
 



 

ا ة الص ال دد ز ل العائددأص لمعددام ا ل لاااا اإأال ددة  هعلزددب لدداإ شددامج ة العامددة أل ددج هددة    قددأ دّددأز

 .لم ل ة ال  ألة ةلمخهلف الأةائل الهالعة ل ا

 : قسم هذا الأل ج الى دللعة دقسام ه 

 أل ج إ لاااا المعام ا اإأال ة ف  م ل ة ال  ألة )ال  ا الثان ( .1

 ال  أل  المعام ا اإأال ة ف  أائلص الهفه شأل ج إ لاااا  .2

 أل ج إ لاااا المعام ا اإأال ة ف  أائلص المخألاا .3

 أل ج إ لاااا هسع ل األأة ة ف  للنان .4

 ةهأه  هذه الم مةّة اسهكماالً لما كان قأ  أل سالقاً:

 )أل ج إ لاااا المعام ا اإأال ة ف  م ل ة ال  ألة )ال  ا األةج 

  هس  ج األأة ة ةالمسه ضلاا ال  أالن ة ف  للنانأل ج إ لاااا 

 أل ج إ لاااا المعام ا اإأال ة ف  أائلص إسه لاأ ةه أ ل األأة ة 

دة د د اال الع قدة    أف الأل ج الى هةض ح المسهنأاا ال  مة ةملا ج س ل المعاملدة لي دة هسد  ج م مز

لص ةإ الة دي سةا هفاهم مع المةظف ن، ةذلك اسدهناأاً الدى ةهلش أ ّ قه م مع الة أاا المعن ة ف  الة ا

 القةان ن ةاألنظمة الملّ ة اإ لاا .

من س اسدة ال كدم اللشد أ فد  ة الص ال د ة العامدة، ةالهد  هعهمدأ ّلدى هةضد ح ضد أه  هذا العمج مدن 

ددة ا لمسدداالة ةهلسدد ا اإ ددلااا ا ةالشددفاف زة فدد  اهخدداذ القددلالا ةسدد ل المعددام ا ل ددأف هسدد  ج ّمل ز

 ةهمك ن المةاان من المااللة ل قه لعأ اسهكماله ملفه ةق امه لةا لاهه.

ف  م ل ة ال  ألة ف  مخهلف ة أاه ا ة  إنز هذا اإن ا  هة ثملص م  ةأ  ماّ  لمةظز ةللنامج ال د ز

 ، ةلددم  كدن ل ه قددب لدةال كفددااص ةمثدداللص كدج مددن أ. كةل دا لّ ددأي ةأ. ل هدا كددلم  ةأ. أ انددااإلكهلةن دة

ا  قهضد  الهنة ده لمدا  قةمدةن لده ةالس أص ل نا الة ملاأ شللج  ةأ. مالي هل   مال ةأ.سة ان أ اال  ممز

أص.    ث  شكج هذا العمج ةا أاً من ان ا اه م المهعأز

 

 ة العامةمأ ل ّام ة الص ال  ز 

ال  أ. ةل أ ّمز
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 مقّدمة .1

 

ا  يھدف ھذا الدليل الى تحديد المستندات الالزمة والشروط المفروضة والمراحل التي تمر بھ

د  ى ح وظفين عل ة والم ة اصحاب العالق ة تسھيل مھم رة المخدرات بغي ي دائ ة ف امالت االداري المع

تاذ ة االس ر الصحة العام الي وزي رار مع ا لق أتي تطبيق م سواء وھو ي ل رق ي حسن خلي  ١/١٦٣٥عل

اريخ  رين االول ٩بت ة  ٢٠١٣تش امالت االداري راءت المع ل إج اد دلي ق باعتم ي والمتعل رة ف دائ

  .المخدرات

ل  يتضمن ھذا الدليل جميع المعلومات حول الطلبات الخاصة بالمواد الخاضعة للرقابة من قب

درات رة المخ درا دائ انون المخ ة بق داول الملحق ى الج ة عل م والمدرج  ٦٧٣/٩٨ت رق

  ١٦/٣/٠١٩٩٨تاريخ
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 ضمن ھيكلية وزارة الصّحة العامة المخدرات دائرةموقع  .2
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 في وزارة الصحة العامة المخدرات دائرةمھام  .3

  دائرة المخدرات:   تتولى
 
دير .1 تيراد، تص نوية إلس راخيص الس ة  ،إصدار الت واد الخاضعة للرقاب نيع الم زين وتص تخ

م  درات رق انون المخ ب ق اريخ   673/98بموج ية  16/3/1998ت درة، نفس واد مخ (م
  وسالئف).

  إصدار إجازات اإلستيراد لھذه المواد. .2
  وضع اإلحصاءات الفصلية والسنوية لھذه المواد والتقرير السنوي العام. .3
  تحديد حاجة لبنان السنوية من ھذه المواد. .4
  ية.إعطاء األذونات لألطباء والصيادلة بوصف وصرف المواد المخدرة والنفس .5
  إعطاء األذن للمرضى لشراء األدوية المخدرة. .6
  لشراء العالج. عاطي المخدرات وإعطاء األذن للمرضىمراقبة العالج بالبدائل لمت .7
 المراسالت الدولية المتعلّقة بالمواد المراقبة  بموجب قانون المخدرات.   .8
رارات صاد .9 ة إعداد المراسيم والقرارات المتعلقة بھذه المواد (تطبيقا" لق رة عن جھات دولي

 أو تلبية لحاجة البلد وضرورات المصلحة العامة).

   

  :التي تبت بھا دائرة المخدرات تتوزع كالتالي الطلبات

درات  .1 انون المخ ا بق ات والمنشآت المنصوص عليھ رخيص بالعملي ى الت طلب الحصول عل
  وتوزيع) : للمواد المخدرة ،النفسية والسالئف (استيراد ،تصدير،تصنيع، تخزين ٦٧٣/٩٨

 للمؤسسات الصيدالنية المرخصة -

  ٢٠٠١/ ٢٧٢للمؤسسات الصناعية الخاضعة للقانون  -

الئف  .2 ية والس درة النفس واد المخ بقة للم تيراد او تصدير مس ازة اس ى اج ب الحصول عل طل
  ٢٧٢/٢٠٠١للمؤسسات الصيدالنية المرخصة والمؤسسات الصناعية الخاضعة للقانون 

ب إ .3 يطل درة نفس واد مخ ال م ناعية دخ ة الص يدالنية والمؤسس ات الص الئف للمؤسس ة وس
  بموجب بيانات جمركية.

واد نفسية او مخدرة (صاحب صيدلية  .4 ر شراء او سجل م ى دفت طلب حصول الصيدلي عل
  خاصة او مدير فني في صيدلية مستشفى).

