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  م1973 لسنة (106) رقم قانون

 الصحي القانون بإصدار

 

   باسم الشعب،  

 مجلس قیادة الثورة،

 دیسمبر 11 الموافق ھـ1389 شوال 2 في دراالص )1( رقم الدستوري االعالن على عطالاإل بعد •

 م.1969

 الصحي، الحجر قانون وعلى •

 الصیدلیات، وفتح ةالصیدل مھنة مزاولة قانون وعلى •

  األسنان، طب قانون وعلى •

  الطب، مھنة مزاولة قانون وعلى •

  العامة، الصحة قانون وعلى •

  العقلیة، األمراض قانون وعلى •

 ارھا،طاخ من والوقایة المؤینة األشعة إستعمال شأن في م،1970 لسنة )8( رقم القانون وعلى •

 الوزراء، مجلس رأي وموافقة الصحة وزیر ھعرض ما على وبناء •

 

 :اآلتي القانون أصدر

 

 (1) مادة

 المرافق. الصحي القانون بأحكام یعمل

 

 (2) مادة

  اآلتیة: القوانین تلغى

  م.1956 لسنة )43( رقم الصحي الحجر قانون -1

 نوالقوانی الصیدلیات وفتح الصیدلة مھنة مزاولة بشأن ،م1956 نوفمبر 18 في الصادر بقانون المرسوم -2

  لھ. المعدلة

  م.1957 لسنة (56) رقم األسنان طب قانون -3
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  م.1957 لسنة )60( رقم الطب مھنة مزاولة قانون -4

  م.1958 لسنة (69) رقم العامة الصحة قانون -5

  م.1959 لسنة (11) رقم العقلیة األمراض قانون -6

  أخطارھا. من والوقایة المؤینة األشعة استعمال شأن في م1970 لسنة )8( رقم القانون -7

 القانون. ھذا أحكام مع یتعارض آخر نص كل یلغى كما

 

 (3) مادة

  لك.ذ بغیر النص یقض مالم القانون ھذا أحكام لتنفیذ الالزمة اللوائح الصحة وزیر من بقرارات تصدر

 أحكام مع یتعارض ال الذي بالقدر الحالیة والقرارات ائحباللو العمل یستمر المذكورة اللوائح تصدر أن وإلى

 القانون. ھذا

 

 (4) مادة

 صدوره. تاریخ من بھ ویعمل الرسمیة، بالجریدة وینشر القانون، ھذا تنفیذ الصحة وزیر على

 

 الثورة قیادة مجلس

 

 جلود أحمد السالم /عبد الرائد 

 الوزراء مجلس رئیس

 

  عمر األسطي مفتاح

 الصحة وزیر

 ھـ1393 القعدة ذي 19 في صدر

  م1973 دیسمبر 13 الموافق
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 الصحي القانون

 

 األول الباب

  العامة الصحة

 

 األول الفصل

 والطبیة الصحیة الرعایة

 

 )1( مادة

 ماتالخد تطویر على الصحة وزارة وتعمل الدولة، تكفلھ للمواطنین مقرر حق والطبیة الصحیة الرعایة

 في لميالع التقدم ویواكب المواطنین حاجة یواجھ بما كفاءتھا وزیادة مستواھا من والرفع والطبیة، الصحیة

 الصحیة قالمراف إلیھ تحتاج ما توفیر على الوزارة تعمل كما للبالد اإلنمائیة الخطة یسایر وبما المجاالت ھذه

 فنیة. عناصر من

 

 )2( مادة

 العالجیة، والمؤسسات العالجي، الطبو الوقائیة، والصحة العامة، الصحة على الصحة وزارة تشرف

 بھا. المرتبطة والمھن الطبیة المھن ومزاولة األدویة، تداول وتراقب الصیدلیة، والمنشآت

 

 )3( مادة

 لجدیدا الجیل سالمة یحقق بما والعالجیة منھا الوقائیة الصحیة الخدمات جمیع للنشء، الصحة وزارة توفر

 ً ً  جسمیا  ونفسیاً. وعقلیا

 

 ثانيال الفصل

 الشرب میاه

 

 )4( مادة

 ولھا التلوث، خطر من أو التلوث من الشرب لمیاه العامة المصادر حمایة واإلداریة الصحیة السلطات تتولى

 .للشرب لصالحةا المیاه في توافرھا الواجب االشتراطات فیھا تتوافر ال التي المیاه استعمال منع ذلك سبیل في
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 الواجب والمواصفات والشروط الشرب لمیاه العامة بالمصادر المقصود القانون لھذا التنفیذیة الالئحة وتحدد

 تعقیمھا.و وفحصھا منھا المیـاه عینات أخد وكیفیة للشرب میاھھا صالحیة من التأكد وكیفیة فیھا توافرھا

 

 )5( مادة

 شأنھ من یكون ملع بأي القیام یحظر كما الشرب لمیاه العامة المصادر تلویث شأنھ عمل بأي القیام یحظر

 علیھا. خطراً  أو العامة بالصحة مضرة المیاه ھذه جعل

 

 الثالث الفصل

 األغذیة تداول على الرقابة في

 

 )6( مادة

 عبارةب ویقصد مياآلد لالستھالك تستخدم مشروبات أو مأكوالت أیة القانون ھذا أحكام في باألغذیة یقصد

 ینھاتخز أو للبیع عرضھا أو تحضیرھا أو األغذیة تصنیع عملیات من أكثر أو عملیة أیة )األغذیة (تداول

 نقلھا. أو

 

 )7( مادة

 اتللمواصف مطابقة غیر أو مغشوشة كانت أو اآلدمي لالستھالك صالحة غیر كانت إذا األغذیة تداول یحظر

  المقررة.

  تالفة. أو دةفاس كانت أو بالصحة ضارة كانت إذا اآلدمي االستھالك صالحة غیر األغذیة وتعتبر

 مغشوشة. أو تالفة وأ فاسدة تعتبر ومتى بالصحة ضارة األغذیة تعتبر متى القانون لھذا التنفیذیة الالئحة وتبین

 

 )8( مادة

 مستوفاة تغلیفھا أو حفظھا وأوعیة نقلھا ووسائل صناعتھا وأدوات األغذیة تداول أماكن تكون أن یجب

 ینھتب الذي النحو على وذلك بالصحة، الضارة المواد من خالیة تكون وأن المقررة، الصحیة لالشتراطات

 التنفیذیة. الالئحة

 

 )9( مادة

 التي الحدود في إال األغذیة إلى أخرى غذائیة إضافات أیة أو حافظة مواد أو ملونة مواد إضافة یجوز ال

 التنفیذیة. الالئحة تبینھا
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 )10( مادة

  بالصحة. الضارة المـواد مـن خالیة تداولھا خطوات من خطوة كل في األغذیة تكون أن یجب

 محدودة أصناف في المواد ھذه من بوجوده یسمح الذي األعلى الحد تحدید الصحة وزیر من بقرار ویجوز

 أوعیتھا. أو األغذیة من

 

 )11( مادة

ً  المصنعة األغذیة تكون أن یجب   .المرضیة الجراثیم من خالیة للتصدیر المعدة أو المستوردة أو محلیا

 بعضھا وأ الغذائیة المواد لھذه (البكتریولوجیة) الجرثومیة المعاییر تحدید الصحة وزیر من بقرار ویجوز

 األغذیة. بعض في توافرھا الواجب الصحیة االشتراطات ووضع

 

 )12( مادة

 لمنتجا البلد من صحیة بشھادة تصحب أن یجب التي األغذیة أصناف تحدید الصحة وزیر من بقرار ویجوز

 الشھادة. ھذه في توافرھا الالزم والبیانات

 

 )13( مادة

ً  یفرج ال   ة.المختص الصحیة السلطة تصدرھا صحیة شھادة على بناء إال المستوردة األغذیة عن جمركیا

 هھذ سالمة من للتأكد إجراؤھا المتعین والفحوص إتباعھا الواجب اإلجراءات یةالتنفیذ الالئحة وتنظم

 األغذیة.

 

 )14( مادة

 وأ األغذیة من العامة الصحة على خطراً  یكون قد ما تداول أو استیراد یحظر أن منھ بقرار الصحة لوزیر

 أن دون كانت ید أي في مھاإعدا یجوز كما إلیھا، المضافة أو تحضیرھا في الداخلة العناصر أو األوعیة

 الحكومة. على مسئولیة أیة ذلك على یترتب

 

 الرابع الفصل

 ومنتجاتھا األلبان في

 

 )15( مادة
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 الكامل الحلیب من الناتج اللبنیة للغدد الطبیعي اإلفراز القانون ھذا تطبیق أحكام تطبیق في باللبن یقصد

 اللباء. فترة انقضاء دوبع الرضاعة مدة خالل وذلك أكثر، أو ثدییة لماشیة

 

 )16( مادة

 اشیةم ألبان من خلیط لبن تداول یجوز وال والنیاق والغنم والماعز البقر لبن ھو بتداولھ المسموح اللبن

  األنواع. مختلفة

 أخرى. ماشیة لبن بتداول السماح الصحة وزیر من بقرار ویجوز

 

 )17( مادة

ً  یكن لم ما البیع، بقصد ةتحیاز أو ذلك من شيء عرض أو ومشتقاتھ، اللبن بیع یحظر ً طاز نظیفا ً  جا  محتفظا

  الطبیعیة. خواصھ بجمیع

 اللبن في توافرھا الواجب الطبیعیة والخواص والمواصفات الصحیة االشتراطات التنفیذیة الالئحة وتبین

