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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2015/35

باإ�سـدار قانـون تنظيـم مزاولـة مهنـة ال�سيدلـة واملوؤ�س�سـات ال�سيدالنيـة

�سلطـــان عمـــان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانــون مزاولة مهنـة ال�سيدلة وتنظيــم املوؤ�س�ســـات ال�سيدلنيــة ال�ســــادر باملر�ســـوم 

ال�سلطاين رقم 96/41 ،

وبعد العر�س على جمل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـــادة االأولـــــى 

يعمل باأحكام قانون تنظيـم مزاولـة مهنـة ال�سيدلـة واملوؤ�س�سـات ال�سيدلنيـة املرفق .

 املـــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فـي : 21 مـن ذي الحجـــة �سنــة 1436هـ

املوافـــــق :   5  مـن اأكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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قانـون تنظيـم مزاولـة مهنـة ال�سيدلـة واملوؤ�س�سـات ال�سيدالنيـة

الف�ســل االأول 

تعريفــات

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيـــق اأحكـــام هــــذا القانون يكون للكلمـــات والعبــــارات التالية املعنــــى املو�ســــح قريــــن 

كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر .

الــــــوزارة :

وزارة ال�سحة .

الوزيـــــــر :

وزير ال�سحة .

املديريـــــة :

املديرية العامة لل�سيدلة والرقابة الدوائية .

الالئحــــة :

الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

الــــــــدواء :

مادة اأو اأكرث ت�ستعمل لت�سخي�س الأمرا�س اأو لوقاية اأو عالج الإن�سان اأو احليوان منها .

امل�ستلزمــات الطبيـــة :

كــــل جهــــاز اأو و�سيلة اأو مــــادة اأو اأداة اأو منتج ي�ستخدم مبفـــرده اأو مرتبطــا مــع غيـــره مبـــا 

فـي ذلك الربجميات الالزمة ل�ستخدامه لالإن�سان بهدف العالج اأو الت�سخي�س اأو الوقاية 

اأو تنظيم احلمل  اأو التعوي�س عن الإ�سابات  اأو التحليل  اأو التخفيف من حدة الأمرا�س 

وغريه .

ال�سمـــــــــوم :

كل مادة ي�سبب تناولها بطبيعتها خطرا على حياة الكائن احلي اأو توؤدي اإىل تلف ع�سوي 

اأو الوفاة �سواء مت تعاطيها عن طريق الفم اأو ال�ستن�ساق اأو احلقن اأو ال�ستعمال املو�سعي ، 

اأو باأي طريقة اأخرى .
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مهنـــة ال�سيدلـــــة :

جتهيز اأو تركيب اأو ت�سنيع اأو تعبئة اأو تخزين اأو ا�سترياد اأو ت�سدير اأو بيع اأو توزيع الدواء . 

ال�سيدالنــــي :

اإحدى  من  يعادلها  ما  اأو  ال�سيدلة  فـي  بكالوريو�س  بدرجة  جامعية  �سهادة  يحمل  من 

اجلامعات اأو اأحد املعاهد العليا املعرتف بها .

م�ساعــد ال�سيدالنــي :

 ، اأو اأحد املعاهد املعرتف بها  من يحمل �سهادة دبلوم فـي ال�سيدلة من اإحدى اجلامعات 

ومرخ�س له بالعمل م�ساعد �سيدلين .

املوؤ�س�ســات ال�سيدالنيــة :

العلمية ومكاتب ال�ست�سارات  ال�سيدليات وم�ستودعات الأدوية وم�سانع الأدوية واملكاتب 

ال�سيدلنيــة وخمتبـــــرات حتليــل الأدويـــة واأي موؤ�س�ســـات اأخرى ي�سدر بتحديدهـــا قــرار 

من الوزير .

ال�سيدلـيـــــــة :

مكــان معــد ومرخـــ�س لتجهيـــز اأو بيـــع الأدويــــــة وامل�ستلزمات الطبيـــة بالتجزئــــة ب�سفــــة 

عامــــة اأو ب�سفة خا�سة .

