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وزارة ال�شحة 

 قرار رقم )17( ل�سنة 2017

 ب�شاأن نظام اإ�شدار تراخي�ض

رة واملوؤثِّرات العقلية وال�شالئف املواد املخدِّ

وزيرة ال�شحة:
رات العقلية، رة واملوؤثِّ بعد الطالع على القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

املواد  ت�شدير  اأو  ا�شترياد  تراخي�س  اإ�شدار  قواعد  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 
رات العقلية،  رة واملوؤثِّ املخدِّ

رات العقلية  رة واملوؤثِّ مة لتبادل املواد املخدِّ وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن القواعد املنظِّ
وال�شالئف،

رات العقلية  رة واملوؤثِّ مة لتداول املواد املخدِّ وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2008 ب�شاأن القواعد املنظِّ
�س لها، يف امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية وم�شانع الأدوية والعيادات املرخَّ

رات العقلية، والتي يجوز  رة و املوؤثِّ وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2017 ب�شاأن حتديد املواد املخدِّ
لالأطباء اأْن يحرزوها يف عياداتهم اخلا�شة،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر االآتي:

مادة )1(

للكلمات  تكون   - اآخر  معنى  الن�س  �شياق  يقت�س  مل  وما   - القرار  هذا  اأحكام  تطبيق  لأغرا�س 
والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها: 

1- الوزارة: وزارة ال�شحة.
2- الوزير : وزير ال�شحة .

�شة من قبل الوزير بتنفيذ اأحكام هذا القرار.  3- الإدارة المخت�شة: الإدارة المفوَّ

مادة )2(

م اإىل الإدارة املخت�شة بالوزارة طلبات احل�شول على الرتاخي�س الآتية: ُتقدَّ
1-زراعة اأيٍّ من النباتات المدرجة فى الجدول رقم )5( من المجموعة الأولى المرفق بالقانون.
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رات عقلية اأو �شالئف. رة اأو موؤثِّ 2-ت�شنيع اأو اإنتاج اأدوية تدخل في تركيبها مواد مخدِّ
رات العقلية وال�شالئف. رة والموؤثِّ 3- ا�شتيراد اأو ت�شدير اأو اإعادة ت�شدير اأو نقل المواد المخدِّ

رات العقلية وال�شالئف. رة والموؤثِّ 4- الت�شليم الجمركي للمواد المخدِّ
رات العقلية. رة والموؤثِّ 5- تعاُمل المراكز ال�شيدلية بالبيع في المواد المخدِّ

مادة )3(

م طلبات الرتخي�س املبينة يف املادة ال�شابقة على النموذج الـُمعد لذلك اإىل الإدارة املخت�شة  تقدَّ
ِمن ِقَبل اجلهات التي حددها القانون. على اأْن ترَفق بالطلبات امل�شار اإليها البيانات وامل�شتندات الآتية:

1 - ا�شم الجهة الم�شتوِردة وعنوانها بالكامل.
رة وعنوانها بالكامل. 2 - ا�شم الجهة الم�شدِّ

دها القانون. 3 - ا�شم الم�شتخِدم النهائي على اأْن يكون من الجهات التي حدَّ
رات العقلية اأو ال�شـــالئف عنـــد كل من  المورد  رة اأو الموؤثِّ 4 - اأماكـــن ِحْفـــظ وتخزيـــن المـــواد المخـــدِّ

والم�شتخِدم النهائي.
د الكمية ِمن ِقَبل الم�شـــتخِدم  ر العقلي اأو ال�شـــالئف محدَّ رة اأو الموؤثِّ 5 - طلـــب ال�شـــراء للمادة المخـــدِّ

النهائي.
ر العقلي اأو ال�شالئف وكمياتها بالحروف والأرقام. رة اأو الموؤثِّ  6 - ا�شم ونوع المادة المخدِّ

7 - اأية م�شـــتندات اأو �شـــهادات تطلبها الإدارة المخت�شة بالوزارة اأو ترى اإ�شافتها اإلى النموذج الُمعد 
لذلك.

8 - موافقة الجهات المن�شو�س عليها بالقوانين ذات العالقة.
9 - رقم القيد في ال�شجل التجاري بالن�شبة للجهات التي ي�شتوجب القانون قْيدها فيه.

