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 االنيت انقاَىَيت نهزقابت وانتفتيش عهى انصيذنياث 
-وحمالث انذواء يف انعزاق

)*(
- 

 جاسى حمًذ حسٍ و.و.                    رقيت عادل محزة. و.و        
 يذرس انقاَىٌ انعاو املساعذ            يذرس انقاَىٌ انعاو املساعذ   

 جلايعت انتقُيت اجلُىبيت / انكهيت انتقُيت اإلداريت              اإلداريتاجلايعت انتقُيت اجلُىبيت / انكهيت انتقُيت   
                              املستخهص
 َٔ ايسغِ ع٢ً ايدٚا٤ ٚقالت ايصٝدي١ قطاع يف ايكا١ْْٝٛ اـسٚقات اْتشاز إ

 أضباب عٔ يًتطاؤٍ ٜدؾعٓا ٚتؿتٝش١ٝ زقاب١ٝ ٚدٗات كتص١ ٚتعًُٝات قٛاْني ٚدٛد
 ع٢ً ٚايتؿتٝش بايسقاب١ املدتص١ اؾٗات ٖرٙ تؤدٜ٘ ايرٟ ؾايدٚز اـسٚقات، ٖرٙ اْتشاز
 ايطعـ َهأَ ع٢ً ٚايٛقٛف ايٓعس إعاد٠ اىل ٚحيتاز ؾعاٍ ٚغري ضعٝـ ايدٚا٤ قالت
 َٚد٣ ايص١ً ذات ؾاع١ًٝ ايتشسٜعات تدقٝل طسٜل عٔ ٚذيو  ايكا١ْْٝٛ ايٓاس١ٝ َٔ ٚاـًٌ
 ع٢ً ايسقاب١ يف ايطٝطس٠ ؾكدإ ع٢ً ايتشسٜع ْصٛص يف املٛدٛد ضٚايتٓاق ايتعازض تأثري

 اىل يًٛصٍٛ دخٛهلا، َٚٓاؾر ايعسام يف ايدٚا٤ َع بايتعاٌَ املدتص١ ٚاحملالت ايصٝديٝات
   .ايصٝدي١ قطاع يف ايكا١ُ٥ املشهالت َٔ اؿد يف تطاِٖ قا١ْْٝٛ سًٍٛ

 ايتؿتٝش، ٚشاز٠ ايصش١.َهتب  ايعساق١ٝ، ايهًُات املؿتاس١ٝ: ْكاب١ ايصٝادي١

Abstract  

The proliferation of legal violations in the 

Pharmaceutical industry and drugstores, in spite of the 

existence of specialized laws and regulations and regulatory 

entities, poses the question about the reasons behind the 

prevalence of these violations. For example, the role played 

by the entities that are responsible for controlling and 

monitoring the drugstores is weak and inactive and needs to 

be reconsidered. This requires the identification of the 

sources of weakness from a legal perspective. This could be 

done via examining the effectiveness of the relevant 
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legislations as well as the impact of contrast and 

contradiction found in the texts of legislation on the lack of 

control on pharmacies and stores dealing with drugs in Iraq 

and their entry points. These measures might help to arrive 

at legal solutions that contribute to the reduction of the 

existing problems in the pharmaceutical industry. 

Key Words: Syndicate of Iraqi Pharmacists, Inspection 

Office, Ministry of Health.  

 تـاملقذي
ال ؽؿ٢ ع٢ً أسد أ١ُٖٝ ايدٚز ايرٟ ٜؤدٜ٘ ايصٝديٞ يف سٝا٠ املسٜض َٔ َعسؾ١ 
دسع١ ايدٚا٤ املطًٛب١ ملعاؾ١ اؿاي١ ٚصسف ايدٚا٤ ي٘ ٚتٛضٝح نٝؿ١ٝ االضتدداّ ٚنريو 
دٚزٙ يف َعسؾ١ َد٣ تداخٌ ايدٚا٤ َع االد١ٜٚ األخس٣ ٚاالثاز اؾاْب١ٝ املرتتب١ عًٝ٘ ٚال ٜكٌ 

دٚزٙ ٖرا َا ٜكّٛ ب٘ َٔ عًُٝات اضترياد ايدٚا٤ اىل ايصٝدي١ٝ ٚايتعاٌَ َع  أ١ُٖٝ عٔ
املٓدٚبني ٚقالت ايدٚا٤ َٚعسؾ١ األْٛاع اؾدٜد٠ َٔ ايدٚا٤ ٚدٚاعٞ االضتعُاٍ، ؾٝذب ع٢ً 
ايصٝادي١ إ ٜؤدٚا دٚزِٖ ٖرا بإتكإ يتذٓب اْتشاز املشانٌ ٚاـسٚقات ايكا١ْْٝٛ يف قطاع 

املدايؿات ايكا١ْْٝٛ سٍٛ ٖرٙ امل١ٓٗ اىل ػاز٠ عت١ ، ؾهجس٠ ايصٝديٝات ، ؾاْتشاز ايصٝدي١
غري ايٓعا١َٝ ٚكاشٕ االد١ٜٚ غري املسخص١ ٚ اشدٜاد َعاْا٠ املٛاطٓني بطبب ازتؿاع أضعاز 
االد١ٜٚ ؾطال عٔ اْتشاز االد١ٜٚ املػشٛش١ ٚايؿاضد٠ ،نٌ ٖرا ٜدؾعٓا يًتطاؤٍ عٔ ايدٚز 

اب١ٝ املدتص١ بايسقاب١ ٚايتؿتٝش ع٢ً ايصٝديٝات يف ايعسام ضٛا٤ ايرٟ تًعب٘ األدٗص٠ ايسق
َع ضعـ ايسقاب١ ٚايتؿتٝش يًطٛم  ْكاب١ ايصٝادي١ اٚ َهتب ايتؿتٝش ايتابع يٛشاز٠ ايصش١

 ايدٚا٥ٞ.

 اٖداف ايبشح:

ٜٗدف ايبشح اىل ايٛصٍٛ ملٛاضع اـًٌ يف ايكٛاْني ٚايتعًُٝات ذات ايص١ً بكطاع 
ب ضعـ ايسقاب١ ٚايتؿتٝش ع٢ً ايصٝديٝات ٚاحملالت ٚاؾٗات االد١ٜٚ َٚعسؾ١ أضبا

املتعا١ًَ َع ايدٚا٤ ٚايٛصٍٛ اىل اي١ٝ تؿعًٝٗا يتكًٌٝ اـسٚقات املٛدٛد٠ ٚقاضب١ 
املكصسٜٔ، ٜٚسدع ضبب اختٝازْا هلرا املٛضٛع اىل إ َععِ ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ اييت 

اؾٓا١ٝ٥ يًصٝادي١ ٚاألطبا٤ َٚعاِْٚٝٗ  تطسقت اىل املطؤٚي١ٝ ايطب١ٝ تسنصت ع٢ً املطؤٚي١ٝ
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َٚٔ ايٓادز إجياد دزاضات قا١ْْٝٛ تعاجل َشه١ً تؿتٝش ايصٝديٝات ٚقالت ايدٚا٤ ٚايسقاب١ 
 عًٝٗا.

 َٓٗذ١ٝ ايبشح:

يكد اعتُدْا يف ٖرا ايبشح ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ يٓصٛص ايكٛاْني ٚايتعًُٝات 
عسض َشه١ً ايبشح ٚابدا٤ املالسعات املتعًك١ باملٛضٛع يإلداب١ ع٢ً بعض األض١ً٦ ٚ

 ايالش١َ نًُا اقتط٢ االَس ٚاضتدالص أؾطٌ اؿًٍٛ املُه١ٓ.

 َشه١ً ايبشح:

إ نجس٠ املدايؿات ايكا١ْْٝٛ يف قطاع ايدٚا٤ ٚاْتشاز تًو املدايؿات يف عُّٛ 
ايعسام ٜسدع اىل بعض األضباب أُٖٗا ايتٓاقض املٛدٛد يف املٓع١َٛ ايتشسٜع١ٝ املتعًك١ 

تٓعِٝ شؤٕٚ ايصٝديٝات ٚقالت ايدٚا٤ ٚنريو ممازض١ ١َٓٗ ايصٝدي١ ٚايسقاب١ عًٝٗا ،ؾال ب
ٜٛدد يف ايعسام تشسٜع خاص ٚداَع يكطاع ايدٚا٤ اذ تسى اَس تٓعُٝ٘ اىل قإْٛ ايصش١ 
ٚقإْٛ َصاٚي١ ١َٓٗ ايصٝدي١ ٚتشسٜعات أخس٣ مما أد٣ اىل ٚدٛد تٓاقض ٚتداخٌ اْعهظ 

اىل  ١ ٚبٝع ايدٚا٤ ٚأد٣ اىل تسدٟ ٚاقع ايطٝاض١ ايدٚا١ٝ٥ مما أد٣ضًبا ع٢ً قطاع ايصٝدي
سصٍٛ ضعـ يف إدسا٤ات ايسقاب١ ٚبايتايٞ ظٗٛز ايهجري َٔ اـسٚقات ٚاملدايؿات يف ْطام 
ايصٝدي١ ٚبٝع االد١ٜٚ مما ٜدؾعٓا اىل دزاض١ ايتشسٜعات ذات ايص١ً يًٛقٛف ع٢ً أضباب 

 عات املٛدٛد٠.سدٚخ ذيو االزباى ٚعدّ ؾاع١ًٝ ايتشسٜ

 ٖٝه١ًٝ ايبشح:

ضٓكطِ عجٓا ٖرا اىل َبشجني ْتٓاٍٚ يف املبشح األٍٚ َٓ٘ احملالت اييت ؽتص 
بايتعاٌَ َع ايدٚا٤ ناملهتب ايعًُٞ يدعا١ٜ االد١ٜٚ َٚراخس ايدٚا٤ ٚقالت بٝع ايٓباتات 

١ ايطبٝع١ٝ ٚنريو ايصٝديٝات اَا املبشح ايجاْٞ ؾطٓدصص٘ يًبشح يف اؾٗات املدتص
 بايتؿتٝش ٚاي١ٝ عًُٗا.
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 املبحث األول
 احملالث املختصت بانتعايم يع انذواء

إ ايدٚا٤ ٖٛ املاد٠ اييت تطتددّ يف َعاؾ١ ايهجري َٔ االَساض اييت تصٝب 
االْطإ ٚست٢ اؿٝٛإ اذ تكّٛ بتدؿٝـ ٚطأ٠ تًو االَساض نُا تطتددّ يًٛقا١ٜ َٓٗا، 

ٍٛ ٚتأثري ايدٚا٤ ؾكد سكل لاسا ًَشٛظا يف عالز ْٚعسا يًتٓٛع اهلا٥ٌ يف َصادز َٚؿع
ؾكد بدأت ايبشس١ٜ باضتدداّ ايدٚا٤ يعالز االَساض َٓر اَد بعٝد  ،(1)اَساض نجري٠ ٚ َتعدد٠

ٚادٗت خالهلا ايهجري َٔ ايعٛا٥ل ٚايصعٛبات ست٢ ٚصًت اىل َا ٖٞ عًٝ٘ ايّٝٛ ٚالشايت 
َساض املطتعص١ٝ َطتُس٠ يف طسٜل ع١ًُٝ تطٜٛس ايدٚا٤ ٚإجياد اْٛاع ددٜد٠ يعالز اال

شا٥و ٚطٌٜٛ .ٚ بعد إ ٜتِ تصٓٝع ايدٚا٤ ؾإ ع١ًُٝ ٚصٍٛ ايدٚا٤ اىل ٜد املسٜض متس 
مبساسٌ كتًؿ١ ابتدا٤ً باضتريادٙ اٚ تصٓٝع٘ داخٌ ايدٚي١ ٚصٛاًل اىل َسس١ً صسؾ٘ 

بصٛز٠ يًُسٜض، ٚضٓشاٍٚ يف ٖرا املبشح ايتطسم اىل احملالت اييت تتعاٌَ َع ايدٚا٤ 
َباشس٠ يف ايعسام ُٖٚا املهاتب ايع١ًُٝ َٚراخس االد١ٜٚ ٚايصٝديٝات ٚذيو َٔ خالٍ 

 املطايب ايكاد١َ.

 املطهب األول
 املكتب انعهًي نذعايت االدويت

إ ١َُٗ اضترياد ايدٚا٤ يف ايعسام ٖٞ َٔ َٗاّ املهتب ايعًُٞ يدعا١ٜ االد١ٜٚ، 
اذ تتعد٣ ذيو اىل اضتريادٖا ٚ  (2)ّ عٔ االد١ٜٚؾُٗاّ املهتب املرنٛز ال تكتصس ع٢ً االعال

تطٜٛكٗا، نُا ٜتٛىل املهتب تعسٜـ ذٟٚ املٗٔ ايطب١ٝ ٚايصٝديٝات ٚست٢ املطتشؿٝات 
ٚ تكّٛ ايشسن١ ايعا١َ يتطٜٛل  (3)اال١ًٖٝ باألد١ٜٚ ٚاملطتشطسات ايصٝدال١ْٝ اييت ٜٛؾسٖا
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طسٜل تصٓٝع ٚاضترياد االد١ٜٚ  االد١ٜٚ ٚ املطتًصَات ايطب١ٝ  بدعِ االقتصاد ايٛطين عٔ
 .(1)يًكطاعني ايعاّ ٚاـاص

ٚبعد إ ٜتِ اضترياد االد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ ؾإْٗا ال تطًل اىل إ ٜتٛىل 
ٖٚٛ أسد اِٖ املسانص اـاص١ بايبشٛخ ايصش١ٝ -املسنص ايٛطين يًسقاب١ ٚايبشٛخ ايدٚا١ٝ٥ 

بؿشصٗا ٚايتأند َٔ صالسٝتٗا  -(2)يصش١ٚاملًشل بدا٥س٠ األَٛز ايؿ١ٝٓ ايتابع١ يٛشاز٠ ا
مبٛدب تكسٜس ٜصدز عٔ املسنص، اذ جيب ع٢ً  (3)َٚطابكتٗا يًُٛاصؿات ايكٝاض١ٝ املعتُد٠

املٛزد اعالّ دا٥س٠ األَٛز ايؿ١ٝٓ ايتابع١ يٛشاز٠ ايصش١ ايعساق١ٝ بتازٜذ دخٍٛ ايبطاع١ اىل  
ٛىل املسنص املرنٛز تسشٝح اؾُازى يٝتط٢ٓ هلِ اخر مناذز َٓٗا يػسض ايؿشص، نُا ٜت

االد١ٜٚ اؾٝد٠ ذات املٓاش٧ املعسٚؾ١ ٚاييت ؼتٟٛ ع٢ً َٛاصؿات عامل١ٝ ٚ نريو إدسا٤ 
ايؿشٛصات املدترب١ٜ يًهشـ عٔ االد١ٜٚ ايسد١٦ٜ ٚاملػشٛش١ ٚيف ساٍ ٚدٛد اد١ٜٚ 

تًو  اضتعُاٍ َٚطتًصَات طب١ٝ كايؿ١ يًُعاٜري املطًٛب١ ؾًٛشٜس ايصش١ صالس١ٝ َٓع
 .(4)نُا ي٘ ايكٝاّ مبصادزتٗا ٚاتالؾٗا ايصاؿ١ ٓتذات غريامل

ٚيهٔ ٜالسغ قٝاّ بعض املهاتب ايع١ًُٝ مبدايؿ١ شسٚط االضترياد ٚضٛابط٘ 
ٚايكٝاّ بتطٜٛل اد١ٜٚ غري َؿشٛص١ بصٛز٠ أصٛي١ٝ ٚغري َطذ١ً اٚ حيطس اضتريادٖا 

اؾٗات املٛزد٠ يًدٚا٤ ٖٚرٙ املشه١ً ٜشرتى يف َطؤٚيٝتٗا باإلضاؾ١ اىل املهتب ايعًُٞ 
ٚايشسن١ ايعا١َ يتطٜٛل االد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ يف ساٍ عدّ اعالَٗا يدا٥س٠ األَٛز 
ايؿ١ٝٓ ايتابع١ يٛشاز٠ ايصش١ ايعساق١ٝ بدخٍٛ ايبطاع١ ٚع٢ً دا٥س٠ األَٛز ايؿ١ٝٓ ْؿطٗا يف 

 ساٍ عدّ قٝاَِٗ باإلدسا٤ات املطًٛب١ يؿشص االد١ٜٚ ٚاملٓتذات ايطب١ٝ.

