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  )١(ملحق رقم 
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 
قانون بشأن املواد املخدرة واملؤثرات 
العقلية ، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

 م٢٠٠٤لسنة ) ١٥(
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  م٢٠٠٦ ديسمرب ٢٧: التاريخ 
  
  

  اخلدماتتقرير جلنة 
مشروع قانون مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية بشأن 

  وتنظيم استعماهلا
  

  :املقدمة
 وزی ر   سعادة السید عبدالعزیز بن محمد الفاض ل  أرسل٢٠٠٦ دیسمبر  ٢٦      بتاریخ  

وذل   ك ) ٢٠٠٦/ و م ش ن  /٠١٩٦٧(ش   ؤون مجل   سي ال   شورى والن   واب كتاب   ھ رق   م 

ال سید  إل ى مع الي   بطلب الحكومة استئناف المجلس النظر في المشروع المذكور أع اله،    

م أرسل س عادة  ٢٠٠٦ دیسمبر٢٦ رئیس مجلس الشورى، وبتاریخ علي بن صالح الصالح 

 النائب األول ل رئیس المجل س ن سخة م ن م شروع ق انون مكافح ة            لسید جمال محمد فخرو   ا

دراس تھ  ذل ك ل  و،المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة وتنظیم استعمالھا إلى لجنة الخدمات  

  .وإعداد تقریر بشأنھ لیعرض على المجلس الموقر
  

  :إجراءات اللجنة : أوال

 بحث   ت خالل   ھ م   شروع م،٢٠٠٦مبر  دی   س٢٦اجتماعھ   ا بت   اریخ عق   دت اللجن   ة  §

 .القانون بشكل مستفیض، وناقشتھ من حیث المبدأ، ثم درستھ مادًة مادة

  

اطلعت اللجنة، أثناء دراستھا، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع    §

 :البحث والدراسة والتي اشتملت على ما یلي
 

 . ومرفقاتھتقریر لجنة الخدمات السابقة §
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ق بالتقریر والذي یبین تعدیالت مجلسي الشورى الجدول المرف §

 .والنواب في مشروع القانون

 قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاتھ §
 

 . مشروع القانون المذكور والمذكرة اإلیضاحیة §
 

      

  : اللجنة كل من اجتماعوقد شارك في 
  

  .لسالمستشار القانوني بالمج    الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنجي  -

  .المستشار القانوني لشؤون اللجان      السید محسن حمید مرھون  -

  .االختصاصي القانوني بالمجلس      األستاذة میادة مجید معارج  -
  

  .الســید أیوب علي طریفوتولى أمانة سر اللجنة  §

  

ثانيــا
ً

  : رأي اللجنة-
  

نظر حیث استعرضت اللجنة وجھات ال  المذكورتدارست اللجنة مشروع القانون

من قبل أعضاء اللجنة وم ن قب ل المست شارین الق انونیین، وت ّم اس تعراض ق رار مجل س              

؛ و ف  ي ض  وء ك  ل تل  ك   بمجل  س ال  شورى ب  شأنھ  الن  واب ورأي لجن  ة الخ  دمات ال  سابقة 

 ؛ بتقری  ر اللجن  ة ال  سابقة ح  ول م  شروع الق  انون وت  م اعتم  اده  اقتنع  ت اللجن  ة المعطی  ات

واد ج اء م ستوفیا وملبی ا للحاج ة الت ي ش رع        عل ى الم   وذلك ألن التعدیل الذي تم إجراؤه  

س ن ت دابیر   و  مكافحة المواد المخ درة وتنظ یم اس تعمالھا   من أجلھا مشروع القانون وھي    

وعقوبات رادعة ومنظم ة لك ل م ن أس اء ت داول واس تخدام الم واد المخ درة والم ؤثرات                

  . وابتغاء القضاء على ھذه المشكلةالعقلیة
  

  :رري املوضوع األصلي واالحتياطياختيار مق : ًلثاثا
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م ن الالئح ة الداخلی ة للمجل س اتف ق أع ضاء اللجن ة عل ى         ) ٣٩(     إعماًال لنص الم ادة     

  :اختیار كل من 

   .مقررًا أصلیــًا      الدكتورة بھیة جواد الجشي .١

  .مقررًا احتیاطیًا                        سید فیصل حسن فوالذال .٢

 

  :توصية اللجنة : رابعا 
  
  
م شروع ق انون مكافح ة الم واد المخ درة والم ؤثرات العقلی ة وتنظ یم         عل ى   الموافقة   .١

  .من حیث المبدأاستعمالھا 

الموافقة على م شروع الق انون بالتع دیالت الت ي وردت ف ي التقری ر ال ذي وض عتھ                 .٢

  . اللجنة السابقة واعتمدتھ اللجنة الحالیة

  

واختاذ ما ترونه بشأنه،،، واألمر معروض على جملسكم املوقر للتفضل بالنظر   

 

 

  
  الدكتورة بهية جواد اجلشي      الدكتورة عائشة سامل مبارك
  جلنة اخلدماترئيس                نائب رئيس جلنة اخلدمات
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  م٢٠٠٦ يوليو ١١:التاريخ
  

  
  تقرير جلنة اخلدمات

   العادي الرابع من الفصل التشريعي األول ددور االنعقا
  املواد املخدرة واملؤثرات العقليةن مشروع قانون بشأخبصوص 

  م٢٠٠٤لسنة ) ١٥( املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  :مقدمــة

  

 م رفع صاحب املعايل السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس           ٢٠٠٦  مايو ٢٧بتاريخ    
جملس النواب إىل صاحب املعايل الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الـشورى              

) ١٥(واد املخدرة واملؤثرات العقلية املرافق للمرسوم امللكـي رقـم           املقانون بشأن   مشروع  
 أحال صاحب املعايل الدكتور فيصل بن رضـي         م٢٠٠٦ مايو   ٢٨م، وبتاريخ   ٢٠٠٤لسنة  

املوسوي رئيس جملس الشورى املشروع إىل جلنة اخلدمات لدراسته وإعداد تقريـر حولـه              
    . ليعرض على الس

  

  :ةإجــراءات اللجنــ: ًأوال

 ٢٨، ١٨ ،  ١١ ،   ٧ناقشت اللجنة مشروع القانون يف مخسة اجتماعات بتـواريخ           -١
م وذلك خالل دور االنعقاد العادي الرابع مـن الفـصل           ٢٠٠٦ يوليو   ٢يونيو ، و    

كما اطلعت على قرار جملس النواب ورأي جلنة الـشئون          .التشريعي األول للمجلس  
 . التشريعية والقانونية مبجلس الشورى
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وزارة وووزارة التربية والتعليم    كل من وزارة الصحة،      من اللجنة ، شارك      وبدعوة -٢

يف اجتماعات  ، وقسم الكيمياء جبامعة البحرين، ومجعية الصيادلة البحرينية         الداخلية  
   :اللجنة، حيث حضر بعضاً من هذه االجتماعات كل من

  
  :وزارة الصحة •

 
  . املستشار القانوين     حيىي أيوب حممداألستاذ . ١
  .ن االسئومستشار ش       جعفر حممد شربستاذاأل .٣
  .رئيس وحدة املؤيد لعالج اإلدمان   درباس سلمان عبدالنيب كتور دال .٤

  
 :تربية والتعليموزارة ال  •
 

 .الوكيل املساعد للمناهج واإلشراف التربوي    عبداهللا يوسف املطوعكتور دال .١
 .اعد للتعليم اخلاص واملستمر الوكيل املس     العلويإمساعيلالدكتور خالد  .٢
  .مديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم     وداد رضي املوسوياألستاذة .٣
 .مستشار سعادة الوزير     جمدي املتويل يوسفكتوردال .٤
 .القائم بأعمال رئيس قسم اخلدمات الطالبية    فريدة عبدعلي اجلشياألستاذة  .٥
 .علوم اإلنسانيةرئيس قسم اللغات وال    األستاذ أمحد علي املرزوق .٦
 . أخصائي إرشاد نفسي    خالد حممود السعيدياألستاذ  .٧

  
 

 :وزارة الداخلية •
مدير عام إدارة العامة للمباحث واألدلـة               املعاودة سلمانالعميد فاروق .١

  .اجلنائية
 .مدير إدارة مكافحة املخدرات       الرائد طارق محد الناصر .٢
ير إدارة احملــاكم القـائم بأعمــال مـد           الرائد محود سعد محود .٣

 .العسكرية
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القائم بأعمـال إدارة مكافحـة اجلـرائم              النقيب حممد عبداهللا احلرم .٤
 .االقتصادية

 :مجعية الصيادلة البحرينية •
 .رئيسة مجعية الصيادلة البحرينية      األستاذة ليلى أمحد عبدالرمحن  .١

 
 : قسم الكيمياء جبامعة البحرين •

  .ستاذ مشارك كيمياء عضويةأ       أمحد عبدالرمحن طهالدكتور . ١
 

 :شارك يف اجتماع اللجنة  كل من •
 .ن السئواملستشار القانوين لش    الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني. ١
 .ن جلان السئواملستشار القانوين لش      األستاذ حمسن محيد مرهون .٢
 .املستشار القانوين املساعد بالس      األستاذ زهري حسن مكي .٣
 . أخصائي قانوين بالس      ادة جميد معارجاألستاذة مي .٤

 

 .زينب يوسف أمحدتوىل أمانة سر اللجنة السيدة  •

  :آراء اجلهات املعنية : ًثانيا 
  

  :جلنة الشئون التشريعية والقانونية  •
  . انتهت اللجنة إىل سالمة االقتراح بقانون من الناحية الدستورية والقانونية

  )مرفق(
  

 :آراء اجلهات املختصة •
 :زارة الصحةو -
 

صرح ممثلو وزارة الصحة أن اململكة حباجة ملثل هذا القانون حيث إن      
عاجلة جوانب القصور فيه القانون النافذ قدمي وحيتاج إىل تعديالت عدة مل
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وقد أفادوا أن وزارة الصحة من املؤيدين إلنزال أقسى العقوبات . وحتديثه
أن الكثري مربرةً رأيها لكل من يتسبب يف قتل شخص بسبب املخدرات، 

أنه جيب املطالبة كما أفادوا . دراتمن شباب اململكة ميوتون جراء املخ
،  على املواد املخدرة واملؤثرات العقليةببناء مراكز إعادة تأهيل للمدمنني
  .تكون حتت إشراف وزارة الصحة

 
 :وزارة التربية والتعليم -
 

  املـواد  ه يتم ختـزين وتـداول     التربية والتعليم أن  وزارة        أوضح ممثلو   
 حتت ضوابط معينة،    املخدرة املستخدمة يف التجارب اليت جترى يف املدارس       

  .وحتت إشراف دقيق مع وجود سجالت توضح كل التفاصيل
 

 :وزارة الداخلية -
 

يغطي  وزارة الداخلية ضرورة إصدار هذا املشروع، ألنه رأى ممثلو     
ملا  أن يوافق عليه جملس الشورى يةأكدوا أمهمجيع جوانب القصور، كما 

 خبصوص التصرف يف املواد املهربة، أما  فيه من فائدة ألبناء هذا الوطن
وبالنسبة لعقوبة اإلعدام فإا . يتم إتالفها حتت إشراف وزارة الصحةفإنه 

على من مل تطبق هذه العقوبة  واردة يف قانون العقوبات وأوضحوا أن
  .عملياً إال يف حالة واحدة فقطدرة يسيء استخدام املواد املخ

 

 :قسم الكيمياء جبامعة البحرين -
 

وضع التعريفات      ركز ممثل قسم الكيمياء جبامعة البحرين على ضرورة 
على أن تكون شاملة وموسعة، وأفاد أنه من األفضل وضع تعريفات 

  .علمية
 

 :مجعية الصيادلة البحرينية -
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جاء أن مشروع القانون الصيادلة البحرينية، ذكرت رئيسة مجعية                 
 بإعداد مشروع قانون خيتص ة قيام قسم الصيدلة بوزارة الصحةعلى خلفي

 إال ،بتداول املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  وخيص وزارة الصحة وحدها
أن املوضوع تطور وأصبح مشروع قانون خيص وزاريت الصحة والداخلية، 

 وأضافت .دة يعاجل تداول ومكافحة املواد املخدرةوأصبح يف صورته اجلدي
أا لدى مراجعتها هلذا القانون رأت أنه يغطي احلاجة املرجوة منه، وقد 

  .اقترحت بعض التعديالت اليت أخذت اللجنة ا
  

  :رأي اللجنة : ًثالثا 
  

      بعد دراسة مشروع القانون، واالستماع إىل آراء ومالحظات اجلهات 
أنه جاء يف الوقت املناسب جراء ازدياد تداول وتعاطي رأت اللجنة املعنية، 

واالجتار باملخدرات واملواد املؤثرة بصورة غري مشروعة، مما يشكل خطراً 
جسيماً على حياة البشر وصحتهم، وقد عمدت االتفاقيات الدولية إىل حث 

روع الدول على إصدار قوانني وتشريعات حتد من تفاقم هذه الظاهرة، و مش
القانون جاء مستوفيا وملبيا للحاجة اليت شرع من أجلها وهي سن تدابري 
وعقوبات رادعة ومنظمة لكل من أساء تداول و استخدام املواد املخدرة 

  . واملؤثرات العقلية
  : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : ًرابعا 

  

مجلس، اتفق أعضاء اللجنـة علـى       من الالئحة الداخلية لل    ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  :اختيار كل من

 

  .مقرراً أصـلياً    الدكتورة فوزية سعيد الصاحل  - ١        
  . مقرراً احتياطياً    األستاذ راشد مال اهللا السبت  - ٢

  

  

  :  توصية  اللجنـــة: ًخامسا
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  :يةيف ضوء املناقشات واآلراء واملقترحات اليت طرحت توصلت اللجنة إىل التوصية التال

 .توصي اللجنة باملوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ  .١

 .توصي اللجنة باملوافقة على التعديالت كما وردت يف اجلدول املرفق  .٢

 

  )ًواألمر معروض على جملسكم املوقر للتفضل بالنظر ، واختاذ ما ترونه مناسبا (

  

  

  
  عبدالرمحن عبداهللا بوعلي.     د            أليس توماس مسعان

       رئيس جلنة اخلدمات                 نائب رئيس جلنة اخلدمات
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  مشروع قانون بشأن املواد املخدرة واملؤثرات العقلية   
   م٢٠٠٤لسنة ) ١٥( املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  
  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي

  
ملواد املخدرة مشروع قانون بشأن ا

واملؤثرات العقلية املرافق للمرسوم    
   م٢٠٠٤لسنة ) ١٥(امللكي رقم 

  
  

حنن محد بن عيـسى آل خليفـة                  
  . ملك مملكة البحرين

  بعد اإلطالع على الدستور، 
لسنة ) ٤(وعلى املرسوم بقانون رقم   

 بشأن مراقبة التـداول يف       ١٩٧٣

  
مشروع قانون بشأن املواد املخدرة 
واملؤثرات العقلية املرافق للمرسوم    

   م٢٠٠٤لسنة ) ١٥(امللكي رقم 
  
  

  دون تعديل
  

  
مشروع قانون بـشأن املـواد      
املخدرة واملؤثرات العقلية املرافق    

لسنة ) ١٥(رسوم امللكي رقم    للم
   م٢٠٠٤

  
  دون تعديل

  

  
مشروع قانون بشأن املواد املخدرة     
واملؤثرات العقلية املرافق للمرسـوم     

   م٢٠٠٤لسنة ) ١٥(امللكي رقم 
  
  

حنن محد بـن عيـسى آل خليفـة                   
  . ملك مملكة البحرين

  بعد اإلطالع على الدستور، 
لسنة ) ٤(وعلى املرسوم بقانون رقم     

 بشأن مراقبة التداول يف املواد      ١٩٧٣
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  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
املـواد واملستحــضرات املخــدرة  