مادة )4(

تدر�س الإدارة املخت�شة طلب الرتخي�س من الناحيتني الفنية والقانونية. ويجب البتُّ فيه خالل 
وُيخطر  املطلوبة،  والبيانات  امل�شتندات  كافة  م�شتوفيًا  تقدميه،  تاريخ  من  اأيام  ع�شرة  اأق�شاها  مدة 
ه اأو تخفي�س الكمية املطلوبة. وميكن  م الطلب كتابة بالقرار ال�شادر باملوافقة على الطلب اأو رْف�شِ مقدِّ
لالإدارة املخت�شة طلب ا�شتيفاء اأية بيانات �شرورية اأو م�شتندات اأخرى. وُيعترَب عدم البتِّ فيه خالل 

الفرتة املذكورة رف�شًا �شمنيًا للطلب. 
اإىل  الكمية  اأو تخفي�س  الطلب  برْف�س  ال�شادر  القرار  التََّظلُّم من  م طلب الرتخي�س  ويحق ملقدِّ
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م  الوزير خالل �شهر من تاريخ اإخطاره كتابة بالقرار اأو انتهاء املدة، ويتم البتُّ يف التََّظلُّم وُيخَطر مقدِّ
الطلب كتابة بالقرار ال�شادر خالل �شهر من تاريخ تقدميه.

ول�شاحب ال�شاأن اأْن يطعن يف القرار ال�شادر برْف�س َتَظلُّمه اأمام املحكمة الكربى املدنية خالل 
�شتني يومًا من تاريخ اإخطاره اأو انق�شاء امليعاد املن�شو�س عليه فى الفقرة ال�شابقة دون اإخطاره. ول 
دون  د  املحدَّ امليعاد  انق�شاء  اأو  التََّظلُّم  برف�س  قرار  و�شدور  القرار  التََّظلُّم من  بعد  اإل  ْعن  الطَّ يجوز 

اإخطار.

مادة )5(

ت�شدر الرتاخي�س من الإدارة املخت�شة بالتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة ح�شب الأحوال، بعد 
رة، ويعطى كل ترخي�س ح�شب نوعه رقمًا مت�شل�شاًل خا�شًا به. وُتثَبت فيه ال�شروط  �شداد الر�شوم املقرَّ

والبيانات والأ�شباب التي من اأجلها مت مْنح الرتخي�س، وعلى وجه اخل�شو�س ما يلي:
رات العقلية اأو ال�شالئف. رات اأو الموؤثِّ 1 - الكمية المطلوبة من المخدِّ

دة لبداية الترخي�س ونهايته ِوْفقًا للتقويم الميالدي، على اأْن تكون متوافقة مع الفترة   2 - المدة المحدَّ
الزمنية التي يجب على �شاحب الترخي�س البدء خاللها في العمل المطلوب والنتهاء منه.

باع كافة ال�شـــروط والقواعد التـــي تحددها القوانين والأنظمـــة ذات العالقة في هذا  3 - اللتـــزام باتِّ
ال�شاأن.

رة للمحافظة على ال�شحة العامة. 4 - التقيُّد بال�شتراطات وكافة القواعد المقرَّ

مادة )6(

رات العقلية اأو ال�شالئف، على النحو الوارد  رة اأو املوؤثِّ د مدد �شالحية تراخي�س املواد املخدِّ حتدَّ
رات  رة اأو املوؤثِّ باجلدول املرافق لهذا القرار. ويجوز ا�شتثناًء مْنح �شالحية ترخي�س ا�شترياد املواد املخدِّ
العقلية اأو ال�شالئف مدة تتجاوز املدة املن�شو�س عليها يف هذا القرار اإذا دعت احلاجة لذلك ِوْفق ما 

رة. يقدره املخت�شون بالوزارة وذلك ح�شب ا�شرتاطات اجلهة امل�شدِّ

مادة )7(

يف حالة انتهاء مدة �شالحية الرتخي�س، يجوز مْنح �شاحب ال�شاأن ترخي�شًا جديدًا بعد توافر 
رة للرتخي�س. ال�شروط والإجراءات امل�شار اإليها بهذا القرار ودفع الر�شوم املقرَّ
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مادة )8(

املدة  ا�شتخدامها خالل  يتم  اإذا مل  ُمْلَغاة  القرار  ال�شادرة طبقًا لأحكام هذا  ُتعترَب الرتاخي�س 
د بالرتخي�س اأيهما اأقرب، اأو اإذا تبنيَّ اأنها  رة لها اأو يف حال التوقف عن مبا�شرة الن�شاط املحدَّ املقرَّ

�شدرت بناًء على بيانات اأو معلومات غري �شحيحة، اأو بناًء على غ�س اأو تدلي�س.

