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: األو   املادة

واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و اإللك بالنظام شآت امل يل وضوابط إجراءات

والدواءالعقلية للغذاء العامة يئة بال اص  :ا

ا.١ املواد اد ــــــــــت باســـ ا ل املرخص ات ا جميع العقتقوم املؤثرات أو أودرة ا ـــــــــدير ــ تصــ أو لية

اإل أو ا اصحياز ا العقلية واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و اإللك النظام يل بال ا ف تجار

نت) (االن العنكبوتية ــبكة ـــ ــ الشــــــ ق طر عن والدواء للغذاء العامة يئة بدليلبال ـــــــــ ــ ــ مو و كما

لألد ي و اإللك بالنظام اص ا اإلجراءاتاملســـــتخدم ذه واملرفق العقلية واملؤثرات درة ا ة و

بموجبه.  والعمل

الوصـول.٢ عذر درةإحال ا ة لألدو ي و اإللك العقليةالنظام معواملؤثرات التعامل يتم

عمليات درةاجميع ا ة املؤثراتألدو ورقًياأو دمة.إالعقلية ا عودة ن  ح

ي.٣ ـــــ ال ات ا جميع إدخالتقوم بإعادة العقليةة املؤثرات أو درة ا ة األدو عمليات جميع

ونية. اإللك دمات ا انقطاع ة ف خالل العقلية واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و اإللك  بالنظام

 

الثانية:   املادة

العقلية: واملؤثرات درة ا ة لألدو السنوي االحتياج اعتماد وضوابط   إجراءات

اعتماد   درةيتم ا ة لألدو السنوي املؤثراتاالحتياج وميأو ا ن للقطاع العقلية

اص القادمةوا امليالدية العقليةللسنة واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و اإللك النظام باستخدام

طلب حال و العقلية، واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و اإللك بالنظام املدخلة املدورات ع بناًء

املدخلةم املدورات عن د تز بكميات أو السنوي االحتياج ضمن من س ل عق مؤثر أو مخدرة ادة

اإلضامسبًقا رات م إيضاح ادة.يتم الز أو   فة

الوصول   عذر حال إتباعإو يتم العقلية واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و اإللك النظام

التالية: طوات  ا

ية.١ ال ات ا جميع امليالديةتقوم للسنة ا احتياجا برفع اص وا العام ن للقطاع باململكة

ا املواد من العقليةو أدرةالقادمة موإ،املؤثرات و كما والدواء للغذاء العامة يئة ال

) من ذه٣(إ)٢الفقرات من ينايراملادة،) ر ش بداية من ة الف خالل مايوإوذلك ر ش اية

  .عاملمن
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السنوي .٢ االحتياج تقدير رفع ون ملاي
ً
  :يوفقا

ما.أ ع شتمل بيان   :يتقديم

درة.١ ا للمادة العل ،املؤثرو أاالسم والكميةالعق م وا ك وال ي الصيدال ل والش

النقيةاملطلو   .للمادةوالوزن

واملؤثرا.٢ درة ا املواد لوكالء (فقط والعبوة التجاري واملسعرةاالسم لة امل العقلية ت

الدواء) للغذاء العامة يئة ال من ن   .واملرخص

مصنّ .٣ مادة ل ل النقي والوزن ا وكميا ا صنع املزمع املنتجات عأسماء ملصا (فقط عة

والدواء للغذاء العامة يئة ال من املرخصة لية ا ة   .)األدو

املؤسسة.٤ العاملة األسرة   .العالجيةعدد

األطبا.٥ املؤسسةعدد م وتخصصا   .العالجيةء

  .الصيادلةعدد.٦

عة.٧ التا الصيدليات شأةعدد  .للم
 

الوزن.ب حساب العقيتم املؤثر أو درة ا للمادة رامالنقي  :يكما با

رام ×الكمية( با ك باملليل( ×ال م التعبئة+ا املادة × )معامل   )/1000معامل

معامل   و املادة أو(معامل األس أو أيامل : الناالي ي الالما العقار يقمحتوى

م (ا و درات) ا ملراقبة الدولية يئة لل ضراء ا أو الصفراء القائمة ورد كما

السائلة للمواد فقط التعبئة   .)ومعامل

ما.ج االحتياج بطلب   :ييرفق

ة.١ ج الطالبة ة ا ون وميةحال   :ح

ا   تحديد امليجب املو سم دة ع عن العقليةسئول واملؤثرات درة ا ةاد ا

فالطالبة، أو صيد و ل ،و تهصيد س  .وج

الطالحا.٢ ة ا ون ةل ج   :خاصةبة

أو ترخيص.أ الصيدلية شأة ةالعالجيةاملؤسسةامل ال وزارة الصادرمن اصة ا

للغذاء العامة يئة ال شأوالدواء،أو امل ترخيص الصادأو واملياهمنر ة ئة الب وزارة

أووالزراعة مخدرة مواد ع تحتوي ة بيطر ة أدو ة املطلو املواد ون حال

 .عقليةمؤثرات
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درة.ب ا املواد دة ع عن املسئول السعودي الصيد ف أو الصيد ترخيص

العقلية.   واملؤثرات

أو.ج مستودع الطالبة ة ا انت امصنع،إذا فق الصالحيةف الساري خيص ل

ل   :منل

للغذاء.١ العامة يئة ال من الصادر املستوردة   .والدواءالشركة

ع.٢ مصا أو ملة با ة األدو بيع مستودعات شأة امل مدير السعودي الصيد

أو ة   .الصيدلياتاألدو

أ.٣ واملؤثراتو الصيد درة ا املواد دة ع عن املسئول السعودي الصيد ف

  .ليةالعق

النحو.٣ ع السنوي االحتياج تقدير رفع   :التاإجراءات

بالوزارة.أ الط ن للتمو العامة اإلدارة ا عل شرف وال ة ال لوزارة عة التا شآت امل تقوم

درة ا املواد من ة السنو ا احتياجا تقديرات العقليةو أبرفع نإاملؤثرات التمو إدارة

أوا باملنطقة االط رفع ثم ومن ا بتدقيق لتقوم ا ل عة التا نإافظة للتمو العامة اإلدارة

بوزارة ةالط بإتوالال ا تدقيق عد االحتياجاتقوم ذه مجموع يئةإرسال ال

للغداء   .الدواءالعامة

الصيدليةتقوم.ب شآت اصةالعالجيةاتواملؤسسامل قبلا من ةاملرخصة ال وزارة

ت العقليةبرفع واملؤثرات درة ا املواد من ة السنو ا احتياجا ثمارإدارةإقديرات االس تنمية

عةالص التا افظة ا أو باملنطقة ية ال ابالشئون   .ل

الصيدل.ج شآت امل للغذاءيةتقوم العامة يئة ال من وميةوالدواء،املرخصة ا شآت وامل

لوزارة عة التا ة،غ شال شوامل وال ة ال لوزارة عة التا ومية ا اإلدارةفر آت ا عل

الط ن للتمو وميةبالوزارة،العامة ا شآت ة،وامل االبيطر احتياجا تقديرات برفع

درة ا املواد من ة العقليةو أالسنو باملنطقةإاملؤثرات والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع

) ا ل عة التا افظة ا والدواءأو للغذاء العامة يئة ال يئةأو لل فرع وجود عدم حال

افظةنبامل ا أو   ).طقة

العامة.د يئة ال من واملرخصون واملسعرة لة امل العقلية واملؤثرات درة ا املواد وكالء يقوم

تحديدوالدواء،للغذاء (مع ا السوق طلبات لتغطية ة السنو م احتياجا تقديرات برفع

ومية)ال ح ات ج لصا ا و حال للغذاءإكميات العامة يئة   .والدواءال
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األ .ه ع مصا للغذاءتقوم العامة يئة ال من املرخصة لية ا ة تقديراتوالدواء،دو برفع

درة ا املواد من ة السنو ا يعو أاحتياجا التص املستخدمة العقلية يئةإاملؤثرات ال

للغذاء   .والدواءالعامة

احت.و تقديرات برفع ة البيطر اصة ا شآت امل األ تقوم من ا الياجا ة البيطر ة تحتويدو

عقلية مؤثرات أو مخدرة مواد دماتإع العامة وةاإلدارة بوزارةال يوانية ئةا الب

باالحتياو واملياه الرفع ثم ا بتدقيق تقوم وال افظة ا أو باملنطقة املعتمدةالزراعة جات

ا والدواءإلد للغذاء العامة يئة ال عةفرع التا افظة ا أو (باملنطقة ا العامةل يئة ال أو

افظة). ا أو باملنطقة يئة لل فرع وجود عدم حال والدواء   للغذاء

السعودية.ز النقل وسائط درات-تقوم ا افحة م نظام من الثانية املادة الواردة

التنفيذيةواملؤث والئحته العقلية ت-رات األ برفع من ة السنو ا احتياجا الطبيةقديرات ة دو

واإلسعافات الطارئة االت ا ة ملواج عقلية مؤثرات أو مخدرة مواد ع تحتوي األولية،ال

ثمإ ا لد ا واعتماد ا بتدقيق لتقوم النقل وسائط عن املسئولة ومية ا ة رفعالا

النقلبمجمو  وسائط طلبات لتغطية املتوقعة االحتياجات مجموع وكذلك االحتياجات ذه ع

السعودية للغذاءإغ العامة يئة   .والدواءال

الصتقوم.٤ ثمار االس تنمية أوإدارة باملنطقة ية ال افظة،بالشئون العامةا يئة ال وفرع

ب ورود عد افظة ا أو باملنطقة والدواء االحتياجاتللغذاء ليانات ا بماإل يخصه   :يفيما

عميم.أ لسنة السابقة للسنة الطالبة ة ا مدورات أن من والتأكد االحتياجات ذه تدقيق

  .مكتملةاالحتياج

الت.ب ال االحتياج خطاب بأصل ااالحتفاظ   .لد

العقلية.ج واملؤثرات درة ا املواد احتياجات من صورة يئةإإرسال للغذاءال العامة

  .والدواء

والكمية.د الطالبة ة ا نظامية ا رأ ةإيضاح   .املطلو

احتياج.ه رفع فيجب ية شآت م عدة ا ل بع ت اصة ا أو ومية ا ة ا ون حال

ل ل شأةمستقل   .م

املعنية.٥ ات ا من االحتياجات بيانات ورود والدواءأعاله،عد للغذاء العامة يئة ال تقوم

ان ع الفعلية االحتياجات من للتأكد ة السنو الك االس بمدورات ا ومقارن االحتياجات بمراجعة

مكتملة االحتياج عميم لسنة السابقة للسنة الطالبة ة ا مدورات ون ذه،ت جميع تحفظ ثم
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ية ال ات ا احتياجات عن رس ند كمس ا لد اباململكة،البيانات ع الرد تم اتو

السنةةالطالب احتياجات م ل ا اعتماد تم ال   .القادمةبالكميات

اململكة.٦ احتياجات مجموع برفع والدواء للغذاء العامة يئة ال ملراقبةإتقوم الدولية يئة ال

درات سنة (INCB) ا ل من يونيو ر ش اية أقصاه   .ميالديةموعد

للغذاء.٧ العامة يئة ثمارالصارةوإدوالدواء،لل االس افظةتنمية ا أو باملنطقة ية ال بالشئون

ة ا ا ل عة رفضالطالبة،التا أو االحتياج طلب قبول ق بها س إيضاح مع عديله   .ذلكأو

والدواء.٨ للغذاء العامة يئة لذلك–لل اجة ا دعت ما مجموع–م برفع ومية ح ة السماح

ال شآت امل ااحتياجات ل عة  .تا

  

الثالثة:   املادة

العقلية:   واملؤثرات درة ا املواد اد است رخصة إصدار وضوابط   إجراءات

من.١ يناير ر ش بداية من املعتمدة ا احتياجا اد است بطلب (املستفيدة) الطالبة ات ا تقوم

ال ع الطلب تقديم تم و السنة، نفس من تم س ر ش اية ح االحتياج يسنة و اإللك نظام

و كما العقلية واملؤثرات درة ا ة يلألدو و اإللك بالنظام اص ا املستخدم بدليل مو

اإلجراءات. ذه واملرفق العقلية واملؤثرات درة ا ة  لألدو

الوصول.٢ عذر حال إتباعإو يتم العقلية واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و اإللك النظام

ال طوات  تالية:ا

يناير.أ ر ش بداية من املعتمدة ا احتياجا اد است بطلب (املستفيدة) الطالبة ات ا تقوم

ر  ش اية ح االحتياج سنة تم من متبعس و كما الطلب تقديم تم و السنة، نفس من

أن ع االحتياج، :رفع ي ما الطلب   شتمل

(املستفيدة)..١ الطالبة ة ا من   خطاب

يذ.٢ :اكرأن ي ما   طاب

درة.أ ا للمادة والتجاري العل املؤثر االسم ،أو يالعق الصيدال ل كوالش وال

م والوز وا ة املطلو والكمية للمادة.والعبوة النقي   ن

بال.ب واملصدرة عة الصا الشركة وعنوان يةلاسم العر ن ية.غت   واالنجل

نا.ج باللغت املستوردة الشركة وعنوان يةالسم ية.عر   واالنجل
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ا.د ع العنوان شتمل أن الدولةيجب أوواملدينة،سم والشارع،وال ورقماملنطقة

.   املب

ما.٣ اد االست رخصة إصدار بطلب :يرفق   ي

ة.١ ج الطالبة ة ا كون   حكومية:حالة

ا.أ تحديد ةيجب ا العقلية واملؤثرات درة ا املواد دة ع عن املسئول سم

أوالطالبة، صيد و ل صيدلو ته.ف س   وج

شركةإذا.ب ق طر عن اد االست ال مستوردة،ان فق الساريف خيص

من: ل ل   الصالحية

للغذاء.١ العامة يئة ال من الصادر املستوردة   والدواء.الشركة

ة.٢ األدو بيع مستودعات شأة امل مدير السعودي ملة.الصيد   با

ف.٣ أو درةالصيد ا املواد دة ع عن املسئول السعودي الصيد

الشركة العقلية   املستوردة.واملؤثرات

ة.٢ ج الطالبة ة ا كون   خاصة:حال

الصيدليةترخيص.أ شأة املؤسسةامل وزارةالعالجيةأو من الصادر اصة ا

من الصادر شأة امل ترخيص أو والدواء للغذاء العامة يئة ال أو ة رةوزاال

واملياه ئة عالزراعةو الب تحتوي ة بيطر ة أدو ة املطلو املواد ون حال

مؤثرات أو مخدرة   عقلية.مواد

املواد.ب دة ع عن املسئول السعودي الصيد ف أو الصيد ترخيص

واملؤثرات درة   العقلية.ا

الساريإذا.ج خيص ال فق ف مصنع أو مستودع الطالبة ة ا انت

منلصالحيةال   :ل

للغذاء.١ العامة يئة ال من الصادر املستوردة   والدواء.الشركة

السعودي.٢ أوالصيد ملة با ة األدو بيع مستودعات شأة امل مدير

األ  ع أومصا ة   الصيدليات.دو

الصيد.٣ ف أو املوادالصيد دة ع عن املسئول درةالسعودي ا

العقلية.   واملؤثرات

ا.٣ طلب تميجوز س ر ش عد اد االست رخصة التالية:و صدار الشروط وفق   ذلك

السنةأ.أ اية قبل اد االست يتم رخصة–ن صالحية اية اد.أي   االست



                        
 

8 
 

املواد.ب وصول حال بالف املطالبة رخصةإعدم صالحية اء ان عد ي مر ا املنفذ

اد، ورداالست ما ذلك من ث س (و مهالفقرة () رقم (١ن املادة امسة) ذه)ا من

  والضوابط.اإلجراءات

اية.ج ح شأة امل الك اس لتغطية يكفي ال ا اد است املطلوب املواد من املتبقي ون ي أن

بناءً  وذلك املطلوب االحتياج ري سنة الش الك االس معدل   .ع

ق.٤ املعتمد السنوي لالحتياج اد االست رخصة اصدار طلب الشروطيجوز وفق وذلك بدايته بل

  التالية:

الطلب.أ االحتياج–تقديم رفع متبع و قبل–كما ال للسنة ر أكتو ر ش اية عد

طلباالحتياج، رات م إيضاح   ذلك.مع

املطلوب..ب االحتياج قبل ال للسنة ا احتياج امل بطلب تقدمت قد الطالبة ة ا ون ت   أن

املو .ج من املتبقي ون ي ايةأن ح شأة امل الك اس لتغطية يكفي ال ا اد است املطلوب اد

بناءً  وذلك املطلوب االحتياج سنة من األول ر الكالش االس معدل ري.ع   الش

رخصة.د صالحية بداية اد االست يتم اد.أن   االست

خ.ه تار من س ول االحتياج سنة بداية من اد االست رخصة ا.صالحية   إصدار

املوادع.و وصول حال بالف املطالبة اد.إدم االست رخصة صالحية بداية قبل مرك   ا

امل.٥ ب اد االست رخصة اصدار طلب جزءكميةيجوز أو املعتمد ا،االحتياج أوم البنود ل ول

ا.   عض

عدة.٦ ع اد االست رخصة الواردة العقلية املؤثرات أو درة ا املواد اد است ليجوز ول دفعات

عض الرخصةالبنود،أو شر لم ذلكإما   .خالف

م.٧ ب أو ك ب أو ي صيدال ل ش عق موثر أو مخدرة ملادة اد است رخصة اصدار طلب يجوز

املعتمد السنوي االحتياج ضمن س شأة،ل التاليةللم   :بالشروط

رات.أ م   الطلب.إيضاح

معتمد.ب احتياج شأة امل لدى ون ي صمأن يكفي وزن و ة املطلو للمادة العل االسم لنفس

منه. ة املطلو   الكمية

لأل .٨ اد االست رخصة العقليةتمنح واملؤثرات درة ا ة لةدو األ امل لوكالء ةواملسعرة دو

للغذاء العامة يئة ال من املعتمدوالدواء،املعتمدين عذرالوكيل حال عدمو امهأو دال تور عن

فإلدو ا العق املؤثر أو در ا وفقااء ة االدو تلك اد است طلب املستفيدة ات ل عندئذ يجوز نه

:ملا   ي
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اعتذار.أ خطاب له.تقديم واملسعرة لة امل ة االدو بتوف امه ال عدم ت يث ما أو   الوكيل

يوجدهأن.ب ّ للمستحضر ال م للغذاءبديل العامة يئة ال لدى   والدواء.ل

ونأ.ج ي ّ ن م اده است املطلوب ومسوّ املستحضر
ً
بلدال

ً
شأ.قا   امل

للغذاءأ.د العامة يئة ال لدى لة م عة الصا الشركة ون ت ذلكوالدواء،ن عذر حال و

س الرئ نائب بموافقة عة الصا الشركة يل شرط من ناء االست لقطاعفيجوز التنفيذي

للغذاءالدواء العامة يئة   والدواء.بال

املستوردةي.ه لة امل غ املستحضرات االتجار أو.حظر ا بدال اس أو ا اعار يجوز وال

أالتنازل عد إال ا ل املستوردة ة ا لغ ا والدواء.ع للغذاء العامة يئة ال موافقة   خذ

التلف.٩ أو الفقد أسباب إيضاح الطالبة ة ا ع فإن اد، االست رخصة تلف أو فقد حال

اوإحض عل العثور حال املفقودة الرخصة بإعادة د التع أو أمكن إن الرخصة أصل وعند،ار

بدل رخصة تصدر فإنه الطلب ع  فاقد.املوافقة

جعة. ١٠ مس أو ة و م كميات عن ضية عو كمية طلب تالفةحال منأو ا تصدير معاد أو

وعند ذلك، ت يث ما إرفاق الطالبة ة ا ع فإن رخصةاململكة، تصدر فإنه الطلب ع املوافقة

ضي التعو بالكمية اد شاراست أن ع ة، املطلو الرخصة.إة   ذلك

اد. ١١ است رخصة تصدر فإنه اد، االست رخصة إصدار طلب وشروط مسوغات اكتمال حال

درة ا العقلية،و أاملواد للرقابةباسماملؤثرات اضعة ا املستحضرات إدارة العامةمدير يئة بال

والدواء.   للغذاء

أ. ١٢ والدواء،حال للغذاء العامة يئة ال إبالغ ا عل فيجب اد، االست طلب املستفيدة ة ا لغت

اإللغاء خ تار من ن أسبوع ا أقصا مدة اضعةبذلك ا املستحضرات إلدارة ي و اإللك يد ال ع

والدواء للغذاء العامة يئة بال أمكن.وإعا،للرقابة إن ا إلغا ليتم الرخصة أصل   دة

ا. ١٣ طباع يتم أن ع والدواء للغذاء العامة يئة ال قبل من اد االست رخصة عليمات تحدد

  الرخصة.