  ا والقوانني املعدلة له، واستعماهل
وعلى قانون العقوبـات الـصادر      

لـسنة  ) ١٥(باملرسوم بقانون رقم    
 والقوانني املعدلة له، وعلى     ١٩٧٦

لـسنة  ) ١٨(املرسوم بقانون رقم    
 يف شأن تنظيم مهنة الصيدلة      ١٩٩٧

واملراكز الصيدلية ،وعلـى قـانون      
اإلجراءات اجلنائية الصادرة باملرسوم   

  ،٢٠٠٢ لسنة )٤٦( بقانون رقم 
اقر جملس الشورى وجملس النـواب     
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه
  

واملستحضرات املخدرة واسـتعماهلا    
  والقوانني املعدلة له، 

وعلى قـانون العقوبـات الـصادر       
لـسنة  ) ١٥(باملرسوم بقانون رقـم     

 والقوانني املعدلة له، وعلـى      ١٩٧٦
لـسنة  ) ١٨(املرسوم بقانون رقـم     

 يف شأن تنظيم مهنة الصيدلة      ١٩٩٧
،وعلـى قـانون    واملراكز الصيدلية   

اإلجراءات اجلنائية الصادرة باملرسوم    
  ،٢٠٠٢لسنة ) ٤٦( بقانون رقم 

اقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليـه     

  :وأصدرناه



  
  
  
 

١٢٣

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 الفصل األول

  التعاريف واألحكام العامة
  )١(مادة 

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون      
عـاين  للكلمات والعبارات التالية امل   

املبينة قرين كل منها ، ما مل يـنص         
على خالف ذلك أو يقتضي سياق      

  :النص معىن آخر 
  .وزارة الصحة  : الوزارة
  .وزير الصحة : الوزير 

إدارة  : اجلهة اإلداريـة املختـصة    
الصيدلة ومراقبة األدويـة يف وزارة      

  .الصحة 
ــة ــة  : اإلدارة املعني اإلدارة العام

 الفصل األول
  التعاريف واألحكام العامة

  )١(مادة 
   تعديلدون

  

 الفصل األول
  التعاريف واألحكام العامة

  )١(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل األول
  التعاريف واألحكام العامة

  )١(مادة 
يف تطبيق أحكام هذا القانون يكـون       
للكلمات والعبارات التاليـة املعـاين      

يـنص  املبينة قرين كل منها ، ما مل         
على خالف ذلك أو يقتضي سـياق       

  :النص معىن آخر 
  .وزارة الصحة  : الوزارة
  .وزير الصحة : الوزير 

إدارة  : اجلهة اإلداريـة املختـصة    
الصيدلة ومراقبـة األدويـة يف وزارة       

  .الصحة 
ــة ــة  : اإلدارة املعني اإلدارة العام



  
  
  
 

١٢٤

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
ائيـة يف   للتحقيقات واملباحث اجلن  

  .وزارة الداخلية 
تشمل إحدى املصحات   : املصحة  

أو املستشفيات أو العيادات املـشار    
مـن هـذا    ) ٣٨(ا يف املـادة     إليه

  .القانون
  

كل مادة طبيعية أو     : املواد املخدرة 
تركيبية من املواد أو املستحضرات     

، ٤،  ١(املدرجة يف اجلداول أرقام     
 من اموعة األوىل املرفقة ذا     ) ٥

ــواد    ــذلك امل ــانون ، وك الق
واملستحضرات املدرجة يف اجلدولني    

من ذات اموعة إذا    ) ٣،٢(رقمي  

  
  
  
  
  
  

 جنة بتعديل تعريف توصي الل-
بضم اجلدول املواد املخدرة وذلك 

ظراً إىل اموعة األوىل ن) ٢(رقم 
 من إلرتباطها باملواد، مع حذفه

  .اموعة الثانية
  

للتحقيقات واملباحـث اجلنائيـة يف      
  .وزارة الداخلية 

شمل إحدى املصحات أو    ت: املصحة  
املستشفيات أو العيادات املشار إليها     

  .من هذا القانون ) ٣٨(يف املادة 
  
  

كل مادة طبيعية أو     : املواد املخدرة 
تركيبية من املواد أو املستحـضرات      

، ٤، ٢، ١(املدرجة يف اجلداول أرقام     
من اموعة األوىل املرفقة ـذا      ) ٥

 القــانون ، وكــذلك املــواد  
حضرات املدرجة يف اجلـدول     واملست
من ذات اموعة إذا زادت     ) ٣(رقم  



  
  
  
 

١٢٥

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
زادت نسبة املادة املخدرة فيها على      

  .النسب احملددة يف هذين اجلدولني 
كل مادة طبيعية    : املؤثرات العقلية 

أو تركيبيــة مــن املــواد أو   
املستحضرات املدرجة يف اجلـداول     

مـن اموعـة    ) ٤،٣،٢،١(أرقام  
  .الثانية املرفقة ذا القانون 

كل مـادة طبيعيـة أو      :السالئف  
تركيبية ذات اسـتخدامات طبيـة      
واليت قد تستخدم بـصورة غـري       
مشروعة لتحضري مواد خمـدرة أو      
مؤثرات عقلية ، وذلك من املواد أو       
املستحضرات املدرجة يف اجلدولني    

من اموعة الثالثـة    ) ٢،١(رقمي  

ة فيها على النسب    نسبة املادة املخدر  
  .احملددة يف هذا اجلدول

كل مادة طبيعيـة     : املؤثرات العقلية 
أو تركيبية من املواد أو املستحضرات      
ــام    ــداول أرق ــة يف اجل املدرج

من اموعـة الثانيـة     ) ٤،٣،٢،١(
  .نون املرفقة ذا القا

كـل مـادة طبيعيـة أو       :السالئف  
تركيبية ذات استخدامات طبية واليت     
قد تستخدم بصورة غـري مـشروعة       

حضري مواد خمـدرة أو مـؤثرات       لت
ــة ــواد أو عقلي ــن امل ــك م ، وذل

املستحضرات املدرجة يف اجلـدولني     
عـة الثالثـة    من امو ) ٢،١(رقمي  



  
  
  
 

١٢٦

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  .ذا القانون املرفقة 

كل عمل من أعمال البذر     :الزراعة  
بقصد اإلنبات ، أو مـن أعمـال        
العناية بالنبات منذ بدء منوه حـىت       
نضجه وجنيه ، وتشمل التعامل مع      
بذوره أو أي جزء من النبات يف أي        

  .طور من أطوار منوها 
فصل املواد املخـدرة أو     : اإلنتاج  

املؤثرات العقلية أو السالئف عـن      
  .ا النبايت أو من مادا األولية أصله

مجيع العمليات غري اإلنتاج    : الصنع  
اليت يتم ا احلصول علـى املـواد        
املخدرة أو املـؤثرات العقليـة أو       

ــة     ــشمل التنقي ــسالئف ، وت ال

  .املرفقة ذا القانون
لبـذر  كل عمل من أعمال ا  :الزراعة  

بقصد اإلنبات ، أو من أعمال العناية       
بالنبات منذ بدء منوه حـىت نـضجه        
وجنيه ، وتشمل التعامل مع بذوره أو       
أي جزء من النبات يف أي طور مـن         

  .أطوار منوها 
فصل املـواد املخـدرة أو      : اإلنتاج  

املؤثرات العقلية أو الـسالئف عـن       
  .أصلها النبايت أو من مادا األولية 

مجيع العمليات غري اإلنتاج    : الصنع  
اليت يتم ا احلـصول علـى املـواد         
ــة أو  ــؤثرات العقلي املخــدرة أو امل

ــة     ــشمل التنقي ــسالئف ، وت ال



  
  
  
 

١٢٧

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
، واالستخراج ، والتركيب ، واملزج    

وحتويل املخدر أو املؤثر العقلـي أو       
  .السالئف إىل أية صورة أخرى منه 

إحضار املواد املخـدرة أو   : لب  اجل
املؤثرات العقلية أو السالئف مـن      
خارج مملكة البحرين ويشمل ذلك     

  .نقل تلك املواد بطريق العبور 
إدخال املواد   : االسترياد والتصدير 

املخدرة أو املـؤثرات العقليـة أو       
السالئف إىل اململكة أو إخراجهـا         

  .منها 
نقل املـواد املخـدرة أو       : النقل

ملؤثرات العقلية أو السالئف مـن      ا
  . مكان إىل آخر داخل اململكة

واالستخراج ، والتركيب ، واملزج ،      
وحتويل املخدر أو املؤثر العقلـي أو       

  .السالئف إىل أية صورة أخرى منه 
إحضار املواد املخـدرة أو     : اجللب  

عقلية أو الـسالئف مـن      املؤثرات ال 
خارج مملكة البحرين ويشمل ذلـك      

  .نقل تلك املواد بطريق العبور 
إدخال املـواد    : االسترياد والتصدير 

ــة أو  ــؤثرات العقلي املخــدرة أو امل
السالئف إىل اململكـة أو إخراجهـا          

  .منها 
نقـل املـواد املخـدرة أو        : النقل

املؤثرات العقلية أو الـسالئف مـن       
  . خر داخل اململكةمكان إىل آ



  
  
  
 

١٢٨

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
من مل يبلغ مـن العمـر       : القاصر

  .إحدى وعشرين سنة كاملة 
من مل يبلغ من العمر إحدى      : القاصر

  .وعشرين سنة كاملة 
  )٢(مادة 

حيظر إنتاج أو صنع أو جلـب أو        
استرياد أو تصدير أو نقل أو متلـك       
أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع        
أو تسليم أو تـسلم أو تبـادل أو         
االجتار أو متويل أو تعـاطي املـواد      

ــؤثرات الع ــة و املخــدرة وامل قلي
السالئف ، املدرجـة يف اجلـداول       

من اموعة  ) ٤،  ٣ ،   ٢ ، ١( أرقام  
األوىل ، وجداول اموعة الثانيـة      

ة الثالثـة  املرفقـة ـذا        واموع
، أو صرفها أو وصفها طبياً      القانون

  )٢(مادة 
  دون تعديل

  

 )٢(مادة 
  دون تعديل

  
  

 )٢(مادة 
حيظر إنتاج أو صـنع أو جلـب أو         
استرياد أو تصدير أو نقل أو متلك أو        
حيازة أو إحراز أو شراء أو بيـع أو         
تسليم أو تسلم أو تبادل أو االجتار أو        

اد املخـدرة   متويل أو تعـاطي املـو     
واملؤثرات العقليـة و الـسالئف ،       

 ،  ٢ ، ١( املدرجة يف اجلداول أرقام     
من اموعة األوىل ، وجداول     ) ٤،  ٣

ـ     ة الثالثـة   اموعة الثانيـة واموع
، أو صـرفها أو     املرفقة ذا القـانون   

وصفها طبياً أو التنازل عنها بأية صفة       



  
  
  
 

١٢٩

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
أو التنازل عنها بأية صفة كانت أو       
التوسط يف أية عمليـة بـشأا أو        

ال يف التعامل فيها بأيـة صـورة ، إ    
األحوال وبالشروط املنصوص عليها    

  .يف هذا القانون 

كانت أو التوسط يف أية عملية بشأا       
تعامل فيها بأية صـورة ، إال يف        أو ال 

األحوال وبالشروط املنصوص عليهـا    
  .يف هذا القانون 

  )٣(مادة 
 أو جلـب أو     إنتاجحيظر زراعة أو    

استرياد أو تصدير أو نقل أو متلـك       
أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع        
أو تسليم أو تـسلم أو تبـادل أو         

 أو متويل أو تعاطي نبات من       االجتار
ملدرجة يف اجلدول رقـم     النباتات ا 

   من اموعة األوىل املرفق ذا     ) ٥(
القانون ، أو صرفه أو وصفه طبياً أو     

  )٣(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣(مادة 
 أو جلـب أو     إنتـاج حيظر زراعة أو    

متلك أو  استرياد أو تصدير أو نقل أو       
حيازة أو إحراز أو شراء أو بيـع أو         

 أو  االجتارتسليم أو تسلم أو تبادل أو       
متويل أو تعاطي نبات من النباتـات       

مـن  ) ٥(املدرجة يف اجلدول رقـم      
القانون    اموعة األوىل املرفق ذا     

، أو صرفه أو وصفه طبياً أو التنازل         



  
  
  
 

١٣٠

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
التنازل عنه بأية صـفة كانـت أو        
التوسط يف أية عمليـة بـشأنه أو        
التعامل يف بذوره أو يف أي جزء من        
أجزائه ، يف أي طور من أطوار منوه        
أو التوسط يف شيء من ذلك ، إال        

ال وبالشروط املنـصوص    يف األحو 
  .عليها يف هذا القانون 

ويستثىن من ذلك أجزاء النباتـات      
والبذور املدرجة يف اجلدول رقـم      

من اموعة األوىل املرفق ذا     ) ٦(
  .القانون

  
  
  

عنه بأية صفة كانت أو التوسـط يف        
أنه أو التعامل يف بذوره     أية عملية بش  

أو يف أي جزء من أجزائـه ، يف أي          
طور من أطوار منوه أو التوسـط يف        
شيء من ذلـك ، إال يف األحـوال         
وبالشروط املنصوص عليها يف هـذا      

  .القانون 
ويستثىن من ذلك أجزاء النباتات 

) ٦(والبذور املدرجة يف اجلدول رقم 
من اموعة األوىل املرفق ذا 

  .القانون



  
  
  
 

١٣١

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 )٤(مادة 

جيوز تعديل اجلداول املرفقة ـذا      
القانون باإلضافة أو تغيري النـسب،      
وذلك بقرار من جملس الوزراء بناء      
على عرض الوزير بعد موافقة جلنة      
ــصدر  ــصاص ي مــن ذوي االخت
بتشكيلها قرار منـه ويـشترك يف       
عضويتها ممثالن عن وزارة الداخلية     

  .ووزارة العدل 

  )٤(مادة 
  دون تعديل

  

  )٤(مادة 
  دون تعديل

  

  )٤(مادة 
جيوز تعديل اجلداول املرفقة ذا 
القانون باإلضافة أو تغيري النسب، 
وذلك بقرار من جملس الوزراء بناء 
على عرض الوزير بعد موافقة جلنة من 
ذوي االختصاص يصدر بتشكيلها 
قرار منه ويشترك يف عضويتها ممثالن 

  .عن وزارة الداخلية ووزارة العدل 

 الفصل الثاين
اللجنة الوطنية لشئون املخدرات 

  واملؤثرات العقلية
  )٥(مادة 
اللجنة الوطنيـة   " تنشأ جلنة تسمى    

 الفصل الثاين
اللجنة الوطنية لشئون املخدرات 

  واملؤثرات العقلية
  )٥(مادة 

  دون تعديل

 الفصل الثاين
اللجنة الوطنية لشئون املخدرات 

  واملؤثرات العقلية
  )٥(مادة 

  دون تعديل

 الفصل الثاين
لجنة الوطنية لشئون املخدرات ال

  واملؤثرات العقلية
  )٥(مادة 
اللجنة الوطنية " تنشأ جلنة تسمى 



  
  
  
 

١٣٢

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
ــؤثرات  ــشئون املخــدرات وامل     ل

، تتبـع جملـس الـوزراء       "العقلية  
وتشكل برئاسة الوزير وعدد مـن      
األعضاء ال يقل عن مثانية يـصدر       
قرار من جملس الوزراء بتسميتهم ،      

لى ترشيح الوزير ، علـى أن       بناء ع 
يتضمن هذا القرار حتديـد مـدة       

  .تنظيم عمل اللجنةوالعضوية 

    لشئون املخدرات واملؤثرات     
، تتبع جملس الوزراء وتشكل "العقلية 

برئاسة الوزير وعدد من األعضاء ال 
يقل عن مثانية يصدر قرار من جملس 
الوزراء بتسميتهم ، بناء على ترشيح 