م�ستـــودع االأدويـــة :

ال�سيدلنيـــة  للموؤ�س�سات  الأدويــة باجلملـــة  وبيـــع وتوزيع  مكـــان معد ومرخ�س لتخزين 

املرخ�ســـة اأو املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة امل�سرح لها بالحتفاظ وبيع الأدوية .

م�سنـــع االأدويـــة :

مكان معد ومرخ�س لت�سنيع اأو حت�سري اأو تركيب اأو تعبئة اأو جتزئة الأدوية بق�سد بيعها 

باجلملة للموؤ�س�سات ال�سيدلنية املرخ�سة .

املكتـــب العلمـــي :

مكان مرخ�س يقــوم بتقديـــم معلومـــات فنيــة اأو ت�سويقيــة عــن الأدويــة بالو�سائــل العلميـــة 

املتاحة . 
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مكتـب اال�ست�سـارات ال�سيدالنيــة :

مكان مرخ�س يقوم بتقدمي ال�ست�سارات اأو البحوث اأو الدرا�سات ذات ال�سلة مبزاولة مهنة 

ال�سيدلة .

خمتبــر حتليــل االأدويــة :

مكان معد ومرخ�س للقيام بتحليل الأدوية للتاأكد من مطابقتها للموا�سفات املطلوبة .

الف�ســل الثانـــي 

تنظيـم مزاولـة مهنـة ال�سيدلـة وعمـل م�ساعـد ال�سيدالنـي 

املــادة ) 2 ( 

ل يجوز لأي �سخ�س مزاولة مهنة ال�سيدلة اأو العمل م�ساعد �سيدلين ما مل يكن حا�سال 

على ترخي�س بذلك من الوزارة ، واأن يكون موؤمنا عليه ل�سالح الغري لدى �سركات التاأمني 

العاملة بال�سلطنة �سد امل�سوؤولية الناجمة عن عمله .

املــادة ) 3 ( 

يكــون الرتخيــ�س مبزاولــة مهنــة ال�سيدلـــة اأو العمـــل م�ساعـــد �سيدلنــي وفقـــا لل�ســـروط 

والإجراءات الواردة فـي هذا القانون والالئحة .

املــادة ) 4 ( 

ين�ساأ باملديرية �سجل لقيد ال�سيادلة واآخر لقيد م�ساعدي ال�سيادلة ، ويت�سمن كل �سجل 

ال�سادرة عنها  العلمية احلا�سل عليها وتاريخها واجلهة  ال�سهادة  ا�سم املرخ�س له وبيان 

ورقم وتاريخ القيد وحمل الإقامة ومكان العمل .

املــادة ) 5 ( 

متنح الوزارة ال�سيدلين اأو م�ساعد ال�سيدلين - بعد قيد ا�سمه فـي �سجل قيد ال�سيادلة 

و�سجل قيد م�ساعدي ال�سيادلة - ترخي�سا مبزاولة املهنة ملدة )2( �سنتني مت�سمنا ا�سم 

املرخ�س لـــه وحمل اإقامته ومكان عمله ورقم وتاريخ قيـــده بال�سجـــل ، ويتـــم جتديـده ملــدة 

اأو ملدد اأخرى مماثلة بال�سروط ذاتها .

ويجب اأن يو�سع الرتخي�س فـي مكان بارز فـي املوؤ�س�سة ال�سيدلنية التي يزاول العمل فيها .
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املــادة ) 6 ( 

يجــوز لل�سيدلنــي ال�ستعانة مب�ساعد �سيدلين اأو اأكرث فـي عمله ، ويكون م�سوؤول عنه 

فـي كل ما يقوم به من اأعمال ، ويجوز مل�ساعد ال�سيدلين اأن يدير ال�سيدلية ب�سفة موؤقتة 

حتددها  التي  والإجراءات  لل�سروط  وفقا  ال�سيدلين  غياب  اأثناء  فـي  حمدودة  ولفرتة 

الالئحة .

املــادة ) 7 ( 

ل يجوز مزاولة مهنة ال�سيدلة اأو العمل م�ساعد �سيدلين اإل فـي املوؤ�س�سات ال�سيدلنية 

اأي مهنة  اأو  املرخ�سة ، ويحظر اجلمع بني مزاولة مهنة ال�سيدلة ومزاولة مهنة الطب 

اأخرى تتعار�س معها ، ويجوز لل�سيدلين تقدمي الإ�سعافات الأولية ال�سرورية فـي حالة 

الطوارئ .

