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 اهليئة العليب لألدوية واملستلزمبت الطبية

 اخلاصة بالتسجيل وتكاليف التحليل   الئحة الرسوم

 م 2112(  لسنة 33/3قرار  وزاري  رقن ) 
 بشأى الئحة الرسوم اخلاصة بتسجيل هصانع األدوية 

   وتسجيل أصناف األدوية والوكالء واملوزعني واملكاتب العلوية وتكاليف التحليل
ّوزورّالصَةّالعامةّوالِؽان

 ّمّبشددلنّامدمددةّاةدنقددةّو  ًَددف1991ّ(ّلِددـة19ّاإلردد عّىؾددكّالؼددانقنّر ددؿّ بعددد

 الًـػقذوة.ّ

  ّمّّبشلنّتشؽقؾّحؽقمةّالقفاقّالدقر 2111ّّ(ّلِـة184ّوىؾكّالؼرارّاجلؿفقريّر ؿ

 وتِؿقةّأىضا فا.ّ

  ّمّّبشلنّال  َةّالًـظقؿقةّلقزارةّالصَة2114ّ(ّلِـة76ّوّىؾكّالؼرارّاجلؿفقريّر ؿ

ّوالِؽان.ّّالعامة

 ّمدورّىامّاهلقىةّالعؾقداّلددوودةّّّّ–وادًـادًاّإىلّ رارّالؾٍـةّالػـقةّوىرضّمًِشارّالقزور

 واةًِؾزماتّالطيقة.ّ

 ّ.ّوبـاًءّىؾكّماّتؼًضقفّاةصؾَةّالعامةّومصؾَةّالعؿؾ 

ّ- ددددددددددررّّّ-ّّ

ةّوأصـاففا،ّوتٍِقؾّ(ّ:ّّإصدارّ  َةّردقمّتٍِقؾّمصانعّاألدووةّواةًِؾزماتّالطيق1مادةّ 

ّالقك ءّواةقزىنيّواةؽاتبّالعؾؿقةّوردقمّالًَؾقؾ.ّ

ّ(ّ:ّوؾغكّأيّ راراتّّدابؼةّبشلنّردقمّالًٍِقؾ.2ّمادةّ 

ّ(ّوعؿؾّبفذاّالؼرارّابًداًءّمـّتاروخّصدورهّوىؾكّمجقعّاجلفاتّاةعـقةّتـػقذه.3ّمادةّ 

ّم4/7/2112صدرّبدوقانّىامّالقزارةّبًاروخّ

ّ.ّأمحدّ ادؿّالعـِلأ.د

ّ وزورّالصَةّالعامةّوالِؽان
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ّم2112ردقمّتٍِقؾّوحتؾقؾّاألدووةّواةًِؾزماتّالطيقةّمبقجبّالؼرارّر ؿّ ّّّ(ّبًاروخّّّّّ/ّّّّ/

ّإىادةّالًٍِقؾّّتٍِقؾّألولّمرةّاجلفةّ/ّاةـشلةّم

ّ/ّمخسّدـقاتّ$751ّ$1511ّاةصانعّاحملؾقةّّ .1

ّ/ّمخسّدـقاتّ$1511ّ$3111ّاةصانعّوالشركاتّغريّاحملؾقةّّ .2

ّ/ّث ثّدـقاتّ$751ّ$1511ّاةًِقردّّ .3

ّ/ّث ثّدـقاتّ$751ّ$1511ّالقكقؾّاحملؾلّلؾؿصانعّاحملؾقةّ .4

ّ/ّث ثّدـقاتّ$511ّ$1111ّبا عّاألدووةّاحملؾقةّ لؾٍؿؾة(ّ .5
 

ّاألدووةّواةًِؾزماتّالطيقةّواألدووةّاليقطروةّ

ّمخسّدـقاتّ/ّ$151ّ$311ّالصـػّالقاردّيفّالؼا ؿةّالقرـقةّباإلدؿّالعؾؿلّّ .6

ّمخسّدـقاتّ/ّ$311ّ$611ّالصـػّالقاردّيفّالؼا ؿةّالقرـقةّباإلدؿّالًٍاريّ .7

ّ/ّمخسّدـقاتّ$751ّ$1511ّّالصـػّمـّخارجّالؼا ؿةّالقرـقةّباإلدؿّالًٍاريّ .8

ّ$375ّ$751ّالعؾؿلّّالصـػّمـّخارجّالؼا ؿةّالقرـقةّباإلدؿّ .9

ّمخسّدـقاتّ/بدونّردقمّّبدونّردقمّالصـػّاألدادلّنادرّاإلدًُدامّمـّخارجّالؼا ؿةّّ .11

