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وزارة ال�صحـــــــة

قــرار وزاري 

رقـــم 2015/124

 باإ�صـدار الالئحـة التنظيميـة للم�ؤ�صـ�صات ال�صحيـة اخلا�صـة

لعــالج وتاأهيــل مر�صــى الإدمــان علــى املخـــدرات وامل�ؤثـــرات العقليـــة

ا�ستنادا اإىل قانون مزاولة مهنة الطب الب�سري وطــب الأ�سنــان ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطانــي 

رقم 96/22 ، 

واإىل قانــون مزاولــة مهنـــة ال�سيدلـــة وتنظيـــم املوؤ�س�سات ال�سيدلنيــة ال�ســـادر باملر�ســــوم 

ال�سلطاين رقم 96/41 ، 

واإىل قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/17 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/36 بتحديد اخت�سا�سات وزارة ال�سحة واعتماد هيكلها 

التنظيمي ، 

واإىل القرار الــوزاري رقم 2001/98 باإ�ســدار الالئحة التنفيذية لقانـون مكافحــة املخــدرات 

واملوؤثرات العقلية ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 2009/25 باإ�سدار لئحة تنظيم امل�ست�سفيات اخلا�سة ، 

 وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .  

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمــل باأحكام لئحة تنظيم املوؤ�س�ســـات ال�سحية اخلا�ســـة لعالج وتاأهيل مر�ســـى الإدمـــان 

على املخدرات واملوؤثرات العقلية املرفقة .  

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .  

�صدر فـي  :   8 / 12 /1436هـ 

امل�افــــق  : 22 /  9  /2015م
د . اأحمد بن حممد بن عبيد ال�صعيدي

                                                                         وزيــــــــــــــــــــــــــــر ال�سحـــــــــــــــــــــــــــــة 



اجلريدة الر�سمية العدد )1116(

 الالئحـة التنظيميـة للم�ؤ�صـ�صات ال�صحيـة اخلا�صـة

لعــالج وتاأهيــل مر�صــى الإدمــان علــى املخـــدرات وامل�ؤثـــرات العقليـــة

الف�صــل الأول

تعاريــف واأحكـام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيــق اأحكـــام هذه الالئحة ، يكون للكلمات والعبارات التاليــــة املعــنى املبـــني قريـــن 

كل منها ، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

الــــــــوزارة :

وزارة ال�سحة . 

املديريــــــة : 

املديرية العامة للموؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سـة .  

امل�ؤ�ص�صـــةال�صحيــة : 

املوؤ�س�ســـات ال�سحيـــة اخلا�ســــة لعــــالج وتاأهيل مر�ســـى الإدمـــان علـــى املخـــدرات واملوؤثــــرات 

العقلية ، وت�سمل كال من مراكز التاأهيل النهاري لالإدمان اأو بيوت التعافـي اأو م�ست�سفيات 

عالج وتاأهيل الإدمان . 

اللجنــــة  :

جلنة موؤ�س�سات عالج وتاأهيل مر�سى الإدمان على املخدرات واملوؤثرات العقلية واملن�سو�ض 

عليها فـي املــادة ) 3 ( من هذه الالئحة . 

مركـز التاأهيـل النهـاري لالإدمـان :

موؤ�س�سة �سحية معدة ل�ستقبال مر�سى الإدمان على املخدرات واملوؤثرات العقلية لتقييــمهم 

وتاأهيلهم نف�سيا واجتماعيا ومهنيا ، بحيث ل تتجاوز مـدة اإقامتهـم فـي املركـز يومـا كامـال . 
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بيــ�ت التعافـــي :

العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  على  الإدمان  من  املتعافني  ل�ستقبال  معدة  �سحية  موؤ�س�سة 

لتاأهيلهم نف�سيا واجتماعيا ومهنيا وم�ساعدتهم على الندماج فـي املجتمع ، بحيث ل تقل 

مدة اإقامتهم فيها عن يوم واحد . 