 ، على أن يتضمن هذا القرار الوزير
تنظيم عمل وحتديد مدة العضوية 

  .اللجنة
 )٦(مادة 

  : ختتص اللجنة الوطنية باآليت 
اقتراح السياسة العامة ملكافحـة      -أ

االستعمال غري املـشروع للمـواد      
ــة   ــؤثرات العقلي ــدرة وامل    املخ

  .والسالئف 

 )٦(مادة 
  دون تعديل

  

 )٦(مادة 
  دون تعديل

  

 )٦(مادة 
  : يت ختتص اللجنة الوطنية باآل

اقتراح السياسة العامة ملكافحـة      -أ
االستعمال غري املـشروع للمـواد      
ــة    ــؤثرات العقلي ــدرة وامل    املخ

  .والسالئف 



  
  
  
 

١٣٣

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
تنسيق التعاون بـني خمتلـف       -ب

كوميـة  اجلهات احلكومية وغري احل   
املعنية بـشئون املـواد املخـدرة       

  .واملؤثرات العقلية والسالئف 
 
وضع خطط التوعية والوقايـة      -ج

ــة   ــال مكافح ــالج يف جم والع
االستعمال غري املـشروع للمـواد      
ــة   ــؤثرات العقلي ــدرة وامل املخ

  .والسالئف 

تنسيق التعـاون بـني خمتلـف        -ب
اجلهات احلكومية وغـري احلكوميـة      
املعنية بشئون املواد املخدرة واملؤثرات     

  .العقلية والسالئف 
 

وضع خطط التوعية والوقاية  -ج 
عالج يف جمال مكافحة االستعمال وال

غري املشروع للمواد املخدرة 
  .واملؤثرات العقلية والسالئف 

 الفصل الثالث
  التراخيص

  )٧(مادة 
تصدر التراخيص وفقا ألحكام هذا     

 الفصل الثالث
  التراخيص

  )٧(مادة 
  دون تعديل

 الفصل الثالث
  التراخيص

  )٧(مادة 
  دون تعديل

 الفصل الثالث
  التراخيص

  )٧(مادة 
تصدر التراخيص وفقا ألحكام هـذا      



  
  
  
 

١٣٤

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
القانون من الوزير أو من يفوضـه       
بعد سداد الرسم املقرر، وذلك بناء      
على طلب يقدم إىل اجلهة اإلدارية      

ناً البيانـات الـيت     املختصة، متضم 
يصدر بتحديدها قرار من الوزير ،      
ومرفقاً به األوراق واملستندات اليت     

  .يعينها القرار 
وجيب أن يتضمن القرار املنصوص     
عليه يف الفقرة السابقة نظام إصدار      
التراخيص وحتديد مددها وإجراءات   

  .البت يف طلبات التراخيص 
وجيوز للوزير أو من يفوضه رفض      

خيص أو خفض الكميـة     منح التر 
املطلوبة أو طلب أية بيانات إضافية      

من يفوضه بعد   القانون من الوزير أو         
سداد الرسم املقرر، وذلك بناء على      
طلب يقـدم إىل اجلهـة اإلداريـة        
املختصة، متضمناً البيانات اليت يصدر     
بتحديدها قرار من الوزير ، ومرفقـاً       
به األوراق واملستندات اليت يعينـها      

  .القرار 
وجيب أن يتضمن القرار املنـصوص      
عليه يف الفقرة السابقة نظام إصـدار       

يص وحتديد مددها وإجراءات    التراخ
  .البت يف طلبات التراخيص 

وجيوز للوزير أو من يفوضه رفـض       
منح الترخيص أو خفـض الكميـة       
املطلوبة أو طلب أية بيانات إضـافية       



  
  
  
 

١٣٥

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  .يراها ضرورية إلصدار الترخيص 

ولصاحب الـشأن أن يـتظلم إىل       
 الوزير من القرار الصادر برفض منح
ــة  ــض الكمي ــرخيص أو خف الت

، خالل ثالثني يومـاً مـن       املطلوبة
  .تاريخ علمه بالقرار 

ويبت يف التظلم وخيطر صـاحب      
قرار الصادر بـشأن  الشأن كتابة بال 

تظلمه خالل ثالثني يوماً من تاريخ      
  .تقدميه

ولصاحب الشأن أن يطعن يف القرار      
الصادر برفض تظلمه أمام احملكمـة   
الكربى املدنية خالل ستني يوماً من      
تاريخ إخطاره أو انقـضاء امليعـاد      

  .يراها ضرورية إلصدار الترخيص 
ولصاحب الشأن أن يتظلم إىل الوزير      
 من القرار الـصادر بـرفض مـنح       

، بةالترخيص أو خفض الكمية املطلو    
خالل ثالثني يوماً من تاريخ علمـه       

  .بالقرار 
ويبت يف التظلم وخيطـر صـاحب       
الشأن كتابة بالقرار الصادر بـشأن      
تظلمه خالل ثالثني يوماً من تـاريخ       

  .تقدميه
ولصاحب الشأن أن يطعن يف القرار      
الصادر برفض تظلمه أمام احملكمـة      
الكربى املدنية خالل ستني يوماً مـن     

 انقـضاء امليعـاد     تاريخ إخطاره أو  



  
  
  
 

١٣٦

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
املنصوص عليه يف الفقرة الـسابقة      

  .دون إخطار 
إال بعد وال جيوز الطعن أمام احملكمة    

التظلم من القرار وصـدور قـرار       
برفض التظلم أو انقـضاء امليعـاد       

  .املشار إليه دون إخطار 

املنصوص عليه يف الفقرة السابقة دون      
  .إخطار 

وال جيوز الطعن أمام احملكمة إال بعد 
التظلم من القرار وصدور قرار برفض 
التظلم أو انقضاء امليعاد املشار إليه 

  .دون إخطار 
  )٨(مادة 

حيظر منح أي تـرخيص إعمـاال       
  -:ألحكام هذا القانون إىل كل 

  
م عليه يف جناية أو     من سبق احلك   -أ

بعقوبة مقيدة للحرية يف جنحة خملة      
بالشرف أو األمانة ، ما مل يرد إليه        

  .اعتباره 

  )٨(مادة 
  دون تعديل

  

 )٨(مادة 
  ن تعديلدو

 )٨(مادة 
حيظر مـنح أي تـرخيص إعمـاال        

  -:ألحكام هذا القانون إىل كل 
  
من سبق احلكم عليه يف جناية أو        -أ

بعقوبة مقيدة للحرية يف جنحة خملـة       
يـه  بالشرف أو األمانة ، ما مل يرد إل       

  .اعتباره 



  
  
  
 

١٣٧

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
من سبق فصله حبكم أو بقرار       -ب

تأدييب من الوظائف العامة ألسباب     
خملة بالشرف أو األمانـة ، مـا مل         
تنقض ثالث سنوات مـن تـاريخ       

 .الفصل 
ن ويعترب الترخيص الغياًَ بقوة القانو    

 إحدى  بامسهإذا حتققت فيمن صدر     
  . إليهااحلاالت املشار 

من سبق فصله حبكم أو بقـرار        -ب
تأدييب من الوظائف العامة ألسـباب      
خملة بالشرف أو األمانة ، ما مل تنقض        

 .ثالث سنوات من تاريخ الفصل 
ويعترب الترخيص الغياًَ بقوة القانون 

 إحدى بامسهإذا حتققت فيمن صدر 
  .إليهااحلاالت املشار 

 )٩(مادة 
يص الـيت   خاتفرض رسوم على التر   

، تصدر إعماالً ألحكام هذا القانون    
ويصدر بتحديـد هـذه الرسـوم       
وبإجراءات حتـصيلها وحـاالت     

إلعفاء منها قرار مـن     اختفيضها و 

  )٩(مادة 
  دون تعديل

  

 )٩(مادة 
  دون تعديل

 )٩(مادة 
خيص الـيت   اتفرض رسوم على التر   

، نونتصدر إعماالً ألحكام هذا القـا     
ويصدر بتحديـد هـذه الرسـوم       
ــإجراءات حتــصيلها وحــاالت  وب

إلعفاء منها قـرار مـن      اختفيضها و 



  
  
  
 

١٣٨

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  .الوزير بعد موافقة جملس الوزراء  .الوزير بعد موافقة جملس الوزراء

  )١٠(مادة 
على اجلهة اإلداريـة املختـصة أن       

خيص اتنشئ سجالً تقيد فيه التـر     
الصادرة وفقاً ألحكام هذا القانون     
يتضمن بوجـه خـاص البيانـات     

  -:اآلتية
سم الشخص ولقبـه وسـنه      ا -أ

وجنسيته وحمـل إقامتـه ورقمـه       
الشخصي، أو اسم اجلهة وعنواـا      
واسم املدير املسئول عنـها ولقبـه     
وسنه وجنسيته وحمل إقامته ورقمه     

  .الشخصي
تاريخ إصـدار التـرخيص       - ب

  )١٠(مادة 
  دون تعديل

  

 )١٠(مادة 
  دون تعديل

  

 )١٠(مادة 
على اجلهة اإلدارية املختصة أن تنشئ      

خيص الـصادرة   ا التر سجالً تقيد فيه  
يتـضمن  وفقاً ألحكام هذا القانون     
  -:بوجه خاص البيانات اآلتية

اسم الـشخص ولقبـه وسـنه        -أ
وجنـسيته وحمــل إقامتـه ورقمــه   
الشخصي، أو اسم اجلهة وعنواـا      
واسم املدير املسئول عنها ولقبه وسنه      
وجنـسيته وحمــل إقامتـه ورقمــه   

  .الشخصي
تاريخ إصدار الترخيص ورقمه     -ب  

 .والغرض منه



  
  
  
 

١٣٩

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 .ورقمه والغرض منه

أنواع املواد املخدرة أو املؤثرات     - ج
العقلية أو السالئف املرخص ا     

باحلروف واألرقـام،   وكمياا  
 .وأماكن حفظها 

رقم القيد يف السجل التجاري      - د
بالنسبة إىل اجلهات اليت يـتعني      

 .قيدها 
أية بيانات أخرى تـضيفها      -هـ  

  .اجلهة اإلدارية املختصة 
  
  
  
  

أنواع املواد املخدرة أو املؤثرات      -ج
العقلية أو السالئف املـرخص ـا       
وكمياا باحلروف واألرقام، وأماكن    

 .حفظها 
رقم القيد يف السجل التجـاري       - ذ

بالنسبة إىل اجلهات اليت يـتعني      
 .قيدها 

أية بيانات أخرى تضيفها  -هـ 
  .اجلهة اإلدارية املختصة 



  
  
  
 

١٤٠

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 الفصل الرابع

  اعة والصنع واإلنتاجالزر
  )١١( مادة 

جيوز الترخيص للجهات احلكومية      
ـ ختوالكليات واملعاهـد امل    صة ص

ومراكز األحباث العلمية املعترف ا     
بزراعة أي من النباتات املدرجة يف      

مـن اموعـة    ) ٥(اجلدول رقم   
األوىل املرفق ذا القانون، وذلـك      
لألغراض الطبية أو البحوث العلمية     

  .تلزمها طبيعة ختصصها اليت تس
ويصدر هذا الترخيص بالتنسيق مع     

ــات ذات  اإلد ــة واجله ارة املعني
  .العالقة

 الفصل الرابع
  الزراعة والصنع واإلنتاج

 )١١( مادة 
 ) واإلشراف(متت إضافة كلمة     •

الواردة  ) الترخيص( بعد كلمة   
 .يف الفقرة الثانية من املادة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد   
  :يلالتعد

جيوز الترخيص للجهات احلكومية      
ـ ختوالكليات واملعاهـد امل    صة ص

ومراكز األحباث العلمية املعترف ا     
بزراعة أي من النباتات املدرجة يف      

مـن اموعـة    ) ٥(اجلدول رقم   
األوىل املرفق ذا القانون، وذلـك      

 الفصل الرابع
  الزراعة والصنع واإلنتاج

  )١١( مادة 
توصي اللجنة باملوافقة على النص     
كما ورد من احلكومة، ألن تعديل      

  .  جملس النواب ليس يف حمله

 الفصل الرابع
  الزراعة والصنع واإلنتاج

  )١١( مادة 
جيوز الترخيص للجهات احلكومية      

صة صــختوالكليــات واملعاهــد امل
ومراكز األحباث العلمية املعترف ـا    
بزراعة أي من النباتات املدرجـة يف       

من اموعة األوىل   ) ٥(اجلدول رقم   
املرفق ذا القانون، وذلك لألغراض     
الطبية أو البحـوث العلميـة الـيت        

  .تستلزمها طبيعة ختصصها 
 الترخيص بالتنسيق مـع     ويصدر هذا 

  .اإلدارة املعنية واجلهات ذات العالقة 
  



  
  
  
 

١٤١

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
لألغراض الطبية أو البحوث العلمية       

  .اليت تستلزمها طبيعة ختصصها 
 واإلشـراف   هذا الترخيص ويصدر

بالتنسيق مع اإلدارة املعنية واجلهات     
  .ذات العالقة 

  )١٢(مادة 
جيوز الترخيص ملـصانع األدويـة      
بصنع أو إنتاج أدويـة تـدخل يف        
تركيبها مواد خمـدرة أو مـؤثرات     
  عقلية أو سالئف بالنسب احملددة يف      

  .الترخيص 
وحيظر على هذه املصانع اسـتعمال     

ت العقلية أو   املواد املخدرة أو املؤثرا   
السالئف إال يف صـنع أو إنتـاج        

  )١٢(مادة 
  دون تعديل

  

 )١٢(مادة 
  دون تعديل

  

 )١٢(مادة 
جيوز الترخيص ملصانع األدوية بصنع     
أو إنتاج أدوية تدخل يف تركيبها مواد     
خمدرة أو مؤثرات عقلية أو سـالئف       

  .يص الترخ  بالنسب احملددة يف 
وحيظر على هذه املصانع اسـتعمال      
املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو       
السالئف إال يف صنع أو إنتاج األدوية     

  .املرخص هلا بصنعها أو إنتاجها



  
  
  
 

١٤٢

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
األدوية املرخص هلـا بـصنعها أو       

  .إنتاجها
  

 الفصل اخلامس
  االسترياد والتصدير والنقل

  )١٣( مادة 
ال جيوز التـرخيص باسـترياد أو       
تصدير أو نقل املـواد املخـدرة أو     

ات العقلية أو الـسالئف إال      املؤثر
  :للجهات اآلتية 

 اجلهات احلكوميـة والكليـات      -أ
واملعاهد املتخصصة ومراكز األحباث    

  .العلمية املعترف ا 
 . املستشفيات املرخص هلا -ب
 خمتربات التحاليل الكيميائيـة     -ج

 الفصل اخلامس
  االسترياد والتصدير والنقل

  )١٣( مادة 
  دون تعديل

  

 الفصل اخلامس
  االسترياد والتصدير والنقل

  )١٣( مادة 
 عبارة       توصي اللجنة بإضافة

) د(يف البند )  ومصانع األدوية( 
املراكز الصيدلية ( قبل عبارة 
، وذلك لضرورة )املرخص هلا

وجود املصانع مع عالقتها الوثيقة 
  .ذه العملية

 الفصل اخلامس
  االسترياد والتصدير والنقل

  )١٣( مادة 
ال جيوز الترخيص باسترياد أو تصدير      

ـ        ؤثرات أو نقل املواد املخـدرة أو امل
ية أو الـسالئف إال للجهـات       العقل
  :اآلتية

