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الصيدالنية الالئحة التنفيذية لنظام املنشآت واملستحضرات  

 

 

 املادة األولى:

 يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت في النظام املعاني املذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك.

 وزارة الصحة.الوزارة: 

 وزير الصحة.الوزير: 

 مهنة الصيدلة.املهنة: 

 كل من حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الصيدلية أو شهادة دكتور صيدلة من إحدى كليات الصيدلة في اململكة أو ما يعادلها. الصيدلي:

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

 كل صيدلي مرخص له بمزاولة املهنة في اململكة.الصيدلي املرخص: 

منتج يصنع بشكل صيدالني يحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر أو الباطن في عالج اإلنسان أو الحيوان  أي(: املستحضر الصيدالني )الدواء

 من األمراض أو الوقاية منها.

 طبي وتحضر على شكل صيدالني. ادعاءالنباتات واألعشاب التي لها  املستحضرات العشبية:

أو منشأة بيع املستحضرات العشبية، أو مصنع املستحضرات الصيدالنية، أو مستودع اإلتجار باملستحضرات  ةالصيدلي الصيدلية:املنشأة 

 الدوائية وتحليل املستحضرات الصيدالنية. اراتاالستشالصيدالنية والعشبية بالجملة، أو املكتب العلمي لشركة األدوية، أو مركز 

 املنشأة الصيدلية املعدة لتحضير وصرف املستحضرات الصيدالنية.الصيدلية: 

املنشأة الصيدلية املرخص لها باستيراد أو توزيع أو بيع املستحضرات الصيدالنية والعشبية مستودع اإلتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية: 

 بالجملة.

 املنشأة الصيدلية التي تقدم املعلومات العلمية والفنية والتسويقية للمستحضرات الصيدالنية باململكة.املكتب العلمي: 

 املنشأة الصيدلية املعدة لتحضير وصرف املستحضرات العشبية.منشأة بيع املستحضرات العشبية: 

حضرات الدوائية وتحليل املست االستشاراتشأة الصيدلية التي تقوم بتقديم املنالدوائية وتحليل املستحضرات الصيدالنية:  االستشاراتمركز 

 .ةالصيدالنية والعشبية ودراسة التوافر والتكافؤ الحيوي ومراقبة الجودة النوعية لألدوية وتحديد مستويات األدوية في السوائل البيولوجي

 الالئحة التنفيذية للنظام.الالئحة: 

 

 املادة الثانية: 

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

 الالئحة:

بعد استيفاء متطلبات الترخيص وفق أحكام هذا النظام والئحته وذلك  الصيدليات ومنشآت بيع املستحضرات العشبيةالوزارة تراخيص منح ت 2/1

 (.1مرفق رقم التنفيذية )

عد استيفاء باستخدام مكائن البيع الذاتية وذلك املوافقة على الصيدليات ومنشآت بيع املستحضرات العشبية اإللكترونية، و  تراخيصالوزارة منح ت 2/2

 (.٢مرفق رقم وفق أحكام هذا النظام والئحته التنفيذية ) االشتراطاتكافة 

 لنموذج و بعد استيفاء متطلبات الترخيص ت الصيدالنية وذلك مراكز االستشارات الدوائية وتحليل املستحضراتراخيص  الجهة املختصة منحت ٣/2
ً
فقا

 (.٣مرفق رقم )طلب ترخيص مركز استشارات دوائية 

وتشمل ( ٤رقم  ية )مرفقوفق أحكام هذا النظام والئحته التنفيذ االشتراطاتبعد استيفاء كافة وذلك الرعاية الصيدالنية  يسمح للصيدليات بتقديم ٤/2

 هذه الخدمات:
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الصيدالنية الالئحة التنفيذية لنظام املنشآت واملستحضرات  

 اتالتطعيمخدمات  �

 قياس املؤشرات الحيوية �

 التوعية والتثقيف الصحي �

 التدريب على استعمال األجهزة الطبية  �

وفق اشتراطات تقديم  -بعد موافقة الوزارة-يجوز للصيدليات إضافة نشاط خدمات الرعاية الطبية الغير عاجلة وخدمات إدارة العالج الدوائي  ٥/2

 (.٥هذه الخدمات )مرفق رقم 

 رسومبترخيص مستقل داخل الصيدلية وفقا لنظام املؤسسات الصحية الخاصة الصادر بامليجوز للصيدليات افتتاح مراكز الرعاية الطبية العاجلة  ٦/2

 ه.1٤٣٩-٥-٢٨ وتاريخ 1٠1٩٣٧٧ رقم الوزاري  بالقرار  الصادرة التنفيذية هـ والئحته1٤٢٣/ ۱۱ / ۳ بتاريخ ٤۰ /م رقم لكيامل

 

 املادة الثالثة:

الدوائية وتحليل املستحضرات الصيدالنية على السعوديين  االستشاراتتقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع املستحضرات العشبية أو مركز 

 ويشترط ملنح الترخيص ما يأتي:

تنازل لأن يكون املالك أو أحد الشركاء صيدليا مرخصا له بمزاولة املهنة ويستثنى من ذلك املنشآت القائمة إال في حاالت الوفاة أو البيع أو ا .أ

 بشرط الجنسية في املناطق النائية التي تحددها الالئحة. االكتفاءوللوزير 

 سعو  .ب
ً
 له بمزاولة املهنة وللوزير اإلعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوفر أن يكون مدير الصيدلية أو املنشأة أو املركز صيدليا

ً
 مرخصا

ً
 متفرغا

ً
ديا

 العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.

 أن تتوافر في الصيدلية أو املنشأة أو املركز الشروط واملواصفات التي تحددها الالئحة. .ج

 الالئحة:

رات العشبية في مدن الرياض، مكة املكرمة، جدة، املدينة املنورة، الخبر، الدمام فقط يشترط ملنح الترخيص للصيدليات ومنشآت بيع املستحض 1/٣

 .، ويكتفى بشرط الجنسية فيما عدا ذلك من مدن ومحافظات مرخص له بمزاولة املهنةسعودي أو أحد الشركاء صيدلي أن يكون املالك 

تغيير امللكية وذلك لتكوين سالسل صيدليات افتراضية بما يتناسب مع يجوز استخدام العالمات التجارية والتضامن بين الصيدليات بدون  2/٣

 اشتراطات الجهات ذات العالقة.

 اشتراطاتع بجمي االلتزامأو وكاالت تجارية لسالسل صيدليات أجنبية بشرط  امتيازاتعلى  السعودي الحصول  االعتباري يجوز للشخص الطبيعي أو  ٣/٣

 .هذا النظام والئحته التنفيذية

ز االستشارات أو مرك منشأة بيع املستحضرات العشبيةمديًرا للصيدلية أو متفرغ ومرخص له بمزاولة املهنة يجوز للمالك تعيين صيدلي غير سعودي  ٣/٤

 الدوائية في حالة عدم توفر صيدلي سعودي إلدارتها.

 عشبية أو نقل ملكيتها أو موقعها.يجب إشعار الوزارة عند الرغبة في تغيير اسم الصيدلية أو منشأة بيع املستحضرات ال ٣/٥

 لوزارة خاللايجب على مدير املنشأة الصيدالنية إبالغ ، الصيدلية أو منشأة بيع املستحضرات العشبية أو الشريك في الكاملفي حال وفاة الصيدلي  ٣/٦

ك نقل ملكيتها، أو التصرف فيها، أو دخول شريشهر من تاريخ الوفاة، ويكتفى بوجود املدير الصيدلي إلدارة املنشأة ملدة ال تتجاوز سنة حتى يتم 

ع جديدة و صيدلي، أو تصفيتها وفق االجراءات املنصوص عليها في املادة الرابعة والثالثين من هذا النظام، وال يمكن للمنشأة التوسع أو افتتاح فر 

 تصحيح وضعها بما يتناسب مع أحكام هذا النظام والئحته التنفيذية. حتى يتم

الدوائية وتحليل املستحضرات الصيدالنية يجب على مدير املنشأة الصيدالنية إبالغ  االستشاراتمركز  أو الشريك في الكاملة الصيدلي في حال وفا 7/٣

شهر من تاريخ الوفاة، ويكتفى بوجود املدير الصيدلي إلدارة املنشأة ملدة ال تتجاوز سنة حتى يتم نقل ملكيتها،  خالل الهيئة العامة للغذاء والدواء

للمنشأة  نأو التصرف فيها، أو دخول شريك صيدلي، أو تصفيتها وفق االجراءات املنصوص عليها في املادة الرابعة والثالثين من هذا النظام، وال يمك

 تصحيح وضعها بما يتناسب مع أحكام هذا النظام والئحته التنفيذية. حتى يتمفروع جديدة  التوسع أو افتتاح
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الصيدالنية الالئحة التنفيذية لنظام املنشآت واملستحضرات  

اة التوزيع مع مراعمقابل كل عشرين صيدلية مملوكة لنفس املالك العقلية  واملؤثراتاملخدرة يشترط وجود صيدلية واحدة على األقل تبيع األدوية  8/٣

 
ً
 .العادل للصيدليات جغرافيا

 مع مراعاة التوزيعمقابل كل عشرين صيدلية مملوكة لنفس املالك  ساعة نو لية واحدة على األقل تعمل على مدار أربع وعشر يشترط وجود صيد 9/٣

 
ً
 .العادل للصيدليات جغرافيا

 في أيام العطل الرسمية الذي تضعه إدارات تنمية االستثمار الصحي بالشؤون الص 10/٣
ً
ية باملناطق حيجب على الصيدليات التقيد بجدول املناوبات ليال

 واملحافظات وعلى الصيدلية وضع ملصق على باب الصيدلية يبين أوقات املناوبة.