 لمشتغلینا وفي ومشتقاتھ اللبن فیھا یتداول التي واألوعیة وأدواتھ الحلب أماكن وفي الحلوب الماشیة وفي

 تحضیره. أو بصناعتھ

 

 الخامس الفصل 

 اللحوم في

 

 )18( مادة

 یوجد ال التي الجھات في الذبح ویكون ،العمومیة المجازر في إال لحومھا بیع بقصد الحیوانات ذبح یجوز ال

 لحومال بیع وأماكن المجازر تستوفي أن ویجب الصحة، وزارة تعینھا التي األماكن في عمومیة مجازر بھا

 إجراءات حةالالئ ھذه تبین كما القانون، لھذا التنفیذیة الالئحة في علیھا الصحیة االشتراطات نقلھا ووسائل

 منھا بطیض ما لحوم بشأن یتبع وما للبیع، لحومھا المعدة الحیوانات ذبح وشروط علیھا الصحي التفتیش

 ً  المذكورة. واألماكن المجازر خارج مذبوحا

 

 السادس الفصل

  یشتغلون فیمن الصحیة شتراطاتاال

 باألغذیة مباشرة صلة لھا بأعمال
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 )19( مادة

 غیرو المعدیة األمراض من دائمة بصفة خالین والمشروبات األغذیة تداول في المشتغلون یكون أن یجب

  لمسبباتھا. حاملین

ً  علیھم الطبي للكشف األشخاص ھؤالء ویخضع ً  سالمتھم من للتأكد دوریا  األمراض من وخلوھم صحیا

 خلوھم من كدللتأ علیھم إجرائھا الواجب الطبیة االختبارات التنفیذیة الالئحة وتبین مسبباتھا، ومن المعدیة

 إجرائھا. ومواعید ذلك من

 

 )20( مادة

 عامل يأ یستبعدوا أن إدارتھا عن المسئولین وكذلك والمشروبات األغذیة محالت بفتح لھم المرخص وعلى

 حامل یرغ یصبح أو یشفي أن إلى لمسبباتھا حامالً  یكون أو المعدیة األمراض بأحد مرضھ یثبت لدیھم یعمل

ً  وذلك المرض لمسبب   القانون. لھذا التنفیذیة الالئحة تبینھ لما طبقا

 بإذن الإ والمشروبات األغذیة تداول في العمل إلى العودة السبب لھذا العمل عن إبعاده یتقرر لمن یجوز وال

 المختصة. الصحیة السلطة من

 

 السابع الفصل

 البیئة إصحاح في

 

 )21( مادة

  المجتمع. لسالمة األساسیة المقومات من التلوث من وحمایتھا اإلنسانیة البیئة نقاء

  بالخطر. العامة الصحة یھدد بما البیئة تلوث إلى یؤدي عمل بأي القیام ویحظر

  .اإلنسان صحة على یؤثر مما كلھ بذلك یتعلق وما والسكن والماء الھواء سالمة ضمان على العمل ویجب

  وھي: البیئة بإصحاح المتعلقة الصحیة الشئون القانون لھذا التنفیذیة الالئحة وتنظم

 مقلقةالو بالصحة المضرة والمحالت والمقاھي والمطاعم النوم ومحالت الفنادق نظافة ومراقبة تفتیش -1

  العامة. المحالت من وغیرھا للراحة،

  صحیاً. ومراقبتھا العامة المیاه ودورات الحمامات وفي االستحمام شواطئ في الصحیة االشتراطات -2

  منھا. والتخلص والمعامل المصانع ومخلفات القذرة والمواد المبتذلة المیاه تصریف -3

  وتجفیفھا. راكدة میاه وأیة والمستنقعات البرك ردم -4

  المباني. في توافرھا الواجب الصحیة االشتراطات -5

  المدن. داخل الفضاء واألراضي العامـة والحدائق العامة والطـرق والمیادین المساكن نظافة -6
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  العامة. المجاري في والصرف وغیرھـا المساكن فضالت ونقل منھا، والتخلص القمامة جمع -7

  والبضائع. لألشخاص العامة النقل وسائل في النظافة تأمین -8

ً  كان سواء بالصحة مضر ھو ما كل منع -9  آخر. سبب أي أو الحیوانات أو القاذورات عن ناجما

 

 الثامن الفصل 

 الجبانات في

 

 )22( مادة

  فیھ. الموتى بدفن الصحیة السلطة ترخص مكان كل عامة جبانة تعتبر

ً  المختصة الجھة من بذلك تصریح على الحصول بعد إال الدفن یجوز وال   لمدنیة.ا األحوال قانون ألحكام وفقا

 القبر فتح فيو ومواعیده الدفن وفي الجبانة، في توافرھا الواجب الشروط القانون لھذا التنفیذیة الالئحة وتبین

 بمراعاة وذلك البالد خارج إلى أو أخرى إلى بانةج من الجثة لنقل أو منھا، أجزاء أو بقایا أو جثة إلخراج

 الرفات. بنقل الخاصة م1930 لسنة برلین اتفاقیة علیھ تنص ما

 

 )23( مادة

 لجثةا كانت وإذا ثانیة، دفنھا دون ساعة وثالثین ست من أكثر القبر من المستخرجة الجثة إبقاء یجوز ال

 صحيال الحجر إجراءات اتخاذ فیجب الصفراء حمىال أو الكولیرا أو بالطاعون توفي لشخص المستخرجة

 إخراجھا. عند

 

 )24( مادة

 ومع ذلكل یحدده الذي التاریخ من فیھا الدفن ویحظر الجبانة في الدفن بمنع قراراً  یصدر أن الصحة لوزیر

 بھا، المرخص الجبانات إحدى إلى الجثة بنقل المخالف یلزم قانون،ال ھذا في المقررة بالعقوبة اإلخالل عدم

 المختصة. الصحیة السلطات بمعرفة حسابھ على الجثة نقلت امتنع فإن

 

 )25( مادة

 نیةالدی المجاالت في بھا مشھود جلیلة خدمات للوطن أدى لمن إال خاصة مقبرة بإنشاء الترخیص یجوز ال

ً  وذلك العامة الخدمة مجاالت من ذلك وغیر ةالعلمی أو االجتماعیة أو الوطنیة أو  الالئحة تبینھ لما طبقا

 غیره. دون تكریمھ المراد الشخص على الخاصة المقبرة في الدفن ویقتصر التنفیذیة
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 )26( مادة

  اآلتیة: الحاالت في یتبع ما القانون لھذا التنفیذیة الالئحة تبین

  وتوسیعھا. وتجدیدھا الجبانات إنشاء -1

 من لاألق على سنوات خمس مضي بعد منھا الرفات ونقل المستعملة غیر الجبانات خصیصت تغییر -2

  فیھا. الدفن منع قرار صدور تاریخ

 الخارج. وإلى أخرى مقبرة أو جبانة إلى جبانة من الجثة نقل عند إتباعھا الواجب اإلجراءات -3

 

 الثاني الباب

 الوقائیة الصحة في

 

 األول الفصل

 األمراض بعض ضد والتحصین التطعیم

 

 )27( مادة

ً  یعتبر ً مع مرضا  أو انمك أو حیوان أو آخر إلى شخص من قلتین مرض كل القانون ھذا أحكام تطبیق في دیا

 األمراض. ھذه القانون لھذا التنفیذیة الالئحة وتبین اإلنسان، إلى ملوث شيء

 

 )28( مادة

 لھذا یذیةالتنف الالئحة تحددھا التي المعدیة األمراض ضد واالختبارات والتحصینات التطعیمات إجراء یجب

  .تبینھا التي المواعید وفي القانون

 مرض أي ضد واالختبارات والتحصینات التطعیمات إجراء األمر دعا إذا الصحة وزیر من بقرار ویجوز

 اتراالختبا أو التحصینات أو التطعیمات تلك تشملھم الذین واألشخاص الجھات القرار ھذا ویحدد آخر،

 لذلك. الالزمة واإلجراءات

 

 )29( مادة

 المسئولین لىع عشرة الثامنة سن یبلغوا لم ممن االختبار أو التحصین أو بالتطعیم الملزمین تقدیم واجب یقع

  قانوناً. عنھم

ً  االختبار أو التحصین أو بالتطعیم االلتزام ویظل   .إجراؤه یتم حتى قائما

 التنفیذیة. الالئحة تبینھا التي األحوال في االختبار أو التحصین أو التطعیم تأجیل ویجوز
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 )30( مادة

 بیاناتھا تحدیدو بتنظیمھا یصدر التي والبطاقات السجالت في االختبار أو التحصین أو التطعیم إجراء یثبت

 دولیاً. بھا المعمول الصحیة اللوائح في علیھ منصوص ھو ما بمراعاة الصحة وزیر من قرار

 

 )31( مادة

 تقتضي يالت األمراض ضد تحصینھ أو لتطعیمھ المختصة الصحیة السلطات إلى یتقدم أن شخص ألي یجوز

 جاوزی ال بحیث الصحة وزیر یحدده الذي الرسم أداء مقابل الدولیة الصحیة الشھادة وإعطائھ الصحي الحجر

 واحداً. دیناراً  الرسم ھذا

 

 )32( مادة

 اقاتالبط ھذه تتضمنھا التي البیانات ویحدد للمواطنین الصحیة البطاقات نظام یعمم أن الصحة لوزیر

 وحفظھا. استخراجھا عند إتباعھا الواجب واإلجراءات

 

 الثاني الفصل

 المعدیة األمراض ظھور عند الوقائیة واإلجراءات الصحیة المراقبة في

 

 )33( مادة

 أو رقابة أو لعزل الالزمة القرارات یصدر أن الصحة لوزیر الصحي، بالحجر الخاصة األحكام مراعاة مع

 الواجب الصحیة االشتراطات تحدد التي القرارات یصدر أن ولھ الخارج من القادمین األشخاص مالحظة

 المعدیة. األمراض انتشار أو انتقال لمنع المستوردة األشیاء أو البضائع لدخول توافرھا

 

 )34( مادة

 لطاتالس إبالغ وجب عنھا التبلیغ الواجب المعدیة األمراض بأحد إصابتھ في اشتبھ أو شخص أصیب إذا

  االشتباه. حدوث أو اإلصابة وقوع من األكثر على ساعة 24 خالل اإلداریة السلطات أو المختصة الصحیة

 اإلبالغ تمی أن یجب بأیھا إلصابةا في االشتباه أو الطاعون أو الكولیرا أو بالجدري اإلصابة حالة في أنھ على

  فوراً.

