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قانون احتادي رقم ( )4ل�سنة 1983م
يف �ش�أن مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية
نحن زايد بن �سلطان �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
 بعد االطالع على الد�ستور امل�ؤقت، وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  ،1972يف �ش�أن اخت�صا�صاتالوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1974م ،يف �ش�أن مزاولة مهنةال�صيدلة واالجتار بالأدوية،
 وبنا ًء على ما عر�ضه وزير ال�صحة وموافقة جمل�س الوزراء ،واملجل�س الوطنياالحتادي وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد،
�أ�صدرنا القانون الآتي:

مادة (:)1
يف تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة
يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك:
قرين كل منها ما مل ِ
		
 - 1الدولة
		
 - 2الوزير
		
 - 3الوزارة
 - 4مهنة ال�صيدلة
			
			
			
�صفحة 2 -

 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
 :وزير ال�صحة.
 :وزارة ال�صحة.
 :جتهيز �أو تركيب �أو جتزئة �أو ت�صنيع �أو تعبئة 		
�أو بيع �أو توزيع �أي دواء �أو م�ستح�ضر �صيدالين
لوقاية الإن�سان �أو احليوان من الأمرا�ض �أو
لعالجه منها.
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 :كل �شخ�ص يحمل �شهادة ال�صيدلة الأ�سا�سية 		
		
 - 5ال�صيديل
عال �أو كلية �أو جامعة معرتف بها.
			
من معهد ٍ
 - 6جلنة الرتخي�ص  :اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )6من هذا
القانون.
			
 - 7ال�صيديل املرخ�ص  :كل �شخ�ص رخ�ص له مبزاولة مهنة ال�صيدلة 		
وفق �أحكام هذا القانون.
			
 - 8امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية  :كل �صيدلية عامة �أو خا�صة وكذلك م�ستودعات
وم�صانع الأدوية واملكاتب العلمية.
			
 - 9الدواء �أو امل�ستح�ضر  :كل م�ستح�ضر يحتوي على مادة �أو �أكرث ذات
خوا�ص طبية يف عالج الإن�سان �أو احليوان من
ال�صيديل		
الأمرا�ض �أو لوقايته منها �أو ال�ستعمالها يف �أي
			
غر�ض طبي �آخر كتطهري البيئة من اجلراثيم.
			
 - 10املواد الكيماوية  :املواد الأ�سا�سية التي تدخل يف تركيب الدواء �أو
امل�ستح�ضر ال�صيدالين.
			
 - 11امل�ستلزمات الطبية  :الأدوات واملعدات التي ال ي�شملها م�صطلح
الدواء �أو امل�ستح�ضر ال�صيدالين وت�ستخدم يف
		
الأغرا�ض الطبية.
			
 - 12م�ستودع الأدوية  :كل م�ؤ�س�سة داخل الدولة معدة ال�سترياد الأدوية
وتخزينها وتوزيعها باجلملة.
			
 - 13م�صنع الأدوية  :الوحدة الإنتاجية داخل الدولة التي تتعاون
جميع �أق�سامها يف �إنتاج دواء �أو م�ستح�ضر
			
�صيدالين.
			
 - 14املكاتب العلمية  :املراكز العلمية التي تقوم بالتعريف بالدواء �أو
امل�ستح�ضر ال�صيدالين �أو بغريها من
			
			
�صفحة 3 -
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امل�ستلزمات الطبية �أو املواد الكيماوية التي 		
			
تنتجها امل�صانع التي تتبعها هذه املكاتب.
			
 :املواد املبينة باجلدول رقم ( )1امللحق بهذا 		
		
 - 15ال�سموم
القانون.
			
 :املواد املبينة باجلدول رقم ( )2امللحق بهذا 		
 - 16املواد املخدرة
القانون.
			
 :املواد املبينة باجلدول رقم ( )3امللحق بهذا 		
 - 17املواد النف�سية
القانون.
			
 - 18العقاقري اخلطرة  :املواد املن�صو�ص عليها يف اجلدولني رقمي 		
( )3( ،)2امل�شار �إليهما.
			

الف�صل الأول :يف مزاولة مهنة ال�صيدلة وم�ساعدي
ال�صيادلة:
مادة (:)2
ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يزاول مهنة ال�صيدلة ما مل يكن حا�ص ًال على ترخي�ص
بذلك وفق �أحكام هذا القانون.
وي�شرتط فيمن يطلب هذا الرتخي�ص ما ي�أتي:
عال �أو كلية
� - 1أن يكون حائزًا على �شهادة ال�صيدلة الأ�سا�سية من معهد ٍ
�أو جامعة معرتف بها.
� - 2أن يكون قد مار�س مهنة ال�صيدلة مدة ال تقل عن �سنتني تلي ح�صوله
على �شهادة ال�صيدلة الأ�سا�سية وذلك �إذا كان طالب الرتخي�ص من غري
املتمتعني بجن�سية الدولة.
�صفحة 4 -

كتاب  :8ت�شريعات ال�صيدلة والأدوية

حمكوما عليه يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ما مل يكن
� - 3أال يكون
ً
قد رد �إليه اعتباره �أو �صدر عفو عنه من ال�سلطات املخت�صة.
� - 4أن يجيد اللغة العربية و�إحدى اللغات الأجنبية قراءة وكتابة.
� - 5أن يجتاز االمتحان الذي جتريه الوزارة لهذا الغر�ض وفق القواعد
التي ي�صدر بها قرار من الوزير بعد �أخذ ر�أي جلنة الرتاخي�ص.

مادة (:)3
ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يزاول مهنة م�ساعد �صيديل ما مل يكن حا�ص ًال على
ترخي�ص بذلك وفق �أحكام هذا القانون.
وي�شرتط فيمن يطلب هذا الرتخي�ص ما ي�أتي:
� - 1أن يكون حا�ص ًال على �شهادة م�ساعد �صيديل معرتف بها.
� - 2أن يكون قد مار�س مهنته مدة ال تقل عن �سنتني يف �إحدى امل�ؤ�س�سات
ال�صيدالنية وحتت �إ�شراف �صيديل مرخ�ص.
حمكوما عليه يف جرمية خملة بال�شرف �أو بالأمانة ما مل يكن
� - 3أال يكون
ً
قد رد �إليه اعتباره �أو �صدر عفو عنه من ال�سلطات املخت�صة.
� - 4أن يجيد اللغة العربية و�إحدى اللغات الأجنبية قراءة وكتابة.
� - 5أن يجتاز االمتحان الذي جتريه الوزارة لهذا الغر�ض ووفق القواعد
التي ي�صدر بها قرار من الوزير بعد �أخذ ر�أي جلنة الرتاخي�ص.

مادة (:)4
ي�صدر بتحديد الوثائق التي يجب �أن ترفق بطلب احل�صول على الرتخي�ص
امل�شار �إليه يف املادتني ال�سابقتني قرار من الوزير.

�صفحة 5 -
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مادة (:)5
لل�صيديل املرخ�ص �أن ي�ستعني يف �أداء عمله مب�ساعد �صيديل ممن توفرت فيه
ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة ( )3من هذا القانون ،وله كذلك �أن يقبل
لديه يف امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية طالب كليات ال�صيدلة �أو م�ساعدي ال�صيادلة
الذين مل ي�ستوفوا مدة التمرين ب�شرط موافقة الوزارة ،وعلى �أن يكون م�س�ؤو ًال
عن اخلط�أ الذي ي�صدر عنهم.

الف�صل الثاين :يف جلنة الرتاخي�ص:
مادة (:)6
تن�ش�أ بالوزارة جلنة ت�سمى جلنة الرتاخي�ص ي�صدر بت�أليفها وتنظيم �سري
العمل فيها قرار من الوزير.
وتخت�ص جلنة الرتاخي�ص بالنظر يف الطلبات التي تقدم �إليها للح�صول
على الرتاخي�ص امل�شار �إليها يف املواد (،)47( ،)34( ،)18( ،)3( ،)2
( )60من هذا القانون.
وترفع اللجنة تو�صياتها يف �ش�أن امل�سائل التي تخت�ص بنظرها �إىل الوزير
التخاذ ما يراه ب�ش�أنها.

مادة (:)7
تبا�شر جلنة الرتاخي�ص اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة
مبراعاة �أن تكون الأولوية يف الرتاخي�ص التي تو�صي مبنحها للمتمتعني
بجن�سية الدولة ثم للمتمتعني بجن�سية �إحدى الدول العربية ثم للمتمتعني
بجن�سية �إحدى الدول الأخرى.
�صفحة 6 -

كتاب  :8ت�شريعات ال�صيدلة والأدوية

مادة (:)8
يجب �أن يكون القرار ال�صادر برف�ض الرتخي�ص م�سب ًبا ،وملن رف�ض طلبه �أن
يوما من تاريخ �إبالغه بالقرار ال�صادر برف�ض
يتظلم �إىل الوزير خالل ثالثني ً
الرتخي�ص ،ويكون قرار الوزير بالبت يف التظلم نهائ ًيا.

مادة (:)9
ين�ش�أ بالوزارة �سجل يقيد فيه ال�صيادلة وم�ساعدوهم الذين رخ�ص لهم
مبزاولة املهنة وفق �أحكام هذا القانون.
وي�صدر قرار من الوزير بتحديد منوذج هذا ال�سجل والبيانات التي يت�ضمنها.

الف�صل الثالث :يف الرتاخي�ص امل�ؤقتة:
مادة (:)10
مينح بقرار من وكيل الوزارة من تتعاقد معهم اجلهات احلكومية من ال�صيادلة
ترخي�صا م�ؤقتًا للعمل
وم�ساعديهم للعمل يف دوائرها �أو م�ؤ�س�ساتها املختلفة
ً
لدى اجلهات املتعاقد معها دون غريها.

�صفحة 7 -
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الف�صل الرابع :يف الو�صفات واجلرعات الطبية:
مادة (:)11
ال يجوز لل�صيديل املرخ�ص �أن ي�صرف دواء �أو م�ستح�ض ًرا �صيدالن ًيا �إال
مبوجب و�صفة طبية مكتوبة بخط وا�ضح حتمل ا�سم الطبيب الذي �أ�صدرها
م�صرحا له مبزاولة
وختمه وتوقيعه وتاريخ حتريرها على �أن يكون هذا الطبيب
ً
مهنة الطب الب�شري �أو البيطري يف الدولة.
ف�إذا كانت الو�صفة الطبية تت�ضمن عقاقري مما ن�ص عليها يف �إحدى اجلداول
امللحقة بهذا القانون فال يجوز لل�صيديل املرخ�ص �صرفها �إال �إذا
ا�ستوفت البيانات امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة ف�ض ًال عما ي�أتي:
� - 1أن تكون الو�صفة الطبية مرقمة وخمتومة بخامت الوزارة وحمررة على
النموذج املعد لذلك.
� - 2أن تكون مكتوبة مبادة غري قابلة للمحو �أو التغيري.
� - 3أن تت�ضمن الو�صفة حتديد مقدار الدواء بالأرقام واحلروف وطريقة
ا�ستعمال هذا الدواء وا�سم املري�ض وحمل �إقامته.
� - 4أال يكون قد م�ضى على حتريرها �أكرث من يومني.
� - 5أال تزيد اجلرعة املو�صوفة عما ورد بد�ساتري الأدوية و�أال جتاوز مدة
ا�ستعمالها ثالثة �أيام.
وال ي�سري حكم الفقرة الأوىل من هذه املادة على ما يباع من �صيدلية لأخرى
�أو لإحدى امل�ؤ�س�سات ال�صحية.

�صفحة 8 -
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مادة (:)12
ال يجوز لل�صيديل املرخ�ص �إعطاء ال�سموم �أو �صرفها �أو بيعها بكمية �أكرب من
اجلرعات الطبية املقررة بد�ساتري الأدوية.