م�صت�صفـى عـالج وتاأهيـل الإدمـان :

موؤ�س�سة �سحية معدة ل�ستقبال مر�سى الإدمان على املخدرات واملوؤثرات العقلية للك�سف 

عليهم وعالجهم وتاأهيلهم نف�سيا واجتماعيا ومهنيا .  

املــادة ) 2 (

يطبق فـي �ساأن خمالفة اأحكام هذه الالئحة القواعد والعقوبات الواردة فـي قانون مزاولة 

مهنة الطب الب�سري وطب الأ�سنان ، وقانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ، وقانون 

مزاولة مهنة ال�سيدلة وتنظيم املوؤ�س�سات ال�سيدلنية امل�سار اإليها ، كل فـي نطاق اأحكامه . 

الف�صــل الثانــي

�صـروط واإجــراءات الرتخيـ�ص

املــادة ) 3 (

يتوىل البت فـي طلبات الرتخي�ض للموؤ�س�سات ال�سحية جلنة ي�سدر بت�سكيلها واإجراءات 

عملها قرار من الوزير . 

املــادة ) 4 (

ل يجــــوز للموؤ�س�ســــة ال�سحيـــة مزاولــــة ن�ساطهـــا اإل بعـــد احل�ســـول علــى ترخيـــ�ض بــــذلك 

من اللجنة ، وين�سر هذا الرتخي�ض فـي اجلريدة الر�سمية على نفقة املرخ�ض له .  

املــادة ) 5 (

ل يجـــوز الرتخيــــ�ض للموؤ�ســـ�سة ال�سحية مبمار�ســـة ن�ساطـــها اأو جتديـــد هــــذا الرتخيـــــ�ض 

اإل بعد التاأمني ل�سالح الغري �سد امل�سوؤولية عن الأخطاء الطبية ، وعلى اأن تكون م�ستوفية 

لال�سرتاطات وال�سوابط املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة . 
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املــادة ) 6 (

يقدم طلب الرتخي�ض اإىل املديرية على النموذج املعد لذلك ، مرفقا به امل�ستندات الآتية :

ن�سخة من البطاقة ال�سخ�سية اأو جواز ال�سفر .     1

ن�سخة من �سهادة ال�سجل التجاري .     2

اإي�سال �سداد الر�سم .    3

البيانات التي تو�سح موقع املوؤ�س�سة املطلوب الرتخي�ض لها .    4

املــادة ) 7 (

ت�سجل جميع طلبات الرتخي�ض لدى املديرية فـي ال�سجل املخ�س�ض ، يدون فيه ما ياأتي :

تاريخ تقدمي الطلب .     1

رقم الت�سجيل .     2

قائمة امل�ستندات املرفقة بالطلب .     3

املــادة ) 8 (

تتولــى املديرية فح�ض طلب الرتخيـــ�ض وا�ستيفاء كافة امل�ستندات والبيانـــات ، ثـــم رفعـــه 

اإىل اللجنة م�سفوعا بتقريرالزيارة ملوقع املوؤ�س�سة ال�سحية املطلوب الرتخي�ض لها ، وتقوم 

اللجنـــة باإ�سدار موافـــقة مبدئية تتوىل املديريـــة اإخطار مقدم الطلب بها خـــالل اأ�سبـــوع 

من تاريخ �سدورها . 

ويجب على مقدم الطلب اأن ي�ستكمل اإجراءات الرتخي�ض خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ 

، ويجوز للجنة منح مقدم الطلب  املوافقة ملغاة  واإل اعتربت  املبدئية  باملوافقة  اإخطاره 

مهلة اأخرى ل تتجاوز )6( �ستة اأ�سهر ل�ستكمال اإجراءات الرتخي�ض اإذا قدم عذرا مقبول 

للجنة .  

املــادة ) 9 (

ت�سدر اللجنة قرارها فـي طلب الرتخي�ض خالل)60( �ستني يوما من تاريخ ا�ستيفاء كافة 

امل�ستندات والبيانات املطلوبة ، ويجب على اللجنة ت�سبيب قرارها فـي حالة رف�ض الطلب .  