املــادة ) 8 ( 

يحظر التفاق بني ال�سيادلة والأطباء على طريقة كتابة الو�سفات الطبية ، كما يحظر 

اأي اقت�سام مايل بينهم .

املــادة ) 9 ( 

ال�سيادلة مراعاة الدقة والأمانة فـي عملهم واملحافظة  ال�سيادلة وم�ساعدي  يجب على 

علـــى اآداب مزاولـــــة املهنـــة وميتنـــع عليهــم اإف�ساء الأ�سرار اخلا�سة التي ت�سل اإىل علمهــم 

عن طريق مزاولة املهنة ما مل يوافق �ساحب ال�سر على ذلك .

ويجـــب علـــى ال�سيدلنـــــي اإف�ســـــاء ال�ســـر بق�ســــد منـــع حــدوث جرميـــــة اأو للك�ســــف عنهــــــا 

وذلك للجهات الر�سمية املخت�سة �سواء من تلقاء نف�سه اأو بناء على طلبها .

الف�ســل الثالـــث

تنظيــم املوؤ�س�ســات ال�سيدالنيــة

املــادة ) 10 ( 

ل يجـــوز فتح اأي موؤ�س�سة �سيدلنيـــة اإل بعـــد احل�ســـول على ترخيـــ�س بذلك مـــن الــــوزارة 

وفقا لل�سروط والإجراءات التي حتددها الالئحة .



اجلريدة الر�سمية العدد )1118(

املــادة ) 11 ( 

فيمــا عـــد� م�شانــع �الأدويــة ، يجب �أن يكـــ�ن مالك �مل�ؤ�ش�شة �ل�شيدالنية �أو �أحد �شركائه 

�شيدالنيا عمانيا ، ويج�ز لل�زيــر �ال�شتثنــاء من �شرط �حل�ش�ل علــى �شهــادة �ل�شيــدلة 

بالن�شبة ملالك �مل�ؤ�ش�شة �ل�شيدالنية فـي �ملناطق �لتي ال تت��فر بها �خلدمات �ل�شيدالنية .

وعلى �مل�ؤ�ش�شات �ل�شيدالنية �لقائمة قبل �لعمل بهذ� �لقان�ن ت�فيق �أو�شاعها خالل مدة 

�أق�شاها )5( خم�س �شن��ت من تاريخ �لعمل بهذ� �لقان�ن ، ويج�ز متديدها ملدة مماثلة 

و�حدة بقر�ر من جمل�س �ل�زر�ء .

فاإذ� ت�فـــي مالكهـــا تنتقــــل ملكية �لرتخي�س لل�رثة على �أن يق�مــــ�� بتعديــــل �أو�شاعهـــم 

فـي مدة �أق�شاها )5( خم�س �شن��ت من تاريخ �ل�فاة .

املــادة ) 12 ( 

يحظر على م�شت�دع وم�شانع �الأدوية ومزود �مل�شتلزمات �لطبية �الآتي :

�المتناع عن بيع �الأدوية �أو �مل�شتلزمات �لطبية للم�ؤ�ش�شات �ل�شيدالنية �ملرخ�شة  �أ - 

�أو فر�س �شر�ء كميات معينة منها �أو تقا�شي ثمن �أعلى من ثمنها �ملرخ�س به .

ممار�شة �أي ن�شاط يهــدف �إىل �حتكار تد�ول �الأدوية �أو �مل�شتلزمـــات �لطبية مبفرده  ب - 

�أو باالتفاق مع غريه وذلك على �لنح� �لذي تبينه �لالئحة .

املــادة ) 13 ( 

يت�ىل �إد�رة �مل�ؤ�ش�شة �ل�شيدالنية �شيدالنـي مرخ�س له ، وال يج�ز لل�شيدالين �أن يك�ن 

مديـــر� م�شـــ�ؤوال عن �أكثــر من م�ؤ�ش�شـــــة �شيدالنيـــة . علــى �أن تق�م وز�رة �ل�شحـــة بتعمـــني 

هذ� �لقطاع خالل مدة �أق�شاها )10( ع�شر �شن��ت من تاريخ �لعمل بهذ� �لقان�ن .