مادة )9(

رات العقلية اأو  رة اأو املوؤثِّ �س له بال�شترياد اأو الت�شدير اأو التعامل اأو حيازة املواد املخدِّ على املرخَّ
د الوارد واملن�شرف من هذه املواد اأوًل باأول يف �شجل خا�س وذلك ِوْفقًا للطريقة التي  ال�شالئف اأن يقيِّ
رات العقلية وال�شالئف وتاريخ ورودها  رة واملوؤثِّ اأْن تت�شمن بيانات املواد املخدِّ دها الوزارة، على  حتدِّ
واجلهة الواردة منها ونوعها وكمياتها ورقم وتاريخ الرتخي�س ال�شادر ب�شاأنها وكذلك بيانات املواد 
وعنوانه  ال�شخ�شي  ورقمه  له  ِرفت  �شُ الذي  ال�شخ�س  اأو  واجلهة  والنوع  والكمية  كالتاريخ  املن�شرفة 

وم�شتندات ال�شرف وغري ذلك من البيانات ال�شرورية.
�س له بتقدمي هذه ال�شجالت اإىل م�شئويل الوزارة عند الطلب. ويلتزم املرخَّ

�س اإليهم املبينني بالفقرة الأوىل من هذه املادة اأْن ير�شلوا اإىل اجلهة الإدارية  كما يلتزم املرخَّ
من  الوارد  به  مبينًا  وخمتومًا  عليه  موقعًا  ن�شختني  من  ك�شفًا  اأ�شهر  ثالثة  كل  من  الأول  الأ�شبوع  يف 
دها  املواد امل�شار اإليها بالرتخي�س واملن�شرف واملتبقي منها خالل املدة، وذلك على النماذج التي حتدِّ

الوزارة لهذا الغر�س.

مادة )10(

�س لها، يت�شمن  د فيه الأ�شخا�س واجلهات املرخَّ ُتِعد اجلهة الإدارية املخت�شة �شجاًل خا�شًا تقيِّ
بوجه خا�س البيانات الآتية:

 اأ -  ا�شم ال�شخ�س ولقبه و�ِشنُّه وجن�شيته ومحل اإقامته ورقمه ال�شخ�شي، اأو ا�شم الجهة وعنوانها وا�شم 
المدير الم�شئول عنها ولقبه و�ِشنُّه وجن�شيته ومحل اإقامته ورقمه ال�شخ�شي.

 ب -  تاريخ اإ�شدار الترخي�س ورقمه والغر�س منه.
�س بها وكمياتها بالحروف والأرقام،  رات العقلية اأو ال�شالئف المرخَّ رة اأو الموؤثِّ  ج -   اأنواع المواد المخدِّ

واأماكن ِحْفِظها.
 د-  رقم القيد في ال�شجل التجاري بالن�شبة اإلى الجهات التي يتعيَّن قْيُدها.

 هـ-  اأية بيانات اأخرى ت�شيفها الجهة الإدارية المخت�شة.
التي  لالأو�شاع  ِوْفقًا  اإل  ا�شتخدامها  اأو  ال�شجل  يف  املقيَّدة  واملعلومات  البيانات  تداول  يجوز  ول 
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دها القوانني املعمول بها باململكة. حتدِّ

مادة )11(

ل يجوز التنازل عن الرتخي�س اإىل الغري، ول ينتقل اإىل الورثة.

مادة )12(

رة  ُيلغى القرار رقم )2( ل�شنة  2008ب�شاأن قواعد اإ�شدار تراخي�س ا�شترياد اأو ت�شدير املواد املخدِّ
رات العقلية. واملوؤثِّ

مادة )13(

اعتبارًا  به  وُيعمل  القرار،  هذا  – تنفيذ  يخ�شه  فيما  على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني – كل 
من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزيرة ال�شحة

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

�شدر بتاريخ: 17 �شوال 1438هـ
المــــــوافـــــق: 11 يــوليـو 2017م
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