ٝح ع٢ً ذٟٚ املٗٔ ايطب١ٝ دص٤ َٔ َطؤٚي١ٝ اْتشاز ايتعاٌَ باألد١ٜٚ غري س
املسخص١ ٚاملػشٛش١ ٚذيو عٓد قٝاَِٗ باالضتذاب١ ؿُالت املهاتب ايع١ًُٝ َع عًُِٗ 
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 .السعجل 0531لدشة  01مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة العخاقي رقع  01و 34السادة   (0)
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بتعاٌَ تًو املهاتب مبطتًصَات طب١ٝ غري َسخص١ َٚػشٛش١، ؾرٟٚ املٗٔ ايطب١ٝ عهِ 
عٕٛ متٝٝص االد١ٜٚ املػشٛش١ ٚاملصٚز٠ َٔ طبٝع١ اختصاصِٗ ٚخربتِٗ ايط١ًٜٛ ٜطتطٝ

غريٖا ٚيهٔ ايداؾع املادٟ اٚ ْكص اـرب٠ ٚ إداز٠ ايصٝديٝات َٚراخس االد١ٜٚ  َٔ قبٌ غري 
كتصني ٖٛ َا ٜؤدٟ اىل تؿاقِ ٖرٙ املشه١ً ،ٚ ددٜس بايرنس إ فسد سٝاش٠ االد١ٜٚ 

١ غري اؿه١َٝٛ َٚٔ فٗص٠ َٔ َصادز غري َعرتف بٗا زمسٝا َٔ قبٌ املؤضطات ايصشٝ
غريِٖ اذا ناْت بػسض املتادس٠ ٜعد دسمي١ َٔ دسا٥ِ املد١ً بايشسف َٚٔ دسا٥ِ االقتصاد 

 .(1)ايٛطين

َٔ األضباب األخس٣ يهجس٠ اْتشاز االد١ٜٚ بصٛز٠ غري أصٛي١ٝ ٖٛ قٝاّ ٚ
ِ املطتٛزد بتكدِٜ مناذز َٓتكا٠ يًُسنص ايٛطين يًسقاب١ ٚايبشٛخ ايدٚا١ٝ٥ اذ ٜتِ تطًُٗ

مناذز تٓطبل عًٝٗا املعاٜري املطًٛب١ ع٢ً خالف باقٞ ايبطاع١، نُا إ ضعـ ايسقاب١ 
ع٢ً املٓاؾر اؿدٚد١ٜ اييت تدخٌ االد١ٜٚ عٔ طسٜكٗا ي٘ دٚز ال ٜطتٗإ ب٘ يف ٚصٍٛ ٖرٙ 

ؾدخٍٛ مجٝع ششٓات املٓتذات ايصٝدال١ْٝ املطتٛزد٠ جيب إ ٜتِ  ،(2)املشه١ً اىل أٚدٗا

                                                      

والسعجل بقخار  0550لدشة  35مغ قخار مجمذ قيادة الثػرة السشحل رقع  0تشز السادة  (0)
)تعج االفعال االتية مغ جخائع تخخيب  :عمى ما يمي 0552لدشة  031رقع السجمذ نفدو 

االقتراد الػششي ومغ الجخائع السخمة بالذخف ويعاقب مختكبيا وكل مغ ساىع في 
ارتكابيا باإلعجام او الدجغ السؤبج او الدجغ السؤقت او الحبذ مجة خسذ سشػات 

ال تقل عغ عذخة االف ديشار وال تديج عمى مئة ألف ديشار، ولمسحكسة ان  وبغخامة
 .ترادر مغ امػال السحكػم عميو ما يتشاسب مع جدامة الزخر

حيازة االدوية والسدتمدمات واالجيدة الصبية وادواتيا االحتياشية بقرج الستاجخة بيا إذا  -ج 
ا بسػجب قػائع اصػلية ويدخي كانت ىحه السػاد غيخ مجيدة مغ مرجر معتخف بو رسسي

 .ذلظ عمى السجاز بالتعامل في ىحه السػاد وغيخ السجاز
حيازة االدوية والسدتمدمات واالجيدة الصبية وادواتيا االحتياشية مغ قبل السؤسدات  -د 

الرحية غيخ الحكػمية إذا كانت ىحه السػاد غيخ مجيدة مغ مرجر معتخف بو رسسيا 
 .بسػجب قػائع أصػلية(

، 0انفال عرام عمي، التشطيع القانػني لسيشة الريجلة، مشذػرات زيغ الحقػقية، ط (0)
 .032و  002ص  0102
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سن١ٝ اٚ َٛا٧ْ كصص١ هلرا ايػسض نُا ٜٓبػٞ إ ٜعٌُ َع ٖرٙ َٔ خالٍ َسانص مج
 . (1)اؾٗات َؿتشني صٝادي١ اٚ َٔ ذٟٚ االختصاص ٜٚهٕٛ ايعٌُ َعٗا بدٚاّ ناٌَ

نُا ذنسْا إ امل١ُٗ األضاض١ٝ يًُهتب ايعًُٞ يدعا١ٜ االد١ٜٚ ٖٞ ايكٝاّ بايدعاٜات 
دٚبٞ املهتب ،ؾايدٚز ايرٟ ٜؤدٜ٘ ايرتٚجي١ٝ ٚاالعالْات ٜٚكّٛ مبُٗت٘ ٖرٙ عٔ طسٜل َٓ

املٓدٚبٕٛ دٚز َِٗ ٚسٟٝٛ يف ايتعسٜـ بايدٚا٤ ٚ االَساض املطتذٝب١ ٚايشسنات املصٓع١ 
ي٘ ٚغريٖا َٔ املعًَٛات ايطسٚز١ٜ اييت جيب تٛضٝشٗا يًُعٓٝني بصسف ايدٚا٤، يرا ْس٣ 

ٔ ذٟٚ َٔ ايطسٚزٟ إ ٜهٕٛ ٖؤال٤ املٓدٚبٕٛ املٓتطبٕٛ اىل املهاتب ايع١ًُٝ َ
االختصاص ايطيب ٚذٟٚ اـرب٠ يف ايتعاٌَ بايدٚا٤، ٚإ ال ٜهْٛٛا اشداصًا بعٝدٜٔ عٔ 
االختصاصات ايطب١ٝ ٚيهٔ َا لدٙ إ تعًُٝات املهاتب ايع١ًُٝ يدعا١ٜ االد١ٜٚ مسشت بإ 

ٖٚرا (2)ٜهٕٛ ٖؤال٤ َٔ غري ذٟٚ املٗٔ ايطب١ٝ ع٢ً إ ٜهْٛٛا َٔ مح١ً ايشٗادات اؾاَع١ٝ 
تكد ،ؾُٓتطبٛ املهاتب ايع١ًُٝ جيب إ ٜهْٛٛا ع٢ً َعسؾ١ تا١َ مبهْٛات ٚخصا٥ص اَس َٓ

االد١ٜٚ ٚاملعًَٛات ايدٚا١ٝ٥ ٚايطب١ٝ مبا ي٘ َٔ أ١ُٖٝ بدق١ املعًَٛات اييت تكدّ اىل 
َٔ  10ايصٝادي١ ٚاألطبا٤ ٚ املسانص ايصش١ٝ ٚاملطتشؿٝات يرا البد َٔ تعدٌٜ املاد٠ 

باشرتاط إ ٜهٕٛ ٖؤال٤ املٓدٚبٕٛ املٓتطبٕٛ اىل املهاتب تعًُٝات املهاتب ايع١ًُٝ 
 ايع١ًُٝ َٔ ذٟٚ االختصاص ايطيب ٚذٟٚ اـرب٠ يف ايتعاٌَ بايدٚا٤.

خالص١ ايكٍٛ البد إ ٜهٕٛ ٖٓايو تؿتٝش دٚزٟ يًُهاتب ايع١ًُٝ يدعا١ٜ االد١ٜٚ 
ري َسخص١ يًتأند َٔ َد٣ صالس١ٝ االد١ٜٚ ٚاملٓتذات ايطب١ٝ ٚيف ساٍ ٚدٛد َٓتذات غ

جيب إ تشرتى يف ؼٌُ املطؤٚي١ٝ اؾٗات املٛزد٠ هلا اذ جيب ايتشكٝل يف نٝؿ١ٝ قٝاّ 
ايشسن١ ايعا١َ يتطٜٛل االد١ٜٚ ٚ املطتًصَات ايطب١ٝ  بتٛزٜدٖا ٚإ نإ ايتٛزٜد بشهٌ غري 
اصٛيٞ جيب َعسؾ١ َٓاؾر عبٛزٖا ٚاؾ١ٗ املٛزد٠ هلا ؾالبد َٔ تشدٜد ايسقاب١ ع٢ً املٓاؾر 

ؿدٚد١ٜ ٚؽصٝص َٓاؾر خاص١ ال ٜعرب ايدٚا٤ اال َٔ خالهلا يًشد َٔ ايدخٍٛ غري ا
 املشسٚع يًدٚا٤ ٚغريٙ َٔ املٓتذات ايطب١ٝ.

 

                                                      

(1)GUIDELINES On IMPORT PROCEDURES FOR 

PHARMACEUTICAl PRODUCTS، word Health Organization، 

May 2018، page6. 

 .0555لدشة  0رقع  مغ تعميسات السكاتب العمسية لجعاية االدوية 01السادة  (0)
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 املطهب انثاَي
 يذاخز االدويت

َٚرخس ايدٚا٤  بعد ع١ًُٝ اضترياد ايدٚا٤ ؾإ سؿغ االد١ٜٚ ٜتِ يف َراخس االد١ٜٚ،
. ٚجيب إ (1)(يًصٝديٝات ٚاحملالت اجملاش٠ ؾكط احملٌ اجملاش غصٕ ٚبٝع االد١ٜٖٚٛ: )

تهٕٛ ع١ًُٝ سؿغ ايدٚا٤ ٚؽصٜٓ٘ ٚأٜطا ْكً٘ ٚؾل ايشسٚط ايصش١ٝ اييت جيب َساعاتٗا 
ؿؿغ االد١ٜٚ، ؾاذا متت ع١ًُٝ اؿؿغ يف أَانٔ غري َؤ١ًٖ َٔ سٝح عدّ َال١ُ٥ دزد١ 

ؤدٟ اىل سدٚخ تػٝري يف اؿساز٠ ٚايسطٛب١ ٚاضتدداّ طسم ؽصٜٔ غري صشٝش١ ٖرا نً٘ قد ٜ
تسنٝب املاد٠ ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚبايتايٞ ؾكدإ ؾاع١ًٝ اـٛاص ايعالد١ٝ يًدٚا٤ املدصٕٚ بطسٜك١ 
غري أصٛي١ٝ ،يرا جيب إ ٜتِ ْكٌ ايدٚا٤ بطٝازات كصص١ ٚسؿع٘ يف قٌ تتٛؾس ؾٝ٘ 
 أدٗص٠ تربٜد ٚزؾٛف َٓاضب١ ٚغريٖا َٔ ايشسٚط ايصش١ٝ ايالشّ تٛؾسٖا يف قالت خصٕ

ٚيتشكٝل ذيو  ،(2)االد١ٜٚ اذ جيب إ تتِ َساعا٠ مجٝع ايشسٚط ايصش١ٝ املٓصٛص عًٝٗا
جيب إ ال تعط٢ إداش٠ ؾتح َرخس ايدٚا٤ اال بعد ايتأند َٔ تٛؾس ايشسٚط ايصش١ٝ املطًٛب١ 
ٚأٜطا البد َٔ َتابع١ دٚز١ٜ ٚ َطتُس٠ َٔ قبٌ اؾٗات املدتص١ بايتؿتٝش ٚاييت تكّٛ 

ؿغ االد١ٜٚ ٚايعكاقري ايطب١ٝ ٚتتعاٌَ بٗا َٔ َهاتب ع١ًُٝ َٚراخس اد١ٜٚ بتؿتٝش أ١ٜ د١ٗ ؼ
 ٚصٛاًل اىل ايصٝديٝات ٚقالت بٝع األعشاب ٚايٓباتات ايطب١ٝ.

ؾُشالت ايعطازٜٔ ٚنٌ قٌ ٜتادس بايٓباتات ايطب١ٝ اٚ ٜتعاٌَ بأٟ َٓتذات ذات 
ٜكّٛ ب٘ املؿتشٕٛ خصا٥ص طب١ٝ اٚ صش١ٝ اٚ ضا١َ جيب إ خيطع اٜطا يًتؿتٝش ايرٟ 

،ؾايسقاب١ ع٢ً ايعطازٜٔ ٚبا٥عٞ األعشاب ضسٚز١ٜ يٓكص اـرب٠ ٚ ايع١ًُٝ (3)املدتصٕٛ
ايالش١َ عٓد بعض املُازضني هلرٙ امل١ٓٗ ،ٚاضتػالٍ ضعـ ايسقاب١ ٚست٢ اْعداَٗا أسٝاْا 

، نُا إ (4)يتطٜٛل َٓتذات طب١ٝ غري ؾعاي١ ٚست٢ َطس٠ َٔ ادٌ اؿصٍٛ ع٢ً زبح َادٟ

                                                      

 .السعجل 0531لدشة  01مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة العخاقي رقع  0السادة  (0)
 10تعميسات محاخخ االدوية الرادرة استشادًا الى قخار مجمذ الشقابة الستخح بالجمدة رقع  (0)

 .0103\1\2بتاريخ 
 .السعجل 0531لدشة  01قانػن مداولة ميشة الريجلة رقع مغ  0ف  01السادة  (3)
لدشة  0مغ قانػن مسارسة الصب في العخاق رقع  0\00وعاقب السذخع العخاقي في السادة  (0)

 =السعجل بالحبذ والغخامة كل مغ يسارس الصب او اي نػع مغ فخوعو او يشتحل 0501
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الز بايٓباتات ايطبٝع١ٝ ٚاالعشاب ال ٜؤدٟ اىل عالز االَساض يف نجري َٔ اؿاالت، ٚذيو ايع
ً اذ ٜعتُد املتعإًَٛ باألعشاب ٚايٓباتات  يطعـ ٚعدّ صش١ ع١ًُٝ ايتشدٝص غايبا
ايطب١ٝ ع٢ً خرباتِٗ ايشدص١ٝ ٚاحملدٚد٠ عٓد تشدٝص املسض ٚعٓد صٓع ايعالز بُٝٓا 

ع٢ً طسم ٚأدٗص٠ سدٜج١ يًتشدٝص َٔ قبٌ اشداص يدِٜٗ  ايعالز بايطب اؿدٜح ٜعتُد
 . (1)امل١ٝٓٗ ٚاـرب٠ املطًٛب١

إ ٜهٕٛ  2019اشرتط املشسع يف تعًُٝات تٓعِٝ بٝع األعشاب ايطب١ٝ يعاّ ٚ
طايب اداش٠ بٝع األعشاب ايطب١ٝ ساصال ع٢ً شٗاد٠ داَع١ٝ أٚي١ٜٛ َٔ )ن١ًٝ ايصٝدي١ اٚ 

ايصزاع١ اٚ ايتكٓٝات ايصش١ٝ ٚايطب١ٝ (اٚ َا ٜعادهلا َٔ ايطب اٚ ايعًّٛ اٚ ايتُسٜض اٚ 
ايشٗادات اٚ إ ٜهٕٛ ساصال ع٢ً شٗاد٠ َٔ اسد املعاٖد ايطب١ٝ ذات ايعالق١ اٚ إ ٜهٕٛ 
ساصال ع٢ً شٗاد٠ اإلعداد١ٜ ع٢ً األقٌ نُا اشرتط عًٝ٘ إ جيتاش دٚز٠ يف طب األعشاب 

،اَا بٝع االد١ٜٚ ٚاملٓتذات ٚاالعشاب (2)داش٠ٚسدد اَدٖا اضتٓادا اىل طبٝع١ شٗاد٠ طايب اال

                                                                                                                              

لقب او تدسية تجل عمى انو مخخز لسسارسة الصب او اي نػع مغ فخوعو مغ غيخ ان =
 .مخخرًا بسػجب القانػن  يكػن مدجاًل او

كاضع عبج جاسع الديجي، السدؤولية الجدائية عغ األخصاء في شب األعذاب ،بحث  (0)
   https://hjciq/view5595مشذػر عمى السػقع االلكتخوني 

حاصال عمى إحجى  ان يكػن  . أ يذتخط في شالب إجازة بيع األعذاب الصبية ما يأتي:) (0)
 :الذيادات اآلتية

شيادة جامعية اولية مغ إحجى كميات الصب او الريجلة او التسخيس او الدراعة )قدع  .0
البدتشة او قدع السحاصيل الحقمية او قدع الرشاعات الغحائية( او العمػم )قدع عمػم 

مغ الذيادات الحياة، او قدع الكيسياء( او التقشيات الرحية والصبية او ما يعادليا 
 .السعتخف بيا مغ وزارة التعميع العالي والبحث العمسي

 .شيادة مغ احج السعاىج الصبية ذات العالقة. 0
 .شيادة الجراسة اإلعجادية. 3
ان يكػن سالسا مغ اإلمخاض الجدسية والشفدية بسػجب تقخيخ شبي صادر عغ جية  . ب

 .شبية رسسية مخترة
اب في السخكد الػششي لصب األعذاب التابع الى دائخة ان يجتاز دورة في شب األعذ .جـ

  :=األمػر الفشية في وزارة الرحة وفقا لسا يأتي

https://hjc.iq/view.5595
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ايطب١ٝ َٔ قبٌ اشداص غري فاشٜٔ ؾٝعد دسمي١ َتادس٠ باألد١ٜٚ َٔ غري تسخٝص ٜعاقب 
 .(1)عًٝٗا ايكإْٛ بعكٛب١ تصٌ اىل اؿبظ ٚ ايػسا١َ

ٚاػ٘ املشسع مٛ ايصٛاب عٓدَا اشرتط ٚدٛد دزد١ ع١ًُٝ َع١ٓٝ يف طايب 
ب١ٝ بعد إ نإ يف ايتعًُٝات ايطابك١ ٜهتؿٞ باشرتاط إ ٜهٕٛ طايب إداش٠ بٝع األعشاب ايط

ؾشصٍٛ طايب االداش٠ ع٢ً دزد١ ع١ًُٝ  (2)االداش٠ ساصٌ ع٢ً ايشٗاد٠ االبتدا١ٝ٥ ؾكط

                                                                                                                              

 ثالثة أشيخ لسغ يحسل الذيادة الجامعية األولية 0=
 ستة أشيخ لسغ يحسل شيادة مغ أحج السعاىج الصبية ذات العالقة 0
 تدعة أشيخ لسغ يحسل شيادة اإلعجادية 3
ار القجرة والقابمية في مجال شب األعذاب الحي تجخيو المجشة السذكمة في ان يجتاز اختب .د

 السخكد الػششي لصب األعذاب
ثانيا: يدتثشى أصحاب الخبخة في مجال بيع األعذاب الصبية مغ الذخوط السشرػص عمييا 
في الفقخات )أ( و )جـ( و )د( مغ البشج )اوال( مغ ىحه السادة بشاء عمى تأييج رسسي مغ 

ة مخترة في السخكد الػششي لصب األعذاب ووفقا لزػابط ترجر ليحا الغخض( لجش
 .0105لدشة  0مغ تعميسات تشطيع بيع األعذاب الصبية رقع  0السادة 

في الجعػى السخقسة 0100\01\0/ الييأة األولى بتاريخ نيشػى )حكست محكسة جشايات  (0)
لدشة  5حكام القخار عمى السجان )س أ س( بتجخيع الستيع وفق ا 0100\ج\514

لكافية األدلة الستحرمة  0552لدشة  031ج( مشو السعجل بالقخار \0الفقخة ) 0550
ضجه وحكست عميو عغ جخيسة االتجار باألدوية بجون تخخيز بعقػبة الحبذ لسجة 

عقػبات مع احتداب مجة مػقػفيتو وتغخيسو مبمغ  0\030سشة واحجة استجالال بالسادة 
اشيخ ومرادرة الحبػب  2ر في حالة عجم دفعو حبدو عشيا لسجة الف ديشا 011قجره 

السزبػشة وايجاعيا لجى دائخة صحة نيشػى لمترخف بيا وفق القانػن  وتست السرادقة 
/ الييأة الجدائية 4522عمى القخار مغ قبل محكسة التسييد االتحادية بالقخار السخقع 

عيسي، أ احسج إبخاليع احسج، ( أ د احسج حسيج الش0100\00\03في 0100الثانية /
لمتػزيع والشذخ، ، دراسة مقارنة، دار السعتد 0احكام الذيادة في الفقو والقانػن ط

 .001و000، ص0102االردن ،
  .تشطيع بيع األعذاب الصبية 0553لدشة  0مغ تعميسات رقع  0السادة  (0)
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َع١ٓٝ اٚ َطت٣ٛ َٔ اـرب٠ جيب إ ٜتٛؾس يف ايعاًَني بٗرٙ امل١ٓٗ ٚ ٖٛ ضسٚزٟ يتأًِٖٝٗ  
 يًعٌُ يف ٖرا اجملاٍ.