 مستقل مع اإللتزام باشتراطات هذا النظام والئحته التنفيذية. بترخيص بالتجزئة ةئياملواد الغذا بيعيسمح بافتتاح الصيدليات داخل منافذ  11/٣

 الشتراطات هذا النظام والئحته التنفيذية.يسمح بافتتاح الصيدليات بترخيص مستقل داخل  12/٣
ً
 املجمعات الطبية وفقا

 (.٦مرفق رقم توفر جميع املواصفات الفنية حسب املرفق ) يشترط في الصيدليات ومنشآت بيع املستحضرات العشبية 1٣/٣

ر جميع يمكائن البيع الذاتية توفوأجهزة صرف األدوية اإللكترونية و  لصيدليات ومنشآت بيع املستحضرات العشبية اإللكترونيةل يشترط 1٤/٣

 (.٧مرفق رقم املواصفات الفنية حسب املرفق )

 (.٨مرفق رقم يسمح للصيدليات تجهيز معامل مخصصة إلعداد التحضيرات الصيدالنية داخلها وفق االشتراطات املحددة في املرفق ) 1٥/٣

 

 

 

 

 املادة الرابعة:

 يشترط ملنح الترخيص لفتح مستودع لإلتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية بالجملة ما يأتي: 

 فيجب أال يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة. .أ
ً
 أن تكون جنسية طالب الترخيص سعودية وأن كان فردا

 .عتبارهاأال يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف واألمانة إال إذا كان قد رد إليه  .ب

 له بمزاولة املهنة. .ج
ً
 مرخصا

ً
 متفرغا

ً
 أو فني صيدلة سعوديا

ً
 أن يكون مدير املستودع صيدليا

 أن تتوفر في املستودع الشروط واملواصفات التي تحددها الالئحة. .د

 :الالئحة

تطلبات بعد استيفاء موذلك  بالجملة مستودعات اإلتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبيةمنح تراخيص  العامة للغذاء والدواءالهيئة تتولى  1/٤

 لنموذج طلب ترخيص مستودعالترخيص 
ً
 (.٩مرفق رقم ) وفقا

 للمستودع ويكمتفرغ في حال كان املستودع يتاجر باملواد املخدرة واملؤثرات العقلية يجب تعيين صيدلي سعودي  2/٤
ً
ون مرخص له بمزاولة املهنة مديرا

ملخدرة ول عن املواد اؤ مرخص له بمزاولة املهنة ويكون مس سعودي صيدلي فال مانع من تعيين فني صيدليول عنها وفي حال كان مدير املستودع ؤ مس

 واملؤثرات العقلية.

 (.1٠مرفق رقم يجب أن يلتزم املستودع باشتراطات مدونة أسس ممارسة التوزيع والتخزين الجيدة ) ٤/٣

 .يجب أن يتوفر في فروع املستودعات نفس شروط املستودع األصلي ٤/٤

 .ؤوليجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء عند الرغبة في أي تغيير في اسـم املـستودع أو عنوانه أو مكانه أو املدير املس ٤/٥

 .خرآ في حال البيع او التنازل او نقل ملكية املستودع أو أي تصرفوالئحته التنفيذية يجب توفر شروط الترخيص املنصوص عليها في هذا النظام  ٤/٦

ار صـنف ـيجب على املستودع أن يبيع األدوية إلى جميع املنشآت املرخص لهـا ببيـع املستحـضرات الصيدالنية والعشبية بصورة متوازنـة تمنـع احتك 7/٤

 .محـدد لـدى صـيدليات معينة دون غيرها

https://www.moh.gov.sa/eServices/Licences/Pages/default.aspx


                                                                            

 
www.moh.gov.sa 920018090 SaudiMOH SaudiMOH Saudi_Moh 

٤ 
 

الصيدالنية الالئحة التنفيذية لنظام املنشآت واملستحضرات  

 مع نظام التتبع اإللكترونيوأن أن يتوفر لدى املستودع نظام إلكتروني إلدارة املواد وتنظيم عمليات التوريد والتوزيع  8/٤
ً
 يكون هذا النظام متكامال

ل املثال سبياملعتمد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء كما يجب استخدام النظام إلدخال كافة العمليات التي تتم على عبوة املستحضر، على 

 (.11مرفق رقم ال الحصر: )استالم، استيراد، توزيع، نقل، إتالف( )

 .للغذاء والدواءاملستودع بتنفيذ األنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة  مالك يلتزم 9/٤

 املادة الخامسة:

 يشترط ملنح ترخيص لفتح مصنع للمستحضرات الصيدالنية والعشبية ما يأتي:

 ترخيص صناعي من الجهة املختصة.الحصول على  .أ

 له بمزاولة املهنة. .ب
ً
 مرخصا

ً
 متفرغا

ً
 سعوديا

ً
 أن يكون املدير الفني للمصنع صيدليا

 فر في املصنع الشروط واملواصفات التي تحددها الالئحة.اأن تتو  .ج

 الالئحة:

 لنموذج طلب تتيفاء متطلبات الترخيص بعد اسمصانع املستحضرات الصيدالنية وذلك تراخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء  منحت 1/٥
ً
رخيص وفقا

 (.1٢مرفق رقم ) مصنع

 (.1٣مرفق رقم مصانع املستحضرات الصيدالنية توفر جميع املواصفات الفنية التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء ) يشترط في 2/٥

 عن مراقبتها في حالة تصنيع املـواد املخـدرة أو املـؤثرات العقليـة يجـب تعيـين صـيدلي ٥/٣
ً
 .سـعودي مرخص له بمزاولة املهنة يكون مسؤوال

 يجب إبالغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عند الرغبة في إجراء توسعة باملـصنع أو إجـراء أعمـال إنـشائية فـي خطوط االنتاج. ٥/٤

  أو التنـازل أو نقل ملكية املصنع أو أي تصرف آخرفي حال البيع والئحته التنفيذية يجب توفر شروط الترخيص املنصوص عليها في هذا النظام  ٥/٥

 .يجب ان تتوفر في فرع املصنع نفس شروط املصنع األصلي ٥/٦

 .يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء عند الرغبة في أي تغيير فـي اسـم املـصنع أو عنوانه أو مكانه أو املدير الفني 7/٥

 مع نظام التتبع اإللكتروني أن يتوفر لدى املصنع نظام  8/٥
ً
إلكتروني إلدارة املواد وتنظيم عمليات التصنيع والتوزيع وأن يكون هذا النظام متكامال

ملثال ا املعتمد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما يجب استخدام النظام إلدخال كافة العمليات التي تتم على عبوة املستحضر، على سبيل

 (.11مرفق رقم يع، بيع، إعادة، نقل، إتالف، توزيع، تصدير( )ال الحصر: )تصن

 .يلتزم املصنع بتنفيذ األنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء 9/٥

 املادة السادسة:

ص للمكتب ملنح الترخييجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع املستحضرات الصيدالنية لها مصنع مسجل في اململكة، مكتب علمي، ويشترط 

 ما يأتي:

 له بمزاولة املهنة. .أ
ً
 مرخصا

ً
 متفرغا

ً
 سعوديا

ً
 أن يكون مدير املكتب صيدليا

 أن تتوافر في املكتب الشروط واملواصفات التي تحددها الالئحة. .ب

 الالئحة:

 لنموذج طلب ترخيص مكتب علمي بعد استيفاء متطلبات الترخيصوذلك تراخيص املكاتب العلمية  الهيئة العامة للغذاء والدواء منحت 1/٦
ً
 وفقا

 (.1٤)مرفق 

 يتولى املكتب العلمي املهام التالية:  2/٦

ابية قتـوفير املعلومات الدوائية الدقيقة عن مستحضرات الشركة املتداولة في اململكة للجهات املـستفيدة والعاملين في املجاالت الصحية والر  .أ

 .وفق األسس العلمية ملمارسة مهنة الصيدلة

 التأكد من دقة املعلومات املستخدمة في تسويق مستحــضرات الــشركة املسجلة ومطابقتها للمعلومات املدونة املعتمدة لدى الهيئة العامة .ب

 للغذاء والدواء.
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رفق رقم ملصيدالنية )التأكد مـن التـزام الـشركة التـي يمثلهـا املكتـب بمـا جـاء باملدونـة الـسعودية ألخالقيات ممارسة تسويق املستحضرات ا .ج

1٥.) 

