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 نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية والعشبية 

 :األولىاملادة 

 :املعاني املبينة أمام كل منها ما لم يقتِض السياق خالف ذلك -أينما وردت في هذا النظام    -يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية 

 .النظام: نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية والعشبية

 .الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

  .املجلس: مجلس إدارة الهيئة

 .رئيس التنفيذي للهيئة الرئيس: ال

الصيدلي: كل من حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الصيدلية، أو شهادة دكتور صيدلي من إحدى كليات الصيدلة في 

  .اململكة، أو ما يعادلهما

 .فني الصيدلة: كل من حصل على شهادة فني صيدلة من معهد أو كلية صحية في اململكة، أو ما يعادلها

لصيدالني )الدواء(: أي منتج يصنع بشكل صيدالني يحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر أو الباطن في  املستحضر ا

 .عالج اإلنسان من األمراض، أو الوقاية منها

 .املستحضر العشبي: أي نبات أو عشب له ادعاء طبي ويحضر على شكل صيدالني

عُ 
ُ
د تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع، وإن احتوى  املستحضر الصيدالني أو العشبي املغشوش: مستحضر ت ِ

م 

على املكونات نفسها، وهو يشمل املستحضرات ذات العالمات التجارية والجنيسة. ويعد املستحضر الصيدالني أو العشبي  

، أو احتوى على مكونات ملوثة، أو خاطئة، أو غير فعالة، أو غير كافية ال
ً
 إذا كان ملوثا

ً
فاعلية، أو كان دون مكونات  مغشوشا

 في عبوات مزيفة
ً
 .فعالة، أو معبأ

 .املستحضر الصيدالني أو العشبي الفاسد: مستحضر تغيرت صفاته، فصار غير صالح لالستعمال

املنشأة الصيدلية: مصنع املستحضرات الصيدالنية والعشبية، أو مستودع االتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية،  

 .العلمي، أو مركز االستشارات الدوائية أو تحليل املستحضرات الصيدالنية والعشبيةأو املكتب 

 .الصيدلية: املنشأة املعدة لتحضير املستحضرات الصيدالنية والعشبية، وصرفها أو بيعها

والعشبية   مستودع االتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية: املنشأة الصيدلية التي تستورد املستحضرات الصيدالنية

 .بالجملة، أو توزعها أو تبيعها

املكتب العلمي: املنشأة الصيدلية التي تقدم معلومات علمية وفنية وتسويقية للمستحضرات الصيدالنية والعشبية في  

 .اململكة

 .منشأة بيع املستحضرات العشبية: املنشأة املعدة لتحضير املستحضرات العشبية وبيعها

ة أو تحليل املستحضرات الصيدالنية والعشبية: املنشأة الصيدلية التي تقوم بتقديم االستشارات  مركز االستشارات الدوائي

الدوائية، وتحليل املستحضرات الصيدالنية والعشبية، ودراسة التوافر والتكافؤ الحيوي، ومراقبة الجودة النوعية لألدوية، 
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 .وتحديد مستويات األدوية في السوائل البيولوجية

 .الالئحة التنفيذية للنظامالالئحة:  

 :املادة الثانية

 .ال يسمح بفتح منشأة صيدلية إال بعد الحصول على الترخيص الالزم من الهيئة باسم مالك املنشأة

 

 :املادة الثالثة

 :يشترط للترخيص ملركز االستشارات الدوائية أو تحليل املستحضرات الصيدالنية والعشبية ما يأتي

 له بمزاولة املهنةأن يكون  .1
ً
 مرخصا

ً
ا متفرغا   .املدير صيدليًّ

 .أن تتوافر في املركز الشروط واملواصفات التي تحددها الالئحة .2

 :الالئحة

 .بذلك الخاصة   النماذج وتعبئة ومكانه النشاط   نوع يوضح ترخيص طلب تقديم 1/3

  التجاري  السجل من  صورة  تقديم 2/3
ً
 . املنشأة نشاط  فيه  موضحا

 .املختصة الجهات  من  الالزمة  التراخيص   على الحصول  3/3

يجب أن يكون مركز االستشارات الدوائية يشغل مبنى مستقل في حال تضمن نشاط املركز دراسات التكافؤ والتوافر   4/3

 . والعشبية الحيوي أو مختبر تحليل املستحضرات الصيدالنية 

 على موقع الهيئة االلكتروني.  واملنشورة االشتراطات الفنية الخاصة بكل نشاط  استيفاء 5/3

  تحليل  نشاط ترخيص حال في الخاصة املختبرات ترخيص  بدليل  الواردة واملتطلبات الفنية  االشتراطات استيفاء 6/3

 والعشبية.  الصيدالنية املستحضرات

 .االلكتروني موقعها  على وتنشرها الهيئة،   تحددها أخرى  تعاميم  أو  متطلبات  أو شروط  أي  استيفاء 7/3

 

 املادة الرابعة: 

 يشترط للترخيص ملستودع االتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية ما يأتي: 

 له بمزاولة املهنة.   .1
ً
 ومرخصا

ً
 أو فني صيدلية متفرغا

ً
 أن يكون املدير صيدليا

 أن تتوافر في املستودع الشروط واملواصفات التي تحددها الالئحة. .2
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 الالئحة:

بعد استيفاء  وذلك  مستودعات اإلتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية بالجملة منح تراخيص الهيئة تتولى  1/4

 واملنشورة على موقع الهيئة االلكتروني.متطلبات الترخيص 

مرخص له بمزاولة   متفرغ سعودي صيدلي تعيين يجب العقلية واملؤثرات  املخدرة باملواد يتاجر املستودع كان في حال  2/4

 للمستودع ويكون مسؤول عنها وفي حال كان مدير املستودع صيدلي فال مانع من تعيين فني صيدلي سعودي 
ً
املهنة مديرا

 مرخص له بمزاولة املهنة ويكون مسؤول عن املواد املخدرة واملؤثرات العقلية. 

 .خزين الجيدةيجب أن يلتزم املستودع باشتراطات مدونة أسس ممارسة التوزيع والت 3/4

 .يجب أن يتوفر في فروع املستودعات نفس شروط املستودع األصلي 4/4

 .يجب الحصول على موافقة الهيئة عند الرغبة في أي تغيير في اسـم املـستودع أو عنوانه أو مكانه أو املدير املسؤول 5/4

بيع او التنازل او نقل ملكية  في حال الوالئحته التنفيذية يجب توفر شروط الترخيص املنصوص عليها في هذا النظام  6/4

 .املستودع أو أي تصرف آخر

يجب على املستودع أن يبيع األدوية إلى جميع املنشآت املرخص لهـا ببيـع املستحـضرات الصيدالنية والعشبية بصورة   7/4

 .معينة دون غيرها  منشأة بيع املستحضرات العشبيةأو   متوازنـة تمنـع احتكـار صـنف محـدد لـدى صـيدليات

 الهيئة. مع نظام التتبع اإللكتروني املعتمد من قبل متكامل أن يتوفر لدى املستودع نظام إلكتروني  8/4

 الالزمة من الجهات املختصة.  التراخيصالحصول على   يجب 9/4

  موقع بالتخزين للغير واملنشورة على  الخاصة  والشروطاألحكام واملسؤوليات بين املؤجر واملستأجر ب االلتزام يجب 10/4

 االلكتروني. الهيئة 

 .االلكتروني موقعها  على وتنشرها الهيئة،   تحددها أخرى  تعاميم  أو  متطلبات  أو شروط  أي  استيفاء 11/4

 

 :املادة الخامسة

 :املستحضرات الصيدالنية والعشبية ما يأتييشترط ملنح الترخيص ملصنع  

 .الحصول على ترخيص صناعي من الجهة املختصة .1

 له بمزاولة املهنة .2
ً
 مرخصا

ً
ا متفرغا ا سعوديًّ  .أن يكون املدير الفني صيدليًّ

 .أن تتوافر في املصنع الشروط واملواصفات التي تحددها الالئحة .3
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 الالئحة:

واملنشورة على موقع  بعد استيفاء متطلبات الترخيص مصانع املستحضرات الصيدالنية وذلك تراخيص الهيئة   منحت 1/5

 الهيئة االلكتروني.

