مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2015/35
ب�إ�صـدار قانـون تنظيـم مزاولـة مهنـة ال�صيدلـة وامل�ؤ�س�سـات ال�صيدالنيـة
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطـــان عمـــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانــون مزاولة مهنـة ال�صيدلة وتنظيــم امل�ؤ�س�س ــات ال�صيدالنيــة ال�صـ ــادر باملر�س ــوم
ال�سلطاين رقم ، 96/41
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون تنظيـم مزاولـة مهنـة ال�صيدلـة وامل�ؤ�س�سـات ال�صيدالنيـة املرفق .
املـــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  21 :مـن ذي الحجـــة �سنــة 1436هـ
املوافـــــق  5 :مـن �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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قانـون تنظيـم مزاولـة مهنـة ال�صيدلـة وامل�ؤ�س�سـات ال�صيدالنيـة
الف�صــل الأول
تعريفــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام هـ ــذا القانون يكون للكلم ــات والعبـ ــارات التالية املعنـ ــى املو�ضـ ــح قريـ ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر .
الــــــوزارة :
وزارة ال�صحة .
الوزيـــــــر :
وزير ال�صحة .
املديريـــــة :
املديرية العامة لل�صيدلة والرقابة الدوائية .
الالئحــــة :
الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
الــــــــدواء :
مادة �أو �أكرث ت�ستعمل لت�شخي�ص الأمرا�ض �أو لوقاية �أو عالج الإن�سان �أو احليوان منها .
امل�ستلزمــات الطبيـــة :
كـ ــل جهـ ــاز �أو و�سيلة �أو مـ ــادة �أو �أداة �أو منتج ي�ستخدم مبف ــرده �أو مرتبطــا مــع غي ــره مب ــا
فـي ذلك الربجميات الالزمة ال�ستخدامه للإن�سان بهدف العالج �أو الت�شخي�ص �أو الوقاية
�أو التخفيف من حدة الأمرا�ض �أو التحليل �أو التعوي�ض عن الإ�صابات �أو تنظيم احلمل
وغريه .
ال�سمـــــــــوم :
كل مادة ي�سبب تناولها بطبيعتها خطرا على حياة الكائن احلي �أو ت�ؤدي �إىل تلف ع�ضوي
�أو الوفاة �سواء مت تعاطيها عن طريق الفم �أو اال�ستن�شاق �أو احلقن �أو اال�ستعمال املو�ضعي ،
�أو ب�أي طريقة �أخرى .
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مهنـــة ال�صيدلـــــة :
جتهيز �أو تركيب �أو ت�صنيع �أو تعبئة �أو تخزين �أو ا�سترياد �أو ت�صدير �أو بيع �أو توزيع الدواء .
ال�صيدالنــــي :
من يحمل �شهادة جامعية بدرجة بكالوريو�س فـي ال�صيدلة �أو ما يعادلها من �إحدى
اجلامعات �أو �أحد املعاهد العليا املعرتف بها .
م�ساعــد ال�صيدالنــي :
من يحمل �شهادة دبلوم فـي ال�صيدلة من �إحدى اجلامعات �أو �أحد املعاهد املعرتف بها ،
ومرخ�ص له بالعمل م�ساعد �صيدالين .
امل�ؤ�س�ســات ال�صيدالنيــة :
ال�صيدليات وم�ستودعات الأدوية وم�صانع الأدوية واملكاتب العلمية ومكاتب اال�ست�شارات
ال�صيدالنيــة وخمتب ـ ــرات حتليــل الأدوي ــة و�أي م�ؤ�س�س ــات �أخرى ي�صدر بتحديده ــا قــرار
من الوزير .
ال�صيدلـيـــــــة :
مكــان معــد ومرخ ــ�ص لتجهي ــز �أو بي ــع الأدويـ ـ ــة وامل�ستلزمات الطبي ــة بالتجزئـ ــة ب�صفـ ــة
عامـ ــة �أو ب�صفة خا�صة .
