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المقدمـــة
ســـعيµ من الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة بإدارة المســـتحضرات الخاضعة 

للرقابة في تطوير وتحسين إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

والتشـــريعات الخاصة بها، فقد تم تحديث ا�جراءات والضوابط بناًء على ما تم 

رصـــده من مالحظـــات واقتراحات من قبـــل الجهات التي تتعامـــل مع ا	دوية 

المخـــدرة والمؤثـــرات العقليـــة وذلك بما يتناســـب مـــع ا	نظمـــة والخدمات 

ا�لكترونية الحديثة.

وبا�شـــارة إلى برنامج ا	دويـــة المخدرة ا�لكتروني (NDS) فإنـــه قد أصبح إلزاًما 

على جميـــع الجهات التي تتعامل مـــع ا	دوية المخدرة والمؤثـــرات العقلية أن 

تقوم بالتســـجيل فيه وااللتـــزام بتقييد جميع العمليات مـــن خالله، ويمكنكم 

االسترشاد بدليل المستخدم الخاص به عبر موقع الهيئة ا�لكتروني.

ورغبًة من الهيئة في المســـاهمة في تسهيل إجراءات وضوابط المواد المخدرة 

والمؤثـــرات العقليـــة فإنه ُيســـعدنا تلقـــي استفســـاراتكم واقتراحاتكم عبر 

التواصل المباشـــر مع إدارة المســـتحضرات الخاضعة للرقابة بقطاع الدواء على 

الهاتـــف (0112038222) وبالتحويـــالت (5322-5147-5712) أو من خالل البريد 

narcotic.drug@sfda.gov.sa :ا�لكتروني
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نظــــــام مكافحـــــة 
المخـدرات والمؤثرات 

العقلية 



المادة ا�ولى:

ــ المعاني  ــ أينمـــا وردت في هذا النظامـ  يقصـــد با�لفاظ والعبارات ا�تيةـ 

المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خالف ذلك :

المواد المخـــدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعـــة من المواد المخدرة 

المدرجة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.

المؤثـــرات العقليـــة : كل مـــادة طبيعية أو مركبـــة أو مصنعة مـــن المؤثرات 

العقلية المدرجة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا النظام .

السالئف الكيميائية : المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات 

أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا النظام .

الجلـــــــب: إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقليـــــة إلى المملكـــة.

التصديــــر: إخـراج المـواد المخـدرة أو المؤثـــرات العقليــــة من المملكة.

التهـريــب: كل ما يعد تهريبµ وفقــــµ لما ينـــص عليــه نظام الجمــــارك. 

ا�نتـــــــــاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي .

الصنـــــــع: جميع العمليات غيـــر ا�نتاجية التـــي يتم الحصول بها على مــــواد 

مخــــدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية واالستخــــراج وتحويل المخدرات إلى 

مخدرات أخرى، والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات 

غير التي تركبها الصيدليات بناًء على وصفة طبية.

االســـتخالص: تحليل مادة مخـــدرة أو مؤثر عقلي وفصـــل عناصرهما المكونة 

لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
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الحيــــــــــــــازة: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على ســـبيل 

التملك أو االختصاص.

ا�حـــراز: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على ســـبيل التملك 

واالختصاص 	ي غرض.

الوســـاطة: التوســـط بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية 

بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين ا	طراف والتقريب بينهم �تمام الصفقة.

الخبـــرة الفنية والدليل المادي: إجراء التحليـــل المخبري في المختبر المعتمد 

للكشـــف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة أو المؤثر 

العقلي من عدمها. 

المتحصـــالت : أي مال أو ما ُيَقّوم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشـــر أو غير 

مباشر نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

ا�مـــوال : ا	صـــول أيµّ كان نوعهـــا، منقولة أو غيـــر منقولة، ماديـــة أو غير ذلك، 

والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك ا	صول أو أي حق متعلق بها.

غسل ا�موال: أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (بوساطة) بغية 

اكتســـاب أموال أو حقـــوق أو ممتلكات نتيجـــة ارتكاب أي جريمـــة من الجرائم 

المنصـــوص عليها في هذا النظـــام، أو نقلهـــا، أو إخفاء أو تمويـــه حقيقتها أو 

مصدرهـــا أو مكانهـــا أو حركتهـــا أو الحقـــوق المتعلــــقة بهـــا أو ملكيتها، أو 

المســـاهمة بصورة أصلية أو تبعية في هذه ا	عمال بهـــدف إخفاء المصدر غير 

المشـــروع ل�موال أو تمويهه أو بقصد مســـاعدة أي شـــخص لـــه عالقة بهذه 

الجرائم لتمكينه من غسل ا	موال وا�فالت من العقاب.

الحجز التحفظي: حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو ســـلطة مختصة، يمنع 

صاحب ا	شـــياء أو ا	مـــوال ذات الصلة بالقضية المنظورة مـــن التصرف فيها أو 

نقلها أو تحويلها.

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 



المصادرة : إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، 

لصلتها بجريمة منصوص عليها في هذا النظام أو لكونها متحصلة عنها.

الالئحة : الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
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ال يعد جلبµ أو تصديرÐ أو تهريبµ الكميات المحددة من ا	دوية الطبية التي تحتوي 

على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وســـائط النقل، كالسفن والطائرات، 

لمواجهة الحاالت الطارئة وا�ســـعافات ا	ولية، بشرط أن يكون مصرحµ بها في 

الدولة التي تحمل واســـطة النقل علمها أو جنســـيتها، وأن يعلن المسؤول عن 

واســـطة النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولهـــا إلى المملكة وعند 

مغادرتها . وتحدد الالئحة وســـائط النقل المعنية بهذا االستثناء، والحد ا	قصى 

لمقادير ا	دوية أو المستحضرات التي يجوز أن تحملها، ونسبة المادة المخدرة أو 

المؤثر العقلي فيها، والضوابط الالزمة للحيلولة دون تسربها من واسطة النقل 

حال وجودهـــا داخل إقليم المملكة . وتعد هذه ا	دوية أو المســـتحضرات في 

حكم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصرح بمرورها عبر المملكة. 

المادة الثانية:

تعد ا�فعال ا�تية أفعاًال جرمية:
تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.

جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها 

أو صنعها أو اســـتخالصها أو تحويلها أو اســـتخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو 

بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها 

المادة الثالثة:

ا�فعال المجرمة

.1



أو تعاطيها أو الوســـاطة فيها أو تســـهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو 

التموين بها، إال في ا	حوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقµ للشروط 

وا�جراءات المقررة فيه.

زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي 

جـــزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحـــرازه أو التصرف فيه، وذلك في 

جميـــع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشـــاركة في أي من 

 µحـــوال المنصوص عليهـــا في هذا النظـــام وطبق	فعـــال إال في ا	هـــذه ا

لÔجراءات المقررة فيه. ويعد زارعµ كل من قام بعمل من ا	عمال الالزمة لنمو 

البذور أو الشتالت أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.

صنع معدات أو مـــواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد اســـتخدامها في 

زراعة المواد المخـــدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشـــكل غير 

مشروع.

غســـل ا	موال المحصلة نتيجة ارتـــكاب أي جريمة مـــن الجرائم المنصوص 

عليها في هذا النظام.

المشـــاركة باالتفاق أو التحريض، أو المساعــــدة في ارتكــــاب أي من ا	فعال 

المنصــوص علــيها فـي الفقــرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة.

الشروع في ارتكاب أي فعــــل مـن ا	فعـال المنصــــوص عليها في الفقرات 

6،5،4،3،2،1 من هذه المادة.
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االختصاص القضائي

للســـلطات المختصـــة فـــي المملكة مراقبـــة مرتكبـــي الجرائم 
المنصوص عليها في هذا النظام ومالحقتهم في ا�حوال ا�تية:
إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها.

إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة.

إذا وقعـــت الجريمة على ظهر ســـفينة أجنبية أثناء مرورهـــا بالبحر ا�قليمي 

للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها.

إذا طلب ربان الســـفينة أو ممثل دبلوماســـي أو موظف قنصلي لدولة علم 

السفينة مساعدة السلطات المحلية التخاذ التدابير الالزمة لمكافحة االتجار 

غير المشـــروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وفق مـــا نصت عليه المادة 

(السابعة والعشرون) من اتفاقية ا	مم المتحدة لقانون البحار.

إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة.

المادة الرابعة:

للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب 

أو االتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي 

البحار متـــى توافرت لديها أســـباب تدعو لالعتقاد بأن تلك الســـفينة ترفع علم 

المملكة. وللدولة المطلوب منها المساعدة اتخاذ ا�جراءات الالزمة إزاء السفينة 

أو ا	شـــخاص أو البضائع التي تحملها، بعد التنسيق مع السلطات المختصة في 

المملكة.

المادة الخامسة:

.1

.2

.3

.4

.5
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المادة السادسة:
تعد قواعد االختصـــاص ـــ الواردة في المادتين (الرابعة) و(الســـابعة عشـــرة) من 

اتفاقية ا	مم المتحدة لعام 1988م، بشأن االختصاص بمالحقة جرائم المخدرات 

أو المؤثرات العقلية المرتكبة على متن الســـفن أو الطائـــرات ـــ مكملة وموضحة 

لقواعد االختصاص المحددة في هذا النظام، وذلك في جميع ا	حوال.

المادة السابعة:
على السلطات المختصة في المملكة مالحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي 

أقدم ـــ خارج المملكة ـــ على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في 

المـــادة (الثالثة) من هذا النظام وكانت الجريمـــة المرتكبة معاقبµ عليها في 

البلد الذي ارتكبت فيه، ولم يالحق أو يعاقب من قبل سلطات ذلك البلد.

يطبـــق ما نصـــت عليه الفقـــرة (1) من هـــذه المادة على موظفي الســـلك 

الدبلوماســـي أو القنصلي من الســـعوديين خـــارج المملكـــة إذا حالت دون 

مالحقتهم الحصانة التي يتمتعون بها لدى الدول المعتمدين لديها.

.1

.2

المادة الثامنة:
على الســـلطات المختصة فـــي المملكة اتخـــاذ ا�جراءات ومالحقة ا	شـــخاص 

المتهميـــن باالشـــتراك الجرمـــي والمســـاهمة ا	صليـــة أو التبعية أو عـــن طريق 

المســـاعدة بالتدخل أو التحريض أو ا�عداد أو الشـــروع في ارتـــكاب إحدى الجرائم 

المنصوص عليها في المادة الثالثـــة من هذا النظام خارج أراضي المملكة، إذا كان 

قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة.

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
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المساعدة القانونية

التسليم المراقب

تلتزم الســـلطات المختصة فـــي المملكة بتقديم المســـاعدة القانونية المتبادلة 

وفقـــµ ل�نظمة واللوائـــح واالتفاقيات التي تكون المملكة طرفـــµ فيها، كما تلتزم 

بمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة التاسعة:

تحدد الالئحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المســـاعدة وشكلها ومحتوياتها 

واالستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.

المادة العاشرة:

للســـلطات المختصة فـــي المملكة الســـماح لكمية من المـــواد المخدرة، أو 

المؤثرات العقلية، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، 

أو الخروج منه، بالتنسيق مع ســـلطات الدول المعنية؛ للكشف عن ا	شخاص 

المتورطيـــن في ارتـــكاب جريمة تهريب هـــذه المواد واالتجـــار فيها والقبض 

عليهم . ويشمل ذلك ما يأتي:

االتفاق مع ســـلطات الـــدول ا	خرى علـــى تفتيش الشـــحنات المتفق على 

إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير.

 االتفاق مع ســـلطات الـــدول ا	خرى على أن يســـتبدل بالمـــواد المخدرة أو 

المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شـــبيهة خشـــية تســـربها أثناء 

نقلها، ويراعى في ذلك ـــ عند الضـــرورة ـــ االتفاق على ا	مور المالية الالزمة 

لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب.

تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة.

المادة الحادية عشرة:
.1

.2

ب.

 أ.
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.1

.2

.3

.4

.5

المادة الثانية عشرة:

الترخيص باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات 
العقلية أو االتجار فيها �غراض مشروعة

ال يجوز اســـتيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها 	غراض مشروعة 

إال بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصــــة لمدة 

سنة قابلــــة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص لـه، والمادة 

المخدرة، أو المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده الالئحة. 

المادة الثالثة عشرة:
يقصر منح رخصة اســـتيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها 

على المنشآت ا�تية:

شركات ا	دوية ووكالئها.

مستودعات بيع ا	دوية بالجملة.

المؤسســـات العالجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية 

التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي 

يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

المصانع المرخص لها بصنع ا	دوية التي يدخـــل في تركيبها مواد مخدرة أو 

مؤثرات عقلية.

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
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ال يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إال داخل طرود محكمة 

ا�غالق، مع بيان يحدد اســـم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدالني حتى 

لو كانت عينة . وال يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى. 

المادة الرابعة عشرة:

لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها 

أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها الالئحة.

المادة الخامسة عشرة:

المادة السادسة عشرة: 
ال يجوز تســـليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التـــي تصل إلى الجمارك إال 

بموجب رخصة فســـح صادرة من وزارة الصحة، علـــى أن تعاد هذه الرخصة إليها 

بعد انتهاء الفسح.

المادة السابعة عشرة:
لوزير الداخليـــة الترخيص للمصالح وا�دارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث 

العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا 

النظام ل�غراض الطبية والبحث العلمي بالضوابط والشروط المقررة لذلك وفق 

ما تحدده الالئحة.

المادة الثامنة عشرة:
ال يجـــوز نقل المـــواد المخدرة أو المؤثـــرات العقلية داخـــل المملكة إال بموجب 

الضوابط والشروط التي تحددها الالئحة.
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المادة التاسعة عشرة:
لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية 

عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفقµ لما تحدده الالئحة.

المادة الحادية والعشرون:
يكون مســـؤوًال عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستودعات 

ومصانـــع ا	دويـــة والمؤسســـات العالجيـــة صيدلي ســـعودي أو فنـــي صيدلي 

ســـعودي. ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في ا	قسام الداخلية للمؤسسات 

العالجية مسؤوًال عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

المادة العشرون:
لـــوزارة الصحة الترخيـــص باالتجار في المـــواد المخدرة أو المؤثـــرات العقلية 

لالســـتعمال الطبـــي والعلمي داخـــل المملكة لمســـتودعات بيـــع ا	دوية 

بالجملة ومصانع ا	دوية والصيدليات، على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي 

مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.

ــ المرخص لها باالتجار في المواد المخدرة  ال يجوز لصاحب المنشأة الصيدليةـ 

أو المؤثرات  العقلية ـــ التصرف في المنشأة إال بعد موافقة وزارة الصحة.

.1

.2

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
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المادة الثانية والعشرون:
ال يجوز تعيين أي شخص يكون مسؤوًال عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات 

العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من ا�شخاص ا�تي بيانهم :

من حكم عليه بحد السكر.

من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو ا	مانة.

من ســـبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي 	ســـباب مخلة بالشـــرف

أو ا	مانة.

.1

.2

.3

.4

المادة الثالثة والعشرون:
على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية 

أو تصديرهـــا أو حيازتهـــا أو االتجار فيهـــا، أو المؤسســـات العالجيـــة أو البحثية 

المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أن تقوم بتسجيلها 

ومراقبة صرفهـــا . كما أن عليها تقديم بيانات تســـجيل هذه المـــواد إلى وزارة 

الصحة، وذلك وفـق ما تحدده الالئحة.

المادة الرابعة والعشرون:
ال يجـــوز بيـــع المواد المخـــدرة أو المؤثـــرات العقليـــة بالجملة إال للمنشـــآت 

الصيدلية والمؤسسات العالجية المرخص لها بذلك.

ال يجـــوز للمؤسســـات العالجيـــة التصرف في المـــواد المخـــدرة أو المؤثرات 

العقلية المخصصة لها لجهات أخرى إال بعد موافقة وزارة الصحة.

ال يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبيعة إال للصيادلة أو فنيي 

الصيدلة المســـؤولين عن المواد المخـــدرة أو المؤثرات العقلية في المنشـــآت 

المرخص لها باالتجار في ذلك، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي.

.2

.1

.3
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الترخيص في صنع المستحضرات الطبية
التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

المادة الخامسة والعشرون:
يتم الترخيص بإنشـــاء مصانـــع أو معامل تختص بإنتاج مـــواد مخدرة أو مؤثرات 

عقلية أو فصلها، أو تشييدها 	غراض علمية أو تجارية، بقرار من مجلس الوزراء.

المادة السادسة والعشرون:
يتـــم الترخيص لمصانع ا	دوية بصنع مســـتحضرات طبية يدخـــل في تركيبها 

مواد مخدرة أو مؤثرات عقليـــة بموجب ترخيص من وزارة الصحة، على أن تتوافر 

في طالب الترخيص شـــروط الترخيـــص باالتجار في المواد المخـــدرة وأن يكون 

حاصًال على هذا الترخيص.

المادة السابعة والعشرون:
ال يجوز للمصانـــع المرخص لها التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية 

الحاصلة عليها   أو اســـتعمالها إال في صنع المستحضرات الطبية المحددة في 

الترخيص. وعليها إتباع ا	حكام الواردة في هذا النظام والئحته بشـــأن تسجيل 

هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها.

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
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حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
وإجراءات صرفها

المادة الثامنة والعشرون:
تحفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان 

خاص بهـــا داخل أوعيتها ا	صليـــة وبصورة محكمة ال تترك مجـــاًال للعبث بها أو 

تغيير كميتها أو تراكيبها أو أوزانها أو نسب تركيزها . وتحدد الالئحة شروط ذلك.

المادة التاسعة والعشرون:
ال يجوز للصيدلي صرف أدوية ـــ تحددها وزارة الصحة ـــ تحتوي على مواد مخدرة 

أو مؤثرات عقلية إال بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشـــري أو بيطري أو 

طبيب أســـنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة فـــي المملكة . وتحدد الالئحة 

شروط الوصفة وبياناتها، ومدة صالحيتها.

المادة الثالثون:
تحفـــظ الوصفـــة الطبية الخاصـــة بمواد مخـــدرة أو مؤثرات عقليـــة بعد صرف 

محتوياتهـــا في الصيدلية، ويســـجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بســـجل 

الوصفـات الطبية وتختم بخاتم الصيدلية بما يفيد الصرف. وتحدد الالئحة مدة 

حفظ هذه الوصفات.

المادة الحادية والثالثون:
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية 

من أدوية تحتــــوي على مواد مخـــدرة أو مؤثرات عقلية، ومـــا يصرف منها، في 

سجالت خاصة بذلك، وفق ما تحدده الالئحة.
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 التصريح بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية
واستعمالها في العالج

المادة الثانية والثالثون:
على كل مؤسســـة عالجيـــة أن تراجع من وقت إلى آخر إجـــراءات وصف ا	دوية 

المخـــدرة أو المؤثـــرات العقلية وصرفهـــا؛ للتحقق من صحة دواعــــي وصفها 

وصرفها وفق مـــا تقتضيه ا	صول الطبية المتعارف عليهـــا، وإبالغ وزارة الصحة 

عند اكتشاف أي تجاوز في هـذا الخصوص.

المادة الثالثة والثالثون
يرخـــص ل�طباء بحيـــازة ا	دوية المخـــدرة أو المؤثـــرات العقليـــة، ووصفها 

وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها الالئحة.

للمســـعفين المتخصصين حيازة وإعطاء بعض ا	دوية ا�سعافية المحتوية 

على مـــواد مخـــدرة أو مؤثرات عقلية فـــي الحاالت ا�ســـعافية فقط، وفق 

الضوابط التي تحددها الالئحة.

المادة الرابعة والثالثون:
يحظر على الطبيب أن يحرر لنفســـه أو 	حد أفراد عائلتـــه وصفة 	دوية تحتوي 

على مواد مخدرة  أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت.

.2

.1

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
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الترخيص للمرضى بحيازة مواد مخدرة
أو مؤثرات عقلية وتعاطيها

المادة الخامسة والثالثون:
ال يجوز 	ي شخص غير مرخص لـه حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم 

يصفها له طبيب مرخص له بحســـب أحكام هذا النظام . وال يجوز له التنازل 

عن ا	دوية المخـــدرة أو المؤثرات العقلية التي حصل عليها بقصد العالج بأي 

صورة كانت و	ي شـــخص كان . وعليه إعادة مـــا صرف له أو ما تبقى منه إلى 

مصدره عند عدم استعماله.

في حالة وفاة من صرفت لـه أدوية مخدرة يجب على من بحوزته تلك ا	دوية 

إعادتها إلى مصدرها.

المادة السادسة والثالثون:
يحظر جلب الســـالئف الكيميائية المدرجة في الجدول رقـــم (3) المرافق لهذا 

النظام، أو تصديرها أو صنعها أو االتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، 

إال وفقµ للشـــروط وا�جراءات التـــي تحددها الالئحة، كما تحـــدد الالئحة كيفية 

مراقبتها والجهة المختصة بذلك.

.2

.1
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العقوبات
أوًال: العقوبات ا�صلية

المادة السابعة والثالثون:
أوًال: مـــع مراعاة ما ورد في البند (ثانيÂ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيًرا 

من ثبت شرعÂ بحقه شيء من ا�فعال ا�تية: 

تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.

جلب أو استيراد أو تصدير أو ُصنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي 

مواد مخـــدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غيـــر ا	حوال المرخص بها 

في هذا النظام.

المشاركة باالتفاق في ارتكاب أي من ا	فعال المنصوص عليها في الفقرات 

السابقة.

ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو ا�هداء أو التوزيع أو 

التسليــــم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت �دانته بالترويج 

في المرة ا	ولى.

الترويج للمرة ا	ولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانـتــــه بـارتكـاب أحـد 

ا	فعــال المنصـوص عـليها في الفـقرات 3،2،1 من هذه المادة.

ثانيÂ: يجوز للمحكمة ـ �ســـباب تقدرها ـ النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة 

الســـجن التي ال تقـــل عن خمس عشـــرة ســـنة، وبالجلد الـــذي ال يزيد على 

خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف ريال.

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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ثالثـــÂ: إذا كان الجانـــي ممن تنطبـــق عليه الحاالت ا�تية، ولـــم يحكم عليه 

بعقوبـــة القتل المنصوص عليها في البنـــد (أوًال) من هذه المادة، فيعاقب 

بالســـجن لمدة ال تقل عن خمس وعشـــرين ســـنة وبالجلد بمـــا ال يزيد على 

خمســـين جلدة في كل دفعة، وبغرامة ال تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. 

وهذه الحاالت هي:

إذا عـــاد الجاني إلى ارتـــكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكـــم عليه الرتكابه 

إحداها، وكانت العقوبة استنادÐ إلى نص هذه المادة. 

إذا كان الجاني موظفµ عامµ أو مســـتخدمµ أو مـــن المكلفين بتنفيذ أحكام 

هذا النظام،أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية 

أو الرقابة على تداولها   أو حيازتها.

إذا كان الجانـــي شـــريكµ في عصابـــة منظمـــة وكان من أغراضهـــا تهريب 

المخـــدرات أو المؤثـــرات العقلية إلى المملكـــة أو االتجار فيهـــا أو تقديمها 

للتعاطي، أو إذا تالزمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب ا	سلحة أو تزييف 

العملة أو ا�رهاب.

إذا كان الجاني مسلحµ واستخدم سالحه أثناء تنفيذ جريمته.

المادة الثامنة والثالثون:
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد على خمس عشرة سنة، 

وبالجلد بما ال يزيد على خمســـين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى 

خمسين ألف ريالـ  كل من حاز مادة مخدرة أو بذورÐ أو نباتµ من النباتات التـي تنتج 

مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئµ من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو 

أحرزه أو ســـّلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت 

أو توســـط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد االتجار أو الترويج بمقابل أو بغير 

مقابل، وذلك في غير ا	حوال المرخص بها في هذا النظام.

.1

.1

.2

.3

.4
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تشـــدد العقوبات المنصـــوص عليها في الفقـــرة (1) من هـــذه المادة في

الحاالت اÝتية:

إذا توافـــرت في الجانـــي إحدى الحاالت المبينـــة في البند (ثالثـــµ) من المادة 

(السابعة والثالثين) من هذا النظام.

إذا ارتكـــب الجاني جريمته أو جزًءا منها في أحد المســـاجد أو دور التعليم أو 

المؤسسات ا�صالحية، وفقµ لما تحدده الالئحة.

 إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ـــ محل الجريمة ـــ من الهيروين 

أو الكوكاييـــن أو أي مـــادة مماثلة لها نفـــس الخطورة بناًء علـــى تقرير فني 

معتمـــد من وزارة الصحة، على أن تكون ضمـــن المواد المدرجة في الجداول 

المرافقة لهذا النظام.

إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحًدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن لــــه 

سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرÐ، أو قدم لقاصر مخدًرا أو باعه 

إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.

كل مـــن هيـــأ مكاًنا بمقابـــل أو أداره لتعاطي المـــواد المخـــدرة أو المؤثرات 

العقلية.

.2

المادة التاسعة والثالثون:
يعاقب بالســـجن مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما ال 

يزيد على خمســـين جلدة في كل مرة، وبغرامة ال تقل عـــن ثالثة آالف ريال وال تزيد 

على ثالثين ألف ريال- كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها 

أو ســـلمها أو تســـلمها لغيـــر قصد االتجـــار أو الترويـــج أو التعاطي أو االســـتعمال 

الشخصي، وذلك في غير ا	حوال المرخص بها في هذا النظام.

 أ.

ب.

ج.

د.

هـ.

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
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المادة ا�ربعون:
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على عشر سنوات وبالجلد 

بما ال يزيد على خمســـين جلدة في كل مرة، وبغرامة ال تقل عن خمســـين ألف 

ريال ـ كل شـــخص ارتكب الفعل المنصـــوص عليه في الفقـــرة (5) من المادة 

(الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشـــد إذا توافرت في القضية 

أسباب موجبة لذلك.

تعاقب بغرامة ال تقل عن ثالثمائة ألف ريال أي شـــركة أو مؤسســـة أو منشـــأةـ  

حتى وإن كان غير مرخص لها نظامµ بممارســـة نشـــاطها ـ أدين مديرها أو أحد 

منســـوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) 

من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.

إذا كان هـــذا الفعـــل معاقًبا عليه بموجب هذا النظــــام ونظـــام آخر فتطبق 

العقوبة ا	شد.

.1

.2

.3

المادة الحادية وا�ربعون:
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنتين، كل من ارتكب 

أحد ا	فعـــال الجرمية المنصـــوص عليها فـــي المادتين (الســـابعة والثالثين) 

و(الثامنة والثالثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو االســـتعمال 

.µحوال المصرح بها نظام	الشخصي في غير ا

تشدد العقوبة في الحاالت اÝتية:

 إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية 

أو الرقابـــة على حيازتهـــا أو تداولها، أو الذين لهم صلـــة وظيفية بأي نوع من 

أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.

 إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها 

أثناء تأدية عمله.

.1

.2

أ.

ب.
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المادة الثانية وا�ربعون:
ال تقام الدعوى بســـبب تعاطي أو اســـتعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات 

العقليـــة بحق مرتكب أحد هـــذه ا	فعال إذا تقدم بنفســـه أو أحد أصوله أو 

فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبµ عالجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة 

المتعاطـــي أو المدمن من مخـــدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت، أو ا�رشـــاد

إلى مكانها.

يجـــوز حفـــظ التحقيق في قضايا اســـتعمال المـــواد المخـــدرة أو المؤثرات 

العقلية في المرة ا	ولى إذا تحققت االعتبارات اÝتية:

. µأّال يتجاوز عمر المتهم عشرين عام

.µأّال تقترن جريمة االستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرع

 أّال تقترن جريمة االستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب 

في ذمته حقوًقا خاصة.

 Ðأّال يكون قد صدر من المتهمـ  عند ضبطهـ  أي مقاومة شديدة تحدث ضرر

لسلطة القبض أو غيرهم.

.1

المادة الثالثة وا�ربعون:

.2

أ.

ب.

ج.

د.

يجــــوز ـــ بدًال من إيقاع العقوبة على المدمن بســـبب تعاطي المواد المخدرة أو 

ــ ا	مر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض.  المؤثـــرات العقليةـ 

وتحدد الالئحـــة الحاالت التي يجوز فيها ا	مر بإيـــداع المدمن المصحة والجهة 

التي تأمر بإيداعه وشروط ا�فراج عنه.

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
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المادة الرابعة وا�ربعون:
تكـــون لجنة بقرار من وزير الداخلية باالتفاق مع وزير الصحة تســـمى لجنة النظر 

في حاالت ا�دمان. وتحدد الالئحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات 

سير العمل فيها.

المادة الخامسة وا�ربعون:
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة عالجه أًيا من الجرائم المنصوص عليها 

في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة الســـجن المحكـــوم بها عليه بعد خصم 

المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.

المادة السابعة وا�ربعون:
لوزير الداخليـــة ـــ أو من يفوضه ـــ االكتفاء بإبعاد مدمـــن المخدرات أو المؤثرات 

العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ال 

تفيـــض عن حاجته واســـتعماله الشـــخصي. وتحـــدد الالئحة نوع هـــذه المواد 

وكميتها.

المادة السادسة وا�ربعون:
يعاقب بالســـجن مـــدة ال تزيد علـــى ثالثة أشـــهر أو بالجلد بمـــا ال يزيد على 

خمســـين جلـــدة، كل من ضبط يتـــردد على مـــكان معد لتعاطي المــــواد 

المخـــدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيهـــا، مع علمه بما يجري في 

ذلك المكان.

ال يســـري حكم هذه المـــادة على زوج من أعـــد المكان المذكـــور لتعاطي 

المخدرات أو المؤثرات العقلية، وال على أصوله أو فروعه أو إخوته، وال على من 

يقيم في المكان المذكور، إال إذا شاركوا في الجريمة.

.1

.2
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المادة الثامنة وا�ربعون:
كل من ارتكب فعًال مخالفµ لحكم المادة (السادسة والثالثين) من هذا النظام، 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر، وبغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف ريال، أو 

بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة التاسعة وا�ربعون:
مع عدم ا�خالل بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة ال تزيد على عشرين 

ألف ريال:

 كل من رخص لــــه بحيازة مواد مخـــدرة أو مؤثرات عقليـــة أو االتجار فيها 

وخالف ما نصـــت عليه المواد (الثالثة والعشـــرون) و(الثالثـــون) و(الحادية 

والثالثون) من هذا النظام.

 كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص لـه باالتجار في المواد المخدرة 

أو المؤثـــرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشـــرون) من 

هذا النظام.

 كل من رخص لـه بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من 

المشـــار إليها في الجـــداول ٤،٢،١ المرافقة لهذا النظام، وحاز بحســـن نية 

كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه .

تضاعـــف عقوبـــة المخالف فـــي حالة العود إلـــى ارتكاب فعـــل مماثل من 

ا	فعال المنصوص عليها في الفقرة (1) مـــن هذه المادة قبل انقضاء ثالث 

سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغالق المحل.

.1

.2

أ.

ب.

ج.

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
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المادة الخمسون:

المادة الحادية والخمسون:

يجوز ـــ بدًال من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية وا	ربعين) 

من هـــذا النظام ـــ إلـــزام متعاطي أو مســـتعمل المواد المخـــدرة أو المؤثرات 

العقليـــة ممن يثبـــت إدمانـــه، بمراجعة عيادة نفســـية تخصص لهـــذا الغرض 

لمســـاعدته على التخلص من ا�دمان. ويلزم من يتقرر ا�فراج عنه من المصحة 

بمراجعـــة العيادة النفســـية للتيقن من شـــفائه، على أن يرفـــع طبيب العيادة 

المكلف بمســـاعدة المدمن تقريًرا عن حالته إلى لجنة النظر في حاالت ا�دمان 

خالل ثالثة أشـــهر من تاريخ بـــدء المريض بمراجعة العيادة النفســـية ؛ لكي تقرر 

إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره لمدة أخرى.

إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية

يعالج المدمن بســـرية تامة، ويجب التكتم علـــى هويته وأي معلومة تتعلق به . 

ومن يفش مـــن المعنيين بتلك المعلومات شـــيئµ من ذلك فـــي أي مرحلة من 

مراحل القضية يعاقب بالســـجن مدة ال تزيد على ثالثة أشـــهر، أو بغرامة ال تزيد 

على ثالثين ألف ريال.
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.2

.1

المادة الثانية والخمسون:

المادة الثالثة والخمسون:
مـــع عدم ا�خالل بحقـــوق ا�خرين حســـني النية، تصـــادر بحكم قضائي 

ا�شياء ا�تية:

اÝالت وا	دوات ووســـائط النقـــل المضبوطة التي اســـتخدمت فـــي ارتكاب 

الجريمة.

ا	موال وا	شـــياء المســـتمدة أو المحصلة بطريق مباشـــر أو غير مباشـــر من 

ارتكاب الجريمة، وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها، أو تمويه ذلك.

المتحصالت الناتجة عـــن أفعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت 

إلى أموال من نوع آخر .