 .تنفيذ األنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء .د

ة ـدعــم النــشاطات العلميـة فـي املجاالت ذات العالقة بمستحضرات الشركة املتداولة في اململكة، واملشاركة في أنشطة الجمعيـات العلمي .ه

 .واملساهمة في برامج التعليم املستمر

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

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

 .متابعة تسجيل مستحضرات الشركة في اململكة .ح

 .لدوائي في اململكةاالسهام في نشر الوعي الصحي والتثقيف ا .ط

 .توفير العينات املجانية للمستحضرات املسجلة ما أمكن وحفظها حسب األصول الفنية للتخزين .ي

 عـن أي مالحظات تخص جودة وفعالية املستح .ك
ً
ر ضمتابعة مستحضرات الشركة بعد تسجيلها وتسويقها وإبـالغ الهيئة العامة للغذاء والدواء فورا

 .بعد التسويق أو ظهور آثار جانبية جديدة

 .دعم حضور العاملين بالقطاع الصحي للمؤتمرات العلمية .ل

ذاء غمتابعة تحديث النشرة الداخلية والعبوة الخارجيـة للمستحـضر املـسجل والتأكد من مطابقة معلوماتها ملا هو معتمد في الهيئة العامة لل  .م

 .والدواء

امه مرخص له بمزاولة املهنة ملتابعته ويقوم بمه متفرغ يتم تعيين صيدلي سعودي يقوم املكتب العلمي بإنشاء قسم للتيقظ الدوائي على أن .ن

 (.1٦مرفق رقم حسب الدليل اإلرشادي ألسس املمارسات الجيدة للتيقظ )

 

 املادة السابعة:

 مدة الترخيص للمنشأة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد.

 الالئحة:

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

 الصيدلية أو منشأة بيع املستحضرات العشبية التقدم بطلب تجديد الترخيص املمنوح له قبل انتهاء مدته بثالثة أشهر على األقل.يجب على مالك  7/2

بتجديد الترخيص للصيدلية أو منشأة بيع املستحضرات العشبية بعـد اكتمال املسـوغات واملتطلبات النظامية، وال تتحمل املنشأة  الوزارةتقـوم  ٣/7

 واكتمال مسوغات التجديد. عند تقديمها طلب التجديد خالل املدة النظامية أي مسؤولية جراء التأخر في تجديد الترخيص

الصيدالنية، ومستودعات اإلتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية بالجملة، واملكاتب العلمية، ومراكز يجب على مالك مصانع املستحضرات  ٤/7

 قاالستشارات الدوائية وتحليل املستحضرات الصيدالنية التقدم بطلب تجديد الترخيص املمنوح لهم قبل انتهاء مدته بستة أشهر على األقل وف

 (.1٧مرفق رقم مة للغذاء والدواء )اإلجراءات التي تحددها الهيئة العا

 

 الثامنة: املادة 

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

 رسوم الترخيص املنشأة الصيدلية

 ريال ٣.000 مستودع اإلتجار باملستحضرات الصيدلية والعشبية

 ريال 1.000 الصيدلية

 ريال 1.000 األعشاب الطبية محل بيع
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 ريال 1.000 الدوائية وتحليل املستحضرات الصيدالنية االستشاراتمركز 

 ريال 1.000 املكتب العلمي

 

 املادة التاسعة:

 يكون ترخيص الصيدلية الداخلية للمستشفى ضمن ترخيصه. 

 الالئحة:

 مع نظام التتبعوأن الصيدلية الداخلية بتوفير نظام إلكتروني إلدارة املواد وتنظيم عمليات التوريد والصرف لتزم ت 9/1
ً
 يكون هذا النظام متكامال

ل ملثاااإللكتروني لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء كما يجب استخدام النظام إلدخال كافة العمليات التي تتم على عبوة املستحضر، على سبيل 

 (.11ال الحصر: )استالم، صرف، استهالك( )مرفق رقم 

 املادة العاشرة: 

 ال يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة غير املرخص لهم.

 الالئحة:

 بعد حصولهم على ترخيص مزاولة املهنة 10/1
ّ
 من الوزارة. ال يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة إال

التنمية و تخضع نسبة الصيادلة السعوديين من إجمالي عدد الصيادلة العاملين في املنشآت الصيدلية اململوكة لنفس املالك إلى معايير وزارة العمل  10/2

 .واملحافظات في نطاقات املهن حسب املناطق االجتماعية

 هن الصحية والئحته التنفيذية.يجب أن يلتزم جميع الصيادلة العاملين في املنشأة الصيدلية بنظام مزاولة امل ٣/10

د على أن يتم تعيين مدير جدي ،على مالك الصيدلية أو منشأة بيع املستحضرات العشبية إشعار الوزارة في حال رغبة مدير الصيدلية ترك العمل ٤/10

، ويمنع تشغ ته التنفيذيةالئحا النظام و للصيدلية بما يتوافق مع أحكام هذ
ً
تحضرات يل الصيدلية أو منشأة بيع املسخالل مدة ال تتجاوز ستين يوما

 العشبية بعد تجاوز هذه املدة في حال عدم وجود مدير صيدلي. 

ك العمل تر  مدير املركز في حال رغبة العامة للغذاء والدواء  الهيئة شعار إمركز االستشارات الدوائية وتحليل املستحضرات الصيدالنية على مالك  ٥/10

، ته التنفيذيةالئحا النظام و يتوافق مع أحكام هذعلى أن يتم تعيين مدير جديد بما 
ً
بعد تجاوز  كز املر ويمنع تشغيل  خالل مدة ال تتجاوز ستين يوما

 هذه املدة في حال عدم وجود مدير صيدلي. 

مركز االستشارات  أو  يمنع تشغيل الصيدلية أو منشأة بيع املستحضرات العشبية( 1٠/٥( و )1٠/٤)رقم  املادتينالوارد في  االستثناءفيما عدا  ٦/10

 .هابدون وجود مدير ل الدوائية وتحليل املستحضرات الصيدالنية

ملادة اعند رغبة مدير الصيدلية ترك العمل يتوجب عليه تسليم ما في عهدته من املواد املخدرة واملؤثرات العقلية بحسب اإلجراءات التي تحددها  10/7

 .ؤثرات العقليةالثامنة من نظام إجراءات وضوابط املواد املخدرة وامل

 يسمح بتعيين غير الصيادلة في الصيدليات ومنشآت بيع املستحضرات العشبية وذلك لتولي مهام بيع املنتجات واملستحضرات الغير دوائية. 10/8

 وفق الضوابط التالية: ةبيالصيدليات ومنشآت بيع املستحضرات العشبين الصيادلة وفنيي الصيدلة يجوز ندب  10/9

   .املنشأتين تحمالن ترخيًصا ساري املفعول أن تكون كلتا  .أ

 يحمل ترخيص مزاولة مهنة ساري املفعول. الصيدلي أو فني الصيدلةأن يكون  .ب

خيص والتي تم تر  الصيدلية أو منشأة بيع املستحضرات العشبيةمديرية الشؤون الصحية التي تقع فيها نطاق  يجوز أن يكون الندب داخل أو خارج .ج

 .فيها دلةصيدلي أو فني الصيال

ل مباشرة اللتين سيتم إجراء الندب بينهما قباملنشأتين يجب الحصول على موافقة مديريات الشؤون الصحية باملناطق أو املحافظات التي تتبع لها كال  .د

 ا.على أال يؤثر ذلك على سير العمل في املنشأة املنتدب منه التي تطلب الندب إليها نشأةلدى امل الصيدلي أو فني الصيدلة
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  .ه
ّ
 )متصلة أو متفرقة( خالل السنة الواحدة، شريطة أن يكون  نون تتجاوز مدة الندب مائة وثما أال

َ
 املنتدب أو فني الصيدلة ترخيص الصيدلييوما

 ساري املفعول خالل مدة الندب. 