 والبیانات یغالتبل عن والمسئولین عنھا اإلبالغ الواجب المعدیة األمراض القانون لھذا التنفیذیة الالئحة وتحدد

 البالغ. یتضمنھا أن یجب التي
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 )35( مادة

ً  تلقیھا بمجرد الصحیة السلطة على  أن نھا،ع التبلیغ لواجبا المعدیة األمراض من بمرض باإلصابة بالغا

  انتشاره. أو المرض انتقال لمنع الضروریة اإلجراءات تتخذ

 ىالمرض وعزل بھا، المرض وجود في المشتبھ واألماكن المنازل بتفتیش تأمر أن ذلك سبیل في ولھا

 عذریت ما وإعدام والتعفیر التطھیر بأعمال والقیام الالزمة والتحصینات التطعیمات وإجراء ومخالطیھم

  القانون. لھذا التنفیذیة الالئحة في المبین النحو على وذلك تطھیره

 ذلك. األمر اقتضى إذا األمن بسلطات ذلك كل في تستعین أن الصحیة وللسلطات

 

 )36( مادة

 یجب الحالة ھذه وفي المعدیة، األمراض بأحد موبوءة الجھات من جھة اعتبار منھ بقرار الصحة لوزیر

 ومراقبة تحصین أو وتطعیم وتطھیر عزل من یتضمنھ بما المرض انتشار لمنع الالزمة ابیرالتد جمیع اتخاذ

 الوباء. انتشار دون تحول التي اإلجراءات من ذلك وغیر االنتقال ومنع

 

 )37( مادة

 اتوالمشروب المأكوالت تعدم وأن العامة االجتماعات تمنع أن الوباء مكافحة سبیل في الصحیة للسلطات

 تحماماالس وشواطئ والمصایف األسواق وتقفل اآلبار تردم وأن توقفھا أو المیاه مصادر تزیل وأن ،الملوثة

 استمرار أو إدارتھ في ترى آخر مكان وأي والمطاعم والمقاھي والمعاھد والمدارس والمالھي الخیالة ودور

 اإلداري. بالطریق كلھ ذلك ویتم العامة، الصحة على خطراً  فتحھ

 

 )38( مادة

 جواز یقرر أن الوبائیة، األمراض بعض مكافحة سبیل في الصحة، وزیر عرض على بناء الوزراء لمجلس

 العقاقیر ىوعل النقل وسائل من وسیلة أیة وعلى الخاصة العالجیة والمؤسسات المستشفیات على االستیالء

 لطبیةا والمھمات دواتواأل والمطھرات الحشریة والمبیدات والكیماویات والصیدلیة الطبیة والمستحضرات

 ملع أي بتأدیة فرد ألي تكلیف أوامر صدارا یجیز أن ولھ مرض، عالج أو الوباء مكافحة یستلزمھ ما وكل

  الوباء. بمكافحة المتصلة األعمال من

  المناسب. بالتعویض األعمال ھذه من عمل بأداء یكلف أو ذلك من شيء على منھ یستولى من ویعوض

 عویض.الت تقدیر وكیفیة والتكلیف االستیالء قرارات بإصدار المختصة السلطة ءالوزرا مجلس ویحدد

 



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 12 of 34 

 الثالث الفصل

 المعدیة األمراض بعض في

 

 )39( مادة

 في بھما المصابین ومعالجة علیھما والقضاء الدرن ومرض الجذام مرض مكافحة الصحة وزارة تتولى

 .الغرض لھذا تعدھا التي األخرى واألماكن المصحات

 بالجذام مریضال یعولھم الذین األشخاص على باإلنفاق الخیریة الجمعیات طریق عن أو بنفسھا الدولة وتتكفل

 موارد ھملعائلت وال لھم تكن ولم عیشھم كسب یستطیعون ال كانوا إذا لھم مالیة معونة بتقریر وذلك الدرن أو

 للعیش. أخرى

 

 )40( مادة

 تعید نأ المختصة الصحیة وللسلطة ،فیھا ومعالجتھم الجذام بمرض المصابین لعزل أماكن تخصیص یجوز

 سلطات وعلى المواطنین، صحة على خطر المكان ھذا تركھ أن رأت إذا العزل مكان إلى بالجذام المریض

  القوة. باستعمال ولو ذلك تنفیذ األمن

 اجالزو وأحكام عنھم واإلفراج عزلھم وشروط المجذومین على الكشف إجراءات التنفیذیة الالئحة وتبین

 لكذ وغیر العزل أماكن خارج مباشرتھا لھم یجوز ال التي والمھن واألعمال نسلھم ومراقبة بھ واإلذن بینھم

 الصحیة. بشئونھم یتعلق مما

 

 )41( مادة

 ھااستئصال على والعمل والبلھارسیا المالریا مرض لمقاومة الالزمة التدابیر جمیع الصحة وزارة تتخذ

 لتحقیق تخاذھاا الواجب التدابیر التنفیذیة الالئحة وتبین بھما، المصابین وعالج منھما البالد نظافة واستمرار

 ذلك.

 

 )42( مادة

  لكلب.ا بمرض اإلصابة لمنع الالزمة التدابیر اتخاذ المعنیة الجھات جمیع مع بالتعاون الصحة وزارة على

 ولتنا على الكلب لمرض ناقل آخر حیوان أو كلب عقره شخص أي تجبر أن المختصة الصحیة وللجھات

  لذلك. المخصص المكان في تحجزه أن ولھا المقرر العالج
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 البالك بحیازة الترخیص شروط بتحدید المختصة الجھات مع باالتفاق الصحة وزیر من قرار ویصدر

 عقر، وقوع عند اتخاذھا الواجب الصحیة واإلجراءات یصالتراخ ھذه بإصدار المختصة والجھة

 ابة.اإلص ثبوت حالة في یتبع وما بالكلب اإلصابة من الكالب سالمة لضمان تتخذ التي واالحتیاطات

 

 الرابع الفصل 

 الصحي الحجر

 

 )43( مادة

 را،والكولی عونالطا ھي الفصل ھذا في علیھا المنصوص الوقائیة اإلجراءات بشأنھا تتخذ التي األمراض

 الراجعة. والحمى والتیفوس، والجذري، الصفراء، والحمى

 

 )44( مادة

 الحجر بشأن العالمیة الصحة منظمة أقرتھا التي الدولیة الصحیة واللوائح القانون ھذا أحكام مراعاة مع

ً  تراه ما تتخذ أن الصحیة للسلطات اللیبیة العربیة الجماھیریة في بھا والمعمول الصحي  إجراءات نم مناسبا

 لدرجة ئةسی فیھا الصحیة الحالة أن لھا تبین إذا والجوي والبحري البري النقل وسائل نحو أخرى احتیاطیة

 القانون. ھذا من )43( المادة في إلیھا المشار األمراض أحد انتشار على یساعد قد مما عادیة غیر

 

 )45( مادة

 اءإلجر یلزم ما بكل الصحة وزیر من قرار بتحدیدھا یصدر التي الحدود ونقط والموانئ المطارات تزود

 التحصیناتو التطعیمات إجراء من ذلك یتضمنھ بما الصحي الحجر إجراءات تنفیذ وتیسیر الصحیة المراقبة

 التي واالستعدادات اإلجراءات من ذلك وغیر والمختبرات المعازل وإعداد وتعفیر، بالتطھیر والقیام

 الصحي. الحجر اءاتإجر تنفیذ یستلزمھا

 

 )46( مادة

 خصیصت ویجب ذلك على الصحة وزیر موافقة بعد إال (الترانزیت) المباشر للمرور مناطق تحدید یجوز ال

 المناطق. ھذه في الصحي للحجر خدمات

 

 )47( مادة
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 الحالة سیر على للوقوف بینھما المباشر االتصال حق العالمیة الصحة ومنظمة الصحة وزارة من لكل

 الحالة. بھذه الخاصة والمعلومات البیانات وتقدیم وتلقي بھا یتصل وما العالم في لوبائیةا

 

 )48( مادة

  اآلتیة: الشئون القانون لھذا التنفیذیة الالئحة تنظم

 لىإ النقل وسائل وسائر والسیارات والطائرات السفن وصول عند اتخاذھا الواجب الصحیة اإلجراءات -1

  منھا. قیامھا وعند حدود منطقة أو جوي أو بحري میناء أي

  لحیوانیة.ا والبقایا والمنتجات والجلود والبرید واألمتعة للبضائع الدولي بالنقل المتعلقة اإلجراءات -2

  القانون. ھذا من )43( المادة في علیھا المنصوص األمراض انتشار لمنع اتخاذھا الواجب التدابیر -3

