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 العليب لألدوية واملستلزمبت الطبيةاهليئة 

 الئحة تنظًم املكاتب العلمًة  اخلاصة بشركات األدوية املسجلة يف اجلمهىرية الًمنًة
 

 1996( لسنة /أ1114ع  وص 35رقم )وزاري قرار 
 

ً:ًًاؾعاؿةًًوزقرًاؾصوة

 مًًبمشؽقلًجمؾسًاؾوزراء.1994ً(ًؾيـة1ًاؾؼرارًاجلؿفوريًرؼمً)بعدًاإلرالعًعؾىً -

 مًبشأنًاؾالئوةًاؾمـظقؿقةًؾوزارةًاؾصوةًاؾعاؿةً.1994ً(ًؾيـة114ًوعؾىًاؾؼرارًاجلؿفوريً) -

مًبإعادةًتـظقمًاهلقكةًاؾعؾقا1975ً(ًؾيـة31ً)ًرؼمًوعؾىًؼرارًجمؾسًاؾؼقادةًباؾؼاـون -

 ؾألدوقةًوادليمؾزؿاتًاؾطلقة.ً

 م.14/5/1996(ًبمارقخ746ًوبـاًءًعؾىًعرضًاألخ/ًؿدقرًعامًاهلقكةًاؾعؾقاًؾألدوقةًبرؼمً) -

 وعؾىًؿاًتؼمضقهًؿصؾوةًاؾعؿلًوادلصؾوةًاؾعاؿة.ً -

 قــــرر
ًإصدارًالئوةًتـظقمًادلؽاتبًاؾعؾؿقةًاخلاصةًباؾشرؽاتًاؾدوائقةًادليهؾةًيفًاجلؿفورقةًاؾقؿـقةً.ً(ً:1ًًؿادةً)

ً(ًأفدافًاؾالئوةًادلذؽورةً:2ًؿادةً)

 تـظقمًاإلعالمًواؾرتوقجًاخلاصًًباألدوقةًوادليمؾزؿاتًاؾطلقة.ً .أ

 تـظقمًاإلعالنًواؾرتوقجًاخلاصًباؾؽواذفًواحملاؾقلًادلىربقة.ً .ب

 تـظقمًإؼاؿةًاحملاضراتًواؾـدواتًاؾعؾؿقةًوادلعارضًاؾطلقة.ً .ج

 اإلذرافًواؾمأؽدًؿنًدالؿةًادلعؾوؿاتًاؾيتًتوزعًعؾىًاألرلاءًواؾصقادؾةًوأصوابًادلفنًاؾطلقةً.ً .د

 حصرًاؾدعاقةًعؾىًادلؤفؾنيًعؾؿقًاً.ً .ه

ًعؿلًمبوجلهً.ً(ًقعؿلًبفذاًاؾؼرارًؿنًتارقخًصدورهًوعؾىًاجلفاتًادلعـقةًتـػقذًذؾكًواؾ3ؿادةً)

ًم28/5/1996صدرًبدقوانًعامًاؾوزارةًبمارقخً

ًٌقبًدعقدًغاذل

ًوزقرًاؾصوةًاؾعاؿةً
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 اخلاصة بشركات األدوية املسجلة يف اجلمهىرية اليمنية 

 
ًتعرقفًادلؽمبًاؾعؾؿي:ً

فوًادلؽمبًاؾذيًقممًإـشائهًؿنًؼللًذرؽةًأوًعدةًذرؽاتًؿـمهةًؾألدوقةًوادليمؾزؿاتًاؾطلقةًأوً

اؾؽواذفًادلىربقةًؾؾؼقامًبمـظقمًاإلعالمًواؾرتوقجًؾؾؿـمهاتًادلذؽورةًيفًاجلؿفورقةًاؾقؿـقةًبـاًءً

