
 1997 لسنة )18( رقم بقانون مرسوم
 الصيدلية والمراآز الصيدلة مهنة تنظيم شأن في

  
  البحرین دولة يرمأ خليفة آل انسلم بن عيسي نحن
  الدستور، على اإلطالع بعد

   ،1975لسنة ) 4(وعلى األمر األميري رقم 
م     انون رق وم بق ى المرس نة ) 26(وعل يدلة والمر   1975لس ة الص يم مهن أن تنظ ي ش ز  ف اآ

   له،  المعدلةالصيدلية، والقوانين 
واد   1973لسنة  ) 4(وعلى المرسوم بقانون رقم      ي الم والمستحضرات    بشأن مراقبة التداول ف

  المخدرة واستعمالها، والقوانين المعدلة له،
  هالت العلمية،ؤ في شأن تقویم الم1995لسنة ) 19(وعلى المرسوم بقانون رقم 
    الخاصة،المستشفيات بشأن 1986لسنة ) 23(وعلى المرسوم بقانون رقم 

 األسنان، وطب البشري الطب مهنة مزاولة شأن 1989لسنة  ) 7(على المرسوم بقانون رقم     و
  ، الصحة یروز عرض على وبناء
  ، الشورى مجلس رأي أخذ وبعد
  ، الوزراء مجلس موافقة وبعد

  
  اآلتي بالقانون رسمنا

 تعاریف
 -1- مادة

   آل قرین الموضحة المعاني التالية والعبارات بالكلمات یقصد لقانونا هذا أحكام تطبيق في
 -:ذلك بغير النص سياق یقض لم امنها م
  .البحرین دولة    : الدولة
  .الصحة وزارة  : الوزارة
  .یفوضه من أو الصحة وزیر  :  الوزیر
ار  أو دواء يأ البيع بقصد حيازة أو تجزئة أو تحضير أو ترآيب أو تجهيز :الصيدلة مهنة   عق

ات  أو ي  نب ادة  أو طب يدلية م تعمل  ص ن  تس اطن  م اهر  أو الب الظ
وان  أو اإلنسان  لوقایة الحقن بطریق أو  یكون  أو عالجه  أو األمراض  من  الحي
 المزایا هذه لها بأن توصف أو الجسم على لوجيیوفيز تأثير لها

 قانونلل فقًاو الصيدلة مهنة بمزاولة له رخص صيدلي آل :قانوني صيدلي
 للقانون ًابقط القانوني للصيدلي مساعد آل      :صيدلة فني

 للجمهور وبيعها الطبية توتحضير الوصفا األدویة لبيع المعدة الصيدلية هي :العامة الصيدلية
 الجمهور من معينة لفئة أو  لهيئة أو طبية لمؤسسة التابعة الصيدلية هي :الخاصة الصيدلية



 .الخاصة والصيدليات وفروعها العامة ياتالصيدل :الصيدلية المراآز
  تجزئة أو  تجهيز أو إنتاج أو ترآيب أو تحضير فيها یتم التي الجهة هو :األدویة مصنع

 .بالجملة البيع بقصد األدویة                  
 

 األول لالفص
 الصيدلة وفني الصيدلة  مهنة مزاولة في

 
  -2-  مادة

  أحكام وفق  بذلك،  ترخيص على حاصال یكن  لم  ما لةالصيد مهنة یزاول  أن ألحد وزال یج
 .القانون

 :یأتي ما الترخيص هذا یطلب فيمن ویشترط
   األسباب  من  وجد إذا الشرط هذا من یستثني أن وللوزیر الجنسية، بحریني یكون أن -1

 .ذلك رریب ما 
 معترف آلية من یعادلها ما أو صيدلة في بكالوریوس شهادة على حاصال یكون نأ -2

 .بها     
 .الغرض لهذا تشكل لجنة قبل من ًاخاص اختبارَا یجتاز نأ -3
 ما األمانة، أو بالشرف مخلة جریمة في أو جنایة بعقوبة عليه محكوما یكون إال -4

 .المختصة السلطات من عنه عفو صدر أو الحالتين، في هراعتبا إليه رد قد یكن لم    
  
  
 -3-  مادة

ى  الحصول  في یرغب من على یجب رخ  عل ة  يصت ة  بمزاول دم  أن الصيدلة  مهن اً  یق ذلك  طلب  ب
 - :التالية المستندات به رفقًام الوزارة، إلى

 .المختصة الجهات من عليها قًاومصد معتمدة المطلوبة العلمية الشهادة -1
       آان إذا وذلك سنوات، خمس عن تقل ال مدة الصيدلة لمهنة ممارسته تفيد شهادة -2

 .الجنسية بحریني غير الترخيص طالب    
  .أیة مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة، ویصدر بها قرار من الوزیر -3

  
  -4-  مادة

 وفق ، بذلك  ترخيص على حاصال یكن  لم  ما صيدلة فني مهنة یزاول أن  شخص  ألي یجوز  ال
 .القانون  أحكام

 :یأتي ما الترخيص هذا یطلب  فيمن ویشترط 
      إذا الشرط  هذا من البحریني  غير  یستثنى أن  وللوزیر الجنسية، بحریني یكون أن -1



 .لكذ  یبرر ما األسباب من وجد      
ون أن -2 ال یك ى حاص هادة، عل وم ش يدلة دبل ا أو ص ا م ن یعادله ة م د أو آلي     معه

 . به معترف
  لم ما ، األمانة أو بالشرف مخلة جریمة في أو جنایة بعقوبة عليه محكوما یكون الأ -3
 .المختصة السلطات من عفو صدر أو نتيالحال في اعتباره إليه در قد  یكن    

  
 

 -5-  مادة
   بذلك  طلبا  یقدم  أن صيدلة  فن مهنة بمزاولة  ترخيص  على الحصول في یرغب من على  یجب
 - :التالية المستندات به  قًافوف  الوزارة، إلى

 .المختصة الجهة من  عليها  قًاومصد معتمدة  المطلوبة العلمية  الشهادة -1
 آان  إذا  وذلك  سنوات، ثالث عن تقلال  مدة صيدلة فني  لمهنة  ممارسته تفيد  شهادة -2

 .الجنسية بحریني غير الترخيص طالب
 .الوزیر من  قرار  بها ویصدر  الوزارة، تطلبها  قد  أخرى مستندات یةأ -3

  
  
 -6-  مادة

ة  ترخيصاً  الصيدلة  يوفن  ليالصيد من آل یمنح ه  بمزاول دة  مهنت نتين  لم ة  س د  قابل ددًا   للتجدی م
 .ثلةمما أخرى
ل  على بشهر سریانه مدة انتهاء قبل الترخيص تجدید طلب ویقدم د  األق رر  الرسم  سداد  بع  المق
وزارة  مضاعًفا،   الرسم یحصل الميعاد في تقدیمه عن التأخير حالة وفي لذلك، د  عدم  ولل  تجدی

 .مقبول عذر دون شهرین، عن التأخير مدة زادت  إذا الترخيص
ذي  الصيدلي  المرآز  من  بارز مكان في هتجدید أو الترخيص یوضع أن ویجب زاول  ال ه  ی   في
 .العمل

  
 -7- مادة

ه،  تاریخ من یوًما ثالثين خالل تجدید وطلب الترخيص طلب في تبت أن الوزارة على و تقدیم
  ثالثين فوات ویعتبر مسببا، تجدیده رفض أو الترخيص برفض الصادر القرار یكون أن یجب
ه  تجيب أن دون تجدید طلب أو الترخيص طلب تقدیم على مًا  یو وزارة  عن ة  ال  و  رفضه  بمثاب
   إبالغه تاریخ من یوما ثالثين خالل الوزیر إلى یتظلم أن مرفوضا اعتبر أو طلبه رفض  لمن

القرار الرفض الصادر ب اریخ من أو ب اره  ت ون ،ًاوضمرف  اعتب رار ویك وزیر ق ي بالبت ال  ف
 .هتقدیم  تاریخ من یوما ثالثين خالل  التظلم
 .رفضه بمثابة عنه اإلجابة دون التظلم تقدیم  على مًایو ثالثين فوات  ربویعت