 لتيا الصحیة باالحتیاطات منھا تعلق ما سواء الحج موسم أثناء الحجاج نقل لحركة الصحیة المراقبة -4

 تنقلھم. التي والطائرات السفن على تفرض التي الصحیة والشروط أمتعتھم وعلى الحجاج على تطبق

 

 )49( ةماد

 ذهھ تحدید عند ویراعى الوزراء مجلس من بقرار منھا اإلعفاء وحاالت الصحي الحجر رسوم تحدید یكون

 ائحاللو في مقرراً  یكون وما الصحیة السلطات تؤدیھا التي للخدمة الفعلیة القیمة تجاوزھا عدم الرسوم

 الدولیة. الصحیة

 

 الثالث الباب

 ةالعالجی والمؤسسات العالجي الطب في

 

 األول الفصل

 الطبي العالج

 

 )50( مادة

 یاتھاومسم أنواعھا اختالف على العالجیة والوحدات والمصحات المستشفیات في وتوابعھ، الطبي العالج

 المساواة. قدم على فیھ والجمیع مواطن لكل مقرر حق الدولة، تنشئھا التي

 

 )51( مادة
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 تسمح الصحیة حالتھ كانت إذا إال العالجیة الوحدة أو المصحة أو المستشفى من مریض اخراج یجوز ال

 رغبتھ. على بناء ذلك كان أو بذلك

 

 )52( مادة

 كما ،ذلك في یرغب لمن بمقابل للعالج أماكن المصحات أو المستشفیات في یخصص أن الصحة لوزیر

 تقرری التي توالحاال الخدمات من ذلك وغیر والمختبرات األشعة بخدمات االنتفاع مقابل تحدید لھ یجوز

 المقابل. ھذا من اإلعفاء فیھا

 

 )53( مادة

ً  إال الدولة نفقة على الخارج في للعالج مریض إیفاد یجوز ال  مجلس نم قرار بھ یصدر الذي للتنظیم طبقا

 الوزراء.

 

 )54( مادة

 ونیك أو بھ دائمة عاھة أحداث أو اإلنسان جسم من عضو بتر علیھا یترتب جراحیة عملیات إجراء یجوز ال

ً  بھ تحدث أن إجرائھا شأن من  على ضالمری موافقة على بناء إال العقلیة أو الجسمیة قدراتھ في كبیراً  نقصا

  قانوناً. عنھ المسئول موافقة على الحصول وجب وإال بذلك لھ تسمح حالة وفي راشداً  كان متى إجرائھا

 حیاة إلنقاذ ضروریة كانت إذا الموافقة ھذه إلى حاجة دون المذكورة العملیات إجراء یجوز ذلك ومع

 ال یؤدي الموافقة ھذه تتم حتى االنتظار كان أو الموافقة ھذه على الحصول وتعذر المصاب أو المریض

 لكذ تقـرر أن ویشترط للخطر، تعرضـھ أو تداركھا یتعذر للمریض مضاعفات حدوث أو الوفاة إلى محالة

 .األقل على طبیبین مـن مشكلة طبیة لجنة

 

 الثاني الفصل

 العالجیة المؤسسات

 

 )55( مادة

 ھموتمریض وعالجھم المرضى على للكشف أعد مكان كل عالجیة مؤسسة كل تعتبر القانون ھذا أحكام في

 یرغ أو استشفاء دار أو مستوصف أو مصحة أو مستشفى اسم أطلق سواء منھم الناقھین إقامة أو وإیوائھم

 بالمجان. أو باألجر كان وسـواء ذلك
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 )56( مادة

ً  كونی أن إدارتھا یتولى فیمن ویشترط عالجیة مؤسسة أیة بفتح مسبق ترخیص على الحصول یجب  طبیبا

 ً   المھنة. مزاولة لھ مرخصا

ً  والمؤسسات والھیئات ولألفراد لألطباء عالجیة مؤسسة بإنشاء الترخیص ویمنح  لإلجراءات طبقا

 القانون. لھذا التنفیذیة الالئحة في علیھا المنصوص

 

 )57( مادة

 وقعالم حیث من العالجیة المؤسسة في توافرھا الواجب الشروط القانون لھذا التنفیذیة الالئحة تبین

 ـرىی التي االشتراطات من ذلك وغیر العمل ونظام بھا والعاملین والمرافق والتجھیزات البناء ومواصفات

 الطبیة. تالخدما مـن المناسب المستوى لتوفیر الزمة أنھا

 

 )58( مادة

 یعده مكان يأ الخاصة بالعیادة ویقصد القانون ھذا أحكام تطبیق في عالجیة مؤسسة الخاصة العیادة تعتبر ال

 أسرة على الخاصة العیادة تحتوي أن یجوز وال فیھ، لمزاولتھا الطب مھنة مزاولة في الحق لھ الذي الطبیب

  البسیطة. الجراحة ثناءباست فیھا عملیات إجراء أو المرضى إلیواء

 داتوالمع األجھزة الخاصة العیادة في تتوفر أن ویجب واحدة، عیادة من أكثر للطبیب یكون أن یجوز وال

 یھاعل المترددین المرضى الستقبـال مناسبة تكون وأن تخصصھ، بحسب مھنتھ الطبیب ألداء الالزمة

ً  وراحتھم  انون.الق لھذا التنفیذیة الالئحة تبینھ لما طبقـا

 

 )59( مادة

 رفوغ والمختبرات األشعة خدمات من ذلك یستتبعھ وما واإلقامة والعالج الكشف أجور الصحة وزیر یحدد

 ساتالمؤس في تؤدي التي الطبیة الخدمات جمیع العموم وجھ وعلى الطبیعي والعالج الدم ونقل العملیات

 اراتوالنظ األسنان كأطقم تعویضیة أجھزة من قدمی ما جمیع أثمان یحدد أن ولھ الخاصة، والعیادات العالجیة

 وغیرھا. الصناعیة واألطراف والسماعات الطبیة

 

 الثالث الفصل 

  العالجیة المؤسسات أنواع لبعض خاصة أحكام

 الصحیة والمرافق

  وعالج إلیواء المعدة واألماكن المستشفیات أوال:
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 عقلیة بأمراض المصابین

 

 )60( مادة

 أو سالمتھ على أو العام واألمن النظام على منھ یخشى كان إذا إال عقلي بمرض مصاب حجز یجوز ال

 إذا الإ لذلك، الصحة وزارة تعدھا التي المصحات أو المستشفیات في المریض حجز ویكون الغیر، سالمة

ً  مستشفى إیداعھ المریض أھل رغب ً  خاصا  یجوز ذلك ومع العقلیة، األمراض حاالت عالج في لھ مرخصا

 يف علیھا المنصوص المراقبة لجنة موافقة بعد الصحة وزیر من خاص بإذن منـزل في الحجز یكون أن

 ومدتھ. الحجز شروط اإلذن ویشمل )61( المادة

 

 )61( مادة

 تختص امة،الع النیابة فیھا تمثل )العقلیة األمراض مراقبة (لجنة تسمى لجنة الصحة وزیر من بقرار تشكل

 بشئونھم. یتعلق ما كل في والبت عنھم واإلفراج عقلیة بأمراض المصابین حجز في بالنظر

 

 )62( مادة

 أیام سبعة خالل المستشفى إدارة على فیجب مریض عن اإلفراج العقلیة األمراض مراقبة لجنة قررت إذا

 لم وأ رفض فإذا الستالمھ الحضور عنھ المسئول من تطلب أن اللجنة قرار صدور تاریخ من األكثر على

 التي األمن جھة إخطار مع فوراً  المریض عن أفرج إخطاره تاریخ من أیام سبعة خالل الستالمھ یحضر

 عنھ. المفرج یتبعھا

 

 )63( مادة

 من قليع بمرض مصاب كل عقلیة بأمراض للمصابین المعدة المصحات أو المستشفیات في یقبل أن یجوز

ً  عنھ المسئول أو ولیھ من أو منھ كتابي بطل على بناء )60( المادة في علیھم المنصوص غیر  ویكون قانونا

 إدخالھ. طلب ممن أو منھ كتابي طلب على بناء المستشفي ترك حق للمریض

 

 )64( مادة

 وشروط نھمع واإلفراج عقلیة بأمراض المصابین حجز في إتباعھا الواجب اإلجراءات التنفیذیة الالئحة تبین

 أعمالھا. وتنظیم العقلیة األمراض مراقبة لجنة باجتماعات المتعلقة واألحكام ذلك،

 

 والعیون الدم جمع ومراكز الطبي التشخیص معامل ثانیا:
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 )65( مادة

 )121( لمادةا في علیھا المنصوص الشروط الطبي للتشخیص معمل بإنشاء لھ یرخص فیمن تتوافر أن یجب

  .القانون ھذا من )122( المادة أو

 ناتعی أخذ بقصد اإلنسان جسم على عملیات إجراء المھنة مزاولة في لھم المرخص طباءاأل لغیر یجوز وال

 التحلیل. أو للفحص منھ

 

 )66( مادة

 ترخیص ىعل بناء إال مشتقاتھ أو مركباتھ إحدى أو ھو توزیعھ أو تخزینھ أو الدم جمع بعملیات القیام یجوز ال

  الصحة. وزارة من بذلك یصدر

 مشتقاتھو ومركباتھ ھو وتوزیعھ وتخزینھ الدم جمع عملیات لمراقبة دائمة لجنة الصحة یروز من بقرار وتنشأ

 الصحیة. رافقالم احتیاجات یسد منھ دائم رصید إلیجاد بینھم الوعي ونشر بھ التبرع على المواطنین وتشجیع

 

