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وزارة ال�صحــــــة
قــرار وزاري
رقم 2018/179
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية لنقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية
ا�ستنادا �إلى قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 96/22
و�إلى قانون مكافحة االجتار بالب�شر ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/126
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/36بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة واعتماد هيكلها
التنظيمي ,
و�إلى القرار الوزاري رقم  94/8ب�ش�أن قواعد تنظيم �إجراء عمليات غر�س الأع�ضاء الب�شرية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــرر
املــادة الأولـــى
يعمل فـي �ش�أن نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية ب�أحكام الالئحة التنظيمية املرفقة .
املــادة الثانيــة
يلغــى القــرار الــوزاري رقم  94/8امل�شــار �إليــه  ،كمــا يلغـى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1440/ 1 /16 :هـ
املوافــــق 2018/ 9 /26 :م		

د �.أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الالئحة التنظيمية لنقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية
الف�صــــل الأول
تعريفــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــوزارة :
وزارة ال�صحة .
 - 2الوزيــــر :
وزير ال�صحة .
 - 3الن�سيج الب�شري :
تكوين من الألياف واملواد بني اخللوية واخلاليا املت�شابهة هيكليا  ،ووظيفـيا  ،والتي
ال ت�شكل ع�ضوا  ،وت�ؤدي فـي جمموعها وظيفة معينة .
 - 4الع�ضــــو :
جمموعة من الأن�سجة واخلاليا املرتابطة  ،والتي ت�شرتك فـي وظائف حيوية داخل
اجل�سم الب�شري .
 - 5النقــــــل :
�إجراء طبي يتم من خالله ا�ستئ�صال �أحد الأع�ضاء �أو الأن�سجة الب�شرية من �شخ�ص
حي �أو ميت لزراعتها فـي �شخ�ص حي �آخر .
 - 6املـــــــوت :
املفارقة التامة للحياة ب�صورة يقينية  ،ونهائية  ،وذلك بتوقف القلب  ،والتنف�س
توقفا تاما ونهائيا � ،أو توقف جميع وظائف جذع املخ توقفا نهائيا وفقا للمعايري
الطبية الدقيقة .
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 - 7التبــــرع :
ت�صرف قانوين يفـيد موافقة �شخ�ص حي على نقل ن�سيج ب�شري �أو ع�ضو من �أع�ضاء
ج�سمه �أو �أكرث بال مقابل لزرعه فـي �شخ�ص �آخر حي .
 - 8الو�صية :
ت�صرف قانوين على وجه التربع يفـيد موافـقة ال�شخ ــ�ص علــى نق ــل ن�سي ــج ب�ش ــري
�أو ع�ضو من �أع�ضاء ج�سمه بعد موته بال مقابل لزرعه فـي �شخ�ص �آخر .
 - 9املتبــــرع :
كل �شخ�ص بالغ �سن الر�شد  ،وكامل الأهلية وافق على نقل ن�سيــج ب�شــري �أو ع�ضــو
من �أع�ضاء ج�سمه ل�شخ�ص �آخر دون مقابل .
 - 10املتبــرع لــه :
كل �شخ�ص يقرر الطبيب املخت�ص حاجته املا�سة �إلـى زرع ع�ض ــو � ،أو ن�سيــج ب�شــري
فـي ج�سمه  ،ويوافق على نقل الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري �إليه .
 - 11املو�صي :
كل �شخ�ص بالغ �ســن الر�شــد وكامــل الأهليــة �أو�صــى بنقــل ع�ضــو �أو ن�سيــج ب�شــري
من ج�سمه بعد موته �إلى �شخ�ص �آخر .
 - 12اللجنة :
اللجنة الفنية لتنظيم مزاولة نقل وزراعة الأع�ضاء  ،والأن�سجة الب�شرية  ،امل�شكلة
وفقا حلكم املادة ( ) 2من هذه الالئحة .
 - 13الطبيب املخت�ص :
كل طبيب خمت�ص وم�ؤهل مرخ�ص له من قــبل الــوزارة للقيــام بعمليــة نقــل ع�ضــو
�أو ن�سيج ب�شري من ج�سم �شخ�ص حي � ،أو ميت  ،وزرعه فـي ج�سم �شخ�ص �آخر .