 اجلهات احلكوميـة والكليـات      -أ
واملعاهد املتخصصة ومراكز األحباث    

  .العلمية املعترف ا 
 . املستشفيات املرخص هلا -ب
 خمتربات التحاليـل الكيميائيـة      -ج



  
  
  
 

١٤٣

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 . واملعامل الصناعية املرخص  هلا 

 . املراكز الصيدلية املرخص هلا -د
قرار من الـوزير القواعـد      وحيدد ب 

املنظمة لتبـادل املـواد املخـدرة       
واملؤثرات العقلية والسالئف بـني     
اجلهات املنصوص عليها يف البنـود      

  ) .أ، ب،ج(
  

 . واملعامل الصناعية املرخص  هلا 
ــة و -د ــصانع األدوي ــز م  املراك

 .ملرخص هلا الصيدلية ا
وحيدد بقرار من الـوزير القواعـد       
املنظمــة لتبــادل املــواد املخــدرة 
واملؤثرات العقلية والـسالئف بـني      

أ، (اجلهات املنصوص عليها يف البنود      
  ) .ب،ج

  
  
  
  
  
  



  
  
  
 

١٤٤

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  )١٤(مادة 

ال جيوز تسليم املـواد املخـدرة أو       
املؤثرات العقلية أو السالئف الـيت      
 تصل إىل إدارة اجلمـارك أو يعـاد     
تصديرها إىل أية جهة أخـرى إال       
مبوجب ترخيص صادر من الوزارة     
يوضح به اسم اجلهة أو الـشخص       
املرسل إليـه ورقمـه الشخـصي       
وعنوانه ورقم القيـد بـسجالت      
الوزارة ونوع املـواد والكميـات      
املرخص باستريادها أو تـصديرها     
والتاريخ التقرييب الذي يـتم فيـه       

  .االسترياد أو التصدير 
  

  )١٤(مادة 
  دون تعديل

  

 )١٤(مادة 
  دون تعديل

 )١٤(مادة 
ال جيوز تسليم املـواد املخـدرة أو        
املؤثرات العقلية أو الـسالئف الـيت       
تصل إىل إدارة اجلمـارك أو يعـاد        
تصديرها إىل أية جهـة أخـرى إال        
مبوجب ترخيص صادر من الـوزارة      
يوضح به اسم اجلهـة أو الـشخص        

ليه ورقمه الشخصي وعنوانه    املرسل إ 
ورقم القيد بسجالت الوزارة ونـوع      
املواد والكميات املرخص باستريادها    
أو تصديرها والتاريخ التقرييب الـذي      

  .يتم فيه االسترياد أو التصدير 
  

وحترر تراخيص االسترياد أو التصدير 



  
  
  
 

١٤٥

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
ــ راخيص االســترياد أو وحتــرر ت

تـسلم  التصدير من مخس نـسخ      
حداها لصاحب الشأن وأخـرى     إ

لإلدارة املعنية وترسل اثنتان لإلدارة     
العامة لشئون اجلمارك اليت حتـتفظ      
بدورها بنسخة وتعيـد الثانيـة إىل     
الوزارة بعـد أن توضـح عليهـا        
الكميات املستوردة أو املصدرة فعالً     

يف  اخلامسة فـتحفظ     ، أما النسخة  
  .سجالت الوزارة

حداها تسلم إمن مخس نسخ 
لصاحب الشأن وأخرى لإلدارة املعنية 

تان لإلدارة العامة لشئون وترسل اثن
اجلمارك اليت حتتفظ بدورها بنسخة 
وتعيد الثانية إىل الوزارة بعد أن 
توضح عليها الكميات املستوردة أو 

 اخلامسة املصدرة فعالً ، أما النسخة
  .فتحفظ يف سجالت الوزارة

  )١٥(مادة 
ال جيوز جلب أو اسـترياد املـواد        
املخدرة أو املـؤثرات العقليـة أو       

الئف أو تـصديرها أو نقلـها       الس

  )١٥(مادة 
  دون تعديل

  

 )١٥(مادة 
  دون تعديل

 )١٥(مادة 
ال جيوز جلـب أو اسـترياد املـواد         
ــة أو  ــؤثرات العقلي املخــدرة أو امل

داخل السالئف أو تصديرها أو نقلها      



  
  
  
 

١٤٦

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
داخل طرود حمتوية علـى مـواد       

، وجيب إرساهلا حـىت ولـو      أخرى
كانت بصفة عينية داخـل طـرود       
مؤمن عليها وأن يبني عليها أسـم       

املخدر بالكامـل وشـكله     العقار  
الصيدالين وكميته ونسبة املـادة أو      

  .املواد املخدرة فيه 

، وجيب  طرود حمتوية على مواد أخرى    
إرساهلا حىت ولو كانت بصفة عينيـة       
داخل طرود مؤمن عليها وأن يـبني       

املخـدر بالكامـل    عليها أسم العقار    
ـ    وشكله   سبة الصيدالين وكميتـه ون

  .املادة أو املواد املخدرة فيه 
  

  )١٦(مادة 
جيوز للنيابة العامة ، بالتنسيق مـع       
كل مـن اإلدارة العامـة لـشئون        
اجلمارك واإلدارة املعنية، أن تـأذن      
كتابة مبرور شحنة من املواد املخدرة      
أو املؤثرات العقلية أو السالئف عرب      
أراضي اململكة إىل دولـة أخـرى       

  )١٦(مادة 
  دون تعديل

  

  )١٦(مادة 
  دون تعديل

  

  )١٦(مادة 
جيوز للنيابة العامة ، بالتنسيق مع كل       
من اإلدارة العامة لشئون اجلمـارك      

ية، أن تأذن كتابة مبرور     واإلدارة املعن 
شحنة من املواد املخدرة أو املؤثرات      
العقلية أو السالئف عـرب أراضـي       
اململكة إىل دولة أخرى تطبيقاً لنظام      



  
  
  
 

١٤٧

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
تـسليم املراقـب يف     تطبيقاً لنظام ال  

حالة ما إذا كان من شأنه املسامهة       
يف الكشف عن األشخاص الـذين      
يشاركون يف نقل الشحنة واجلهـة      

  .املرسلة إليها 

التسليم املراقب يف حالة ما إذا كـان        
من شأنه املسامهة يف الكـشف عـن      
األشخاص الذين يشاركون يف نقـل      

  .الشحنة واجلهة املرسلة إليها 
  

 لسادسالفصل ا
التعامل الطيب يف املواد املخدرة 
  واملؤثرات العقلية والسالئف

  الفرع األول
  بالنسبة لألطباء

  )١٧(مادة 
ال جيوز ألي طبيب مـرخص لـه        
مبزاولة مهنة الطب أن يصف مواداً      
خمدرة أو مؤثرات عقلية أو سالئف      

 الفصل السادس
التعامل الطيب يف املواد املخدرة 
  واملؤثرات العقلية والسالئف

  الفرع األول
  بالنسبة لألطباء

  )١٧(مادة 
  دون تعديل

  

 السادسالفصل 
التعامل الطيب يف املواد املخدرة 
  واملؤثرات العقلية والسالئف

  الفرع األول
  بالنسبة لألطباء

  )١٧(مادة 
توصي اللجنة حبذف عبارة        

الواردة يف ) السالئفأو ( 
الفقرتان األوىل واألخرية ، ألا 

 الفصل السادس
رة التعامل الطيب يف املواد املخد
  واملؤثرات العقلية والسالئف

  الفرع األول
  بالنسبة لألطباء

  )١٧(مادة 
ال جيوز ألي طبيب مرخص له مبزاولة       
مهنة الطب أن يصف مواداً خمدرة أو       
مؤثرات عقلية ألي مريض إال بقصد      



  
  
  
 

١٤٨

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
ألي مريض إال بقـصد العـالج ،       
ووفقاً ملا تقتضيه األصـول الطبيـة      

  .رف عليها املتعا
وحيظر على الطبيب حتت أي ظرف      
أن حيرر لنفسه وصفه طبيـة بأيـة        
كمية كانت من املواد املخـدرة أو       

  .املؤثرات العقلية أو السالئف 

العالج ، ووفقاً ملا تقتضيه األصـول         .مواد غري قابلة للصرف
  .الطبية املتعارف عليها 

وحيظر على الطبيب حتت أي ظرف 
رر لنفسه وصفه طبية بأية كمية أن حي

كانت من املواد املخدرة أو املؤثرات 
  .العقلية

  )١٨(مادة 
جيوز لألطباء املرخص هلم مبزاولـة      
مهنة الطب يف اململكة ، بناًء علـى        
موافقــة الــوزارة، أن حيــرزوا يف 
عيادام اخلاصة بعض املواد املخدرة     
أو املؤثرات العقلية أو السالئف اليت      

حديدها قرار من الـوزير     يصدر بت 

  )١٨(مادة 
  دون تعديل

  

  )١٨(مادة 
توصي اللجنة حبذف عبارة        

  .الواردة يف املادة) السالئفأو ( 

  )١٨(مادة 
جيوز لألطباء املرخص هلم مبزاولة مهنة      
الطب يف اململكة ، بناًء على موافقـة        
الوزارة، أن حيرزوا يف عيادام اخلاصة    

عض املواد املخـدرة أو املـؤثرات       ب
العقلية اليت يصدر بتحديدها قرار من      
الوزير الستعماهلا يف عالج مرضاهم     



  
  
  
 

١٤٩

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
الستعماهلا يف عالج مرضاهم عنـد     
ــون   ــى أن يك ــضرورة ، عل ال
احتفاظهم بتلك املواد يف شـكلها      
الذي يتفق مع استعماهلا الطيب املعد      

  .أصالً له ودون أي تغيري
وجيوز لألطباء املشار إليهم عـالج      
املرضى ا خـارج عيـادام يف       
احلاالت الطارئة ، وحيظر علـيهم      

 أي منها ملرضـاهم بقـصد       صرف
  .استعماهلا بأنفسهم

عند الـضرورة ، علـى أن يكـون         
احتفاظهم بتلك املـواد يف شـكلها       
الذي يتفق مع استعماهلا الطيب املعـد       

  .أصالً له ودون أي تغيري
وجيوز لألطباء املشار إليهم عالج 

خارج عيادام يف احلاالت املرضى ا 
الطارئة ، وحيظر عليهم صرف أي 
منها ملرضاهم بقصد استعماهلا 

  .بأنفسهم

  )١٩(مادة 
حيظر علـى األطبـاء أن حيـرروا        
وصفات حتتوي على مادة من املواد      
املخدرة املدرجة يف اجلداول أرقـام      

 )١٩(مادة 
بكلمة ) شهر(مت استبدال كلمة     •

 .الواردة يف اية املادة )شهرين(
  

  )١٩(مادة 
توصي اللجنة حبذف اجلدول  -

من اموعة األوىل ) ٣(رقم 
الحتواء هذا اجلدول على مواد 

  )١٩(مادة 
حيظر على األطباء أن حيرروا وصفات      
حتتوي على مادة من املواد املخـدرة       

، ٢،  ١(املدرجة يف اجلداول أرقـام      



  
  
  
 

١٥٠

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
من اموعـة   ) ٥ ، ٤،  ٣،  ٢،  ١(

هلا  املرفقة ذا القانون الستعما  األوىل
ملدة تزيد على أسبوع ،كما حيظـر       
عليهم أن حيرروا وصفات حتتـوي      
على مؤثرات عقليـة أو سـالئف       

  .الستعماهلا ملدة تزيد على شهرين 
  

وعلى ذلك يكون نص املـادة      
  :بعد التعديل

  
وا حيظر علـى األطبـاء أن حيـرر       

وصفات حتتوي على مادة من املواد      
املخدرة املدرجة يف اجلداول أرقـام      

من اموعـة   ) ٥ ، ٤،  ٣،  ٢،  ١(
 املرفقة ذا القانون الستعماهلا   األوىل

ملدة تزيد على أسبوع ،كما حيظـر       
عليهم أن حيرروا وصفات حتتـوي      
على مؤثرات عقليـة أو سـالئف       

   .شهرالستعماهلا ملدة تزيد على 
  
  

  .خمدرة بنسب حمددة وقليلة
 توصي اللجنة حبذف عبارة      -
  .من املادة) سالئفأو ( 
  
 توصي اللجنة باملوافقة على -

النص كما ورد من احلكومة، 
الواردة يف ) شهرين( بشأن كلمة 

  .ادةاية امل

 املرفقة ذا   من اموعة األوىل  ) ٤،٥
القانون الستعماهلا ملدة تزيـد علـى       
أسبوع ،كما حيظر عليهم أن حيرروا      
وصفات حتتوي على مؤثرات عقليـة      

   .شهرينملدة تزيد على الستعماهلا 
  



  
  
  
 

١٥١

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  )٢٠(مادة 

يكون حترير الوصفات الطبية الـيت      
حتتوي على مواد خمدرة أو مؤثرات      
عقلية أو سـالئف علـى منـاذج        
الوصفات الطبية اليت تعدها اجلهـة      

  .اإلدارية املختصة
وجيب أن تكون مناذج الوصـفات      
الطبية مرقمة برقم مسلـسل عـام       
وخمتومة خبـامت اجلهـة اإلداريـة       

  .ملختصةا

  )٢٠(مادة 
  دون تعديل

  

 )٢٠(مادة 
  دون تعديل

 )٢٠(مادة 
يكون حترير الوصفات الطبيـة الـيت       
حتتوي على مواد خمدرة أو مـؤثرات       
عقليـة أو ســالئف علــى منــاذج  
الوصفات الطبية اليت تعـدها اجلهـة       

  .اإلدارية املختصة
وجيب أن تكون مناذج الوصفات 
الطبية مرقمة برقم مسلسل عام 

  .مة خبامت اجلهة اإلدارية املختصةوخمتو

 الفرع الثاين
  بالنسبة للصيادلة

  )٢١( مادة 
مع مراعاة أحكام هـذا القـانون،       

 الفرع الثاين
  بالنسبة للصيادلة

  )٢١( مادة 
  دون تعديل

 الفرع الثاين
  بالنسبة للصيادلة

  )٢١( مادة 
  دون تعديل

 الفرع الثاين
  بالنسبة للصيادلة

  )٢١( مادة 
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يسمح 



  
  
  
 

١٥٢

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
يسمح للمراكز الصيدلية، مبوجـب   
ترخيص، التعامل يف املواد املخدرة     
واملؤثرات العقلية والسالئف، وذلك    
بقصد بيعهـا إىل املستـشفيات أو       

ين عيادات األطباء أو املرضى الـذ     
يصف هلم أطباؤهم مثل هذه املواد      

  .بقصد العالج الطيب

ترخيص، للمراكز الصيدلية، مبوجب     
التعامل يف املواد املخدرة واملؤثرات 
العقلية والسالئف، وذلك بقصد بيعها 
إىل املستشفيات أو عيادات األطباء أو 
املرضى الذين يصف هلم أطباؤهم مثل 

  .هذه املواد بقصد العالج الطيب

  )٢٢(مادة 
على مـديري املراكـز الـصيدلية       
املرخص هلا يف التعامـل يف املـواد        

 املـؤثرات العقليـة أو      املخدرة أو 
السالئف، حفظ املواد املرخص ا     
يف أوعيتها األصـلية ويف خزانـة       

  .خاصة حمكمة الغلق

  )٢٢(مادة 
  دون تعديل

  

 )٢٢(مادة 
توصي اللجنة باستبدال عبارة      

بعبارة           ) أوعية مناسبة( 
لصعوبة ، )أوعيتها األصلية( 

االستمرار يف وضعها يف أوعيتها 
  . ليةاألص

 )٢٢(مادة 
على مديري املراكز الصيدلية املرخص 
هلا يف التعامل يف املواد املخدرة أو 
املؤثرات العقلية أو السالئف، حفظ 