ا  الفني  املدير  يكون   أن 2/5 ا  صيدليًّ    سعوديًّ
ً
   متفرغا

ً
 ملا تحدده الهيئة واملنشورة على موقع    املهنة  بمزاولة  له  مرخصا

ً
وذلك وفقا

 الهيئة االلكتروني.

 ملا تحدده الهيئة واملنشورة على موقع الهيئة االلكتروني 3/5
ً
 . أن يتم تعيين شخص مؤهل لإلفراج عن التشغيالت وفقا

  املنشورة على موقع الهيئة  و يدبأسس ممارسة التصنيع الج والعشبيةمصانع املستحضرات الصيدالنية  تلتزم 4/5

  االلكتروني.

5/5   
ً
في حالة تصنيع املـواد املخـدرة أو املـؤثرات العقليـة يجـب تعيـين صـيدلي سـعودي مرخص له بمزاولة املهنة يكون مسؤوال

 .عن مراقبتها

 خطوط االنتاج.يجب إبالغ الهيئة عند الرغبة في إجراء توسعة باملـصنع أو إجـراء أعمـال إنـشائية فـي  6/5

في حال البيع أو التنـازل أو نقل ملكية  والئحته التنفيذية يجب توفر شروط الترخيص املنصوص عليها في هذا النظام  7/5

  املصنع أو أي تصرف آخر

 .يجب ان تتوفر في فرع املصنع نفس شروط املصنع األصلي 8/5

 ملـصنع أو عنوانه أو مكانه أو املدير الفني. يجب الحصول على موافقة الهيئة عند الرغبة في أي تغيير فـي اسـم ا 9/5

 . مع نظام التتبع اإللكتروني املعتمد من قبل الهيئة  متكامل أن يتوفر لدى املصنع نظام إلكتروني  10/5

 .املختصة الجهات من الالزمة  التراخيص  على الحصول  يجب 11/5

 .االلكتروني ها موقع على وتنشرها الهيئة،   تحددها أخرى  تعاميم  أو  متطلبات  أو شروط  أي  استيفاء 12/5

 

 املادة السادسة: 

   –لديها مصنع مسجل في اململكة  –يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع املستحضرات الصيدالنية أو العشبية 

 ويشترط ملنح الترخيص للمكتب ما يأتي:   ، مكتب علمي

 له بمزاولة املهنة.  .1
ً
 مرخصا

ً
 متفرغا

ً
 سعوديا

ً
 أن يكون مديره صيدليا

 أن تتوافر فيه الشروط واملواصفات التي تحددها الالئحة.   .2
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 الالئحة:

 .االلكتروني الهيئة موقع  على واملنشورةبعد استيفاء متطلبات الترخيص وذلك تراخيص املكاتب العلمية الهيئة  منحت 1/6

   مبنى العلمي املكتب   يشغل أن 2/6
ً
  أو مستقال

ً
 .الشركة  مبنى  من جزءا

 .به  املناطة املهام   ألداء الالزمة  واملراجع التجهيزات  باملكتب  تتوفر أن 3/6

ا الفني   املدير يكون  أن 4/6 ا صيدليًّ   سعوديًّ
ً
  متفرغا

ً
 املهنة  بمزاولة  له مرخصا

 .االلكترونيأي شروط أو متطلبات أو تعاميم أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها  استيفاء 5/6

 يتولى املكتب العلمي املهام التالية:  6/6

تـوفير املعلومات الدوائية الدقيقة عن مستحضرات الشركة املتداولة في اململكة للجهات املـستفيدة والعاملين في   .أ

 .والرقابية وفق األسس العلمية ملمارسة مهنة الصيدلةاملجاالت الصحية 

التأكد من دقة املعلومات املستخدمة في تسويق مستحــضرات الــشركة املسجلة ومطابقتها للمعلومات املدونة  .ب

 . املعتمدة لدى الهيئة

ات ممارسة تسويق املستحضرات  التأكد مـن التـزام الـشركة التـي يمثلهـا املكتـب بمـا جـاء باملدونـة الـسعودية ألخالقي .ج

 . الصيدالنية

 . تنفيذ األنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة .د

دعــم النــشاطات العلميـة فـي املجاالت ذات العالقة بمستحضرات الشركة املتداولة في اململكة، واملشاركة في أنشطة   .ه

 .الجمعيـات العلميـة واملساهمة في برامج التعليم املستمر

 لقواعد وأخالقيات البحث   .و
ً
اإلسهام في الدراسات واألبحاث العلمية بالتعاون مع املراكز العلمية املتخصصة وفقا

 .العلمي

 .تدريب موظفي الشركة وطالب كليات الصيدلة لإلملام بمهام املكتب العلمي .ز

 .متابعة تسجيل مستحضرات الشركة في اململكة .ح

 .الدوائي في اململكةاالسهام في نشر الوعي الصحي والتثقيف   .ط

 .توفير العينات املجانية للمستحضرات املسجلة ما أمكن وحفظها حسب األصول الفنية للتخزين .ي
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تابعة مستحضرات الشركة بعد تسجيلها وتسويقها وإبـالغ الهيئة عـن أي مالحظات تخص جودة وفعالية م .ك

 : كحد أقص ى  املدد التاليةحسب  بعد التسويق دوائية أخطاء أواملستحضر أو ظهور آثار جانبية  

 

 

 .دعم حضور العاملين بالقطاع الصحي للمؤتمرات العلمية .ل

متابعة تحديث النشرة الداخلية والعبوة الخارجيـة للمستحـضر املـسجل والتأكد من مطابقة معلوماتها ملا هو    .م

 ة. معتمد في الهيئ

مرخص له بمزاولة   متفرغ  قسم للتيقظ الدوائي على أن يتم تعيين صيدلي سعودييقوم املكتب العلمي بإنشاء  .ن 

 . املهنة ملتابعته ويقوم بمهامه حسب الدليل اإلرشادي ألسس املمارسات الجيدة للتيقظ

في جميع املنشآت الصحية      والعشبية    توفير وسائل خفض املخاطر املعتمدة من الهيئة للمستحضرات الصيدالنية .س

 ودعم املمارسين الصحيين لتطبيقها. والعشبي   والصيدليات التي يصرف ويباع فيها املستحضر الصيدالني