  طلب الحصول على سجل وصفات مواد مخدرة لالطباء االختصاصين في: .5

  امراض السرطان -

  الملطف الطب -
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  معالجة االلم -

  األمراض النفسية -

  طلب حصول المريض على أدوية مخدرة : .6

  مرضى السرطان -

الجون  - ر االمراض السرطانية ويع ة عن أمراض غي المرضى الذين يعانون من أوجاع قوية ناجم
  عند األطباء االختصاصين بمعالجة االلم أو الطب الملطف.

  ٢/٩/٢٠١٠تاريخ  ١/٨٤٩رات والتي حددت شروطه بالقرار رقم العالج بالبدائل لمتعاطي المخد -

ي  .7 ب اإلختصاص ول الطبي ب حص رات عطل واد ومستحض رف م ة لص ة رخص ى بطاق ل
 الجدولين الثاني والثالث من قانون المخدرات لعالج الحاالت المستعجلة.

رة بقة من دائ ة مس ى موافق  بعد الحصول على بطاقة الرخصة على الطبيب أن يستحصل عل
المخدرات قبل شرائه أية مادة مدرجة على الجدول الثاني وتعتبر ھذه الموافقة بمثابة إيصال 
ا  ة الرخصة،تاريخ منحھ اريخ بطاق م وت ة رق ذه الموافق ذكر في ھ ى أن ي ائع عل للصيدلي الب

  واسم المادة المخدرة والكمية المطلوب شراؤھا باألرقام والحروف. 

  ھية الفعالية حيث تحال بعدھا الى لجنة التلف.تقديم طلبات تلف االدوية المنت .8

ات  .9 ع المؤسس الئف لجمي ية والس درة ،النفس واد المخ نوية للم اءت الس داول االحص ديم ج تق
   ٢٧٢/٢٠٠١الصيدالنية والمؤسسات الصناعية الخاضعة للقانون 

ى  ود ال ع الحال يع يش الصيدلي إلجراء الكشف وتنظيم محضر بواق ى التفت دھا ال تحال بع
  ئرة المخدرات حيث تتخذ التدابير القانونية الالزمة في حال تبين مخالفة قانون المخدرات.دا

رارات   .10 انون المخدرات والق ة بق داول الملحق ديل الج ة بتع يم المتعلق تحضير المراس
  المتعلقة بالمواد المراقبة.

ان بواسطة كتب   .11 ى لبن إبالغ السفارات عن وصول مواد مخدرة ،نفسية وسالئف ال
  وجھة الى وزارة الخارجية.م

  تحديد حاجة لبنان من المواد المراقبة وطلب الكوتا.  .12

الغ   .13 واد المخدرة ،النفسية والسالئف وإب إجراء اإلحصاءات الفصلية والسنوية للم
  الھيئة الدولية بھا ووضع التقرير السنوي العام عن اإلدمان.

ة الدولي  .14 الت الھيئ تبيانات ومراس ع إس ى جمي ة عل درات االجاب ة المخ ة لمراقب
واد ات تسريب  الم ة لضبط عملي ة مشاريع الھيئ  والخاصة بالمواد المراقبة والمشاركة بكاف

 المراقبة: 

(Operation Eagle Eye, project Ion,Project Cohesion …)   
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 تعريف المصطلحات .4

تمارة وذج اإلس طةنم رًة أو بواس ة مباش احب العالق ا ص ي يملؤھ تمارة الت ي اإلس ة  : ھ ه بغي وكيل
ل اإلدارة  بقاً من قب دة مس تمارة مع ذه اإلس الحصول على ترخيص أو خدمٍة ما من الوزارة وتكون ھ

  وفقاً لنظام موحد لتصميم وترتيب وتسمية اإلستمارة.
  

تفيدة مقّدم الطلب ة المس : ھي الجھة التي ستستفيد من الغاية التي من أجلھا تم تقديم اإلستمارة. والجھ
ة ليست بالضرورة ھي نفسھا الجھة التي تقدم أو توقع على اإلستمارة بحيث من الممكن من اإلستمار

  أن تقدم اإلستمارة من وكيل أو مفوض عن صاحب العالقة األساسي الذي يستفيد من اإلستمارة.
  

  تحديد المتطلبات الواجب توافرھا لتقديم الطلب. الشروط المطلوبة:
  

ول الطلب وتسجيله في الئحة المس المستندات المطلوبة: تم قب تندات المطلوب ارفاقھا باإلستمارة  لي
  الوحدة المختصة.

 

  قيمة الطوابع المالية التي يجب أن تلصق على المعاملة او المبالغ المتوجب دفعھا.  :الرسوم المتوجبة
 

  األيام التي تقبل فيھا الوحدة المختصة الطلب المذكور. :أيام تقديم الطلبات
 

  الزمنية التي تستوجبھا المعاملة للتوقيع من قبل المعنيين في الوزارة. الفترة  :المعاملة ءإنتھا مدة
 

ة  :الرابط على الموقع اإللكتروني تمارة الخاصة بالمعامل ة باالس العنوان اإللكتروني للصفحة المتعلق
  المذكورة وحيث يمكن تنزيلھا وحفظھا إلكترونياً.

 

ى  ي ترع ة الت وانين واألنظم ة:الق ة المقّدم وانين و الخدم اميم  الق رارات والتع يم والق المراس
والمذكرات التي ترعى الخدمة المطلوبة من الوزارة للتحقق ما إذا كانت ھنالك أية بيانات أو شروط 

 أو مستندات مطلوب تطبيقھا وفقاً لھذه القوانين واألنظمة.
 

ة: : ير المعامل راءات س ل إج يلية أو المراح وات التفص اريخ  الخط ن ت ة م ا المعامل ر فيھ ي تم الت
ة والدراسة  دة الزمني واطن الم تقديمھا ولغاية إنتھائھا وتسليمھا لصاحب العالقة بھدف التوضيح للم

  التي تخضع لھا المعاملة من قبل المعنيين في الوزارة. 
  

