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 763 رقم قانون 
 1991سنة  آب 1صادر في 

 مهنة الصيدلة مزاولة
 فهرس تسلسلي بالمواد

 - وحيدةمادة 
 

 قانون 
 مزاولة مهنة الصيدلة

 في الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة - الباب االول
 تعريف مزاولة مهنة الصيدلة* -المادة االولى 

 *شروط منح االجازة بمزاولة مهنة الصيدلة - 2المادة 
 *الشروط الواجب توافرها في الصيدلي اللبناني - 3المادة 
 *الشروط الواجب توافرها في الصيدلي المتجنس - 1المادة 
 *الشروط الواجب توافرها في الصيدلي غير اللبناني من رعايا الدول العربية - 5المادة 
 *الشروط الواجب توافرها في الصيدلي االجنبي - 6المادة 
 *ير قبول شهادة الصيدلة المعطاة خارج لبنانمعاي - 7المادة 
 *اجازة مزاولة مهنة الصيدلة لغير اللبنانيين المسجلين في وزارة الصحة العامة - 8المادة 

 في الصيدليات - الثانيالباب 
 في استثمار الصيدليات - الفصل األول
 *ترخيص انشاء الصيدلية ومنحه - 9المادة 
 *رخيص بانشاء صيدليةاجراءات طلب الت - 11المادة 
 *المستندات الواجب تقديمها من الصيدلي المرخص له بانشاء صيدلية - 11المادة 
 *شروط واجب مراعاتها بالنسبة لموقع الصيدلية الجديدة المرخص بفتحها - 12المادة 
 *مركز اعداد االدوية وتحضيرها وبيعها - 13المادة 
 *ع مباشرة من الجمهور وآثار مخالفتهاشروط متعلقة بالصيدلي البائ - 11المادة 
 *اعمال محظرة على الصيدلي البائع من الجمهور مباشرة - 15المادة 
 *ادارة اعمال الصيدلية وحاالت التغيب - 16المادة 
 *موجب االعالم عن محل االقامة - 17المادة 
 *تحديد جدول باسماء الصيادلة المناوبين ومسؤوليتهم - 18المادة 
 *شروط الترخيص لشركة بفتح صيدلية - 19المادة 
 *عدم جواز اشتراك الدائنين في ادارة واستثمار الصيدلية - 21المادة 
 *منع استشارة االطباء واالطباء البيطريين والقابالت واطباء االسنان في مراكز الصيدليات - 21المادة 
 *التمانع الوظيفي - 22المادة 
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 في احوال خاصة الصيدلياتفي ادارة اعمال  - الفصل الثاني
 *شروط استثمار ارملة الصيدلي وورثته للصيدلية - 23المادة 

 في نظام الصيدليات - الفصل الثالث
 *شكل مضمون المعلومات الواجب ايرادها على واجهة الصيدليات - 21المادة 
 *محتويات الرسائل والفواتير والبطاقات وخاتم الصيدلية - 25المادة 
 *وجهة ترتيب الصيدلية - 26المادة 
 *تجهيزات الصيدلية - 27المادة 
 *امور واجب مراعاتها في حفظ االدوية - 28المادة 

 في الصيدليات التابعة للمستشفيات - الفصل الرابع
 *شروط الصيدليات التابعة للمستشفيات - 29المادة 
 *السعاف االولي وشروط استعمالهاامكانية اقتناء اصحاب المعامل والمشاغل خزانة ادوية ل - 31المادة 
 *السجالت المفروضة في الصيدليات والتفتيش - 31المادة 

 في من يقوم مقام الصيدلي في بعض الحاالت - الباب الثالث
 *اجازة الحلول مقام الصيدلي - 32المادة 
 *موجب االطباء المجاز لهم بمسك السجالت - 33المادة 
 *حكميًا ومهلة تصفية االدوية ةحالة الغاء االجاز  - 31المادة 
 *عدم حق الطبيب بيع االدوية - 35المادة 

 في االدوية - الباب الرابع
 أحكام عامة - الفصل االول
 *االدوية وما هو بحكمها - 36المادة 
 *اعمال تجارية وطبية داخلة ضمن اختصاص الصيادلة - 37المادة 
 *تجارة النباتات واجزائها - 38المادة 
 *تحديد االدوية السرية ومنع بيعها - 39المادة 
 *منع الدعاية للصيدلية أو جلب الزبائن بصورة تمس بمصالح سائر الصيادلة - 11المادة 
 *عها وكيفية تجهيزهاينلمستحضرات الصيدالنية المرخص بتصتحديد اصناف ا - 11المادة 
 *ة لالستعمال الصيدليدعشروط استيراد أو حيازة أو بيع أو توزيع المواد الم - 12المادة 

 في الوصفات الطبية - الفصل الثاني
 *عدم جواز صرف الدواء دون وصفة طبية أو علم طبيب - 13المادة 
 *شكل الوصفة - 11المادة 
 *تجهيز الصيدلي األدوية وفقًا للدستور - 15المادة 
 *بةخصائص الوصفة الطبية وعدم جواز تعديلها أو تجهيز وصفة مكتو  - 16المادة 
 *حالة رؤية الصيدلي خطأ في كتابة الوصفة أو الشك في امرها - 17المادة 
 *حاالت عدم الجواز للصيدلي تجهيز ادوية اال بموجب وصفة طبية - 18المادة 
 *تنظيم الوصفة المجهزة في سجل الوصفات - 19المادة 
 *اعادة الوصفة إلى صاحبها بعد ختمها بخاتم الصيدلية - 51المادة 
 *التزام الصيادلة بسر المهنة بالنسبة للوصفات المسملة - 51ادة الم

 الباب الخامس
 المستحضرات الخاصة والنظامية - الفصل االول
 *المستحضرات الصيدالنية الخاصة أو النظامية - 52المادة 
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 *بيانات واجب ذكرها في كل مستحضر صيدالني خاص أو نظامي - 53المادة 
صرنع أ  مستحضرر صريدالني خراص أو نظرامي فري لبنران أو اسرتيرادا مرن الخرارج التررخيص ل - 51المادة 

 *واجراءاته واللجان المختصة به
عدم جواز استيراد أو بيع أو توزيع أو صنع المستحضرات الصيدالنية الخاصة أو النظامية اال  - 55المادة 

 *ضمن شروط واجراءات معينة
 *ة تصدير االدوية والمواد الكيماوية والحليب المعد لغذاء االطفالاجازة استيراد وتصدير واعاد - 56المادة 
 *منع بيع ومقايضة النماذج الطبية - 57المادة 
 *الشروط الواجب توافرها في النماذج الطبية - 58المادة 
 *تسجيل المستحضرات الصيدالنية الخاصة أو النظامية المرخصة ونقل الملكية وتغيير المنشأ - 59المادة 

 *عدم جواز التعديل في البيانات بعد تسجيل المستحضر ونفقات تحليله - 61لمادة ا
 في مصانع المستحضرات الصيدالنية - الفصل الثاني

 *شروط انشاء مصنع للمستحضرات الصيدالنية الخاصة أو النظامية - 61المادة 
 *وجوب تزويد المصنع بمختبر للتحاليل - 62المادة 
 *مصنع الفنيمدير ال - 63المادة 
 *تعيين صيدلي مشرف على فروع االختبار والتركيب التنفيذ  ومختبر التحليل مسؤوليته - 61المادة 
 *موجبات الصيدلي المشرف على مختبر التحاليل - 65المادة 
 *ر صنفهاظالمواد أو المستحضرات المح - 66المادة 
 *نيالدفتر الواجب مسكه من الصيدلي والمدير الف - 67المادة 
اخررراج اصررناف معينررة مررن المصررنع وتنظرريم المررواد االوليررة الفعالررة وتمييررز المضررادات الحيويررة  - 68المررادة 

 *والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية
 الخاصة والنظامية في بيع المستحضرات الصيدالنية - الفصل الثالث

 *لداخلية والخارجيةشروط البطاقات والمعلومات الواجب ذكرها على العبوة ا - 69المادة 
 *موجبات اصحاب مصانع المستحضرات الصيدالنية أو مستورديها - 71المادة 
 *قرارات منع تداول المستحضرات الصيدالنية واتالف االدوية الفاسدة وآثارها - 71المادة 

 والمستوردين أصحاب المستودعات في ممثلي المصانع والمكاتب العلمية - الباب السادس
 *احكام تمثيل مصانع االدوية قبل وبعد العمل بهذا القانون  - 72المادة 
 *إنشاء المكاتب العلمية لمصانع االدوية ومهامها - 73المادة 
 *شروط الترخيص بانشاء مستودع - 71المادة 
 *شروط المستودع - 75المادة 
 *محتويات طلب ترخيص المستودع - 76المادة 
 *لمستودعات واجازة نقلهااالحكام المطبقة على ا - 77المادة 
 *عدم جواز بيع أو توزيع االدوية من قبل اصحاب المستودعات اال لجهات معينة - 78المادة 
 *موجبات اصحاب المستودعات بمسك السجالت والقيود وتنظيمها - 79المادة 

 الدواءفي تسعيرة  - الباب السابع
 *النيةتحديد تعرفة اسعار بيع المستحضرات الصيد - 81المادة 

 ووظيفة عامة والتعليم في عدم الجمع بين مزاولة مهنة الصيدلة - الباب الثامن
 *الوظائف الممنوع على الصيدلي الجمع بينها وبين مزاولته للمهنة - 81المادة 

 في التفتيش - الباب التاسع
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 *اجراءات التفتيش - 82المادة 
 *ء التفتيشحلف المفتشين اليمين وحقوقهم عند اجرا - 83المادة 
 *محضر التفتيش واثر وقوف المفتش على مخالفات - 81المادة 
 *ضبط المخالفات وصالحية المفتشين - 85المادة 

 في العقوبات - الباب العاشر
عقوبررة انشرراء صرريدلية أو مؤسسررة صرريدالنية أو تصررنيع أو بيررع أو توزيررع ادويررة بشرركل مخررالف  - 86المررادة 

 *للشروط القانونية
 *عقوبة صاحب المستودع عند بيعه لغير المؤسسات الصيدالنية المجازة والتكرار - 87المادة 
 *عقوبة االمتناع عن بيع االدوية واقفال المحل دون اذن - 88المادة 
 *عقوبة الصيدلي عند اعارة اسمه لغير الصيادلة - 89المادة 
ات الصررريدالنية خالفرررًا للتسررررعيرة عقوبرررة المسرررتورد والمسررررتودع عنرررد بيرررع أو تسرررعير المستحضررررر  - 91المرررادة 

 *المحددة
 *حاالت استرداد رخصة االستثمار وحاالتها - 91المادة 
 *مزاولة المهنةمن حق الصيدلي  منععقوبة ارتكاب الغش وحالة  - 92المادة 
 *والتكرار ى عقوبة المخالفات االخر  - 93المادة 

 في الرسوم - الباب الحادي عشر
 *"الكولوكيوم"رسم امتحان  - 91المادة 
 *حاالت استيفاء وزارة الصحة رسمًا مقطوعًا وتحديد قيمته - 95المادة 

 احكام انتقالية وختامية - عشر الثانيالباب 
وضرع المسرتورد أو خلفائره مرن اصرحاب الحقروا غيرر الصريدلي المجراز قبرل تراريا العمرل بهررذا  - 96المرادة 

 *القانون 
 *م هذا القانون تاريا بدء التقيد بأحكا - 97المادة 
 *وضع الصيدليات المرخص لها قبل العمل بهذا القانون  - 98المادة 
 *الغاء االحكام المخالفة - 99المادة 
 *النشر في الجريدة الرسمية والنفاذ - 111المادة 
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 763 رقمقانون 
 1991سنة  آب 1صادر في 
 مهنة الصيدلة مزاولة

 

 معدل بموجب:
 27/40/7993تاريخ   676القانون رقم 
 26/74/7999تاريخ   776والقانون رقم 
 23/72/7999تاريخ   767والقانون رقم 
 77/77/2446تاريخ   336والقانون رقم 
 46/47/2474تاريخ   94والقانون رقم 
 46/47/2474تاريخ   97والقانون رقم 
 26/46/2474تاريخ   770والقانون رقم 
 26/46/2474تاريخ   773والقانون رقم 

 ي:يلغ
 31/11/1951تاريا ب الصادرالقانون 

 اقر مجلس النواب،
 وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

  ---- وحيدةمادة 
صرردا قررانون مزاولررة مهنررة الصرريدلة المعرراد 

 3191الررررررى مجلررررررس النررررررواب بالمرسرررررروم رقررررررم 
كمررا عدلترره اللجرران النيابيررة  2/6/1981ترراريا 

 ومجلس النواب.
ور نشرررررا فرررري الجريررررردة يعمررررل بهررررذا القررررانون فررررر

 الرسمية. 
 1991آب سنة  1بعبدا في 

 االمضاء: الياس الهراو  
 

 قانون 
 مزاولة مهنة الصيدلة

 الباب االول
 في الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة

تعرياام مزاولااة مهنااة  ----المااادة االولاا  
 الصيدلة*

يعتبرررررر مزاولرررررة مهنرررررة الصررررريدلة كرررررل عمرررررل 
يع او يررررؤد  الررررى تجهيررررز او تركيررررب او تصررررن

تجزئرررررة او بيرررررع سرررررواء بالجملرررررة او المفررررررا او 
توزيرررع او احرررراز بقصرررد البيرررع او التوزيرررع ال  

دواء او مرررررررادة صررررررريدالنية معررررررردة لالسرررررررتعمال 
الررداخلي او الخررارجي او بطريررق الحقررن لوقايررة 
االنسرران او الحيرروان مررن االمررراف او للشرررفاء 

 منها او يكون لها هذا المزايا
االجااااااا ة شاااااارو  ماااااان   ---- 2 المررررررادة

 *بمزاولة مهنة الصيدلة
تمررنح ااجررازة بمزاولررة مهنررة الصرريدلة علررى 
االراضرررري اللبنانيررررة بقرررررار مررررن وزيررررر الصررررحة 
 العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة.

ال يجرروز الحررد ان يررزاول مهنررة الصرريدلة او 
ان يتخرررررذ لقرررررب صررررريدلي اال اذا تررررروافرت  يررررره 

 ة:الشروط المبينة في المواد اآلتي
الشااارو  الواجاااب توافر اااا  ---- 7 المرررادة

 *في الصيدلي اللبناني
 يشترط في الصيدلي اللبناني:

ان يكرررون حرررائزا شرررهادة الصررريدلة مرررن  - 1
كليرررة حكوميرررة للصررريدلة او مرررن احررردى كليرررات 
الصرريدلة غيررر الحكوميررة شرررط ان تكررون تلررك 
الشرررهادة مطابقرررة تمامرررا للشرررهادة التررري تعطيهرررا 

بناء الربالد المنتسربين اليهرا الكليات المذكورة ال
دون نقررص وال تعررديل وان تكررون مثلهررا مقبولررة 
للعمرل فري تلرك الربالد نفسرها وان تعتررف بهرذا 

 الكليات الحكومة اللبنانية. 
ان يكررررررررون حررررررررائزا شررررررررهادة البكالوريررررررررا  - 2

 او ما يعادلها. -القسم الثاني  -اللبنانية 
 ان يكون قد اتم العشرين من عمرا. - 3
ال يكررون محكومررا عليرره بجنايررة او  ان - 1

محاولرررة جنايرررة مرررن ا  نررروع كانررر  او بجنحرررة 
شائنة او محاولرة جنحرة شرائنة. وتعتبرر جنحرا 
شرررررائنة: السررررررقة، االحتيرررررال، سررررروء االئتمررررران، 
 الشرررررررررك دون مؤونرررررررررة، االخرررررررررتالس، الرشررررررررروة،
االغتصررررررراب، التهويرررررررل، التزويرررررررر، اسرررررررتعمال 
، المرررررزور، الشرررررهادة الكاذبرررررة، اليمرررررين الكاذبرررررة
الجررررائم المخلرررة بررراالخالا المنصررروص عليهرررا 
في الباب السابع من قانون العقوبات، الجررائم 
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المتعلقرررة بزراعرررة المرررواد المخررردرة، او االتجرررار 
 بها او تعاطيها.

ان يجتاز بنجاح امتحان "الكولوكيروم"  - 5
 الذ  تجريه وزارة الثقافة والتعليم العالي.