املــادة ) 14 ( 

ين�شاأ باملديرية �شجل لقيد �مل�ؤ�ش�شات �ل�شيدالنية �ملرخ�شة يت�شمن �لبيانات �الآتية : 

��شم �مل�ؤ�ش�شة �ل�شيدالنية ومقرها . - 1

��شم �ملالك . - 2

��شم �ملدير �مل�ش�ؤول . - 3
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رقم وتاريخ الرتخي�س . - 4

اأي بيانات اأخرى حتددها الوزارة . - 5

املــادة ) 15 ( 

متنح الوزارة مالك املوؤ�س�سة ال�سيدلنية بعد قيدها فـي ال�سجل ترخي�سا ملدة )2( �سنتني 

مت�سمنا ا�سم املوؤ�س�سة ومقرها وا�سم املالك وا�سم املدير ورقم وتاريخ القيد بال�سجل ، ويتم 

جتديده ملدة اأو ملدد اأخرى مماثلة بال�سروط ذاتها . ويجب اأن يو�سع الرتخي�س فـي مكان 

بارز باملوؤ�س�سة .

املــادة ) 16 ( 

يكـــون الرتخيـــ�س بفتح املوؤ�س�ســة ال�سيدلنية �سخ�سيــــا ، ول يجوز التنــــازل عنــــه للغيــــر 

اإل مبوافقــة م�سبقــة مـــن اللجنــــة الفنية امل�سار اإليهـــا فـي املـــــادة )27( مــــن هــــذا القانون 

على اأن يتوافر فـي املتنازل اإليه ال�سرط امل�سار اإليه فـي املــادة )11( منه .

املــادة ) 17 ( 

ينظــم العمــل فـي املوؤ�س�ســـات ال�سيدلنيـــــة ، وم�ســـك ال�سجــــالت التي تلتزم باإم�ساكهـــا وفقــــا 

لل�سروط والإجراءات التي حتددها الالئحة .

املــادة ) 18 ( 

مع مراعاة اأحكام املــادة )6( من هذا القانون ، اإذا اأ�سبحت املوؤ�س�سة ال�سيدلنية ، لأي �سبب ، 

بدون �سيدلين م�سوؤول عن اإدارتها وجب على مالكها اإبالغ املديرية بالأمر خالل )48( 

ثمان واأربعني �ساعة على الأكرث ، واإذا تعذر عليه توفري �سيدلين بديل خالل الأجل الذي 

حتدده له املديرية ، يكون لها اأن تتخذ التدابري التي تراها منا�سبة ، ومنها اإغالق املوؤ�س�سة .

املــادة ) 19 ( 

يجوز للموؤ�س�سة ال�سيدلنية بعد موافقة املديرية قبول طالب كليات ومعاهد ال�سيدلة 

من العمانيــني اأو الوافديــن الدار�ســني بال�سلطنة اأو املتقدمــني للح�ســول على ترخيــ�س 

ي�سدر  التي  لل�سروط  وفقا  ال�سيدلين  وم�سوؤولية  اإ�سراف  حتت  للتدريب  املهنة  مزاولة 

بتحديدها قرار من الوزير .
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املــادة ) 20 ( 

حتدد الر�سوم التي يتم تقريرها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة 

تنفيذا له بقرار من الوزير بعد موافقة وزارة املالية .

املــادة ) 21 ( 

للمديريــة نــدب �سيادلــة للتفتيــ�س على املوؤ�س�ســات ال�سيدلنيــة فـي اأي وقت بــدون �سابــق 

اإخطـار وفقا لالإجـــراءات التي حتددها الوزارة ، ويحــــق لهــوؤلء املفت�سني دخــــول اأي مكـــان 

�سحب  لهم  يحق  كما   ، لديها  ال�سجالت  جميع  على  والطالع  ال�سيدلنية  املوؤ�س�سة  فـي 

عينــات من الأدويــة بغر�س حتليلهـــا للتاأكد من مطابقتها للموا�سفات التي مت ت�سجيــل 

 ، ال�ساأن  فـي هذا  الوزارة  التي تقرها  لل�سروط  الوزارة وذلك وفقا  فـي  بناء عليها  الدواء 

وعلى املفت�سني رفع تقرير بنتيجة التفتي�س اإىل املديرية . 