 أوعية مناسبةاملواد املرخص ا يف 
  .ويف خزانة خاصة حمكمة الغلق



  
  
  
 

١٥٣

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  )٢٣(مادة 

ال جيوز للصيادلة أن يصرفوا مواداً      
 خمدرة أو مؤثرات عقلية أو سالئف     
إال مبوجب وصفة طبية مـستوفية      

  :للشروط  التالية 
 أن تكون حمررة على أمنوذج من       -أ

مناذج الوصـفات الـصادرة مـن       
  .الوزارة

 أن تكون صادرة من طبيـب       -ب
مرخص له مبزاولة مهنة الطـب يف       

 .اململكة
 أن تكون الوصفة مكتوبة باحلرب    -ج

وخبط واضح وخالية من أي شطب      
 .أو كشط

  )٢٣(مادة 
  دون تعديل

  

 )٢٣(مادة 
 توصي اللجنة حبذف عبارة      -
الواردة يف الفقرة ) سالئفأو ( 

من املادة ، ) ح( والبند األوىل 
  .لعدم ارتباطها باملوضوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )٢٣(مادة 
ال جيوز للصيادلة أن يصرفوا مـواداً       
خمدرة أو مؤثرات عقلية أو سـالئف       
إال مبوجب وصفة طبيـة مـستوفية       

  :للشروط  التالية 
 أن تكون حمررة على أمنوذج مـن        -أ

  .ت الصادرة من الوزارةمناذج الوصفا
 أن تكون صادرة مـن طبيـب        -ب

مرخص له مبزاولة مهنـة الطـب يف        
 .اململكة

 أن تكون الوصفة مكتوبة باحلرب      -ج
وخبط واضح وخالية من أي شـطب       

 .أو كشط
  



  
  
  
 

١٥٤

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 اسم املريض وسـنه      أن يبني ا   -د

 .وعنوانه ورقمه الشخصي
 أن يبني ا اسـم وكميـة        -هـ

 .املخدر باألرقام واحلروف 
 أن تكون الوصـفة مؤرخـة       -و

وموقعة من الطبيب بتوقيعه الكامل     
 .وخمتومة خبامته

 أن يبني ا اسم الطبيب بالكامل  -ز
 .وعنوانه ورقم هاتفه

 أال يكون قد مر على حتريـر        -ح
ية أكثر من ثالثة أيـام      الوصفة الطب 

بالنسبة للوصفة اليت حتتوي علـى      
مادة من املواد املخدرة املدرجـة يف       

) ٥ ، ٤ ، ٣ ،   ٢ ، ١(اجلداول أرقام   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

توصي اللجنة حبذف اجلدول      
لى الحتواء هذا اجلدول ع، )٣( 

مواد خمدرة بنسب حمددة وقليلة، 
) أو سالئف( مع حذف كلمة 

  .من املادة) ح( الواردة يف البند 

 أن يبني ا اسم املـريض وسـنه    -د
 .وعنوانه ورقمه الشخصي

 أن يبني ا اسم وكمية املخدر       -هـ
 .باألرقام واحلروف 

 أن تكون الوصفة مؤرخة وموقعة      -و
من الطبيب بتوقيعه الكامل وخمتومـة      

 .خبامته
 أن يبني ا اسم الطبيب بالكامل       -ز

 .وعنوانه ورقم هاتفه
 أال يكون قد مر علـى حتريـر         -ح

الوصفة الطبية أكثر من ثالثـة أيـام        
بالنسبة للوصفة اليت حتتوي على مادة      

داول من املواد املخدرة املدرجة يف اجل     
ــام  ــن ) ٥ ،٤ ،٣ ، ٢ ،١(أرق م



  
  
  
 

١٥٥

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
من اموعة األوىل املرفقـة ـذا       
القانون ، أو أكثر من سبعة أيـام         
بالنسبة للوصفة اليت حتتوي علـى      
مؤثرات عقلية أو سـالئف ، وال       

دتني اليـوم   حيتسب ضمن هاتني امل   
  .الذي حررت فيه الوصفة

  
  
  
  
  

اموعة األوىل املرفقة ذا القانون ،      
أو أكثر من سبعة أيام بالنسبة للوصفة       
اليت حتتوي على مؤثرات عقليـة أو       
سالئف ، وال حيتسب ضمن هـاتني       
املدتني اليوم الـذي حـررت فيـه        

  .الوصفة

  )٢٤(مادة 
تصرف على دفعـتني حمتويـات      

تـوي علـى    الوصفة الطبية اليت حت   
مؤثرات عقلية أو سالئف تزيد مدة      

  .استعماهلا على شهر 
  
  

  )٢٤(مادة 
  دون تعديل

  

 )٢٤(مادة 
أو ( توصي اللجنة حبذف عبارة  

  ).سالئف

 )٢٤(مادة 
تصرف على دفعتني حمتويات الوصفة     
الطبية اليت حتتوي على مؤثرات عقلية      

  .تزيد مدة استعماهلا على شهر 
  



  
  
  
 

١٥٦

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  )٢٥(مادة 

يع احلاالت رد النماذج    حيظر يف مج  
حمتويـة  طبية  احملرر عليها وصفات    

على مادة من املواد املخدرة املدرجة      
 ،  ٣ ،   ٢ ،   ١(يف اجلداول أرقـام     

من اموعة األوىل املرفقـة     ) ٤،٥
ذا القـانون حلاملـها ، وعلـى        
الصيادلة حفظ هذه النماذج ملـدة      
مخس سنوات بعد القيام بـصرفها      

يخ الـصرف   والتأشري عليها بتـار   
وتوقيع الصيديل عليها وختمها خبامت     

  .الصيدلية 
وحلاملي النماذج املشار إليها طلب     

  صورة منها خمتومة خبامت الصيدلية 

  )٢٥(مادة 
  دون تعديل

  

 )٢٥(مادة 
توصي اللجنة حبذف اجلدول 

)٣.(  
  
 توصي اللجنة حبذف الفقرة -

  .ة من املادة، ملنع التزويراألخري

 )٢٥(مادة 
حيظر يف مجيع احلاالت رد النمـاذج       

حمتوية على  طبية  احملرر عليها وصفات    
مادة من املواد املخدرة املدرجـة يف       

مـن  ) ٤،٥،  ٢ ،   ١(اجلداول أرقام   
اموعة األوىل املرفقة ذا القـانون      
حلاملها ، وعلى الصيادلة حفظ هذه      

وات بعد القيام   النماذج ملدة مخس سن   
بصرفها والتأشـري عليهـا بتـاريخ       
الصرف وتوقيـع الـصيديل عليهـا       

  .وختمها خبامت الصيدلية
  



  
  
  
 

١٥٧

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
وحيظــر اســتعمال األمنــوذج أو 

   .صورته مرة أخرى
 الفرع الثالث
  بالنسبة للمرضى

  )٢٦(مادة 
جيوز للمرضى حيازة مواد خمدرة أو      
مؤثرات عقلية بالكميـات الـيت      
يصفها هلم األطباء املـرخص هلـم       
مبزاولة مهنة الطـب يف اململكـة       

ماهلم اخلاص وألسباب صحية    الستع
  .حبته

وحيظر التنازل عن هذه املـواد أو       
املؤثرات ألي شخص آخر مهمـا      

  .األسبابكانت 

 الفرع الثالث
  بالنسبة للمرضى

  )٢٦(مادة 
  دون تعديل

  

 الفرع الثالث
  بالنسبة للمرضى

  )٢٦(مادة 
تقسيم املادة اخلاصة   توصي اللجنة ب  

أخذ الـنص    بنود وي   إىل ىباملرض
) أ (  رمـز البنـد رقـم      األصلي

 ان حيمـالن    جديد انويضاف بند 
  ).ج(  و )ب(رقم 

 الفرع الثالث
  بالنسبة للمرضى

  )٢٦(مادة 
جيوز للمرضى حيازة مواد خمدرة      -أ

أو مؤثرات عقلية بالكميـات الـيت       
يصفها هلم األطباء املـرخص هلـم       
مبزاولة مهنـة الطـب يف اململكـة        
الستعماهلم اخلاص وألسباب صحية    

  .حبته
وحيظر التنازل عن هـذه املـواد أو        
املؤثرات ألي شخص آخـر مهمـا       

  .األسبابكانت 



  
  
  
 

١٥٨

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
جيوز للمريض يف حال الـسفر      _  ب

للعالج خلارج اململكة أن حيوز كمية      
حمدودة ال جتاوز مخس جرعات مـن       

ــداول  ــة ) ٥،٤،٣،٢،١(اجل أدوي
اموعة األوىل أو كمية تكفي ملـدة       

شهر واحد فقـط مـن اجلـداول                
من أدوية اموعـة    ) ٥،٤،٣،٢،١( 

الثانية، وذلك وفقاً لوصفة طبية تصدر   
طبقاً ألحكام هذا القانون، وتـصدر      
اإلدارة املختصة شهادة تسمح مبرور     

  .هذه األدوية يف دولة العالج
جيوز للمريض ، يف حاله تلقيـه       _ ج

العالج خارج اململكة ، أن يدخل إىل       
اململكة كمية حمـدودة مـن مـواد        



  
  
  
 

١٥٩

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
٤،  ٢،  ١اجلداول  ( موعة األوىل   ا (

 أسبوع من   ملدة عالجية ال تزيد على    
دخول ، أو كمية عالجية ال      تاريخ ال 

 أسبوع من مواد اموعـة      تزيد على 
، ) ٤ ،   ٣،  ٢،  ١اجلـداول   ( الثانية  

وذلك مبوجب وصفة طبية معتمـدة      
من اجلهات املختـصة ببلـد تلقـي        

  . العالج
  املريض استرياد أو   وحيظر على   

جلب أي مواد من مواد امـوعتني       
األوىل والثانية ال توجد يف صيدليات      
اململكة إال مبوجـب وصـفة طبيـة       
صادرة وفقاً للقانون ، وبعد التنسيق      

  . مع اإلدارة املختصة



  
  
  
 

١٦٠

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 الفرع الرابع

  بالنسبة للمستشفيات والعيادات
  )٢٧(مادة 

مع عدم اإلخالل بأحكام املـادتني      
من هذا القـانون ،     ) ٢٩(و) ٢٨(

تنظم بقرار من الوزير طريقة تداول      
املواد املخدرة واملـؤثرات العقليـة      
والسالئف يف املستشفيات واملراكز    

  .الصحية والعيادات املرخص هلا 

 الفرع الرابع
  بالنسبة للمستشفيات والعيادات

  )٢٧(مادة 
  دون تعديل

  

 الرابعالفرع 
  بالنسبة للمستشفيات والعيادات

  )٢٧(مادة 
توصي اللجنة حبذف عبارة         

  ).والسالئف( 

 الفرع الرابع
  بالنسبة للمستشفيات والعيادات

  )٢٧(مادة 
مع عدم اإلخالل بأحكام املادتني 

من هذا القانون ، تنظم ) ٢٩(و) ٢٨(
بقرار من الوزير طريقة تداول املواد 

ات العقلية يف املخدرة واملؤثر
املستشفيات واملراكز الصحية 

  .والعيادات املرخص هلا 
 الفصل السابع

  التسجيل وإرسال الكشوف
  )٢٨( مادة 

على كل شخص رخص له باسترياد     
أو تصدير أو حيازة أو التعامـل يف        

 الفصل السابع
  التسجيل وإرسال الكشوف

  )٢٨( مادة 
  دون تعديل

  

 الفصل السابع
  التسجيل وإرسال الكشوف

  )٢٨( مادة 
  دون تعديل

 الفصل السابع
  التسجيل وإرسال الكشوف

  )٢٨( مادة 
على كل شخص رخص له باسترياد      
أو تصدير أو حيازة أو التعامـل يف        



  
  
  
 

١٦١

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
مواد خمدرة أو مؤثرات عقليـة أو       
سالئف وفقاً ألحكام هذا القانون ،      

 من هذه   أن يقيد الوارد واملنصرف   
املواد أوالً فأول يف سجل خاص ،       
على أن يكون القيد يف هذا السجل       

  .بالطريقة اليت حتددها الوزارة 
وجيب أن تكون صـفحات هـذا       
السجل مرقمة وخمتومة خبامت الوزارة     
وأن تتضمن بيانات املواد املخـدرة      
واملؤثرات العقلية والسالئف الواردة    

ها وتاريخ ورودها واجلهة الواردة من    
ونوعها وكمياا، ورقم وتـاريخ     
الترخيص الصادر بشأا ، وكذلك     
بيانات املواد املنـصرفة كالتـاريخ      

مواد خمدرة أو مـؤثرات عقليـة أو        
وفقاً ألحكام هذا القانون ،     سالئف  

أن يقيد الوارد واملنصرف من هـذه       
املواد أوالً فأول يف سجل خـاص ،        
على أن يكون القيد يف هذا الـسجل     

  .بالطريقة اليت حتددها الوزارة 
وجيب أن تكـون صـفحات هـذا        
السجل مرقمة وخمتومة خبامت الوزارة     
وأن تتضمن بيانات املواد املخـدرة      

ة والسالئف الواردة   واملؤثرات العقلي 
وتاريخ ورودها واجلهة الواردة منها      
ونوعها وكمياا، ورقـم وتـاريخ      
الترخيص الصادر بشأا ، وكـذلك      
بيانات املواد املنـصرفة كالتـاريخ      



  
  
  
 

١٦٢

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
والكمية والنوع واجلهة أو الشخص     
الذي صرفت له ورقمه الشخصي      
وعنوانه ومستندات الصرف وغـري     

  .ذلك من البيانات الضرورية 
وجيب تقدمي تلك السجالت ملندويب     

  .الوزارة عند كل طلب 

والكمية والنوع واجلهة أو الشخص     
الذي صرفت له ورقمه الشخـصي      
وعنوانه ومستندات الصرف وغـري     

  .ذلك من البيانات الضرورية 
وجيب تقدمي تلك السجالت ملندويب 

  .الوزارة عند كل طلب 
  )٢٩(مادة 

 على كل من رخص هلم باسترياد أو      
تصدير أو حيازة أو التعامل يف مواد       
خمدرة أو مؤثرات عقلية أو سالئف      
وفقاً ألحكام هـذا القـانون ، أن        
يرسلوا كتاب مسجل إىل اجلهـة      
اإلدارية املختصة يف األسبوع األول     

الثة أشهر كشفاً ، مـن      من كل ث  

  )٢٩(مادة 
  دون تعديل

  

 )٢٩(مادة 
  دون تعديل

  
  

 )٢٩(مادة 
 ى كل من رخص هلم باسترياد أو      عل

تصدير أو حيازة أو التعامل يف مـواد   
خمدرة أو مؤثرات عقلية أو سـالئف       
وفقاً ألحكام هـذا القـانون ، أن         
يرسلوا كتاب مـسجل إىل اجلهـة       
اإلدارية املختصة يف األسـبوع األول      
من كل ثالثة أشهر كـشفاً ، مـن         



  
  
  
 

١٦٣

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
تني ، موقعـاً عليـه منـهم        نسخ

، مبيناً به الوارد من املـواد       وخمتوماً
املشار إليها واملنصرف واملتبقي منها     
خالل هذه املدة ، وذلـك علـى        

دها اجلهة اإلداريـة    النماذج اليت تع  
  .الغرض  املختصة هلذا

، تني ، موقعاً عليه منهم وخمتوماً     نسخ
ه الوارد من املواد املشار إليهـا       مبيناً ب 

واملنصرف واملتبقي منها خالل هـذه      
املدة ، وذلك على النماذج اليت تعدها      

  .الغرضاجلهة اإلدارية املختصة هلذا 
  

 الفصل الثامن
  العقوبات والتدابري

  )٣٠(مادة 
 يعاقب باإلعـدام أو بالـسجن       -أ

املؤبد ، وبغرامة ال تقل عن مخـسة        
اوز مخسني ألف   آالف دينار وال جت   

دينار كل من ارتكـب ، بقـصد        
  :جتار ، أي فعل من األفعال اآلتيةاال

 الفصل الثامن
  العقوبات والتدابري

  )٣٠(مادة 
  دون تعديل

  