 )67( مادة

 في یھاإل یحتاج التي عیونال لجمع مراكز أقسامھا في أو العیون مستشفیات في ینشئ أن الصحة لوزیر

  القرنیة. ترقیع عملیات

  الوصیة. أو التبرع طریق عن العیون على الحصول ویكون

 

 الطبي والتدلیك األسنان وصناعة الطبیة النظارات محال ثالثا:

 

 )68( مادة

 ترخیص لىع بناء إال الطبي التدلیك أو األسنان صناعة أو الطبیة النظارات وبیع لتركیب محال فتح یجوز ال

 الصحة. وزارة من

 

 )69( مادة

 عترفت مؤھل على لحاص الطبیة النظارات تركیب في متخصص فني الطبیة النظارات محل یدیر أن یجب

 .الصحة وزارة بھ

 بھا نیكو أن ویحظر ،الطبیة النظارات بتركیب لھا مرخصال المحال في الطبي الكشف توقیع یجوز وال

  الغرض. لھذا تستخدم ومعدات أدوات أیة أو العین قاع على للكشف مظلمة حجرة
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 یون.الع أمراض في أخصائي طبیب من صادرة طبیة تذكرة بمقتضى إال طبیة نظارة صرف یجوز ال كما

 

 )70( مادة

 قد ونیك أو الوزارة بھ تعترف علمي مؤھل على حاصالً  یكون أن األسنان لصناعة محالً  یدیر فیمن یشترط

 من مدةمعت رسمیة شھادة بموجب لألجنبي بالنسبة ذلك ویثبت سنوات عشر عن تقل ال مدة العمل ھذا زاول

 بلده. في الصحیة السلطات

 

 )71( مادة

 خلعھا. أو األسنان عالج في تستعمل مما أجھزة أو أدوات أو معدات األسنان صناعة بمحال یكون أن یحظر

 

 )72( مادة

 ة.الصح وزارة بھ تعترف علمي مؤھل على حاصالً  یكون أن الطبي للتدلیك  ًمحال یدیر فیمن یشترط

 

 الرابع الفصل 

 أخطارھا من والوقایة المؤینة اإلشعاعات استعمال

 

 من والوقایة المؤینة اإلشعاعات استعمال تنظیم بشأن 1982 لسنة )2( رقم قانون من 17 المادة واسطةب

 :أخطارھا

 )73( مادة

 )74( مادة

 )75( مادة

 )76( مادة

 )77( مادة

 )78( مادة

 ملغاة.

 

 الرابع الباب

 الصیدلیة والمستحضرات المنشآت
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 األول الفصل

 عامة وأحكام تعریف

 

 )79( مادة

  القانون: ھذا أحكام تطبیق في صیدلیة منشأة تعتبر

  الصیدلیات. -1

  الصیدلیة. والمواد األدویة مصانع -2

 الطبیة. والنباتات الصیدلیة والمواد األدویة مستودعات -3

 

 )80( مادة

 إال الترخیص ھذا یمنح وال الصحة وزارة من ترخیص على الحصول بعد إال صیدلیة منشأة فتح یجوز ال

 في یھاعل والمنصوص والمعدات واألجھزة والفنیة الصحیة االشتراطات الصیدلیة المنشأة في توافرت إذا

ً  الترخیص ویكون القانون، لھذا التنفیذیة الالئحة   لھ. للمرخص شخصیا

 الصیدلیة. المنشآت من لنوعین ترخیص بین الجمع یجوز ال

 

 )81( مادة

 اإلجراءات باعإت وبعد القانون ھذا في الواردة الشروط فیھ تتوافر لمن إال الصیدلیة المنشأة ملكیة نقل یجوز ال

 التنفیذیة. الالئحة في علیھا المنصوص

 

 )82( مادة

 لةمزاو في أمضى یكون أن بشرط المھنة مزاولة في لھ مرخص صیدلي صیدلیة منشأة كل یدیر أن یجب

 منشأةل إال مدیر الصیدلي یكون أن یجوز وال الصیدلیة المنشآت إحدى في األقل على سنة الصیدلة مھنة

 واحدة. صیدلیة

 

 )83( مادة

 الدوري شللتفتی المنشآت ھذه وتخضع أجلھ من رخصت الذي الغرض غیر في الصیدلیة المنشأة تستعمل ال

 فإذا لتنفیذیةا الالئحة في علیھا المنصوص االشتراطات توافر من للتثبیت الصحیة السلطات بھ تقوم الذي

 لتيا المدة خالل النقص واستكمال أسبابھا إزالة لھ المرخص على وجب متوفرة غیر أنھا التفتیش أظھر

ً  لھ تحدد ً إدا أغلقت وإال التنفیذیة الالئحة في علیھ منصوص ھو لما طبقا  المخالفة. تزال أن إلى ریا
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 )84( مادة

 الصحة ةوزار إبالغ الصیدلیة بالمنشأة لھ المرخص وعلى علیھ یجب عملھ الصیدلیة المنشأة مدیر ترك عند

 درةالمخ المواد من السابق المدیر عھدة باستالم یقوم آخر مدیراً  لھا یعین أن لھ المرخص وعلى بذلك فوراً 

 بعد إال شاطھان بمواصلة الصیدلیة للمنشأة یسمح وال التنفیذیة، الالئحة في المبین النحو على وذلك والسامة،

 لھا. مدیر تعیین

 

 )85( مادة

  التنفیذیة: الالئحة تبین

  تقدیمھا. الواجب الصیدلیة بالمنشأة الترخیص طلبات تقدیم كیفیة -1

  وحفظھا. فیھا القید وإجراءات مسكھا الصیدلیة المنشأة على یجب التي السجالت -2

 الجامعیة اللوائح تستلزم الذین الصیدلة كلیات طالب وعمل الصیدلي ومساعد الثاني الصیدلي واجبات -3

 الصیدلیة. المنشأة في تمرین فترة قضائھم ضرورة

 

  الثاني الفصل

 صیدلیةال المنشآت من نوع بكل خاصة أحكام

 الصیدلیات أوال:

 

 :الصحي القانون أحكام بعض تعدیل نبشأ 1975 لسنة )93( رقم قانون من 1 المادة بواسطة

 )86( مادة

 لوزیر یجوز ذلك معو اللیبیة، العربیة الجمھوریة بجنسیة متمتع لصیدلي إال صیدلیة بفتح الترخیص یمنح ال

 سیةبجن یتمتعون ممن الصیادلة لغیر یرخص أن یحددھا التي المنطقة وفي الضرورة حاالت في الصحة

 صیدلیة. فتح في اللیبیة العربیة الجمھوریة

 بصفة غلقتأ إذا أو الترخیص منح تاریخ من أشھر ستة خالل الصیدلیة تفتح لم إذا ملغي الترخیص ویعتبر

 بذلك. یصترخ على الحصول دون آخر مكان إلى مكانھا من نقلت إذا أو أشھر ستة مدة مستمرة

 واحدة. صیدلیة بفتح إال لغیره أو للصیدلي الترخیص یجوز وال

 

 )87( مادة



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 22 of 34 

 نزالء لىع نشاطھا یقتصر أن على لھا المرخص العالجیة للمؤسسات صیدلیات فتح في تراخیص منح یجوز

 المؤسسات. ھذه

 

 )88( مادة

 صیدلیة أقربو بھا الترخیص بالمطلو الصیدلیة بین المسافة تقل أال صیدلیة بفتح الرخص لمنح یشترط

 المسافة. ھذه قیـاس كیفیة التنفیذیة الالئحة وتبین متراً  350 عن بھا مرخص

 

 )89( مادة

 مدھا زویجو سنوات عشر أقصاھا مدة الورثة لصالح الترخیص بقى صیدلیة بفتح لھ المرخص توفي إذا

 أقرب، ماأیھ الجامعیة دراستھ من ینتھي نأ أو سنة وعشرین إحدى المتوفى أبناء أكبر یبلغ أن إلى ذلك بعد

  المھنة. مزاولة في لھ مرخص صیدلي إلى الصیدلیة ملكیة تنتقل لم إذا الترخیص ویلغى

 وتھإخ أو المتوفى أبناء أحد كان إذا أطول مدة الورثة لصالح الرخصة ببقاء یأذن أن الصحة لوزیر ویجوز

 ً   الصیدلة. كلیات بإحدى طالبا

 اسمھ.ب الصحة وزارة إخطار مع الصیدلیة شئون جمیع عن مسئوالً  یكون عنھم وكیالً  یعینوا نأ الورثة وعلى

 

 )90( مادة

 أن یجبو لھ مرخص طبیب من صادرة طبیة تذكرة على بناء الصیدلیة في األدویة تحضیر یكون أن یجب

ً  التحضیر یتم ً  الطبیة بالتذكرة مبین ھو لما طبقا ً  كما  على ناءب إال فیھا تعدیل أي إجراء یجوز وال ونوعا

ً  األدویة تحضیر یكون أن یجب األحوال جمیع وفي مصدرھا، موافقة  معترفال األدویة دساتیر لبیان مطابقا

 خاص. سجل في المحضرة الطبیة التذكرة تقید أن یجب كما بھا

 

 )91( مادة

 مھنةال مزاولة في الحق لھ طبیب من صادرة طبیة تذكرة بمقتضى إال الصیدلیة من دواء صرف یجوز ال

 أو عالماتب مكتوبة التذكرة تكون أال ویجب الصحة، وزیر من قرار بتحدیدھا یصدر التي األدویة باستثناء

 كاتبھا. مع علیھا مصطلح عبارات

 

 )92( مادة

ً  مسئولین الصیدلیة ومدیر صارفھ أو الدواء محضر الصیدلي یكون  رفةالمنص أو المحضرة األدویة عن معا

 لصیدلیة.ا من
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 )93( مادة

  الصحة: وزیر من بقرارات تحدد

 ونظام میةالرس واألعیاد واألسبوعیة السنویة اإلجازات في یتبع وما ومدتھ الصیدلیات في العمل مواعید -1

ً  مفتوحة الصیدلیات من كاف عدد یظل أن وجوب مراعاة مع اإللزامیة اللیلیة الخدمة  لخدمة دائما

  الجمھور.