 

 :املادة السابعة

 .مدة الترخيص للمنشأة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد

 الالئحة:

 من تاريخ   1/7
ً
 صدوره.تحتسب مدة ترخيص املنشأة الصيدلية اعتبارا

 أشهر على األقل. ثالثةبالتقدم بطلب تجديد الترخيص املمنوح له قبل انتهاء مدته  ةي الصيدل  املنشأةيجب على مالك  2/7

 املدة نوع البالغ

 يوم 15خالل  خطيرة-بالغات اعراض جانبية غير متوقعة

 يوم 15خالل  غير خطيرة-بالغات اعراض جانبية غير متوقعة

 يوم 15خالل  خطيرة-بالغات اعراض جانبية متوقعة

 يوم 90خالل  غير خطيرة-بالغات اعراض جانبية متوقعة

  جودة املستحضراتبالغات 
 
 فورا

 يوم 15خالل  بالغات نقص فعالية
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اكتمال املسـوغات واملتطلبات النظامية، وال تتحمل املنشأة أي  بعـد    ة يالصيدل  للمنشأة بتجديد الترخيص    الهيئة تقـوم   3/7

واكتمال مسوغات   عند تقديمها طلب التجديد خالل املدة النظامية  الترخيصمسؤولية جراء التأخر في تجديد 

 التجديد. 

 

 :املادة الثامنة

 تستوفى من املنشآت الصيدلية اآلتية الرسوم املوضحة أمام كل منها عند منح الترخيص أو تجديده:

 رسوم الترخيص املنشأة الصيدلية

 ريال 10,000 املستحضرات الصيدالنية والعشبية  مصنع

 ريال  3,000 مستودع اإلتجار باملستحضرات الصيدلية والعشبية

 ريال  1,000 و تحليل املستحضرات الصيدالنية و العشبية أالدوائية  االستشاراتمركز 

 ريال  1,000 املكتب العلمي

 

 :املادة التاسعة

 لهم  ال يجوز للمنشأة 
ً
الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة أو غيرهم من املمارسين الصحيين ما لم يكن مرخصا

  .بمزاولة املهنة

 الالئحة:

 بعد حصولهم على  أو غيرهم من املمارسين الصحيين  ال يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة   1/9
 
إال

 ختصة.  امل  الجهة ترخيص مزاولة املهنة من  

تخضع نسبة الصيادلة السعوديين من إجمالي عدد الصيادلة العاملين في املنشآت الصيدلية اململوكة لنفس املالك إلى   2/9

 املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  في نطاقات املهن حسب املناطق واملحافظات.  معايير وزارة

 املنشأة الصيدلية بنظام مزاولة املهن الصحية والئحته التنفيذية. العاملين في  املمارسين الصحيينيجب أن يلتزم  3/9



 

10 
 

  للمنشأة على أن يتم تعيين مدير جديد    ،ترك العمل  املنشأةحال رغبة مدير    في  الهيئةإشعار    ةيالصيدل  املنشأةعلى مالك   4/9

، ويمنع تشغيل التنفيذية تهالئحو  النظام ا بما يتوافق مع أحكام هذ
ً
  الصيدلية  املنشأة  خالل مدة ال تتجاوز ستين يوما

 .  املديربعد تجاوز هذه املدة في حال عدم وجود 

 .هامدير لوجود  بدون  الصيدليةنشأة امل  يمنع تشغيل( 4/9)رقم  ةاملاد الوارد في  االستثناءفيما عدا  5/9

ترك العمل يتوجب عليه تسليم ما في عهدته من املواد املخدرة واملؤثرات العقلية بحسب   مسؤول العهدةعند رغبة  6/9

 .اإلجراءات التي تحددها املادة الثامنة من إجراءات وضوابط املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

 

 :املادة العاشرة

الصيدالنية والعشبية إال صيدلي سعودي متفرغ مرخص له  ال يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف باملستحضرات  

   بمزاولة املهنة. وللرئيس اإلعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.

 الالئحة:

تقتصر وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف باملستحضرات الصيدالنية والعشبية على الصيادلة  1/10

ين ، على أن يتم االلتزام بآلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف باملستحضرات  السعودي

 .الصيدالنية والعشبية الصادرة من ِقَبل الهيئة واملنشورة على موقع الهيئة االلكتروني

بما ورد في املدونة السعودية  والعشبية الصيدالنية باملستحضرات والتعريف  الدعاية  مجال في العاملينيلتزم  2/10

  الهيئة موقع  على املنشورةو ألخالقيات ممارسة تسويق املستحضرات الصيدالنية في اململكة العربية السعودية 

 .االلكتروني

 .االلكتروني موقعها  على وتنشرها الهيئة،   تحددها أخرى  تعاميم  أو  متطلبات  أو شروط  أي  استيفاء 3/10

 :املادة الحادية عشرة

يحسب سعر املستحضر الصيدالني أو العشبي بناًء على سعر املصنع أو سعر التصدير إلى اململكة بعملة بلد املنشأ أو  

 .العملة التي تقررها الهيئة. وتقوم الهيئة بمراجعة أسعار املستحضرات الصيدالنية والعشبية على فترات منتظمة

 الالئحة:

ية الواردة في قواعد تسعير املستحضرات  لاملستحضر الصيدالني أو العشبي حسب اآلتقوم الهيئة بتحديد سعر  1/11

 . الصيدالنية والعشبية
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لية الواردة في قواعد تسعير  بمراجعة أسعار املستحضرات الصيدالنية والعشبية وإعادة تسعيرها حسب اآل    تقوم الهيئة  2/11

 . املستحضرات الصيدالنية والعشبية

 

 املادة الثانية عشرة: 

تحسب نسبة ربح على سعر املستحضر الصيدالني أو العشبي لكل مستودع اتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية،  

 وصيدلية، ومنشأة بيع املستحضرات العشبية، على النحو اآلتي:  

 سعر املصنع أو التصدير
 نسبة الربح للمستودع )محسوب
 
 ة

 (التصدير أو سعر املصنع  على

للصيدلية أو منشأة بيع املستحضرات نسبة الربح 

 
 
املحدد  املستحضر على سعر بيع  العشبية )محسوبة

 للمستودع(

 % 20 % 15 خمسون رياال فأقل

 
 
إلى  أكثر من خمسين رياال

 مائتي ريال
10 % 15 % 

 % 10 % 10 أكثر من مائتي ريال

 

 الالئحة:

الصيدالنية أو العشبية بناء على إضافة نسبة الربح املحددة إلى سعر  يحدد سعر الجمهور في اململكة للمستحضرات  1/12

 املصنع أو التصدير.

يلتزم كل مستودع اتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية، وصيدلية، ومنشأة بيع املستحضرات العشبية، بنسب   2/12

 .  الربح املحددة لها و ال يجوز عرضها للبيع بسعر مختلف عما هو مسجل لدى الهيئة 

عينية مـن شركات أو وكالء أو موزعين أو مستودعات  أو  منفعة مادية    أي يحظر على املنشآت الصيدلية الحصول على  3/12

 . توجيه املريض ملستحضر باسم تجاري محدد أو   التسويق  أوبقصد الترويج أو تقديمها األدوية 

 .والشفافية املعتمد من قبل الهيئةيتوجب على كافة املنشآت الصيدلية التسجيل في نظام اإلفصاح  4/12
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 :املادة الثالثة عشرة

 .ال يجوز بيع عينات املستحضرات الصيدالنية والعشبية املعدة للتعريف باملنتج

 الالئحة:

عبارة   واالنجليزيةالعربية يجب أن يطبع على عبوة عينات املستحضرات الصيدالنية والعشبية بخط واضح وباللغة  1/13

 "عينة مجانية".