 الفصل الثامن
  العقوبات والتدابري

  )٣٠(مادة 
  يلدون تعد
  

 الفصل الثامن
  العقوبات والتدابري

  )٣٠(مادة 
، يعاقب باإلعدام أو بالسجن املؤبد   -أ

وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار       
وال جتاوز مخسني ألف دينار كل من          

جتار ، أي فعل من     ارتكب ، بقصد اال   
  :األفعال اآلتية



  
  
  
 

١٦٤

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
ستورد أو صـدر    اأو  جلب   -١

أو أنتج أو صنع مواداً خمدرة      
من تلك املدرجة يف اجلداول     

مـن  ) ٤،  ٣ ، ٢ ، ١ (أرقام
 أو مؤثرات   اموعة األوىل 

عقلية من تلك املدرجـة يف      
مــن ) ١(اجلــدول رقــم 

 املرفقة ـذا    اموعة الثانية 
القانون يف غـري األحـوال      

  .املرخص ا قانوناً 
 زرع أو جلب أو استورد      -٢

أو صدر نباتاً من النباتـات      
) ٥(جلدول رقم  املدرجة يف ا  

 املرفـق   من اموعة األوىل  

ستورد أو صدر أو    اجلب أو    -١
لك أنتج أو صنع مواداً خمدرة من ت     

 ٢ ، ١(املدرجة يف اجلداول أرقام     
 أو  من اموعـة األوىل   ) ٤،  ٣،

مؤثرات عقلية من تلك املدرجـة      
من اموعة  ) ١(يف اجلدول رقم    

الثانية املرفقة ذا القانون يف غري      
  .األحوال املرخص ا قانوناً 

 زرع أو جلب أو استورد أو        -٢
صدر نباتاً من النباتات املدرجـة      

من اموعة  ) ٥(قم  جلدول ر يف ا 
 املرفق ذا القـانون أو أي      األوىل

جزء من أجزائه يف أي طور مـن        
أطوار منوه أو بـذوره يف غـري        



  
  
  
 

١٦٥

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
ذا القانون أو أي جزء من      
أجزائه يف أي طـور مـن       
أطوار منوه أو بذوره يف غري      
 األحوال املرخص ا قانوناً   
أو هربه يف أي طور مـن       

 .أطوار منوه 
مول بنفسه أو بواسطة غريه      -٣

أيا من األعمال املنـصوص     
) ٢(و  ) ١(عليها يف البندين    
 .من هذه الفقرة 

حاز أو أحرز أو اشترى أو       -٤
باع أو سلم أو تسلم مواداً      
خمدرة من تلك املدرجة يف     

، ٣،  ٢ ، ١(اجلداول أرقام   

األحوال املرخص ا قانونـاً أو      
 .هربه يف أي طور من أطوار منوه 

مول بنفسه أو بواسطة غريه      -٣
أيا من األعمال املنصوص عليهـا      

من هـذه   ) ٢(و  ) ١(يف البندين   
 .رة الفق
حاز أو أحرز أو اشـترى أو     -٤

باع أو سلم أو تسلم مواداً خمدرة       
من تلك املدرجـة يف اجلـداول       

ــام  ــن ) ٤، ٣، ٢ ،١(أرق م
اموعة األوىل أو مؤثرات عقلية     
من تلك املدرجة يف اجلدول رقم      

من اموعـة الثانيـة ، أو       ) ١(
نباتاً من النباتـات املدرجـة يف       



  
  
  
 

١٦٦

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
من اموعـة األوىل أو     ) ٤

 عقلية مـن تلـك      مؤثرات
املدرجة يف اجلدول رقـم     

من اموعة الثانية ، أو    ) ١(
نباتاً من النباتات املدرجـة     

مـن  ) ٥(جلدول رقم   يف ا 
 املرفقة ذا   اموعة األوىل 

القانون ، أو تنازل عنها أو      
تبادل عليها أو صرفها بأية     
صفة كانت أو أي جزء من      
ــذورها أو  ــا أو ب أجزائه

 أو  توسط يف شيء من ذلك    
أجتر فيها بأيـة صـورة ،       
وذلك يف غـري األحـوال      

عـة  من امو ) ٥(جلدول رقم   ا
 املرفقة ذا القـانون ، أو       األوىل

تنازل عنها أو تبـادل عليهـا أو       
صرفها بأية صفة كانـت أو أي       
جزء من أجزائها أو بـذورها أو       
توسط يف شيء من ذلك أو أجتر       
فيها بأية صورة ، وذلك يف غـري       

 .األحوال املرخص ا قانوناً 
 تكون عقوبة اجلرائم املنـصوص   -ب

عدام والغرامـة  عليها يف هذه املادة اإل   
اليت ال تقل عن مخسة آالف دينار وال       
جتاوز مخسني ألف دينار يف أي مـن        

  -:األحوال اآلتية 
 . العود -١



  
  
  
 

١٦٧

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 .املرخص ا قانوناً 

 تكون عقوبة اجلرائم املنصوص     -ب
عليها يف هذه املادة اإلعدام والغرامة      
اليت ال تقل عن مخسة آالف دينـار     
وال جتاوز مخسني ألف دينار يف أي       

  -:من األحوال اآلتية 
 . العود -١
 ارتكاب اجلرميـة مـن أحـد        -٢
ملوظفني العمـوميني أو املكلفـني      ا

خبدمة عامة املنوط ـم مكافحـة       
جرائم املخدرات أو املؤثرات العقلية     
أو السالئف أو الرقابة و التفتـيش       

 .على تداوهلا أو حيازا 
 استخدام قاصـر يف ارتكـاب      -٣

 ارتكاب اجلرمية من أحد املوظفني      -٢
العموميني أو املكلفني خبدمة عامـة      
املنوط م مكافحة جرائم املخدرات     
أو املؤثرات العقلية أو الـسالئف أو       

لتفتيش علـى تـداوهلا أو      الرقابة و ا  
 .حيازا 

 استخدام قاصـر يف ارتكـاب       -٣
 .إحدى هذه اجلرائم 

  االشتراك يف إحدى العـصابات       -٤
الدولية لتهريب املـواد املخـدرة أو       
املؤثرات العقلية أو السالئف أو العمل      

 .حلساا أو التعاون معها
 استغالل السلطة أو احلصانة -٥

 إحدى هذه املقررة قانوناً يف ارتكاب



  
  
  
 

١٦٨

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 .إحدى هذه اجلرائم 

  االشتراك يف إحدى العصابات      -٤
أو الدولية لتهريب املواد املخـدرة      

املؤثرات العقليـة أو الـسالئف أو       
 .العمل حلساا أو التعاون معها

 استغالل السلطة أو احلـصانة      -٥
املقررة قانوناً يف ارتكاب إحـدى      

  .هذه اجلرائم أو يف تسهيل ذلك

  .اجلرائم أو يف تسهيل ذلك

   )٣١(مادة 
يعاقب بالسجن مدة ال تقـل       - أ  

عن عشر سنوات وبغرامة ال تقـل       
عن ثالثة آالف دينار وال جتـاوز       
ثالثني ألف دينار كل من ارتكب ،       

  :مبقابل  أي فعل من األفعال اآلتية

   )٣١(مادة 
  دون تعديل

  

   )٣١(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣١(مادة 
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن       -أ  

عشر سنوات وبغرامة ال تقـل عـن        
ثالثة آالف دينار وال جتاوز ثالثـني       
ألف دينار كل من ارتكب ، مبقابـل         

  :أي فعل من األفعال اآلتية



  
  
  
 

١٦٩

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 نقل مواداً خمدرة مـن تلـك        -١

، ٢،  ١(املدرجة يف اجلداول أرقام     
ــة األوىل أو  ) ٤، ٣ ــن اموع م

مؤثرات عقلية من تلك املدرجة يف      
مـن اموعـة    ) ١(اجلدول رقم   

الثانية، أو نباتاً من النباتات املدرجة      
من اموعـة   ) ٥(يف اجلدول رقم    

األوىل املرفقة ذا القانون، وذلك يف  
  .غري األحوال املرخص ا قانوناً

 تصرف بأية صورة كانـت يف       -٢
مادة من املواد املخدرة املدرجة     أي  

 ) ٤،  ٣،  ٢،  ١(يف اجلداول أرقام    
من اموعة األوىل أو يف أي مؤثر       
من املؤثرات العقليـة مـن تلـك        

لـك   نقل مواداً خمـدرة مـن ت       -١
، ٣،  ٢،  ١(املدرجة يف اجلداول أرقام     

من اموعة األوىل أو مـؤثرات       ) ٤
عقلية من تلك املدرجة يف اجلـدول       

من اموعة الثانية، أو نباتاً     ) ١(رقم  
من النباتات املدرجة يف اجلدول رقم      

من اموعة األوىل املرفقة ـذا      ) ٥(
القانون، وذلك يف غـري األحـوال       

  .اًاملرخص ا قانون
 تصرف بأية صورة كانت يف أي       -٢

مادة من املواد املخدرة املدرجـة يف       
مـن   ) ٤،  ٣،  ٢،  ١(اجلداول أرقام   

اموعة األوىل أو يف أي مؤثر مـن        
املؤثرات العقلية من تلك املدرجة يف       



  
  
  
 

١٧٠

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
مـن  ) ١(املدرجة يف اجلدول رقم     

اموعة الثانية أو نباتاً من النباتات      
مـن  ) ٥(املدرجة يف اجلدول رقم     

اموعة األوىل املرفقة ذا القانون     
أو أي جزء من أجزاءه أو بـذوره،        

 يف غرض أو    باستعماهلاواملرخص له   
  .أغراض معينة يف غري هذه األغراض

 قدم مادة أو نباتاً خمدراً أو مؤثراً   -٣
عقلياً من تلـك املـشار إليهـا يف       
البندين السابقني للتعاطي أو سـهل      
تعاطيها يف غري األحوال املـرخص      

 .ا
ـ        -٤ اً  أدار أو أعد أو هيـأ مكان

لتعاطي املواد أو النباتات املخدرة أو      

من اموعة الثانية   ) ١(اجلدول رقم   
أو نباتاً مـن النباتـات املدرجـة يف      

موعة األوىل  من ا ) ٥(اجلدول رقم   
املرفقة ذا القانون أو أي جزء مـن        
أجزاءه أو بـذوره، واملـرخص لـه       

 يف غرض أو أغراض معينة      باستعماهلا
  .يف غري هذه األغراض

 قدم مادة أو نباتاً خمدراً أو مؤثراً        -٣
عقلياً من تلك املشار إليها يف البندين       
السابقني للتعاطي أو سهل تعاطيها يف      

 .ص اغري األحوال املرخ
 أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي        -٤

املواد أو النباتات املخدرة أو املؤثرات      
العقلية من تلك املشار إليها يف البنود       



  
  
  
 

١٧١

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
املؤثرات العقلية من تلك املشار إليها     
يف البنود السابقة يف غري األحـوال       

 .املرخص ا
 تكون عقوبة اجلرائم املنصوص     -ب

عليها يف هذه املادة السجن املؤبـد       
وبغرامة ال تقل عـن ثالثـة آالف        
دينار وال جتاوز ثالثني ألف دينار يف      

 :األحوال اآلتيةأي من 
 توافر إحدى احلاالت املذكورة     -١

مـن  ) ٥(حـىت   ) ١(يف البنود من    
من هذا ) ٣٠(من املادة   ) ب(الفقرة  
 .القانون

 ارتكاب اجلرمية يف دور التعليم      -٢
أو مرافقها اخلدمية أو يف هيئـة أو        

 .السابقة يف غري األحوال املرخص ا
 تكون عقوبة اجلرائم املنـصوص   -ب

عليها يف هذه املادة الـسجن املؤبـد        
وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار       

 جتاوز ثالثني ألف دينار يف أي من    وال
 :األحوال اآلتية

 توافر إحدى احلاالت املـذكورة      -١
من الفقرة  ) ٥(حىت  ) ١(يف البنود من    

مـن هـذا    ) ٣٠(من املـادة    ) ب(
 .القانون

 ارتكاب اجلرمية يف دور التعليم أو       -٢
مرافقها اخلدمية أو يف هيئة أو مؤسسة       
ثقافية أو رياضية أو إصـالحية أو يف        
احلدائق العامة أو أماكن العالج أو يف       



  
  
  
 

١٧٢

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
ــة أو رياضــية أو  مؤســسة ثقافي
إصالحية أو يف احلدائق العامـة أو       

 يف دور العبادة أو     أماكن العالج أو  
املعسكرات أو السجون أو أمـاكن      

  .احلبس االحتياطي
 تقدمي مادة أو نباتاً خمـدراً أو        -٣

مؤثراً عقلياً من تلك املشار إليها يف       
من هذه املادة أو تسليمها     ) أ(الفقرة  

أو بيعها إىل قاصـر أو دفعـه إىل         
تعاطيها بأية وسيلة مـن وسـائل       

 أو  اإلكراه أو الغش أو الترغيـب     
  .اإلغراء أو التسهيل

  
  

ــسكرات أو   ــادة أو املع دور العب
  .السجون أو أماكن احلبس االحتياطي

 تقدمي مادة أو نباتاً خمدراً أو مؤثراً -٣
عقلياً من تلك املشار إليها يف الفقرة 

من هذه املادة أو تسليمها أو بيعها ) أ(
إىل قاصر أو دفعه إىل تعاطيها بأية 

 وسائل اإلكراه أو الغش أو وسيلة من
  .الترغيب أو اإلغراء أو التسهيل



  
  
  
 

١٧٣

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  )٣٢(مادة 

يعاقب باحلبس وبغرامة ال جتـاوز      
ثالثة آالف دينار كل من جلب أو       
استورد أو صدر أو اشترى أو أنتج       
أو صنع أو حاز أو أحـرز مـواداً         
خمدرة من تلك املدرجة يف اجلداول      

من اموعة  ) ٤،  ٣،  ٢،  ١(أرقام  
 أو مؤثرات عقلية من تلـك       األوىل

مـن  ) ١(املدرجة يف اجلدول رقم     
اموعة الثانية أو زرع أو حـاز أو    
أحرز أو اشترى نباتاً من النباتـات       

مـن  ) ٥(املدرجة يف اجلدول رقم     
اموعة األوىل أو أي جـزء مـن        
أجزائه يف أي طور من أطوار منـوه        

  )٣٢(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣٢(مادة 
  لدون تعدي

  )٣٢(مادة 
يعاقب باحلبس وبغرامة ال جتاوز ثالثة      
آالف دينار كل من جلب أو استورد       
أو صدر أو اشترى أو أنتج أو صـنع         
أو حاز أو أحرز مواداً خمدرة من تلك        

، ٣،  ٢،  ١(املدرجة يف اجلداول أرقام     
من اموعة األوىل أو مـؤثرات      ) ٤

عقلية من تلك املدرجة يف اجلـدول       
موعة الثانية أو زرع    من ا ) ١(رقم  

أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتاً مـن         
) ٥(النباتات املدرجة يف اجلدول رقم      

من اموعة األوىل أو أي جزء مـن        
أجزائه يف أي طور من أطوار منوه أو        
بذوره ، وكان ذلك بقصد التعـاطي       



  
  
  
 

١٧٤

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
أو بذوره ، وكان ذلـك بقـصد        

الشخصي يف  التعاطي أو االستعمال    
  .غري األحوال املرخص ا قانوناً

وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد      
على سبع سنوات وبغرامة ال جتاوز      
مخسة آالف دينار إذا كان ذلـك       