ابعة لصاحب أخرى تصيدليات لعمل في باالنتقال ل الصيدليات أو منشآت بيع املستحضرات العشبيةيسمح للصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين في  .و

سجالت ب االحتفاظ الصيدلية أو منشأة بيع املستحضرات العشبيةله، وعلى  ملرخصةفي أي من املنشآت ا سير العملالعمل على أال يؤثر ذلك على 

 لصيادلة وفنيي الصيدلة بين املنشآت.التوثيق حركة 

 املادة الحادية عشرة: 

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

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

 الالئحة:

على  ،من ذلك الصيادلة العاملين قبل صدور هذه الالئحةعلى الصيادلة السعوديين ويستثنى املستحضرات الدوائية  نأخصائييتقتصر وظائف  11/1

العامة  ئةيالصادرة من ِقَبل اله آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف باملستحضرات الصيدالنية والعشبيةأن يتم اإللتزام ب

 (.1٨للغذاء والدواء )مرفق رقم 

بما ورد في املدونة السعودية ألخالقيات ممارسة تسويق املستحضرات الصيدالنية في اململكة العربية  أخصائي املستحضرات الدوائيةيلتزم  11/2

 (.1٥مرفق رقم السعودية الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء )

 

 

 

 املادة الثانية عشرة: 

املنشأ أو العملة التي تقررها الوزارة وتقوم الوزارة بمراجعة أسعار يحسب سعر الدواء بناًء على سعر املصنع أو سعر التصدير إلى اململكة بعملة بلد 

 األدوية على فترات منتظمة.

 الالئحة:

بمراجعة أسعار االدوية حسب اآللية املعتمدة في  الجهة املختصةخالل بنسب الربح الواردة في املادة الثالثة عشرة من هذا النظام تقوم إل دون ا 12/1

 قواعد التسعير.

 ثالثة عشرة: املادة ال

 باألدوية بالجملة وصيدلية على النحو اآلتي: اتجار تحسب نسبة ربح على سعر الدواء لكل مستودع  

مقدار سعر املصنع 

 أو التصدير

نسبة الربح للمستودع 

)محسوب على أساس سعر 

 (رأو التصدياملصنع 

نسبة الربح للصيدلية )محسوبة 

املحدد  على أساس سعر بيع الدواء

 للمستودع(

 %20 %1٥ خمسون رياال فأقل

 
ً
 أكثر من خمسين رياال

 إلى مائتي ريال
10% 1٥% 

 %10 %10 أكثر من مائتي ريال
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 الالئحة:

 تلتزم املنشآت الصيدالنية بنسب الربح املحددة لها وعدم اإلخالل بها سواء كان بخصم مالي أو زيادات عينية أو بأي شكل من األشكال. 1/1٣

 العامة للغذاء والدواء. الهيئةال يجوز عرض املستحضرات الصيدالنية للبيع بسعر مختلف عما هو مسجل لدى  2/1٣

 و أعينية مـن شركات أو وكالء أو موزعين أو مستودعات األدوية بقصد الترويج أو منفعة مادية  أييحظر على املنشآت الصيدلية الحصول على  1٣/٣

 .من ضمن خدمات الرعاية الصيدالنية أو خدمة محددة أو منتج طبي،دواء، دفع املريض تجاه أو  التسويق

 (.1٩مرفق رقم يتوجب على كافة املنشآت الصيدلية التسجيل في نظام اإلفصاح والشفافية املعتمد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء ) 1٣/٤

 

 املادة الرابعة عشرة:

 املسجلة في عبوات تحددها الوزارة ويحظر بيعها قبل تسعيرها من الجهة املختصة. تلتزم املنشأة الصيدلية ببيع املستحضرات الصيدالنية

 الالئحة:

ض تعبئتها بما يتناسب مع حاجة املريأو إعادة من أدوية الحبوب والكبسوالت والتحاميل جزء من العبوة املسجلة بصرف وبيع  يسمح للصيدلي 1/1٤

الصيدالنية  توالدوائية املعتمدة مع توفير كامل املعلومات وامللصقا حسب املراجع الصيدالنية األدوية هذهوبما ال يتعارض مع سالمة وثباتيه وصالحية 

تطلب تللمريض عن هذا الدواء، ويتم حساب سعر الوحدة املجزئة بناء على سعر العبوة املسجلة ويستثنى من ذلك املضادات الحيوية واألدوية التي 

 استعمال كامل الكمية.

 على غالفها الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل و  2/1٤
ً
ظام التتبع ن مسجلة في نو كتال يجوز بيع املستحضرات الصيدالنية ما لم يكن مطبوعا

 ت.الفاإللكتروني ويحق ملدير الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين األدوية املخالفة، كما يجب عليه إبالغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن املخا

 

 

 املادة الخامسة عشرة:

 ال يجوز اإلتجار في عينات املستحضرات الصيدالنية والعشبية املعدة للتعريف باملنتج.

 الالئحة:

 يجب أن يطبع على عبوة عينات املستحضرات الصيدالنية والعشبية بخط واضح وباللغة العربية عبارة "عينة مجانية". 1/1٥

على تعريف األطباء والصيادلة على الدواء وال يجوز بيعها أو صرفها للمرض ى وال توزيعها على الجمهور، وال يجب أن يقتصر توزيع العينات املجانية  2/1٥

 يسمح باالحتفاظ بها في الصيدليات.

 .املؤثرات العقليةيمنع توزيع أو تداول العينات املجانية لألدوية املخدرة أو  1٥/٣

 من الدواء%1نسبة يجب أال تتجاوز العينات املجانية املسموح بتوزيعها  1٥/٤
ً
 .من الكمية املستوردة أو املصنعة محليا

التسويق، أو عينية مـن شركات أو وكالء أو موزعين أو مستودعات األدوية بقصد الترويج أو منفعة مادية  أييحظر على الصيدلي الحصول على  1٥/٥

 الصيدلية.دواء، أو منتج طبي، أو خدمة محددة من ضمن خدمات الرعاية ودفع املريض تجاه 

 املادة السادسة عشرة:

ذلك يصدر الوزير قائمة باملستحضرات الصيدالنية التي يسمح ببيعها  واستثناء منال تباع املستحضرات الصيدالنية بالتجزئة إال في الصيدليات 

 بالتجزئة في غير الصيدليات.

 الالئحة:

 الصيدليات: ببيعها بالتجزئة في غير املستحضرات الصيدالنية التي يسمح  1/1٦

 املكمالت الغذائية .أ

 (.٢٠مرفق رقم األدوية الالوصفية بحسب ما تحدده الهيئة العامة للغذاء والدواء ) .ب
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 يلي: باإلضافة إلى األدوية واملستحضرات العشبية املعدة بشكل صيدالني يسمح للصيدليات ببيع ما 2/1٦

 املسلتزمات الطبية. .أ

 الشخص ي. لالستعمالاألجهزة الطبية املعدة  .ب

 املكمالت الغذائية .ج

 مستحضرات العناية الشخصية. .د

 مستحضرات التجميل. .ه

دم نظام صحية تستخ ؤسسةمرتبط بمبشرط توفر نظام إلكتروني متكامل و الصيدليات اإللكترونية  عن طريقبيع األدوية الوصفية سمح بي 1٦/٣

 على أن يتم مراجعتها والتأكد من صحتها من قبل صيدلي مرخص قبل صرفهاليتم إرسالها بشكل مباشر إلى الصيدلية اإللكترونية  الوصفة اإللكترونية

 ويمنع ما عدا ذلك.، 

 (.٢٠رقم مرفق يحظر بيع األدوية في مكائن البيع الذاتية باستثناء األدوية الالوصفية التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء ) 1٦/٤

 

 املادة السابعة عشرة:

 ال تباع املستحضرات العشبية التي يصدر بها قرار من الوزير إال في الصيدليات أو منشآت بيع املستحضرات العشبية.

 الالئحة:

 تلتزم املنشأة التي تبيع املستحضرات العشبية باشتراطات الشركة الصانعة لتخزين املستحضر. 17/1

 

 

 املادة الثامنة عشرة:

 يحظر على املنشآت الصيدلية حيازة أي كمية من املستحضرات الصيدالنية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها ومقاديرها.

