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وزارة العــدل وال�شــ�ؤون القانونيــة
قــرار وزاري
رقـــم 2021/53
بتخويل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لبع�ض موظفـي وزارة ال�صحة
ا�ستنادا �إلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٩٩/٩٧
و�إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ،2015/35
و�إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ،2019/75
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2020/113
و�إلى القرار الوزاري رقم  2009/97بتخويل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لبع�ض موظفـي
وزارة ال�صحة،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2010/135بتخويل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لبع�ض موظفـي
وزارة ال�صحة،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يخ ــول �شاغلــو الوظائ ــف الآتي ـ ــة ف ــي وزارة ال�صحـ ــة  -ك ــل فـي نط ــاق اخت�صا�صــه � -صف ــة
ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة
امل�شار �إليه ،واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لأحكامه:
 مدير عام املديرية العامة للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة. مدير دائرة امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة فـي املديريات العامة للخدم ــات ال�صحيــةفـي املحافظات.
 رئي ــ�س ق�س ــم الإ�ش ـ ــراف والرتاخيـ ــ�ص ف ــي دائـ ـ ــرة امل�ؤ�س�س ــات ال�صحيـ ــة اخلا�صـ ـ ــةفـي املديريات العامة للخدمات ال�صحية فـي املحافظات.
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 مديـر دائ ــرة الرقاب ــة ومكافح ــة العــدوى فـي املديري ــة العام ــة ملراقب ــة ومكافحةالأمرا�ض.
 مديــر دائ ــرة الرتاخيــ�ص وتقوي ــم امل�ؤ�س�ســات ال�صحية اخلا�صة فـي املديرية العامةللم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة.
 مدير دائــرة الرتاخي ــ�ص وتقويـم املهــن ال�صحيــة فـي املديرية العامة للم�ؤ�س�ساتال�صحية اخلا�صة.
املــادة الثانيــــة
يخول �شاغلو الوظائف الآتية فـي وزارة ال�صحة  -كل فـي نطاق اخت�صا�صه � -صفة ال�ضبطية
الق�ضائية فـي تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية امل�شار
�إليه ،واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لأحكامه:
 مدير عام املديرية العامة لل�صيدلة والرقابة الدوائية. مدير دائرة الرتاخي�ص ال�صيدالنية فـي املديرية العامة لل�صيدلة والرقابة الدوائية. رئي�س ق�سم متابعة وتقومي امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية فـي املديرية العامة لل�صيدلةوالرقابة الدوائية.
 رئي�س ق�سم تراخي�ص امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية. ال�صيادلة فـي املديرية العامة لل�صيدلة والرقابة الدوائية.املــادة الثالـثــــة
يلغى القراران الوزاريان رقما  ،2009/97و  2010/135امل�شار �إليهما.
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  3 :من ذي القعدة 1442هـ
املـوافــــق  14 :من يونيـــــــــــــو 2021م
د .عـبدالـله بن حممد بن �سعيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدل وال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون القانوني ـ ـ ـ ـ ـ ــة