ويعد م�سي هذه املدة دون البت فـي الطلب رف�سا له . 
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املــادة ) 10 (

ي�ســدر الرتخيــ�ض ملـــدة )2( �سنتـــني ، ويجوز جتديـــده ملـدة اأو ملــدد اأخـــرى مماثلــــة بــــذات 

اأن يقدم طلب التجديد خالل )30( الثالثني يوما ال�سابقة  الإجراءات وال�سروط ، على 

على انتهاء الرتخي�ض . 

املــادة ) 11 (

يجوز لذوي ال�ساأن التظلم من قرارات اللجنة اإىل الوزير خالل )60( �ستني يوما من تاريخ 

اإخطارهــم بهــا اأو علمهـــم بهــــا علمــــا يقينيـــا . ويكون البت فيــه خــــالل )30( ثالثـــني يومـــا 

من تاريخ تقدميه ، ويعد م�سي هذه املــدة دون رد ، رف�سا للتظلم . 

الف�صــل الثالـــث

التزامـــات امل�ؤ�ص�صـــة ال�صحيـــة

املــادة ) 12 (

يحظــر علــى املوؤ�س�ســـة ال�سحية ت�سغيــل العاملــني بالوظائــف الطبيــة والوظائـــف الطبيـــة 

امل�ساعدة بها اإل بعد احل�سول على ترخي�ض مبزاولة املهنة من الوزارة .  

املــادة ) 13 (

يحظر على املوؤ�س�سة ال�سحية القيام بالدعاية العلنية دون احل�سول على ترخي�ض م�سبق 

من املديرية ، كما يحظر على املوؤ�س�سة ال�سحية كتابة و�سفة طبية اإل على النموذج املعتمد 

من الوزارة .  

املــادة ) 14 (

يحظر على املوؤ�س�سة ال�سحية تدوين اأي بيانات على لئحــة املوؤ�س�سة اأو على منوذج الو�سفة 

الطبية تخالف البيانات الواردة فـي ترخي�سها .  

املــادة ) 15 (

يجـــب علــــى املوؤ�ســ�سة ال�سحيـــة تبليـــغ املديرية واأقـــرب مركــــز �سرطة عن اأي حادث جنائــي 

اأو اعتـــداء اأو وفــاة حتــدث للمر�ســى املراجعــني لها اأو املنومــني فيهــا ، وعليهــا اأن حتتفــظ 

ب�سجل عن احلوادث والإ�سابات والبالغات . 
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املــادة ) 16 (

يجـــب علـــى املوؤ�س�ســـة ال�سحيـــة تطبيق �سيا�سات و�سوابــط التعامــل مــع الأدويــــة املخـــدرة 

واملوؤثرات العقلية ال�سادرة عن الوزارة . 

املــادة ) 17 (

يجــب علــــى املوؤ�س�ســـــة ال�سحيـــــة اإر�ســـــال اإح�سائيـــــات �سهريــــة خا�ســــة مبر�ســـى الإدمـــــان 

على املخدرات واملوؤثرات العقلية اإىل اللجنــة الوطنية ل�سوؤون املخدرات واملوؤثــرات العقليــة 

لقيدها فـي ال�سجل اخلا�ض بح�سر حالت الإدمان . 

املــادة ) 18 (

يجب على املوؤ�س�سة ال�سحية اللتزام ب�سوابط و�سيا�سات مكافحة العدوى واإبالغ املديرية 

باحلالت املر�سية املعدية . 

املــادة ) 19 (

يجب على جميع العاملني باملوؤ�س�سة ال�سحيـــة مراعـــاة اللتــزام باأخالقيــات املهــن الطبيــة 

والطبية امل�ساعدة وقواعدها واأ�سولها . 

الف�صــل الرابــع

مركــز التاأهيــل النهــاري لالإدمــان

املــادة ) 20 (

يجب اأن ي�ستوفـي مركز التاأهيل النهاري لالإدمان الآتي :

و�سائل ال�سالمة باملبنى وفقا ل�سروط الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .     1

لوحات اإر�سادية ملختلف الأق�سام واخلدمات .     2

م�سدر �سحي للمياه الباردة وال�ساخنة فـي دورات املياه واأحوا�ض غ�سيل الأيدي    3

طوال الوقت .  