ة  ار: (Flow chart)مخطط سير المعامل ة من ت ا المعامل يخ رسم تصويري للمراحل التي تمر بھ
ع  ن بواسطته تتب ر وضوحا ويمك ون أكث ة حيث يك ليمھا لصاحب العالق ا وتس ة إنتھائھ ديمھا ولغاي تق

  التسلسل الزمني لخطوات المعاملة.
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  دائرة المخدراتالخدمات المقّدمة في 
لحصول على ترخيص بالعمليات والمنشآت المنصوص اطلب  .5

 ية والسالئفة، النفسدرللمواد المخ 673/98عنھا في قانون المخدرات 
  للمؤسسات الصيدالنية المرخصة

 

 في المؤسسة الصيدالنية المجازة الصيدلي المسؤول مقدم الطلب: .5.1

 

 المستندات المطلوبة:  .5.2

  في المرة األولى:

ا  .1 ات والمنشآت المنصوص عنھ رخيص بالعملي ى ت نموذج طلب للحصول عل

ئف للمؤسسات للمواد المخدرة، النفسية والسال 673/98في قانون المخدرات 

ة  يدالنية المرخص ن  MPH213-2الص ع م ول وموّق ب األص أ حس معب

  الصيدلي مقدم الطلب.

  سجل عدلي حديث للصيدلي المسؤول .2
 رخصة المستودع أو المصنع .3
ة  .4 ات الداخلي م بالترتيب ع رس ي م ع الجغراف ع الموق ة م الخارط

ا  درات كم ه المخ تحفظ في ذي س ان ال د المك ة وتحدي للمؤسس
دابير رض ت ذه  تع ى ھ ة عل ا للمحافظ زم اتخاذھ ن المعت األم

 المواد
 صورة طبق األصل مصدقة عن إجازة مزاولة مھنة الصيدلة .5
ة  .6 صورة طبق األصل مصدقة عن إفادة انتساب الصيدلي لنقاب

 الصيدلة
 تحديد المواد والكمية والبلد المتعامل معه .7

  

 :في حال التجديد

ات والم .1 رخيص بالعملي ى ت ا نموذج طلب للحصول عل نشآت المنصوص عنھ

للمواد المخدرة، النفسية والسالئف للمؤسسات  673/98في قانون المخدرات 

ة  يدالنية المرخص ن  MPH213-2الص ع م ول وموّق ب األص أ حس معب

  الصيدلي مقدم الطلب.

 صورة عن الترخيص القديم .2
  براءة ذمة .3
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 يلصق على الطلب. .ل.ل 1000طابع مالي بقيمة الرسوم المتوجبة:  .5.3

  طوال أيام العمل الرسميتقّدم الطلبات الى دائرة المخدرات تقديم الطلبات: أيام  .5.4

  عند التوقيع من قبل معالي الوزيرمدة إنتھاء المعاملة:  .5.5

   الرابط على الموقع اإللكتروني: .5.6

ى  ول عل ن الحص وذج يمك ي نم آت إلكترون ات والمنش رخيص بالعملي ى ت ول عل ب الحص لطل

درا انون المخ ي ق ا ف ات  673/98ت المنصوص عنھ الئف للمؤسس ية والس درة، النفس واد المخ للم

الي: MPH213-2الصيدالنية المرخصة  رابط الت ى ال ه عل ي وتحميل وزارة اإللكترون  على موقع ال

http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/ MPH213-2.aspx 

 

 :القوانين واألنظمة التي ترعى الخدمة المقّدمة .5.7

  2000/7/17  1477قرار وزير رقم 
يتعلق  بتحديد المعايير االمنية الواجب توفرھا في 

المنشآت واالماكن المنوي استخدامھا لتصنيع 
  واستخراج واالتجار بالمخدرات والمواد التخليقية

  2001/1/23  53قرار وزير رقم 
يتعلَق بالشروط والمستندات المطلوبة للحصول على 
ترخيص بالعمليات والمنشآت المنصوص عنھا في 

  وتعديالته 16/3/1998تاريخ  673القانون رقم 

  

  إجراءات سير المعاملة: .5.8

 :في مصلحة الصيدلة طلبال تقديم .1

i.  م مصلحة الصيدلة في نظام ة في قل   TWFSفي حال اكتمال الملف، تسّجل المعامل
 لتأخذ رقم في سجل صادر/وارد.

ii. القة. في حال عدم توّفر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب الع 

 .في دائرة المخدراتتدقيق المستندات دراسة الملف و .2

 .خاص بالدائرةرقم  تسجيل المعاملة في السجل الداخلي للدائرة لتأخذ .3

واد والمنشآت بالعمليات ترخيصالطباعة تحضير و .4 ه مع  والسالئف النفسية المخدرة، للم وإرفاق

 الملف.

  .  لرأي والتأشير في حال الموافقةإلبداء اطبية المديرية العناية الى الملف يُحال  .5

  إلبداء الرأي والتأشير في حال الموافقة. ى المدير العامالملف بعدھا اليُحال  .6

  .للموافقة والتوقيع الوزيرمعالي الى الملف يُحال  .7
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  .بالتسلسل اإلداري دائرة المخدراتالى الملف عاد في حال موافقة وتوقيع الوزير يُ  .8

  لعالقة.صاحب االترخيص لم يسليتم ت .9

  .السجل الخاص لدائرة المخدرات يتم توقيع اإلستالم على .10
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 (Flow chart 1)مخطط سير المعاملة   .5.9
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لحصول على ترخيص بإستيراد أو تصدير مواد الجدول اطلب  .6
(السالئف) للمؤسسات  673/98الرابع من قانون المخدرات رقم 

  2001/1/5تاريخ  272الصناعية المرخص لھا بموجب القانون رقم 

 

  الشخص المكلّف من قبل المؤسسة الصناعية :مقدم الطلب .6.1

  :الشروط المطلوبة .6.2

تعطى الموافقة بعد الكشف من قبل التفتيش الصيدلي على المؤسسة والتأكد من تطبيق 
 .1477/1معايير األمن المنصوص عليھا بالقرار رقم 

 

   :المستندات المطلوبة .6.3

رخيص بإانموذج طلب  .1 ى ت ع لحصول عل واد الجدول الراب تيراد أو تصدير م س

م  درات رق انون المخ ن ق ناعية  673/98م ات الص الئف) للمؤسس (الس

م  انون رق ب الق ا بموج رخص لھ اريخ  272الم  5/1/2001ت

MPH213-4  ل معبأ حسب األصول وموّقع من الشخص المكلّف من قب

 .المؤسسة الصناعية

 (مؤسسة صناعية) رخصة المؤسسة .2
 إذاعة تجارية .3
 راءة ذمة مالية أو براءة ذمة ضمانب .4
 شھادة استثمار .5
 تصنيف المحل أو المعمل (أي درجة) .6
 إفادة عن أعضاء مجلس اإلدارة (المسؤولية الجزائية) .7
ة  .8 ة مخالف توردة بطريق واد المس تعمال الم دم اس ن ع ر ع ب محض د بموج تعھ