وي�سدر قــرار من ال�سلطة املخت�سة بالتفاق مع الوزيـــر مبنح �سفة ال�سبطية الق�سائيـــة 

ملن يتم ندبه للتفتي�س على املوؤ�س�سات ال�سيدلنية وفقا للفقرة ال�سابقة . 

املــادة ) 22 ( 

حتدد بقرار من الوزير الأدوية وكمياتها التي يجوز للموؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة املرخ�سة 

الحتفاظ بها ل�سرفها ملراجعيها .

ويجوز للمديرية الرتخي�س للموؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة فـي املناطق التي ل توجد بها 

خدمات �سيدلنية الحتفاظ بالأدوية لبيعها و�سرفها للمراجعني ، وذلك وفقا لل�سروط 

والإجراءات التي ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير .

املــادة ) 23 ( 

يحظــــر على اأي �سخ�س القــيام بالإعـــالن عن الـــدواء اأو التعريـــف بـــه اإل بعــــد احل�ســــول 

علــى ترخيـــ�س بــذلك مــن املديريــة ، وذلك كلـــه وفقـــا لل�ســـروط والإجراءات التي ي�ســـدر 

بتحديدها قرار من الوزير .
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املــادة ) 24 ( 

يجـــب علـــى مالك املوؤ�س�ســـــة ال�سيدلنيـــة اأو مديرها امل�ســــوؤول اإخطار املديريـــة عنـــد جــــرد 

حمتوياتها اأو وقوع �سرقة اأو حدوث تلف فـي الأدوية اأيا كان �سببه .

املــادة ) 25 ( 

فـي حـــال ت�سفيـــة املوؤ�س�سة ال�سيدلنيـــة ، يجــب علــى مالكهــا اأو مديرهــا امل�ســوؤول اإخطــار 

املديرية كتابة بذلك قبل البدء فـي اأعمال الت�سفية باأ�سبوعني على الأقل ، ويرفق بالإخطار 

بيانا مبا فـي املوؤ�س�سة من مواد خا�سعة للرقابة ، ويجــب احل�سول علــى موافـقة املديريــة 

على اجلهة التي �ستوؤول اإليها هذه املواد اأو ت�سليمها للمديرية حلني الت�سرف فيها طبقا 

للقانون ، ويعترب ترخي�س املوؤ�س�سة ملغى بعد النتهاء من الت�سفية . 

املــادة ) 26 ( 

للمديرية تكليف �ساحب ال�ساأن باإعدام اأي اأدوية منتهية ال�سالحية اأو خمالفة للموا�سفات 

الفنية للدواء اأو غري م�سجلة اأو اإعادتها اإىل البلد امل�ستوردة منه خالل الأجل الذي حتدده 

له ، وفـي حال عدم قيامه بذلك خالل الأجل املحدد يكون للمديرية بالتن�سيق مع اجلهات 

املعنيـــة اإعدامهـــا علــى نفقتـــه ، دون اأن يكــــون لــــه احلـــق فـي املطالبــــة بالتعويــــ�س عنهــــا . 

وفـي جميع الأحوال يتم اإعدام تلك الأدوية حتت اإ�سراف املديرية .

املــادة ) 27 ( 

ت�سكل بقرار من الوزير جلنة فنية اأو اأكرث تخت�س مبا ياأتي :

البت فـي طلبات الرتخي�س مبزاولة مهنة ال�سيدلة اأو العمل م�ساعد �سيدلين . اأ - 

البـــت فـي طلبــات الرتخيــــ�س بفتح املوؤ�س�ســـات ال�سيدلنيـــة اأو نقلهـــا مـــن مكانهــــا  ب - 

اأو التنازل عن الرتخي�س للغري اأو نقله با�سم الورثة .

املوافقة على طلبات ت�سجيل �سركات الأدوية ومنتجاتها وت�سعري تلك املنتجات . ج - 

املوافقة على طلبات ت�سجيل الأدوية الع�سبية ومنتجاتها وما مياثلها . د - 
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البت فـي طلبات ت�سجيل �سركات امل�ستلزمات الطبية ومنتجاتها . هـ - 

النظر فـي املخالفات التـــي تقـــع من ال�سيادلـــة اأو م�ساعـــدي ال�سيادلة اأو مالكـــي  و - 

املوؤ�س�سات ال�سيدلنية لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا له .