 اااا الشااارو  الواجاااب توافر  ---- 0 المرررادة
 في الصيدلي المتجنس*

تطبرررق علرررى الصررريدلي المتجرررنس بالجنسرررية 
اللبنانيررررة أحكررررام المررررادة الثالثررررة فررررور حصرررروله 

 على الجنسية اللبنانية.
الشااارو  الواجاااب توافر اااا  ---- 6 المرررادة

في الصايدلي ييار اللبنااني مان رعاياا الادول 
 العربية*

يشررررترط فرررري الصررررريدلي غيررررر اللبنرررراني مرررررن 
 ة:رعايا الدول العربي

ان تترررروافر  يرررره الشررررروط المبينررررة فرررري  - 1
 المادة الثالثة.

ان يكرررون تابعرررا لبلرررد يعامرررل الصررريادلة  - 2
اللبنرررانيين بالمثرررل هنررراك وفرررق اتفاقيرررة فررري هرررذا 

 الشأن بين البلدين.
اذا كررررررران أجنبررررررري االصرررررررل ومتجنسرررررررا  - 3

بجنسية احردى الردول العربيرة  يجرب ان يكرون 
ا قرررد مضرررى خمرررس سرررنوات علرررى اكتسرررابه هرررذ

 الجنسية.
الشااارو  الواجاااب توافر اااا  ---- 6 المرررادة

 في الصيدلي االجنبي*
يشررررترط فرررري الصرررريدلي غيررررر اللبنرررراني، مررررن 

 سائر الجنسيات:
ان تترررروافر  يرررره الشررررروط المبينررررة فرررري  - 1

 المادة الثالثة.
ان يكررررون تابعررررا لبلررررد يطبررررق المعاملررررة  - 2

بالمثل على الوجه المبين في الفقرة الثانية من 
 الخامسة اعالا. المادة
ان يكون قد انقضى علرى نيلره شرهادة  - 3

 الصيدلة عشر سنوات على االقل.

معاااااايير قباااااول شاااااهادة  ---- 3 المرررررادة
 *الصيدلة المعطاة خارج لبنان

ال تقبرررررل شرررررهادة الصررررريدلة المعطررررراة خرررررارج 
لبنران مرا لرم يكررن برنراما الدراسرة فري الجامعررة 
)كليررررررررات الصرررررررريدلةا الترررررررري اعطتهررررررررا معررررررررادال 

نررراما الدراسرررة فررري جامعرررات لبنررران ومرررا لرررم لبر 
 تقبل بها لجنة المعادالت.

اجااااااا ة مزاولاااااااة مهناااااااة  ---- 8 المررررررادة
الصيدلة لغير اللبنانيين المساجلين فاي و ارة 

 *الصحة العامة
يرخص للصيادلة غيرر اللبنرانيين المسرجلين 
في وزارة الصحة العامة قبل تاريا العمل بهذا 

 لبنان.القانون بمزاولة مهنتهم في 
وتعتبررر اجررازة مزاولرررة مهنررة الصرريدلة ملغررراة 
حتما اذا غراب صراحبها ثرالن سرنوات متتاليرة 

 عن لبنان.
يكررررررس االلغررررراء بقررررررار مرررررن وزيرررررر الصرررررحة 

 العامة.
 الثانيالباب 

 في الصيدليات
 الفصل األول

 في استثمار الصيدليات
تارخيص انشااء الصاايدلية  ---- 9 المرادة
 ومنحه*

ة اال بتررررخيص مرررن ال يجررروز انشررراء صررريدلي
وزير الصحة العامرة. وال يمرنح هرذا التررخيص 
اال لصررررريدلي لبنررررراني يحمرررررل االجرررررازة بمزاولرررررة 

 مهنة الصيدلة في لبنان.
اجااااااااااراءات  لااااااااااب  ---- 74 المررررررررررادة

 الترخيص بانشاء صيدلية*
يقرردم طلررب الترررخيص بانشرراء صرريدلية  أوال:

الررررى وزارة الصررررحة العامررررة مرفقررررا بالمسررررتندات 
 اآلتية:

نسرررخة مصرررردقة عررررن االجررررازة بمزاولررررة  - 1
 مهنة الصيدلة في لبنان.
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تثبررر   لبنرررانافرررادة مرررن نقابرررة صررريادلة  - 2
 تسجيل الصيدلي في النقابة وفقا لالصول.

صررررررورة اخررررررراج قيررررررد مصرررررردقة حسررررررب  - 3
 االصول.

نسررررخة عررررن السررررجل العرررردلي مصرررردقة  - 1
حسررب االصررول وال يرجررع تاريخهررا الكثررر مررن 

 ثالثة اشهر.
 ور فوتوغرا ية.اربع ص - 5
رسررررررررم بموقررررررررع الصرررررررريدلية وترتيباتهررررررررا  - 6

 الداخلية.
 عنوان الصيدلية التجار . - 7
تصررريح يوقعرره الطالررب بررأن الصرريدلية  - 8

هري ملكره بكاملهرا، وأنره يرديرها لحسرابه ولريس 
 اسمه مستعارا فيها.

تحيل وزارة الصحة العامة الطلرب الرى  ثانيا:
ن رأيهررررررا نقابرررررة الصرررررريادلة البررررررداء الرررررررأ  ويكررررررو 

استشررراريا. تعطرررى النقابرررة مهلرررة اسررربوعين فقرررط 
 من تاريا استالمها البداء الرأ .

واذا لرررررم تبرررررد النقابررررررة رأيهرررررا ضرررررمن المهلررررررة 
 المررررررررررذكورة صرررررررررررف النظرررررررررررر عنرررررررررره ويكرررررررررررون 
لرروزير الصررحة حررق البرر  بالطلررب. تراعررى فرري 
اعطرراء الترررخيص االولويررة فرري تقررديم الطلبررات 

احررد تؤخررذ واذا كانرر  الطلبررات مقدمررة بترراريا و 
بعرررررين االعتبرررررار اقدميرررررة التسرررررجيل فررررري نقابرررررة 

 الصيادلة.
يعطرررررى التررررررخيص بمجررررررد تررررروفر الشرررررروط 
المبينررة اعررالا ويبلرر  قرررار الترررخيص الررى نقابررة 
الصرررررريادلة وفرررررري حررررررال التفررررررر  عررررررن صرررررريدلية 
مررررخص بهرررا مرررن صررريدلي الرررى صررريدلي آخرررر 
تترررروفر  يررررره جميرررررع الشررررروط القانونيرررررة يكتفرررررى 

عامررررة الترررري يبقررررى لهررررا برررراعالم وزارة الصررررحة ال
 حق التثب  من توفر هذا الشروط.

يجرررب علرررى الصررريدلي المررررخص لررره  ثالثاااا:
بانشرراء صرريدلية ان ينجررز معررامالت التأسرريس 
ويفررررتح الصرررريدلية فعررررال خررررالل مهلررررة اقصرررراها 
سررررررررنة مررررررررن ترررررررراريا اعطرررررررراء الترررررررررخيص، واذا 
انقضرررررررر  هررررررررذا المرررررررردة مررررررررن دون ان تباشررررررررر 

يص الصرررررريدلية اعمالهررررررا فعررررررال، يعتبررررررر الترررررررخ

ملغررى حكمررا. يكرررس االلغرراء بقرررار مررن وزيررر 
 الصحة العامة.

المساااااااتندات الواجاااااااب  ---- 77 المرررررررادة
تقاااديمها مااان الصااايدلي المااارخص لاااه بانشااااء 

 صيدلية*
يجررب علررى الصرريدلي المرررخص لرره بانشرراء 
صررريدلية ان يقررردم الرررى الررردوائر المختصرررة فررري 

 وزارة الصحة العامة المستندات اآلتية:
لصررريدلية فررري السرررجل شرررهادة تسرررجيل ا - 1

الخرررراص بالمؤسسررررات التجاريررررة لرررردى محكمررررة 
 الدرجة األولى.

نسخة عن سند الملكيرة اذا كران مالكرا  - 2
 لمكان انشاء الصيدلية.

او نسرررررخة عرررررن سرررررند ايجرررررار للمكررررران  - 3
باسرررررمه او باسرررررم شرررررريكه اذا كررررران لررررره شرررررريك 
صررررريدلي علرررررى ان يكرررررون مرررررن ضرررررمن وجهرررررة 

 استعمال المأجور، صيدلية.
بفرتح الصريدلية ومباشررة العمرل  اً عار اش - 1

 فيها فعليا.
تتثب  وزارة الصحة العامة من فرتح الصريدلية 
ومباشرة العمل فيهرا فعليرا ضرمن المهلرة المحرددة 
فررري الفقررررة االخيررررة مرررن المرررادة السرررابقة بموجرررب 
محضررر ينظمرره ويوقعرره الموظررف المخررتص كمررا 

 يوقعه صاحب العالقة.
اعاتهاا شرو  واجاب مر  ---- 72 المادة

بالنساابة لموقااع الصاايدلية الجدياادة الماارخص 
 *بفتحها

بموجااب المااادة االولاا  ماان  72عاادل نااص المااادة 
وبموجاااب  27/0/7993تااااريخ  676القاااانون رقااام 

تااااااريخ  336الماااااادة األولااااا  مااااان القاااااانون رقااااام 
 وأصب  عل  الوجه التالي: 77/77/2446

يرررخص بفررتح صرريدليات جديرردة بعررد اسررتيفائها 
ونيرررة المنصررروص عليهرررا، علرررى ان الشرررروط القان

تراعرررى المسرررافة برررين الصررريدلية المنرررو  انشررراؤها 
واقررب صريدلية قائمررة، بحيرن تكررون علرى النحررو 

م.ا علرررررى جميرررررع 311اآلتررررري: ثالثمائرررررة مترررررر )
 االراضي اللبنانية.
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تقاس المسافة بين صيدلية مرخصة واخرى 
 تطلب الترخيص:

يرفرررع خرررط عرررامود  مرررن منتصرررف بررراب  -
غايررررة نقطرررة التقائرررره مررررع محررررور كرررل صرررريدلية ل

 الطريق.
تقرراس المسررافات مررن منتصررف برراب كررل  -

صررررريدلية  ولغايرررررة نقرررررط االلتقررررراء مرررررع محرررررور 
الطريررق، ومررن ثررم تضررراف اليهررا المسررافة برررين 

 نقط االلتقاء، وكل ذلك عن اقرب طريق.
تطبررررررق طريقررررررة ال يرررررراس المبينررررررة فرررررري هررررررذا 
القانون على جميع الصيدليات المرخصرة بعرد 

تررررررررررررررررراريا  635انون رقرررررررررررررررررم صررررررررررررررررردور القررررررررررررررررر
، علرررررى ان يسرررررتثنى مرررررن شررررررط 23/1/1997

ما جميررررع الصرررريدليات  311الثالثمائررررة متررررر )
 635/97القائمرررررة قبرررررل صررررردور القرررررانون رقرررررم 

المذكور، شرط ان ال تقل المسرافة بينهرا وبرين 
اقرررررررررب صرررررررريدلية قائمررررررررة عررررررررن مررررررررائتي متررررررررر 

 «.م.ا من اقرب طريق211)
مركاااز اعاااداد االدوياااة  ---- 77 المرررادة

 تحضير ا وبيعها*و 
ال يجرروز اعررداد االدويررة وتحضرريرها وبيعهررا 

 من الجمهور اال في مركز الصيدلية.
شاااااااااارو  متعلقااااااااااة  ---- 70 المررررررررررادة

بالصيدلي البائع مباشرة من الجمهاور وثثاار 
 *مخالفتها

باسررتثناء الحرراالت المبينررة فرري المررادة الثالثررة 
والعشررررين مرررن هرررذا القرررانون، يجرررب علرررى كرررل 

اشررررة مررن الجمهررور ان يكرررون صرريدلي يبيررع مب
مالكررررررا للصرررررريدلية الترررررري يسررررررتثمرها وللمعرررررردات 
والمنتجررررررررررات الموجررررررررررودة فيهررررررررررا وال يحررررررررررق اال 
لصرريدلي ان يبيررع مباشرررة مررن الجمهررور. وكررل 
صرريدلي يرردير صرريدلية تكررون كلهررا او بعضررها 
ملكررررا لقاصررررر يعتبررررر بحكررررم مالكهررررا ويخضررررع 

 للموجبات القانونية ذاتها.
جرررر  مرررن اجرررل كرررل عمرررل، مرررن عقرررد وسرررواا ي

تمليك احد االشرخاص غيرر الصريادلة المرأذونين 
لمؤسسرررة صررريدالنية بكاملهرررا او بجرررزء منهرررا يعرررد 

باطال بطالنا مطلقا وغير ذ  مفعرول ويتعررف 
اطراف العقد وكل من اشرترك بصرورة مباشررة او 
غيررررر مباشررررررة فرررري معرررررامالت تسررررجيل العقرررررد او 
قبولرررررررره او تصررررررررديقه مررررررررن مرررررررروظفين وسماسرررررررررة 

قوبررات المنصرروص عليهررا فرري هررذا ووسررطاء، للع
القرررانون، ويعتبرررر التررررخيص المعطرررى علرررى هرررذا 

 االساس الغيا وباطال.
اعمااااال محظاااارة علاااا   ---- 76 المررررادة

 *الصيدلي البائع من الجمهور مباشرة
ال يجوز للصيدلي الذ  يبيرع مرن الجمهرور 

 مباشرة:
ان يتولى اكثر مرن صريدلية واحردة او  - 1

باسرررتثناء حالرررة  ان يعمرررل فررري صررريدلية اخررررى 
االنابررة المنصرروص عليهررا فرري المررادة السادسررة 

 عشرة من هذا القانون.
ان يكرررررون لررررره مصرررررلحة فررررري صررررريدلية  - 2

 غير صيدليته.
ان يتعرراطى فرري صرريدليته غيررر تجررارة  - 3

االدويرررررررررة والعقرررررررررراقير والمنتجررررررررررات الكيماويررررررررررة 
والصررررحية والمعرررردات واالشررررياء المتعلقررررة بفررررن 

 ت التجميل.الشفاء وحفظ الصحة ومنتجا
ان يقرررررررروم بررررررررأ  عمررررررررل آخررررررررر خررررررررارج  - 1

صررررررريدليته سررررررروى االشرررررررراف التطررررررروعي علرررررررى 
االدوية االساسية في المراكز المعتمدة للرعاية 

 الصحية االولية.
ان يقرروم بخدمررة ليليررة مسررتمرة فرري ايررة  - 5

صرريدلية مررع مراعرراة الحالررة المنصرروص عليهررا 
 في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.

سرررررررتثمر او يررررررردير ايرررررررة مؤسسرررررررة ان ي - 6
صررريدالنية اخررررى او يقررروم برررأ  عمرررل مرررأجور 
متصرررررررل بمهنتررررررره خرررررررارج االراضررررررري اللبنانيرررررررة 

 وداخلها.
ادارة اعمااال الصاايدلية  ---- 76 المررادة

 وحاالت التغيب*
علررررررى الصرررررريدلي ان يرررررردير بنفسرررررره اعمررررررال 
صرريدليته مررن النرراحيتين الفنيررة والماليررة ويحررق 
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رغررررا بصررررفة لرررره ان يوظررررف صرررريدليا مجررررازا متف
مرردير مسررؤول بعررد ابررال  وزارة الصررحة العامررة 
ونقابررررررة الصرررررريادلة، ومسررررررتخدمين فرررررري اعررررررداد 

 االدوية. )محضر ادويةا.
يجررررررررب علررررررررى صرررررررراحب او مسررررررررتثمر كررررررررل 
مؤسسرة صريدالنية يعمرل فيهرا اكثرر مرن ثالثررة 
مسررررتخدمين فرررري اعررررداد االدويررررة، ان يسررررتخدم 
لكل ثالثة منهم، خال الثالثة االولين، صريدليا 

 نونيا وذلك قبل استخدام الثالثة المذكورين.قا
ان تواجرررررررررررررد الصررررررررررررريدلي فررررررررررررري المؤسسرررررررررررررة 
الصيدالنية امر الزامي طيلة دوام العمرل، واذا 
اضرررررطر الرررررى التغيرررررب عرررررن صررررريدليته برررررداعي 
المررررف او ال  سررربب آخرررر لمررردة ال تتجررراوز 
الشررررهر يمكنرررره تكليررررف احررررد زمالئرررره االشررررراف 

 على الصيدلية.
داومررررررررة فرررررررري علررررررررى الصرررررررريدلي المنرررررررراب الم

الصررررررريدلية طيلرررررررة سررررررراعات العمرررررررل ويتحمرررررررل 
 شخصيا المسؤولية الفنية.