ما يعادل القيمة المقررة للمتحصالت غير المشـــروعة في حالة اختالط هذه 

المتحصالت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.

ا	رض التـــي زرعت بالنباتـــات المدرجة في الجـــدول رقـــم (4) المرافق لهذا 

النظـــام إذا كانت مملوكة للجاني، فإن لم يكـــن مالكµ لها تنظر المحكمة 

في إنهاء سند الحيازة.

تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو 

اقتناؤه أو بيعه أو اســـتعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى 

المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.

تتلـــف المواد المخدرة أو المؤثـــرات العقلية التي تصادر، أو تســـلم كاملة، أو 

يســـلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية لالنتفاع بها في ا	غراض العلمية أو 

الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده الالئحة.

ثانًيا : العقوبات التكميلية

.2

.3

.4

.5

.1

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
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المادة الرابعة والخمسون:

المادة الخامسة والخمسون:

للمحكمة المختصة من تلقاء نفســـها أو بناًء على طلب من جهة التحقيق في 

أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية - متى توافر لها أســـباب مقنعة 

- أن تحكـــم بإجراء الحجـــز التحفظي على ا	مـــوال المنقولة وغيـــر المنقولة 

لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أوالدهم القاصرين أو غيرهم 

من ا	شخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن ُيحكم في القضية 

؛ إذا قامـــت أدلـــة أو قرائن تدل علـــى أن مصدر هذه ا	مـــوال أو بعضها هو أحد 

ا	فعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

يلغـــى الترخيص الخاص بإدارة المنشـــأة المرخـــص لها باالتجـــار في المواد 

المخـــدرة أو المؤثرات العقلية 	غـــراض طبية أو علميـــة، إذا كان الجاني هو 

المرخص لــــه بإدارتها أو المدير المســـؤول عن إدارتها وارتكـــب أحد ا	فعال 

الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.

يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارســـة المهنة مـــدة ال تزيد على عقوبة 

السجن المحكوم بها . كما يجوز الحكم بإغالق المحــــل مؤقًتا مدة ال تزيد 

علـــى ســـنة، أو إغالقه نهائًيا فـــي حالة تكرار وقـــوع أحد ا	فعـــال الجرمية 

المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

.2

.1
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المادة السادسة والخمسون:

المادة السابعة والخمسون:
يلغـــى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكـــم عليه بارتكاب إحدى الجرائم 

المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

يلغـــى ترخيص االتجار فـــي ا	دوية المخـــدرة أو المؤثرات العقليـــة الممنوح 

للمنشـــأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم المنصـــوص عليها في المادة 

(الثالثـــة) مـــن هذا النظام ممـــن يملك المنشـــأة، أو تكـــرر وقوعها من أحد 

المسؤولين فيها.

تمنع المؤسســـة العالجية الخاصـــة من حيازة ا	دوية المخـــدرة أو المؤثرات 

العقليـــة لديها إذا تكرر وقـــوع أحد ا	فعال الجرميـــة المنصوص عليها في 

المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسؤولين فيها عن هذه المواد.

يمنع الســـعودي ـ المحكوم عليه بارتكاب أحد ا	فعال الجرمية المنصوص 

عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من الســـفر إلى خارج المملكة بعد 

انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها 

عليـــه، على أّال تقـــل مدة المنع عن ســـنتين. ولوزيـــر الداخلية ا�ذن بالســـفر 

للضرورة أثناء مدة المنع.

يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، وال 

يسمح لـه بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

.2

.3

.1

.2

.1

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
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المادة الثامنة والخمسون:

المادة التاسعة والخمسون:

يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من 

ا	فعـــال المنصوص عليها في الفقـــرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا 

النظام، سواًء أكانت هذه المشاركة باالتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.

المادة الستون:
للمحكمة ـــ و	ســـباب معتبرة، أو إذا ظهر لها مـــن أخالق المحكوم عليه أو 

ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو 

غير ذلك مما يبعث على االعتقاد بـــأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام 

هذا النظام ــــــ النزول عن الحد ا	دنى من عقوبة الســـجن المنصوص عليها 

في المواد (الســـابعة والثالثيـــن) و(الثامنة والثالثين)، و(التاســـعة والثالثين)، 

أحكام عامة

يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 

رقم (1) من المادة (الثامنة والثالثين) من هذا النظام، بالســـجن مدة ال تزيد 

على عشر سنوات، وبغرامة ال تزيد على خمسين ألف ريال.

يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم ا	خرى بما ال يزيد على نصف 

الحد ا	علـــى لعقوبتـــي الســـجن والغرامـــة المحددتين في هـــذا النظام

للجريمة التامة.

با�ضـافـة إلى مـا ورد في الفقرتين 2،1 من هذه المادة، للمحكمة أن تحكم 

بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع ا	حوال.

.2

.3

.1

.1
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المادة الحادية والستون :
يعفى من العقوبات المقررة عـــن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) 

من هذا النظـــام، كل من بادر من الجناة ـــ ما لم يكـــن محِرضµ على الجريمة ـــ 

بإبالغ الســـلطات العامة عـــن الجريمة قبـــل علمها بها . فإذا حصـــل البالغ عن 

الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعّين �عفاء المبّلغ أن يؤدي بالغه إلى 

ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكًنا.

و(ا	ربعيـــن) و(الحادية وا	ربعين) من هذا النظـــام . كما أن للمحكمة وقف 

تنفيذ عقوبة الســـجن المحكوم بها طبقµ للمادة الثامنة وا	ربعين من هذا 

النظام ل�سباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة 

نفســـها. ويجب أن تبين ا	ســـباب التي اســـتند إليها في الحكم في جميع 

ا	حوال.

إذا عاد المحكوم عليه الرتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب 

هـــذا النظـــام خالل مـــدة ثالث ســـنوات مـــن تاريخ وقـــف تنفيـــذ العقوبة، 

فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ وا	مر بإنفاذها دون ا�خالل بالعقوبة المقررة 

عن الجريمة الجديدة.

إذا انقضـــت مدة وقف تنفيـــذ العقوبة دون عودة المحكـــوم عليه الرتكاب 

إحدى الجرائم المعاقـــب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم 

يكن وتنقضي كل آثاره.

.2

.3

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
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المادة الثانية والستون:

المادة الثالثة والستون:

إذا ارتكب شـــخص عدة جرائم معاقب عليها بموجـــب أحكام هذا النظام 

قبـــل صدور حكم نهائي بحقـــه عن أي واحدة منها، وجـــب محاكمته على 

الجريمة ذات العقوبة ا	شد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

إذا كانـــت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظـــام ونظام آخر، فتطبق 

العقوبة ا	شد.

المادة السادسة والستون:

.1

.2

تتعدد العقوبات بالغرامة، وال تُجّب هذه العقوبات عقوبة المصادرة.

المادة الرابعة والستون:
يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية، اكتفاًء بالعقوبة ا	شـــد، ما لم ير القاضي 

خالف ذلك، مع التصريح بثبوت ا�دانة في كل جريمة على حدة.

المادة الخامسة والستون:
يطبق ما نصت عليه المادتان (الســـابعة والعشـــرون)  و(الثامنة والعشرون) من 

نظـــام ا�جراءات الجزائيـــة فيما يتعلق بضبـــط الجرائم المنصـــوص عليها في

هذا النظام.

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادســـة والعشـــرون) مـــن نظام ا�جراءات 

الجزائيـــة، لمديري مكافحة المخـــدرات وضباطها وضبـــاط الصف صفة الضبط 

الجنائـــي في جميع أنحـــاء المملكة فـــي الجرائم المنصـــوص عليها في هذا 

النظـــام، ولهـــم فـــي ســـبيل ذلـــك البحـــث عـــن الجرائـــم وعـــن مرتكبيها 
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المادة السابعة والستون:
للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام 

ومهمـــة دخول مخـــازن ا	دوية ومســـتودعات االتجـــار في المـــواد المخدرة أو 

المؤثرات العقلية والمستشـــفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع ا	دوية 

والمســـتحضرات الطبية ومعامـــل التحاليـــل الكيميائية التي تســـتخدم مواد 

مخدرة أو مؤثرات عقلية . ولهم في سبيل ذلك االطالع على الدفاتر والسجالت 

المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

المادة الثامنة والستون :
للمختصيـــن في الجمارك وحرس الحدود ومؤسســـة النقد العربي الســـعودي 

ووزارة الزراعـــة صفـــة الضبط الجنائـــي، كلٌّ فيما يخص أعمـــال وظيفته ويتصل 

بأحكام هذا النظام، ويتم التنســـيق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي لدى 

الجهات ا	منية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.

وجمع االســـتدالالت الالزمة للتحقيق في هذه الجرائم ، وضبط المواد المشتبه 

بها وتحريزها.

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
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المادة التاسعة والستون:

المادة السبعون:

تعـــد وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحـــة، الالئحة التنفيذية لهذا النظام، 

خالل مئة وثمانين يومµ بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، 

وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الحادية والسبعون:
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام، وتعديالتها، جزًءا ال يتجزأ منه.

المادة الثانية والسبعون:
ال يمـــس الحكم بالعقوبات المنصـــوص عليها في هذا النظـــام ما يكون حًقا 

مشروًعا للغير.

المادة الرابعة والسبعون:
ينشـــر هـــذا النظـــام فـــي الجريـــدة الرســـمية، ويعمل به بعـــد تســـعين يوًما

من تاريخ نشره.

المادة الثالثة والسبعون:
يلغي هذا النظام نظام منع االتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر 

با	مر السامي ذي الرقم 3318 والتاريــــخ 1353/04/09هـ وكل ما يتعارض معه 

من أحكام.

أحكام ختامية

لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها 

أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، 

وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.



الالئحــــة التنفيذيـــة 
المخدرات  لنظـــام مكافحـــة 

والمؤثرات العقلية 
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 الالئحـــة التنفيذية لنظام مكافحـــة المخدرات والمؤثرات
 العقلية الموافق عليها بقـــرار مجلس الوزراء الموقر رقم

(201) وتاريخ 1431/06/10هـ

المادة ا�ولى:
يحدد وزيـــر الصحة المختبرات المعتمـــدة �جراء التحاليـــل المخبرية للمواد 

المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من المتهمين. 

يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان فيما يلي: 

نتيجة الكشـــف عن كنه المـــادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها أو ســـلبيتها 

للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي ومدى خطورتها.

نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المتهمين.

تعد وزارة الصحة النماذج الخاصة بالتحاليل المخبرية وتعتمدها بالتنسيق مع 

وزارة العدل.

تحدد وزارة الصحة كيفية أخذ العينات والكميات الالزمة للتحليل بالتنســـيق 

مع وزارة الداخلية.

المادة الثانية:
وسائط النقل هي:

 السفن.                            الطائرات.                         القطارات. 

ضوابط حمل ا�دوية الطبيـــة التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات 

عقلية في وسائط النقل هي:

.1

.1

.2

.3

.4

.2

أ.

أ.

ب.

ج.ب.
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الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

أوًال :  وسائط النقل غير السعودية داخل إقليم المملكة :

يشتمل التصريح على أسماء هذه ا	دوية وكمياتها ونسبة المادة المخدرة أو 

المؤثر العقلي فيها.

يعلن المســـؤول عن واسطة النقل عن اســـم الشخص المسؤول عن عهدة 

هذه ا	دوية.

إذا ظهر لموظف الجمـــارك المختص ـــ أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في 

سجالت عهدة ا	دوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية 

ـــ أي مخالفة ، فيثبت الواقعة في محضر رسمي وتبلغ وزارة الداخلية التخاذ 

ا�جراء الالزم.

إذا دعـــت الحاجة إلى تزويد وســـيلة النقل با	دوية الطبيـــة التي تحتوي على 

مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لوجود نقص لديها ، فإنها تتقدم بطلب بذلك 

إلـــى ا�دارة المختصـــة بمحطة الوصول، يوضح فيه ســـبب الطلب وأســـماء 

ا	دويـــة والكميات المطلوبة منها على أّال تزيـــد على المصرح لها به أصًال في 

البلد الذي تحمل علمه  أو جنسيته ، وتحاط الجمارك علمµ بذلك.

تختـــص إدارة الخدمـــات الطبية في كل جهة عســـكرية باتخـــاذ ا�جراءات 

المذكورة آنفµ  حيال وسائل النقل العسكرية ا	جنبية.

ثانيÂ :  وسائط النقل السعودية:

ترفع الجهات المســـؤولة عن وســـائط النقل احتياجها الســـنوي من ا	دوية 

الطبية ا�سعافية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ؛ العتماده 

من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو تعديله أو رفضه مع إيضاح السبب .

يجـــب أن تحفظ ا	دويـــة الطبية التي تحتـــوي على مواد مخـــدرة أو مؤثرات 

عقليـــة وفقµ لمـــا ورد في المادة (الثامنة والعشـــرين) مـــن نظام مكافحة 

المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه الالئحة.

.2

.1

.3

.4

.5
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تسلم عهدة ا	دوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية 

إلى المســـؤول عن وســـيلة النقل أو مـــن ينيبه، ما لم يكـــن ضمن طاقمها 

صيدلي أو طبيب.

ا	دوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ويجوز حملها 

في وسيلة النقل هي ما يلي:

كميات ا	دوية المذكورة في الجدول أعاله تحدد بناًء على عدد الركاب ومدة 

رحلة وســـيلة النقل ـ مع ا	خذ في الحســـبان طبيعـــة الرحلة ووجود طبيب 

على واسطة النقل من عدمه ـ وذلك على النحو التالي:

.4

.5

.3

اسـم الدواء ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي

10mg/2ml amp

10mg/ml amp

2mg/ml amp

100mg/2ml amp

50mg/ml amp

15mg/3ml amp

Diazepam          ديازيبام

Morphine           مورفين

Lorazepam       لورازيبام

Tramadol         ترامادول

Pethidine            بيثيدين

Midazolam     ميدازوالم

(amp) دوية با�مبولةÊالحد ا�قصى ل
عدد الركاب

أقل من 100 راكب

من 100 إلى أقل من 500 راكـــب

من 500 إلى أقل من 1500 راكب

أقل من
3 أيــــام

من 3 إلى
10 أيــــام

من 10 إلى
Â30 يومــــــ

أكثــر من
Â30 يومـــ

أكثر من 1500 راكب
العدد بتضاعف  الكميـــة  وتضاعف 
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40
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الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

يجب أن تكون هذه ا	دوية على شـــكل حقن تســـتخدم لمرة واحدة فقط، 

ويجوز لوسيلة النقل تأمين كل هذه ا	دوية أو جزء منها بحسب حاجتها .

يجب االلتـــزام بالشـــروط والضوابط المنظمة الســـتخدام المـــواد المخدرة 

والمؤثرات العقلية الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

وهذه الالئحة.

إذا ظهر للموظف المختص ـــ أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في ســـجالت 

عهـــدة ا	دوية الطبية التي تحتوي على مواد مخـــدرة أو مؤثرات عقلية ـــ أي 

مخالفة، فتضبط الواقعة بمحضر ضبط بحسب طبيعتها.

تختـــص إدارة الخدمـــات الطبية في كل جهة عســـكرية باتخـــاذ ا�جراءات 

المذكورة آنفµ حيال وسائل النقل العسكرية السعودية وما في حكمها.

للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أن يعدل قائمة ا	دوية الطبية 

التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، المســـموح بها في وســـائل 

النقل، وكمياتها وأشكالها الصيدالنية.

يقصـــر اســـتخدام ا�دويـــة الطبية التي تحتـــوي على مـــواد مخدرة أو 

مؤثرات عقلية داخل وسيلة النقل.

الســـلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام 

مكافحـــة المخدرات والمؤثـــرات العقلية هي : المديريـــة العامة لمكافحة 

المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها.

الســـلطات المختصة بمالحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام 

مكافحـــة المخدرات والمؤثـــرات العقلية هي : كل جهة لهـــا صفة الضبط 

الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة ـــ كل فيما 

يخـــص أعمال وظيفتـــه ـــ وفق مـــا يقضي به نظـــام مكافحـــة المخدرات 

والمؤثرات العقلية وهذه الالئحة ونظام ا�جراءات الجزائية.

.7
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المادة الثالثة:
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المادة الرابعة:
الســـلطات المختصة في طلب مساعدة الدول ا�خرى في ضبط التهريب 

أو االتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في 

أعالي البحار هي:

المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

إدارة االتصال للشرطة الدولية (ا�نتربول).

.1

.2

المادة الخامسة:
الســـلطات المختصة في مالحقة ومعاقبة أي مواطن ســـعودي أقدم خارج 

المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) 

من نظام مكافحـــة المخـــدرات والمؤثرات العقليـــة هي: المديريـــة العامة 

لمكافحة المخدرات، وهيئة التحقيق واالدعاء العام، والمحاكم المختصة.

تحرك الدعوى بناء على طلب رســـمي من السلطات المختصة في البلد الذي 

ارتكبت الجريمة على إقليمه، أو إفادة صادرة من جهة رسمية، على أن ترافق 

الطلب أو ا�فادة صور مصدقة من الوثائق المستند إليها في توجيه االتهام، 

متضمنة وقائع الجريمة وأوصافها وبيان أدلة ثبوتها.

.1

.2

المادة السادسة:
السلطات المختصة في مالحقة ا	شـــخاص المتهمين باالشتراك في ارتكاب 

إحـــدى الجرائـــم المنصوص عليها فـــي المـــادة الثالثة من نظـــام مكافحة 

المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي:

المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

إدارة االتصال للشرطة الدولية (ا�نتربول).

يراعـــى فـــي اتخاذ ا�جـــراءات المشـــار إليها في المـــادة (الثامنـــة) من نظام 

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به االتفاقيات الدولية.

.1

.2

أ.

ب.
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الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

المادة السابعة:
الجهة المخولة بالنظر في طلبات المســـاعدة هي : لجنة المساعدة القانونية 

المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية.

يراعى في طلبات المســـاعدة وشكلها ومحتوياتها واالستجابة لها أو رفضها 

أو تأجيلهـــا وشـــروط اســـتخدامها، مـــا نصت عليـــه اتفاقية ا	مـــم المتحدة 

لمكافحة االتجار غير المشـــروع بالمخدرات والمؤثـــرات العقلية لعام 1988م، 

والئحتها التنفيذية.

.1

.2

المادة الثامنة:
الســـلطات المختصة بالســـماح بإدخال أو مـــرور المواد المخـــدرة أو المؤثرات 

العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي : المديرية 

العامة لمكافحة المخدرات، ومصلحة الجمارك.

ضوابط التسليم المراقب وشروطه:

 إذا كانت الشحنة تستهدف إقليم المملكة فهي:

أن يكون الطلب مكتوبµ باللغة العربية.

ر الشـــحنة وناقلها  أن يشـــتمل الطلب على المعلومات المتوافرة عن مصدِّ

ووسيلة النقل ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي وا	شخاص المتورطين 

في ارتكاب الجريمة الموجودين داخل إقليم المملكة.

ــ ســـواء  ر الشـــحنة والمتهمين اÝخرينـ  أن تلتزم الجهة الطالبة بضبط مصدِّ

تم الوصول إلى ا	شـــخاص المتورطين داخل المملكـــة أو لم يتم الوصول 

إليهم 	ي ســـبب ـــ وتزويد الجهة المختصة في المملكة بنتائج التحقيقات 

والمحاكمة في القضية.

أ.
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.1

.2

.3

.2
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أن تلتزم الجهات المختصة بالضبط في المملكة بتحري الدقة أثناء قيامها 

بإجـــراءات الضبط والتحقق من عدم وجود أي تحريض أو اســـتدراج أو تغرير 

بالغيـــر ، ومتى ما ظهر لها ما يـــدل على ذلك فعليها المبـــادرة إلى وقف 

ا�جراءات أو إلغائها وإبالغ سلطات الدولة الطالبة بذلك.

وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل التســـليم المراقب أو جزء 

من الكمية في حال االتفاق على استبدالها.

أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شـــأن الشحنة محل التسليم ووسيلة 

النقل سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا.

أن تتحقق الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات من الشـــحنات المتفق على 

إخضاعها للتســـليم المراقب في المنفذ الذي ســـتمر الشحنة من خالله 

بموجب محضر مشـــترك . ثم تســـلم بعد جردها مع وســـيلة النقل ـــ إن 

وجدت ـــ إلى إدارة مكافحة المخدرات ؛ الستكمال باقي ا�جراءات.

 إذا كان مطلوب� أن تمر الشحنة عبر إقليم المملكة إلى إقليم دولة أخرى فهي: 

أن يكون الطلب مكتوب¶ باللغة العربية.

أن تتحقـــق الجمـــارك من وجود المـــادة المخدرة أو المؤثـــر العقلي محل 

التسليم أو المواد التي ُأحلت مكانها وفق¶ لما ورد في طلب التسليم.

أن تتولى إدارة مكافحة المخدرات ـــ بالتنسيق مع أي جهة مختصة داخل 

المملكـــة - مراقبة هذه الشـــحنة حتـــى خروجها من إقليـــم المملكة 

وتسليمها إلى سلطات الدولة ا¼خرى.

أن يشـــتمل الطلب علـــى معلومات كاملة عن الشـــحنة وكذلك موافقة 

الدولة المتجهة إليها. وإن كانت ســـتمر عبر أقاليم عدة دول بعد خروجها 

مـــن إقليم المملكة، فيتعيـــن على الجهة المختصة فـــي الدولة الطالبة 

التنسيق مع تلك الدول وأخذ موافقتها وإرفاق ما يثبت ذلك.

ب.
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الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

 إذا كانت الشحنة مكتشفة داخل إقليم المملكة وهي في طريقها إلى 

إقليم دولة أخرى فهي :

أن يكون الطلب مكتوب¶ باللغة العربية. 

أن تتفق السلطات المختصة في المملكة مع سلطات البلد محل التسليم 

على إرسال الشحنة نفسها أو استبدالها.

إذا اتفق على إرســـال الشـــحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون 

استبدالها فيجب استقطاع عينات من الكمية. 

أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شـــأن الشـــحنة محل التسليم ووسيلة 

النقل،  سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا.

في جميع الحاالت وفي حال كون الشحنة تحتوي على أي مادة ممنوعة أخرى 

غيـــر المواد المخـــدرة أو المؤثرات العقليـــة ، على إدارات مكافحـــة المخدرات 

التنســـيق مع الجهات المختصة ذات العالقة قبل الشـــروع فـــي أي إجراء من 

إجراءات حاالت التسليم المراقب المشار إليها.

تتخذ ا�جراءات المذكورة في الفقرات الســـابقة، بعد موافقة وزير الداخلية أو 

من يفوضه ، على أن ينسق مع الجمارك فيما يخصها.

لوزيـــر الداخلية ـــ أو من يفوضـــه ـــ في الحاالت التي يراها ، االســـتثناء من هذه 

الضوابـــط والشـــروط ، على أن تتحقق الســـلطات المختصة مـــن وجود المواد 

المخـــدرة أو المؤثرات العقلية ومـــكان إخفائها وتكتفي بالمشـــاهدة وعدم 

تفتيشها.    
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المادة التاسعة:
يجـــب أن تكون المنشـــأة الخاصـــة - الراغبة في اســـتيراد المـــواد المخدرة أو 

ــ مرخصة من وزارة الصحة أو  المؤثرات العقلية أو تصديرها ¼غراض مشـــروعةـ 

الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه.

يجب أن يكون لدى المنشـــأة الحكومية أو الخاصة احتياج ســـنوي معتمد من 

الهيئة العامة للغذاء والدواء.

تمنح رخصة االســـتيراد لمدة ســـنة حًدا أقصى تنتهي صالحيتها بنهاية ســـنة 

االحتياج.

شروط تجديد رخصة االستيراد:

أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصالحية.

 أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء 

للسنة المراد التجديد خاللها، يغطي الكمية المطلوب استيرادها.

 في حالة وجود تأخير في االستيراد، فيجب على المنشأة  تقديم ما يثبت أن 

التأخير كان ¼سباب مقبولة.

علـــى الجهة طالبة التصدير تقديم إذن اســـتيراد ســـاري الصالحية من الدولة 

المراد التصدير إليها مشتمل على ما يلي:

 اســـم وعنوان الجهة المســـتوردة والجهة المســـتفيدة والشركة الصانعة 

والمصدرة.

 اســـم المادة العلمي والتجاري وشـــكلها الصيدالنـــي وتركيزها وحجمها 

وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها.

تمنح رخصة التصدير لمدة تماثل مدة صالحية إذن االستيراد الصادر من الدولة 

المراد التصدير إليها، على أّال تتجاوز مدة صالحيتها سنة.
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الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

شروط تجديد رخصة التصدير :

 أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصالحية.

 أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء 

للسنة المراد التجديد خاللها، يغطي الكمية المطلوب تصديرها. 

 أن تكون رخصة االســـتيراد الصادرة مـــن الدولة المراد التصدير إليها ســـارية 

المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير.

يجب أن تشتمل رخصة االستيراد أو التصدير على البيانات اËتية:

اســـم وعنوان الجهة المســـتوردة والجهة المســـتفيدة والشركة الصانعة 

والمصدرة.

 اســـم المادة العلمي والتجاري وشـــكلها الصيدالنـــي وتركيزها وحجمها 

وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها.

 تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

يكون اســـتيراد المـــواد المخدرة والمؤثـــرات العقلية بوســـاطة النقل الجوي، 

وللهيئة العامة للغذاء والدواء باالتفاق مع وزارة الداخلية الســـماح باستخدام 

وسائل نقل أخرى. وعلى المســـتورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن 

المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشـــركة الصانعة، والشـــروط 

المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية وا¼نظمة السارية في المملكة.

ال يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إال للتسجيل فقط.
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المادة العاشرة:
تراجع الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها وفق الضوابط ا�تية:

أّال تتجاوز الكمية المراد اســـتيرادها الكمية الواردة في احتياج المنشـــأة الذي 

اعتمدته الهيئة العامة للغذاء والدواء.

أن تكون بيانات وكمية المادة المراد تصديرها مطابقة لبيانات وكمية المادة أو 

جزء من الكمية في رخصة االستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها.

أال تتجـــاوز الكمية المراد تصديرها االحتياج الســـنوي المعتمـــد للدولة المراد 

التصدير إليها من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. 

.2

.1

.3

المادة الحادية عشرة:
يشـــترط �صدار رخصة فســـح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل 

إلى الجمارك توافر رخصة اســـتيراد صادرة من الهيئـــة العامة للغذاء والدواء 

قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة، وتســـتثنى مـــن ذلك ا¼دوية المحتوية 

علـــى مواد مخـــدرة أو مؤثـــرات عقلية التي بحـــوزة المرضـــى القادمين إلى 

المملكة أو المغادرين منها لالستعمال الشخصي وفق¶ لÐجراءات والضوابط 

التي يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنســـيق مع 

وزير الصحة.

تحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لدى الجمارك وفق¶ للشروط الواردة 

في المادة (التاسعة عشرة) من هذه الالئحة.

يجب أن تشـــتمل رخصة الفســـح على تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة 

العامة للغذاء والدواء.

.1

.2

.3
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الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

المادة الثانية عشرة:
على الجهة الراغبة في اســـتيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) 

المرافق لنظـــام مكافحة المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة التقدم بطلب 

يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها.

يوجه هـــذا الطلب إلى وزارة الداخلية وتدرســـه لجنة مكونة مـــن وزارة الداخلية 

ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

تكون صالحية رخصة االستيراد سنة من تاريخ صدورها.

يتضمن ترخيص االستيراد البيانات التالية:

 اسم البذور ونوعها وكميتها.

 اسم المستفيد وعنوانه.

 اسم وعنوان الجهة المستوردة والمصدرة.

 الغرض من االستيراد.

 تاريخ صالحية رخصة االستيراد.

 تعليمات الرخصة التي تحددها وزارة الداخلية.

ال يجوز تســـليم البذور التي تصل إلى الجمارك إال بموجب رخصة فسح صادرة 

مـــن وزارة الداخليـــة، على أن تعـــاد هذه الرخصـــة إليها بعد انتهاء الفســـح. 

ويشترط �صدار رخصة الفســـح توافر رخصة استيراد صادرة من وزير الداخلية 

قبل تاريخ وصول البذور إلى الجمارك.

ال يجوز اســـتيراد البذور إال داخل طرود محكمة ا�غالق، مع بيان يحدد اســـم 

المـــادة وكميتها . وال يجـــوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهـــذه المواد على أي 

مادة أخرى.

.1

.2

.3

.4

.6

.5

أ.

ب.

ج.

د.

هـ.

و.



50

تكـــون البذور بعهدة شـــخص تحدده الجهـــة الطالبة عن رفـــع الطلب مع 

االلتزام بما ورد في المادة (الثانية والعشـــرين) من نظام مكافحة المخدرات 

والمؤثرات العقلية.

تلتزم الجهة المنتفعة بإثبات استهالك الكمية للغرض الذي طلبت من أجله، 

وذلك بموجب بيان تحتفظ به، وتزود وزارة الداخلية بصورة منه.

إذا لم تستهلك الكمية يسلم الباقي إلى إدارة مكافحة المخدرات بموجب 

بيان ، وُتطبق عليه ا¼حكام الواردة في المادة (الثانية والخمســـين) من نظام 

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه الالئحة.

يشترط للترخيص بالزراعة ما يلي:

 تحديد مكان الزراعة ومدتها.

 أن يكون المكان المعد للزراعة محاط¶ بسياج أمني، وتحت الحراسة ا¼منية 

التابعة للجهة المستفيدة ، وال يسمح بدخوله إال للمصرح  لهم.

 أن يلتزم المســـتفيد بحفظ إنتـــاج النباتات من بذور وغيرهـــا بما يكفل عدم 

تســـربها أو اســـتخدامها لغير الغرض الذي من أجله صدر الترخيص. وتتولى 

الجهة التي يتبع لها المستفيد إجراءات الرقابة والتفتيش للتحقق من ذلك. 

أن يتلـــف الباقي من المزروعات وا�نتـــاج ـــ إن وجد ـــ وفقـــ¶ للمادة (الثانية 

والخمســـين) من نظـــام مكافحة المخـــدرات والمؤثـــرات العقلية وهذه 

الالئحة.
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الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

المادة الثالثة عشرة:
ضوابط وشـــروط نقل المـــواد المخدرة أو المؤثرات العقليـــة داخل المملكة 

وتسليمها : 

أن يكون النقـــل داخل حاويات محكمـــة الغلق ومختومـــة بختم ذي رقم 

تسلســـلي مســـجل في بيان أصلـــه مع الحاوية ونســـخة منه لـــدى الجهة 

الموردة ونسخة لدى الجهة المستفيدة.

أن يكون تســـليم المواد المخـــدرة أو المؤثرات العقلية من المســـتودع إلى 

الحاويـــة أو العكس بموجب بيان يوقعه مســـؤول العهدة في المســـتودع 

والمسؤول المرافق للحاوية.

أن يشتمل بيان التسليم على اسم المادة والحجم والعبــــوة والكمية رقـما 

وكتـابة ، واسـم وعنوان الجهـة المسلمة والمتسلمة وتاريخ التسّلم والختم.

أن تكون الحاوية ـــ خالل فترة النقل والتسّلم والتسليم ـــ تحت حراسة أمنية 

مرخصة ومعتمدة من وزارة الداخلية.

إذا نقلـــت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوســـاطة شـــركة نقل خاصة، 

فيجب أن تكون هذه الشركة مرخصة من وزارة الداخلية.

عنـــد نقل ا¼دويـــة المحتوية علـــى مواد مخـــدرة أو مؤثـــرات عقلية، تضاف 

الشروط اËتية: 

 أن يكـــون التخزيـــن أثنـــاء النقل وفقـــ¶ لمواصفـــات التخزين التـــي أقرتها

الشركة الصانعة.

 أن يكون المسؤول المرافق للحاوية صيدلي¶ أو فني صيدلي.

 أن يشتمل بيان التسليم على الشكل الصيدالني والتركيز ورقـم التشغيلة 

والصالحية.
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عند نقل العينات المرسلة إلى المختبرات للتحليل ، يجب أن تكون داخل طرد 

محكم ا�غالق وبداخله خطاب يوضح فيه اســـم المادة والكمية بالعدد أو 

الوزن ، على أن يرافق الطرد خطاب موجه إلى المختبر بطلب التحليل مع ذكر 

رقم الحرز السري .

.7

المادة الرابعة عشرة:
ال تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إال 

بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه.

يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة ما يلي : 

 حصـــول المصرح لـــه على ترخيص مـــن الدولة المســـتورد منهـــا والدولة

المصدر إليها.

 تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج.

 تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي واالسم والكمية والنسبة.

 أن تكون هذه المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية.

تتولى الجمارك التحقق من توافر الشـــروط الالزمة لعبـــور المواد المخدرة أو 

المؤثرات العقلية عبـــر إقليم المملكة، وفق¶ لÕنظمـــة واللوائح والتعليمات 

المرعية.