ه ظت رفض  ولمن ر  أو لم ي  یطعن  أن مرفوضا  اعتب رار  ف الرفض  الصادر  الق ي  أو ب ار  ف  اعتب
ة  الكبرى المحكمة أمام مرفوضًا التظلم اریخ إخطاره           خمسة  خالل  المدني ًا من ت ين یوم  وأربع

 .مرفوضا تظلمه عتبارا تاریخ  من أو تظلمهبرفض 
  
  
 -8-  مادة

م  رخص  الذین الصيدلة فنيي لقيدآخر   وسجل الصيادلة دلقي سجل الوزارة في ینشأ ة  له  بمزاول
انون،  أحكام وفق المهنة ا  سجل  آل  ویتضمن  الق راه  م وزارة  ت ًبا  ال ات،  من  مناس ى   البيان  وعل
 :األخص
 .وجنسيته وسنه   الصيدلة فني أو الصيدلي اسم -1
 .وتاریخها ومصدرها عليها الحاصل  العلمية  تالمؤهال -2
 .واإلقامة العمل مقر -3
 .الوزارة في  والترخيص التسجيل مكتب من الصادر  الترخيص وتاریخ  رقم -4

  
  
 -9-  مادة

ة  ترخيصًا منح صيدلة فني أو صيدلي آل على یجب ه،  لمزاول وزارة  یخطر  أن مهنت اب  ال  بكت
جل الل مس ة خ ر خمس ًا عش ى یوم ر عل ن األآث ا م رته ریخت ل، مباش وان العم ز بعن  المرآ

 .العنوان هذا على یطرأ تغيير وبكل فيه یعمل الذي الصيدلي 
  
  
 الثاني الفصل

 عليهم  المحظورة واألعمال الصيادلة واجبات
  
 -10-  مادة

ة  مراعاة الصيادلة على ي  ةان واألم الدق ع  ف افظوا  وان تصرفاتهم،  جمي ى  یح د  عل  وشرف  تقالي
رام  من  ساسأ على بينهم عالقةال تقوم وأن المهنة، ادل  االحت اون  المتب ق  والتع ي  الوثي ة  ف   خدم

يهم  المرضى،  وا أن وعل ة  یتجنب ر  المزاحم ا وآل  المشروعة غي أنه  من  م ل ش ة من  الني  آرام
 .األدبية أو العلمية مكانته من  االنتقاصأو طبيب أو صيدلي أي

  



 -11-  مادة
ين  الجمع  للصيدلي  یجوز ال ة  ب ة  مهن ة  لصيدلة ا مزاول  أو األسنان  طب   البشري  الطب  ومهن

 .مؤهالتها على حاصال آان لو حتى البيطري،  الطب
ر وال ة تعتب ر مزاول روعة غي ة مش ا الطب لمهن وم م ه یق ن الصيدلي ب عافات م ة اإلس  األولي
ي يدليته ف ي ص ة ف وادث حصول حال ي ح قرالط ف االت أو ی ه أن إال .القصوى الضرورة ح

ع ه یمتن ع دواء أي وصف علي فة خاض ة لوص ر أو طبي ك غي ا ذل ر مم ًاقانو یعتب ة ن  مزاول
  .الطب لمهنة

 
 -12-   مادة

 وآرامة تتفق ال التي اإلعالن طرق من طریقة یةأب لنفسه بالدعایة  یقوم أن للصيدلي یجوز  ال
 .المهنة

  
 -13-   مادة

ع ى  یمتن يدلي أيعل ي أن ص رًا یفش ًاخا س د ص ه بأح ع أو عمالئ دًا أح یطل
ى راض عل ي األم ف الت ا تكش فة عنه ة الوص ة الطبي ه المقدم ن إلي د م ه أح ي أو عمالئ  الت
 .قانونا بها یصرح التي الحاالت في إال مهنته،  طریق عن علمه  إلى وصلت قد تكون

 
 

 الثالث الفصل
 الصيدلية المراآز
 األول الفرع
 عامة أحكام

  
 -14-  مادة

رخيص  إال صيدلي  مرآز  نشاء إ یجوز ال وزارة،  من  مسبق  بت دم  ال رخيص    طلب  ویق ى  الت  إل
وزارة ق ال روط وف راءات الش ي واإلج در الت دها  یص رار بتحدی ن  ق وزیر،  م نح وال  ال  یم

رخيص يدلي إال الت ي الص ية بحرین ل ال الجنس ره یق ن عم دى ع رین إح نة، وعش  س
ى  رأسمالها من  % 50 یكون أن على لشرآة أو ل  عل ا  األق د   مملوآ ر   التأسيس   عن  نم   ألآث

 . صيدلي
 .ةثالور لصالح صيدلي بمعرفة الصيدلية تدار أن جاز الصيدلية، صاحب توفي وإذا



 -15-  مادة
 .للغير  عنه التنازل  یجوز وال صيًاشخ صيدلي مرآز بفتح الترخيص یكون
 عليه ووجب  آخر  شخص إلى الصيدلية  ملكية  انتقلت إذا  القانون  بقوة يًامنته  الترخيص  ویعتبر

 .جدید  خيصتر  على الحصول
  
 -16- مادة

رآز الم في توافرت  إذا  إال السابقتين، المادتين في عليه  المنصوص  الترخيص یمنح  ال
  تقررها  التي األخرى  والشروط الوزیر، من قرار  بتحدیدها یصدر  التي االشتراطات الصيدلي
 .المختصة الرسمية الجهات

  
  
 -17- مادة

 صيدلي  مرآز أقرب وبين به الترخيص لمطلوبوا الصيدلي المرآز بين المسافة قلت الأ یجب
ا  المرخص الصيدلية المراآز ذلك من وتستثنى مترا، وخمسين مائتين عن له مرخص  وقت  له
 .القانون بهذا العمل

 
 -18- مادة

 تتضمن أن على بها،  المرخص  الصيدلية المراآز  لقيد  خاصة بسجالت  االحتفاظ  الوزارة  على
 :التالية البيانات
 وعنوانه الصيدلي  رآزالم اسم -1
 الصيدلي المرآز  مالك اسم -2
 للمرآز لوالمسؤ المدیر اسم -3
 المرآز  ترخيص  وتاریخ  رقم -4
 الوزارة تحددها  أخرى بيانات أیة -5

  
 -19-   مادة

رخيص  یمنح تح  الت دة  الصيدلي  المرآز  بف ة  سنوات  ثالث  لم د  قابل دًدا  للتجدی ة  أخرى  م . مماثل
   لذلك، المقرر الرسم سداد بعد  األقل على بشهر الترخيص مدة تهاءان قبل التجدید طلب ویقدم
  .الترخيص على للحصول الالزمة الشروط جميع توافر التجدید عند ویجب
د  طلب  تقدیم في التأخير حالة وفي دة  التجدی اليين    الشهرین   تتجاوز   ال لم اء     الت دة  النته   م

   . مضاعفا التجدید رسم یحصل الوزارة، منمقبول  بعذر غير ، الترخيص
وزارة ق ولل ز غل ًا الصيدلي المرآ م إذا إداری دم ل ا یق د طلب إليه رخيص تجدی ي الت اد ف   الميع
 .السابقة الفقرة في عليه المنصوص

  



 -20-  مادة
اریخ  من یوًما ثالثين خالل تجدیده وطلب الترخيص طلب في تبت أن الوزارة على ه،  ت  تقدیم

  فوات ویعتبر مسببا،  تجدیده رفض أو الترخيص برفض رالصاد القرار یكون أن ویجب
وزارة   عنه  تجيب  أن دون  تجدیده طلب أو الترخيص طلب تقدیم على  یوًما ثالثين ة  ال  بمثاب
ه  رفض  ولمن  رفضه ر مرفوضا    أو طلب تظلم  أن اعتب ى  ی وزیر  إل ين   خالل  ال ا  ثالث  من   یوًم
 بالبت  ریالوز ر قرا  ویكون   مرفوضا،  بارهاعت تاریخ من أو  الصادر بالقرار إبالغه   تاریخ
 .تقدیمه تاریخ من مًایو ثالثين خالل  التظلم في

  .رفضه بمثابة عنه اإلجابة دون التظلم تقدیم على ومًای ثالثين فوات ویعتبر
ه  رفض  ولمن ر  أو تظلم ي  یطعن  أن مرفوضاً  اعتب رار  ف الرفض  الصادر  الق ي  أو ب ار  ف  اعتب
ة  الكبرى المحكمة أمام ضًامرفو التظلم ين  خمسة  خالل  المدني اَ یو وأربع اریخ  من  م إخطاره   ت
 .مرفوضا تظلمه اعتبار تاریخ من أو تظلمه برفض