ن. ١٤ للقطاع عق مؤثر أو مخدرة مادة ع تحتوي ال القياسية املواد اد است طلبات عامل

واملؤ  درة ا املواد معاملة اص وا ومي العقلية.ا   ثرات

والدواء،. ١٥ للغذاء العامة يئة الصوإدارةلل ثمار االس أوتنمية باملنطقة ية ال بالشئون

عديله أو رفضه أو اد االست إصداررخصة طلب قبول ق ا الطالبة، ة ا ا ل عة التا افظة ا

ذلك. ب س إيضاح   مع
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الال . ١٦ من (الثانية) املادة الواردة ات ا واملؤثراتتقوم درات ا افحة م لنظام التنفيذية ئحة

عقلية مؤثرات أو مخدرة مواد ع تحتوي ال الطبية ة األدو من ا احتياجا ن بتأم العقلية،

واإلسعافات الطارئة االت ا ة ملواج ا ل عة التا النقل عنوسائط املباشرمناألولية الشراء ق طر

األدو  مصنع أو ة األدو وردوكيل ما وفق والدواء للغذاء العامة يئة ال من املرخص ا ة

(ك(الفقرة رقم من (٢) املادة عة) اإلجراءات)السا ذه  والضوابط.من

  

عة: الرا   املادة

العقلية: واملؤثرات درة ا املواد تصدير رخصة إصدار وضوابط   إجراءات

الطلب.١ بتقديم للتصدير الطالبة ة ا شتملإتقوم أن ع والدواء، للغذاء العامة يئة ال

: ي ما  الطلب

التصدير.  .أ من الغرض   إيضاح

ا  .ب ا.أصل ل التصدير املراد الدولة من والصادر الصالحية الساري اد االست   ذن

ل  .ج ل والدواء للغذاء العامة يئة ال من والصادر الصالحية الساري خيص ال من صورة تقديم

  من:

اصة.١ ا شأة والدواء.امل للغذاء العامة يئة ال من   الصادر

شأة..٢ امل مدير السعودي  الصيد

العقلية..٣ واملؤثرات درة ا املواد دة ع مسئول السعودي الصيد ف أو   الصيد

باسم.٢ تصدرالرخصة فانه التصدير، إصداررخصة طلب وشروط مسوغات اكتمال مديرحال

للرقاب اضعة ا املستحضرات والدواء.ةإدارة للغذاء العامة يئة   بال

ا.٣ طباع يتم أن ع والدواء للغذاء العامة يئة ال قبل من التصدير رخصة عليمات تحدد

  الرخصة.

الدولة.٤ من الصادرة اد االست رخصة الواردة العقلية املؤثرات أو درة ا املواد تصدير يجوز

أو  ل ول دفعات عدة ع ا، ل التصدير الرخصةاملراد شر لم ما البنود، ذلك.إعض   خالف

ن.٥ للقطاع عق مؤثر أو مخدرة مادة ع تحتوي ال القياسية املواد تصدير طلبات عامل

العقلية. واملؤثرات درة ا املواد معاملة اص وا ومي   ا

٦.: ي ما وفق التصدير إعادة طلبات   عامل

التصدير..أ إعادة طلب رات م   ذكر
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املصدر.إعادأن.ب البلد ة ا   نفس

ا.ج من خطاب إليهتقديم صّدر
ُ
امل بالبلد تصة ا التصدير.ات إعادة ع   باملوافقة

املغشوشة..د وغ الفاسدة غ ة األدو من ون ت   أن

اململكة..ه ا سعر أو ا يل تخص معلومات أو شعار أي   إزالة

األد.٧ وكالء التصديرع رخصة ةيقتصرمنح األدو بيع ومستودعات لية، ا ة األدو ع ومصا ة، و

ألي بالتصدير والسماح ذلك من ناء االست والدواء للغذاء العامة يئة ال س ولرئ فقط، ملة با

دعت ما م العقلية واملؤثرات درات ا افحة م نظام من عشرة) (الثالثة املادة وردت شأة م

لذلك. اجة   ا

تل.٨ أو فقد املصّد حال ة ا ع فإن التصدير، رخصة التلفف أو الفقد أسباب إيضاح رة

وعند ا، عل العثور حال املفقودة الرخصة بإعادة د التع أو أمكن إن الرخصة أصل وإحضار

فاقد. بدل رخصة تصدر فإنه الطلب ع   املوافقة

م.٩ أو تالفة أو جعة مس أو ة و م كميات عن ضية عو كمية طلب احال تصدير عاد

تصدررخصة فإنه الطلب ع املوافقة وعند ذلك. ت يث ما إرفاق الطالبة ة ا ع فإن للمملكة،

شار أن ع ة املطلو ضية التعو بالكمية الرخصة.إتصدير   ذلك

مع. ١٠ عديله أو رفضه أو التصدير إصداررخصة طلب قبول ق ا والدواء للغذاء العامة يئة لل

ذلك.إيضاح ب  س

  

امسة: ا   املادة

املستوردة العقلية واملؤثرات درة ا للمواد الف إصداررخصة وضوابط إجراءات

التصدير:   وإذن

املستوردة:.١ العقلية واملؤثرات درة ا املواد   ف

العقلية.أ واملؤثرات درة ا املواد ورود ةإعند ا تقوم باململكة، املطارات أحد جمرك

كمااملستور  العقلية واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و اإللك النظام ع الف طلب بتقديم دة

اإلجراءات. ذه واملرفق ي و اإللك بالنظام اص ا املستخدم بدليل مو  و

الوصول.ب عذر حال إتباعإو يتم العقلية واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و اإللك النظام

التالية: طوات  ا
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العقليةع.١ واملؤثرات درة ا املواد ورود ةإند ا تقوم باململكة، املطارات أحد جمرك

الف طلب بتقديم رفقإاملستوردة و ي مر ا باملنفذ والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع

: ي ما   بالطلب

إن.أ املصدر البلد من الصادرة التصدير رخصة من وصورة اد، االست رخصة صورة

  جدت.و 

 .ب
ً
ا مو ن ال بوليصة املصّد صورة والبلد ا خ وتار البوليصة رقم واسما ر

الوصول. جمرك   منفذ

خالل.ج األصل إحضار يتم أن ع شأ امل ادة ش من صورة (أو شأ امل ادة ش أصل

 
ً
يوما ن اصدار ثالث خ تار الفمن السفارةموقعة)،رخصة من ومصدقة ومختومة

الغرفة أو  السعودية
ً
ا ومو شأ امل بلد ة عةااالتجار الصا الشركة وعنوان سم

املؤ واملصدر  أو درة ا املادة يانات و ورقمة اد االست رخصة الواردة العق ثر

ا. خ وتار الفاتورة رقم أمكن وإن والصالحية، اإلنتاج خ وتار شغيلة   ال

األص.د إحضار يتم أن ع ا م صورة (أو الفاتورة  أصل
ً
يوما ن ثالث خالل خل تار من

الغرفة أو السعودية السفارة من ومصدقة ومختومة موقعة ،( الف رخصة إصدار

ة املصّدر التجار  بلد
ً
ا :مو ي ما   ا

ا..١ خ وتار الفاتورة   رقم

واملصدرة..٢ عة الصا الشركة وعنوان   اسم

٣.، العق املؤثر أو درة ا للمادة والتجاري العل ياالسم الصيدال ل والش

والكمية. والعبوة م وا ك  وال

الصالحية.٤ من املتبقي ون ي أن ع والصالحية، اإلنتاج خ وتار شغيلة ال رقم

األ الصالحية.ع مدة ثل   قل

٥. ّ امل العق املؤثر أو درة ا املادة العامةسعر يئة ال والدواء،للل غذاء

وكالء لصا املواد ون .حال ا السوق طلبات لتغطية ة   األدو

ة.ج ا من العق املؤثر أو درة ا املادة استالم قبول ع باملوافقة خطاب تقديم يجب

درة ا املواد أما الصالحية. مدة ثل من أقل الصالحية من املتبقي ون ي عندما املستفيدة

 ّ امل العقلية واملسعّ واملؤثرات للة ة األدو لوكيل أنرة فيجب ا السوق طلبات تغطية

الصالحية من املتبقي ون األي والدواءع للغذاء العامة يئة لل جوز و الصالحية. مدة ثل قل

لذلك. اجة ا دعت ما م الصالحية املتبقية للمدة ى األد د ا عن ول  ال
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ع.د املوافقة الفالعند رخصة تصدر المنفذمنطلب، يئة ال والدواءفرع للغذاء عامة

أصل عاد ثم الفع بالوارد ا عل بالتأش تقوم ال مرك ا إلدارة وترسل ي، مر ا باملنفذ

مخدرةإالرخصة مواد أية ف يجوز ال الرخصة ذه دون و والدواء. للغذاء العامة يئة ال

عقلية. مؤثرات  أو

تصل.ه ال للمواد الف رخصة إصدار ناملإيجوز أسبوع عد ي مر ا أقص-نفذ -كحد

قد شأ امل ادة وش التصدير رخصة ون ت أن شرط اد، االست رخصة صالحية اء ان خ تار من

اد. االست رخصة صالحية اء ان خ تار قبل التصدير بلد املسئولة السلطات من   صدرتا

العقلية:.٢ واملؤثرات درة ا املواد تصدير   إذن

املص  .أ ة ا التصديرتقدم إذن طلب يإدرة مر ا باملنفذ والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع

باملنطقة يئة لل فرع وجود عدم حال والدواء للغذاء العامة يئة ال (أو خالله التصديرمن املراد

: ي ما بالطلب رفق و افظة)، ا   أو

وال.١ للغذاء العامة يئة ال من املعتمدة التصدير، رخصة   دواء.صورة

٢. 
ً
ا مو ن ال بوليصة املصّد صورة البلد الوصول وجمرك ا خ وتار البوليصة رقم را

  ليه.إ

٣. 
ً
ا ومو ومختومة موقعة الفاتورة :أصل ي ما   ا

ا..أ خ وتار الفاتورة   رقم

واملصدرة..ب عة الصا الشركة وعنوان   اسم

وال.ج العق املؤثر أو درة ا للمادة والتجاري العل هاالسم وترك ي الصيدال ل ش

للمادة. النقي والوزن وكميته وعبوته مه   و

والصالحية..د اإلنتاج خ وتار شغيلة ال   رقم

ع.٤ والدواء للغذاء العامة يئة ال موافقة ارفاق فيجب تصدير إعادة الطلب ون حال

التصدير.   إعادة

التصدير  .ب اذن يصدر الطلب، ع املوافقة يئمنفذمن`عند ال والدواءفرع للغذاء العامة ة

أو باملنطقة يئة لل فرع وجود عدم حال والدواء للغذاء العامة يئة ال (أو ي مر ا باملنفذ

الرخصة أصل عاد ثم الفع بالصادر ا عل بالتأش تقوم ال مرك ا إلدارة وترسل افظة) ا

يجإ ال اإلذن ذا دون و والدواء. للغذاء العامة يئة عقلية.ال مؤثرات أو مخدرة مواد تصديرأية   وز

عامة:.٣ وضوابط  إجراءات

اإلصدار..أ خ تار من ر أش ثالثة التصدير وإذن الف رخصة   صالحية
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والدواء.ب للغذاء العامة يئة ال قبل من التصدير وإذن الف رخصة عليمات تحدد

الرخصة. ا طباع يتم أن   ع

املوا.ج وتصدير ف طلبات مؤثرعامل أو مخدرة مادة ع تحتوي ال القياسية د

العقلية. واملؤثرات درة ا املواد معاملة اص وا ومي ا ن للقطاع   عق

إيضاح.د الطالبة ة ا ع فإن التصدير إذن أو الف رخصة تلف أو فقد حال

بإع د التع أو أمكن إن اإلذن أو الرخصة أصل وإحضار التلف أو الفقد اأسباب اد

تصدير إذن أو ف رخصة تصدر فإنه الطلب ع املوافقة وعند ا. عل العثور حال

فاقد.   بدل

طل.ه إحال أو الف رخصة تجديد أوب الف رخصة صالحية اء الن التصدير ذن

وإحضارأصل التجديد طلب رات م إيضاح الطالبة ة ا ع فإن التصدير، إذن

ع املوافقة وعند ملرةالرخصة. تصدير إذن أو ف رخصة تصدر فإنه الطلب

فقط. واحد ر ش وملدة فقط   واحدة

التصدير.و أوإذن الف إصداررخصة طلب قبول ق ا والدواء للغذاء العامة يئة لل

ذلك. ب س إيضاح مع عديله أو رفضه  أو

 

  :السادسةاملادة

مخ مواد ع ة تو ا ة األدو ف وضوابط الر دإجراءات عقلية مؤثرات أو ة

نبحوزة القادم أوإاملر ،اململكة ال لالستعمال ا م ن الاملغادر أو

أو للمملكة القادمة (فقط) الرسمية كومية ا ات ا أو ا عثات بحوزة

للبعثة: ن ع التا املر الستعمال ا م   املغادرة

واملو .١ ة األدو ف ظور يمنع ا ومحلًيااستخدااد دولًيا ا   .م

ي.٢ الثا دول ا من (أ) وفئة األول، دول ا من (د) فئة الواردة ة األدو ف جداوليمنع

واملؤثرات درات ا افحة م منالعقلية،نظام (
ً
عا (را الفقرة ا إل املشار املواد وكذلك

الع واملؤثرات درات ا افحة م نظام جداول العقلية   .قليةاملؤثرات

الف.٣ طلب تقديم ستصلإيتم الذي ي مر ا باملنفذ والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع

أو باملنطقة يئة لل فرع وجود عدم حال والدواء للغذاء العامة يئة ال (أو خالله من ة األدو

افظة).  ا
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ال.٤ عقلية مؤثرات أو مخدرة مواد ع ة تو ا ة األدو عن اإلفصاح املريلزم بحوزة

ن   .القادم

ن.٥ القادم املر بحوزة ال ة األدو بف وفًق إسمح ال لالستعمال ااململكة

التالية:   للشروط

يم.أ ولم ض، املر ا عا ال العالجية املؤسسة من ومعتمد مفصل رط تقر إرفاق

ر التقر يتضمن أن ع ر، أش ستة من أك صدوره خ تار :ع ي   ما

ض..١ املر عن صية ال   املعلومات

٢.. الط يص   ال

ا..٣ ومد العالجية طة   ا

الطبية..٤   التوصيات

املقررة..٥ رعة وا ي الصيدال ل والش العل الدواء   اسم

يمأو.ب ولم العالجية، املؤسسة نفس من معتمدة ض املر باسم طبية وصفة إرفاق

أ ع ر، أش ستة من أك ا صدور خ تار التالية:ع املعلومات ع تحتوي   ن

ض..١ املر   يص

املقررة..٢ رعة وا ي الصيدال ل والش العل الدواء   اسم

العالج..٣ ومدة االستعمال قة   طر

العالجية..٤ املؤسسة   ختم

د.ج مسئوليته.بالتع وع فقط ض املر ع الدواء   استخدام

ض..د املر ة و إثبات من صورة  إرفاق

ا.٦ ف ع املوافقة ضتتم املر إقامة مدة أو أق كحد
ً
يوما ن ثالث ملدة تكفي بكمية لدواء

شرط من ناء االست يئة لل حق و أقل، ما أ املطلوباملدةاململكة الدواء توفر عدم حالة

، ا السوق بديلة :أو ي ما يرا وأن املفعول، ساري الدواء صالحية خ تار ون ي أن   ع

نفاذ  .أ املفسوححالة الدواء مراجعةفكمية ض املر مختصع ب لهطب مرخص

الدواء. نفس ع لالستمرار حاجته من للتأكد عالجية مؤسسة نة امل   بمزاولة

فتح  .ب يتم العالج نفس ع االستمرار يحتاج ض املر أن املعا ب الطب تأكد حالة

الدوا له وصف و العالجية املؤسسة نفس له ط معتمدةملف طبية بوصفة املالئم ء

 
ً
متداوال ان إذا محلية صيدلية من الدواء صرف و العالجية املؤسسة نفس السوقمن
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لالستمرار العالجية املؤسسة نفس بمراجعة ض املر ستمر و ة املطلو للمدة ا

لذلك. الطبية حالته استدعت إذا الدواء ع صول   ا

الدواء  .ج توفر عدم للمؤسسةحالة فيمكن ا السوق بديلة أو املطلوب

اخذ عد ة األدو موز أحد ق طر عن العالج ذا ن تأم ض املر ا يراجع ال العالجية

والدواء. للغذاء العامة يئة ال   موافقة

عالجية.٧ مؤسسة إشراف تحت ه ف ع املوافقة تتم فإنه حقن ل ش ع الدواء ان إذا

امحلية ضباسم الدواء ل أن ع ض الملر لالستعمال شفى املس الت من

ة. األدو ذه ل به املعمول النظام  حسب

زاد.٨ الباقية.تإذا الكمية إتالف فيتم ض املر حاجة عن ا ف املطلوب الدواء  كمية

رق.٩ الفقرات جاء ما وفق ن القادم املر معاملة اململكة من املغادرون املر معامل

)١) ورقم (٢) ورقم أق٥) كحد يوًما ن سع ملدة تكفي كمية و املادة، ذه من مراعاة ) مع

اطات ا.وأنظمةاش ار ز املراد  الدول

والزوج). ١٠ واإلخوان واألوالد (األبوان ه أقار أحد بحوزة ولكن ض املر بحوزة ة األدو تكن لم إذا

ان إذا أما له. ة و ال اثبات من صورة تفتؤخذ يث ما إرفاق فيجب عنه ينوب ص بحوزة ت

ته. و إثبات من صورة وأخذ ته ألدو إحضاره ع له ض املر  موافقة

أو. ١١ ا عثات بحوزة عقلية، مؤثرات أو مخدرة مواد ع ة تو ا ة األدو ون حال

للب ن ع التا املر الستعمال للمملكة القادمة (فقط) الرسمية ومية ا ات اا فإ عثة

 
ً
وفقا :ملعامل ي   ا

الف.أ طلب بتقديم البعثة باملنفإتقوم والدواء للغذاء العامة يئة ال يفرع مر ا ذ

إليه ة األدو ستصل   .الذي

عن.ب املسئول للبعثة املرافق الصيد ف أو الصيد واسم البعثة، س رئ اسم تحديد

وإذا العقلية واملؤثرات درة ا املواد دة بع الطب باسم دة الع ون فت يوجد لم

للبعثة.   املرافق

البعثة..ج أفراد عدد   تحديد

:.د ي ما بالطلب   يرفق

البعثة،.١ ا ل بع ت ال بالدولة تصة ا ة ا من معتمد ة، املطلو ة األدو بيان

 
ً
يمشتمال الصيدال ل والش ، العق واملؤثر درة ا للمادة العل االسم ع

وا ك ة.وال املطلو والكمية   م
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يتم.٢ ولن م، مسئولي وع فقط البعثة أفراد ع ة األدو استخدام بقصر د ع

أو التالف أو ا م املتبقي إعادة يتم وأن انت، وسيلة بأي ا التصرف أو ا بيع

ب وس باملصروف بيان وتقديم ا. عود حال البعثة مع العبوات وجميع املستخدم

وا واملتبقي للمملكةالصرف البعثة مغادرة قبل للغذاءإلتالف العامة يئة ال فرع

ي. مر ا باملنفذ   والدواء

إشراف.ه تحت ة املطلو ة األدو ون ت وأن ب طب أو ط مركز البعثة مع ون ي أن

البعثة. س رئ   ومسئولية

 .و
ً
دوليا ظورة ا املواد من خالية ة املطلو ة األدو ون ت  أن

ً
محليا   باململكة.أو

النقل.ز بواسطة عقلية مؤثرات أو مخدرة مواد ع ة تو ا ة األدو اد است ون ي أن

فقط. وي  ا

الف. ١٢ رخصة اصدار يتم الطلب، ع املوافقة للغذاءمنفذمنعند العامة يئة ال فرع

ي. مر ا باملنفذ  والدواء

ل. ١٣ عة التا افظة ا أو باملنطقة والدواء للغذاء العامة يئة ال الذيلفرع ي مر ا املنفذ ا

ب. الس إيضاح مع عديله أو رفضه أو الطلب قبول ق ا خالله، ة األدو  ستصل

الصرف. ١٤ ب وس املصروف بيان من صورة تقديم فيجب للمملكة، البعثة مغادرة عند

والتالف.  واملتبقي

  

عة: السا   املادة

العقل واملؤثرات درة ا املواد سليم و بيع وضوابط   ية:إجراءات

الواردة.١ العقلية واملؤثرات درة ا املواد سليم وضوابط :إإجراءات ي كما ي مر ا   املنفذ

مرك.أ ا من املواد باستالم تقوم ا فإ مباشرة، املستفيدة ة ا بواسطة تم اد االست ان إذا