يجب أن يقتصر توزيع العينات املجانية على تعريف األطباء والصيادلة على الدواء وال يجوز بيعها أو صرفها للمرض ى   2/13

 . ومنشآت بيع املستحضرات العشبية يسمح باالحتفاظ بها في الصيدليات وال توزيعها على الجمهور، وال 

 .يمنع توزيع أو تداول العينات املجانية لألدوية املخدرة أو الخاضعة للرقابة 3/13

 من امل١يجب أال تتجاوز العينات املجانية املسموح بتوزيعها نسبة  4/13
ً
ستحضر  %من الكمية املستوردة أو املصنعة محليا

 .لعشبيالصيدالني أو ا

عينية مـن شركات أو  أو  منفعة مادية    أيلحصول على  ملرخصين على منشأة صيدلية ا ا   املمارسين الصحيينيحظر على   5/13

 .أو توجيه املريض ملستحضر باسم تجاري محدد  التسويقأو وكالء أو موزعين أو مستودعات بقصد الترويج  

 

 الرابعة عشرة:  املادة

 يقصر بيع املستحضرات الصيدالنية بالتجزئة على الصيدليات، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.   .1

يقصر بيع املستحضرات العشبية بالتجزئة على الصيدليات ومنشآت بيع املستحضرات العشبية، ويستثنى من ذلك ما   .2

 يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها. 

 الالئحة:

الهيئة بتحديد قائمة املستحضرات الصيدالنية والعشبية التي يمكن بيعها في غير الصيدليات ومنشآت بيع  تقوم  1/14

 املستحضرات العشبية. 

تقوم الهيئة بتحديد  األماكن والشروط الالزم توفرها لبيع املستحضرات الصيدالنية والعشبية في غير الصيدليات   2/14

 ومنشآت بيع املستحضرات العشبية. 

ميع املنشآت التي تبيع املستحضرات الصيدالنية والعشبية باإلبالغ عن العمليات في نظام التتبع وأن تكون  تلتزم ج 3/14

 أنظمة البيع متكاملة مع نظام التتبع اإللكتروني املعتمد من الهيئة.
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  :املادة الخامسة عشرة

الصيدالنية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر  يحظر على املنشأة الصيدلية حيازة أي كمية من املستحضرات   .1

 .شرائها وكمياتها

يلتزم مصنع املستحضرات الصيدالنية والعشبية باستبدال أي كمية من املستحضرات التي باعها على مستودع االتجار   .2

نفسه على عاتق  باملستحضرات الصيدالنية والعشبية؛ إذا لم يبق على صالحيتها إال شهر واحد فقط، ويقع االلتزام 

 .املستودع في مواجهة الصيدلية

 الالئحة:

والعشبية   الصيدالنيةيجب على املنشأة الصيدلية أن تحتفظ باملستندات التي تثبت مصدر شراء املستحضرات  1/15

على العبوة وأن تحتفظ املنشأة بفواتير الشراء لفترة ال تقل    التشغيلية ورقم  ورقم التسجيل  واسم املستحضر  وكمياتها  

 .عن ثالثة أشهر من تاريخ نفاذ الكمية

 (.15/1ملادة رقم )بما ورد في ا ،صيدالنية والتي تبيع املستحضرات الصيدالنية والعشبية املستثناةالتلتزم املنشآت غير   2/15

مستحضر صيدالني أو عشبي منتهي الصالحية أو غير مسجل لدى  يحظر على املنشآت الصيدلية بيع أو شراء أي  3/15

 . الهيئة

   .مرخصة من قبل الهيئةوالعشبية شراء املستحضرات الصيدالنية  يجب أن تكون مصادر  4/15

 

 املادة السادسة عشرة: 

، أو منتهي الصالحية، أو غير مسجل، إبالغ  
ً
، أو فاسدا

ً
 مغشوشا

ً
 أو عشبيا

ً
 صيدالنيا

ً
على كل من صرف أو باع مستحضرا

باملعلومات التي تتعلق بما تم صرفه أو بيعه وكميته، واسم من ُصرف أو بيع له املستحضر   –فور علمه بذلك  –الهيئة 

 وعنوانه، كما يلتزم بإعادة الثمن للمشتري.  

 :الالئحة

توفير بيانات املستحضر  و  يجب على املبلغ استخدام نظام اإلبالغ االلكتروني )تيقظ( فور علمه بحدوث املشكل    1/16

 
ً
 للتالي: املغشوش او الفاسد او منتهي الصالحية او الغير مسجل وفقا

 .اسم املستحضر العلمي .أ

 . اسم املستحضر التجاري  .ب
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 . بيانات التشغيلة .ج

 .الجانبي في حصوله مع املستخدم النهائي للمستحضربيانات العرض  .د

 . طريقة تخزين املستحضر .ه

 .طريقة حصول املبلغ على املستحضر .و

 . وسيلة اتصال مع املبلغ .ز

 . بيانات االفراد الذين قاموا باستخدام املستحضر في حال كانت متاحة .ح

 .بيانات املؤسسات او املستشفيات او غيرها التي استلمت املستحضر .ط

 . توفير عينات من املستحضر و تسليمها للهيئة عن طريق البريد .ي

 

 :املادة السابعة عشرة

 .يحظر تداول املستحضرات الصيدالنية والعشبية قبل تسجيلها لدى الهيئة

 الالئحة:

من هذا النظام يحظر استيراد أو تداول أو حيازة أي مستحضر صيدالني  الثالثة والعشرين    دون إخالل بما ورد في املادة 1/17

 . الهيئةلدى أو عشبي بغرض االتجار به قبل تسجيله 

 .الصيدلية  املنشآت في مسجلة  غير  املستحضرات وبيع بتداول  السماح - الضرورةعند - للهيئة  يحق 2/17

 

 املادة الثامنة عشرة:

عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد، ويستوفى لذلك رسم قدره )ألف( ريال لكل  مدة تسجيل كل مستحضر صيدالني أو 

 تركيز أو صيغة دوائية أو عبوة، وذلك عند التسجيل أو التجديد. 

