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وزارة ال�شحة

 قرار رقم  )18( ل�سنة 2017  

رة واملوؤثِّرات العقلية وال�شالئف ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة برتاخي�ض املواد املخدِّ

 
وزيرة ال�شحة:

رات العقلية، رة واملوؤثِّ بعد الطالع على القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 1997 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة وتعديالته،

وعلى القرار  رقم )6( ل�شنة 2008 ب�شاأن حتديد ر�شوم الرتاخي�س التي ت�شدر اإعماًل لأحكام 
رات العقلية،  رة واملوؤثِّ القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

واملوؤثرات  رة  املخدِّ املواد  تراخي�س  اإ�شدار  نظام   ب�شاأن   2017 ل�شنة    )17( رقم  القرار  وعلى 
العقلية وال�شالئف، 

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

     
  قرر االآتي :

املادة االأوىل

رة طبقًا لأحكام  املقرَّ وال�شالئف،  العقلية  رات  واملوؤثِّ رة  املخدِّ املواد  تراخي�س  ر�شوم  فئات  د  حُتدَّ
رات العقلية، على النحو الوارد باجلدول رقم  رة واملوؤثِّ القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

)1( املرافق لهذا القرار.
رات العقلية وال�شالئف،  رة واملوؤثِّ د فئات ر�شوم اخلدمات املرتبطة برتاخي�س املواد املخدِّ كما حتدَّ

على النحو الوارد باجلدول رقم )2( املرافق لهذا القرار.
 

املادة الثانية  

تتوىل اإدارة املوارد املالية بوزارة ال�شحة حت�شيل الر�شوم املن�شو�س عليها يف هذا القرار طبقًا 
لالإجراءات املعمول بها.

املادة الثالثة

تعفى اجلهات املن�شو�س عليها يف املادة )13( من القانون رقم )15( ل�شنة  2007 ب�شاأن املواد 
رات العقلية اأو ال�شالئف  رة اأو املوؤثِّ املخدرة واملوؤثرات العقلية من اأداء ر�شوم ترخي�س النقل  للمواد املخدِّ

اإذا كان النقل بني املركز الرئي�شي والأفرع اأو املراكز التابعة له.
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املادة الرابعة

لأحكام  اإعماًل  ت�شدر  التي  الرتاخي�س  ر�شوم  ب�شاأن حتديد  ل�شنة 2008  رقم )6(  القرار  ُيلغى 
رات العقلية. رة واملوؤثِّ القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

املادة اخلام�شة

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

 وزيرة ال�شحــة 

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

�شدر بتاريخ: 17 �شوال 1438هــ
المـــــوافـــــــق: 11 يـوليــو 2017م
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