ًعؾىًؿواػؼةًؿيلؼةًؿنًاهلقكةًاؾعؾقاًؾألدوقةًوادليمؾزؿاتًاؾطلقةً.ً

ً

ًمًوأـشطةًادلؽاتبًاؾعؾؿقة:أواًلً:ًؿفا

توزقعًاؾـشراتًواؾؽمبًواجملالتًوادلطلوعاتًواألذررةًاؾعؾؿقةًدلـمييبًادلفنًاؾطلقةًبعدً .1

 أخذًؿواػؼةًاهلقكةًاؾعؾقاًؾألدوقةً.ً

2. ً،ً ًادليمشػقات ًاؾرمسقة، ًاؾعؾؿقة ًادلؤديات ًعؾى ًاجملاـقة ًاؾطلقة ًاؾعقـات توزقع

 ادليموصػاتً،ًاألرلاءًواؾصقادؾة.ً

 إؼاؿةًاحملاضراتًاؾعؾؿقةًبعدًأخذًؿواػؼةًاهلقكةً.ًًتـظقم .3

 تـظقمًإؼاؿةًادلعارضًاؾطلقةًاخلاصةًباألدوقةًوادليمؾزؿاتًاؾطلقةً.ً .4

 ؿواػاةًاهلقكةًاؾعؾقاًؾألدوقةًدورقًاًباؾدراداتًواألحباثًادلمعؾؼةًباألصـافًحدقنةًاإلـماج.ً .5

ً

ًثاـقًاً:ًواجلاتًادلؽاتبًاؾعؾؿقةً:ً

 ؾالئوةًؿزاوؾةًاؾصقدؾةً.ًًحػظًاؾعقـاتًرلؼًا .1

 عؿلًدهلًخاصًباؾعقـاتًقوضحًأـواعفاًوؽؿقاتفاًواجلفاتًاؾيتًصرػتًهلا.ً .2

ًواإلٌؾقزقةً .3 ًاؾعربقة ًؾؾعقـاتًباؾؾغة ًواخلارجقة ًاؾداخؾقة ًاؾعلوات ًعؾى ًتطلع ًأن جيب

ًوؾقيتًؾؾلقعً) ًرلقةًجماـقة ًعقـة  free medical sample, not forعلارة

saleً.ً) 

علواتًاؾعقـاتًخمػضةًعنًاؾعلواتًاألصؾقةًادلعدةًؾؾلقعً)بادمنـاءًادلضاداتًًجيبًنًتؽون .4

 احلقوقة(.ً
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تؾمزمًادلؽاتبًاؾعؾؿقةًبوثقؼةًؿـظؿةًاؾصوةًاؾعاؿةًبشأنًاؾرتوقجًاؾدوائيً)البدًؿنًاإلذارةً .5

 إديًاؾوثقؼة(.ً

6. ً ًذؽره ًقرد ًمل ًمبا ًاؾقؿـقة ًاجلؿفورقة ًيف ًاؾعؿل ًبؼاـون ًاؾعؾؿقة ًادلؽاتب ًفذهًتؾمزم يف

 اؾالئوة.ً

7. ً %21ًجيبًاحلصولًعؾىًترخقصًؿنًاهلقكةًؼللًادمريادًاؾعقـاتًعؾىًأنًخيصمًؿـفا

 ؾصاحلًوزارةًاؾصوةًاؾعاؿةً)اؾمؿوقنًاؾطيب(.ً

ًادلموػرةً .8 ًاؾـشراتًاؾدوائقة ًؿن ًأؽنر ًأو ًبـيىة ًاهلقكة ًؿواػاة ًادلؽاتبًاؾعؾؿقة عؾىًؿدراء

 ؾدقفمً.ً

ًؾؽلً .9 ًقؽون ًأن ًذرقطة ًاؾقؿـقة ًاجلؿفورقة ًيف ًأؽنر ًأو ًؿؽملًا ًػمح ًادليهؾة ًؾؾشرؽة جيوز

 ؿؽمبًؿدقرًميينًاجلـيقة.ً

جيوزًؾعدةًذرؽاتًؿيهؾةًػمحًؿؽمبًواحدًهلاًأوًأؽنرًيفًاجلؿفورقةًاؾقؿـقةًذرقطةًأنً .11