 الالئحة:

 من تاريخ صدور شهادة تسجيله بالهيئ 1/18
ً
 ة. تحتسب مدة تسجيل املستحضر الصيدالني أو العشبي اعتبارا

 رسم خالل ثالثة أشهر من تاريخ إبالغها باملوافقة على التسجيل أو التجديد. تلتزم املنشأة الصيدلية بسداد ال  2/18
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 :املادة التاسعة عشرة

 للعبوات التي تحددها
ً
 .ال يجوز بيع املستحضرات الصيدالنية والعشبية املسجلة إال بعد تسعيرها من الهيئة، ووفقا

 الالئحة:

ببيع جزء من العبوة املسجلة أو إعادة تعبئة األدوية بما   املستحضرات العشبيةفي الصيدليات ومنشآت بيع يسمح  1/19

مع االلتزام بكتابة االسم   يتناسب مع حاجة املريض، ويتم حساب سعر الوحدة املجزأة بناًء على سعر العبوة املسجلة 

واألدوية التي تتطلب استعمال  ستثنى من ذلك املضادات الحيوية  يو   التجاري والعلمي ومدة الصالحية وظروف التخزين، 

   .كامل الكمية

املنشأة  دير  على مويجب  مالم تكون مسجلة في نظام التتبع االلكتروني  والعشبية  ال يجوز بيع املستحضرات الصيدالنية    2/19

 املخالفات.  تلك  يجب عليه إبالغ الهيئة عن  كما، لذلكالصيدلية أن يرفض قبول وتخزين األدوية املخالفة 

 

 املادة العشرون: 

لجان لتسجيل مصانع املستحضرات الصيدالنية والعشبية ومنتجاتها. وتحدد الالئحة شروط   – بقرار من الرئيس  –  ن و  تك

 التسجيل  وكيفية تكوين هذه اللجان وطريقة عملها. وتحدد مكافأة أعضاء هذه اللجان بقرا من املجلس.  

 الالئحة:

لجان لدراسة طلبات تسجيل مصانع املستحضرات الصيدالنية والعشبية ومنتجاتها تتألف  الرئيس ن تشكل بقرار م 1/20

 .أو من يفوضه  الرئيسمن ذوي الخبرة والكفاءة وتصبح قرارات هذه اللجان نافذة بعد اعتمادها من  

 بحضور غالبية اعضائها بتواجد رئيس اللجنة أو من ينيبه وتصدر قرارتيكون  2/20
ً
ها باألغلبية  اجتماع اللجنـة صحيحا

 .املطلقة لألعضاء الحاضرين وفـي حالة تساوي االصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة

 .والئحته التنفيذية هذا النظامتلتزم لجان التسجيل في ممارسة مهامها بأحكام   3/20

 :التالية املهام  التسجيل لجان تتولى 4/20

الصيدالنية والعشبية ومنتجاتها وتسعيرها وتحديد طريقة  املوافقة على تسجيل شركات ومصانع املستحضرات  .أ

 ن توزيعها. اكمأ تحديد و  صرفها

وإصدار القرارات الالزمة   ة الجديد املستحضرات الصيدالنية والعشبية دراسة االعتراضات الخاصة بتسجيل  .ب

 بشأنها. 
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 . يدالنية والعشبيةاملستحضرات الص وقواعد تسعير  املستحضرات الصيدالنية والعشبيةتحديث أسس تسجيل   .ج

 املسجل. الصيدالني أو العشبي  تعليق أو سحب او الغاء املستحضر  .د

 الهيئة. دراسة املواضيع التي تحال لها من  .ه

 . املستحضرات الصيدالنية والعشبيةتسعير وإعادة تسعير  .و

 

 :املادة الحادية والعشرون

اململكة ومستودعات االتجار باملستحضرات الصيدالنية  تلتزم مصانع املستحضرات الصيدالنية والعشبية املسجلة في  

 .والعشبية املمثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدالنية والعشبية املسجلة مهما قل  ثمنها، أو استهالكها

 الالئحة:

إعداد خطة واضحة لتوفير جميع  يجب على مصانع ومستودعات االتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية  1/21

بذلك  إبالغ الهيئة و  ستهالك للعام السابق وتقديرها لالحتياج في العام القادماال  ها املسجلة على أن تشمل مستحضرات

.
ً
 سنويا

يجب على مصانع ومستودعات االتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية توفير البيانات حول الوارد والرصيد   2/21

 .وتزويد الهيئة بنسخة منها عند الطلباملسجلة   مستحضراتهالجميع  

طط  تقوم الهيئة بمراجعة االحصائيات الخاصة بخطط توفير املستحضرات املسجلة للتأكد من كفاية االحتياج املخ 3/21

 له لحاجة السوق. 

 6مخزون دائم يكفي ملدة    أن يكون لديهايجب على مصانع ومستودعات االتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية   4/21

أشهر من جميع مستحضراتها املسجلة وذلك بناء على بيانات االستهالك واالحتياج السنوي التي تم مراجعتها من الهيئة  

 أشهر كحد أقص ى، مالم يصدر قرار من الهيئة بإلغاء تسجيلها.  3ل مع تعويض أي نقص في املخزون خال

ومستودعات اإلتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية املمثلة  والعشبية تلتزم مصانع املستحضرات الصيدالنية  5/21

ستة أشهر من  لها بإبالغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد املستحضرات املسجلة للشركة بمدة ال تقل عن  

 ، مع تقديم الحلول التي تساهم في تعويض النقص.الوقت املتوقع النقطاع اإلمداد أو تأثر املخزون

 

 

 



 

17 
 

 :املادة الثانية والعشرون

 .ال يجوز تصدير املستحضرات الصيدالنية والعشبية إال بعد موافقة الهيئة

   الالئحة:

 بغرض   أو شهادة حرية بيع أو عشبي صيدالنيهادة مستحضر ش الهيئة  تصدر 1/22
ً
للمستحضرات املصنعة محليا

 التصدير.

 الهيئة بشروط التصدير وإعادة التصدير املعتمدة من   املنشأة الصيدلية تلتزم  2/22

عدم تداولها ألسباب تتعلق بجودة  طال يجوز للمنشأة الصيدلية إعادة تصدير املستحضرات التي تم فسحها مع شر  3/22

 وسالمة املستحضر. 

 ٦توفر كميات تغطي االحتياج املحلي ملدة  منال يجوز للمنشأة الصيدلية إعادة تصدير املستحضرات دون التأكد  4/22

 أشهر. 

  

 :املادة الثالثة والعشرون

 .السماح باستيراد املستحضرات الصيدالنية والعشبية غير املحظورة قبل تسجيلها  -عند الضرورة  -يجوز للهيئة 

 الالئحة: 

 ملا يلييجوز  1/23
ً
 :استيراد املستحضرات الصيدالنية والعشبية غير املحظورة قبل تسجيلها وفقا

 ن الهيئة.  الحصول على موافقة مسبقة على االستيراد مـ .أ

 الهيئة. أن يكون املستحضر املطلوب اسـتيراده مـن املستحـضرات الهامـة وال يوجـد لـه بديل مسجل لدى  .ب

 الهيئة.شفيات مباشـرة أو عـن طريـق وكيـل الـشركة املعتمد لدى  أن يكون االستيراد بأسماء املستـ  .ج

 في بلد املنشأ .د
ً
 .أن يكون املستحضر املطلوب استيراده مسوقا

 الهيئة. ويجوز االستثناء مـن شـرط تسجيل الشركة بموافقة  الهيئة، أن يكون االستيراد من شركات مـسجلة لـدى  .ه

  .جهـة الطالبـة لفتـرة سـتة أشـهر كحد اقص ىأن تكون الكمية املستوردة تكفي لحاجة ال .و

 للشروط السابقة أو بيعها على غير الجهة  .ز
ً
  املستفيدة يحظر االتجار في املستحضرات غير املسجلة املستوردة وفقا