 الالئحة:

يجب على املنشأة الصيدلية أن تحتفظ باملستندات التي تثبت مصدر شراء املستحضرات الصيدلية ومقاديرها واسم املستحضر ورقم التسجيل  18/1

 .على العبوة وأن تحتفظ املنشأة بفواتير الشراء لفترة ال تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ نفاذ الكمية التشغيليةورقم 

 (.1٨/1ملادة رقم )تلتزم املنشآت الغير صيدالنية والتي تبيع املستحضرات الصيدالنية والعشبية املستثناة بما ورد في ا 18/2

 ستحضر صيدالني أو عشبي منتهي الصالحية أو غير مسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.يحظر على املنشآت الصيدلية بيع أو شراء أي م ٣/18

 يحظر على املنشآت الصيدلية بيع أو شراء أي أجهزة طبية غير مسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ٤/18

 عامة للغذاء والدواء.ة بيع أو شراء أي منتجات تجميل غير مدرجة لدى الهيئة الصيدلينشآت الامليحظر على  ٥/18

 شراء املستحضرات الصيدالنية مرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.يجب أن تكون مصادر  ٦/18

ومنشآت بيع املستحضرات العشبية نظام إلكتروني إلدارة املواد وتنظيم عمليات التوريد والصرف، ويكون هذا  اتيجب أن يتوفر لدى الصيدلي 18/7

 مع نظا
ً
م التتبع اإللكتروني كما يجب استخدام النظام إلدخال كافة العمليات التي تتم على عبوة املستحضر، على سبيل املثال ال النظام متوافقا

 (,11)مرفق رقم الحصر: )استالم، بيع، إعادة، نقل( 
 

 املادة التاسعة عشرة:

 يحظر تداول املستحضرات الصيدالنية والعشبية قبل تسجيلها لدى الوزارة.

 الالئحة:
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ئي ذادون إخالل بما ورد في املادة السادسة والعشرين من هذا النظام يحظر استيراد أو تداول أو حيازة أي مستحضر صيدالني أو عشبي أو مكمل غ 19/1

 الجهة املختصة.لدى أو جهاز طبي بغرض االتجار به قبل تسجيله 

 .(٢1)مرفق رقم ت لالستيراد من اشتراطا الجهة املختصةعليه  نصتتلتزم املنشآت الصيدالنية بجميع ما  19/2
 

 املادة العشرون:

تكون لجان بقرار من الوزير لتسجيل مصانع املستحضرات الصيدالنية ومنتجاتها وتحدد الالئحة شروط التسجيل وكيفية تكوين هذه اللجان 

 الوزير. اقتراحوطريقة عملها. وتحدد مكافأة أعضاء هذه اللجان بقرار من مجلس الوزراء بناًء على 

 الالئحة:

 حتشكل بقرار من الوزير لجان لدراسة طلبات تسجيل مصانع املستحضرات الصيدالنية والعشبية ومنتجاتها تتألف من ذوي الخبرة والكفاءة وتصب 20/1

 .قرارات هذه اللجان نافذة بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه

 بحضور غالبية اعضائها بتواجد رئيس اللجنة أو من تعقد كل لجنة من لجان التسجيل اجتماعاتها فـي مقـر اللجنة ويكون  20/2
ً
اجتماع اللجنـة صحيحا

 .ينيبه وتصدر قرارتها باألغلبية املطلقة لألعضاء الحاضرين وفـي حالة تساوي االصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة

 (,1٣ )مرفق رقم الهيئة العامة للغذاء والدواءمصانع املستحضرات الصيدالنية توفر جميع املواصفات الفنية التي تحددها  يشترط لتسجيل ٣/20

 .والئحته التنفيذية هذا النظامتلتزم لجان التسجيل في ممارسة مهامها بأحكام  ٤/20

 :التالية املهام التسجيل لجان تتولى ٥/20

 .ن توزيعهااكمأتحديد و  حضرات الصيدالنية والعشبية ومنتجاتها وتسعيرها وتحديد طريقة صرفهااملوافقة على تسجيل شركات ومصانع املست .أ

 دراسة االعتراضات الخاصة بتسجيل الدواء الجديد وإصدار القرارات الالزمة بشأنها. .ب

 املناسبة بشأنها. دراسة املستجدات العاملية لألدوية واستخدامها واملحاذير والتأثيرات الجانبية لها واتخاذ القرارات .ج

 تحديث أسس تسجيل االدوية وقواعد تسعير األدوية. .د

 تعليق أو سحب او الغاء املستحضر املسجل. .ه

 دراسة املواضيع التي تحال لها من قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء. .و

 تسعير وإعادة تسعير األدوية. .ز

 تقييم دراسات االعراض الجانبية للمستحضر. .ح

 

 الحادية والعشرون:املادة 

مدة تسجيل مصنع املستحضرات الصيدالنية والعشبية خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم قدره خمسة آالف ريال وذلك عند التسجيل أو 

 التجديد.

 الالئحة:

 من تاريخ صدور شهادة تسجيله بالهيئة العامة للغذاء والدواء أو من تاريخ 21/1
ً
 صدور الخطاب بذلك. تحتسب مدة تسجيل املصنع اعتبارا

 املادة الثانية والعشرون:

مدة تسجيل كل مستحضر صيدلي أو عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم قدره ألف ريال لكل تركيز أو صيغة دوائية أو عبوة وذلك عند 

 التسجيل أو التجديد.

 الالئحة:

 من تا 22/1
ً
 ريخ صدور شهادة تسجيله بالهيئة العامة للغذاء والدواء.تحتسب مدة تسجيل املستحضر الصيدالني أو العشبي اعتبارا

 املادة الثالثة والعشرون:
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ضراتها حتلتزم مصانع املستحضرات الصيدالنية املسجلة في اململكة ومستودعات اإلتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية املمثلة لها بتوفير مست

 استهالكها.الصيدالنية والعشبية املسجلة مهما قل ثمنها أو 

 الالئحة:

يجب على مصانع ومستودعات االتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية توفير مخزون يكفي لالستهالك املحلي وتوفير البيانات حول الوارد  1/2٣

ب، ما لم ا عند الطلوالرصيد لجميع املستحضرات الصيدالنية والعشبية املتوفرة في املستودع وتزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بنسخة منه

 يصدر قرار من الهيئة بإلغاء تسجيله.

كد أتقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بمراجعة االحصائيات الخاصة بالكميات الواردة واملنصرفة للمستحضرات الصيدالنية املسجلة وذلك للت 2/2٣

 .من توفر الكميات املناسبة من كل صنف دوائي مسجل ومسعر

لغذاء والدواء في الهيئة العامة ل مصانع املستحضرات الصيدالنية ومستودعات اإلتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية املمثلة لها بإبالغ تلتزم 2٣/٣

 خزون.حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد املستحضرات املسجلة للشركة بمدة ال تقل عن ستة أشهر من الوقت املتوقع النقطاع اإلمداد أو تأثر امل

للمنشآت الصيدالنية واملؤسسات الصحية بسبب وجود  ساسيةيحظر على املصانع واملستودعات وموردي األدوية االمتناع عن بيع األدوية األ  2٣/٤

،مستحقات مالية سابقة أو متعثرات أخرى على الصيدلية أو املؤسسة الصحية، على أن يتم استالم مبلغ الطلب الجديد 
َ
مع حفظ حق  نقدا

 (.٢٢)مرفق رقم  ع واملستودعات وموردي األدوية في املطالبة باملستحقات املالية السابقة بالطرق النظاميةاملصان

 

 

 

 

 

 

 املادة الرابعة والعشرون:

ي ف تعمل الصيدليات على توفير املستحضرات الصيدالنية املسجلة في اململكة وتصدر الوزارة قائمة باملستحضرات الصيدالنية التي يجب توافرها

 الصيدلية.

 الالئحة:

بما يسمح لذوي العالقة  ،وتحديثها بشكل دوريموقعها اإللكتروني الرسمي جميع األدوية املسجلة واملسعرة لديها على بنشر  الجهة املختصةتقوم  1/2٤

 .العلم بها

عاية بما يحقق تقديم ر  الجهة املختصةن توفير كميات كافية من األدوية املسجلة واملسعرة الواردة في القائمة املنشورة مبالصيدليات  تلتزم 2/2٤

 صيدالنية للمريض.