 للقوانين
 

  .يلصق على الطلب ل.ل 1000طابع مالي بقيمة الرسوم المتوجبة:  .6.4

  تقّدم الطلبات الى دائرة المخدرات طوال أيام العمل الرسمي: أيام تقديم الطلبات .6.5

  بعد ورود محضر التفتيش الصيدلي: مدة إنتھاء المعاملة .6.6

 :الرابط على الموقع اإللكتروني .6.7
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ي نموذج يمكن الحصول على  تيراد أو تصدير لطلب الحصول إلكترون رخيص بإس ى ت عل
م مواد الجدول الرابع من قانو (السالئف) للمؤسسات الصناعية  673/98ن المخدرات رق

م  انون رق ا بموجب الق اريخ  272المرخص لھ ع   5/1/2001MPH213-4ت ى موق عل
  الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي:

 http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/ MPH213-4.aspx 

 

 :ّدمةالقوانين واألنظمة التي ترعى الخدمة المق .6.8

  17/7/2000  1477قرار وزير رقم 
يتعلق  بتحديد المعايير االمنية الواجب توفرھا في 

المنشآت واالماكن المنوي استخدامھا لتصنيع 
  واستخراج واالتجار بالمخدرات والمواد التخليقية

  5/1/2001   272قانون رقم  
تاريخ  98/673يرمي الى تعديل القانون رقم 

المؤثرات العقلية المخدرات و 16/3/1998
  والسالئف

  

  :إجراءات سير المعاملة .6.9

 :في مصلحة الصيدلة طلبال تقديم .1

iii.  م مصلحة الصيدلة في نظام ة في قل   TWFSفي حال اكتمال الملف، تسّجل المعامل
 لتأخذ رقم في سجل صادر/وارد.

iv.  .في حال عدم توّفر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة 

 في دائرة المخدرات.تدقيق المستندات لف ودراسة الم .2

 خاص بالدائرة.رقم  تسجيل المعاملة في السجل الداخلي للدائرة لتأخذ .3

ى الى الملف يُحال  .4 ايير األمن دائرة التفتيش الصيدلي للكشف عل د من تطبيق مع المؤسسة والتأك

   .1477/1بالقرار رقم  نھاالمنصوص ع

 تبلّغ دائرة المخدرات نتيجة الكشف. .5

i.  المطابقة مع المعايير المذكورة سابقاً يصبح بإمكان المؤسسة استيراد السالئففي حال. 

ii. .في حال عدم المطابقة يرفض الطلب  
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    :(Flow chart 2)مخطط سير المعاملة  .6.10
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مخّدرة  ،لحصول على إجازة إستيراد أو تصدير مواد نفسيةاطلب  .7
  للمؤسسات الصيدالنية المرّخصةوسالئف 

  

 المجازة الصيدالنية المؤسسة في الصيدلي المسؤول :مقدم الطلب .7.1

 

   :المستندات المطلوبة .7.2

لحصول على إجازة إستيراد أو تصدير مواد نفسية ، مخّدرة وسالئف انموذج طلب  - 1
ع من  MPH213-5 للمؤسسات الصيدالنية المرّخصة أ حسب األصول وموّق معب

 الصيدلي مقدم الطلب

  رجبروفورما صادرة من الخا - 2

 براءة ذمة ضمان - 3

 صورة عن الترخيص السنوي الصادر عن وزير الصحة العامة - 4

 :في حال إستيراد السالئف

 وزارة الصناعةمسبقة من موافقة  - 5

 في حال استيراد السالئف التالية: وزارة الدفاع من مسبقة موافقة - 6

Anhydride Acétique, Acide sulfurique, Acide chlorhydrique   

  

  يلصق على الطلب ل.ل. 1000: طابع مالي بقيمة وجبةالرسوم المت .7.3

  تقّدم الطلبات الى دائرة المخدرات طوال أيام العمل الرسمي: أيام تقديم الطلبات .7.4

  : في اليوم التالي من تاريخ تقديم الطلبمدة إنتھاء المعاملة .7.5

 :الرابط على الموقع اإللكتروني .7.6

واد عللطلب الحصول إلكتروني نموذج يمكن الحصول على  تيراد أو تصدير م ى إجازة إس
ة يدالنية المرّخص ات الص الئف للمؤسس ّدرة وس ية ، مخ ع  MPH213-5 نفس ى موق عل

    الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي:

http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/ MPH213-5.aspx 
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 :القوانين واألنظمة التي ترعى الخدمة المقّدمة .7.7

  23/1/2001  61 قمر وزيرقرار 
يتعلق بتنظيم التداول باالصناف المدرجة في الجداول 

  وتعديالته 673/98 الملحقة بقانون المخدرات رقم

  5/1/2001   272قانون رقم  
تاريخ  98/673يرمي الى تعديل القانون رقم 

المخدرات والمؤثرات العقلية  16/3/1998
  والسالئف

  

  :إجراءات سير المعاملة .7.8

 :في مصلحة الصيدلة بطلال تقديم .1

i.  م مصلحة الصيدلة في نظام ة في قل   TWFSفي حال اكتمال الملف، تسّجل المعامل
 لتأخذ رقم في سجل صادر/وارد.

ii.  .في حال عدم توّفر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة 

 في دائرة المخدرات.تدقيق المستندات دراسة الملف و .2

 خاص بالدائرة.رقم  المعاملة في السجل الداخلي للدائرة لتأخذ تسجيلفي حال الموافقة  .3

 يتم تحضير اإلجازة وتوقيعھا من قبل رئيس الدائرة. .4

  لصاحب العالقة.جازة اإلم يسلت  .5

  .السجل الخاص لدائرة المخدرات يتم توقيع اإلستالم على .6
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 :(Flow chart 3)مخطط سير المعاملة  .7.9

  



18 

  ة أو سالئفطلب إدخال مواد مخدرة أو نفسي .8

  

ب .8.1 دم الطل ؤول :مق يدلي المس ي الص ة ف يدالنية المؤسس ازة الص خص  المج او الش
 272/2001المسؤول في المؤسسة الصناعية الخاضعة للقانون 

 

  المستندات المطلوبة:  .8.2

ية أو سالئف .1 درة أو نفس واد مخ ال م ب إدخ وذج طل أ  MPH213-6 نم معب
يدلي  ن الص ع م ول وموّق ب األص خصالاو حس ؤول ش ي المس ة ف  المؤسس

 م الطلبمقدّ  الصناعية
 فاتورة أصلّية .2
 شھادة تحليل أصلّية .3
 إجازة تصدير من البلد المصّدر أصلي .4
  نسخة مصدقة عن إجازة اإلستيراد الصادرة من وزارة الصحة العامة .5

  