 . بموافقة الهيئةاال 
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الطبي   االدعاءيتم السماح للجامعات واملؤسسات البحثية باستيراد األدوية واملستحضرات العـشبية واملنتجات ذات  2/23

 الهيئة. غير املسجلة بهـدف إجـراء الدراسات واألبحاث العلمية وبكميات محددة بعد موافقة  

 ضر.الجهة املستوردة هي املسؤولة عن سالمة وفعالية ومأمونية استخدام املستح 3/23

 يجب أن يكون املستحضر املستورد مطابق ملتطلبات نظام التتبع اإللكتروني. 4/23

 

 املادة الرابعة والعشرون: 

ٍّ من مصانع املستحضرات الصيدالنية والعشبية، وأي مستحضر صيدالني أو عشبي  
للرئيس إصدار قرار بإلغاء تسجيل أي 

 .التسجيل املختصة، ويجوز للهيئة املوافقة على إعادة تصديره أو إتالفهوإيقاف تداوله، وذلك بناًء على توصيةٍّ من لجنة  

 الالئحة:

إصدار قرار بإلغاء تسجيل أي من مصانع املستحضرات الصيدالنية أو العشبية بناء على توصية لجنة  للرئيس  1/24

 في الحاالت التالية: في الهيئةالتسجيل 

 مستحضراتها خالل سنة من إبالغ الهيئة بتسجيل املصنع.إذا لم يتقدم املصنع بطلب تسجيل أي من  .أ

 إذا ثبت التزوير أو التالعب بالوثائق املقدمة. .ب

 إذا حظر نشاط املصنع في بلد املنشأ أو في اململكة.  .ج

 . إذا ثبت تكرار مخالفات املصنع  .د

 ل املستحضر. إذا قام املصنع بالتالعب بمحتوى املستحضر باملخالفة لقرار لجنة التسجيل الخاص بتسجي .ه

املصنع بالشروط التي منحت بموجبها شهادة التسجيل أو   التزامإذا توفرت للجنة األدلة والقرائن التي تؤكد عدم  .و

 عدم استمرارها في تطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد. 

اسـترجاع  إصدار قرار بحظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق تسجيل أو إلغاء تسجيل أو للرئيس  2/24

 فـي أي مـن الحـاالت التالية: هيئةالبناًء على توصية لجنة التسجيل في   والعشبي   املستحـضر الصيدالني

 إذا أوقف استعماله بناًء على توصية منظمة الصحة العاملية أو الهيئات الصحية العاملية.  .أ

رة أو ألي أسباب فنية أخرى تقدرها  إذا توفرت للجنة التسجيل تقارير تثبت سميته أو ظهرت له آثار جانبية خطي .ب

 اللجنة. 

 إذا شطب تسجيله أو أوقف إنتاجه في بلد املنشأ )البلد املصدر(. .ج

 إذا لم يسوق أو يستورد خالل عامين من تاريخ تسجيله.  .د
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 املقدمة في ملفات التسجيل.   والعشبي إذا ثبت عدم مصداقية املعلومات املتعلقة باملستحضر الصيدالني .ه

 إذا لم تقدم املنشأة الصيدلية أو وكيلها طلب تجديد تسجيل املستحضر.  .و

بذلك    الهيئة  إذا تبين أن سعره في بلد املنشأ قد خفض بقيمة تقل عن سعر البيع للجمهور في اململكة ولم يتم إعالم .ز

 خالل أربعة أشهر من تاريخ التخفيض. 

 يتم اتخاذ اإلجراءات التالية:  والعشبي رجاع مستحضر صيدالنيعند صدور قرار سحب أو است  3/24

 .بقرار سحب أو استرجاع املستحضر تقوم الهيئة بالتعميم على جميع القطاعات الصحية الحكومية  .أ

مخاطبة املنشأة الصيدلية املستوردة أو الصانعة أو وكيلها للقيام بسحب جميع كميات املستحضر بمنشآت   .ب

العام والخاص وإعداد قوائم بالكميات الواردة واملنصرفة واملتبقية للمستحضر املسحوب لجميع  قطاع الصحي لا

 .الجهات التي سحب منها وتزويد الهيئة بصورة من الكميات التي تم حصرها في جدول يشمل جميع املناطق

إلتالف الكميات املسحوبة أو   وذلك تقوم املنشأة الصيدلية املستوردة أو الصانعة أو وكيلها بالتنسيق مع الهيئة  .ج

 .تصديرها إعادة أو  املسترجعة من القطاعين الحكومي والخاص

على إعادة تصدير املستحضرات الصيدالنية والعشبية غير الفاسدة وغير املغشوشة   للجهة املختصة املوافقةيجوز  4/24

 بعد إزالة أي شعار أو معلومات تخص تسجيلها أو سعرها في اململكة.

أي مستحضر صيدالني أو عشبي تم إيقاف تداوله أو رفض أحد تشغيالته وذلك عن طريق شركة  يتم إتالف  5/24

وبحضور مندوب من الهيئة لإلشراف على   متخصصة في التخلص من النفايات الطبية على حساب املنشأة الصيدلية

 عملية االتالف. 

 

 :املادة الخامسة والعشرون

املستحضرات الصيدالنية والعشبية غير املحظورة لالستعمال الشخص ي بموجب تقرير طبي وبكميات  للهيئة السماح بدخول 

 .محدودة

 الالئحة:

يسمح بدخول املستحضرات الصيدالنية والعشبية غير املحظورة التي يتم جلبهـا مـن الخارج بصورة شخصية   1/25

 :لالستعمال الشخص ي وفق الشروط التالية

 .بحالة املريض من املؤسسة العالجيـة الـذي تـم وصـف الـدواء من قبلهاوجود تقرير طبي  . أ

 .أن تكون الكمية املطلوب فسحها غير تجارية ولالستخدام الشخص ي فقط . ب
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الطبي التي يتم طلبها من الخارج بصورة   االدعاءال يسمح بدخول املستحضرات الصيدالنية والعشبية واملنتجات ذات  2/25

 . الهيئة  ت أو البريد السريع دون الحصول على إذن مسبق بذلك منشخصية عن طريـق اإلنترن

 

 املادة السادسة والعشرون:

مع مراعاة االستثناء الوارد في املادة )الرابعة عشرة( من النظام، يحظر على مستودعات االتجار باملستحضرات الصيدالنية  

الصيدلية ومنشأة بيع املستحضرات العشبية واملنشأة الصحية  والعشبية بيع املستحضرات الصيدالنية والعشبية لغير 

 .املرخص لها

 

 :املادة السابعة والعشرون

ملستودعات االتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية استيراد املستحضرات الصيدالنية والعشبية املسجلة إذا لم  

 .يوفرها املصنع املنتج، بشرط موافقة الهيئة

 الالئحة: 

  :إذا لم يوفر املصنع املنتج املستحضر الصيدالني أو العشبي فيـسمح باسـتيراده وفـق الشروط التالية   1/27

 .السماح ملستودع مرخص له باالتجار باملستحضرات الـصيدالنية والعشبية باستيراد املستحضرللهيئة   يجوز  .أ

الصيدالني وتركيزه وحجم العبوة والكمية املستوردة  ذن اسـتيراد يحدد اسـم املستحضر وشكله إهيئة التصدر  .ب

 .والجهة الصانعة وبلد املنشأ

 .سعر بيع املستحضر إذا اختلف حجم العبوة املستوردة وفق أسس تسعير املستحضراتالهيئة تحدد  .ج

 . يلتـزم املـستورد ببيع املستحضر بالسعر الرسمي .د

 م التتبع اإللكتروني. أن تكون املستحضرات املستوردة مطابقة ملتطلبات نظا .ه

أن يكون املستورد هو املسؤول عن متابعة املستحضرات املستوردة من حيث املأمونية والسالمة والفعالية وإبالغ   .و

 فورا عن أي مالحظات بهذا الخصوص. الهيئة 
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 املادة الثامنة والعشرون: 

ال يجوز ملصنع املستحضرات الصيدالنية والعشبية أن يبدأ إنتاج املستحضرات الصيدالنية والعشبية بكميات تجارية إال  

 بعد تسجيلها.  