م�ستـــودع الأدويـــة :
مك ــان معد ومرخ�ص لتخزين وبي ــع وتوزيع الأدويــة باجلمل ــة للم�ؤ�س�سات ال�صيدالني ــة
املرخ�ص ــة �أو امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة امل�صرح لها باالحتفاظ وبيع الأدوية .
م�صنـــع الأدويـــة :
مكان معد ومرخ�ص لت�صنيع �أو حت�ضري �أو تركيب �أو تعبئة �أو جتزئة الأدوية بق�صد بيعها
باجلملة للم�ؤ�س�سات ال�صيدالنية املرخ�صة .
املكتـــب العلمـــي :
مكان مرخ�ص يقــوم بتقدي ــم معلوم ــات فنيــة �أو ت�سويقيــة عــن الأدويــة بالو�سائــل العلمي ــة
املتاحة .
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مكتـب اال�ست�شـارات ال�صيدالنيــة :
مكان مرخ�ص يقوم بتقدمي اال�ست�شارات �أو البحوث �أو الدرا�سات ذات ال�صلة مبزاولة مهنة
ال�صيدلة .
خمتبــر حتليــل الأدويــة :
مكان معد ومرخ�ص للقيام بتحليل الأدوية للت�أكد من مطابقتها للموا�صفات املطلوبة .
الف�صــل الثانـــي
تنظيـم مزاولـة مهنـة ال�صيدلـة وعمـل م�ساعـد ال�صيدالنـي
املــادة ( ) 2
ال يجوز لأي �شخ�ص مزاولة مهنة ال�صيدلة �أو العمل م�ساعد �صيدالين ما مل يكن حا�صال
على ترخي�ص بذلك من الوزارة  ،و�أن يكون م�ؤمنا عليه ل�صالح الغري لدى �شركات الت�أمني
العاملة بال�سلطنة �ضد امل�س�ؤولية الناجمة عن عمله .
املــادة ( ) 3
يكــون الرتخيــ�ص مبزاولــة مهنــة ال�صيدل ــة �أو العم ــل م�ساع ــد �صيدالنــي وفق ــا لل�ش ــروط
والإجراءات الواردة فـي هذا القانون والالئحة .
املــادة ( ) 4
ين�ش�أ باملديرية �سجل لقيد ال�صيادلة و�آخر لقيد م�ساعدي ال�صيادلة  ،ويت�ضمن كل �سجل
ا�سم املرخ�ص له وبيان ال�شهادة العلمية احلا�صل عليها وتاريخها واجلهة ال�صادرة عنها
ورقم وتاريخ القيد وحمل الإقامة ومكان العمل .
املــادة ( ) 5
متنح الوزارة ال�صيدالين �أو م�ساعد ال�صيدالين  -بعد قيد ا�سمه فـي �سجل قيد ال�صيادلة
و�سجل قيد م�ساعدي ال�صيادلة  -ترخي�صا مبزاولة املهنة ملدة (� )2سنتني مت�ضمنا ا�سم
املرخ�ص ل ــه وحمل �إقامته ومكان عمله ورقم وتاريخ قي ــده بال�سج ــل  ،ويت ــم جتديـده ملــدة
�أو ملدد �أخرى مماثلة بال�شروط ذاتها .
ويجب �أن يو�ضع الرتخي�ص فـي مكان بارز فـي امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية التي يزاول العمل فيها .
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املــادة ( ) 6
يجــوز لل�صيدالنــي اال�ستعانة مب�ساعد �صيدالين �أو �أكرث فـي عمله  ،ويكون م�س�ؤوال عنه
فـي كل ما يقوم به من �أعمال  ،ويجوز مل�ساعد ال�صيدالين �أن يدير ال�صيدلية ب�صفة م�ؤقتة
ولفرتة حمدودة فـي �أثناء غياب ال�صيدالين وفقا لل�شروط والإجراءات التي حتددها
الالئحة .