 ثانثان املطهب
 انصيذنياث

إ زقاب١ ٚتؿتٝش َٚتابع١ ايصٝديٝات ال تكٌ أ١ُٖٝ عٔ َتابع١ باقٞ قالت 
إ مل تؿكٗا أ١ُٖٝ، ؾايصٝدي١ٝ ٖٞ َهإ َباشس٠ ايصٝديٞ ألعُاي٘ ٚسؿغ َا  (1)االد١ٜٚ

احملٌ ايرٟ ) ٚقد عسف املشسع ايعساقٞ ايصٝدي١ٝ بأْٗا: (2)ميتًو َٔ عكاقري ٚأد١ٜٚ ٚمٖٛا
٘ باملؿسد ايٛصؿات ٚاألد١ٜٚ ٚاملٛاد ايهُٝٝا١ٜٚ ٚايطُّٛ ٚاملطتشطسات ؼطس ٚتصسف ؾٝ

اؾاٖص٠ املعرتف بٗا يف ايعسام( ٚايصٝديٞ ٖٛ )عطٛ ايٓكاب١ اجملاش مبٛدب قإْٛ ْكاب١ 
. ٚيهٞ متٓح إداش٠ احملٌ يًصٝديٞ جيب إ تتٛؾس ؾٝ٘ شسٚط َعٝٓ٘ ْص (3)ايصٝادي١(

ٚ اَا ع١ًُٝ  ديٞ إ ميتًو انجس َٔ اداش٠ قٌ ٚاسدنُا ال جيٛش يًصٝ ،(4)عًٝٗا ايكإْٛ

                                                      

االدوية او مرشع االدوية السحل ـ الريجلة او السكتب العمسي لجعاية االدوية او محخخ ) (0)
او مرشع مدتحزخات التجسيل السدتعسمة لألغخاض الصبية او مختبخ التحميالت 
السشرػص عمييا في ىحا القانػن ويدتثشى مغ ذلظ مرانع مدتحزخات التجسيل 
السدتعسمة لغيخ االغخاض الصبية عمى ان تكػن تحت اشخاف الػزارة بسػجب تعميسات 

لدشة  01مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة رقع  0( السادة خاصة ترجرىا ليحا الغخض
 .السعجل 0531

 0110،مكتبة الذخوق الجولية، القاىخة ،0معجع الػسيط، ط (0)
 السعجل 0531لدشة  01مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة العخاقي رقع  0السادة  (3)
 - :يجب فيسغ يداول ميشة الريجلة ان يكػن ) (0)
 عخاقي الجشدية – 0
 - :حائدا عمى – 0
 :شيادة مغ كمية صيجلة عخاقية معتخف بيا او – أ

شيادة مغ كمية صيجلة اجشبية معتخف بيا عمى ان يجتاز امتحانا يؤىمو لسداولة السيشة  –ب 
 :تجخيو ىيئة عمسية في كمية الريجلة في جامعة بغجاد تسثل فييا الشقابة او

 =:او شيادة مجرسة الريجلة العخاقية القجيسة –ج 
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اداز٠ ايصٝدي١ٝ ؾتتِ َٔ قبٌ َدٜس اٚ انجس ،ٚاملدٜس ٖٛ ايصٝديٞ املطؤٍٚ ايرٟ ٜكّٛ بإداز٠ 
احملٌ، ٚقد ٜهٕٛ املدٜس صاسب االداش٠ اٚ قد ٜهٕٛ صٝديٞ اخس ٜتد٢ً صاسب االداش٠ ي٘ 

ش٠ عٔ إداز٠ قً٘ آلخس ال جيٛش ي٘ إداز٠ عٔ إداز٠ احملٌ، ؾاذا ؽ٢ً ايصٝديٞ صاسب االدا
ٍٕ، ؾُت٢ َا ؽ٢ً ايصٝديٞ عٔ ادازت٘ حملً٘ يصٝديٞ اخس ؾًٝظ بإَهاْ٘ إداز٠  قٌ ثا

غري  قٌ اداش٠ ميتًو إ يصٝديٞ اخس فاش قٌ ملدٜس جيٛش ال قٌ غري قً٘، نُا
١ٝ اجملاش٠ يػريٙ، ٚيهٔ بطبٝع١ اؿاٍ َت٢ َا ؽ٢ً عٔ إداز٠ ايصٝدي (1)احملٌ ايرٟ ٜدٜسٙ

 .ي٘ إ حيصٌ ع٢ً إداش٠ صٝدي١ٝ 

ؾاضتٓادًا يكإْٛ َصاٚي١ ١َٓٗ ايصٝدي١ ايعساقٞ نٌ قٌ كتص باألد١ٜٚ جيب إ 
ٜٚشٌُ ذيو ايصٝديٝات َٚراخس (2)ٜهٕٛ ي٘ َدٜس ٚايرٟ ٜشرتط ؾٝ٘ إ ٜهٕٛ صٝديًٝا

ا َٔ قبٌ صٝديٞ ضٛا٤ . ؾايصٝدي١ٝ جيب إ تتِ ادازتٗ(3)االد١ٜٚ ٚنريو املهاتب ايع١ًُٝ

                                                                                                                              

لقب مدتحزخ وكان يداول ميشة الريجلة قبل صجور ميشة الريجلة واالتجار باألدوية  –د =
 0510لدشة  33والسػاد الدامة رقع 

 ـ عزػا في الشقابة وحائدا عمى االجازة الدشػية لسداولة السيشة 3
الشقابة  ـ د( مغ ىحه السادة مغ شخط عزػية 0ـ يدتثشى السدتحزخ الػارد ذكخه في الفقخة ) 0

 :ويتبع بذأنو ما يمي
ا ـ تججد اجازة السسارسة واجازة السحل لمسدتحزخ خالل شيخ كانػن الثاني مغ كل سشة لجى 
الػزارة بعج دفع رسع قجره خسدة دنانيخ لكل مغ االجازتيغ وإذا تخمف عغ تججيج اي 

يغ إذا لع مشيسا خالل السجة السحكػرة فعميو ان يجفع ضعف الخسع وتمغى اي مغ االجازت
 .يجفع رسع تججيجىا بعج انتياء الدشة التي بجأت بالذيخ السحكػر

ب ـ تصبق بحق ما يستمظ السدتحزخ اجازتو مغ صيجلية او محل االحكام الخاصة 
مغ قانػن  0بالريجليات االىمية والسحالت االخخى الػارد ذكخىا في القانػن( السادة 

 .لسعجلا 0531لدشة  01مداولة ميشة الريجلة رقع 
 .السعجل 0531لدشة  01قانػن مداولة ميشة الريجلة رقع  رابعا مغ \3السادة  (0)
 .السعجل 0531لدشة  01مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة العخاقي رقع  0والسادة 3السادة  (0)
في السادة  0555لدشة  0اشتخشت أيزا تعميسات السكاتب العمسية لجعاية االدوية رقع  (3)

ا ان تسشح إجازة السكتب العمسي لجعاية االدوية لمريجلي السجاز مغ نقابة األولى مشي
 .الريادلة
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صاسب االداش٠ ْؿط٘ اٚ صٝديٞ اخس ٜتد٢ً صاسب االداش٠ عٔ ادازتٗا ي٘ ٚايرٟ جيب إ 
ٜهٕٛ َتؿسغا إلدازتٗا، ٚايصٝديٞ ايرٟ ٜهٕٛ َدٜسا يصٝدي١ٝ فاشٙ يػريٙ يٝظ ي٘ اَتالى 
 إداش٠ صٝدي١ٝ أخس٣، ٚبريو ضُٔ ايكإْٛ عدّ اَتالى ايصٝديٞ إداش٠ أنجس َٔ قٌ ٚاسد
ٚعدّ إداز٠ نٌ صٝديٞ أنجس َٔ صٝدي١ٝ ٚاسد٠ نُا ضُٔ تٛادد دا٥ِ يصٝديٞ كتص 

 داخٌ احملٌ.

ٚع٢ً ايسغِ َٔ إ ايكإْٛ مسح باضتعا١ْ ايصٝديٞ بأشداص اخسٜٔ َٔ ايرٜٔ 
َطاعد صٝديٞ( اال اْ٘ مل جيص بٝع االد١ٜٚ اال َٔ قبٌ  -ٜطًل عًِٝٗ يكب )َعإٚ صٝديٞ

١ً صسف ايدٚا٤ َٔ قبٌ شدص غري كتص َٚا ٜرتتب ع٢ً ايصٝديٞ ْؿط٘ يتاليف َشه
ذيو َٔ َشانٌ ناـطأ يف صسف ايدٚا٤ ٚؼدٜد اؾسع١ اٚ عدّ ايكدز٠ ع٢ً قسا٠٤ َا َهتٛب 

 يف ايٛصؿ١ ايطب١ٝ ٚٚصـ دٚا٤ َػاٜس ال ٜتٓاضب َع ساي١ املسٜض.

ٚ  ايصشٝني ٚأٜطا املٛظؿني ايصٝادي١ َٚطاعدٟ ايكإْٛ ملعاْٚٞ ٚقد أداش
 بتشطري ايتدزٜب ٚذيو ؼت اشساف املدٜس، ايكٝاّ ؼت ِٖ ايرٜٔ ايصٝدي١ ن١ًٝ البط

 ايٛصؿات ضذالت يف قٝدٖا أٚ ع٢ً أٚعٝتٗا يصكٗا أٚ ايبطاقات نتاب١ أٚ تعب٦تٗا أٚ االد١ٜٚ
 .(1)ايطب١ٝ

ٚمل ٜٛضح املشسع ايؿسم بني َصطًشٞ َعإٚ ايصٝديٞ َٚطاعد ايصٝديٞ نُا 
 ٜهٕٛ إ ايصٝديٞ َطاعد يف ايعًُٞ ملعإٚ ايصٝديٞ ٚيهٓ٘ اشرتطاْ٘ اغؿٌ ذنس املؤٌٖ 

 شٗاد٠ ٜعادهلا ٚجيب إ ٜهٕٛ ساصال ع٢ً َا اٚ املتٛضط١ ايدزاض١ شٗاد٠ ع٢ً سا٥صا
 خسجيٞ َٔ ٜهٕٛ اٚ ايصٝدي١ اَٛز يف ايٛشٜس ٜؤيؿٗا ؾ١ٓ ػسٜ٘ ايرٟ االَتشإ يف ايٓذاح

 عشس مثا١ْٝ عٔ َدتٗا تكٌ ٚاييت جيب إ ال ايصش١ ٚشاز٠ تعدٖا ايصٝادي١ َطاعدٟ دٚز٠
ْٚس٣ اْ٘ َٔ األؾطٌ إ ٜطًل املشسع تط١ُٝ َعإٚ ايصٝديٞ ع٢ً خسجيٞ املعٗد  (2)شٗسا

ايطيب ايتكين ايرٟ ميٓح دزد١ دبًّٛ تكين يف ايتدصصات ايطب١ٝ ٚ أسد اقطاَ٘ قطِ 
املرنٛز يف  ايصٝدي١ ٚذيو تالؾٝا يًؿساؽ ايتشسٜعٞ ٚيهٞ ٜهٕٛ عٌُ خسجيٞ املعٗد

 ايصٝديٝات بصٛز٠ قا١ْْٝٛ.

                                                      

 .السعجل 0531لدشة  01مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة رقع  00السادة  (0)
 .0520لدشة  00مغ نطام مسارسة السيغ الرحية رقع  05السادة  (0)
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ْٚالسغ ايّٝٛ اْتشازا ٚاضعا يتٛادد َطاعدٟ ايصٝديٞ يف ايصٝديٝات ٚاختؿا٤ 
ايصٝادي١ َٔ بعض ايصٝديٝات ضٛا٤ ايصٝديٞ صاسب االداش٠ اٚ املدٜس، ع٢ً ايسغِ َٔ إ 

ٞ ٜعطٞ أ١ُٖٝ ايكإْٛ مل ٜطُح هلِ بإداز٠ ايصٝدي١ٝ اال إ ٖٓايو دزاضات تجبت إ ايصٝدي
ق١ًًٝ ملٛضٛع إداز٠ ايصٝدي١ٝ اذ ٜتِ تؿٜٛض ٖرٙ امل١ُٗ اىل ايعاًَني يف ايصٝدي١ٝ الْشػاٍ 

. ٜٚسدع ضبب ق١ً تٛادد ايصٝديٞ اٚ املدٜس اىل (1)ايصٝديٞ بأَٛز أخس٣ جيدٖا انجس أ١ُٖٝ
كٛاْني ضعـ دٚز ايسقاب١ ٚايتؿتٝش ع٢ً ايصٝديٝات مما أد٣ اىل ايتطاٌٖ ٚعدّ االيتصاّ باي

ٚايتعًُٝات اـاص١ بايصٝديٝات َٚسانص بٝع ايدٚا٤ َٔ قبٌ املعٓٝني، ٚيهٔ َٔ املُهٔ 
ايتكًٌٝ َٔ ٖرٙ ايعاٖس٠ عٔ طسٜل تؿعٌٝ دٚز اؿُالت ايتؿتٝش١ٝ اييت تؤدٜٗا ْكاب١ 

 ايصٝادي١ ٚٚشاز٠ ايصش١ ايعساق١ٝ ٚتطبٝل املطا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ.

 انثاَي املبحث
 يشاجلهاث املختصت بانتفت

تتعدد اؾٗات اييت هلا صالسٝات تؿتٝش١ٝ ع٢ً ايصٝديٝات ٚغريٖا َٔ احملالت 
اييت تتعاٌَ َع االد١ٜٚ، ؾٓذد إ دا٥س٠ ايتؿتٝش ايتابع١ يٛشاز٠ ايصش١ هلا َجٌ ٖرٙ 
ايصالسٝات نُا إ ْكاب١ ايصٝادي١ هلا دٚز زقابٞ ٚتؿتٝشٞ َِٗ باإلضاؾ١ اىل ايدٚز ايرٟ 

ّ ٚشاز٠ ايصش١ يف ايسقاب١ ٚايتؿتٝش، يرا خصصٓا املبشح ٖرا نإ ٜؤدٜ٘ َهتب َؿتش عا
 يدزاض١ اؾٗات ايتؿتٝش١ٝ املرنٛز٠ أعالٙ َٚٔ خالٍ ثالث١ َطايب.