تتحقق الجمارك من خـــروج المواد المخدرة أو المؤثـــرات العقلية من إقليم 

المملكة عبـــر منفذ الخروج المحدد لها خالل المـــدة المقررة . وإذا لم تغادر 

فتبلـــغ إدارة مكافحـــة المخـــدرات بذلـــك فـــورÖ �كمـــال ما يلزم بحســـب 

االختصاص، على أن تبلغ الجمارك بما تم في هذا الشأن.
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الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

المادة الخامسة عشرة:

المادة السادسة عشرة:
يجب أن يشـــتمل بيان تســـجيل المـــواد المخـــدرة أو المؤثـــرات العقلية في 

المنشآت الصيدلية والمؤسسات العالجية أو البحثية المرخص لها باستعمال 

المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على اËتي:

 رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه.

 االســـم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي) وشـــكلها الصيدالني 

وتركيزها وحجمها وعبوتها.

 الكمية الباقية من السجل الدوري السابق.

 الكمية الواردة.

 جهة الورود.

 المجموع الكلي.

 الكمية المصروفة.

 البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية.

 الكمية الباقية.

 اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه.

 اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه.

 الختم الرسمي للمنشأة.
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ج.
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يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء ـــ باالتفاق مع وزير الصحة 

ـــ إجراءات وضوابط تســـّلم عهـــدة المواد المخـــدرة أو المؤثـــرات العقلية في 

مستودعات ومصانع ا¼دوية والمؤسسات العالجية.
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تقدم بيانات الســـجل الدوري (المدور) كل ســـتة أشـــهر إلـــى وزارة الصحة أو 

الهيئـــة العامة للغذاء والدواء كل بحســـب اختصاصـــه، وتحفظ صورة منها

لدى المنشأة.

يعتمـــد الرئيس التنفيذي للهيئـــة العامة للغذاء والـــدواء - باالتفاق مع وزير 

الصحة ـــ إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.

.2

.3

المادة السابعة عشرة:
يعتمـــد الرئيس التنفيذي للهيئـــة العامة للغـــذاء والدواء ـــ بالتنســـيق مع وزير 

الصحـــة ـــ إجراءات وضوابط بيع وتســـليم المواد المخـــدرة أو المؤثرات العقلية 

والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العالجية.

المادة الثامنة عشرة:
تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو 

مؤثرات عقلية، أو فصلها، أو تشـــييدها ¼غراض علميـــة أو تجارية، إلى الهيئة 

العامة للغذاء والدواء.

تشكل في الهيئة العامة للغذاء والدواء لجنة دائمة بمشاركة وزارة الداخلية 

ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، تتولى مباشرة المهمات التالية:

وضع شـــروط وإجراءات منح تراخيص المصانع والمعامل المشار إليها في 

الفقرة (1) أعاله، وكيفية مراقبتها.

دراسة طلبات الترخيص المشـــار إليها في الفقرة (1) أعاله، ومدى مناسبة 

الموافقة عليها. 

ترفـــع الهيئة العامـــة للغذاء والدواء طلبـــات الترخيص التـــي وافقت عليها 

اللجنة الدائمة إلى مجلس الوزراء ؛ التخاذ ا�جراء الالزم. 

.1

.2

.3

ب.

أ.



55

الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

المادة التاسعة عشرة:
شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها:

أن تحفظ وفق¶ لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركة الصانعة.

 أن يكون الحفظ في خزنة أو مستودع في المنشأة المرخص لها.

 أن تكـــون هذه الخزنة (أو المســـتودع) مخصصة لتخزيـــن المواد المخدرة 

والمؤثرات العقلية فقط.

 أن تكـــون هذه الخزنـــة (أو المســـتودع) محكمة ا�غـــالق، وأال يترك مجال 

لخلعها  أو كسرها أو نقلها ، وأن تزود بنظام إنذار أمني للحماية.

تتحقـــق الهيئة العامـــة للغذاء والدواء ـــ بالتنســـيق مـــع وزارة الصحة ـــ من 

ســـالمة وأمن ما يتوافر من تقنية حديثة لحفظ المـــواد المخدرة والمؤثرات 

العقليـــة بمـــا يكفـــل خاصيتها فـــي الحفظ وفق الشـــروط الســـابقة قبل 

الموافقة على استخدامها.

يعتمد الرئيـــس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء ـــ بالتنســـيق مع وزير 

ــ إجراءات وضوابط حفظ وإتالف ا¼صنـــاف التالفة والعبوات الفارغة  الصحـــةـ 

للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

في حـــاالت الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف في المواد المخدرة والمؤثرات 

العقلية تتخذ ا�جراءات اËتية:

 يلتزم مسؤول العهدة بالمحافظة عليها وإبالغ رئيسه المباشر بما الحظه 

دون لمس أو تغيير في أوضاعها ، وعلى المسؤول وضع حراسة فورية على 

المكان والتحفظ على جميع ما فيه. 

 إذا كان الفقـــد أو النقـــص أو التلف ناتج¶ من ســـطو أو كان هناك اشـــتباه 

بالسرقة أو ما يدل على محاولة السطو ، فعلى مدير المنشأة إبالغ قسم 

الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات بالحادثة.
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 إذا كان الفقـــد أو النقص أو التلف أو الزيادة غير مصحوب بعالمات اعتداء أو 

سطو أو ليس هناك اشتباه في سرقة ، فإنه يتخذ اËتي:

يشـــكل مدير المنشـــأة لجنة تحقيق مـــن ثالثة أعضاء علـــى ا¼قل ، يكون 

أحدهم من مراقبة المخزون في المنشأة ؛ لتقوم بما يلي:

 جرد ا¼صناف التي في المكان الذي وقع فيه الزيادة أو النقص أو الفقد أو 

التلف لحصر الزائد أو الناقص أو المفقود أو التالف منها وكمياته.  

 تقّصي أســـباب الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلـــف الحاصل، وما إذا كان 

ذلك نتيجة إهمال أو تقصير أو أي عارض آخر طارئ، مع تحديد مســـؤولية 

المقصر أو المتسبب في ا�همال.

يرفع مدير المنشـــأة تقرير اللجنة إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء 

والدواء كل بحســـب اختصاصه التخاذ ا�جراء الالزم ، ويحتفظ بصورة منه 

في سجل العهدة.

إذا وجد المختص في وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي له 

صفة الضبط الجنائي أن الزيادة أو الفقـــد أو النقص أو التلف ناتج من فعل 

جنائي ، فيعـــد محضر ضبط بالواقعـــة، وتبلغ إدارة مكافحـــة المخدرات 

وهيئة التحقيق واالدعاء العام بذلك.

.1

.2

.3

ج.

أ.

ب.
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الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

المادة العشرون:
شروط الوصفة الطبية هي:

يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط.

تتكـــون الوصفة من أصل مكتـــوب في أعالها بخط أحمـــر (مادة مقيدة) 

وصورتين مكتوب عليهما (غير قابل للصرف).

 يحتفـــظ بأصل الوصفـــة في الصيدليـــة ويعطى المريض صـــورة وتحفظ 

الصورة ا¼خرى في دفتر الوصفات.

 يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو ، وأن تخلو من الشطب أو التعديل.

بيانات الوصفة هي:

 اسم المنشأة وعنوانها.

 اسم المريض رباعي¶ وعمره وجنسه وجنسيته.

 رقم ملف المريض ورقم الهوية.

 رقم الوصفة وتاريخها.

 التشخيص.

 اســـم الدواء العلمي والشـــكل الصيدالني، والجرعة المقررة ومدة العالج 

رقم¶ وكتابًة.

 اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.

 اسم الصيدلي مسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.

 تعليمات الوصفة التي تحددها وزارة الصحة بالتنســـيق مع الهيئة العامة 

للغذاء والدواء.

 ختم المنشأة.

.1

.2

ب.

ج.

د.

أ.

ب.

ج.

د.

هـ.

و.

ز.

ح.

ط.

ي.

أ.
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تكون صالحية الوصفة من تاريخ إصدارها على النحو اËتي:

 يوم واحد فقط في الحاالت ا�سعافية.

 سبعة أيام لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى.  

لوزير الصحة بالتنســـيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء تعديل 

الشروط والبيانات ومدة الصالحية المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة.

تتحقق وزارة الصحة ـــ بالتنســـيق مـــع الهيئة العامة للغذاء والـــدواء ـــ مما 

يتوافـــر من تقنيـــة حديثة في كتابـــة الوصفة بما يكفل مراعاتها للشـــروط 

السابقة قبل الموافقة على استخدامها. 

أ.

ب.

.3

.4

.5

المادة الحادية والعشرون:
يحفظ أصل الوصفة لمدة ثالث سنوات.

يجب علـــى كل صيدلية االحتفاظ بســـجل خـــاص بالوصفـــات لمدة خمس 

سنوات.

يتم إتالف الوصفة وســـجل الوصفات بعد انقضاء المـــدة المحددة للحفظ 

بواســـطة لجنة تشـــكل من ثالثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، 

ويعد محضر بذلك.

.1

.2

.3

المادة الثانية والعشرون:
يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشـــآت الصيدلية لكل دواء يحتوي 

على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.

ا. يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسلًيّ

يجب أن يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات على البيانات اËتية:

.1

.2

.3
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الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

 اسم الدواء العلمي وشكله الصيدالني وتركيزه وحجمه.

 الرصيد السابق.

 الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصالحية.

 الجهة الوارد منها وتاريخ الورود.

 المجموع الكلي.

 الكميـــة المصروفة ورقم التشـــغيل وتاريـــخ الصرف واســـم من صرفها 

وتوقيعه.

 اسم الجهة المستفيدة وعنوانها (للمستودعات فقط) .

 اســـم المريض وعمره ورقم الهوية والملف الطبي ورقم الوصفة واسم 

من وصفها (للصيدلية فقط).

 الكمية الباقية.

يجب أن تكتب السجالت بحبر غير قابل للمحو ، وعند التعديل يوقع على ذلك.

عند نهاية كل ســـنة يجب أن يكتب على السجل اسم مسؤول عهدة المواد 

المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير المنشأة - أو من ينيبه - 

وتوقيعه ، وأن يختم السجل بالختم الرسمي للمنشأة.

تحفظ السجالت لمدة عشر سنوات.

يتم إتالف الســـجالت بعد انقضاء المـــدة المحددة للحفظ بواســـطة لجنة 

تشـــكل من ثالثة أعضاء بقرار من مدير المنشـــأة أو من ينيبـــه، ويعد محضر 

بذلك.

تتحقـــق الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنســـيق مع وزارة الصحة مما يتوافر 

من تقنية حديثة في تســـجيل جميع ما يرد إلى الصيدلية أو المســـتودع بما 

يكفل مراعاتها للشروط السابقة.

ب.

ج.

د.

هـ.

و.

ز.

ح.

ط.

أ.

.4
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المادة الثالثة والعشرون:
يعتمد وزير الصحة بالتنســـيق مـــع الرئيس التنفيذي للهيئـــة العامة للغذاء 

والدواء إجراءات وضوابط وصـــف وصرف ا¼دوية المخدرة أو المؤثرات العقلية 

في المؤسسات العالجية.

يعتمـــد وزير الصحة ا�جـــراءات والضوابـــط للتحقق من التزام المؤسســـات 

العالجية بما ورد في هذه المادة، وا�طالع على ما يثبت ذلك.

.1

.2

المادة الرابعة والعشرون:
يرخص لÕطباء بحيازة ا¼دوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها 

من عياداتهم الخاصة ، وفق¶ للضوابط اËتية:

 أن يكون ترخيص العيادة الصادر من وزارة الصحة ساري الصالحية.

 أن يكون لدى العيادة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

 يجـــب أن تكون ا¼دوية المخـــدرة أو المؤثرات العقلية فـــي عهدة الطبيب 

صاحب العيادة وتحت مســـؤوليته، أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني 

صيدلي سعودي يعمل في العيادة.

 تقتصر الحيازة على ا¼دوية ا�سعافية التي يحددها وزير الصحة.

 يخضع الوصـــف والصرف في عيادة ا¼طباء الخاصـــة للضوابط المنصوص 

عليها في المواد (20، 21 ، 22 ، 23) من هذه الالئحة.

ضوابـــط حيازة وإعطـــاء ا¼دوية ا�ســـعافية المحتوية على مـــواد مخدرة أو 

مؤثرات عقلية في الحاالت ا�سعافية:

 يكون مدير المركز ا�ســـعافي مســـؤوًال عن ا¼دوية ا�سعافية المحتوية 

علـــى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في المراكز ا�ســـعافية، وذلك إذا لم 

يكن في المركز صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي.

.1

.2
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د.

هـ.

أ.

أ.
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الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

المادة الخامسة والعشرون:
أفراد العائلة هم ا¼بوان وا¼والد وا�خوة والزوج.

المادة السادسة والعشرون:
يصدر وزير الصحة الضوابـــط والتعليمات المتعلقة بإعادة ا¼دوية المحتوية على 

مـــواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكيفية التصرف فيها ، بما فيها ا¼دوية المخدرة 

والمؤثرات العقلية التي تصرف من مؤسسة عالجية حكومية أو خاصة. 

 يكون رئيس الفرقة ا�ســـعافية مســـؤوًال عن عهدة ا¼دوية ا�ســـعافية 

المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسيلة النقل ا�سعافية.

 يعتمـــد وزير الصحـــة ا¼دوية ا�ســـعافية المحتوية على مـــواد مخدرة أو 

مؤثرات عقلية وكمياتها وأشـــكالها الصيدالنية المسموح بها في الحاالت 

ا�سعافية.

 تعطى ا¼دوية ا�ســـعافية المحتوية على مواد مخـــدرة أو مؤثرات عقلية 

في الحاالت ا�سعافية وفق اËتي:

تعطـــى ا¼دوية ا�ســـعافية للمصاب عـــن طريق المســـعفين بعد أخذ 

موافقة الطبيب وتحديد الدواء والكمية.

يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة التي صرفت الدواء . ويسجل في سجل 

العهدة اسم المريض، واســـم الطبيب ووقت االتصال به وتاريخه، واسم 

الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه.

إذا كانـــت الكمية المقررة للمصاب أقل من ســـعة حقنة واحدة ، فعلى 

المسعف الذي أعطى الدواء ورئيس الفرقة ا�سعافية الذي أشرف على 

ذلك إتالف الكميـــة الباقية ، ويوقعان على ذلك في التقرير ا�ســـعافي 

الخاص بالمصاب.

ب.

ج.

د.
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المادة السابعة والعشرون:
تطبق ا¼حكام الواردة في نظام اســـتيراد المواد الكيميائية وإدارتها والئحته 

التنفيذية على الســـالئف الكيميائية المدرجة فـــي الجدول رقم (3) المرافق 

لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، فيما يتعلق بشروط و إجراءات 

جلبهـــا أو تصديرها أو صنعهـــا أو االتجار بهـــا أو تعاطيها أو التنـــازل عنها أو 

حيازتها ، وكيفية مراقبتها والجهات المختصة بذلك.

تزود الجهات المختصة ـــ المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة ـــ 

وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) بما يلي:

ــ المشروعة  ــ بالســـنة الميالديةـ   التقديرات الســـنوية لالحتياجات السنويةـ 

للســـالئف الكيميائيـــة التـــي تحددهـــا وزارة الداخليـــة (المديريـــة العامة 

لمكافحة المخدرات).

 صورة من رخصة االستيراد والفسح.

 الغـــرض الذي جلبت ¼جله هذه الســـالئف الكيميائيـــة ، والكمية التقريبية 

المطلوبة لهذا الغرض.

 بيانات وتقارير كل ثالثة أشهر ميالدية عن اËتي:

الكميات التي استهلكت والباقي منها.

الكميات المنتجة والمستهلكة منها.

الكميات التالفة.

أســـماء المواد المنتجة وكمياتها ، وأســـماء الجهات المســـتفيدة منها 

وعناوينهـــا ، وكمية كل جهة ، والغرض من اســـتخدام هذه المواد لدى 

كل جهة مستفيدة.

يجـــب أن تكون هـــذه الكميات بالـــوزن (كيلوجرام ، جـــرام) أو بالحجم

(لتر ، مليلتر).

.1

.2

أ.

ب.
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د.

.1

.2

.3

.4

.5



63

الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

يستند إلى ا¼حكام السابقة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 

العقليـــة فـــي توجيه االتهـــام وإقامـــة الدعوى العامـــة بارتـــكاب الجرائم 

المنصـــوص عليها في الفقرتين (5 و 6) من البند (أوًال) من المادة (الســـابعة 

والثالثين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

يجب أن يشـــتمل الحكـــم على تحديد الوصـــف الجرمي والمـــادة المخدرة

أو المؤثر العقلي. 

 بيان في نهاية كل سنة ميالدية بما يلي:

مجموع الكميات المستوردة (المفســـوحة) بالوزن أو بالحجم ، والدولة 

المستورد منها.

مجموع الكميات المصدرة بالوزن أو الحجم ، والدولة المصدر إليها.

يجب أن يكون الوزن بالصافي ، وال يشمل وزن العلبة أو الحاوية.

صـــورة من محاضـــر مخالفات نظام اســـتيراد المواد الكيميائيـــة وإدارتها 

والئحته التنفيذية.

با�ضافة إلى الجهات المختصة المنصوص عليها في نظام اســـتيراد المواد 

الكيميائيـــة وإدارتهـــا، تنســـق وزارة الداخليـــة (المديرية العامـــة لمكافحة 

المخدرات) مع الهيئة العامـــة للغذاء والدواء لمراقبة الســـالئف الكيميائية 

والتحقق من صحة البيانات المشـــار إليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة 

والعشرين) من هذه الالئحة.

يكون مسؤوًال عن عهدة السالئف الكيميائية ـــ الواردة في الجدول رقم (3) 

المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ـــ صيدلي سعودي أو 

كيميائي سعودي أو فني صيدلي سعودي أو فني كيميائي سعودي.

هـ.

و.

.1

.3

.4
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المادة الثامنة والعشرون:
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المادة التاسعة والعشرون:
يلحق بالمسجد المرافق الخدمية التابعة له.

يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما.

يشـــمل التشـــديد جميع ا¼ماكن المعدة للتعليم أو التدريب ، والنشـــاطات 

المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها وا¼ماكن المجاورة لها.

تشمل المؤسسات ا�صالحية:

دور التوقيف.

 ا�صالحيات والسجون.

 دور التوجيه والمالحظة ومؤسسات رعاية الفتيات االجتماعية.

.1

.2

.3

.4

المادة الثالثون:
إذا رأى القاضـــي تعزيـــر المتعاطي أو المســـتعمل للمواد المخـــدرة أو المؤثرات 

العقلية بالســـجن، فال تتجاوز العقوبة الحد ا¼علـــى المنصوص عليه في الفقرة 

(1) من المـــادة (الحادية وا¼ربعيـــن) من نظام مكافحة المخـــدرات والمؤثرات 

العقلية.

المادة الحادية والثالثون:
ُيســـلَّم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى 

الجهـــة التي ُيتقدم إليها. ويثبت ما يضبط في محضر رســـمي ويســـلم إلى 

إدارة مكافحة المخدرات.

إذا لم ُيســـلَّم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية 

وإنما ُأرشد إلى مكانها، فتضبطها الشرطة إذا لم تكن هناك إدارة لمكافحة 

المخدرات.

.1

.2

أ.

ب.

ج.
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الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

المدمـــن من يثبت إدمانـــه بتقرير طبي صـــادر من مصحـــة مخصصة لهذا 

الغرض.

الحاالت التي يجوز فيها ا¼مر بإيداع المدمن المصحة :

المدمـــن الذي تثبـــت إدانته بارتـــكاب جريمـــة تعاطي المـــواد المخدرة أو 

المؤثرات العقلية ، على أّال تقترن بأي جريمة أخرى.

المدمـــن الذي حاز مواد مخـــدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشـــتراها أو 

تســـلَّمها وكان ذلك بقصـــد التعاطي فقط، على أّال تفيـــض عن حاجته أو 

استعماله الشخصي.

المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بالغ أو شكوى.

.1

.2

تشـــمل قضايا اســـتعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ـــ الواردة في 

الفقـــرة (2) من المـــادة (الثانية وا¼ربعيـــن) من نظام مكافحـــة المخدرات 

والمؤثـــرات العقلية ـــ ا¼فعـــال الجرميـــة المعاقب عليها بموجـــب المادة 

(الحاديـــة وا¼ربعيـــن) مـــن ذات النظـــام ، إذا كان ذلـــك بقصـــد التعاطي أو 

االستعمال الشخصي.

يحفظ التحقيق في قضايا اســـتعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو 

حيازتها بقصد التعاطي أو االســـتعمال الشـــخصي في المـــرة ا¼ولى، وذلك 

وفق¶ لما تقضي به أحكام نظام ا�جراءات الجزائية.

تلتـــزم الجهة التي تأمر بحفظ التحقيق بإبـــالغ إدارة مكافحة المخدرات في 

المنطقة لتسجيل القضايا التي تحفظ في سجل خاص وفق¶ للفقرة (2) من 

المادة (الثانية وا¼ربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

المادة الثانية والثالثون:

.3

.4

.5

أ.

ب.

ج.
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تحـــدد المصحة مـــدة ا�يـــداع بتقرير طبي بحســـب ما تقتضيـــه حالة عالج 

المدمن ، على أّال تقل مدة ا�يداع عن خمسة عشر يوم¶.

ترفع لجنة النظر في حـــاالت ا�دمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق 

واالدعاء العام مشـــتمًال على حالته االجتماعيـــة والصحية ومدة العالج التي 

يحتاج إليها.

ترفع هيئـــة التحقيق واالدعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة 

مشتملة على تقرير لجنة النظر في حاالت ا�دمان.

يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت ا�دانة.

ال تقل مدة العالج عن ســـتة أشـــهر وال تزيد على ســـنتين ، ويجوز للمحكمة 

النزول عن الحد ا¼دنى ¼سباب موجبة.

ال يستفيد من ا�يداع الحاالت التالية:

 المدمن الذي سبق ا¼مر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة.

ا من الجرائم   المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة عالجه داخل المصحة أًيّ

المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

 يستثنى من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثالث سنوات.

شروط ا�فراج:

 تفرج المصحة عن المودع بعد اســـتقرار حالته بموجب تقرير طبي ، على أن 

تشعر لجنة النظر في حاالت ا�دمان كتابي¶ بذلك.

 إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة عالجه، ترفع المصحة إلى لجنة النظر 

في حاالت ا�دمان تقريرÖ عن الحالة قبل انتهاء مدة العالج بوقت كاف.

 يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر ا�يداع.

.3

.4

.5

.6

.7

.8
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أ.

ب.

ج.

أ.

ب.

ج.
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الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

مهمات لجنة النظر في حاالت ا�دمان واختصاصاتها:

 تشـــكيل لجان فرعية وتحديـــد مهماتهـــا واختصاصاتها وإجراءات ســـير

العمل فيها. 

 دراســـة التقارير التـــي ترفعها اللجـــان الفرعية عن حاالت ا�دمـــان ، ورفع 

توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. 

 متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه.

 تحديد الجهات المخولة باســـتقبال طلبات العالج من ا�دمان ، ســـواء من 

المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط 

تلقي هذه الطلبات.

 وضع الضوابـــط الالزمة للمحافظة على ســـرية المعلومات وفق ما نصت 

عليـــه المـــادة (الحاديـــة والخمســـون) من نظـــام مكافحـــة المخدرات 

والمؤثرات العقلية.

.1

يلغى أمر العالج من المحكمة بطلب مـــن هيئة التحقيق واالدعاء العام بناًء 

على تقرير من اللجنة، وذلك في الحاالت التالية:

عدم جدوى العالج.

مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعالجه في المصحة.

مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها.

ا مـــن الجرائم المنصوص عليها في نظام  إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أًيّ

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

المادة الثالثة والثالثون:

.10

أ.

ب.

ج.

د.

هـ.

أ.

ب.

ج.

د.
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تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات اËتية:

 وزارة الداخلية.

 وزارة الصحة.

 وزارة الشؤون االجتماعية.

 هيئة التحقيق واالدعاء العام.

 اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

إجراءات سير عمل اللجنة:

 يكون للجنة سكرتارية تتولى تنسيق أعمالها.

 يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

 يكون للجنـــة رئيس لمدة ثالث ســـنوات قابلة للتجديد مـــرة واحدة فقط 

وبالتنـــاوب بين وزارة الداخليـــة ووزارة الصحة، ويختار وزيـــر الداخلية الرئيس 

باالتفاق مع وزير الصحة.

 تنعقد هـــذه اللجنة بصفة دورية كل ثالثة أشـــهر، ويجوز انعقادها بطلب 

من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك.

 تصدر قرارات اللجنة با¼غلبية.

 للجنـــة أن تســـتعين ـــ في ســـبيل تأديـــة مهماتهـــا - بكل من تـــراه من 

المختصين في هذا الشأن.

 تدعم ا¼مانة العامـــة للجنة الوطنية لمكافحة المخـــدرات أعمال اللجنة 

ولجانها الفرعية مادي¶ وفني¶.

 للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل.

.2

.3

أ.

ب.

د.

هـ.

ج.

أ.

ب.

د.
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الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

المادة الرابعة والثالثون:
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة وا¼ربعين) 

من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي المواد والكميات اËتية:

.1

الكمية المسموح بها
حًدا أعلى

اســـم المـــــادة

الخشخاش (ا¼فيون)

القّنب وراتنج القّنب
(الحشيش والماريوانا)

القات 

فنتانيل

هيدروكودون

هيدرومورفون

ميثادون

مورفين

أوكسيكودون

بيثيدين

كوديين

دكستروبروبوكسيفين

ثنائي الهيدروكوديين

درونابينول

بوتالبيتال

فينيدات الميثيل

بوبرينورفين

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100 mg

100 mg

1000 mg

10 mg

225 mg

150 mg

1 g

1.5 g

0.5 g

6 g

6 g

3 g

6 g

0.5 g

1 g

150 mg

0.5 g

Papaver Somniferum (Opium)

Cannabis and Cannabis resin

Catha edulis (KHAT)

Fentanyl

Hydrocodone

Hydromorphone

Methadone

Morphine

Oxycodone

Pethidine

Codeine

Dextropropoxyphen

Dihydrocodeine

Dronabinol

Buprenorphine

Butalbital

Methylphenidate



70

الكمية المسموح بها
حًدا أعلى

اســـم المـــــادة

فلونيترازيبام

بنتازوسين

بنتوباربيتال

باربيتال

كلورديازيبوكسيد

كلورازيبات

ديازيبام

لورازيبام

ميدازيبام

ميبروبامات

أوكسازيبام

فينوباربيتال

برازيبام

تيمازيبام

تترازيبام

مجموعة ا¼مفيتامينات

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

15 mg

3 g

1.5 g

7.5 g

0.5 g

300 mg

150 mg

37.5 mg

300 mg

20 g

0.75 g

1.5 g

0.5 g

300 mg

1.5 g

عشرة أقراص

Flunitrazepam

Pentazocine

Pentobarbital

Barbital

Chlordiazepoxide

Clorazepate

Diazepam

Lorazepam

Medazepam

Meprobamate

Oxazepam

Phenobarbital

Prazepam

Temazepam

AMPHETAMINES

Tetrazepam

لوزير الداخلية ـــ بالتنســـيق مـــع وزير الصحة ـــ أن يعدل أنـــواع وكميات المواد 

المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعاله.

.2
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الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

المادة الخامسة والثالثون:

تصـــادر المواد المذكورة فـــي الفقرة (١) من المادة (الثانية والخمســـين) من 

نظام مكافحة المخـــدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها ، على أن يثبت 

ذلك في محضر الضبط.

لوزير الداخليـــة أن يبقي لدى الجهـــة الضابطة المواد المخـــدرة أو المؤثرات 

العقلية غير المشـــروعة التي ضبطتها حتى موعد إتالفها أو تســـليمها إلى 

إدارة مكافحة المخدرات.

ــ �تالف المواد المخدرة  ــ بحسب ما يراه وزير الداخليةـ  ـ  تشكل لجنة أو أكثرـ  أـ 

أو المؤثرات العقلية المصادرة ، يشارك فيها مندوب من كل من:

إمارة المنطقة.                                            إدارة مكافحة المخدرات.

المحكمة.                                                      هيئة التحقيق واالدعاء العام .

مصلحة الجمارك.                                      الجهة التي تولت الضبط.

تحدد ضوابط وإجراءات إتالف المـــواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة 

بقرار من وزير الداخلية.

يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء لجنة ا�تالف.

يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة - كلها أو بعضها- 

إلى أي جهـــة حكومية لالنتفـــاع بها في ا¼غـــراض العلميـــة أو الصناعية أو 

الطبية، وذلك وفق¶ لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية. 

تحدد وزارة الصحة ـــ بالتنســـيق مع لجنة النظر في حـــاالت ا�دمان ـــ العيادات 

النفســـية المشـــار إليها في المادة (الخمســـين) من نظام مكافحة المخدرات 

والمؤثرات العقلية.

المادة السادسة والثالثون:
.1

.2

.3

.4

ب.

ج.

.1.2

.3

.5

.4

.6
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المادة السابعة والثالثون:

المادة الثامنة والثالثون:
يصدر ا�عفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة 

المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة بقـــرار مســـبب مـــن رئيـــس هيئـــة التحقيق

واالدعاء العام.

المادة التاسعة والثالثون:

تتخـــذ الجهات التنفيذيـــة المختصة ا�جراءات الالزمة لتنفيذ مـــا ورد في المواد

(الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام 

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة ا¬ربعون:
ُتنشـــر هذه الالئحة فـــي الجريدة الرســـمية، ويعمـــل بها بعد ثالثيـــن يوم¶ من

تاريخ نشرها.

لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف في القطاعات العسكرية 

صفـــة الضبـــط الجنائي فـــي الجرائم المنصـــوص عليها في نظـــام مكافحة 

المخدرات والمؤثـــرات العقلية داخل القطاعات والمنشـــآت التابعة لها، على أن 

ينسق بينهم وبين مســـؤولي الضبط الجنائي والتحقيق لدى الجهات المختصة 

في قضايا المخدرات.



إجـــراءات وضوابــط
المـواد المخـدرة والمؤثــرات

العقلية



المادة ا�ولى:
إجراءات وضوابط تسجيل المنشـــآت بالنظام ا�لكتروني ل�دوية المخدرة 

والمؤثرات العقلية الخاص بالهيئة العامة للغذاء والدواء:

تقوم جميـــع الجهات المرخـــص لها باســـتيراد المواد المخـــدرة أو المؤثرات 

العقليـــة أو تصديرهـــا أو حيازتهـــا أو ا�تجـــار فيها بالتســـجيل فـــي النظام 

ا�لكتروني ل�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخاص بالهيئة العامة للغذاء 

والـــدواء عن طريـــق الشـــبكة العنكبوتية (االنترنـــت) كما هـــو موضح بدليل 

المســـتخدم الخاص بالنظام ا�لكتروني ل�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية 

والمرفق بهذه ا�جراءات والعمل بموجبه.

في حـــال تعذر الوصول إلى النظـــام ا�لكتروني ل�دوية المخـــدرة والمؤثرات 

العقلية يتم التعامل مع جميع عمليات ا¦دوية المخدرة أو المؤثرات العقلية 

ورقًيا إلى حين عودة الخدمة.

تقوم جميع الجهات الصحية بإعادة إدخال جميع عمليات ا¦دوية المخدرة أو 

المؤثـــرات العقلية بالنظـــام ا�لكتروني ل�دوية المخـــدرة والمؤثرات العقلية 

خالل فترة انقطاع الخدمات ا�لكترونية. 

إجـــراءات وضوابـــط اعتماد االحتياج الســـنوي ل�دوية المخـــدرة والمؤثرات 

العقلية:

يتم اعتماد االحتياج الســـنوي ل�دوية المخدرة أو المؤثـــرات العقلية للقطاعين 

الحكومي والخاص للســـنة الميالدية القادمة باســـتخدام النظـــام ا�لكتروني 

ل�دويـــة المخـــدرة والمؤثرات العقليـــة بناًء علـــى المدورات المدخلـــة بالنظام  

74
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.2

.3

المادة الثانية:



ا�لكتروني ل�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية، وفي حال طلب مادة مخدرة أو 

مؤثـــر عقلي ليـــس من ضمن االحتيـــاج الســـنوي أو بكميات تزيد عـــن المدورات 

المدخلة مسبًقا يتم إيضاح مبررات ا�ضافة أو الزيادة.

وفي حال تعـــذر الوصول إلى النظـــام ا�لكتروني ل�دوية المخـــدرة والمؤثرات 

العقلية يتم إتباع الخطوات التالية:

تقوم جميع الجهـــات الصحية بالمملكـــة للقطاعين العـــام والخاص برفع 

احتياجاتها للســـنة الميالدية القادمة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، 

إلـــى الهيئة العامة للغذاء والدواء كما هو موضح في الفقرات من (2) إلى (3) 

من هذه المادة، وذلك خالل الفترة من بداية شـــهر يناير إلى نهاية شـــهر مايو 

من كل عام.