 - 14امل�ؤ�س�سة ال�صحية :
م�ؤ�س�سة طبية حكومية �أو خا�صة مرخ�ص لها من قبل الوزارة للقيام بعمليات نقل
وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
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الف�صـــل الثانــي
ت�شكيل اللجنة الفنية واخت�صا�صاتها
املــادة ( ) 2
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة فنية لتنظيم مزاولة نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية ،
على �أن يحدد القرار �أع�ضاءها  ،وتنظيم عملها .
املــادة ( ) 3
تخت�ص اللجنة بالآتي :
 - 1و�ضع برنامج وطني لتنظيم نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية  ،وتوفـري
قاعدة البيانات اخلا�صة به .
 - 2و�ضع الأدلة والربوتوكوالت العالجية وال�سريريــة والأخالقيــات الطبيــة لنقــل
وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية  ،وحتديد معايري الأولوية وقوائم االنتظار
لإجراء عمليات نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
 - 3اقرتاح �شروط و�إجراءات الرتخي�ص للمراكز املتخ�ص�صة لتجميع وحفظ الأع�ضاء
والأن�سجة وجتهيزها للزرع .
 - 4املوافق ــة علــى نق ــل الأع�ضــاء والأن�سجــة الب�شرية لغري الأقارب وفقا للمادة ()4
من هذه الالئحة .
 - 5حتدي ــد امل�ؤ�س�س ــات ال�صحي ــة ملزاول ــة عمليــات نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة
الب�شرية .
 - 6و�ضع �آليات الرقابة والتفتي�ش على املمار�سات الطبية ف ــي جمــال نقــل وزراعــة
الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
 - 7اقرتاح �شروط الرتخي�ص للكوادر الطبية ملزاولة عمليات نقل وزراعة الأع�ضاء
والأن�سجة الب�شرية .
 - 8العمل على تطوير خدمات نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
 - 9التن�سيق مع اجلهات احلكومية واخلا�صة املعنية لدعـم وتفعيـل الربنامج الوطني
لنقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
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الف�صـــل الثالـــث
التربع بالأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية من متربع حي
املــادة ( ) 4
ي�شرتط فـي املتربع الآتي :
� - 1أن يكون بالغا �سن الر�شد  ،وكامل الأهلية .
� - 2أن يكون على �صلة قرابة مع املتربع له حتى الدرجة الرابعة  ،على �أنه يجوز التربع
لغري الأقارب �إذا كان املتربع له فـي حاجة ما�سة للزرع � ،شريطة موافقة اللجنة .
املــادة ( ) 5
ا�ستثناء من حكم املادة ( )4من هذه الالئحة  ،يجوز نقل العــ�ضو �أو الن�سيــج الب�شــري من
القا�صر �أو ناق�ص الأهلية فـي احلاالت التي تقت�ضيها ال�ضرورة بغر�ض احل�صول على نخاع
العظم امل�ستخرج بق�صد زراعته لدى �أحد �أقربائه حتى الدرجة الثانية  ،وذلك بعد موافقة
كتابية لوليه ال�شرعي � ،أو الو�صي  ،وب�شرط عدم توفر حلول عالجية �أف�ضل للمتربع لــه ،
و�أال يقع �ضرر على املتربع مبا ي�ؤثر على حياته الطبيعية .
املــادة ( ) 6
يحظر التربع فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا كان ذلك ي�ؤدي �إلى موت املتربع � ،أو �إحلاق �ضرر ج�سيم به � ،أو تعطيل �أي من
�أع�ضائه �أو �أن�سجته عن القيام بوظائفه .
� - 2إذا كان املتربع م�صابا ب�أحد الأمرا�ض التي من �ش�أنها الإ�ضرار ب�صحة املتربع له .
� - 3إذا قدر الطبيب املخت�ص مبوجب تقرير كتابي عدم جناح عملية الزرع .
املــادة ( ) 7
ال يجوز التربع �إال بناء على موافقة كتابية من املتربع  ،ويحظر ممار�سة �أي �ضغط نف�سي
�أو مايل �أو �إكراه مادي �أو معنوي �أو الت�أثري عليه ب�أي طريقة للح�صول على هذه املوافقة .