ًتموؿؾهًؽلًذرؽةًؿنًـػؼاتًؽلًؿؽمبًوعؾىًأنًقؽونًؾؽلً ًؿا حيددًيفًاؾرتخقصًؿؼدرا

 ؽمبًؿدقرًميينًاجلـيقةً.ًؿ

ًبمدرقبًاؾػـقنيًاؾقؿـقنيًيفًاؾداخلًواخلارجًوعؾىًحيابً .11 ًاؾؼقام عؾىًاؾشرؽاتًادليهؾة

 اؾشرؽاتًادلـمهة.ً

ًؿنً .12 ًوغريفا ًواؾمعوقضات ًؽاألجور ،ً ًادلؽاتب ًتشغقل ًـػؼات ًادلرخصة ًاؾشرؽات تموؿل

 اؾـػؼاتًادلرتتلةًعؾقفا.ً

ً

ًؿقةً:ًثاؾنًاً:ًاحملظوراتًعؾىًادلؽاتبًاؾعؾ

 اؾدعاقةًؾصـفًملًقيهلًبعدًيفًاجلؿفورقةًاؾقؿـقة.ً .1

 اؾدعاقةًؾصـفًغريًػعالًيفًعالجًاألؿراضًأوًؾهًأعراضًجاـلقةًخطرية.ً .2

 اؾدعاقةًؾصـفًاوؼفًأوًأؾغيًتيهقؾهًؾدىًاهلقكة.ً .3

 بقعًاؾعقـاتًاؾطلقةًاجملاـقة.ً .4

ًواؾؽ .5 ًوادليمؾزؿاتًاؾطلقة ًباألدوقة ًاخلاصة ًادلعارضًاؾطلقة ًبعدًإؼاؿة ًإال واذفًادلىربقة

 أخذًؿواػؼةًؿيلؼةًؿنًاهلقكةً.ً

 إؼاؿةًاحملاضراتًواؾـدواتًاؾعؾؿقةًإالًبعدًاحلصولًعؾىًؿواػؼةًؿيلؼةًؿنًاهلقكةً.ً .6
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ًوادلرئقةً .7 ًاإلعالنًأوًاؾرتوقجًؾألدوقةًعربًودائلًاإلعالمًادلىمؾػةً)ادلؼروءة ًباتًا ميـعًؿـعًا

 لقةًادلمىصصة.ًوادليؿوعة(ًؿاعداًاجملالتًاؾعؾؿقةًاؾط

ًودائلً .8 ًعرب ًادلىربقة ًواؾؽواذف ًاؾطقة ًؾؾؿيمؾزؿات ًاؾرتوقج ًأو ًاإلعالن ًباتًا ًؿـعًا ميـع

 اإلعالمًادلىمؾػةً)ادلؼروءةًوادلرئقةًوادليؿوعة(ًإالًبعدًأخذًؿواػؼةًاهلقكة.ً

ًؾؾشرؽةً .9 ًعؾؿي ًؿؽمب ًخالل ًؿن ًإال ًادلـدوبني ًررقق ًعن ًادللاذرة ًاؾدعاقة ًباتًا ًؿـعًا ميـع

 مهةًحيؿلًرخصةًدارقةًادلػعول.ًادلـ

ًاؾعؾقاً .11 ًاهلقكة ًؿن ًرخصه ًعؾى ًحصوؾه ًبعد ًإال ًعؿؾه ًمماردة ًاؾشرؽة ًدلـدوب ًحيق ال

 ؾألدوقة.ً

ً

ًرابعًاًذروطًاؾمعقنيًيفًادلؽاتبًاؾعؾؿقة:ً

 أنًقؽونًميينًاجلـيقةً.ً .1

ًوذؾكً .2 ًعؾىًاألؼل ًاؾصقدالـقة ًاؾلؽاؾورقوسًيفًاؾعؾوم ًعؾىًذفادة ًوحاصاًل ًؿؤفاًل ًقؽون أن