  
 
 -21-  مادة

 یكون أن  یجوز ال آما أجله، من المرخص  الغرض  لغير الصيدلي  المرآز استعمال یجوز  ال
 .خرآ محل  أو  عيادة أو  خاص مسكن  مع مباشر غير  أو مباشر اتصال له

  
  
 -22-  مادة

 .الوزارة  تحددها التي  والدفاتر  السجالت إمساك الصيدلية المراآز  على
  
  
 -23-   مادة

 یجب آما ارة،زالو تحددها التي  الضروریة التجهيزات الصيدلي المراآز في تتوافر  أن  یجب
 األصول حسب الصيدلي  المرآز   في الموجودة  األخرى الصيدلية  المواد وآافة األدویة  حفظ
 مستحضرات أو أدویة  أیة  فيها تحفظ أو  تعرض أن یجوز  وال جيدة، وبحال والعلمية، الفنية

 .استعمالها صالحية  مدة  انتهت صيدلية
 

 -24-  مادة
و  العربية باللغتين  ظاهرة وبحروف  واضح بخط الصيدلي  المرآز  واجهة  على  یكتب  أن  یجب

 .الصيدلي المرآز اسم  اإلنجليزیة



 -25-  مادة
ه  المرخص لىع یجب دًما  الحصول  ل ى  مق ة  عل ة  الموافق وزارة  من  المكتوب ى  ال ر  آل  عل  تغيي

ا  یقدم أن وعليه .المرآز في إجراءه یرید أساسي ذلك  طلب ق  بوصف  مصحوبا  ب دیالت  دقي  للتع
 .تعدیالت من تم بما سجالتها في الوزارة وتؤشر إجراؤها، لمطلوبا

  
  

 -26-  مادة
 - :اآلتية لااألحو في الصيدلية، لمراآزا تراخيص الوزیر من بقرار تلغي

 .الوزارة من مقبول عذر دون ، صدوره تاریخ من سنة خالل الترخيص یستعمل لم إذا -1
 .الوزارة من مقبول عذر بدون سنة، تجاوز مدة متصلة بصفة قًامغل الصيدلي المرآز بقاء -2
 .وزارةال موافقة دون آخر، مكان إلى مكانه من الصيدلي المرآز نقل -3
 

 الثاني الفرع
 الصيدلية المراآز من نوع بكل  خاصة  أحكام

 
 العامة  تالصيدليا  :أوًال

 
 -27-  مادة

ذا  العمل وقت القائمة دلياتيالص عدا فيما انون،  به نح  ال الق رخيص  یم تح  ت ة  صيدلية  ف  إال عام
 .له مرخص بحریني لصيدلي 

ي ویجب ع ف وال جمي دیرها أن األح يدلي ی رخص ص ه م ةبمزاو ل ة ل يدلة مهن ي الص  دول ف
 .صيدلي مرآز من أآثر یدیر أال على  البحرین،

 
  

 -28-  مادة
وز ال رخص یج ه للم تح ل يدلية بف ون أن ص ا یك ریكا أو مالك ر ش ن ألآث يدلية م دة، ص  واح
  العمل وقت بها المرخص وفروعها الصيدليات ذلك من ویستثنى 
 .القانون هذا بأحكام 
 

 -29-  مادة
 على وتسري الواحدة، الصيدلية حكم في -القانون هذا أحكام تطبيق في - يدليةالص فرع یعتبر
 .الفصل هذا وأحكام الصيدلية المراآز بتنظيم العامة األحكام الفرع

 



  
 -30-  مادة

ى  مطال صيدلية به الترخيص المطلوب المحل مدخل یكون أن یجب ق  عل ام  الطری  مباشرة  الع
 .تجاري مجمع نضم أو
 

 -31-  مادة
ة  لحاجتها بقًاط والقرى المدن من آل في لياتيدالص عدد یحدد أن للوزیر ه  ،الفعلي رر  أن ول  یق
  .جدیدة تراخيص إصدار وقف

 
 -32-  مادة

عن  مسئوال ویكون إشرافه تحت یعمل صيدلة بفني عمله في یستعين أن الصيدلية لمدیر یجوز
 .یرتكبه لذي الخطأ 

ة  مؤقتة بصفة الصيدلية یدیر أن الصيدلة لفني ویجوز دیرها  عن  نياب اء  م رة  أثن ه  فت ذر  غياب  لع
وزارة   المسئول المدیر یخطر أن وعلى الواحدة، السنة في أسبوعين على تزید ال لمدة قهري ال
 .بذلك مسجل ببكتا

 
 -33-  مادة

وزارة  یخطر  أن الصيدلية  عن المسئول المدیر على یجب -1 ور  ال ه  ف ا  العمل  ترآ اب   به  بكت
ى ، مسجل ين أن الصيدلية بصاح وعل دیرا یع دا م ا  جدی دة خالل له اوزت ال م تين تج  س

ًایو ن م اریخ  م رك،  ت ر الت وزارة ویخط اب ال جل بكت ذلك مس ا ب ه مرفق ة ب ة موافق  مكتوب
 .الصيدلية إدارة بقبول الجدید المدیر من
ة  مباشرة  الجدید للمدیر یجوز وال ي  عمل د  إال الصيدلية  ف ى  الحصول  بع ة  عل ة  موافق   مكتوب
 .الوزارة من

 
لم  أن إدارتها ترك عند الصيدلية مدیر على -2 ا  تس ي  م ه  ف واد  من  عهدت ة  الخاضعة  الم      للرقاب

ه،  من إلى -الوزیر من قرار بتحدیدها یصدر التي-  نسخ   ثالث  من   محضر   ویحرر  یخلف
ع ا  موق ن عليه ل اهمآلي م داها وترس ىإ إح وزارة، ل ظ ال ة وتحف ي  الثاني يدلية،  ف  الص
 .الثالثة بالصورة العمل ترك الذي الصيدلية مدیر ظویحتف

 
لم  أن العمل  سيترك  الذي المدیر على یجب للصيدلية، جدید مدیر تعيين عدم حالة وفي -3  یس

ا ي م ه ف ن عهدت واد م عة م ة، خاض ن للرقاب ع م جالت مواق دة الس ا المقي ى فيه  إل
اح يدلية بص ور الص دوب بحض ن من وزارة ع ين ال ين لح دیر تعي د، م ب جدی  ویج



ى ذا عل دوب ه تم المن دواليب خ زائن أو ال ة الخ ا  المحتوی اتم عليه وزارة،  بخ  ال
 .عنها مندوب بحضور إال ذلك بعد فضه یجوز وال

 
 

  -34- مادة
اة  مع  م  مراع رة  حك ة  الفق اد  من  الثاني ذا  من  )32( ةالم انون،  ه ي    یجوز   الق ة   ف ذر   حال  تع
  لهم المرخص الصيدلة  فنيي  أحد ترخيصال صاحب یكلف  للصيدلية جدید مدیر  تعيين 

ة   بصفة   الوزارة موافقة بعد  الصيدلية بإدارة الدولة في العملة  بمزاول دة   مؤقت  تجاوز  ال  لم
 .الواحدة السنة في یوما ستين

 في یوما ستين مدتها تتجاوز إال بشرط بإجازة الصيدلية مدیر قيام حالة في الحكم هذا ویسري
 .الواحدة السنة

  
 -35-   دةما

د  مدیر تعيين عدم حالة في دیر مؤقت      أو جدی ى   للصيدلية  م ه   المنصوص  النحو  عل ي  علي  ف
ا  الصيدلية  صاحب  على یجب السابقتين، المادتين ورا،  إغالقه وزارة  قامت   وإال ف ا  ال   بإغالقه
د  بحكم اإلخالل عدم مع وذلك لها، مدیر تعيين لحين إداریًا م  البن ادة  من  )2( رق  من  )26( الم
 .القانون هذا
 

 -36-  مادة
وزارة  إخطار  المسئولين، مدیریها أو الصيدليات أصحاب لىع اب  ال ل  مسجل  بكت دء  قب ي  الب  ف