املــادة ( ) 8
يجب على الطبيب املخت�ص �إجراء فح�ص �شامل للمتربع قبل التربع  ،وتب�صريه كتابة
بالنتائج ال�صحية التي قد ترتتب على نقل الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري .
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املــادة ( ) 9
يجوز للمتربع العدول عن تربعه فـي �أي وقت قبل البدء بعملية النقل للع�ضو �أو الن�سيج
الب�شري دون قيد �أو �شرط .
الف�صــل الرابــع
التربع بالأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية من امليت
املــادة ( ) 10
ي�شرتط لنقل الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري من امليت الآتي :
 - 1وجود و�صية مكتوبة  ،وا�ستثناء من ذلك يجوز نقل ع�ضو �أو ن�سيج ب�شري من امليت
مبوافقة ويل �أمره .
� - 2أن يثبت املــوت ب�شكــل نهائ ــي علــى وجــه اليق ــني  ،وذلك وفق ــا حلك ــم املــادة ()11
من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 11
يتم �إثبات املوت  -لغر�ض نقل الأع�ضاء والأن�سجة الب�شريـة مـن املي ــت  -مبوج ــب تقريــر
من قب ــل ( )3ثالثــة �أطبـاء ا�ست�شاريني فـي تخ�ص�ص �أمـرا�ض �أو جراحــة املـخ والأع�صاب ،
و�أمرا�ض �أو جراحة القلب والأوعية الدموية  ،والتخدير والعناية املركزة .
املــادة ( ) 12
يجــب �إعــادة اجلثــة التي مت نقل ع�ضو �أو ن�سيج ب�شري منها �إلى مظهرها الطبيعي قبل
الدفن قدر الإمكان .
الف�صــل اخلامــ�س
عمليات نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية
املــادة ( ) 13
يكــون �إجــراء عملي ــات ن ــقل الأع�ض ــاء  ،والأن�سج ــة الب�شريــة  ،وزراعتــها بهــدف احلفــاظ
على احلياة  ،ولأغرا�ض عالجية .
ويحظر القيام ب�أي و�سيلة كانت بنقل �أو زرع الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري لغر�ض غري عالجي .
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املــادة ( ) 14
ت�شكل فـي كل م�ؤ�س�سة �صحية مرخ�ص لها ب�إجراء عمليات نقل الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية
وزراعتها جلنة داخلية مكونة من ( )3ثالثة �أطباء على الأقل تخت�ص باملوافقة على �إجراء
عملية نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية  ،على �أن يعتمد ت�شكيل اللجنة من قبل
الوزير .
وال يجوز �إجراء عمليات نقل الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية وزراعتها �إال بعد موافقة جميع
�أع�ضاء اللجنة املذكورة  ،وذلك فـي �ضوء تقرير الطبيب املخت�ص يثبت فـيه حاجة املتربع
له لإجراء العملية و�سالمة الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري املراد نقله ومالءمته للزرع .
املــادة ( ) 15
ال يجــوز �إجــراء عمليــات نقــل الأع�ضـاء والأن�سجة الب�شريــة وزراعتــها �إال فـ ــي امل�ؤ�س�س ــات
ال�صحية املحددة من اللجنة الفنية  ،ووفقا لل�ضوابط الآتية :
� - 1أن تكون الكوادر الطبية القائمة بعملية نقل الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية وزراعتها
مرخ�صة من قبل الوزارة .
� - 2أن تكون عملية نقل الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري وزراعته هي الو�سيلة الأمثل لإنقاذ
حياة املتربع له .
� - 3أن تلتزم امل�ؤ�س�سة ال�صحية عند �إجراء عملية نقل الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية
وزراعتهــا بالأدل ــة والربوتوك ــوالت العالجي ــة وال�سريري ــة والأخالقيــات الطبيــة
املعتمدة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 16
يحظر على الطبيب املخت�ص �إجــراء عمليــة نقــل الع�ضــو �أو الن�سي ــج الب�ش ــري وزراعتهم ــا
�إذا علــم ب ـ�أي و�سيلــة �أن الن�سيج الب�شري �أو الع�ضو املطلوب نقله وزراعته قد مت احل�صول
عليه مبقابل �أيا كانت �صورته .