  يلصق على الطلب. ل.ل. 1000: طابع مالي بقيمة الرسوم المتوجبة .8.3

  تقّدم الطلبات الى دائرة المخدرات طوال أيام العمل الرسمي: أيام تقديم الطلبات .8.4

  : في اليوم نفسهمدة إنتھاء المعاملة .8.5

  :الرابط على الموقع اإللكتروني .8.6

ى  ن الحصول عل وذج يمك ي نم ب إلكترون الئفلطل ية أو س درة أو نفس واد مخ ال م  إلدخ
MPH213-6 الي رابط الت ى ال ه عل ي وتحميل وزارة اإللكترون ع ال ى موق : عل

http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/ MPH213-6.aspx  

 :القوانين واألنظمة التي ترعى الخدمة المقّدمة  .8.7

  23/1/2001  57 رقم وزيرقرار 

يتعلق باصدار اذن السحب او التصدير والتثبت من 
الصالحية والمطابقة للمواد المدرجة في الجداول 

الموجودة وتعديالته  673/98 الملحقة بالقانون رقم
  في الجمارك

  23/1/2001  61 رقم وزيرقرار 
يتعلق بتنظيم التداول باالصناف المدرجة في الجداول 

  وتعديالته 673/98 الملحقة بقانون المخدرات رقم

  

  :إجراءات سير المعاملة .8.8
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 :في مصلحة الصيدلة طلبال تقديم .1

i.  م مصلحة الصيدلة في ة في قل   TWFSنظام في حال اكتمال الملف، تسّجل المعامل
 لتأخذ رقم في سجل صادر/وارد.

ii.  .في حال عدم توّفر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة 

 في دائرة المخدرات.تدقيق المستندات دراسة الملف و .2

 خاص بالدائرة.رقم  تسجيل المعاملة في السجل الداخلي للدائرة لتأخذفي حال الموافقة يتم  .3

 البضاعة. ائرة التفتيش الصيدلي للكشف علىدالى الملف يُحال  .4

  تعاد المعاملة بعد إدخال البضاعة للحفظ في دائرة المخدرات. .5
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  :(Flow chart 4)مخطط سير المعاملة   .8.9
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طلب حصول الصيدلي (صاحب صيدلية خاصة أو مدير فني في  .9
  صيدلية مستشفى) على دفتر شراء أو على سجل مواد نفسية / مخدرات

  

  في المؤسسة الصيدالنية المجازة الصيدلي المسؤول :مقدم الطلب .9.1

ً الشروط المطلوبة:  .9.2   حضور الصيدلي شخصيا

  المستندات المطلوبة في المرة األولى: .9.3

يدلية  .1 ي ص ي ف دير فن ة أو م يدلية خاص احب ص يدلي (ص ول الص ب حص وذج طل نم
واد نفسية / مخدرات  ى سجل م أ  MPH213-1مستشفى) على دفتر شراء أو عل معب

 حسب األصول وموّقع من الصيدلي مقدم الطلب
  ال يتعّدى تاريخه ثالثة أشھر سجل عدلي حديث .2
  خريطة للصيدلية مع تحديد معايير األمن .3
 :نسخة مصدقة عن  

 الترخيص بإجازة فتح واستثمار الصيدلية .4
 اجازة معاطاة مھنة الصيدلة .5
 -لبنانفادة االنتساب الى نقابة صيادلة ا .6
 مباشرة عمل .7

 )ordonnancierجل الوصفات الطبية (س .8
 ختم الصيدلي (ختم الضمان) .9

يدلية  .10 ي ص ؤول ف يدلي المس بة للص فى (بالنس يدلية مستش يدلي إلدارة ص ف ص تكلي

 مستشفى)

  

  يلصق على الطلب. ل.ل. 1000: طابع مالي بقيمة الرسوم المتوجبة .9.4

  العمل الرسمي تقّدم الطلبات الى دائرة المخدرات طوال أيام: أيام تقديم الطلبات .9.5

  : في اليوم نفسهمدة إنتھاء المعاملة .9.6

  :الرابط على الموقع اإللكتروني .9.7

حصول الصيدلي (صاحب صيدلية خاصة أو لطلب إلكتروني نموذج يمكن الحصول على 
ية / مخدرات واد نفس ى سجل م ر شراء أو عل ى دفت ي صيدلية مستشفى) عل ي ف دير فن  م

MPH213-1 ني وتحميله على الرابط التالي:على موقع الوزارة اإللكترو  

http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/ MPH213-1.aspx  

  : في حال التجديد:مالحظات

-  ً   حضور الصيدلي شخصيا

 احضار السجالت القديمة -
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 ختم الصيدلي -

  

 :القوانين واألنظمة التي ترعى الخدمة المقّدمة .9.8

  23/1/2001  56 رقم وزيرقرار 
دات المطلوبة للحصول على يتعلق بالشروط والمستن

  سجالت للمخدرات والمواد التخليقية

  

  :إجراءات سير المعاملة .9.9

 :في مصلحة الصيدلة طلبال تقديم .1

i.  م مصلحة الصيدلة في نظام ة في قل   TWFSفي حال اكتمال الملف، تسّجل المعامل
 لتأخذ رقم في سجل صادر/وارد.

ii. ته الى صاحب العالقة. في حال عدم توّفر الشروط رفض استالم الملف وإعاد 

 في دائرة المخدرات.تدقيق المستندات دراسة الملف و .2

 خاص بالدائرة.رقم  تسجيل المعاملة في السجل الداخلي للدائرة لتأخذفي حال الموافقة يتم  .3

 السجالت موقّعة من رئيس دائرة المخدرات الصيدليتسليم  .4
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  :(Flow chart 5)مخطط سير المعاملة  .9.10
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  الطبيب على سجل وصفات مواد مخّدرةطلب حصول  .10

  

  صاحب العالقة الطبيب :مقدم الطلب .10.1

 الشروط المطلوبة:  .10.2

ه ان  ى ويحق ل رة األول رة المخدرات في الم ى دائ يجب على الطبيب الحضور شخصياً إل
دى المرات التالية ال فيينتدب من يريد  ة مسجلة ل راز وكال ستالم دفاتر الوصفات شرط اب

  العدل.الكاتب 

   المستندات المطلوبة: .10.3

ّدرةنموذج طلب حصول  .1 واد مخ  MPH213-3 الطبيب على سجل وصفات م

     مقدم الطلب الطبيبمعبأ حسب األصول وموّقع من 

 :نسخة مصدقة عن  
  إجازة معاطاة مھنة الطب في لبنان .2
  اجازة حمل لقب اختصاص طبي .3
 إفادة االنتساب الى نقابة األطباء .4
 ختم الطبيب .5