مادة (:)13
ال يجوز لل�صيديل املرخ�ص �أن يبدل �أو يغري �شي ًئا مما ورد يف الو�صفة الطبية
�إال بعد �أخذ ر�أي الطبيب الذي �أ�صدرها.
كما ال يجوز بغري موافقة الطبيب الذي �أ�صدر الو�صفة الطبية �أن يكرر �صرف
�أدوية حتتوي على عنا�صر خمدرة �أو جمه�ضة �أو لها خا�صية الرتاكم يف
اجل�سم �أو ي�ؤدي االعتياد على ا�ستعمالها �إىل الإدمان عليها.

مادة (:)14
�إذا وجد ال�صيديل املرخ�ص خط�أ �أو �سه ًوا يف الو�صفة الطبية املقدمة �إليه �أو
خامره �شك يف �ش�أن بع�ض بياناتها ،كان عليه �أن يت�صل �س ًرا بالطبيب الذي
�أ�صدرها لتجلية ذلك و�أن يعيدها �إليه �إذا مل يقبل الإي�ضاحات التي قدمها،
ويف هذه احلالة يجب على الطبيب �أن ي�ضع ً
خطا حتت الأمر حمل اخلالف يف
الو�صفة الطبية ،و�أن يوقع قرينه.

مادة (:)15
على ال�صيديل املرخ�ص �أن ي�سجل الو�صفات الطبية التي �صرفها يف �سجل يعد
لهذا الغر�ض و�أن ميهرها بخامت ال�صيدلية بعد �أن يثبت على كل و�صفة رقم
ت�سجيلها يف ال�سجل املذكور وثمن الدواء الذي ا�ستوفاه ممن قدمها ثم
�صفحة 9 -

كتاب  :8ت�شريعات ال�صيدلة والأدوية

يردها �إليه �أو يعطيه ن�سخة منها بال�شروط ذاتها �إذا تطلب الأمر �أن يحتفظ
بها.

الف�صل اخلام�س :يف واجبات ال�صيادلة والأعمال املحظورة
عليهم:
مادة (:)16
على ال�صيديل املرخ�ص �أن ي�ؤدي عمله وفق �أ�صول املهنة وتقاليدها و�أن
يحافظ على �شرفها ويكتم �أ�سرارها ،وعليه بوجه خا�ص:
� - 1أن ميتنع عن القيام ب�أي عمل ي�ؤدي �إىل احلط من كرامة املهنة
كاملزاحمة غري امل�شروعة.
� - 2أال يطلع �أحدً ا على الأمرا�ض التي تك�شف عنها الو�صفة الطبية
املقدمة �إليه �أو التي تكون قد ات�صلت بعمله على �أي نحو �آخر ب�سبب ممار�سته
ملهنته.
� - 3أن يتقيد بالقوانني واللوائح والنظم املعمول بها يف �ش�أن املهنة.
� - 4أن يحيط ال�سلطات املخت�صة عل ًما بالأمرا�ض ال�سارية التي تت�صل
بعمله.
� - 5أن يتفرغ للعمل يف ال�صيدلية التي يكون م�س�ؤو ًال عن �إدارتها.

مادة (:)17
يحظر على ال�صيديل املرخ�ص �أن يرتكب عم ًال يت�ضمن �إخال ًال بواجبات
خروجا على مقت�ضى الأمانة �أو ال�شرف يف النهو�ض مب�س�ؤولياتها.
املهنة �أو ً
ويندرج حتت ذلك بوجه خا�ص ما ي�أتي:
� - 1إغواء املر�ضى �أو �إغرا�ؤهم �أو ت�شجيعهم على �شراء الأدوية من
�صفحة 10 -
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�صيدليته عن طريق االتفاق مع �شخ�ص �أو هيئة على ذلك.
 - 2احتكار الأدوية �أو حب�سها عن التداول �أو �إخفا�ؤها �أو بيعها ب�أكرث من
ال�سعر املقرر لها.
نوعا على خالف الأحكام املن�صو�ص عليها يف
 - 3تغيري الدواء ك ًما �أو ً
هذا القانون.
 - 4بيع النماذج الطبية املجانية �أو الأدوية الفا�سدة �أو التي انتهى مفعولها.
 - 5مزاولة الأعمال الطبية �أو �أعمال التمري�ض عدا ما يتعلق منها
بالإ�سعافات الأولية التي تقت�ضيها ظروف احلال.
� - 6صرف و�صفات طبية برمز �أو �إ�شارة غري متفق عليها علم ًيا.
 - 7االتفاق مع طبيب على كتابة و�صفات بطريقة خا�صة �أو بعالمات
�أخرى متفق عليها بينهما.
 - 8انتقاد �أو جتريح الطبيب الذي �أ�صدر الو�صفة الطبية �أمام الغري.

الف�صل ال�ساد�س:
يف الرتخي�ص بفتح ال�صيدليات والأحكام املتعلقة بها:
مادة (:)18
ال يجوز لأي �شخ�ص فتح �صيدلية �إال �إذا ح�صل على ترخي�ص بذلك وفق
�أحكام هذا القانون.

مادة (:)19
ي�شرتط للرتخي�ص بفتح �صيدلية ما ي�أتي:
� - 1أن يكون طالب الرتخي�ص متمت ًعا بجن�سية الدولة.
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� - 2أن تكون ال�صيدلية حتت �إدارة �صيديل مرخ�ص.
� - 3أال تقل م�سافة �أقرب طريق بني ال�صيدلية املطلوب الرتخي�ص بفتحها
و�أي �صيدلية �أخرى عن مائتي مرت.
� - 4أن تكون ال�صيدلية م�ستوفاة لل�شروط ال�صحية والفنية التي يحددها
الوزير.

مادة (:)20
على من يطلب الرتخي�ص بفتح �صيدلية �أن يقدم طل ًبا �إىل جلنة الرتاخي�ص
م�شتم ًال على ما ي�أتي:
 - 1ا�سم طالب الرتخي�ص وجن�سيته وحمل �إقامته.
 - 2رقم وتاريخ الرتخي�ص مبزاولة مهنة ال�صيدلة ال�صادر لل�صيديل
امل�س�ؤول عن �إدارة ال�صيدلية املطلوب الرتخي�ص بفتحها.
 - 3الوثائق التي ترفق بطلب الرتخي�ص والتي ي�صدر بتحديدها قرار من
الوزير.

مادة (:)21
تقوم اجلهة الإدارية املخت�صة بالوزارة ب�إجراء الك�شف على املكان الذي
�ستتخذه ال�صيدلية املطلوب الرتخي�ص بفتحها مق ًرا لها ،وعلى هذه اجلهة �أن
حتقق من توفر ال�شروط التي يتطلبها القانون يف هذا املكان ،و�أن ترفع تقري ًرا
بذلك �إىل جلنة الرتاخي�ص.
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مادة (:)22
يكون الرتخي�ص بفتح ال�صيدلية �شخ�ص ًيا ،وال يجوز التنازل عنه للغري ،ويعترب
الرتخي�ص منته ًيا بقوة القانون �إذا انتقلت ملكية ال�صيدلية �إىل �شخ�ص �آخر
ووجب احل�صول على ترخي�ص جديد .ويف جميع الأحوال يكون الرتخي�ص
بفتح ال�صيدلية ملدة �سنة قابلة للتجديد �أو ملدد �أخرى مماثلة.

مادة (:)23
ال يجوز بغري موافقة الوزارة نقل ال�صيدلية من مكان �إىل �آخر �أو �إجراء �أي
تغيري يف خمططها.

مادة (:)24

يجب �أن يكون ا�سم ال�صيدلية مكتو ًبا باللغة العربية على لوحة ظاهرة
وب�أحرف كبرية.

مادة (:)25
يعترب الرتخي�ص بفتح ال�صيدلية منته ًيا بقوة القانون يف �أي من الأحوال الآتية:
 - 1انتقال ملكية ال�صيدلية ال�صادر يف �ش�أنها الرتخي�ص �إىل �شخ�ص �آخر.
 - 2بقاء ال�صيدلية مغلقة �ستة �أ�شهر متتالية بغري عذر تقبله جلنة
الرتاخي�ص.
 - 3عدم مبا�شرة العمل يف ال�صيدلية خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ الرتخي�ص
بفتحها.
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مادة (:)26
ال يجوز �أن يرخ�ص ل�شخ�ص واحد بفتح �أكرث من �صيدليتني يف الدولة ،كما ال
يجوز لأي �صيديل يعمل يف احلكومة �أو يف �إحدى م�ؤ�س�ساتها �أن يفتح �صيدلية
�أو �أن يديرها �أو �أن يعمل فيها على �أي نحو �آخر.

مادة (:)27
�إذا تغيب ال�صيديل املرخ�ص عن ال�صيدلية امل�س�ؤول عن �إدارتها وجب �أن
يعهد مب�س�ؤوليتها والإ�شراف عليها �إىل �صيديل �آخر مرخ�ص له مبزاولة مهنة
يوما خالل ال�سنة الواحدة �سواء
ال�صيدلة على �أال تزيد مدة الغياب عن �ستني ً
�أكانت هذه املدة مت�صلة �أم متقطعة وب�شرط �أن يكون يف ال�صيدلية
م�ساعد �صيديل م�ضى على عمله فيها ثالثة �أ�شهر على الأقل.

مادة (:)28
ال يجوز �أن تتخذ ال�صيدلية مكا ًنا لعيادة طبية �أو لأي غر�ض �آخر �سوى خزن
الأدوية وامل�ستح�ضرات الطبية وجتهيزها وبيعها واالجتار يف �أدوات الزينة
والعطور و�أغذية الأطفال واحلليب الطبي ومبيدات احل�شرات املنزلية والآالت
الطبية واجلراحية والب�صرية واملخربية و�أدوات ومواد طب الأ�سنان ومعاجني
وفر�ش الأ�سنان واحلالقة وما �شابهها.

مادة (:)29
ال يجوز �أن يكون لأي �صيدلية منفذ يت�صل بعيادة طبية �أو مبحل جتاري �أو
مب�سكن �أو ب�أي مكان �آخر ال يرتبط بن�شاطها.
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مادة (:)30
ي�صدر بتحديد �أدوية الإ�سعافات العاجلة والأدوية الأ�سا�سية التي يجب �أن
تتوفر يف ال�صيدلية وكذلك املعدات واملراجع العلمية وال�سجالت الر�سمية
التي يجب �أن تزود بها قرار من الوزير كما يحدد الوزير الأدوية التي يحظر
ا�ستعمالها وطرق حفظ وتداول املواد النف�سية واملخدرة وال�سامة.

مادة (:)31
يجب �أن حتفظ الأدوية يف ال�صيدلية يف حالة جيدة وطب ًقا لل�شروط
الفنية اخلا�صة بذلك ،وال يجوز �أن تعر�ض فيها �أي �أدوية انتهت �صالحية
ا�ستعمالها.

مادة (:)32
تنظم الوزارة املناوبة الليلية والنهارية بني ال�صيدليات التي تبا�شر ن�شاطها يف
كل مدينة �أو يف قطاع منها.

مادة (:)33
يجوز الرتخي�ص بفتح �صيدليات خا�صة تابعة لإحدى اجلهات احلكومية �أو
الهيئات العامة �أو امل�ؤ�س�سات العامة �أو اجلمعيات �أو امل�ست�شفيات اخلا�صة
ب�شرط �أن تكون هذه ال�صيدليات حتت �إدارة �صيديل مرخ�ص ومتفرغ و�أن
تكون خم�ص�صة خلدمة اجلهات التابعة لها.
وحتدد بقرار من الوزير ال�شروط اخلا�صة بهذه ال�صيدليات اخلا�صة.
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الف�صل ال�سابع :يف الرتخي�ص بفتح م�ستودعات الأدوية
والأحكام املتعلقة بها:
مادة (:)34
م�ستودعا للأدوية �إال �إذا ح�صل على ترخي�ص
ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يفتح
ً
بذلك وفق �أحكام هذا القانون.