. الف رخصة   بموجب

مستوردة.ب شركة أو ة أدو وكيل ق طر عن تم اد االست ان تقومإذا ا فإ أخرى، ة ج لصا

ا نقل يتم أن ع ، الف رخصة بموجب مارك ا من املواد املستفيدةإباستالم ة ا

 
ً
يوما عشر خمسة ا أقصا ومدة مرك، ا من املواد استالم خ تار يئةمن ال فرع زود

املستفيمةالعا ة ا ا ل عة التا افظة ا أو باملنطقة والدواء العامةللغذاء يئة ال (أو دة

محضر من بصورة افظة)، ا أو باملنطقة يئة لل فرع وجود عدم حال والدواء للغذاء
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املواد ةإسليم ل جوز و املستفيدة. ة مباشرةا ا أدو استالم مناملستفيدة

املستوردة. ة ا موافقة طة شر ذلك رغبت ما م مرك   ا

املواد.ج باستالم درةيقوم ا املواد دة ع مسؤول ي، مر ا املنفذ العقلية واملؤثرات درة ا

ة ا املفّوض السعودي الصيد ف أو السعودي الصيد أو العقلية واملؤثرات

املستفيدة. أو   املستوردة

است.د رخصة بدون ي مر ا للمنفذ وردت قد العقلية أواملؤثرات درة ا املواد ون ادحال

درات ا افحة م نظام من مسون) وا (الثانية املادة وفق عامل و املواد ذه تصادر فإنه

الئح من والثالثون) (السادسة واملادة العقلية (تهواملؤثرات واملادة عةالتنفيذية، السا

افحة م نظام الواردة ام األح املستورد ع طبق و والضوابط. اإلجراءات ذه من عشرة)

والئحا العقلية واملؤثرات   التنفيذية.تهدرات

صالحية.ه بداية قبل ي مر ا للمنفذ وردت قد العقلية املؤثرات أو درة ا املواد ون حال

اداال رخصة االست رخصة صالحية اء ان عد أو اد، ذكر–ست ما منعدا (ه) الفقرة

) امسة)١رقم (ا املادة اإلجراءات) ذه تتلف،-ابطوالضو من أو ا تصدير عاد فإنه

) املادة الواردة االتالف إجراءات والضوابط.ةعشر السادسةوفق اإلجراءات ذه من (  

ا ومنح املواد ذه بف السماح والدواء للغذاء العامة يئة لل جوز وميةإو ح ة ج

ذه سليم محضر من بصورة يئة ال تزود أن ع يئة، ال ا وميةإاملوادتحدد ا ة ا

املوافقة. خ تار من ن أسبوع   خالل

ا.و ف تم ال أو ي مر ا للمنفذ وردت ال العقلية املؤثرات أو درة ا املواد ون حال

بكمية أو الصالحية ية من أو تالفة املستفيدة، ة ل املستوردة ة ا قبل من ا سليم و

مطابق عدم أو زائدة أو والشروطناقصة للمواصفات للغذاءا العامة يئة بال املعتمدة

والشروط للمواصفات ا مطابق عدم أو سيةوالدواء ال تمت ةال ا ا بموج

فإنه اآلتية:املستفيدة، اإلجراءات   تتخذ

صفة.١ له الذي تص وا مارك، ا مندوب قبل من يوقع بذلك ضبط محضر عمل

ا فرع ي نا ا والصيدالضبط ي، مر ا باملنفذ والدواء للغذاء العامة يئة ل

العقلية واملؤثرات درة ا املواد دة ع مسئول السعودي الصيد ف أو السعودي

املواد سلم و املستوردة. ة للغذاءإا العامة يئة ال تزود أن ع املستوردة، ة ا

ون حال أما ضر. ا من بصورة املستوردةوالدواء ة ا قبل من مسلمة املواد

ف أو الصيد من موقع الضبط محضر ون في املستفيدة ة املفّوضالصيدل
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دة ع مسئول السعودي الصيد ف أو السعودي الصيد ومن ة، او ل املرافق

املستفيدة. شأة امل العقلية واملؤثرات درة ا   املواد

اال.٢ املستوردة ة ا :ع ي بما ام   ل

ع.أ لإلتالف النظامية الطرق حسب تتلف الصالحية ية املن أو التالفة املواد

بصورة والدواء للغذاء العامة يئة ال تزود اإلتالفأن محضر   .من

يئة.ب بال املعتمدة والشروط للمواصفات املطابقة غ املواد أو الزائدة الكميات

املطا غ أو والدواء للغذاء سيةالعامة ال تمت ال والشروط للمواصفات بقة

موافقة أخذ عد إال ا ف التصرف يجوز ال فإنه املستفيدة، ة ا ا بموج

ة املواد ذه منح اط اش ق ا ا ل وال والدواء للغذاء العامة يئة ال

ا إتالف أو ا تصدير إعادة أو ا تحدد ومية اح ف  أو
ً
نظاما املتبع .حسب

مصادرةو  يئة لل احق ومعامل الزائدة مسون)وفقالكميات وا (الثانية املادة

وامل العقلية واملؤثرات درات ا افحة م نظام منمن والثالثون) (السادسة ادة

(الئحته واملادة عةالتنفيذية والضوابط.السا اإلجراءات ذه من   عشرة)

واملؤثرا.٢ درة ا املواد بيع وضوابط ّ إجراءات امل العقلية واملسعّ ت ةلة األدو وكالء من رة

والدواء للغذاء العامة يئة ال من ن املرخص لية ا ة األدو ع مصا :إأو ي كما أخرى شآت   م

ع.أ املوافقة طلب بتقديم ا ة األدو مصنع أو ة األدو وكيل و يقوم ةبيع األدو نقل

العقلية واملؤثرات درة املسا شأة درةللم ا ة لألدو ي و اإللك النظام ق طر عن تفيدة

ذه املرفق ي و اإللك بالنظام اص ا املستخدم بدليل مو و كما العقلية واملؤثرات

 اإلجراءات.

الوصول.ب عذر إتباعإحال يتم العقلية واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و اإللك النظام

التالية: طوات  ا

شأة.ج امل ةتقوم األدو مصنع أو ة األدو وكيل من الشراء ع املوافقة طلب بتقديم املستفيدة

، الطالبةإا ة ا ا ل عة التا افظة ا أو باملنطقة والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع

أو باملنطقة يئة لل فرع وجود عدم حال والدواء للغذاء العامة يئة ال افظة)(أو أما،ا

الصيدليةامل اشآت الطلبلعالجيةواملؤسسات فتقدم ة ال وزارة من املرخصة اصة ا

الصإدارةإ ثمار االس ا.تنمية ل عة التا افظة ا أو باملنطقة ية ال   بالشئون

ل.د ل الصالحية الساري اخيص ال من صورة بالطلب   من:يرفق
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الصيدلية.١ شأة املؤسسةامل الصاالعالجيةأو اصة يئةا ال أو ة ال وزارة من در

للغذاء وزارةوالدواء،العامة من الصادر شأة امل ترخيص واملياهأو ئة الزراعةو الب

عقلية. مؤثرات أو مخدرة مواد ع تحتوي ة بيطر ة أدو ة املطلو املواد ون   حالة

واملؤثر .٢ درة ا املواد دة ع عن املسئول السعودي الصيد ف أو اتالصيد

السعوديالعقلية، الصيد ف أو الصيد ل ومؤ اسم فتذكر ومية ا ات ا أما

واملؤثرات درة ا املواد دة ع عن   العقلية.املسئول

٣.( ا ة االدو مصنع أو ة االدو (وكيل عة البا شأة امل مدير السعودي الصيد

دة ع عن ا ف املسئول السعودي الصيد ف أو واملؤثراتوالصيد درة ا املواد

  العقلية.

ما.ه الطلب يذكر :أن   ي

األ .١ مصنع الشراءاسم املراد ة األدو وكيل أو ا ة   منه.دو

درة.٢ ا للمادة والتجاري العل ،واملؤثر االسم كالعق وال ي الصيدال ل والش

م   والعبوة.وا

املطلوب.٣ ا.الكمية   شرا

شأة.و امل لدى ون ي الكميةأن غطي والدواء للغذاء العامة يئة ال من معتمد سنوي احتياج

ا.املطلوب   شرا

ع.ز املوافقة املوافقةالشراء،حال سليم ب الطالبة ة ا أوإتقوم ة األدو وكيل

ة األدو ،مصنع دةا الع ل منه بصورة ا.وتحتفظ   لد

ث.ح الشراء ع املوافقة صالحية خمدة تار من ر أش ا.الثة   إصدار

ع.ط املوافقة الكميات خصم ا،يتم ةشرا ل السنوي االحتياج   املستفيدة.من

املطبوعة.ي الدواء ة سع و رقم شطب فيجب ومية ح شأة م املستفيدة ة ا ون حال

ال شأة امل دة الع مسئول من موقع املواد سليم بيان ذلك واثبات العبوات عةع با

ة ا دة الع والدواءاملستفيدة،ومسئول للغذاء العامة يئة ال فرع يزود أن باملنطقةع

وجود عدم حال والدواء للغذاء العامة يئة ال (أو املستفيدة ة ا ا ل عة التا افظة ا أو

افظة) ا أو باملنطقة يئة لل تارفرع من ن أسبوع خالل البيان ذا من الشراءبصورة خ

ح األصلو شأ فظ امل دة الع ةل ا دة الع ل منه وصورة عة البا ة

  املستفيدة.



                        
 

21 
 

العقلية.ك واملؤثرات درة ا املواد من قن ا بيع يجوز املرخصةإال لية األ الصيدليات

وزارة من بالتجزئة ة.باالتجار   ال

النقل.ل وسائط الثان–ع املادة العقليةالوردة واملؤثرات درات ا افحة م نظام من ية

التنفيذية الطبية–والئحته ة االدو شراء ع املوافقة طلب تقديم ع–عند تحتوي ال

الطارئة االت ا ة ملواج ا ل عة التا النقل وسائط عقلية مؤثرات او مخدرة مواد

األولية وكيل–واالسعافات األدمن مصنع او ة أاألدو ، ا ة الطلبو بتقديم تقوم إن

) ا ل عة التا افظة ا أو باملنطقة والدواء للغذاء العامة يئة ال للغذاءأفرع العامة يئة ال و

يُ  وأن افظة) ا او باملنطقة يئة لل فرع وجود عدم حال خطابوالدواء بالطلب رفق

الن وسائط عن املسئولة ومية ا ة ا من  املوافقة
ً
متضمنا األ قل اأسماء وكميا ة دو

. النقل وسائط عن املسئولة ومية ا ة ا احتياج من املباعة الكميات خصم تم   و

فرع.م د تزو أيجب ) والدواء للغذاء العامة يئة حالال والدواء للغذاء العامة يئة ال و

أو افظة) ا أو باملنطقة يئة لل فرع وجود االسعدم تنمية الصإدارة أوثمار باملنطقة

من البيع فاتورة بصورة ، يخصه فيما ل ، الطالبة ة ا ا ل عة التا افظة ةا األدو وكيل

، ا ة األدو مصنع  أو
ً
مشتمال الرس سليم محضرال من املباعوصورة الدواء بيانات ع

 
ّ
املسل وتوقيع واسم والصالحية اإلنتاج خ وتار شغيلة ال و ورقم ةاملّس م ا بختم

ً
ومختوما تلم

. الشراء خ تار من ن أسبوع خالل ،   الطالبة

الصتقوم.ن ثمار االس تنمية دإدارة و ب محافظة أو منطقة ل ية ال بالشئون

للمؤثرات الشراء ع املوافقة من بصورة واالجتماعية النفسية ة لل العامة اإلدارة

  فقط.العقلية

للغ.س العامة يئة الصوالدواء،ذاءلل ثمار االس تنمية باملنطقةوإدارة ية ال بالشئون

افظة،أو فيماا ر يخصه،ل أو الطلب قبول ق با س إيضاح مع عديله أو فضه

  ذلك.

٣. ّ امل العقلية واملؤثرات درة ا املواد سليم وضوابط واملسعّ إجراءات ةلة األدو وكالء من رة

األ  ع مصا اأو ة والدواءدو للغذاء العامة يئة ال من ن املرخص كماإلية املستفيدة ة ا

  :ي

سوف.أ ال املستفيدة ة ا ون مصنعحال أو ة األدو وكيل من مباشرة املواد ستلم

ةاأل  ،دو الواردةفإا الصرف وضوابط إجراءات وفق املستفيدة ة ل املواد صرف يتم نه

ر  (الفقرة (٩قم املادة اإلجراءاتالثالثة) ذه من   والضوابط.عشرة)
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األ .ب مصنع أو ة األدو وكيل ون املستفيدةحال ة ل املواد سليم ب سيقوم ا ة دو

افإمباشرة، املواد سليم عند يةنه من أو تالفة مواد وجود عند أو العقلية املؤثرات أو درة

أ بكميةالصالحية العامة،زائدةو يئة بال املعتمدة والشروط للمواصفات ا مطابق عدم أو

ةوالدواء،للغذاء ا ا بموج سية ال تمت ال والشروط للمواصفات ا مطابق عدم أو

اإلجراءات تتخذ   تية:اآلاملستفيدة،

الصيدُ .١ ف أو الصيد من يوقع بذلك محضر واملر عمل ة،افقاملفّوض او ومنل

واملؤثراتا درة ا املواد دة ع مسئول السعودي الصيد ف أو السعودي لصيد

شاة امل أواملستفيدة،العقلية باملنطقة والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع زود و

) املستفيدة ة ا ا ل عة التا افظة وجودأوا عدم حال والدواء للغذاء العامة يئة ال

بامل يئة لل منفرع بصورة افظة) ا أو ضر.نطقة   ا

أو.٢ الصالحية ية من أو التالفة والشروطالزائدة،املواد للمواصفات املطابقة غ أو

للغذاء العامة يئة بال تمتوالدواء،املعتمدة ال والشروط للمواصفات املطابقة غ أو

ة ا ا بموج سية ااملستفيدة،ال اعاد اإيتم األ وكيل أومصنع ة ةألدو .دو   ا

األ .٣ مصنع أو ة األدو وكيل ع بمايجب ام االل ا ة :دو   ي

النظامية.أ الطرق حسب ا اتالف يتم الصالحية ية من أو التالفة أو املتكسرة املواد

  لإلتالف.

للغذاءاملو .ب العامة يئة بال املعتمدة والشروط للمواصفات املطابقة غ الوالدواء،اد

أ عد إال ا ف التصرف قيجوز ا ا ل وال والدواء للغذاء العامة يئة ال موافقة خذ

املتبع حسب ا اتالف أو ا تحدد ومية ح ة املواد ذه منح اط نظاًما.اش

من مسون) وا (الثانية املادة وفق ا ومعامل الزائدة الكميات مصادرة يئة لل حق و

درات ا افحة م واملنظام العقلية الئحتهواملؤثرات من والثالثون) (السادسة ادة

) واملادة عشرةالتنفيذية عة اإلجراءاتالسا ذه من   والضوابط.)

سية.ج ال تمت ال والشروط للمواصفات املطابقة غ املواد أو الزائدة الكميات

ة ل ا األ املستفيدة،بموج مصنع أو للوكيل التصفيجوز ا ة ادو ف رف

النظامية الطرق  لذلك.حسب
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األ .٤ بيع وضوابط ّ إجراءات امل العقلية واملؤثرات درة ا ة واملسعّ دو الصيدليلة اترة

اصة ةاملرخصةا ال وزارة درةمن ا ة األدو يع ب ا ل العقليةاملو أواملسموح ،ؤثرات

:كما   ي

الصتقوم.أ ثمار االس تنمية الإدارة بالنظربالشئون محافظة أو منطقة ل ية

الصيدلياتعاملوافقة اصةطلبات للسماحاملر ا ا قبل من األ لخصة يع ب درةا ا ة دو

العقلية.   واملؤثرات

طلب.ب ع املوافقة خيص،عند الصتقومال ثمار االس تنمية يةإدارة ال بالشئون

يئة ال د و ب افظة ا أو مناملنطقة بصورة والدواء للغذاء خيص.العامة   ال

الصيدليات.ج البيع اصةيقتصر األ املرخصة،ا ع العقليةفقط واملؤثرات درة ا ة دو

 ّ واملسعّ امل للغذاءلة العامة يئة ال ا تحدد ال   والدواء.رة

نظامية..د وصفات يحملون الذين للمر فقط البيع ون  ي

صرف.ه قبل الصيد ع املطلوباأل يجب البيانات جميع بتعبئة يقوم أن ض للمر ة دو

صرف شاشة ا للمراأل عبئ العقلية واملؤثرات درة ا ة بو دو اصة نظامالا

ل ي و ضأل اإللك املر عن باالستعالم ذلك قبل يقوم أن ع العقلية واملؤثرات درة ا ة دو

ال نفس ض للمر صرف أن سبق لم بأنه الوصفةللتأكد عالج ة ف اء ان ع بقي أنه أو دواء

أيام. سبعة من أك ض للمر املصروفة   السابقة

األ  .و من قن ا بيع يجوز درةال ا ة العقلية.و أدو   املؤثرات

األ  .ز صرف (يتم رقم الفقرة الواردة والضوابط اإلجراءات وفق ض للمر ة املادة٦دو (

اإلجر الثالثة( ذه من والضوابط.عشرة)  اءات

  

الثامنة:   املادة

املؤسسات العقلية واملؤثرات درة ا املواد التصرف وضوابط إجراءات

  العالجية:

املواد.١ التصرف أايقتصر اإلعارة ع العقلية واملؤثرات ندرة ب بدال االس أو التنازل و

فقط العالجية ا،املؤسسات ة لألدو ي و اإللك النظام العقليةع واملؤثرات مودرة و كما

ذه املرفق املستخدم  اإلجراءات.دليل



                        
 

24 
 

إ.٢ أو ا بيع أو شأة امل تصفية  حال
ً
مؤقتا ا املوادفإغالق التصرف شأة للم عندئذ يجوز نه

) رقم الفقرة جاء ما وفق العقلية واملؤثرات درة املادة.٨ا ذه من ( 

الوصول.٣ عذر العقليةإحال واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و اإللك طلبالنظام تقديم يتم

شأة امل ق طر عن بدال االس أو التنازل أو أوإ،املستفيدةاالستعارة باملنطقة تصة ا ة ا

ب س إيضاح مع عديله أو رفضه أو الطلب قبول ق ا تصة ا ة ول ا، ل عة التا افظة ا

ا وفق التالية:ذلك   طوات

١.: بدال االس أو التنازل او االستعارة طلب النظر تصة ا ات   ا
الص.أ ثمار االس تنمية بالطلباتإدارة وتختص افظة، ا أو باملنطقة ية ال بالشئون

الصيدليةال شآت امل ن ا.العالجيةواملؤسساتب قبل من املرخصة اصة   ا

ن.ب للتمو العامة شآتاالدارة امل ن ب ال بالطلبات وتختص ة، ال بوزارة الط

ة. ال لوزارة عة التا ا عل شرف ال ومية   ا

والدواء.ج للغذاء العامة يئة ال (أو افظة ا أو باملنطقة والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع

الطلبات بجميع ختص و افظة) ا أو باملنطقة يئة لل فرع وجود عدم نحال ب األخرى

ا. ل عة التا افظة ا أو باملنطقة ال شآت   امل

والدواء.٤ الغذاء العامة يئة لذلك–لل اجة ا دعت ما باملوافقة–م ومية ح ة السماح

ا. ل عة التا شآت امل ن ب بدال االس أو التنازل أو االستعارات طلبات   ع

التنا.٥ أو االستعارة طلب تقديم وضوابط :إجراءات ي كما بدال االس أو   زل

 .أ
ً
متضمنا املوافقة طلب :تقديم ي   ما

بدال..١ االس أو التنازل أو االستعارة طلب أسباب   إيضاح

التالية:.٢ البيانات الطلب يتضمن   أن

والتجاري..أ العل الدواء   اسم

ي.ب الصيدال ل   للدواء.الش

وعبو .ج م و الدواء.ترك   ة

ة..د املطلو   الكمية

وتار.ه شغيلة ال والصالحية.رقم اإلنتاج   خ

الطالبة.٣ شأة للم باملوافقة بدلة املس أو املتنازلة أو ة املع شأة امل من رس خطاب

ا. عل املوافق والكميات املواد به
ً
ا   مو
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أو.٤ املتنازلة أو ة املع ا ل عة التا تصة ا ة ا موافقة بدلة،خطاب حالاملس

ا لنفس بعان ت ال ن شأت امل أن تصة.ةون   ا

الطحال.٥ ة ا أاون يجب ومية ح ة ج فلبة أو الصيد ل ومؤ اسم يرفق ن

واملؤثرات درة ا املواد دة ع عن املسئول السعودي   العقلية.الصيد

ما.٦ بالطلب يرفق فإنه خاصة شأة م ن شأت امل أحد ون :حال   ي

ال .أ الصورة الصيدلخيص شأة للم الصالحية املؤسسةيةساري العالجيةأو

ترخيص أو والدواء للغذاء العامة يئة ال أو ة ال وزارة من الصادر اصة ا

وزارة من الصادر شأة واملياهامل ئة ةو الب أدو ة املطلو املواد ون حال الزراعة

مؤثرات أو مخدرة مواد ع تحتوي ة   عقلية.بيطر

ال .ب للصيدصورة الصالحية الساري املسئولخيص السعودي الصيد ف أو

املؤثرات أو مخدرة املواد دة ع   العقلية.عن

امل.ج العقلية أواملؤثرات درة ا باملواد اص ا أمرالشراء من املتنازلصورة أو عارة

ا ً مو ا   السعر.بهع

من.٧ املوافقة خطاب دماتتقديم العامة بوزارةاإلدارة يوانية ا وة ئةال الب

و وامل اياه ا أو باملنطقة أالزراعة ة املطلو املواد ون حال تحتويفظة ة بيطر ة دو

مؤثرات أو مخدرة مواد   عقلية.ع

الطالبة.ب شأة امل ون ت اقدأن احتياج اد است بطلب   .املعتمدتقدمت

ال .ج اسأن املطلوب الكمية د أواملتتز ا عنعار ا ع اال %٢٥تنازل املعتمدمن شأةحتياج للم

  الطالبة.