يكون رفع تقدير االحتياج السنوي وفق¼ لما يلي:

 أ. تقديم بيان يشتمل على ما يلي:

االســـم العلمي للمـــادة المخدرة أو المؤثـــر العقلي، والشـــكل الصيدالني 

والتركيز والحجم والكمية المطلوبة والوزن النقي للمادة.

االســـم التجاري والعبوة (فقط لوكالء المواد المخـــدرة والمؤثرات العقلية 

المسجلة والمسعرة والمرخصين من الهيئة العامة للغذاء الدواء).

أسماء المنتجات المزمع صنعها وكمياتها والوزن النقي لكل مادة مصّنعة 

(فقط لمصانع ا¦دوية المحلية المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء).

عدد ا¦سرة العاملة في المؤسسة العالجية.

عدد ا¦طباء وتخصصاتهم في المؤسسة العالجية.

عدد الصيادلة.

عدد الصيدليات التابعة للمنشأة.

75

إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

.2

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.1



76

ب. يتم حساب الوزن النقي للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالجرام كما يلي:

(الكمية × التركيز بالجرام × (الحجم بالمليلتر + معامل التعبئة)× معامل المادة/ 1000 

(معامـــل المادة هـــو معامل الملـــح أو ا¦ســـتر أو االيثر: أي محتـــوى العقار 

الالمائي النقـــي كما ورد في القائمـــة الصفراء أو الخضـــراء للهيئة الدولية 

لمراقبة المخدرات) و (الحجم ومعامل التعبئة فقط للمواد السائلة).

 جـ. يرفق بطلب االحتياج ما يلي:

في حال كون الجهة الطالبة جهة حكومية:

يجب تحديد اســـم المســـؤول عـــن عهدة المـــواد المخـــدرة والمؤثرات 

العقلية في الجهة الطالبة، وهل هو صيدلي أو فني صيدلي، وجنسيته.

في حال كون الجهة الطالبة جهة خاصة:

ترخيص المنشـــأة الصيدلية أو المؤسســـة العالجية الخاصة الصادر من 

وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو ترخيص المنشـــأة الصادر 

مـــن وزارة البيئة والميـــاه والزراعة في حال كون المـــواد المطلوبة أدوية 

بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

 ترخيـــص الصيدلـــي أو فني الصيدلي الســـعودي المســـؤول عن عهدة 

المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

إذا كانـــت الجهة الطالبـــة هي مســـتودع أو مصنع، فيرفـــق الترخيص 

الساري الصالحية لكل من:

الشركة المستوردة الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الصيدلي الســـعودي مدير المنشأة في مستودعات بيع ا¦دوية بالجملة 

أو مصانع ا¦دوية أو الصيدليات.

الصيدلـــي أو فنـــي الصيدلي الســـعودي المســـؤول عن عهـــدة المواد 

المخدرة والمؤثرات العقلية.
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إجراءات رفع تقدير االحتياج السنوي على النحو التالي:

تقوم المنشـــآت التابعة لوزارة الصحة والتي تشـــرف عليهـــا ا�دارة العامة 

للتمويـــن الطبي بالوزارة برفـــع تقديـــرات احتياجاتها الســـنوية من المواد 

المخـــدرة أو المؤثـــرات العقليـــة إلـــى إدارة التمويـــن الطبـــي بالمنطقة أو 

المحافظة التابعـــة لها لتقوم بتدقيقها ومن ثم رفعها إلى ا�دارة العامة 

للتموين الطبي بـــوزارة الصحة والتي تقوم بعد تدقيقها بإرســـال مجموع  

هذه االحتياجات إلى الهيئة العامة للغداء الدواء.

تقوم المنشآت الصيدلية والمؤسسات العالجية الخاصة المرخصة من قبل 

وزارة الصحـــة برفـــع تقديـــرات احتياجاتها الســـنوية من المـــواد المخدرة 

والمؤثـــرات العقلية إلـــى إدارة تنمية االســـتثمار الصحي بالشـــئون الصحية 

بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها.

 تقوم المنشـــآت الصيدليـــة المرخصة من الهيئـــة العامة للغـــذاء والدواء، 

والمنشـــآت الحكومية غيـــر التابعة لـــوزارة الصحة، والمنشـــآت الحكومية 

التابعة لوزارة الصحة وال تشرف عليها ا�دارة العامة للتموين الطبي بالوزارة، 

والمنشـــآت الحكومية البيطرية، برفـــع تقديرات احتياجاتها الســـنوية من 

المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى فـــرع الهيئة العامة للغذاء والدواء 

بالمنطقة أو المحافظـــة التابعة لها (أو الهيئة العامـــة للغذاء والدواء في 

حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو المحافظة).

يقـــوم وكالء المواد المخـــدرة والمؤثرات العقلية المســـجلة والمســـعرة 

والمرخصون من الهيئـــة العامة للغذاء والدواء، برفع تقديرات احتياجاتهم 

الســـنوية لتغطية طلبات الســـوق المحلي (مع تحديـــد الكميات في حال 

كونها لصالح جهات حكومية) إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

 تقوم مصانع ا¦دوية المحليـــة المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، 

برفع تقديرات احتياجاتها الســـنوية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية 

المستخدمة في التصنيع إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
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 تقوم المنشـــآت الخاصـــة البيطرية برفع تقديـــرات احتياجاتهـــا من ا¦دوية 

البيطريـــة التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثـــرات عقلية إلى ا�دارة العامة 

لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة أو المحافظة 

والتي تقوم بتدقيقها ثم الرفع باالحتياجات المعتمدة لديها إلى فرع الهيئة 

العامة للغذاء والدواء بالمنطقـــة أو المحافظة التابعة لها (أو الهيئة العامة 

للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو المحافظة).

 تقوم وسائط النقل السعودية - الواردة في المادة الثانية من نظام مكافحة 

المخدرات والمؤثرات العقلية والئحته التنفيذيـــة - برفع تقديرات احتياجاتها 

الســـنوية من ا¦دوية الطبية التي تحتوي على مـــواد مخدرة أو مؤثرات عقلية 

لمواجهـــة الحـــاالت الطارئـــة وا�ســـعافات ا¦ولية إلـــى الجهـــة الحكومية 

المســـؤولة عن وســـائط النقل لتقوم بتدقيقها واعتمادهـــا لديها ثم الرفع 

بمجموع هذه االحتياجـــات وكذلك مجموع االحتياجـــات المتوقعة لتغطية 

طلبات وسائط النقل غير السعودية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

تقوم إدارة تنمية االستثمار الصحي بالشـــئون الصحية بالمنطقة أو المحافظة، 

وفرع الهيئـــة العامة للغذاء والـــدواء بالمنطقة أو المحافظة بعـــد ورود بيانات 

االحتياجات إليها كل فيما يخصه بما يلي:

تدقيق هذه االحتياجات والتأكد من أن مدورات الجهة الطالبة للسنة السابقة 

لسنة تعميم االحتياج مكتملة.

 االحتفاظ بأصل خطاب االحتياج في السجالت لديها.

 إرســـال صورة من احتياجات المواد المخـــدرة والمؤثرات العقليـــة إلى الهيئة 

العامة للغذاء والدواء.

 إيضاح رأيها في نظامية الجهة الطالبة والكمية المطلوبة.

فـــي حال كون الجهـــة الحكوميـــة أو الخاصة تتبع لها عدة منشـــآت صحية 

فيجب رفع احتياج مستقل لكل منشأة.
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بعد ورود بيانـــات االحتياجات من الجهـــات المعنية أعاله، تقـــوم الهيئة العامة 

للغـــذاء والدواء بمراجعة االحتياجات ومقارنتها بمدورات االســـتهالك الســـنوية 

للتأكد مـــن االحتياجات الفعلية علـــى أن تكون مدورات الجهة الطالبة للســـنة 

الســـابقة لســـنة تعميم االحتياج مكتملة، ثم تحفظ جميع هذه البيانات لديها 

كمســـتند رســـمي عن احتياجات الجهات الصحيـــة بالمملكة، ويتـــم الرد على 

الجهات الطالبة بالكميات التي تم اعتمادها لهم في احتياجات السنة القادمة.

تقـــوم الهيئة العامة للغذاء والـــدواء برفع مجموع احتياجـــات المملكة إلى 

الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB) في موعد أقصاه نهاية شـــهر يونيو 

من كل سنة ميالدية.

للهيئة العامة للغذاء والدواء، وإدارة تنمية االستثمار الصحي بالشئون الصحية 

بالمنطقـــة أو المحافظة التابعـــة لها الجهة الطالبة، الحـــق في قبول طلب 

االحتياج أو رفضه أو تعديله مع إيضاح سبب ذلك.

للهيئـــة العامة للغذاء والدواء – متى ما دعت الحاجة لذلك – الســـماح لجهة 

حكومية برفع مجموع احتياجات المنشآت التابعة لها.
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إجراءات وضوابط إصدار رخصة استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية:

تقوم الجهات الطالبة (المستفيدة) بطلب استيراد احتياجاتها المعتمدة من 

بداية شـــهر يناير من سنة االحتياج حتى نهاية شـــهر سبتمبر من نفس السنة، 

ويتم تقديـــم الطلب عبـــر النظام ا�لكترونـــي ل�دوية المخـــدرة والمؤثرات 

العقلية كما هو موضح بدليل المستخدم الخاص بالنظام ا�لكتروني ل�دوية 

المخدرة والمؤثرات العقلية والمرفق بهذه ا�جراءات.

المادة الثالثة:



وفي حال تعـــذر الوصول إلى النظام ا�لكتروني ل�دويـــة المخدرة والمؤثرات 

العقلية يتم إتباع الخطوات التالية:

تقوم الجهات الطالبة (المستفيدة) بطلب اســـتيراد احتياجاتها المعتمدة 

من بداية شـــهر يناير من سنة االحتياج حتى نهاية شـــهر سبتمبر من نفس 

السنة، ويتم تقديم الطلب كما هو متبع في رفع االحتياج، على أن يشتمل 

الطلب ما يلي:

خطاب من الجهة الطالبة (المستفيدة).

أن يذكر في الخطاب ما يلي:

 االســـم العلمي والتجـــاري للمادة المخـــدرة أو المؤثر العقلي، والشـــكل 

الصيدالنـــي والتركيـــز والحجـــم والعبـــوة والكميـــة المطلوبـــة والوزن

 النقي للمادة.

 اسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة باللغتين العربية واالنجليزية.

 اسم وعنوان الشركة المستوردة باللغتين العربية واالنجليزية.

 يجب أن يشتمل العنوان على اســـم الدولة والمدينة، والحي أو المنطقة 

والشارع، ورقم المبنى.

يرفق بطلب إصدار رخصة االستيراد ما يلي:

في حالة كون الجهة الطالبة جهة حكومية:

 يجب تحديد اســـم المســـؤول عن عهدة المـــواد المخـــدرة والمؤثرات 

العقلية في الجهة الطالبة، وهل هو صيدلي أو فني صيدليي وجنسيته.

 إذا كان االســـتيراد عن طريق شركة مســـتوردة، فيرفق الترخيص الساري 

الصالحية لكل من:

الشركة المستوردة الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
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الصيدلي السعودي مدير المنشأة في مستودعات بيع ا¦دوية بالجملة.

الصيدلـــي أو فنـــي الصيدلي الســـعودي المســـؤول عن عهـــدة المواد 

المخدرة والمؤثرات العقلية في الشركة المستوردة.

في حال كون الجهة الطالبة جهة خاصة:

ترخيص المنشأة الصيدلية أو المؤسسة العالجية الخاصة الصادر من وزارة 

الصحـــة أو الهيئة العامـــة للغذاء والدواء أو ترخيص المنشـــأة الصادر من 

وزارة البيئة والمياه والزراعـــة في حال كون المواد المطلوبة أدوية بيطرية 

تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

 ترخيص الصيدلي أو فني الصيدلي السعودي المسؤول عن عهدة المواد 

المخدرة والمؤثرات العقلية.

 إذا كانت الجهة الطالبة هي مستودع أو مصنع فيرفق الترخيص الساري 

الصالحية لكل من: 

الشركة المستوردة الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الصيدلي الســـعودي مدير المنشأة في مستودعات بيع ا¦دوية بالجملة 

أو مصانع ا¦دوية أو الصيدليات.

الصيدلـــي أو فنـــي الصيدلي الســـعودي المســـؤول عن عهـــدة المواد 

المخدرة والمؤثرات العقلية.

يجوز طلب إصدار رخصة االستيراد بعد شهر سبتمبر وذلك وفق الشروط التالية:-

أن يتم االستيراد قبل نهاية السنة – أي نهاية صالحية رخصة االستيراد.

 عدم المطالبة بالفســـح في حال وصول المواد إلـــى المنفذ الجمركي بعد 

انتهاء صالحية رخصة االســـتيراد، ويســـتثنى من ذلك ما ورد في الفقرة (هـ) 

من رقم (1) في المادة (الخامسة) من هذه ا�جراءات والضوابط.
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أن يكـــون المتبقي مـــن المـــواد المطلوب اســـتيرادها ال يكفـــي لتغطية 

استهالك المنشأة حتى نهاية سنة االحتياج المطلوب وذلك بناًء على معدل 

االستهالك الشهري.

يجوز طلب إصدار رخصة االستيراد لالحتياج السنوي المعتمد قبل بدايته وذلك 

وفق الشروط التالية:

 تقديـــم الطلب – كما هو متبع في رفع االحتياج – بعد نهاية شـــهر أكتوبر 

للسنة التي قبل االحتياج، مع إيضاح مبررات طلب ذلك.

 أن تكون الجهة الطالبة قد تقدمت بطلب كامل احتياجها للسنة التي قبل 

االحتياج المطلوب.

 أن يكـــون المتبقي مـــن المـــواد المطلوب اســـتيرادها ال يكفـــي لتغطية 

استهالك المنشأة حتى نهاية الشهر ا¦ول من سنة االحتياج المطلوب وذلك 

بناًء على معدل االستهالك الشهري.

 أن يتم االستيراد في بداية صالحية رخصة االستيراد.

 صالحية رخصة االستيراد هي من بداية سنة االحتياج وليس من تاريخ إصدارها.

 عدم المطالبة بالفســـح فـــي حال وصول المـــواد إلى الجمـــرك قبل بداية 

صالحية رخصة االستيراد.

يجوز طلب إصدار رخصة االستيراد بكامل كمية االحتياج المعتمد أو جزء منها، 

ولكل البنود أو بعضها.

يجوز اســـتيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة في رخصة االستيراد 

على عدة دفعات ولكل أو بعض البنود، ما لم يشر في الرخصة إلى خالف ذلك.

يجوز طلب إصدار رخصة استيراد لمادة مخدرة أو موثر عقلي بشكل صيدالني أو 

بتركيز أو بحجم ليس ضمن االحتياج السنوي المعتمد للمنشأة، بالشروط التالية:
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 إيضاح مبررات الطلب.

أن يكـــون لـــدى المنشـــأة احتيـــاج معتمد لنفس االســـم العلمـــي للمادة 

المطلوبة وبوزن يكفي لخصم الكمية المطلوبة منه.

تمنح رخصة االستيراد ل�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية المسجلة والمسعرة 

لـــوكالء ا¦دوية المعتمدين من الهيئة العامة للغـــذاء والدواء، وفي حال تعذر 

الوكيل المعتمد أو عدم التزامه عن توريد الدواء المخدر أو المؤثر العقلي فإنه 

يجوز عندئذ للجهات المستفيدة طلب استيراد تلك ا¦دوية وفقا لما يلي:

تقديـــم خطـــاب اعتـــذار الوكيل أو مـــا يثبت عـــدم التزامه بتوفيـــر ا¦دوية 

المسجلة والمسعرة له.

 أنه ال يوجد للمستحضر بديل مسّجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

 أن يكون المستحضر المطلوب استيراده مسّجًال ومسّوق¼ في بلد المنشأ.

 أن تكون الشركة الصانعة مسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفي 

حال تعـــذر ذلك فيجوز االســـتثناء من شـــرط تســـجيل الشـــركة الصانعة 

بموافقة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء.

 يحظر االتجار في المســـتحضرات غير المسجلة المستوردة. وال يجوز اعارتها 

أو اســـتبدالها أو التنازل عنها لغير الجهة المستوردة لها إال بعد أخذ موافقة 

الهيئة العامة للغذاء والدواء.

في حال فقد أو تلف رخصة االســـتيراد، فإن على الجهة الطالبة إيضاح أسباب 

الفقـــد أو التلف وإحضـــار أصل الرخصـــة إن أمكن أو التعهد بإعـــادة الرخصة 

المفقـــودة حال العثور عليها، وعند الموافقة علـــى الطلب فإنه تصدر رخصة 

بدل فاقد.
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في حال طلب كمية تعويضية عن كميات مسحوبة أو مسترجعة أو تالفة أو 

معـــاد تصديرها من المملكـــة، فإن على الجهة الطالبة إرفـــاق ما يثبت ذلك، 

وعند الموافقة علـــى الطلب فإنه تصدر رخصة اســـتيراد بالكمية التعويضية 

المطلوبة، على أن يشار إلى ذلك في الرخصة.

في حال اكتمال مســـوغات وشـــروط طلب إصدار رخصة االستيراد، فإنه تصدر 

رخصـــة اســـتيراد المواد المخـــدرة أو المؤثـــرات العقلية، باســـم مديـــر إدارة 

المستحضرات الخاضعة للرقابة بالهيئة العامة للغذاء والدواء.

في حال ألغت الجهة المســـتفيدة طلب االســـتيراد، فيجب عليها إبالغ الهيئة 

العامـــة للغذاء والدواء بذلك في مدة أقصاها أســـبوعين من تاريخ ا�لغاء عبر 

البريد ا�لكتروني �دارة المستحضرات الخاضعة للرقابة بالهيئة العامة للغذاء 

والدواء، وإعادة أصل الرخصة ليتم إلغائها إن أمكن.

تحدد تعليمات رخصة االستيراد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن 

يتم طباعتها في الرخصة.

تعامل طلبات اســـتيراد المواد القياسية التي تحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر 

عقلي للقطاعيـــن الحكومي والخـــاص معاملة المواد المخـــدرة والمؤثرات 

العقلية.

للهيئة العامة للغذاء والدواء، وإدارة تنمية االستثمار الصحي بالشئون الصحية 

بالمنطقـــة أو المحافظة التابعـــة لها الجهة الطالبة، الحـــق في قبول طلب 

إصدار رخصة االستيراد أو رفضه أو تعديله مع إيضاح سبب ذلك.

تقـــوم الجهات الـــواردة في المـــادة (الثانية) مـــن الالئحـــة التنفيذية لنظام 

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بتأمين احتياجاتها من ا¦دوية الطبية  

التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وســـائط النقل التابعة لها 
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لمواجهة الحاالت الطارئة وا�ســـعافات ا¦ولية عن طريق الشـــراء المباشر من 

وكيل ا¦دوية أو مصنـــع ا¦دوية المحلي المرخص مـــن الهيئة العامة للغذاء 

والدواء وفق ما ورد في الفقرة (ك) من رقم (٢) في المادة (السابعة) من هذه 

ا�جراءات والضوابط.
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إجراءات وضوابط إصدار رخصة تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: 

تقـــوم الجهة الطالبـــة للتصدير بتقديم الطلـــب إلى الهيئـــة العامة للغذاء 

والدواء، على أن يشتمل الطلب ما يلي:

 إيضاح الغرض من التصدير.

 أصل اذن االستيراد الساري الصالحية والصادر من الدولة المراد التصدير لها.

 تقديم صورة من الترخيص الســـاري الصالحية والصادر مـــن الهيئة العامة 

للغذاء والدواء لكل من:

المنشأة الخاصة الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الصيدلي السعودي مدير المنشأة.

الصيدلي أو فني الصيدلي الســـعودي مســـؤول عهدة المـــواد المخدرة 

والمؤثرات العقلية.

في حال اكتمال مســـوغات وشـــروط طلب إصدار رخصة التصدير، فانه تصدر 

الرخصة باســـم مدير إدارة المســـتحضرات الخاضعة للرقابـــة بالهيئة العامة

للغذاء والدواء.

تحدد تعليمات رخصـــة التصدير من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن 

يتم طباعتها في الرخصة.

المادة الرابعة:

.3



يجوز تصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة في رخصة االســـتيراد 

الصادرة من الدولة المراد التصدير لها، على عدة دفعات ولكل أو بعض البنود، 

ما لم يشر في الرخصة إلى خالف ذلك.

تعامل طلبات تصدير المواد القياســـية التي تحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر 

عقلي للقطاعيـــن الحكومي والخـــاص معاملة المواد المخـــدرة والمؤثرات 

العقلية.

تعامل طلبات إعادة التصدير وفق ما يلي:

 ذكر مبررات طلب إعادة التصدير.

أن تعاد إلى نفس الجهة في البلد المصدر.

 تقديم خطاب مـــن الجهات المختصة بالبلد الُمصـــّدر إليه بالموافقة على 

إعادة التصدير.

أن تكون من ا¦دوية غير الفاسدة وغير المغشوشة.

 إزالة أي شعار أو معلومات تخص تسجيلها أو سعرها في المملكة.

يقتصـــر منح رخصـــة التصدير علـــى وكالء ا¦دوية، ومصانع ا¦دويـــة المحلية، 

ومستودعات بيع ا¦دوية بالجملة فقط، ولرئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء 

االســـتثناء من ذلك والســـماح بالتصدير ¦ي منشـــأة وردت في المـــادة (الثالثة 

عشـــرة) من نظام مكافحـــة المخدرات والمؤثـــرات العقلية متـــى ما دعت 

الحاجة لذلك.

في حال فقد أو تلف رخصة التصدير، فإن على الجهة المصّدرة إيضاح أســـباب 

الفقـــد أو التلف وإحضـــار أصل الرخصـــة إن أمكن أو التعهد بإعـــادة الرخصة 

المفقـــودة حال العثور عليها، وعند الموافقة علـــى الطلب فإنه تصدر رخصة 

بدل فاقد.
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في حال طلب كمية تعويضية عن كميات مسحوبة أو مسترجعة أو تالفة أو 

معاد تصديرها للمملكة، فإن على الجهـــة الطالبة إرفاق ما يثبت ذلك. وعند 

الموافقة على الطلب فإنه تصدر رخصة تصدير بالكمية التعويضية المطلوبة 

على أن يشار إلى ذلك في الرخصة.

للهيئـــة العامة للغذاء والدواء الحق في قبول طلـــب إصدار رخصة التصدير أو 

رفضه أو تعديله مع إيضاح سبب ذلك.
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 أ.

ب.

أ.

.1

.1

إجراءات وضوابط إصدار رخصة الفســـح للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

المستوردة وإذن التصدير:

فسح المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المستوردة:

 عنـــد ورود المـــواد المخدرة والمؤثـــرات العقلية إلى جمرك أحـــد المطارات 

بالمملكـــة، تقوم الجهة المســـتوردة بتقديم طلب الفســـح عبـــر النظام 

ا�لكترونـــي ل�دوية المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية كما هـــو موضح بدليل 

المستخدم الخاص بالنظام ا�لكتروني والمرفق بهذه ا�جراءات.

 وفي حـــال تعذر الوصول إلى النظام ا�لكتروني ل�دوية المخدرة والمؤثرات 

العقلية يتم إتباع الخطوات التالية:

عند ورود المـــواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلـــى جمرك أحد المطارات 

بالمملكة، تقوم الجهة المستوردة بتقديم طلب الفسح إلى فرع الهيئة 

العامة للغذاء والدواء بالمنفذ الجمركي ويرفق بالطلب ما يلي:

 صورة رخصة االســـتيراد، وصورة من رخصة التصدير الصـــادرة من البلد 

المصدر إن وجدت.

المادة الخامسة:

.9

.10



 صـــورة بوليصة الشـــحن موضح¼ بها رقـــم البوليصـــة وتاريخها والبلد 

المصّدر واسم منفذ جمرك الوصول.

 أصل شـــهادة المنشأ (أو صورة من شـــهادة المنشأ على أن يتم إحضار 

ا¦صل خـــالل ثالثيـــن يوم¼ مـــن تاريخ اصـــدار رخصة الفســـح)، موقعة 

ومختومة ومصدقة من السفارة السعودية أو الغرفة التجارية في بلد 

المنشـــأ وموضح¼ بها اسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة وبيانات 

المادة المخـــدرة أو المؤثر العقلي الواردة في رخصة االســـتيراد ورقم 

التشغيلة وتاريخ ا�نتاج والصالحية، وإن أمكن رقم الفاتورة وتاريخها.

 أصل الفاتورة (أو صـــورة منها على أن يتم إحضار ا¦صل خالل ثالثين يوم¼ 

من تاريخ إصدار رخصة الفسح)، موقعة ومختومة ومصدقة من السفارة 

السعودية أو الغرفة التجارية في بلد المصّدر موضح¼ بها ما يلي:

رقم الفاتورة وتاريخها.

اسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة.

االســـم العلمي والتجاري للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي، والشـــكل 

الصيدالني والتركيز والحجم والعبوة والكمية.

رقم التشـــغيلة وتاريخ ا�نتـــاج والصالحية، على أن يكـــون المتبقي من 

الصالحية على ا¦قل ثلثي مدة الصالحية.

ســـعر المادة المخدرة أو المؤثر العقلي المســـّجل فـــي الهيئة العامة 

للغـــذاء والـــدواء، في حال كون المـــواد لصالـــح وكالء ا¦دوية لتغطية 

طلبات السوق المحلي.
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 يجب تقديم خطاب بالموافقة على قبول استالم المادة المخدرة أو المؤثر 

العقلي من الجهة المستفيدة عندما يكون المتبقي من الصالحية أقل من 

ثلثي مـــدة الصالحية. أمـــا المواد المخـــدرة والمؤثرات العقلية المســـّجلة 

والمســـّعرة لوكيل ا¦دوية لتغطية طلبات السوق المحلي فيجب أن يكون 

المتبقي من الصالحية على ا¦قل ثلثي مدة الصالحية. ويجوز للهيئة العامة 

للغذاء والدواء النزول عن الحد ا¦دنى للمدة المتبقية في الصالحية متى ما 

دعت الحاجة لذلك.

 عند الموافقـــة على الطلب، تصدر رخصة الفســـح باســـم مدير منفذ فرع 

الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنفذ الجمركي، وترسل �دارة الجمرك التي 

تقوم بالتأشـــير عليهـــا بالوارد الفعلي ثـــم يعاد أصل الرخصـــة إلى الهيئة 

العامة للغذاء والدواء. وبدون هذه الرخصة ال يجوز فسح أية مواد مخدرة أو 

مؤثرات عقلية.

 يجـــوز إصدار رخصة الفســـح للمواد التـــي تصل إلى المنفـــذ الجمركي بعد 

أســـبوعين- كحد أقصى- من تاريخ انتهاء صالحية رخصة االستيراد، بشرط 

أن تكون رخصة التصدير وشهادة المنشأ قد صدرتا من السلطات المسؤولة 

في بلد التصدير قبل تاريخ انتهاء صالحية رخصة االستيراد.

إذن تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية:

 تقـــدم الجهة المصدرة طلـــب إذن التصدير إلى فرع الهيئـــة العامة للغذاء 

والدواء بالمنفذ الجمركي المراد التصدير من خالله (أو الهيئة العامة للغذاء 

والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئـــة بالمنطقة أو المحافظة)، ويرفق 

بالطلب ما يلي:
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صورة رخصة التصدير، المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

صـــورة بوليصة الشـــحن موضح¼ بها رقـــم البوليصـــة وتاريخها وجمرك 

الوصول في البلد المصّدر إليه.

أصل الفاتورة موقعة ومختومة وموضح¼ بها ما يلي:

 رقم الفاتورة وتاريخها.

اسم وعنوان الشركة الصانعة والمصدرة.

 االســـم العلمي والتجاري للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي والشـــكل 

الصيدالني وتركيزه وحجمه وعبوته وكميته والوزن النقي للمادة.

 رقم التشغيلة وتاريخ ا�نتاج والصالحية.

في حال كون الطلب إعادة تصدير فيجـــب ارفاق موافقة الهيئة العامة 

للغذاء والدواء على إعادة التصدير.

بعد الموافقة على الطلب، يصدر اذن التصدير باسم مدير منفذ فرع الهيئة 

العامـــة للغذاء والدواء بالمنفذ الجمركـــي (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء 

فـــي حال عدم وجود فـــرع للهيئة بالمنطقة أو المحافظة) وترســـل �دارة 

الجمرك التي تقوم بالتأشـــير عليها بالصـــادر الفعلي ثم يعاد أصل الرخصة 

إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. وبـــدون هذا ا�ذن ال يجوز تصدير أية مواد 

مخدرة أو مؤثرات عقلية.

إجراءات وضوابط عامة:

 صالحية رخصة الفسح وإذن التصدير هي ثالثة أشهر من تاريخ ا�صدار.

 تحدد تعليمات رخصة الفســـح وإذن التصدير من قبل الهيئة العامة للغذاء 

والدواء على أن يتم طباعتها في الرخصة.
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 تعامل طلبات فسح وتصدير المواد القياسية التي تحتوي على مادة مخدرة 

أو مؤثـــر عقلـــي للقطاعين الحكومي والخـــاص معاملة المـــواد المخدرة 

والمؤثرات العقلية.

 في حال فقد أو تلف رخصة الفسح أو إذن التصدير فإن على الجهة الطالبة 

إيضاح أســـباب الفقـــد أو التلف وإحضار أصـــل الرخصـــة أو ا�ذن إن أمكن أو 

التعهد بإعادتها حـــال العثور عليها. وعند الموافقة على الطلب فإنه تصدر 

رخصة فسح أو إذن تصدير بدل فاقد.

 في حال طلب تجديد رخصة الفســـح أو إذن التصدير النتهاء صالحية رخصة 

الفسح أو إذن التصدير، فإن على الجهة الطالبة إيضاح مبررات طلب التجديد 

وإحضار أصل الرخصة. وعند الموافقة على الطلب فإنه تصدر رخصة فســـح 

أو إذن تصدير لمرة واحدة فقط ولمدة شهر واحد فقط.

 للهيئة العامة للغذاء والدواء الحق في قبول طلب إصدار رخصة الفســـح أو 

إذن التصدير أو رفضه أو تعديله مع إيضاح سبب ذلك.
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إجراءات وضوابط فســـح ا�دويـــة المحتوية على مواد مخـــدرة أو مؤثرات 

عقلية التـــي بحوزة المرضـــى القادمين إلى المملكـــة أو المغادرين منها 

لالســـتعمال الشـــخصي، أو التي بحوزة بعثات الحج أو الجهات الحكومية 

الرســـمية (فقط) القادمة للمملكة أو المغادرة منها الســـتعمال المرضى 

التابعين للبعثة:

يمنع فسح ا¦دوية والمواد المحظور استخدامها دولًيا ومحلًيا.

المادة السادسة:

.1



يمنع فسح ا¦دوية الواردة في فئة (د) من الجدول ا¦ول، وفئة (أ) من الجدول 

الثاني في جـــداول نظام مكافحة المخـــدرات والمؤثـــرات العقلية، وكذلك 

المواد المشار إليها في الفقرة (رابع¼) من المؤثرات العقلية في جداول نظام 

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

يتم تقديم طلب الفســـح إلـــى فرع الهيئـــة العامة للغذاء والـــدواء بالمنفذ 

الجمركي الذي ستصل ا¦دوية من خالله (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في 

حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو المحافظة).

يلـــزم ا�فصاح عن ا¦دوية المحتوية على مواد مخـــدرة أو مؤثرات عقلية التي 

بحوزة المرضى القادمين.

يسمح بفســـح ا¦دوية التي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة لالستعمال 

الشخصي وفًقا للشروط التالية:

 إرفاق تقرير طبي مفصل ومعتمد من المؤسســـة العالجية التي يعالج بها 

المريض، ولم يمِض على تاريخ صدوره أكثر من ســـتة أشهر، على أن يتضمن 

التقرير ما يلي:

المعلومات الشخصية عن المريض.

التشخيص الطبي.

الخطة العالجية ومدتها.

التوصيات الطبية.

اسم الدواء العلمي والشكل الصيدالني والجرعة المقررة.

 أو إرفـــاق وصفـــة طبيـــة باســـم المريض معتمـــدة من نفس المؤسســـة 

العالجية، ولم يمِض  على تاريخ صدورها أكثر من ستة أشهر، على أن تحتوي 

على المعلومات التالية:
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تشخيص المريض.

اسم الدواء العلمي والشكل الصيدالني والجرعة المقررة.

طريقة االستعمال ومدة العالج.

ختم المؤسسة العالجية.

 التعهد باستخدام الدواء على المريض فقط وعلى مسؤوليته.

 إرفاق صورة من إثبات هوية المريض.

تتم الموافقة على فســـح الدواء بكمية تكفي لمدة ثالثين يوم¼ كحد أقصى 

أو مـــدة إقامة المريض فـــي المملكة أيهما أقل، ويحق للهيئة االســـتثناء من 

شرط المدة في حالة عدم توفر الدواء المطلوب أو بديلة في السوق المحلي، 

على أن يكون تاريخ صالحية الدواء ساري المفعول، وأن يراعى ما يلي:

 فـــي حالة نفـــاذ كمية الدواء المفســـوح فعلـــى المريـــض مراجعة طبيب 

مختص مرخص له بمزاولة المهنة في مؤسســـة عالجية للتأكد من حاجته 

لالستمرار على نفس الدواء.