 باؾـيلةًؾشرؽاتًاألدوقةًوادليمؾزؿاتًاؾطلقة.ً

أنًقؽونًؿؤفاًلًوحاصاًلًعؾىًذفادةًاؾلؽاؾورقوسًيفًاؾعؾومًادلىربقةًأوًاؾؽقؿقاءًاحلقوقةً .3

 واحملاؾقلًادلىربقة.ًعؾىًاألؼلًوذؾكًباؾـيلةًؾؾشرؽاتًادلـمهةًؾؾؽواذفً

 أنًقؽونًحاصاًلًعؾىًترخقصًؿزاوؾةًادلفـة.ً .4

ً

ًخاؿيًاًًأحؽامًعاؿةً:ً

ًعؾىًترخقصًؿنً .1 ًاحلصول ًبعد ًإال ًؿؽمبًعؾؿيًخاصًباؾشرؽاتًاؾدوائقة ًػمح الًحيوز

 اهلقكةًاؾعؾقاًؾألدوقةًوادليمؾزؿاتًاؾطلقةً.ً

2. ً ًوؼدرفا ًؿاؾقة ًردوم ًاؾرتخقصًدػع ًراؾلة ًادليهؾة ًاؾشرؽة ًرؾبًعؾى ًعـد ًدوالر ؿكمني

ترخقصًػمحًادلؽمبًاؾعؾؿي،ًعؾىًأنًجيددًاؾرتخقصًدـوقًاًؿؼابلًردمًجتدقدًوؼدرهًؿائةً

 دوالر.ً

عؾىًذيقعًاؾعاؿؾنيًيفًادلؽاتبًاؾعؾؿقةًاؾدوائقةًمباًيفًذؾكًادلـدوبنيًاحلصولًعؾىًرخصً .3

 م.ًؿنًاهلقكةًاؾعؾقاًؾألدوقةًوادليمؾزؿاتًاؾطلقةًتيؿحًهلمًمبزاوؾةًأعؿاهل
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ًأؾفًرقالً .4 عؾىًراؾبًترخقصًؿزاوؾةًاؾعؿلًيفًادلؽاتبًاؾعؾؿقةًاؾدوائقةًدػعًردمًوؼدره

 عؾىًأنًجيددًاؾرتخقصًدـوقًاًؿؼابلًردمًوؼدرهًمخيؿائةًرقال.ً

تؼومًاهلقكةًاؾعؾقاًؾألدوقةًباؾمأؽدًؿنًؿطابؼةًادلؽمبًواؾعاؿؾنيًػقهًؾؾشروطًاخلاصةًبػمحً .5

 ادلؽاتبًاؾعؾؿقة.ً

6. ً ًاهلقكة ًاؾمػمقشًاؾػينًعؾىًادلؽاتبًاؾعؾؿقةًوخمازنًاؾعقـاتًتؼوم ًبإجراء ًؾألدوقة اؾعؾقا

اؾمابعةًهلاًدلراؼلةًدريًاؾعؿلًيفًادلؽاتبًرلؼًاًؾالئوةًواؾمأؽدًؿنًعدمًبقعًاؾعقـاتً،ًوحيقً

 ؾؾفقكةًرؾبًأقةًبقاـاتًًأوًؿعؾوؿاتًؿنًادلؽاتبًاؾعؾؿقةًترافاًاهلقكةًضرورقةً.ً

 %ً.25ًؾعاؿؾنيًاألجاـبًيفًادلؽاتبًاؾعؾؿقةًالًتزقدًعنًـيلةًقشرتطًًأنًتؽونًـيلةًا .7

 قعادًترتقبًأوضاعًادلؽاتبًاؾعؾؿقةًاؾعاؿؾةًحاؾقًاًمباًقمـادبًؿعًأحؽامًفذهًاؾالئوةً.ً .8

 عؾىًؽلًؿنًخياؾفًفذهًاؾالئوةًدػعًغراؿةًؿاؾقةًوؼدرفاًمخيؿائةًدوالرًعنًؽلًخماؾػة.ً .9

ًواهللًادلوػقًًً،،،

ً

ً

 