الك.د اس لتغطية يكفي ال ا ع املتنازل أو ا استعار ة املطلو املواد من املتبقي ون ي أن

الك االس معدل ع بناًء وذلك ر ش ملدة الطالبة شأة ري.امل   الش

أو.ه التنازل أو االستعارة طلب ع املوافقة بدال،حال واحداالس ر ش صالحيته ون ت

  فقط.

د.و ِك تزو ا ل عة التا تصة ا ة محضرا من بصورة ن شأت امل سليم،ال منال وصورة

شأة للم ا اعاد عند املعارة الكميات إرجاع سليم ة.محضر   املع

ومسعرةونحال.ز لة م غ املرجعة أو بدلة املس أو ا ع املتنازل أو املستعارة املواد

للغذاء العامة يئة املإفوالدواء،ال ع يجب أنه سعر بنفس الدواء بيع اصة ا مرشأة

أو املتنازلة أو ة املع شأة بامل اص ا بدلة.الشراء   املس
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األ .ح التصرف شأة للم يجوز اال ل املتنازل أو ا بدل اس أو ا استعار ال ة ةإدو ج أي

(ال املادة وفق تتلف ا فإ ا ل ا حاج عدم وعند اإلجراءاتعشر سادسةأخرى ذه من ة)

  والضوابط.

إ.ط املستعارةيجب الكميات ستةإرجاع عن د تز ال مدة ة املع شأة ر امل خأش تار من

الكمية الصالحية.املستعارةاستالم ساري شأة امل ترخيص ون ي أن   ع

بنفس.ي أخرى بمواد ا اعار ال املواد بدال اس ة املع شأة للم بكأالكميةيجوز ميةو

شأةةمختلف امل موافقة اخذ ةعد كالاملستع ا ل عة التا تصة ا ة ن.وا شأت   امل

كال .ك ومدورات الت بدلة املس أو ا ع املتنازل أو املعارة ون ت أن يجوز ن.ال شأت   امل

املواد.ل بيانات تقييد ومدوراتأواملعارةيجب الت بدلة املس أو ا ع كال املتنازل

نا شأت   .مل

وزارة.م من مرخصة خاصة شاة م ن شأت امل أحد ون ة،حال اال د تزو إلدارةفيجب

واالجتماعية النفسية ة لل أوالعامة التنازل أو االستعارة ع املوافقة من بصورة

بدال.   االس

راكدة.٦ أصناف أو اجة ا عن زائدة كميات وجود حر –حال دون ا رصيد استمر ال كةو

سنة بع–ملدة ي فانه العقلية واملؤثرات درة ا املواد ي:من   اال

أخرى.أ ية ة ج أو ا ل عة التا شآت امل مع سيق بالت شأة امل التعميمتقوم اتأو ل ا ع

ية   اململكة.ال

أو.ب أوالتنازل االستعارة طلبات معاملة عامل ا فإ الرواكد ذه ع الطلب بدحال ال،االس

ن ب االتفاق ع ن.بناًء شأت   امل

ر.ج أش ستة ل ا ع التعميم أعاد أو أإقكحد الكمية امل صرف يتم تالفةن تصبح

) املادة وفق اإلجراءاتالسادسةوتتلف ذه من   والضوابط.عشرة)

ال.٧ االت ا الطلب ع املوافقة قبل والدواء للغذاء العامة يئة ال موافقة أخذ   تالية:يجب

وذلك.أ السنة ن مرت من ألك التنازل أو بدال االس أو اإلعادة أو االستعارة تكرارطلب عند

من ن.أي شأت   امل

منإ.ب أك املطلوب الكمية انت االحتياج%٢٥ذا   املعتمد.من

من.ج أي املطلوب للبند سنوي احتياج يجوز ن.ال شأت   امل

إغالق.٨ أو شأة امل تصفية فإحال
ً
مؤقتا بموجبا العقلية واملؤثرات درة ا املواد جرد يتم نه

أو باملنطقة والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع مدير من بقرار لة مش نة بواسطة جرد محضر
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التنفيذي س الرئ نائب (أو به ين من أو شأة امل ا ل عة التا افظة يئةلقطاعا بال العامةالدواء

أوالدواءو للغذاء باملنطقة يئة لل فرع وجود عدم حال به ين من شآتأو امل أما افظة) ا

مديرالعالجيةواملؤسساتالصيدلية من القرار ون في ة ال وزارة قبل من املرخصة اصة ا

الصإدارة ثمار االس أتنمية باملنطقة ية ال منبالشئون أو شاة امل ا ل عة التا افظة ا و

:وت،بهين من ونة م رد ا نة  ون

به..أ ين من أو شأة امل   مدير

العقلية..ب واملؤثرات درة ا املواد دة ع   مسئول

افظة..ج ا أو باملنطقة ية ال بالشئون الص ثمار االس تنمية إدارة من  مندوب

الطرق بإحدى املواد ذه التصرف تم   التالية:و

ا.١ لنفسإنقل عة تا أخرى شأة م دة   ة.اع

اإ.٢ الوكيلإعاد األ مستودع ذه ل املورد ا املصنع موافقتهأو تقديم عد ة دو

  ذلك.ع

الطالبة.٣ شأة امل ون أحال مصنع أو ة أدو وكيل أو فيمكنمستودع مح ة دو

ا تصدير  إإعادة
ُ
امل ة ذلكا ع باملوافقة رس خطاب تقديم عد ا م ستورد

السلطا املصّد من البلد تصة ا ية ال   له.رت

مباشرة.٤ ا عالجيةإبيع ومية.مؤسسة اح بيع عإأو مؤسسة أو الجيةصيدلية

األ  ذه ون ت أن طة شر لةخاصة م ة أومسعرة،دو منع الكمية خصم يتم ن

ة ا   املستفيدة.احتياج

ا.٥ أوإاعاد ومية ح عالجية مؤسسة مرخصةأي االستعاراتو خاصة إجراءات فق

أ طة تصفيةشر غرض و الطلب تقديم ب س ون ي ال شأة.ن   امل

ة.٦ ج ألي ا ع ومية.الت   ح

املتبعإ.٧ حسب ا .تالف
ً
  نظاما

فتُ .٨ شأة امل بيع حال دةأما الع ديدةإنقل ا شأة امل دة الع فقو مسئول

) املادة الواردة اإل التاسعةاإلجراءات ذه من   والضوابط.جراءات)

٩.) رقم الفقرة الواردة لة املش نة رفضه٨ل أو الطلب قبول ق ا املادة ذه من (

ب س إيضاح مع عديله   ذلك.أو

إدارة. ١٠ الصتقوم ثمار االس بوزارةتنمية افظة ا أو باملنطقة ية ال بالشئون

د و ب ة أال باملنطقة ية ال بالشئون ام االل اإدارة ل عة التا افظة ا و



                        
 

28 
 

والدواء للغذاء العامة يئة وال شاة الصيدليةبصورةامل شآت للم رد ا محضر من

منالعالجيةواملؤسسات املرخصة اصة ا،ا أوقبل شأة امل تصفية قرار من وصورة

ا .اغالق
ً
 مؤقتا

  

التاسعة:  املادة

واملؤثرا درة ا املواد دة ع استالم وضوابط العقلية:إجراءات   ت

أ.١ ن عي دةعند الع سليم يتم دة، الع مسئول خدمة اء ان أو نقل بواسطةللمستلمو ديد ا

: التا النحو ع ا أعضا ون ي به، ين من أو شأة امل مدير من بقرار لة مش   نة

الط.أ ن للتمو العامة اإلدارة ا عل شرف وال ة ال لوزارة عة التا شآت امل

  ارة:بالوز 

دة.١ الع   األول.مسئول

ديد.املستلم.٢   ا

شأة..٣ بامل زون ا مراقبة إدارة من   مندوب

أو.٤ باملنطقة الط ن التمو إدارة من افظة،مندوب ديوانا مستودعات أما

الط ن للتمو العامة اإلدارة من املندوب ون في  بالوزارة.الوزارة

الصيدلية.ب شآت وزارةاالعالجيةواملؤسساتامل قبل من املرخصة اصة

ة:   ال

دة.١ الع   األول.مسئول

ديد.املستلم.٢   ا

أو.٣ زون ا مراقبة إدارة من امندوب يماثل شأة.اما   مل

من.٤ الصإدارة مندوب ثمار االس أوباتنمية باملنطقة ية ال لشئون

ا ل عة التا افظة شأة.ا   امل

ا.ج اا اصة وا كومية ا شآت وامل   ألخرى:ت

دة.١ الع   األول.مسئول

ديد.املستلم.٢   ا

زون.٣ ا مراقبة إدارة من شأة.مندوب امل ا يماثل ما  أو
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ا.٤ ل عة التا افظة ا أو باملنطقة والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع من مندوب

باملنطقة يئة لل فرع وجود عدم حال والدواء للغذاء العامة يئة ال (أو شأة امل

ا   افظة).أو

دة.د الع ون افحةحال م نظام من (الثانية) املادة ورة املذ النقل وسائط

والئحته العقلية واملؤثرات درات يضافالتنفيذية،ا مندوبإفإنه نة ال

املسئول ومية ا ة ا واسطةةمن   النقل.عن

أ.ه دة الع ون مخدر حال مواد ع تحتوي ة بيطر ة عقليةدو مؤثرات أو ة

وزارة من مرخصة خاصة شأة واملياهم ئة يضافالزراعة،و الب نةإفإنه ال

من دماتدارةاإل مندوب بوزارةالعامة يوانية ا وة واملياهال ئة الزراعةو الب

أو افظة.باملنطقة  ا

ا.٢ ن للمناو دة الع سليم شفيحالة املس الداخلية اال ألقسام وأقسام وسيلةات أو سعاف

دةالنقل الع مسئول من ة املناو بداية عند للمناوب دة الع سليم يتم فإنه ل،االسعافية، و

وا الدواء اسم ع يحتوي ما ل من وقع و لذلك يخصص ل سليم يلال الصيدال ل ش

خ وتار ووقت املستلم واسم والكمية والعبوة م وا ك سوال  ليم.ال

الفع.٣ املوجود ومطابقة دة الع جرد يجة ن ن محضريب عمل واالستالم سليم ال إجراءات تتضمن

املقيّ  الرصيد دةلدمع يفيد،الع بما نة ال أعضاء مع بالتوقيع ديد ا املستلم قوم و

دة.االستالم  للع

مسئول.٤ غياب دة،حالة دالع الع بجرد لة املش نة ال الفعو ةتقوم املوجود منسليم

و و ديد ا لف للم دة ذلالع اعتبار عدم مع ل ال إذلك ملسئولك ي ا طرف خالء

األول. دة  الع

اإل .٥ ثالثةحالة عن د تز ال ملدة دة الع ملسئول االنتداب أو ر،جازة املوجودأش سليم يتم

مدير من بقرار لة مش نة بواسطة دة الع من منالفع أو شأة به،امل أين منع ون ي ن

و رس محضر بموجب سليم ال تم و ديد ا واملستلم دة الع مسئول من ل نة ال و ضمن

ّ ذلك إل،ال ذلك اعتبار عدم ملسئولمع ي ا طرف دة.خالء  الع

٦. ُ أن ايجب واملؤثرات درات ا افحة م نظام من صورة دة للع ديد ا املستلم لعقليةسلم

للنظام املستخدم دليل من ة و والضوابط اإلجراءات ذه من وصورة التنفيذية والئحته

العقلية واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و االجراءاتاإللك ذه محضواملرفق وقعرسر بموجب و ،

ع نة ال أعضاء با وقع و ، لديه ا وجود حال األنظمة ذه علمه يوقع أو ذلك ذلكع
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ص واأل وتحفظ دة الع ل ضر ا من إدارةورة لدى يحفظ الصصل ثمار االس تنمية

أبالشئون  الط ن التمو إدارة أو ية افظةال ا أو باملنطقة والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع و

لل فرع وجود عدم حال والدواء للغذاء العامة يئة ال (أو شأة امل ا ل عة أوالتا باملنطقة يئة

عطى و افظة) نةا ال أعضاء لبا إدارةصورة د و ب الص ثمار االس تنمية إدارة تقوم و ،

بصورة شأة امل ا ل عة التا افظة ا أو باملنطقة ية ال بالشئون ام ضر.مناالل  ا

شأة.٧ امل مدير من بقرار لة مش نة قبل من ر أش ستة ل دة الع جرد بهأيجب ين من ونو ي

م إأحد شأةمن بامل زون ا مراقبة ادارة يماثل حأوما واأل و دة الع ل منه ة ب صلتفظ

مراقبة ا.لدى يماثل ما أو زون  ا

اد.٨ ز وجود  حال
ُ
ت فإنه العقلية واملؤثرات درة ا املواد دة ع تلف أو نقص أو فقد أو بعة

الف الواردة (اإلجراءات رقم لنظام٤قرة التنفيذية الالئحة من عشرة) (التاسعة املادة من (

واملؤثرات درات ا افحة أالعقلية،م التقر ع برفع شأة امل تقوم ثمارإدارةإرن االس تنمية

يةالص ال والدواءبالشئون للغذاء العامة يئة ال فرع أو الط ن التمو إدارة يئةو (أأو ال

افظةالعامة ا أو باملنطقة افظة) ا أو باملنطقة يئة لل فرع وجود عدم حالة والدواء للغذاء

ا ل عة يخصه،التا فيما ل شأة امامل االل إدارة د و ب الص ثمار االس تنمية إدارة تقوم و

ر التقر من بصورة شأة امل ا ل عة التا افظة ا أو باملنطقة ية ال   .بالشئون

  

 :العاشرةدةاملا

األ  وصف وضوابط العالجية:إجراءات املؤسسات العقلية واملؤثرات درة ا ة   دو

األ .١ وصف بيقتصر الطب ا يقدر ال املرضية االت ا ع العقلية واملؤثرات درة ا ة دو

العلمية. الدالئل وفق   املعا

األ .٢ وصف وضوابط ةإجراءات درة:دو   ا

ا.أ ة األدو وصف  يقتصر
ّ

املرخ األطباء من التالية الفئات ع نة:درة امل بمزاولة م ل   ص

شاري.١ االس ب عالجو الطب حال التخصصات سائر والنائب األول النائب

م بتخصص العالقة ذات املرضية االت نوذلكا املنوم العياداتللمر ومر

العالجية. املؤسسة من ن ارج ا   واملر

ع.٢ املقيم ب فقطالطب ن املنوم للمر ا وصف تحت،ند ذلك ون ي أن طة شر

األول النائب أو شاري االس ب الطب ومسئولية تص.إشراف ا النائب  أو
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اآلجميع.٣ حاالت عالج عند وذلك االتاألطباء ا الشديدة   فقط.االسعافيةالم

وترخيص.٤ يل تأ ع حصلوا الذين لوصاألطباء ة ال وزارة به ف فمع

ااأل  عل م يل تأ تم ال االت ل درة ا ة   فقط.دو

األ .ب ملدةتوصف العالجية املؤسسة من ن ارج ا واملر العيادات ملر درة ا ة دو

ستون تتجاوز .ال
ً
  يوما

األ .ج االتتوصف ا ملر درة ا ة عناالسعافيةدو د تز ال أيامملدة جبفقط،ثالثة و

ض املر ا عد يحال اتإأن لف ا بوصف ول ا تص ا ب دعتإذاأطول،الطب

اجة   ذلك.إا

املؤثرات.٣ وصف وضوابط   :العقليةإجراءات

 .أ
ّ

املرخ األطباء من التالية الفئات ع العقلية املؤثرات وصف نة:يقتصر امل بمزاولة م ل   ص

والنائب.١ األول والنائب شاري االس ب .الطبالطب   النف

اال .٢ ب والنائبالطب األول والنائب شاري االتس ا عالج حال التخصصات سائر

العالقة ذات ماملرضية واملروذلكبتخصص العيادات ومر ن املنوم للمر

العالجية. املؤسسة من ن ارج  ا

الطب تص ا ب للطب ض املر يحال أن فيجب نفسية الة ا انت حال .و   النف

املقي.٣ ب عالطب أم طة شر ن املنوم للمر ا وصف اشرافند تحت ذلك ون ي ن

أو شاري االس ب الطب أومسئولية األول النائبالنائب تص.و   ا

االت.٤ ا األطباء   .االسعافيةجميع

ملدة.ب العالجية املؤسسة من ن ارج ا واملر العيادات ملر العقلية املؤثرات توصف

و يوًما، ن ثالث تتجاوز الصرعال حاالت لعالج العقلية املؤثرات من يوصف ما ذلك من ث س

ولعالج ة واملركز الطرفية األعصاب آالم وحاالت باه االن ونقص ركة ا وفرط الرعاش والشلل

ا وصف النائب أو األول النائب أو شاري االس ب للطب يجوز فإنه الليفي العض األلم حاالت

. أق كحد يوًما ن سع  ملدة

ملر.ج العقلية املؤثرات االتتوصف جباالسعافيةا و فقط. أيام ثالثة عن د تز ال ملدة

ض املر ا عد يحال أطول إأن ات لف ا بوصف ول ا تص ا ب اجةإذا،الطب ا دعت

  ذلك.إ

املر.د يص ال كتابة يفالوصفة،تتم التص .وفق  الدو
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وضوابط.٤   عامة:إجراءات

ةاأل توصف.١ أدو جميع العقلية واملؤثرات درة للمرا تلفة ا الصيدالنية ا ال ش

املؤسسة ن   العالجية.املنوم

األ .٢ أدوتوصف العقلية واملؤثرات درة ا قن)ة ا (ماعدا تلفة ا الصيدالنية ا ال ش

العيادات العالجية.ملر املؤسسة من ن ارج ا   واملر

م.٣ قن ا األ توصف املؤسسةن ن املنوم غ للمر العقلية واملؤثرات درة ا ة دو

االشرافإذاالعالجية سبةان بال مدرب ص ق فر بواسطة يتم ض للمر الدواء إعطاء ع

أل ومي ا  لقطاع
ّ

مرخ ن أخصائي أو ن فني يةو ال املؤسسات نة امل بمزاولة م ل ص

يوم عن د تز ال وملدة اصة تصن،ا ا ب الطب قبل من ض املر ع الكشف يتم أن ع

كحد أيام عشرة .أل   ق

األ .٤ أيامو دتوصف سبعة عن د تز ال ملدة ن املنوم للمر العقلية واملؤثرات درة ا ة

الوصفة تكرار جوز   ذلك.لزمإذاو

األ يجوز.٥ ةوصف و ال و مج للمر العقلية واملؤثرات درة ا ة االتدو ا

ناالسعافية املنوم إفقط،واملر يتم أن تصةع ا األمنية ات ا يتموأبذلك،بالغ ن

الوصفة ة) و ال ول (مج عبارة إضافة مع سية وا االسم خانة امللف رقم كتابة

  وامللف.

األ إعادةيجوز.٦ العالجدو وصف غي املعا ب الطب رغبة عند العقلية واملؤثرات درة ا ة

رعة،أو االتا ا   التالية:أو

كحد.١ أيام سبعة عن د تز ال بمدة السابقة الوصفة املقررة العالج مدة اء ان قبل

.أ   ق

التالفة.٢ الوصفة إعادة طة شر ا صرف قبل الوصفة تلف بإحال   .املعاالطب

أوفقدحال.٣ لديه املصروف الدواء كمية نقص وجود أو الدواء أو الوصفة

 تلفه،
ً
(وفقا رقم الفقرة جاء (٥ملا املادة من عشرة) ادية اإلجراءاتا ذه من (

  والضوابط.

