
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1338(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

                                                            وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

ا�سترياد  وتقييد  بحظر   2020/4/9 فـــي  �ســادر  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/81 

وتداول وا�ستخدام بع�ض امل�ستح�سرات البيطرية .

�ســادر فـــي 2020/4/13 بتعديـــــل بعــــــ�ض اأحكـــــام  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/82 

لئحــــــة تنظيـــــــم ا�ستخــــــدام �سبـــــاك التحويـــــط 

)التدوير/ احلوي( لل�سيد .

         وزارة ال�سحـــة

�ســادر فـــي 2020/4/15 بتعديل بع�ض اأحكام لئحة  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/71 

�سوابط الت�سريح للأطبـاء العاملني باملوؤ�س�سـات 

الطبيـة احلكوميـة املدنيـة للعمل فـي املوؤ�س�سات 

الطبية اخلا�سة فـي غري اأوقات العمل الر�سمية . 

رقم 
ال�سفحة

 الأحــد 25 �سعبــــــــــــان 1441هـ                                                   املـوافــــــق 19 ابريـــــــــــل 2020م

5

8

10





قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1338(

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

قــرار وزاري 

 رقـــم 2020/81

بحظر وتقييد ا�سترياد وتداول وا�ستخدام بع�ض امل�ستح�سرات البيطرية

ا�ستنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45 , 
واإلى قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/22 , 

واإلى قانون امل�ستح�سرات البيطرية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/34 , 
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 , 

واإلى تو�سية املديرية العامة للرثوة احليوانية , 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى
يحظر ا�سترياد وتداول وا�ستخدام امل�ستح�سرات البيطرية املحددة بامللحق رقم )1( املرفق .

املــادة الثانيــــة
يقيــــــــــد تـــــداول وا�ستخــــــدام امل�ستح�ســــرات البيطريــــــة على النحــــو الـــــوارد فـــــي امللحـــــق 

رقم )2( املرفق .
املــادة الثالـثــــة

على اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار , كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الرابعــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 15/ 8 /1441هـ

املـوافــــق :   9 / 4 /2020م
                                                                                 د. حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي

                                                                                    وزيـــــــر الزراعـــــــة والثــــــروة ال�سمكيــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1338(

امللحق رقم )1(

قائمة امل�ستح�سرات البيطرية املحظور ا�ستريادها وتداولها وا�ستخدامها

الرقم
       ا�سم امل�ستح�سر البيطري

 اأو جمموعة امل�ستح�سرات البيطرية

1) Colistin (                 الكول�ستني

2) Diclofenac (        الديلكوفيناك

3

امل�سادات احليوية وم�سادات البكرتيا املحفزة للنمو

Anti-infectious gents/Antibiotics growth promotors :
Bacitracin, Carbodox, Olaquindox, Tylosin, 

Virginiamycin, Avilamycin, Flavophospholipol

4) Diethanolamine (        داي ايثانوالمني
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اجلريدة الر�سمية العدد )1338(
امللحق رقم )2(

قائمة امل�ستح�سرات البيطرية املقيد تداولها وا�ستخدامها 
ا�سم امل�ستح�سر البيطري

التقييــــد اأو جمموعة امل�ستح�سرات البيطرية

 الأدوية املخدرة املدرجة بجداول الأدوية املخدرة 1
 - يجــــــب علـــــى طالـــــــــــب ترخيــــــــ�ص ال�سادرة من الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء .

ال�ستيـراد اإرفــــــاق موافقـــــة وزارة 

ال�سحة مع الطلب .

 - ل ي�ستخدم  ول يتداول اإل بو�سفة

   طبيـــــــة معتمــــــــدة مـــن طبيـــــــب 

مبوجب  مرخـــــــــــ�ص  بيطــــــــــري 

الطبيــــة  املهــــن  قانــــون مزاولـــة 

البيطرية .

2

DEA Schedule ( Drugs ) - FDA
الهرمونات الإبتنائية الإ�ستريودية املدرجة بجداول 

DEA – FDA الأمريكيتني .
Anabolic Steroids :

Boldenone Undecyclenate, Nandrolone 
Decanoate, Nandrolone 

Penylpropionate, Ethylestrenol, Methandriol 
Dipopionatek, Stanozolol, Testosterone, 

Trenbolone Acetate.

3

هيدروكلوريد كلينبرتول
Clenbuterol hydrochloride :

اأو اأي منتجات حتتوي عليه باأ�سماء مختلفة :
Dilateerol, Ventiulmin, Venti plus, Spiropent, 
Equi Plus, Equipulmin, Broncopulmin….et  

 - ل ي�ستخدم  ول يتداول اإل بو�سفة
   طبيـــــــة معتمــــــــدة مـــن طبيـــــــب 
مبوجب  مرخـــــــــــ�ص  بيطــــــــــري 
الطبيــــة  املهــــن  قانــــون مزاولـــة 

البيطرية .

4

جمموعة النرتوفيوران اأو اأي منتجات حتتوي عليها 

باأ�سماء جتارية مختلفة .

Nitrofurans

  - محظــــور ا�ستخدامـــه فــــي اأنـــواع 
احليوانات املنتجة للغذاء .

 - ل ي�ستخدم  ول يتداول اإل بو�سفة
   طبيـــــــة معتمــــــــدة مـــن طبيـــــــب 
مبوجب  مرخـــــــــــ�ص  بيطــــــــــري 
الطبيــــة  املهــــن  قانــــون مزاولـــة 

البيطرية .

5
الكلورامفيينكول اأو اأي منتجات حتتوي عليها 

باأ�سماء جتارية مختلفة .
Chloramphenicol .

محظـــور ا�ستخدامــــه فـــي اأنــــواع   - 
احليوانات املنتجة للغذاء .

 - ل ي�ستخدم  ول يتداول اإل بو�سفة
   طبيـــــــة معتمــــــــدة مـــن طبيـــــــب 
مبوجب  مرخـــــــــــ�ص  بيطــــــــــري 
الطبيــــة  املهــــن  قانــــون مزاولـــة 

البيطرية .

الرقم
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اجلريدة الر�سمية العدد )1338(

قــــرار وزاري

رقـــــم 2020/82  

بتعديـــل بعــــ�ض اأحكـــــام

الئحة تنظيم ا�صتخدام �صباك التحويط )التدوير/ احلوي( لل�صيد

ا�ستنادا اإلى قانون الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/20 ،
واإلـى الالئحـة التنفيذيـة لقانـون ال�سيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة ال�سـادرة 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،
واإلى الئحة تنظيم ا�ستخدام �سباك التحويط )التدوير/ احلوي( لل�سيد  ال�سادرة  بالقرار 

الوزاري رقم 2016/183 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص املادة )13( من الئحة تنظيم ا�ستخدام �سباك التحويط )التدوير/ احلوي( 
لل�سيد امل�سار اإليها ، الن�ص االآتي :

" يلتزم املرخ�ص له با�صتخدام النوع الأول من الرتاخي�ص بال�صروط واملوا�صفات الآتية :
1 - األ يقــل طــول القــارب املرخــ�ص له با�صتخدامــه فـــي ال�صيــد عن )7.5( �صبعة اأمتار 

ون�صف املرت .

2 - األ تقل م�صافة ال�صيد من ال�صاطئ عن )6( �صتة اأميال بحرية ، واأل يقل العمق 
عن )35( خم�صة وثالثني مرتا من �صطح البحر .

واأل يزيـــد طولهــا   ، التحويــط علـــى )30( ثالثني متـــرا  ارتفاع �صباك  األ يزيد   -  3
االإجمايل على )400( اأربعمائة مرت .

4 - األ يقل قيا�ص فتحة عني �صبكة التحويط عن )25( خم�صة وع�صرين مليمرتا .

5 - ا�صتخدام �صباك التحويط خالل الفرتة من بعد �صروق ال�صم�ص ، وحتى قبل غروبها .

6 - تركيب جهاز التتبع فـي القارب املرخ�ص له با�صتخدامه فـي ال�صيد ، وفقا لل�صروط 
واملوا�سفات التي حتددها ال�سلطة املخت�سة " .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1338(

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

�صـدر فـي : 19 / 8 /1441هـ

املـوافــــق : 13 / 4 /2020م

د . حمد بن �صعيد بن �صليمان العوفـي

وزيـــــر الزراعـــــــــة والثـــــــروة ال�صمكيـــــــة
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وزارة ال�صحـــة
قــــرار وزاري

رقـــــم 2020/71  
بتعديل بع�ض اأحكام الئحة �صوابط الت�صريح

للأطبـاء العاملني باملوؤ�ص�صـات الطبيـة احلكوميـة املدنيـة
للعمل فـي املوؤ�ص�صات الطبية اخلا�صة فـي غري اأوقات العمل الر�صمية 

ا�ستنـادا اإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 2019/75 ، 

املدنية  احلكومية  الطبية  باملوؤ�س�سات  العاملني  للأطباء  الت�سريح  �سوابط  الئحة  واإلى 
للعمل فـي املوؤ�س�سات الطبية اخلا�سة فـي غري اأوقات العمل الر�سمية ال�سادرة بالقرار الوزاري 

رقم 2018/29 ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

ت�ستبدل  بعبارة " املوؤ�س�سة الطبية احلكومية املدنية " عبارة " املوؤ�س�سة الطبية احلكومية " 
اأينما وردت فـي القرار الوزاري رقم 2018/29 امل�سار اإليه ، واللئحة املرفقة به . 

املــادة الثانيــــة
باملوؤ�س�سات  العاملني  للأطباء  الت�سريح  �سوابط  الئحة  على  املرفقة  التعديلت  جترى 
العمل  اأوقات  غري  فـي  اخلا�سة  الطبية  املوؤ�س�سات  فـي  للعمل  املدنية  احلكومية  الطبية 

الر�سمية امل�سار اإليها .
املــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف التعديلت املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .    

املــادة الرابعــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي : 21/ 8 /1441هـ
املـوافــــق : 15/ 4 /2020م

              الدكتور / اأحمد بن حممد بن عبيد ال�صعيدي
                                                                                       وزيــــــــــــــــر ال�سحـــــــــــــــــــة
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تعديلت على بع�ض اأحكام الئحة �صوابط الت�صريح 

للأطبــاء العاملــني باملوؤ�ص�صــات الطبيـــة احلكوميـــة املدنيـــة 

للعمل فـي املوؤ�ص�صات الطبية اخلا�صة فـي غري اأوقات العمل الر�صمية

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�سو�ض املواد : )3( البندين )1 ، 2( ، و)4( ، و)5( ، و)7( ، و)8( البندين )اأ ، ب( ، 

الطبية  باملوؤ�س�سات  العاملــني  الت�سريــــح للأطبــــاء  مـــن الئحـــة �سوابــــط  و)14(   ، و)13( 

احلكوميـــة املدنيـــة للعمـــل فـي املوؤ�س�سات الطبية اخلا�سة فـي غري اأوقات العمل الر�سمية 

امل�سار اإليها ، الن�سو�ض االآتية :

املــادة ) 3 ( البندان ) 1 ، 2 (

1 - اأن يكون طالب الت�سريح طبيبا عمانيا ، ويعمل فـي اأحد التخ�س�سات الطبية التي 

حتددها اللجنة الفنية ، و�ساغل الإحدى الوظائف االآتية :

 اأ - طبيب ا�ست�ساري اأول .

ب - طبيب ا�ست�ساري .

 ج - طبيب اخت�سا�سي اأول ، �سريطة موافقة اللجنة الفنية .

اأول  اخت�سا�سي  طبيــب  وظيفة  �سغل  ا�سرتاطات  ا�ستوفى  الـــذي  الطبيـــب   - د 

فاأعلى ، واجتــــاز املقابلــــة املقـــررة لذلك ، �سريطـــــة موافقــــة الوزيـــــر بنـــاء 

علـــى تو�سيـــة اللجنة الفنية .

وا�ستثناء من ذلك يجوز الت�سريح للطبيب غري العماين الذي ي�سغل وظيفة طبيب 

ا�ست�ساري اأول ، اأو وظيفة طبيب ا�ست�ساري اإذا اقت�ست م�سلحة العمل ذلك ، �سريطة 

موافقة اللجنة الفنية .

2 - اأن يكـــون طالـــب الت�سريــــح قــــد اأم�ســـى �سنة واحدة على االأقل فـي خدمة املوؤ�س�سة 

الطبية احلكومية من تاريخ احل�سول على اآخر موؤهل .
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املــادة ) 4 (

ت�سكل بقرار من الوزير جلنة فنية تخت�ض باالآتي :

1 - حتديد التخ�س�سات الطبية التي مينح فـيها الت�سريح .

2 - املوافقة على الت�سريح للحاالت املن�سو�ض عليها فـي البند )1/ج( من املادة )3( 
من هذه اللئحة .

3 - النظر فـي الت�سريح للحاالت املن�سو�ض عليــها فــــي البنـــد )1/د( مــن املادة )3( 
من هذه اللئحة ، ورفع التو�سية ب�ساأنها اإلى الوزير .

4 - املوافقة على طلبات الت�سريح للعمل فـي اأكرث من موؤ�س�سة طبية خا�سة .

5 - املوافقة على زيادة عدد اأيام عمل الطبيب امل�سرح له للعمل فـي املوؤ�س�سة الطبية 
اخلا�سة .

6 - النظــر فـــي املخالفــات املرتكبة الأحكام هذه اللئحة ، وتوقيع اجلزاءات املنا�سبة 
على مرتكبيها .

املــادة ) 5 (

يقدم طلب الت�سريح اإلى املديرية على النموذج املعد لهذا الغر�ض ، ويجب عليها البت 
الت�سريح  طالب  ا�ستيفاء  تاريخ  من  اأو   ، تقدميه  تاريخ  من  يوما  �ستني   )60( خلل  فـيه 
للبيانات ، اأو امل�ستنـــدات التـــي تطلبهـــا منــه املديرية ، ويعترب م�سي هذه املدة دون البت 

فـي الطلب رف�سا له .
ويجـــب علـــى املديرية عر�ض احلاالت املن�سو�ض عليها فـي البند )1/ج ، د( من املادة )3( 
من هذه اللئحة على اللجنة الفنية للبت فـيها ، كما تعر�ض احلاالت املن�سو�ض عليها 
فـي البند )1/د( من املادة ذاتها على الوزير فـي حال ما اإذا اأو�ست اللجنة الفنية بالت�سريح لها .

املــادة ) 7 (

 ، بها  امل�سرح  املحددة  للأوقات  وفقا  واحدة  خا�سة  طبية  موؤ�س�سة  فـي  للعمل  الت�سريح  يكون 
ويجــــوز الت�سريـــح للعمـــل فــــي اأكرث مــن موؤ�س�سة طبية خا�سة ، �سريطة موافقة كل من 

اللجنة الفنية ، واملوؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل فـيها الطبيب .

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1338(

املــادة ) 8 ( البندان ) اأ ، ب (

اإال مبوافقة  تعديلها  ، وال يجوز  بها  العمل  له  امل�سرح  العمل  و�ساعات  باأيام  التقيد   - اأ 
املوؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل فـيهــا ، واإخطـــار املديريـــة بذلك ، وي�ستثنـــى 
، ومبراعاة  املوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة  من ذلك حاالت اال�ستدعاء الطارئة من قبل 

ظروف العمل فـي جهة عمله .

ب - اأن تكون مواعيد عمله فـي املوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة فـي غري اأوقات عمله الر�سمي 
فــــي املوؤ�س�ســـة الطبيـــة احلكوميـــة التـــي يعمـــل فـيهـــا ، ومبا ال يتجاوز )2( يومني 
فـي االأ�سبوع ، ما مل توافق اللجنة الفنية على زيادة اأيام العمل ، وذلك مبراعاة اأيـــام 
التـــي ت�ستدعــــي ظـــروف العمـــل وجـــوده  ، واالأوقــــات  و�ساعـــات املناوبـــة املحـــددة له 

فـي املوؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل فـيها .

املــادة ) 13 (

املن�سو�ص  له لاللتزامات  امل�سرح  الطبيب  ثبوت خمالفة  فـي حال  املديرية  يجب على 
عليها فـي البنود )هـ ، و ، ز( من املادة )8( من هذه الالئحة ، اأو ثبوت خمالفة املوؤ�س�سة 
الطبية اخلا�سة حلكم البندين )ج ، د( من املادة )9( من هذه الالئحة ، اإعالن الطبيب 
اللجنة  اأمام  اأو من ميثلهما باحل�سور   ، املوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة  اأو �ساحب   ، املخالف 
الفنية ملواجهتهما باملخالفة ، و�سماع اأقوالهما ، وحتقيق دفاعهما ب�ساأن املخالفة املن�سوبة 

الأي منهما - بح�سب االأحوال - .

وفـيما عدا ذلك ، تقوم املديرية باإخطار الطبيب ، اأو املوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة باملخالفة 
ت�سحيح  وفـي حال عدم   ، االإخطار  تاريخ  �سهر من  لت�سحيحها خالل  اإليهما  املن�سوبة 

املخالفة يكون للجنة الفنية اإيقاع اجلزاء املنا�سب .

املــادة ) 14 (

يجوز للجنة الفنية اأن توقع على الطبيب امل�سرح له اأو املوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة اأو كليهما 
اجلزاءات االآتية : 

 اأ - االإنـــــــذار .
ب - غرامة اإدارية مبا ال يزيد على )1000( األف ريال عماين .

ج - اإيقاف الت�سريح ملدة ال تزيد على �سنة واحدة .
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