مادة (:)35
ي�شرتط للرتخي�ص بفتح م�ستودع للأدوية ما ي�أتي:
� - 1أن يكون طالب الرتخي�ص متمت ًعا بجن�سية الدولة.
� - 2أن يكون امل�ستودع حتت �إدارة �صيديل مرخ�ص.
� - 3أن يكون امل�ستودع م�ستو ًفى لل�شروط ال�صحية والفنية التي ي�صدر
بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (:)36
على من يطلب الرتخي�ص بفتح م�ستودع للأدوية �أن يقدم طل ًبا بذلك �إىل جلنة
الرتاخي�ص م�شتم ًال على ما ي�أتي:
 - 1ا�سم طالب الرتخي�ص وجن�سيته و�سنه وحمل �إقامته.
 - 2رقم وتاريخ الرتخي�ص مبزاولة مهنة ال�صيدلة ال�صادر لل�صيديل
امل�س�ؤول عن �إدارة امل�ستودع املطلوب الرتخي�ص بفتحه.
 - 3الوثائق التي ترفق بطلب الرتخي�ص والتي ي�صدر بتحديدها قرار من
الوزير.
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مادة (:)37
يتم الك�شف على املكان الذي �سيتخذ مق ًرا مل�ستودع الأدوية على النحو
املن�صو�ص عليه يف املادة ( )21من هذا القانون.

مادة (:)38
يكون الرتخي�ص بفتح م�ستودع الأدوية �شخ�ص ًيا ،وال يجوز التنازل عنه للغري
ويعترب الرتخي�ص منته ًيا بقوة القانون �إذا انتقلت ملكية امل�ستودع �إىل �شخ�ص
�آخر ووجب احل�صول على ترخي�ص جديد.
ويف جميع الأحوال يكون الرتخي�ص بفتح امل�ستودع ملدة �سنة قابلة للتجديد ملدة
�أو ملدد �أخرى مماثلة.

مادة (:)39
ين�ش�أ بالوزارة �سجل يقيد فيه �أ�صحاب م�ستودعات الأدوية املرخ�ص بها
وفق �أحكام هذا القانون وي�صدر بتحديد منوذج هذا ال�سجل والبيانات التي
يت�ضمنها واجلهة الإدارية التي تقوم بتنظيمه والإ�شراف عليه قرار من الوزير.

مادة (:)40
ال يجوز لأي �شخ�ص �أن ي�ستورد �أدوية �أو م�ستح�ضرات �صيدالنية �أو مواد
كيماوية من �أي نوع ما مل يكن مال ًكا مل�ستودع �أدوية مرخ�ص وح�صل على �إذن
با�ستريادها وفق �أحكام هذا القانون.
وال يجوز التخلي�ص جمرك ًيا على الأدوية �أو امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية �أو املواد
الكيماوية امل�ستوردة ما مل يكن �إذن اال�سترياد مرف ًقا مبعاملة التخلي�ص.
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وعلى الدائرة اجلمركية املعنية �أن ت�سرتد �إذن اال�سترياد بعد انتهاء عملية
التخلي�ص و�أن تعيده �إىل الوزارة بعد الت�أ�شري عليه مبا يفيد و�صول الأدوية �أو
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية �أو املواد الكيماوية امل�ستوردة وت�سليمها �إىل �صاحب
احلق فيها.

مادة (:)41
�إذا كان �صاحب م�ستودع الأدوية وكي ًال عن جهة تنتج الأدوية �أو امل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية �أو املواد الكيماوية التي يطلب ا�ستريادها فال يجوز �أن يرخ�ص له
با�ستريادها �إال من هذه اجلهة ذاتها ودون و�ساطة من الغري.

مادة (:)42
على �صاحب م�ستودع الأدوية �أن يحتفظ ب�سجل عام يقيد فيه الأدوية
وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية واملواد الكيماوية الواردة للم�ستودع وتاريخ ورودها
يوما بيوم.
واملقادير التي مت �صرفها من امل�ستودع ً
كما يجب عليه �أن يحتفظ ب�سجل خا�ص للعقاقري ال�سامة والنف�سية واخلطرة.
ويقوم مب�سك ال�سجلني امل�شار �إليهما يف الفقرتني ال�سابقتني ال�صيديل املعهود
�إليه ب�إدارة امل�ستودع ويكون م�س�ؤو ًال عن تنظيمها وعن �صحة البيانات املثبتة
فيهما.

مادة (:)43
ال يجوز ل�صاحب م�ستودع الأدوية وال لل�صيديل امل�س�ؤول عن �إدارته� ،أن يبيع
لأي �صيدلية �أو يعطيها عينة طبية �أو دواء �أو م�ستح�ض ًرا غري م�سعر �أو انتهت
املدة املقررة ل�صالحيته لال�ستعمال كما ال يجوز لأيهما التواط�ؤ مع الأطباء
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�أو ال�صيادلة بق�صد حتقيق منفعة �شخ�صية على خالف �أحكام هذا القانون.

مادة (:)44
ال يجوز ل�صاحب م�ستودع الأدوية وال لل�صيديل امل�س�ؤول عن �إدارته �أن يبيع
الأدوية �إال �إىل م�ؤ�س�سة �صيدالنية �أو طبية �أو عالجية ،كما يحظر عليهما بيع
املواد الكيماوية امل�ستعملة يف ال�صناعة �أو الزراعة �إال ملن ي�صرح له بذلك من
اجلهات احلكومية ذات االخت�صا�ص.
وت�سري يف �ش�أن امل�ستودع حكم املادة ( )28من هذا القانون.

مادة (:)45
ال يجوز ل�صاحب م�ستودع الأدوية وال لل�صيديل امل�س�ؤول عن �إدارته �أن يبيع
ال�سموم �أو ي�صرفها �أو ي�سلمها مبقادير تزيد على اجلرعة الطبية املقررة
بد�ساتري الأدوية ما مل يكن ذلك ل�صيديل مرخ�ص م�س�ؤول عن �إدارة �صيدليته
�أو لطبيب مرخ�ص وف ًقا للقانون �أو ل�شخ�ص رخ�ص له با�ستعمال مادة �سامة
يف املهنة التي ميتهنها.
ويجب دائ ًما �أن يل�صق على الغالف اخلارجي لكل دواء �أو م�ستح�ضر يف
امل�ستودع رقمه و�سعره.

مادة (:)46
على �صاحب م�ستودع الأدوية وال�صيديل امل�س�ؤول عن �إدارته مراعاة �أحكام
القوانني واللوائح والنظم املعمول بها يف �ش�أن ا�سترياد الأدوية وتخزينها
وتوزيعها وحفظها.
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الف�صل الثامن:
يف الرتاخي�ص بفتح م�صانع الأدوية والأحكام املتعلقة بها:
مادة (:)47
ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يفتح م�صن ًعا للأدوية �إال �إذا ح�صل على ترخي�ص
بذلك وفق �أحكام هذا القانون.

مادة (:)48
مع مراعاة �أحكام القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 1979م يف �ش�أن تنظيم
�ش�ؤون ال�صناعة ي�شرتط للرتخي�ص بفتح م�صنع للأدوية ما ي�أتي:
� - 1أن يكون حمتو ًيا على �أق�سام �إنتاج وخمابر كيميائية وتعقيمية وجرثومية
وم�ستوف ًيا لل�شروط الفنية وال�صحية التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير.
� - 2أن يكون الإ�شراف على امل�صنع بجميع �أق�سامه وخمابره موك ً
وال �إىل
مدير متفرغ مرخ�ص له مبزاولة مهنة ال�صيدلة وفق �أحكام هذا القانون.
� - 3أن يعهد بالإ�شراف على كل خمرب من خمابر امل�صنع �إىل �صيادلة
مرخ�صني و�إىل اخت�صا�صيني يف حقل الأدوية التي ينتجها امل�صنع.

مادة (:)49
على من يطلب الرتخي�ص بفتح م�صنع �أدوية �أن يقدم طل ًبا بذلك �إىل جلنة
الرتاخي�ص م�شتم ًال على ما ي�أتي:
 - 1عقد ت�أ�سي�س امل�صنع �أو نظامه الأ�سا�سي مت�ضم ًنا حتديد �أ�صحاب
احلق يف ر�أ�سماله.
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 - 2رقم وتاريخ الرتخي�ص مبزاولة مهنة ال�صيدلة ال�صادر ملدير امل�صنع
ولل�صيادلة املرخ�صني الذين �سيعملون فيه.
 - 3الوثائق التي ترفق بطلب الرتخي�ص والتي ي�صدر بتحديدها قرار من
الوزير.

مادة (:)50

يتم الك�شف على املكان الذي �سيتخذ مق ًرا مل�صنع الأدوية على النحو املن�صو�ص
عليه يف املادة ( )21من هذا القانون.

مادة (:)51
يكون مدير م�صنع الأدوية م�س�ؤو ًال عن حفظ العقاقري اخلطرة وعن م�سك
�سجالتها.

مادة (:)52
�إذا تغيب مدير م�صنع الأدوية ب�صفة م�ؤقتة عن عمله ،حل حمله �شخ�ص �آخر
مرخ�ص له مبزاولة مهنة ال�صيدلة ،و�إذا تخلى املدير ب�صفة نهائية عن العمل
يوما على الأكرث من تاريخ تركه العمل.
عني خلف له خالل (ً )15

مادة (:)53
يجب �إبالغ الوزارة بواقعة تغيب مدير م�صنع الأدوية �أو تخليه عن عمله فيه
وعمن حل حمله يف م�س�ؤولياته ،كما يجب �إبالغها ب�أ�سماء جميع الأ�شخا�ص
العاملني فيه واملرخ�ص له منهم مبزاولة مهنة ال�صيدلة ،وكذلك بكل تغيري
يطر�أ على �أو�ضاعهم.
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مادة (:)54
ي�صدر بتحديد وتنظيم ال�سجالت التي يجب م�سكها يف م�صانع الأدوية وبتعيني
اجلهة التي متلك التفتي�ش عليها قرار من الوزير ومبراعاة ما ي�أتي:
� - 1أن تكون هذه ال�سجالت خمتومة بخامت الوزارة ومرقمة �صحائفها
وبعهدة املدير امل�س�ؤول عن جميع �أق�سام امل�صنع وخمابره.
يوما بيوم ،و�أن تو�ضع حتت
� - 2أن ترحل جميع القيود يف هذه ال�سجالت ً
ت�صرف املفت�شني املكلفني مبراقبتها يف كل وقت.
� - 3أن تك�شف هذه ال�سجالت عن جميع العمليات التي تتم يف امل�صنع
وبوجه خا�ص ما يتعلق منها باملواد الأولية يف مرحلة �صرفها وحت�ضريها
وت�صنيعها وتوزيعها بعد اكتمال �إنتاجها.

مادة (:)55
يجب �أن تلحق بكل م�صنع �أدوية املخازن الآتية:
 - 1خمزن املواد الأولية ويراعى فيه �أن يت�ضمن مكا ًنا يخ�ص�ص حلفظ
املواد التي تف�سد باحلرارة �أو بالرطوبة �أو بالعوامل اخلارجية.
 - 2خمزن للمواد اخلطرة ،وهي التي ميكن �أن تلتهب �أو ين�ش�أ عنها تلف �أو
�أذى ،ويراعى فيها �أن حتفظ يف مكان بعيد عن املباين الرئي�سية للم�صنع.
 - 3خمزن للم�ستح�ضرات امل�صنعة �أو اجلاهزة ،وتراعى فيه ال�شروط
املن�صو�ص عليها يف البندين ال�سابقني تب ًعا لطبيعة املواد التي حتفظ فيه.
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مادة (:)56
يجب �أن يراعى يف م�صانع الأدوية ما ي�أتي:
� - 1أن تكون مبانيها متباعدة عن بع�ضها ومزودة بجميع التدابري
والو�سائل االحتياطية التي تقيها املخاطر التي تهدد �سالمتها.
� - 2أن تكون منافذ النجاة متوفرة يف جميع �أق�سامها ملواجهة خطر
احلريق �أو �أي خطر �آخر.
� - 3أن يتم ت�صريف نفاياتها على نحو يحول دون تلوث البيئة املحيطة بها
وال يهدد ال�صحة العامة.
� - 4أن تتوفر فيها جميع ال�شروط الفنية وال�صحية الالزمة لت�أمني �سالمة
العاملني بها.

مادة (:)57
ت�سري على م�ستودعات الأدوية التابعة مل�صانع الأدوية ،الأحكام املن�صو�ص
عليها يف املواد من (� )33إىل ( )45من هذا القانون.

مادة (:)58
يعترب الرتخي�ص بفتح م�صنع الأدوية منته ًيا بحكم القانون �إذا قلت ح�صة
املواطنني يف ر�أ�سماله عن الن�سبة املن�صو�ص عليها يف القانون رقم ( )1ل�سنة
1979م يف �ش�أن تنظيم �ش�ؤون ال�صناعة.
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الف�صل التا�سع:
يف الرتخي�ص بفتح املكاتب العلمية والأحكام املتعلقة بها:
مادة (:)59
ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يفتح مكت ًبا علم ًيا �إال �إذا ح�صل على ترخي�ص بذلك
وف ًقا لل�شروط التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (:)60
ترخي�صا بفتح مكتب علمي �أن يقدم طل ًبا بذلك �إىل جلنة
على من يطلب
ً
الرتاخي�ص.

مادة (:)61
ال يجوز للمكاتب العلمية ا�سترياد الأدوية �أو امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية �أو
تخزينها للبيع وال الدعاية لها ما مل تكن م�سجلة بالوزارة وفق �أحكام هذا
القانون.

مادة (:)62
يجب على املكاتب العلمية �أن حتفظ عينات للأدوية وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
خمتوما بخامت الوزارة
التي تقوم بالتعريف بها و�أن مت�سك �سج ًال بهذه العينات
ً
على �أن متهر كل عينة منها مبا يفيد كونها جمانية وغري م�صرح ببيعها.

�صفحة 24 -

كتاب  :8ت�شريعات ال�صيدلة والأدوية

الف�صل العا�شر:
يف ت�سجيل الأدوية و�شركاتها وت�سعريها:
مادة (:)63
تن�ش�أ لت�سجيل �شركات الأدوية وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية وت�سعري الأدوية
بالوزارة جلنة ت�سمى جلنة الأدوية و�شركاتها وت�سعريها.
وي�صدر بت�شكيل هذه اللجنة وتنظيم �سري العمل فيها قرار من الوزير وترفع
اللجنة تو�صياتها يف �ش�أن امل�سائل التي تخت�ص بنظرها �إىل الوزير التخاذ ما
يراه يف �ش�أنها.

مادة (:)64
للوزير بنا ًء على تو�صية اللجنة امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة �أن يقرر ما ي�أتي:
 - 1اعتماد ت�سجيل �أية �شركة �أدوية �أو �أي دواء �أو م�ستح�ضر �صيدالين
ثبتت �صالحيته للتداول.
 - 2منع تداول �أي دواء �أو م�ستح�ضر �صيدالين يثبت يف �أي وقت �أنه م�ضر
بال�صحة العامة ،ويف هذه احلالة يجب �شطب هذا الدواء �أو امل�ستح�ضر من
�سجالت الوزارة �إن كان م�سج ًال بها وت�صادر جميع الكميات املوجودة منه
�أينما وجدت ويتم �إتالفها دون �أن يكون لأ�صحابها حق الرجوع على الوزارة
بالتعوي�ض.
 - 3حتديد �سعر �أي دواء �أو م�ستح�ضر �صيدالين و�إعادة النظر يف ال�سعر
ال�سابق اعتماده.

مادة (:)65
ال يجوز تداول �أدوية �أو م�ستح�ضرات �صيدالنية �أو �أغذية �أطفال م�ستوردة
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�إال بعد ت�سجيلها يف الوزارة ،ويجب ت�سجيل كل �شركة �أدوية ترغب يف ت�سويق
منتجاتها يف الدولة.

مادة (:)66
يجب �إعادة ت�سجيل كل دواء �أو م�ستح�ضر �صيدالين جرى تعديل يف املكونات
التي يت�ألف منها.

مادة (:)67
ت�سجل على البطاقة الداخلية والبطاقة اخلارجية لكل دواء �أو م�ستح�ضر
�صيدالين املعلومات والبيانات التالية باللغتني العربية والإجنليزية على الأقل:
 - 1ا�سم الدواء �أو امل�ستح�ضر ورقم ت�سجيله يف الوزارة مع الإ�شارة �إىل
الد�ستور الذي ح�ضر الدواء �أو امل�ستح�ضر مبوجبه �إن وجد.
� - 2أ�سماء املواد الفعالة التي تدخل يف تركيب الدواء �أو امل�ستح�ضر
ومقاديرها.
 - 3تاريخ انتهاء مفعول الدواء �أو امل�ستح�ضر �إذا كانت �صالحيته لال�ستعمال
تنتهي بفوات زمن معني.
 - 4ا�سم امل�صنع املنتج للدواء �أو امل�ستح�ضر.
 - 5التعليمات والتحذيرات التي تقرتن با�ستعمال الدواء �أو امل�ستح�ضر.

الف�صل احلادي ع�شر :يف ال�سموم والعقاقري اخلطرة:
مادة (:)68
ي�صدر الوزير التعليمات الالزمة التي تكفل الوقاية من خماطر ال�سموم
والعقاقري اخلطرة وحتول دون التعر�ض لآثارها.
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مادة (:)69
للأ�شخا�ص الذين يندرجون حتت �إحدى الفئات التالية احلق يف حيازة
العقاقري اخلطرة يف الأماكن التي يزاولون مهنتهم فيها وعلى النحو الآتي:
 - 1ال�صيديل امل�س�ؤول عن �إدارة امل�ستودع وذلك عن طريق اال�سترياد �أو
بال�شراء من م�ستودع �آخر.
 - 2ال�صيديل امل�س�ؤول عن �إدارة �صيدلية وذلك عن طريق ال�شراء من
م�ستودع �أدوية �أو �صيدلية.
 - 3الطبيب املرخ�ص وذلك ال�ستعمالها يف �أغرا�ض مهنته على �أن يحدد
الوزير مقادير العقاقري اخلطرة التي يحق للطبيب �إحرازها.
 - 4امل�ؤ�س�سات العالجية وتكون حيازتها للعقاقري اخلطرة مبوجب ت�صريح
يخولها هذا احلق وبال�شروط الواردة فيه.
 - 5م�صانع الأدوية وتكون حيازتها للعقاقري اخلطرة عن طريق ا�ستريادها
�أو �شرائها وف ًقا لأحكام هذا القانون.

مادة (:)70
ال يجوز لل�صيديل املرخ�ص امل�س�ؤول عن �إدارة �صيدلية �أن ي�صرف العقاقري
اخلطرة لال�ستعمال الطبي �إال يف �أحد الأحوال الآتية:
 - 1للمر�ضى مبوجب و�صفة طبية �صادرة عن طبيب ب�شري مرخ�ص.
 - 2لأ�صحاب احليوانات املري�ضة مبوجب و�صفة طبية �صادرة عن طبيب
بيطري مرخ�ص.
 - 3للأطباء مبوجب طلب موقع منهم ي�شهد ب�أن املقادير التي يطلبونها
من هذه العقاقري معدة لال�ستعمال يف عياداتهم.
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مادة (:)71
ال يجوز مل�ستودع الأدوية وال مل�صنع الأدوية ا�سترياد عقاقري خطرة �إال بنا ًء على
طلب يوقعه ال�صيديل املرخ�ص امل�س�ؤول عن �إدارة امل�ستودع �أو مدير امل�صنع
ح�سب الأحوال يت�ضمن جميع التف�صيالت اخلا�صة بالعقاقري
اخلطرة املطلوب ا�ستريادها وكمياتها و�أنواعها وكذلك طريقة �شحنها ومركز
التخلي�ص عليها وجهة ا�ستريادها وعنوانها.
ويتم اال�سترياد بعد احل�صول على �إذن به من اجلهة الإدارية املخت�صة التي
يعينها الوزير.
وال يجوز التخلي�ص جمرك ًيا على هذه العقاقري ما مل يكن �إذن اال�سترياد
مرف ًقا مبعاملة التخلي�ص.
وعلى الدائرة اجلمركية املعنية �أن ت�سرتد �إذن اال�سترياد بعد انتهاء عملية
التخلي�ص و�أن تعيده �إىل الوزارة بعد الت�أ�شري عليه مبا يفيد و�صول العقاقري
اخلطرة وت�سليمها �إىل �صاحب احلق فيها.

مادة (:)72
يجوز �أن ت�شتمل الو�صفة الطبية التي ي�صدرها الطبيب املرخ�ص على
بع�ض العقاقري اخلطرة التي تدخل �ضمن �أدوية �أو م�ستح�ضرات �صيدالنية،
وي�صدر بتحديد هذه الأدوية �أو امل�ستح�ضرات قرار من الوزير.

مادة (:)73
على ال�صيديل املرخ�ص امل�س�ؤول عن �إدارة ال�صيدلية �أو م�ستودع الأدوية �أن
خا�صا بالعقاقري اخلطرة يراعي فيه بوجه خا�ص ما ي�أتي:
مي�سك �سج ًال ً
� - 1أن تكون �صحائفه مرقمة وخمتومة بخامت الوزارة.
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� - 2أن يت�ضمن بيا ًنا كام ًال مبقادير العقاقري اخلطرة التي مت �شرا�ؤها �أو
ا�ستريادها وا�سم بائعها �أو م�صدرها وتاريخ ت�سليمها �أو و�صولها وما �صرف
�أو بيع منها وا�سم املري�ض �أو امل�شرتي وحمل �إقامته.

مادة (:)74
على ال�صيديل املرخ�ص امل�س�ؤول عن �إدارة ال�صيدلية �أو م�ستودع الأدوية
�أن يحتفظ بجميع الو�صفات الطبية اخلا�صة بالعقاقري اخلطرة والتي قام
ب�صرفها �أو بيعها وذلك ملدة خم�س �سنوات على الأقل من تاريخ �صرفها �أو
بيعها.

مادة (:)75
على ال�صيديل املرخ�ص امل�س�ؤول عن �إدارة ال�صيدلية �أو م�ستودع الأدوية
�أن يجري جردًا دور ًيا للتحقق من تطابق القيود الواردة يف �سجل العقاقري
اخلطرة مع ما هو موجود لديه منه فع ًال ،ف�إذا تك�شف له وجود فرق بينهما
�أخطر الوزارة بذلك التخاذ التدابري املنا�سبة.

مادة (:)76
مع عدم الإخالل ب�أحكام االتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طر ًفا فيها،
يجوز للوزير �أن ي�ضيف �إىل �أي من اجلداول �أرقام ( )3( ،)2( ،)1امللحقة
بهذا القانون �أية �أدوية �أو م�ستح�ضرات �صيدالنية �أو عقاقري ثبت �أنها �سامة
�أو خطرة.
وللوزير كذلك �أن يحذف من �أي من هذه اجلداول �أية �أدوية �أو م�ستح�ضرات
�صيدالنية �أو عقاقري يثبت �أنها غري �سامة �أو خطرة.
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وين�شر قرار الوزير يف هذا ال�ش�أن يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به من تاريخ
ن�شره.

الف�صل الثاين ع�شر :فيمن لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية:
مادة (:)77
ي�صدر قرار من وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف بعد �أخذ ر�أي وزير
ال�صحة بتحديد الأ�شخا�ص الذين يكون لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف
جمال التفتي�ش على امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية للتحقق من التزامها ب�أحكام هذا
القانون واللوائح والنظم التي ت�صدر ً
تنفيذا له.
وعلى �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية �أن يقدموا له�ؤالء املفت�شني الت�سهيالت
التي متكنهم من �أداء عملهم مبا يف ذلك االطالع على ال�سجالت والوثائق
والبيانات التي يرون االطالع عليها.
وملفت�شي الوزارة الذين تقررت لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية التفتي�ش على
�أي م�ؤ�س�سة �أو حمل ي�شتبه يف �أنه يتعامل يف جتارة العقاقري والأدوية وال�سموم
بدون ترخي�ص ،و�أن ي�ضبطوا هذه املواد ويحيلوا املخالف طب ًقا للإجراءات
املعمول بها يف الدولة �إىل اجلهات املخت�صة ملحاكمته.

الف�صل الثالث ع�شر:
يف امل�ساءلة الت�أديبية:
مادة (:)78
تخت�ص جلنة الرتاخي�ص بالنظر يف الوقائع التي يرتكبها ال�صيادلة املرخ�صون
�أو �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية والتي ت�شكل خمالفة لأحكام هذا القانون �أو
اللوائح �أو النظم التي ت�صدر ً
تنفيذا له.
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وعلى اللجنة �إخطار املخالف للح�ضور �أمامها قبل املوعد املحدد النعقادها
بثالثة �أيام على الأقل.
ويت�ضمن الإخطار بيا ًنا باملخالفات املن�سوبة �إليه ،وعلى املخالف �أن يح�ضر
�أمام اللجنة يف املوعد املحدد و�إذا مل يح�ضر املخالف يف املوعد املحدد جاز
للجنة نظر املخالفة والبت فيها يف غيبته.

مادة (:)79
للجنة الرتاخي�ص �أن توقع على ال�صيديل املرخ�ص �إحدى العقوبات الت�أديبية
الآتية:
( �أ ) الإنذار.
(ب) الإيقاف عن العمل مدة ال جتاوز �سنة.
(ج) �سحب الرتخي�ص ال�صادر مبزاولة املهنة.
وللجنة �أن توقع على �صاحب امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية �إحدى العقوبات الت�أديبية
الآتية:
( �أ ) الإنذار.
يوما ،ف�إذا تكررت
(ب) �إغالق امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية مدة ال تزيد على �ستني ً
املخالفة جاز �إغالقها لفرتات ال يزيد جمموعها يف ال�سنة الواحدة على �ستة
�أ�شهر ،كما يجوز �سحب الرتخي�ص ال�صادر بفتحها.
وال يجوز توقيع �أي من العقوبات الت�أديبية املن�صو�ص عليها يف هذه املادة �إال
بعد �سماع �أقوال املخالف وحتقيق دفاعه ،ف�إذا مل يح�ضر جاز توقيع العقوبة
بنا ًء على الأوراق ،وترفع اللجنة قراراتها �إىل الوزير العتمادها.
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مادة (:)80
يجوز ملن �صدر القرار الت�أديبي �ضده �أن يتظلم من القرار �إىل الوزير خالل
يوما من تاريخ �إبالغه به.
خم�سة ع�شر ً
يوما من تاريخ تقدميه،
وي�صدر قرار الوزير يف �ش�أن التظلم خالل ثالثني ً
 ،ويكون قراره بالبت يف التظلم نهائ ًيا.
ويف جميع الأحوال ،ال يجوز تنفيذ عقوبة الإيقاف عن العمل �أو �سحب
الرتخي�ص من ال�صيديل املرخ�ص �أو �إغالق امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية قبل انتهاء
امليعاد املقرر للتظلم �أو امليعاد املقرر للبت فيه بح�سب الأحوال.

مادة (:)81
يجوز للجنة الرتاخي�ص �إذا تبني لها وجود �ضرر ج�سيم من ا�ستمرار
ال�صيدالنية يف مزاولة عملها �أن ت�صدر قرا ًرا ب�إغالق امل�ؤ�س�سة ال�صيدالنية
احتياط ًيا �إىل �أن يبت نهائ ًيا يف امل�س�ؤولية الت�أديبية ل�صاحبها ،ويعتمد هذا
القرار من وكيل الوزارة ،وينفذ فور اعتماده ،ول�صاحب امل�ؤ�س�سة �أن يتظلم
من هذا القرار �إىل الوزير ويتبع يف �ش�أن هذا التظلم �أحكام الفقرتني الأوىل
والثانية من املادة ال�سابقة.

مادة (:)82
ال تخل امل�ساءلة الت�أديبية وف ًقا لأحكام هذا الف�صل بامل�س�ؤولية اجلنائية التي
تن�ش�أ عن ذات الواقعة حمل املخالفة.
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الف�صل الرابع ع�شر:
يف العقوبات:
مادة (:)83
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يق�ضي بها قانون �آخر يعاقب باحلب�س مدة
ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن �ألف درهم
وال تزيد على خم�سة �آالف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من:
 - 1قدم وثائق �أو �أدىل ببيانات غري �صحيحة �أو التج�أ لطرق غري م�شروعة
ترخي�صا على خالف �أحكام هذا القانون.
ترتب عليها منحة
ً
 - 2زاول مهنة ال�صيدلة دون �أن تتوفر فيه ال�شروط املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون.

مادة (:)84
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يق�ضي بها قانون �آخر يعاقب باحلب�س مدة ال
تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن �ألف درهم وال
تزيد على ثالثة �آالف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني:
 - 1كل �صيديل توفرت فيه ال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
ملزاولة مهنة ال�صيدلة ،ولكنه مار�سها قبل احل�صول على الرتخي�ص الالزم
يف هذا ال�ش�أن.
 - 2كل �صيديل خالف حكم املادة (� )13أو املادة ( )16من هذا القانون.

مادة (:)85
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يق�ضي بها قانون �آخر يعاقب بالغرامة التي ال
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تقل عن �ألف درهم وال جتاوز خم�سة �آالف درهم كل �شخ�ص خالف الت�سعرية
املعمول بها للأدوية �أو امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ف�إذا تكررت املخالفة و�أدين
املخالف بحكم نهائي اعترب الرتخي�ص املمنوح له م�سحو ًبا بقوة القانون.

مادة (:)86
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يق�ضي بها قانون �آخر يعاقب باحلب�س مدة ال
تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن �ألفي درهم
وال تزيد على ع�شرة �آالف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من
غ�ش �أو قلد دواء �أو م�ستح�ض ًرا �صيدالن ًيا �أو موادًا كيميائية �أو قام ببيعها للغري
مع علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة �أن تق�ضي ف�ض ًال عن العقوبة املن�صو�ص عليها يف املادتني
( )84( ،)83ويف الفقرة ال�سابقة من هذه املادة ب�سحب الرتخي�ص املمنوح
للمخالف.

مادة (:)87
كل خمالفة لأحكام هذا القانون �أو اللوائح �أو النظم ال�صادرة ً
تنفيذا له ال
تندرج حتت حكم �أي من املواد )86( ،)85( ،)84( ،)83( :من هذا
القانون ،يعاقب مرتكبها بالغرامة التي ال تقل عن �ألف درهم وال تزيد على
خم�سة �آالف درهم وذلك مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد يق�ضي بها قانون
�آخر.
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مادة (:)88
�إذا �سحب الرتخي�ص وف ًقا حلكم املادة (� )83أو �صدر حكم نهائي ب�سحبه
وف ًقا لأحكام املواد ( )84( ،)82( ،)81من هذا القانون  -للوزير �أن ي�أذن
ً
متفرغا ،وله �أن
بتعيني �صيديل �آخر لإدارة ال�صيدلية �أو امل�ستودع على �أن يكون
يقرر غلق امل�ستودع �أو ال�صيدلية ب�صفة نهائية بعد ت�صفية موجوداتها وبيعه
حتت �إ�شراف الوزارة.

الف�صل اخلام�س ع�شر:
�أحكام عامة وانتقالية:
مادة (:)89
ر�سوما عن الرتاخي�ص والت�سجيالت التي تتم وف ًقا لأحكام
للوزارة �أن ت�ستويف ً
هذا القانون ب�شرط �أال يزيد مقدار الر�سم امل�ستحق على ع�شرة �آالف درهم
بالن�سبة �إىل ترخي�ص امل�صنع ،وعلى �ألفي درهم بالن�سبة �إىل باقي الرتاخي�ص
وال�سجالت.
وي�صدر قرار من الوزير بتحديد فئات هذه الر�سوم بنا ًء على اقرتاح جلنة
الرتاخي�ص.

مادة (:)90
ال يعفي احل�صول على الرتاخي�ص املن�صو�ص عليها يف هذا القانون من
احل�صول على الرتاخي�ص الأخرى التي قد ت�ستلزمها القوانني �أو اللوائح
�أو النظم املعمول بها.
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مادة (:)91
�إذا تغري وكيل امل�ستح�ضر فعلى الوكيل اجلديد �إبالغ الوزارة بذلك خالل
يوما من تاريخ نقل الوكالة �إليه.
ثالثني ً

مادة (:)92
ال يجوز الإعالن �أو الدعاية للجمهور عن طريق ال�صحف �أو الإذاعة
امل�سموعة �أو املرئية �أو �إ�صدار الن�شرات �أو الكتيبات �أو غريها لأي دواء �أو
م�ستح�ضر �صيدالين ،وكذلك �أغذية الأطفال التي حتدد بقرار من الوزير.

مادة (:)93
فيما عدا �شرط امل�سافة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )19من هذا القانون
على جميع امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية القائمة �أن توفق �أو�ضاعها مع �أحكام هذا
القانون خالل مدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به.

مادة (:)94
على �أفراد ال�شرطة املعاونة يف تنفيذ القرارات الت�أديبية النهائية بالإغالق
وقرارات الإغالق االحتياطي ال�صادرة وف ًقا لأحكام هذا القانون.

مادة (:)95
ي�صدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
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مادة (:)96
يلغى القانون رقم ( )5ل�سنة 1974م ،امل�شار �إليه وكذلك كل ن�ص يخالف
�أحكام هذا القانون.

مادة (:)97
يوما من
ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من بعد ثالثني ً
تاريخ ن�شره.
			

			

زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�صدر عنا بق�صر الرئا�سة ب�أبو ظبي،
بتاريخ� 25 :شعبان 1403هـ،
املوافق1983 /6 /6 :م.
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جدول رقم ( :)1املواد ال�سامة
وهي املواد الواجب حفظها يف �أماكن منعزلة ومغلقة وهي
كالآتي:
االنتيمون /مركباته وم�شتقاته
حم�ض �سياندريك و�أمالحه
كونتيمن

 الزرنيخ /م�شتقاته ومركباته الزئبق /مركباته وم�شتقاته		
 درنة خالق الذئب/خال�صتها و�صبغتها
		�أنواع اال�سرتوفالتو�س وجليكوز بذاتها 		
 البالدونا وخال�صتهاالفعالة
				
اجلابوراندي و�أ�شباه قلوياته الفعالة
		
 �أنواع اال�سرتوفنتو�سوجليكوز بذاتها الفعالة
الهيو�سني و�أمالحه
 الديونني			البابافرين و�أمالحه
		
 النيكوتني و�أمالحه		�أريكولني و�أمالحه
 اال�سرتكنني و�أمالحهالتيكوراين و�أمالحه
 التيابني و�أمالحه				
حم�ض الباريوتوريك و�أمالحه
		
 عرق الذهب وخال�صتهوم�شتقاته
				
كارياكول
 الباريوم و�أمالحه		البكروتوك�سني
 الأوباين			الكونيني و�أمالحه
 كواديني و�أمالحه		االميتني و�أمالحه وم�شتقاته
		
 -الكوتارنني و�أمالحه
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اليوهمبني و�أمالحه
الربو�سني و�أمالحه

		
 هوماتروبني و�أمالحه		
 الكوكا �أوراق وثماروخال�صتها �أو �صبغتها
االدريتالني و�أمالحه
			
 الرتيديوناليود
 حم�ض الأوك�ساليك و�أمالحهفورمالني
			
 �أمالح الف�ضةكري�سول وكري�سيالت ال�صودا
 فينيلني ديامني (ميتاوبار)�سنكوفني وم�شتقاته
 االلوين وم�شتقاته		اللحالح
			
 زيت ال�شوملجراالداتورة وخال�صتها
			
 الكول�شي�سنيالفينول
		
 ال�سكاران وخال�صتهاجلوزا املقئ وخال�صته
			
 حم�ض البكريكال�سابني (البهل) وزيته الطيار
 ال�سلفانيل �أميد وم�شتقاتها(مركبات ال�سلفا وم�شتقاتها)
ال�سدب الرووزيته الطيار
		
 اللوبيليا وخال�صتهااللوبلني و�أمالحه
			
 الكورار		�أمالح الثاليوم
 جيل�سيوم(اليا�سني الأ�صفر)
و�أ�شباه قلوياته
ال�ساباديال و�أ�شباه قلوياتها الفعالة
		
 الأرجوت و�أ�شباهقلوياته الفعالة
اتروبني و�أمالحه
 ثالثي برومورمثيلالكحول
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فو�سفيد الزنك
		
 ال�سانتوننياملخدرات املو�ضعية واملخدرات العامة
 �أمالح الر�صا�ص		الربوم
		
 كلورال �إيدراتنرتيت الأميل
		
 البرييدينم�شتقات الأكريدين
 زيت الكونوبوديومزيت هيدنوكاري�س وم�شتقاته
		
 زيت حب امللوك		�أميدوبريين و�أمالحه
 الزراح و�صبغتهالكانثاريدين
		
 بود وفيلني		�أنواع الديجيتاال وجليكوز بذاتها الفعالة
 فول الكالبارالأزيرين و�أمالحه
			
-
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اجلدول رقم ( :)2املواد املخدرة
 - 1الأفيون اخلام بكافة �أنواعه وم�سمياته:
الأفيون الطبي.
كافة م�ستح�ضرات الأفيون املدرجة وغري املدرجة يف د�ساتري الأدوية والتي
حتتوي على �أكرث من  % 0.2من املورفني.
 - 2املورفني وكافة �أمالحه ،كافة م�ستح�ضرات املورفني املدرجة وغري
املدرجة يف د�ساتري الأدوية والتي حتتوي على �أكرث من  % 0.2من املورفني.
خمففات املورفني يف مادة غري فعالة �سائلة �أو �صلبة �أ ًيا كانت درجة تركيزها.
 - 3داي �أ�ستيل املورفني� ،أم�سيتو مورفني ،ديامورفني ،دبافور ،هروين
و�أمالحه ،كافة امل�ستح�ضرات املحتوية على داي �أ�ستيل املورفني �أو �أمالحه.
 - 4بنزويل املورفني و�أمالحه وكافة �أ�سرتات املورفني الأخرى ،و�أمالحها،
كافة امل�ستح�ضرات املحتوية على بنزويل املورفني �أو �أ�سرتات املورفني الأخرى.
 - 5بنزويل املورفني (بريونني) و�أمالحه وكافة �أك�سيدات الإثري املورفونية
الأخرى و�أمالحها فيما عدا �إثيل املورفني (ديونني) ومثيل املورفني (كودايني)
م�ستح�ضرات بنزيل املورفني (بريونني) و�أك�سيدات الإثري املورفينية الأخرى،
فيما عدا �إثيل املورفني (ديونني) ومثيل املورفني (مودايني).
 - 6ديهيدرو ديزوك�سيمورفني (ديرزمورفني).
 - 7التبايني و�أمالحه  ..كافة امل�ستح�ضرات املحتوية على التبايني �أو
�أمالحه �أو �أ�سرتاته �أو �أمالح هذه الأ�سرتات.
� - 8أوك�سيمورفني (جينو مورفني) ومركباته ،وكذا املركبات املورفينية
الأخرى ذات الأزوت اخلما�سي التكاف�ؤ.
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 - 9ديهيدرو �أوك�سيكودينون و�أمالحه (كااليكودال) و�أ�سرتاته و�أمالح هذه
الأ�سرتات ديهيدرو كودينون و�أمالحه (كالديكوديد) و�أ�سرتاته و�أمالح هذه
الأ�سرتات ،ديهيدرو مورفني و�أمالحه (كالديلوديد) و�أ�سرتاته و�أمالح هذه
الإ�سرتات� ،أ�ستيلو ديهيدروكونيون �أو �أ�ستيلو دمييتيلو ديهيدروتايني ،و�أمالحه
(كاال�سيديكون) و�أ�سرتاته و�أمالح هذه الأ�سرتات ،ديهيدرومورفني و�أمالحه
(كالباراموفان) و�أ�سرتاته و�أمالح هذه الأ�سرتات .كافة امل�ستح�ضرات
املحتوية على ديهيدرو �أوك�سيكودينون (�أيكودال) �أو ديهيدرو كودينون
(ديكوديد) �أو ديهيدرو (ديلوديد) �أو �أ�ستيلو ديهيدروكودينون �أو �أ�ستيليو
دمييتلود يهيدروتبايني (�أ�سيديكون) �أو ديهيدرومورفني (بارامورفان) �أو على
�أحد �أمالحها �أو �أ�سرتاتها �أو �أحد �أمالح هذه الإ�سرتات.
 - 10الكوكايني والكوكايني اخلام كافة �أمالحه  ..كافة م�ستح�ضرات
الكوكايني املدرجة وغري املدرجة يف د�ساتري الأدوية والتي حتتوي على �أكرث
من  % 0.1من الكوكايني �سواء �صنعت من �أوراق الكوكا (خال�صتها �أو
خال�صتها ال�سائلة �أو �صبغتها) �أو من الكوكايني.
خمف�ضات الكوكايني يف مادة غري فعالة �سائلة �أو �صلبة �أ ًيا كانت درجة
تركيزها.
 - 11االكجونني وكافة �أمالحه و�أ�سرتاته و�أمالح هذه الأ�سرتات  ..كافة
امل�ستح�ضرات املحتوية على االكجونني �أو �أمالحه �أو �أ�سرتاته �أو �أمالح هذه
الأ�سرتات.
 - 12احل�شي�ش بجميع �أنواعه وم�سمياته مثل الكمنجة �أو الباجنو �أو غري
ذلك من الأ�سماء التي قد تطلق عليه ،الناجت �أو املح�ضر �أو امل�ستخرج من
�أزهار �أوراق �أو �سيقان �أو جذور نوراتنج نبات القنب الهندي بكانابي�س �ساتيفا
ذك ًرا كان �أو �أنثى.
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امل�ستح�ضرات اجلالينو�سية للقنب الهندي (اخلال�صة وال�صبغة) م�ستح�ضرات
راتنج القنب الهندي (�أي كافة امل�ستح�ضرات املحتوية على عن�صر القنب
الهندي الفعال �أي الراتنج ب�أية ن�سبة كانت).
 - 13متيل ديهيدرومورفينون و�أمالحه.
 - 14هيدروك�سي  3 -ن متيل مورفينان و�أمالحه.
 - 15ميتوك�سي  3 -ن مورفينان و�أمالحه.
 - 16بيتا مثيل � -أتيل  3 -فنيل  - 4 -برونيونك�سي  4 -بري يدين
ويرمز له � ً
أي�ضا بالرمز ( ) و�أمالحه.
� - 17أتيل �سيتون هيدروك�سي فنيل  4 - 3 -متيل  1 -بيربيديل 4 -
ومعروف � ً
أي�ضا حتت ا�سم متيل � -أميتا هيدروك�سي فتيل  4 -برونيل 4 -
بيرييدين � ..سيتومييدون ،و�أمالحه.
� - 18أ�سرتاتيل حلم�ض متيل  -فنيل  4 -بيريبدين كربوك�سيليك 4 -
(بتدين) و�أمالحه.
� - 19أ�سرتاتيل حلم�ض متيل  1 -هيدروك�سي فتيل  3 -بيرييدين
كربوك�سيليك  4 -ومعروف � ً
أي�ضا حتت ا�سم �إ�سرتاتيل حلم�ض متيل  1 -ميتا
هيدروك�سي فنيل  4 -بيرييدين كربوك�سليك ( 4 -مييدون) و�أمالحه.
 - 20الفادي متيل  3.1 -فنيل  4 -برونيوتوك�سي  4 -بيرييدين
و�أمالحه.
 - 21يتادي متيل  3.1 -فتيل  4 -برونيوتوك�سي  4 -بيرييدين و�أمالحه.
 - 22دي فنيل  4.4 -متيل � -أمينو  6 -هيتانون ( 3 -ومعروف � ً
أي�ضا
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حتت ا�سم دي متيل �أمينو  6دي فنيل  - 4 - 4 1هيتانون  3 -ميتادون)
�أمالحه.
 - 23دي فتيل  4.4 -متيل  5 -دي متيل �أمينو  6 -هجنانون 3 -
(معروف � ً
أي�ضا حتت ا�سم دي متيل �أميلو  6 -متيل  5 -دي فينيل  4 -و4
هجنانون � 3 -أيزوميتادون ،و�أمالحه.
 - 24دي فتيل  4.4 -دي مثيل �أمينو  6 -هيتانون ( 3 -معروف � ً
أي�ضا
حتت ا�سم دي متيل �أمينو  6 -دي فنيل  4.4 -هيبانون  )3 -و�أمالحه.
 - 25دي فنيل  4.4 -دي متيل �أمينو � 6 -أ�سينوك�س ( 3 -هيتيت)
و�أمالحه.
 - 26دي فنيل  4.4 -مورفولينو  6 -هتانون ( 3 -ومعروف � ً
أي�ضا با�سم
مورفيلنو  6 -دي فنيل  4.4 -هيتانون ( 3فينادك�سون) و�أمالحه.
 - 27بيتا  6 -دميتيل �أمينو  - 4 ،4 -دي فتيل � 3 -أ�سيتوك�سي هبتيني
(بيتا �أ�ستيل منادول) و�أمالحه.
 - 3 - 28دمييتيل �أمينو  - 1 ،1 -دي  2( -ثينيل)  - 1 -نيوتني
و�أمالحه.
� - 3 - 29إثيل ميتل �أمينو  - 1 ،1 -دي ( 2ثينيل)  1 -بيوتني
و�أمالحه.
 - 6 - 30متيل 6 ،ديزوك�سي مورفني و�أمالحه.
وكذلك �أي م�ستح�ضر �أو خملوط �أو م�ستخل�ص و�أية مادة �أخرى حتتوي على
�إحدى املواد املدرجة يف البند ( )13وما بعده ب�أية ن�سبة كانت.
 - 4 - 31مورفو لينو بيوتريات  2 -و 2ثنائي فنيل الإثيل و�أمالحه.
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 19 - 32بيرييدنيو  - 4 ،4 -ثنائي فينيل  - 3 -كينو الهيتان
(بيرييديل �أميدون) و�أمالحه.
� - 4 - 33إ�سرتايزومونيل (�إميثيل  4 -فينيل برييدين  - 4 -حم�ض
كربوك�سيليك) و�أمالحه.
 - 34ثنائي �أيدرو�أيدروك�سي املورفينون و�أمالحه.
� - 35أ�سرت مري�ستيل ليتنيل املورفني و�أمالحه.
 - 4 - 4 - 36ثنائي فينيل  - 6 -ثنائي ميثيل �أمينو  3 -كينو الهك�سان
و�أمالحه.
 - 37باين  4 - 4 -ثنائي فينيل  6 -ثنائي ميثيل �أمينو  3 -كحول
الهكنيني و�أمالحه.
 - 6 - 38مثيل ثنائي �أيدور املورفني و�أمالحه.
 - 3 ،1 - 39ثنائي ميثيل  4 -فينول � 4 -أوك�سي بروبيل الهك�سا ميثيل
و�أمالحه.
 3 - 40ثنائي �أمينو الإثيل  1 - 1 -ثنائي ( 2ثيونيل) البيوتني و�أمالحه
املعروف با�سم غري م�سجل ثنائي �إثيل ثيامني البيوتني.
 - 3 - 41هيدروك�سي  -ن  -فنيل �إثيل املورفينان و�أمالحه الي�ساري �أو
العدمي االنحراف له.
 - 42اال�سرتانديل � - 2( - 1إثيل مورفولينو)  - 4فنيل بيرييدين 4 -
 وحم�ض كربوك�سيليك (املقرتح له اال�سم الدويل غري امل�سجل مورفيودنني)و�أمالحه.
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 1 - 3 - 43مثيل  - 2 ،2 -ثنائي فنيل  4 -بيوتيل موفولينو الربوليدين
�سواء كان له انحراف �ضوئي مييني �أو �شمايل� ،أو كان عدمي االنحراف
لل�ضوء امل�ستقطب (واملقرتح لها الأ�سماء الدولية غري امل�سجلة
دك�سرتو موراميد  -را�سيموراميد على التوايل) و�أمالحها.
 - 44الإ�سرتااليتلي � 2( - 2 - 1أيدروك�سي �إيتوك�سي) �إتيل  -فنيل -
 4حم�ض كربوك�سليك  -البرييدون) (املقرتح له اال�سم الدويل غري امل�سجل
(�إيتوك�سريدين) و�أمالحه.
 5 - 2 - 1 - 45ثالثي مثيل  4 -فنيل  4 -بروثيونوك�سي البرييدين
(املقرتح له اال�سم الدويل غري امل�سجل (ترامييرييدين)) و�أمالحه.
 - 46نومورفني و�أمالحه.
 - 47دي ميثيل �أمينو �إثيل � - 1أيزوك�سي  1.1 -دي فينيل �أ�ستات
واملقرتح له اال�سم الدويل غري امل�سجل (دي مينوك�سادول) و�أمالحه.
 - 2 - 48هيدروك�سي  - 9.5 -دي مثيل  2( 2 -فينيل �إثيل)
 - 7.6بنزومورفان و�أمالحه واملعروف با�سم (ن �أ هـ .)7519
 6 - 49دي ميثيل �أمينو  - 4.4 -دي فينيل  - 2 -هيك�سانون و�أمالحه
وم�ستح�ضرات كالتيكاردا واملعروف با�سم نورميثادون.
 - 50الإمفيتامني (البنزدرين) و�أمالحه وم�ستح�ضراته بذاته مثل
�أكندرون.
 - 51دي�سامفيتامني و�أمالحه وم�ستح�ضراته بذاته مثل ماك�سيتون
وديك�سيدرون.
 - 52ميثيل �أمفيتامني و�أمالحه وم�ستح�ضراته بذاته مثل ميثدرين.
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 - 53اليل  - 1 -ميثيل بيوتيل الباريتال و�أمالحه وم�ستح�ضراته بذاته
مثل ال�سيكونال.
� - 54إيثيل �أيزو �أميل الباربيتال و�أمالحه وم�ستح�ضراته بذاته مثل
االميتال.
 - 55اليل �أيزويوتيل الباربيتال و�أمالحه وم�ستح�ضراته بذاته مثل
ال�ساندوبيتال.
� - 1 - 56إثيل (� - 3سيانو  - 3.3 -دي فينيل برونيل)  4 -فينيل -
 - 4بيريدين كاربو�سالت و�أمالحه.
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اجلدول رقم ( )3وهي املواد النف�سية واملراقبة
وال يجوز ا�سترياد الأق�سام ب  -ج  -د �إال ب�إذن م�سبق من
وزارة ال�صحة
جدول رقم � - 3أ
وهي املواد املحظورة ا�ستريادها ومينع امل�سافرون من حمل �أي كمية منها �أو
�إدخالها دولة الإمارات العربية املتحدة.
 - 1ن ،ن  -داي �إيثيل تريبتامني.
 2 /1( 3 - 2ثنائي ميثيل هيبتيل)  1 -هيدروك�سي /9 /8 /7 -
 - 10ترتاهيدرو - 9 /6 /6 .تراي ميثيل  6ادداي بنزو
(ب ،د) بريان.
 - 3ن ،ن  -دي ميثيل تريبتامني.
 - )+( - 4ليزيرجيد ال  -ا�س  -د ،ال  -ا�س  -د  - )+( .25 -ن
ن  -داي �إيثيل ليزيرجاميد حلم�ض (د  -ليزيرجيك داي �إيثيل �أميد).
 – 5مي�سكالني.
 - 5 /4 /3تراي ميثيل فينو�إيثيل �أمني.
 – 6باراهيك�سيل.
 - 3هك�سيل  - 1 -هيدروك�سي  - 10 /9 /8 /78 -ترتاهيدرو /6 -
 - 9 /6تراي ميثيل  - 6يد  -داي بنزو (ب ،د) بريان.
 - 7ب�سلوزين ،ب�سلوزتني.
 2-( - 3داي ميثيل �أمينو �إيثيل)  4 -هيدروك�سي اندول.
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 - 8ب�سلو�سيبني.
 - 2( - 3داي ميثيل �أمينو �إيثيل) اندول  - 4 -ايل داي هيدروجني
فو�سفات.
� - 2 - 9أمينو  - 5 ،2( 1داي ميثوك�سي  4 -ميثيل) فينيل بروبان.
 - 10مركبات ترتاهيدرو كانابينول.
 - 1هيدروك�سي  - 3 -بنتيل � 10 /10 /7 /16 -أ  -ترتاهيدرو
 - 9 /6 /6تراي ميثيل  - 6 -يد  -داي بنزو (ب د) بريان.
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جدول رقم  - 3ب
وهي املواد التي مينع �إعطاء تراخي�ص ال�ستريادها �إال يف احلاالت ال�ضرورية
ويف �أ�ضيق احلدود.
� - 1أمفيتامني.
(� - 1 - )±أمينو  - 11 -فينيل بروبان.
 - 2دك�سامفيتامني.
(� - 2 - )±أمينو  - 1 -فينيل بروبان.
 - 3ميثامفيتامني.
( 2 - )±ميثيل �أمينو  1 -فينيل بروبان.
 - 4ميثيل فينيدات.
 - 2فينيل  - 2( - 2 -برييديل) �أ�ستيك �أ�سيدر ميثيل �إ�سرت.
 - 5فين�سيكليدين.
 - 1( - 1فينيل �سيكلو هك�سيل) برييدين.
 - 6فينمرتازين.
 - 3ميثيل  - 2 -فينيل مورفني.
 - 7كابتاحون :فني �إيثيلني هيدروكلوريد� ،أمفيتيلني هيدروكلوريد.
 - 1/3داي ميثيل � - 2( - 7 -ألفا  -ميثيل فني �إيثيل �أمينو) �إيثيل
زانثني هيدروكلوريد.
مينع ا�سترياد مادة االمفيتامني وكذلك مادة فني �إيثيلني هيدروكلوريد
منفردة كانت �أو يف �أي مركب �آخر.
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جدول رقم  - 3جـ
ال يجوز ا�سترياد املواد املدرجة �إال ب�إذن م�سبق من وزارة ال�صحة.
� - 1أموبار بيتال.
� - 5إيثيل  - 3( - 5 -ميثيل بيوتايل) حلم�ض �إيثيل الباربيتوريك.
� - 2سيكولوباريتيال.
� - 1( - 5سيكلوهك�سان  - 1 -ايل)  - 5 -حلم�ض �إيثيل الباربيتيوريك.
 - 3جلوتيثيميد.
� - 2إيثيل  - 2 -فينيل جلوتارمييد.
 - 4بنتوباربيتال.
� - 5إيثيل  - 1( - 5 -ميثيل بيوتيل) حلم�ض الباربيتيوريك.
� - 5سيكوباربيتال.
 - 5الليل  - 1( - 5 -ميثيل بيوتيل) حلم�ض الباربيتيوريك.
 - 6دك�سرتوبروبوك�سيفني.
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جدول  - 3د

� - 1أمفيربامون.
( - 2داي �إيثيل �أمني) بربيوفينني.
 - 2باربيتال.
 - 5/5داي �إيثيل حم�ض الباربيتيوريك.
� - 3إيثيثل  - 2 -كلوروفيل �إيثينيل  -كاربينيول.
� - 4إيثينامات.
� - 1إيثينيل �سيكلو هك�سانول كاربامات.
 - 5مربوبامات.
 - 2ميثيل  - 2 -بروبيك  - 3 /1 -بروبان دايول داي كاربامات.
 - 6ميثاكولون.
 - 2ميثيل  - 3 -اك�س توليل  3( 4 -يد) كينازولينني.
 - 7ميثيل فينو باربيتون.
� - 5إيثيل  - 1 -ميثيل  - 5 -فينيل حام�ض الباربيتيوريك.
 - 8ميثرييلون.
 - 3 /3داي اي �إيثيل  - 5 -ميثيل  - 4 /2 -برييدين ديون.
 - 9فينوباربيتال.
� - 5إيثيل  - 5 -فينيل حام�ض الباربيتيوريك.
 - 10بربادرول.
 - 1 /1داي فينل  - 2( - 1 -بربيديل) ميثانول.
 - 1 - )-( - 11داي ميثيل �أمني  - 2 /1 -داي فينيل �إيثان.
 - 12بنزفيتامني.
 - 13فيندا ميرتازين.
�صفحة 52 -

كتاب  :8ت�شريعات ال�صيدلة والأدوية

 - 14جمموعة البنزوديازين وت�شمل:
برمازيبام  -كامازيبام  -كلورازيبات  -كلورديازيبوك�سيد  -كلوبازام
 كلونازيبام  -كلوك�سازوالم  -ا�سيتازوالم  -فلوبنرتازيبام لورازيبام  -مريازيبام  -نوردازيبام  -نيرتازيبام  -نيميتازيبام اك�سازيبام  -اك�سازوالم  -بينازيبام  -برازيبام  -تيمازيبام -ترتازيبام  -ترايازوالم  -فلوديازيبام  -فلورازيبام.
ي�ستثنى من هذا اجلدول الأدوية التي حتتوي على  15جمم ف�أقل من
مركبات الفينوباربيتون وكذلك الأ�شربة على �أن ال ت�صرف �إال بو�صفة
طبية ر�سمية.
مينع ا�سترياد مادة امليثاكولون منفردة كانت �أو يف �أي مركب �آخر.
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قانون احتادي رقم ( )20ل�سنة 1995
يف �ش�أن الأدوية وامل�ستح�ضرات امل�ستمدة من م�صادر
طبيعية
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قانون احتادي رقم ( )20ل�سنة 1995
يف �ش�أن الأدوية وامل�ستح�ضرات امل�ستمدة من م�صادر طبيعية
نحن زايد بن �سلطان �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور امل�ؤقت،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 1972م يف �ش�أن اخت�صا�صاتالوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 1983م يف �ش�أن مهنة ال�صيدلةوامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة 1986م يف �ش�أن مكافحة املواداملخدرة وما يف حكمها،
 وعلى القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1987م ب�إ�صدار قانون العقوبات، وعلى القانون االحتادي رقم ( )35ل�سنة 1992م ب�إ�صدار قانونالإجراءات اجلزائية،
 وبنا ًء على ما عر�ضه وزير ال�صحة ،وموافقة جمل�س الوزراء وت�صديقاملجل�س الأعلى لالحتاد،
�أ�صدرنا القانون الآتي:

مادة (:)1
يف تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة
يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك:
قرين كل منها ما مل ِ
		
الدولة
		
الوزارة
		
الوزير

 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
 :وزارة ال�صحة.
 :وزير ال�صحة.
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الإدارة املخت�صة � :إدارة الرقابة الدوائية بوزارة ال�صحة �أو �أية	�إدارة 		
�أخرى تتوىل اخت�صا�صاتها طب ًقا للقانون.
		
اللجنة املخت�صة  :اللجنة املخت�صة بالنظر يف ت�سجيل الأدوية
وامل�ستح�ضرات امل�ستمدة من م�صدر �أو م�صادر طبيعية
		
بوزارة ال�صحة ،والتي ي�صدر بت�شكيلها وتنظيم �سري
		
العمل بها قرار من الوزير.
		
		
الدواء �أو
 :كل دواء �أو م�ستح�ضر يحتوي على مواد فاعلة من �أ�صل
نباتي �أو حيواين �أو غري ذلك من امل�صادر الطبيعية،
امل�ستح�ضر
معب�أ يف عبوة نهائية ومهي�أ بق�صد عالج الإن�سان �أو
امل�ستمد من
احليوان من الأمرا�ض �أو الوقاية منها� ،سواء كان الدواء
م�صدر
�أو امل�ستح�ضر يف هيئته الطبيعية �أو يف �شكل م�سحوق �أو
�أو م�صادر
م�ستخل�ص �أو �صبغات �أو ع�صارات �أو �أي �شكل نتج عن
		
طبيعية
عملية تنقية �أو جتزئة �أو تركيز.
		
وال يعد م�ستمدً ا من م�صدر طبيعي �أي دواء �أو م�ستح�ضر
		
تدخل يف تكوينه مواد كيميائية خملقة �أو �شبه خملقة.

مادة (:)2
تعد بالإدارة املخت�صة يف الوزارة �سجالت خا�صة لت�سجيل الأدوية
وامل�ستح�ضرات امل�ستمدة من م�صدر �أو م�صادر طبيعية.
ويقت�صر الت�سجيل على الأدوية وامل�ستح�ضرات املعدة لال�ستعمال املو�ضعي �أو
عن طريق الفم �أو امل�ستقيم.
ويكون الت�سجيل بقرار من الوزير بنا ًء على اقرتاح اللجنة املخت�صة.
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مادة (:)3
ي�صدر ب�شروط الت�سجيل و�إجراءاته قرار من الوزير بنا ًء على اقرتاح الإدارة
املخت�صة.
وي�ؤخذ يف االعتبار عند النظر يف ت�سجيل �أي دواء �أو م�ستح�ضر م�ستمد من
م�صدر �أو م�صادر طبيعية املعلومات التي توفرها اخلربة يف ا�ستعمال النباتات
وامل�صادر الطبيعية الأخرى يف الطب ال�شعبي لفرتة زمنية منا�سبة ،والدرا�سات
التي �أوردتها املراجع والكتب العلمية املتخ�ص�صة والأبحاث املن�شورة.

مادة (:)4
يجوز للوزير بنا ًء على تو�صية اللجنة املخت�صة الإعفاء من بع�ض �شروط
الت�سجيل �إذا كانت الأدوية �أو امل�ستح�ضرات واردة يف د�ساتري الأدوية املعرتف
بها عامل ًيا �أو كان تداول الدواء �أو امل�ستح�ضر للأغرا�ض العلمية ولي�س للعالج.

مادة (:)5
يجب �أن تو�ضح يف الغالف اخلارجي ويف الن�شرة الداخلية لكل دواء �أو
م�ستح�ضر م�ستمد من م�صدر �أو م�صادر طبيعية املعلومات والبيانات التالية
باللغتني العربية والإجنليزية على الأقل:
 - 1ا�سم الدواء �أو امل�ستح�ضر ورقم ت�سجيله يف الوزارة مع الإ�شارة �إىل
الد�ستور �أو املرجع العلمي �أو الرتاثي الذي ح�ضر الدواء مبوجبه �إن وجد.
� - 2أ�سماء املواد الطبيعية الفاعلة التي تدخل يف تركيب الدواء
�أو امل�ستح�ضر ومقاديرها.
 - 3تاريخ �صنع الدواء �أو امل�ستح�ضر وتاريخ انتهاء �صالحيته لال�ستعمال
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�إذا كانت هذه ال�صالحية تنتهي بفوات زمن معني.
 - 4ا�سم اجلهة املنتجة للدواء �أو امل�ستح�ضر.
 - 5التعليمات والتحذيرات التي تقرتن بكيفية ا�ستعمال الدواء �أو
امل�ستح�ضر.

مادة (:)6
للوزير بنا ًء على تو�صية اللجنة املخت�صة �أن يقرر ما ي�أتي:
 - 1اعتماد ت�سجيل �أي دواء �أو م�ستح�ضر م�ستمد من م�صدر �أو م�صادر
طبيعية متى ثبتت �صالحيته للتداول.
 - 2منع تداول �أي دواء �أو م�ستح�ضر يثبت يف �أي وقت �أنه م�ضر بال�صحة،
ويف هذه احلالة يجب �شطب الدواء �أو امل�ستح�ضر من �سجالت الوزارة �إذا
كان م�سج ًال بها ،وت�ضبط جميع الكميات املوجودة منه �أينما ُوجدت ويتم
�إتالفها دون �أن يكون لأ�صحابها حق الرجوع على الوزارة بالتعوي�ض.
 - 3منع تداول �أي دواء �أو م�ستح�ضر �إذا تبني �إجراء تعديل على مكوناته
وطرحه للتداول قبل �إعادة ت�سجيله.
 - 4حتديد �أ�سعار الأدوية وامل�ستح�ضرات امل�ستمدة من م�صدر �أو م�صادر
طبيعية و�إعادة النظر يف تلك الأ�سعار.

مادة (:)7
ال يجوز تداول �أي دواء �أو م�ستح�ضر م�ستمد من م�صدر �أو م�صادر طبيعية �إال
بعد ت�سجيله يف الوزارة.
ويجب �إعادة ت�سجيل الدواء �أو امل�ستح�ضر �إذا �أجري �أي تعديل يف مكوناته.

�صفحة 58 -

كتاب  :8ت�شريعات ال�صيدلة والأدوية

كما يجب ت�سجيل كل جهة منتجة لدواء �أو م�ستح�ضر م�ستمد من م�صدر �أو
م�صادر طبيعية ترغب يف ت�سويق ذلك الدواء �أو امل�ستح�ضر يف الدولة.

مادة (:)8
ال يجوز ا�سترياد الأدوية وامل�ستح�ضرات امل�ستمدة من م�صدر �أو م�صادر
طبيعية �أو ت�صنيعها �أو ت�سويقها �أو ت�صديرها �إال بعد احل�صول على ترخي�ص
بذلك من الوزارة.
وحتدد �شروط الرتخي�ص باال�سترياد �أو الت�صنيع �أو الت�سويق �أو الت�صدير
و�إجراءات احل�صول على هذا الرتخي�ص بقرار من الوزير.

مادة (:)9
يجوز لكل ذي م�صلحة التظلم من القرار ال�صادر برف�ض الت�سجيل �أو ب�شطبه
�أو برف�ض الرتخي�ص.
يوما على الأكرث من تاريخ ت�سليم قرار
ويقدم التظلم �إىل الوزير خالل ثالثني ً
الرف�ض.
ويكون قرار الوزير بالبت يف التظلم نهائ ًيا.

مادة (:)10
ال يعفي احل�صول على الرتاخي�ص املن�صو�ص عليها يف هذا القانون من
احل�صول على الرتاخي�ص الأخرى التي قد ت�ستلزمها القوانني �أو اللوائح �أو
النظم املعمول بها.
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مادة (:)11
تتوىل الإدارة املخت�صة بالوزارة مراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات
ال�صادرة ً
تنفيذا له ويكون ملوظفي هذه الإدارة الذين ي�صدر بتحديدهم قرار
من وزير العدل باالتفاق مع الوزير �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ،ويكون
لهم بهذه ال�صفة على الأخ�ص حق الدخول �إىل الأماكن التي يدخل ن�شاطها
يف نطاق �أحكام هذا القانون  -عدا الأماكن املخ�ص�صة لل�سكن  -وذلك بغر�ض
الت�أكد من تنفيذ �أحكامه والقرارات املنفذة له ،و�ضبط احلاالت املخالفة،
وعلى ال�سلطات املحلية بالإمارات تقدمي الت�سهيالت الالزمة له�ؤالء املوظفني
لتمكينهم من القيام بعملهم.

مادة (:)12
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يق�ضي بها قانون �آخر يعاقب باحلب�س مدة
ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنة والغرامة التي ال تقل عن خم�سة �آالف
درهم ،وال تزيد على ع�شرة �آالف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من
ارتكب �أحد الأفعال الآتية:
 - 1قدم وثائق �أو �أدىل ببيانات غري �صحيحة �أو التج�أ �إىل طرق غري
م�شروعة ترتب عليها ت�سجيل دواء �أو م�ستح�ضر م�ستمد من م�صدر �أو
م�صادر طبيعية �أو منح الرتخي�ص با�سترياده �أو بت�صنيعه �أو بت�صديره �أو
بتداوله على خالف �أحكام هذا القانون.
 - 2ا�ستورد �أو �صدر �أو �صنع �أو اجتر يف دواء �أو م�ستح�ضر م�ستمد من
م�صدر �أو م�صادر طبيعية قبل احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة.
 - 3تداول دوا ًء �أو م�ستح�ض ًرا م�ستمدً ا من م�صدر �أو م�صادر طبيعية �صدر
قرار من ال�سلطة املخت�صة مبنع تداوله مع علمه بذلك.
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 - 4غ�ش �أو قلد دوا ًء �أو م�ستح�ض ًرا م�ستمدً ا من م�صدر �أو م�صادر طبيعية
�أو روج لدواء مغ�شو�ش �أو مقلد �أو قام ببيعه للغري مع علمه بالغ�ش �أو التقليد.

مادة (:)13
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يق�ضي بها قانون �آخر يعاقب بالغرامة التي
ال تقل عن �ألف درهم وال جتاوز خم�سة �آالف درهم كل �شخ�ص مرخ�ص له
باالجتار يف الأدوية �أو امل�ستح�ضرات امل�ستمدة من م�صدر �أو م�صادر طبيعية
خالف الت�سعرية املحددة من ِقبل الوزارة للدواء �أو امل�ستح�ضر.
ف�إذا تكررت املخالفة جاز احلكم ف�ض ًال عن الغرامة ب�إلغاء الرتخي�ص.

مادة (:)14
كل خمالفة لأحكام هذا القانون �أو القرارات ال�صادرة ً
تنفيذا له ال تندرج
حتت حكم �أي من املادتني ( )12و( )13من هذا القانون يعاقب مرتكبها
بالغرامة التي ال تقل عن �ألف درهم وال تزيد على خم�سة �آالف درهم ،وذلك
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يق�ضي بها قانون �آخر.

مادة (:)15
ال يجوز ت�سجيل �أي دواء �أو م�ستح�ضر �أو منح ترخي�ص مما �أ�شار �إليه هذا
القانون �إال بعد حت�صيل الر�سوم املحددة لذلك.
وي�صدر بتحديد ر�سوم الت�سجيل و�إعادة الت�سجيل والرتخي�ص قرار من جمل�س
الوزراء.
ويجوز للوزير بنا ًء على تو�صية اللجنة املخت�صة الإعفاء من بع�ض �أو كل ر�سوم
الت�سجيل �أو الرتخي�ص ،ويجب �أن يكون قرار الإعفاء م�سب ًبا.
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مادة (:)16
ال يخل تطبيق �أحكام هذا القانون مبا ن�صت عليه القوانني الأخرى يف جمال
تنظيم مهنة ال�صيدلة �أو يف جمال حظر املواد املخدرة وما يف حكمها �أو املواد
ال�سامة �أو اخلطرة.

مادة (:)17
ي�صدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (:)18
يلغى كل ن�ص يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

مادة (:)19
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ
ن�شره.
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