 خاضعة مواد من فيها ما بيان آشف باإلخطار ویرفق األقل، على بأسبوعين الصيدلية تصفية
لم  أو المواد ههذ إليها ستؤول التي جهة على الوزارة موافقة على الحصول ویجب .للرقابة  تس
 .للقانون طبًقا فيها التصرف  لحين  الوزارة في ةالصيدلي إلدارة

  
ا  تصفيتها  تمت التي بالصيدلية الخاص الترخيص ویعتبر د  الغي اء  بع ا آ. التصفية  من  االنته  م

ب  ار یج وزارة إخط د ال ر عن اتد ج يدلية محتوی وع أو الص رقة وق دوث أو س  ح
 .سببه نآا یًاأ الصيدلية أدویة في تلف

  
 -37- مادة

 .اآلتية الشروط األدویة  فيها  وتحضر ترآب  صيدلية آل في تتوفر  أن  یجب
 .ومغسل  جاریة نقية بمياه  مزودة  األدویة  بترآيب  خاص معزول فيها یكون أن -1
 تقرره ما  حسب األدویة وتحضير لترآيب الالزمة والمعدات المواد  على تحتوي أن -2

 .الوزارة في األدویة ومراقبة  الصيدلية  إدارة



  تحددها والتي ليًادو  المعتمدة الصيدلية المراجع أحد من  طبعة أحدث بها  یوجد أن -3
 .الوزارة في األدویة  ومراقبة الصيدلة إدارة

 .الوزارة  في  األدویة ومراقبة  الصيدلة إدارة  تحددها  أخرى شروط أیة -4
 

  
 -38-  مادة

ظ واد تحف ة الم ةلتحضير الالزم ا  األودی ي وترآيبه دة ةحال ف ة جي ة وبطریق ي علمي ة ف  أوعي
دم  أن ویجب  صالحيتها، ومدة المادة اسم منها وعاء آل على ویكتب ،نظيفة واد  تع   الفاسدة  الم
 .صالحيتها في المشكوك أو
 

 -39-  مادة
واردة  الصيدلية  والمستحضرات األدویة آميات تقيد أن یجب -1 ي  للصيدلية  ال  خاص  سجل  ف

 .ومصدرها ميتهاوآ وأنواعها ورودها تاریخ یبين 
ي  محضر دواء آل یكون أن یجب -2 ة،  وصفة  بموجب  الصيدلية  ف اً  طبي   للمواصفات  مطابق

ي  ینص  ما لم  الوزارة، من المعتمدة األدویة مراجع في عليها صوالمنص ى   الوصفة  ف  عل
 .هالواردة ب لمواصفات احسب یحضر  الحالة هذه ففي  ذلك، خالف مرجع 

ا  المحضرة األدویة فيه تقيد سجل صيدلية آل في ینشأ -3 أول  أوال فيه وم  نفس  وفي  ب ي  الي  الت
رف ه، تص ت في ي ویثب ذا ف جل ه ام الس لة اباألرق اریخ لمسلس د ت م القي ب واس  الطبي
ات وأسماء    الوصفة، محرر واد  وآمي ة  الم ي   الداخل ة   الترآيب  ف دواء   استعمال  وطریق  ال

ثمن، ع وال يدلي عيتوق م ر الص ة محض رات، األدوی دون   والمستحض ذه وت ات  ه   البيان
 .واضح بخط 

ي  تحضيرها  أو ترآيبها بعد الصيدلية والمستحضرات األدویة تحفظ -4  و  المناسب  الوعاء  ف
د   ورقم  صاحبهااسم    و وعنوانها الصيدلية اسم عليها یدون بطاقة عليه تلصق  بسجل   القي

 .االستعمال وآيفية التحضير، وتاریخ الطبية،  الوصفات
  
 

 -40- مادة
ادتين  في عليها المنصوص األشخاص لغير یجوز ال ذا  من  ) 2،4 (الم انون  ه دخل  الق ي   الت  ف
 .للجمهور الصيدلية والمستحضرات األدویة بيع في أو صرفها أو الطبية الوصفات تحضير 
  



 -41- مادة
دد د تح ل مواعي ي العم يدليات ف ام الص ة ونظ ة الخدم ة الليلي بوعية والراح د األس  ومواعي

ازات اد اإلج مية، واألعي رار الرس ن بق وزیر م ث ال من بحي ود یض دد وج ن ع  م
  .األوقات جميع في مفتوحة الصيدليات

  
 -42- مادة

وز ال رخيص یج تح الت يدلية بف ة ص ت إذا إال خاص ة آان ة ملحق ة بمؤسس  أو طبي
 .الجمهور من معينة فئة أو هيئة

 
 -43- مادة

 - :یلي ما الخاصة الصيدليات في یشترط
 .السابقة المادة في عليها المنصوص الجهات إحدى ضمن تكون نأ -1
رف أن -2 ة تص ى األدوی ات لمرض ذآورة الجه ي الم ادة ف ابقة، الم ا الس ال  آم

 .الجهات هذه مرضى لغير أدویة بالثمن تصرف أن لها زیجو
  
 -44- مادة

  .العامة  دلياتيالص  على تشري التي األحكام الخاصة دلياتيالص على تسري
  
  
 األدویة  مصانع

 
 -45- مادة

 إال دلية،يالص  والمستحضرات لألدویة مصنع إنشاء اعتباري أو طبيعي شخص، ألي یجوز ال
 .والصناعةط النف وزارة من بذلك ترخيص على الحصول بعد

ه ب مرفقا الوزارة في األدویة ومراقبة الصيدلة إدارة إلى المصنع بإنشاء الترخيص طلب ویقدم
 .الوزارة من فيه للبت الشأن في تطلب التي والبيانات المستندات آافة
ي ة وف دم حال ة ع وزارة ممانع ى ال ب عل ال الطل ى یح نفط وزارة إل رخيص والصناعة، ال  للت
  .المصنع  بإنشاء

 
 -46- مادة

نح ال رخيص یم وافرت إذا إال الت تراطات ت نيع اش رة التص ن المق ة م ة، الصحة منظم  العالمي
 .المختصة األخرى الرسمية والجهات ارةالوز تقررها التي األخرى واالشتراطات 



القرار  اإلخطار شأن في وتتبع رفض  الصادر  ب رخيص  ب تظلم  أو الت ه  ال ه  الطعن  أو من  ذات في
  . القانون هذا من )20( المادة في عليها المنصوص جراءاتإلا

  
 -47- مادة

ى  الصيدلية والمستحضرات األدویة مصنع یحتوي أ یجب ا  عل زم  م ه  یل ى   لعمل  خص األ  وعل
 - :اآلتية األقسام

 .الوزارة تحددها التي الالزمة واألجهزة اآلالت على ویحتوي :اإلنتاج قسم -1
 :هي أجزاء ثالثة من ویتكون :الدوائية الرقابة قسم -2

ر -أ ائي مختب ز آيمي المواد مجه زة ب ة ةيالفن واألجه ل  الحدیث  لتحلي
ع  واد جمي ام م اء والمستحضرات الخ ة أثن ة والمستحضرات التصنيع عملي ل المنتج  قب

 .المصنع من إخراجها
 .المنتجة األدویة لتعقيم الحدیثة واألجهزة بالمواد مجهز تعقيم مختبر -ب
األجهزة  مجهز  ) ي  بيولوج  ميكرو( الدقيقة األحياء مختبر -ج ة   ب اس   الالزم بة   لقي  نس
 .اوما یشابهه والفطریات البكتریا وجود  أو 

 
 -48- مادة

 - :اآلتية المخازن الصيدلية والمستحضرات األدویة بمصنع تلحق أن یجب
زن -1 وارد مخ ة للم ي األولي ه تراع روف في ةزالتخ الظ بة یني ن المناس ث م رارة حي  الح

ة ل والرطوب ة، والعوام ب الخارجي ص أن ویج ي امكان یخص زن ف وارد المخ  للم
  .الالزمة الفحوصات إجراء  قبل 

 .السابق البند في الواردة الشروط ذات فيه متوافرة المصنعة للمستحضرات مخزن -2
زن  -3 واد  مخ رة  للم ي  الخط ن  الت ب  أن یمك بب  أو تلته ا  تس ي  أذى، أو لهب در  والت  یص