 

 

 

 

 
                                                      

(1) Jeroen M van de Pol، Ellen S Koster، Anke M Hovels ، Marcel 

LBouvy، How community pharmacists prioritize cognitive 

pharmaceutical services، Research in Social and Administrative 

Pharmacy، Elsevier journals، page 1088.  
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 األول املطهب
 دائزة انتفتيش 

اضتٓادا يكساز فًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ زقِ  1988مت اضتشداخ دا٥س٠ ايتؿتٝش عاّ 
ٜتهٕٛ اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يًدا٥س٠ َٔ األقطاّ (1) ايٓاؾر، تستبط بٛشٜس ايصش١ َباشس٠ 615

 ايصش١ٝ املؤضطات تؿتٝش اؿه١َٝٛ ٚقطِ ايصش١ٝ املؤضطات تؿتٝش االت١ٝ : قطِ
ٚايتشكٝكات ٚأٜطا تٛدد اقطاّ  ايشها٣ٚ ايصشٞ ٚقطِ االدا٤ تكِٝٝ اـاص١ ٚ أٜطا قطِ

 .(2)يدا٥س٠ ايتؿتٝشتؿتٝش يف احملاؾعات ٜهٕٛ هلا ٖٝهٌ تٓعُٝٞ َشاب٘ يًٗٝهٌ ايتٓعُٝٞ 

يدا٥س٠ ايتؿتٝش ضًط١ ايسقاب١ ٚايتؿتٝش ع٢ً قالت ذٟٚ املٗٔ ايطب١ٝ مجٝعًا َٔ 
ٚايطبٝب ايبٝطسٟ ٚنريو هلا صالسٝات ايسقاب١  (3)طبٝب االضٓإ ٚايطبٝب ٚايصٝدالْٞ

ٚايتؿتٝش ع٢ً املدتربات، إذ تكّٛ بايتعإٚ َع ممجٌ ايٓكاب١ املع١ٝٓ مبساقب١ تٛؾس ايشسٚط 
يالش١َ يف ايصٝديٝات ٚايعٝادات ٚاملدتربات  ٚاحملالت اجملاش٠ ٚبصٛز٠ دٚز١ٜ يًتأند َٔ ا

 .(4)صالسٝتٗا

ؾدا٥س٠ ايتؿتٝش يٝطت د١ٗ كتص١ بايتؿتٝش ايدٚا٥ٞ ع٢ً ايصٝديٝات ٚكاشٕ 
االد١ٜٚ ؾكط ٚامنا ٖٞ د١ٗ تؿتٝش١ٝ حملالت ذٟٚ املٗٔ ايطب١ٝ بأمجعٗا َٔ صٝديٝات 

احملالت ايطب١ٝ، ؾًٗا عٓد أدا٤ٖا يدٚزٖا ايسقابٞ ٚعٓد انتشاف  ٚعٝادات ٚغريٖا َٔ
ايصش١ٝ ضٛا٤ َٔ ايصٝديٝات  ايسقاب١ اٚ يإلداش٠ اـاضع احملٌ سصٍٛ كايؿ١ َٔ صاسب

                                                      

دمج والغاء واستحجاث دوائخ في  201مغ قخار مجمذ قيادة الثػرة السشحل رقع  3ف  (0)
 .0544ة الرحة لدشة وزار 

مكتب القدـع، شــعبة تفتير ) :لتابع لجائخة الرحة في البرخة مغيتكػن قدع التفتير ا (0)
السؤسدات الحكػمية، شــعبة تفتير السؤسدات غيخ الحكػمية، شــعبة التفتير اإلداري، 

 .شــعبة تقييع األداء، شــعبة الذكاوى(
 healthgoviq-http://basrahة البرخة مشذػر عمى السػقع الخسسي لجائخة صح    

)الريجالني: كل عزػ في الشقابة حاصل عمى شيادة بكالػريػس في الريجلة او ما  (3)
يعادليا مغ احجى جامعات العخاق او اية جامعة معتخف بيا مغ قبل الجية السخترة 

 .السعجل 0522لدشة  000مغ قانػن نقابة الريادلة رقع  0لتعجيل الذيادات( السادة 
 .السعجل 0540لدشة  45مغ قانػن الرحة العامة رقع  3و0ف  45السادة  (0)

http://basrah-health.gov.iq/
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اٚ َراخس االد١ٜٚ اٚ غريٖا َٔ احملالت اـاضع١ يًسقاب١ ايصش١ٝ، )سرف( إ تتدر عك٘ 
 اإلدسا٤ات ايتاي١ٝ:

 اييت االضباب شٚاٍ ؿني قً٘ يف ملٗٓت٘ ب احملٌ َٔ ممازضت٘اغالم احملٌ َٚٓع صاس .1
 غًك٘. اىل ادت

 املٛدٛد٠ يف احملٌ ٚاملُٓٛع املٛاد َصادز٠ املدٛي١ ايصش١ٝ ايسقاب١ بإَهإ أدٗص٠ .2
شسع١ٝ اٚ عٓد عدّ  غري بصٛز٠ ايعسام اىل دخًت اييت اٚ احمل١ًٝ ايطٛم يف تداٚهلا

 ايصش١ٝ. ايشسٚط كايؿ١ تهساز ساي١ ب١ ٚأٜطا يفاؿصٍٛ ع٢ً االداش٠ ايصش١ٝ املطًٛ

 250 ع٢ً تصٜد ال ؾٛز١ٜ خيٛي٘ إَا بػسا١َ َٔ اٚ ايٛشٜس َٔ بكساز ٜعاقب بعكٛب١ تؿسض .3
 ٜعاقب بهًتا ايعكٛبتني. اٚ َٜٛا 90 ع٢ً تصٜد ال ملد٠ قً٘ ٜػًل اٚ دٜٓاز أيـ

 اؾ١ٗ اىل رتاضاالع ،اذ ٜكدّ ايػًل قساز ع٢ً االعرتاض سل احملٌ ٜٚهٕٛ يصاسب
ٚ عًٝٗا إ تسضٌ االعرتاض خالٍ مخط١ أٜاّ َٔ تازٜذ  ايكساز اصدزت اييت ايصش١ٝ

 ايًذ١ٓ قساز ٜٚهٕٛ ايصش١ ٚشٜس ٜؤيؿٗا اييت االضت٦ٓاؾ١ٝ تطذٌٝ االعرتاض يدٜٗا اىل ايًذ١ٓ
 قاَت اييت ايصش١ٝ ايؿسق١ قبٌ َٔ املكدّ ايتكسٜس ٚقد اعترب ايكإْٛ  املتدر ْٗا٥ٝا،

 احملانِ ع٢ً خالف ذيو ٚددٜس بايرنس إ ديٌٝ ٜكِ مل َا ناؾٝا يإلدا١ْ يتؿتٝش ديٝالبا
 اٚ يإلداش٠ اـاضع١ احملالت بػًل ايصادز٠ االٚاَس عٔ ْاش١٦ أٟ دع٣ٛ مساع متتٓع َٔ

ٜؤخر ع٢ً .(1)ايعا١َ بايصش١ تتعًل ٚذيو ألضباب ايػرا١ٝ٥ املٛاد بإتالف اٚ ايصش١ٝ ايسقاب١
ايعا١َ املرنٛز ؼصٝٓ٘ ألٚاَس غًل احملٌ اٚ اتالف  ايصش١ قإْٛ َٔ 96 ْص املاد٠

 2005( َٔ ايدضتٛز ايعساقٞ يط١ٓ 100املٛاد َٔ ايطعٔ، ؾٗرا ٜتٓاقض َع ْص املاد٠ )
ايرٟ سعس ايتشصني َٔ ايطعٔ ايكطا٥ٞ ٚنريو ايتشسٜعات ايصادز٠ مبٛدب٘ ٚاييت ايػت 

 ،عاٟٚ اـاص١ بكإْٛ ايصش١ ايعا١َايدايتشسٜعات احملص١ٓ ٚبريو جيب ايػا٤ ؼصني 
ؾايكسازات ايصادز٠ مبٛدب٘ ٖٞ قسازات اداز١ٜ  ال بد إ تهٕٛ قاب١ً يًطعٔ اَاّ قانِ 

 بإيػا٤ ايؿكس٠ اييت تٓص ع٢ً ذيو ايتشصني. 96ايكطا٤ اإلدازٟ يرا البد َٔ تعدٌٜ املاد٠ 

                                                      

السعجل السشذػر في جخيجة  0540لدشة  45مغ قانػن الرحة العامة رقع  52السادة  (0)
 .0540\4\03 0401الػقائع العخاقية رقع 
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يعكٛب١ املؿسٚض١ َٔ ايطابل ايرنس ْالسغ عدّ تٓاضب ا 96َٔ خالٍ قسا٠٤ ْص املاد٠ 
قبٌ دا٥س٠ ايتؿتٝش َع ايؿعٌ املستهب، ؾأقص٢ عكٛب١ ميهٔ يدا٥س٠ ايتؿتٝش اْصاهلا ٖٞ 

أيـ دٜٓاز، ؾُا ؾا٥د٠ ؾسض عكٛب١  250اغالم احملٌ يجالث١ أشٗس ٚؾسض غسا١َ ال تصٜد ع٢ً 
اٚ انجس ٜتِ بٗرا املبًؼ ايصٖٝد ع٢ً بطاع١ َٔ االد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ باآليـ ايدٚالزات 

إدخاهلا بصٛز٠ غري زمس١ٝ، ؾشت٢ عكٛب١ َصادز٠ املٛاد ايطب١ٝ قد ال تؤدٟ ايػسض إذا 
ناْت ايبطاع١ قد ٚشعت ع٢ً ايعدٜد َٔ احملالت املتعا١ًَ َع ايدٚا٤ َٔ َراخس ٚصٝديٝات 
ٚغريٖا قبٌ ايطبط ،ٚمل ٜٓص نريو قإْٛ َصاٚي١ ١َٓٗ ايصٝدي١ ع٢ً عكٛب١ اشد مما ٖٛ 

عالٙ ،ؾأقص٢ عكٛب١ تكع ع٢ً املطتٛزد ملطتشطسات طب١ٝ ٚدٚا١ٝ٥ غري َطتٛؾ١ٝ َرنٛز ا
يألٚصاف ٚايشسٚط ايالش١َ ٖٞ قٝاّ ايٛشٜس مبصادز٠ تًو املٛاد ٚاتالؾٗا، اذ مل ٜٓص 

 ، نُا ؾعٌ عٓد ايٓص ع٢ً عكٛب١ األؾعاٍ ايتاي١ٝ:  (1)ايكإْٛ ع٢ً عكٛب١ اؿبظ يًُطتٛزد

 بُٗا اٚ دٜٓازا ثالمثا١٥ ع٢ً تصٜد ال بػسا١َ اٚ ضٓٛات ثالخ ٚشتتذا ال َد٠ باؿبظ ٜعاقب)
 بطسٜك١ قٌ بؿتح اداش٠ ع٢ً سصٌ اٚ اداش٠ بدٕٚ ايصٝدي١ ١َٓٗ شٚاٍ َٔ .1 :نٌ َعا

 قٌ ؾتح يػسض صٝديٞ اضِ اضتعاز َٔ .2.املرنٛز٠ االداش٠ ببطالٕ اؿهِ َع ايتشاٌٜ
 .املدايؿ١ َٛضٛع احملٌ بػًل اؿهِ َع ايػسض يرات امس٘ اعاز ايرٟ ايصٝديٞ ٚنريو

 شإ َٔ نإ إذا ايٓشس ٚضا٥ٌ بإسد٣ ْؿط٘ عٔ ٜعًٔ امل١ٓٗ مبصاٚي١ فاش غري شدص.3
 ٜطُح صٝديٞ نٌ ٚنريو َصاٚيتٗا يف اؿل ي٘ بإ االعتكاد ع٢ً اؾُٗٛز حيٌُ إ ذيو

 اٚ د١ٜٚاال أسد قًد اٚ غش َٔ .4 ايصٝدي١ٝ. يف بامس٘ امل١ٓٗ مبصاٚي١ فاش غري يشدص
 اٚ باع َٔ .5 َكًدا اٚ َػشٛشا َٓٗا ش٦ٝا باع اٚ ايهُٝٝا١ٜٚ املٛاد اٚ ايطب١ٝ املطتشطسات

                                                      

ذا اضيخ  -0السعجل: ) 0531لدشة  01اولة مشة الريجلة رقع مغ قانػن مد  34السادة  (0)
التحميل ان السدتحزخات الجستػرية السرشػعة في العخاق او السدتػردة مغ الخارج غيخ 
مدتػفية لمذخوط واالوصاف التي نز عمييا الجستػر الحي استحزخت بسػجبو فعمى 

ان السدتحزخات الخاصة إذا اضيخ التحميل  –0 الػزيخ ان يقخر مرادرتيا واتالفيا
السرشػعة في العخاق او السدتػردة مغ الخارج غيخ مدتػفية لمذخوط واالوصاف التي تع 
تدجيميا بسػجبيا فممػزيخ ان يقخر مرادرتيا واتالفيا كسا ان لو ان يقخر اعادة ترجيخىا 

 .عمى نفقة السدتػرد اذا كان ذلظ مسكشا دون محاذيخ(
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 ايطب١ٝ ايٓباتات اٚ ايهُٝٝا١ٜٚ املٛاد اٚ ايطب١ٝ املطتشطسات اٚ االد١ٜٚ أسد يًبٝع عسض
 .(1)(إداش٠ بدٕٚ ايطب١ٝ املطتشطسات اٚ االد١ٜٚ أسد صٓع َٔ – ايتايؿ١ اٚ ايؿاضد٠

تطبٝل ْصٛص املٛاد أعالٙ ضسٚزٟ يتكًٌٝ ايهجري َٔ املعاٖس ايطًب١ٝ  إ
ايطا٥د٠ يف ايشازع ايعساقٞ ناْتشاز االد١ٜٚ ايؿاضد٠ ٚغري املسخص١ ٚبٝع االد١ٜٚ َٔ قبٌ 
غري كتصني، ؾاْتشاز ظاٖس٠ بٝع االد١ٜٚ ع٢ً ايسصٝـ َٔ املعاٖس اـطري٠ اييت البد َٔ 

بٝعٗا ع٢ً األزصؿ١ تباع َٔ قبٌ اشداص غري َسخصني َعاؾتٗا، ؾاألد١ٜٚ اييت ٜتِ 
ٚغايبا َا تهٕٛ ذات َصادز فٗٛي١ اٚ غري َشسٚع١ اٚ تهٕٛ َٓت١ٝٗ ايصالس١ٝ، باإلضاؾ١ 

 اىل عدّ اتباع ايطسم ايصش١ٝ يف سؿعٗا ٚؽصٜٓٗا.

َٔ اؾدٜس اإلشاز٠ اىل إ قإْٛ َصاٚي١ ١َٓٗ ايصٝدي١ أغؿٌ ايٓص ع٢ً عكٛب١ 
تذات ايطب١ٝ ٚاالد١ٜٚ غري ايصاؿ١ ٖٚٛ ْكص ال بد َٔ تالؾٝ٘ عٔ طسٜل إضاؾ١ اضترياد املٓ

ْص قاْْٛٞ جيسّ ٖرا ايؿعٌ خاص١ بعد اْتشازٖا، اذ ٜتِ املتادس٠ بٗا َٔ قبٌ َاؾٝات 
ؽتص بتذاز٠ االد١ٜٚ غري املسخص١ ٚغري َعسٚؾ١ املصدز، ْٚكرتح إ ٜطاف ايٓص االتٞ 

 ع٢ً تصٜد ال بػسا١َ اٚ ضٓٛات ثالخ تتذاٚش ال َد٠ اؿبظب اعالٙ: )ٜعاقب 50اىل املاد٠ 
نٌ َٔ قاّ باضترياد املٓتذات ايطب١ٝ ٚاألد١ٜٚ  -7نٌ: ..... َعا بُٗا اٚ دٜٓازا ثالمثا١٥

 غري ايصاؿ١(.

ٖرا ؾُٝا ٜتعًل بع١ًُٝ اضترياد االد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ ٚيهٔ َاذا عٔ 
داص غري َسخصني مبصاٚي١ ١َٓٗ ايصٝدي١، ؾكد سٝاشتٗا بكصد املتادس٠ بٗا َٔ قبٌ اش

ز( \1اضتكس ايكطا٤ ايعساقٞ باؿهِ ع٢ً سا٥ص االد١ٜٚ ٚاملٓتذات ايطب١ٝ اضتٓادا اىل املاد٠ )
 - َٔ قساز فًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ املٓشٌ ايطابل ايرنس ٚايرٟ ٜٓص ع٢ً َا ًٜٞ: )...ز

 َٔ فٗص٠ غري املٛاد ٖرٙ ناْت إذا بٗا املتادس٠ ... بكصد ٚاملطتًصَات االد١ٜٚ سٝاش٠
 ٚغري املٛاد ٖرٙ يف بايتعاٌَ اجملاش ع٢ً ذيو ..... ٜٚطسٟ زمسٝا ب٘ َعرتف َصدز
ؾٓص املاد٠ ٖرا ٜشرتط إ تهٕٛ اؿٝاش٠ بكصد املتادس٠ بٗا ٚإ تهٕٛ املٛاد  .اجملاش(

ٓادا اىل ايطب١ٝ ذات َصادز غري زمس١ٝ، ٚيهٔ ٜؤخر ع٢ً اػاٙ ايكطا٤ ايعساقٞ اؿهِ اضت
ْص املاد٠ أعالٙ ع٢ً نٌ َٔ قاّ عٝاش٠ االد١ٜٚ ٚاألدٗص٠ ايطب١ٝ ٚمل ٜهٔ َسخصا مبصاٚي١ 

                                                      

 .السعجل 0531لدشة  01ولة ميشة الريجلة رقع مغ قانػن مدا 11السادة  (0)
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١َٓٗ ايصٝدي١ ست٢ يٛ ناْت تًو املٛاد فٗص٠ َٔ َصادز َشسٚع١ ع٢ً ايسغِ َٔ إ 
تطبٝل ْص املاد٠ ٜطتًصّ تٛؾس شسط ػٗٝص تًو املٛاد ايطب١ٝ َٔ َصدز غري َعرتف ب٘ 

فاش، ؾًتطبٝل ايٓص املرنٛز جيب  اٚ غري املٛاد ٖرٙ يف بايتعاٌَ ٖا فاشضٛا٤ نإ سا٥ص
تٛؾس شسط ػٗٝصٖا َٔ َصدز غري زمسٞ ، ْٚالسغ أٜطا تصدٜل قه١ُ ايتُٝٝص 

 .(1)االؼاد١ٜ يتًو ايكسازات

ز( َٔ قساز فًظ قٝاد٠ \1ْٚس٣ بأْ٘ ضبب اضتٓاد احمله١ُ اىل ْص املاد٠ )
 ايتشسٜع ايعساقٞ جيسّ سٝاش٠ املٛاد ايطب١ٝ بكصد املتادس٠ ايجٛز٠ ٖٛ عدّ ٚدٛد ْص يف

َٔ قبٌ غري كتصني مبصاٚي١ ١َٓٗ ايصٝدي١ عٓدَا ٜهٕٛ َصدز تًو املٛاد ايطب١ٝ َشسٚع، 
ؾٓص املاد٠ أعالٙ دسّ سٝاش٠ املٛاد ايطب١ٝ بكصد املتادس٠ بٗا عٓدَا ٜهٕٛ َصدزٖا غري 

ملطأي١ ؾشٝاش٠ االد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ َٔ َشسٚع، يرا البد َٔ ٚدٛد ْص ٜعاجل ٖرٙ ا
قبٌ اشداص غري كتصني بكصد املتادس٠ بٗا ال جيسَ٘ ْص قاْْٛٞ َامل ٜهٔ َصدز تًو 

 املٛاد غري َشسٚع ،ٖٚرا ْكص يف ايتشسٜع البد َٔ َعاؾت٘.