املــادة ( ) 7
ال يجوز مزاولة مهنة ال�صيدلة �أو العمل م�ساعد �صيدالين �إال فـي امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية
املرخ�صة  ،ويحظر اجلمع بني مزاولة مهنة ال�صيدلة ومزاولة مهنة الطب �أو �أي مهنة
�أخرى تتعار�ض معها  ،ويجوز لل�صيدالين تقدمي الإ�سعافات الأولية ال�ضرورية فـي حالة
الطوارئ .
املــادة ( ) 8
يحظر االتفاق بني ال�صيادلة والأطباء على طريقة كتابة الو�صفات الطبية  ،كما يحظر
�أي اقت�سام مايل بينهم .
املــادة ( ) 9
يجب على ال�صيادلة وم�ساعدي ال�صيادلة مراعاة الدقة والأمانة فـي عملهم واملحافظة
عل ــى �آداب مزاول ـ ــة املهن ــة وميتن ــع عليهــم �إف�شاء الأ�سرار اخلا�صة التي ت�صل �إىل علمهــم
عن طريق مزاولة املهنة ما مل يوافق �صاحب ال�سر على ذلك .
ويج ــب عل ــى ال�صيدالن ـ ــي �إف�ش ـ ــاء ال�س ــر بق�صـ ــد من ــع حــدوث جرمي ـ ــة �أو للك�شـ ــف عنهـ ـ ــا
وذلك للجهات الر�سمية املخت�صة �سواء من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلبها .
الف�صــل الثالـــث
تنظيــم امل�ؤ�س�ســات ال�صيدالنيــة
املــادة ( ) 10
ال يج ــوز فتح �أي م�ؤ�س�سة �صيدالني ــة �إال بع ــد احل�ص ــول على ترخي ــ�ص بذلك م ــن الـ ــوزارة
وفقا لل�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة .
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املــادة ( ) 11
فيمــا ع ــدا م�صانــع الأدويــة  ،يجب �أن يك ــون مالك امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية �أو �أحد �شركائه
�صيدالنيا عمانيا  ،ويجوز للوزيــر اال�ستثنــاء من �شرط احل�صول علــى �شهــادة ال�صيــدلة
بالن�سبة ملالك امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية فـي املناطق التي ال تتوافر بها اخلدمات ال�صيدالنية .
وعلى امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية القائمة قبل العمل بهذا القانون توفيق �أو�ضاعها خالل مدة
�أق�صاها ( )5خم�س �سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون  ،ويجوز متديدها ملدة مماثلة
واحدة بقرار من جمل�س الوزراء .
ف�إذا توف ــي مالكه ــا تنتقـ ــل ملكية الرتخي�ص للورثة على �أن يقومـ ــوا بتعديـ ــل �أو�ضاعه ــم
فـي مدة �أق�صاها ( )5خم�س �سنوات من تاريخ الوفاة .
املــادة ( ) 12
يحظر على م�ستودع وم�صانع الأدوية ومزود امل�ستلزمات الطبية الآتي :
�أ  -االمتناع عن بيع الأدوية �أو امل�ستلزمات الطبية للم�ؤ�س�سات ال�صيدالنية املرخ�صة
�أو فر�ض �شراء كميات معينة منها �أو تقا�ضي ثمن �أعلى من ثمنها املرخ�ص به .
ب  -ممار�سة �أي ن�شاط يهــدف �إىل احتكار تداول الأدوية �أو امل�ستلزم ــات الطبية مبفرده
�أو باالتفاق مع غريه وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 13
يتوىل �إدارة امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية �صيدالنـي مرخ�ص له  ،وال يجوز لل�صيدالين �أن يكون
مدي ــرا م�سـ ـ�ؤوال عن �أكثــر من م�ؤ�س�س ـ ــة �صيدالني ــة  .علــى �أن تقوم وزارة ال�صح ــة بتعم ــني
هذا القطاع خالل مدة �أق�صاها ( )10ع�شر �سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
املــادة ( ) 14
ين�ش�أ باملديرية �سجل لقيد امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية املرخ�صة يت�ضمن البيانات الآتية :
1 -1ا�سم امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية ومقرها .