الهيئة العامة للغذاء والدواء عن الشركات الصيدالنية التي ال تقوم بتوفير املستحضرات الصيدالنية لها قبل انتهاء املخزون  بإبالغ الصيدليات تلتزم 2٤/٣

 على كميات االستهالك واالحتياج 
ً
 .، على أن تتأكد من صحتها ومالئمتها الطبية السنوي بمدة ال تقل عن شهر وذلك اعتمادا

تمد التابعة للوزارة عن طریق النظام االلكتروني املع واملستشفياتالواردة من مراكز الرعایة األولیة  اإللكترونية لتزم الصیدلي بصرف الوصفاتي 2٤/٤

 برامج الوصفات اإللكترونية املعتمدة مند أحمسجلة في  دليةالصيٕاذا كانت  اإللكترونية ةللوصف الوطنية ةمن قبل الوزارة واملرتبط باملنص

 .(٢٣)مرفق رقم  الوزارة

مقابل توفير األدوية عينية مـن شركات أو وكالء أو موزعين أو مستودعات األدوية  أو منفعة مادية  أيالحصول على يحظر على مالك الصيدليات  2٤/٥

 لديها.
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عند صرف الوصفات الطبية، يلتزم الصيدلي بصرف األدوية املوصوفة باإلسم العلمي فقط ويستثنى من ذلك قائمة األدوية التي تصدرها الجهة  2٤/٦

 املختصة ويستلزم صرفها باإلسم التجاري فقط.

 نفعة للمريض.يلتزم الصيدلي بعرض جميع خيارات وأسعار الدواء املحلية واألجنبية املتاحة للمريض بما يحقق امل 7/2٤

 التي تصدر بها قائمة من  جميع الصيدليات بتوفير تلتزم  8/2٤
ً
 .(٢٤مرفق رقم )في جميع منافذ البيع  الجهة املختصةاألدوية املصنعة محليا

ملحلي ا من قبل هيئة املحتوى  مالية حسب اآللية املعتمدة نسبة مبيعات األدوية املصنعة محليا في نهاية كل سنةبمراجعة  تلتزم الصيدليات 9/2٤

 (.٢٥واملشتريات الحكومية لحساب نسبة املحتوى املحلي )مرفق رقم 

 

 املادة الخامسة والعشرون:

 ال يجوز تصدير املستحضرات الصيدالنية غير املسجلة إال بعد موافقة الوزارة.

 الالئحة:

 بغرض التصدير. شهادة مستحضر صيدالني أو شهادة حرية بيع املختصة الجهةتصدر  1/2٥
ً
 للمستحضرات املصنعة محليا

 .(٢٦املختصة )مرفق رقم  الجهةتلتزم املنشآت الصيدالنية بشروط التصدير وإعادة التصدير املعتمدة من  2/2٥

 ق بجودة وسالمة املستحضر.ال يجوز للمنشأة الصيدالنية إعادة استيراد املستحضرات التي تم رفض فسحها ألسباب تتعل 2٥/٣

 عدم تداولها ألسباب تتعلق بجودة وسالمة املستحضر. طال يجوز للمنشأة الصيدالنية إعادة تصدير املستحضرات التي تم فسحها مع شر  2٥/٤

 أشهر. ٦ال يجوز للمنشأة الصيدالنية إعادة تصدير املستحضرات دون التأكد على توفر كميات تغطي االحتياج املحلي ملدة  2٥/٥

 

 

 

 

 

 املادة السادسة والعشرون:

 عشبية غير املحظورة قبل تسجيلها.يجوز للوزارة عند الضرورة السماح باستيراد املستحضرات الصيدالنية وال

 الالئحة: 

 ملا يلي 1/2٦
ً
 :يجوز استيراد املستحضرات الصيدالنية والعشبية غير املحظورة قبل تسجيلها وفقا

 املختصة. الجهةالحصول على موافقة مسبقة على االستيراد مـن  .أ

 .املختصة الجهةأن يكون املستحضر املطلوب اسـتيراده مـن املستحـضرات الهامـة وال يوجـد لـه بديل مسجل لدى  .ب

 .املختصة الجهةأن يكون االستيراد بأسماء املستـشفيات مباشـرة أو عـن طريـق وكيـل الـشركة املعتمد لدى  .ج

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

 جهة املختصة.ويجوز االستثناء مـن شـرط تسجيل الشركة بموافقة ال املختصة الجهةأن يكون االستيراد من شركات مـسجلة لـدى  .ه

  .أن تكون الكمية املستوردة تكفي لحاجة الجهـة الطالبـة لفتـرة سـتة أشـهر كحد اقص ى .و

 للشروط السابقة أو بيعها على غير الجهة املستوردة لها اال بموافقة  .ز
ً
 .املختصة لجهةايحظر االتجار في املستحضرات غير املسجلة املستوردة وفقا

جـراء إالطبي غير املسجلة بهـدف  االدعاءيتم السماح للجامعات واملؤسسات البحثية باستيراد األدوية واملستحضرات العـشبية واملنتجات ذات  2/2٦

 املختصة. الجهةالدراسات واألبحاث العلمية وبكميات محددة بعد موافقة 

 الجهة املستوردة هي املسؤولة عن سالمة وفعالية ومأمونية استخدام املستحضر. 2٦/٣

 يجب أن يكون املستحضر املستورد مطابق ملتطلبات نظام التتبع اإللكتروني. 2٦/٤
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 املادة السابعة والعشرون:

ار بإلغاء تسجيل أي من مصانع املستحضرات الصيدالنية والعشبية وأي مستحضر صيدالني أو عشبي وإيقاف تداوله وذلك بناًء للوزير إصدار قر  

 على توصية من لجنة التسجيل املختصة ويجوز للوزارة املوافقة على إعادة تصديره أو إتالفه.

 الالئحة:

في  صةاملخت الجهةللوزير إصدار قرار بإلغاء تسجيل أي من مصانع املستحضرات الصيدالنية أو العشبية بناء على توصية لجنة التسجيل في  27/1

 الحاالت التالية:

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

 ثبت التزوير أو التالعب بالوثائق املقدمة.إذا  .ب

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

 املستحضر للتحليل. اجتياز إذا ثبت تكرار مخالفات املصنع أو تكرار عدم  .د

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

رت للجنة األدلة والقرائن التي تؤكد عدم إلتزام املصنع بالشروط التي منحت بموجبها شهادة التسجيل أو عدم استمرارها في تطبيق إذا توف .و

 أسس التصنيع الدوائي الجيد.

توصية  لصيدالني بناًء علىللوزير إصدار قرار بحظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق تسجيل أو إلغاء تسجيل أو اسـترجاع املستحـضر ا 27/2

 فـي أي مـن الحـاالت التالية: املختصة الجهةلجنة التسجيل في 

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

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

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

 إذا لم يسوق أو يستورد خالل عامين من تاريخ تسجيله. .د

 إذا ثبت عدم مصداقية املعلومات املتعلقة باملستحضر الصيدالني املقدمة في ملفات التسجيل. .ه

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

 إذا تبين أن سعره في بلد املنشأ قد خفض بقيمة تقل عن سعر البيع للجمهور في اململكة ولم يتم إعالم الوزارة بذلك خالل أربعة أشهر من .ز

 تاريخ التخفيض.

 عند صدور قرار سحب أو استرجاع مستحضر صيدالني يتم اتخاذ اإلجراءات التالية: ٣/27

 .للغذاء والدواء بالتعميم على جميع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بقرار سحب أو استرجاع املستحضر تقوم الهيئة العامة .أ

 قطاع الصحي العام والخاصلمخاطبة املنشأة الصيدلية املستوردة أو الصانعة أو وكيلها للقيام بسحب جميع كميات املستحضر بمنشآت  .ب

واملتبقية للمستحضر املسحوب لجميع الجهات التي سحب منها وتزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء  وإعداد قوائم بالكميات الواردة واملنصرفة

 .بصورة من الكميات التي تم حصرها في جدول يشمل جميع املناطق

ميع ضر من جتعميم لجميع مديريات الشؤون الصحية باملناطق واملحافظات وجميع القطاعات الصحية الحكومية لسحب أو استرجاع املستح .ج

لتي ا املرافق الصحية التابعة لها، والتنسيق مع املنشأة الصيدلية املستوردة أو الصانعة أو وكيلها إلتالف أو إعادة تصدير ومتابعة الكميات

 .سحبت من القطاع الخاص

ترجعة ء وذلك إلتالف الكميات املسحوبة أو املستقوم املنشأة الصيدلية املستوردة أو الصانعة أو وكيلها بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدوا .د

 من القطاعين الحكومي والخاص.
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على إعادة تصدير املستحضرات الصيدالنية والعشبية غير الفاسدة وغير املغشوشة بعد إزالة أي شعار أو معلومات  املختصة املوافقة جهةلليجوز  ٤/27

 تخص تسجيلها أو سعرها في اململكة.