َٚا ٜطبب أٜطا تؿاقًُا يف االد١ٜٚ غري املسخص١ ٚاملٓت١ٝٗ ايصالس١ٝ ٚغري 
ٛاصؿات املطًٛب١ ٖٛ ضعـ ٚتًهؤ يف عًُٝات ايتؿتٝش ع٢ً ايصٝديٝات املطابك١ يًُ

َٚراخس االد١ٜٚ ٚ غريٖا َٔ اؾٗات املتعا١ًَ بايدٚا٤ ٚايرٟ بدٚزٙ ٜعٛد اىل عدّ ادزاى 
اغًب١ٝ إدازات اقطاّ ايتؿتٝش يف ٚشاز٠ ايصش١ ضٛا٤ يف بػداد اٚ يف احملاؾعات يهٝؿ١ٝ اعداد 

تشكل َٓٗا َٔ ْتا٥ر ٚ ؼدٜد استٝادات ايعاًَني ايتدزٜب١ٝ اـطط ٚتٓؿٝرٖا ٚ تكِٝٝ َا ٜ

                                                      

/ الييأة الثانية عمى السجان )ح ح ع( بعقػبة الحبذ البرخة)حكست محكسة جشايات  (0)
ج( \0الـذجيج لسجة خسذ سشػات وغخامة قجرىا مائة ألف ديشار استشادًا الى احكام السادة )

ألدوية الصبية دون حرػلو عمى مغ قخار مجمذ قيادة الثػرة لثبـػت قيامـو بالستـاجخة با
في  0103\0/ج ىـ 101تخخيز بسداولة ميشة الريجلة، يشطخ: قخارىا السخقع 

/ الييأة 02111السرادق مغ قبل محكسة التسييد االتحادية بالقخار السخقع  0103\5\1
( )غيخ مشذػر( )وقخار محكسة التسييد 0103\00\03في 0103الجدائية الثانية /

 .)غيخ مشذػر( 0103\3\01الييأة الجدائية الثانية \123قع االتحادية السخ 
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ٚنريو عدّ ادزاى َععِ ايعاًَني يف اقطاّ ايتؿتٝش ايتابع١ يٛشاز٠ ايصش١ يهٝؿ١ٝ اعداد 
 .(1)ٚتٓؿٝر اـطط ٚؾل االي١ٝ املسض١َٛ هلا

ؾايسقاب١ ضسٚز١ٜ ددا خاص١ َع ايسخص١ اييت يد٣ ايصٝديٝات يف ايتعاٌَ َع 
١ًٝ ٚنريو املَٓٛات ٚاملٓشطات يريو َٔ ايطسٚزٟ ايتأند َٔ عدّ اضتدداّ املٛاد ايعك

ؾايعكازات املددز٠ هلا اضتعُاالت طب١ٝ يعالز بعض  ،(2)ٖرٙ املٛاد بصٛز٠ غري َشسٚع١
االالّ ٚاالَساض ٚتبٓتٗا دضاتري االد١ٜٚ ْٚصت عًٝٗا تشسٜعات غايب١ٝ ايدٍٚ ٚمسشت 

ٔ ض٤ٛ اضتدداّ ٖرٙ ايسخص١ ٜؤدٟ اىل عٛاقب يألطبا٤ ٚصؿٗا ٚيًصٝادي١ صسؾٗا ٚيه
، يرا البد َٔ ٚدٛد تعإٚ َهجـ بني ٚشاز٠ ايصش١ ٚاؾٗات املع١ٝٓ املطؤٚي١ عٔ (3)ٚخ١ُٝ 

املٓاؾر اؿدٚد١ٜ ٚنريو األدٗص٠ اال١َٝٓ ٚاضتدبازات١ٝ يًكٝاّ بتشدٜد َٓاؾر سدٚد١ٜ َكس٠ 
٢ً َا ٜتِ إدخاي٘ َٔ اد١ٜٚ ٚ يدخٍٛ االد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ ٚاسهاّ ايطٝطس٠ ع

 َؤثسات عك١ًٝ عرب تًو املٓاؾر.

ْٚس٣ َٔ ايطسٚزٟ أٜطا ايعٌُ ع٢ً تكًٌٝ ايتعكٝدات ٚاالعُاٍ ايسٚت١ٝٓٝ ٚإشاي١ 
ايعكبات اييت تعرتض االضترياد ايٓعاَٞ يألد١ٜٚ بتعًُٝات ٚاضش١ ٚدقٝك١ تصدز هلرا 

٠ ايتعكٝدات ٚاإلدسا٤ات ايسٚت١ٝٓٝ ايػسض يًتكًٌٝ َٔ ايدخٍٛ غري ايسمسٞ يألد١ٜٚ، ؾهجس
املطٛي١ تؤدٟ اىل ْتا٥ر عهط١ٝ ٚتهجس َٔ ايدخٍٛ غري ايٓعاَٞ. َع ضسٚز٠ اؿسص ع٢ً 
صالس١ٝ ايدٚا٤ اٚ أٟ َطتشطس طيب ٜساد اضتريادٙ عٔ طسٜل ادتٝاشٙ يًؿشص املدتربٟ 

صش١ ٚايتأند َٔ إ ايشسن١ املٓتذ١ يًدٚا٤ ٚاملطتشطس ْؿط٘ َطذالٕ يد٣ ٚشاز٠ اي
 ايعساق١ٝ.

ؾبٝع اد١ٜٚ غري َسخص١ ٚغري َطذ١ً يد٣ ٚشاز٠ ايصش١ ايعساق١ٝ ترتتب عًٝ٘ 
َطؤٚي١ٝ ايبا٥ع، ؾاذا ؿل املسٜض ضسز اٚ تطُِ َعني ْتٝذ١ اضتدداّ دٚا٤ غري صاحل 

 َٔ ايصٝديٞ ٖٛ  نإ ٚصؿ٘ ي٘ ايصٝديٞ ؾإ َطؤٚي١ٝ ايصٝديٞ تكّٛ يف ٖرٙ اؿاي١ ضٛا٤

                                                      

 .03، ص 0103التقخيخ الدشػي لسكتب مفتر العام وزارة الرحة والبيئة العخاقية لدشة  (0) 
(2)GUIDELINES On IMPORT PROCEDURES FOR 

PHARMACEUTICAl PRODUCTS, Pervious reference، page14 

دار الحامج لمشذخ  ،0السدتذفيات والسؤسدات الرحية، ط  عبج السيجي بػاعشة، إدارة (3)
 .030ص ، 0113والتػزيع، 
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ايدٚا٤ اٚ اذا اقتصست َُٗت٘ ع٢ً بٝع ايدٚا٤، ؾٗٛ ًَصّ ببٝع اد١ٜٚ  تسنٝب بع١ًُٝ ٜكّٛ
صاؿ١ ٚال تشهٌ خطسا ع٢ً سٝا٠ َٔ ٜتعاطْٛٗا َٔ املسض٢ ؾال بد ي٘ َٔ ايتشكل َٔ 

. َٚٔ ايطسٚزٟ أٜطا ٚضع ضٛابط ازشاد١ٜ َٔ (1)َد٣ صالس١ٝ ايدٚا٤ ٚضالَت٘ قبٌ بٝع٘
ات يهٞ ٜتِ االيتصاّ بٗا َٔ قبًِٗ ٚؼطني قبٌ ٚشاز٠ ايصش١ ٚتٛشٜعٗا ع٢ً مجٝع ايصٝديٝ

 .(2)ٚشٜاد٠ عًُٝات ايتؿتٝش

َٚٔ املعاٖس اـطري٠ املٓتشس٠ أٜطا ٖٛ اخساز املطتًصَات ايطب١ٝ ٚاألد١ٜٚ َٔ 
 .(3)قبٌ ايعاًَني يف املسانص ايصش١ٝ بصٛز٠ غري زمس١ٝ يػسض املتادس٠ بٗا

ع يٛشاز٠ ايصش١ نبري٠ ؾال بد يرا ؾإ املطؤٚي١ٝ اييت تكع ع٢ً قطِ ايتؿتٝش ايتاب
إ حيهِ قبطت٘ ع٢ً َسانص دخٍٛ االد١ٜٚ ٚايكٝاّ بعًُٝات تؿتٝش١ٝ دٚز١ٜ َٚطتُس٠ ع٢ً 

 قالت ذٟٚ املٗٔ ايطب١ٝ ٚأَانٔ ؽصٜٔ ٚبٝع ايدٚا٤.

 
                                                      

عبج الحسيج الذػاربي ،مدؤولية األشباء والريادلة و السدتذفيات السجنية والجشائية  .د (0)
 .003ص ،0110،مشذأة السعارف باإلسكشجرية،0والتأديبية ،ط 

تشحرخ في العخاق ففي دراسة اعجت في  ان قمة عسميات التفتير عمى الريجليات ال (0)
 .% مغ الريجليات تع تفتيذيا مخه واحجة فقط خالل الدشة25الخياض تبيغ بان 

-Saleh A Bawazir 1*، Mohammed J Al-Yamani1، Hafiz A Makeen2 

and Sabah M Al-Rayes3، PHYSICIANS AND PHARMACISTS 

ADHERENCE TO PRESCRIBING GUIDELINES OF 

CONTROLLED PSYCHOTROPIC DRUGS: A STUDY IN 

PRIVATE SECTOR، RIYADH، SAUDI ARABIA-page 115 

)حكست محكسة جشايات السثشى عمى السجان )ب ك م( بعقػبة الحبذ البديط لسجة سشة  (3)
 031أ السعجل بقخار \35\0واحجة وغخامة قجرىا مائة ألف ديشار استشادًا الى احكام القخار

، لكفاية األدلة ضجة عغ جخيسة اخخاج االدوية برػرة غيخ رسسية مغ 0552لدشة 
 0100\ج \055السخكد الرحي الحي يعع فيو لغخض الستاجخة بيا، يشطخ: قخارىا السخقع 

/ 03010السرادق مغ قبل محكسة التسييد االتحادية بالقخار السخقع  0100\2\00في 
مشذػر عمى السػقع الخسسي لسحكسة  .(0100\ 5\03في 0100الييأة الجدائية الثانية /

 0101\3\00تاريخ الديارة  https://wwwhjsiq/qview1992\التسييد االتحادية 
 .م 0:05الداعة 

https://www.hjs.iq/qview.1992/
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 انثاَي املطهب
 َقابت انصيادنت

َٓح تتذ٢ً أ١ُٖٝ ٚدٛد ْكاب١ ايصٝادي١ يف ٚضع ايتعًُٝات يتٓعِٝ ١َٓٗ ايصٝدي١ ٚ
اداشات ممازض١ امل١ٓٗ ٚقبٍٛ االْتُا٤ اىل ايٓكاب١ ٚمتجٌٝ أصشاب امل١ٓٗ ٚتاَني ايساتب 

 ايتكاعدٟ ٚايطُإ االدتُاعٞ هلِ ؾطاًل عٔ دٚزٖا ايسقابٞ ٚايتؿتٝشٞ.

إ َؿتش ْكاب١ ايصٝادي١ ٜعني بكساز َٔ ٚشٜس ايصش١ اٚ َٔ خيٛي٘ فًظ ْكاب١ 
، اذ ٜكّٛ املؿتش بتؿتٝش ايصٝديٝات (1)كاب١ ايصٝادي١األطبا٤، ٜساقب تٓؿٝر اسهاّ قإْٛ ْ

، ؾكإْٛ َصاٚي١ ١َٓٗ ايصٝدي١ مل حيدد ددٚال دٚزٜا ًٜتصّ (2)نًُا دعت اؿاد١ اىل ذيو
مبٛدب٘ املؿتش بايتؿتٝش ايدٚزٟ ٚاجملدٍٚ ٚامنا خٍٛ املؿتش بايكٝاّ بايتؿتٝش عٓد 

تُس بأٚقات َتػري٠ ٚغري ثابت١ اؿاد١ ؾكط ٖٚرا اَس َٓتكد، ؾايتؿتٝش ايدٚزٟ ٚاملط
ضسٚزٟ يًشد َٔ املدايؿات املستهب١ َٔ قبٌ ايصٝديٝات ٚكاشٕ االد١ٜٚ ٜٚٛسٞ يًذٗات 

 .يدٚا٤ بٛدٛد زقاب١ سكٝك١ٝ ٚؾعاي١املدتص١ ببٝع ا

ٚال ٜكتصس دٚز املؿتش ع٢ً قالت االد١ٜٚ ٚامنا ي٘ أٜطا صالس١ٝ تؿتٝش 
١ ٚي٘ أٜطا صالس١ٝ تؿتٝش أٟ َهإ ٜصٓع اٚ ايعطازٜٔ ٚاملتذسٜٔ بايٓباتات ايطبٝعٝ

خيصٕ اٚ ٜعسض يًبٝع اٚ ٜٛشع أٟ َٓتر ي٘ خصا٥ص صش١ٝ اٚ طب١ٝ اٚ ضا١َ، ؾايتصاَات 
املؿتش بايتؿتٝش ال تكتصس ع٢ً ايصٝديٝات ٚامنا ي٘ صالس١ٝ تؿتٝش ايعطازٜٔ ٚقالت 

ٚغريٖا، أٟ إ (3)األعشاب ٚاٟ قٌ ٜتعاٌَ مبٓتذات صش١ٝ اٚ طب١ٝ َٔ َراخس االد١ٜٚ
َؿتش ْكاب١ ايصٝادي١ كتص سصسًا بتؿتٝش أٟ د١ٗ تكّٛ ببٝع َٓتذات دٚا١ٝ٥ ع٢ً 
خالف َا ٚددْاٙ باؾ١ٗ ايتؿتٝش١ٝ ايتابع١ يٛشاز٠ ايصش١ ٚاييت تكّٛ بتؿتٝش قالت ذٟٚ 

 املٗٔ ايطب١ٝ مجٝعٗا َٚٔ ضُٓٗا احملالت املدتص١ ببٝع ٚؽصٜٔ املٓتذات ايدٚا١ٝ٥.

                                                      

 .السعجل 0531لدشة  01مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة رقع 0السادة  (0)
 .السعجل 0531لدشة  01داولة ميشة الريجلة رقع مغ قانػن م 01السادة  (0)
)محخخ االدوية: السحل السجاز بخدن وبيع االدوية لمريجليات والسحالت السجازة فقط(  (3)

 .السعجل 0531لدشة  01مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة رقع 0السادة 
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ؿتش ع٢ً مناذز َشتب٘ بٗا ؾٝذب عًٝ٘ إ ٜأخر َٓٗا منٛذدًا يػسض اذا عجس امل
ايتشًٌٝ ٚإ حيؿغ ايباقٞ يف َهإ خاص باحملٌ بعد إ ٜتِ ختُ٘ ٚبريو ٜهٕٛ املدٜس 

. ؾاملؿتش إذا انتشـ ٚدٛد كايؿات ي٘ (1)ٚصاسب احملٌ َطؤٚيني عٔ ضال١َ ذيو اـتِ
 ٚ ؼاٍ اىل احملانِ ٚسطب االقتطا٤. ا (2)إ حيٌٝ االَس ع٢ً ؾ١ٓ اْطباط ايٓكاب١

 يف قإْٛ عًٝٗا املٓصٛص املدايؿات مجٝع يف االْطباط اختصاص ْعس يًذ١ٓ
ْكاب١ ايصٝادي١  فًظ حيًٝٗا اييت ٚايشها٣ٚ ايكطاٜا يف بايتشكٝل ٚتكّٛ (3)ْكاب١ ايصٝادي١

ايدٚي١ ٚايكطاع قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ  يف ايٛازد٠ ايكٛاعد عًٝٗا ٚهلا يف ضبٌٝ ذيو إ تتبع
 ايعكٛبات ؾسض ايتٓبٝ٘ إ تكّٛ بتٛدٝ٘ بعد نُا ميهٓٗا املعدٍ ، 1991(يط١ٓ 14ايعاّ )
  ايتاي١ٝ:

 اٜاّ ضبع١ ع٢ً تصٜد ٚال اٜاّ ثالث١ عٔ تكٌ ال ملد٠ ايػًل االْراز. ز. ايٓعس. ب. ايؿات .أ)
 َع َٜٛا شسع ملد٠ مخط١ املرخس اٚ ايصٝدي١ٝ تػًل هلا إ املدايؿ١ تهساز ساٍ مت ٚيف

 .(4)ٚاسد( شٗس ملد٠ االد١ٜٚ َٔ هلا املكسز٠ اؿص١ سذب

                                                      

 .سعجلال 0531لدشة  01مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة رقع  3و0ف  01السادة  (0)
لجشة االنزباط مغ  )تؤلفلجان االنزباط ىي احجى مكػنات نقابة الريادلة العخاقية  (0)

( 3رئيذ وعزػيغ وعزػ احتياط بذخط ان ال تقل مجة خجمة اي مشيع عغ سبع )
 0522لدشة  000مغ قانػن نقابة الريادلة رقع  00( السادة  سشػات في مجال ميشتو

 .السعجل
 :لى نقابة الريادلة االمتشاع عغ االمػر اآلتيةعمى كل مغ يشتسي ا (3)
 استخجام الػسصاء او التػسل بػسائل الجعاية او التخغيب -0)

 عجم تصبيق االوامخ التي ترجرىا السخاجع الرحية الخسسية او الشقابة -0
 استخجام غيخ السجازيغ مغ ذوي السيغ الرحية  -3
 ترجرىا الشقابةعجم مخاعاة الدمػك السيشي السقخر حدب تعميسات  -0
اإلساءة الى سسعة السيغ الصبية او مستيشييا او الحق مغ مشدلتيع العمسية او االدبية(   -1

 .0522لدشة  000مغ قانػن نقابة الريادلة رقع  02مادة 
 .السعجل 0522لدشة  000مغ قانػن نقابة الريادلة رقع  00السادة  (0)
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إ ايعكٛبات اييت تؿسضٗا ؾ١ٓ االْطباط ال تتعد٣ نْٛٗا عكٛبات إداز١ٜ ٚإ 
ضًط١ ْكاب١ ايصٝدي١ ع٢ً ايصٝديٝات ٚقالت ايدٚا٤ ٚايدٚز ايتؿتٝشٞ ٚايسقابٞ ايرٟ تؤدٜ٘ 

دٛد٠ يف قطاع ايصٝديٝات ٚبٝع ايدٚا٤، ضعٝـ قٝاضا عذِ اـسٚقات ايكا١ْْٝٛ املٛ
َٜٛا ٚسذب سص١  15ؾأقص٢ عكٛب١ تطتطٝع ؾ١ٓ االْطباط ؾسضٗا ٖٞ غًل احملٌ ملد٠ 

االد١ٜٚ املكسز٠ ي٘ يشٗس ٚاسد، ٖٚرٙ ايعكٛبات االْطباط١ٝ غري ناؾ١ٝ يسدع املدايؿات 
 املستهب١.