2 -2ا�سم املالك .
3 -3ا�سم املدير امل�س�ؤول .
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4 -4رقم وتاريخ الرتخي�ص .
�5 -5أي بيانات �أخرى حتددها الوزارة .
املــادة ( ) 15
متنح الوزارة مالك امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية بعد قيدها فـي ال�سجل ترخي�صا ملدة (� )2سنتني
مت�ضمنا ا�سم امل�ؤ�س�سة ومقرها وا�سم املالك وا�سم املدير ورقم وتاريخ القيد بال�سجل  ،ويتم
جتديده ملدة �أو ملدد �أخرى مماثلة بال�شروط ذاتها  .ويجب �أن يو�ضع الرتخي�ص فـي مكان
بارز بامل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 16
يك ــون الرتخي ــ�ص بفتح امل�ؤ�س�ســة ال�صيدالنية �شخ�صيـ ــا  ،وال يجوز التنـ ــازل عنـ ــه للغيـ ــر
�إال مبوافقــة م�سبقــة م ــن اللجنـ ــة الفنية امل�شار �إليه ــا فـي امل ـ ــادة ( )27مـ ــن هـ ــذا القانون
على �أن يتوافر فـي املتنازل �إليه ال�شرط امل�شار �إليه فـي املــادة ( )11منه .
املــادة ( ) 17
ينظــم العمــل فـي امل�ؤ�س�س ــات ال�صيدالني ـ ــة  ،وم�س ــك ال�سجـ ــالت التي تلتزم ب�إم�ساكه ــا وفقـ ــا
لل�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 18
مع مراعاة �أحكام املــادة ( )6من هذا القانون � ،إذا �أ�صبحت امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية  ،لأي �سبب ،
بدون �صيدالين م�س�ؤول عن �إدارتها وجب على مالكها �إبالغ املديرية بالأمر خالل ()48
ثمان و�أربعني �ساعة على الأكرث  ،و�إذا تعذر عليه توفري �صيدالين بديل خالل الأجل الذي
حتدده له املديرية  ،يكون لها �أن تتخذ التدابري التي تراها منا�سبة  ،ومنها �إغالق امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 19
يجوز للم�ؤ�س�سة ال�صيدالنية بعد موافقة املديرية قبول طالب كليات ومعاهد ال�صيدلة
من العمانيــني �أو الوافديــن الدار�ســني بال�سلطنة �أو املتقدمــني للح�صــول على ترخيــ�ص
مزاولة املهنة للتدريب حتت �إ�شراف وم�س�ؤولية ال�صيدالين وفقا لل�شروط التي ي�صدر
بتحديدها قرار من الوزير .
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املــادة ( ) 20
حتدد الر�سوم التي يتم تقريرها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة
تنفيذا له بقرار من الوزير بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 21
للمديريــة نــدب �صيادلــة للتفتيــ�ش على امل�ؤ�س�ســات ال�صيدالنيــة فـي �أي وقت بــدون �سابــق
�إخطـار وفقا للإج ــراءات التي حتددها الوزارة  ،ويحـ ــق له ـ�ؤالء املفت�شني دخـ ــول �أي مك ــان
فـي امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية واالطالع على جميع ال�سجالت لديها  ،كما يحق لهم �سحب
عينــات من الأدويــة بغر�ض حتليله ــا للت�أكد من مطابقتها للموا�صفات التي مت ت�سجيــل
الدواء بناء عليها فـي الوزارة وذلك وفقا لل�شروط التي تقرها الوزارة فـي هذا ال�ش�أن ،
وعلى املفت�شني رفع تقرير بنتيجة التفتي�ش �إىل املديرية .
وي�صدر قــرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق مع الوزي ــر مبنح �صفة ال�ضبطية الق�ضائي ــة
ملن يتم ندبه للتفتي�ش على امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية وفقا للفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 22
حتدد بقرار من الوزير الأدوية وكمياتها التي يجوز للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة املرخ�صة
االحتفاظ بها ل�صرفها ملراجعيها .