 فررررررررري حرررررررررال تغيرررررررررب الصررررررررريدلي صرررررررررراحب 
 الصررررررررريدلية مرررررررررردة تفررررررررروا الشررررررررررهر ان ينيررررررررررب 
عنه في ادارة صيدليته صيدليا متفرغرا، وعليره 
 ان يعلرررررررررررررررررررررررررررم وزارة الصرررررررررررررررررررررررررررحة العامرررررررررررررررررررررررررررة 
  ونقابرررررررررررررة الصررررررررررررريادلة بررررررررررررراالمر ويستحصرررررررررررررل
علررررررى ترررررررخيص خرررررراص مررررررن وزيررررررر الصررررررحة 

 لعامة.ا
ال يجوز ان يتجاوز التغيب مدة تفروا سرنة 
واحرردة اال فرري حرراالت اسررتثنائية )كالدراسررة او 
التخصررص او المرررفا يقرردرها وزيررر الصررحة 
العامرررررة وعلرررررى ان ال تتجررررراوز فررررري كرررررل حرررررال 

 سنتين.
تطبرررق احكرررام الفقررررة الثالثرررة علرررى الصررريدلي 
 صرررررررررراحب المسررررررررررتودع او المختبررررررررررر الطبرررررررررري 

 هررررررررذا االحكررررررررام كررررررررل مخالفررررررررة ل .او المصررررررررنع
 تعرررررررررررف مرتكبهررررررررررا للعقوبررررررررررات المنصرررررررررروص 
 عليهرررررررا فررررررري المرررررررادة الثانيرررررررة والتسرررررررعين مرررررررن 
 هررررررررررذا القررررررررررانون والقفررررررررررال المؤسسررررررررررة مؤقتررررررررررا 

 او نهائيررررررررررررا بقرررررررررررررار مررررررررررررن وزيررررررررررررر الصررررررررررررحة 
 العامة.
موجااااب االعاااا م عاااان  ---- 73 المررررادة

 *محل االقامة
علررررى كررررل صرررريدلي ان يعلررررم وزارة الصررررحة 

 محل اقامته.العامة ونقابة الصيادلة ب
تحديااد جاادول باسااماء  ---- 78 المررادة

 *الصيادلة المناوبين ومسؤوليتهم
 فررررررري االمررررررراكن التررررررري يعمرررررررل فيهرررررررا بنظرررررررام 
المناوبررة )فررتح بعررد الصرريدليات لرريال او ايررام 
االحرررررررراد واالبيررررررررادا يجررررررررب علررررررررى الصرررررررريدلي 
المناوب ان يتخذ جميع الوسرائل الالزمرة التري 

 مناوبته.تسهل للجمهور مراجعته اثناء مدة 
تضرررررع النقابرررررة كرررررل اسررررربوع جررررردوال باسرررررماء 

ن هرررؤالء وينشرررر مرررالصررريادلة المنررراوبين ويبلررر  
فررررري وسرررررائل االعرررررالم بواسرررررطة وزارة الصرررررحة 
العامررة. امررا فرري االمرراكن االخرررى  يجررب علررى 
الصرررررررريدلي ان يتخررررررررذ الوسررررررررائل الترررررررري تكفررررررررل 
 مراجعته عند االقتضاء في المواعيد المذكورة.

بموجاب  78ة مان الماادة الغي نص الفقرة االخير 
تااااريخ  767الماااادة الوحيااادة مااان القاااانون رقااام 

 واستبدل بالنص اآلتي: 23/72/7999
ان وجررررررررود صرررررررريدلي قررررررررانوني مجرررررررراز فرررررررري 
الصررريدلية التررري تفرررتح لررريال هرررو الزامررري وتحررردد 
مررردة الفرررتح واوقاتررره بقررررار مرررن مجلرررس النقابرررة 

 لكل منطقة لتأمين الدواء للمواطنين.
التااااااارخيص  شااااااارو  ---- 79 المرررررررادة

 لشركة بفت  صيدلية*
ال يرررررررخص لشررررررركة بفررررررتح صرررررريدلية اال اذا 
كانرررر  مؤلفررررة مررررن صرررريادلة قررررانونيين لبنررررانيين 
وكرررررران احررررررردهم علررررررى االقرررررررل حاصررررررال علرررررررى 
ترررخيص بفررتح صرريدلية ولرريس لهررم او الحرردهم 

 صيدلية او مصلحة في صيدلية اخرى.
 كررررررل اتفرررررراا يرمرررررري الررررررى اعطرررررراء شررررررخص، 

فرري صرريدلية  غيررر الصرريدلي القررانوني، حصررة
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او فرررري ارباحهررررا بررررا  شرررركل كرررران يعررررد برررراطال 
 بطالنا مطلقا. 

عااااادم جاااااوا  اشاااااترا   ---- 24 المرررررادة
 الدائنين في ادارة واستثمار الصيدلية*

ال يجرروز للرردائنين، ايرررا كانرر  صررفة الررردين، 
ان يشرررتركوا فررري ادارة اعمرررال صررريدلية مررردينهم 

 واستثمارها. 
منااع استشااارة اال باااء  ---- 27 المررادة

واال باااااااء البيطااااااريين والقاااااااب ت وا باااااااء 
 االسنان في مراكز الصيدليات*

تمنررع استشررارة االطبرراء واالطبرراء البيطررريين 
والقرررابالت واطبررراء االسرررنان، وايرررا كررران نوعهرررا 
فرررري مراكررررز الصرررريدليات او فرررري امرررراكن تررررؤد  
اليهررررا وذلررررك باسررررتثناء الحالررررة الترررري تسررررتدعي 

 االسراع في معالجة جريح او مريد.
ر كرررل مرررن يخرررالف احكرررام الفقررررة السرررابقة يعتبررر

مررزاوال مهنررة الطررب بصررورة غيررر قانونيررة ويعاقررب 
 بالعقوبة المفروضة على هذا المخالفة.

 التمانع الوظيفي* ---- 22 المادة
ال يسرو  للصرريدلي ان يرزاول باالضررافة الررى 
مهنتررررره عمرررررال مرررررن اعمرررررال الطرررررب او الطرررررب 
 البيطرر  او طررب االسرنان او التوليررد وان كرران

 حائزا الشهادة القانونية بذلك. 
 الفصل الثاني

 في ادارة اعمال الصيدليات 
 في احوال خاصة

شاارو  اسااتثمار ارملااة  ---- 27 المررادة
 الصيدلي وورثته للصيدلية*

بموجب المادة الوحيدة من  27عدل نص المادة 
علااا   26/74/7999تااااريخ  776القاااانون رقااام 
 الوجه التالي:

ه ان يسررررررررتثمروا الرملررررررررة الصرررررررريدلي وورثترررررررر
الصررريدلية المتروكرررة عرررن مرررورثهم مررردة خمرررس 
سنوات على االكثر من تاريا وفاته بشرط ان 
يعهرردوا بادارتهررا الررى صرريدلي فرري السررتة اشررهر 
االولررررى وعرررررن المررررردة الباقيررررة الرررررى صررررريدلي ال 
صرريدلية لرره، وذلررك بعررد موافقررة وزيررر الصررحة 

العامرررررة وان يتفرغررررروا عنهرررررا لصررررريدلي قرررررانوني 
لمرررذكورة واال اضرررحى التررررخيص خرررالل المررردة ا

 بفتح الصيدلية ملغى.
اذا كرران للصرريدلي المترروفى ولررد طالررب فررري 
الصرررريدلة تمرررردد لرررره المرررردة بقرررردر مرررردة الدراسررررة 

 القانونية.
ويسررررررتفيد مررررررن احكررررررام هررررررذا القررررررانون ورثررررررة 
الصيدلي الذ  لم يمرر علرى وفاتره مردة خمرس 

 سنوات من تاريا صدورا. 
 الفصل الثالث
 تفي نظام الصيدليا

شااااااااااكل مضاااااااااامون  ---- 20 المررررررررررادة
المعلومااااات الواجااااب ايراد ااااا علاااا  واجهااااة 

 *الصيدليات
يكترررررب علرررررى واجهرررررة الصررررريدليات بحرررررروف 
عربيرررررة كبيررررررة واضرررررحة سرررررهلة القرررررراءة عنررررروان 
الصيدلية التجار  واسرم او لقرب صراحبها واذا 
كانرررررر  الصرررررريدلية ملكررررررا لشررررررركة فيررررررذكر اسررررررم 

 الشركة واسم مديرها المسؤول.
محتويااااااات الرسااااااائل  ---- 26 المررررررادة

 *والفواتير والبطاقات وخاتم الصيدلية
يررررذكر اسررررم الصرررريدلي ول برررره العلمرررري ورقررررم 
رخصررة وزارة الصررحة العامررة ورقمرره المتسلسررل 
فررررررري النقابرررررررة علرررررررى كرررررررل الرسرررررررائل والفرررررررواتير 

 والبطاقات.
ويكررررون لكررررل صرررريدلية خرررراتم يشررررتمل علررررى 
اسررررررمها التجررررررار  وعنوانهررررررا واسررررررم الصرررررريدلي 

 مالكها.
وجهااااااااااااة ترتيااااااااااااب  ---- 26 ادةالمرررررررررررر

 *الصيدلية
يجررب ان تكررون الصرريدلية مرتبررة علررى وجرره 
يحررول دون دخررول الجمهررور الررى مكرران اعررداد 

 االدوية.
 *تجهيزات الصيدلية ---- 23 المادة

علررى اصررحاب الصرريدليات ان يررزودوا  - 1
صرررررررريدلياتهم بررررررررالمواد التخلي يررررررررة والمخرررررررردرات 
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وباالدويررررررررة الضرررررررررورية الترررررررري يحترررررررراج اليهررررررررا 
لمررريد فرري الحرراالت الطارئررة علررى ان تحرردد ا

 بقرار من وزير الصحة العامة.
يجرب ان تحتررو  الصرريدلية علررى مكرران  - 2

 مستقل لتحضير وتركيب وتجهيز االدوية.
يجرررررررب ان تكرررررررون الصررررررريدلية مجهرررررررزة  - 3

 بالمعدات اآلتية:
 موازين تزن من سنت  الى كل  واحد. -
مجموعرررررة مكاييرررررل مرررررن الزجررررراج مدرجرررررة  -
 لسل من عشرة سنت  مكعبة الى ليتر.بالتس
بررررراد لصرررريانة جميررررع االصررررناف الواجررررب  -

 فنيا حفظها  يه.
احرررررررردن طبعررررررررة مررررررررن القرررررررروائم الرسررررررررمية  -

ومالحقهرررا التررري تنشررررها وزارة الصرررحة العامرررة 
باسرررماء االطبررراء واالطبررراء البيطرررريين واطبررراء 

 االسنان والقابالت وعناوينهم.
نظررررررررررام االدويررررررررررة الرسررررررررررمي للجمهوريررررررررررة  -

اللبنانيررة عنررد صرردورا، والررى ان يصرردر، تررزود 
الصررررررررريدلية بالطبعرررررررررة االخيررررررررررة مرررررررررن كتررررررررراب 
الفارماكوبيررررررررررررررا الفرنسررررررررررررررية او االميركيررررررررررررررة او 

 االنكليزية.
امااور واجااب مراعاتهااا  ---- 28 المررادة

 في حفظ االدوية*
تراعى في حفظ االدوية كما هي معرفة فري 
المرررررادة الثالثرررررة التعليمرررررات الرررررواردة فررررري نظرررررام 

ية وتتلف جميع المواد الفاسدة والمشكوك االدو 
فررري امرهرررا. وال يحرررتفظ برررالمواد التررري لهرررا مررردة 

 معينة لالستعمال بعد انتهاء هذا المدة. 
 الفصل الرابع

 في الصيدليات التابعة للمستشفيات
شاااااارو  الصاااااايدليات  ---- 29 المررررررادة

 التابعة للمستشفيات*
علررررررررى جميررررررررع المستشررررررررفيات العامررررررررة  - 1

كون في داخلهرا صريدلية يرديرها والخاصة ان ي
صرررريدلي متفررررر  شرررررط ان ال يكررررون لهررررا منفررررذ 

علررررى الطريررررق العررررام وان ال تبيررررع االدويررررة اال 
 من المرضى اثناء اقامتهم فيها قيد المعالجة.

تعطرررررى المستشرررررفيات القائمرررررة بتررررراريا  - 2
نفررررراذ هرررررذا القرررررانون مهلرررررة سرررررتة اشرررررهر للتقيرررررد 

 بقة.بالموجب المنصوص عليه في الفقرة السا
امكانية اقتناء اصحاب  ---- 74 المرادة

المعامااال والمشاااايل خزاناااة ادوياااة ل ساااعا  
 *االولي وشرو  استعمالها

ان اصحاب المعامرل والمشراغل يمكرنهم ان 
يقتنرررروا خزانررررة ادويررررة لالسررررعاف االولرررري تحرررردد 
محتوياتها من قبل مصلحة الصريدلة فري وزارة 

 الصحة العامة.
دويررررررررة اال ال يجرررررررروز ان تسررررررررتعمل تلررررررررك اال

للعاملين في المعمل او المشرغل وذلرك بصرورة 
مجانيررة ويلررزم رؤسرراء المؤسسررات ان يحصررلوا 
علررى اجررازة مررن وزيررر الصررحة العامررة باقتنرراء 

 خزانة االدوية.
الساااج ت المفرو اااة  ---- 77 المرررادة

 *في الصيدليات والتفتيش
يمسك في الصيدليات السجالت المفروضة 

والمرررررررررررواد  للوصرررررررررررفات المركبرررررررررررة والمخررررررررررردرات
التخلي ية، تخضع الصيدليات وخرزائن االدويرة 
 للتفتيش المنصوص عليه في هذا القانون. 

 الباب الثالث
 في من يقوم مقام الصيدلي 

 في بعض الحاالت
اجااااا ة الحلااااول مقااااام  ---- 72 المررررادة

 الصيدلي*
كرررررل طبيرررررب او طبيرررررب بيطرررررر  او طبيرررررب 
اسررنان م رريم فرري مكرران ال صرريدلية  يرره يمكنرره 

ول من وزارة الصحة العامرة علرى اجرازة الحص
باقتنرررراء خزانررررة ادويررررة كررررل حسررررب اختصاصرررره 
لتقرررررديم االدويرررررة والمستحضررررررات المصررررررح لررررره 
قانونا بوصفها لالشخاص او الحيوانات الرذين 
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يعالجهم شرط أن يكون ذلك المكان خاليا مرن 
 صيدلية قائمة على مسافة خمسة كيلومترات.