 

  :املادة التاسعة والعشرون

ال يجوز تشغيل مصنع املستحضرات الصيدالنية والعشبية في غير تصنيع املستحضرات الصيدالنية والعشبية املرخص له  

 .بتصنيعها

 :املادة الثالثون 

 .يلتزم مصنع املستحضرات الصيدالنية والعشبية بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد

 :املادة الحادية والثالثون 

 .يخضع اإلعالن عن املستحضرات الصيدالنية والعشبية للضوابط التي تحددها الالئحة

 الالئحة:

املستحـضرات الـصيدالنية والعـشبية التـي يتطلـب الحـصول عليهـا وصــفة طبيــة إال فــي عـن والدعاية يحظر اإلعـالن  1/31

  لصحييناملخصــصة للممارسين اأو غيرها من الوسائل      املجــالت واملــؤتمرات والنــدوات والنــشرات العلميــة
ً
، وذلك وفقا

   للضوابط التي تضعها الهيئة. 

التـي    اإلعالنات الخاصـة باملستحـضرات الـصيدالنية والعشبيةوالدعايات و والنشرات يجب أن تكون نصوص البيانات   2/31

يتطلـب الحـصول عليهـا وصــفة طبيــة متفقة مع ما تحتويه من مواد وخواص عالجية وفق ما هو محدد فـي النـشرة  

 . الخاصة باملستحضر أو ملخـص خـواص املستحـضر املعتمدة لدى الهيئة

النظـام للـصيدلي بصرفها بدون وصفة   يجيز اإلعالن عن املستحضرات الصيدالنية والعشبية التي ة و الدعاييسمح ب 3/31

 للضوابط التي تضعها الهيئة.   الحـصول علـى موافقـة الهيئةبعد طبية في وسائل اإلعالن املختلفة  
ً
 ، وذلك وفقا

التوعية باألمراض والتثقيف الصحي للشروط وحمالت  ،خضع املحاضرات العلمية املوجهة للممارسين الصحيينت 4/31

 .والضوابط املعتمدة لدى الهيئة
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وجهة للممارسين الصحيين وقبل نشر حمالت  املعلمية ال اتحاضر امل إقامة قبليجب الحصول على موافقة الهيئة  5/31

 . التوعية باألمراض والتثقيف الصحي املوجهة للجمهور 

 لدى الهيئة، ويجوز للهيئة استثناء بعض   الدعاية و يجب أن يكون املستحضر املراد 6/31
ً
 أو مدرجا

ً
اإلعالن عنه مسجال

 .فقط الصحيين املستحضرات املبتكرة غير املسجلة للتعريف بها في املؤتمرات والندوات املخصصة للممارسين  

 :املادة الثانية والثالثون 

 لإلجراءات التي 
ً
ى املنشأة الصيدلية وفقا صف 

ُ
 ة. تحددها الالئحت

 الالئحة:

املنتجات املوجودة باملنشأة خالل فترة  املستحضرات و تحت التصفية االستمرار في بيع الصيدلية يجوز للمنشأة    1/32

وبمعرفة مدير املنشأة  وذلك دون الدخول في صفقات    - أو من ينوب عنه في حال وفاته- التصفية تحت مسؤولية املالك  

 شراء منتجات جديدة.  

 خالل ثالثين ي  الهيئة  إخطارب     -أو من ينوب عنه في حال وفاته-   ية  املنشأة الصيدليقوم مالك     2/32
ً
 على األقل قبل  كتابة

ً
وما

 .   البدء في إجراءات التصفية

 بإرفاق املعلومات التالية مع اإلخطار: يقوم مالك املنشأة الصيدلية    3/32

 املنشأة وعنوانها ورقم ترخيصها ورقم الهاتف. اسم  .أ

 باملواد املخدرة واملؤثرات العقلية املوجودة و  .ب
ً
 إن وجد.    كمياتهابيانا

 واإلغالق. تحديد موعد التصفية   .ج

اإلعالن عن تصفية املنشأة في صحيفتين محليتين تصدر إحداهما في مقر املنشأة  بيقوم مالك املنشأة الصيدلية  4/32

 موعد اإلغالق  
ً
الصيدلية فإن لم تكن هناك صحيفة في املنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها موضحا

 الصيدلية.  املنشأة اإلعالن على مدخل ورقم هاتف الصيدلية وتعليق صورة من   واسم وعنوان

بصورة من اإلعالن ويحدد تاريخ جرد األدوية املخدرة واملؤثرات العقلية إذا    الهيئة  إبالغ  ب  الصيدليةاملنشأة  يقوم مالك   5/32

 لها بذلك. 
ً
 كانت املنشأة مرخصا

 دى الطرق التالية: املوجودة في املنشأة الصيدلية بإح  املستحضرات الصيدالنية والعشبيةيتم التعامل مع  6/32

 إعادتها إلى املصنع أو املوزع.  .أ

 أو من ينوب عنه في حال وفاته.-بيعها إلى منشأة صيدلية مرخص لها تحت إشراف مالك الصيدلية  .ب
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يتم التعامل مع املواد املخدرة واملؤثرات العقلية بحسب اإلجراءات التي تحددها املادة الثامنة من إجراءات وضوابط   7/32

 املخدرة واملؤثرات العقليةاملواد 

 في املوعد والتاريخ املحدد إلغالق املنشأة بما يلي:  -أو من ينوب عنه في حال وفاته يةاملنشأة الصيدل يقوم مالك 8/32

 إلى مالك آخر. تهاإزالة جميع اللوحات واإلعالنات من املنشأة إذا لم تتم املوافقة على نقل ملكي .أ

 .الهيئةترخيص إلى الرفع طلب إلغاء  .ب

 .الهيئة  رفع نتائج جرد األدوية واألدوية املخدرة إلى .ج

 

 :املادة الثالثة والثالثون 

تتولى الهيئة التفتيش على املنشآت الصيدلية وعلى املستحضرات الصيدالنية والعشبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام  

في حدود ما تقرره الالئحة   -بتسميتهم قرار من الرئيس، ويكون لهم النظام والئحته، وذلك من خالل املفتشين الصادر 

