
 تعميم

باملستحضرات الصيدالنية والعشبية والبيطرية  للخدمات املتعلقة املحدث املقابل املادياملوضوع: 

 ومنشأتها

 هـ 15/08/1442تاريخ:    / ع 22981 رقم : 

 سلمه هللا  السعودية الغرفالتحية لسعادة أمين عام مجلس نسخة مع 

 املحترمون          السادة شركات األدوية

 املحترمون        السادة مدراء املكاتب العلمية 

 املحترمون         السادة وكالء شركات األدوية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

واملتضمن هـ ٢٣/٠٤/1٤٣٢بتاريخ والصادر ع /٩٦٩٩للخطاب الصادر برقم إلحاقا 

ع وتاريخ /٦٢٥٦٥تعديل املقابل املادي لخدمات قطاع الدواء والتعميم الصادر برقم 

األدوية تسجيل لنظام اإللكتروني الهـ بخصوص املقابل املالي الستخدام 1٤٣٩/٢1/1٠

 )سدر(.السعودي 

حدث عليه نرفق لكم املقابل املادي
ُ
 املقابل املالي لخدمات قطاع الدواء  امل

ً
متضمنا

 .لتسجيل االدوية السعودي )سدر(النظام االلكتروني ستخدام لخاص ال ا

 

 وتقبلوا خالص التحية والتقدير,,

 

 نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء

 

 د. عادل عبدهللا الهرف

 

  

 7من  1صفحة 
 



 املقابل املادي لخدمات قطاع الدواء

 

 :
ً
:االدوية السعودي )سدر(لكتروني لتسجيل املادي لنظام االاملقابل أوال  

 تسجيلال (Registration): 

 

 

 

 

 

 

 

 النوع
 املالي للهيئة  املقابل

 ) لاير سعودي(

املقابل املالي املضاف الستخدام 

 النظام

 ) لاير سعودي(

 تقييم ملف األدوية

 والبيولوجية وتحليله املبتكرة
95000 20000 

 تقييم ملف األدوية

 الجنيسة وتحليله
40000 8000 

 املستحضرات ملفتقييم 

 وتحليله العشبية والصحية
20000 4000 

البيطرية  تقييم ملف األدوية

 وتحليله
5000 1000 

الوريدية  تقييم ملف املحاليل

 وتحليله
15000 3000 

 7من  ٢صفحة 
 



 للتسجيل  لخدمات اإلضافيةا(Extra Services for Registration) : 

 

 

 

 

 

 

 

 للهيئة املالي املقابل الخدمة النوع

املقابل املالي املضاف 

 الستخدام النظام

 ) لاير سعودي(

 تقييم ملف األدوية

 والبيولوجية وتحليله املبتكرة
 19000 95000 إضافة شكل صيدالني

 تقييم ملف األدوية

 والبيولوجية وتحليله املبتكرة
 3600 24000 إضافة تركيز

 تقييم ملف األدوية

 والبيولوجية وتحليله املبتكرة
 2400 5000 إضافة نوع عبوة

 تقييم ملف األدوية

 والبيولوجية وتحليله املبتكرة
 150 1000 حجم عبوةإضافة 

 تقييم ملف األدوية

 وتحليله اإلشعاعية
 19000 95000 إضافة شكل صيدالني

  تقييم ملف األدوية

 وتحليله اإلشعاعية
 3600 24000 إضافة تركيز

  تقييم ملف األدوية

 وتحليله اإلشعاعية
 2400 5000 إضافة نوع عبوة

  تقييم ملف األدوية

 وتحليله اإلشعاعية
 150 1000 حجم عبوةإضافة 

 تقييم ملف األدوية

 الجنيسة وتحليله
 8000 40000 إضافة شكل صيدالني

 تقييم ملف األدوية

 الجنيسة وتحليله
 1500 10000 إضافة تركيز

 تقييم ملف األدوية

 الجنيسة وتحليله
 500 5000 إضافة نوع عبوة

 7من  ٣صفحة 
 



 

 

 

 

  الخدمة النوع
  املالي للهيئة املقابل

 ) لاير سعودي(

املقابل املالي املضاف 

 الستخدام النظام

 ) لاير سعودي(

 300 5000 إضافة شكل صيدالني املستحضرات البيطريةتقييم 

 150 1000 إضافة تركيز املستحضرات البيطريةتقييم 

 150 1000 إضافة نوع عبوة املستحضرات البيطريةتقييم 

 150 1000 حجم عبوةإضافة  املستحضرات البيطريةتقييم 

 تقييم ملف األدوية

 الجنيسة وتحليله
 150 1000 حجم عبوةإضافة 

املستحضرات تقييم 

 العشبية والصحية
 4000 20000 إضافة شكل صيدالني

املستحضرات تقييم 

 العشبية والصحية
 750 5000 إضافة تركيز

املستحضرات تقييم 

 العشبية والصحية
 200 2000 إضافة نوع عبوة

املستحضرات تقييم 

 العشبية والصحية
 150 1000 حجم عبوةإضافة 

 - 15000 إضافة شكل صيدالني املحاليل الوريدية

 150 1000 إضافة تركيز املحاليل الوريدية

 100 1000 إضافة نوع عبوة املحاليل الوريدية

 150 1000 حجم عبوةإضافة  املحاليل الوريدية

 ٦من  ٤صفحة 
 



 

 التعديل (Variation) : 

 املالي للهيئة  املقابل النوع

املقابل املالي املضاف الستخدام 

 النظام

 ) لاير سعودي(

 1000 3000 التعديل

 

 تجديد املستحضرات (Renewal): 

 

 

 

 النوع
 املالي للهيئة  املقابل

 لاير سعودي( )

املقابل املالي املضاف الستخدام 

 النظام

 ) لاير سعودي(

املستحضرات املبتكرة 

 والبيولوجية
30000 3000 

 3000 30000  املستحضرات اإلشعاعية

 1000 10000 املستحضرات الجنيسة

املستحضرات العشبية 

 والصحية
8000 800 

 100 1000 املستحضرات البيطرية

 500 5000 الوريديةاملحاليل 

 7من  ٥صفحة 
 



 

  الشهاداتإصدار(ficatesCerti) : 

 

 

  

 املالي للهيئة  املقابل الخدمة

املقابل املالي املضاف الستخدام 

 النظام

 ) لاير سعودي(

 شهادة تسجيل مستحضر جديد
1000 - 

شهادة مستحضر 

 (CPPصيدالني)
200 - 

 FREEشهادة التداول الحر )

SALE) 
200 - 

 7من  ٦صفحة 
 



 :( Other services)األخرى للخدمات املقابل املالي : ثانيا

 
 املالي للهيئة املقابل الخدمة

إصدار شهادة ممارسة التصنيع الجيد للمصانع 

 الوطنية
500 

 500 شركة منتجاتإصدار بيان بأسعار 

 14000 طلب موافقة على الدعاية واإلعالن ملستحضر

 1000 مستحضرطلب تصنيف 

 1000 طلب إعادة تسعير

طلب استشارة في مجال امللصق الخارجي والنشرة 

 الداخلية
5000 

 15000 السريرية دراساتالتقييم طلب 

تفتيش مستودع مستحضرات صيدالنية ملنح 

 ترخيص
1000 

 1000 ملنح ترخيص مركز استشارات دوائيةتفتيش 

 5000 ملنح ترخيص مكتب علميتفتيش 

 20000 دراسة تسعير مستحضر قبل تسجيله

 7من  7صفحة 
 