ي حرررال وهرررذا االجرررازة ال تخرررول صررراحبها فررر
مرررررررن االحررررررروال أن يفرررررررتح صررررررريدلية أو يحفرررررررظ 
االدويررررة فرررري مكرررران آخررررر غيررررر محررررل بيادترررره 
ويجب أن تكون االدويرة التري يقردمها لمرضراا 
مجرررررررزأة مسررررررربقا مرررررررن قبرررررررل صررررررريدلي صررررررراحب 
صرريدلية يرردون اسررمه ول برره العلمرري علررى هررذا 

 المستحضرات.
موجب اال بااء المجاا   ---- 77 المادة

 لهم بمسك السج ت*
برراء المجرراز لهررم بمقتضررى المررادة علررى االط

السررررررررابقة اقتنرررررررراء خزانررررررررة أدويررررررررة أن يمسرررررررركوا 
السررررررررررررجالت المفروضررررررررررررة علررررررررررررى الصرررررررررررريادلة 

 ويخضعوا كهؤالء للتفتيش.
حالااااة الغاااااء االجااااا ة  ---- 70 المررررادة

 حكميًا ومهلة تصفية االدوية*
تعتبررررررررر االجررررررررازة المعطرررررررراة فرررررررري الحرررررررراالت 
 المذكورة آنفا ملغراة حكمرا بمجررد فرتح صريدلية
قانونية في المحل ذاته او فري جهرة تبعرد عنره 
خمسرررة كيلرررومترات أو أقرررل. ويعطرررى صررراحب 
االجرررازة الملغررراة مهلرررة سرررتة أشرررهر غيرررر قابلرررة 

 للتمديد لتصفية االدوية الموجودة لديه.
عاادم حااط الطبيااب بيااع  ---- 76 المرادة
 *االدوية

يحرررررق للطبيرررررب أن يقررررردم لمرضررررراا النمررررراذج 
ق لرررره أن يبيررررع الطبيررررة المجانيررررة فقررررط وال يحرررر

 االدوية ولو كان حائزا شهادة في الصيدلة. 
 الباب الرابع
 في االدوية

 الفصل االول 
 أحكام عامة

االدويااااااة ومااااااا  ااااااو  ---- 76 المررررررادة
 *بحكمها

الرردواء هررو كررل مررادة بسرريطة أو مركبررة لهررا 
خصررررررائص للشررررررفاء أو للوقايررررررة او لهررررررا فعررررررل 
فيزيولرررررررروجي وتسررررررررتعمل فرررررررري طررررررررب وجراحررررررررة 

 حيوان.االنسان او ال
 تعد أدوية أو بحكم االدوية:

المستحضررررررات الصررررريدالنية الخاصرررررة  - 1
والنظاميرررررررة وكمرررررررا هررررررري محرررررررددة فررررررري البررررررراب 

 الخامس.
االشرررياء المعقمررررة ذات المزايررررا الطبيررررة  - 2

والمهيرررأة بطريقرررة خاصرررة لتضرررميد الجرررروح وال 
سررررريما االنسرررررجة وقطرررررع االقمشرررررة المعقمرررررة او 
نرررررة المغموسرررررة بمنتجرررررات طبيرررررة مضرررررادة للعفو 

وغيرهررا مررن المررواد الترري تحرردد بقرررار مررن وزيررر 
 الصحة العامة.

المياا المعدنيرة الطبيرة أ  الميراا التري  - 3
ال يمكررن اسررتعمالها للشرررب العرراد  فرري حالررة 
الصحة العامة وتحدد بقرار مرن وزيرر الصرحة 

 العامة.
االمصررررال واللقاحررررات والمررررواد الطبيررررة  - 1

 المستمدة من االنسان او الحيوان.
المرررواد المعررردة للحمامرررات ذات المزايرررا  - 5

 الطبية.
مررواد التجميررل الترري تحتررو  علررى مررواد  - 6

 طبية عالجية.
الحليررب المعررد خصيصررا للرضررع دون  - 7

الستة أشرهر بعبروات ال تزيرد عرن نصرف كيلرو 
غرررررررررام والحليررررررررب المحررررررررول حسررررررررب االنظمررررررررة 

 المتعلقة بتصنيف الحليب.
 اعمااال تجاريااة و بيااة ---- 73 المررادة

 داخلة  من اختصاص الصيادلة*
بموجاب الماادة األولا  مان  73عّدل نص المادة 

وأصب  علا   6/7/2474تاريخ  94القانون رقم 
 الوجه التالي:

 إن تصررررررررررررررررررنيع واسررررررررررررررررررتيراد وتخرررررررررررررررررررزين  -أ
وتسويق وصرف األعشراب الطبيرة والمنتجرات 
الناشرررعة عنهرررا التررري لهرررا صرررفة عالجيرررة سرررواء 
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ن ان تحترو  بمفردها أو مخلوطة أو التي يمكر
علرى مرواد مضررة أو سرامة هري كلهرا مختصرة 
بالصيادلة، وتخضرع للتسرجيل مرن قبرل اللجنرة 

 الفنية في وزارة الصحة العامة.
 وكذلك يختص بالصيادلة:

كررل تحضررير أو عمليررة يررراد بهررا تغييررر  -1
خصررررررائص النباتررررررات الطبيررررررة أو اسررررررتخالص 

 منتجات منها.
 بيع المنتجات الناشعة عرن التحضريرات -2

سرررواء أكررران البيرررع  ار اليهررراشرررأو العمليرررات الم
 بالجملة وبالمفرا.

يحظر االعالم واالعالن التجار  عن  -ب
األعشررراب الطبيرررة وغيرهرررا مرررن المستحضررررات 

 التي لها صفة عالجية."
تجااااااااااارة النباتااااااااااات  ---- 78 المررررررررررادة
 *واجزائها

تبقررى تجررارة النباتررات وأجررزاء النباتررات غيررر 
السررابقة حرررة شرررط أن  الرروارد ذكرهررا فرري المررادة

تبرررراع بحالتهررررا الطبيعيررررة وباسررررمها العلمرررري او 
الرررردارج مررررع اسررررم بلررررد انتاجهررررا عنررررد االقتضرررراء 
بررررررردون أيرررررررة تسرررررررمية غيرررررررر مألوفرررررررة أو داللرررررررة 

 عالجية.
تحديااد االدويااة الساارية  ---- 79 المررادة

 *ومنع بيعها
يمنع بيع االدويرة السررية ويعتبرر دواء سرريا 

ان المررررررادة او كررررررل دواء ال تحمررررررل بطاقترررررره بيرررررر
المرررررواد المركرررررب منهرررررا ورقرررررم الطبخرررررة وتررررراريا 

 الفاعلية.
منع الدعاياة للصايدلية  ---- 04 المادة

أو جلب الزبائن بصورة تمس بمصال  ساائر 
 الصيادلة*

يمنررررع منعررررا باتررررا علررررى الصرررريدلي أن يقرررروم 
بنفسرررره او بواسررررطة غيرررررا بالدعايررررة لصرررريدليته 
لررررردى االطبررررراء او لررررردى غيررررررهم او أن يسرررررعى 

لرب زبررائن لهرا بصررورة تمرس بمصررالح سررائر لج
 الصيادلة بأ  طريقة كان .

تحديااااااااااد اصاااااااااانا   ---- 07 المررررررررررادة
المستحضااااااااارات الصاااااااااايدالنية الماااااااااارخص 

 *عها وكيفية تجهيز ايبتصن
لرررروزير الصررررحة العامررررة أن يحرررردد أصرررررناف 

ا الترررررري CODEXالمستحضرررررررات الصرررررريدالنية )
يررررررررررخص للصررررررررريادلة أصرررررررررحاب الصررررررررريدليات 

 بتصنيعها.
يجهررررز فرررري الصرررريدليات يجررررب أن  كررررل دواء

يوضررع فرري وعرراء كزجاجررة أو علبررة أو انرراء او 
رزمررة وأن تلصررق علررى الوعرراء الصررقة مطبرروع 
عليها اسم الصيدلية وعنوانها وطريقرة اسرتعمال 
الدواء وتاريا فعاليته، طبقا لما هرو مرذكور فري 
الوصررفة الطبيررة ورقررم الطبخررة المتسلسررلة وثمنرره 

 واسم المريد.
ة بيضاء اللون اذا كان الدواء وتكون الالصق

معرررررردا لالسررررررتعمال الررررررداخلي وتكررررررون الالصررررررقة 
حمرررراء اللرررون اذا كررران الررردواء معررردا لالسرررتعمال 
الخررارجي ويكتررب عليهررا "لالسررتعمال الخررارجي" 
مررع اضررافة كلمررة "سررام" اذا كرران الرردواء يحتررو  

 موادا سامة او خطرة.
تكررون الالصررقة خضررراء اللررون للرردواء المعررد 

 البيطر  سواء أكان من الرداخل او لالستعمال
 الخارج مع ببارة "لالستعمال البيطر ".

واذا كررران الررردواء يسرررتدعي فنيرررا خضررره عنرررد 
االسررررتعمال  يجررررب ذكررررر ذلررررك صررررراحة علررررى 
الالصرررررررقة باللغرررررررة العربيرررررررة واحررررررردى اللغترررررررين 

 الفرنسية أو االنكليزية. 
شاااااارو  اسااااااتيراد أو  ---- 02 المررررررادة

ة دواد المعاااااحياااااا ة أو بياااااع أو تو ياااااع المااااا
 *ل ستعمال الصيدلي

ال يجوز اسرتيراد أو حيرازة أو بيرع أو توزيرع 
أيرررررررة مرررررررادة مرررررررن المرررررررواد المعررررررردة لالسرررررررتعمال 
الصررررريدلي اذا لرررررم تتررررروفر فيهرررررا الشرررررروط التررررري 

 يتطلبها النظام الرسمي المذكورة  يه. 

 الفصل الثاني
 في الوصفات الطبية
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عااااادم جاااااوا  صااااار   ---- 07 المرررررادة
 * بية أو علم  بيب الدواء دون وصفة

ال يجروز أل  صرريدلي أن يصرررف أ  دواء 
دون وصررررفة طبيررررة او بعلررررم طبيررررب، باسررررتثناء 
االدويرررة التررري تحررردد بقررررار مرررن وزيرررر الصرررحة 
العامررررة بعرررررد أخرررررذ رأ  نقابررررة االطبررررراء ونقابرررررة 
الصرريادلة. ويسررتمر العمررل الصرريدلي كالسررابق 

 حتى صدور قرار وزير الصحة العامة.
 *كل الوصفةش ---- 00 المادة

تكتررررررررب الوصررررررررفة بطريقررررررررة سررررررررهلة القررررررررراءة 
تسرررتطيع معهرررا كرررل صررريدلية أن تهررريء الررردواء 
الموصررروف فيهرررا وكرررل وصرررفة ال تحمرررل اسرررم 
 وعنوان موقعها بطريقة مقروءة يجب رفضها.

تجهيااااااااز الصاااااااايدلي  ---- 06 المررررررررادة
 األدوية وفقًا للدستور*

يجررررررب علررررررى الصرررررريدلي أن يقرررررروم بتجهيررررررز 
المحدد واذا لم يرذكر فري  االدوية وفقا للدستور

الوصرررررفة دسرررررتور معرررررين يمكرررررن للصررررريدلي أن 
يجهررز الرردواء وفقررا للدسرراتير المعمررول بهررا فرري 
لبنررران وعلرررى أن يرررذكر علرررى الوصرررفة الطبيرررة 
وفرري دفتررر قيررد الوصررفات الدسررتور الررذ  جهررز 

 الدواء بموجبه.
خصااااااائص الوصاااااافة  ---- 06 المررررررادة

الطبية وعدم جوا  تعديلها أو تجهياز وصافة 
 مكتوبة*

بموجب الماادة األولا  مان  06ألغي نّص المادة 
واسااتضيض  6/7/2474تاااريخ  97القااانون رقاام 

 عنه بالنص التالي:
تكون الوصفة الطبية وفق النموذج المعتمد 
مررن قبررل وزارة الصررحة العامررة ومطبوعررة علررى 
ثالن نسا ليحفظ كرل مرن الطبيرب والصريدلي 

 والمريد نسخة منها.
ن تلقرررررراء نفسرررررره أو ال يجرررررروز للصرررررريدلي مرررررر

باتفاا مع حامل الوصفة ان يغير من كميات 
المررررواد المررررذكورة فيهررررا، أو ان يسررررتعيد عررررن 
مادة بمادة أخرى. وال يجروز للطبيرب ان يعرين 
معمررال خاصررا اذا كرران المستحضررر أو المررادة 

مدرجررة فرري احررد انظمررة األدويررة تحرر  اسرررمها 
العلمرري، وال يجرروز للصرريدلي ان يجهررز وصررفة 

بررررة بعبررررارات مصررررطلح عليهررررا مررررع طبيررررة مكتو 
كاتبهرررررا. اذا رأى الصررررريدلي خطرررررأ فررررري كتابررررررة 
الوصرررفة الطبيرررة، فرررال يجررروز لررره ان يغيرررر مرررن 
تلقرررراء نفسرررره أو بموافقررررة حاملهررررا نصررررها أو ان 
يعرررردل المقررررادير المررررذكورة فيهررررا، بررررل عليرررره ان 
يلف  نظر الطبيب الرى األمرور التري اسرترع  
انتباهرررررررررره فيهررررررررررا وان يطلررررررررررب تأييرررررررررردا خطيررررررررررا 

 ضمونها.لم

حاااااّط الصااااايدلي فاااااي  ---- 03 المرررررادة
وصف دواء تحت إسم جنيساي وفقاًا لشارو  

 محّددة*
مااان  2بموجاااب الماااادة  03ألغاااي ناااّص الماااادة 

واسااتيعض  6/7/2474تاااريخ  97القااانون رقاام 
 عنه بالنص اآلتي:

يحق للصيدلي، وخالفا أل  نص آخر،  -أ
ان يصرررف الررى حامررل الوصررفة الطبيررة، دواء 

 Generique or Brand -سررريتحررر  اسرررم جني

Generic  غيرررررر المرررررذكور فيهرررررا، وذلرررررك ضرررررمن
 الشروط اآلتية:

أن يكرررررون الررررردواء البرررررديل مشرررررموال فررررري  -1
الئحررة االدويررة البديلررة المعتمرردة مررن قبررل وزارة 
الصرررحة العامرررة وفرررق معرررايير منظمرررة الصرررحة 

 العالمية، على ان:
يكرررون الررردواء الرررذ  يصررررف مركبرررا مرررن  -أ

لررة الداخلررة فرري تركيررب الرردواء ذات المررواد الفاع
المذكور فري الوصرفة الطبيرة وبرذات المقرادير، 
 وله ذات التكافؤ الحيو  والشكل الصيدالني.

يكررررون سررررعر المبيررررع مررررن العمرررروم فرررري  -ب
لبنان للدواء الذ  يصرفه أقل من سعر المبيع 
مررررن العمرررروم فرررري لبنرررران للرررردواء المررررذكور فررررري 

 الوصفة الطبية.
ان يكررررررررررون المررررررررررريد موافقررررررررررا علررررررررررى  -2

 االستبدال.
ان تظهررر موافقررة الطبيررب الزاميررا علررى  -3

الوصفة من خرالل موافقتره علرى االسرتبدال أو 
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عدمرررره وفررررق النمرررروذج المعتمررررد مررررن قبررررل وزارة 
الصررررحة العامرررررة. فرررري حرررررال عرررردم وجرررررود أيرررررة 
مالحظرررررررة علرررررررى الوصرررررررفة الطبيرررررررة، ال يحرررررررق 

 للصيدلي استبدال الدواء.
صررررريدلي، بعرررررد تأكررررردا علرررررى يسرررررجل ال -ب

مسرررررؤوليته مرررررن تررررروافر الشرررررروط اعرررررالا، اسرررررم 
الدواء الذ  صرفه على االيصال الذ  يسّلمه 
الررى حامررل الوصررفة، مررع ذكررر ببررارة "اسررتبدل 

جديرررردة مررررن قررررانون مزاولررررة  17عمررررال بالمررررادة 
مهنررررة الصرررريدلة"، ويتوجررررب علررررى المؤسسررررات 
الضرررررامنة، الرسرررررمية والخاصرررررة، قبرررررول الررررردواء 

وصرف الثمن وفقا للنسربة والمبراد  المستبدل 
المعتمررردة لررردى كرررل منهرررا، دون فررررف وصرررفة 

 طبية تعين الدواء المستبدل.
حاااااالت عاااادم الجااااوا   ---- 08 المررررادة

للصااايدلي تجهياااز ادوياااة اال بموجاااب وصااافة 
 * بية

ال يجرررروز للصرررريدلي تجهيررررز أدويررررة تحتررررو  
على احردى المرواد الرواردة فري الجردولين )أا و 

دويرة المعتمردة مرن قبرل وزارة )با من نظرم اال
الصرررحة العامرررة والمرررواد التخلي يرررة النفسرررية إال 

 بموجب وصفة طبية. 
تنظيم الوصفة المجهزة  ---- 09 المادة

 *في سجل الوصفات
كررررررررل وصررررررررفة جهررررررررزت ترررررررردرج فرررررررري سررررررررجل 
الوصرررررررررفات ويرررررررررذكر اسرررررررررم موقعهرررررررررا والمرررررررررواد 
والمقرررررادير المركبرررررة منهرررررا وطريقرررررة اسرررررتعمالها 

 تسلسل وتاريا تحضيرها.وثمنها ورقمها الم
ويجب أن يكون التسرجيل بخرط واضرح وأن 
 ال يتخلله بياف أو يحصل  يه حك وتحشية.

