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المقدمـــة

هو نظـــام إلكترونـــي أعد بطريقـــة تتوافق مع إجـــراءات وضوابط المـــواد المخدرة 

والمؤثـــرات العقلية. يشـــمل النظام جميع الجهـــات المرخصة باســـتخدام ا¦دوية 

المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية با�ضافـــة للجهات ا�شـــرافية. وبذلك ســـوف يكون 

با�مكان ربطه مع جميع الجهات المســـتفيدة لكي تستطيع الهيئة العامة للغذاء 

والدواء التحكم في متابعـــة ومراقبة المواد المخدرة والمؤثـــرات العقلية ومراقبة 

جميع العمليات التي تتم عليها الكتروني².

العمليات المتاحة

• تسجيل المنشأة ومسؤول العهدة.

- إنشاء حساب مدخل بيانات للوصفات والمدورات.

• طلب إصدار رخص االستيراد.

• طلب إصدار رخص الفسح.

• طلب نقل عهدة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية.

• طلب إتالف أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية.

• طلب إنتاج أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية.

• بيانات السجل الدوري وتقييد وصفات ا¦دوية المخدرة والمؤثرات العقلية.

• طلب إضافة عهدة أدوية إلى عهدة المنشأة.

• التقارير.

• متابعة الطلبات المقدمة.
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ا�لكتروني للنظام  المستخدم  دليـل 
ل�دويـــة المخدرة والمؤثـرات العقليـة 

(ا�صدار الثالث)



تسجيـل
المنشأة
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تسجيـل المنشأة

الدخول على رابـــط النظام عن طريـــق الخدمات ا�لكترونيـــة بالموقع ا�لكتروني 
للهيئة العامة للغذاء والدواء

يتم إدخال بيانات مســـئول العهدة 
المنشـــأة ثم  القائم على حســـاب 
الضغط على SUBMIT وســـوف يتم 
إرســـال اســـم المســـتخدم وكلمة 
ا�لكترونـــي  البريـــد  علـــى  المـــرور 
للدخول  الجـــوال  ورقم  المســـجل 

وإكمال التسجيل



9

تسجيـل المنشأة

ACTIONS بعد الدخول على الحساب يتم الضغط على

 Register Establishment يتم الدخول على
لتسجيل بيانات المنشأة ومسئول العهدة
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تسجيـل المنشأة

العامة  المنشـــأة  بيانـــات  تعبئـــة  يتم 
NEXT وبيانات االتصال ثم الضغط على

يتم تعبئة البيانات الخاصة بمسئول 
NEXT العهدة ثم الضغط على
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تسجيـل المنشأة

البيانـــات  مراجعـــة  تتـــم 
والتأكـــد منها قبل الضغط 
على خانة  SUBMIT أســـفل 

الشاشة �رسال الطلب
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تعديل البيانات

في حال الرغبة بتعديل بيانات المنشأة 
أو مسئول العهدة عن طريق التالي  
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تعديل البيانات

إنشاء أو تحديث أو تفعيل أو إلغاء حساب مدخل البيانات 

تعديل بيانات مسئول العهدة

تعديل بيانات االتصال بالمنشأة

تعديل بيانات المنشأة العامة

تغيير كلمة المرور لحساب مدخل البيانات

الدخـــول  عنـــد 
بيانـــات  علـــى 
يتم  المنشـــأة 
 Related اختيار 
يســـار   Actions

الشاشة
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إنشاء حساب مدخل بيانات:
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إنشاء حساب مدخل بيانات:

الدخـــول  عنـــد 
بيانـــات  علـــى 
يتم  المنشـــأة 
 Related اختيار 
يســـار   Actions

الشاشة
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إنشاء حساب مدخل بيانات جديد
تحديـث حساب مسجل مسبق²
تفعيــــل حساب مدخل بيانــات
إيقـــــاف حساب مدخل بيانـــات
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إنشاء حساب مدخل بيانات:

Create Data Entry اختيار
Next ثم الضغط على
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إنشاء حساب مدخل بيانات:

الســـعودية  الهيئـــة  ترخيـــص  رقـــم 
للتخصصات الصحية للممارس الصحي

 Create Data إكمال البيانـــات ثم الضغط علـــى
Entry وســـوف يتم إرســـال اســـم المستخدم 

وكلمة المرور إلى البريد ا�لكتروني المسجل



ا�لكتروني للنظام  المستخدم  دليـل 
ل�دويـــة المخدرة والمؤثـرات العقليـة 

(ا�صدار الثالث)



طلب رخصة
استيــــــــــراد
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طلب رخصة استيراد

إدخال بيانات االســـتيراد (ســـنة االســـتيراد وبيانات الجهة 
NEXT الصانعة والمصدرة والمستورد) ثم الضغط على
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طلب رخصة استيراد

