؿاجهم .0

تعاضدؼاميفمبؾدمآخرمأومذرطةمأخرىمؼؿممإساةةماظـظرميفمعوضعماظؿصـقعماجلدؼدمإديم

مػذامأيمجمؿو ميف ماظوارةة ماألحؽام مسؾى مبـاء متلعريه موؼعاة مؼـؿؿي ماضؿصاةؼة سة

 اظػصلمتؾعامظؾؿفؿوسةماالضؿصاةؼةماجلدؼدة
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 العليب لألدوية واملستلزمبت الطبيةاهليئة 

 الئحة تنظيم املكاتب العلمية  اخلاصة بشركات األدوية املسجلة يف اجلمهورية اليمنية
 

سـدماخؿالفماظلعرمادلؼدمميفمذفاةةماظؿلعريماثـاءماساةةمتلفقلماظصـفمؼؿمماساةةم .3

 اظؿلعريمحبلبماآلظقةمادلعؿؿدةمآغػا

ادلؼرمعنماظؾفـةماظػـقةمؼؿممتؼدؼممتظؾمميفمحالمرؾبمادللؿورةماساةةماظـظرميفماظلعرم .4

اديمرئادةماهلقؽةماظعؾقامظألةوؼةموؼؿممتؼدؼمماظوثائقمواتؾاعماجراءاتماظؿظؾمماظوارةةم

 الحؼاميفماظػصلماظرابعم)ماالحؽامماظعاعة(

م(م 12اةةم م)ادل

ربمؼؿممتلعريمأةوؼةمادللؿشػقاتموادلراطزماظورـقةماظؿابعةمظوزارةماظصقةماظعاعةمواظلؽانمس

جلـةمادلؿارداتموادلـاضصاتماظؿابعةمظؿؾكمادللؿشػقاتموادلراطزماظورـقةمسنمررؼقماظؿػاوضمادلؾاذرمععم

اظشرطاتمادلورةةمظألةوؼةمادلطؾوبةمأومادلصاغعماحملؾقةموؼؽونمأداسماظؿػاوضماظلعرماألةغىماظوارةميفم

مأحدثمإصدارمدلؤذرمأدعارماألةوؼةماظعادليمأنموجد

م(م 11اةةم م)ادل

موحمؼؿم مظؾققاة مادلصدرمسربمجلـةمتلعريمخاصةمحتدؼدمادعارماألةوؼةماظقؿقؿةمواألةوؼةمادلـؼذة قدة

وتدرسمطلمحاظةمسؾىمحدهموترصعممتشؽلمبؼرارمعنمرئادةماهلقؽةماظعؾقامظألةوؼةموادللؿؾزعاتماظطؾقة

ماظلعرمإديم ميفموضعمػذا مباألدسمادلأخوذمبفا ماظلعرمادلؼرتحمعشػوسا معؿضؿـا اهلقؽةممرئقستؼرؼرػا

ماظعؾقامظألةوؼةموادللؿؾزعاتماظطؾقةمإلحاظؿهمإديماظؾفـةماظػـقةمإلضراره

م

مـاظثم متلعريماألةوؼةمادلصـعةمحمؾقًااظ اظػصل

م(م 10اةةم م)ادل

مظغرضمتلعريمةواءمعصـعمحمؾقًامتؼومماةارةمادلصـعماحملؾيمبؿؼدؼمماظوثائقماظؿاظقةم 

 رؾبمرمسيمخمؿوممبؿلعريماظصـف. .1

-Exادلصـعممتصـقعمةواءمجـقسمحمؾيمظهم)دعرذفاةةمتوضحمدعرماظدواءمادلؾؿؽرماظذيمؼؿمم .0

factory-priceبؾدمادلـشأ.(ميفمم 

م .3 مادلصـع مدعر مادلؾؿؽر ماظدواء مدعر متوضح مةولممEx-factory-priceذفاةة مثالث يف

 عرجعقةمأنموجدت.

محبلبماظصـفم  pharmaco-economic analysisحتؾقلماضؿصاةيمصقدالغيم .4

 ادلطؾوبمتلعريةم 
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a. م ماظـوسي ماظؿؽؾػة ماظؿؽؾػةمCost utility analysis حتؾقل مصعاظقة محتؾقل أو

Cost effectiveness  analysisمبدائلم متعؿرب ماظيت مادلؾؿؽرة ظألةوؼة

ةخوهلامطأةوؼةمموادلراةمتصـقعمأةوؼةمحمؾقةمجـقلةمهلامملمؼلؾقسالجقةمجدؼدةم

 جـقلةمعلؿورةةمأوممتمتصـقعفامحمؾقًامدابؼا.