ّمخسّدـقاتّ/ّ$151ّ$311ّصـػّاةًِؾزماتّالطيقةّجبؿقعّأنقاىفاّّ .11
 

ّاةؽاتبّالعؾؿقةّ

ّدـقوًاّ$251ّ$511ّفًحّمؽًبّىؾؿلّّ .12

ّدـقوًاّّ$51ّ$111ّمـحّبطا ةّمـدوبّىؾؿلّّ .13

ّّ$511ّغراماتّخمًؾػةّخاصةّباةؽاتبّالعؾؿقةّّ .14
 

ّتؽالقػّحتؾقؾّاألدووةّاليشروةّواليقطروةّ

ّّ$611ّالصـػّاةؼدمّلؾًٍِقؾّ حمؾلّأوّمًِقرد(ّ .15

ّودفعفاّصاحبّالعقـةّ$611ّىقـةّأخذتّمـّالِققّوفشؾتّيفّإجًقازّالػَصّ .16
 

ّىقـةّتمخذّمـّمقـاءّالقصقلّ مشًيفّبفا(

ّودفعفاّصاحبّالعقـةّ$611ّذرىقةّاإلدًريادّوفشؾتّّ .17

ّّ$111ّىقـةّىشقا قةّتمخذّمـّمقـاءّالقصقلّ .18

 



 ذ

 6من  3الصفحة 
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ّاألدووة  َةّالردقمّاماصةّبًٍِقؾّمصانعّ

ّوتٍِقؾّأصـافّاألدووةّوالقك ءّواةقزىنيّواةؽاتبّالعؾؿقةّوتؽالقػّالًَؾقؾ

ّردقمّالًٍِقؾّلؾؿصانعّواةـشكتّ .ّأ

1.  ّ ّمؼابؾّردؿ ّاةصانعّاحملؾقةّألولّمرة ّما1511ّتٍِقؾ ّامروؽلّأو ّدو ر )

 وعادهلاّبالروالّالقؿ .ّ

 .ّ(ّدو رّامروؽل751إىادةّتٍِقؾّاةصانعّاحملؾقةّكؾّمخسّدـقاتّمؼابؾّردؿّ  .2

 (ّدو رّامروؽل.3111ّتٍِقؾّاةصانعّوالشركاتّغريّاحملؾقةّألولّمرةّمؼابؾّردؿّ  .3

ّردؿّ .4 ّمؼابؾ ّمخسّدـقات ّكؾ ّاحملؾقة ّغري ّواةصانع ّالشركات ّتٍِقؾ إىادة

 روؽل.(ّدو رّام1511 

(ّدو رّامروؽلّأوّما1511ّتٍِقؾّاةًِقردوـّاحملؾقنيّألولّمرةّمؼابؾّردؿّ  .5

 وعادلفّبالروالّالقؿ .ّ

(ّدو ر751ّدـقاتّمؼابؾّردؿّ ّث ثكؾّّنياحملؾقّاةًِقردوـإىادةّتٍِقؾّ .6

 امروؽلّأوّماّوعادهلاّبالروالّالقؿ .ّ

ّاحملؾ .7 ّالقكقؾ ّمرةّوٍِؾ ّألول ّاحملؾقة ّالطيقة ّواةًِؾزمات ّاألدووة ّةصانع ل

 (ّدو رّامروؽلّأوّماّوعادهلاّبالروالّالقؿ .1511ّمؼابؾّردؿّ 

دـقاتّّمخسكؾّّةصانعّاألدووةّواةًِؾزماتّالطيقةّاحملؾقةّاحملؾلّالقكقؾإىادةّتٍِقؾّ .8

 (ّدو رّامروؽلّأوّماّوعادهلاّبالروالّالقؿ .751ّمؼابؾّ 

ّردؿّو .9 ّمؼابؾ ّ باجلؿؾة( ّاحملؾل ّالطيقة ّواةًِؾزمات ّاألدووة ّبا ع ٍِؾ

 (ّدو رّامروؽلّأوّماّوعادهلاّبالروالّالقؿ .1111ّ 

11. ّ ّتٍِقؾ ّ باجلؿؾة(إىادة ّاحملؾل ّالطيقة ّواةًِؾزمات ّاألدووة ّث ّبا ع ثّكؾ

 أوّماّوعادهلاّبالروالّالقؿ .ّدو رّّ(511 مؼابؾّردؿّّدـقات
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ّردقمّتٍِقؾّاألدووةّواةًِؾزماتّالطيقةّواألدووةّاليقطروة .ّب

ّيف .1 ّالقارد ّالصـػ ّردؿّوٍِؾ ّمؼابؾ ّمرة ّاجلـقسّألول ّباإلدؿ ّاألدادقة ّاألدووة ّ ا ؿة

 أوّماّوعادهلاّبالروالّالقؿ .ّّ(ّدو رّامروؽل511 

دـقاتّمؼابؾّّث ثإىادةّتٍِقؾّالصـػّالقاردّيفّ ا ؿةّاألدووةّاألدادقةّباإلدؿّاجلـقسّكؾّ .2

 أوّماّوعادهلاّبالروالّالقؿ .ّّ(ّدو رّامروؽل251ردؿّ 

ّالصـػ .3 ّردؿّّوٍِؾ ّمؼابؾ ّمرة ّألول ّالًٍاري ّباإلدؿ ّاألدادقة ّاألدووة ّ ا ؿة ّيف القارد