 في حالة تأكد الطبيب المعالج أن المريض يحتاج االستمرار على نفس العالج 

يتم فتح ملف طبي له في نفس المؤسســـة العالجيـــة ويوصف له الدواء 

المالئم بوصفـــة طبية معتمدة مـــن نفس المؤسســـة العالجية ويصرف 

الـــدواء من صيدليـــة محليـــة إذا كان متداوًال فـــي الســـوق المحلي للمدة 

المطلوبة ويســـتمر المريض بمراجعة نفس المؤسســـة العالجية لالستمرار 

في الحصول على الدواء إذا استدعت حالته الطبية لذلك.

 في حالة عدم توفر الدواء المطلوب أو بديلة في الســـوق المحلي فيمكن 

للمؤسســـة العالجية التي يراجع بها المريض تأمين هـــذا العالج عن طريق 

أحد موزعي ا¦دوية بعد اخذ موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
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إذا كان الدواء على شـــكل حقن فإنه تتم الموافقة على فسحه تحت إشراف 

مؤسسة عالجية محلية باســـم المريض على أن يسجل الدواء ضمن سجالت 

المستشفى لالستعمال الشخصي حسب النظام المعمول به لهذه ا¦دوية.

إذا زادت كميـــة الدواء المطلوب فســـحها عـــن حاجة المريـــض فيتم إتالف 

الكمية الباقية.

يعامل المرضى المغادرون من المملكة معاملة المرضى القادمين وفق ما جاء 

فـــي الفقرات رقم (1) ورقم (2) ورقم (5) من هذه المادة، وبكمية تكفي لمدة 

تسعين يوًما كحد أقصى مع مراعاة اشتراطات وأنظمة الدول المراد زيارتها.

إذا لـــم تكن ا¦دوية بحوزة المريـــض ولكن بحوزة أحد أقاربـــه (ا¦بوان وا¦والد 

وا�خوان والزوج) فتؤخذ صورة من اثبات الهوية له. أما إذا كانت بحوزة شخص 

ينوب عنه فيجب إرفاق ما يثبت موافقة المريض له على إحضاره ¦دويته وأخذ 

صورة من إثبات هويته.

فـــي حال كون ا¦دويـــة المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثـــرات عقلية بحوزة 

بعثـــات الحـــج أو الجهـــات الحكومية الرســـمية (فقـــط) القادمـــة للمملكة 

الستعمال المرضى التابعين للبعثة فإنها تعامل وفق¼ لما يلي:

 تقوم البعثة بتقديم طلب الفســـح إلى فرع الهيئـــة العامة للغذاء والدواء 

بالمنفذ الجمركي الذي ستصل ا¦دوية إليه.

 تحديد اسم رئيس البعثة، واسم الصيدلي أو فني الصيدلي المرافق للبعثة 

المســـؤول عن عهدة المـــواد المخـــدرة والمؤثرات العقليـــة وإذا لم يوجد 

فتكون العهدة باسم الطبيب المرافق للبعثة.

 تحديد عدد أفراد البعثة.
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 يرفق بالطلب ما يلي:

بيان ا¦دوية المطلوبة، معتمد من الجهة المختصة بالدولة التي تتبع لها 

البعثة، مشـــتمًال على االســـم العلمي للمادة المخـــدرة والمؤثر العقلي، 

والشكل الصيدالني والتركيز والحجم والكمية المطلوبة.

تعهـــد بقصـــر اســـتخدام ا¦دويـــة علـــى أفـــراد البعثـــة فقـــط وعلى 

مســـؤوليتهم، ولن يتم بيعها أو التصرف بها بأي وســـيلة كانت، وأن يتم 

إعادة المتبقي منها أو التالف أو المســـتخدم وجميع العبوات مع البعثة 

حال عودتها. وتقديم بيان بالمصروف وســـبب الصرف والمتبقي والتالف 

قبل مغـــادرة البعثـــة للمملكة إلى فـــرع الهيئة العامة للغـــذاء والدواء 

بالمنفذ الجمركي.

 أن يكون مع البعثة مركز طبـــي أو طبيب وأن تكون ا¦دوية المطلوبة تحت 

إشراف ومسؤولية رئيس البعثة.

 أن تكون ا¦دوية المطلوبة خالية من المواد المحظورة دولي¼ أو محلي¼ بالمملكة.

 أن يكـــون اســـتيراد ا¦دوية المحتوية علـــى مواد مخـــدرة أو مؤثرات عقلية 

بواسطة النقل الجوي فقط.

عند الموافقة على الطلب، يتم اصدار رخصة الفســـح مـــن منفذ فرع الهيئة 

العامة للغذاء والدواء بالمنفذ الجمركي.

لفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها المنفذ 

الجمركـــي الذي ســـتصل ا¦دوية خاللـــه، الحق في قبول الطلـــب أو رفضه أو 

تعديله مع إيضاح السبب.

عند مغادرة البعثة للمملكة، فيجب تقديم صورة من بيان المصروف وســـبب 

الصرف والمتبقي والتالف.
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المادة السابعة:
إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية:

إجراءات وضوابط تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة إلى 

المنفذ الجمركي كما يلي:

 إذا كان االســـتيراد تم بواســـطة الجهة المستفيدة مباشـــرة، فإنها تقوم 

باستالم المواد من الجمرك بموجب رخصة الفسح.

 إذا كان االستيراد تم عن طريق وكيل أدوية أو شركة مستوردة لصالح جهة 

أخرى، فإنها تقوم باستالم المواد من الجمارك بموجب رخصة الفسح، على 

أن يتم نقلها إلى الجهة المســـتفيدة في مدة أقصاها خمســـة عشر يوم¼ 

من تاريخ استالم المواد من الجمرك، ويزود فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء 

بالمنطقـــة أو المحافظة التابعة لها الجهة المســـتفيدة (أو الهيئة العامة 

للغذاء والدواء في حال عدم وجود فـــرع للهيئة بالمنطقة أو المحافظة)، 

بصورة من محضر تســـليم المـــواد إلى الجهة المســـتفيدة. ويجوز للجهة 

المســـتفيدة اســـتالم أدويتها مباشـــرة من الجمرك متى ما رغبت في ذلك 

شريطة موافقة الجهة المستوردة.

 يقوم باســـتالم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فـــي المنفذ الجمركي، 

مسؤول عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو الصيدلي السعودي أو 

فني الصيدلي السعودي المفّوض في الجهة المستوردة أو المستفيدة.

 في حـــال كون المـــواد المخـــدرة أو المؤثـــرات العقلية قـــد وردت للمنفذ 

الجمركي بدون رخصة استيراد فإنه تصادر هذه المواد وتعامل وفق المادة 

(الثانيـــة والخمســـون) من نظام مكافحـــة المخدرات والمؤثـــرات العقلية 
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والمادة (السادسة والثالثون) من الئحته التنفيذية، والمادة (السابعة عشرة) 

من هذه ا�جراءات والضوابط، ويطبق على المســـتورد ا¦حكام الواردة في 

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والئحته التنفيذية.

 في حـــال كون المـــواد المخـــدرة أو المؤثـــرات العقلية قـــد وردت للمنفذ 

الجمركي قبل بداية صالحية رخصة االستيراد، أو بعد انتهاء صالحية رخصة 

االستيراد – عدا ما ذكر في الفقرة (ه) من رقم (١) في المادة (الخامسة) من 

هذه ا�جراءات والضوابط-، فإنه يعاد تصديرها أو تتلف وفق إجراءات االتالف 

الواردة في المادة (السادسة عشرة) من هذه ا�جراءات والضوابط.

ويجوز للهيئة العامة للغذاء والدواء الســـماح بفسح هذه المواد ومنحها إلى 

جهة حكومية تحددها الهيئة، على أن تزود الهيئة بصورة من محضر تسليم 

هذه المواد إلى الجهة الحكومية خالل أسبوعين من تاريخ الموافقة.

 في حال كـــون المواد المخـــدرة أو المؤثـــرات العقلية التـــي وردت للمنفذ 

الجمركي أو التي تم فسحها وتسليمها من قبل الجهة المستوردة للجهة 

المســـتفيدة، تالفة أو منتهيـــة الصالحية أو بكمية ناقصـــة أو زائدة أو عدم 

مطابقتها للمواصفات والشروط المعتمدة بالهيئة العامة للغذاء والدواء أو 

عـــدم مطابقتها للمواصفات والشـــروط التي تمت الترســـية بموجبها في 

الجهة المستفيدة، فإنه تتخذ ا�جراءات ا×تية:

يعمل محضر ضبط بذلك يوقع من قبل مندوب الجمارك، والمختص الذي 

له صفـــة الضبط الجنائي في فرع الهيئة العامة للغـــذاء والدواء بالمنفذ 

الجمركي، والصيدلي الســـعودي أو فني الصيدلي الســـعودي مســـؤول 

عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الجهة المستوردة. وتسلم 

المواد إلى الجهة المستوردة، على أن تزود الهيئة العامة للغذاء والدواء 
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بصـــورة من المحضر. أما فـــي حال كون المواد مســـلمة من قبل الجهة 

المســـتوردة للجهـــة المســـتفيدة فيكون محضـــر الضبـــط موقع من 

الصيدلي أو فنـــي الصيدلي المفـــّوض المرافق للحاويـــة، ومن الصيدلي 

الســـعودي أو فني الصيدلي السعودي مســـؤول عهدة المواد المخدرة 

والمؤثرات العقلية في المنشأة المستفيدة.

على الجهة المستوردة االلتزام بما يلي:

 المواد التالفة أو المنتهية الصالحية تتلف حسب الطرق النظامية لØتالف 

على أن تزود الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من محضر ا�تالف.

 الكميات الزائدة أو المواد غير المطابقة للمواصفات والشـــروط المعتمدة 

بالهيئة العامة للغذاء والدواء أو غير المطابقة للمواصفات والشروط التي 

تمت الترسية بموجبها في الجهة المستفيدة، فإنه ال يجوز التصرف فيها 

إال بعـــد أخذ موافقة الهيئـــة العامة للغذاء والـــدواء والتي لها الحق في 

اشـــتراط منح هذه المواد لجهة حكومية تحددها أو إعـــادة تصديرها أو 

إتالفها أو فسحها حســـب المتبع نظام¼. ويحق للهيئة مصادرة الكميات 

الزائدة ومعاملتها وفق المادة (الثانية والخمســـون) من نظام مكافحة 

المخدرات والمؤثـــرات العقلية والمادة (السادســـة والثالثون) من الئحته 

التنفيذية والمادة (السابعة عشرة) من هذه ا�جراءات والضوابط.

إجـــراءات وضوابـــط بيع المـــواد المخدرة والمؤثـــرات العقلية المســـّجلة 

والمســـّعرة من وكالء ا�دوية أو مصانع ا�دويـــة المحلية المرخصين من 

الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى منشآت أخرى كما يلي:

 يقوم وكيل ا¦دوية أو مصنع ا¦دوية المحلي بتقديم طلب الموافقة على 

بيع ونقل ا¦دويـــة المخدرة والمؤثرات العقلية للمنشـــأة المســـتفيدة عن
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طريـــق النظـــام ا�لكتروني ل�دوية المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية كما هو 

موضـــح بدليل المســـتخدم الخـــاص بالنظـــام ا�لكترونـــي المرفق بهذه 

ا�جراءات.

 في حال تعذر الوصول إلى النظام ا�لكترونـــي ل�دوية المخدرة والمؤثرات 

العقلية يتم إتباع الخطوات التالية:

 تقوم المنشأة المســـتفيدة بتقديم طلب الموافقة على الشراء من وكيل 

ا¦دويـــة أو مصنع ا¦دوية المحلـــي، إلى فرع الهيئة العامـــة للغذاء والدواء 

بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها الجهة الطالبة (أو الهيئة العامة للغذاء 

والـــدواء في حال عـــدم وجود فرع للهيئـــة بالمنطقـــة أو المحافظة)، أما 

المنشـــآت الصيدلية والمؤسســـات العالجيـــة الخاصة المرخصـــة من وزارة 

الصحة فتقدم الطلب إلى إدارة تنمية االســـتثمار الصحي بالشئون الصحية 

بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها.

 يرفق بالطلب صورة من التراخيص الساري الصالحية لكل من:

المنشأة الصيدلية أو المؤسسة العالجية الخاصة الصادر من وزارة الصحة 

أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو ترخيص المنشأة الصادر من وزارة البيئة 

والمياه والزراعة في حالة كون المواد المطلوبة أدوية بيطرية تحتوي على 

مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

الصيدلي أو فني الصيدلي السعودي المسؤول عن عهدة المواد المخدرة 

والمؤثرات العقلية، أما الجهات الحكومية فتذكر اسم ومؤهل الصيدلي 

أو فنـــي الصيدلـــي الســـعودي المســـؤول عن عهـــدة المـــواد المخدرة 

والمؤثرات العقلية.
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الصيدلي السعودي مدير المنشأة البائعة (وكيل االدوية أو مصنع االدوية 

المحلـــي) والصيدلـــي أو فني الصيدلي الســـعودي المســـؤول فيها عن 

عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

 أن يذكر في الطلب ما يلي:

اسم مصنع ا¦دوية المحلي أو وكيل ا¦دوية المراد الشراء منه.

االســـم العلمي والتجـــاري للمادة المخـــدرة والمؤثر العقلي، والشـــكل 

الصيدالني والتركيز والحجم والعبوة.

الكمية المطلوب شرائها.

 أن يكون لدى المنشـــأة احتياج ســـنوي معتمـــد من الهيئـــة العامة للغذاء 

والدواء يغطي الكمية المطلوب شرائها.

 في حال الموافقة على الشراء، تقوم الجهة الطالبة بتسليم الموافقة إلى 

وكيـــل ا¦دوية أو مصنـــع ا¦دوية المحلي، وتحتفظ بصورة منه في ســـجل 

العهدة لديها.

 مدة صالحية الموافقة على الشراء هي ثالثة أشهر من تاريخ إصدارها.

 يتم خصم الكميات الموافقة على شـــرائها، من االحتياج الســـنوي للجهة 

المستفيدة.

 في حال كون الجهة المســـتفيدة منشـــأة حكومية فيجب شـــطب رقم 

وتسعيرة الدواء المطبوعة على العبوات واثبات ذلك في بيان تسليم المواد 

موقع من مســـؤول العهدة في المنشـــأة البائعة ومســـؤول العهدة في 

الجهـــة المســـتفيدة، على أن يـــزود فـــرع الهيئة العامـــة للغـــذاء والدواء 

بالمنطقـــة أو المحافظة التابعة لها الجهة المســـتفيدة (أو الهيئة العامة 

للغـــذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئـــة بالمنطقة أو المحافظة)
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بصورة من هذا البيان خالل أســـبوعين من تاريخ الشـــراء ويحفظ ا¦صل في 

ســـجل العهدة في المنشـــأة البائعة وصورة منه في ســـجل العهدة في 

الجهة المستفيدة.

 ال يجوز بيع الحقـــن من المواد المخدرة والمؤثـــرات العقلية إلى الصيدليات 

ا¦هلية المرخصة باالتجار بالتجزئة من وزارة الصحة.

 على وسائط النقل – الوردة في المادة الثانية من نظام مكافحة المخدرات 

والمؤثرات العقليـــة والئحته التنفيذية – عند تقديـــم طلب الموافقة على 

شـــراء االدوية الطبية – التي تحتوي على مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في 

وســـائط النقل التابعة لها لمواجهة الحاالت الطارئة واالســـعافات ا¦ولية – 

مـــن وكيل ا¦دوية او مصنع ا¦دوية المحلـــي ، أن تقوم بتقديم الطلب إلى 

فرع الهيئـــة العامة للغذاء والدواء بالمنطقـــة أو المحافظة التابعة لها (أو 

الهيئـــة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة او 

المحافظـــة) وأن ُيرفق بالطلب خطـــاب الموافقة من الجهـــة الحكومية 

المســـؤولة عن وسائط النقل متضمن¼ أسماء ا¦دوية وكمياتها ويتم خصم 

الكميات المباعة من احتياج الجهة الحكومية المسئولة عن وسائط النقل.

 يجب تزويد فـــرع الهيئة العامة للغـــذاء والدواء ( أو الهيئـــة العامة للغذاء 

والـــدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقـــة أو المحافظة) أو إدارة 

تنمية االستثمار الصحي بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها الجهة الطالبة ، 

كل فيمـــا يخصه ، بصـــورة فاتورة البيع من وكيل ا¦دويـــة أو مصنع ا¦دوية 

المحلي ،وصورة من محضر التســـليم الرسمي مشـــتمًال على بيانات الدواء 

المباع ورقم التشـــغيلة وتاريخ ا�نتاج والصالحية واســـم وتوقيع المســـّلم 

والمّستلم ومختوم¼ بختم الجهة الطالبة ، خالل أسبوعين من تاريخ الشراء.
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 تقوم إدارة تنمية االســـتثمار الصحي بالشـــئون الصحية في كل منطقة أو 

محافظة بتزويـــد ا�دارة العامة للصحة النفســـية واالجتماعية بصورة من 

الموافقة على الشراء للمؤثرات العقلية فقط.

للهيئـــة العامة للغذاء والـــدواء، وإدارة تنمية االســـتثمار الصحي بالشـــئون 

الصحية بالمنطقة أو المحافظة، كل فيما يخصه، الحق في قبول الطلب أو 

رفضه أو تعديله مع إيضاح سبب ذلك.

إجراءات وضوابط تســـليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المســـّجلة 

والمســـّعرة من وكالء ا�دوية أو مصانع ا�دويـــة المحلية المرخصين من 

الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الجهة المستفيدة كما يلي:

 في حال كون الجهة المستفيدة هي التي سوف تستلم المواد مباشرة من 

وكيـــل ا¦دوية أو مصنـــع ا¦دوية المحلـــي، فإنه يتم صرف المـــواد للجهة 

المســـتفيدة وفق إجراءات وضوابط الصرف الواردة في الفقرة رقم (٩) في 

المادة (الثالثة عشرة) من هذه ا�جراءات والضوابط.

 في حـــال كون وكيل ا¦دوية أو مصنع ا¦دوية المحلي ســـيقوم بتســـليم 

المواد للجهة المســـتفيدة مباشـــرة، فإنه عند تســـليم المواد المخدرة أو 

المؤثرات العقليـــة أو عند وجود مواد تالفة أو منتهيـــة الصالحية أو بكمية 

زائـــدة، أو عدم مطابقتها للمواصفات والشـــروط المعتمدة بالهيئة العامة 

للغذاء والدواء، أو عدم مطابقتها للمواصفات والشـــروط التي تمت الترسية 

بموجبها في الجهة المستفيدة، تتخذ ا�جراءات ا×تية:

ُيعمـــل محضـــر بذلك يوقع مـــن الصيدلـــي أو فني الصيدلـــي المفّوض 

والمرافق للحاوية، ومن الصيدلي الســـعودي أو فني الصيدلي السعودي 

مســـؤول عهـــدة المـــواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية في المنشـــأة 
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المســـتفيدة، ويزود فـــرع الهيئـــة العامة للغـــذاء والـــدواء بالمنطقة أو 

المحافظـــة التابعة لهـــا الجهة المســـتفيدة (أو الهيئـــة العامة للغذاء 

والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو المحافظة) بصورة 

من المحضر.

المواد التالفة أو منتهية الصالحية أو الزائدة، أو غير المطابقة للمواصفات 

والشـــروط المعتمدة بالهيئـــة العامة للغـــذاء والدواء، أو غيـــر المطابقة 

للمواصفات والشروط التي تمت الترسية بموجبها في الجهة المستفيدة، 

يتم إعادتها إلى وكيل ا¦دوية أو مصنع ا¦دوية المحلي.

يجب على وكيل ا¦دوية أو مصنع ا¦دوية المحلي االلتزام بما يلي:

 المواد المتكســـرة أو التالفـــة أو منتهية الصالحية يتم اتالفها حســـب 

الطرق النظامية لØتالف.

 المواد غير المطابقة للمواصفات والشـــروط المعتمـــدة بالهيئة العامة 

للغذاء والـــدواء، ال يجوز التصرف فيها إال بعد أخذ موافقة الهيئة العامة 

للغذاء والـــدواء والتي لهـــا الحق في اشـــتراط منح هذه المـــواد لجهة 

حكومية تحددها أو اتالفها حسب المتبع نظاًما. ويحق للهيئة مصادرة 

الكميات الزائدة ومعاملتها وفق المادة (الثانية والخمســـون) من نظام 

مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة (السادسة والثالثون) من 

الئحته التنفيذية والمادة (السابعة عشرة) من هذه ا�جراءات والضوابط.

 الكميات الزائدة أو المواد غير المطابقة للمواصفات والشـــروط التي تمت 

الترسية بموجبها للجهة المســـتفيدة، فيجوز للوكيل أو مصنع ا¦دوية 

المحلي التصرف فيها حسب الطرق النظامية لذلك.
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إجـــراءات وضوابط بيع ا�دويـــة المخـــدرة والمؤثرات العقلية المســـّجلة 

والمسّعرة في الصيدليات الخاصة المرخصة من وزارة الصحة والمسموح 

لها ببيع ا�دوية المخدرة أو المؤثرات العقلية، كما يلي:

 تقوم إدارة تنمية االســـتثمار الصحي بالشـــئون الصحية في كل منطقة أو 

محافظة بالنظر في الموافقة على طلبـــات الصيدليات الخاصة المرخصة 

من قبلها للسماح لها ببيع ا¦دوية المخدرة والمؤثرات العقلية.

 عنـــد الموافقة على طلب الترخيـــص، تقوم إدارة تنمية االســـتثمار الصحي 

بالشـــئون الصحية في المنطقة أو المحافظة بتزويد الهيئة العامة للغذاء 

والدواء بصورة من الترخيص.

 يقتصر البيع فـــي الصيدليات الخاصة المرخصة، فقط على ا¦دوية المخدرة 

والمؤثـــرات العقلية المســـّجلة والمســـّعرة التـــي تحددها الهيئـــة العامة

للغذاء والدواء.

 يكون البيع فقط للمرضى الذين يحملون وصفات نظامية.

 يجب على الصيدلـــي قبل صرف ا¦دويـــة للمريض أن يقـــوم بتعبئة جميع 

البيانـــات المطلوب تعبئتها في شاشـــة صرف ا¦دوية المخـــدرة والمؤثرات 

العقلية للمرضـــى والخاصة بالنظام ا�لكتروني ل�دوية المخدرة والمؤثرات 

العقليـــة على أن يقوم قبل ذلك باالســـتعالم عن المريـــض للتأكد بأنه لم 

يســـبق أن صـــرف للمريض نفس الـــدواء أو أنه بقـــي على انتهـــاء فترة عالج 

الوصفة السابقة المصروفة للمريض أكثر من سبعة أيام.

 ال يجوز بيع الحقن من ا¦دوية المخدرة أو المؤثرات العقلية.

 يتم صـــرف ا¦دوية للمريض وفـــق ا�جراءات والضوابط الـــواردة في الفقرة 

رقم (6) في المادة (الثالثة عشرة) من هذه ا�جراءات والضوابط.
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إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة الثامنة:
إجـــراءات وضوابـــط التصرف في المـــواد المخدرة والمؤثـــرات العقلية في 

المؤسسات العالجية:

يقتصر التصرف في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على ا�عارة أو التنازل أو 

االســـتبدال بين المؤسســـات العالجية فقط، عبر النظـــام ا�لكتروني ل�دوية 

المخـــدرة والمؤثرات العقليـــة كما هو موضح في دليل المســـتخدم المرفق 

بهذه ا�جراءات.

في حال تصفية المنشأة أو بيعها أو إغالقها مؤقت¼ فإنه يجوز عندئذ للمنشأة 

التصرف فـــي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق ما جاء في الفقرة رقم 

(8) من هذه المادة.

في حـــال تعذر الوصول إلى النظـــام ا�لكتروني ل�دوية المخـــدرة والمؤثرات 

العقلية يتم تقديم طلب االستعارة أو التنازل أو االستبدال عن طريق المنشأة 

المســـتفيدة، إلـــى الجهة المختصـــة بالمنطقـــة أو المحافظـــة التابعة لها، 

وللجهة المختصة الحق في قبول الطلب أو رفضه أو تعديله مع إيضاح سبب 

ذلك وفق الخطوات التالية:

الجهات المختصة في النظر في طلب االستعارة او التنازل أو االستبدال هي:

 إدارة تنمية االستثمار الصحي بالشـــئون الصحية بالمنطقة أو المحافظة، 

وتختـــص بالطلبات التي بين المنشـــآت الصيدلية والمؤسســـات العالجية 

الخاصة المرخصة من قبلها.

 االدارة العامـــة للتموين الطبي بوزارة الصحـــة، وتختص بالطلبات التي بين 

المنشآت الحكومية التي تشرف عليها التابعة لوزارة الصحة.

أ.

ب.

.1

.2

.3

.1



 فرع الهيئـــة العامة للغذاء والـــدواء بالمنطقة أو المحافظـــة (أو الهيئة 

العامـــة للغـــذاء والدواء في حال عـــدم وجود فرع للهيئـــة بالمنطقة أو 

المحافظة) ويختص بجميع الطلبات ا¦خرى بين المنشآت التي بالمنطقة 

أو المحافظة التابعة لها.

للهيئة العامـــة الغذاء والدواء – متى ما دعت الحاجة لذلك – الســـماح لجهة 

حكوميـــة بالموافقة علـــى طلبـــات االســـتعارات أو التنازل أو االســـتبدال بين 

المنشآت التابعة لها.

إجراءات وضوابط تقديم طلب االستعارة أو التنازل أو االستبدال كما يلي:

تقديم طلب الموافقة متضمن¼ ما يلي:

إيضاح أسباب طلب االستعارة أو التنازل أو االستبدال.

أن يتضمن الطلب البيانات التالية:

 اسم الدواء العلمي والتجاري.

 الشكل الصيدالني للدواء.

 تركيز وحجم وعبوة الدواء.

 الكمية المطلوبة.

 رقم التشغيلة وتاريخ ا�نتاج والصالحية.

خطاب رسمي من المنشـــأة المعيرة أو المتنازلة أو المستبدلة بالموافقة 

للمنشأة الطالبة موضح¼ به المواد والكميات الموافق عليها.

خطـــاب موافقة الجهة المختصـــة التابعة لهـــا المعيـــرة أو المتنازلة أو 

المستبدلة، في حال كون أن المنشأتين ال تتبعان لنفس الجهة المختصة.

في حال كون الجهة الطالبة جهة حكومية يجب أن يرفق اسم ومؤهل 

الصيدلي أو فني الصيدلي الســـعودي المسؤول عن عهدة المواد الخدرة 

والمؤثرات العقلية.
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إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

في حال كون أحد المنشأتين منشأة خاصة فإنه يرفق بالطلب ما يلي:

صـــورة الترخيص الســـاري الصالحيـــة للمنشـــأة الصيدلية أو المؤسســـة 

العالجيـــة الخاصة الصادر من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء 

أو ترخيص المنشـــأة الصادر من وزارة البيئـــة والمياه والزراعة في حال كون 

المواد المطلوبة أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

صورة الترخيص الســـاري الصالحية للصيدلي أو فني الصيدلي السعودي 

المسؤول عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

 صورة من أمر الشراء الخاص بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المعارة 

أو المتنازل عنها موضًحا به السعر.

تقديم خطـــاب الموافقة مـــن ا�دارة العامة لخدمات الثـــروة الحيوانية 

بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة أو المحافظة في حال كون المواد 

المطلوبة أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

 أن تكون المنشأة الطالبة قد تقدمت بطلب استيراد احتياجها المعتمد.

 أن ال تزيد الكمية المطلوب استعارتها أو المتنازل عنها عن ٢٥% من االحتياج 

المعتمد للمنشأة الطالبة.

 أن يكون المتبقي من المواد المطلوبة اســـتعارتها أو المتنازل عنها ال يكفي 

لتغطية اســـتهالك المنشـــأة الطالبة لمدة شـــهر وذلك بنـــاًء على معدل 

االستهالك الشهري.

 فـــي حـــال الموافقة على طلب االســـتعارة أو التنـــازل أو االســـتبدال، تكون 

صالحيته شهر واحد فقط.

 تزويـــد الجهـــة المختصة التابعـــة لها ِكال المنشـــأتين بصـــورة من محضر 

التســـليم، وصورة من محضر تســـليم إرجاع الكميات المعارة عند اعادتها 

للمنشأة المعيرة.
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في حال كون المواد المســـتعارة أو المتنازل عنها أو المستبدلة أو المرجعة 

غير مســـجلة ومســـعرة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، فإنه يجب على 

المنشأة الخاصة بيع الدواء بنفس سعر أمر الشراء الخاص بالمنشأة المعيرة 

أو المتنازلة أو المستبدلة.

 ال يجوز للمنشأة التصرف في ا¦دوية التي استعارتها أو استبدلتها أو المتنازل 

لهـــا إلى أي جهـــة أخرى وعند عدم حاجتهـــا لها فإنها تتلـــف وفق المادة 

(السادسة عشرة) من هذه ا�جراءات والضوابط.

 يجب إرجاع الكميات المســـتعارة إلى المنشـــأة المعيرة في مدة ال تزيد عن 

ستة أشهر من تاريخ استالم الكمية المستعارة.

 يجوز للمنشـــأة المعيرة اســـتبدال المـــواد التي أعارتها بمـــواد أخرى بنفس 

الكمية أو بكمية مختلفة بعد اخذ موافقة المنشـــأة المســـتعيرة والجهة 

المختصة التابعة لها كال المنشأتين.

 ال يجوز أن تكون االستعارة أو التنازل أو االستبدال مقابل مبلغ مادي. 

 يجب تقييد بيانات المواد المعارة أو المتنازل عنها أو المستبدلة في سجالت 

ومدورات كال المنشأتين.

 في حال كون أحد المنشـــأتين منشـــاة خاصة مرخصة مـــن وزارة الصحة، 

فيجـــب تزويـــد ا�دارة العامـــة للصحة النفســـية واالجتماعيـــة بصورة من 

الموافقة على االستعارة أو التنازل أو االستبدال.

فـــي حال وجود كميات زائدة عن الحاجة أو أصناف راكدة – وهي التي اســـتمر 

رصيدها دون حركة لمدة ســـنة – من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فانه 

يتبع االتي:
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إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

 تقوم المنشـــأة بالتنسيق مع المنشـــآت التابعة لها أو جهة صحية أخرى أو 

التعميم عنها للجهات الصحية في المملكة.

 في حالة الطلب على هذه الرواكد فإنها تعامل معاملة طلبات االســـتعارة 

أو التنازل أو االستبدال، بناًء على االتفاق بين المنشأتين.

 يعاد التعميم عنها كل ســـتة أشـــهر كحد أقصى إلى أن يتم صرف كامل 

الكميـــة أو تصبـــح تالفة وتتلـــف وفق المادة (السادســـة عشـــرة) من هذه 

ا�جراءات والضوابط.

يجـــب أخذ موافقة الهيئة العامة للغذاء والـــدواء قبل الموافقة على الطلب 

في الحاالت التالية:

 عند تكرار طلب االســـتعارة أو ا�عادة أو االســـتبدال أو التنازل ¦كثر من مرتين 

في السنة وذلك في أي من المنشأتين.

 إذا كانت الكمية المطلوب أكثر من %25 من االحتياج المعتمد.

 ال يوجد احتياج سنوي للبند المطلوب في أي من المنشأتين.

في حال تصفية المنشـــأة أو إغالقهـــا مؤقت¼ فإنه يتم جـــرد المواد المخدرة 

والمؤثرات العقلية بموجب محضر جرد بواسطة لجنة مشكلة بقرار من مدير 

فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها المنشأة 

أو مـــن ينيبه (أو نائب الرئيـــس التنفيذي لقطاع الدواء بالهيئـــة العامة  للغذاء 

والدواء أو من ينيبه في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو المحافظة) 

أما المنشآت الصيدلية والمؤسسات العالجية الخاصة المرخصة من قبل وزارة 

الصحة فيكون القرار من مدير إدارة تنمية االستثمار الصحي بالشئون الصحية 

بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها المنشـــأة أو من ينيبه ، وتكون لجنة الجرد 

مكونة من :

.7

.8

 ب.

أ.

ج.

 ب.

أ.

ج.



 مدير المنشأة أو من ينيبه.

 مسؤول عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

 مندوب من إدارة تنمية االســـتثمار الصحي بالشـــئون الصحيـــة بالمنطقة أو 

المحافظة.

ويتم التصرف بهذه المواد بإحدى الطرق التالية:

نقلها إلى عهدة منشأة أخرى تابعة لنفس الجهة.

إعادتها إلى مستودع الوكيل أو المصنع المحلي المورد لهذه ا¦دوية بعد 

تقديم موافقته على ذلك.

في حال كون المنشـــأة الطالبة هي مســـتودع أو وكيـــل أدوية أو مصنع 

أدويـــة محلي فيمكن إعـــادة تصديرها إلى الجهة الُمســـتورد منها بعد 

تقديم خطـــاب رســـمي بالموافقة على ذلـــك من الســـلطات الصحية 

المختصة في البلد المصّدر له.