املــادة ) 28 ( 

ل يجوز للمرخ�س له بفتح �سيدلية عامة اأن يكون مالكا اأو �سريكا فـي اأكرث من �سيدلية ، 

وتعترب ال�سيدلية وفروعها فـي حكم ال�سيدلية الواحدة ، وي�سري على الفرع ما ي�سري 

على ال�سيدلية الأ�سلية من اأحكام .

وحتدد الالئحة عدد الفروع التي يجوز لكل �سيدلية اإن�ساوؤها وامل�سافة بني كل �سيدلية 

واأخرى .

وعلى ال�سيدليات القائمة توفيق اأو�ساعها فـي مدة اأق�ساها )5( خم�س �سنوات من تاريخ 

العمل بهذا القانون .

املــادة ) 29 ( 

ل يجـــوز لغيــر ال�سيدلنــــي وم�ساعـــــد ال�سيدلين التدخل باأي �سكــــل فـي بيــــع الأدويــــة 

وامل�ستح�سرات ال�سيدلنية اأو �سرفها للجمهور .

ول يجوز لغري ال�سيدلين جتهيز اأو تركيب الو�سفات الطبية .

وحتدد الالئحة ال�سروط الالزم توافرها فـي ال�سيدلية للقيام بتجهيز اأو تركيب الأدوية 

مبوجب و�سفة طبية .

املــادة ) 30 ( 

حتـــدد مواعيـــد العمــــل فـي ال�سيدليــــات العامة واملناوبـــات بهـــا ومـــا يتبـــع ب�ســــاأن عملهــــا 

فـي الإجازة الأ�سبوعية واإجازات املنا�سبات والأعياد الر�سمية بقرار من الوزير .

املــادة ) 31 ( 

يجوز الرتخي�س للم�ست�سفيات اخلا�سة بفتح �سيدليات خا�سة ل�سرف الدواء للمر�سى ، 

وذلك وفقا لل�سروط التي حتددها الالئحة .
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الف�ســل الرابــع

ت�سجيــل �سركـــات االأدويــة ومنتجاتهــا 

و�سركـات امل�ستلزمـات الطبيـة وت�سعيـر تـلك املنتجــات

املــادة ) 32 ( 

حتدد الالئحة ال�سروط والإجراءات الالزمة لت�سجيل �سركات الأدوية ومنتجاتها وت�سعري 

تلك املنتجات ، وت�سجيل �سركات الأدوية الع�سبية ومنتجاتها وما مياثلها ، وت�سجيل �سركات 

امل�ستلزمات الطبية ومنتجاتها .

املــادة ) 33 ( 

للوزير - بناء على تو�سية اللجنة الفنية املن�سو�س عليها فـي املادة )27( من هذا القانون - 

اأن يحظــــر تـــداول اأي دواء يكون �سارا بال�سحــــــة العامــــة ، واأن ياأمــــــر ب�سطبــه من ال�سجــل 

واإعدامــــــــه علــــى نفقــــــــة اأ�سحابــــــه ، وذلك بالتن�سيــــــق مـــع اجلهــــــات املعنــيــــة دون اأي حـــــــــق 

فـي التعوي�س عنه .

الف�ســل اخلامـــ�س

ا�ستيــراد وت�سديـر وتــداول االأدويــة 

املــادة ) 34 ( 

مع مراعاة اأحكام قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ، يحظر ا�سترياد اأو ت�سدير 

اإل بعد  اأو تداولها ولو كانت عينات طبية جمانية  الأدوية والأم�سال والطعوم وال�سموم 

ت�سجيلها وت�سعريها بالوزارة ، واحل�سول على ترخي�س بذلك وفقا لل�سروط والإجراءات 

التي حتددها الالئحة .

ويجب على املوؤ�س�سة امل�ستوردة اأو امل�سدرة اأن تقدم اإىل الوزارة كافة البيانات التي تطلبها .