َٓ٘  21دي١ يف املاد٠ اَا صالس١ٝ ايتؿتٝش ؾكد سصسٖا قإْٛ َصاٚي١ ١َٓٗ ايصٝ     
 ايصٝديٞ اٚ ٖٛ ايطبٝب) باْ٘: باملؿتشني اٚ مبصاسبتِٗ ٚقد عسف ايكإْٛ ْؿط٘ املؿتش

ْكاب١ ايصٝادي١...(، ؾال جيٛش ادسا٤  فًظ خيٛي٘ َٔ اٚ ٚشٜس ايصش١ َٔ بكساز املعني
 2004ايتؿتٝش ع٢ً ايصٝديٝات َٔ قبٌ دٗات أخس٣ ٚذيو مبٛدب ايكإْٛ ،إال إْ٘ يف عاّ 

ظٗس املؿتشٕٛ ايعَُٕٛٝٛ نذ١ٗ أخس٣ هلا صالس١ٝ تؿتٝش١ٝ ٚزقاب١ٝ مبٛدب اَس ضًط١ 
اال٥تالف املؤقت١ ٚايرٟ مبٛدب٘ مت اْشا٤ َهتب يًُؿتش ايعاّ داخٌ نٌ ٚشاز٠ َٔ ايٛشازات 

 .َٓٗا ٚشاز٠ ايصش١(1)ايعساق١ٝ

 انثانث املطهب
 املفتش انعاو

اّ دا٥س٠ ايتؿتٝش ٚاقطاّ إٕ ١َُٗ تؿتٝش املؤضطات ايصش١ٝ نإ ضُٔ َٗ
ايتؿتٝش ايتابع١ يٛشاز٠ ايصش١ يف بػداد ٚاحملاؾعات ست٢ اضتشداخ َهتب َؿتش عاّ ٚشاز٠ 

،سٝح أٚنًت َٗاّ ايتؿتٝش اىل اقطاّ َهتب املؿتش ايعاّ ؼت َط٢ُ  2004ايصش١ عاّ 
قطِ تؿتٝش َٚساقب١ املؤضطات ايصش١ٝ اؿه١َٝٛ ٚقطِ تؿتٝش َٚساقب١ املؤضطات 

إلخطاع أدا٤ ايٛشاز٠ إلدسا٤ات ايتدقٝل ٚايتشكٝل ٚاملسادع١،  ،(2)١ٝ غري اؿه١َٝٛايصش
                                                      

 .0/0/0110فتذػن العسػميػن العخاقيػن، في ،الس 13أمخ سمصة االئتالف السؤقتة رقع  (0)
 ونحكخ مشيا التالي: 0103لدشة  33لقج تع تحجيج ميامو بسػجب البيان رقع  (0)
السخاقبة والتأكج مغ التدام وتصبيق السؤسدات الرحية غيخ الحكػمية بالتعميسات والقػانيغ  -)أ

لمسؤسدات الرحية غيخ الشافحة والخاصة بسداولة السيشة ب تقجيع السذػرة والتذجيع 
الحكػمية بتقجيع الخجمة الرحية األمثل والعالج االمغ والفعال لمسػاشغ ج التأكج مغ 

 =صالحية ونفاذ اجازات مسارسة السيشة السسشػحة لتمظ السؤسدات د السخاقبة العتساد
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السكًا ٚبعد إ نإ ايكطُإ املرنٛزإ أعالٙ تابعني ملهتب املؿتش ايعاّ إال اْ٘ مت ؾو 
 ،اذ(1)ازتباطُٗا َٔ َهتب املؿتش ايعاّ ٚ مت زبطُٗا بدا٥س٠ ايتؿتٝش ايتابع١ يٛشاز٠ ايصش١

 .(2)2017 اـاَظ ايشٗس بدا١ٜ ايتؿتٝش يف بدا٥س٠ ايعٌُ مت اضت٦ٓاف

 2004ٚخالٍ ايؿرت٠ َٔ تازٜذ اضتشداخ َهتب َؿتش ايعاّ ٚشاز٠ ايصش١ عاّ 
 ناْت ْشاطات دٚا٥س ايتؿتٝش ايتابع١ يٛشاز٠ ايصش١ شب٘ َٓعد١َ، ؾُجاًل 2017ٚست٢ عاّ 

 االضتريادٟ املدصٕٚ ٢ًع يًسقاب١ ايعاّ املؿتش َهتب قبٌ َٔ ايتؿتٝش١ٝ ايصٜازات عدد
 ٚاحملاؾعات بػداد يف اؿه١َٝٛ ايصش١ٝ املؤضطات يف اٚ االد١ٜٚ كاشٕ يف ضٛا٤ يألد١ٜٚ

 املطتشؿٝات يف ايصسف ملٓاؾر شٜاز٠ 420 االد١ٜٚ ملداشٕ شٜاز٠ 180 بًػت 2017 يعاّ
 شٜاز٠  بأ١ٜ ايصش١ دٚا٥س يف ايتؿتٝش اقطاّ تكِ مل بُٝٓا، ٚاحملاؾعات بػداد يف ٚاملسانص

َٚٔ ذيو ْطتطٝع ايكٍٛ بإ اْشا٤ َهتب املؿتش ايعاّ شٌ عٌُ دٚا٥س ايتؿتٝش  ،(3)ْٗا٥ًٝا
ايتابع١ يٛشاز٠ ايصش١  زمبا يتذٓب ايتداخٌ يف ايصالسٝات ٚ االزباى يف ايعٌُ ،اىل إ 

 .  2017اضتؤْـ ايعٌُ بٗا فددا عاّ 

                                                                                                                              

وتصبيق إجخاءات الديصخة عمى العجوى في تمظ السؤسدات ذ السخاقبة والتأكج مغ تػافخ =
خوط العسل والذخوط الرحية السصمػبة في تمظ السؤسدات ر السخاقبة والتأكج مغ تػافخ ش

شخوط الدالمة العامة والدالمة السيشية لتمظ السؤسدات بسا يزسغ رعاية وحقػق 
وسالمة السخيس والعامميغ في تمظ السؤسدات ز السداىسة والتذجيع لتمظ السؤسدات 

ات والسعاييخ العالسية واإلقميسية س مخاقبة ومتابعة في تصػيخ عسميا بسا يػاكب السدتجج
جػدة االدوية والسدتمدمات الصبية الستجاولة في السؤسدات الرحية غيخ الحكػمية 
والتأكج مغ سالمة ومػثػقية مرادرىا ومشاشئيا ش التأكج مغ حرػل تمظ السؤسدات 

العسل والقػانيغ عمى اجازات رسسية لسسارسة العسل ووفقا لمذخوط السصمػبة واصػل 
واألنطسة والتعميسات الشافحة ص السخاقبة والتأكج مغ جػدة وسالمة االدوية السرشعة في 

  .السرانع الػششية )السحمية( لترشيع وتعبئة االدوية ومجى تصابقيا لمسعاييخ العالسية(
 .03/3/0103في  033البيان الػزاري رقع  (0)
 .04ص ،0103وزارة الرحة والبيئة العخاقية لدشة التقخيخ الدشػي لسكتب مفتر العام  (0)
 .051ص  ، 0103التقخيخ االحرائي الدشػي لػزارة الرحة والبيئة العخاقية لعام  (3)
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ملطؤٚيٝات  2019يصش١ ٚايب١٦ٝ عاّ ٚقد اشاز ايٓعاّ ايداخًٞ ملهتب َؿتش عاّ ٚشاز٠ ا    
 االدسا٤ات ٚتدقٝل املهتب ايتؿتٝش١ٝ سٝح سدد َٗاّ قطِ ايتؿتٝش مبا ًٜٞ: )تؿتٝش

 أٚ ايدٚز١ٜ ايتؿتٝش١ٝ ايصٜازات خالٍ ٚتشهٝالتٗا َٔ ايٛشاز٠ يف ٚايؿ١ٝٓ االداز١ٜ ٚاالْشط١
 .(1)بسافٗا( بتشطني املٓاضب١ ٚتكدِٜ ايتٛصٝات ايطسٚز٠ عٓد املؿاد١٦

ٚع٢ً ايسغِ َٔ اضتُساز دٚز َهتب املؿتش ايعاّ يف تؿتٝش ايصٝديٝات َٚراخس 
االد١ٜٚ باعتبازٖا ضُٔ تشهٝالت ٚشاز٠ ايصش١ اال إ َا ْالسع٘ ضعـ دٚزٙ ٖرا َٓر عاّ 

،ٚقد تػريت تشهٝالت َهتب املؿتش ايعاّ ٚشاز٠ ايصش١ مبٛدب تعًُٝات ض١ٓ  2017
ٚع٢ً ايسغِ َٔ ايدٚز ايهبري ايرٟ يعب٘ َهتب املؿتش ايعاّ ٚشاز٠ ايصش١ ؾكد مت سً٘  ،2019

ٚسٌ مجٝع َهاتب املؿتشني ايعَُٛٝني بايعسام ٚاساي١ مجٝع َٛظؿِٝٗ اىل ايٛشازات اٚ 
 .(2)اؾٗات غري املستبط١ بٛشاز٠ اييت ٜعد َهتب املؿتش ايعاّ َٔ ايتشهٝالت ايتابع١ هلا

شاز٠ ايصش١ أد٣ دٚزا ال ميهٔ اْهازٙ يف ايسقاب١ ٚتؿتٝش ع٢ً ؾُهتب َؿتش عاّ ٚ
ٚيهٔ  2019اىل تازٜذ سً٘ عاّ  2004اؾٗات ايتابع١ يًٛشاز٠ ٚذيو َٔ تازٜذ تأضٝط٘ يف عاّ 

َا ْالسع٘ ٖٛ ضعـ أدا٤ َهتب تؿتٝش ٚشاز٠ ايصش١ خالٍ تًو ايؿرت٠ ست٢ تازٜذ 
ذيو إشاز٠ اىل إ تعدد اؾٗات ايسقاب١ٝ ، 2017ٚاْطُاّ َهتب املؿتش ايعاّ ايٝ٘ يف عاّ 

 قد ٜؤدٟ اىل تكًٌٝ ؾاع١ًٝ ايتؿتٝش ٚايتداخٌ يف ايعٌُ.

َٚٔ خالٍ َا ٚزد أعالٙ ْالسغ أٜطا تعدد اؾٗات املدتص١ بايتؿتٝش ع٢ً 
ايصٝديٝات َٚراخس االد١ٜٚ ٚاملهاتب ايع١ًُٝ ٚغريٖا َٔ احملالت املتعا١ًَ َع ايدٚا٤ 

ؾٗات ايسمس١ٝ اييت هلا صالس١ٝ ايسقاب١ ٚايتؿتٝش ٖٞ أٚاًل دا٥س٠ ٚاملٓتذات ايطب١ٝ، ؾا
ايتؿتٝش ايتابع١ يٛشاز٠ ايصش١ ٚاييت هلا صالسٝات زقاب١ٝ ٚتؿتٝش١ٝ ع٢ً مجٝع قالت 
ذٟٚ املٗٔ ايطب١ٝ َٔ ضُٓٗا ايصٝديٝات ٚقالت ايدٚا٤، اَا اؾ١ٗ ايتؿتٝش١ٝ ايجا١ْٝ ؾٗٞ 

هلرا ايػسض ٚؾل ايصالسٝات احملدد٠ ي٘ مبٛدب ْكاب١ ايصٝادي١ َٔ خالٍ َؿتش َعني 
ايكإْٛ ٚاؾ١ٗ ايسمس١ٝ ايجايج١ ٖٞ َهتب َؿتش عاّ ٚشاز٠ ايصش١ ٚايب١٦ٝ. ٚقد ٚد٘ َهتب 

                                                      

أوال، أ مغ الشطام الجاخمي لتذكيالت مكتب السفتر العام في وزارة الرحة  1السادة  (0)
 .0105لدشة  0والبيئة ومياميا رقع 

الغاء امخ سمصة االئتالف السؤقتة السشحمة رقع  0105لدشة  00ن رقع مغ قانػ  3السادة  (0)
 .0105\01\04، تاريخ التذخيع 0110لدشة  13
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َؿتش عاّ ٚشاز٠ ايصش١ ناؾ١ َراخس االد١ٜٚ ٚاملهاتب ايع١ًُٝ ٚايصٝديٝات اال١ًٖٝ بإ 
تؿتٝش ايتابع١ يٛشاز٠ ايصش١ اؾ١ٗ املدٛي١ بايتؿتٝش ٖٞ َهتب املؿتش ايعاّ ٚدٗات اي

 ٚمل ٜتِ ايػا٤ َهتب َؿتش عاّ ٚشاز٠ ايصش١ اال َؤخسًا. (1)ٚنريو ْكاب١ ايصٝدي١ سصسًا

إ تعدد اؾٗات املطؤٚي١ عٔ ايتؿتٝش ٖرا ٜؤدٟ اىل سصٍٛ تطازب يف ايعٌُ 
 ٚنريو اعتُاد ٖرٙ اؾٗات ٚاسد٠ ع٢ً األخس٣ يًكٝاّ بايعًُٝات ايتؿتٝش١ٝ مما ٜٓتر عٓ٘
زقاب١ ضعٝؿ١ تصٌ اىل االْعداّ يف بعض اؿاالت، ؾٓالسغ إ قساز غًل ايصٝديٝات َٚراخس 
االد١ٜٚ ممهٔ إ ٜصدز َٔ دا٥س٠ تؿتٝش ٚنريو َٔ ْكاب١ ايصٝادي١ نُا إ إدسا٤ات 
ايتشكٝل ٚؾسض ايعكٛبات ع٢ً ايصٝديٝات تشرتى بٗا ْكاب١ ايصٝادي١ َٚهتب املؿتش ايعاّ 

ايتؿتٝش ٚست٢ ٚشٜس ايصش١ يرا لد َٔ ايطسٚزٟ ٚضع قٛاْني باإلضاؾ١ اىل دا٥س٠ 
ٚتعًُٝات َٛسدٙ ٚدقٝك١ تٓعِ بايتؿصٌٝ ع١ًُٝ ايتؿتٝش ٚاؾ١ٗ املطؤٚي١ عٔ تؿتٝش نٌ 
َؤضط١ صش١ٝ تتعاٌَ باألد١ٜٚ ٜٚؿطٌ إ تهٕٛ اؾ١ٗ اييت تكّٛ بع١ًُٝ ايتؿتٝش ٚاسد٠ 

ٚايٓٛاسٞ ع٢ً إ ؽطع يسقاب١ اؾ١ٗ ٜهٕٛ هلا ؾسٚع َتعدد٠ باحملاؾعات ٚنريو االقط١ٝ 
 االع٢ً.