Add an import license item الضغط على
�ضافة المواد

إدخال بيانات البند المراد اســـتيراده ثم الضغط 
 Add an للمتابعة أو الضغـــط على Next علـــى

import license item �ضافة بند آخر



ثم  منهـــا  والتأكـــد  البيانـــات  مراجعـــة 
الضغط على SUBMIT �رسال الطلب

22

طلب رخصة استيراد



طلب رخصة
الفســــــــــــح
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طلب رخصة الفسح

يتم إدخال نوع الـــدواء (مخدر أو مؤثر عقلـــي) ومطار الوصول 

وسوف تظهر تلقائي² قائمة برخص االستيراد لالختيار منها 
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طلب رخصة الفسح

المراد  الرخصـــة  اختيـــار  بعد 
فســـح بنودها ســـوف تظهر 

بنود الرخصة تلقائي² 

يتم اختيار البند ثم الضغط على
Enter Clearance Details �كمال البيانات
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طلب رخصة الفسح

التأكد من البيانات ثم الضغط على Next �كمال الطلب 
أو Add an import clearance item �ضافة بند آخر من 

نفس رخصة االستيراد أو من رخصة استيراد أخرى

   Add item يتم إكمال بيانات الفســـح ثم الضغط على

 أو Select another item �لغاء ا�دخال وتغيير البند
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طلب رخصة الفسح

مراجعة نهائيـــة للطلب قبل الضغط 
على SUBMIT �رسال الطلب

الفواتير  إرفاق 
أو المستندات 

ذات العالقة
كتابة مالحظات أو مبررات إن وجدت



ا�لكتروني للنظام  المستخدم  دليـل 
ل�دويـــة المخدرة والمؤثـرات العقليـة 

(ا�صدار الثالث)



طلب نقل عهدة
أدويـــــة مخــــدرة
أو مؤثرات عقلية
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طلب نقل عهدة أدوية مخدرة
أو مؤثرات عقلية

اختيار الجهة المستفيدة المراد نقل العهدة لها ثم اختيار اسم 

البند وسوف تظهر قائمة بنود المنشأة تلقائي²
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تحديد البند ثم الضغط على 
Enter Transfer Details

 Add item إدخال الكمية المراد نقلها ثم الضغط على
للمتابعة أو Select another item لتغيير البند

طلب نقل عهدة أدوية مخدرة
أو مؤثرات عقلية
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طلب نقل عهدة أدوية مخدرة
أو مؤثرات عقلية

مراجعة بيانات الطلب كاملة والتأكد منها 

قبل الضغط على SUBMIT �رسال الطلب

مراجعة بيانات البند ثم اختيار Next للمتابعة أو 

add transfer item �ضافة بند آخر 
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بعد موافقة المنشآت والجهات االشرافية 
سوف يظهر محضر النقل في الطلب

خطـــوة أو (Task) إرفـــاق محضـــر نقل العهدة ســـوف تكون 
متاحة للكل حيـــث يمكن إرفاق المحضر من حســـاب الجهة 

المانحة أو المستفيدة

@يجب إضافة المحضـــر موقع من الطرفيـــن وذلك للحصول 
علـــى الموافقـــة النهائية ولكـــي تضاف العهدة إلى حســـاب 

المنشأة

طلب نقل عهدة أدوية مخدرة
أو مؤثرات عقلية



ا�لكتروني للنظام  المستخدم  دليـل 
ل�دويـــة المخدرة والمؤثـرات العقليـة 

(ا�صدار الثالث)



طلب إتالف أدوية
مخدرة أو مؤثرات
عـقلــيـــــــــــــــــــة
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طلب إتالف أدوية مخدرة
أو مؤثرات عقلية

إدخال اسم الشـــركة المتلفة واختيار البند وسوف تظهر 

تلقائي² قائمة البنود المسجلة بعهدة المنشأة
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 Add item إدخال الكمية المراد اتالفها ثم الضغط على
للمتابعة أو select another item لتغيير البند

طلب إتالف أدوية مخدرة
أو مؤثرات عقلية
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طلب إتالف أدوية مخدرة
أو مؤثرات عقلية

بيانـــات الطلـــب كاملة قبل  مراجعـــة 

الضغط على SUBMIT �رسال الطلب

ترخيص  مـــن  صورة  إرفاق 

الشركة المتلفة

مراجعة بيانـــات البند ثم الضغط علـــى Next للمتابعة أو 

Add destroy drug item �ضافة بند آخر
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بعد موافقة الجهات ا�شرافية سوف يظهر 
محضـــر االتالف �كماله ثـــم إرفاقه بالطلب 
وإرساله للموافقة النهائية وخصم الكميات 