ويجوز للمديرية الرتخي�ص للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة فـي املناطق التي ال توجد بها
خدمات �صيدالنية االحتفاظ بالأدوية لبيعها و�صرفها للمراجعني  ،وذلك وفقا لل�شروط
والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 23
يحظـ ــر على �أي �شخ�ص القــيام بالإع ــالن عن ال ــدواء �أو التعري ــف ب ــه �إال بعـ ــد احل�صـ ــول
علــى ترخي ــ�ص بــذلك مــن املديريــة  ،وذلك كل ــه وفق ــا لل�ش ــروط والإجراءات التي ي�ص ــدر
بتحديدها قرار من الوزير .
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املــادة ( ) 24
يج ــب عل ــى مالك امل�ؤ�س�س ـ ــة ال�صيدالني ــة �أو مديرها امل�س ـ ـ�ؤول �إخطار املديري ــة عن ــد جـ ــرد
حمتوياتها �أو وقوع �سرقة �أو حدوث تلف فـي الأدوية �أيا كان �سببه .
املــادة ( ) 25
فـي ح ــال ت�صفي ــة امل�ؤ�س�سة ال�صيدالني ــة  ،يجــب علــى مالكهــا �أو مديرهــا امل�س ـ�ؤول �إخطــار
املديرية كتابة بذلك قبل البدء فـي �أعمال الت�صفية ب�أ�سبوعني على الأقل  ،ويرفق بالإخطار
بيانا مبا فـي امل�ؤ�س�سة من مواد خا�ضعة للرقابة  ،ويجــب احل�صول علــى موافـقة املديريــة
على اجلهة التي �ست�ؤول �إليها هذه املواد �أو ت�سليمها للمديرية حلني الت�صرف فيها طبقا
للقانون  ،ويعترب ترخي�ص امل�ؤ�س�سة ملغى بعد االنتهاء من الت�صفية .
املــادة ( ) 26
للمديرية تكليف �صاحب ال�ش�أن ب�إعدام �أي �أدوية منتهية ال�صالحية �أو خمالفة للموا�صفات
الفنية للدواء �أو غري م�سجلة �أو �إعادتها �إىل البلد امل�ستوردة منه خالل الأجل الذي حتدده
له  ،وفـي حال عدم قيامه بذلك خالل الأجل املحدد يكون للمديرية بالتن�سيق مع اجلهات
املعني ــة �إعدامه ــا علــى نفقت ــه  ،دون �أن يكـ ــون لـ ــه احل ــق فـي املطالبـ ــة بالتعويـ ــ�ض عنهـ ــا .
وفـي جميع الأحوال يتم �إعدام تلك الأدوية حتت �إ�شراف املديرية .
املــادة ( ) 27
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة فنية �أو �أكرث تخت�ص مبا ي�أتي :
�أ  -البت فـي طلبات الرتخي�ص مبزاولة مهنة ال�صيدلة �أو العمل م�ساعد �صيدالين .
ب  -الب ــت فـي طلبــات الرتخيـ ــ�ص بفتح امل�ؤ�س�س ــات ال�صيدالني ــة �أو نقله ــا م ــن مكانهـ ــا
�أو التنازل عن الرتخي�ص للغري �أو نقله با�سم الورثة .
ج  -املوافقة على طلبات ت�سجيل �شركات الأدوية ومنتجاتها وت�سعري تلك املنتجات .
د  -املوافقة على طلبات ت�سجيل الأدوية الع�شبية ومنتجاتها وما مياثلها .
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هـ  -البت فـي طلبات ت�سجيل �شركات امل�ستلزمات الطبية ومنتجاتها .
و  -النظر فـي املخالفات الت ــي تق ــع من ال�صيادل ــة �أو م�ساع ــدي ال�صيادلة �أو مالك ــي
امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له .