يتم إتالف أي مستحضر صيدالني أو عشبي يتم إيقاف تداوله أو رفض أحد تشغيالته وذلك عن طريق شركة متخصصة في التخلص من النفايات  ٥/27

 الطبية على حساب املنشأة الصيدلية.

 

 املادة الثامنة والعشرون:

 الشخص ي بموجب تقرير طبي وبكميات محدودة. لالستعمالللوزارة السماح بدخول املستحضرات الصيدالنية والعشبية غير املحظورة  

  الالئحة:

يسمح بدخول املستحضرات الصيدالنية والعشبية غير املحظورة التي يتم جلبهـا مـن الخارج بصورة شخصية لالستعمال الشخص ي وفق الشروط  28/1

 :التالية

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

 .أن تكون الكمية املطلوب فسحها غير تجارية ولالستخدام الشخص ي فقط .ب

الطبي التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية عن طريـق  االدعاءال يسمح بدخول األدوية واملستحضرات الصيدالنية والعشبية واملنتجات ذات  28/2

 .(٢٧املختصة )مرفق رقم  الجهةاإلنترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن مسبق بذلك من 

 

 

 

 

 

 

 

 املادة التاسعة والعشرون:

مع مراعاة االستثناء الوارد في املادة )السادسة عشرة( يحظر على مستودعات اإلتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية بيع املستحضرات  

 الصيدالنية والعشبية لغير املنشأة الصحية والصيدلية املرخص لها.

 

 الثالثون: املادة

شرط ب ملستودعات االتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية استيراد املستحضرات الصيدالنية والعشبية املسجلة إذا لم يوفرها املصنع املنتج،

 .موافقة الوزارة

 الالئحة: 

  :التاليةإذا لم يوفر املصنع املنتج املستحضر الصيدالني أو العشبي فيـسمح باسـتيراده وفـق الشروط  ٣0/1

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

إذن اسـتيراد يحدد اسـم املستحضر وشكله الصيدالني وتركيزه وحجم العبوة والكمية املستوردة والجهة الصانعة وبلد  املختصة الجهةتصدر  .ب

 .املنشأ

 .سعر بيع املستحضر إذا اختلف حجم العبوة املستوردة وفق أسس تسعير املستحضرات صةاملخت الجهةتحدد  .ج

 .يلتـزم املـستورد ببيع املستحضر بالسعر الرسمي ويعفى من طباعة رقم التسجيل والسعر على املستحضر املستورد .د
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 أن تكون املستحضرات املستوردة مطابقة ملتطلبات نظام التتبع اإللكتروني. .ه

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

 فورا عن أي مالحظات بهذا الخصوص.

 بتحديد سعر البيع للمستحضر املستورد. املختصة الجهةتقوم  .ز

 

 املادة الحادية والثالثون:

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

 

 املادة الثانية والثالثون:

 ال يجوز استعمال مصنع املستحضرات الصيدالنية ألي غرض آخر غير تصنيع املستحضرات الصيدالنية والعشبية املرخص له بتصنيعها.

 

 املادة الثالثة والثالثون:

 يلتزم مصنع املستحضرات الصيدالنية والعشبية بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات الصيدالنية والعشبية. 

 الالئحة:

تطبيق ر التزامها بعلـى مصانع املستحضرات الصيدالنية والعشبية للتأكد مـن استمراتقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بإجراء الفحص الدوري  1/٣٣

 (.1٣مرفق رقم أسـس ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات الصيدالنية والعشبية )

 

 

 

 

 

  املادة الرابعة والثالثون:

 لإلجراءات التي تحددها الالئحة.
ً
 تصفى املنشأة الصيدلية وفقا

 الالئحة:

أو من ينوب -تحت التصفية االستمرار في بيع املنتجات املوجودة باملنشأة خالل فترة التصفية تحت مسؤولية املالك الصيدلية يجوز للمنشأة  1/٣٤

 وبمعرفة الصيدلي مدير املنشأة  وذلك دون الدخول في صفقات شراء منتجات جديدة.  -عنه في حال وفاته

 على األقل قبل البدء في إجراءات التصفيةإب أو منشأة بيع املستحضرات العشبية ةالصيدلييقوم مالك  2/٣٤
ً
 خالل ثالثين يوما

ً
 خطار الوزارة كتابة

يقوم مالك مصنع املستحضرات الصيدالنية، أو مستودع اإلتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية بالجملة، أو املكتب العلمي لشركة  ٣٤/٣

 على األقل قبل البدء ب الدوائية وتحليل املستحضرات الصيدالنية االستشاراتاألدوية، أو مركز 
ً
 خالل ثالثين يوما

ً
إخطار الهيئة العامة للغذاء كتابة

 في إجراءات التصفية

 رفاق املعلومات التالية مع اإلخطار:بإيقوم مالك املنشأة الصيدلية  ٣٤/٤

 املنشأة وعنوانها ورقم ترخيصها ورقم الهاتف. اسم .أ

 با .ب
ً
 ملواد املخدرة واملؤثرات العقلية املوجودة ومقاديرها.بيانا

 تحديد موعد التصفية واإلغالق. .ج
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اإلعالن عن تصفية املنشأة في صحيفتين محليتين تصدر إحداهما في مقر املنشأة الصيدلية فإن لم تكن هناك بيقوم مالك املنشأة الصيدلية  ٣٤/٤

 موعد اإلغالق 
ً
ورقم هاتف الصيدلية وتعليق صورة من  واسم وعنوانصحيفة في املنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها موضحا

 الصيدلية. املنشأة اإلعالن على مدخل

إبالغ الوزارة بصورة من اإلعالن ويحدد تاريخ جرد األدوية املخدرة واملؤثرات العقلية ب أو منشأة بيع املستحضرات العشبية ةالصيدلييقوم مالك  ٣٤/٥

 لها بذلك.
ً
 إذا كانت املنشأة مرخصا

 عشبية بالجملة، أو املكتب العلمي لشركةيقوم مالك مصنع املستحضرات الصيدالنية، أو مستودع اإلتجار باملستحضرات الصيدالنية وال ٣٤/٦

إبالغ الهيئة العامة للغذاء والدواء بصورة من اإلعالن ويحدد تاريخ جرد بالدوائية وتحليل املستحضرات الصيدالنية  االستشاراتاألدوية، أو مركز 

 لها بذلك.
ً
 األدوية املخدرة واملؤثرات العقلية إذا كانت املنشأة مرخصا

 ل مع األدوية املوجودة في املنشأة الصيدلية بإحدى الطرق التالية:يتم التعام 7/٣٤

 إعادتها إلى املصنع أو املوزع. .أ

 أو من ينوب عنه في حال وفاته.-بيعها إلى منشأة صيدلية مرخص لها تحت إشراف مالك الصيدلية  .ب

تحددها املادة الثامنة من نظام إجراءات وضوابط املواد املخدرة يتم التعامل مع املواد املخدرة واملؤثرات العقلية بحسب اإلجراءات التي  ٣٤/٨

 واملؤثرات العقلية

 دة في الصيدلية إلى أقرب صيدلية مرخص لها بعد التنسيق مع املرض ى.و الوصفات وملفات املرض ى املوج تسليميتم  9/٣٤

 ي:في املوعد والتاريخ املحدد إلغالق املنشأة بما يل -في حال وفاته أو من ينوب عنه- أو منشأة بيع املستحضرات العشبية ةالصيدلييقوم مالك  10/٣٤

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

 .ترخيص إلى الوزارةالرفع طلب إلغاء  .ب

 .رفع نتائج جرد األدوية واألدوية املخدرة إلى الوزارة .ج

مصنع املستحضرات الصيدالنية أو مستودع اإلتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية بالجملة أو املكتب العلمي لشركة يقوم مالك  11/٣٤

أة في املوعد والتاريخ املحدد إلغالق املنش -أو من ينوب عنه في حال وفاته- الدوائية وتحليل املستحضرات الصيدالنية االستشاراتأو مركز  األدوية

 ا يلي:بم

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

 .ترخيص إلى الهيئة العامة للغذاء والدواءالرفع طلب إلغاء  .ب

 والدواء.رفع نتائج جرد األدوية واألدوية املخدرة إلى الهيئة العامة للغذاء  .ج

 

 املادة الخامسة والثالثون: 

 للوزارة حق التفتيش على املنشآت الصيدلية للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام والئحته والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ويكون  

 ملندوبيها، الحق في ضبط املخالفات.