 :ما يأتي -

 .ضبط املستحضرات الصيدالنية والعشبية املخالفة ألحكام النظام .1

 ملا يأتي .2
ً
 :التعامل مع املضبوطات املخالفة، وذلك وفقا

 . لتحفظ عليها وعلى املستندات املتعلقة بها، عند االقتضاءا .أ 

 .أخذ العينات للتحليل  .ب

   .ج
ً
ا، إذا كان مسجال  . التوصية بإتالف ما يثبت فساده، أو غشه، أو انتهاء صالحيته، أو ضرره صحيًّ

 .التوصية بإتالف املضبوطات غير املسجلة  .د

 لألصول الفنية املتعارف عليها، وتتولى تنفيذه  
ً
ويكون اإلتالف بعد صدور قرار به من الهيئة، وذلك وفقا

ن لهذا الغرض بقرار من الرئيس. ويتحمل املخالف تكاليف عملية اإلتالف -أو أكثر   - لجنة   .تكو 

 الالئحة:

 و تتولى الهيئة التفتيش على املستحضرات الصيدالنية  1/33
ً
  إلجراءات التفتيش املعتمدة   العشبية و املنشأة الصيدلية، وفقا

 من الهيئة. 
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 املادة الرابعة والثالثون:

 
ً
 ل من:  ألحكام النظام ك يعد مخالفا

 غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدالني أو عشبي.   .1

، أو منتهي الصالحية، أو غير   .2
ً
، أو فاسدا

ً
 مغشوشا

ً
 أو عشبيا

ً
 صيدالنيا

ً
باع، أو صرف، أو حاز بقصد االتجار مستحضرا

 مسجل.  

 باملخالفة لشروط التسجيل، أو أي حكم من أحكام النظام الئحته.   .3
ً
 أو عشبيا

ً
 صيدالنيا

ً
 صنع أو ركب مستحضرا

ا أو ع .4  صيدالنيًّ
ً
، أو منتهي الصالحية، أو حاول  أدخل إلى اململكة مستحضرا

ً
، أو فاسدا

ً
ا غير مسجل، أو مغشوشا شبيًّ

ٍّ من ذلك
 .إدخال أي 

استعمل للترويج للمستحضر الصيدالني أو العشبي معلومات غير حقيقية، سواء على املستحضر، أو في الدعاية له،   .5

 .أو باملخالفة لشروط التسجيل

ا  .6 ا أو عشبيًّ  صيدالنيًّ
ً
 .باملخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة نقل أو خزن مستحضرا

 .أدخل إلى اململكة عبوات أو أغلفة ملستحضر صيدالني أو عشبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك .7

 .صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة ملستحضر صيدالني أو عشبي بقصد الغش .8

 .نظامارتكب أي مخالفة أخرى ألحكام ال .9

 

 :املادة الخامسة والثالثون 

ٍّ من األفعال املنصوص عليها في املادة )الرابعة   .1
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أي 

 :والثالثين( من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية

  .غرامة ال تزيد على )خمسة ماليين( ريال -أ

 إغالق   -ب
ً
 ملدة ال تتجاوز )مائة وثمانين( يوما

ً
 .املنشأة الصيدلية مؤقتا

 .إلغاء الترخيص -ج

 .وتجوز مضاعفة العقوبتين املنصوص عليهما في الفقرتين )أ( و)ب( في حال تكرار ارتكاب املخالفة

( من املادة  8( و)7)( و4( و)2( و)1إذا كانت املخالفة تتمثل في ارتكاب أي من األفعال املنصوص عليها في الفقرات ) .2

)الرابعة والثالثين( من النظام، فتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على )عشر( سنوات، أو الغرامة التي ال تزيد على  

. ويجوز 
ً
/ب(  1إيقاع أي من العقوبتين املنصوص عليهما في الفقرتين )  -إضافة إلى ذلك   -)عشرة ماليين( ريال، أو بهما معا

 .املادة/ج( من هذه 1أو )



 

25 
 

 

 

 املادة السادسة والثالثون: 

مائة ألف ريال في حق املكاتب العلمية، ومراكز االستشارات الدوائية   (100.000تتولى الهيئة توقيع عقوبة الغرامة فيما دون )

( مائتي ألف ريال في حق مستودعات االتجار  200.000أو تحليل املستحضرات الصيدالنية املخالفة، وفيما دون )

ستحضرات  ( ثالثمائة ألف ريال في مصانع امل300.000باملستحضرات الصيدالنية والعشبية املخالفة، وفيما دون )

 لجدول يصدر 
ً
 للمخالفات، والعقوبات املحددة لكل    هالصيدالنية والعشبية املخالفة، وذلك وفقا

ً
املجلس يتضمن تصنيفا

منها. وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الرئيس أو من فوضه. وفي جميع األحول، يكون للهيئة عند الضرورة اتخاذ ما تراه من  

 تدابير احترازية.  

 :بعة والثالثون املادة السا

ن بقرار من املجلس لجنة )أو أكثر( ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة، يكون أحدهم .1 ا - على األقل  -  تكو   نظاميًّ
ً
 .مستشارا

  -( من هذه املادة 1املشار إليها في الفقرة )  -دون اإلخالل بما ورد في املادة )السادسة والثالثين( من النظام، تختص اللجنة  .2

 :يـأتيبما 

وإيقاع   -( من املادة )الخامسة والثالثين( 2عدا املخالفات املشار إليها في الفقرة ) -النظر في مخالفات أحكام النظام   -أ

 .( من املادة )الخامسة والثالثين( من النظام1العقوبات املنصوص عليها في الفقرة )

 للمادة )السادسة والثالثين( من  النظر في التظلمات التي تقدم إلى الهيئة من قرارات توقي -ب
ً
ع العقوبات الصادرة وفقا

 .النظام

 .تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من املجلس .3

 من تاريخ العلم بها. وفي حال إلغاء املحكمة   .4
ً
يجوز االعتراض على قرارات اللجنة أمام املحكمة اإلدارية خالل )ستين( يوما

العقوبة الصادر من اللجنة، تتولى املحكمة النظر في املخالفة، وإيقاع العقوبة املناسبة من العقوبات  اإلدارية لقرار 

 .املنصوص عليها في املادة )الخامسة والثالثين( من النظام

 املادة الثامنة والثالثون: 

للتحقيق   ؛م، فتحال إلى النيابة العامة( من املادة )الخامسة والثالثين( من النظا2إذا كانت املخالفة مشمولة بحكم الفقرة )

 لإلجراءات النظامية.  
ً
 فيها، وإحالتها إلى املحكمة املختصة وفقا
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 :املادة التاسعة والثالثون 

النص على نشر منطوقه على نفقة املخالف في صحيفة    -بحسب األحوال  -يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة 

إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة،  محلية تصدر في مقر  

وذلك بحسب نوع املخالفة املرتكبة وجسامتها وتأثيرها؛ على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن  

 .القرار بفوات ميعاد التظلم عليه أو بتأييده من املحكمة املختصة 

 املادة األربعون: 

 من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.  
ً
 يصدر املجلس الالئحة خالل )مائة وعشرين( يوما

 :املادة الحادية واألربعون 

هـ، 1425/  6/  1( وتاريخ 31يحل النظام محل نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

 .ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام

 :املاد ة الثانية واألربعون 

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   يعمل 
ً
 بالنظام بعد )مائة وعشرين( يوما

  

 