  حفظھا. وكیفیة استعمالھا وحدود لاللتھاب والقابلة والسامة الخطرة بالمواد الخاصة الجداول -2

 فیھا عاملالت للصیدلیات ویجوز صیدلیة، مستحضرات أو أدویة تعتبر ال التي والمستحضرات المواد -3

  وغیرھا. األطفال وأغذیة والصبغات األسنان كمعاجین

 یاناتوالب الصیدلیة في بھا االحتفاظ والواجب العلمیة والمراجع اتوالمعد واألجھزة واألدوات السجالت -4

 للجمھور. صرفھ عند الدواء عبوات على إثباتھا والواجب

 

 األدویة مصانع ثانیا:

 

 )94( مادة

 مستحضراتال تعبئة أو بإنتاج تقوم صیدلیة منشأة أیة القانون ھذا أحكام تطبیق في األدویة بمصنع یقصد

 كونی ال التي األخرى األصناف إنتاج وكذلك ،صناعي نطاق على دواء أي أو الدوائیة خاماتال أو الصیدلیة

 طبي. استعمال إال لھا

 

 )95( مادة

 والفنیین واألجھزة األدوات بجمیع مجھزة والرقابة للتحالیل بمعامل األدویة مصنع یزود أن یجب

 .الخدمات ورقابة األدویة تحلیل في المتخصصین

 وصالحیتھا. المنتجة األصناف وجود عن مسئولین والمحللون المصنع مدیر ویكون

 

 )96( مادة

 لىع العمل مباشرتھم قبل یحصلوا أن بالدواء مباشرة صلة لھم ممن األدویة بمصانع العاملین على یجب

ً  بصالحیتھم المختصة الصحیة السلطة من ترخیص  حةالالئ وتبین األمراض من وخلوھم للعمل صحیا

 دائمة. بصفة األمراض من خلوھم لضمان اتخاذھا یجب التي اإلجراءات ةالتنفیذی
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  والمواد األدویة مستودعات ثالثا:

 الطبیة والنباتات الصیدلیة

 

 )97( مادة

 ناعةلص الالزمة المواد فیھا تخزن التي األماكن القانون ھذا أحكام تطبیق في األدویة بمستودعات یقصد

 الصیدلیات. أو المصانع على لتوزیعھا تمھیداً  الصنع تامة والمستحضرات األدویة

 

 )98( مادة

 صیدلیة. غیر منشآت مع أو الجمھور مع مباشرة التعامل األدویة مستودعات على یحظر

 

 الثالث الفصل

 والدستوریة الخاصة الصیدلیة المستحضرات

 

 )99( مادة

 أو حتويت التي والتركیب المتحصالت خاصة صیدلیة مستحضرات تعتبر القانون ھذا أحكام تطبیق في

 من والحیوان اإلنسان عالج في الطبیة الخواص ذات المواد من أكثر أو مادة على تحتوي بأنھا توصف

 أعدت متى صراحة ذلك عن یعلن لم ولو آخر طبي غرض ألي تستعمل التي أو منھا الوقایة أو األمراض

  الرسمیة. وملحقاتھا األدویة دساتیر طبعات إحدى في واردة غیر وكانت الطبي لالستعمال

 یصدر يالت األدویة دساتیر في المذكور والتركیب المتحصالت دستوریة صیدلیة مستحضرات وتعتبر

 الصحة. وزیر من قرار بتحدیدھا

 

 )100( مادة

 بعد إال عنھا باإلفراج وال الدوائیة المواد أو الطبیة لمتحصالتا أو النباتات دخول أو باستیراد یسمح ال

 لھا. المصنع البلد في متداولة تكـون أن وبشرط الصحة وزارة موافقة

 

 )101( مادة

 صحةال بوزارة مسجلة كانت إذا إال طبیة عینات كانت ولو الخاصة الصیدلیة المستحضرات تداول یحظر

 ً  التنفیذیة. الالئحة في ةالوارد واإلجراءات للشروط طبقا
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 )102( مادة

 صدری والصیدلة، الطب في المتخصصین من فنیة لجنة أقرتھ إذا إال خاص مستحضر أي تسجیل یجوز ال

 لخاصا المستحضر فیھا یكون التي األحوال غیر وفي الصحة، وزیر من قرار بھا العمل وتنظیم بتشكیلھا

 .لھ المنتج البلد في متداوالً  یكون أن لتسجیلھ یشترط اللیبیة العربیة الجماھیریة في  ًمنتجا

 إعادة وأ التسجیل رسم ویكون الوزارة بموافقة إال تسجیلھ بعد المستحضر على تعدیل أي إدخال یجوز وال

 مستحضر. كل عن دنانیر عشرة التسجیل

 

 )103( مادة

 ھذه وفي بالصحة، ضار أنھ یرى صیدلي مستحضر أو مادة أیة تداول أو استیراد یحظر أن الصحة لوزیر

 في حق أي ذلك على یترتب أن دون كانت یدٍ  أي تحت منھ الموجودة الكمیات وتعدم تسجیلھ یلغى الحالة

 .التعویض

 )129( المادة في إلیھا المشار الفنیة اللجنة توصي التي الصیدلیة المستحضرات تسجیل إلغاء لھ یجوز كما

 بھ. یعتد طبي أثر لھا لیس أو الفائدة قلیلة إنھا

 

 )104( مادة

 لبیاناتا نشراتھا وفي والدستوریة الخاصة الصیدلیة المستحضرات بطاقات عبوات في تتوافر أن یجب

 التنفیذیة. الالئحة في علیھا المنصوص والشروط

 

 )105( مادة

 دائمة ةبصف توفیرھا الصیدلیة المنشآت على یجب التي الحیوانیة باألدویة قوائم الصحة وزیر یصدر

 یحددھا. التي وبالكمیات

 

 )106( مادة

 للبیع رحھاط أو بیعھا أو صنعھا أو الطبیة والنباتات الصیدلیة والمستحضرات الدوائیة المواد حفظ یجوز ال

 یرلغ فیھا االتجار یجوز وال الممنوحة، الرخصة حدود وفي القانون ھذا بموجب لھا المرخص المحال في إال

 بذلك. لھم المرخص األشخاص

 

 )107( مادة

 للبیع. عرضھا ویحظر لإلعالن المعدة الصیدلیة والمستحضرات األدویة عینات في االتجار یحظر
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 )108( مادة

  التنفیذیة: الالئحة تبین

  الصیدلیة. والمستحضرات األدویة عن اإلعالن كیفیة -1

 فنیة ةطریق إلى تحتاج التي األدویة من وغیرھا والطعوم واألمصال الصیدلیة المواد وخزن حفظ كیفیة -2

  لحفظھا. خاصة

 مع وذلك الصیدلیة، في تحفظ طبیة تذكرة بمقتضى إال صرفھا یحظر التي الصیدلیة المستحضرات -3

 المخدرات. قانون في علیھ منصوص ھو ما مراعاة

 

 الخامس الباب

 بھا المرتبطة والمھن الطبیة المھن مزاولة

 

 األول الفصل

 الطبیة المھن مزاولة

 

 )109( مادة

 نةمھو الصیدلة ومھنة األسنان طب ومھنة الطب مھنة القانون ھذا أحكام تطبیق في الطبیة بالمھن یقصد

 ھذه إلى افتض أخرى مھنة وأیة والبثالوجیا) والبكتریولوجیا الطبیة الكیمیاء( المعملیة والفحوص األبحاث

 الصحة. وزیر من بقرار المھن

 

 )110( مادة

  اآلتیة: الشروط فیھ تتوافر أن )109( المادة في إلیھا المشار الطبیة المھن إحدى یزاول فیمن یشترط

ً  یكون أن -1  للیبیینا للمواطنین قوانینھ تجیز آخر بلد من أو اللیبیة العربیة الجماھیریة بجنسیة متمتعا

  فیھ. المھنة ممارسة

 في ریةللح مقیدة بعقوبة أو جنایة بعقوبة علیھ الحكم یسبق ولم السمعة حسن السیرة محمود یكون أن -2

  اعتباره. إلیھ رد قد كان أو العقوبة تنفیذ بوقف مشموالً  الحكم یكن لم ما بالشرف مخلة جریمة

 المعاھد أو جامعاتال إحدى من مستواه في علمي مؤھل أو جامعیة علمیة درجة على حاصالً  یكون أن -3

  بھا. المعترف العلیا
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 المھن أحد مزاولة حق لھم الذین لألطباء الصحة وزارة تعدھا التي السجالت بإحدى مقیداً  یكون أن -4

 المقرر. القید رسم أداء بعد إلیھا المشار الطبیة

 

 )111( مادة

 مزاولة في القانون ھذا نم )110( المادة من األول الشرط فیھ یتوافر ال لمن ترخص أن الصحة لوزارة

 المؤسسات إحدى أو العامة المؤسسات أو الھیئات أو الحكومیة الجھات إحدى مع یعمل كان إذا المھنة