 
  المطلوبة من األطباء المعنيين بتقديم خدمة العالج البديل:اإلضافية ت المستندا

ة  .1 ة خاص دورة تدريبي ب ل ن خضوع الطبي اء ع ة األطب ن نقاب ادرة ع ادة ص إف
 بموضوع العالج البديل

 تعھد بالتقّيد بمضمون البروتوكول الوطني للعالج البديل .2
الج نفسي، مستند يحّدد فريق العمل اامتعّدد اإلختصاص الذي يعمل ض .3 منه (مع

 ممرض مجاز، مساعد اجتماعي...)
  علم وخبر من وزارة الداخلية للجمعية األھلية .4

  

  يلصق على الطلب. ل.ل. 1000: طابع مالي بقيمة الرسوم المتوجبة .10.4

  تقّدم الطلبات الى دائرة المخدرات طوال أيام العمل الرسمي: أيام تقديم الطلبات .10.5

  فسه: في اليوم نمدة إنتھاء المعاملة .10.6

  :الرابط على الموقع اإللكتروني .10.7
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ى  ن الحصول عل وذج يمك ي نم ب إلكترون واد حصول لطل ى سجل وصفات م الطبيب عل
  على موقع الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي: MPH213-3 مخّدرة

http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/ MPH213-3.aspx  

  

 :لخدمة المقّدمةالقوانين واألنظمة التي ترعى ا .10.8

  23/1/2001  55 رقم وزيرقرار 
يتعلق بالشروط الواجب توفرھا للحصول على دفتر 

وصفات مخدرات او مواد ومستحضرات الجدول 
  الثاني من قانون المخدرات

  2/9/2010  849 رقموزير قرار 
يتعلق بشروط اعتماد العالج البديل لمتعاطي 

  المخدرات

  

  :إجراءات سير المعاملة .10.9

 :في مصلحة الصيدلة طلبال متقدي .1

i.  م مصلحة الصيدلة في نظام ة في قل   TWFSفي حال اكتمال الملف، تسّجل المعامل
 لتأخذ رقم في سجل صادر/وارد.

ii.  .في حال عدم توّفر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة 

 في دائرة المخدرات.تدقيق المستندات دراسة الملف و .2

 خاص بالدائرة.رقم  في السجل الداخلي للدائرة لتأخذتسجيل المعاملة  .3

 تسليم الطبيب السجالت موقّعة من رئيس دائرة المخدرات .4
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  :(Flow chart 6)مخطط سير المعاملة  .10.10
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  ات مخدرالعلى  األوجاع القوية مرضىمريض السرطان وحصول  .11

  

  المريض او من يمثله :مقدم الطلب .11.1

 الشروط المطلوبة:  .11.2

 ة المريض شرط ل يحق اً لحال لطبيب ان يصف ما يراه مناسباً من المخدرات وفق
  غير محددة.  فالكميةاً اما بالنسبة للحبوب واللصقات يومي حقن) 5اال يتعدى (

  ريرھاحأيام من ت 7تنتھي فعالية الوصفة بعد  -

  المستندات المطلوبة:  .11.3

الج يتضمن .1 دھما الطبيب المع ين اح ن طبيب ع م ي موق ر طب ره  تقري م المريض وعم اس

  وعنوانه ونوع المرض والمخدر الموصوف وعياره ومدة العالج والكمية الالزمة

د التشخيص  .2 تند علمي يؤك صورة تبين نتيجة فحص األنسجة (لمرضى السرطان) ومس

 في الحاالت األخرى

 صورة عن اخراج قيد المريض .3

  

  ال أيام العمل الرسميتقّدم الطلبات الى دائرة المخدرات طو: أيام تقديم الطلبات .11.4

  : في اليوم نفسهمدة إنتھاء المعاملة .11.5

 

 :الرابط على الموقع اإللكتروني .11.6

ى  ول عل ن الحص ة بيمك ات الخاص ى المعلوم رطان ومرض ريض الس ول م ب حص طل
درات ى المخ ة عل اع القوي الي:  األوج رابط الت ى ال ي عل وزارة اإللكترون ع ال ى موق عل

http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/Service439.aspx  

  

  :القوانين واألنظمة التي ترعى الخدمة المقّدمة .11.7

بالشروط الواجب توفرھا لحصول المريض  يتعلق  30/5/2009  480 رقموزير قرار 
على المخدرات وبعض المؤثرات العقلية المدرجة في 
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  دول الثاني من قانون المخدراتالج

 

  :إجراءات سير المعاملة .11.8

 دائرة المخدرات.في  طلبال تقديم .1

 :تدقيق المستنداتدراسة الملف و .2

دائرة لتأخذ يتم الملفومطابقة في حال اكتمال  .3 داخلي لل م  تسجيل المعاملة في السجل ال خاص رق

 بالدائرة.

 تعطى الموافقة للمريض للحصول على المخدرات. .4

 ال عدم توفّر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة. في ح .5
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 :(Flow chart 7)مخطط سير المعاملة  .11.9
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  على العالج البديل لمتعاطي المخدراتالمريض طلب حصول  .12

  المريض او الشخص المسؤول :مقدم الطلب .12.1

 الشروط المطلوبة: .12.2

ً  الحضور الطبيب على .1 ً  األولى المرة في لمخدراتا دائرة الى شخصيا  بالمستندات مصحوبا
 )مخّدرة مواد وصفات سجل على الطبيب حصول طلب. 10مراجعة يرجى ( مطلوبةال

ة  .2 دواء بالنياب ة وإستالم ال ديم المعامل ه تق ذي يمكن يحدد في الوصفة اسم الشخص المسؤول ال
  عن المريض (صورة عن ھويته)

د .3 ين، اح وؤلية طبيب ى مس ية يعطى العالج عل ة والنفس راض العقلي ي األم ھما اختصاصي ف
ادة  ة باف دائل مثبت يفرض عليه أن يكون قد خضع لدورة تدريبية خاصة بموضوع العالج بالب
الج  ات (مع دد االختصاص ل متع ق عم من فري ل ض اء وان يعم ة االطب ن نقاب ادرة ع ص
نفسي،مساعد اجتماعي وممرض) اي ان يعمل ضمن مستشفى او مركز صحي متخصص 

  و جمعية اھلية حاصلة على علم وخبرمن وزارة الداخلية.ا

دة  .4 دواء لم لّم ال ة أشھر وضمن شروط  7يس د ثالث بوعين بع ى أس دة ال ع الم ام ويمكن رف أي
  .معّينة

 

 المستندات المطلوبة:  .12.3

  :في المرة األولى  من المريض

ب  .1 وذج طل دراتنم اطي المخ ديل لمتع الج الب ى الع ريض عل ول الم  حص

MPH213- 7 مقدم الطلب الطبيببأ حسب األصول وموّقع من مع   

 القيد صورة عن الھوية أو اخراج .2

ة المريض ويتضمن  .3 الج يصف حال ين أحدھما الطبيب المع تقرير موقع من طبيب

 اسمه وعمره وعنوانه ونوع العالج الموصوف له ومدة العالج.