تطبٝكا يريو البد َٔ تكطِٝ املٓاطل ايطه١ٝٓ ع٢ً إ تهٕٛ نٌ َٓطك١ اٚ عد٠ 
َٓاطل خاضع١ يسقاب١ ٚتؿتٝش االؾسع ايتابع١ يًذٗات ايتؿتٝش١ٝ يف احملاؾعات ٚجيب إ 

اد١ٜٚ اٚ أٟ  حيدد أٜطا ددٚال دٚزٜا يعًُٝات ايتؿتٝش عٝح ؽطع نٌ صٝدي١ٝ اٚ َرخس
د١ٗ تتعاٌَ مبٓتذات دٚا١ٝ٥ يًتؿتٝش نٌ ثالث١ أشٗس ع٢ً األقٌ يطُإ اضتُساز١ٜ ايسقاب١ 
ٚاملتابع١ ع٢ً تًو اؾٗات ٚإ حيدد هلا ٚبصٛز٠ دقٝك١ اإلدسا٤ات ايعكاب١ٝ اييت َٔ املُهٔ 

ت اؽاذٖا يف َٛاد١ٗ ايصٝديٝات املدايؿ١ ع٢ً إ ٜصاٍ نٌ تداخٌ ٚتعازض يف اإلدسا٤ا
ٚجيب إ ؼدد د١ٗ تؿتٝش١ٝ ز٥ٝط١ َطؤٚي١ عٔ َتابع١ أدا٤ عٌُ اؾٗات ايتؿتٝش١ٝ 
املتؿسع١ َٓٗا عٝح ٜهٕٛ هلا صالس١ٝ َعاقب١ ٚقاضب١ اؾٗات ايتؿتٝش١ٝ ايؿسع١ٝ يف ساٍ 
عدّ ايتصاَٗا بٛادبٗا ايسقابٞ اٚ تكصريٖا بإدسا٤ ايعًُٝات ايتؿتٝش١ٝ بصٛز٠ دٚز١ٜ ٚؾل 

 هلرا ايػسض. اؾداٍٚ املسض١َٛ

                                                      

 .01/00/0101 في  /01/كتاب وزارة الرحة مكتب السفتر العام ذي العجد (0)
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ؾٛدٛد ايتعدد ٚايتطازب َع عدّ ٚضٛح اختصاصات اؾٗات املهًؿ١ بايتؿتٝش 
ٚايسقاب١ بصٛز٠ دقٝك١ ،ٜٛسٞ يد٣ اؾٗات املتعا١ًَ َع ايدٚا٤ ٚاـاضع١ يًتؿتٝش بطعـ 
ايسقاب١ ٚست٢ اْعداَٗا أسٝاْا مما ٜدؾع اىل تؿاقِ املشانٌ املتعًك١ بايدٚا٤ ٚاملطتًصَات 

يعسام َٓٗا ٚدٛد شش١ يف االد١ٜٚ ٚيف املطتًصَات ايطب١ٝ يف دٚا٥س ايصش١ ناؾ١ ايطب١ٝ يف ا
ٚيف عُّٛ املؤضطات ايصش١ٝ، ٜسدع ذيو اىل عدّ ٚدٛد ايتدصٝص املايٞ ايهايف ٚعدّ 
تٛؾس االد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ املرنٛز٠ يف ايشسن١ ايعا١َ يتطٜٛل االد١ٜٚ يعدّ ٚضٛح 

 (1)يصش١ ٚضعـ ايتؿتٝش ٚعدّ ٚدٛد اْطٝاب١ٝ يف تاَني االد١ٜٚايطٝاض١ ايدٚا١ٝ٥ يٛشاز٠ ا

مما ٜؤدٟ تًكا٥ًٝا اىل ازتؿاع أضعاز االد١ٜٚ خاص١ َع عدّ تطبٝل تطعري٠ ثابت١ يألد١ٜٚ 
ٚايرٟ َٔ املؿرتض إ تٓؿرٙ ٚشاز٠ ايصش١ ْٚكاب١ ايصٝادي١ ظٗٛد َشرتن١، ؾٛدٛد شش١ 

ع يف املؤضطات ايصش١ٝ ايعساق١ٝ ْٚطب١ نبري٠ َٔ يف االد١ٜٚ األضاض١ٝ ٚاملٓكر٠ يًشٝا٠ شا٥
ٖرٙ االد١ٜٚ ناْت َؿكٛد٠ متاَا يطٓٛات عد٠، ٜسدع ذيو أٜطا اىل عدّ ٚدٛد خط١ َسض١َٛ 

 .(2)َطبكا ٚغٝاب األٚيٜٛات ٚايطٝاض١ االضترياد١ٜ ايٛاضش١

نُا إ ْطب١ نبري٠ َٔ االد١ٜٚ يف ايصٝديٝات ٚاملراخس نُا ذنسْا مل ٜتِ اخطاعٗا 
يؿشٛصات ايسقاب١ ايدٚا١ٝ٥ ٚمل ٜتِ إقسازٖا ٚتطذًٝٗا ،ٚأٜطا تٛزٜد ايدٚا٤ ٜتِ يف ايهجري َٔ 
اؿاالت َٔ دٗات غري كتص١ ٚبطسم غري ْعا١َٝ ٚقد أضِٗ يف تؿاقِ ٖرٙ اؿاي١ ضعـ 
ايطٝطس٠ ع٢ً املٓاؾر اؿدٚد١ٜ ٚضعـ ايسقاب١ ٚايتؿتٝش عًٝٗا نريو اإلدسا٤ات املطٛي١ 

شاز٠ ايصش١ ؾُٝا ٜتعًل بإصداز اداشات االضترياد ايٓعا١َٝ ٚنريو تطذٌٝ ٚاملعكد٠ َٔ ٚ
االد١ٜٚ، ٖرٙ املشانٌ ٚغريٖا ضٛا٤ املتعًك١ بايكطاع ايصشٞ عَُٛا اٚ املتعًك١ 
بايصٝديٝات ٚاحملالت املتعا١ًَ َع ايدٚا٤ قاب١ً يًشٌ َع تؿعٌٝ ايٝات تؿتٝش صاز١َ 

 َٚتك١ٓ.

 

 
                                                      

 05،ص 0103التقخيخ الدشػي لسكتب مفتر العام وزارة الرحة والبيئة العخاقية لدشة  (0)
 .05و

عالء الجيغ عمػان، الػضع الرحي في العخاق، تقخيخ صادر مغ وزارة الرحة والبيئة  .د (0)
 .02ص ،0105العخاقية ،
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 تـاخلامت

ا ٖرا ٚبعد إ تطسقٓا اىل احملالت املتعا١ًَ َع ايدٚا٤ ٚاملٓتذات ٚيف ختاّ عجٓ     
ايطب١ٝ ٚاىل اؾٗات ايسقاب١ٝ ٚايتؿتٝش١ٝ املدتص١ بايسقاب١ عًٝٗا ٚتؿتٝشٗا، ٚاٚزدْا اِٖ 
اإلشهايٝات املٛدٛد٠ بعد ؼًًٝٓا يًٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ذات ايص١ً، البد إ ْشري اىل اِٖ 

 ا هلا ٚنُا ًٜٞ:ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات اييت تٛصًٓ

 أٚال: ايٓتا٥ر

إ ع١ًُٝ ايسقاب١ ٚايتؿتٝش ضسٚز١ٜ ع٢ً ايصٝديٝات ٚاملهاتب ايع١ًُٝ َٚراخس االد١ٜٚ  .1
ٚذيو يًتأند َٔ تٛؾس ايشسٚط ايصش١ٝ املٓاضب١ يع١ًُٝ ْكٌ ايدٚا٤ ٚسؿع٘ ٚؽصٜٓ٘ 

عالٙ ٚنريو تؿتٝش قالت بٝع ايٓباتات ايطب١ٝ ال ٜكٌ أ١ُٖٝ عٔ احملالت املرنٛز٠ أ
 يتعاًَٗا املباشس َع ايٓباتات ٚاالعشاب ذات ايطبٝع١ ايطب١ٝ.

إ اشرتاط املشسع عدّ اَتالى ايصٝديٞ أنجس َٔ إداش٠ قٌ ٚاسد ٚإ ال ٜهٕٛ َدٜسا  .2
ألنجس َٔ صٝدي١ٝ ٚاسد٠ دا٤ ضُاْا يعدّ اضتشٛاذ ايصٝديٞ ألنجس َٔ إداش٠ حملٌ 

املطتُس يًصٝديٞ صاسب االداش٠  طيب ٚادازت٘ ألنجس َٔ صٝدي١ٝ نُا ضُٔ ايتٛادد
 اٚ املدٜس يف ايصٝدي١ٝ عٓدَا ْص ع٢ً ذيو.

إ دا٥س٠ ايتؿتٝش ايتابع١ يٛشاز٠ ايصش١ ايعساق١ٝ ال ٜٓشصس اختصاصٗا ايتؿتٝشٞ ع٢ً  .3
ايصٝديٝات ٚامنا هلا صالس١ٝ تؿتٝش مجٝع قالت ذٟٚ املٗٔ ايطب١ٝ َٔ عٝادات 

صٝادي١ ؾً٘ صالس١ٝ تؿتٝش قالت ايدٚا٤ َٚسانص صش١ٝ ٚغريٖا، اَا َؿتش ْكاب١ اي
َٔ صٝديٝات َٚراخس اد١ٜٚ َٚهاتب ع١ًُٝ يدعا١ٜ االد١ٜٚ ٚست٢ احملالت اييت تتعاٌَ 

 َع ايٓباتات ايطب١ٝ.

 ٖٛ َٔ صالس١ٝ املؿتش ايتابع يٛشاز٠ ايصش١ ٚنريو املؿتش ايتؿتٝش إ اختصاص .4
يعَُٕٛٝٛ ايتابعٕٛ يٛشاز٠ ا املؿتشٕٛ 2004ٚقد ظٗس عاّ  ايصٝادي١، يٓكاب١ ايتابع

 ايصش١ نذ١ٗ تؿتٝش١ٝ باإلضاؾ١ اىل اؾٗات اعالٙ.

ايتابع يٛشاز٠ ايصش١ ايعساق١ٝ أد٣ اىل تكًٌٝ  ايعاّ املؿتش َهتب السعٓا إ اْشا٤ .5
 ايتداخٌ ايعساق١ٝ ٚقد ٜهٕٛ ذيو يتذٓب ايصش١ ٚشاز٠ ايتؿتٝش ايتؿتٝشٞ يدٚا٥س ايعٌُ
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 عاّ فددا مبهتب ايتؿتٝش ٚشاز٠ ايصش١ ايعٌُ ضت٦ٓافمت ا إ ايعٌُ، اىل يف ٚاالزباى
2017. 

 ٚنريو مت سٌ سً٘ مت دٚزا نبريا يف عًُٝات ايتؿتٝش ٚقد ايعاّ املؿتش أد٣ َهتب  .6
 .2019بايعسام عاّ  ايعَُٛٝني املؿتشني َهاتب مجٝع

سصٍٛ  اىل قالت ذٟٚ املٗٔ ايطب١ٝ ٜؤدٟ تؿتٝش عٔ املطؤٚي١ اؾٗات إ تعدد .7
 يف ايعًُٝات األخس٣ ع٢ً ٚاسد٠ اؾٗات ٖرٙ ٚأٜطا اعتُاد ايعٌُ يف طازبتداخٌ ٚت
 ع٢ً نُا إ االدسا٤ات ايعكاب١ٝ املؿسٚض١ ضعٝؿ١، زقاب١ أد٣ اىل مما ايتؿتٝش١ٝ

 ايعاّ ست٢ ٚقت قسٜب املؿتش ايصٝادي١ َٚهتب ْكاب١ يف ؾسضٗا تشرتى ايصٝديٝات
إ ٖرا ايتعدد ٚايتطازب َع عدّ  ايصش١، ٚشٜس ٚست٢ ايتؿتٝش دا٥س٠ اىل باإلضاؾ١

ٚدٛد ايتٓطٝل ؾُٝا بٝٓٗا ٜؤدٟ اىل تؿشٞ املدايؿات ايدٚا١ٝ٥ ضٛا٤ َا ٜتعًل بهجس٠ 
 االد١ٜٚ غري املسخص١ اٚ ازتؿاع أضعاز ايدٚا٤ ٚغريٖا. 

ٚدٛد شش١ يف االد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ يف دٚا٥س ايصش١ ناؾ١ ٚيف عُّٛ املؤضطات  .8
 املؿرتض َٔ ٚايرٟ يألد١ٜٚ ثابت١ تطعري٠ تطبٝل ٚعدّ االد١ٜٚ زأضعا ايصش١ٝ ٚازتؿاع

 ٚدٛد عدّ اىل ذيو َشرتن١، ٜسدع َعا ٚظٗٛد ايصٝادي١ ْٚكاب١ ايصش١ ٚشاز٠ تٓؿرٙ إ
ٚعدّ ٚدٛد  ايٛاضش١ االضترياد١ٜ ٚايطٝاض١ األٚيٜٛات ٚغٝاب َطبكا َسض١َٛ خط١

صَات ايطب١ٝ املرنٛز٠ يف ايشسن١ ايتدصٝص املايٞ ايهايف ٚعدّ تٛؾس االد١ٜٚ ٚاملطتً
  ايعا١َ يتطٜٛل االد١ٜٚ ٚعدّ ٚضٛح ايطٝاض١ ايدٚا١ٝ٥ يٛشاز٠ ايصش١.

 املطٛي١ ايصش١ ٚشاز٠ إدسا٤ات ٚنريو اؿدٚد١ٜ املٓاؾر ع٢ً ايطٝطس٠ ضعـ أد٣ يكد .9
 االد١ٜٚ تطذٌٝ إدسا٤ات ٚنريو االضترياد اداشات بإصداز ٜتعًل ؾُٝا ضٛا٤ ٚاملعكد٠

 .أصٛي١ٝ غري بصٛز٠ ايعسام اىل ايداخ١ً املسخص١ غري االد١ٜٚ نجس٠ اىل
 ثاْٝا: ايتٛصٝات

ال ٜٛدد يف ايعسام تشسٜع خاص ٚداَع يكطاع ايدٚا٤ اذ تسى اَس تٓعُٝ٘ اىل قإْٛ  .1
ايصش١ ٚقإْٛ َصاٚي١ ١َٓٗ ايصٝدي١ ٚتشسٜعات أخس٣ مما أد٣ اىل ٚدٛد تٓاقض 

ع ايدٚا٤ ٚأد٣ اىل تسدٟ ٚاقع ايطٝاض١ ٚتداخٌ اْعهظ ضًبا ع٢ً قطاع ايصٝدي١ ٚبٝ
ايدٚا١ٝ٥، ؾابتدا٤ً َٔ عًُٝات اضترياد ايدٚا٤ ٚتعدد اؾٗات ايكا١ُ٥ بٗا ٚايتداخٌ 
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اؿاصٌ يف صالسٝاتٗا ٚصٛال اىل بٝع٘، يرا البد َٔ ٚدٛد تشسٍٜع ٚاسٍد خاص ٚداَع 
اد ٚست٢ يتٓعِٝ ايسقاب١ ٚايتؿتٝش ع٢ً ايدٚا٤ ٚنٌ َا ٜتعًل ب٘ َٔ تصٓٝع ٚاضتري

 ع١ًُٝ بٝع٘ اىل املسٜض.

إ َٓدٚبٞ املهاتب ايع١ًُٝ عهِ تعاًَِٗ املطتُس َع ايدٚا٤ ٚتسٚجيِٗ ي٘ جيب إ  .2
ٜهْٛٛا خسجيٞ االختصاصات ايطب١ٝ ٜٚؤخر ع٢ً املشسع اْ٘ مل ٜشرتط ذيو يف 

 املٓدٚبني ٚانتؿ٢ عصٛهلِ ع٢ً شٗاد٠ داَع١ٝ أٚي١ٝ أٜا نإ االختصاص.

ايصٝديٞ(  َٚطاعد ايصٝديٞ بني )َعإٚ َا ٖٛ ايؿسم دد املشسعَٔ ايطسٚزٟ إ حي .3
 ايصٝديٞ ملعإٚ ايعًُٞ ايالشّ تٛؾسٙ املؤٌٖ ػٓبا يًدًط بُٝٓٗا، نُا اْ٘ مل ٜبني

ع٢ً ايسغِ َٔ اْ٘ سدد املؤٌٖ ايعًُٞ املطًٛب ملطاعد ايصٝديٞ، ؾاذا نإ َصطًشا 
ملشسع إ ٜبني ذيو ػٓبا يًبظ َعإٚ ايصٝديٞ َٚطاعدٙ َرتادؾني ؾهإ جيب ع٢ً ا

 اؿاصٌ.

 ايتكين ايطيب املعٗد خسجيٞ ايصٝديٞ( ع٢ً )َعإٚ املشسع تط١ُٝ ٜطًل إ ْسدح .4
 ٖٛ قطِ ايصٝدي١، اقطاَ٘ ٚأسد ايطب١ٝ ايتدصصات يف تكين دبًّٛ دزد١ ميٓح ايرٟ

 ايصٝديٝات.  يف املرنٛز املعٗد خسجيٞ يهٞ ميٓح ايشسع١ٝ يعٌُ

 املٓاؾر عٔ ٚاؾٗات املطؤٚي١ ايصش١ ٚشاز٠ بني َهجـ ايو تعإٜٚٓبػٞ إ ٜهٕٛ ٖٓ .5
ٚاالضتدبازات١ٝ يًطٝطس٠ ع٢ً َا ٜتِ إدخاي٘  اال١َٝٓ بٝٓٗا ٚبني األدٗص٠ ٚنريو اؿدٚد١ٜ

 َٔ دٚا٤ َٚطتًصَات طب١ٝ.

ٚغريٖا َٔ  االد١ٜٚ يدخٍٛ اؿدٚد١ٜ أَانٔ خاص١ يف املٓاؾر ال بد َٔ ؼدٜد .6
 عرب اد١ٜٚ َٔ إدخاي٘ ٜتِ َا ع٢ً ايطٝطس٠ إلسهاّ ع١ ايطب١ٝذات ايطبٝ املطتًصَات

 املٓاؾر املدصص١ يريو.

َٔ ايطسٚزٟ إ ٜعٌُ َؿتشٕٛ َٔ صٝادي١ ٚأطبا٤ يف ايسقاب١ ع٢ً املٓاؾر اؿدٚد١ٜ   .7
اييت تدخٌ االد١ٜٚ عٔ طسٜكٗا، ع٢ً إ ٜهٕٛ دخٍٛ االد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ 

َٛا٧ْ كصص١ هلرا ايػسض ألسهاّ ايطٝطس٠ سصسا َٔ خالٍ َسانص مجسن١ٝ اٚ 
 ٚايتؿتٝش عًٝٗا ع٢ً إ ٜتِ ؼدٜد تؿاصٌٝ ذيو يف ايكإْٛ.
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 ٚاشاي١ ايتعكٝدات تكًٌٝ البد َٔ ايعٌُ ٚبتعًُٝات خاص١ تصدز هلرا ايػسض ع٢ً .8
 ايتكًٌٝ يػسض يألد١ٜٚ ايٓعاَٞ االضترياد تعرتض اييت ايعكبات ايسٚتني يًتدًص َٔ

 .يًدٚا٤ يسمسٞا غري ايدخٍٛ َٔ

 ايتابع يٓكاب١ ايصٝادي١ سل تؿتٝش يًُؿتش ايصٝدي١ ١َٓٗ َصاٚي١ قإْٛ يكد اعط٢ .9
 ايدٚزٟ بايتؿتٝش املؿتش مبٛدب٘ ًٜتصّ دٚزٜا ددٚال حيدد اال اْ٘ مل ايصٝديٝات
ع٢ً  ؾكط اؿاد١ أٟ عٓد ذيو اىل اؿاد١ دعت خٛي٘ بايتؿتٝش نًُا ٚامنا ٚاجملدٍٚ

ع٢ً اٟ قٌ ٜتعاٌَ َع َٓتذات  ضسٚزٟ ٚاملطتُس ايدٚزٟ ايسغِ َٔ إ ايتؿتٝش
 زقاب١ بٛدٛد ايدٚا٤ ببٝع املدتص١ يًذٗات دٚا١ٝ٥، ؾايتؿتٝش ايدٚزٟ املطتُس ٜٛسٞ

 .ٚبايتايٞ ٜكًٌ َٔ املدايؿات املستهب١ ٚؾعاي١ سكٝك١ٝ

ال بد َٔ ٚضع قٛاْني ٚتعًُٝات دقٝك١ تكّٛ بتٓعِٝ ٚبصٛز٠ َؿص١ً ع١ًُٝ ايتؿتٝش  .10
و ؼدد اؾ١ٗ املطؤٚي١ عٔ تؿتٝش نٌ َؤضط١ صش١ٝ تتعاٌَ باألد١ٜٚ ٜٚؿطٌ ٚنري

 إ تهٕٛ َٛسد٠.