املــادة ) 35 ( 

اخلا�سعة  الأدوية  ذلك  من  وي�ستثنى   ، الأ�سلية  بغالفاتها  مغلفة  الأدوية  تباع  اأن  يجب 

للرقابة والتي ت�سرف كميتها ح�سب اجلرعة واملدة املحددة فـي الو�سفة الطبية ، وغريها 

من الأدوية التي ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير .
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الف�ســـل ال�ســاد�س

العقوبــــــات

املــادة ) 36 ( 

مع عدم الإخالل باأي عقوبــة اأ�سد ين�س عليها قانــون اآخـــر ، يعاقب بال�سجن مدة ل تقــل 

عن )6( �ستة اأ�سهر ول تزيد على )3( ثالث �سنوات وبغرامة ل تقل عن )500( خم�سمائة 

ريــــال عماين ، ول تزيد علــــى )2000( األفـي ريال عمانــــي ، اأو باإحدى هاتــــني العقوبتـــــني 

كـــل مــــن :

زاول مهنة ال�سيدلة اأو عمل م�ساعد �سيدلين اأو �سمح لغريه بذلك دون احل�سول  اأ - 

على ترخي�س باملخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا 

له .

قدم بيانات اأو م�ستندات غري �سحيحة، اأو ا�ستخدم طرقا غري م�سروعة للح�سول  ب - 

على ترخي�س مزاولة املهنة اأو فتح موؤ�س�سة �سيدلنية اأو غريها من الرتاخي�س 

املن�سو�س عليها فـي هذا القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا له . 

حاز بق�سد البيع اأو الإجتار اأدوية اأو مواد اأو م�ستح�سرات �سيدلنية غري م�سجلة  ج - 

بالوزارة اأو خملة بالآداب العامة . 

وتكــون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنـــوات ، ول تزيد على )7( �سبع 

�ســــنوات وبغرامة ل تقل عن )2000( األفـي ريال عماين  ، ول تزيد على )5000( 

خم�سة اآلف ريــــال عمانــــي  اأو باإحـــــــدى هاتـــــني العقوبتــــني ، كــــــــل من حـــاز بق�سد 

البيـع اأو الإتـجــار اأدوية اأو مـواد اأو م�ستح�سرات �سيدلنيــة ممنوعـــــــة اأو مقلــــــــدة 

اأو مغ�سو�ســـة اأو تالفـــة اأو منتهيــــة ال�سالحية .

وفـي جميع الأحوال يجوز للمحكمة احلكم باإلغاء الرتخي�س مبزاولة املهنة لفرتة 

حمددة اأو نهائيا اإذا كان املخالف �سيدلنيا اأو م�ساعد �سيدلين ، كما يجوز لها 

الأمــر باإغـــالق املوؤ�س�سة ال�سيدلنية التي وقعت بها املخالفة مع م�سادرة الأدوية 

اأو املــواد مو�ســوع املخالفـــة . وين�ســـر ملخـــ�س احلكـــم فــــي �سحيفتـــني يوميتـــني 

على نفقة املحكوم عليه .
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املــادة ) 37 ( 

مع عــدم الإخـالل باأي عقوبـة اأ�ســد ينــ�س عليهــا هذا القانون اأو اأي قانــون اآخــر ، يعاقـــب 

بال�سجن مدة ل تقــل عــن )1( �سهـــر ، ول تزيد على )1( �سنــة ، وبغرامة ل تقـــل عــــن )100( 

مائــة ريـــال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحــدى هاتــني العقوبتـــني 

كل من خالف اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا له .

املــادة ) 38 ( 

مع مراعاة اأحكام املــادة )39( من هذا القانون ، يلغى ترخي�س املوؤ�س�سة ال�سيدلنية بقرار 

من اللجنة الفنية امل�سار اإليها فـي املــادة )27( فـي احلالت الآتية :

اإذا مل يتم ت�سغيل املوؤ�س�سة ال�سيدلنية خالل �سنة من تاريخ �سدور الرتخي�س  اأ - 

دون عذر تقبله اللجنة .

نقل ملكية املوؤ�س�سة اأو نقل مقرها اأو التنازل عن الرتخي�س للغري دون احل�سول  ب - 

على موافقة الوزارة .