م."عؿؿدمعنماهلقؽةجيبمانمتؽونماظدراداتمعنمعرطزمحبـيمع"

م(م 13اةةم م)ادل

متؼومماةارةماظؿلعريةمباإلجراءاتماظؿاظقةم 

ماظيتمتعؿربم .1 ماالةوؼة محاظة مادلـادبميف مباظلعر معؼرتح ماالضؿصاةيمووضع ماظؿقؾقل عراجعة

 سالجقةمجدؼدة.بدائلم

م .0 مادلصـع مادلؾؿؽر)دعر ماظدواء ماظعؾقاممEx-factory-priceدعر ماهلقؽة ميف مادللفل )

 ظألةوؼة

(ميفمبؾدمادلـشأمانمملمؼؽنمعلفالممEx-factory-priceدعرماظدواءمادلؾؿؽرم)دعرمادلصـعم .3

 يفماهلؽقةماظعؾقامظألةوؼة.

عةميفمبؾدانمعصـمEx-factory-priceمدعرمادلصـعمجـقلةمثالثةمأةوؼةمأدعارمتؼدؼم .4

 وعؿداوظةميفماظؾؾدانمادلرجعقة.اظؿصـقعماظدوائيم

تؼدؼممأضلمأدعارمظألةوؼةماجلـقلةمادلؿداوظةميفمثالثمةولمسؾىماألضلمعنمبؾدانماجملؿوسةم .5

االضؿصاةؼةمظؾؾؾدانمذاتمعؿودطمةخلماظػرةمصوقمادلؿودطمحبلبمتصـقفمبـكماظـؼدماظدوظيم

 اظوارةةميفمضائؿةمعـظؿةماظصقةماظعادلقةمظألةوؼةماألدادقة.باظـلؾةمظألةوؼةم

تؼدؼممأضلمأدعارمظألةوؼةماجلـقلةمادلؿداوظةميفمثالثمةولمسؾىماألضلمعنمبؾدانماجملؿوسةم .6

االضؿصاةؼةمظؾؾؾدانمذاتمعؿودطمةخلماظػرةمحتتمادلؿودطمحبلبمتصـقفمبـكماظـؼدماظدوظيم

 ظؿةماظصقةماظعادلقةمظألةوؼةماألدادقة.باظـلؾةمظألةوؼةماظغريموارةةميفمضائؿةمعـ

م(م 14اةةم م)ادل

م محبلبماظؿاظيممEx-factory-priceادلصـعممدعرمأولمةواءمجـقسمعصـعمحمؾقامعريمؼؿممتلأ.م

مأوالم ماألةوؼةمادلصـعةمحمؾقاماظوارةةميفمضائؿةمعـظؿةماظصقةماظعادلقةمظألةوؼةماألدادقة

م35 .1 مادلصـع مدعر معن مأضل %Ex-factory-priceمادلؾؿؽرمم ظؾدواء

 ادللفلميفماهلقؽةماظعؾقامظألةوؼةموادللؿؾزعاتماظطؾقةمأنموجد.
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عؿداولمظؾدواءممEx-factory-price%مأضلمسنمأةغىمدعرمعصـعم35 .0

 ادلؾؿؽرميفماظؾؾدانمادلرجعقة.

دعرماظدواءماجلـقسماألولمادللفلميفماهلقؽةماظعؾقامظألةوؼةموادللؿؾزعاتم .3

م معن مصوقماظطؾقة ماظػرة مةخل معؿودط مذات مظؾدول ماالضؿصاةؼة اجملؿوسة

 ادلؿودطمحبلبمتصـقفمبـكماظـؼدماظدوظيمظؾعامماظذيمؼؿممصقهماظؿلعري

ماالضؿصاةؼةمظؾدولمذاتمعؿودطم .4 أةغىمدعرمجـقسمعؿداولميفماجملؿوسة

ةخلماظػرةمصوقمادلؿودطميفمحاظةمملمؼلؾقمتلفقلمأيمجـقسميفماهلقؽةم

 ؿؾزعاتماظطؾقة.اظعؾقامواألةوؼةموادلل

مظألةوؼةم ماظعادلقة ماظصقة معـظؿة مضائؿة ميف موارةة ماظغري محمؾقا مادلصـعة ماألةوؼة م  ثاغقا

ماألدادقة

م45 .1 مادلصـع مدعر معن مأضل %Ex-factory-priceمادلؾؿؽرمم ظؾدواء

 ادللفلميفماهلقؽةماظعؾقامظألةوؼةموادللؿؾزعاتماظطؾقةمأنموجد.