نظام ال�سرف ال�سحي للمبنى .     4
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م�سعد اإذا كان املبنى مكونا من )3( ثالثة اأدوار فاأكرث .     5

خدمة التلفاك�ض والإنرتنت ح�سب احتياجات وحجم املركز .    6

الإ�ساءة والتهوية املنا�سبة للمبنى .     7

مداخل وخمارج وخدمات خم�س�سة للمعاقني .     8

لوحــة اإر�ساديـة عنــد مدخل املبنى تو�سـح ا�ســـم املركــز وتخ�س�ســـه وحتـــدد مواعيـــد    9

العمل به . 

اأثاث ومعدات واأجهزة طبية وغري طبية ح�سب ال�سرتاطات املعتمدة من الوزارة .    10

نظام معلومات �سحي اإلكرتوين .     11

اأماكن منا�سبة لنتظار الرجال واأخرى للن�ساء .    12

اأن ي�ستمل املركز على الآتي :   13

ق�سم للمعاينة والك�سف الطبي واملخربي .    

ق�سم خلدمات الإر�ساد والتوجيه النف�سي .   

ق�سم خلدمات التاأهيل الجتماعي .   

ق�سم خلدمات التاأهيل البدين .    

ق�سم خلدمات التاأهيل املهني .    

قاعة لالجتماعات .    

قاعة لال�سرتاحة والت�سلية مزودة بتلفاز .    

غرفة لالإدارة .    

خدمات التغذية والنظافة ح�سب احتياجات وحجم املركز .     14

كامريات مراقبة داخلية وخارجية .     15

املــادة ) 21 (

يجــب على مركز التاأهيل النهــاري لالإدمان توفري الكـــوادر الآتيــة كحــد اأدنــى ، وذلك وفقــا 

للمعايري وال�سوابط املعتمدة من الوزارة :
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العــــددالفئـــــــــةم

الك�ادر الطبية والطبية امل�صاعدة

1طبيب اخت�سا�سي اأو ممار�ض )اإدمان/نف�سي(1

2التمري�ض )ممر�سة وممر�ض(2

2مر�سد نف�سي/اأخ�سائي نف�سي3

2اأخ�سائي علم اجتماع4

1اأخ�سائي عالج مهني5

1مدرب لياقة بدنية6

الك�ادر الإدارية واملالية

1موظف لل�سوؤون الإدارية واملالية1

1موظف ا�ستقبال2

1حار�ض اأمن 3

الف�صــل اخلامـــ�ص

بيــــ�ت التعافــــي

املــادة ) 22 (

يجب اأن ت�ستوفـي بيوت التعافـي الآتي :

و�سائل ال�سالمة باملبنى وفقا ل�سروط الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .     1

لوحات اإر�سادية ملختلف الأق�سام واخلدمات .     2

م�سدر �سحي للمياه الباردة وال�ساخنة فـي دورات املياه واأحوا�ض غ�سيل الأيدي    3

طوال الوقت .  

نظام ال�سرف ال�سحي للمبنى .     4

م�سعد اإذا كان املبنى مكونا من )3( ثالثة اأدوار فاأكرث .     5

خدمة التلفاك�ض والإنرتنت ح�سب احتياجات وحجم املبنى .    6
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الإ�ساءة والتهوية املنا�سبة للمبنى .     7

مداخل وخمارج وخدمات خم�س�سة للمعاقني .     8

لوحــة اإر�ساديــة عنــد مدخــل املبنى تو�سح ا�سمه وتخ�س�سه وحتدد مواعيــد العمــل    9

به . 

اأثاث ومعدات واأجهزة طبية وغري طبية ح�سب ال�سرتاطات املعتمدة من الوزارة .    10

نظام معلومات �سحي اإلكرتوين .    11

اأن ت�ستمل بيوت التعافـي على الآتي :    12

ق�سم الإر�ساد والتوجيه النف�سي .   