املــادة ( ) 28
ال يجوز للمرخ�ص له بفتح �صيدلية عامة �أن يكون مالكا �أو �شريكا فـي �أكرث من �صيدلية ،
وتعترب ال�صيدلية وفروعها فـي حكم ال�صيدلية الواحدة  ،وي�سري على الفرع ما ي�سري
على ال�صيدلية الأ�صلية من �أحكام .
وحتدد الالئحة عدد الفروع التي يجوز لكل �صيدلية �إن�شا�ؤها وامل�سافة بني كل �صيدلية
و�أخرى .
وعلى ال�صيدليات القائمة توفيق �أو�ضاعها فـي مدة �أق�صاها ( )5خم�س �سنوات من تاريخ
العمل بهذا القانون .
املــادة ( ) 29
ال يج ــوز لغيــر ال�صيدالنـ ــي وم�ساع ـ ــد ال�صيدالين التدخل ب�أي �شكـ ــل فـي بيـ ــع الأدويـ ــة
وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية �أو �صرفها للجمهور .
وال يجوز لغري ال�صيدالين جتهيز �أو تركيب الو�صفات الطبية .
وحتدد الالئحة ال�شروط الالزم توافرها فـي ال�صيدلية للقيام بتجهيز �أو تركيب الأدوية
مبوجب و�صفة طبية .
املــادة ( ) 30
حت ــدد مواعي ــد العمـ ــل فـي ال�صيدليـ ــات العامة واملناوب ــات به ــا وم ــا يتب ــع ب�ش ـ ـ�أن عملهـ ــا
فـي الإجازة الأ�سبوعية و�إجازات املنا�سبات والأعياد الر�سمية بقرار من الوزير .
املــادة ( ) 31
يجوز الرتخي�ص للم�ست�شفيات اخلا�صة بفتح �صيدليات خا�صة ل�صرف الدواء للمر�ضى ،
وذلك وفقا لل�شروط التي حتددها الالئحة .
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الف�صــل الرابــع
ت�سجيــل �شركـــات الأدويــة ومنتجاتهــا
و�شركـات امل�ستلزمـات الطبيـة وت�سعيـر تـلك املنتجــات
املــادة ( ) 32
حتدد الالئحة ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�سجيل �شركات الأدوية ومنتجاتها وت�سعري
تلك املنتجات  ،وت�سجيل �شركات الأدوية الع�شبية ومنتجاتها وما مياثلها  ،وت�سجيل �شركات
امل�ستلزمات الطبية ومنتجاتها .
املــادة ( ) 33
للوزير  -بناء على تو�صية اللجنة الفنية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )27من هذا القانون -
�أن يحظـ ــر ت ــداول �أي دواء يكون �ضارا بال�صحـ ـ ــة العامـ ــة  ،و�أن ي�أمـ ـ ــر ب�شطبــه من ال�سجــل
و�إعدامـ ـ ـ ــه علـ ــى نفقـ ـ ـ ــة �أ�صحابـ ـ ــه  ،وذلك بالتن�سيـ ـ ــق م ــع اجلهـ ـ ــات املعن ـيـ ــة دون �أي ح ـ ـ ـ ــق
فـي التعوي�ض عنه .
الف�صــل اخلامـــ�س
ا�ستيــراد وت�صديـر وتــداول الأدويــة
املــادة ( ) 34
مع مراعاة �أحكام قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية  ،يحظر ا�سترياد �أو ت�صدير
الأدوية والأم�صال والطعوم وال�سموم �أو تداولها ولو كانت عينات طبية جمانية �إال بعد
ت�سجيلها وت�سعريها بالوزارة  ،واحل�صول على ترخي�ص بذلك وفقا لل�شروط والإجراءات
التي حتددها الالئحة .
ويجب على امل�ؤ�س�سة امل�ستوردة �أو امل�صدرة �أن تقدم �إىل الوزارة كافة البيانات التي تطلبها .
