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  2011لسنة  1 يف عطاء اهليئة رقم  سس البت و الترسية واالستبعادالعامة ُألاملوجهات 

  :أسس البت و الترسية/ أ

 .مسجالًأن يكون الصنف  .1
يتم إختيارها من يف الس القومي لألدوية والسموم  ال توجد هلا مثيالت مسجلةويف قائمة العطاء  طلوبةاملألصناف ا .2

 .iالدول ذات النظام الرقايب املعتمد
أو من مصانع مدرجة ىف  دول ذات النظام الرقايب املعتمدال د عرض مقدم ميكن الشراء منووجعدم ال يف ح .3

أو من مؤسسات  ولإلمدادات جتارب ىف االسترياد من هذا املصنع) إال أن املستحضر غري مسجل(سجالت الس 
 .مشهود هلا بالكفاءة ىف جمال اإلمداد الطىب

 :)2010لسنة  الئحة تسعري األدوية بالس القومي لألدوية والسموم املرجع( ألسعار تكون كاآليتاملفاضلة يف ا .4
a( يف حالة الدواء األصيلii   :الدليلآخر إصدارة من  يقارن سعره املقدم يف العطاء مع سعره يفiii ال على أ

 .كحد أقصى  دليلـالاملنشور يف من السعر  %70يتجاوز 
b( جود دواء أصيل ودواء جنيس يف حالة و)لس) رديفختتار اللجنة  من دول ذات نظام رقايب معتمد من ا

من سعر الدواء األصيل  %70الدواء اجلنيس املقدم من دول النظام الرقايب املعتمد، إذا كان سعره أقل من 
 . املقدم يف العطاء

c(  ذات النظام الرقايب املعتمد إذا كان سعره املقدم يف إذا مل يقدم دواء أصيل يف العطاء، فيقبل الصنف من الدول
 .دليلـلاوارد يف آخر إصداره من من سعر الدواء اجلنيس ال %60من  العطاء أقل

d(  من دول  ةيب معتمد وتنافست معه أدوية جنيسإذا كان الدواء اجلنيس املقدم يف العطاء من دول ذات نظام رقا
  :السعر أخرى، يتبع اآليت للمفاضلة بينهما يف

: إذا كان ميكن قبول السعر املقدم يف العطاء يف حالة الدواء اجلنيس  بلد املنشأ الرقم
   .دليلـلا من سعر املثيل يف %60 يأقل أو يساو دول ذات نظام رقايب معتمد من الس 1
  .دليلـلامن سعر املثيل يف  %50 يأقل أو يساو دول جملس التعاون اخلليجي واألردن 2
  .دليلـلامن سعر املثيل املنشور يف  %35 يأقل أو يساو ملتبقية من الدول ذات الدخل املتوسطالدول ا 3
  .دليلـلامن سعر املثيل املنشور يف  %20 يأقل أو يساو الدول ذات الدخل املنخفض 4
 .السوداين من سعره يف السوق % 40 - 30، يقبل السعر بصورة عامة إذا كان أقل بنسبة 4البند  استيفاءذا مل يتم إ .5
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2 
 

لألصيل  االختياريف تعطى أولوية اً يرة جينواملستحضرات املطوَّ Narrow Therapeutic Index  الـذات صناف األ .6
املعتمد من  الرقايبالدول ذات النظام على الصنف املقدم من  االختياريقع وىف حالة عدم وجود عرض مقدم لألصيل 

 2011لسنة  80والقرار الوزاري رقم  2009لسنة الئحة تسجيل املستحضرات الصيدالنية  :املرجع(الس 
 ). الصادرة من الس 2011لسنة  اإلمداداتواملوجهات العامة السترياد األدوية واملستلزمات الطبية بواسطة 

لى األهلية املسبقة أو من مصانع حاصلة عمن الس عتمد املرقايب النظام الدول ذات التورد من اللقاحات  .7
Prequalified  املوجهات و 2011لسنة  80القرار الوزاري رقم  :املرجع( هلذه املنتجات منظمة الصحة العاملية ن م

 ).الصادرة من الس 2011لسنة العامة السترياد األدوية واملستلزمات الطبية بواسطة اإلمدادات 

 .تكون له األولوية يف الترسية العرض الذي يقدم تسهيالت يف الدفع  .8
  .تكون له األولوية يف الترسية ئة على املنتجسم  وشعار اهلييلتزم بوضع ا العرض الذي .9

املدير   يشكلهاحال إن الصنف املسجل واحد والسعر املقدم مرتفع جدا يفاوض مقدم العرض مباشرة بلجنة  يف .10
 يحال فشل الوصول لسعر مرض زمنية حمددة للتفاوض ويف فترةمقدم الطلب  يعطى ويف هذه احلالة للهيئة  العام

 .3د ينطبق عليها البن حبيث امة للمشتريات عروض غري مسجلةتوفر اإلدارة الع
ما رأت ذلك أعاله، يكون للجنة العطاء احلق يف قبول أي عرض مىت  10إىل  1اإلخالل مبا ورد يف البنود من دون  .11

 .العامة صلحةاملمربراً وحيقق 
  :االستبعاد أسس/ ب

  :ستستبعد جلنة العطاء الشركات واملصانع واألصناف التالية
 .الشركات املصنعة اليت مل تلتزم بتعويض األصناف املرفوضة .1
 .القومي املختربطابق لثالث مرات بشهادة من غري مأحد منتجاته وجد إذا كان  لذات املصنع الصنف .2
 .ألي من معايري اجلودة املطلوبة يف شروط العطاء خمالفتهالصنف يف حال  .3
 .بتوصيل خمازن اهليئةومنها بأي من الشروط العامة املذكورة يف اإلعالن  يلتزمالذي ال املورد أو املصنع  .4
ما رأت ذلك أي عرض مىت  رفضأعاله، يكون للجنة العطاء احلق يف  4إىل  1اإلخالل مبا ورد يف البنود من دون  .5

 .العامة صلحةاملمربراً وحيقق 
 

                                                            
i هيايب املعتمد الدول ذات النظام الرقAustria,  Australia, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, 

Japan, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK, USA 
ii اليت قامت باختراعه وتطويره وطرحه يف سوق الدواء  املستحضر األصيل يقصد به املستحضر الصيدالين اململوك للشركة الصانعة األوىل

 ).Innovator Pharmaceutical Product(وسجلت وامتلكت عالمته التجارية األصلية 
iii الربيطاين واملعروف باسم  الوطين دويةيقصد به دليل األBritish National Formulary (BNF) اجلمعية الطبية الربيطانية  الذي تصدرهو

 .واجلمعية الصيدالنية امللكية لربيطانيا العظمى