ق�سم التاأهيل الجتماعي .    

ق�سم التاأهيل البدين .    

ق�سم التاأهيل املهني .    

ق�سم ال�سوؤون الإدارية واملالية .    

ق�سم التغذية .    

ق�سم النظافة .    

اأ�سرة ل تقل عن )12( اثني ع�سر .    

قاعات للعالج اجلماعي ل تقل عن )2( قاعتني .    

قاعـــــات داخليــــة لال�سرتاحـــة وللت�سليـــة مـــزودة بالو�سائــــل الرتفيهيــــة ل تقـــــل   

عن )2( قاعتني . 

اأماكن ترفيهية مفتوحة خارجية )حديقة/ملعب( .   

غرفة لل�سالة )للرجال/للن�ساء( .    

مكتبة .    

احلرا�سات الأمنية .    

الغ�سيل .    

الب�ستنة .    
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املــادة ) 23 (

يجب على بيوت التعافـي توفري الكوادر الآتية كحد اأدنى ، وذلك وفقا للمعايري وال�سوابط 

املعتمدة من الوزارة  :

العــــــددالفئــــــــةم

3مر�سد تعاف1

2مر�سد نف�سي2

2اأخ�سائي اجتماعي3

1اأخ�سائي عالج مهني4

1مر�سد ديني5

1مدرب لياقة بدنية6

1م�سرف �سكن/كل )12( اثنتي ع�سرة �ساعة7

1موظف ا�ستقبال8

1موظف لل�سوؤون الإدارية واملالية9

1حار�ض اأمن10

الف�صـــل ال�صـــاد�ص

م�صت�صفــى عــالج وتاأهيــل الإدمــان

املــادة ) 24 (

يجـب اأن ي�ستوفـي م�ست�سفى عالج وتاأهيل الإدمـــان جميــع ا�ستــراطــات وموا�سفـــات املبنـى ، 

وال�سرتاطـــات العامــة واخلا�ســة فـي ت�سميـــم وت�سطيب امل�ست�سفى ، وال�ستــراطات املقـــررة 

، وت�سميم جميع اخلدمات الهند�سية طبقا للموا�سفات الفنية واملن�سو�ض  املبنى  ملرافق 

عليها فـي لئحة تنظيم امل�ست�سفيات اخلا�سـة امل�سار اإليها ، مبا يتفق مع املرافــق التي يتكون 

منها م�ست�سفى عالج وتاأهيل الإدمان .  
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املــادة ) 25 (

يجب األ يقل عدد الأ�سرة فـي م�ست�سفى عالج وتاأهيل الإدمان عن )12( اثني ع�سر .  

املــادة ) 26 (

تتكون مرافق م�ست�سفى عالج وتاأهيل الإدمان من  :

ق�سم العيادات اخلارجية .     1

ق�سم الطوارئ .     2

ق�سم املخترب .     3

ق�سم ال�سيدلية :   4

�سيدلية خارجية : خلدمة مر�سى العيادات اخلارجية .    

�سيدلية داخليـــــة : خلدمة املر�سى املنومني .    

ق�سم الأ�سعة .     5

ق�سم اأجنحة الإقامة )التنومي( :   6

جناح العالج الطبي "عالج الأعرا�ض الن�سحابية" .    

جناح التاأهيل .    

اأق�سام التاأهيل :   7

ق�سم الإر�ساد والتوجيه النف�سي - )الفردي/واجلماعي ( .   

ق�سم التاأهيل الجتماعي .    

ق�سم التاأهيل البدين .    

ق�سم التاأهيل املهني .    

قاعات للعالج اجلماعي ل تقل عن )2( قاعتني .    

قاعــــات داخليــــة لال�سرتاحــــة وللت�سليــــة مـــزودة بالو�سائـــل الرتفيهيــــة ل تقــــل   

عن )2( قاعتني . 
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اأماكن ترفيهية مفتوحة خارجية )حديقة/ملعب( .   