املــادة ( ) 35
يجب �أن تباع الأدوية مغلفة بغالفاتها الأ�صلية  ،وي�ستثنى من ذلك الأدوية اخلا�ضعة
للرقابة والتي ت�صرف كميتها ح�سب اجلرعة واملدة املحددة فـي الو�صفة الطبية  ،وغريها
من الأدوية التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
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الف�صـــل ال�ســاد�س
العقوبــــــات
املــادة ( ) 36
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبــة �أ�شد ين�ص عليها قانــون �آخ ــر  ،يعاقب بال�سجن مدة ال تقــل
عن (� )6ستة �أ�شهر وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة
ريـ ــال عماين  ،وال تزيد علـ ــى (� )2000ألفـي ريال عمانـ ــي � ،أو ب�إحدى هاتـ ــني العقوبت ـ ــني
ك ــل مـ ــن :
�أ  -زاول مهنة ال�صيدلة �أو عمل م�ساعد �صيدالين �أو �سمح لغريه بذلك دون احل�صول
على ترخي�ص باملخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا
له .
ب  -قدم بيانات �أو م�ستندات غري �صحيحة� ،أو ا�ستخدم طرقا غري م�شروعة للح�صول
على ترخي�ص مزاولة املهنة �أو فتح م�ؤ�س�سة �صيدالنية �أو غريها من الرتاخي�ص
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له .
ج  -حاز بق�صد البيع �أو الإجتار �أدوية �أو مواد �أو م�ستح�ضرات �صيدالنية غري م�سجلة
بالوزارة �أو خملة بالآداب العامة .
وتكــون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سن ــوات  ،وال تزيد على (� )7سبع
�سـ ــنوات وبغرامة ال تقل عن (� )2000ألفـي ريال عماين  ،وال تزيد على ()5000
خم�سة �آالف ريـ ــال عمانـ ــي �أو ب�إح ـ ـ ــدى هات ـ ــني العقوبتـ ــني  ،كـ ـ ـ ــل من ح ــاز بق�صد
البيـع �أو الإتـجــار �أدوية �أو مـواد �أو م�ستح�ضرات �صيدالنيــة ممنوع ـ ـ ــة �أو مقلـ ـ ـ ــدة
�أو مغ�شو�ش ــة �أو تالف ــة �أو منتهيـ ــة ال�صالحية .
وفـي جميع الأحوال يجوز للمحكمة احلكم ب�إلغاء الرتخي�ص مبزاولة املهنة لفرتة
حمددة �أو نهائيا �إذا كان املخالف �صيدالنيا �أو م�ساعد �صيدالين  ،كما يجوز لها
الأمــر ب�إغ ــالق امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية التي وقعت بها املخالفة مع م�صادرة الأدوية
�أو املــواد مو�ضــوع املخالف ــة  .وين�ش ــر ملخ ــ�ص احلك ــم فـ ــي �صحيفت ــني يوميت ــني
على نفقة املحكوم عليه .
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املــادة ( ) 37
مع عــدم الإخـالل ب�أي عقوبـة �أ�شــد ينــ�ص عليهــا هذا القانون �أو �أي قانــون �آخــر  ،يعاق ــب
بال�سجن مدة ال تقــل عــن (� )1شه ــر  ،وال تزيد على (� )1سنــة  ،وبغرامة ال تق ــل عـ ــن ()100
مائــة ري ــال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحــدى هاتــني العقوبت ــني
كل من خالف �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له .
املــادة ( ) 38
مع مراعاة �أحكام املــادة ( )39من هذا القانون  ،يلغى ترخي�ص امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية بقرار
من اللجنة الفنية امل�شار �إليها فـي املــادة ( )27فـي احلاالت الآتية :
�أ �	-إذا مل يتم ت�شغيل امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية خالل �سنة من تاريخ �صدور الرتخي�ص
دون عذر تقبله اللجنة .
ب  -نقل ملكية امل�ؤ�س�سة �أو نقل مقرها �أو التنازل عن الرتخي�ص للغري دون احل�صول
على موافقة الوزارة .