 أو التعـاطي أو     االجتـار بغري قصد   
االستعمال الشخـصي ويف غـري      

  .األحوال املرخص ا قانوناً

أو االستعمال الشخـصي يف غـري       
  .األحوال املرخص ا قانوناً

احلبس مدة ال تزيد وتكون العقوبة 
على سبع سنوات وبغرامة ال جتاوز 
مخسة آالف دينار إذا كان ذلك بغري 

 أو التعاطي أو االستعمال االجتارقصد 
الشخصي ويف غري األحوال املرخص 

  .ا قانوناً

  )٣٣(مادة 
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد علـى       
سبع سنوات وبغرامة ال تقل عـن       

ف ألف دينار وال جتاوز عـشرة آال    
دينار كل من ارتكـب ، بـدون        

  )٣٣(مادة 
  دون تعديل

  

 )٣٣(مادة 
  دون تعديل

 )٣٣(مادة 
يعاقب بالسجن مدة ال تزيـد علـى       
سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف       
دينار وال جتاوز عشرة آالف دينـار       

د كل من ارتكب ، بدون مقابل ، أح       



  
  
  
 

١٧٥

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
مقابل ، أحد األفعـال املنـصوص       

من  ) ٤،  ٣،  ٢،  ١(عليها يف البنود    
من هذا  ) ٣١(من املادة   ) أ(الفقرة  
  .القانون

وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل      
عن مخس سنوات وبغرامة ال تقـل       
عن ثالثة آالف دينار وال جتـاوز       
عشرة آالف دينـار إذا تـوافرت       

الت املذكورة يف البنود    إحدى احلا 
) ب(من الفقرة   ) ٣(حىت  ) ١(من  

  .من هذا القانون) ٣١(من املادة 

، ١(األفعال املنصوص عليها يف البنود      
من املـادة   ) أ(من الفقرة    ) ٤،  ٣،  ٢
  .من هذا القانون) ٣١(

وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل 
عن مخس سنوات وبغرامة ال تقل عن 
ثالثة آالف دينار وال جتاوز عشرة 
آالف دينار إذا توافرت إحدى 

) ١(احلاالت املذكورة يف البنود من 
من املادة ) ب(من الفقرة ) ٣(حىت 

  .من هذا القانون) ٣١(

  )٣٤(مادة 
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد علـى       
مخس سنوات وبغرامـة ال جتـاوز       

  )٣٤(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣٤(مادة 
  دون تعديل

  )٣٤(مادة 
يعاقب بالسجن مدة ال تزيـد علـى       
مخس سنوات وبغرامة ال جتاوز ثالثة      



  
  
  
 

١٧٦

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
ثالثة آالف دينار كل من جلب أو       
استورد أو صدر أو أنتج أو صنع أو        
أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو        
سلم أو تسلم أو نقل مؤثرات عقلية       

  جلداول أرقام  من تلك املدرجة يف ا    
من اموعة الثانيـة     ) ٤،  ٣،  ٢( 

املرفقة ذا القانون ، أو تنازل عنها       
أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة       
كانت أو توسط يف شيء من ذلك       

 أو أجتر فيهـا بأيـة       االجتاربقصد  
صورة ، وذلك يف غـري األحـوال        

   .املرخص ا قانوناً
ويعاقب بذات العقوبة كـل مـن       

يـة صـورة كانـت يف       تصرف بأ 

آالف دينار كل من جلب أو استورد       
أو صدر أو أنتج أو صنع أو أحرز أو         
حاز أو باع أو اشترى أو سـلم أو         
تسلم أو نقل مؤثرات عقلية من تلك       

، ٣،  ٢(   داول أرقام   املدرجة يف اجل  
من اموعة الثانية املرفقة ـذا       ) ٤

القانون ، أو تنازل عنـها أو تبـادل         
عليها أو صرفها بأية صفة كانـت أو      
توسط يف شيء من ذلـك بقـصد        

 أو أجتر فيها بأيـة صـورة ،         االجتار
وذلك يف غري األحوال املرخص ـا       

  .قانوناً
ويعاقب بذات العقوبة كل من 

 صورة كانت يف املؤثرات تصرف بأية



  
  
  
 

١٧٧

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
املؤثرات العقلية املـشار إليهـا يف       
الفقرة الـسابقة و املـرخص لـه        

 يف غـرض أو أغـراض       باستعماهلا
األغـراض ، أو     معينة يف غري هذه     

قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها يف      
غري األحوال املرخص ا قانوناً ، أو       
أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطيها ،        

  .بلوكان ذلك كله مبقا

العقلية املشار إليها يف الفقرة السابقة 
 يف غرض أو باستعماهلاو املرخص له 

األغراض ،  أغراض معينة يف غري هذه 
أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها 
يف غري األحوال املرخص ا قانوناً ، 

، ر أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطيهاأو أدا
  .وكان ذلك كله مبقابل

  )٣٥(مادة 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد علـى       
ستة أشهر وبغرامة ال جتاوز مائـة       

  :دينار كل من
ارتكب أحد األفعال املنصوص     -أ  

عليها يف الفقرة األوىل مـن املـادة        

  )٣٥(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣٥(مادة 
  دون تعديل

  )٣٥(مادة 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة       
أشهر وبغرامة ال جتاوز مائة دينار كل       

  :من
ارتكب أحد األفعال املنـصوص      -أ  

) ٣٤(عليها يف الفقرة األوىل من املادة     



  
  
  
 

١٧٨

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
من هـذا القـانون بقـصد      ) ٣٤(

التعاطي يف غري األحوال املرخص ا      
  .قانوناً
ارتكب أحد األفعال املنصوص     -ب

فقرة الثانية مـن املـادة      عليها يف ال  
من هذا القانون وكان ذلك     ) ٣٤(

  .بدون مقابل

من هذا القانون بقصد التعاطي يف غري       
  .األحوال املرخص ا قانوناً

ارتكب أحد األفعال املنصوص  -ب
) ٣٤(عليها يف الفقرة الثانية من املادة 

من هذا القانون وكان ذلك بدون 
  .مقابل

  )٣٦(مادة 
يعاقب باحلبس وبغرامة ال جتـاوز      
ألف دينار كل من جلب أو أستورد       

صنع أو أحـرز  أو صدر أو أنتج أو     
أو حاز أو باع أو اشترى أو سـلم         
أو تسلم أو نقل أيـة مـادة مـن          
السالئف املدرجـة يف اجلـدولني      

  )٣٦(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣٦(مادة 
  دون تعديل

  )٣٦(مادة 
يعاقب باحلبس وبغرامة ال جتاوز ألف      
دينار كل من جلب أو أسـتورد أو        
صدر أو أنتج أو صنع أو أحـرز أو         
حاز أو باع أو اشترى أو سـلم أو         
تسلم أو نقل أية مادة من الـسالئف        

أو ) ١(املدرجة يف اجلدولني رقمـي      



  
  
  
 

١٧٩

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
مـن اموعـة    ) ٢(أو  ) ١(رقمي  

الثالثة املرفقة ذا القانون أو تنازل       
عنها أو تبادل عليها أو توسـط يف        
شيء من ذلك بقصد االجتار أو اجتر       
فيها بأية صورة ، وذلـك يف غـري      

  .ألحوال املرخص ا قانوناًا
ويعاقب بذات العقوبة كـل مـن       
تصرف بأيـة صـورة كانـت يف        
السالئف املشار إليهـا يف الفقـرة       
السابقة واملرخص له باستعماهلا يف     
غرض أو أغراض معينة يف غري هذه       
األغراض، أو قـدمها للتعـاطي أو     
سهل تعاطيها يف غـري األحـوال       

 أعد  املرخص ا قانونا ، أو أدار أو      

من اموعة الثالثة املرفقة ـذا      ) ٢(
القانون أو تنازل عنها أو تبادل عليها       
أو توسط يف شيء من ذلك بقـصد        
االجتار أو اجتر فيها بأيـة صـورة ،         
وذلك يف غري األحوال املرخص ـا       

  .قانوناً
ويعاقب بذات العقوبة كل من 
تصرف بأية صورة كانت يف 

لسالئف املشار إليها يف الفقرة ا
السابقة واملرخص له باستعماهلا يف 
غرض أو أغراض معينة يف غري هذه 
األغراض، أو قدمها للتعاطي أو سهل 
تعاطيها يف غري األحوال املرخص ا 
قانونا ، أو أدار أو أعد أو هيأ مكانا 



  
  
  
 

١٨٠

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
أو هيأ مكانا لتعاطيها ، وكان ذلك       

  .كله مبقابل
  .لتعاطيها ، وكان ذلك كله مبقابل

  )٣٧(مادة 
 ال تزيد علـى     يعاقب باحلبس مدة  

أربعة أشهر وبغرامة ال جتاوز مائـة       
  :دينار كل من

 ارتكب أحد األفعال املنصوص      -أ
عليها يف الفقرة األوىل مـن املـادة        

من هـذا القـانون بقـصد      ) ٣٦(
التعاطي يف غري األحوال املرخص ا      

  .قانوناً
 ارتكب أحد األفعال املنصوص     -ب

عليها يف الفقرة الثانية مـن املـادة        
 من هذا القانون وكان ذلك      )٣٦(

  )٣٧(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣٧(مادة 
  دون تعديل

  

 )٣٧(مادة 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على أربعة   
أشهر وبغرامة ال جتاوز مائة دينار كل       

  :من
 ارتكب أحد األفعال املنـصوص      -أ

) ٣٦(عليها يف الفقرة األوىل من املادة     
طي يف غري   من هذا القانون بقصد التعا    
  .األحوال املرخص ا قانوناً

 ارتكب أحد األفعال املنصوص -ب
) ٣٦(عليها يف الفقرة الثانية من املادة 

من هذا القانون وكان ذلك بدون 
  .مقابل



  
  
  
 

١٨١

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  .بدون مقابل

  )٣٨(مادة 
جيوز للمحكمة بدالً مـن توقيـع       
العقوبة املنصوص عليها يف أي مـن     

بند ) ٣٥(فقرة أوىل ،    ) ٣٢(املواد  
أن تأمر بإيداع   ) أ(بند  ) ٣٧(،  ) أ(

من يثبت إدمانـه تعـاطي املـواد        
املخدرة أو املـؤثرات العقليـة أو       
السالئف إحدى املـصحات الـيت      
تنشأ هلذا الغـرض أو معاجلتـه يف        
إحدى املستشفيات أو العيـادات     
املتخصصة يف املعاجلـة النفـسية و       
التردد عليها وفقاً للربنامج املعمول     

  .به يف املصحة

  )٣٨(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣٨(مادة 
  دون تعديل

  )٣٨(مادة 
جيوز للمحكمة بدالً من توقيع العقوبة 
املنصوص عليها يف أي من املواد 

، ) أ(بند ) ٣٥(فقرة أوىل ، ) ٣٢(
أن تأمر بإيداع من ) أ(بند ) ٣٧(

يثبت إدمانه تعاطي املواد املخدرة أو 
املؤثرات العقلية أو السالئف إحدى 

أ هلذا الغرض أو املصحات اليت تنش
معاجلته يف إحدى املستشفيات أو 
العيادات املتخصصة يف املعاجلة 
النفسية و التردد عليها وفقاً للربنامج 

  .املعمول به يف املصحة



  
  
  
 

١٨٢

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  )٣٩(مادة 

يكون اإلفراج عن املودع يف املصحة  
بقرار من قاضي تنفيذ العقاب بنـاًء     

 اللجنة املنصوص عليها    اقتراحعلى  
من هذا القـانون ،     ) ٤٠(يف املادة   

وال جيوز أن تقل مدة اإليـداع يف        
املصحة عن ثالثة أشهر وال تزيـد       
على سنة ، مامل ينص القانون على       

  .خالف ذلك
وترفع اللجنة أمر املودع إىل احملكمة      
عن طريق النيابة العامة للحكم عليه      
بالعقوبة املقررة يف أي من األحوال      

  :اآلتية
  .عدم جدوى اإليداع -أ 

  )٣٩(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣٩(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣٩(مادة 
يكون اإلفراج عن املودع يف املصحة      
بقرار من قاضي تنفيذ العقاب بنـاًء       

 اللجنة املنصوص عليها يف     اقتراحعلى  
 القـانون ، وال     من هذا ) ٤٠(املادة  

جيوز أن تقل مدة اإليداع يف املصحة       
عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة ،        
  .مامل ينص القانون على خالف ذلك

وترفع اللجنة أمر املودع إىل احملكمـة     
عن طريق النيابة العامة للحكم عليـه       
بالعقوبة املقررة يف أي من األحـوال       

  :اآلتية
  .عدم جدوى اإليداع -أ 

ء املـدة القـصوى     انتها -ب  



  
  
  
 

١٨٣

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
انتهاء املـدة القـصوى      -ب  

  .املقررة لإليداع دون شفائه
خمالفتـه للواجبـات الـيت    - ج

يقتضيها تنفيـذ الربنـامج     
 .املعمول به يف املصحة

ارتكابه ألية جرميـة مـن       - د
اجلرائم املنصوص عليهـا يف   

 .هذا القانون
وتسترتل املدة اليت قضاها املودع يف      
املصحة من أية عقوبة سالبة للحرية      

 ، وذلك بالنسبة لألحوال     توقع عليه 
و ) أ(املنصوص عليهـا يف البنـود       

  .من الفقرة السابقة) جـ(و ) ب(
  

  .املقررة لإليداع دون شفائه
خمالفته للواجبـات الـيت      -ج  

يقتضيها تنفيذ الربنامج املعمول به     
 .يف املصحة

ارتكابه ألية جرميـة مـن       -د  
اجلرائم املنصوص عليها يف هـذا      

 .القانون
وتسترتل املدة اليت قضاها املودع يف 
املصحة من أية عقوبة سالبة للحرية 

 وذلك بالنسبة لألحوال توقع عليه ،
) ب(و ) أ(املنصوص عليها يف البنود 

  .من الفقرة السابقة) جـ(و 



  
  
  
 

١٨٤

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  )٤٠(مادة 
جلنة اإلشـراف   " تنشأ جلنة تسمى    

تشكل برئاسة ممثل عـن    " والرعاية  
الوزارة وعضوية أحد القضاة وعضو   
من النيابة العامة وممثلني عـن وزارة   
الداخلية ووزارة العمل والـشؤون     

  .اعية وثالثة خيتارهم الوزيراالجتم
ويصدر قرار من الوزير ، كل ثالث       
سنوات ، بتسمية أعضاء اللجنة بناًء      

، على ترشيحات اجلهات التابعني هلا    
على أن يتضمن هذا القرار تنظـيم       

  .عمل اللجنة

 )٤٠(مادة 
ــارة  • ووزارة ( مت اســتبدال عب

بعبـارة         ) التنمية االجتماعيـة    
لــشؤون ووزارة العمــل وا( 

الواردة يف الفقرة    ) االجتماعية
 .األوىل من املادة

  
وعلى ذلك يكون نص املـادة      

  :بعد التعديل
جلنة اإلشـراف   " تنشأ جلنة تسمى    

تشكل برئاسة ممثل عـن    " والرعاية  
الوزارة وعضوية أحد القضاة وعضو   
من النيابة العامة وممثلني عـن وزارة   

 االجتماعيةالتنمية  ووزارة  الداخلية  

  )٤٠(مادة 
توصي اللجنة باملوافقة على تعديل     

  .جملس النواب

  )٤٠(مادة 
 جلنـة اإلشـراف  " تنشأ جلنة تسمى   

تشكل برئاسة ممثل عـن     " والرعاية  
الوزارة وعضوية أحد القضاة وعضو     
من النيابة العامة وممثلني عـن وزارة       