عؿداولمظؾدواءممEx-factory-price%مأضلمسنمأةغىمدعرمعصـعم45 .0

 ادلؾؿؽرميفماظؾؾدانمادلرجعقة.

دعرماظدواءماجلـقسماألولمادللفلميفماهلقؽةماظعؾقامظألةوؼةموادللؿؾزعاتم .3

ماظػرةمحتتم مةخل مذاتمعؿودط مظؾدول ماالضؿصاةؼة ماجملؿوسة معن اظطؾقة

 ادلؿودطمحبلبمتصـقفمبـكماظـؼدماظدوظيمظؾعامماظذيمؼؿممصقهماظؿلعري

ماالضؿصاةؼةمظؾدولمذاتمعؿودطمأةغىم .4 دعرمجـقسمعؿداولميفماجملؿوسة

ةخلماظػرةمحتتمادلؿودطميفمحاظةمملمؼلؾقمتلفقلمأيمجـقسميفماهلقؽةم

 اظعؾقامواألةوؼةموادللؿؾزعاتماظطؾقة.

م

 إساةةمتلعريماظدواءمادلصـعمحمؾقامب.

متعاةمعراجعةمدعرماظدواءمادلصـعمحمؾقاميفماحلاالتماظؿاظقة 

اظلعرمادلؼدمميفمذفاةةماظؿلعريماثـاءماساةةمتلفقلماظصـفمؼؿمماساةةماظؿلعريمسـدماخؿالفم -1

 حبلبماآلظقةمادلعؿؿدةمآغػا
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م -0 محمؾي مةواء متصـقع محتتمسـد ماحملؾي ماظدواء ماظؿصـقع مأو مخارجي معصـع معع باظؿعاضد

 ترخقصمذرطةمسادلقة

ؼؿممتؼدؼممتظؾمماديمماساةةماظـظرميفماظلعرمادلؼرمعنماظؾفـةماظػـقةميفمحالمرؾبمادلصـعماحملؾي -3

ميفم ماظوارةةمالحؼا ماظوثائقمواتؾاعماجراءاتماظؿظؾم متؼدؼم مظألةوؼةموؼؿم رئادةماهلقؽةماظعؾقا

 اظػصلماظرابعم)ماالحؽامماظعاعة(

 

مأحؽاممساعةم رابعاظ اظػصل

م

محيدةمدعرماظصرفمحبلبمغشرةماظؾـكمادلرطزيماظقؿين.(م 15اةةم م)ادل

موأؼضاسؾىمذيقعمذرطاتماألةوؼةمادللؿورةةماظيتمهلاموطقلميفماجلؿفورؼةماظقؿـقةم(م 16اةةم م)ادل

ادلصاغعماحملؾقةمباالظؿزاممبإذفارماظؿلعريةمسؾىماظعؾوةماخلارجقةمظؽلمصـفمةوائيم

وادللؿؾزعاتممظألةوؼةععمرؾاسةمأدمماظوطقلمورضمماظصـفمادللفلمبهميفماهلقؽةماظعؾقام

ماظطؾقة

اظعاعةممأورمسؾيمذيقعماظصقدظقاتماخلاصةمواظصقدظقاتميفمادللؿشػقاتماخلاصةمحيض(م 17اةةم م)ادل

مالم مأو مسؾوة مطل مصوق معدون مػو مدلا مخماظػة مبأدعار ماألةوؼة مبقع مظؾؿوارن اظيتمتؾقع

م(معنمػذهماظالئقة07حتؿلماؼامعنماظؾقاغاتماظيتمورةمذطرػاميفمادلاةةم)

%مويفمحاظةمضؾطمحاظةمجتاوزمعنمضؾلم02دؼفمماإلضايفالمؼلؿحمبؿفاوزماظؾوغصم(م 18اةةم م)ادل