ج  -غل ــق امل�ؤ�س�س ــة ب ــدون عذر تقبل ــه اللجنـ ــة مل ــدة (� )6ستــة �أ�شهــر مت�صل ـ ــة � ،أو ()9
ت�سعة �أ�شهر غري مت�صلة خالل عام واحد .
د  -ا�ستغالل �أو ا�ستخدام امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية فـي غري الغر�ض املرخ�صة من �أجله .
هـ �	-إذا �صدر حكم ب�إدانة مالك امل�ؤ�س�سة �أو ال�صيدالين امل�س�ؤول عن �إدارتها با�ستعمال
املـ ــواد املخـ ــدرة �أو امل�ؤثرات العقليـ ــة �أو �إ�ساءة الت�ص ــرف فيهـ ـ ــا باملخالف ــة لأحك ـ ــام
هذا القانون �أو قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية .
املــادة ( ) 39
مع عـدم الإخــالل بامل�ساءل ــة اجلزائي ــة  ،تخت�ص اللجنة الفنية املن�صو�ص عليها ف ــي املــادة
( )27من هذا القانون بالنظر فـي املخالفات التي تقع من ال�صيادلة �أو م�ساعدي ال�صيادلة
�أو �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا
لـه  ،ويجـب �إعــالن املخـالف للح�ضور �شخ�صيا �أمام اللجنــة ومواجهتـه باملخالفـات و�سمــاع
�أقواله ب�ش�أنها وحتقيق دفاعه  ،وللجنة فـي حال ثبوت املخالفة توقيع �أحد اجلزاءات الآتية :
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�أ  -الإنذار .
ب  -غرام ـ ـ ـ ــة �إداري ـ ـ ــة ال تق ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ــن ( )100مائ ـ ـ ــة ري ـ ـ ــال عمانـ ــي  ،وال تزي ـ ـ ـ ــد علـ ــى
(� )1000ألــف ري ــال عمانـ ــي .
ج  -الإيقاف عن مزاولة املهنة �أو العمل �إذا كان املخالف �صيدالنيا �أو م�ساعد �صيدالين
�أو �إغالق امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية التي وقعت بها املخالفة مدة ال تتجاوز �سنة واحدة .
د �	-إلغــاء ترخيــ�ص املخالف و�شط ــب ا�سم ــه م ــن ال�سج ــل �أو �إلغ ــاء ترخيــ�ص امل�ؤ�س�س ــة
ال�صيدالنية �أو كليهما معا .
املــادة ( ) 40
يخطر املخالف بقرار اللجنة ال�صادر فـي احلاالت املن�صو�ص عليها فـي املادتني ()39 ، 38
من هذا القانون  ،ويجوز له التظلم مـن القرار للوزير خالل (� )60ستني يوم ــا من تاريــخ
�إخط ــاره  ،ويجب الب ــت فـي التظلـ ــم خـالل ( )30ثالثــني يومــا م ــن تاري ــخ تقدمي ــه ،
ويعتب ــر م�ضــي ( )30الثالثني يوما املذكورة دون البت فيه مبثابة رف�ضه .
ويت ــم ن�ش ــر القــرار النهائ ــي بالإيق ــاف عــن مزاول ــة املهن ــة �أو العم ــل �أو �إغ ــالق امل�ؤ�س�س ــة
ال�صيدالنية �أو �إلغاء ترخي�ص املخال ــف �أو امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية فـي �صحيفتــني يومــيتني
على نفقة املخالف .
الف�صــل ال�سابـــع
�أحكـــام ختاميـــة
املــادة ( ) 41
ي�ص ــدر الوزي ــر اللوائ ــح والق ــرارات الالزمة لتنفيـ ــذ �أحكام هــذا القانـ ــون  ،و�إل ــى �أن ت�صـ ــدر
ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها فيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 42
يلغ ــى قان ــون مزاول ــة مهنـ ــة ال�صيدل ــة وتنظيم امل�ؤ�س�ســات ال�صيدالني ــة ال�صادر باملر�ســوم
ال�سلطاين رقم  ، 96/41كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 43
يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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