من العهدة بشكل نهائي

طلب إتالف أدوية مخدرة
أو مؤثرات عقلية



ا�لكتروني للنظام  المستخدم  دليـل 
ل�دويـــة المخدرة والمؤثـرات العقليـة 

(ا�صدار الثالث)



طلب إنتاج أدوية
مخدرة أو مؤثرات
عـقلــيـــــــــــــــــــة



42

طلب إنتاج أدوية مخدرة
أو مؤثرات عـقلية

اختيار البند وسوف تظهر قائمة البنود المسجلة للمنشأة بشكل تلقائي
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 Add item إكمـــال البيانـــات ثـــم الضغـــط علـــى
للمتابعة أو Select another item لتغيير البند

على  الضغط  ثم  البند  اختيار 
Enter Production Details

طلب إنتاج أدوية مخدرة
أو مؤثرات عـقلية
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طلب إنتاج أدوية مخدرة
أو مؤثرات عـقلية

بيانـــات الطلـــب كاملة قبل  مراجعـــة 

الضغط على SUBMIT �رسال الطلب 

 Next مراجعـــة بيانـــات البند والتأكـــد منها ثم الضغـــط على

للمتابعة أو Add a production item �ضافة بند آخر 



بيـــانــــــات السجـــــل
الــــــــدوري وتقييـــــد
الوصفات ا�لكتروني
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بيـانات السجل الدوري وتقييد
الوصفات ا�لكتروني

اختيار البند وســـوف تظهر قائمة البنود 

الموجودة بعهدة المنشأة تلقائي�

تقييد السجل الدوري (المدورات) للمنشآت الحكومية فقط:
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 Add item إدخـــال الكميـــات ثم الضغـــط علـــى
للمتابعة أو Select another item لتغيير البند

تحديـــد البند ثـــم الضغط على 
Enter Dispense item Details

بيـانات السجل الدوري وتقييد
الوصفات ا�لكتروني
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بيـانات السجل الدوري وتقييد
الوصفات ا�لكتروني

بيانـــات الطلـــب كاملة قبل  مراجعـــة 

الضغط على SUBMIT �رسال الطلب

مراجعة بيانات البند ثم الضغط على Next للمتابعة 

أو Add a dispense drug item �ضافة بند آخر 
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إدخـــال البيانات الخاصـــة بالوصف 
واختيار البند وتحديد الكمية المراد 

Next وصفها ثم الضغط على

بيـانات السجل الدوري وتقييد
الوصفات ا�لكتروني

تقييد وصفات ا�دوية المخدرة والمؤثرات العقلية (للمنشآت الخاصة):
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بيـانات السجل الدوري وتقييد
الوصفات ا�لكتروني

مراجعة بيانات الوصفـــة والمريض كاملة قبل الضغط 

على SUBMIT �كمال الطلب وخصم الكمية



طلب إضافة عهدة
أدويـــــة إلى عهــدة
المنـشـــــــــــــــــــــــأة
(ُيقدم لمرة واحدة وذلك بعد جرد الكميات ومطابقتها مع 

الموجود في التقارير الصادرة من النظام يتم التقدم بطلب 

إضافة عهدة أدوية)



52

طلب إضافة عهدة
أدويـة إلى عهــدة المنـشــأة

اختيار نوع الدواء (مخدر أو مؤثر عقلي)
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Next إدخال بيانات البند المراد تسجيله ثم الضغط على

طلب إضافة عهدة
أدويـة إلى عهــدة المنـشــأة



54

طلب إضافة عهدة
أدويـة إلى عهــدة المنـشــأة

 Justi�cation مراجعة البيانات وكتابة ســـبب ا�ضافة في خانة

قبل الضغط على SUBMIT �رسال الطلب



التقـــــاريــــر
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التقـــــاريــــر

الرصيد الحالي 

خانات للبحث



متـابعـــــــة
الطلبــــــات
المقـدمــــة
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متابعة الطلبات المقدمة

1- متابعة جميع البنود المسجلة بعهدة المنشأة والمتبقي منها

من خانة Records يتم االطالع ومتابعة 
جميع الطلبات المقدمة سواًء المنتهية 

منها أو المعلقة

2- متابعة جميع طلبات االتالف

3- متابعة جميع طلبات الوصف

4- متابعة جميع طلبات ا�نتاج

5- معلومات المنشأة العامة ومسئول العهدة

6- متابعة طلب تسجيل المنشأة

7- متابعة طلبات إصدار رخص الفسح

8- متابعة طلبات إصدار رخص االستيراد

9- متابعة طلبات نقل العهدة سواًء كجهة مانحة أو مستفيدة

10- متابعة طلبات إضافة عهدة أدوية غير مسجلة

11- معلومات ا²دوية المضافة للعهدة

12- معلومات أسماء المستخدمين الخاصة بالمنشأة