 االجتماعيةالتنمية  ووزارة  الداخلية  
  .وثالثة خيتارهم الوزير

ويصدر قرار من الوزير ، كل ثالث       
سنوات ، بتسمية أعضاء اللجنة بنـاًء   
على ترشيحات اجلهات التابعني هلا ،      

لى أن يتضمن هذا القـرار تنظـيم        ع
  .عمل اللجنة



  
  
  
 

١٨٥

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  .ثالثة خيتارهم الوزيرو

ويصدر قرار من الوزير ، كل ثالث       
سنوات ، بتسمية أعضاء اللجنة بناًء      

، على ترشيحات اجلهات التابعني هلا    
على أن يتضمن هذا القرار تنظـيم       

  .عمل اللجنة
  )٤١(مادة 

جلنة اإلشراف والرعاية مـا      تتوىل
  :يأيت
ــودعني -أ ــى امل ــراف عل  اإلش

  .باملصحة
 دراسـة احلالـة االقتـصادية    -ب

واالجتماعية ألسر احملكوم علـيهم     
بالعقوبات أو التـدابري املنـصوص      

  )٤١(مادة 
 وزير التنمية   (مت استبدال عبارة     •

وزيـر   ( بعبارة)  ةاالجتماعي
 ) العمل والشؤون االجتماعية  

 .من املادة) ب(الواردة يف البند 
 املـادة   وعلى ذلك يكون نص   

  :بعد التعديل
  

  )٤١(مادة 
توصي اللجنـة باملوافقـة علـى       
التعديل الـذي أجـراه جملـس       

  .النواب

 )٤١(مادة 
  :جلنة اإلشراف والرعاية ما يأيت تتوىل

  . اإلشراف على املودعني باملصحة-أ
ــصادية -ب ــة االقت ــة احلال  دراس

تماعية ألسر احملكـوم علـيهم      واالج
بالعقوبات أو التدابري املنصوص عليها     
يف هذا القانون ، ورفع التوصية بشأن       
احتياج تلك األسر لإلعانة الـشهرية      



  
  
  
 

١٨٦

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
عليها يف هـذا القـانون ، ورفـع         

ج تلك األسـر    التوصية بشأن احتيا  
لإلعانة الشهرية إىل وزير العمـل      

  .والشؤون االجتماعية
 رعاية احملكوم عليهم بالعقوبات     -ج

أو التدابري املنصوص عليها يف هـذا       
القانون بعد اإلفراج عنهم والتنسيق     
مع اجلهات املعنية بشأن إجياد فرص      

 .عمل مناسبة هلم
 متابعة املفرج عنـهم وتقـدمي       -د

هلم ومـساعدم   النصح واإلرشاد   
على ختطي العقبات اليت حتول دون      

 .اندماجهم يف اتمع
 أية اختصاصات أخرى ينص     -هـ

  
جلنة اإلشراف والرعاية مـا      تتوىل
  :يأيت
ــودعني -أ ــى امل ــراف عل  اإلش

  .باملصحة
 دراسـة احلالـة االقتـصادية    -ب

واالجتماعية ألسر احملكوم علـيهم     
بالعقوبات أو التـدابري املنـصوص      
عليها يف هـذا القـانون ، ورفـع         
التوصية بشأن احتياج تلك األسـر      

وزير التنميـة   ىل  لإلعانة الشهرية إ  
  .االجتماعية

 رعاية احملكوم عليهم بالعقوبات     -ج
أو التدابري املنصوص عليها يف هـذا       

  .وزير التنمية االجتماعيةإىل 
 رعاية احملكوم عليهم بالعقوبات     -ج

أو التدابري املنصوص عليها يف هـذا       
يق القانون بعد اإلفراج عنهم والتنـس     

مع اجلهات املعنية بشأن إجياد فـرص       
 .عمل مناسبة هلم

 متابعة املفرج عنهم وتقدمي النصح      -د
واإلرشاد هلم ومساعدم على ختطي     
العقبات اليت حتول دون اندماجهم يف      

 .اتمع
 أية اختصاصات أخرى ينص -هـ

  .عليها هذا القانون



  
  
  
 

١٨٧

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 .عليها هذا القانون

  
القانون بعد اإلفراج عنهم والتنسيق     
مع اجلهات املعنية بشأن إجياد فرص      

 .عمل مناسبة هلم
 متابعة املفرج عنـهم وتقـدمي       -د

النصح واإلرشاد هلم ومـساعدم     
 حتول دون   على ختطي العقبات اليت   

 .اندماجهم يف اتمع
 أية اختصاصات أخرى ينص     -هـ

  .عليها هذا القانون
 )٤٢(مادة 

ال تقام الدعوى اجلنائية على مـن       
ىل جلنة اإلشراف والرعايـة     يتقدم إ 

من متعـاطي املـواد املخـدرة أو        
املؤثرات العقلية أو السالئف مـن      

 )٤٢(مادة 
  دون تعديل

  

  )٤٢(مادة 
أو ( توصي اللجنة حبذف عبارة 

  الواردة يف الفقرتان)السالئف
 .من املادةواألخرية األوىل 

  

 )٤٢(مادة 
ال تقام الدعوى اجلنائية علـى مـن        
يتقدم إىل جلنة اإلشراف والرعاية من      
متعاطي املواد املخدرة أو املـؤثرات      

 أو  –لعقلية من تلقاء نفسه للعـالج       ا



  
  
  
 

١٨٨

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 أو بطلب من    –تلقاء نفسه للعالج    

زوجة أو أحد أقاربه حىت الدرجـة       
 على أن يوضـع حتـت       –الرابعة  

املالحظة يف املصحة ملدة ال تزيـد       
على شهر ، فـإن ثبـت إدمانـه         
 وحاجته إىل العالج وقـع إقـراراً      
بقبول بقائه باملصحة ملدة ال تزيـد       

فإن شفي خالهلا   .  على ستة أشهر  
تقرر إدارة املصحة خروجـه ، وإن       
رأت حاجته إىل العالج بعد انتهاء      
فترة املالحظة أو استمرار بقائه بعد      
مدة الستة أشهر ، ومل يوافق املريض       
على ذلك كتابة ، تقدم تقريـراً إىل    

عد مساع  اللجنة املشار إليها لتقرر ب    

بطلب من زوجة أو أحد أقاربه حىت       
 على أن يوضع حتت     –الدرجة الرابعة   

املالحظة يف املصحة ملدة ال تزيد على       
شهر ، فإن ثبت إدمانه وحاجتـه إىل        
العالج وقع إقـراراً بقبـول بقائـه        

.  باملصحة ملدة ال تزيد على ستة أشهر      
ة املـصحة  فإن شفي خالهلا تقرر إدار   

ــه إىل  ــه ، وإن رأت حاجت خروج
العالج بعد انتهاء فترة املالحظـة أو       
استمرار بقائه بعد مدة الستة أشهر ،       
ومل يوافق املريض على ذلك كتابة ،       
تقدم تقريراً إىل اللجنة املشار إليهـا       
لتقرر بعد مساع أقواله ومن ترى مساع       
أقواهلم خروج املريض أو اسـتمرار      



  
  
  
 

١٨٩

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
أقواله ومن تـرى مسـاع أقـواهلم     
خروج املريض أو استمرار بقائـه      

، املصحة للعالج ملدة أو ملدد أخرى    ب
على أال تزيد مدة بقائه باملـصحة       
على سنة ، وعلـى إدارة املـصحة        
إخطار املريض كتابة بالقرار الصادر     
باستمرار إيداعه خالل ثالثة أيام من    

ار تاريخ صدوره ، وعليها تنفيذ قر     
ساعة التاليـة   ) ٢٤(اخلروج خالل   

  .لصدوره
وجيوز للمريض التظلم مـن قـرار       
اللجنة  الصادر باستمرار إيداعه إىل      
احملكمة الكربى اجلنائية منعقـدة يف      

  .غرفة املشورة

لعالج ملدة أو ملـدد     املصحة ل بقائه ب 
، على أال تزيد مـدة بقائـه        أخرى

باملصحة على سـنة ، وعلـى إدارة        
املصحة إخطار املريض كتابة بالقرار     
الصادر باستمرار إيداعه خالل ثالثة     
أيام من تاريخ صدوره ، وعليها تنفيذ       

سـاعة  ) ٢٤(قرار اخلروج خـالل     
  .التالية لصدوره

ة  وجيوز للمريض التظلم من قرار اللجن     
الصادر باستمرار إيداعه إىل احملكمـة      
الكربى اجلنائية منعقـدة يف غرفـة       

  .املشورة
وال تسري أحكام هذه املادة على من 
ضبط يتعاطى املواد املخدرة أو 



  
  
  
 

١٩٠

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
وال تسري أحكام هذه املادة علـى       
من ضبط يتعاطى املواد املخدرة أو      
املؤثرات العقليـة أو الـسالئف أو       

لدعوى اجلنائية ذه   حركت عليه ا  
  .اجلرمية

املؤثرات العقلية أو حركت عليه 
  .الدعوى اجلنائية ذه اجلرمية

  )٤٣(مادة 
تعد مجيع البيانات واملعلومات الـيت    

 القائمني بالعمـل يف     تصل إىل علم  
شؤون عالج املدمنني أو املتعاطني ،      
من األسرار اليت يعاقب على إفشائها    

من ) ٣٧١(بالعقوبة املقررة يف املادة     
  .قانون العقوبات

  
  

  )٤٣(مادة 
  دون تعديل

  

 )٤٣(مادة 
  دون تعديل

  

 )٤٣(مادة 
تعد مجيع البيانات واملعلومات اليت 

يف تصل إىل علم القائمني بالعمل 
شؤون عالج املدمنني أو املتعاطني ، 
من األسرار اليت يعاقب على إفشائها 

من ) ٣٧١(بالعقوبة املقررة يف املادة 
  .قانون العقوبات



  
  
  
 

١٩١

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  )٤٤(مادة 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد علـى       
سنة وبغرامة ال جتاوز ثالثـة آالف       
دينار أو بإحدى هاتني العقـوبتني      
كل من ضبط يف أي مكان أعد أو        

أ لتعـاطي املـواد املخـدرة أو        هي
املؤثرات العقليـة وكـان جيـري       
تعاطيها فيه مع علمه بـذلك ، وال        
يسري هذا احلكم على الـزوج أو       
الزوجة أو أصول أو فروع من أعد       

  .أو هيأ املكان املشار إليه

  )٤٤(مادة 
  دون تعديل

  

  )٤٤(مادة 
  دون تعديل

  

 )٤٤(مادة 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة 

بغرامة ال جتاوز ثالثة آالف دينار أو و
بإحدى هاتني العقوبتني كل من ضبط 
يف أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي املواد 
املخدرة أو املؤثرات العقلية وكان 
جيري تعاطيها فيه مع علمه بذلك ، 
وال يسري هذا احلكم على الزوج أو 
الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو 

  .هيأ املكان املشار إليه

  )٤٥(مادة 
مع عدم اإلخالل بأحكـام املـواد       
السابقة يعاقب بغرامة ال جتاوز ثالثة      

  )٤٥(مادة 
  دون تعديل

  

  )٤٥(مادة 
  دون تعديل

  )٤٥(مادة 
مع عدم اإلخالل بأحكـام املـواد       
السابقة يعاقب بغرامة ال جتاوز ثالثة      



  
  
  
 

١٩٢

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
آالف دينار ، كل من حيرز مـواداً        
خمدرة أو مؤثرات عقلية أو سالئف      
رخص له باالجتار فيها أو حيازـا       
ومل ميسك السجل املشار إليـه يف       

من هـذا القـانون أو      ) ٢٨(املادة  
  .يتعمد إخفاءه
وبة الغرامة اليت ال جتاوز     وتكون العق 

مخسمائة دينار يف حالة عدم القيام      
بالقيد يف هذا السجل وفقاً للطريقة      
اليت حتددها الوزارة، أو يف حالـة       
عدم القيام بإرسال الكشف املشار     

من هذا القانون   ) ٢٩(إليه يف املادة    
  .خالل املدة املقررة لذلك

آالف دينار ، كل من حيـرز مـواداً       
خمدرة أو مؤثرات عقلية أو سـالئف       
رخص له باالجتار فيها أو حيازا ومل       
ميسك السجل املشار إليه يف املـادة       

من هذا القـانون أو يتعمـد       ) ٢٨(
  .إخفاءه

ة الغرامة اليت ال جتاوز وتكون العقوب
مخسمائة دينار يف حالة عدم القيام 
بالقيد يف هذا السجل وفقاً للطريقة 
اليت حتددها الوزارة، أو يف حالة عدم 
القيام بإرسال الكشف املشار إليه يف 

من هذا القانون خالل ) ٢٩(املادة 
  .املدة املقررة لذلك

  



  
  
  
 

١٩٣

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  )٤٦(مادة 

ف يعاقب بغرامة ال جتاوز ثالثة آال     
دينار، كل من خالف أحكـام أي       

و ) ١٩(و  ) ١٨(و  ) ١٧(من املواد   
و ) ٢٤(و  ) ٢٣(و  ) ٢٢(و  ) ٢٠(
من هذا القـانون، وجيـوز      ) ٢٥(

احلكم فضالً عن الغرامـة بوقـف       
املخالف عن مزاولة املهنة ملـدة ال       

  .تزيد على سنة
ويعاقب بذات العقوبة ، كل مـن       
خالف أحكام القرار الصادر مـن      

من ) ٢٧( لنص املادة    ماالًإعالوزير  
  .هذا القانون

  

  )٤٦(مادة 
  دون تعديل

  

  )٤٦(مادة 
  دون تعديل

  

  )٤٦(مادة 
يعاقب بغرامة ال جتاوز ثالثـة آالف       
دينار، كل من خالف أحكام أي من       

ــواد  و ) ١٩(و ) ١٨(و ) ١٧(املـ
و ) ٢٤(و  ) ٢٣(و  ) ٢٢(و  ) ٢٠(
من هذا القانون، وجيوز احلكم     ) ٢٥(

امة بوقف املخالف عن    فضالً عن الغر  
  .مزاولة املهنة ملدة ال تزيد على سنة

ويعاقب بذات العقوبة ، كل من 
خالف أحكام القرار الصادر من 

من ) ٢٧( لنص املادة إعماالًالوزير 
  .هذا القانون

  



  
  
  
 

١٩٤

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  )٤٧(مادة 

يعاقب بغرامـة ال تقـل عـن         -أ
مخسمائة دينار وال جتـاوز ثالثـة       
آالف دينار كل من رخـص لـه        

ة مواد خمدرة أو مؤثرات عقلية      حبياز
أو سالئف واحتفظ بكميات تزيد     
على الكميات الناجتة عـن تعـدد       
عمليات الوزن أو تقل عنها شريطة      
أال يزيد الفرق زيادة أو نقـصاً يف        

  :الوزن على النسب التالية
يف الكميات اليت ال يزيد   % ١٠ -١

 .وزا على غرام واحد
يف الكميات اليت يزيـد     % ٥ -٢

٢٥ا على غرام وال تتجـاوز       وز 

  )٤٧(مادة 
  دون تعديل

  

  )٤٧(مادة 
  دون تعديل

  

  )٤٧(مادة 
يعاقـب بغرامــة ال تقـل عــن    -أ

مخسمائة دينار وال جتاوز ثالثة آالف      
دينار كل من رخص له حبيازة مـواد        

رة أو مؤثرات عقلية أو سـالئف       خمد
واحتفظ بكميات تزيد على الكميات     
الناجتة عن تعدد عمليات الـوزن أو       
تقل عنها شريطة أال يزيد الفرق زيادة      
  :أو نقصاً يف الوزن على النسب التالية

يف الكميات اليت ال يزيد     % ١٠ -١
 .وزا على غرام واحد

يف الكميات اليت يزيد وزا     % ