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 مر�سوم بقانون رقم )20( ل�سنة 2015
 بتعديل بع�ض اأحكام المر�سوم بقانون رقم )18( ل�سنة 1997

في �ساأن تنظيم مهنة ال�سيدلة والمراكز ال�سيدلية

نحن �سلمان بن حمد اآل خليفة              ملك مملكة البحرين بالنيابة. 
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )87( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 يف �شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة للمهن 
الطبية املعاونة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002، وتعديالته،
ال�شناعي  التنظيم  )نظام(  قانون  على  باملوافقة   2006 ل�شنة   )81( رقم  القانون  وعلى 

املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية،

وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

املواد: )14( و)21(  املادة )1(، ون�شو�س  "مهنة ال�شيدلة" الوارد يف  بتعريف  ُي�شتبدل 
الرابع،  الف�شل  وعنوان  اأخرية(،  فقرة  و)55  و)46(  و)45(   )1 فقرة  و)33  و)28(  و)27( 
ثالثة( و)93(  اأولى( و)91 فقرة  اأولى( و)58( و)83( و)86 فقرة  اأرقام: )57 فقرة  واملواد 
واملراكز  ال�شيدلة  �شاأن تنظيم مهنة  ل�شنة 1997 يف  بقانون رقم )18(  املر�شوم  و)107( من 

ال�شيدلية، الن�شو�س الآتية:
مادة )1( تعريف مهنة ال�سيدلة:

مهنة ال�سيدلة: جتهيز اأو تركيب اأو حت�شري اأو جتزئة اأو حيازة بق�شد البيع اأي دواء اأو عقار اأو 
نبات طبي م�شرح ببيعه يف ال�شيدليات اأو مادة �شيدلية ت�شتعمل من الباطن اأو الــــــــــــــظاهر اأو 
بطريق احلقن لوقايــة الإن�شــان من الأمرا�س اأو عالجه منها اأو يكون لها تاأثري فيزيولوجي على 

اجل�شم اأو تو�شف باأن لها هذه املزايا.
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مادة )14(: 
ل يجوز اإن�شاء مركز �شيديل اإل برتخي�س م�شبق من الهيئة، ويقدم طلب الرتخي�س اإلى الهيئة 

طبقًا لل�شروط والإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من جمل�س الإدارة.
مادة )21(: 

ل يجوز ا�شتخدام املركز ال�شيديل لغري الغر�س املرخ�س من اأجله، كما ل يـــــــــــــــجوز اأن يكون 
له ات�شال مبا�شر اأو غري مبا�شر مع م�شكن خا�س بال�شكل الذي يجعله جزءًا منه.  

مادة )27(: 
البحرينية،  وال�شركات  البحرينيني  للمواطنني  اإل  بفتح �شيدلية عامة  الرتخي�س  ل يجوز منح 
بــــــــــــــــعقوبة  عليه  محكومًا  ملكيتها  يف  ال�شركاء  من  اأي  اأو  ال�شيدلية  مالك  يكون  األ  �شريطة 
جناية اأو يف جرمية مخلة بال�شرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد ُرد اإليه اعتباره يف احلالتني، اأو �شدر 

عفو عنه من ال�شلطات املخت�شة.
ويجب يف جميع الأحوال اأن يعهد باإدارة ال�شيدلية اإلى �شيديل قانوين ُتخطر به الهيئة من قبل 

مالك ال�شيدلية، ول يجوز ملدير ال�شيدلية اإدارة اأكرث من �شيدلية واحدة يف اآن واحد.
ويجب اأن يتواجد يف ال�شيدلية يف جميع الأوقات التي تكون فيها مفتوحة للجمهور �شيديل قانوين 

ملبا�شرة العمل ال�شيديل بها.
مادة )28(:

ل يجوز الرتخي�س لأي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري منفردًا اأو ب�شفته �شريكًا يف �شركة بفتح اأكرث 
من خم�س �شيدليات. 

اأي  واحدة يف  �شيدلية  بواقع  املادة  الأولى من هذه  الفقرة  اإليه يف  امل�شار  العدد  ويجوز جتاوز 
منطقة تزيد م�شاحتها على خم�شة كيلومرتات مربعة ول توجد بها �شيدلية قائمة، وذلك طبقًا 

لل�شوابط والإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من جمل�س الإدارة.
مادة )33 فقرة 1(:

1- يجب على مالك ال�شيدلية - فور ترك مدير ال�شيدلية العمل بها - اأن  يخطر الهيئة بذلك 
بكتاب م�شجل، وعلى مالك ال�شيدلية اأن يعني مديرًا جديدًا لها خالل مدة ل جتاوز ثالثني يومًا 
من تاريخ الرتك، ويخطر الهيئة بذلك مبوجب كتاب م�شجل مرفق به موافقة مكتوبة من املدير 

اجلديد بقبول اإدارة ال�شيدلية.
مادة )45(:

اأي �شخ�س  وامل�شانع، يحظر على  ال�شناعية  الأن�شطة  تنظم  التي  بالقوانني  الإخالل  مع عدم 
طبيعي اأو اعتباري اإن�شاء م�شنع لالأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية دون تقدمي ما يفيد موافقة 

الهيئة با�شتيفاء املوا�شفات واملقايي�س التي حتددها الهيئة.
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ويف جميع احلالت، يحظر ت�شغيل اأي م�شنع لالأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية دون احل�شول 
على �شهادة ت�شغيل من الهيئة.

وحُتدد بقرار من جمل�س الإدارة اإجراءات تقدمي طلب املوافقة وال�شهادة امل�شار اإليهما يف هذه 
املادة وقواعد منحهما والبيانات التي تدون فيهما ومدة �شريانهما والر�شوم املقررة عليهما. 

مادة )46(:
املادة  يف  اإليهما  امل�شار  وال�شهادة  املوافقة  طلب  برف�س  ال�شادر  بالقرار  الإخطار  على  ت�شري 
)45( من هذا القانون والتظلم منه والطعن عليه ذات الأحكام املقررة يف املادة )20( من ذات 

القانون. 
مادة )55 فقرة اأخرية(:

واأية  فيها  القيد  وا�شرتاطات  ال�شجالت  هذه  مناذج  بتحديد  الإدارة  جمل�س  من  قرار  وي�شدر 
متطلبات تكفل �شالمتها ومنع العبث والتالعب مبا يدون بها من بيانات ومعلومات.

الف�سل الرابع:
ا�ستيــراد وت�سدير وت�سويق واأبحاث ودرا�سات الأدوية وامل�ستح�سرات ال�سيدلية.

مادة )57 فقرة اأولى(:  
كانت  ولو   - ال�شيدلية  وامل�شتح�شرات  الأدوية  ا�شتيــراد  يــجوز  ل  الدوائية،  املن�شاآت  با�شتثناء 
عينات طبية جمانية - اإل بوا�شطة املراكز ال�شيدلية وب�شرط احل�شول على ترخي�س بذلك من 

الهيئة، وفقًا لل�شــروط والإجراءات التي ي�شدر بتحديدها قرار من جمل�س الإدارة. 
مادة )58(:

يحظر ا�شترياد الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية لال�شتعمال ال�شخ�شي �شواء على �شكل طرود اأو 
غريها، ما مل ت�شتوف ال�شروط التي ي�شدر بتحديدها قرار من جمل�س الإدارة. 

مادة )83(:
اأو امل�شتح�شر ال�شيديل املدون يف الو�شفة الطبية دواًء  اأن ي�شتبدل بالدواء  ل يجوز لل�شيديل 
اآخر، وا�شتثناًء من ذلك يجوز لل�شيديل مبوافقة املري�س �شرف دواء مماثل للدواء املدون يف 
الدواء  اللذين يف  الرتكيز  وبذات  الفعالة  املادة  الدواء يحتوي على ذات  اإذا كان هذا  الو�شفة 

املو�شوف، وذلك ما مل يدون الطبيب على الو�شفة اأنه يتعني �شرف ذات الدواء املو�شوف. 
مادة )86 فقرة اأولى(:

ُيحدد بقرار من جمل�س الإدارة احلد الأق�شى للربح امل�شموح به يف جتارة الأدوية وامل�شتح�شرات 
ال�شيدلية، ويح�شب الربح يف كل مادة اأو م�شتح�شر �شيديل على اأ�شا�س تكلفته كما هو مبني يف 
الفواتري الر�شمية، على اأن تقل ن�شبة الربح امل�شموح بها كلما زاد �شعر التكلفة وتزيد كلما قل 

�شعر التكلفة.
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مادة )91 فقرة ثالثة(:
ومينح املوظفون امل�شار اإليهم يف الفقرة الأولى من هذه املادة �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي 
بقرار من وزير العدل بالتفاق مع جمل�س الإدارة، وذلك بالن�شبة للجرائم املن�شو�س عليها يف 
هذا القانون والتي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم، وحتال املحا�شر 

املحررة بالن�شبة لهذه اجلرائم للنيابة العامة بقرار من الرئي�س التنفيذي.
مادة )93(:

اأ- يعاقب باحلب�س مـدة ل تقـل عن ثالثة اأ�شهر وبغرامة ل جتاوز ع�شرة اآلف دينار اأو باإحدى 
مواد  من  فيه  يكون  ما  وم�شادرة  املخالفة  فيه  وقعت  الذي  املحل  وغلق  العقوبتني،  هاتني 

وجتهيزات، كل من:
لالأدوية  م�شنع  بت�شغيل  قام  اأو  اأن�شاأ  اأو  ترخي�س،  بدون  �شيدليًا  مركزًا  اأدار  اأو  اأن�شاأ   -1
وامل�شتح�شرات ال�شيدلية دون احل�شول على ال�شهادة امل�شار اإليها يف املادة )45( من 

هذا القانون �شارية املفعول.   
ترتب عليها دون وجه حق  اإلى طرق غري م�شروعة  اأو جلاأ  بيانات غري �شحيحة  2- قدم 
احل�شول على الرتخي�س باإن�شاء مركز �شيديل اأو مكان لتخزين الأدوية خارج املركز 

ال�شيديل اأو احل�شول على ال�شهادة امل�شار اإليها يف املادة )45( من هذا القانون.
3- قام بتخزين اأدوية اأو م�شتح�شرات �شيدلية خارج مركز �شيديل يف مكان غري مرخ�س.
        ويف جميع احلالت، يتوجب على الهيئة غلق املحل الذي وقعت فيه املخالفة اإداريًا حلني 

الف�شل يف الدعوى اجلنائية.
ب- يعاقب كل من خالف حكم املادة رقم )53( من هذا القانون باحلب�س مـدة ل تقـل عن ثالثة 
اأ�شهر وبغرامة ل جتاوز ع�شرة اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني، وللمحكمة اأن تق�شي 

بغلق املحل الذي وقعت فيه املخالفة وم�شادرة ما يكون فيه من مواد وجتهيزات. 
الدعوى  يف  الف�شل  حلني  اإداريًا  املخالفة  فيه  وقعت  الذي  املحل  غلق  الهيئة  على  ويتوجب       

اجلنائية. 
مادة )107(:

ل تخل اأحكام هذا القانون باأي من اأحكام القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدرة 
واملوؤثرات العقلية.

املادة الثانية
ُت�شاف تعريفات "الهيئة" و"جمل�س الإدارة" و"الرئي�س التنفيذي" و"من�شاأة دوائية" اإلى 
املادة )1( من املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز 
ال�شيدلية، وُت�شاف فقرة ثانية اإلى املادة )23( وبند جديد برقم )4( اإلى املادة )26(، وُت�شاف 
مواد جديدة باأرقام )40 مكررًا( و)63 مكررًا( و)96 مكررًا( و)99 مكررًا( و)107 مكررًا(، 

ن�شو�شها الآتية: 
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مادة )1(: 
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.

جمل�ض الإدارة: جمل�س اإدارة الهيئة.
الرئي�ض التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة.

من�ساأة دوائية: املن�شاأة املرخ�س لها مبمار�شة اأن�شطة ا�شترياد اأو ت�شدير اأو ت�شويق الأدوية اأو 
اإجراء الأبحاث والدرا�شات الدوائية.

مادة )23 فقرة ثانية(:
ول يجوز حفظ اأو تخزين الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية يف مكان م�شتقل عن املركز ال�شيديل 
اإل بعد احل�شول على ترخي�س بذلك من الهيئة - بعد �شداد الر�شم املقرر- وفقًا لالإجراءات 
املقررة يف هذا القانون يف �شاأن الرتخي�س للمراكز ال�شيدلية، وي�شدر قرار من جمل�س الإدارة 
بال�شرتاطات الواجب توافرها يف هذه الأماكن وال�شوابط الواجب مراعاتها اأثناء نقل الأدوية 

وامل�شتح�شرات ال�شيدلية من هذه الأماكن واإليها.
مادة  )26 بند 4(:

4- اإذا ثبت اأن املركز ال�شيديل يتم ت�شغيله اأو اإدارته من قبل �شخ�س اآخر غري املرخ�س له اأو 
اأحد العاملني لديه. 

مادة )40 مكرراً(:
يجوز لل�شيدلية بعد احل�شول على ترخي�س من الهيئة و�شداد الر�شم املقرر لهذا الرتخي�س 
العاملني  القانونيني  ال�شيادلة  بوا�شطة  لالأفراد، وذلك  الب�شيطة  املختربية  الفحو�شات  اإجراء 
بها، وي�شدر قرار من جمل�س الإدارة بتحديد اأنواع الفحو�شات املختربية و�شوابط واإجراءات 

الرتخي�س وفئات الر�شوم املقررة.
مادة )63 مكرراً(:

يجوز الرتخي�س للمن�شاآت الدوائية مببا�شرة اأن�شطة ا�شترياد وت�شدير وت�شويق الأدوية واإجراء 
على  املقرر  وبالر�شم  بتحديدها  ي�شدر  التي  لل�شروط  وفقًا  الدوائية  والدرا�شات  الأبحاث 
الدوائية  للمن�شاأة  املرخ�س  الن�شاط  الرتخي�س  ويحدد  الإدارة،  جمل�س  من  قرار  الرتخي�س 

مبمار�شته، وتكون مدة الرتخي�س �شنة واحدة قابلة للتمديد ملدد مماثلة.
مادة )96 مكرراً(:

مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية لل�شخ�س الطبيعي، يعاقب ال�شخ�س العتباري بالغرامة 
التي ل جتاوز ع�شرين األف دينار اإذا ارتكبت اأي من اجلرائم املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون 
با�شمه اأو حل�شابه اأو ملنفعته، وكان ذلك نتيجة موافقة اأو ت�شرت اأو اإهمال ج�شيم من ع�شو جمل�س 

اإدارة اأو رئي�س اأو مدير اأو اأي م�شئول اآخر مفو�س من قبل ذلك ال�شخ�س العتباري.
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مادة )99 مكرراً(:
مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية اأو املدنية، ومبراعاة حكم املادتني )98( و)99( من هذا 
القانون، يكون للجنة توقيع اجلزاءات التالية على املراكز ال�شيدلية التي تثبت مخالفتها لأحكام 

هذا القانون:
1- الإنذار.

2- غلق ال�شيدلية ملدة ل جتاوز �شنة واحدة.
3- اإلغاء ترخي�س ال�شيدلية نهائيًا و�شطب ا�شمها من �شجل الهيئة.

4- حرمان مالك ال�شيدلية اأو اأي من ال�شركاء فيها، اإذا كانت �شركة، من احل�شول على تراخي�س 
جديدة بفتح �شيدليات ملدة ل جتاوز خم�س �شنوات من تاريخ �شدور قرار احلرمان.

مادة )107 مكرراً(:
وفقًا  اعتباري  اأو  طبيعي  �شخ�س  اأي  مل�شلحة  املقررة  باحلقوق  القانون  هذا  اأحكام  تخل  ل 

لالتفاقيات الثنائية اأو الدولية املعمول بها يف مملكة البحرين.
املادة الثالثة

على ال�شيدليات توفيق اأو�شاعها مبا يتفق واأحكام هذا القانون خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ 
العمل باأحكامه.

املادة الرابعة
ُيلغى تعريفا "الوزارة" و"الوزير" من املادة )1( من املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 
يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية، وُتلغى املواد )17( و)29( و)30( و)31( 

و)32 فقرة ثانية( و)34( من ذات القانون.
املادة اخلام�سة

ُت�شتبدل كلمة "الهيئة" بكلمة "الوزارة" وعبارة "جمل�س الإدارة "بكلمة "الوزير"، وعبارة 
ومراقبة  ال�شيدلة  الوزارة" و"اإدارة  ال�شيدلة يف  "اإدارة  بالهيئة" بعبارات:  املخت�شة  "اجلهة 
الأدوية يف الوزارة" و"اإدارة ال�شيدلة ومراقبة الأدوية" و"جلنة ال�شيدلة ومراقبة الأدوية يف 
"مملكة  وعبارة  ال�شيدلية"  "�شاحب  بعبارة  ال�شيدلية"  "مالك  عبارة  وّت�شتبدل  الوزارة"، 
البحرين" بعبارة "دولة البحرين" وعبارة" مالك ال�شيدليات" بعبارة "اأ�شحاب ال�شيدليات" 
وكلمة "اجلنائية" بكلمة "اجلزائية" وعبارة "الرئي�س التنفيذي" بعبارة "وكيل وزارة ال�شحة"، 
وذلك اأينما وردت يف املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن مهنة ال�شيدلة واملراكز 

ال�شيدلية.
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املادة ال�ساد�سة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به بعد م�شي �شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين بالنيابة
               �سلمان بن حمد اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 1 ذي القعدة 1436هـ
املوافق: 16 اأغ�شط�س 2015م