اعااااادة الوصاااافة إلاااا   ---- 64 المررررادة
 *صاحبها بعد ختمها بخاتم الصيدلية

تعررراد الوصرررفة الرررى صررراحبها بعرررد أن تخرررتم 
بخاتم الصيدلية ويذكر عليها رقمها المتسلسرل 

صرررررررررريدلي بالوصررررررررررفة وثمنهررررررررررا واذا احررررررررررتفظ ال
االصلية إما عمال بالقوانين واالنظمة المربيرة 

وامرررا رغبرررة منررره فررري رفرررع التبعرررة عنررره  يعطررري 
حاملهررررا بنرررراء لطلبرررره نسررررخة مطابقررررة لهررررا بررررال 
مقابل مختومة بخاتم الصيدلية ومشرتملة علرى 

 رقمها المتسلسل وثمنها. 
التااازام الصااايادلة بسااار  ---- 67 المرررادة

 المسملة*المهنة بالنسبة للوصفات 
يلرزم الصرريادلة بالمحافظررة علررى سررر المهنررة 
فرررال يجررروز لهرررم اطرررالع أحرررد علرررى الوصرررفات 
المسررررلمة لهررررم وال اعطاؤهررررا اال للطبيررررب الررررذ  

 وصفها أو للمريد أو لرسوله. 
 الباب الخامس
 الفصل االول

 المستحضرات الخاصة والنظامية
المستحضااااااااااااااااارات  ---- 62 المرررررررررررررررررادة

 ية*الصيدالنية الخاصة أو النظام
تعتبررررر مستحضرررررات صرررريدالنية خاصررررة أو 
نظاميررة خاضررعة ألحكررام هررذا القررانون االدويررة 
الترررررري سرررررربق تحضرررررريرها وتجزئتهررررررا لبيعهررررررا أو 
عرضرررررررها للبيرررررررع بواسرررررررطة الصررررررريدليات علرررررررى 

 مسؤولية منتجها.
وتعتبرررررررر مرررررررن المستحضررررررررات الصررررررريدالنية 
الخاصررررررة صرررررربغات الشررررررعر ومررررررواد التجميررررررل 

مواد طبية  المحتوية على مادة سامة خطرة أو
 ذات مفعول عالجي. 

بيانات واجب ذكر ا في  ---- 67 المادة
 كل مستحضر صيدالني خاص أو نظامي*

كل مستحضر صيدالني خراص أو نظرامي 
يجررررب أن تررررذكر علررررى الوعرررراء الررررذ  يحتويررررره 
وعلررررى ظررررراهر غالفررررره وفررررري النشررررررات الطبيرررررة 

 الداخلية البيانات اآلتية: 
ية اسرررررم وعنررررروان المصرررررنع أو الصررررريدل - 1

 حين تم انتاجه.
 اسم المستحضر وكميته. - 2
اسررماء ومقررادير جميررع المررواد الداخلررة  - 3

في تركيبره ويجرب أن تسرمى بأسرمائها العلميرة 
او باالسررماء المعطرراة لهررا فرري دسررتور االدويررة 
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مع لف  النظر الى المواد السامة والمواد التري 
لهررا تررأثيرات جانبيررة أو الترري يحظررر اسررتعمالها 

شررررررررررارة الطبيررررررررررب وجميررررررررررع التقيرررررررررردات اال باست
المفروضرررررة مرررررن الررررردوائر المختصرررررة فررررري بلرررررد 

 المنشأ.
على الصيدلي أن يرسل الى المصرنع  - 1

اللبنرراني أو المسررتورد المستحضرررات الترري لهررا 
ترررراريا محرررردد لالسررررتعمال قاربرررر  مرررردتها علررررى 
االنتهاء، وعلرى المصرنع اللبنراني أو المسرتورد 

وزارة اسرررررررتبدال هرررررررذا المستحضررررررررات وابرررررررال  
الصحة العامة عن كرل مستحضرر بحوزتره لره 
ترررراريا محرررردد لالسررررتعمال قاربرررر  مدترررره علررررى 
االنتهرراء، ويررتم تلررف هررذا المستحضرررات تحرر  

 اشراف وزارة الصحة العامة.
وتطبق الطريقة ذاتهرا علرى كرل دواء يظهرر 
 يررررره خطررررررأ فرررررري التصرررررنيع أو أ  تغييررررررر فرررررري 

 مظهرا الخارجي.
خيص رقررررررم التسررررررجيل المتسلسررررررل لتررررررر  - 5

 وزارة الصحة العامة.
ثمررررن المبيررررع مررررن الجمهررررور كمررررا هررررو  - 6

 محدد في آخر تعرفة لوزارة الصحة العامة.
 رقم عملية التجهيز. - 7
 تاريا الصنع. - 8
 تاريا انتهاء الفعالية.  - 9

التاااارخيص لصاااانع أي  ---- 60 المررررادة
مستحضاار صاايدالني خاااص أو نظااامي فااي 

جراءاتااااه لبنااااان أو اسااااتيرادا ماااان الخااااارج وا
 واللجان المختصة به*

يحظررررررر صرررررررنع أ  مستحضرررررررر صررررررريدالني 
خررراص أو نظرررامي فررري لبنررران أو اسرررتيرادا مرررن 
 الخارج اال بترخيص من وزارة الصحة العامة.
يرفررررق طلررررب الترررررخيص بسررررتة نمرررراذج مررررن 
المستحضرررر وفررري حرررال االسرررتيراد مرررن الخرررارج 
بإفرررادة رسرررمية صرررادرة عرررن السرررلطة المختصرررة 

ان المستحضر مسجل  يه  في بلد المنشأ تفيد
ويبررراع فررري السررروا المحلررري مرررع تررراريا وضرررعه 

فررري الترررداول، كمرررا يرفرررق مرررع طلرررب التررررخيص 
 المعلومات اآلتية:

التركيرررررررب الكامرررررررل للمستحضرررررررر مرررررررن  - 1
حيررررررن أنررررررواع وكميررررررات المررررررواد الداخلررررررة  يرررررره 

 ومبادئه الفعالة وتأثيراته الجانبية.
وصرررررررف مفصرررررررل للتحديرررررررد التحليلررررررري  - 2

 الفعالة. خاصة للمواد
معلومرررررررررررات مفصرررررررررررلة عرررررررررررن تسرررررررررررمية  - 3

المستحضرررررر ومفعولررررره الصررررريدالني والسررررررير  
وطرا استعماله. تحال الطلبات والنماذج الرى 

 لجنة فنية تؤلف من:
 رئيسا  -مدير عام وزارة الصحة العامة  -
رئررررررررريس مصرررررررررلحة الصررررررررريدلة فررررررررري وزارة  -

 عضوا -الصحة العامة 
ة رئرررريس دائرررررة التفترررريش فرررري وزارة الصررررح -

 عضوا -العامة 
رئررريس دائررررة االسرررتيراد فررري وزارة الصرررحة  -

 عضوا مقررا -العامة 
عضوين تنتردبهما نقابرة االطبراء أحردهما  -

 أستاذ في الطب والثاني أستاذ فرماكولوجيا.
عضررررررررروين تنتررررررررردبهما نقابرررررررررة الصررررررررريادلة  -

 أحدهما أستاذ في العلوم الصيدالنية.
 علررى اللجنررة أن تبرر  بكررل طلررب يقرردم اليهررا
بمرررردة ثالثررررة أشررررهر واال حررررق للرررروزير السررررماح 
باالسرررررررتيراد والتسرررررررويق والتصرررررررنيع مرررررررن قبرررررررل 
صررراحب الطلرررب وبالسرررعر المقررردم ريثمرررا تبررر  
اللجنة بالطلرب. وفري حرال رفرد المستحضرر 

 يجب تعليله.
وفرررري حررررال قبررررول المستحضررررر يحررررال قرررررار 
اللجنررة الررى لجنررة االسررعار المنصرروص عليهررا 

لقرررررانون مرررررع فررررري المرررررادة الثمرررررانين مرررررن هرررررذا ا
نمرروذجين يررذكر عليهمررا رقررم وترراريا التسررجيل 

 والسعر المطلوب اعتمادا من المستورد.
تحررال ب يررة النمرراذج الررى المختبررر المركررز  

 للتحليل.
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تتخرررذ القررررارات فررري هرررذا اللجنرررة باالكثريرررة، 
وفررررري حرررررال تعرررررادل االصررررروات يعتبرررررر صررررروت 

 الرئيس مرجحا.
يتقاضررررررررى رئرررررررريس وأعضرررررررراء اللجنررررررررة الفنيررررررررة 

حضررور لقرراء عملهررم فرري اللجنررة، تحرردد تعررويد 
قيمترررره بمرسرررروم يتخررررذ فرررري مجلررررس الرررروزراء بنرررراء 

 على اقتراح وزير الصحة العامة. 
 عاادم جااوا  اسااتيراد أو ---- 66 المررادة

بيااااااع أو تو يااااااع أو صاااااانع المستحضاااااارات 
الصاايدالنية الخاصااة أو النظاميااة اال  اامن 

 شرو  واجراءات معينة*
صريدالنية ال يجوز اسرتيراد المستحضررات ال

الخاصرررة أو النظاميرررة المصرررنوعة فررري الخرررارج 
اال مررن قبررل صرريدلي لبنرراني صرراحب صرريدلية 

 أو صاحب مستودع.
وال يجررررررررررروز اسرررررررررررتيراد أو بيرررررررررررع أو توزيرررررررررررع 
المستحضرررررررررررررات الصررررررررررررريدالنية الخاصرررررررررررررة أو 
النظامية في لبنران اال اذا كانر  منطبقرة علرى 
المواصرررررفات التررررري يحملهرررررا المستحضرررررر كمرررررا 

 نشأ.يباع في بلد الم
علررررررى طالررررررب الترررررررخيص أن يتقرررررردم بجميررررررع 
الوثررائق الترري تثبرر  ذلررك ضررمن طلررب التسررجيل 
 وفقا للمادة الرابعة والخمسين من هذا القانون.

وفرررررررررررري كررررررررررررل حررررررررررررال ال يجرررررررررررروز اسررررررررررررتيراد 
 المستحضرات ما لم تكن ذات فائدة عامة.

يرفرررق طلرررب التررررخيص لصرررنع المستحضرررر 
الصرريدالني الخرراص أو النظررامي فرري لبنرران أو 

ستيرادا من الخارج بايصال من وزارة المالية ال
بمبل  يواز  ضعف الحد االدنى لألجور تبقى 

 حقا مكتسبا للخزينة.
يمكرررن تعرررديل هرررذا المبلررر  زيرررادة أو نقصرررانا 
بمرسررروم يتخرررذ فررري مجلرررس الررروزراء بنررراء علرررى 

 اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية.
 يحرق للمستشرفيات التعليميرة التابعرة لكليررات
الطررب العاملررة فرري لبنرران اسررتيراد االدويررة الترري 
تحتاجهررررررا لألبحرررررران والتعلرررررريم وال تترررررروفر فرررررري 

االسرررواا المحليرررة، دون مراعررراة أحكرررام المررررادة 
 الخامسة من هذا القانون.

تحدد المستشفيات التعليمية كما تحدد أنواع 
االدويررة الترري يحررق لهررا اسررتيرادها بقرررارات مررن 

 وزير الصحة العامة.
اجا ة اساتيراد وتصادير  ---- 66 المرادة

واعاااادة تصااادير االدوياااة والماااواد ال يماوياااة 
 *والحليب المعد لغذاء اال فال

يخضررررع اسررررتيراد وتصرررردير واعررررادة تصرررردير 
األدوية والمواد الكيماوية والحليب المعد لغرذاء 
 االطفال الجازة تعطيها وزارة الصحة العامة.

منااااع بيااااع ومقايضااااة  ---- 63 المررررادة
 الطبية* النماذج

يمنررررع بيررررع النمرررراذج الطبيررررة منعررررا باتررررا كمررررا 
 يمنع اجراء أ  مقايضة عليها. 

الشاااااااارو  الواجااااااااب  ---- 68 المررررررررادة
 توافر ا في النماذج الطبية*

يجرررب أن تتررروافر فررري النمررراذج الطبيرررة التررري 
 توزع مجانا الشروط اآلتية: 

البيانات الواردة في المادة الثالثة والخمسرين 
 من هذا القانون.

أن يطبررررع المصررررنع علررررى الوعرررراء الررررداخلي 
وعلرى الغررالف الخرارجي ببررارة: "نمروذج طبرري 
مجررراني محظرررور بيعررره" باللغرررة العربيرررة وبلغرررة 

 أجنبية. 

تسااجيل المستحضاارات  ---- 69 المررادة
الصاايدالنية الخاصااة أو النظاميااة المرخصااة 

 ونقل المل ية وتغيير المنشأ*
تسرررررجل جميرررررع المستحضررررررات الصررررريدالنية 

أو النظاميرررررة المررررررخص بهرررررا سرررررواء  الخاصرررررة
أكانررر  مصرررنوعة فررري لبنررران أو مسرررتوردة مرررن 
الخررررارج فرررري سررررجل خرررراص فرررري وزارة الصررررحة 
العامررة. ويجررب أن تؤخررذ موافقررة وزارة الصررحة 
العامررة عنررد نقررل ملكيررة المستحضررر أو تغييررر 

 منشعه.
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عدم جاوا  التعاديل فاي  ---- 64 المادة
البياناااات بعاااد تساااجيل المستحضااار ونفقاااات 

 ليله*تح
ال يجوز بعد تسجيل المستحضر اجراء أ  
تعررديل فرري البيانررات الررواردة فرري المررادة الثالثرررة 
والخمسررررين مررررن هررررذا القررررانون اال بعررررد موافقررررة 
وزارة الصحة العامة. واذا قرررت وزارة الصرحة 
العامرررررررة تحليرررررررل المستحضرررررررر تكرررررررون نفقرررررررات 

 التحليل على عاتق صاحبه. 

 الفصل الثاني
 ت الصيدالنيةفي مصانع المستحضرا

شاارو  انشاااء مصاانع  ---- 67 المررادة
للمستحضاااااااارات الصاااااااايدالنية الخاصااااااااة أو 

 النظامية*
ال يجوز انشراء مصرنع للمستحضررات  - 1

الصيدالنية الخاصة أو النظامية إال بترخيص 
مرررررررن وزارة الصرررررررحة العامرررررررة تحررررررردد شرررررررروطه 
بمرسوم وفقا لألحكام المتعلقرة بانشراء مصرانع 

 االدوية.
تررررررخيص بانشررررراء واسرررررتثمار يعطرررررى ال - 2

المصرررنع لصررريدلي لبنررراني متفرررر ، كمرررا يمكرررن 
اعطاء الترخيص لشركة مغفلة لبنانية، واذا لرم 
تكرررن شرررركة مغفلرررة لبنانيرررة  يجرررب فررري هررراتين 
الحررررالتين أن يكررررون أحررررد الشررررركاء فيهررررا علررررى 
االقل صيدليا لبنانيا، يكون مسرؤوال تجراا وزارة 

ثالثرررررة الصرررررحة العامرررررة وفقرررررا ألحكرررررام المرررررادة ال
 والستين من هذا القانون.

يبلر  قرررار الترررخيص لنقابررة الصرريادلة،  - 3
وعلرررررررى المررررررررخص لررررررره أن ينشرررررررىء المصرررررررنع 
ويباشرررررر أعمرررررال االنتررررراج فررررري مهلرررررة أقصررررراها 
سررنتان مررن ترراريا صرردور قرررار الترررخيص واال 
اعتبرررر قررررار التررررخيص ملغرررى حكمرررا. ويكررررس 
 هذا االلغاء بقرار من وزير الصحة العامة.

وجااوب تزويااد المصاانع  ---- 62 المررادة
 بمختبر للتحاليل*

يجرررررب أن يكرررررون المصرررررنع مرررررزودا بمختبرررررر 
للتحاليرررل مشرررتمال علرررى جميرررع اآلالت والعررردد 
والمرررررواد الالزمررررررة لفحررررررص منتجررررررات المصررررررنع 

 والمواد االولية الواردة اليه.
 مدير المصنع الفني* ---- 67 المادة

يكون لكل مصنع أدويرة مردير فنري مسرؤول 
نيع ويشرررترط فررري المررردير الفنررري أن عرررن التصررر

يكرررررون صررررريدليا متفرغرررررا مرخصرررررا لررررره بمزاولرررررة 
 المهنة.
تعيااين صاايدلي مشاار   ---- 60 المرادة

علاااا  فاااارور االختبااااار والتركيااااب التنفيااااذي 
 ومختبر التحليل مسؤوليته*

باالضرررافة الرررى المررردير الفنررري المرررذكور فررري 
المررادة السررابقة، يجررب أن يشرررف علررى العمررل 

الختبررار والتركيررب التنفيررذ  فرري كررل مررن فرررع ا
ومختبر التحليل الوارد ذكرها في المادة الثانية 
والسرتين صرريدلي واحررد علررى االقررل متخصررص 
ومتفرررر  يكرررون مسرررؤوال مرررع المررردير الفنررري عرررن 
جررودة االصررناف الترري يقرروم المصررنع بتجهيزهررا 

 حسب أصول التصنيع الجيد.

موجبااااااات الصاااااايدلي  ---- 66 المررررررادة
 لتحاليل*المشر  عل  مختبر ا

يجب على الصريدلي المشررف علرى مختبرر 
 التحاليل:

أن يفحرررص بدقرررة تامرررة كرررل دفعرررة مرررن  - 1
المنتجرررات والحاصررررالت والمستحضرررررات الترررري 
تررررم تجهيزهررررا فرررري المصررررنع وذلررررك قبررررل البرررردء 
 بتوزيعها أو بيعها وقبل اخراجها من المصنع.

أن يفحرررص المرررواد االوليرررة للتأكرررد مرررن  - 2
و تركيبهرررررا الكيمررررراو  ان خواصرررررها الطبيعيرررررة أ

مطرررابق للرررنظم الرسرررمية المعتمررردة او لمرررا هرررو 
وارد فررري الكترررب العلميرررة أو المراجرررع االخررررى، 
وبحررال عرردم المطابقررة يجررب عليرره اعررالم وزارة 
الصررررحة العامررررة فررررورا واالحتفررررا  بهررررذا المررررواد 
االوليررة ليجررر  اتالفهررا مررن قبررل وزارة الصررحة 
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راف العامررررة او اعادتهررررا الررررى بلررررد المنشررررأ باشرررر
 وزارة الصحة العامة.

أن يمسرررك سرررجال خاصرررا تررردون عليررره  - 3
بأرقرررام متسلسرررلة مرررع التررراريا، نترررائا التحاليرررل 

 للمواد االولية ولكل طبخة مصنعة.
أن يحرررررتفظ بعينرررررات مرررررن كرررررل طبخرررررة  - 1

حتررررررررى بعررررررررد تسررررررررويقها لكرررررررري يجررررررررر  عليهررررررررا 
الفحوصررررات الدوريررررة وفررررق توصرررريات منظمررررة 

التحاليرررل  الصرررحة العالميرررة. تررردون نترررائا هرررذا
في السجل الخاص وفق االصول المحددة في 

 الفقرة السابقة. 
الماااااااااااااااااااااااااواد أو  ---- 66 المرررررررررررررررررررررررررادة

 المستحضرات المحظر صنفها*
ال يجررروز اسرررتعمال المصرررنع لصرررنع مرررواد أو 
 مستحضرات غير المستحضرات الصيدالنية.

الاادفتر الواجااب مسااكه  ---- 63 المررادة
 من الصيدلي والمدير الفني*

ي الرررررررررذ  يقررررررررروم بتجهيرررررررررز علرررررررررى الصررررررررريدل
المستحضرررررررررررررات الصررررررررررررريدالنية الخاصرررررررررررررة أو 
النظاميررررة فرررري صرررريدليته وعلررررى المرررردير الفنرررري 
لمصررررنع االدويررررة أن يمسررررك كالهمررررا دفترررررا أو 
بطاقررة يرردون  يرره تباعررا مقرردار الكميررة المجهررزة 
فرررررري كررررررل مرررررررة مررررررن كررررررل مستحضررررررر وترررررراريا 
التجهيز وأن يعطي رقما متسلسرال لكرل عمليرة 

ضرررا الكميرررات المسرررتعملة تجهيرررز وأن يررردون أي
منها وتاريا تصرريفها والجهرات المسرلمة اليهرا 
ويوقررررع علررررى هررررذا الرررردفتر الصرررريدلي المسررررؤول 

 عن التحاليل.
اخااراج اصاانا  معينااة  ---- 68 المررادة

ماان المصاانع وتنظاايم المااواد االوليااة الفعالااة 
وتمييااز المضااادات الحيويااة والمااواد المخاادرة 

 والمؤثرات العقلية*
اخرررررررراج أصرررررررناف كلرررررررورات  ال يجررررررروز - 1

البوتاس او كلورات البراريوم وحرامد البكريرك 
والنتريررك وامالحهمررا مررن المصررنع اال بتصررريح 

مررن وزارة الداخليررة ووزارة الرردفاع الرروطني وبعررد 
 موافقة وزير الصحة العامة.

يجررررررررب أن تتضررررررررمن المررررررررواد االوليررررررررة  - 2
الفعالرررررررررررررة التررررررررررررري تسرررررررررررررتعمل فررررررررررررري تصرررررررررررررنيع 

كشررررررررررررررررررط المستحضررررررررررررررررررات الصررررررررررررررررريدالنية، و 
السرررررررررتيرادها واسرررررررررتعمالها، شرررررررررهادات مراقبرررررررررة 
النوبيرررة لكرررل طبخرررة علرررى حررردة، اضرررافة الرررى 
التحاليررل الترري يجرررب أن تجرررى مررن قبرررل وزارة 
الصرررررحة العامرررررة وقسرررررم مراقبرررررة النوبيرررررة فررررري 
المصرررنع وتررردون النترررائا وتوثرررق فررري سرررجالت 

 خاصة.
يجررررررب أن تحمررررررل الغالفررررررات كتابررررررات  - 3

لمعررررررردة واضرررررررحة وعالمرررررررات فارقرررررررة لألدويرررررررة ا
لالسررتعمال الخررارجي وتلررك المعرردة لالسررتعمال 
الداخلي. كما يجب تمييرز المضرادات الحيويرة 
والمرررواد المخررردرة والمرررؤثرات العقليرررة بتعليمرررات 

 واضحة واشارات خاصة. 
 الفصل الثالث

 في بيع المستحضرات الصيدالنية
 الخاصة والنظامية

شاااااااارو  البطاقااااااااات  ---- 69 المررررررررادة
ذكر اااااا علااااا  العباااااوة والمعلوماااااات الواجاااااب 

 الداخلية والخارجية*
يجررررررررب تحديررررررررد شررررررررروط البطاقررررررررات وذكررررررررر 
المعلومررررررررات التاليررررررررة علررررررررى العبرررررررروة الداخليررررررررة 

 والخارجية:
اسررررم المصررررنع المنررررتا، بلررررد المنشررررأ، االسررررم 
التجررار ، االسررم العلمرري، شررروط حفررظ الرردواء، 
رقررم التسررجيل فرري وزارة الصررحة، سررعر المبيررع 

للبنانية، رقم الطبخرة، للعموم في لبنان بالليرة ا
تررررررراريا الصرررررررنع، تررررررراريا الفعاليرررررررة، علرررررررى أن 
تتضررررمن النشرررررة العلميررررة تحررررذيرا بررررأن ال تقررررع 
االدويررررررة بمتنرررررراول االطفررررررال. باالضررررررافة الررررررى 
فررررررف قفرررررل االمررررران مرررررن قبرررررل وزارة الصرررررحة 

 العامة لألدوية التي تتطلب ذلك.
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وتكرررررون البيانرررررات المرررررذكورة علرررررى بطاقرررررات 
الخاصررة والنظاميررة  المستحضرررات الصرريدالنية

وفرررري مررررا يرررروزع منهررررا مررررن نشرررررات واعالنررررات 
المنصررررررررروص عليهرررررررررا فررررررررري المرررررررررادة الواحررررررررردة 
واالربعررررررين مطابقررررررة لمررررررا تحتويرررررره فعررررررال تلررررررك 
المستحضرررات مررن مررواد ويجررب أال تررذكر فيهررا 
ببرررررارات تتنرررررافى مرررررع اآلداب العامرررررة أو مرررررن 

 شأنها تضليل الجمهور واغراؤا.
ة علررررى وتؤخررررذ موافقررررة وزارة الصررررحة العامرررر

نصرررررررررروص تلررررررررررك البيانررررررررررات أو النشرررررررررررات أو 
 االعالنات قبل استعمالها أو نشرها.

موجباااااااات اصاااااااحاب  ---- 34 المرررررررادة
مصااااااااانع المستحضاااااااارات الصاااااااايدالنية أو 

 مستورديها*
ال يجرروز ألصررحاب مصررانع المستحضرررات 
الصررررررررررررررررريدالنية أو مسرررررررررررررررررتورديها أصرررررررررررررررررحاب 
المستودعات أن يمتنعوا عن بيع مرا يصرنعون 

ن المستحضررررات لألشرررخاص أو يسرررتوردون مررر
والمؤسسرررات الصررريدالنية المررررخص لهرررم برررذلك 

 مقابل دفع ثمنها وال يجوز بيعها للعموم.
يمسرررررك أو يفررررررد سرررررجل خررررراص يبرررررين  - 1

حركة الرداخل والخرارج وكيفيرة وأمراكن التوزيرع 
 مع ذكر أرقام الطبخة.

علررررررررررى مصررررررررررانع االدويررررررررررة الوطنيررررررررررة  - 2
ص واالجنبيررررررة التقيررررررد وتعبعررررررة النمرررررروذج الخررررررا

بترصررريد وتسرررجيل األعرررراف الجانبيرررة وموانرررع 
 االستعمال.

علررررررررررى مصررررررررررانع االدويررررررررررة الوطنيررررررررررة  - 3
واالجنبية، سحب عينات من االدويرة المسروقة 
واجررررراء التحاليررررل الالزمررررة للتأكررررد مررررن الثبررررات 
واالمان والفعاليرة والنوبيرة وفقرا لنظرام اصردار 
الشررررررررهادات المقرررررررررر مررررررررن منظمررررررررة الصررررررررحة 

 العالمية. 
قااااارارات مناااااع تاااااداول  ---- 37 المرررررادة

المستحضااارات الصااايدالنية واتااا   االدوياااة 
 الفاسدة وثثار ا*

لرروزير الصررحة العامررة أن يصرردر قرررارا بنرراء 
علرررررى اقترررررراح اللجنرررررة الفنيرررررة بمنرررررع ترررررداول أ  

 مستحضرررررررررررررر صررررررررررررريدالني اذا اتضرررررررررررررح لرررررررررررررره 
 ان اسررررررررتعماله قررررررررد ألحررررررررق ضررررررررررا بالصررررررررحة 
 العامررررررة أو انرررررره عرررررررديم الفائرررررردة أو اذا توقرررررررف 
 بلررررررد المنشررررررأ عررررررن بيعرررررره. مررررررع التأكيررررررد علررررررى 
تطبيرررررق قررررررارات وتوصررررريات منظمرررررة الصرررررحة 
 العالميرررررررة بهرررررررذا الشرررررررأن. وفررررررري هرررررررذا الحالرررررررة 
 يشررررررررررررررررطب تسررررررررررررررررجيل المستحضررررررررررررررررر مرررررررررررررررررن 
دفرررررراتر الرررررروزارة اذا كرررررران مررررررن المستحضرررررررات 
الصرررررريدالنية الخاصررررررة أو النظاميررررررة وتضرررررربط 
 الكميرررررررررررات الموجرررررررررررودة منررررررررررره اداريرررررررررررا أينمرررررررررررا 

 ألصررررررررررررررحابها وجرررررررررررررردت وتتلررررررررررررررف وال يحررررررررررررررق 
الرجرروع علررى الرروزارة بررأ  تعررويد مهمررا كرران 

 نوعه.
تقوم دائرة التفتيش الصيدلي بسحب عينات 
مشررربوهة مرررن الصررريدليات أو المسرررتودعات أو 
المعامرررل وتحللهرررا فررري المختبرررر المركرررز ، فررري 
حررال تبررين أ  خلررل يتخررذ وزيررر الصررحة قرررارا 
بتلررف الرردواء الفاسررد ويعاقررب وفررق أحكررام هررذا 

 مسؤول عن الغش أو االهمال. القانون ال
 الباب السادس

 في ممثلي المصانع والمكاتب العلمية
 والمستوردين أصحاب المستودعات

احكاااام تمثيااال مصاااانع  ---- 32 المرررادة
 االدوية قبل وبعد العمل بهذا القانون*

ان ممثلررررررري مصرررررررانع االدويرررررررة الرررررررذين  - 1
 يمارسررررررررررون نشرررررررررراطهم قبررررررررررل ترررررررررراريا العمررررررررررل 

 تجررررررررررررررارتهم حرررررررررررررررة بهررررررررررررررذا القررررررررررررررانون تبقررررررررررررررى 
 وال يسرررررررررررررتوردون لحسرررررررررررررابهم الخررررررررررررراص برررررررررررررل 
لحسررراب الصررريادلة أو أصرررحاب المسرررتودعات 
 المررررررررررررررخص لهرررررررررررررم، أو لمسرررررررررررررتودع خررررررررررررراص 
 بهرررررررم أنشررررررررىء أو ينشررررررررأ وفقرررررررا ألحكررررررررام هررررررررذا 

 القانون.
ان حرررق تمثيررررل مصررررانع االدويررررة بعررررد  - 2

صدور هذا القانون ينحصر بصريادلة لبنرانيين 
ارة الصرحة أو شركات لبنانية مجاز لها من وز 

 العامة بممارسة المهنة.
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إنشاء المكاتب العلمياة  ---- 37 المادة
 لمصانع االدوية ومهامها*

بموجاب الماادة األولا  مان  37عّدل نّص المادة 
وأصااب   26/6/2474تاااريخ  770القااانون رقاام 

 عل  الوجه التالي:
ينشررررررررأ لكررررررررل مصررررررررنع أدويررررررررة يزيررررررررد عرررررررردد 

صنعة مستحضراته المسجلة والمستوردة أو الم
فررررى لبنرررران عررررن الثالثررررين أو لعرررردة مصررررانع ال 
يزيرررد عرررددها عرررن الثالثرررة وال يتجررراوز مجمررروع 
مستحضررررراتها الثالثررررين، مكتبررررا علميررررًا، تنرررراط 
ادارتررررررررره بصررررررررريدلي لبنررررررررراني قرررررررررانوني متفرررررررررر  

 وتنحصر أعمال هذا المكتب بالتالي:
توزيررررع النمررررراذج الطبيررررة المجانيرررررة مرررررن  -1

نان األدويررررررررة علررررررررى األطبرررررررراء وأطبرررررررراء األسرررررررر
واألطبرررررررررررررررررررراء البيطررررررررررررررررررررريين والمستشررررررررررررررررررررفيات 
 والمستوصفات ومؤسسات البحون العلمية.

توزيررع المعلومررات الطبيررة عررن األدويرررة  -2
من خالل نشرات وكتب ومجالت ومطبوعرات 
علمية وطبية وأشرطة سينمائية علمية وتنظيم 

 الندوات والمحاضرات العلمية.
ينرررراط توجيرررره وتوزيررررع تلررررك المعلومررررات  -3

الطبيررررررة المررررررذكورة آنفررررررا بالصرررررريادلة والنمرررررراذج 
المتفرررررررررررغين، وباألطبرررررررررراء المتفرررررررررررغين غيررررررررررر 
الممارسين مهنة الطب بموجب تصريح موثرق 

 فى نقابة األطباء المنتسب اليها.
تحفرررررررظ حقررررررروا العررررررراملين فرررررررى هرررررررذين  -1

الحقلررين قبررل صرردور هررذا القررانون بعررد ابرررازهم 
اوراقررررررا مصرررررردقة مررررررن نقابررررررة الصرررررريادلة ووزارة 

تثبرررر  قيرررامهم بهررررذا األعمررررال  الصرررحة العامررررة
 مدة ال تقل عن السنتين.

تقررررررررررردم المكاترررررررررررب العلميرررررررررررة وجميرررررررررررع   -5
المؤسسررررررررررات الصرررررررررريدالنية الئحررررررررررة بأسررررررررررماء 
الصيادلة أو األطبراء الرذين يعملرون لرديها الرى 

 -مصررررررلحة الصرررررريدلة -وزارة الصررررررحة العامررررررة
علررررى مسررررؤولية مرررردير المكتررررب أو المؤسسررررة، 

كبهررررا وكررررل افررررادة غيررررر صررررحيحة تعررررّرف مرت
للعقوبات المنصروص عليهرا فري المرادة الثانيرة 

 والتسعين من هذا القانون.

شااااااارو  التااااااارخيص  ---- 30 المرررررررادة
 *بانشاء مستودر

ال يرررررررررررررخص بانشرررررررررررراء مسررررررررررررتودع اال  - 1
لصرررريدلي لبنرررراني أو صرررريادلة لبنررررانيين أحرررردهم 
متفررر  مرررخص لرره بمزاولررة مهنررة الصرريدلة فرري 
ع لبنرران. ال يجرروز للصرريدلي صرراحب المسررتود

أن يكرررررررون صررررررراحب صررررررريدلية او مختبرررررررر وال 
شررررررريكا فرررررري أحرررررردهما وعليرررررره أن يتررررررولى ادارة 
مسررتودعه بنفسرره طيلررة الرردوام الرسررمي وتطبررق 
عليه أنظمة الحضرور والردوام وشرروط البيراب 
كمرررررا هررررري مطبقرررررة علرررررى الصررررريدلي صررررراحب 

 الصيدلية.
ال يجوز للمستودع أن يكون لره فرروع  - 2

المرررررررر أخررررررررى، إال انررررررره يسرررررررتثنى مرررررررن هرررررررذا ا
المسرتودعات التري لهرا فررروع مررخص بهرا قبررل 
تاريا العمل بهذا القانون شرط أن يتولى ادارة 

 كل فرع صيدلي قانوني متفر .
يجرروز اعطرراء الترررخيص لشررركة يكررون أحررد 
شركائها صيدليا قانونيا مجازا بممارسة المهنة 

 في لبنان.
تنرررراط مسررررؤولية المسررررتودع الفنيررررة بصرررريدلي 

 قانوني متفر .
التررررررررخيص للشرررررررركة، بعنوانهرررررررا أو  يعطرررررررى

 باسمها التجار .
تنررررراط بأحرررررد الشرررررركاء الصررررريادلة ادارة  - 3

المسرررتودع الفنيرررة وتطبرررق عليررره نفرررس الشرررروط 
المطبقررررة علررررى الصرررريدلي صرررراحب المسررررتودع 
المنررررروا عنررررره فررررري الفقررررررة االولرررررى ويكرررررون هرررررذا 

 الصيدلي مسؤوال تجاا وزارة الصحة.
شررركة يرررخص بانشرراء فرررع واحررد أو أكثررر لل

وال يعطررى الترررخيص اال اذا ترروافرت فرري الفرررع 
الشررررروط المطبقررررة فرررري الفقرررررة أعررررالا كمررررا انرررره 
يخضرررررررررررررع للمعرررررررررررررامالت القانونيرررررررررررررة النشررررررررررررراء 

 المستودعات.
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يبل  قرار الترخيص بانشراء المسرتودع  - 1
الررى كررل مررن نقابررة الصرريادلة ونقابررة مسررتورد  
 االدوية وأصحاب المستودعات في لبنان. 

 شرو  المستودر* ---- 36 المادة
 يشترط في المستودع:

ان ال يكرررررون فررررري طرررررابق واقرررررع علرررررى  - 1
 مستوى الطريق العام.

 أن يكون له مدخل خاص. - 2
أن ال يتعرررراطى صرررراحبه  يرررره اال بيررررع  - 3

 االشياء واالدوية التي تباع في الصيدليات. 
محتويااااااااااات  لااااااااااب  ---- 36 المرررررررررادة

 ترخيص المستودر*
ي المررررررادة يعطررررررى الترررررررخيص المشررررررروط فرررررر

الخامسة والسربعين لطالبره. صريدليا أو شرركة، 
بناء على طلب يشتمل على عنوان المسرتودع 
وعلى تصرريح الطالرب بأنره مالرك أو مسرتأجر 
للمسررتودع، مرفقررا بنسررخة عررن سررند الملكيررة أو 
عرررن عقرررد االيجرررار، واذا كررران الطلرررب صرررادرا 
عررن شررركة  يجررب أن يرفررق بنسررخة عررن عقررد 

 الشركة ونظامها. 
االحكااام المطبقااة علاا   ---- 33 مررادةال

 المستودعات واجا ة نقلها*
تطبرررق علرررى المسرررتودعات أحكرررام المرررادتين 
العاشررررة والحاديرررة عشررررة مرررن هرررذا القرررانون وال 
يجوز نقلها من مكان الى آخر إال باجرازة مرن 

 وزارة الصحة العامة.
وتعطررى هررذا االجررازة حكمررا اذا ترروفرت فرري 

 نونية. المكان الجديد الشروط القا
عااااادم جاااااوا  بياااااع أو  ---- 38 المرررررادة

تو يع االدوية من قبل اصحاب المستودعات 
 اال لجهات معينة*

ال يجرررروز ألصررررحاب المسررررتودعات بيررررع أو 
توزيرررررررع االدويرررررررة لغيرررررررر الصررررررريادلة أصرررررررحاب 
الصررررررررريدليات أو أصرررررررررحاب المسرررررررررتودعات أو 

الررذين رخررص لهررم بررالبيع مررن العمرروم بموجررب 
 هذا القانون.
موجباااااااات اصاااااااحاب  ---- 39 المرررررررادة

المسااااااتودعات بمسااااااك السااااااج ت والقيااااااود 
 وتنظيمها*

يجرررررررب علررررررررى أصرررررررحاب المسررررررررتودعات أن 
يمسرركوا قيررودا للرررداخل والخررارج مررن المنتجرررات 
واالدوية التري يحرزونهرا. كمرا يجرب علرى مرن 
لديرررررره مررررررواد مخرررررردرة أو مررررررواد تخلي يررررررة مسررررررك 

 سجالت اضا ية خاصة لكل منها.
القيررررود وفرررري كررررل االحرررروال يجررررب أن تكررررون 

المدرجررررة فرررري السررررجالت مثبتررررة لجهررررة المررررواد 
الداخلرررة الرررى المسرررتودع برررالقوائم العائررردة اليهرررا 
ولجهررررررة المررررررواد الخارجرررررررة منرررررره بااليصررررررراالت 
المعطررررررررررراة مرررررررررررن أصرررررررررررحاب الصررررررررررريدليات أو 
المرررررخص لهررررم، تحفررررظ هررررذا المسررررتندات مرررردة 
خمررس سررنوات. تخضررع المسررتودعات للتفترريش 

 المفروف على الصيدليات. 

 سابعالباب ال
 الدواءفي تسعيرة 

تحدياااد تعرفاااة اساااعار  ---- 84 المرررادة
 بيع المستحضرات الصيدالنية*

يضرررع وزيرررر الصرررحة العامرررة بقررررار يصررردر 
عنرررررررره تعرفررررررررة بأسررررررررعار بيررررررررع المستحضرررررررررات 
الصريدالنية الجرراهزة ويصررار الرى وضررع أسررس 
تسعير االدويرة بموجرب لجنرة مؤلفرة بقررار مرن 

لرروزارات وزيررر الصررحة العامررة وبعررد أخررذ رأ  ا
المختصررررررررة ونقررررررررابتي الصرررررررريادلة ومسررررررررتورد  
االدويررررررة وأصررررررحاب المسررررررتودعات ومصررررررنعي 

 االدوية.
يررررذكر علررررى كررررل طلررررب محررررال الررررى لجنرررررة 
االسررررعار رقررررم وترررراريا التسررررجيل لرررردى اللجنررررة 
المنصرررررررررروص عليهررررررررررا فرررررررررري المررررررررررادة الرابعررررررررررة 
والخمسررين مررن هررذا القررانون، وعلررى اللجنررة أن 

ميررة فرري تبرر  بكررل طلررب يردهررا مررن اللجنررة العل
مهلة أقصاها شهر واحد اذا كان مرفقا بجميع 
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المسرررتندات الالزمرررة. وفررري هرررذا الحرررال، اذا لرررم 
تب  اللجنة بالطلب فري المهلرة المرذكورة يمرنح 
الرررروزير اجررررازة اسررررتيراد أو تصررررنيع أو تسررررويق 
لمررردة سرررنة بالتسرررعيرة التررري تقررردم بهرررا صررراحب 
العالقرة. ثرم يوقرف اسرتيرادا أو يتقيرد بالتسررعيرة 

 حددة من قبل اللجنة.الم
تضرررررررررررررررع وزارة الصرررررررررررررررحة العامرررررررررررررررة دلررررررررررررررريال 
للمستحضررررررررات الصررررررريدالنية المرخصرررررررة والتررررررري 
وافق  عليها اللجنة الفنية وحددت أسرعارها لجنرة 
االسعار. ال يجوز بيع دواء في لبنان خالفرا لمرا 
هرررو مسرررجل فررري هررررذا الررردليل وبالسرررعر الرسررررمي 

 المحدد من قبل وزارة الصحة العامة. 

 امنالباب الث
 في عدم الجمع بين مزاولة 

 ووظيفة  مهنة الصيدلة
 عامة والتعليم

الوظائف الممنور علا   ---- 87 المادة
 الصيدلي الجمع بينها وبين مزاولته للمهنة*
يمنرع الجمرع برين مزاولررة مهنرة الصريدلة فرري 

 مؤسسة صيدالنية وبين:
 أية وظيفة رسمية مدنية أو عسكرية. - 1
اذ متفرر  فري معاهرد التعليم بصفة أسرت - 2

 الطب أو الصيدلة وسواها.
إال انرررره يجرررروز للصرررريدلي الررررذ  يتررررولى أيررررة 
وظيفرررة رسرررمية مدنيرررة أو عسررركرية أو يمرررارس 
التعلرريم بصررفة أسررتاذ متفررر  أن يملررك مؤسسررة 
صرريدالنية شرررط أن يتعاقررد مررع صرريدلي مجرراز 

 ومتفر  الدارتها. 
 الباب التاسع
 في التفتيش

 التفتيش*اجراءات  ---- 82 المادة
تأمينررررا لتطبيررررق القرررروانين واالنظمررررة المربيررررة 
المتعلقررة بمزاولررة مهنررة الصرريدلة ومكافحررة غررش 
المرررررواد ذات الخصررررررائص الطبيررررررة أو الصررررررحية 
والتحقررررق مررررن نوبيررررة المنتجررررات والتحررررر  عررررن 
صررررررررررنع وبيررررررررررع المستحضرررررررررررات أو المركبررررررررررات 

الصيدالنية بدون ترخيص قانوني، يجر  دوريا 
ذلررررررررك، تفترررررررريش  وكلمررررررررا دعرررررررر  الحاجررررررررة الررررررررى

الصررررريدليات وخرررررزائن االدويرررررة وبصرررررورة عامرررررة 
جميع االماكن التي تصنع أو تودع أو تعررف 
للبيررع أو التوزيررع فيهررا منتجررات ذات خصررائص 

 طبية أو صحية أو سامة.
ويجرررررررررررررب علرررررررررررررى الصررررررررررررريادلة واصرررررررررررررحاب 
مسررررتودعات االدويررررة واالطبرررراء المصرررررح لهررررم 
بموجررررررب المررررررادة الثانيررررررة والثالثررررررين مررررررن هررررررذا 

وكررررل مررررن فرررري حيازترررره منتجررررات ذات  القررررانون 
خصررررائص طبيررررة او صررررحية او سررررامة سررررواء 
كررررانوا مررررالكين لمؤسسررررات او مررررديرين لهررررا ان 
يسررمحوا للمفررتش الصرريدلي بمعاينررة المنتجرررات 
الموجررررودة فرررري مسررررتودعاتهم او مصررررانعهم او 

 اماكن بيادتهم وملحقاتها.
ويجرررب علررريهم ان يطلعررروا لررردى طلبررره علرررى 

ة بمزاولرة مهنرتهم مرن جميع المستندات المتعلقر
الناحيررررة الفنيررررة وان يمكنرررروا مررررن زيررررارة جميررررع 
االمرررررررراكن والملحقررررررررات المسررررررررتعملة لتجررررررررارتهم 
وحرررررررفهم والكشررررررف علررررررى القيررررررود والسررررررجالت 
الخاصررررة بررررالمواد التخلي يررررة والمخرررردرات واخررررذ 
عينررات عنررد اللررزوم للتحاليرررل وذلررك بررأمر مرررن 

 رئيس مصلحة الصيدلة.
جميع االدوية يصار الى اجراء تحاليل على 

النظاميررررررة عنررررررد اسررررررتيرادها او تصررررررنيعها قبررررررل 
السماح ببيعها وتوزيعها، فري المختبرر المركرز  
الترررررررابع لررررررروزارة الصرررررررحة، اضرررررررافة الرررررررى نترررررررائا 
التحاليررررررل الترررررري تصرررررردر عررررررن مختبررررررر مراقبررررررة 
النوبيررة فرري المصررانع المنتجررة، ولرروزارة الصررحة 
عند االقتضاء تحليرل ا  مستحضرر صريدالني 

ار  على نفقة المستورد او المصنع باالسم التج
 في مهلة خمسة ايام.

التحليررررل اجبررررار   االدويااااة النظاميااااة: - 7
عند كل عملية استيراد ولكرل طبخرة، علرى ان 
تعطرررى النتيجرررة فررري غضرررون خمسرررة ايرررام مرررن 
تقررديم المررواد موضرروع التحليررل، ويلررزم المختبررر 
المركررز  بتسرررليم الطلرررب فررورا واعطررراء ايصرررال 

لرررررم تعرررررط نترررررائا التحليرررررل فررررري  باالسرررررتالم واذا
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غضرررون االيرررام الخمسرررة، يسرررمح للمسرررتورد او 
للمصنع بتسويقها او تصنيعها على مسرؤوليته 

 الخاصة.
التحليرررررررل عنرررررررد  االدوياااااااة الخاصاااااااة: - 2

اللرزوم، اال ان طلررب شررهادة مراقبررة نوبيررة كررل 
طبخة دواء تصنع محليرا، او تسرتورد هرو امرر 

 الزامي. 
يطلرررررب  :اللقاحاااااات ومشاااااتقات الااااادم - 7

باالضرررافة الرررى مرررا هرررو مرررذكور اعرررالا، شرررهادة 
مراقبررة نوبيررة لكررل طبخررة مررن مختبررر الرقابررة 

 الحكومي في بلد المنشأ.
بالنسررررربة للمرررررواد الصررررريدالنية والطبيرررررة  - 0

ومرررررواد التجميرررررل، يصرررررار الرررررى طلرررررب شرررررهادة 
صرررررالحية مرررررن السرررررلطات الصرررررحية فررررري بلرررررد 
المنشرررأ، ويمنرررع اسرررتيراد المرررواد المعقمرررة اذا لرررم 

تضمن العبوات تاريا الصنع وتاريا الفعاليرة ت
ورقرررررم الطبخرررررة وطريقرررررة ونررررروع التع ررررريم )وهرررررذا 
يشررررررمل اسررررررتيفاء الشررررررروط الصررررررحية للحرررررراجز 

 وموانع الحملا. PRESERVATIVEالذكر  
بالنسرررررررربة للحليررررررررب المعررررررررد لالطفررررررررال،  - 6

يخضررررع اسررررتيرادا لشررررهادة صررررالحية مررررن بلررررد 
ا المنشررأ )السررلطات الرقابيررةا ويخضررع اسررتيراد

 للتسجيل والتسعير.
حلف المفتشين اليمين  ---- 87 المرادة

 وحقوقهم عند اجراء التفتيش*
يحلررررف كررررل مررررن المفتشررررين التررررابعين لرررردائرة 
التفترررررريش الصرررررريدلي فررررررري مصررررررلحة الصررررررريدلة 
اليمررررين االتيرررررة امرررررام محكمرررررة الدرجرررررة االولرررررى 

 )الغرفة المدنيةا:
"أقسررررررم باللرررررره بررررررأن اقرررررروم برررررروظيفتي بأمانررررررة 

وان اعمررررررل علرررررى تطبيررررررق واخرررررالص وشررررررف 
القرروانين واالنظمررة بكررل دقررة وان احررافظ علررى 

 سر المهنة وكرامتها".
ويمكررررنهم ان يطلبررررروا معاونرررررة رجرررررال القررررروى 

 العامة عند االقتضاء.

يجرررررررر  تفتررررررريش الصررررررريدليات والمؤسسرررررررات 
الصرررريدالنية مرررررن قبررررل صررررريدلي مفررررتش سرررررواء 

 أكان وحدا او برفقة رئيسه.
واثاار محضاار التفتاايش  ---- 80 المررادة

 وقو  المفتش عل  مخالفات*
يضررررع المفررررتش بعررررد كررررل تفترررريش يقرررروم برررره 
محضررررررررا عرررررررن نتيجرررررررة ذلرررررررك مشرررررررتمال علرررررررى 
مالحظررررات مررررن جرررررى التفترررريش لديرررره ويرفعرررره 

 لرئيسه.
وفرري حررال وقرروف المفررتش علررى مخالفررات، 
وفقرررررا لمرررررا هرررررو منصررررروص عليررررره فررررري البررررراب 
العاشرر )العقوبرراتا يررنظم محضرررا بالمخالفررات 

وتبلررررر  نقابرررررة الصررررريادلة  فررررري موقرررررع المخالفرررررة
ونقابرررررررررررررة مسرررررررررررررتورد  االدويرررررررررررررة واصرررررررررررررحاب 
المسررررررتودعات فرررررري لبنرررررران نسررررررخة عررررررن هررررررذا 

 المحضر.
أمرررررا عنرررررد انطبررررراا المخالفرررررة علرررررى احكرررررام 
المررادتين التاسررعة والثمررانين والتسررعين مررن هررذا 
القانون،  يقروم المفرتش بعمليرة مصرادرة الردواء 
بعررد تنظرريم جررردة تفصرريلية بالكميررة واالصررناف 

 ادرة. المص
 اااااااابف المخالفااااااااات  ---- 86 المررررررررادة

 وص حية المفتشين*
تضررررررررربط مخالفرررررررررات النصررررررررروص القانونيرررررررررة 
 المتعلقررررررررررررررة بررررررررررررررالغش وبقررررررررررررررانون المخرررررررررررررردرات 
 وبصرررررررررررررحة المكاييرررررررررررررل والمررررررررررررروازين وسرررررررررررررائر 
 ادوات الصرررررررريدليات وتررررررررنظم المحاضررررررررر بهررررررررا 
 وفقررررررررررا لألحكررررررررررام القانونيررررررررررة المتعلقررررررررررة بهررررررررررا. 

مصررلحة ويعررود هررذا الحررق للمفتشررين التررابعين ل
 الصررررررررررررررريدلة فررررررررررررررري وزارة الصرررررررررررررررحة العامرررررررررررررررة 
دون سرررررواهم برررررالرغم مرررررن كرررررل نرررررص مخرررررالف 
ودون ان يترتررررررررررب علررررررررررى ذلررررررررررك ا  مسرررررررررراس 
بالصرررررررررالحيات المخولرررررررررة لرجرررررررررال الضرررررررررابطة 

 العدلية. 

 الباب العاشر
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 في العقوبات
عقوبااة انشاااء صاايدلية  ---- 86 المرادة

أو مؤسسااة صاايدالنية أو تصاانيع أو بيااع أو 
خااااااالف للشاااااارو  تو يااااااع ادويااااااة بشااااااكل م

 القانونية*
يعاقررررررب بغرامررررررة مررررررن عشرررررررة ماليررررررين الررررررى 
خمسين مليرون ليررة لبنانيرة وبرالحبس مرن سرنة 
الى ثرالن سرنوات او باحردى هراتين العقروبتين 
باالضررررررافة الررررررى مصررررررادرة الرررررردواء او االدويررررررة 
لحسرراب وزارة الصررحة العامررة كررل مررن ينشررىء 
صررررررريدلية او مؤسسرررررررة صررررررريدالنية او يصرررررررنع 

او برررالمفرا او يررروزع ادويرررة او  ويبيرررع بالجملرررة
يحرزها بقصد البيع او التوزيع بدون ان يكون 
متممرررررا الشرررررروط القانونيرررررة وحرررررائزا التررررررخيص 

 القانوني.
وال يجوز في مطلق االحوال ان تقل عقوبة 
الحرربس عررن ثالثررة اشررهر والغرامررة عررن حرردها 

 االدنى.
 وعند التكرار تضاعف العقوبة.
فرررررل بصرررررورة ولررررروزارة الصرررررحة العامرررررة ان تق

مؤقترررة الصررريدلية او المؤسسرررة المنشرررأة خالفرررا 
للقانون الى ان يصدر القضراء حكمره النهرائي 

 في القضية.
عقوبااااااااااة صاااااااااااحب  ---- 83 المررررررررررادة

المساااااتودر عناااااد بيعاااااه لغيااااار المؤسساااااات 
 الصيدالنية المجا ة والت رار*

يعاقب بغرامة من ستة ماليين الرى عشررين 
رين الررى مليررون ليرررة لبنانيررة وبررالحبس مررن شرره

سرررتة اشرررهر او باحررردى هررراتين العقررروبتين كرررل 
صررررررراحب مسرررررررتودع يبيرررررررع لغيرررررررر المؤسسرررررررات 
الصررررريدالنية المجرررررازة، وال يجررررروز فررررري مطلرررررق 
االحررروال ان تقرررل عقوبرررة الحررربس عرررن شرررهرين 
والغرامرررررة عرررررن حررررردها االدنرررررى، وعنرررررد التكررررررار 
تضرررررررراعف العقوبررررررررة باالضررررررررافة الررررررررى اقفررررررررال 

 المستودع وسحب رخصته.

عقوباااة االمتناااار عااان  ---- 88 المرررادة
 بيع االدوية واقفال المحل دون اذن*

يسرررتهدف للعقوبرررة ذاتهرررا المنصررروص عليهرررا 
فررررري المرررررادة السرررررابعة والثمرررررانين كرررررل صررررراحب 
صريدلية او مسرتودع او مصرنع او مسرتورد او 
وكيررل يمتنرررع عرررن بيررع االدويرررة او يقفرررل محلررره 
دون اذن مررررررن وزارة الصررررررحة العامررررررة. ولهررررررذا 

 دوية موضوع االحتكار.الوزارة ان تصادر اال
عقوبااة الصاايدلي عنااد  ---- 89 المررادة

 اعارة اسمه لغير الصيادلة*
يسرررتهدف للعقوبرررة ذاتهرررا المنصررروص عليهرررا 
فرري المررادة السررابعة والثمررانين مررن هررذا القررانون 
ويمنررع مررن مزاولررة مهنررة الصرريدلة كررل صرريدلي 

ن باعرررررارة اسرررررمه او بأيرررررة وسررررريلة كانررررر  يمّكررررر
زاولررررررة هررررررذا اشخاصررررررا غيررررررر صرررررريادلة مررررررن م

 المهنة.
ويعاقررررررررب ايضرررررررررا بالعقوبرررررررررة ذاتهرررررررررا سرررررررررائر 
االشررررررخاص المنصرررررروص علرررررريهم فرررررري الفقرررررررة 
االخيرررررة مررررن المرررررادة الرابعررررة عشررررررة مررررن هرررررذا 
 القانون عند مخالفتهم الحكام الفقرة المذكورة.

عقوباااااااة المساااااااتورد  ---- 94 المرررررررادة
المستحضرات  والمستودر عند بيع أو تسعير

 يرة المحددة*الصيدالنية خ فًا للتسع
يعاقررررررب بغرامررررررة مررررررن عشرررررررة ماليررررررين الررررررى 
خمسررررين مليررررون ليرررررة لبنانيررررة كررررل مسررررتورد او 
مسرررررررررررررررتودع يسرررررررررررررررعر او يبيرررررررررررررررع الررررررررررررررردواء او 
المستحضرررررات الصرررريدالنية خالفررررا لمنرررردرجات 
 قرار وزير الصحة العامة بتحديد التسعيرة.

وال يجررررررروز فررررررري مطلرررررررق االحررررررروال ان تقرررررررل 
 الغرامة عن حدها االدنى.

ق للررررروزارة ان تصررررادر الررررردواء كمررررا انررررره يحرررر
وتبيعرره مررن الصرريدليات بالسررعر المحرردد وعلررى 

 هذا االخيرة ان تدفع الثمن للمستورد.
وفررري حرررال ارتكررراب المخالفرررة المرررذكورة مرررن 
قبررررل صرررريدلية ال يجرررروز ان تقررررل الغرامررررة عررررن 
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نصررررف حرررردها االعلررررى وباالضررررافة الررررى ذلررررك 
 يصادر الدواء من قبل الوزارة. 

ت اساترداد رخصاة حاال ---- 97 المادة
 االستثمار وحاالتها*

يمكررن اسررترداد رخصررة االسررتثمار مؤقتررا او 
نهائيا بمقتضى قرار من وزيرر الصرحة العامرة 
يصرردر بعررد سررماع صرراحب العالقررة وذلررك فرري 

 االحوال االتية:
فقررردان رخصرررة صررراحب العالقرررة احرررد  - 1

 الشروط القانونية.
اعررررررررالن افرررررررررالس الصررررررررريدلي. وتعررررررررراد  - 2

انتهررررى االفررررالس بعقررررد مصررررالحة الرخصررررة اذا 
 نهائي.

صررررردور حكررررررم جزائررررري يثبرررررر  الحاقرررررره  - 3
الضررر بصرحة الغيرر نتيجرة عمرل مرن اعمرال 

 مهنته. 
عقوبااة ارت اااب الغااش  ---- 92 المررادة

وحالاااااة مناااااع الصااااايدلي مااااان حاااااط مزاولاااااة 
 *المهنة

بموجااب الفقاارة ًأواًل  ماان  92ألغااي نااّص المااادة 
تااااريخ  773الماااادة الوحيااادة مااان القاااانون رقااام 

 واستضيض عنه بالنص التالي: 26/6/2474
يعاقرب بالسرجن خمررس سرنوات علرى األقررل، 
وبالغرامررة مررن مايررة مليررون الررى مايررة وخمسررين 
مليون ليرة لبنانية، باالضافة الى تلف األدوية 
علررى نفقترره، كررل مررن يرتكررب الغررش فرري المررواد 
الصرريدالنية، أو يبيررع، يصررّنع، يسررتورد، يرروزع، 

 قرروم بررأ  عمررل يتنرراول أدويررةأو بشرركل عررام، ي
مررررررزورة، مهربررررررة، منتهيررررررة الصررررررالحية، غيرررررررر 

 مسجلة أو ممنوع التداول بها.
يمنررع مررن حررق مزاولررة مهنررة الصرريدلة مرردى 
الحيررررراة كرررررل صررررريدلي يحكرررررم عليررررره بجنايرررررة أو 
يرتكررررب الغررررش فرررري المررررواد الصرررريدالنية، يبيررررع 
أدويرررة سررررية أو مخررردرات أو مرررن أجرررل مزاولرررة 

 انونية".مهنة الطب بصورة غير ق

عقوباااااااة المخالفاااااااات  ---- 97 المرررررررادة
 االخرى والت رار*

جميررررررع المخالفررررررات االخرررررررى الحكررررررام هررررررذا 
القررررانون يعاقررررب مرتكبهررررا بالغرامررررة مررررن اربعررررة 

 ماليين الى عشرة ماليين ليرة لبنانية.
وال يجررررررروز فررررررري مطلرررررررق االحررررررروال ان تقرررررررل 

 الغرامة عن حدها االدنى.
وعنررررد التكررررررار تضرررراعف الغرامرررررة ويقضرررررى 

 بالحبس من عشرة ايام الى شهر.
وال يجررروز، عنررررد التكررررار، ان تقررررل عقرررروبتي 
الحرررررربس عررررررن نصررررررفها والغرامررررررة عررررررن حرررررردها 

 االعلى. 

 الباب الحادي عشر
 في الرسوم

رسااااااااااااام امتحاااااااااااااان  ---- 90 المررررررررررررادة
 "*"ال ولوكيوم

تسرررتوفي وزارة الثقافررررة والتعلرررريم العررررالي عررررن 
كرررل مرشرررح المتحررران "الكولوكيررروم" المفرررروف 

لرررة مهنرررة الصررريدلة رسرررم تسرررجيل مقطررروع لمزاو 
يحرردد بمرسررروم يتخررذ فررري مجلررس الررروزراء بنررراء 
علرررررى اقترررررراح وزيرررررر الثقافرررررة والتعلررررريم العرررررالي 

 ووزير المالية. 
حااااالت اساااتيفاء و ارة  ---- 96 المرررادة

 *الصحة رسمًا مقطوعًا وتحديد قيمته
 تستوفي وزارة الصحة رسما مقطوعا عن:

الصيدلة على كل اجازة بممارسة مهنة  -أ 
 االراضي اللبنانية.

كررل اجررازة فررتح واسررتثمار صرريدلية او  -ب 
 مستودع او مصنع لالدوية في لبنان.

كرل مستحضرر ادويرة يرتم تسرجيله فرري  -ج 
 لبنان.

تحرردد قيمررة هررذا الرسرروم بمرسرروم يتخررذ فرري 
مجلس الوزراء بناء على اقترراح وزيرر الصرحة 

 العامة ووزير المالية. 
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و اااااع المساااااتورد أو  ---- 96 المرررررادة
خلفائه مان اصاحاب الحقاوي ييار الصايدلي 

 المجا  قبل تاريخ العمل بهذا القانون*
للمسرررتورد او خلفائررره مرررن اصرررحاب الحقررروا 
غيررر الصرريدلي المجرراز مررن قبررل وزارة الصررحة 
العامة قبل تاريا العمل بهذا القانون ان يترابع 

كررران صررراحب مسرررتودع فعليررره ان عملررره. واذا 
يتخررررذ لررررالدارة الفنيررررة صرررريدليا قانونيررررا متفرغررررا 
يرداوم طيلرة اوقرات دوام المسرتودع، ويجرب ان 

 ال يكون صاحب صيدلية وال شريكا فيها.
تاااااااريخ باااااادء التقيااااااد  ---- 93 المرررررادة

 بأحكام  ذا القانون*
علررررررررررى جميررررررررررع المؤسسررررررررررات واالشررررررررررخاص 

قيردوا المنصوص علريهم فري هرذا القرانون ان يت
بأحكامه في مهلرة سرتة اشرهر مرن تراريا نشررا 

 في الجريدة الرسمية.
و اااااااع الصااااااايدليات  ---- 98 المرررررررادة

 المرخص لها قبل العمل بهذا القانون*
ان الصررررررررريدليات التررررررررري يملكهرررررررررا صررررررررريادلة 
قررررررررانونيين المرررررررررخص لهررررررررا وفقررررررررا للنصرررررررروص 
 االشررررررررررترابية النافررررررررررذة قبررررررررررل ترررررررررراريا العمرررررررررررل 

 ا كررررررررران بهرررررررررذا القرررررررررانون تبقرررررررررى قائمرررررررررة مهمررررررررر
 عررررررررددها والمسررررررررافة الفاصررررررررلة بعضررررررررها عررررررررن 

 بعد.
 واذا اضررررررررررطرت مررررررررررن جررررررررررراء قرررررررررروة قرررررررررراهرة 
 الرررررررررى تغييرررررررررر مكانهرررررررررا حرررررررررق لهرررررررررا ان تبقرررررررررى 
 فرررررررررررررررري الجرررررررررررررررروار شرررررررررررررررررط ان تراعرررررررررررررررري ذات 
المسررافة الترري كانرر  تفصررل بينهررا وبررين اقرررب 
صررررررريدلية لهرررررررا، وبعرررررررد موافقرررررررة وزارة الصرررررررحة 

 العامة.
الغااااااااااااء االحكاااااااااااام  ---- 99 المرررررررررررادة
 *المخالفة

مرررع مراعررراة احكرررام القرررانون المتعلرررق بانشررراء 
مكتررررب وطنرررري لالدويررررة تلغررررى جميررررع االحكررررام 
المخالفة الحكام هذا القرانون او غيرر المؤتلفرة 

 ومضمونه.
النشاار فااي الجرياادة  ---- 744 المررادة

 الرسمية والنفاذ*
يعمررل بهررذا القرررانون فررور نشررررا فرري الجريررردة 

 .الرسمية
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