 من الطبيب المعالج وصفة خاصة بالعالج البديل .4

5. Assessment   Form )(استمارة تقييم حالة المريض 

 فحص بول .6

  :عند التجديد المريض من

 من الطبيب المعالج وصفة خاصة بالعالج البديل .1

 فحص بول .2
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 Buprenorphineفحص بول مرة شھريا"لمادة ال  .3

 

  تقّدم الطلبات الى دائرة المخدرات طوال أيام العمل الرسمي: أيام تقديم الطلبات .12.4

  نفسه : في اليوممدة إنتھاء المعاملة .12.5

 : الرابط على الموقع اإللكتروني .12.6

لطلب حصول المريض على العالج البديل لمتعاطي إلكتروني نموذج يمكن الحصول على 
على موقع الوزارة اإللكتروني وتحميله على الرابط التالي:  MPH213-7 المخدرات

http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/ MPH213-7.aspx  

 :لتي ترعى الخدمة المقّدمةالقوانين واألنظمة ا .12.7

  2/9/2010  849 رقموزير قرار 
يتعلق بشروط اعتماد العالج البديل لمتعاطي 

  المخدرات

  

 :إجراءات سير المعاملة .12.8

 

 حصول المريض على العالج البديل لمتعاطي المخدراتطلب يمأل الطبيب المعالج  .1
MPH213- 7 ع اإللكتروني الموجود على الموقعلى النظام الممكنن  حسب األصول

 :على الرابط التاليللوزارة 

http://www.moph.gov.lb/Drugs/Pages/OST.aspx  

ً  يرسله الى الوزارة .2 ة ( إلكترونيا ى نسخة ورقي ) ترسل مع ملف Hard copyباإلضافة ال
 .المريض

يقدم كامل والى دائرة المخدرات في المرة األولى او الشخص المسؤول  يحضر المريض .3
 .الملف الطبي

 في دائرة المخدرات: تدقيق المستنداتدراسة الملف و .4

i.  الملفومطابقة في حال اكتمال: 

  دائرة لتأخذسجّ ت م  ل المعاملة في السجل الداخلي لل دائرةرق تم  خاص بال وي

 .إكمال الملف إلكترونياً على النظام الممكنن

 .تعطى الموافقة للمريض للحصول على العالج البديل للمخدرات  



32 

 حدى صيدليات المستشفيات الحكومية المحددة بالملفإ منالدواء  يتم شراء 
  .والمعتمدة من قبل الوزارة

ii.  .في حال عدم توّفر الشروط رفض الملف وإعادته الى صاحب العالقة 
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 :(Flow chart 8)مخطط سير المعاملة  .12.9
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طلب حصول الطبيب االختصاصي على بطاقة رخصة لصرف مواد  .13
  لثاني والثالث من قانون المخدراتومستحضرات الجدولين ا

  الطبيب اإلختصاصي :مقدم الطلب .13.1

  الشروط المطلوبة: .13.2

على الطبيب أن يفسر في طلبه حاجته لھذه األدوية (عالج الحاالت المستعملة) ويحدد  .1
 ً   الكمية الالزمة شھريا

  تحدد انواع والكمية الالزمة من المخدرات وفقا لما ياتي: .2

  Morphine – Pethidine ابرة شھريا كحد أقصى  30ما مجموعه  -

 علب شھريا 3تتجاوز  فيجب أالاما مستحضرات الجدول الثالث  -

  دات المطلوبة:نالمست .13.3

ول .1 ب حص وذج طل واد  نم رف م ة لص ة رخص ى بطاق ي عل ب االختصاص الطبي
درات انون المخ ن ق ث م اني والثال دولين الث أ  MPH213-3 ومستحضرات الج معب

 ّقع من الصيدلي مقدم الطلبحسب األصول ومو

  صورة مصدقة عن اجازة مزاولة المھن .2

  صورة مصدقة عن شھادة االختصاص  .3

  افادة انتساب للنقابة .4

  ل.ل. يلصق على الطلب. 1000طابع مالي بقيمة  :الرسوم المتوجبة .13.4

ات .13.5 ديم الطلب ام تق ام العمل  :اي رة المخدرات طوال أي ى دائ ات ال ّدم الطلب تق
  الرسمي

  في اليوم نفسه. المعاملة:مدة انتھاء  .13.6

ي: .13.7 ع االلكترون ى الموق رابط عل ى  ال ن الحصول عل وذج يمك ي نم إلكترون
واد  رف م ة لص ة رخص ى بطاق ي عل ب االختصاص ول الطبي ب حص لطل

انون المخدرات اني والثالث من ق ى  -MPH213 ومستحضرات الجدولين الث عل
الي:  رابط الت ى ال ه عل ي وتحميل وزارة اإللكترون ع ال موق
http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/ MPH213-

3.aspx  

 :القوانين واألنظمة التي ترعى الخدمة المقّدمة .13.8
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  23/1/2001  58 رقم وزيرقرار 
يتعلق بانواع وكميات المواد المخدرة الالزمة لعالج 

  الحاالت المستعجلة

  4/10/2001  1083 رقموزير قرار 
ى بطاقة بالشروط الواجب توفرھا للحصول عل يتعلق

رخصة لصرف مواد ومستحضرات الجدولين الثاني 
  وتعديالته 673/98والثالث من قانون المخدرات رقم 

  

 :إجراءات سير المعاملة .13.9

 :في مصلحة الصيدلة طلبال تقديم .1

i.  م مصلحة الصيدلة في نظام ة في قل   TWFSفي حال اكتمال الملف، تسّجل المعامل
 لتأخذ رقم في سجل صادر/وارد.

ii.  عدم توّفر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة. في حال 

 وفي حال الموافقة: في دائرة المخدراتتدقيق المستندات دراسة الملف و .2

 خاص بالدائرة.رقم  تسجيل المعاملة في السجل الداخلي للدائرة لتأخذ 

 تسليم الطبيب بطاقة الرخصة 
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 :(Flow chart 9)مخطط سير المعاملة  .13.10
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  لب تلف ادوية منتھية الصالحيةط .14

  الصيدلي المسؤول :مقدم الطلب .14.1

  المستندات المطلوبة: .14.2

ع   MPH213-8تلف ادوية منتھية الصالحية نموذج طلب  .1 معبأ حسب األصول وموّق
  .من الصيدلي مقدم الطلب