غرفة لل�سالة )للرجال/للن�ساء( .    

الأق�سام امل�ساندة :   8

ق�سم ال�سوؤون الإدارية واملالية .    

ق�سم التغذية .    

ق�سم النظافة .    

احلرا�سات الأمنية .    

الغ�سيل .    

الب�ستنة .    

املــادة ) 27 (

يجب اأن حتتوي اأجنحة الإقامة )التنومي( مب�ست�سفى عالج وتاأهيل الإدمان على  :

غرف منفردة .     1

غرف مزدوجة .      2

غرف خا�سة للعزل .     3

غرفة حجز لحتواء احلالت املتهيجة .    4

املــادة ) 28 (

يجب تزويد اأق�سام م�ست�سفى عالج وتاأهيل الإدمان واأجنحته بالأجهزة واملعدات الأ�سا�سية 

الالزم توفرها بكل ق�سم ، وبالأخ�ض ما ياأتي  :

الأ�سرة املجهزة باخلدمات الإ�سعافية بق�سم الطوارئ .    1

�سيارة اإ�سعاف على مدار ال�ساعة .     2

اأجهزة الك�سف عن املخدرات واملوؤثرات العقلية ، والأمرا�ض املعدية )مر�ض نق�ض    3

املناعة املكت�سب ، واأمرا�ض اللتهاب الكبدي الوبائي( .  

جهاز الأ�سعة ال�سينية الرقمية .     4
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املــادة ) 29 (

يجب على م�ست�سفــى عالج وتاأهيل الإدمان توفيــر الكـــوادر الآتيـــة كحــــد اأدنــى ح�ســب �سعـــة 

امل�ست�سفى ودرجة ت�سنيفه ، وذلك وفقا للمعايري وال�سوابط املعتمدة من الوزارة  :

العــــــــــددالفئـــــــةم

الك�ادر الطبية

1 )لكل 60 �سريرا(طبيب ا�ست�ساري اإدمان/نف�سي1

1 )لكل 20 �سريرا(طبيب اخت�سا�سي اإدمان/نف�سي2

1 )لكل 20 �سريرا(طبيب ممار�ض اإدمان/نف�سي3

1طبيب ممار�ض اأمرا�ض باطنية4

الك�ادر الطبية امل�صاعدة

1م�سوؤول التمري�ض1

4م�سرف/م�سرفة متري�ض2

ممر�ض/ممر�سة قانونية3

1 )لكل 5 اأ�سرة( لكل مناوبة

تكون موزعة على املناوبات ح�سب الآتي  :

)43%( فـي املناوبة ال�سباحية

)32%( فـي املناوبة امل�سائية

)25%( فـي املناوبة الليلية

م�ساعدين �سحيني )م�سمد(4

1 )لكل 20 �سريرا( لكل مناوبة

تكون موزعة على املناوبات ح�سب الآتي  :

)43%( فـي املناوبة ال�سباحية

)32%( فـي املناوبة امل�سائية

)25%( فـي املناوبة الليلية
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العــــــــددالفئـــــــةم

1اأخ�سائي علم نف�ض اإكلينيكي5

1 )لكل 10 اأ�سرة(مر�سد نف�سي/اأخ�سائي نف�سي6

1 )لكل 10 اأ�سرة(اأخ�سائي علم اجتماع7

1 )لكل 10 اأ�سرة(اأخ�سائي عالج مهني8

1 )لكل 5 اأ�سرة(مدرب لياقة بدنية9

1 )لكل مناوبة(�سيديل10

2 )لكل مناوبة(م�ساعد �سيديل11

1 )لكل مناوبة(فني اأ�سعة12

1 )لكل مناوبة(فني خمترب13

الك�ادر الإدارية واملالية

1

الإدارية  بال�سوؤون  خمت�ض  موظف 

ح�سب ال�سوابط وال�سرتاطات واملالية

اخلا�سة بامل�ست�سفيات اخلا�سة املعتمدة 

من قبل الوزارة

موظف ا�ستقبال2

حار�ض اأمن3