دها  رار  بتحدی وزیر  من ق دا  المخزن  یكون أن ویجب  ، ال اني   عن  بعي ية  المب  الرئيس
 .للمصنع 

 .الوزیر من قرار بها یصدر أخرى مخازن أي -4
 

 -49-  مادة
د یكون  أن یجب  ة مصنع  یرم ذلك الصيدلية،  والمستحضرات  األدوی دیر  وآ اج م ه  اإلنت  من ب

 . البحرین دولة في الصيدلة مهنة بمزاولة لهم المرخص الصيادلة
 

  
 -50- مادة

  في ختصاصيونإ أو ، قانونية صيادلة الدوائية الرقابة قسم في مختبر آل على اإلشراف یتولى
 .الوزارة من بذلك ترخيص  على الحصول بعد وذلك  مختبر أي نشاط مجال



 
 -51- مادة

ة  مصنع  مدیر من آل مسئولية تكون دیر  الصيدلية  والمستحضرات  األدوی اج  ا وم دیر   إلنت  وم
م ة قس ة الرقاب ؤولي الدوائي امنية ةمس ن تض ل ع ا آ تم م ه ی ك ،إنتاج ع وذل دم م الل ع  اإلخ

 . قبلهم تترتب قد التي ةبالمسؤولي
  

 -52-  مادة
 أن ویجب  ، به العمل مدیره ترك فور مسجل بكتاب الوزارة إخطار المصنع إدارة على یجب
دیر  یعين ه  م دة  خالل  محل ة  تتجاوز  ال م اریخ  من  أشهر  ثالث رك  ت ى   ، الت ذه   یشغل  أن عل  ه

ة فة  الوظيف ة بص الل مؤقت دة خ ذآورة  الم د الم اء أح ام  رؤس نع أقس د  ، المص ة بع  الموافق
  . الوزارة من المسبقة بيةالكتا 
 

 -53-  مادة
اوز ال تخدام  یتج نع  اس ة  مص رات  األدوی يدلية والمستحض ي  الص ر  ف نع  غي ة  ص  األدوی
 . بصنعها له رخص التي الصيدلية والمستحضرات 
 

 -54- مادة
 :اآلتية البيانات الصيدلية، والمستحضرات األدویة من تعبئة لكل الخارجية البطاقة على تسجل

 . الصيدلي المستحضر أو لدواءا سم ا-1
 . ومقادیرها الصيدلي المستحضر أو الدواء ترآيب في الداخلة الفعالة المواد سما -2
 . الوزارة في المستحضر أو الدواء تسجيل رقم -ـ3
 . المستحضر أو الدواء صالحية وانتهاء إنتاج وتاریخ هالتشغيل رقم -4
 . الدولة وأسم ، آةرالش أو المصنع سم ا-5
 . المستحضر أو الدواء لتخزین الصحيحة الطریقة -6
 . الوزارة تضيفها أخرى بيانات أي -7

ي تسجل أن ویجب ة النشرة ف ك الدوائي ات صيدلية مستحضرات أو دواء ل واردة البيان ي ال  ف
 . القانون هذا من )70( المادة 
 

 -55-  مادة
 : اآلتية تبالسجال االحتفاظ صيدلية ومستحضر أدویة مصنع آل على یجب
 . المصنع في استالمها عند عليها أجریت التي والفحوص األولية المواد سجل -1
ي  أجریت التي والفحوص المصنع من المنتجة الصيدلية والمستحضرات األدویة سجل -2 عل

 .ها



 .الوزیر من  قرار بتحدیدها یصدر التي السامة  المواد سجل -3
 .الوزیر من قرار بتحدیدها یصدر التي الخطرة العقاقير سجل -4
 .الوزارة تضيفها  أخرى سجالت أي -5

ون أن ویجب ذه تك ة السجالت ه اتم مختوم وزارة، بخ ون وأن ال ة صفحاتها تك ام مرقم   بأرق
لة، تم وأن مسلس دوین ی ا الت أول، أوًال فيه ن  تكشف وان ب ع ع ات  جمي ي  العملي تم الت ي  ت  ف
 .المصنع

 
 - 56-  مادة

ى یجب اظ المصنع عل ات االحتف غيله آل من بعين تم صيدلي مستحضر أو دواء أي من تش  ی
نيعه دة تص س م نوات خم ن س اریخ م نيعه ت نة أو تص دة س د واح اء بع اریخ  انته  ت
الحيته ا ص ول، أیهم ك أط ا وذل ورة لتحليله ة بص ة، دوری وع منتظم ا  وللرج يإليه  ف
 .ذلك تستدعي التي الحاالت

 
 الرابع  الفصل

 صدیرهاوت الصيدلية والمستحضرات األدویة استيراد
  
 - 57-  مادة

 
 بواسطة إال مجانية طبية عينات آانت ولو الصيدلية والمستحضرات األدویة استيراد یجوز ال

ز يدلية المراآ رط الص ول بش ى الحص رخيص عل ذلك ت ن ب وزارة، م ا ال   وفق
 .الوزیر من قرار بتحدیدها یصدر التي واإلجراءات للشروط
دم ی أن المستورد  الصيدلي  المرآز على ویجب ى  ق وزارة  إل ة  ال ات  آاف وع  عن  البيان ة  ن   وآمي
ة وب الصيدلية المستحضرات أو األدوی تيرادها المطل ات أي أو ،اس ددها أخرى بيان  إدارة تح
 .الوزارة في األدویة ومراقبة الصيدلة

  
 - 58 -  مادة

ر ر یحظ رخيص بغي ن ت وزیر م تيراد ال ة اس رات األودی يدلية والمستحض تعمال الص   لالس
 -:اآلتية بالشروط إال غيره، أو طرود شكل على واءس الشخصي

د أن .1 دى توج ب ل ة طال رات األدوی يدلية والمستحض اریر الص ة تق د طبي ه تؤآ  حاجت
 .الستعمالها

 .الطبية الوصفة في المحددة الزمنية للفترة استيرادها المطلوب الكميات تكون أن .2
ة ا البطاقة على تكتب وأن ،اإلغالق محكمة العبوات تكون أن .3 ات  لخارجي ة  البيان   الدوائي

 .المطلوبة



 
 - 59-  مادة

للمستورد  السابقين، المادتين لحكم بالمخالفة الصيدلية والمستحضرات األدویة استيراد حالة في
ي قالح ادة ف دیرها إع الل تص رة خ اوز ال فت هرًا تج ن ش اریخ  م ولها  ت ى   وص إل

 .الخاصة نفقته على الدولة
 

 - 60-  مادة
 :التالية اإلجراءات  مراعاة  بعد  إال للرقابة الخاضعة األودیة راداستي یجوز  ال
  سجالتها مراجعة بعد استيرادها یطلب التي  األدویة وآميات  بأنواع طلبًا المستورد یقدم أن .1

 .األدویة  ومراقبة  الصيدلة  إدارة قبل من
 .الدولية المنظمات قبل من المقرة اإلجراءات  حسب باالستيراد  الترخيص یكون أن .2
 

 - 61-  مادة
وز ال راجیج ن  اإلف ة ع رات األدوی يدلية  والمستحض توردة الص ة إال المس وزارة بموافق  ال
خاص  رخص لألش م الم ب .له ى ویج ز عل يدلية المراآ توردة الص اظ المس   االحتف
ه  تدون بسجل  ات  في اریخ  المستوردة  الكمي ا،  وت ات  وروده ي  والكمي ا  صرفت  الت ة  منه  والجه

 .الصرف اریخوت إليها صرفت التي
 

 - 62-  مادة
ة  ذلك من وتستثنى األصلية، أغلفتها داخل مغلقة الصيدلية المستحضرات تباع أن یجب  األدوی

 .الطبية الوصفة في المحددة  والمدة الجرعة حسب الكمية تصرف حيث للرقابة، الخاضعة
  
  
  - 63-  مادة

ي    ة، أو مستحضرات ص ر تصدیر أي أدوی رار بحظ وزیر إصدار ق وز لل ارج یج ى خ دلية إل
 .ذلك الضرورة اقتضت إذاالبالد، 



 الخامس  الفصل
 الصيدلية والمستحضرات األدویة تسجيل

  
 - 64-  مادة

ال من مستوردة أم محليًا محضرة  آانتأ سواء الصيدلية والمستحضرات األدویة تداول  یحظر
 .الوزارة  في تسجيلها بعد إال خارج،
 -:یلي ما به  مرفقًا  الوزارة في األودیة ومراقبة الصيدلة إدارة إلى التسجيل طلب  ویقدم

ال الصيدلي  المستحضر  أو الدواء أن تثبت المنشأ بلد في الصحية السلطة من رسمية شهادة -1
وب جيله، مطل رح تس تعماله، مص داول باس ل ت نفس  بالفع فات ب ات  المواص  والترآيب
 .به المصدرة

ذي  الصيدلي  المستحضر وأ للدواء المصنعة الشرآة أو المصنع أن تثبت شهادة -2  تصدره،  ال
ع أنه تتب س بش ة أس ة الممارس حيحة العلمي نيع،  الص ا للتص ع وإنه يش  تخض  للتفت

 .مختلفة فترات على الصحي
ي  للجمهور استيراده المطلوب الصيدلي المستحضر أو الدواء بيع سعر فيها ثابت شهادة -3 ب ف

 .بحرینال لدولة المجاورة الدول إلي تصدیره وأسعار المنشأ لد
 .تسجيله المطلوب الصيدلي المستحضر أو الدواء من عينات -4
دواء  الخاصة الدوائية النشرات من نسخ ثالث -5 وب  الصيدلي  المستحضر  أو بال ي  المطل  والت

 .معه توزع
ى  أجریت التي العلمية الدراسات عن مختصر ملف -6 دواء  عل وا الصيدلية،  المستحضر  أو ال

 .تحليله وطریقة المختلفة الجویة الظروف حتت فعاليته ثبات عن المفصلة لدراسات
 
  

 - 65-  مادة
ي  تنشأ لجنة أقرته إذا إال صيدلي مستحضر أو دواء أي تسجيل یتم ال وزارة  ف ذا  ال  الغرض  له

 .الوزیر من قرار اختصاصاتها وبيان بتشكيلها ویصدر )األدویة تسجيل لجنة( تسمى
رار  يصيدل  مستحضر  أو دواء أي تسجيل  رفض اللجنة ولهذه غ  وان مسبب،  بق ي  یبل دم  إل  مق
رار  ویكون  .به إبالغه تاریخ من شهر خالل الوزیر إلي یتظلم أن وله مسجل، بكتاب الطلب  ق
 .الرفض أو بالقبول تقدیمه تاریخ من شهر خالل التظلم في بالبت الوزیر

 
  
 - 66-   مادة

ا  التي الصيدلية المستحضرات أو األدویة تسجيل یتم ة  تقره ة  تسجيل  لجن ي  أو األدوی  وافق  الت
وزیر ى ال جيلها عل ًا تس ام طبق ادة ألحك ابقة، الم جالت  الس ة بالس ذلك  المخصص ي ل     ف



رخيص  بمثابة یعتبر القيد من رسميًا مستخرجًا التسجيل طالب ویعطى مسلسل، برقم الوزارة ت
 .المستحضر أو الدواء بتداول 

 مواصفات  أو مكونات على تعدیل إجراء الصيدلي المستحضر أو الدواء تسجيل بعد یجوز وال
ي أو تعماله دواع ر أو اس ي تغيي وة ف الف أو العب دة أو الغ الحية  م تعمال،  الص  إال  لالس

 .الوزارة بموافقة
 

 - 67-مادة  
ت  أو دواء أي تسویق  أو صرف على قيود أیة وضع األدویة ومراقبة الصيدلة إلدارة یجوز مس
 .لذلك ضرورة ارتأت إذا الوزارة، في مسجل صيدلي حضر
ى ویجب ز عل فيات الصيدلية المراآ ز والمستش اء، المستوصفات و الصحية والمراآ   واألطب
ي  صيدلي  مستحضر  أو دواء استخدام  نتيجة إليهم تصل ضارة نتائج أیة عن الوزارة إبالغ   ف
 .التسویق بعد ما مرحلة

  
  
 - 68 -  مادة

 :اآلتية األحوال في  الوزیر من  بقرار صيدلي  مستحضر أو دواء أي تسجيل یلغى
 تثبت  خارجها أو الدولة في المختصة  الجهات من  تقاریر  األدویة تسجيل  للجنة توافرت  إذا -1

 .المذآورة اللجنة تقررها  فنية  ألسباب  أو  ضارة آثارًا له إن
 العالمية الدوائية الهيئات أو  العالمية  الصحة  منظمة من توصية  على بناء  استعماله  أوقف  إذا -2
 .المنشأ بلد في  إنتاجه  أوقف أو تسجيله  طبش  إذا -3
 

 السادس الفصل
 األدویة ترویج

 
 - 69-  مادة

ب ون أن یج ومات النصوص تك احية والرس ي اإلیض ات ف ة اإلعالن اء الموجه ي لألطب  وفني
حة ة الص ع متفق ات م ة البيان دة العلمي ة المعتم ة الخاص رات  باألدوی  والمستحض
  .فيها غموض أو لبس ال واضحة صالنصو هذه تكون أن بشرط الصيدلية،

  
 - 70 -   مادة

ى  صيدلي  مستحضر  أو دواء لكل الدوائية النشرة تشتمل أن یجب ات  عل ة  البيان اللغتين  اآلتي   ب
 -:واإلنجليزیة العربية

 .منها مادة لكل العلمي االسم یذآر أن على الفعالة، المواد أسماء - 1



 .العالجي النظام أو لوبةالمط للجرعة وفقًا الفعالة المواد آمية - 2
 .الصيدلي المستحضر أو الدواء استعمال على تؤثر تداخالت تسبب التي المواد أسماء - 3
 .الدواء تسجيل مستندات ضمن قدمت التي الدولة في المعتمدة العالجية االستخدامات - 4
 .ونظامها الدواء جرعة شكل - 5
 .الصيدلي المستحضر أو للدواء ضارةال الرئيسية الفعل وردود الجانبية اآلثار - 6
 .والمحاذیر والنواهي االحتياطية، التدابير -7
 .الرئيسية  التفاعالت - 8
 .وعنوانه  المنتج اسم - 9

 .إليها للرجوع یحتاج قد التي العلمية المراجع  إلى  اإلشارة -10
  
 
 - 71-  مادة

ة  عن األشكال من شكل بأي للجمهور اإلعالن یحظر ي  الصيدلية  تحضرات المس أو األدوی   الت
ة، وصفة تتطلب ا طبي ة أم ي األدوی ة الوصفة تتطلب ال الت ا اإلعالن فيجوز الطبي د عنه   بع

 .الوزارة من مسبقة آتابية موافقة على الحصول
 

  
 -72-  مادة

واد  من الصيدلي المستحضر أو الدواء یحتویه ما مع متفقة اإلعالنات صيغة تكون أن یجب  م
افى  عبارات تتضمن إال یجب آما فعالة، ة  اآلداب مع  تتن أنها   من   یكون  أو  العام  تضليل   ش

 .الجمهور
 

 -73-  مادة
زاول أن شخص ألي یجوز ال ة ی رویج مهن ة الت ي لألدوی ة ف ان إذا إال الدول ى حاصًال آ   عل

 .المقرر الرسم سداد بعد الوزارة من بذلك ترخيص
وم  أو جامعي  مؤهل  على حاصًال ونیك أن المهنة، هذه بمزاولة له یرخص فيمن ویشترط   دبل

 .الصيدلية العلوم تخصصات إحدى في به معترف معهد أو آلية من
  
 -74- مادة

نح ب یم ًا الطال ة ترخيص ة بمزاول رویج مهن ة ت دة األدوی نتين لم ة س د قابل دد للتجدی رى لم  أخ
 .لذلك المقرر الرسم سداد بعد مماثلة



 -75- مادة
ى یجب ن عل ه رخص م ة ل ة بمزاول وخى أن المهن ة یت ة الدق ي واألمان ات عرض ف  المعلوم

ة ة الخاص رات باألدوی يدلية والمستحض طة الص ةلا واألنش  ترویجي
 .آاملة بمعلومات األدویة وصرف وصف على القائمين یزود وأن األخرى،

  
  
 -76-  مادة

وز ال ار یج ي االتج ات ف ة عين دة الصيدلية والمستحضرات األدوی ة المع  هاعرض وال للدعای
ع، ب للبي ون أن ویج ًا یك ى مطبوع ات عل ة البطاق رات الخارجي ة والنش ذه الدوائي ات له  العين
 . واإلنجليزیةالعربية باللغتين مجانية طبية عينات عبارة واضح بشكل

 
 -77-  مادة

ة  بعينات األطباء زویدت یجوز ة،  من  مجاني ك  األدوی د  وذل ا،  عن ن  وبالنسبة  طلبه ا  للحق  بأنواعه
ة  العينات ترویج حال بأي یجوز وال واالستخدام، االستالم یبين بسجل ظاالحتفا فيجب  المجاني

 .للجمهور
 

 -78-  مادة
ون أن یجب دوات تك ة الن ي العلمي ا الت رآات تقيمه ة ش  ذات الصيدلية والمستحضرات األدوی

 .فيها المختصين على تقتصر وأن الصيدلة، بموضوعات یتعلق علمي محتوى
  

 السابع الفصل
 الطبية تالوصفا

 
 -79-  مادة

ة  عدا فيما ي  البسيطة  األدوی دها  یصدر  الت رار  بتحدی وزیر،  من  ق  الوصفات  تكون  أن یجب  ال
ي  األسنان طب أو البشري الطب مهنة بمزاولة له مصرح طبيب من صادرة الطبية ة،  ف  الدول
 . تحریرها وتاریخ وتوقيع وعنوانه اسمه تتضمن أن على
 .جدیدة طبية وصفة بموجب إال األدویة صرف تكرار یجوز وال
 

 -80-  مادة
ة  وصفة أیة صرف یحظر وي  طبي ى  تحت ة  عل ة،  ةعخاض  أدوی ا  للرقاب م  م ة  تكن  ل ى  مكتوب  عل

 .الوزارة بياناتها وتحدد تصدرها خاصة وصفات
 



 -81-  مادة
ل  من  إال للرقابة الخاضعة األدویة صرف یجوز ال انوني،  صيدلي  قب ى  ق ي  یخصص  أن عل  ف

ات  لقيد سجل الصيدلي المرآز واردة  الكمي اریخ  والمنصرفة  ال ذي  الطبيب  واسم  صرفها  وت  ال
 .واحدة سنة لمدة الوصفة بهذه االحتفاظ مع األدویة، هذه تتضمن التي الطبية الوصفة حرر

  
 -82-  مادة

الحروف  واضح  بخط  تكون  أن الطبية الوصفة تحریر في یراعى ردة،  وب  یستطيع  بحيث  المف
يدلي ير أو صرف الص دواء تحض ر أو ال يدلي المستحض دون الص ا  الم بس  دون  فيه  أو  ل

 . غموض 
  
 

 -83-  مادة
يدل ال وز للص تعيض أن يیج ن یس دواء ع ر أو ال يدلي المستحض ين الص ي المب فة ف  الوص

 .حررها الذي الطبيب موافقة على الحصول بعد إال له  مثيًال آان ولو بدیل، بدواء الطبية
  
 

 -84-  مادة
 في خطأ له ظهر إذا الصيدلي المستحضر أو الدواء صرف عن یمتنع أن يالصيدل على یجب

ه  ویجب  الطبية، الوصفة ي  علي ذه  ف ة  ه أ  صحة  عن  یستفسر  أن الحال ذي  الطبيب  من  الخط  ال
 .الوصفة حرر
وز وال يدلي یج راء للص ر أي إج ي تغيي ة ف ر أو األدوی يدلية اتالمستحض ة الص ي المدون  ف

فة ة الوص ن الطبي ث م ا حي ا أو آميته ة أو نوعه تعمالها، طریق  إال اس
 .حررها الذي الطبيب من مسبقة آتابية بموافقة

  
 

 -85-  مادة
  أن األحوال، بعض في للمسئولية دفعًا الطبية بالوصفة احتفاظه حالة في الصيدلي على یجب
 .مقابل بدون طلبها عند منها صورة المریض أو المعالج الطبيب أو حاملها یعطي



 الثامن  الفصل
 الصيدلية والمستحضرات  األدویة  تسعير

 
 -86-  مادة

 والمستحضرات  باألدویة االتجار في به المسموح للربح األقصى الحد الوزیر من بقرار یحدد
ادة  آل في الربح ویحسب الصيدلية، ى  صيدلي  مستحضر  أو م ه   سعر   أساس   عل ا   تكلفت  آم

 .الرسمية الفواتير في مبين هو 
 .الشأن هذا في الالزمة والمستندات البيانات عجمي تطلب أن وللوزارة

  
  
 -87-  مادة

األسعار على زیادة أي إجراء موزعها أو الصيدلية والمستحضرات األدویة لمستورد یجوز ال
 .الوزارة من مسبقة آتابية موافقة على الحصول بعد إال لبيعها المقررة 
 

  
 -88-  مادة

ا  الصيدلية، والمستحضرات یةلألدو المحدد الرسمي السعر عن اإلعالن یجب ين  آم  السعر  یب
 .الوزارة من الصادرة األسعار بقائمة االحتفاظ الصيدليات وعلى الخارج من العبوة على

 
 التاسع الفصل

 الصحية واألغذیة البسيطة األدویة
 

 -89-  مادة
  إال الوزیر، من قرار بتحدیدها یصدر التي البسيطة األدویة بيع الصيدليات غير على یمتنع
  .الوزارة من بذلك ترخيص على الحصول بعد
 
 

 -90-  مادة
ة  ببيع یسمح ال ي  الصحية  األغذی دها  یصدر  الت رار  بتحدی وزیر  من  ق ي  إال ال  أو الصيدليات  ف

 .الوزیر من قرار بتنظيمها تصدر التي لذلك، المخصصة األماآن أو المحالت



 
 العاشر الفصل

 الصيدلية المراآز على التفتيش
 
 -91-  مادة

ون وظفي یك وزارة لم ذین ال دبهم یصدر ال رار بن ن ق وزیر م لطة ال يش س ى التفت ز عل  المراآ
ام  مخالفات من یقع ما ثباتإل الصحية، واألغذیة البسيطة األدویة بيع ومحالت الصيدلية  ألحك

الصيدلية  المراآز على بالتفتيش یقوم فيمن ویشترط له، تنفيذًا الصادرة والقرارات القانون هذا
 .صيدليًا یكون نأ 

م ذ وله ات أخ ن عين ة م ة الصيدلية والمستحضرات األدوی ل، الصحية واألغذی ذلك للتحلي  وآ
 .بها الخاصة والسجالت واألوراق الدفاتر على االطالع
  العام االدعاء إلى حالتهاإو المحاضر وتحریر المخالفات ضبط سلطة المفتشين لهؤالء ویكون
 .عملهم ممارسة أثناء

 
  

 عشر لحاديا الفصل
 العقوبات

 
 -92- مادة

ا  ینص أشد عقوبة بأیة اإلخالل عدم مع انون  عليه ات  ق انون  أي أو العقوب ى  یعاقب  آخر،  ق  عل
  .التالية المواد في المبينة بالعقوبات له تنفيذًا الصادرة والقرارات القانون هذا أحكام مخالفة

 
 -93- مادة

ب الحبس یعاق دة ب ل ال م ة عن تق هر ثالث ةوبغ أش اوز ال رام ف تج ار أل اتين بإحدى أو دین  ه
 - :من آل العقوبتين

 .ترخيص بدون صيدليًا مرآزًا أدار أو انشأ - 1
دم -2 ات ق ر بيان حيحة غي أ أو ص ى التج رق إل ر ط روعة غي ب مش  ترت

 .حق وجه دون صيدلي مرآز إنشاء عليها
 .القانون هذا من )53( رقم المادة حكم خالف - 3

ي االت وف ذآ الح ق ورةالم ز یغل يدلي المرآ الف الص ًا المخ ين إداری ي الفصل لح دعوى ف  ال
 .الجزائية



 -94-  مادة
الحبس یعاقب دة ب ل ال م ة شهرین عن تق اوز ال وبغرام مائة تج ار خمس اتين بإحدى أو دین  ه

 -:من آل العقوبتين
 .لمزاولتها ترخيصًا القانون هذا یتطلب ترخيص بدون مهنة زاول - 1
      ترخيصًا منحة  عليها ترتب  مشروعة غير طرق إلى  التجأ أو  صحيحة غير بيانات  قدم - 2

 .حق وجه دون )1 رقم  (البند في  إليها المشار  المهن  إحدىلمزاولة     
 .باسمه بمزاولتها الصيدلة مهنة بمزاولة له مرخص غير لشخص سمح صيدلي آل - 3
  
 

 -95-  مادة
ب الحبس یعاق دة ب ل ال م ن تق هر ع ة ش ل ال وبغرام ن تق ة ع ار ثالثمائ دى أو دین اتين بإح  ه

  - :من آل العقوبتين
ة  البيع بقصد عرض أو حاز  -1 ر  صيدلية  مستحضرات  أو أدوی دفاتر وسجالت    مسجلة  غي   ب

 .الوزارة
اع  -2 ة ب رات أو أدوی يدلية مستحض ة أو ص حية أغذی عر ص د بس ى یزی عار عل      األس

 .لها المقررة الرسمية
 

 -96-  مادة
 - :من آل دینار مائتي عن تقل ال بغرامة یعاقب

       أغذیة أو صيدلية مستحضرات أو بأدویة التحالم في أو الصيدلي، المرآز في احتفظ - 1
      هذا ألحكام طبقًا له  الممنوحة الرخصة حدود في  فيها باالتجار مرخص غير صحية،     
  .القانون     

 .القانون هذا ألحكام بالمخالفة ًامجان صيدلية مستحضرات أو أدویة بتوزیع قام - 2
 ) 57( المادة لحكم بالمخالفة صيدلية مستحضرات أو أدویة استورد - 3

  صيدلية مستحضرات أو أدویة استورد من آل دینار ةئما على تزید ال بغرامة یعاقب آما     
 .القانون هذا من )58( المادة لحكم بالمخالفة     

 .القانون هذا من )76( المادة حكم خالف - 4
 .القانون هذا من )84( المادة حكم خالف قانوني صيدلي أي - 5
  

 -97-  مادة
افة ى باإلض ات إل وص العقوب ا المنص ي عليه ذا ف انون، ه م الق ادرة یحك ة بمص  أو األدوی

وزارة  لصالح بشأنها المخالفة ارتكبت التي الصحية األغذیة أو الصيدلية المستحضرات دون ال
 .عنها التعویض طلب حق لصاحبها یكون أن 



 
  

 عشر الثاني الفصل
 التأدیب

 
 -98-  مادة

 المنصوص  المهن  إحدى  بمزاولة لهم المرخص بتأدیب تختص لجنة الوزیر من بقرار تشكل
ا ي عليه ذا ف انون، ه ك الق ا وذل ون فيم ن یرتكب ات م ه، مخالف  ومقتضيات ألصول أو ألحكام
 .المهنة وآداب
الف ویحال ى المخ ة إل ر اللجن ل من اربق ام بالحضور ویخطر الصحة، وزارة وآي ة أم  اللجن
اب بموجب جل آت ل مس د قب دد الموع ا المح بوعأب النعقاده ى س ل، عل ين األق ي ویب اب ف  الكت
 .ومكانها اللجنة انعقاد وتاریخ ،إليه المنسوبة المخالفات
ول  للمخالف الفوري االستدعاء الخاصة، الحاالت بعض في ویجوز ام  للمث ة  أم ق  اللجن  والتحقي
 .إليه المنسوبة المخالفات في معه

اء  من  للجنة، ویكون المخالف، إلى المنسوبة التهم في تحقق أن اللجنة وعلى اء  أو نفسها  تلق  بن
الف،  طلب  على والهم،  لسماع  بالحضور  الشهود  تكلف  أن المخ دى  أن للمخالف  ویجوز  أق   یب
 .آتابة أو شفویًا دفاعه
 .غيابه في عليه العقوبة توقيع جاز ،إعالنه رغم للجنةا أمام المخالف یحضر لم وإذا

 
 -99-  مادة

ئولية  اإلخالل عدم مع ة  بالمس ة،  أو الجزائي ة  الجزاءات  تكون  المدني ي  التأدیبي ة  یجوز  الت  للجن
 :هي توقيعها

 .اإلنذار - 1
 .واحدة سنة تتجاوز ال لمدة العمل  عن اإلیقاف - 2
 .الوزارة سجل من  المخالف اسم شطبو المهنة،  بمزاولة الترخيص  الغاء - 3

  
 -100-  مادة

وز ال ذ یج رارات تنفي ة، ق د إال اللجن ا بع ن اعتماده وزیر م . ال
رار  ضده  صدر لمن ویجوز  اً  ق ادة  طبق ذا  من ) 99 (للم انون،  ه تظلم  أن الق ذا  من  ی رار  ه  الق

 .هتظلم في للنظر الوزیر یشكلها أخرى لجنة أمام به اخطاره تاریخ من سبوعين أخالل
ن ه رفض ولم ن أن تظلم ه یطع ام في ة أم رى المحكم ة الكب ًا 45 خالل المدني ن یوم اریخ م  ت

 .مسجل بكتاب الرفض بقرار اخطاره
 



 -101-  مادة
وز ال ن یج در لم ده ص رار ض ائي ق اء نه رخيص بالغ ة الت ة، بمزاول دم أن المهن ب یتق  بطل

 .نهائيًا القرار اهذ صدور تاریخ من سنتين مضي بعد إال بمزاولتها، جدید ترخيص
 

 عشر الثالث الفصل
 ختامية أحكام

 
 -102-  مادة

راخيص  رسوم  بتحدید قرارًا -الوزراء مجلس موافقة بعد - الوزیر یصدر دها   ورسوم  الت تجدی
 .القانون هذا أحكام على بناء تستحق التي الرسوم من اوغيره

 
 -103-  مادة

وزیر اء لل ى بن ة توصية عل ة الصيدلية لجن ةاأل ومراقب ي دوی وزارة، ف رارات یصدر أن ال  ق
ضررا  تداوله في یرى صحي غذاء أو صيدلي مستحضر أو دواء أي تداول أو استيراد بحظر

المضبوطة   الكمية وتعاد الوزارة، سجالت من تسجيله یشطب الحالة هذه وفي .العامة بالصحة
ة ىإل ة الجه ه المنتج ى ل اب عل ن حس ام م تيرادها، ق ف أو باس طة تتل وزارة بواس  أن دون  ال

 .عنها التعویض طلب حق لصاحبها یكون
 

 -104-  مادة
 الموجودة  الجهة في سنوات خمس مدة القانون هذا في عليها المنصوص السجالت حفظ یجب
ا،  قيد آخر من ابتداء لدیها ى  فيه دیري  أصحاب  وعل  محالت  وأصحاب  الصيدلية  المراآز  وم
 هذا في عليهم المنصوص للمفتشين طلبها عند دیمهاتق الصحية، واألغذیة البسيطة األدویة بيع

 .القانون
  
 -105-  مادة

  العمل قوانين بموجب تنشأ التي األولية اإلسعاف صنادیق القانون هذا أحكام تطبيق من تستثنى
 .والتجاریة الصناعية المحال في
 

 -106-  مادة
ى انون یلغ م الق نة )26( رق ي 1975 لس أن ف يم ش ة تنظ يدلة مهن زوا الص يدلية لمراآ  الص

 .القانون هذا أحكام یخالف نص آل یلغى آما وتعدیالته،



 -107-  مادة
ل ال ذا یخ انون ه ام الق وم بأحك انون المرس م بق نة )4( رق أن 1973 لس ة بش داول مراقب  الت
ذا   الصادرة الوزاریة والقرارات وتعدیالته، واستعمالها المخدرة والمستحضرات المواد في تنفي
 .له

 -108-  مادة
 .القانون هذا أحكام لتنفيذ الالزمة القرارات الوزیر یصدر

 
 -109-  مادة

ى وزراء عل ل - ال ا آ ه فيم ذ - یخص ذا تنفي انون، ه ل الق ه ویعم ن ب اریخ م ره ت ي نش  ف
 .الرسمية الجریدة

 
  
  أمير دولة البحرین
  عيسى بن سلمان آل خليفة

  
 :الرفاع قصر في صدر
 هـ 1418 اآلخرة جمادى 14 بتاریخ

 م1997 أآتوبر 15فق لمواا
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  