 مع تاريخ إنتھاء الفعالية الئحة باسماء وكميات االدوية المنوي تلفھا .2

 

  ل.ل. يلصق على الطلب. 1000: طابع مالي بقيمة المتوجبة الرسوم .14.3

  : تقّدم الطلبات الى دائرة المخدرات طوال أيام العمل الرسميايام تقديم الطلبات .14.4

  عند ورود محضر التلف مدة انتھاء المعاملة: .14.5

ى  الرابط على الموقع االلكتروني: .14.6 وذج يمكن الحصول عل ي نم لطلب تلف إلكترون
ة الص ة منتھي ى  MPH213-8 الحيةادوي ه عل ي وتحميل وزارة اإللكترون ع ال ى موق عل

 الرابط التالي:

 http://www.moph.gov.lb/Services/Pages/ MPH213-8.aspx 

  

 :إجراءات سير المعاملة .14.7

 :في مصلحة الصيدلة طلبال تقديم .1

i.  م مصلحة الصيدلة في نظام ة في قل   TWFSفي حال اكتمال الملف، تسّجل المعامل
 م في سجل صادر/وارد.لتأخذ رق

ii.  .في حال عدم توّفر الشروط رفض استالم الملف وإعادته الى صاحب العالقة 

 وفي حال الموافقة: في دائرة المخدراتتدقيق المستندات دراسة الملف و .2

 خاص بالدائرة.رقم  تسجيل المعاملة في السجل الداخلي للدائرة لتأخذ 

  التلفإحالة الملف الى التفتيش الصيدلي / لجنة 

 تعاد المعاملة الى دائرة المخدرات مع محضر التلف للحفظ. .3

 .في حال عدم الموافقة يعاد الملف الى صاحب العالقة .4
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  :(Flow chart 10)مخطط سير المعاملة  .14.8
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 جدول بنماذج اإلستمارات العائدة لطلبات دائرة المخدرات .15

  

لية طلب حصول الصيدلي (صاحب صيدلية خاصة أو مدير فني في صيد
  مستشفى) على دفتر شراء أو على سجل مواد نفسية / مخدرات

MPH213-1 

لحصول على ترخيص بالعمليات والمنشآت المنصوص عنھا في قانون اطلب 
للمواد المخدرة، النفسية والسالئف للمؤسسات الصيدالنية  673/98المخدرات 
  المرخصة

MPH213-2  

  MPH213-3  ةطلب حصول الطبيب على سجل وصفات مواد مخّدر

لحصول على ترخيص بإستيراد أو تصدير مواد الجدول الرابع من قانون اطلب 
(السالئف) للمؤسسات الصناعية المرخص لھا  673/98المخدرات رقم 

  5/1/2001تاريخ  272بموجب القانون رقم 
MPH213-4  

لحصول على إجازة إستيراد أو تصدير مواد نفسية أو مخّدرة للمؤسسات اطلب 
  يدالنية المرّخصةالص

MPH213-5  

  MPH213-6  إدخال مواد مخدرة أو نفسية أو سالئفطلب 

  MPH213-7  لحصول على العالج البديل لمتعاطي المخدراتاطلب 

 مواد لصرف رخصة بطاقة على االختصاصي الطبيب حصول طلب
  المخدرات قانون من والثالث الثاني الجدولين ومستحضرات

3MPH213-  

  MPH213-8  ية منتھية الصالحيةطلب تلف ادو
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  بالقوانين واألنظمة التي ترعى معامالت دائرة المخدرات جدول .16

  16/3/1998  673قانون رقم  

  

  اللبناني والقرارات التطبيقية التابعة له المخدراتقانون 

  

  5/1/2001   272قانون رقم  
تاريخ  98/673يرمي الى تعديل قانون رقم 

  لمؤثرات العقلية والسالئفالمخدرات وا 16/3/1998

  17/7/2000  1477 رقموزير قرار 
تحديد المعايير االمنية الواجب توفرھا في ب يتعلق 

المنشآت واالماكن المنوي استخدامھا لتصنيع واستخراج 
  واالتجار بالمخدرات والمواد التخليقية

  23/1/2001  53 رقم وزيرقرار 
صول على الشروط والمستندات المطلوبة للحيتعلَق ب

ترخيص بالعمليات والمنشآت المنصوص عنھا في 
  وتعديالته 16/3/1998 اريخت 673 القانون رقم

  23/1/2001  55 رقم وزيرقرار 
يتعلق بالشروط الواجب توفرھا للحصول على دفتر 

وصفات مخدرات او مواد ومستحضرات الجدول الثاني 
  من قانون المخدرات

  23/1/2001  56 رقم وزيرقرار 
علق بالشروط والمستندات المطلوبة للحصول على يت

  سجالت للمخدرات والمواد التخليقية

  23/1/2001  57 رقم وزيرقرار 
يتعلق باصدار اذن السحب او التصدير والتثبت من 

الصالحية والمطابقة للمواد المدرجة في الجداول الملحقة 
  وتعديالته الموجودة في الجمارك 673/98 بالقانون رقم

  23/1/2001  58 رقم وزيرر قرا
يتعلق بانواع وكميات المواد المخدرة الالزمة لعالج 

  الحاالت المستعجلة

  23/1/2001  61 رقم وزيرقرار 
يتعلق بتنظيم التداول باالصناف المدرجة في الجداول 

  وتعديالته 673/98 الملحقة بقانون المخدرات رقم

الواجب توفرھا للحصول على بطاقة  بالشروط يتعلق  4/10/2001  1083 رقموزير قرار 
رخصة لصرف مواد ومستحضرات الجدولين الثاني 
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  وتعديالته 673/98رقم والثالث من قانون المخدرات 

  30/5/2009  480 رقموزير قرار 
بالشروط الواجب توفرھا لحصول المريض على  يتعلق

المخدرات وبعض المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول 
  ون المخدراتالثاني من قان

  يتعلق بشروط اعتماد العالج البديل لمتعاطي المخدرات  2/9/2010  849 رقموزير قرار 

 

 

  :التي ترعى معامالت دائرة المخدرات الدولية اإلتفاقات

  1964للمخدرات أبرمت في لبنان سنة  1961إتفاقية  )1

  1994أبرمت في لبنان سنة  1971إتفاقية المؤثرات العقلية لسنة  )2

  1995المعدل لإلتفاقية الوحيدة للمخدرات تم إبرامھا سنة  1972ة أو بروتوكول إتفاقي )3

  1995لإلتجار غير المشروع للمخدرات والمواد الخلقية والسالئف تم إبرامھا سنة  1988إتفاقية  )4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