 تيال وبالشروط الجھات بھذه عملھ مـدة أثناء وذلك الخاصـة الھیئات أو الجمعیات أو الشركات أو العالجیة

 الصحة. وزیر من قرار بھا یصدر

 

 )112( مادة

 طبیة. كانت ولو أخرى مھنة أیة ومزاولة الطبیة المھن إحدى مزاولة بین الجمع یجوز ال

 

 )113( مادة

 والدة مباشرة أو لھ جراحیة عملیة إجراء أو عالجھ أو مریض عیادة أو طبیة مشورة إبداء ألحد یجوز ال

 وصف أو كانت طریقة بأیة المعملي الطبي للتشخیص جسمھ من عینة أخد أو لمریض أدویة وصف أو

 بكالوریوس درجة على حاصالً  كان إذا إال صفة بأیة الطب مھنة مزاولة العموم وجھ وعلى طبیة نظارات

 بھا. المعترف الجامعات إحدى من والجراحة الطب في

 

 )114( مادة

 جمیع إلى ولجأ الالزمة العنایة بذل أنھ ثبت إذا المریض إلیھا یصل التي الحالة عن مسئوالً  الطبیب یكون ال

 العالج. ووصف المرض لتشخیص ظروفھ مثل في كان من یستطیعھا التي الوسائل

 

 )115( مادة

 إجراء لھ یجوز ال كما حامل، امرأة إجھاض شأنھ من شيء أي وصف عن االمتناع الطبیب على یجب

  الظروف. كانت مھما إجھاض عملیة

 فنیة ألسباب یعتقد كان إذا اإلجھاض بعملیة قومی أن والوالدة النساء أمراض في لألخصائي یجوز ذلك ومع

 ھذه في ھاإتباع الواجب اإلجراءات التنفیذیة الالئحة وتبین الحامل، حیاة على للمحافظة ضروریة العملیة أن

 الحالة.
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 )116( مادة

 أقرب إلى إسعافھ بعد یوجھھ أن علیھ ویجب مصاب، أو مریض إسعاف عن یمتنع أن للطبیب یجوز ال

 ذلك. في رغب إذا صحي مرفق

 

 )117( مادة

 بسبب ھإلی مسندة تھم عن سؤالھ أو الطبیب استجواب في البدء یجوز ال بالجریمة التلبس حاالت غیر في

 بالطبی مع للحضور األطباء من یرى من یكلف أن وللوزیر الصحة، وزیر إخطار بعد إال للمھنة مزاولتھ

 سؤالھ. عند

 

 )118( مادة

 األسنان لعالج أدویة وصف أو أسنان خلع أو بھ عالج مباشرة أو المریض فم على شفالك ألحد یجوز ال

 إجازة على حاصالً  كان إذا إال األسنان طب مھنة مزاولة عام وبوجھ ،لألسنان الصناعیة االستعاضة أو

 بھا. المعترف العلیا المعاھد أو الجامعات إحدى من األسنان وجراحة طب في جامعیة علمیة

 

 )119( مادة

 األسنان. أطباء على ،)117( )،116( )،115( )،114( المواد أحكام تسري

 

 )120( مادة

 تالجامعا إحدى من الصیدلة في علمیة درجة على حاصالً  كان إذا إال الصیدلة مھنة یزاول أن ألحد یجوز ال

 عقار أو دواء أي تجزئھ أو تركیب أو تجھیز الصیدلة لمھنة مزاولة وتعتبر بھا المعترف العلیا المعاھد أو

 وأ اإلنسان وقایة بغرض الحقن بطریق أو الظاھر أو الباطن من تستعمل صیدلیة مادة أو طبي نبات أو

  المزایا. ھذه لھا بأن توصف أو منھا عالجھ أو األمراض من الحیوان

 غیاراتال عمل وفي األولیة اإلسعافات من الصیدلي بھ یقوم ما الطب لمھنة مشروعة غیر مزاولة تعتبر وال

 المستعجلة. األحوال في أو الطریق في حوادث حصول حالة في صیدلیتھ في

 

 )121( مادة

 إذا إال یا)والبثالوج والبكتریولوجیا الطبیة میاءی(الك المعملیة والفحوص األبحاث ةمھن مزاولة ألحد یجوز ال

ً  كان   ملیة.المع والفحوص األبحاث مجال في عال مؤھل على حاصالً  طبیبا

  اآلتیة: باألعمال القیام المعملیة والفحوص األبحاث لمھنة مزاولة ویعتبر



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 
DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 29 of 34 

  الطبیة. الكیمیاء میدان في واالختبارات والتحالیل األبحاث -1

  (البكتریولوجیا). بالجراثیم المتعلقة واالختبارات والتحالیل األبحاث -2

  (البثالوجیا). األمراض بعلم الخاصة واالختبارات والتحالیل األبحاث -3

 الحیویة. والمستحضرات واألمصال اللقاحات تحضیر -4

 

 )122( مادة

 ابقةالس المادة في علیھا المنصوص غیر الجامعیة المؤھالت لذوي الترخیص الصحة وزیر من بقرار یجوز

 درجة لىع حصولھم بشرط علیھ الحاصلین العلمي والمؤھل تتفق التي المعملیة والفحوص األبحاث مزاولة

 األبحاث ھذه إجراء بقصد اإلنسان جسم من عینات أخد لھم یجوز وال المجال، ھذا في تخصصیة علمیة

  والفحوص.

 والرسم بھا یامالق لھم المرخص واالختبارات المعملیة والفحوص األبحاث القانون لھذا التنفیذیة الالئحة وتبین

 دنانیر. خمسة یجاوز ال لھم للترخیص ررالمق

 

 الثاني الفصل 

 الطب بمھنة المرتبطة المھن

 

 )123( مادة

ً  أھیالً ت المؤھلون األشخاص یؤدیھا التي الفنیة األعمال من بعمل القیام الطب بمھنة مرتبطة مھنة تعتبر  خاصا

 إشرافھم وتحت مھامھم، مزاولتھم أثناء األسنان وأطباء والصیادلة لألطباء مساعدة أعماالً  یعتبر فیما

 اعديومس الطبیعي العالج وفنیي األشعة وفنیي المختبرات وفنیي والقابالت كالممرضات ورقابتھم

 وغیر الصحیین والمفتشین الصحیین والفنیین الطبیة النظارات وفنیي وصانعیھا، األسنان وفنیي الصیادلة،

 الصحة. وزیر من قرار بتحدیدھم یصدر ممن ةالطبی بالمھن تتصل أو مھنھم ترتبط ممن ھؤالء

 

 )124( مادة

 المھن ذوي عمل لتنظیم الالزمة اللوائح الصحة وزیر یصدر الطبیة، المھن مزاولة أحكام مراعاة مع

 لتيا واألعمال األعمال، ھذه بمزاولة لھم یرخص فیمن توافرھا الواجب الشروط تبین الطب بمھنة المرتبطة

 أدیبھمت وكیفیة الغرض لھذا الصحة وزارة تعدھا التي السجالت في وقیدھم وواجباتھم بمزاولتھا لھم یسمح

 المھن. ھذه بتنظیم یتعلق ما كل العموم وجھ وعلى أعمالھم مزاولتھم أثناء األخطاء من یرتكبونھ عما
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 )125( مادة

 ال لذيا الطبیعي التولید على لمھنتھا القابلة مزاولة یقتصر القانون ھذا من )113( المادة أعمال من استثناء

ً  تدخالً  یستلزم  من بذلك طیرتب وما ونفاسھا ووالدتھا حملھا أثناء بالحامل والعنایة بعدھا أو الوالدة أثناء طبیا

 لألطباء. الصحیة اإلرشادات تنفیذ

 

 السادس الباب

 وانتقالیة عامة أحكام

 

 )126( مادة

 دلیةالصی والمنشآت العالجیة بالمؤسسات للترخیص أداؤھا الواجب الرسوم الصحة وزیر من بقرار تحدد

 األشعة وأجھزة الطبي والتدلیك األسنان وصناعة الطبیة النظارات ومحالت الطبي التشخیص ومعامل

  دیناراً. خمسین الرسم یجاوز ال بحیث المؤینة

 ،دنانیر خمسة یجاوز ال بما الطبیة المھن ممارسي سجالت في یدالق رسم الصحة وزیر من بقرار ویحدد

 دنانیر. ثالثة یجاوز ال بما الطب بمھنة المرتبطة المھن سجالت وفي

 

 )127( مادة

 وطریقة واعھاوأن القانون ھذا في علیھا المنصوص التراخیص وسجالت القید سجالت التنفیذیة الالئحة تبین

 وحفظھا. فیھا القید

 

 )281( مادة

ً  یجدد أن الصحة لوزیر یجوز القانون ھذا من )86( المادة حكم من استثناء ً  الممنوحة الرخص سنویا  حالیا

 أن مذكورةال الفترة أثناء لھ یجوز كما رسوم بدون التجدید ویكون سنوات، سبع أقصاھا لمدة الصیادلة لغیر

ً  یجدد  أىر وإذا القصر. وأوالده وزوجتھ دالواح شخصلل صیدلیة من أكثر بفتح الممنوحة الرخص سنویا

 إلى یةالصیدل في التصرف لھ المرخص على وجب المذكورة المدة أثناء الترخیص تجدید عدم الصحة وزیر

 خصةالر أعتبرت وإال الترخیص مدة انتھاء تاریخ من أشھر ستة خالل المھنة مزاولة في لھ مرخص صیدلي

 ملغاة.