م مادللؿورةؼن ماظوطالء مدغرممأواحد مخػض مؼؿم ماحملدة ماظلؼف ميف ماحملؾقة ادلصاغع

بذظكموحمادؾؿهمضاغوغقامسؾىمموإذعارهاظصـفمظدىماهلقؽةممبامؼلاويمصارقماظؾوغصم

ماظلعرمادلكػضماجلدؼد.مأداس

مظألةوؼةموادللؿ(م 19اةةم م)ادل وبشؽلمةوريمضوائممجبؿقعممإغزالؾزعاتماظطؾقةمسؾىماهلقؽةماظعؾقا

مبقعماجلؿفورمظألةوؼةمادللفؾةمظدؼفاموغشرػاميفمادلوضعماظرمسيمظؾفقؽةممأدعار

ؼؿممتؼدؼممرؾبمعنمضؾلماحتاةم%م12يفمحاظةمجتاوزماظؿضكمماظلعريمظؾدوالرمحاجزم(م 02اةةم م)ادل

مادللؿورةؼنمظالجؿؿاعمععماهلقؽةمظؾـؼاشموسؿلمحمضرمماألةوؼةمصاغعي ماحتاة وطذا

ماهلقؽةميفمضؾطموحتدؼدم مةور موؼضعمجتاوز مسؾقفا رمسيمباحلؾولماظيتممتماالتػاق
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حتتمماظدواءميفمدوقماظدواءماظقؿينمعرتؽؾقهمعنمعلؿورةؼنماومعصاغعمحمؾقةمأدعار

م.ادللأظةماظؼاغوغقةمضؿنماظؾوائحماخلاصةمبذظك

م م)ادل م01اةة ماظؿلعريموملميفمحالم م( متلعريمعلؿقضرمصقدالغيمعنمضؾلمإةارة متمإصدارمذفاةة

تؼدؼمماظؿظؾؿاتممؼواصقمادللؿورةمأومادلصـعماحملؾيمسؾىماظلعرماظوارةميفماظشفاةةمؼؿم

مباظوثائقممإةارةمإدي معرصؼه ماظطؾقة موادللؿؾزعات مظألةوؼة ماظعؾقا ماهلقؽة ميف اظؿلعري

م ماظؿاظقة

عنمم(4بؾدمادلـشأمعؿضؿـةمادلعؾوعاتماظلابقمذطرػاميفمادلاةة)عنماظؿلعريمذفاةةم .1

ماظػصلماظـاغي.

 أدؾابماظؿظؾممعؾـقةمسؾىماألدسماظوارةةميفمػذهماظالئقة .0

وعطابؼةمادلعاؼريمخاللمذفرمعنمتارؼخمادؿالعهمعنمضؾلمخمؿصمإةارةماظؿلعريةموؼؿممةرادةماظؿظؾمم

راظبماظؿظؾممورصعمتؼرؼرمبذظكمإديماظؾفـةماظػـقةمويفممادلأخوذمبفاميفمػذهماظالئقةمععماظلعرمادلؼدممعن

ماذاممتتمادلطابؼةمومتمرصضماظؿظؾممبعدممعطابؼؿهم ماعا حالممتمضؾولماظؿظؾممؼؿممتعدؼلماظلعرمجماغا

متؼرهماإلةارةماظعاعةمظؾفقؽةم اظشروطماظوارةةميفمػذهماظالئقةمؼؾؿزممادللؿورةمبدصعمشراعةمحبلبمعا

ماتماظطؾقةاظعؾقامظألةوؼةموادللؿؾزع

مؼؾغىمأيمضرارمدابقمتؿعارضمغصوصهمععمػذاماظؼرار. م(م00اةةم م)ادل

م

م

م

مادلرصؼات

مؾؿؽر..ادؿؿارةمتلعريمةواءمع1

م..ادؿؿارةمتلعريمةواءمجـقس0

م..ادؿؿارةمتلعريمةواءمعصـعمحمؾقا3

م.ادؿؿارةمتلعريمعلؿؾزممريب.4

م.ادؿؿارةمتلعريماظػقؿاعقـاتموادلعاةن.6

م.تلعريمعلؿقضرمصقدالغي.ذفاةةم7
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ميفمحمؾقامادلصـعهماالةوؼةمم-موادلعاةنماظػقؿاعقـاتم-ماظطؾقةمادللؿؾزعاتم-مادللؿورةماظدواءمادعارم.8

م.اظقؿـقةماجلؿفورؼةميفماظؿلعريمػقؽل