غلـــق املوؤ�س�ســـة بـــدون عذر تقبلـــه اللجنــــة ملـــدة )6( �ستــة اأ�سهــر مت�سلـــــة ، اأو )9(  ج - 

ت�سعة اأ�سهر غري مت�سلة خالل عام واحد .

ا�ستغالل اأو ا�ستخدام املوؤ�س�سة ال�سيدلنية فـي غري الغر�س املرخ�سة من اأجله . د - 

اإذا �سدر حكم باإدانة مالك املوؤ�س�سة اأو ال�سيدلين امل�سوؤول عن اإدارتها با�ستعمال  هـ - 

املــــواد املخــــدرة اأو املوؤثرات العقليــــة اأو اإ�ساءة الت�ســـرف فيهــــــا باملخالفـــة لأحكـــــام 

هذا القانون اأو قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية .

املــادة ) 39 ( 

مع عـدم الإخــالل بامل�ساءلـــة اجلزائيـــة ، تخت�س اللجنة الفنية املن�سو�س عليها فـــي املــادة 

)27( من هذا القانون بالنظر فـي املخالفات التي تقع من ال�سيادلة اأو م�ساعدي ال�سيادلة 

اأو اأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سيدلنية لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا 

لـه ، ويجـب اإعــالن املخـالف للح�سور �سخ�سيا اأمام اللجنــة ومواجهتـه باملخالفـات و�سمــاع 

اأقواله ب�ساأنها وحتقيق دفاعه ، وللجنة فـي حال ثبوت املخالفة توقيع اأحد اجلزاءات الآتية :  
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الإنذار . اأ - 

غرامـــــــــة اإداريـــــــة ل تقـــــــل عـــــــــــن )100( مائـــــــة ريـــــــال عمانــــي ، ول تزيـــــــــد علــــى  ب - 

)1000( األــف ريـــال عمانــــي .

الإيقاف عن مزاولة املهنة اأو العمل اإذا كان املخالف �سيدلنيا اأو م�ساعد �سيدلين  ج - 

اأو اإغالق املوؤ�س�سة ال�سيدلنية التي وقعت بها املخالفة مدة ل تتجاوز �سنة واحدة . 

اإلغــاء ترخيــ�س املخالف و�سطـــب ا�سمـــه مـــن ال�سجـــل اأو اإلغـــاء ترخيــ�س املوؤ�س�ســـة  د - 

ال�سيدلنية اأو كليهما معا .

املــادة ) 40 ( 

يخطر املخالف بقرار اللجنة ال�سادر فـي احلالت املن�سو�س عليها فـي املادتني )38 ، 39( 

من هذا القانون ، ويجوز له التظلم مـن القرار للوزير خالل )60( �ستني يومـــا من تاريــخ 

 ، تقدميـــه  تاريـــخ  مـــن  يومــا  ثالثــني   )30( خـالل  التظلــــم  فـي  البـــت  ويجب   ، اإخطـــاره 

ويعتبـــر م�ســي )30( الثالثني يوما املذكورة دون البت فيه مبثابة رف�سه .

ويتـــم ن�ســـر القــرار النهائـــي بالإيقـــاف عــن مزاولـــة املهنـــة اأو العمـــل اأو اإغـــالق املوؤ�س�ســـة 

ال�سيدلنية اأو اإلغاء ترخي�س املخالـــف اأو املوؤ�س�سة ال�سيدلنية فـي �سحيفتــني يومــيتني 

على نفقة املخالف .

الف�ســل ال�سابـــع

اأحكـــام ختاميـــة

املــادة ) 41 ( 

ي�ســـدر الوزيـــر اللوائـــح والقـــرارات الالزمة لتنفيــــذ اأحكام هــذا القانــــون ، واإلـــى اأن ت�ســــدر  

ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها فيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون .

املــادة ) 42 (  

يلغـــى قانـــون مزاولـــة مهنــــة ال�سيدلـــة وتنظيم املوؤ�س�ســات ال�سيدلنيـــة ال�سادر باملر�ســوم 

ال�سلطاين رقم 96/41 ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة ) 43 ( 

يعمل بهذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�سره فـي اجلريدة الر�سمية .