 إذا الإ المادة ھذه في علیھا المنصوص سنوات السبع مدة بانتھاء ملغاة الرخصة تعتبر األحوال جمیع وفي

 صیدلیةب الترخیص الفقرة ھذه حكم من ویستثنى لھ مرخص صیدلي إلى انتقلت قد الصیدلیة ملكیة كانت

 بقىی الحالة ھذه ففي بھا المعترف الصیدلة كلیات بإحدى یدرس أخ أو ابن بھا لھ للمرخص كان إذا واحدة
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 التخرج اریخت من أشھر ستة خالل الصیدلیة ملكیة إلیھ تنتقل لم فإذا األخ، أو االبن یتخرج أن إلى الترخیص

 الترخیص. یلغى

 

 )129( مادة

 )110( المادة في علیھ المنصوص العلمي المؤھل على الحاصلین لغیر منحت التي التراخیص ساریة تظل

ً  األسنان طب مھنة بمزاولة لھم سمح ممن القانون ھذا من  لسنة )56( رقم القانون من )16( المادة لنص طبقا

 م.1957

 

 السابع الباب

 العقوبات

 

 )130( مادة

 آخر. قانون أي أو العقوبات قانون في علیھا ینص أشد عقوبة بأیة الباب ھذا أحكام تخل ال

 

 )131( مادة

 المھن إحدى زاول من كل العقوبتین ھاتین بإحدى أو دینار خمسمائة تجاوز ال وبغرامة بالحبس یعاقب

 فیھ ھمالمت مارس الذي المحل بإغالق القاضي یأمر األحوال جمیع وفي القانون، ھذا ألحكام بالمخالفة الطبیة

 مرة حكمال ملخص بنشر كذلك ویأمر بالمھنة المتعلقة األشیاء وبمصادرة والالفتات اللوحات نزع مع العمل

 علیھ. المحكوم نفقة على وذلك یعینھا صحیفة في أكثر أو

 

 )132( مادة

 السابقة: المادة في علیھا لمنصوصا العقوبة بذات یعاقب

 بدون حازھا أو خزنھا أو صنعھا أو الخطرة أو السامة المواد فیھا بما الطبیة المواد في أتجر من كل (أ)

  القانون. یتطلبھ الذي الترخیص على الحصول

 یستعمل القانون ھذا في علیھا المنصوص الطبیة المھن إحدى بمزاولة لھ مرخص غیر شخص كل (ب)

 نھبأ االعتقاد على الجمھور یحمل أن ذلك شأن من كان إذا النشر وسائل من وسیلة أیة أو لوحات أو نشرات

 أي وأ صیدلي أو نأسنا طبیب أو طبیب لقب لنفسھ ینتحل من وكذلك المھن ھذه إحدى مزاولة في الحق لھ

  الطبیة. المھن بمزاولة لھم المرخص على إال یطلق ال لقب
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 هعند وجدت القانون ھذا في علیھا المنصوص الطبیة المھن إحدى بمزاولة لھ مرخص غیر شخص كل (جـ)

 كان لدیھ وجودھا أن یثبت مالم الطبیة األغراض في تستعمل مما أجھزة أو أدویة أو طبیة عدد أو آالت

 المھنة. مزاولة غیر مشروع بلسب

 

 )133( مادة

 ؤسساتالم إحدى فتح من كل العقوبتین ھاتین بإحدى أو دینار خمسمائة تجاوز ال وبغرامة بالحبس یعاقب

 انون.الق ھذا في علیھ المنصوص الترخیص على الحصول بدون نقلھا أو الصیدلیة المنشآت أو العالجیة

 

 )134( مادة

 ن:العقوبتی ھاتین بإحدى أو ینارد مائتي تجاوز ال وبغرامة سنتین على زیدت ال مدة بالحبس یعاقب

 إحدى في حجزه بقصد ما لشخص العقلیة الحالة شأن في الواقع یخالف ما عمدا أثبت طبیب كل -1

  عنھ. اإلفراج أو العقلیة األمراض مستشفیات

 في العقلیة األمراض حدبأ مصابا بصفتھ األشخاص أحد حجز في عمدا تسبب أو حجز أو قبض من كل -2

  التنفیذیة. الئحتھ أو القانون ھذا في علیھا المنصوص واألحوال األمكنة غیر

 طةبواس أو بنفسھ أخفاه أو علیھ ساعده أو الھرب من العقلیة حالتھ بسبب محجوزا شخصا مكن من كل -3

  بذلك. علمھ مع غیره

 بمرض مریض حالة بخصوص عقلیةال األمراض مراقبة لجنة طلبتھا معلومات إعطاء رفض من كل -4

  بكذبھا. یعلم وھو كاذبة معلومات أعطى أو عقلي

 عقلي بمرض مصاب بأنھ شخص حق في القصد سوء مع كذبا المختصة الجھات إحدى أبلغ من كل -5

 العقلیة. األمراض مستشفى وإدخالھ حجزه یقتضي

 

 من والوقایة المؤینة اإلشعاعات استعمال تنظیم بشأن 1982 لسنة (2) رقم قانون من 17 المادة بواسطة

 :أخطارھا

 )135( مادة

 ملغاة.

 

 )136( مادة

 كل ین،العقوبت ھاتین بإحدى أو دینار مائتي تجاوز ال وبغرامة أشھر ستة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

ً  تتخذ التي الصحي الحجر تدابیر خالف من  بمقتضاه. الصادرة اللوائح أو القانون ھذا ألحكام وفقا
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 )137( مادة

 من كل ینالعقوبت ھاتین بإحدى أو دینار مائتي تجاوز ال وبغرامة أشھر ستة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

 القانون. ھذا أحكام یخالف وجھ على الطب بمھنة المرتبطة المھن إحدى زاول

 

 )138( مادة

  ن:العقوبتی ھاتین بإحدى أو دینار مائة تجاوز ال وبغرامة ھرأش ثالثة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

 المیاه ھذه جعل علیھ ترتب أو الشرب لمیاه العامة المصادر أحد تلوث عنھ تسبب عمالً  أتى من كل -1

  علیھا. خطراً  أو العامة بالصحة مضرة

ً  أو أغذیة غش من كل -2 ً  أو أغذیة باع من وكل ألبانا  أو مغشوشة بأنھا یعلم وھو للبیع عرضھا أو ألبانا

 الصحةب أضرار عنھا یتسبب التي األحوال في للمحكمة ویجوز العامة، بالصحة ضارة أو فاسدة أو تالفة

 األلبان أو األغذیة توزیع أو بیع محال أو معامل في العمل بوقف االستعجال وجھ على تأمر أن العامة

  المذكورة.

 بیع بقصد الصحة وزارة تحددھا التي األماكن أو یةالعموم المجازر غیر في حیوانات ذبح من كل -3

  بذلك. یعلم وھو للبیع اللحوم ھـذه عـرض أو باع من وكل لحومھا

ً  استبعاده بعد العمل إلى بالعودة األغذیة تداول في المشتغلین العمال ألحد سمح من كل -4  المادة كملح وفقا

  المختصة. الصحیة السلطة إذن على الحصول قبل )20(

 إلیھا تضاف أو األغذیة ھذه تحضیر في تدخل عناصر أو أوعیة أو أغذیة یتداول أو یستورد من كل -5

  القانون. ھذا من )14( المادة لحكم بالمخالفة وذلك

 المؤسسات في تؤدى التي الطبیة والخدمات واإلقامة والعالج الكشف أجور بالزیادة خالف من كل -6

ً  تحدد والتي الخاصة والعیادات العالجیة   القانون. ھذا من )59( المادة لحكم وفقا

  القانون. ھذا من )91و( )90( المادتین أحكام خالف من كل -7

 ینالمادت ألحكام بالمخالفة دوائیة مواد أو طبیة متحصالت أو نباتات أدخل أو تداول أو استورد من كل -8

  القانون. ھذا من )103و( )100(

ً  مستحضراً  تداول من كل -9 ً  طبیا  الصحة. بوزارة مسجل غیر خاصا

 

 )139( مادة

 مدة سبالحب مرتكبھا یعاقب لھ تنفیذاً  الصادرة القرارات أو اللوائح أو القانون ھذا ألحكام أخرى مخالفة كل

 العقوبتین. ھاتین بإحدى أو دیناراً  خمسین تجاوز ال وبغرامة شھر على تزید ال
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 )140( مادة

  إداریاً: یغلق أن الصحة لوزیر السابقة المواد بأحكام اإلخالل عدم مع

  القانون. ھذا ألحكام بالمخالفة بھا المرتبطة المھن أو الطبیة المھن إحدى لمزاولة أعد مكـان أي -1

 ھذا علیھا ینص التي والمواصفات لالشتراطات مستوفاة غیر أنھا بھا الترخیص بعد ثبتی التي األمكنة -2

 طاتاالشترا استیفاء الشأن صاحب على یجب الحالة ھذه وفي بمقتضاه. الصادرة اللوائح أو القانون

 المكان. فتح بإعادة التصریح قبل ةالوزار بھا تعلنھ التي والمواصفات

 الضارة أو الفاسدة أو التالفة أو المغشوشة الطبیة المستحضرات أو الغذائیة لموادا عدامبأ یأمر أن وللوزیر

 علیھا. التعویض حق الشأن لذوي یكون أن دون بالصحة

 

 )141( مادة

 والصیادلة األطباء بمقتضاه الصادرة واللوائح القانون ھذا ألحكام بالمخالفة تقع التي الجرائم إثبات یتولى

 العمل اھذ أداء في لھم وتكون منھ بقرار الصحة وزیر یعینھم الذین الصحیون والمفتشون األسنان وأطباء

 القضائیة. الضبطیة رجال صفة

 