ؼدٜد د١ٗ تؿتٝش١ٝ ز٥ٝط١ َطؤٚي١ عٔ َتابع١ أدا٤ عٌُ اؾٗات ايتؿتٝش١ٝ املتؿسع١  .11
َٓٗا عٝح ٜهٕٛ هلا صالس١ٝ َعاقب١ ٚقاضب١ اؾٗات ايتؿتٝش١ٝ ايؿسع١ٝ يف ساٍ عدّ 

ابٞ اٚ تكصريِٖ بإدسا٤ ايعًُٝات ايتؿتٝش١ٝ بصٛز٠ دٚز١ٜ ٚؾل ايتصاَِٗ بٛادبِٗ ايسق
 .اؾداٍٚ املسض١َٛ هلرا ايػسض

إ ع١ًُٝ تكطِٝ االقط١ٝ اىل َٓاطل ضه١ٝٓ ع٢ً إ تهٕٛ نٌ َٓطك١ اٚ عد٠ َٓاطل   .12
خاضع١ يسقاب١ ٚتؿتٝش االؾسع ايتابع١ يًذٗات ايتؿتٝش١ٝ يف احملاؾعات َع إَها١ْٝ 

اـاضع١ يألؾسع ايتؿتٝش١ٝ بني ؾرت٠ ٚأخس٣، تطاِٖ يف تطٌٗٝ ايتبدٌٜ بني املٓاطل 
ّٟ يعًُٝات ايتؿتٝش عٝح ؽطع نٌ  عًُٝات ايتؿتٝش، ع٢ً إ ُٜشدد ددٍٚ دٚز
صٝدي١ٝ اٚ َرخس اد١ٜٚ اٚ أٟ د١ٗ تتعاٌَ مبٓتذات دٚا١ٝ٥ يًتؿتٝش نٌ ثالث١ أشٗس 

 بع١ ع٢ً تًو اؾٗات.ع٢ً األقٌ اٚ نٌ َد٠ قدد٠ يطُإ اضتُساز١ٜ ايسقاب١ ٚاملتا

إ ؼدد يًذ١ٗ ايتؿتٝش١ٝ ٚبصٛز٠ دقٝك١ اإلدسا٤ات ايعكاب١ٝ اييت َٔ املُهٔ اؽاذٖا يف  .13
 َٛاد١ٗ ايصٝديٝات املدايؿ١ ع٢ً إ ٜصاٍ نٌ تداخٌ ٚتعازض يف اإلدسا٤ات ايعكاب١ٝ.
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إ ايعكٛبات اييت تؿسضٗا ؾ١ٓ االْطباط ايتابع١ يٓكاب١ ايصٝادي١ ال تتعد٣ نْٛٗا  .14
عكٛبات إداز١ٜ ٚإ ضًط١ ْكاب١ ايصٝادي١ ع٢ً ايصٝديٝات ٚقالت ايدٚا٤ ٚايدٚز 
ايتؿتٝشٞ ٚايسقابٞ ايرٟ تؤدٜ٘ ضعٝـ قٝاضا عذِ اـسٚقات ايكا١ْْٝٛ املٛدٛد٠ يف 
قطاع ايصٝديٝات ٚبٝع ايدٚا٤، ؾأقص٢ عكٛب١ تطتطٝع ؾ١ٓ االْطباط ؾسضٗا ٖٞ غًل 

١ٜ املكسز٠ ي٘ يشٗس ٚاسد، ٖٚرٙ ايعكٛبات َٜٛا ٚسذب سص١ االدٚ 15احملٌ ملد٠ 
االْطباط١ٝ غري ناؾ١ٝ يسدع املدايؿات املستهب١ يرا البد َٔ ؼدٜد عكٛبات اْطباط١ٝ 

 اشد تؿسض َٔ قبٌ ؾإ االْطباط.

ايعا١َ سصٔ أٚاَس غًل احملٌ اٚ اتالف املٛاد َٔ  ايصش١ قإْٛ َٔ 96 إ ْص املاد٠ .15
ايرٟ سعس  2005( َٔ ايدضتٛز ايعساقٞ يط١ٓ ٠100 )ايطعٔ، ٖٚرا ٜتٓاقض َع ْص املاد

ايتشصني َٔ ايطعٔ ايكطا٥ٞ ٚبريو جيب ايػا٤ ؼصني ايدعاٟٚ اـاص١ بكإْٛ 
ايصش١ ايعا١َ، ؾايكسازات ايصادز٠ مبٛدب٘ ٖٞ قسازات اداز١ٜ ال بد إ تهٕٛ قاب١ً 

٤ ايؿكس٠ اييت بإيػا 96يًطعٔ اَاّ قانِ ايكطا٤ اإلدازٟ يرا البد َٔ تعدٌٜ املاد٠ 
 تٓص ع٢ً ذيو ايتشصني.

ال ٜٛدد ْص يف ايتشسٜع ايعساقٞ جيسّ سٝاش٠ املٛاد ايطب١ٝ بكصد املتادس٠ َٔ قبٌ  .16
غري كتصني مبصاٚي١ ١َٓٗ ايصٝدي١ عٓدَا ٜهٕٛ َصدز تًو املٛاد ايطب١ٝ َشسٚع، 

ز( َٔ قساز فًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ دسّ سٝاش٠ املٛاد ايطب١ٝ بكصد \1ؾٓص املاد٠ )
املتادس٠ بٗا عٓدَا ٜهٕٛ َصدزٖا غري َشسٚع ؾكط، يرا البد َٔ ٚدٛد ْص ٜعاجل 
ٖرٙ املطأي١، ؾشٝاش٠ االد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ َٔ قبٌ اشداص غري كتصني 
بكصد املتادس٠ بٗا ال جيسَ٘ ْص قاْْٛٞ َامل ٜهٔ َصدز تًو املٛاد غري َشسٚع، 

 ؾ١ ْص اىل ايكإْٛ جيسّ ذيو.ٖٚرا ْكص يف ايتشسٜع البد َٔ َعاؾت٘ بإضا

إ قإْٛ َصاٚي١ ١َٓٗ ايصٝدي١ أغؿٌ ايٓص ع٢ً عكٛب١ )اضترياد املٓتذات طب١ٝ  .17
 50ٚاالد١ٜٚ غري صاؿ١( ٖٚٛ ْكص ال بد َٔ تالؾٝ٘ عٔ طسٜل إضاؾ١ ْص اىل املاد٠ 

َٔ ايكإْٛ املرنٛز جيسّ ٖرا ايؿعٌ، خاص١ بعد اْتشاز االد١ٜٚ غري املسخص١ ٚغري 
 ال َد٠ باؿبظ : )ٜعاقب١50 املصدز. ْٚكرتح إ ٜطاف ايٓص االتٞ اىل املاد٠ َعسٚؾ
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 -7نٌ: ..... َعا بُٗا اٚ دٜٓازا ثالمثا١٥ ع٢ً تصٜد ال بػسا١َ اٚ ضٓٛات ثالخ تتذاٚش
 نٌ َٔ قاّ باضترياد املٓتذات ايطب١ٝ ٚاألد١ٜٚ غري ايصاؿ١(.

 ادرـاملص

 اٚاًل: ايهتب ٚايتكازٜس

 ايكاٖس٠. ايدٚي١ٝ، ايشسٚم ، َهتب4١ط ايٛضٝط، َعذِ .1

، 1ط اؿكٛق١ٝ، شٜٔ َٓشٛزات ايصٝدي١، مل١ٓٗ ايكاْْٛٞ ايتٓعِٝ عًٞ، عصاّ اْؿاٍ .2
2016. 

أ. د امحد محٝد ايٓعُٝٞ، أ. امحد إبساِٖٝ امحد، اسهاّ ايشٗاد٠ يف ايؿك٘ ٚايكإْٛ  .3
 .2016، دزاض١ َكاز١ْ، داز املعتص يًتٛشٜع ٚايٓشس، االزدٕ ،1ط

 ع٢ً تطبٝك١ٝ دزاض١ \ ايتكًٝد١ٜ غري املعًَٛات َصادز ايسشام، عبد َصطؿ٢ ازض د. .4
 .2011ٚايتٛشٜع، ايكاٖس٠ ، يًٓشس ايعسبٞ طبع١، ايبشس١ٜ، بدٕٚ يألد١ٜٚ ايداخ١ًٝ ْشسات

 يًٓشس اؿاَد ، داز1 ايصش١ٝ، ط ٚاملؤضطات املطتشؿٝات بٛاع١ٓ، إداز٠ املٗدٟ عبد .5
 .2003، ٚايتٛشٜع

 املد١ْٝ ٚاملطتشؿٝات ٚايصٝادي١ األطبا٤ َطؤٚي١ٝ ،ايشٛازبٞ داؿُٝ د. عبد  .6
 .2004،باإلضهٓدز١ٜ املعازف ، َٓشأ2٠ ٚايتأدٜب١ٝ، ط ٚاؾٓا١ٝ٥

 ٚايب١٦ٝ ايصش١ ٚشاز٠ َٔ صادز تكسٜس ايعسام، يف ايصشٞ ايٛضع عًٛإ، ايدٜٔ عال٤. د .7
 .2019، ايعساق١ٝ

 .2017 يعاّ ايعساق١ٝ ٚايب١٦ٝ ايصش١ يٛشاز٠ ايطٟٓٛ االسصا٥ٞ ايتكسٜس .8

 .2017 يط١ٓ ايعساق١ٝ ٚايب١٦ٝ ايصش١ ٚشاز٠ ايعاّ َؿتش ملهتب ايطٟٓٛ ايتكسٜس .9
 ثاًْٝا: ايكٛاْني ٚايتعًُٝات:

  .املعدٍ 1970يط١ٓ  40قإْٛ َصاٚي١ ١َٓٗ ايصٝدي١ ايعساقٞ زقِ  .1

 املعدٍ. 1925يط١ٓ  1قإْٛ ممازض١ ايطب يف ايعسام زقِ  .2

 ايعساق١ٝ ايٛقا٥ع دسٜد٠ يف املٓشٛز املعدٍ 1966 يط١ٓ 112 ِزق ايصٝادي١ ْكاب١ قإْٛ .3
 .1981\8\17 2845 زقِ

 .املعدٍ 1981 يط١ٓ 89 زقِ ايعا١َ ايصش١ قإْٛ .4
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 يط١ٓ 57 زقِ املٓش١ً املؤقت١ اال٥تالف ضًط١ اَس ايػا٤ 2019 يط١ٓ 24 زقِ قإْٛ .5
 .2019\10\28 ايتشسٜع تازٜذ، 2004

 .1999يط١ٓ  ١ٜ4 االد١ٜٚ زقِ تعًُٝات املهاتب ايع١ًُٝ يدعا .6

 52تعًُٝات َراخس االد١ٜٚ ايصادز٠ اضتٓادًا اىل قساز فًظ ايٓكاب١ املتدر باؾًط١ زقِ  .7
 .2013\5\6بتازٜذ 

 ايطب١ٝ. األعشاب بٝع تٓعِٝ 1997 يط١ٓ 1 زقِ تعًُٝات .8

 1ايٓعاّ ايداخًٞ يتشهٝالت َهتب املؿتش ايعاّ يف ٚشاز٠ ايصش١ ٚايب١٦ٝ َٚٗاَٗا زقِ   .9
 .2019يط١ٓ 

 1999 يط١ٓ 1 زقِ ايطب١ٝ ٚاملطتًصَات االد١ٜٚ يتطٜٛل ايعا١َ يًشسن١ ايداخًٞ ايٓعاّ .10
 .املعدٍ

 .1962 يط١ٓ 11 زقِ ايصش١ٝ املٗٔ ممازض١ ْعاّ .11

 .2004/1/1 يف ايعساقٕٝٛ، ايعَُٕٛٝٛ ، املؿتش57ٕٛ زقِ املؤقت١ اال٥تالف ضًط١ أَس .12

 ايصش١ ٚشاز٠ يف دٚا٥س ٚاضتشداخ ٚايػا٤ دَر 615 املٓشٌ زقِ ايجٛز٠ قٝاد٠ فًظ قساز .13
 .1988 يط١ٓ

 زقِ ْؿط٘ اجملًظ بكساز ٚاملعدٍ 1994 يط١ٓ 39 زقِ املٓشٌ ايجٛز٠ قٝاد٠ فًظ قساز .14
 .1996 يط١ٓ 135

 .2017/7/13 يف 177 زقِ ايٛشازٟ ايبٝإ .15

 اـاص مبؿتش عاّ ٚشاز٠ ايصش١. 2013يط١ٓ  37ايبٝإ زقِ  .16

 يف/ 10/ح.ؽ.ص.ّ.ّ.ت.م ايعدد ذٟ ايعاّ املؿتش بَهت ايصش١ ٚشاز٠ نتاب .17
11/10/2015. 
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 ثايجا: ايكسازات ايكطا١ٝ٥

 2013\9\5 يف 2013\2 ٖـ ز/525 املسقِ ايجا١ْٝ اهلٝأ٠/ ايبصس٠  دٓاٜات قساز قه١ُ .1
 اهلٝأ٠ اؾصا١ٝ٥ /16550 املسقِ بايكساز االؼاد١ٜ ايتُٝٝص قه١ُ قبٌ َٔ املصادم

 .(( )غري َٓشٛز2013\11\13يف 2013/ ايجا١ْٝ

. )غري 2013\3\10اهلٝأ٠ اؾصا١ٝ٥ ايجا١ْٝ \567قساز قه١ُ ايتُٝٝص االؼاد١ٜ املسقِ  .2
 َٓشٛز(.

يف ايدع٣ٛ املسق١ُ 2012\10\1األٚىل بتازٜذ  اهلٝأ٠/ ٣ْٛٓٝ  دٓاٜات قساز قه١ُ .3
 سازبايك االؼاد١ٜ ايتُٝٝص قه١ُ قبٌ ٚايرٟ مت املصادق١ عًٝ٘ َٔ 2012\ز\908

.ْكال عٔ أ. د امحد 2012\12\17يف 2012/ ايجا١ْٝ اهلٝأ٠ اؾصا١ٝ٥ /8966 املسقِ
، دزاض١ 1محٝد ايٓعُٝٞ، أ. امحد إبساِٖٝ امحد، اسهاّ ايشٗاد٠ يف ايؿك٘ ٚايكإْٛ ط

 .2016َكاز١ْ، داز املعتص يًتٛشٜع ٚايٓشس، االزدٕ ،

 قبٌ َٔ املصادم 2012\6\24يف  2012\ز \299 املج٢ٓ املسقِ دٓاٜات قساز قه١ُ .4
 9\23يف 2012/ ايجا١ْٝ اهلٝأ٠ اؾصا١ٝ٥ /13404 املسقِ بايكساز االؼاد١ٜ ايتُٝٝص قه١ُ

َٓشٛز ع٢ً املٛقع ايسمسٞ حمله١ُ ايتُٝٝص االؼاد١ٜ  2012\
\https://www.hjs.iq/qview.1992  ايطاع١  2020\7\11تازٜذ ايصٜاز٠

2:49. ّ 

 زابعا: املٛاقع االيهرت١ْٝٚ:

  :االيهرتْٚٞ املٛقع ع٢ً ايتآخٞ صشٝؿ١ يف َٓشٛز َكاٍ شٖري، عطا َس٠ٚ .1

http//altaakhipress.com/viewart.php?art=12200  

 ّ.7:30ايطاع١  2019\12\5تازٜذ ايصٜاز٠ 

ب األعشاب ،عح ناظِ عبد داضِ ايصٜدٟ، املطؤٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ عٔ األخطا٤ يف ط .2
  https://hjc.iq/view.5595 :              َٓشٛز ع٢ً املٛقع االيهرتْٚٞ

 ّ.6:50ايطاع١  2020\1\9تازٜذ ايصٜاز٠ 

https://www.hjs.iq/qview.1992/
https://www.hjs.iq/qview.1992/
https://hjc.iq/view.5595
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 .lth.gov.iqhea-http://basrah.  ايبصس٠ صش١ يدا٥س٠ ايسمسٞ املٛقع .3
 ص. 8:45ايطاع١  2020\2\6تازٜذ ايصٜاز٠ 

 خاَطًا: املصادز األدٓب١ٝ:

1. Jeroen M. van de Pol، Ellen S. Koster، Anke M. Hovels, 

Marcel L.Bouvy، How community pharmacists prioritize 

cognitive pharmaceutical services، Research in Social 

and Administrative Pharmacy، Elsevier journals. 

2. GUIDELINES On IMPORT PROCEDURES FOR 

pharmaceutical PRODUCTS، word Health Organization، 

May 2018. 
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