األ .٥ وصف املعا ب للطب نيجوز املنوم للمر العقلية واملؤثرات درة ا ة وصفةدو

امل األ املر (ورقة ن :منوم التا النحو ع وذلك ( الط   ر

امل.أ وصفة األ شروط (ورقة ن املنوم ):ر الط   مر

أ.١ تحتو يجوز دواءي ن من أك ع   واحد.الوصفة
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من.٢ الوصفة ون أمكتو أصلتت بخط ا أعال نب وصورت مقيدة) (مادة حمر

للصرف قابل (غ ا عل   ).مكتوب

م.٣ الوصفة بأصل وصورةيحتفظ الوصفات دف بالصيدلية وصورة ض املر لف

  القسم.لدى

أ.٤  يجب
ُ
ت أون الشطب من تخلو وأن للمحو قابل غ بح الوصفة   التعديل.كتب

الوصفة.٥ صالحية ون عون ت وأر ا.ساعثمانية إصدار خ تار من فقط   ة

تحتو .ب أن األ يجب (ورقة ن املنوم املر وصفة البياناتي ع ( الط   التالية:مر

املؤسسة.١ وعنوان   العالجية.اسم

امل.٢ تهاسم س وج سه وج وعمره
ً
ثالثيا ض   .ر

ملف.٣ ض.رقم   املر

الوصفة.٤ ا.رقم خ   وتار

يص..٥   ال

ل.٦ والش العل الدواء ي،اسم ر الصيدال العالج ومدة املقررة رعة  وا
ً
 قما

ً
  .وكتابة

ورقم.٧ وختمه املعا ب الطب يئةاسم بال يفه يةللتخصصاتالسعوديةتص ال

  .وتوقيعه

ا.٨ مسئول الصيد وتوقيعه.اسم العمل بطاقة ورقم دة   لع

ا.٩ وتوقيعه.اسم العمل بطاقة ورقم   ملمرض

األ .٦ بكتابة املعا ب الطب ملفيقوم ة املطلو العقلية واملؤثرات درة ا ة ض،دو املر
ً
ا مو

ل والش العل الدواء اسم ي،به املالصيدال رعة  وا
ً
رقما العالج ومدة ،قررة

ً
يصوكتابة وال

.   املر

اإلسعافية.٧ االت ا املعا ب الطب من ية الشف األوامر بكتابةفقط،تقبل املمرض قوم و

االتصالاأل  خ وتار ووقت ب الطب واسم سبه،مرالط ورئ املمرض قبل من عليه التوقيع يتم ثم

املناوب ض أبالقسم،التمر األ يقو نع ذا ع بالتوقيع ب الطب خاللم عمر نأر وعشر

خ تار من   كتابته.ساعة

ن.٨ املنوم غ املر وصفة ون أتت مكتوب أصل احمرمن بخط ا مقيدة)عال (مادة

للصرف قابل (غ ا عل مكتوب ن جبوصورت و وصفة). شتمل نأن املنوم غ عاملر

 االتية:التعليمات
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ال.أ يجوز بأال الوصفة ذه املصروفة ة األدو عن انتنازل ص وألي انت صورة ي

من تبقى ما إعادة جب استعمالهو عدم حالة الدواء الإذه العالجية املؤسسة

ت يث ما ع صول وا  ذلك.صرفته

حف.ب األ يجب ذه وطبًقاظ آمن ان م ة الشركةدو عة.لشروط  الصا

األ .ج ذه حفظ عيًدادو يجب متناولة  األطفال.عن

أإن.د الوصفة ذه استخدام األ إساءة يؤديدو و الوصفة ذه املصروفة املسائلةإة

ات  النظامية.والعقو

ا..ه عل عديل أو شطب أي وجود عند غيه ال الوصفة  عت

ا..و إصدار خ تار من فقط أيام سبعة الوصفة  صالحية

الوصفةح.ز ذه ع العثور االة إعاد ا.إفيجب أصدر ال العالجية املؤسسة  نفس

العالجية.ح املؤسسة خارج الوصفة ذه صرف ض للمر اصةيحق اا أصدر داخلال

 اململكة.

الصيدلية.ط شآت امل ع درةيجب ا ة باألدو باالتجار ا ل املصرح العالجية واملؤسسات

وصفة أي صرف العقلية خار مقينظاميةواملؤثرات انت وإن ح العالجيةدة املؤسسة ج

اصة اململكة.ا داخل ا أصدر   ال

أ.٩ وصف :حال ي ما يتخذ فإنه عقلية مؤثرات أو مخدرة مواد ع تحتوي ة بيطر ة   دو

األ .أ األطباءيقتصروصف ع عقلية مؤثرات أو مخدرة مواد ع تحتوي ال ة البيطر ة دو

فقط. ن   البيطر

اسم.ب اكتابة  صاحب
ً

بدال الوصفة ته و ورقم وعمرهيوان
ً
اعيا ر ض املر (اسم من

ته). س وج سه   وج

رقم.ج  كتابة
ً

بدال الوصفة يوان ا ة ة).بطاقة و ال ورقم ض املر ملف (رقم  من

 

عشرةاملادة ادية  :ا

وضوابط العالجاأل صرفإجراءات املؤسسات العقلية واملؤثرات درة ا ة   ية:دو

العقلية:.١ واملؤثرات درة ا ة األدو صرف  شروط

األ .أ ضتصرف للمر املعطاة الكمية من والتأكد ا عد عد العقلية واملؤثرات درة ا ة دو

ع املصروفة الكمية بكتابة الصيد باستالمالوصفة،وقيام املستلم أو ض املر وتوقيع
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خالدواء، وتو االستالم،وتار واسم ة و ال صرفورقم الذي الصيد ثمالدواء.قيع ومن

البيانات ع تحتوي بطاقة ا ملصق مناسبة عبوات ا   :التاليةوضع

ورقم.١ ض املر   .امللفاسم

ومدة.٢ رعة وا وكميته ي الصيدال له وش مه و ه وترك الدواء   .العالجاسم

الصالحية.٣ اء ان خ وتار شغيلة ال ورقم الصرف خ   .تار

الصيد.٤ فظإرشادات ا قة وطر ض  .للمر

األ .ب صرف قبل الصيد ع ضيجب للمر ة اصةدو ا العالجية يقوماملؤسسات أن

شاشة ا عبئ املطلوب البيانات جميع ااأل (صرفبتعبئة واملؤثرات درة ا ة لعقليةدو

لألدو  ي و اإللك بالنظام اصة ا ( درةللمر ا العقليةة يواملؤثرات العامةبال ئة

للتأكدللغذاء ض املر عن باالستعالم ذلك قبل يقوم أن ع صُ والدواء أن سبق لم رفبأنه

ض للمر املصروفة السابقة الوصفة عالج ة ف اء ان ع بقي أنه أو الدواء نفس ض للمر

أيام سبعة من  .أك

األ .ج وصفة تصرف فال واحدة مرة إال العقلية واملؤثرات درة ا ة املر،قطدو وصفة أما

) ن كحداملنوم أيام سبعة ملدة الصورة بموجب ا صرف فيتم ( الط األمر ،ورقة عأق

لدى وتحفظ خ والتار الوقت ذكر مع مرة ل االستالم ع املمرض أو ب الطب يوقع أن

دة الع  .مسئول

املنوم.د ض املر أعطى در ا الدواء العالجية املؤثاملؤسسة بو الطب قبل من العق ر

املمرض أخرو أو ممرض أو ب طب إشراف  .تحت

املر .ه إعطاء شفىعد باملس املنوم بالقسمُ الدواء،ض ة األدو إعطاء ل  ل

(Medication Administration Record. MAR) امل إعطاء يفيد املقررةما ة األدو لهمرض

الو أعطى الذي املمرض أو ب الطب من أشرفوقع الذي اآلخر املمرض أو ب والطب ، دواء

ذلك  .ع

ا.و الدواء سليم يجوز نال ارج ا املر أو العيادات مر حالة العق املؤثر أو در

وصفت ملن إال العالجية املؤسسة هله،من أقار ألحد والزوج)(األبوانأو واإلخوان واألوالد

من التأكد تهعد الصيدو قبل إرفاق،من فيجب عنه ينوب ص املستلم ان إذا أما

احضاره ع له ض املر موافقة ت يث ته،ما صألدو ال وأنه ته و من التأكد عد

 .املقصود
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وامل.ز درة ا ة األدو من قن ا صرف يجوز واملرؤ ال العيادات ملر العقلية ثرات

املؤسسة من ن ارج جاءالعالجية،ا ما عدا (ما رقم من (ج) املادة٤الفقرة (

والضوابطالعاشرة( اإلجراءات ذه من (. 

ا.ح أصدر ال العالجية املؤسسة خارج ن املنوم املر وصفة صرف يجوز  .ال

األ إذا.٢ استالم عنه ينوب من أو ض املر أمر لو فيمكن وصف إعادة ناك ةان درةدو ا

تقرةالعقلياتاملؤثر أو تقديم ستةعد ل ية ة ج من موثق ض املر حالة عن ط ر

ر  .أش

غي.٣ ب س الوصف إعادة انت الدواءالعالج،إذا من املتبقية الكمية إرجاع فيجب

الدواءإالسابق صرف قبل صرفته ال العالجية ديد،املؤسسة األ ا ذه عامل ةو دو

) رقم الفقرة ورد ملا
ً
طبقا من٤املعادة املادة) اإلجراءاتذه ذه إذاوالضوابط،من أما

املصروفة الكمية من املتبقي حساب فيجب العالجية رعة ا غي ب س الوصف إعادة انت

 
ً
والسابقا فقط الكمية فرق صرف ثم ديدةتكفيومن ا الوصفة عالج  .ملدة

صُ  .٤ ملا ض املر استعمال عدم و حالة درة ا ة األدو من له عندأالعقلية،املؤثراترف و

ُص  من اإلجراءاتوفاة تتخذ فإنه له    :اآلتيةرفت

ة.أ األدو ذه من تبقى ما إعادة إتالفهإيجب ليتم صرفته ال العالجية املؤسسة

(ال املادة الواردة اإلتالف إجراءات اإلجراءاتسادسةحسب ذه من عشرة)

  .والضوابط

أر .ب الذي ص ال أو ض املر ةعطى األدو ذه استالم سند من صورة الدواء جع

ة و ال ورقم واسم والكمية، م وا ك وال ي الصيدال ل والش الدواء اسم فيه
ً
ا مو

قام من وتوقيع واسم الدواء، أعاد الذي ص ال سليمباالستالموتوقيع ال خ وتار

العالجية املؤسسة بذلك خاص ل األصل حفظ   .و

تقييم.ج املريجوز من املعادة العقلية واملؤثرات درة ا ة األدو استعمال إعادة

من أو شأة امل مدير من بقرار لة مش نة بمعرفة فقط، ومية ا العالجية املؤسسات

أ الصيدلية مدير من ونة م به، دين ع ومسئول به ين من واملؤثراتةو درة ا املواد

ما قرار ع وقعان و ضر،العقلية القرارا ان إذا دة الع ل ذلك ل و

املادةأاستعمال،إعادة الواردة اإلتالف إجراءات ذلك بع في اإلتالف حال ما

والضوابطالسادسة( اإلجراءات ذه من   .عشرة)

ذلك.د غ أو بدال اس أو ما مبلغ مقابل ة األدو ذه إرجاع ون ي أن يجوز  .ال
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ورود.٥ الدواءحال كمية نقص وجود أو الدواء أو الوصفة بفقد ض املر من وى ش

أو لديه منتلفه،املصروف أو العالجية مديراملؤسسة بقرارمن نة ل ش به،فإنه ونةين م

لتقوم العقلية واملؤثرات درة ا املواد دة ع ومسئول املعا ب الطب يمن  :باآل

إ.أ للبت ض املر حالة عدمهدراسة من ض للمر الدواء وصف إعادة انية  .م

ثم.ب نة ال وعضوي ض املر قبل من عليه والتوقيع بذلك رس محضر عمل

العالجية املؤسسة بختم وختمه به ين من أو العالجية املؤسسة مدير من اعتماده

دةأصلوحفظ الع ل منه وصورة ض املر ملف ضر  .ا

املر.ج من ذلك تكرار باهحال االش أو بإبالغبه،ض العالجية املؤسسة إدارة تقوم

امإدارة للغذاءاالل العامة يئة ال فرع أو ية ال أووالدواء،بالشؤون باملنطقة

ا ل عة التا افظة يئة(أو ا لل فرع وجود عدم حال والدواء للغذاء العامة يئة ال

افظة) ا أو  .باملنطقة

بوزار .د تص ا وجد للغذاءإذا العامة يئة ال أو ة ال صفةوالدواء،ة له الذي

ي،الضبط نا أوا النقص أو الفقد محضرالتلف،أن فيعد ي جنا فعل عن ناتج

دراتبالواقعة،ضبط ا افحة م إدارة العامةوتبلغ  .بذلكوالنيابة

العالجية.٦ املؤسسة لدى افية بكميات الدواء توفر عدم محال م دعتفيمكن ا

إ اجة كتابةا ضرروة مع جزئية بكمية الدواء املوصوفةصرف الكمية والكميةامل

ض للمر املتبقية والكمية الفعلية األصلاملصروفة وحفظ الوصفة وصورة أصل ع

عدمالصيدلية طة شر الدواء توفر ن ح املتبقية الكمية صرف يتم أن ع

العالجية طة با ض.للماإلخالل   ر

االت.٧ ا العقلية واملؤثرات درة ا ة األدو وصفة صرف عدم الصيد ع يجب

   :التالية

واملؤثرات  .أ درات ا افحة م نظام الواردة والتعليمات لألنظمة الوصفة مخالفة

والئحته والضوابطالتنفيذية،العقلية اإلجراءات ذه   .أو

ع  .ب بقي ون ي اءأن الوصفان عالج ة سبعةف من أك ض للمر املصروفة السابقة ة

 .أيام

ب  .ج الطب مع شاور ال عد أخرى ة أدو مع عارض وجود أو ض للمر الدواء مناسبة عدم

  .املعا



                        
 

38 
 

ع  .د تدل عالمة أي أو عديل أو شطب وجود ر،عند و عدمو ال ب س ض املر إبالغ

 .الصرف

مخدرة.٨ مواد ع تحتوي ة بيطر ة أدو صرف يحال ما يتخذ فإنه عقلية مؤثرات   :أو

خارج  .أ عقلية مؤثرات أو مخدرة مواد ع تحتوي ال ة البيطر ة األدو صرف يجوز ال

العالجية   .املؤسسة

الة  .ب ا ون املؤسسةاإلسعافيةحال خارج الدواء استخدام ستد يوان ل

فقط املعا البيطري ب للطب الدواء سليم يتم فإنه عاملالعالجية و دته ع ون وت

ما   :يوفق

الفارغ.١ الدواء وعاء صرفتإعاد ال ة دةالدواء،ا الع ل ل و

ب الطب صرفهاسم من واسم صرفه ووقت وكميته املصروف الدواء واسم ،

  .وتوقيعه

أ.٢ املقررة الكمية انت حقنةإذا سعة من أعطىواحدة،قل الذي ب الطب فع

إتال  الكميةالدواء بذلكالباقية،ف اص ا اإلسعا ر التقر ذلك ع وقع  .و

فقط  .ج البيطري ب الطب قبل من العق املؤثر أو در ا الدواء يوان ا  .عطى

ال.٩ واملؤثرات درة ا ة األدو صرف شفىعيتم املس صيدلية من الدإقلية اخليةاألقسام

) رقم الفقرة جاء ما املادة٣وفق من والضوابطالثالثة() اإلجراءات ذه من  .عشرة)

التالية. ١٠ البيانات ع العالجية املؤسسات الوصفات ل شتمل أن   :يجب

ا.أ خ وتار الوصفة   .رقم

ن)اسم.ب املنوم للمر الط امللف رقم (أو ة و ال ورقم ض   .املر

مه.ج و ه وترك ي الصيدال له وش الدواء   .اسم

الو .د املقررة املصروفةالكمية والكمية   صفة

الصرف.ه خ وتار بالصرف قام من وتوقيع  .اسم
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ال   :عشرةثانيةاملادة

ام ال وضوابط الإجراءات األدو املؤسسات وصف إجراءات بمراجعة ةعالجية

وفق ا وصرف ا وصف دوا ة من للتحقق ا وصرف العقلية املؤثرات أو درة ا

املتعاتقتضيهما الطبية ااألصول عل   :رف

ي.١ بما تقوم أن عالجية مؤسسة ل  :ع
ونة.أ م به ين من أو العالجية املؤسسة مدير من بقرار داخلية نة ع-شكيل

األد–األقل وصف إجراءات بمراجعة لتقوم وصيد ن ب طب أومن درة ا ة و

العقلية ااملؤثرات األصول تقتضيه ما وفق ا وصف دوا ة من للتحقق لطبية،

تائج ب ر تقر وإعداد السنة واحدة مرة األقل ع بذلك تقوم أن ع ا عل املتعارف

وع ، بذلك خاص ل ا وحفظ صوصناملراجعة ا ذا تجاوز أي شاف اك د

إبالغفعل امإدارةا فرعاالل أو الط ن التمو إدارة أو ية ال يئةبالشؤون ال

والدوا للغذاء (العامة يئةء لل فرع وجود عدم حال والدواء للغذاء العامة يئة ال أو

ا ل عة التا افظة ا أو باملنطقة ، افظة) ا او الالزمالتخاذباملنطقة عاإلجراء ،

التوصل يتم مما بصورة الص ثمار االس تنمية إدارة د و ب ام االل إدارة تقوم أن

  إليه.

بقرار.ب داخلية نة ونهشكيل م به ين من أو العالجية املؤسسة مدير ع–من

واملؤثرات-األقل درة ا املواد دة ع مسئول ما أحد ون ي ن وصيدلي ب طب من

للتحقق العقلية املؤثرات أو درة ا ة األدو صرف إجراءات بمراجعة لتقوم ، العقلية

املتعارف الطبية األصول تقتضيه ما وفق ا صرف دوا ة امن تقوم،عل أن ع

ل ا وحفظ املراجعة تائج ب ر تقر وإعداد السنة واحدة مرة األقل ع بذلك

وع ، بذلك شافدنخاص إدارةاك إبالغ ا فعل صوص ا ذا تجاوز امأي االل

والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع أو الط ن التمو أوإدارة ية ال يئةبالشؤون ال (أو

افظة)ال ا او باملنطقة يئة لل فرع وجود عدم حال والدواء للغذاء باملنطقةعامة ،

الالزم اإلجراء التخاذ ا ل عة التا افظة ا إدارةأو د و ب ام االل إدارة تقوم أن ع ،

إليه. التوصل يتم مما بصورة الص ثمار االس  تنمية

ا.ج يوجد ال ال العالجية األطباء،صيداملؤسسات من نة ال أعضاء جميع ون   .ي
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للغذاء.٢ العامة يئة ال أو ة ال بوزارة تص ا وجد الضبطوالدواءإذا صفة له الذي

ي نا ضبطا محضر فيعد ي جنا فعل عن ناتج التجاوز افحةبالواقعة،أن م إدارة وتبليغ

درات العامةا  بذلك.والنيابة
  

عشرة الثالثة  :املادة

العقلية:إجراءات واملؤثرات درة ا للمواد الصرف مراقبة   وضوابط

املستودعات.١ وإجراءات قواعد ا عل املنصوص اإلجراءات بع ت ومية ا املستودعات

املالية ر وز بقرار الصادرة ومية الوطا (واالقتصاد خ٢١/٤٢٠١رقم وتار (

  ـ.١١/٨/١٤٠٣

العق.٢ واملؤثرات درة ا املواد ةصرف املركز املستودعات من اصة ا شآت امل لية

املستودعالفرعية،املستودعاتإ من عةإأو التا الصيدلية أو العالجية املؤسسة

: التا النحو ع يتم شأة امل   لنفس

مسئول.أ دةيقدم الطالبة،الع شأة سهامل رئ من عليه صدق و املواد صرف طلب

) شأة امل ومدير بهاملباشر ين من :)،أو ي ما بالطلب و   و

خه.١ وتار الطلب   رقم

م.٢ وا ك وال ي الصيدال ل والش للمادة العل والكميةوالعبوة،االسم

وكتابة.
ً
رقما مادة ل من ة   املطلو

املستودع.ب دة الع مسئول لدى باألصل حتفظ و وصورة أصل من الطلب ون ي

شأ امل دة الع ملستلم الطالبة.والصورة   ة

خ.ج وتار شغيلة ال ورقم االستالم خ تار به
ً
ا مو سليم محضر بموجب سليم ال يتم

املستودع دة الع مسئول من وقع و ا املستودعصالحي منأ(ومدير به)و ومستلمين

شأة امل دة حفظالطالبة،الع دةأصلو الع مسئول لدى االستالم محضر

م لدى وصورة الطالبة.املستودع شأة امل دة الع   ستلم

ل..د ال من ا يل ت يتم املستودع من املقررة الكمية صرف  عد
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املؤسسة.٣ صيدلية من العالجية املؤسسات العقلية واملؤثرات درة ا املواد صرف

:إالعالجية التا النحو ع يتم ا ل عة التا الداخلية األقسام أو ية ال   املراكز

مس.أ دةئوليقدم الطالب،الع القسم مناملركزأو عليه صدق و املواد صرف طلب

ومدير املباشر سه شأرئ بهامل ين من (أو :)،ة ي ما بالطلب و   و

خه..١ وتار الطلب   رقم

ك.٢ وال ي الصيدال ل والش للمادة العل م،االسم منوا ة املطلو والكمية

وكتابة.
ً
رقما مادة   ل

الطلب.ب ون الصيدليةي دة الع مسئول لدى باألصل حتفظ و وصورة أصل من

الطالب. القسم أو املركز دة الع ملسئول   والصورة

:.ج التا النحو ع ة أدو صرف نموذج بموجب سليم ال   يتم

التالية:.١ البيانات ع ة األدو صرف نموذج يحتوي أن   يجب

ا.أ صالحي خ وتار شغيلة ال ورقم املستلمة واسمالكمية االستالم خ وتار

أو املركز دة الع ومستلم دة.القسم،وتوقيع الع مسئول   وتوقيع

..ب الط ملفه ورقم رعة وا ض املر   اسم

اإلتالفاملتلفة،والكميةاملصروفة،الكمية.ج أو بالصرف قام من وتوقيع

املتبقية.   والكمية

ال.٢ ورقم املستلمة الكمية بيانات عبئة يتم سليم ال اعند صالحي خ وتار شغيلة

مسئول وتوقيع القسم أو املركز دة الع مستلم وتوقيع واسم االستالم خ وتار

دة، صرفالع ة،نموذج دةاألدو الع مسئول لدى صورة حفظ الصيدلية،و

عليه. صية دة ع وتصبح القسم أو املركز دة الع مستلم لدى   واألصل

القسم.٣ أو املركز رعةيقوم وا ض املر اسم بيانات بتعبئة العالجية املؤسسة

أور و  بالصرف قام من وتوقيع املتلفة والكمية املصروفة والكمية الط ملفه قم

والكميةاإل صرفاملتبقية،تالف ة،نموذج صورةاألدو تحفظ الكمية اء ان وعند

أو املركز دة الع مستلم لدى مسئالقسم.منه لدى دةواألصل الع ول

  الصيدلية.

مؤثرات.د أو مخدرة مواد دة ع لديه قسم أو مركز ل ل ملف الصيدلية ون عقليةي

حركة لبيان
ً
مرجعا ون و دة الع تخص أوراق وأية الصرف طلبات امللف ذا ضم و

بذلك. خاص ل الطبية الوصفات يل و ية ال واملراكز األقسام  املواد
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املستلم.ه الكميةيقوم يل اب توضعومواصفا ثم به اص ا دة الع ل

زانة،داخل انا م ل ال حفظ   .آمنو

ة.٤ األدو املراكزاالسعافيةصرف من عقلية مؤثرات أو مخدرة مواد ع ة تو ا

النقلإاالسعافية :االسعافيةوسيلة التا النحو ع   يتم

الفرقة.أ س (رئ دة الع مسئول عليهاالسعافيةيقدم صدق و ة األدو صرف طلب من)

به ين من (أو املركز ومدير املباشر سه :)،رئ ي ما بالطلب و   و

خه. .١ وتار الطلب   رقم

ك .٢ وال ي الصيدال ل والش للدواء العل م،االسم منوا ة املطلو والكمية

وكتابة.
ً
رقما دواء  ل

باألص.ب حتفظ و وصورة أصل من الطلب ون املي دة الع مسئول لدى اإلسعال ركز

اإلسعافية. النقل وسيلة دة الع ملسئول  والصورة

خ.ج تار به
ً
ا مو سليم محضر بموجب سليم ال خاالستالميتم وتار شغيلة ال ورقم

النقل وسيلة دة الع ومستلم اإلسعا املركز دة الع مسئول من وقع و ا صالحي

حفظاإلسعافية، لدىو وصورة املركز دة الع مسئول لدى االستالم محضر أصل

دة الع اإلسعافيةمستلم النقل عليه.وسيلة صية دة ع  وتصبح

امل.د ون نقلي وسيلة ل ل ملف عقليةإسعافيهركز مؤثرات أو مخدرة ة أدو دة ع ا لد

مرجع ون و دة الع تخص أوراق وأية الصرف طلبات امللف ذا ضم ةو األدو حركة لبيان
ً
ا

بذلك. خاص ل اإلسعافية النقل  وسائل

داخل.ه توضع ثم به اص ا دة الع ل ا ومواصفا الكمية يل ب املستلم يقوم

زانة، انا م ل ال حفظ  .آمنو

يجب.و فإنه ا الستخدام اجة ا عدم أو العقلية املؤثرات أو درة ا ة األدو تلف حال

ةع األدو ذه إعادة اإلسعافية النقل وسيلة دة الع صرفتهإمسئول ال ة ا

دة الع مسئول من يوقع سليم محضر بموجب سلم اإلسعافيةو النقل واملستلموسيلة

صرفت ال ة دةالدواء،ا الع مسئول لدى األصل حفظ اإلسعافيةو النقل وسيلة

املستلم. لدى  وصورة
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العامة.٥ يئة ال من املرخصة لية ا ة األدو ع مصا العقلية واملؤثرات درة ا املواد صرف

عقلية مؤثرات أو مخدرة مواد ا تركي يدخل طبية مستحضرات بصنع والدواء للغذاء

املستودع النحوإمن ع يتم املصنع :أقسام  التا

ال.أ القسم قبل من املواد صرف طلب تقديم قبليتم من عليه صدق و للمواد طالب

به ين من (أو املصنع ومدير القسم س ما)،رئ بالطلب و :و  ي

خه..١ وتار الطلب  رقم

الطلب..٢ ب  س

بالقسم..٣ تص ا املوظف وتوقيع  اسم

ي.٤ الصيدال ل والش للمادة العل ك االسم م،(وال أمكن..وا والكمية)،إن

و 
ً
رقما مادة ل من ة  كتابة.املطلو

املستودع.ب دة الع مسئول لدى باألصل حتفظ و وصورة أصل من الطلب ون ي

الطالب.والصورة القسم  لدى

خ.ج وتار شغيلة ال ورقم االستالم خ تار به
ً
ا مو سليم محضر بموجب سليم ال يتم

به) ين من (أو املستودع ومدير املستودع دة الع مسئول من وقع و ا صالحي

ال الطاومستلم بالقسم دة مسئولللمواد،بلع لدى االستالم محضر أصل حفظ و

الطالب. القسم لدى وصورة املستودع دة  الع

توضع.د ثم به اص ا دة الع ل ا ومواصفا الكمية يل ب املستلم يقوم

زانة،داخل آمن.ا ان م ل ال حفظ  و

در .ه ا املواد ع تتم عملية ل ل بيان عمل شتمليتم بالقسم العقلية واملؤثرات ة

التالية: البيانات  ع

خ..١ والتار العملية   اسم

واملنتجةالكمية.٢ والتالفة.املستخدمة   واملتبقية

القسم..٣ ومدير املباشر سه ورئ تص ا املوظف وتوقيع   اسم

القسم.و ودة ا اختبارات املستخدمة أو والتالفة املتبقية الكميات إعاد

املستودعاملس دة الع مسئول من يوقع سليم محضر بموجب سلم و تودع

مسئول لدى وصورة القسم لدى األصل حفظ و بالقسم، تص ا واملوظف

سل ف املنتجة الكميات أما باملستودع، دة وتحفظسمإالع املنتجة املواد تودع

وإشراف مسئولية وتحت ا ل مخصص ان باملصنع.مسئولم دة  الع
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األصل.ز يحفظ رس سليم و استالم بيان بموجب األقسام ن ب املواد سليم يتم

 
ّ
املسل القسم علدى البيان شتمل و املستلم، القسم لدى وصورة ي:م   اآل

القسم.١  اسم
ّ
سليم.املسل ال خ وتار   م

القسم.٢ ومدير تص ا املوظف وتوقيع  اسم
ّ
  م.املسل

االستالم..٣ خ وتار املستلم القسم   اسم

املستلم.ا.٤ القسم ومدير تص ا املوظف وتوقيع   سم

املواد..٥ طلب ب  س

ماالسم.٦ وا ك (وال ي الصيدال ل والش للمادة أمكن-العل ،)إن

ا. صالحي خ وتار شغيلة ال ورقم وكتابة
ً
رقما صنف ل من   والكمية

املصنع.ج ع يجب األحوال امل للمستحضراتاالل يد ا يع التص بأسس

) العامة)Good Manufacturing Practices-GMPالصيدالنية يئة ال من املعتمدة

والدواء.  للغذاء

درة.٦ ا املواد ــــــرف العقليةو أصــ ــــــيدلياتاملؤثرات ــــــةالصــ اصــ ــــــةا باالتجار املرخصــ

ومر  العقليــة واملؤثرات ــدرة ا كوميــةااملواد ا العالجيــة ـــــات ـــــ ـــــــســــ املؤســــــ األعمــال كز

شفيا بمقابلواملس م وعالج ا ف املر استقبال يتم ال :،ت التا النحو ع  يتم

ض.أ للمر املعطاة الكمية من والتأكد ا عد عد العقلية واملؤثرات درة ا ة األدو تصرف

املصروفة الكمية بكتابة الصيد باستالمعوقيام املستلم أو ض املر وتوقيع الوصفة،

االستالم خ وتار ومن،الدواء، الدواء، صرف الذي الصيد وتوقيع واسم ة، و ال ورقم

التالية: البيانات ع تحتوي بطاقة ا ملصق مناسبة عبوات ا وضع   ثم

امللف..١ ورقم ض املر   اسم

العالج..٢ ومدة رعة وا وكميته ي الصيدال له وش مه و ه وترك الدواء   اسم

اء.٣ ان خ وتار شغيلة ال ورقم الصرف خ   الصالحية.تار

فظ..٤ ا قة وطر ض للمر الصيد   إرشادات

(األبوان.ب ه أقار ألحد أو له، وصفت ملن إال العق املؤثر أو در ا الدواء سليم يجوز ال

عنه ينوب ص املستلم ان إذا أما ته، و من التأكد عد والزوج) واإلخوان واألوالد

احضاره ع ض املر موافقة ت يث ما إرفاق وأنهفيجب ته و من التأكد عد ته، ألدو

املقصود. ص  ال
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املطلوب.ج البيانات جميع بتعبئة يقوم أن ض للمر ة األدو صرف قبل الصيد ع يجب

اصة ا ( للمر العقلية واملؤثرات درة ا ة األدو (صرف شاشة ا بالنظامعبئ

العقلية واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و يئةاإللك والدواءبال للغذاء موالعامة و كما

واملرفق العقلية واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و اإللك بالنظام اص ا املستخدم بدليل

اإلجراءات أنذه سبق لم بأنه للتأكد ض املر عن باالستعالم ذلك قبل يقوم أن ع

الوصفصُ  عالج ة ف اء ان ع بقي أنه أو الدواء نفس ض للمر املصروفةرف السابقة ة

أيام. سبعة من  أك

فقط..د واحدة مرة إال العقلية واملؤثرات درة ا ة األدو وصفة تصرف  ال

ا..ه أصدر ال العالجية املؤسسة خارج ن املنوم املر وصفة صرف يجوز  ال

التالية:.و االت ا العقلية واملؤثرات درة ا ة األدو وصفة صرف عدم الصيد ع   يجب

واملؤثرات.١ درات ا افحة م نظام الواردة والتعليمات لألنظمة الوصفة مخالفة

والضوابط. اإلجراءات ذه أو التنفيذية، والئحته   العقلية

من.٢ أك ض للمر املصروفة السابقة الوصفة عالج ة ف اء ان ع بقي ون ي أن

أيام.   سبعة

أد.٣ مع عارض وجود أو ض للمر الدواء مناسبة مععدم شاور ال عد إال أخرى ة و

. املعا ب   الطب

ب.٤ س ض املر وإبالغ ر، و ال ع تدل عالمة أي أو عديل أو شطب وجود عند

الصرف.   عدم

البحوث:.٧ ومراكز التحاليل معامل العقلية واملؤثرات درة ا املواد   صرف

 يقّد .أ
ّ
ل ا ام سه رئ من عليه صدق و املواد صرف طلب الباحث، أو ومديرل ملباشر

: ي ما بالطلب و و به)، ين من (أو شأة   امل

خه..١ وتار الطلب   رقم

البحث..٢ أو التحليل   اسم

أمكن)،.٣ إن م، وا ك (وال ي الصيدال ل والش للمادة العل االسم

وكتابة.
ً
رقما مادة ل من ة املطلو   والكمية

الع.ب مسئول لدى باألصل حتفظ و وصورة أصل من الطلب ون شأةي بامل دة

الباحث. أو للمحلل  والصورة
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خ.ج وتار شغيلة ال ورقم االستالم خ تار به
ً
ا مو سليم محضر بموجب سليم ال يتم

من (أو شأة امل ومدير املباشر سه ورئ شأة امل دة الع مسئول من وقع و ا صالحي

االستالم محضر أصل حفظ و للمواد، املستلم الباحث أو لل وا به) لدىين

الباحث. أو لل ا لدى وصورة شأة امل دة الع  مسئول

اص.د ا دة الع ل ا ومواصفا الكمية يل ب املستلم الباحث أو لل ا يقوم

ان م ل ال حفظ و زانة، ا داخل توضع ثم  .آمنبه

ع.ه شتمل العقلية واملؤثرات درة ا املواد ع تتم عملية ل ل بيان عمل البياناتيتم

  التالية:

خ..١ والتار البحث أو التحليل   اسم

والتالفة..٢ واملتبقية واملنتجة املستخدمة   الكمية

به)..٣ ين من (أو شأة امل ومدير املباشر سه ورئ الباحث أو لل ا وتوقيع   اسم

البحث.و أو التحليل من والتالفة واملتبقية املنتجة الكمية شأةإعاد بامل دة الع مسئول

سل املباشر،و سه ورئ أوالباحث لل وا دة، الع مسئول من يوقع سليم محضر بموجب م

دة. الع مسئول لدى وصورة الباحث أو لل ا لدى األصل حفظ   و

النقل.٨ وسائط عقلية مؤثرات أو مخدرة مواد ع تحتوي ال الطبية ة األدو صرف

يتم األولية، واإلسعافات الطارئة االت ا ة :ملواج التا النحو   ع

طلب.أ النقل، واسطة املوجود ب) طب يوجد لم إذا املسعف (أو املعا ب الطب يقدم

بالطلب و و به)، ين (أومن النقل واسطة عن املسئول من عليه صدق و املواد صرف

: ي   ما

خه..١ وتار الطلب   رقم

والعب.٢ م وا ك وال ي الصيدال ل والش للمادة العل والكميةاالسم وة

وكتابة.
ً
رقما مادة ل من ة   املطلو

الطلب..٣ ب   س

لطلب.ب ب) الطب يوجد لم إذا املسعف (أو املعا ب الطب من ية الشف األوامر تقبل

بالتوقيع املسعف أو ب الطب يقوم أن ع فقط، اإلسعافية االت ا املواد صرف

ساعة. ن وعشر ع أر خالل الصرف أمر  ع

ة.ج األدو يوجدعطى لم إذا املسعف (أو املعا ب الطب ق طر عن للمصاب اإلسعافية

 ب).طب
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الفارغ.د الدواء وعاء اسمإعاد دة الع ل ل و الدواء، صرفت ال ة ا

اإلعطاء. خ وتار ووقت املسعف أو املعا ب الطب واسم ض،  املر

حقنة.ه سعة من أقل للمصاب املقررة الكمية انت أوة،واحدإذا ب الطب فع

واسطة عن املسئول أو النقل وسيلة دة الع ومسئول الدواء أعطى الذي املسعف

الكمية إتالف به) ين من (أو اإلسعااملتبقيةالنقل ر التقر ذلك ع وقعان و ،

باملصاب. اص   ا

وكيل.٩ من املباعة واملسعرة، لة امل العقلية واملؤثرات درة ا ة األدو أوصرف ة األدو

، ا ة األدو :إمصنع التا النحو ع يتم ة األدو ذه بحيازة مرخصة ات  ج

وكيل.أ األ يقوم مصنع أو ة ةاألدو األدو ونقل بيع ع املوافقة طلب بتقديم ا ة دو

درة ا ة لألدو ي و اإللك النظام ع املستفيدة ة ل العقلية املؤثرات أو درة ا

بدليلوامل مو و كما والدواء للغذاء العامة يئة بال اص ا العقلية ؤثرات

العقلية.املستخدم واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و اإللك بالنظام اص  ا

إتباع.ب يتم العقلية واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و اإللك النظام إ عذرالوصول حال و

التالية: طوات  ا

املس.١ ة ا العقليةتقوم املؤثرات أو درة ا املواد طلب بتقديم مصدق–تفيدة

به) ين من (أو شأة امل مدير من .إ–عليه ا ة االدو مصنع أو ة األدو  وكيل

أو.٢ باملنطقة والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع موافقة بالطلب يرفق أن يجب

حال والدواء للغذاء العامة يئة ال (أو افظة باملنطقةا يئة لل فرع وجود عدم

املستفيدة. ة ل الشراء ع افظة) ا  أو

مصنع.٣ دة الع مسئول لدى باألصل حتفظ و وصورة أصل من الطلب ون ي

الطالبة. شأة امل دة الع مستلم لدى والصورة ة، األدو وكيل أو ا ة  األدو

خ.٤ تار به
ً
ا مو صرف محضر بموجب املواد صرف شغيلةيتم ال ورقم االستالم

وكيل أو ا ة األدو مصنع مستودع دة الع مسئول من يوقع ا صالحي خ وتار

به ين من (أو ومديراملستودع ة شأة)،األدو امل دة الع حفظالطالبة،ومستلم و

مستلم لدى وصورة املستودع دة الع مسئول لدى االستالم محضر أصل

شأ امل دة االطالبة،ةالع نقل تم س املواد انت إذا املستفيدةإأما ة ا

وفق سليم ال  فيتم
ً
(ا رقم من (ب) الفقرة جاء املادة٣ملا عة) ذهالسا من

 والضوابط.اإلجراءات
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٥.: ي ما ا
ً
ا مو الشراء فاتورة سليم ال أو الصرف بمحضر يرفق أن   يجب

وتوقيع.١ ا خ وتار الفاتورة وختمرقم البيع عن شأة.املسئول   امل

والتجاري .٢ العل و االسم ك وال ي الصيدال ل والش والعبوة،ماللمادة

ا انتاج خ وتار شغيلة ال ورقم املباعة ا.والكمية  وصالحي

لدىأصلفظيح.٦ والصورة الطالبة شأة امل دة الع مستلم لدى مسئولالفاتورة

األ  وكيل مستودع دة األ الع مصنع أو ة ةدو .دو  ا

  

عشرة عة الرا   :املادة

و  درة ا املواد يل وضوابط بياناتإجراءات وتقديم العقلية لاملؤثرات ال

(املدورات):   الدوري

مع.١ ميالدية) ر أش ثالثة ل مرة األقل (ع بانتظام دته ع بتفقد دة الع مسئول يقوم

خ التار وذكر خاص ل ذلك   مرة.ليل

اد.٢ ز وجود فإنهحال العقلية واملؤثرات درة ا املواد دة ع تلف أو نقص أو فقد أو ة

) رقم الفقرة الواردة اإلجراءات بع التنفيذية٤ت الالئحة من عشرة) (التاسعة املادة من (

واملؤثرات درات ا افحة م التقرالعقلية،لنظام برفع شأة امل تقوم أن امإرع االل إدارة

العامة يئة ال (أو والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع أو الط ن التمو إدارة أو ية ال بالشئون

عة التا افظة ا أو باملنطقة افظة) ا أو باملنطقة يئة لل فرع وجود عدم حال الدواء للغذاء

تقوم أن ع ا امل االل دإدارة و اب تنمية الصإدارة ثمار ر.الس التقر من   بصورة

ستة.٣ اية ل العقلية واملؤثرات درة ا املواد بيانات يل ر يتم امليالدية)أش السنة (من

النحو ع (املدورات) الدوري ل ال ذا ارسال تم   ي:اآلو

الط.أ ن للتمو العامة اإلدارة ا عل شرف و ة ال لوزارة عة التا ومية ا شآت   :امل

إ.١ املدور ايرسل ل عة التا افظة ا أو باملنطقة زون ا مراقبة لتقومإدارة

إ ثم ا لد ا وحفظ ا ابتدقيق م صورة أوإرسال باملنطقة الط ن التمو إدارة

افظة العقليةوصورةا املؤثرات مدورات ةإمن لل العامة اإلدارة

  واالجتماعية.النفسية
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ال.٢ إدارة اتقوم مدورا بإرسال افظة ا أو باملنطقة الط ن مراقبةإتمو إدارة

وصورة ا ل عة التا افظة أوا باملنطقة زون الطإا ن للتمو العامة اإلدارة

ة. ال   بوزارة

ا.٣ مدورا بإرسال الوزارة بديوان الط ن التمو مستودعات العامةإتقوم اإلدارة

بو  زون ا ة.زارةملراقبة   ال

املدورات.٤ مجموع بإرسال ة ال بوزارة زون ا ملراقبة العامة اإلدارة إتقوم

للغذاء العامة يئة   والدواء.ال

الصيدلية.ب شآت وزارةالعالجيةواملؤسساتامل من املرخصة اصة ة:ا   ال

املدور.١ امإدارةإيرسل بااالل ية ال التابالشئون افظة ا أو ا.ملنطقة ل   عة

مدور.٢ إرسال فيجب ية شآت م عدة ا ل بع ت اصة ا ة ا ون حال

ل ل شأة.مستقل   م

إدارة.٣ امتقوم أو االل باملنطقة ية ال ابالشئون وحفظ ا بتدقيق افظة ا

ا صورةلد إرسال ثم ا، منم وصورة الص ثمار االس تنمية مدوراتإلدارة

العقلية النفسيةاإل إاملؤثرات ة لل العامة   واالجتماعية.دارة

األ .ج وكالء واملسعر مستودعات لة امل ة األ دو ع ومصا ةة لية،دو ما ناملرخصة

والدواء: للغذاء العامة يئة   ال

العقلية.١ واملؤثرات درة ا املواد مدورات مجموع للغذاءإيرسل العامة يئة ال

  والدواء.

امل.٢ اأما ل عة التا مستودعاملناطقستودعات ل مدور سل ف افظات إوا

يئة ال (أو ا ل عة التا افظة ا أو باملنطقة والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع

افظة ا أو باملنطقة يئة لل فرع وجود عدم حال والدواء للغذاء   ).العامة

ا.د ة البيطر شآت وزارةامل من املرخصة و  اصة واملياه ئة   راعة:الز الب

املدور .١ دماتدارةاإل إيرسل بوزارةالعامة يوانية ا وة واملياهال ئة الب

وإرسالو  ا لد ا وحفظ ا بتدقيق لتقوم ا ل عة التا افظة ا أو باملنطقة الزراعة

للغذاءإصورة العامة يئة ال (أو والدواء للغذاء العامة يئة ال الدواءو فرع

ل فرع وجود عدم افظةحال ا او باملنطقة يئة   ).ل
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شآت.ه امل املدوراألخرى،جميع أوإيرسل باملنطقة والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع

يئة لل فرع جود عدم حال والدواء للغذاء العامة يئة ال (أو شأة امل ا ل عة التا افظة ا

افظة ا أو   ).باملنطقة

امل.و الواردة السعودية النقل واملؤثراتوسائط درات ا افحة م نظام من الثانية ادة

والئحته   التنفيذية:العقلية

وسيلة.١ ا ل عة التا ة ا عنإاملدورالنقل،ترسل املسئولة ومية ا ة ا

ا وحفظ ا بتدقيق لتقوم النقل ا.وسائط   لد

املدورات.٢ مجموع برفع النقل وسائط عن املسئولة ومية ا ة ا تقوم

اا لد للغذاءإفوظة العامة يئة   والدواء.ال

تصل.٤ ال املدورات ومراجعة بتدقيق والدواء للغذاء العامة يئة وال ة ال وزارة اتقوم إل

حالل و يخصه   مالحظة:فيما

أسباب.أ عن لإلفادة املعنية ة ا تبلغ األرصدة تباين ور   ذلك.ظ

زائد.ب كميات اجةةوجود ا (راأو عن رقم الفقرة ورد ما وفق عامل ا فإ من٦كدة (

) اإلجراءاتالثامنةاملادة ذه من   والضوابط.)

ا.ج تبلغ املتوقع تفوق الك االس ادة ز ذلكوجود أسباب عن لإلفادة املعنية   .ة

ومية.٥ ا تصة ا الرقابية ات ا اصة،تقوم واملؤثراتوا درة ا املواد صرف بمراقبة

نظامال تطبيق من والتأكد والدوري املفا ش التفت ق طر عن ا ل عة التا الوحدات عقلية

والضوابط اإلجراءات ذه و التنفيذية والئحته العقلية واملؤثرات درات ا افحة حيث،م من

مع الفع املوجود مطابقة مع األصناف ذه وحفظ والقيد والصرف ن والتخز االستالم

القيد ايالرصيد م صورة وترفع املالحظات جميع ا ف تو ر تقار املسئولةإوعمل اإلدارة

عة التا ة ا.ا  ل

ذه.٦ ل عة التا شآت امل مدورات مجموع برفع ة ج ألي السماح والدواء للغذاء العامة يئة لل

اجة ا دعت ما م ة  لذلك.ا
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عشرة امسة ا   :املادة

إتالفإجراءات املوادالوصفاتوضوابط الت و ا ال و درةالطبية ا

العقلية:   واملؤثرات

انقضاء.١ عد الت وال الوصفات اتالف ةيتم لالف ش نة بواسطة فظ ل ددة ا

من أو شأة امل مدير من به،بقرار ونين ي األقل ع أعضاء ثالثة من ون متت مسئولأحد

ا واملؤثرات درة ا املواد دة شأة.لعقليةع  بامل

محضر.٢ ختمإتالف،عمل و األعضاء من وقع حبختمو و شأة، مسئولتامل لدى باألصل فظ

منه صورة وترسل دة شأةإالع بامل زون ا مراقبة ا.إدارة يماثل ما  أو

سرقة.٣ أو سطو كحادثة العقلية واملؤثرات درة ا املواد حول معلقة قضايا ا لد ال شآت امل

اأو وغ املوافإ...،نقص ذه الت و بوصفات االحتفاظ ا عل ان قضايا البت يتم ح د

ثماملعلق ومن  املتبع.حسبتتلفة

ما.٤ فيتخذ الوصفات الت أو د الع الت تلف أو فقد :حال   ي

ل.أ شاء   جديد.إ

ع.ب أعضاء ثالثة من تحقيق نة شأة امل مدير ل أاألقل،ش ون منحدي م

زون ا شأةمراقبة اامل يماثل ما بما،أو :لتقوم   ي

ل.١ ال ا يل و ا وكميا األصناف ديد.جرد   ا

٢. ّ التلفتق أو الفقد اصل،أسباب إا أووما مال إ يجة ن ذلك ان ذا

آخر عارض أي أو بطارئ،تقص س امل أو املقصر مسؤولية تحديد مع

مال.   اإل

مد.ج نةيرفع ال ر تقر شأة امل أوإير باملنطقة والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع

وجود عدم حال والدواء للغذاء العامة يئة ال (أو شأة امل ا ل عة التا افظة ا

إدارة أو افظة) ا أو باملنطقة يئة لل امفرع أواالل باملنطقة ية ال بالشئون

شأ امل ا ل عة التا افظة صيدا شأة امل ون حال عالجيةليةة مؤسسة خاصةأو

وزارةمرخصة ة،من اإل ال التخاذ اوذلك ف ل الالزم وتحتفظيخصه.جراء

ل منه بصورة شأة تنميةامل إدارة د و ب ام االل إدارة تقوم أن ع دة الع

إليه. التوصل يتم بما الص ثمار  االس
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عشرة السادسة   :املادة

وإتال  حفظ وضوابط الفارغإجراءات والعبوات التالفة األصناف واملؤثراتف درة ا للمواد ة

 :العقلية

التالفة األصناف :
ً
  .أوال

ما.١ وفق تالفة العقلية واملؤثرات درة ا املواد :عت   ي

من.أ انت   الصالحية.ةيإذا

للمواصفاتإذا.ب مطابقة غ ا أل لالستخدام ة صا غ املعتمدةانت والشروط

مطاب غ أو ة ال اقبوزارة والشروط للمواصفات عة ا بموج سية ال تمت ل

الشركةر و امل وشروط ملواصفات مخالفة أو عة،د أليالصا أو مفتوحة أو مكسورة أو

ا. استخدام يمنع آخر ب  س

واملؤثر .ج درة ا للمواد الكيميائية أو الطبيعية واص ا غ لوحظ اإذا لعقليةات

إ وتم ا صالحي اء ان ا.قبل صالحي عدم ت وث للتحليل، ت ا إ ا م عينات   رسال

قررت.د للغذاءإذا العامة يئة بال تصة ا ة استعموالدواء،ا صنفاإلغاء أي ل

ألسباب أو ضارة ية أثارجان لثبوت ذلك ان سواء العقلية واملؤثرات درة ا املواد من

 أخرى.

إي.٢ مديرتم من بقرار لة مش نة بواسطة التالفة العقلية واملؤثرات درة ا املواد تالف

س الرئ نائب (أو شأة امل ا ل عة التا افظة ا أو باملنطقة والدواء العامة يئة ال فرع

أالدواءلقطاعالتنفيذي والدواء للغذاء العامة يئة فرعبال وجود عدم حال به ين من و

يئة أولل افظة)باملنطقة الصيدلية،ا شآت امل اصةالعالجيةواملؤسساتأما ا

إدارة مدير من القرار ون في ة ال وزارة قبل من اماملرخصة يةاالل ال بالشئون

أ الباملنطقة افظة ا ونةو م اإلتالف نة ون وت شأة امل ا ل عة   من:تا

ن.أ اثن ن مندو األقل يئةع ال فرع أومن باملنطقة والدواء للغذاء العامة

باملنطقة يئة لل فرع وجود عدم حال والدواء للغذاء العامة يئة ال (أو افظة ا

إدارة من ن مندو أو افظة) ا امأو ااالل أو باملنطقة ية ال افظةبالشئون

الصيدل شآت ايةللم وزارةلعالجيةواملؤسسات قبل من املرخصة اصة ا

  ة.ال

شأة..ب امل العقلية واملؤثرات درة ا املواد دة ع  مسئول
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قي.٣ طر عن عقلية مؤثرات او مخدرة ة أدو إتالف طلب بتقديم دة الع مسئول قوم

املستخدم بدليل مو و كما العقلية واملؤثرات درة ا ة لألدو ي و اإللك النظام

اإلجراءا ذه املرفق ي و اإللك بالنظام اص   ت.ا

م.٤ التالفة، العقلية واملؤثرات درة ا املواد اتالف عنيجب د تز ال واحدةدة تمسنة و ،

اإل إجراءات وفق يةاإلتالف ال الرعاية نفايات إلدارة املوحد النظام الواردة تالف

اشراف تحت ذلك ون و التنفيذية، والئحته ية العر ليج ا لدول التعاون مجلس بدول

ا ان (ال رقم الفقرة الواردة باإلتالف لفة املادة.٢مل ذه من ( 

إ.٥ ر عند تحر يتم ، التالفة العقلية واملؤثرات درة ا املواد إتالف ّ محضر يو فيهتالف

ورقم م وا ك وال ي الصيدال ل والش العق املؤثر أو درة ا للمادة العل االسم

ا اتالف تم ال والكمية شغيلة  ر ال
ً
وكتابة

ً
اإلقما ب وقعوس و ، االتالف خ وتار ووقت تالف

االتالفا نة أعضاء جميع من الرسضر اتم با ختم و أ،، حفظ محضرو صل

مسئول اإل لدى أدةالعتالف با لدى منه وصورة نة، ال تنميةوصورة،عضاء إلدارة

ا ل عة التا افظة ا أو باملنطقة الص ثمار باملنطقةو االس زون ا مراقبة إلدارة صورة

اإلدارة ا عل شرف و ة ال لوزارة عة التا ومية ا شآت امل ا ل عة التا افظة ا أو

. الط ن للتمو  العامة

س.٦ كحادثة العقلية واملؤثرات درة ا املواد حول معلقة قضايا ا لد ال شآت سرقةامل أو طو

فإ ،... ا وغ نقص اأو عل ان قضايا البت يتم ح ا وعبوا املواد ذه االحتفاظ

املتبع. حسب تتلف ثم ومن  املعلقة

التالفة.٧ العقلية واملؤثرات درة ا املواد وطبًقاتحفظ مستقبل ان م ا للشروطعبوا

(الفقراتالواردة رقم من و(د) (ج) و الالئحة١(ب) من عشرة) (التاسعة املادة (

واملؤثراتتنفيذيةال درات ا افحة م  العقلية.لنظام

ا.٨ للمواد التلف أن من بالتأكد شأة امل مدير العقليةيقوم واملؤثرات بدرة س يكن لم

ن أم من تصرف سوء أو ن التخز مال دة.إ  الع
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الفارغة العبوات   .ثانًيا:

م.١ من بقرار ل ش نة بواسطة الفارغة العبوات اتالف به،يتم ين من أو شأة امل دير

ون أتت الصيدلية مدير دمن ع ومسئول به ين من العقليةةو واملؤثرات درة ا املواد

شأة.  بامل

ال.٢ مدة العقلية واملؤثرات درة ا املواد فوارغ إجراءاتتتلف روفق أش ستة عن د تز

الاإل الرعاية نفايات إلدارة املوحد النظام الواردة التعاونتالف مجلس بدول ية

والئحته ية العر ليج ا منالتنفيذية،لدول التأكد وزنعد أو كمية عدد أن الفوارغأو

مطابق الوصفاتاملسلمة املصروفة قن ا عدد وزنو مع أو لكمية عددمطابق أو

اتالفه لتو ماتم االتالف بيان من صورة دة.حفظ   الع

عامة:   وضوابط   إجراءات

١.: ي ما وفق العالجية شآت امل التالية االت ا مع التعامل   يتم

:.أ االت   ا

ا.١ املادة حقنة من كمية بقاء اإل عند أثناء العق املؤثر أو   عطاء.درة

عن.٢ قصد بدون عق مؤثر أو مخدرة مادة عبوة أو قارورة أو حقنة كسر عند

طأ. ا ق   طر

عق.٣ مؤثر أو مخدرة مادة دار إ طأ.عند ا ق طر عن قصد   بدون

ا..٤ استعمال عد ا كسر أو فارغة عق مؤثر أو مخدرة مادة حقنة فقدان   عند

العق.٥ املؤثر أو درة ا املادة ون ت أو عد العالج ألمر ب الطب غي حالة

لإلعطاء. زت ج  قد

ق.٦ ون ت أن عد العق املؤثر أو درة ا املادة أخذ ض املر رفض دحالة

ال اإلعطاء عند النفسية أو ية ال ض املر حالة ون ت أن أو لإلعطاء، زت ج

بذلك.   سمح

محضراتالف.ب أواملمرضبذلك،عد ب الطب من موقع العالجية شآت امل ون ي

ع أشرف الذي اآلخر املمرض أو ب والطب الدواء أعطى عياداتذلك.الذي و

أ ن ممرض من موقع اصة ا باألطباء الطب العيادةواملمرضو و،وصاحب

إال ن مسعف من يوقع اإلسعافية اإلسعافيةأمكن.نوسائل الفرقة س و،ورئ

من يوقع النقل ب،وسائط أوإالطب وجد النقل.املسعف،ن واسطة عن  واملسئول
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محضراإل.ج ضرل ا صورة وترسل لذلك املعد النموذج مسئولإتالف

فظ دة الت،هالع افظةإل وصورةال ا أو باملنطقة زون ا مراقبة دارة

اإلدارة ا عل شرف و ة ال لوزارة عة تا ومية ح شأة امل ون حال ا ل عة التا

. الط ن للتمو  العامة

املادة.د احينه،تتلف إجراءات حسب فتتلف العبوة النظامأما الواردة التالف

نفاياملوحد يةإلدارة العر ليج ا لدول التعاون مجلس بدول ية ال الرعاية ات

التنفيذية.   والئحته

٢.: ي ما وفق املستودعات التالية االت ا مع التعامل   يتم

االت.أ   :ا

قصد.١ بدون مؤثرعق أو مخدرة ملادة ة صغ عبوة أو قارورة أو كسرحقنة عند

طأ. ا ق طر   عن

مؤ .٢ أو مخدرة مادة دار ا قعند طر عن قصد بدون عق طأ.ثر   ا

التحليل.٣ ا استعمال عد فارغة عق مؤثر أو مخدرة مادة حقنة فقدان عند

البحث.   أو

اتالف.ب محضر موظفبذلك،عد من موقع املستودعات ون املستودع،ي

مدير أو املباشر سه دة.ومسئولاملستودع،ورئ أالع املو اتقسام ت وا صنع

أوومعام لل ا أو القسم موظف من موقع البحوث ومراكز التحليل الباحث،ل

مدير أو القسم مدير أو املباشر سه شأة،ورئ دة.ومسئولامل   الع

اإل.ج محضر ضرل ا صورة وترسل لذلك املعد النموذج مسئولإتالف

فظه دة الت،الع أال باملنطقة زون ا مراقبة إلدارة افظةوصورة ا و

شأة امل ون حال ا ل عة اإلدارةالتا ا عل شرف و ة ال لوزارة عة تا ومية ح

. الط ن للتمو   العامة

املادة.د اإلحينه،تتلف إجراءات حسب فتتلف العبوة النظامأما الواردة تالف

ا لدول التعاون مجلس بدول ية ال الرعاية نفايات إلدارة العر املوحد يةليج

التنفيذية.   والئحته

٣.) ن الفقرت ورد ما تكرار (١حال أو ذه٢) من مناملادة،) ألك املوظف نفس من

ن إدارةبالسنة،مرت ابالغ يجب امفإنه الطاالل ن التمو إدارة أو ية ال بالشئون
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للغذاء العامة يئة ال فرع اوالدواء،أو ل عة التا افظة ا أو التخاذباملنطقة شأة امل

حيال الالزم  ذلك.االجراء

الشرك.٤ من مغلقة عق مؤثر أو مخدرة مادة عبوة أو قارورة أو حقنة وجود ةحالة

أ ع محضربذلك فيعمل ناقصة، أو فارغة ا ولك تفتح لم عة يئةالصا ال ابالغ يتم ن

والدواء للغذاء مبذلك،العامة شأة امل والعبوة املادة املوادوتحفظ  التالفة.ع

  

عشرة عة السا   :املادة

األ إجر  التصرف وضوابط أواءات مخدرة مواد ع تحتوي ال املصادرة ة دو

  عقلية:مؤثرات

األ إجرا.١ وحفظ استالم ةءات   املصادرة:دو

األ .أ استالم الفقرةيتم ا ال املشار ش التفت نة قبل من املصادرة ة دو

) (٣رقم املادة من اإلجراءاتوالعشرونالثةالث) ذه من والضوابط،)

ومسئول به) ين من (أو شأة امل مدير قبل من وقع و ضبط محضر بموجب

املصادر ة ا أو شأة امل دة ا،الع نةم حالوأعضاء و ش، التفت

األ  مندون فإن ي مر ا املنفذ لدى موجودة املصادرة ة ماركدو ا وب

و  ضر ا ع  منه.صورةعطىيوقع

أو.ب باملنطقة الضابطة ة ا إدارة لدى الضبط محضر بأصل يحتفظ

ا ل عة التا افظة شأة،ا املصادرامل شأة امل لدى ا.وصورة  م

األ .ج املصادرةسليم ة ةأقربإدو ال بوزارة الط ن للتمو مستودع

ا ا أو باملنطقة والدواء للغذاء العامة يئة ال الأو شأةفظة امل ا ل عة تا

ذهاملصادر  ا ة،األ م مندو موقع سليم محضر بموجب سليم ال تم و

أو املستودع ومدير املستودع دة الع ومسئول ش التفت نة أعضاء قبل

به،من األصلين حفظ التو نة ا ل عة التا ة ا أوتفلدى باملنطقة ش

افظة، دةا الع مسئول لدى  تودع.باملسوصورة
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للغذاء.د العامة يئة ال أو الط ن للتمو مستودع وجود عدم حال و

أو باملنطقة افظة،والدواء األ ا سلم املصادرةف ة مستودعأقربإدو

أو باملنطقة والدواء للغذاء العامة يئة ال أو ة ال بوزارة الط ن للتمو

افظة اورة.ا  ا

األ .ه وتحفظ و تنقل املصادرة ة ودو عشرة) (الثالثة ن املادت ورد ما فق

واملؤثرات درات ا افحة م لنظام التنفيذية الالئحة من عشرة) (التاسعة

  العقلية.