املــادة ( ) 17
يجب على الطبيب املخت�ص قبل �إجراء العملية �أن يت�أكد من �سالمة الع�ضو �أو الن�سيج
الب�شري املراد نقله  ،ومالءمته للزرع فـي ج�سم املتربع له .
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املــادة ( ) 18
يجب على الطبيب املخت�ص بعد االنتهاء من عملية النقل والزرع �أن يعد تقريرا مف�صال
عن كل �إجراءات العملية .
املــادة ( ) 19
يجب على كل م�ؤ�س�سة �صحية �إم�ساك �سجل تقيد فـيه بيانات املتربع واملو�صي  ،واملتربع له ،
وذلك طبقا للنموذج املعد من قبل اللجنة .
الف�صـــل ال�ســاد�س
املمار�ســات املحظـــورة
املــادة ( ) 20
يحظر نقل وزراعة الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري �أو �أجزاء منهما مبا يف�ضي �إلى اختالط
الأن�ساب .
املــادة ( ) 21
يحظر �إجراء عمليات نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية �إذا كان التربع مبقابل
مادي � ،أو عيني .
املــادة ( ) 22
يحظــر ا�ستــغالل حاجــة �شخ�ص �أو جهله فـي احل�صول على موافقته لنقل ع�ضو �أو ن�سيج
من ج�سمه .
املــادة ( ) 23
ال يجـ ــوز ك�ش ــف هويـ ــة املتبــرع للمتب ــرع ل ــه  ،وعائلتــه  ،وكذلك هوي ــة الأخــري للمتبــرع ،
�أو عائلته �إال مبوافقة كال الطرفـني .
املــادة ( ) 24
يحظر زرع الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري فـي ج�سم املتربع له �إال �إذا كان ذلك هو الو�سيلة
الأف�ضل لعالجه .
املــادة ( ) 25
يحظر الدعاية �أو الإعالن �أو الرتويج بق�صد بيع �أو �شراء الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري .
املــادة ( ) 26
يجوز لأي �شخ�ص �إبالغ الوزارة عن �أي اتفاق �أو �إجراء �أو ممار�سة حمظورة مبوجب �أحكام
هذه الالئحة .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1263

الف�صــل ال�سابــع
�ضبــط املخالفــات والــجزاءات
املــادة ( ) 27
يجوز ملوظفـي الوزارة الذين لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية دخــول امل�ؤ�س�ســات ال�صحيــة ،
واالطالع على املعلومات والبيانات وال�سجالت الالزمة  ،ولهم احلق فـي �ضبط �أي خمالفة
لأحكام هذه الالئحة واتخاذ الآتي :
 - 1التحفظ على الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية وامل�ستندات املتعلقة بها عند االقت�ضاء .
� - 2أخذ العينات للتحليل �إذا اقت�ضى الأمر ذلك .
 - 3الت�صرف فـي الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية امل�ضبوطة على ح�ساب املخالف .
املــادة ( ) 28
مــع عــدم الإخــالل بـ ـ�أي عقوب ــة �أ�ش ــد فـ ــي قانـ ــون اجلـ ــزاء �أو �أي قان ـ ــون �آخ ـ ــر  ،تف ــر�ض
على كل من يخالف �أحكام املواد ( )20( ، )13( ، )10( ، )6من هذه الالئحة غرامة �إدارية
قدرها( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 29
مــع عــدم الإخــالل ب ـ�أي عقوبــة �أ�شــد فــي قانون اجلزاء �أو �أي قانون �آخر  ،تفر�ض على كل
من يخالف �أحكام املواد ( )25( ، )24( ، )22( ، )21( ، )16( ، )15( ، )7من هذه الالئحة
غرامة �إدارية قدرها (� )6000ستة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 30
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شـد فــي قانــون اجلـزاء �أو �أي قانـون �آخـر  ،تفـر�ض عـلى كــل
من يخالف �أحكام املواد ( )23( ، )17( ، )8من هذه الالئحة غرامة �إدارية قدرها ()3000
ثالثة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 31
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد فـي قانون اجلزاء �أو �أي قانون �آخر  ،تفر�ض على كل من
يخالف �أحكام املواد ( )19( ، )18( ، )12من هذه الالئحــة غرام ــة �إداريــة قدرها ()1000
�ألف ريال عماين .