بيعها مباشـــرة إلى مؤسســـة عالجية حكومية. أو بيعها إلى صيدلية أو 

مؤسسة عالجية خاصة شريطة أن تكون هذه ا¦دوية مسجلة ومسعرة، 

على أن يتم خصم الكمية من احتياج الجهة المستفيدة.

إعارتها إلى أي مؤسسة عالجية حكومية أو خاصة مرخصة وفق إجراءات 

االســـتعارات شـــريطة أن ال يكـــون ســـبب تقديـــم الطلـــب هـــو بغرض

تصفية المنشأة.

التبرع بها ¦ي جهة حكومية.

إتالفها حسب المتبع نظام¼.

أمـــا في حـــال بيع المنشـــأة فُتنقل العهـــدة إلى مســـؤول العهدة في 

المنشـــأة الجديدة وفق ا�جراءات الواردة في المادة (التاســـعة) من هذه 
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إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

ا�جراءات والضوابط.

للجنة المشـــكلة الواردة في الفقرة رقم (٨) من هـــذه المادة الحق في 

قبول الطلب أو رفضه أو تعديله مع إيضاح سبب ذلك.

تقـــوم إدارة تنميـــة االســـتثمار الصحي بالشـــئون الصحيـــة بالمنطقة أو 

المحافظة بوزارة الصحة بتزويد إدارة االلتزام بالشئون الصحية بالمنطقة 

أو المحافظة التابعة لها المنشـــاة والهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة 

من محضـــر الجرد للمنشـــآت الصيدلية والمؤسســـات العالجية الخاصة 

المرخصة من قبلها، وصورة من قرار تصفية المنشأة أو اغالقها مؤقت¼.

.9

.10

المادة التاسعة:
إجراءات وضوابط استالم عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية:

عنـــد تعيين أو نقـــل أو انتهاء خدمة مســـؤول العهدة، يتم تســـليم العهدة 

للمســـتلم الجديد بواسطة لجنة مشكلة بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، 

يكون أعضاؤها على النحو التالي:

 في المنشـــآت التابعة لوزارة الصحة والتي تشرف عليها ا�دارة العامة 

للتموين الطبي بالوزارة:

مسؤول العهدة ا¦ول.

المستلم الجديد.

مندوب من إدارة مراقبة المخزون بالمنشأة.

مندوب من إدارة التموين الطبي بالمنطقة أو المحافظة، أما مستودعات 

ديوان الوزارة فيكون المندوب من ا�دارة العامة للتموين الطبي بالوزارة.
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في المنشـــآت الصيدلية والمؤسسات العالجية الخاصة المرخصة من 

قبل وزارة الصحة:

مسؤول العهدة ا�ول.

المستلم الجديد.

مندوب من إدارة مراقبة المخزون أو ما يماثلها في المنشأة.

مندوب من إدارة تنمية االســـتثمار الصحي بالشئون الصحية بالمنطقة أو 

المحافظة التابعة لها المنشأة.

 في الجهات والمنشآت الحكومية والخاصة ا�خرى:

مسؤول العهدة ا�ول.

المستلم الجديد.

مندوب من إدارة مراقبة المخزون أو ما يماثلها في المنشأة. 

مندوب من فرع الهيئـــة العامة للغذاء والـــدواء بالمنطقة أو المحافظة 

التابعة لها المنشأة (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود 

فرع للهيئة بالمنطقة أو المحافظة).

في حال كون العهدة في وســـائط النقل المذكـــورة في المادة (الثانية) من 

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والئحته التنفيذية، فإنه يضاف 

إلى اللجنة مندوب من الجهة الحكومية المسؤولة عن واسطة النقل.

 في حال كون العهدة هي أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات 

عقليـــة في منشـــأة خاصة مرخصة مـــن وزارة البيئة والميـــاه والزراعة، فإنه 

يضـــاف إلى اللجنة مندوب من ا¯دارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة 

البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة أو المحافظة.
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في حالة تسليم العهدة للمناوبين في ا�قســـام الداخلية في المستشفيات 

وأقســـام االســـعاف أو وســـيلة النقل االســـعافية، فإنه يتم تســـليم العهدة 

للمناوب عند بداية المناوبة من مســـؤول العهدة، ويسجل التسليم في سجل 

يخصص لذلك ويوقع من كليهما يحتوي على اسم الدواء والشكل الصيدالني 

والتركيز والحجم والعبوة والكمية واسم المستلم ووقت وتاريخ التسليم.

تتضمن إجراءات التســـليم واالســـتالم عمل محضر يبين نتيجـــة جرد العهدة 

ومطابقة الموجـــود الفعلي مع الرصيد المقّيد في ســـجل العهدة، ويقوم 

المستلم الجديد بالتوقيع مع أعضاء اللجنة بما يفيد االستالم للعهدة.

فـــي حالة غياب مســـؤول العهـــدة، تقوم اللجنة المشـــكلة بجـــرد العهدة 

وتســـليم الموجود الفعلي مـــن العهدة للمكلف الجديـــد ويوضح ذلك في 

السجل مع عدم اعتبار ذلك إخالء طرف نهائي لمسؤول العهدة ا�ول.

في حالة ا«جازة أو االنتداب لمسؤول العهدة لمدة ال تزيد عن ثالثة أشهر، يتم 

تســـليم الموجود الفعلي من العهدة بواسطة لجنة مشكلة بقرار من مدير 

المنشأة أو من ينيبه، على أن يكون من ضمن اللجنة كل من مسؤول العهدة 

والمســـتلم الجديد ويتم التسليم بموجب محضر رســـمي ويوضح ذلك في 

الّسجل، مع عدم اعتبار ذلك إخالء طرف نهائي لمسؤول العهدة.

يجـــب أن ُيســـلم المســـتلم الجديـــد للعهدة صـــورة من نظـــام مكافحة 

المخدرات والمؤثـــرات العقلية والئحته التنفيذية وصـــورة من هذه ا«جراءات 

والضوابط ونســـخة من دليل المستخدم للنظام ا«لكتروني لÀدوية المخدرة 

والمؤثـــرات العقلية والمرفق بهذه االجراءات بموجب محضر رســـمي، ويوقع 

على ذلـــك أو يوقع بعلمه بهـــذه ا�نظمة حال وجودها لديـــه ، ويوقع باقي 

أعضاء اللجنة على ذلك وتحفظ صورة من المحضر في سجل العهدة وا�صل 
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يحفظ لدى إدارة تنمية االســـتثمار الصحي بالشـــئون الصحية أو إدارة التموين 

الطبـــي أو فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقـــة أو المحافظة التابعة 

لها المنشأة (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة 

بالمنطقـــة أو المحافظة) وتعطى صورة لباقي أعضـــاء اللجنة، و تقوم إدارة 

تنمية االســـتثمار الصحي بتزويـــد إدارة االلتزام بالشـــئون الصحية بالمنطقة أو 

المحافظة التابعة لها المنشأة بصورة من المحضر.

يجب جرد العهدة كل ســـتة أشـــهر من قبل لجنة مشـــكلة بقـــرار من مدير 

المنشـــأة أو من ينيبه يكون أحدهم من إدارة مراقبة المخزون بالمنشأة أو ما 

يماثلها ويحتفظ بنسخة منه في سجل العهدة وا�صل لدى مراقبة المخزون 

أو ما يماثلها.

فـــي حال وجـــود زيادة أو فقـــد أو نقص أو تلـــف في عهدة المـــواد المخدرة 

والمؤثـــرات العقلية فإنه ُتتبع ا«جراءات الواردة في الفقرة رقم (٤) من المادة 

(التاســـعة عشرة) من الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 

العقلية، على أن تقوم المنشأة برفع التقرير إلى إدارة تنمية االستثمار الصحي 

بالشـــئون الصحية أو إدارة التموين الطبي أو فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء 

(أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حالة عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو 

المحافظة) بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها المنشـــأة كل فيما يخصه، و 

تقوم إدارة تنمية االســـتثمار الصحي بتزويـــد إدارة االلتزام بالشـــئون الصحية 

بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها المنشأة بصورة من التقرير.
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المادة العاشرة:
إجـــراءات وضوابـــط وصـــف ا�دويـــة المخـــدرة والمؤثـــرات العقليـــة في 

المؤسسات العالجية:

يقتصر وصف ا�دوية المخـــدرة والمؤثرات العقلية على الحاالت المرضية التي 

يقدرها الطبيب المعالج وفق الدالئل العلمية.

إجراءات وضوابط وصف ا�دوية المخدرة:

يقتصر وصف ا�دوية المخدرة على الفئات التالية من ا�طباء المرّخص لهم 

بمزاولة المهنة:

الطبيب االستشـــاري والنائب ا�ول والنائب في سائر التخصصات في حال 

عالج الحاالت المرضية ذات العالقة بتخصصهم وذلك للمرضى المنومين 

ومرضى العيادات والمرضى الخارجين من المؤسسة العالجية.

الطبيب المقيم عند وصفها للمرضى المنومين فقط، شـــريطة أن يكون 

ذلك تحت إشراف ومســـؤولية الطبيب االستشاري أو النائب ا�ول أو النائب 

المختص.

جميـــع ا�طبـــاء وذلك عنـــد عالج حـــاالت اÈالم الشـــديدة فـــي الحاالت 

االسعافية فقط.

ا�طباء الذين حصلـــوا على تأهيل وترخيص معترف بـــه في وزارة الصحة 

لوصف ا�دوية المخدرة للحاالت التي تم تأهيلهم عليها فقط.

توصـــف ا�دويـــة المخـــدرة لمرضـــى العيـــادات والمرضـــى الخارجين من 

.Éالمؤسسة العالجية لمدة ال تتجاوز ستون يوم

 توصـــف ا�دوية المخدرة لمرضى الحاالت االســـعافية لمدة ال تزيد عن ثالثة 

أيام فقط، ويجـــب أن يحال بعدها المريض إلـــى الطبيب المختص المخول 

بوصفها لفترات أطول، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
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إجراءات وضوابط وصف المؤثرات العقلية:

يقتصـــر وصف المؤثرات العقلية علـــى الفئات التالية مـــن ا�طباء المرّخص 

لهم بمزاولة المهنة:

الطبيب االستشاري والنائب ا�ول والنائب في الطب النفسي.

الطبيب االستشـــاري والنائب ا�ول والنائب في سائر التخصصات في حال 

عالج الحاالت المرضية ذات العالقة بتخصصهم وذلك للمرضى المنومين 

ومرضى العيادات والمرضى الخارجين من المؤسسة العالجية.

وفي حال كانت الحالة نفسية فيجب أن يحال المريض للطبيب المختص 

في الطب النفسي.

الطبيب المقيم عند وصفها للمرضى المنومين شريطة أن يكون ذلك تحت 

إشراف ومسؤولية الطبيب االستشاري أو النائب ا�ول أو النائب المختص.

جميع ا�طباء في الحاالت االسعافية.

 توصـــف المؤثـــرات العقليـــة لمرضـــى العيـــادات والمرضـــى الخارجين من 

المؤسسة العالجية لمدة ال تتجاوز ثالثين يوًما، ويستثنى من ذلك ما يوصف 

من المؤثرات العقلية لعالج حاالت الصرع والشـــلل الرعـــاش وفرط الحركة 

ونقص االنتباه وحاالت آالم ا�عصاب الطرفية والمركزية ولعالج حاالت ا�لم 

العضلـــي الليفي فإنـــه يجوز للطبيب ا«ستشـــاري أو النائـــب ا�ول أو النائب 

وصفها لمدة تسعين يوًما كحد أقصى.

 توصف المؤثرات العقلية لمرضى الحاالت ا«ســـعافية لمدة ال تزيد عن ثالثة 

أيام فقط. ويجـــب أن يحال بعدها المريض إلـــى الطبيب المختص المخول 

بوصفها لفترات أطول، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 تتم كتابة التشخيص المرضي في الوصفة، وفق التصنيف الدولي.
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إجراءات وضوابط عامة:

توصف ا�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية في جميع أشـــكالها الصيدالنية 

المختلفة للمرضى المنومين في المؤسسة العالجية.

توصـــف ا�دوية المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية فـــي أشـــكالها الصيدالنية 

المختلفـــة (ماعـــدا الحقن) لمرضـــى العيـــادات والمرضـــى الخارجين من 

المؤسسة العالجية.

توصـــف الحقن من ا�دويـــة المخـــدرة والمؤثـــرات العقليـــة للمرضى غير 

المنوميـــن في المؤسســـة العالجية إذا كان االشـــراف على إعطـــاء الدواء 

للمريض يتم بواســـطة فريق صحي مدرب بالنســـبة للقطاع الحكومي أو 

فنيين أو أخصائيين مرّخص لهم بمزاولة المهنة في المؤسســـات الصحية 

الخاصة ولمدة ال تزيد عن يومين، على أن يتم الكشف على المريض من قبل 

الطبيب المختص كل عشرة أيام كحد أقصى.

توصف ا�دوية المخـــدرة والمؤثرات العقلية للمرضى المنومين لمدة ال تزيد 

عن سبعة أيام ويجوز تكرار الوصفة إذا لزم ذلك.

يجوز وصـــف ا�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية للمرضى مجهولي الهوية 

في الحاالت االسعافية والمرضى المنومين فقط، على أن يتم إبالغ الجهات 

ا�منيـــة المختصة بذلـــك، وأن يتـــم كتابة رقـــم الملف في خانة االســـم 

والجنسية مع إضافة عبارة (مجهول الهوية) في الوصفة والملف.

يجـــوز إعادة وصف ا�دوية المخـــدرة والمؤثرات العقلية عنـــد رغبة الطبيب 

المعالج تغيير العالج أو الجرعة، أو في الحاالت التالية:

قبل انتهاء مـــدة العالج المقررة في الوصفة الســـابقة بمـــدة ال تزيد عن 

سبعة أيام كحد أقصى.
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فـــي حال تلف الوصفة قبل صرفها شـــريطة إعادة الوصفـــة التالفة إلى 

الطبيب المعالج.

في حال فقد الوصفة أو الدواء أو وجود نقص في كمية الدواء المصروف 

لديه أو تلفه، وفقÉ لما جاء في الفقرة رقم (5) من المادة (الحادية عشرة) 

من هذه ا«جراءات والضوابط.

يجـــوز للطبيب المعالج وصـــف ا�دوية المخدرة والمؤثـــرات العقلية للمرضى 

المنومين فـــي وصفة المرضـــى المنومين (ورقـــة ا�مر الطبـــي) وذلك على

النحو التالي:

شروط وصفة المرضى المنومين (ورقة ا�مر الطبي):

يجوز أن تحتوي الوصفة على أكثر من دواء واحد.

تتكون الوصفة مـــن أصل مكتوب في أعالها بخط أحمـــر (مادة مقيدة) 

وصورتين مكتوب عليها (غير قابل للصرف).

يحتفظ بأصـــل الوصفة في ملـــف المريض وصـــورة بالصيدلية في دفتر 

الوصفات وصورة لدى القسم.

يجب أن ُتكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو وأن تخلو من الشطب أو التعديل.

تكون صالحية الوصفة ثمانية وأربعون ساعة فقط من تاريخ إصدارها.

يجـــب أن تحتـــوي وصفـــة المرضـــى المنومين (ورقـــة ا�مر الطبـــي) على 

البيانات التالية:

عنوان المؤسسة العالجية.

اسم المريض ثالثيÉ وعمره وجنسه وجنسيته.

رقم ملف المريض.

رقم الوصفة وتاريخها.
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التشخيص.

اسم الدواء العلمي والشـــكل الصيدالني، والجرعة المقررة ومدة العالج 

رقمÉ وكتابًة.

اســـم الطبيـــب المعالـــج وختمه ورقـــم تصنيفـــه بالهيئة الســـعودية 

للتخصصات الصحية وتوقيعه.

اسم الصيدلي مسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.

اسم الممرض ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.

يقوم الطبيب المعالج بكتابة ا�دوية المخـــدرة والمؤثرات العقلية المطلوبة 

في ملـــف المريض، موضحÉ به اســـم الـــدواء العلمي والشـــكل الصيدالني، 

والجرعة المقررة ومدة العالج رقمÉ وكتابًة، والتشخيص المرضي.

تقبل ا�وامر الشـــفهية من الطبيـــب المعالج في الحاالت ا«ســـعافية فقط، 

ويقوم الممرض بكتابة ا�مر الطبي واســـم الطبيب ووقت وتاريخ االتصال به، 

ثم يتم التوقيع عليـــه من قبل الممرض ورئيس التمريض المناوب بالقســـم، 

على أن يقوم الطبيب بالتوقيع على هذا ا�مر خالل أربع وعشـــرين ساعة من 

تاريخ كتابته.

تتكون وصفة المرضى غيـــر المنومين من أصل مكتوب في أعالها بخط احمر 

(مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليها (غير قابل للصرف). ويجب أن تشـــتمل 

وصفة المرضى غير المنومين على التعليمات االتية:

 ال يجوز التنازل عن ا�دويـــة المصروفة في هذه الوصفة بأي صورة كانت و�ي 

شـــخص كان ويجب إعادة ما تبقى من هذه الدواء في حالة عدم استعماله 

إلى المؤسسة العالجية التي صرفته والحصول على ما يثبت ذلك.

 يجب حفظ هذه ا�دوية في مكان آمن وطبًقا لشروط الشركة الصانعة.
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 يجب حفظ هذه ا�دوية بعيًدا عن متناول ا�طفال.

 إن إســـاءة اســـتخدام هذه الوصفة أو ا�دوية المصروفة في هذه الوصفة 

يؤدي إلى المسائلة والعقوبات النظامية.

 تعتبر الوصفة الغيه عند وجود أي شطب أو تعديل عليها.

 صالحية الوصفة سبعة أيام فقط من تاريخ إصدارها.

 فـــي حالة العثور على هـــذه الوصفة فيجب إعادتها إلى نفس المؤسســـة 

العالجية التي أصدرتها.

 يحق للمريض صرف هذه الوصفة خارج المؤسســـة العالجية التي أصدرتها 

داخل المملكة.

 يجب على المنشـــآت الصيدلية والمؤسســـات العالجية المصرح لها باالتجار 

با�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية صـــرف أي وصفة نظامية مقيدة حتى 

وإن كانت خارج المؤسسة العالجية التي أصدرتها داخل المملكة.

فـــي حال وصف أدوية بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية فإنه 

يتخذ ما يلي:

 يقتصـــر وصف ا�دوية البيطريـــة التي تحتوي على مواد مخـــدرة أو مؤثرات 

عقلية على ا�طباء البيطريين فقط.

 كتابة اســـم صاحب الحيـــوان ورقم هويته فـــي الوصفة بدًلا من (اســـم 

المريض رباعيÉ وعمره وجنسه وجنسيته).

 كتابة رقم بطاقة صحـــة الحيوان في الوصفة بدًلا من (رقم ملف المريض 

ورقم الهوية).
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إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

إجـــراءات وضوابـــط صـــرف ا�دويـــة المخـــدرة والمؤثـــرات العقليـــة فـــي 

المؤسسات العالجية:

شروط صرف ا�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية:

 تصـــرف ا�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية بعـــد عدها والتأكد من الكمية 

المعطاة للمريض وقيام الصيدلي بكتابة الكمية المصروفة على الوصفة، 

وتوقيع المريض أو المســـتلم باستالم الدواء، وتاريخ االستالم، ورقم الهوية 

واســـم وتوقيع الصيدلي الـــذي صرف الدواء. ومن ثـــم وضعها في عبوات 

مناسبة ملصق بها بطاقة تحتوي على البيانات التالية:

اسم المريض ورقم الملف.

اســـم الـــدواء وتركيزه وحجمـــه وشـــكله الصيدالني وكميتـــه والجرعة

ومدة العالج.

تاريخ الصرف ورقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصالحية.

إرشادات الصيدلي للمريض وطريقة الحفظ.

 يجب على الصيدلي قبل صرف ا�دوية للمريض في المؤسســـات العالجية 

الخاصة أن يقوم بتعبئة جميع البيانات المطلوب تعبئتها في شاشة (صرف 

ا�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية للمرضـــى) الخاصة بالنظام ا«لكتروني 

لÀدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بالهيئـــة العامة للغذاء والدواء على أن 

يقوم قبل ذلك باالســـتعالم عن المريـــض للتأكد بأنه لم يســـبق أن ُصرف 

للمريض نفس الـــدواء أو أنه بقي علـــى انتهاء فترة عالج الوصفة الســـابقة 

المصروفة للمريض أكثر من سبعة أيام.

أ.

ب.

المادة الحادية عشرة:
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 ال تصرف وصفة ا�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية إال مرة واحدة فقط، أما ج.

وصفة المرضى المنومين (ورقة ا�مر الطبي) فيتم صرفها بموجب الصورة 

لمدة ســـبعة أيام كحـــد أقصى، علـــى أن يوقع الطبيـــب أو الممرض على 

االســـتالم في كل مـــرة مع ذكـــر الوقت والتاريـــخ وتحفظ لدى مســـؤول 

العهدة.

 يعطـــى المريض المنوم في المؤسســـة العالجية الـــدواء المخدر أو المؤثر 

العقلي من قبل الطبيب أو الممرض وتحت إشراف طبيب أو ممرض أخر.

 بعد إعطاء المريض المنوم بالمستشـــفى الدواء، ُيسجل في سجل إعطاء 

ا�دويـــة بالقســـم (Medication Administration Record. MAR) مـــا يفيد 

إعطاء الممـــرض ا�دوية المقررة لـــه ويوقع من الطبيـــب أو الممرض الذي 

أعطى الدواء ، والطبيب أو الممرض اÈخر الذي أشرف على ذلك.

 ال يجوز تســـليم الدواء المخدر أو المؤثر العقلي في حالة مرضى العيادات أو 

المرضى الخارجين من المؤسســـة العالجية إال لمن وصفت له، أو �حد أقاربه 

(ا�بوان وا�والد وا«خوان والزوج) بعد التأكد من هويته من قبل الصيدلي، أما 

إذا كان المستلم شخص ينوب عنه فيجب إرفاق ما يثبت موافقة المريض له 

على احضاره �دويته، بعد التأكد من هويته وأنه الشخص المقصود.

 ال يجـــوز صـــرف الحقن من ا�دويـــة المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية لمرضى 

العيادات والمرضى الخارجين من المؤسســـة العالجيـــة، ما عدا ما جاء في 

الفقرة (ج) من رقم (4) في المادة (العاشرة) من هذه ا«جراءات والضوابط.

 ال يجـــوز صرف وصفـــة المرضى المنوميـــن خارج المؤسســـة العالجية التي 

أصدرتها.

إذا كان هناك إعادة وصف فيمكن لولي أمر المريض أو من ينوب عنه اســـتالم 

ا�دوية المخدرة أو المؤثرات العقلية بعد تقديم تقرير طبي عن حالة المريض 

موثق من جهة صحية كل ستة أشهر.
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إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

إذا كانت إعادة الوصف هي بسبب تغيير العالج، فيجب إرجاع الكمية المتبقية 

من الدواء الســـابق إلى المؤسســـة العالجيـــة التي صرفته قبـــل صرف الدواء 

الجديد، وتعامل هذه ا�دوية المعادة طبقـــÉ لما ورد في الفقرة رقم (٤) من 

هـــذه المادة من هذه ا«جراءات والضوابط، أما إذا كانت إعادة الوصف بســـبب 

 Éتغيير الجرعة العالجية فيجب حســـاب المتبقي من الكمية المصروفة سابق

ومن ثم صرف فرق الكمية فقط والتي تكفي لمدة عالج الوصفة الجديدة.

في حالة عدم اســـتعمال المريض لما ُصرف له من ا�دوية المخدرة والمؤثرات 

العقلية، أو عند وفاة من ُصرفت له فإنه تتخذ ا«جراءات اÈتية: 

 يجب إعادة ما تبقى من هذه ا�دوية إلى المؤسســـة العالجية التي صرفته 

ليتم إتالفه حسب إجراءات ا«تالف الواردة في المادة (السادسة عشرة) من 

هذه ا«جراءات والضوابط.

 يعطى المريض أو الشـــخص الذي أرجع الدواء صورة من ســـند استالم هذه 

ا�دوية موضحÉ فيه اســـم الدواء والشـــكل الصيدالنـــي والتركيز والحجم 

والكمية، واســـم ورقم الهوية وتوقيع الشـــخص الذي أعاد الدواء، واسم 

وتوقيع من قام باالستالم وتاريخ التسليم ويحفظ ا�صل في سجل خاص 

بذلك في المؤسسة العالجية.

 يجوز تقييم إعادة اســـتعمال ا�دوية المخدرة والمؤثـــرات العقلية المعادة 

من المرضـــى في المؤسســـات العالجية الحكومية فقـــط، بمعرفة لجنة 

مشـــكلة بقرار من مدير المنشـــأة أو من ينيبه، مكونة من مدير الصيدلية أو 

من ينيبه ومسؤول عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويوقعان على 

قرارهما في المحضر، ويســـجل ذلك في سجل العهدة إذا كان القرار إعادة 

اســـتعمال، أما في حال ا«تالف فيتبع في ذلك إجـــراءات ا«تالف الواردة في 

المادة (السادسة عشرة) من هذه ا«جراءات والضوابط.

أ.
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 ال يجوز أن يكون إرجاع هذه ا�دوية مقابل مبلغ مالي أو استبدال أو غير ذلك.

في حال ورود شـــكوى من المريض بفقد الوصفة أو الدواء أو وجود نقص في 

كميـــة الـــدواء المصروف لديـــه أو تلفـــه، فإنه تشـــكل لجنة بقـــرار من مدير 

المؤسسة العالجية أو من ينيبه، مكونة من الطبيب المعالج ومسؤول عهدة 

المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتقوم باÈتي:

 دراســـة حالة المريـــض للبت في إمكانيـــة إعادة وصف الـــدواء للمريض من 

عدمه.

 عمل محضر رســـمي بذلك والتوقيع عليه من قبل المريض وعضوي اللجنة 

ثـــم اعتماده من مديـــر المؤسســـة العالجية أو مـــن ينيبـــه وختمه بختم 

المؤسســـة العالجية وحفظ أصل المحضر في ملـــف المريض وصورة منه 

في سجل العهدة.

 في حـــال تكرار ذلك مـــن المريض أو االشـــتباه بـــه، تقوم إدارة المؤسســـة 

العالجية بإبالغ إدارة االلتزام بالشـــؤون الصحية أو فرع الهيئة العامة للغذاء 

والدواء، بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء 

في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو المحافظة).

 إذا وجد المختص بوزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، الذي له صفة 

الضبـــط الجنائي، أن الفقد أو النقـــص أو التلف، ناتج عن فعـــل جنائي فيعد 

محضر ضبط بالواقعة، وتبلغ إدارة مكافحة المخدرات والنيابة العامة بذلك.

فـــي حال عدم توفر الـــدواء بكميات كافية لدى المؤسســـة العالجية فيمكن 

متـــى ما دعت الحاجة إلى صـــرف الدواء بكمية جزئية مع ضـــرورة كتابة كامل 

الكمية الموصوفة والكمية المصروفة الفعلية والكمية المتبقية للمريض على 

أصـــل وصورة الوصفة وحفـــظ ا�صل في الصيدلية علـــى أن يتم صرف الكمية 

المتبقية في حين توفر الدواء شريطة عدم ا«خالل بالخطة العالجية للمريض.
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إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

يجب على الصيدلـــي عدم صرف وصفة ا�دوية المخـــدرة والمؤثرات العقلية 

في الحاالت التالية: 

 مخالفـــة الوصفـــة لÀنظمـــة والتعليمـــات الـــواردة في نظـــام مكافحة 

المخدرات والمؤثرات العقلية والئحته التنفيذية، أو هذه ا«جراءات والضوابط.

 أن يكـــون بقي على انتهاء فترة عالج الوصفة الســـابقة المصروفة للمريض 

أكثر من سبعة أيام. 

 عدم مناســـبة الدواء للمريض أو وجود تعارض مع أدوية أخرى بعد التشاور 

مع الطبيب المعالج.

 عند وجود شـــطب أو تعديـــل أو أي عالمة تدل على التزويـــر، وإبالغ المريض 

بسبب عدم الصرف.

في حال صرف أدويـــة بيطرية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية فإنه 

يتخذ ما يلي:

 ال يجوز صـــرف ا�دوية البيطرية التـــي تحتوي على مواد مخـــدرة أو مؤثرات 

عقلية خارج المؤسسة العالجية.

 في حال كون الحالة ا«ســـعافية للحيوان تســـتدعي استخدام الدواء خارج 

المؤسسة العالجية فإنه يتم تسليم الدواء للطبيب البيطري المعالج فقط 

وتكون بعهدته وتعامل وفق ما يلي: 

يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة التي صرفت الدواء، ويسجل في سجل 

العهدة اســـم الطبيب، واســـم الدواء المصروف وكميتـــه ووقت صرفه 

واسم من صرفه وتوقيعه.

إذا كانت الكمية المقررة أقل من سعة حقنة واحدة، فعلى الطبيب الذي 

أعطـــى الدواء إتـــالف الكميـــة الباقيـــة، ويوقع علـــى ذلك فـــي التقرير 

ا«سعافي الخاص بذلك.
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هـ.

يعطـــى الحيـــوان الـــدواء المخـــدر أو المؤثـــر العقلـــي من قبـــل الطبيبج.

البيطري فقط.

يتـــم صرف ا�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية من صيدلية المستشـــفى إلى 

ا�قســـام الداخلية وفق ما جاء في الفقرة رقم (3) من المادة (الثالثة عشرة) 

من هذه ا«جراءات والضوابط.

يجـــب أن يشـــتمل ســـجل الوصفـــات فـــي المؤسســـات العالجيـــة علـــى

البيانات التالية:

 رقم الوصفة وتاريخها.

 اسم المريض ورقم الهوية (أو رقم الملف الطبي للمرضى المنومين).

 اسم الدواء وشكله الصيدالني وتركيزه وحجمه.

 الكمية المقررة في الوصفة والكمية المصروفة.

 اسم وتوقيع من قام بالصرف وتاريخ الصرف.

.9

.10

إجـــراءات وضوابط التزام المؤسســـات العالجية بمراجعـــة إجراءات وصف 

ا�دوية المخدرة أو المؤثرات العقليـــة وصرفها للتحقق من صحة دواعي 

وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه ا�صول الطبية المتعارف عليها:

على كل مؤسسة عالجية أن تقوم بما يلي:

 تشكيل لجنة داخلية بقرار من مدير المؤسسة العالجية أو من ينيبه مكونة 

- على ا�قل – من طبيبين وصيدلي لتقوم بمراجعة إجراءات وصف ا�دوية 

المخدرة أو المؤثـــرات العقلية، للتحقق من صحـــة دواعي وصفها وفق ما 

بذلـــك  تقـــوم  أن  علـــى  عليهـــا  المتعـــارف  الطبيـــة  ا�صـــول  تقتضيـــه 

أ.

المادة الثانية عشرة:
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إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

على ا�قل مرة واحدة في الســـنة وإعداد تقريـــر بنتائج المراجعة وحفظها 

في سجل خاص بذلك ، وعند اكتشاف أي تجاوز في هذا الخصوص فعليها 

إبالغ إدارة االلتزام بالشـــؤون الصحية أو إدارة التمويـــن الطبي أو فرع الهيئة 

العامة للغذاء والدواء (أو الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال عدم وجود 

فرع للهيئة بالمنطقة او المحافظـــة) ، بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها 

التخاذ ا«جراء الالزم، على أن تقوم إدارة االلتزام بتزويد إدارة تنمية االســـتثمار  

الصحي بصورة مما يتم التوصل إليه.

 تشكيل لجنة داخلية بقرار من مدير المؤسسة العالجية أو من ينيبه مكونه 

– على ا�قل- من طبيب وصيدليين يكون أحدهما مســـؤول عهدة المواد 

المخـــدرة والمؤثـــرات العقليـــة ، لتقوم بمراجعـــة إجراءات صـــرف ا�دوية 

المخـــدرة أو المؤثرات العقليـــة للتحقق من صحة دواعـــي صرفها وفق ما 

تقتضيه ا�صول الطبية المتعارف عليها، على أن تقوم بذلك على ا�قل مرة 

واحدة في الســـنة وإعداد تقرير بنتائج المراجعة وحفظها في سجل خاص 

بذلك ، وعند اكتشاف أي تجاوز في هذا الخصوص فعليها إبالغ إدارة االلتزام 

بالشـــؤون الصحيـــة أو إدارة التموين الطبـــي أو فرع الهيئـــة العامة للغذاء 

والدواء(أو الهيئـــة العامة للغذاء والدواء في حال عـــدم وجود فرع للهيئة 

بالمنطقة او المحافظة)، بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها التخاذ ا«جراء 

الـــالزم، على أن تقـــوم إدارة االلتزام بتزويـــد إدارة تنمية االســـتثمار  الصحي 

بصورة مما يتم التوصل إليه.

 المؤسســـات العالجية التي ال يوجد بها صيدلي، يكون جميع أعضاء اللجنة 

من ا�طباء.

ب.

ج.



128

ب.

ج.