للغذاءإذا.٢ العامة يئة ال أو ة ال بوزارة تص ا صفةوالدواء،وجد له الذي

األ  أن ي، نا ا ضبطالضبط محضر فيعد ي جنا فعل عن ناتجة املصادرة ة دو

دراتبالواقعة، ا افحة م إدارة العامةوتبلغ   بذلك.والنيابة

األ .٣ الالئحةعامل من ن) والثالث (السادسة املادة ورد ما وفق املصادرة ة دو

واملؤثرات درات ا افحة م لنظام   العقلية.التنفيذية

  

عشرة الثامنة   :املادة

التع ديثة ا التقنية استخدام وضوابط واملؤثراتإجراءات درة ا املواد مع امل

  العقلية:

املوافقة.أ طلب خطاب تقديم الطالبة ة ا ع والدواءيجب للغذاء العامة يئة لل

التقنية استخدام ديثةع الطلب ،ا شتمل أن ي:ع اآل   ع

ذه.١ اختيار ب   التقنية.س

ية.٢ العر ن باللغت التقنية ذه ية.اسم   واالنجل

وعنوان.٣ عة.الشركةاسم   الصا

باللغة.٤ بالتفصيل ا عمل وكيفية التقنية ات ية.مم   العر

والصور .٥ الكتالوجات ذهإرفاق اصة ا ندات  التقنية.واملس
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والعشرونيتم.ب الثانية املادة ا واملشارإل كة املش نة ال ع الطلب منعرض

والضوابط اإلجراءات قللذه ا نة ول الطلب، رفضهنظر أو الطلب قبول

ذلك. ب س إيضاح   مع

واملؤثرات.ج درة ا املواد مع التعامل اآل اسب ا الستخدام عامة ضوابط

  العقلية:

أ.١ من ت التث ون ي أن عمليجب العمليات وجميع اآل اسب ا نظام ن

تصة ا ة ا من املعتمدة القبول ومعاي اجراءات وفق يح ل ش

وت شأة خاصةبامل الت ذلك  ا.وثيق

بنفس.٢ عمل العمليات جميع أن من بالنظام العمل خالل ت التث يجب

جرى املواصفات عندما
ً
سابقا املعتمدة يتوالطرق منالنظام،تث ذلك تم و

رس إجراءات محددةخالل زمنية ات ف وع موثقة يمية التث نتائج يل تو

واإل  ا وتقييم النظام صالحية ددةمن ا القبول معاي مع ا ومقارن ا ع بالغ

.
ً
 سابقا

صالحية.٣ من يت بالتث البدء اصةالنظام،قبل ا اإلجراءات توفر يجب

والرقاب يل ال وأنظمة زة األج واأل بمعايرة ن واملشرف ن املشغل ب وتدر فرادة

افة شغيل و وصيانة فحص ن  العمليات.العامل

م.٤ أية عن اإلبالغ النظاميجب صالحية من ت التث خالل ا مالحظ يتم ل شا

ا. يل و ا  وتقييم

مالئمة.٥ ع ن ت أن يجب شغيل ال قة وطر ات التج وكفاءة مناسبة

ام امل ألداء اسوب ا رامج و زة صصة.أج  ا

النظام.٦ باستخدام ن ول ا اص األ تحديد م،يجب ونوصالحيا ي وأن

مستخدم رقم واحد ل خاصةل الت ذلك وتوثيق به خاص سري ورمز

صاحب من ا واعتماد  الصالحية.ا
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خ.٧ وتار ووقت ن املشغل أو ن املستخدم ة و ل أن النظام ع يجب

روج ا أو إليه  منه.الدخول

آ.٨ النظام لدى ون ي أن باستخداميجب ن ول ا غ اص األ تمنع لية

 النظام.

ون .٩ ي أن البياناتالنظاملدىيجب حذف أو عديل أو غي تمنع آلية

فوظة، بياناتا إدخال منخاطئة،أو ست ل عمليات املستخدم قيام أو

 صالحياته.

أ. ١٠ ايجب ضياع ملنع آلية النظام لدى ون ي وذلكن ا حفظ قبل لبيانات

إ غحالة أو ي ا ر الك التيار انقطاع أو النظام  ذلك.غالق

لدي. ١١ ون ي أن ووقتيجب املدخلة البيانات جميع يل ل آلية النظام

قام ومن االدخال خ ا،وتار حذفبإدخال أو إضافة من ا عل تمت ات غي وأي

. التغي خ وتار ووقت بذلك قام ومن عديل  أو

نيج. ١٢ املستخدم ل ل ومتوفرة ومعتمدة ة مكتو العمل إجراءات ون ت أن ب

س الذي خ التار تتضمن وأن منللنظام اإلجراءات ذه مراجعة فيه توجب

ة ا تصة.قبل  ا

ة. ١٣ مكتو النظام صيانة إجراءات ون ت أن يلومعتمدة،يجب يجب كما

ا. عل أشرف والذي ا قام الذي ومن ا عمل خ وتار ووقت صيانة عمليه  ل

ن. ١٤ ون ي أن يجب املعلومات إدخال قبلعند من إضافية مراجعة اك

آ بمستخدم أو البياناتخر ة من للتأكد وذلك نفسه النظام واسطة

 املدخلة.

أواأل . ١٥ املنتجات أو العمل جودة تؤثر وال النظام عمل املتعلقة خطاء

غ أو فوظة ا والبيانات الت ال أذلك،ة ايجب ف حقق و ل ن

ن تص ا قبل  ذلك.من
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يجب. ١٦ اآل اسب ا نظام عديل أو غي إلجراءاتأي
ً
وفقا ون ي أن

تصة ا ة ا من معتمدة شأة،غي لدىبامل التغي ذا يوثق أن يجب كما

التغي مالئمة من والتأكد شأة التللتطبيق،امل ات التغ جميع وتحفظ

اآل اسب ا رامج و زة أج ع نات والتحس التعديالت ذلك بما ا خاصة

ح أخرى ونات م مة،ساسةوأي معتمدوم النظام أن الت ال ن تب أن جب و

 الصالحية.وساري

للجي. ١٧ نظام ناك ون ي أن )ystemSup -Back(للنظاماالحتياطيب

أو الضياع من الت وال البيانات ماية وذلك اآل اسب ا زة أج ميع

فشله.ا أو النظام عطل حال  لتلف

اإلجراءات. ١٨ وتوثيق تحديد أويجب النظام عطل حال تخذ س فشله،ال

ل فشل أو عطل أي يل يجب اإل كما و وما  لنظام
ُ
أ الذي حيالجراء تخذ

 ذلك.

باإلضافة. ١٩ أخرى بوسيلة البيانات ل أن اآلإيمكن اسب ا نظام

أو الت ا حفظ ثم النظام املدخلة البيانات طباعة أو ة اليدو الكتابة

 .ذلكغ

اسب. ٢٠ ا ونية االلك بالوسائل فوظة ا والبيانات الت وال ندات املس

، افةاآل ا ساخ واست ا وتفحص ا بع ت ولة س تمتاز أن األوقات،يجب

التغي أو التلف ألخطار معرضة غ ون ت أن يجب ف،كما ونوأوالتحر ت ن

قة بطر   آمنة.محفوظة

ون.د االلك الوصفة كتابة مؤثراتضوابط أو مخدرة مواد ع ة تو ا ة لألدو ية

وكيفية العالجية املؤسسات ا:عقلية   صرف

١.) رقم الفقرة ورد بما ام االل الالئحة٢يجب من ن) (العشر املادة من (

واملؤثرات درات ا افحة م لنظام  العقلية.التنفيذية

مطبوعً .٢ رمزه أو ي و االلك ب الطب توقيع ون ي أن عيجب  الوصفة.ا
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من.٣ صورة ض املر عطى أن عالوصفة،يجب باستالم وقع  الدواء.و

فإ.٤ منوم ض ملر الدواء ون الدواءحال استالم ع يوقع املمرض ن

دة الع ل ا فظ صورة عطي  بالقسم.و

الوصفة.٥ دواء من أك وصف ونية،يجوز توفرااللك عدم حال أما

امل ملاالدواء
ً
وطبقا حدة ع دواء ل ل وصفة ض املر إعطاء فيجب شأة

) رقم الفقرات (١ورد و (٢) و الالئحة٣) من ن) (العشر املادة من (

واملؤثرات درات ا افحة م لنظام   العقلية.التنفيذية

حفظ.ه ةضوابط عاألدو مؤثرات أو مخدرة مواد ع ة تو زةا األج قلية

ونية ا:أااللك صرف وكيفية العالجية املؤسسات   قسام

أ.١ اليجب صرف تمنع آلية از ا ون ي أون ب الطب توقيع عد إال دواء

إ آخر ممرض أو ب وطب ونيً املمرض السريلك بالرقم أو از.ا  ا

ددة.٢ ا الدواء كمية من أك صرف تمنع آلية از ا ون ي أن يجب

 الوصفة.

أن.٣ ون يحب األ ي فتح تمنع ازآلية صا قبل من ة باألدو اصة ا دراج

مخوّ  انقطاعغ أو النظام عطل حال أو ي،التيارل ا ر إنذارالك نظام ووجود

وقوع حال  ذلك.أم

٤.) رقم الفقرة ورد بما ام االل الالئحة١يجب من عشرة) (التاسعة املادة من (

ا افحة م لنظام واملؤثراتالتنفيذية  العقلية.درات

مخدرة.٥ مواد ع ة تو ا ة األدو بحفظ خاصة ازأدراج ا ون ي أن يجب

عقلية مؤثرات  فقط.أو

الذي.٦ املصروف الدواء إعادة تمنع آلية از ا ون ي أن املادةيجب ون ت

العق املؤثر أو درة ُج ا املمرضإلإلعطاء،زتقد قبل من از حالةا

استعمال  .هعدم
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٧. 
ُ
ت لم والذي املستخدم غ الدواء إعادة سمح از ا نظام ون زحال ج

العق املؤثر أو درة ا مفصوللإلعطاء،املادة أدراج ون ت أن عنةفيجب

ة تو ا ة األدو موادأدراج مؤثراتع أو أمامخدرة نفسعقلية. انت إن

تجر  أن فيجب اتاألدراج محتو امل ذلكاألدراج،د ع التوقيع ون ي وأن

أو وممرض ب طب أو ن ب طب ن.قبل   ممرض

فوارغ.٨ بإعادة سمح از ا نظام ون قن،حال أدراجا ون ت أن فيجب

العقلية واملؤثرات درة ا املواد لفوارغ مخصصة  فقط.مستقلة

تحدي.٩ از ديجب ا بتعبئة ن ول ا اص اتهاأل محتو جرد عة ومتا

الصيدلية ومدير دة الع مسئول قبل من ذلك عتمد و لذلك الزمنية ات والف

شأة.ومدير  امل

ن. ١٠ ص ناك ون ي أن األقليجب باألدع از ا عبئة ةعند تو ا ة و

أو  درة ا مواد سليمةع قة بطر تمت التعبئة أن من للتأكد العقلية مؤثرات

أسماء ذلكوأن ع وقعان و يحة ة األدو يرسلوكميات إمحضر

الصيدل دة الع فظهمسئول ل،ية قةال طر از ا ون ي أن ع

إتوقيع التعبئة من التأكيد عملية ونيً توثق  ا.لك

األ . ١١ من واملتبقي املصروف جرد مؤثراتيجب أو مخدرة مواد ع ة تو ا ة دو

ال األقلالعقلية ع ن ص قبل من از ق،ا طر عن بذلك يقومان أو

نفسه از عمإا انت إذا ا توثيق يتم رد ا ونيلية  لك
ً
ذلكا ع وقعان و

وتر  مرة ضل ا من صورة العإرسل فظهمسئول الصيدلية دة

ل   .ال
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  :عشرةالتاسعةاملادة

ةاأل  تواإلسعافيةدو االتعةا ا ا املسموح عقلية مؤثرات أو مخدرة اإلسعافية،مواد

ووصف ا بحياز لألطباء مواملرخص عياد ا وصرف اصة،ا املراكزا ا توفر والواجب

 :اإلسعافيةوالوسيلةاإلسعافية

ةاأل .١  :اإلسعافيةدو

  

    

 

 

 

 

 

  

  

ني.٢ تأم جوز و فقط، واحدة ملرة لالستخدام حقن ل ش ة األدو ذه ون ت أن جب

اجة. ا حسب ا م جزء أو ة األدو ذه   ل

الوسيلة.٣ ا توفر الواجب للكمية األق د ي:ا اآل و   اإلسعافية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dosage form Drug name No  

AMPOULE DIAZEPAM 1 

AMPOULE MORPHINE 2 

AMPOULE LORAZEPAM 3 

AMPOULE TRAMADOL 4 

AMPOULE PETHIDINE 5 

AMPOULE MIDAZOLAM 6 

اإلسعافية  م الوسيلة ة  نوع لألدو األق د   ا

اإلسعاف  ١ حقن  سيارة   خمس

االسعا  ٢ البحري حقن  املركب   خمس

الط  ٣ اإلخالء ـــــب  طائرة حســـ ــــعودي ـــ السـ األحمر الل ال يئة قبل من تحدد

الطائرة وطبيعة   م
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العشرون   :املادة

مواداأل  ع ة تو ا ة ادو وصرف ا بوصف املسموح عقلية مؤثرات أو املؤسساتمخدرة

اململكة  :العالجية

درةأ  ا ة األدو :
ً
  :وال

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

واأل اك وال الصيدالنية ال للغذاء(األش العامة يئة ال قبل من ا اعتماد يتم ة األدو ذه ل ام

 والدواء)

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

No Narcotic Drug No          Narcotic Drug  

1 ALFENTANIL 11 LEVOMETHORPHAN 

2 ALPHACETYLMETHADOL 12 LEVORPHANOL 

3 CODEINE 13 METHADONE 

4 DEXTROPROPOXYPHENE 14 MORPHINE 

5 DIHYDROCODEINE 15 OXYCODONE 

6 DIPHENOXYLATE 16 OXYMORPHONE 

7 ETORPHINE 17 PETHIDINE 

8 FENTANYL 18 REMIFENTANIL 

9 HYDROCODONE 19 SUFENTANIL 

10 HYDROMORPHONE 20 TRAMADOL 
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العقلية: املؤثرات   ثانًيا:
No Psychotropic Substances No Psychotropic Substances 

1 ALPRAZOLAM 22 KETAMINE 

2 AMPHETAMINE 23 LORAZEPAM 

3 AMOBARBITAL 24 MEPROBAMATE 

4 BARBITURIC ACID 25 METHOHEXITAL 

5 BENZHEXOL 26 METHYLPHENIDATE 

6 BIPERIDINE 27 MIDAZOLAM 

7 BROMAZEPAM 28 MODAFINIL 

8 BUPRENORPHINE 29 NALBUPHINE 

9 BUTORPHANOL 30 NITRAZEPAM 

10 CHLORAL HYDRATE 31 NOREPHEDRINE 

11 CHLORDIAZEPOXIDE 32 OXAZEPAM 

12 CHLORMETHIAZOLE 33 PEMOLINE 

13 CLOBAZAM 34 PENTAZOCINE 

14 CLONAZEPAM 35 PENTOBARBITAL 

15 CLORAZEPATE 36 PHENOBARBITAL 

16 DEXAMFETAMINE 37 PHENPROBAMATE 

17 DIAZEPAM 38 PREGABALIN 

18 EPHEDRINE 39 PRIMIDONE 

19 ETHANOL 40 TEMAZEPAM 

20 FENOZOLE 41 THIOPENTAL 

21 FLURAZEPAM 42 ZOLPIDEM 

 

للغذاء العامة يئة ال قبل من ا اعتماد يتم ة األدو ذه ل ام واأل اك وال الصيدالنية ال (األش

  والدواء)
 

والعشرون ادية ا   :املادة

العقلية..أ املؤثرات أو ة لألدو انية ا العينات تداول أو ع توز
ً
باتا

ً
منعا  يمنع

األ .ب عن اإلعالن واملؤثيحظر درة ا ة العقدو أرات الت ا إال املؤتمراتلية و

املادة جاء ما وفق ن ني امل ن للممارس صصة ا العلمية شرات وال والندوات

والئحته الصيدالنية واملستحضرات شآت امل نظام من ن والثالث  التنفيذية.السادسة
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ال   :والعشرونثانيةاملادة

كة املش نة اال يئة وال ة ال وزارة ن والدواءب للغذاء   لعامة

نة:.١ ال ام   م

درة.أ ا املواد مع التعامل ديثة ا التقنية استخدام طلبات ع املوافقة

العقلية.  واملؤثرات

املسموح.ب عقلية ومؤثرات مخدرة مواد ع تحتوي ال ة األدو قائمة عديل

النقل. وسائل ا  بتداول

والصرف..ج الوصف وضوابط إجراءات  تحديث

الطبيةعد.د الوصفة شروط اصة ا الصالحية ومدة والبيانات الشروط يل

ا. يانا و  املقيدة

عقلية.ه مؤثرات أو مخدرة مواد ع ة تو ا االسعافية ة األدو قائمة عديل

االسعافية. االت ا ا  واملسموح

العقلية..و واملؤثرات درات ا افحة م لنظام املرافقة داول ا  عديل

ال.٢ نتضم مندو ا عضو ننة التالية:إثن ات ا  من

ة..١ ال بوزارة الط ن للتمو العامة  اإلدارة

ة..٢ ال بوزارة واالجتماعية النفسية ة لل العامة  اإلدارة

ة..٣ ال بوزارة الصيدلية للرعاية العامة  اإلدارة

ة..٤ ال بوزارة زون ا ملراقبة العامة  اإلدارة

ا.٥ ل العامة يةاإلدارة ال شآت امل ة.خيص ال  بوزارة

العامة.٦ اماإلدارة ة.لالل ال  بوزارة

شفيات..٧ للمس العامة اإلدارة من ُير شاري اس ب  طب

والدواء..٨ للغذاء العامة يئة  ال
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نة:.٣ ال عمل س  إجراءات

التناوب.أ و فقط واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث ملدة س رئ نة ل ون ي

يئة ال ن ةب ال ووزارة والدواء للغذاء اختيار العامة تم منو نة ال س رئ

والدواء.قبل للغذاء العامة يئة لل التنفيذي س الرئ مع سيق بالت ة ال ر  وز

من.ب بطلب ا عقاد ا جوز و ر، أش ثالثة ل ة دور بصفة نة ال ذه تنعقد

لذلك. اجة ا دعت ما م س  الرئ

باأل .ج نة ال قرارات ا.تصدر العتماد الصالحية لصاحب وترفع  غلبية

عند.د نة ن.ل تص ا من تراه من ل ب ا ام م عض ن ستع أن اجة  ا

  

  العشرون:الثالثةاملادة

ام:األ تنفيذ   ح

الذين.١ تصون أا تنفيذ ي نا ا الضبط صفة م افحةل م نظام ام ح

العقلية واملؤثرات درات ذوالئحتها و اإلجراءاتالتنفيذية موالضوابط،ه

تصة ا ات ا ن العامل الصيادلة وفن والصيادلة   التالية:األطباء

للغذاء.أ العامة يئة   والدواء.ال

بوزارة.ب زون ا ملراقبة العامة واإلدارة الط ن للتمو العامة االدارة

ة.   ال

وا.ج باملناطق زون ا مراقبة وإدارات الط ن التمو   افظات.ادارات

امإدارة.د افظات.االل وا باملناطق ية ال   بالشئون

أ.٢ تنفيذ ون والئحتهي العقلية واملؤثرات درات ا افحة م نظام ام ح

ي: اال النحو ع تصة ا ات ا قبل من والضوابط اإلجراءات ذه و   التنفيذية

للغذاء.أ العامة يئة ال اوالدواء،تتو جميع ع ام االح اتتنفيذ

شآت.   وامل



                        
 

68 
 

ا.ب ملراقبة العامة واإلدارة الط ن للتمو العامة اإلدارة نزو تختص

لوزارة عة التا ا إشراف تحت ال شآت امل ع ام األح نفيذ ب ة ال بوزارة

ة.   ال

ام.ج االل إدارة باملناطقتختص ية ال افظات،بالشئون نفيذبوا

املرخ اصة ا شآت امل ع ام ة.االح ال وزارة من  صة

باملناطق.د زون ا مراقبة وإدارات الط ن التمو إدارات تتو

افظات، األ وا شرفتنفيذ و ة ال لوزارة عة التا شآت امل ع ام ح

افظة. ا أو باملنطقة ة ال بوزارة الط ن للتمو العامة اإلدارة ا   عل

٣.
ً
سابقا ا إل املشار تصة ا ات ا (تقوم رقم ذه١الفقرة من املادة،)

م ل الذين ن تص ا من أعضاء ثالثة عن ا أعضا يقل ال ش تفت ان شكيل ب

العقلية واملؤثرات درات ا افحة م نظام ام أح تنفيذ ي نا ا الضبط صفة

اإلجراءات ذه و التنفيذية اموالضوابط،والئحته ألح شآت امل تطبيق من للتأكد

افح م اإلجراءاتنظام ذه و التنفيذية والئحته العقلية واملؤثرات درات ا ة

 والضوابط.

  

العشرون: عة الرا  املادة

اإلجراءات ذه املرفق درة ا ة لألدو ي و اإللك بالنظام اص ا املستخدم دليل عد

ا. م يتجزأ ال جزء عديالته و  والضوابط،

  

امسةاملادة   والعشرون:ا

اإلج ذه ام.تل وأح ة وزار قرارات من ا مع يتعارض ما ل والضوابط   راءات

 