 .ّ(ّدو رّامروؽل611 

إىادةّتٍِقؾّالصـػّالقاردّيفّ ا ؿةّاألدووةّاألدادقةّباإلدؿّالًٍاريّكؾّمخسّدـقاتّمؼابؾّ .4

 .ّ(ّدو رّامروؽل311ردؿّ 

الذيّملّوردّبالؼا ؿةّاألدادقةّووًُِدمّنادًرّألولّمرةّبدونّّوٍِؾّصـػّالدواءّاألدادل .5

 .تٍِقؾّووعادّتٍِقؾفّكؾّمخسّدـقاتّبدونّردؿردؿّ

ّقتٍِ .6 ّالطيقة ّاةًِؾزمات ّؾ ّالقاحد ّ لؾصـػ ّردؿ ّمؼابؾ ّمرة ّألول ّأنقاىفا (311ّجبؿقع

 .ّّدو رّامروؽل

ؿقعّاةًِؾزماتّالطيقةّمبًُؾػّأنقاىفاّكؾّمخسّدـقاتّمرةّمؼابؾّإىادةّتٍِقؾّكؾّصـػّجل .7

 .ّ(ّدو رّامروؽل151ردؿّ 

تٍِقؾّفروعّاةصانعّوالشركاتّاحملؾقةّواألجـيقةّواةؽاتبّالعؾؿقةّيفّاحملافظاتّألولّمرةّمؼابؾّ .8

 ردؿّوِاويّنصػّالردؿّباةركزّالر قِلّلؾؿـشلة.ّ

 نصػّالردقمّاةؼررةّباةركزّالر قِلّلؾؿـشلة.ّمؼابؾّّكؾّث ثّدـقاتػروعّالتٍِقؾّإىاةّ .9

ّوعادلفّّ .11 ّما ّاو ّبالدو ر ّالػروع ّوتٍِقؾ ّحمؾقًا ّاةصـعة ّواةًِؾزماتّالطيقة ّلددووة ّاةٍِؾ وِدد

 .ّبالروالّالقؿ 

 تعامؾّاألدووةّاليقطروةّباةٌؾّمـّحقثّالردقم.ّ .11

ّ

ّاةؽاتبّالعؾؿقةخاصةّبّج.ّردقم

 .ّ(ّدو رّامروؽل511فًحّمؽًبّىؾؿلّ ردقمّ .1

 دـقوًاّمباّيفّذلؽّالػروع.ّّ(ّدو رّامروؽل111ردقمّجتدودّدـقيّ  .2
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 .ّ(ّدو رّامروؽل111مـحّبطا ةّمـدوبّألولّمرةّ  .3

 .رّامروؽلّدـقوًا(ّدو 51جتدودّبطا ةّمـدوبّ  .4

 .ّ(ّدو رّأمروؽل511غراماتّخمًؾػةّ  .5

ّ

ّاألدووةّواألدووةّاليقطروةّد.ّتؽالقػّحتؾقؾ

(ّدو ر611ّاألصـافّاةؼدمةّلؾًٍِقؾّواةصـعةّحمؾقًاّأوّمًِقردةّبًؽؾػةّ درهاّ  .1

 ؽلّّأوّماّوعادهلاّبالروالّالقؿ .ّامرو

إذاّفشؾتّالعقـةّيفّّ،ىقـاتّتمخذّبشؽؾّدوريّمبعرفةّإدارةّر ابةّاجلقدةّيفّالِقق .2

(ّدو رّامروؽلّأوّماّوعادهلاّبالروال611ّاجًقازّالػَصّودفعّصاحيفاّميؾغّ 

 القؿ .ّ

إذاّفشؾتّّ،ّبفاّلًَؾقؾفاّىقـاتّتمخذّمـّمقـاءّالقصقلّبعدّادًريادهاّباإلذًياه .3

 كؾػةّالًَؾقؾّ.ّّ(ّدو رّامروؽل611العقـةّفقدفعّصاحيفاّ 

 يفّحالةّاإلخً فّمعّاةقردّحقلّصَةّنًقٍةّالػَص:ّ .4

إذاّاتػؼّرأيّاةًُربّاةرجعلّمعّإدارةّر ابةّاجلقدةّودفعّصاحبّالعقـةّ .أّ

 تؽؾػةّالػَصّالػعؾقةّ+ّالغرامةّاليتّوؼدرهاّاةًُرب.ّ

إذاّاتػؼّرأيّاةًُربّاةرجعلّمعّاةقردّوًَؿؾّالطاىـّبالـًقٍةّاألولقةّ .بّ

 تؽالقػّالػَص.ّ

قلّلًَؾقؾفاّودفعّىقـاتّىشقا قةّتمخذّمـّاألدووةّالقاصؾةّإىلّمقانئّالقص .جّ

 ىـّكؾّوجيةّوًؿّحتؾقؾفاّ.ّ(ّدو رّامروؽل111ّالًؽؾػةّصاحبّالعقـةّ 

 تعامؾّاألدووةّاليقطروةّباةٌؾّمـّحقثّالردقم.ّ .دّ

 