إذا وجد المختص بوزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي له صفة 

الضبط الجنائي أن التجاوز ناتج عن فعل جنائي فيعد محضر ضبط بالواقعة، 

وُتبّلغ إدارة مكافحة المخدرات والنيابة العامة بذلك.

.2

إجـــراءات وضوابط مراقبـــة الصرف للمـــواد المخدرة والمؤثـــرات العقلية:

فـــي المســـتودعات الحكومية تتبع ا¯جـــراءات المنصـــوص عليها في 

قواعد وإجـــراءات المســـتودعات الحكومية الصادرة بقـــرار وزير المالية 

واالقتصاد الوطني رقم (4201/21) وتاريخ1403/08/11هـ.

صـــرف المـــواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقليـــة فـــي المنشـــآت الخاصـــة من 

المســـتودعات المركزيـــة إلى المســـتودعات الفرعيـــة، أو من المســـتودع إلى 

المؤسسة العالجية أو الصيدلية التابعة لنفس المنشأة يتم على النحو التالي:

 يقدم مســـؤول العهدة في المنشـــأة الطالبة، طلب صـــرف المواد ويصدق 

عليه من رئيسه المباشر ومدير المنشأة (أو من ينيبه)، ويوضح بالطلب ما يلي:

رقم الطلب وتاريخه. 

االســـم العلمي للمادة والشـــكل الصيدالني والتركيز والحجم والعبوة، 

والكمية المطلوبة من كل مادة رقمÉ وكتابة.

 يكـــون الطلب من أصل وصورة ويحتفظ با�صل لدى مســـؤول العهدة في 

المستودع والصورة لمستلم العهدة في المنشأة الطالبة.

 يتم التســـليم بموجـــب محضر تســـليم موضحÉ به تاريخ االســـتالم ورقم 

التشـــغيلة وتاريخ صالحيتها ويوقع من مســـؤول العهدة في المســـتودع 

أ.

المادة الثالثة عشرة:

.1

.2

.1

.2
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ومدير المســـتودع (أو من ينيبه) ومســـتلم العهدة في المنشـــأة الطالبة، 

ويحفظ أصل محضر االستالم لدى مسؤول العهدة في المستودع وصورة 

لدى مستلم العهدة في المنشأة الطالبة.

صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسســـات العالجية من 

صيدلية المؤسســـة العالجية إلى المراكز الصحية أو ا�قسام الداخلية 

التابعة لها يتم على النحو التالي:

يقدم مســـؤول العهدة في المركز أو القســـم الطالب، طلب صرف المواد 

ويصدق عليه من رئيســـه المباشـــر ومدير المنشـــأة (أو من ينيبـــه)، ويوضح 

بالطلب ما يلي:

رقم الطلب وتاريخه.

االســـم العلمي للمادة والشـــكل الصيدالني والتركيز والحجم، والكمية 

المطلوبة من كل مادة رقمÉ وكتابة.

 يكـــون الطلب من أصل وصورة ويحتفظ با�صل لدى مســـؤول العهدة في 

الصيدلية والصورة لمسؤول العهدة في المركز أو القسم الطالب.

 يتم التسليم بموجب نموذج صرف أدوية على النحو التالي:

يجب أن يحتوي نموذج صرف ا�دوية على البيانات التالية:

الكمية المســـتلمة ورقم التشـــغيلة وتاريخ صالحيتها وتاريخ االستالم 

واســـم وتوقيع ومســـتلم العهدة فـــي المركز أو القســـم، وتوقيع 

مسؤول العهدة.

 اسم المريض والجرعة ورقم ملفه الطبي.

 الكميـــة المصروفـــة، والكمية المتلفـــة، وتوقيع من قـــام بالصرف أو 

ا«تالف والكمية المتبقية.

.3

.1

.2

.1

أ.

ب.

ب.

أ.

ج.

ج.
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د.

هـ.

عند التســـليم يتم تعبئة بيانات الكمية المستلمة ورقم التشغيلة وتاريخ 

صالحيتها وتاريخ االســـتالم واسم وتوقيع مستلم العهدة في المركز أو 

القســـم وتوقيع مســـؤول العهدة، في نموذج صـــرف ا�دوية، ويحفظ 

صورة لدى مســـؤول العهدة في الصيدلية، وا�صل لدى مستلم العهدة 

في المركز أو القسم وتصبح عهدة شخصية عليه.

يقوم المركز أو القســـم في المؤسســـة العالجية بتعبئة بيانات اســـم 

المريـــض والجرعة ورقم ملفـــه الطبـــي والكمية المصروفـــة والكمية 

المتلفة وتوقيع من قام بالصرف أو ا«تالف والكمية المتبقية، في نموذج 

صرف ا�دوية، وعند انتهاء الكمية تحفظ صورة منه لدى مستلم العهدة 

في المركز أو القسم. وا�صل لدى مسؤول العهدة في الصيدلية.

 يكون في الصيدلية ملف لكل مركز أو قســـم لديه عهدة مواد مخدرة أو 

مؤثرات عقلية ويضم هذا الملف طلبات الصـــرف وأية أوراق تخص العهدة 

ويكون مرجعÉ لبيان حركة المواد في ا�قسام والمراكز الصحية وتسجيل 

الوصفات الطبية في سجل خاص بذلك.

 يقوم المستلم بتسجيل الكمية ومواصفاتها في سجل العهدة الخاص به 

ثم توضع داخل الخزانة، ويحفظ السجل في مكان آمن.

صرف ا�دوية االسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من 

المراكز االسعافية إلى وسيلة النقل االسعافية يتم على النحو التالي:

 يقـــدم مســـؤول العهدة (رئيـــس الفرقة االســـعافية) طلب صـــرف ا�دوية 

ويصدق عليه من رئيســـه المباشر ومدير المركز (أو من ينيبه)، ويوضح بالطلب 

ما يلي:

رقم الطلب وتاريخه.

االســـم العلمي للدواء والشـــكل الصيدالني والتركيـــز والحجم، والكمية 

.2

.3

أ.
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يكـــون الطلب من أصل وصورة ويحتفظ با�صل لدى مســـؤول العهدة في 

المركز ا«سعافي والصورة لمسؤول العهدة في وسيلة النقل ا«سعافية.

 يتم التســـليم بموجـــب محضر تســـليم موضحÉ به تاريخ االســـتالم ورقم 

التشـــغيلة وتاريـــخ صالحيتها ويوقـــع من مســـؤول العهدة فـــي المركز 

ا«سعافي ومســـتلم العهدة في وسيلة النقل ا«ســـعافية، ويحفظ أصل 

محضر االســـتالم لدى مســـؤول العهدة في المركز وصورة لدى مســـتلم 

العهدة في وسيلة النقل ا«سعافية وتصبح عهدة شخصية عليه.

 يكون فـــي المركز ملف لكل وســـيلة نقل إســـعافية لديها عهـــدة أدوية 

مخـــدرة أو مؤثرات عقلية ويضم هذا الملف طلبات الصرف وأية أوراق تخص 

العهدة ويكون مرجعÉ لبيان حركة ا�دوية في وسائل النقل ا«سعافية في 

سجل خاص بذلك.

 يقوم المستلم بتسجيل الكمية ومواصفاتها في سجل العهدة الخاص به 

ثم توضع داخل الخزانة، ويحفظ السجل في مكان آمن.

 في حـــال تلـــف ا�دويـــة المخـــدرة أو المؤثـــرات العقلية أو عـــدم الحاجة 

الستخدامها فإنه يجب على مسئول العهدة في وسيلة النقل ا«سعافية 

إعادة هذه ا�دوية إلى الجهة التي صرفته وتســـلم بموجب محضر تسليم 

يوقع من مســـؤول العهدة في وسيلة النقل ا«ســـعافية والمستلم في 

الجهة التي صرفت الدواء، ويحفظ ا�صل لدى مسؤول العهدة في وسيلة 

النقل ا«سعافية وصورة لدى المستلم.

د.

هـ.

و.

ج.

ب.
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هـ.

صرف المـــواد المخدرة والمؤثرات العقلية فـــي مصانع ا�دوية المحلية 

المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء بصنع مســـتحضرات طبية 

يدخل فـــي تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من المســـتودع إلى 

أقسام المصنع يتم على النحو التالي:

 يتم تقديم طلب صرف المواد من قبل القسم الطالب للمواد ويصدق عليه 

من قبل رئيس القسم ومدير المصنع (أو من ينيبه)، ويوضح بالطلب ما يلي:

رقم الطلب وتاريخه.

سبب الطلب.

اسم وتوقيع الموظف المختص بالقسم.

االسم العلمي للمادة والشكل الصيدالني (والتركيز والحجم، إن أمكن..)، 

والكمية المطلوبة من كل مادة رقمÉ وكتابة.

 يكـــون الطلب من أصل وصورة ويحتفظ با�صل لدى مســـؤول العهدة في 

المستودع والصورة لدى القسم الطالب.

 يتم التســـليم بموجـــب محضر تســـليم موضحÉ به تاريخ االســـتالم ورقم 

التشـــغيلة وتاريخ صالحيتها ويوقع من مســـؤول العهدة في المســـتودع 

ومدير المســـتودع (أو من ينيبه) ومستلم العهدة بالقسم الطالب للمواد، 

ويحفظ أصل محضر االستالم لدى مسؤول العهدة في المستودع وصورة 

لدى القسم الطالب.

 يقوم المستلم بتسجيل الكمية ومواصفاتها في سجل العهدة الخاص به 

ثم توضع داخل الخزانة، ويحفظ السجل في مكان آمن.

 يتم عمل بيـــان لكل عملية تتم علـــى المواد المخدرة والمؤثـــرات العقلية 

بالقسم يشتمل على البيانات التالية:

.5
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د.

.1

.2

.3

.4



133

إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

اسم العملية والتاريخ.

الكمية المستخدمة والمنتجة والمتبقية والتالفة.

اسم وتوقيع الموظف المختص ورئيسه المباشر ومدير القسم.

 تعاد الكميات المتبقية والتالفة أو المســـتخدمة فـــي اختبارات الجودة في 

القسم إلى المســـتودع وتسلم بموجب محضر تسليم يوقع من مسؤول 

العهدة في المســـتودع والموظف المختص بالقسم، ويحفظ ا�صل لدى 

القســـم وصورة لدى مســـؤول العهدة بالمســـتودع، أما الكميات المنتجة 

فترســـل إلى مســـتودع المواد المنتجـــة وتحفظ في مـــكان مخصص لها 

وتحت مسؤولية وإشراف مسؤول العهدة بالمصنع.

 يتم تســـليم المواد بين ا�قســـام بموجب بيان اســـتالم وتســـليم رسمي 

يحفظ ا�صل لدى القسم المسّلم وصورة لدى القسم المستلم، ويشتمل 

البيان على اÈتي: 

اسم القسم المسّلم وتاريخ التسليم.

اسم وتوقيع الموظف المختص ومدير القسم المسّلم.

اسم القسم المستلم وتاريخ االستالم.

اسم وتوقيع الموظف المختص ومدير القسم المستلم.

سبب طلب المواد.

االســـم العلمي للمادة والشـــكل الصيدالنـــي (والتركيـــز والحجم - إن 

أمكـــن)، والكمية من كل صنـــف رقمÉ وكتابـــة ورقم التشـــغيلة وتاريخ 

صالحيتها.

 فـــي كل ا�حوال يجـــب علـــى المصنـــع االلتزام بأســـس التصنيـــع الجيد 

 (Good Manufacturing Practices-GMP) الصيدالنيـــة  للمســـتحضرات 

المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
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صرف المـــواد المخـــدرة أو المؤثـــرات العقلية فـــي الصيدليـــات الخاصة 

المرخصة باالتجار فـــي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراكز ا�عمال 

في المؤسســـات العالجية الحكومية والمستشفيات التي يتم استقبال 

المرضى فيها وعالجهم بمقابل، يتم على النحو التالي:

 تصـــرف ا�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية بعـــد عدها والتأكد من الكمية 

المعطاة للمريض وقيام الصيدلي بكتابة الكمية المصروفة على الوصفة، 

وتوقيع المريض أو المستلم باستالم الدواء، وتاريخ االستالم، ورقم الهوية، 

واســـم وتوقيع الصيدلي الـــذي صرف الدواء، ومن ثـــم وضعها في عبوات 

مناسبة ملصق بها بطاقة تحتوي على البيانات التالية: 

اسم المريض ورقم الملف.

اســـم الـــدواء وتركيزه وحجمـــه وشـــكله الصيدالني وكميتـــه والجرعة

ومدة العالج.

تاريخ الصرف ورقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصالحية.

إرشادات الصيدلي للمريض وطريقة الحفظ.

 ال يجوز تســـليم الدواء المخدر أو المؤثر العقلـــي إال لمن وصفت له، أو �حد 

أقاربه (ا�بـــوان وا�والد وا«خوان والزوج) بعد التأكد مـــن هويته، أما إذا كان 

المســـتلم شـــخص ينوب عنه فيجب إرفاق ما يثبـــت موافقة المريض على 

احضاره �دويته، بعد التأكد من هويته وأنه الشخص المقصود.

 يجب على الصيدلـــي قبل صرف ا�دويـــة للمريض أن يقـــوم بتعبئة جميع 

البيانات المطلوب تعبئتها في شاشـــة (صرف ا�دويـــة المخدرة والمؤثرات 

العقلية للمرضى) الخاصة بالنظـــام ا«لكتروني لÀدوية المخدرة والمؤثرات 

العقليـــة بالهيئة العامة للغذاء والدواء كما هو موضح بدليل المســـتخدم 

.6
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الخاص بالنظـــام ا«لكتروني لÀدوية المخدرة والمؤثـــرات العقلية والمرفق 

بهذه ا«جراءات على أن يقوم قبل ذلك باالستعالم عن المريض للتأكد بأنه 

لم يســـبق أن ُصرف للمريض نفس الدواء أو أنه بقي علـــى انتهاء فترة عالج 

الوصفة السابقة المصروفة أكثر من سبعة أيام.

 ال تصرف وصفة ا�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية إال مرة واحدة فقط.

 ال يجـــوز صـــرف وصفـــة المرضـــى المنوميـــن خـــارج المؤسســـة العالجية

التي أصدرتها.

 يجب علـــى الصيدلي عدم صرف وصفة ا�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية 

في الحاالت التالية:

مخالفـــة الوصفـــة لÀنظمـــة والتعليمـــات الـــواردة في نظـــام مكافحة 

المخدرات والمؤثرات العقلية والئحته التنفيذية، أو هذه ا«جراءات والضوابط.

أن يكون بقي على انتهاء فترة عالج الوصفة السابقة المصروفة للمريض 

أكثر من سبعة أيام.

عدم مناســـبة الدواء للمريض أو وجـــود تعارض مع أدويـــة أخرى إال بعد 

التشاور مع الطبيب المعالج.

عند وجود شـــطب أو تعديل أو أي عالمة تدل علـــى التزوير، وإبالغ المريض 

بسبب عدم الصرف.

صـــرف المـــواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقليـــة فـــي معامـــل التحاليل

ومراكز البحوث:

 يقّدم المحّلل أو الباحث، طلب صرف المواد ويصدق عليه من رئيسه المباشر 

ومدير المنشأة (أو من ينيبه)، ويوضح بالطلب ما يلي:

رقم الطلب وتاريخه.

.1

.2

.1

.3

.4
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ب.

د.

هـ.

و.

ج.

.2

.3

.1

.2

.3

اسم التحليل أو البحث.

االسم العلمي للمادة والشكل الصيدالني (والتركيز والحجم، إن أمكن)، 

والكمية المطلوبة من كل مادة رقمÉ وكتابة.

 يكـــون الطلب من أصل وصـــورة ويحتفـــظ با�صل لدى مســـؤول العهدة 

بالمنشأة والصورة للمحلل أو الباحث.

 يتم التســـليم بموجـــب محضر تســـليم موضحÉ به تاريخ االســـتالم ورقم 

التشـــغيلة وتاريخ صالحيتهـــا ويوقع من مســـؤول العهدة في المنشـــأة 

ورئيسه المباشـــر ومدير المنشأة (أو من ينيبه) والمحلل أو الباحث المستلم 

للمواد، ويحفظ أصل محضر االســـتالم لدى مســـؤول العهدة في المنشأة 

وصورة لدى المحلل أو الباحث.

 يقوم المحلل أو الباحث المستلم بتسجيل الكمية ومواصفاتها في سجل 

العهدة الخاص به ثم توضع داخل الخزانة، ويحفظ السجل في مكان آمن.

 يتم عمل بيـــان لكل عملية تتم علـــى المواد المخدرة والمؤثـــرات العقلية 

يشتمل على البيانات التالية:

اسم التحليل أو البحث والتاريخ.

الكمية المستخدمة والمنتجة والمتبقية والتالفة.

اســـم وتوقيـــع المحلـــل أو الباحث ورئيســـه المباشـــر ومدير المنشـــأة

(أو من ينيبه).

تعاد الكمية المنتجة والمتبقية والتالفة من التحليل أو البحث إلى مســـؤول 

العهدة بالمنشـــأة وتســـلم بموجب محضر تســـليم يوقع من مســـؤول 

العهدة، والمحلل أو الباحث ورئيسه المباشر، ويحفظ ا�صل لدى المحلل أو 

الباحث وصورة لدى مسؤول العهدة.
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صرف ا�دوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في 

وســـائط النقل لمواجهة الحاالت الطارئة وا¯ســـعافات ا�ولية، يتم على

النحو التالي:

 يقـــدم الطبيب المعالج (أو المســـعف إذا لم يوجد طبيـــب) الموجود في 

واســـطة النقل، طلب صرف المواد ويصدق عليه من المسؤول عن واسطة 

النقل (أو من ينيبه)، ويوضح بالطلب ما يلي:

رقم الطلب وتاريخه.

االســـم العلمي للمادة والشـــكل الصيدالني والتركيز والحجم والعبوة 

والكمية المطلوبة من كل مادة رقمÉ وكتابة.

سبب الطلب.

 تقبل ا�وامر الشـــفهية مـــن الطبيب المعالـــج (أو المســـعف إذا لم يوجد 

الطبيـــب) لطلب صرف المواد في الحاالت ا«ســـعافية فقط، على أن يقوم 

الطبيب أو المسعف بالتوقيع على أمر الصرف خالل أربع وعشرين ساعة.

تعطى ا�دوية ا«سعافية للمصاب عن طريق الطبيب المعالج (أو المسعف 

إذا لم يوجد طبيب).

 يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة التي صرفت الدواء، ويســـجل في ســـجل 

العهـــدة اســـم المريض، واســـم الطبيـــب المعالـــج أو المســـعف ووقت

وتاريخ ا«عطاء.

 إذا كانـــت الكمية المقـــررة للمصاب أقل من ســـعة حقنـــة واحدة، فعلى 

الطبيب أو المسعف الذي أعطى الدواء ومسؤول العهدة في وسيلة النقل 

أو المســـؤول عن واســـطة النقل (أو مـــن ينيبه) إتـــالف الكميـــة المتبقية، 

ويوقعان على ذلك في التقرير ا«سعافي الخاص بالمصاب.
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أ.

ب.

.1

.2

.3

.4

صرف ا�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية المسجلة والمسعرة، المباعة 

من وكيل ا�دوية أو مصنـــع ا�دوية المحلي، إلى جهات مرخصة بحيازة 

هذه ا�دوية يتم على النحو التالي:

 يقوم وكيل ا�دوية أو مصنع ا�دوية المحلي بتقديم طلب الموافقة على 

بيـــع ونقل ا�دوية المخـــدرة أو المؤثـــرات العقلية للجهة المســـتفيدة عبر 

النظام ا«لكترونـــي لÀدوية المخـــدرة والمؤثرات العقليـــة الخاص بالهيئة 

العامـــة للغذاء والدواء كما هو موضح بدليل المســـتخدم الخاص بالنظام 

ا«لكتروني لÀدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.

 وفي حـــال تعذر الوصول إلى النظام ا«لكتروني لÀدوية المخدرة والمؤثرات 

العقلية يتم إتباع الخطوات التالية:

تقـــوم الجهة المســـتفيدة بتقديم طلب المـــواد المخـــدرة أو المؤثرات 

العقلية – مصدق عليه من مدير المنشأة (أو من ينيبه) – إلى وكيل ا�دوية 

أو مصنع االدوية المحلي.

يجـــب أن يرفق بالطلـــب موافقة فـــرع الهيئـــة العامة للغـــذاء والدواء 

بالمنطقة أو المحافظة (أو الهيئة العامـــة للغذاء والدواء في حال عدم 

وجـــود فـــرع للهيئـــة بالمنطقـــة أو المحافظـــة) علـــى الشـــراء للجهة 

المستفيدة.

يكون الطلب من أصل وصورة ويحتفظ با�صل لدى مسؤول العهدة في 

مصنع ا�دويـــة المحلي أو وكيل ا�دوية، والصورة لدى مســـتلم العهدة 

في المنشأة الطالبة.

يتم صرف المواد بموجب محضر صرف موضحÉ به تاريخ االســـتالم ورقم 

التشـــغيلة وتاريخ صالحيتها يوقع من مســـؤول العهدة في مســـتودع 

.9
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مصنـــع ا�دوية المحلي أو وكيل ا�دوية ومدير المســـتودع (أو من ينيبه)، 

ومســـتلم العهدة في المنشـــأة الطالبة، ويحفظ أصل محضر االستالم 

لدى مســـؤول العهدة في المســـتودع وصورة لدى مستلم العهدة في 

المنشأة الطالبة، أما إذا كانت المواد سيتم نقلها إلى الجهة المستفيدة 

فيتم التســـليم وفقÉ لما جاء فـــي الفقرة (ب) من رقـــم (٣) في المادة 

السابعة من هذه ا«جراءات والضوابط.

يجـــب أن يرفق بمحضـــر الصرف أو التســـليم فاتورة الشـــراء موضحÉ بها

ما يلي: 

رقم الفاتورة وتاريخها وتوقيع المسؤول عن البيع وختم المنشأة.

االسم العلمي والتجاري للمادة والشكل الصيدالني والتركيز والحجم 

والعبوة، والكمية المباعة ورقم التشغيلة وتاريخ انتاجها وصالحيتها.

يحفظ أصل الفاتورة لدى مســـتلم العهدة في المنشأة الطالبة والصورة 

أو مصنـــع العهـــدة فـــي مســـتودع وكيـــل ا�دويـــة  لـــدى مســـؤول 

ا�دوية المحلي.

.5

.6

إجراءات وضوابط تســـجيل المـــواد المخدرة والمؤثـــرات العقلية وتقديم 

بيانات السجل الدوري (المدورات):

يقوم مسؤول العهدة بتفقد عهدته بانتظام (على ا�قل مرة كل ثالثة أشهر 

ميالدية) مع تسجيل ذلك في سجل خاص وذكر التاريخ في كل مرة.

في حـــال وجود زيـــادة أو فقـــد أو نقص أو تلف فـــي عهدة المـــواد المخدرة 

والمؤثرات العقلية فإنه تتبع ا«جـــراءات الواردة في الفقرة رقم (4) من المادة 

المادة الرابعة عشرة:

.1

.2

أ.

ب.
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أ.

.1

.2

.4

.3

(التاسعة عشـــرة) من الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات 

العقلية، على أن تقوم المنشـــأة برفع التقرير إلى إدارة تنمية االستثمار الصحي 

بالشـــئون الصحية أو إدارة التموين الطبي أو فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء 

(أو الهيئة العامة للغذاء الدواء في حـــال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقة أو 

المحافظـــة) بالمنطقة أو المحافظـــة التابعة لها على أن تقـــوم إدارة تنمية 

االستثمار الصحي بتزويد إدارة االلتزام بصورة من التقرير.

يتم تســـجيل بيانات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كل نهاية ستة أشهر 

(مـــن الســـنة الميالدية) ويتم ارســـال هذا الســـجل الدوري (المـــدورات) على 

النحو اÈتي:

 المنشـــآت الحكوميـــة التابعة لوزارة الصحة وتشـــرف عليهـــا ا«دارة العامة 

للتموين الطبي:

يرســـل المدور إلى إدارة مراقبة المخزون بالمنطقـــة أو المحافظة التابعة 

لها لتقـــوم بتدقيقها وحفظها لديها ثم إرســـال صورة منهـــا إلى إدارة 

التموين الطبـــي بالمنطقـــة أو المحافظة وصورة من مـــدورات المؤثرات 

العقلية إلى ا«دارة العامة للصحة النفسية واالجتماعية.

تقوم إدارة التموين الطبي بالمنطقة أو المحافظة بإرســـال مدوراتها إلى 

إدارة مراقبـــة المخزون بالمنطقـــة أو المحافظة التابعة لهـــا وصورة إلى 

ا«دارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة.

تقوم مســـتودعات التموين الطبي بديـــوان الوزارة بإرســـال مدوراتها إلى 

ا«دارة العامة لمراقبة المخزون بوزارة الصحة.

تقـــوم ا«دارة العامـــة لمراقبة المخزون بـــوزارة الصحة بإرســـال مجموع 

المدورات إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

.3
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.1

.2

.1

.1

.2

.3

 المنشـــآت الصيدليـــة والمؤسســـات العالجيـــة الخاصـــة المرخصـــة مـــن

وزارة الصحة:

يرســـل المدور إلى إدارة االلتزام بالشئون الصحية بالمنطقة أو المحافظة 

التابعة لها.

في حال كون الجهة الخاصة تتبع لها عدة منشـــآت صحية فيجب إرسال 

مدور مستقل لكل منشأة.

تقوم إدارة االلتزام بالشـــئون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بتدقيقها 

وحفظها لديها، ثم إرســـال صـــورة منها «دارة تنمية االســـتثمار الصحي 

وصورة من مدورات المؤثرات العقلية إلى ا«دارة العامة للصحة النفســـية 

واالجتماعية.

 مستودعات وكالء ا�دوية المسجلة والمســـعرة ومصانع ا�دوية المحلية، 

المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء:

يرســـل مجموع مدورات المـــواد المخدرة والمؤثـــرات العقلية إلى الهيئة 

العامة للغذاء والدواء.

أما المستودعات التابعة لها في المناطق والمحافظات فيرسل مدور كل 

مســـتودع إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو المحافظة 

التابعـــة لها (أو الهيئـــة العامة للغذاء والدواء في حـــال عدم وجود فرع 

للهيئة بالمنطقة أو المحافظة).

 المنشآت البيطرية الخاصة المرخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة:

يرســـل المدور إلى ا«دارة العامة لخدمـــات الثروة الحيوانية بـــوزارة البيئة 

والميـــاه والزراعة بالمنطقـــة أو المحافظة التابعة لهـــا لتقوم بتدقيقها 

وحفظها لديها وإرســـال صورة إلى فـــرع الهيئة العامة للغـــذاء والدواء

ب.

ج.

د.
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هـ.

أ.

ب.

ج.

و.

.2

.1

 (أو الهيئـــة العامـــة للغذاء والـــدواء في حـــال عدم وجود فـــرع للهيئة 

بالمنطقة او المحافظة).

 جميع المنشآت ا�خرى، يرسل المدور إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء 

بالمنطقـــة أو المحافظـــة التابعة لها المنشـــأة (أو الهيئـــة العامة للغذاء 

والدواء في حال عدم جود فرع للهيئة بالمنطقة أو المحافظة).

 وســـائط النقل الســـعودية الواردة فـــي المادة الثانية مـــن نظام مكافحة 

المخدرات والمؤثرات العقلية والئحته التنفيذية:

ترســـل الجهة التابعة لها وســـيلة النقـــل، المدور إلى الجهـــة الحكومية 

المسؤولة عن وسائط النقل لتقوم بتدقيقها وحفظها لديها.

تقـــوم الجهة الحكومية المســـؤولة عن وســـائط النقـــل برفع مجموع 

المدورات المحفوظة لديها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

تقوم وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء بتدقيق ومراجعة المدورات 

التي تصل إليها كل فيما يخصه وفي حال مالحظة:

 ظهور تباين في ا�رصدة تبلغ الجهة المعنية لÛفادة عن أسباب ذلك.

 وجـــود كميات زائـــدة عن الحاجة أو راكـــدة فإنها تعامل وفـــق ما ورد في 

الفقرة رقم (6) من المادة (الثامنة) من هذه ا«جراءات والضوابط.

 وجود زيادة في االستهالك تفوق المتوقع تبلغ الجهة المعنية لÛفادة عن 

أسباب ذلك.

تقوم الجهات الرقابية المختصة الحكوميـــة والخاصة، بمراقبة صرف المواد 

المخدرة والمؤثـــرات العقلية في الوحـــدات التابعة لها عـــن طريق التفتيش 

المفاجـــئ والدوري والتأكد من تطبيق نظام مكافحـــة المخدرات والمؤثرات 

العقلية والئحتـــه التنفيذية وهذه ا«جـــراءات والضوابط، من حيث االســـتالم 

.4
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إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

أ.

.6

والتخزين والصرف والقيد وحفظ هذه ا�صناف مع مطابقة الموجود الفعلي 

مع الرصيد القيدي وعمل تقاريـــر توضح فيها جميع المالحظات وترفع صورة 

منها إلى ا«دارة المسؤولة في الجهة التابعة لها.

للهيئـــة العامة للغـــذاء والدواء الســـماح �ي جهـــة برفع مجمـــوع مدورات 

المنشآت التابعة لهذه الجهة متى ما دعت الحاجة لذلك.

إجـــراءات وضوابط إتـــالف الوصفات الطبية وســـجالتها وســـجالت المواد 

المخدرة والمؤثرات العقلية:

يتم اتالف الوصفات والسجالت بعد انقضاء الفترة المحددة للحفظ بواسطة 

لجنة تشـــكل بقرار من مدير المنشـــأة أو مـــن ينيبه، تتكون مـــن ثالثة أعضاء

علـــى ا�قل يكـــون أحدهم مســـؤول عهـــدة المـــواد المخـــدرة والمؤثرات

العقلية بالمنشأة.

يعمل محضـــر إتالف، ويوقع مـــن ا�عضاء ويختم بختم المنشـــأة، ويحتفظ 

با�صل لدى مســـؤول العهدة وترســـل صورة منه إلـــى إدارة مراقبة المخزون 

بالمنشأة أو ما يماثلها.

المنشـــآت التي لديها قضايا معلقة حول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

كحادثة ســـطو أو ســـرقة أو نقص وغيرهـــا ...، فإن عليهـــا االحتفاظ بوصفات 

وســـجالت هذه المواد حتى يتم البت في قضاياهـــا المعلقة ومن ثم تتلف 

حسب المتبع.

في حال فقد أو تلف سجالت العهد أو سجالت الوصفات فيتخذ ما يلي:

 إنشاء سجل جديد.

المادة الخامسة عشرة:

.1

.2

.3
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ب.

ج.

.2
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 يشـــكل مدير المنشـــأة لجنة تحقيق من ثالثـــة أعضاء علـــى ا�قل، يكون 

أحدهم من مراقبة المخزون في المنشأة أو ما يماثلها، لتقوم بما يلي:

جرد ا�صناف وكمياتها وتسجيلها في السجل الجديد.

تقّصي أســـباب الفقد أو التلف الحاصل، ومـــا إذا كان ذلك نتيجة إهمال أو 

تقصير أو أي عارض آخر طارئ، مع تحديد مســـؤولية المقصر أو المتسبب 

في ا«همال.

 يرفع مدير المنشـــأة تقرير اللجنة إلى فـــرع الهيئة العامة للغـــذاء والدواء 

بالمنطقـــة أو المحافظـــة التابعة لها المنشـــأة (أو الهيئـــة العامة للغذاء 

والـــدواء في حال عدم وجود فرع للهيئة بالمنطقـــة أو المحافظة) أو إدارة 

االلتزام بالشـــئون الصحية بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها المنشأة في 

حال كون المنشـــأة صيدلية أو مؤسســـة عالجية مرخصة من وزارة الصحة، 

وذلـــك التخاذ ا«جراء الالزم كل فيما يخصه. وتحتفظ المنشـــأة بصورة منه 

في ســـجل العهدة على أن تقوم إدارة االلتزام بتزويد إدارة تنمية االســـتثمار 

الصحي بما يتم التوصل إليه.

أ.

إجـــراءات وضوابط حفظ وإتالف ا�صناف التالفـــة والعبوات الفارغة للمواد 

المخدرة والمؤثرات العقلية:

أوًال: ا�صناف التالفة:

تعتبر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تالفة وفق ما يلي: 

 إذا كانت منتهية الصالحية.

المادة السادسة عشرة:

.1
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إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

ب.

ج.

د.

أ.

إذا كانت غير صالحة لالســـتخدام �نها غير مطابقة للمواصفات والشـــروط 

المعتمـــدة بوزارة الصحـــة أو غير مطابقة للمواصفات والشـــروط التي تمت 

الترســـية بموجبها علـــى المورد أو مخالفة لمواصفات وشـــروط الشـــركة 

الصانعة، أو مكسورة أو مفتوحة أو �ي سبب آخر يمنع استخدامها.

 إذا لوحظ تغير الخواص الطبيعيـــة أو الكيميائية للمواد المخدرة والمؤثرات 

العقلية قبل انتهاء صالحيتها وتم إرسال عينات منها إلى المختبر للتحليل، 

وثبت عدم صالحيتها.

 إذا قررت الجهة المختصة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، إلغاء استعمال أي 

صنف من المـــواد المخدرة والمؤثرات العقلية ســـواء كان ذلـــك لثبوت آثار 

جانبية ضارة أو �سباب أخرى.

يتم إتالف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التالفة بواســـطة لجنة مشكلة 

بقرار من مدير فـــرع الهيئة العامة للغـــذاء والدواء بالمنطقـــة أو المحافظة 

التابعة لها المنشـــأة (أو نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الـــدواء بالهيئة العامة 

للغـــذاء والدواء أو مـــن ينيبه في حال عـــدم وجود فرع للهيئـــة بالمنطقة أو 

المحافظة)، أما المنشآت الصيدلية والمؤسسات العالجية الخاصة المرخصة 

من قبـــل وزارة الصحة فيكون القرار من مدير إدارة االلتزام بالشـــئون الصحية 

بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها المنشأة وتكون لجنة ا«تالف مكونة من:

 على ا�قل مندوبين اثنين من فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو 

المحافظـــة (أو الهيئـــة العامة للغـــذاء والدواء في حال عـــدم وجود فرع 

للهيئـــة بالمنطقـــة أو المحافظة) أو مندوبيـــن من إدارة االلتزام بالشـــئون 

الصحية بالمنطقة أو المحافظة للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العالجية 

الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة.

.2
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ب.

.3

.4

.5

 مسؤول عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشأة.

يقوم مسؤول العهدة بتقديم طلب إتالف أدوية مخدرة او مؤثرات عقلية عن 

طريق النظام ا«لكتروني لÀدوية المخدرة والمؤثرات العقلية كما هو موضح 

بدليل المستخدم الخاص بالنظام ا«لكتروني المرفق بهذه ا«جراءات.

يجب اتالف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التالفة، في مدة ال تزيد عن سنة 

واحـــدة، ويتم ا«تالف وفق إجراءات ا«تالف الواردة فـــي النظام الموحد «دارة 

نفايات الرعاية الصحية بـــدول مجلس التعاون لدول الخليـــج العربية والئحته 

التنفيذيـــة، ويكون ذلك تحت اشـــراف اللجـــان المكلفة با«تـــالف الواردة في 

الفقرة رقم (2) من هذه المادة.

عند إتالف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التالفة ، يتم تحرير محضر إتالف 

يوّضـــح فيه االســـم العلمـــي للمـــادة المخـــدرة أو المؤثر العقلي والشـــكل 

 Éالصيدالني والتركيز والحجم ورقم التشـــغيلة والكمية التي تم اتالفها رقم

وكتابًة وسبب ا«تالف ووقت وتاريخ االتالف ، ويوقع المحضر من جميع أعضاء 

لجنـــة االتالف، ويختـــم بالخاتم الرســـمي، ويحفظ أصل محضـــر ا«تالف لدى 

مســـؤول العهدة، وصورة منه لـــدى باقي أعضاء اللجنة، وصـــورة «دارة تنمية 

االســـتثمار الصحي بالمنطقة أو المحافظة التابعة لهـــا وصورة «دارة مراقبة 

المخـــزون بالمنطقة أو المحافظـــة التابعة لها المنشـــآت الحكومية التابعة 

لوزارة الصحة وتشرف عليها ا«دارة العامة للتموين الطبي.

المنشـــآت التي لديها قضايا معلقة حول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

كحادثة سطو أو ســـرقة أو نقص وغيرها ...، فإن عليها االحتفاظ بهذه المواد 

وعبواتها حتى يتم البت في قضاياها المعلقة ومن ثم تتلف حسب المتبع.

.6
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إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

أ.

تحفظ المواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية التالفة فـــي عبواتها في مكان 

مســـتقل وطبًقا للشـــروط الواردة في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من رقم (١) في 

المادة (التاســـعة عشـــرة) من الالئحة التنفيذية لنظـــام مكافحة المخدرات 

والمؤثرات العقلية.

يقوم مدير المنشـــأة بالتأكد من أن التلف للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

لم يكن بسبب إهمال في التخزين أو سوء تصرف من أمين العهدة.

ثانًيا: العبوات الفارغة:

يتم اتالف العبوات الفارغة بواسطة لجنة تشكل بقرار من مدير المنشأة أو من 

ينيبه، تتكون من مدير الصيدلية أو من ينيبه ومســـؤول عهدة المواد المخدرة 

والمؤثرات العقلية بالمنشأة.

تتلف فوارغ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مدة ال تزيد عن ستة أشهر 

وفق إجراءات ا«تالف الواردة في النظام الموحد «دارة نفايات الرعاية الصحية 

بدول مجلس التعاون لـــدول الخليج العربية والئحته التنفيذية، بعد التأكد من 

أن كمية أو وزن أو عدد الفوارغ المســـلمة مطابـــق مع عدد الحقن المصروفة 

فـــي الوصفات ومطابق لكمية أو وزن أو عدد ماتـــم اتالفه وتحفظ صورة من 

بيان االتالف في سجل العهدة.

إجراءات وضوابط عامة:

يتم التعامل مع الحاالت التالية في المنشآت العالجية وفق ما يلي:

 الحاالت هي:

عند بقاء كمية من حقنة المـــادة المخدرة أو المؤثر العقلي أثناء ا«عطاء.

عند كســـر حقنة أو قارورة أو عبوة مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بدون قصد 

عن طريق الخطأ.
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ب.

ج.

د.
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عند إهدار مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بدون قصد عن طريق الخطأ.

عنـــد فقدان حقنة مـــادة مخدرة أو مؤثـــر عقلي فارغة أو كســـرها بعد 

استعمالها.

في حالة تغيير الطبيب �مر العالج بعد أن تكون المادة المخدرة أو المؤثر 

العقلي قد جهزت لÛعطاء.

في حالـــة رفض المريض أخذ المـــادة المخدرة أو المؤثـــر العقلي بعد أن 

تكون قد جهزت لÛعطاء، أو أن تكون حالة المريض الصحية أو النفســـية 

عند ا«عطاء ال تسمح بذلك.

 يعد محضر اتالف بذلك، يكون في المنشآت العالجية موقع من الطبيب أو 

الممرض الذي أعطى الدواء والطبيب أو الممرض اÈخر الذي أشرف على ذلك. 

وفي عيـــادات ا�طباء الخاصة موقع مـــن ممرضيـــن أو الطبيب والممرض 

وصاحب العيادة، وفي الوسائل ا«ســـعافية يوقع من مسعفين إن أمكن. 

ورئيس الفرقة ا«سعافية، وفي وسائط النقل يوقع من الطبيب، إن وجد أو 

المسعف، والمسؤول عن واسطة النقل.

 يســـجل محضر ا«تالف في النموذج المعد لذلك وترسل صورة المحضر إلى 

مســـؤول العهدة لحفظه في الســـجالت، وصـــورة «دارة مراقبة المخزون 

بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها في حال كون المنشـــأة حكومية تابعة 

لوزارة الصحة وتشرف عليها ا«دارة العامة للتموين الطبي.

 تتلف المادة في حينه، أما العبوة فتتلف حســـب إجراءات االتالف الواردة في 

النظـــام الموحد «دارة نفايات الرعاية الصحية بـــدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية والئحته التنفيذية.
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إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

أ.

ب.

ج.

د.

يتم التعامل مع الحاالت التالية في المستودعات وفق ما يلي:

 الحاالت هي:

عند كســـر حقنة أو قـــارورة أو عبوة صغيرة لمادة مخـــدرة أو مؤثر عقلي 

بدون قصد عن طريق الخطأ.

عند اهدار مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بدون قصد عن طريق الخطأ.

عند فقدان حقنة مادة مخدرة أو مؤثر عقلي فارغة بعد استعمالها في 

التحليل أو البحث.

 يعـــد محضر اتـــالف بذلك، يكـــون في المســـتودعات موقـــع من موظف 

المســـتودع، ورئيسه المباشـــر أو مدير المستودع، ومســـؤول العهدة. وفي 

أقســـام المصنع والمختبرات ومعامل التحليـــل ومراكز البحوث موقع من 

موظف القســـم أو المحلل أو الباحث، ورئيسه المباشـــر أو مدير القسم أو 

مدير المنشأة، ومسؤول العهدة.

 يســـجل محضر ا«تالف في النموذج المعد لذلك وترسل صورة المحضر إلى 

مســـؤول العهدة لحفظه في الســـجالت، وصـــورة «دارة مراقبة المخزون 

بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها في حال كون المنشـــأة حكومية تابعة 

لوزارة الصحة وتشرف عليها ا«دارة العامة للتموين الطبي.

 تتلف المادة في حينه، أما العبوة فتتلف حســـب إجراءات ا«تالف الواردة في 

النظـــام الموحد «دارة نفايات الرعاية الصحية بـــدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية والئحته التنفيذية.

فـــي حال تكـــرار ما ورد فـــي الفقرتيـــن (1) أو (2) من هذه المـــادة، من نفس 

الموظف �كثـــر من مرتين بالســـنة، فإنه يجب ابـــالغ إدارة االلتزام بالشـــئون 

الصحية أو إدارة التموين الطبي أو فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالمنطقة 

أو المحافظة التابعة لها المنشأة التخاذ االجراء الالزم حيال ذلك.
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ب.

ج.

في حالة وجود حقنة أو قارورة أو عبوة مادة مخدرة أو مؤثر عقلي مغلقة من 

الشركة الصانعة لم تفتح ولكنها فارغة أو ناقصة، فيعمل محضر بذلك على 

أن يتـــم ابالغ الهيئة العامة للغذاء والـــدواء بذلك، وتحفظ المادة والعبوة في 

المنشأة مع المواد التالفة.

.4

أ.

إجـــراءات وضوابط التصرف فـــي ا�دوية المصادرة التـــي تحتوي على مواد 

مخدرة أو مؤثرات عقلية:

إجراءات استالم وحفظ ا�دوية المصادرة:

 يتم اســـتالم ا�دوية المصادرة من قبـــل لجنة التفتيش المشـــار اليها في 

الفقرة رقم (3) من المادة (الثالثة والعشرون) من هذه ا«جراءات والضوابط، 

بموجب محضر ضبط ويوقع من قبل مدير المنشأة (أو من ينيبه) ومسؤول 

العهدة في المنشـــأة أو الجهة المصادر منها، وأعضاء لجنة التفتيش، وفي 

حال كون ا�دويـــة المصادرة موجودة لدى المنفـــذ الجمركي فإن مندوب 

الجمارك يوقع على المحضر ويعطى صورة منه.

 يحتفـــظ بأصـــل محضر الضبط لـــدى إدارة الجهـــة الضابطـــة بالمنطقة أو 

المحافظة التابعة لها المنشأة، وصورة لدى المنشأة المصادر منها.

تســـليم ا�دوية المصادرة إلى أقرب مستودع للتموين الطبي بوزارة الصحة 

أو الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها المنشأة 

المصادر منها هذه ا�دوية، ويتم التســـليم بموجب محضر تسليم موقع 

من قبـــل أعضاء لجنة التفتيش ومســـؤول العهدة في المســـتودع ومدير 

المستودع أو من ينيبه، ويحفظ ا�صل لدى الجهة التابعة لها لجنة التفتيش 

بالمنطقة أو المحافظة، وصورة لدى مسؤول العهدة بالمستودع.

المادة السابعة عشرة:

.1
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د.

هـ.

 وفي حال عدم وجود مســـتودع للتموين الطبي أو الهيئـــة العامة للغذاء 

والـــدواء بالمنطقـــة أو المحافظـــة، فتســـلم ا�دوية المصـــادرة إلى أقرب 

مســـتودع للتموين الطبي بوزارة الصحـــة أو الهيئة العامـــة للغذاء والدواء 

بالمنطقة أو المحافظة المجاورة.

 تنقـــل وتحفظ ا�دوية المصادرة وفق ما ورد في المادتين (الثالثة عشـــرة) و 

(التاســـعة عشـــرة) مـــن الالئحـــة التنفيذية لنظـــام مكافحـــة المخدرات 

والمؤثرات العقلية.

إذا وجـــد المختص بوزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، الذي له صفة 

الضبـــط الجنائي، أن ا�دوية المصـــادرة ناتجة عن فعـــل جنائي فيعد محضر 

ضبط بالواقعة، وتبلغ إدارة مكافحة المخدرات والنيابة العامة بذلك.

تعامل ا�دويـــة المصادرة وفق ما ورد فـــي المادة (السادســـة والثالثين) من 

الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
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إجـــراءات وضوابـــط اســـتخدام التقنية الحديثـــة في التعامل مـــع المواد 

المخدرة والمؤثرات العقلية:

 يجب على الجهة الطالبة تقديم خطاب طلب الموافقة للهيئة العامة للغذاء 

والدواء على استخدام التقنية الحديثة، على أن يشتمل الطلب على اÈتي:

سبب اختيار هذه التقنية.

اسم هذه التقنية باللغتين العربية واالنجليزية.

اسم وعنوان الشركة الصانعة.

مميزات التقنية وكيفية عملها بالتفصيل باللغة العربية.

إرفاق الكتالوجات والصور والمستندات الخاصة بهذه التقنية.

المادة الثامنة عشرة:

.4

.5
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ب.

ج.

 يتم عرض الطلب على اللجنة المشـــتركة والمشـــار إليها في المادة الثانية 

والعشـــرون من هذه ا«جراءات والضوابط للنظر فـــي الطلب، وللجنة الحق 

في قبول الطلب أو رفضه مع إيضاح سبب ذلك.

 ضوابط عامة الســـتخدام الحاســـب اÈلي في التعامل مع المواد المخدرة 

والمؤثرات العقلية:

يجب أن يكون التثبت من أن نظام الحاسب اÈلي وجميع العمليات تعمل 

بشـــكل صحيح وفـــق اجـــراءات ومعايير القبـــول المعتمدة مـــن الجهة 

المختصة بالمنشأة وتوثيق ذلك في سجالت خاصة بها.

يجب التثبـــت خالل العمل بالنظام من أن جميـــع العمليات تعمل بنفس 

المواصفات والطرق المعتمدة ســـابقÉ عندما جرى تثبيـــت النظام، ويتم 

ذلك مـــن خالل إجـــراءات رســـمية موثقة وعلـــى فترات زمنيـــة محددة 

وتســـجيل نتائـــج التثبيت مـــن صالحية النظـــام وتقييمها وا«بـــالغ عنها 

.Éومقارنتها مع معايير القبول المحددة سابق

قبل البـــدء بالتثبيت مـــن صالحية النظام، يجـــب توفر ا«جـــراءات الخاصة 

بمعايرة ا�جهزة وأنظمة التسجيل والرقابة وتدريب المشغلين والمشرفين 

وا�فراد العاملين في فحص وصيانة وتشغيل كافة العمليات.

يجـــب ا«بالغ عن أية مشـــاكل يتم مالحظتها خـــالل التثبت من صالحية 

النظام وتقييمها وتسجيلها.

مناسبة وكفاءة التجهيزات وطريقة التشغيل يجب أن تبرهن على مالئمة 

أجهزة وبرامج الحاسوب �داء المهام المخصصة.

يجب تحديد ا�شخاص المخولين باســـتخدام النظام وصالحياتهم، وأن 

يكون لكل واحد رقم مســـتخدم ورمز ســـري خاص به وتوثيق ذلك في 

سجالت خاصة بها واعتمادها من صاحب الصالحية.
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يجب على النظام أن يســـجل هوية المســـتخدمين أو المشغلين ووقت 

وتاريخ الدخول إليه أو الخروج منه.

يجب أن يكون لدى النظام آلية تمنع ا�شخاص غير المخولين باستخدام 

النظام.

يجـــب أن يكون لدى النظام آليـــة تمنع تغيير أو تعديـــل أو حذف البيانات 

المحفوظة، أو إدخال بيانات خاطئة، أو قيام المســـتخدم بعمليات ليست 

من صالحياته.

يجـــب أن يكون لدى النظام آلية لمنع ضيـــاع البيانات قبل حفظها وذلك 

في حالة إغالق النظام أو انقطاع التيار الكهربائي أو غير ذلك.

يجب أن يكون لدى النظام آلية لتســـجيل جميع البيانات المدخلة ووقت 

وتاريخ االدخال ومن قـــام بإدخالها، وأي تغييرات تمت عليها من إضافة أو 

حذف أو تعديل ومن قام بذلك ووقت وتاريخ التغيير.

يجـــب أن تكـــون إجـــراءات العمـــل مكتوبة ومعتمـــدة ومتوفـــرة لكل 

المســـتخدمين للنظام وأن تتضمن التاريخ الذي يســـتوجب فيه مراجعة 

هذه ا«جراءات من قبل الجهة المختصة.

يجـــب أن تكون إجـــراءات صيانة النظـــام مكتوبة ومعتمـــدة، كما يجب 

تســـجيل كل عمليه صيانة ووقت وتاريخ عملها ومن الذي قام بها والذي 

أشرف عليها.

عند إدخال المعلومـــات يجب أن يكون هناك مراجعـــة إضافية من قبل 

مســـتخدم آخـــر أو بواســـطة النظام نفســـه وذلـــك للتأكـــد من صحة

البيانات المدخلة.
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ا�خطاء المتعلقة بعمل النظام والتي تؤثر في جودة العمل أو المنتجات 

أو صحـــة الســـجالت والبيانات المحفوظـــة أو غير ذلك، يجب أن تســـجل 

ويحقق فيها من قبل المختصين في ذلك.

أي تغيير أو تعديل في نظام الحاسب ا�لي يجب أن يكون وفق� �جراءات 

تغييـــر معتمدة من الجهة المختصة بالمنشـــأة، كما يجـــب أن يوثق هذا 

التغيير لدى المنشـــأة والتأكد من مالئمة التغيير للتطبيق، وتحفظ جميع 

التغيرات في سجالت خاصة بها بما في ذلك التعديالت والتحسينات على 

أجهزة وبرامج الحاسب ا�لي وأي مكونات أخرى حساسة ومهمة، ويجب 

أن تبين السجالت أن النظام معتمد وساري الصالحية.

 (Back-up System) يجب أن يكون هناك نظام للنسخ االحتياطي للنظام

لجميع أجهزة الحاسب ا�لي وذلك لحماية البيانات والسجالت من الضياع 

أو التلف في حال تعطل النظام أو فشله.

يجـــب تحديد وتوثيق ا�جراءات التي ســـتتخذ في حـــال تعطل النظام أو 

فشله، كما يجب تســـجيل أي عطل أو فشل للنظام وما هو ا�جراء الذي 

ُأتخذ حيال ذلك.

يمكن أن تسجل البيانات بوسيلة أخرى با�ضافة إلى نظام الحاسب ا�لي 

كالكتابة اليدوية أو طباعة البيانات المدخلة في النظام ثم حفظها في 

سجالت أو غير ذلك.

المســـتندات والســـجالت والبيانـــات المحفوظـــة بالوســـائل االلكترونية 

كالحاســـب ا�لي، يجب أن تمتاز بسهولة تتبعها وتفحصها واستنساخها 

في كافة ا�وقات، كما يجب أن تكون غير معرضة �خطار التلف أو التغيير 

والتحريف، وأن تكون محفوظة بطريقة آمنة.
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 ضوابط كتابـــة الوصفة االلكترونيـــة ل¾دوية المحتوية على مـــواد مخدرة أو 

مؤثرات عقلية في المؤسسات العالجية وكيفية صرفها:

يجب االلتزام بما ورد في الفقرة رقم (2) من المادة (العشرين) من الالئحة 

التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

يجب أن يكون توقيع الطبيب االلكتروني أو رمزه مطبوًعا على الوصفة.

يجب أن يعطى المريض صورة من الوصفة، ويوقع باستالم الدواء.

في حال كون الدواء لمريض منوم فإن الممرض يوقع على اســـتالم الدواء 

ويعطي صورة لحفظها في سجل العهدة بالقسم.

يجوز وصف أكثر مـــن دواء في الوصفة االلكترونية، أما في حال عدم توفر 

الـــدواء في المنشـــأة فيجب إعطـــاء المريض وصفة لـــكل دواء على حدة 

وطبق� لما ورد في الفقرات رقم (1) و (2) و (3) من المادة (العشـــرين) من 

الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

 ضوابـــط حفظ ا�دويـــة المحتوية على مـــواد مخدرة أو مؤثـــرات عقلية في 

ا�جهزة االلكترونية في أقسام المؤسسات العالجية وكيفية صرفها:

يجـــب أن يكون في الجهاز آلية تمنع صرف الـــدواء إال بعد توقيع الطبيب أو 

الممرض وطبيب أو ممرض آخر إلكترونًيا أو بالرقم السري في الجهاز.

يجب أن يكون في الجهاز آلية تمنع صـــرف أكثر من كمية الدواء المحددة 

في الوصفة.

يحـــب أن يكون في الجهاز آلية تمنع فتـــح ا�دراج الخاصة با�دوية من قبل 

شـــخص غير مخّول أو في حال تعطل النظام أو انقطـــاع التيار الكهربائي، 

ووجود نظام إنذار أمني حال وقوع ذلك.
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يجب االلتزام بما ورد في الفقرة رقم (١) من المادة (التاســـعة عشرة) من 

الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

يجب أن يكون في الجهاز أدراج خاصة بحفظ ا�دوية المحتوية على مواد 

مخدرة أو مؤثرات عقلية فقط.

يجب أن يكون فـــي الجهاز آلية تمنع إعادة الـــدواء المصروف الذي تكون 

المادة المخدرة أو المؤثر العقلي قد ُجهزت لÍعطاء، إلى الجهاز من قبل 

الممرض في حالة عدم استعماله.

في حال كون نظام الجهاز يسمح إعادة الدواء غير المستخدم والذي لم 

ُتجهز المادة المخدرة أو المؤثر العقلي لÍعطاء، فيجب أن تكون في أدراج 

مفصولة عن أدراج ا�دويـــة المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. 

أمـــا إن كانت في نفس ا�دراج فيجب أن تجرد كامل محتويات ا�دراج، وأن 

يكون التوقيع على ذلك من قبل طبيبين أو طبيب وممرض أو ممرضين.

في حال كون نظام الجهاز يســـمح بإعادة فوارغ الحقن، فيجب أن تكون 

فـــي أدراج مســـتقلة مخصصـــة لفـــوارغ المـــواد المخـــدرة والمؤثـــرات

العقلية فقط.

يجب تحديد ا�شـــخاص المخولين بتعبئة الجهاز ومتابعة جرد محتوياته 

والفتـــرات الزمنية لذلك ويعتمـــد ذلك من قبل مســـؤول العهدة ومدير 

الصيدلية ومدير المنشأة.

يجـــب أن يكون هناك شـــخصين على ا�قـــل عند تعبئة الجهـــاز با�دوية 

المحتوية على مواد المخـــدرة أو مؤثرات العقلية للتأكـــد من أن التعبئة 

تمت بطريقة ســـليمة وأن أسماء وكميات ا�دوية صحيحة ويوقعان على 

ذلك في محضر يرسل إلى مســـؤول العهدة في الصيدلية لحفظه في
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 السجل، على أن يكون في الجهاز طريقة توقيع توثق عملية التأكيد من 

التعبئة إلكترونًيا.

يجب جرد المصروف والمتبقي من ا�دوية المحتوية على مواد مخدرة أو 

مؤثرات عقلية التي في الجهاز من قبل شـــخصين على ا�قل، أو يقومان 

بذلك عن طريق الجهاز نفسه إذا كانت عملية الجرد يتم توثيقها إلكتروني� 

ويوقعان على ذلك في كل مرة وترســـل صورة من المحضر إلى مسؤول 

العهدة في الصيدلية لحفظه في السجل.
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المادة التاسعة عشرة:
ا�دوية اسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية المسموح 

بها في الحاالت اسعافية، والمرخص ل�طباء بحيازتها ووصفها وصرفها 

في عيادتهم الخاصة، والواجب توفرها في المراكز اسعافية والوسيلة 

اسعافية:

ا�دوية ا�سعافية هي: .1

1

2

3
4

5

6

Drug name Dosage form

DIAZEPAM

MORPHINE

LORAZEPAM

TRAMADOL

PETHIDINE

MIDAZOLAM

AMPOULE

AMPOULE

AMPOULE

AMPOULE

AMPOULE

AMPOULE



158

1
2

3
4
5
6

7

8
9
10

11

NoNo

12

13
14
15
16

17

18
19
20

Narcotic Drug Narcotic Drug

ALFENTANIL

ALPHACETYLMETHADOL

CODEINE

DIHYDROCODEINE

DIPHENOXYLATE

ETORPHINE

LEVOMETHORPHAN

LEVORPHANOL

METHADONE

OXYCODONE

DEXTROPROPOXYPHENE MORPHINE

OXYMORPHONE

PETHIDINE

FENTANYL REMIFENTANIL

HYDROCODONE SUFENTANIL

HYDROMORPHONE TRAMADOL

1

2

3

الحد ا�قصى ل�دويةنوع الوسيلة اسعافية

سيارة ا�سعاف

خمس حقنالمركب البحري االسعافي

خمس حقن

تحـــدد مـــن قبـــل هيئـــة الهالل طائرة ا�خالء الطبي

ا�حمر الســـعودي حسب حجم 

وطبيعة الطائرة

يجب أن تكون هذه ا�دوية بشكل حقن لالستخدام لمرة واحدة فقط، ويجوز 

تأمين كل هذه ا�دوية أو جزء منها حسب الحاجة.

الحد ا�قصى للكمية الواجب توفرها في الوسيلة ا�سعافية هو كا�تي:

.2

.3

المادة العشرون:
ا�دويـــة المحتوية علـــى مواد مخـــدرة أو مؤثـــرات عقلية المســـموح بوصفها 

وصرفها في المؤسسات العالجية في المملكة هي:

 أوًال: ا�دوية المخدرة:

(ا�شكال الصيدالنية والتراكيز وا�حجام لهذه ا�دوية يتم اعتمادها من قبل 

الهيئة العامة للغذاء والدواء)



ثانًيا: المؤثرات العقلية:

(ا�شكال الصيدالنية والتراكيز وا�حجام لهذه ا�دوية يتم اعتمادها من قبل 

الهيئة العامة للغذاء والدواء)
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1
2

3
4
5
6

7

8
9
10

22

NoNo

23

24
25
26
27

28

29
30
31

Psychotropic Substances Psychotropic Substances

ALPRAZOLAM

AMPHETAMINE

AMOBARBITAL

BENZHEXOL

BIPERIDINE

BROMAZEPAM

KETAMINE

LORAZEPAM

MEPROBAMATE

METHYLPHENIDATE

BARBITURIC ACID METHOHEXITAL

MIDAZOLAM

MODAFINIL

BUPRENORPHINE NALBUPHINE

BUTORPHANOL NITRAZEPAM

CHLORAL HYDRATE NOREPHEDRINE

11
12

13
14
15
16

17

18
19
20

32
33

34
35
36
37

38

39
40

41

21 42

CHLORDIAZEPOXIDE

CHLORMETHIAZOLE

CLOBAZAM

CLORAZEPATE

DEXAMFETAMINE

DIAZEPAM

OXAZEPAM

PEMOLINE

PENTAZOCINE

PHENOBARBITAL

CLONAZEPAM PENTOBARBITAL

PHENPROBAMATE

PREGABALIN

EPHEDRINE PRIMIDONE

ETHANOL TEMAZEPAM

FENOZOLE THIOPENTAL

FLURAZEPAM ZOLPIDEM
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المادة الحادية والعشرون:
يمنع منع� بات� توزيع أو تداول العينات المجانية ل¾دوية أو المؤثرات العقلية.

 يحظر ا�عـــالن عن ا�دويـــة المخدرة والمؤثـــرات العقلية إال فـــي المجالت أو 

المؤتمرات والندوات والنشرات العلمية المخصصة للممارسين المهنيين وفق 

ما جاء في المادة السادســـة والثالثين من نظام المنشـــآت والمســـتحضرات 

الصيدالنية والئحته التنفيذية.

 أ.

 ب.

المادة الثانية والعشرون:
اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء

مهام اللجنة:

 الموافقة على طلبات اســـتخدام التقنية الحديثة فـــي التعامل مع المواد 

المخدرة والمؤثرات العقلية.

 تعديـــل قائمـــة ا�دوية التي تحتـــوي على مـــواد مخدرة ومؤثـــرات عقلية 

المسموح بتداولها في وسائل النقل.

 تحديث إجراءات وضوابط الوصف والصرف.

 تعديل الشـــروط والبيانات ومدة الصالحية الخاصة بشروط الوصفة الطبية 

المقيدة وبياناتها.

تعديـــل قائمة ا�دوية االســـعافية المحتوية على مواد مخـــدرة أو مؤثرات 

عقلية والمسموح بها في الحاالت االسعافية.

تعديل الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

 أ.

 ب.

 ج.

د.

هـ.

و.

.1



تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات التالية:

ا�دارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة.

ا�دارة العامة للصحة النفسية واالجتماعية بوزارة الصحة.

ا�دارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة.

ا�دارة العامة لمراقبة المخزون بوزارة الصحة.

الوكالة المساعدة لتنمية االستثمار الصحي بوزارة الصحة.

الوكالة المساعدة لاللتزام بوزارة الصحة.

طبيب استشاري ُيرشح من ا�دارة العامة للمستشفيات.

الهيئة العامة للغذاء والدواء.

إجراءات سير عمل اللجنة:

يكـــون للجنة رئيس لمـــدة ثالث ســـنوات قابلة للتجديد مـــرة واحدة فقط 

وبالتنـــاوب بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة ويتم اختيار رئيس 

اللجنة من قبل وزير الصحة بالتنســـيق مع الرئيـــس التنفيذي للهيئة العامة 

للغذاء والدواء.

تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثالثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من 

الرئيس متى ما دعت الحاجة لذلك.

تصدر قرارات اللجنة با�غلبية وترفع لصاحب الصالحية العتمادها.

للجنـــة عنـــد الحاجة أن تســـتعين فـــي بعض مهامهـــا بكل من تـــراه من 

المختصين.
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 أ.

 ب.

 ج.

د.

.2

.3

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8
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المادة الثالثة العشرون:
تنفيذ ا�حكام:

المختصـــون الذين لهـــم صفة الضبـــط الجنائي فـــي تنفيذ أحـــكام نظام 

مكافحة المخدرات والمؤثـــرات العقلية والئحته التنفيذيـــة وهذه ا�جراءات 

والضوابط، هم ا�طبـــاء والصيادلة وفنيـــي الصيدلة العامليـــن في الجهات 

المختصة التالية:

 الهيئة العامة للغذاء والدواء.

المخـــزون لمراقبـــة  العامـــة  وا�دارة  الطبـــي  للتمويـــن  العامـــة   االدارة 

بوزارة الصحة.

 ادارات التموين الطبي وإدارات مراقبة المخزون بالمناطق والمحافظات.

 إدارة االلتزام بالشئون الصحية بالمناطق والمحافظات.

يكون تنفيـــذ أحكام نظـــام مكافحة المخـــدرات والمؤثـــرات العقلية والئحته 

التنفيذية وهذه ا�جراءات والضوابط من قبل الجهات المختصة على النحو االتي:

 تتولـــى الهيئـــة العامة للغـــذاء والدواء، تنفيـــذ االحكام علـــى جميع الجهات 

والمنشآت.

 تختـــص ا�دارة العامة للتموين الطبي وا�دارة العامـــة لمراقبة المخزون بوزارة 

الصحة بتنفيذ ا�حكام على المنشآت التي تحت إشرافها التابعة لوزارة الصحة.

 تختص إدارة االلتزام بالشئون الصحية بالمناطق والمحافظات، بتنفيذ االحكام 

على المنشآت الخاصة المرخصة من وزارة الصحة.

 تتولـــى إدارات التموين الطبي وإدارات مراقبة المخزون بالمناطق والمحافظات، 

تنفيذ ا�حكام على المنشآت التابعة لوزارة الصحة وتشرف عليها ا�دارة العامة 

للتموين الطبي بوزارة الصحة بالمنطقة أو المحافظة.

 أ.

 ب.

ج.

د.

 أ.

 ب.

ج.

د.

.1

.2
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.3

المادة الرابعة العشرون:
يعد دليل المستخدم الخاص بالنظام ا�لكتروني ل¾دوية المخدرة المرفق بهذه 

ا�جراءات والضوابط، وتعديالته جزء ال يتجزأ منها.

المادة الخامسة العشرون:
تلغي هذه ا�جراءات والضوابط كل ما يتعارض معها من قرارات وزارية وأحكام.

يمكنكـــم اطالع على التحديثـــات الدورية للجداول المرافقـــة لنظام مكافحة 

المخدرات والمؤثـــرات العقلية ودليل المســـتخدم الخاص بالنظـــام الكتروني 

ل�دوية المخدرة عبر زيارة الموقع الكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء

تقوم الجهات المختصة المشـــار إليها ســـابق� في الفقـــرة رقم (1) من هذه 

المادة، بتشـــكيل لجان تفتيش ال يقل أعضائها عن ثالثة أعضاء من المختصين 

الذين لهم صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام نظام مكافحة المخدرات 

والمؤثـــرات العقلية والئحته التنفيذية وهذه ا�جـــراءات والضوابط، للتأكد من 

تطبيق المنشـــآت �حكام نظـــام مكافحة المخـــدرات والمؤثـــرات العقلية 

والئحته التنفيذية وهذه ا�جراءات والضوابط.