 الالئحة:

ت الصحية، على أن تتم زيارة الصيدليات ومنشآ اعضاء التفتيش بكل مديرية للشؤون و من يفوضهأيشكل بقرار من الوكيل املساعد لاللتزام  1/٣٥

 . ويجوز اختيار أعضاء التفتيش من خارج الوزارة.التفتيش عضاءأ من اثنان عن يقل ال  بما بيع املستحضرات العشبية

 :املهام التاليةالتفتيش  أعضاء ولىيت 2/٣٥

تصدرها  التي والتعليماتوالئحته التنفيذية والقرارات  هذا النظامالتأكد من التزام الصيدليات ومنشآت بيع املستحضرات العشبية بما ورد في  .أ

 .الوزارةالرقابية التي تطلقها  واألنظمة االلكترونيةة من خالل الزيارات التفتيشية ار الوز 

ر عن أنشطتها وترفع كل مديرية شؤون صحية تقرير دوري بعمل اللجان للوكالة املساعدة كل لجنة من لجان التفتيش بإعداد تقري تقوم .ب

 .لاللتزام
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 :يكون ألعضاء التفتيش الصالحيات التالية ٣٥/٣

ارج خزيارة الصيدليات ومنشآت بيع املستحضرات العشبية الواقعة في نطاق مديرية الشؤون الصحية التي تمثلهم كما يمكنهم مباشرة مهامهم  .أ

 .الوكيل املساعد لاللتزام أو من يفوضه وبقرار من لذلك دعت الحاجة ذانطاق املديرية إ
 .االطالع على السجالت وتفقد مرافق ومحتويات املنشأة وأقسامها ونظامية عمل الكوادر فيها .ب
 .واملواصفات الفنية واإلداريةالتأكد مـن التزام الصيدليات ومنشآت بيع املستحضرات العشبية بجميع الشروط العامة والخاصة  .ج
وترفق به الوثائق التي تحصل عليها، ويلتزم أعضاء  "إن وجدت" يعد عضو التفتيش محضر يثبت فيه املالحظات واملخالفات عند التفتيش .د

لجنة املخالفات وذلك بعد بالصيدلية أو منشأة بيع املستحضرات العشبية قبـل احالتهـا الـى  التفتيش بإثبات الزيارة فـي السجل املعـد لذلـك

 استكمال املحاضر املعتمدة.
 :التقييم الذاتي ٣٥/٤

والتي من خالله تقوم الصيدلية أو منشأة بيع برنامج التقييم الذاتي تخضع الصيدليات ومنشآت بيع املستحضرات العشبية ل .أ

 وزارة الصحة.في املستحضرات العشبية بتقييم ذاتي ملدى التزامها باألنظمة واللوائح املعمول بها 

تعتبر نتائج التقييم الذاتي بعد موافقة املشرف على الصيدلية أو منشأة بيع املستحضرات العشبية واعتمادها من قبل لجنة التفتيش  .ب

 بمثابة محضر التفتيش.

ذاتي نامج التقييم الفي حال قيام الصيدلية أو منشأة بيع املستحضرات العشبية باإلخطار طواعية عن أي مخالفات لديها من خالل بر  .ج

 فتعطى بموجبه مهلة تصحيحية حسب ما هو منصوص عليه في برنامج التقييم الذاتي.

في حال عدم التزام الصيدلية أو منشأة بيع املستحضرات العشبية باملهلة التصحيحية وبدون الحصول على موافقة الوزارة لتمديد  .د

 املختصة التخاذ اإلجراءات النظاميةاملهلة ألسباب مبررة، يتم إحالة املخالفات للجنة 

في  يةومنتجات التجميل واألجهزة الطب املستحضرات الصيدالنية واألدوية العشبية واملكمالت الغذائيةتتولى الجهة املختصة التفتيش على  ٣٥/٥

 إلجراءات التفتيش املعتمدة )مرفق رقم  املنشآت الصيدلية
ً
 (.٢٨وفقا

 اإلتجار باملستحضرات الصيدالنية والعشبية بالجملة، اتنع املستحضرات الصيدالنية، مستودعامصفتيش على تتولى الجهة املختصة الت ٣٥/٦

 إلجراءات التفتيش املعتمدة )مرفق رقم الدوائية وتحليل املستحضرات الصيدالنية االستشاراتكز امر و األدوية،  اتلشرك ةتب العلميااملكو 
ً
 (.٢٨ وفقا

 

 

 املادة السادسة والثالثون: 

 .يخضع اإلعالن عن املستحضرات الصيدالنية والعشبية في أجهزة اإلعالم للضوابط التي تحددها الالئحة 

 الالئحة:

 واملــؤتمرات والنــدواتيحظر اإلعـالن عـن املستحـضرات الـصيدالنية والعـشبية التـي يتطلـب الحـصول عليهـا وصــفة طبيــة إال فــي املجــالت  1/٣٦

 .والنــشرات العلميــة املخصــصة للممارسين املهنيين

 بيــةالتـي يتطلـب الحـصول عليهـا وصــفة ط يجب أن تكون نصوص البيانات والنشرات واإلعالنات الخاصـة باملستحـضرات الـصيدالنية والعشبية 2/٣٦

هو محدد فـي النـشرة الخاصة باملستحضر أو ملخـص خـواص املستحـضر املعتمدة لدى الهيئة  متفقة مع ما تحتويه من مواد وخواص عالجية وفق ما

 (.٢٩)مرفق رقم  العامة للغذاء والدواء

ن املختلفة سائل اإلعال يسمح باإلعالن عن املستحضرات الصيدالنية والعشبية التي يسمح النظـام للـصيدلي بصرفها بدون وصفة طبية في و  ٣٦/٣

فق مـع مـا ا تتالحـصول علـى موافقـة الهيئة العامة للغذاء والدواء علـى نـصوص البيانـات والنـشرات واإلعالنـات ووسائلها قبل النشر للتأكد من أنهبعد 

 تحـضر واص املسة والعشبية من مواد وخواص عالجية وفق ما هو محدد فـي النـشرة الخاصة باملستحضر أو ملخـص خـتحتويه املستحـضرات الـصيدالني

 (.٣٠)مرفق رقم 
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وحمالت التوعية باألمراض والتثقيف الصحي للشروط والضوابط املعتمدة لدى  ،خضع املحاضرات العلمية املوجهة للممارسين الصحيينت ٣٦/٤

 (٣٢،  ٣1)مرفق رقم  الهيئة العامة للغذاء والدواء

 (.٣1)مرفق رقم  الصحيين للممارسين موجهة علمية محاضرة بعمل الرغبة حالة في والدواء للغذاء العامة الهيئة موافقة على الحصول  يجب ٣٦/٥

 

  املادة السابعة والثالثون: 

 لنظام املؤسسات الصحية الخاصة الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم )م/
ً
في مخالفات أحكام  ٣/11/1٤2٣( والتاريخ ٤0تنظر اللجان املكونة وفقا

  هذا النظام.

 توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات االتية: –دون إخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام اخر  –ويجوز لها 

 اإلنذار.  -1

 غرامة مالية ال تزيد على مائة ألف ريال. -2

٣-   .
ً
 إغالق املنشأة ملدة ال تزيد عن ستين يوما

 إلغاء ترخيص املنشأة. -٤

 من تاريخ إبالغ املخالف بالقرار. ويجوز نشر قرار وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير، ويجوز التظلم من 
ً
قرارتها أمام ديوان املظالم خالل ستين يوما

 منطوق العقوبة النهائي على نفقة املخالف في ثالث صحف محلية تصدر إحداها في مقر املنشأة الصيدلية.

 

  املادة الثامنة والثالثون:

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.يصدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا النظام خال
ً
 ل تسعين يوما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املادة التاسعة والثالثون:

تحضرات ملسيلغي هذا النظام املواد املتعلقة باإلتجار باألدوية واملستحضرات الطبية الواردة في نظام مزاولة مهنة الصيدلة واإلتجار باألدوية وا 

 ه.18/٣/1٣98( وتاريخ 18الطبية الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم )م/

 

 املادة األربعون:

 ألحكام هذا مع مراعاة االستثناء الوارد في الفقرة 
ً
)أ( من املادة )الثالثة( من هذا النظام، على جميع املنشآت الصيدلية تكييف أوضاعها وفقا

 النظام خالل سنه من تاريخ العمل به.

 الالئحة:

 ألحكام هذالقائمة جميع املنشآت الصيدلية  يجب على ٤0/1
ً
 .هخالل سنة من تاريخ صدور  والئحته التنفيذية ا النظامتكييف أوضاعها وفقا
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 املادة الحادية واألربعون:

 من تاريخ نشره. 
ً
 ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما

 الالئحة: 

 تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها. ٤1/1
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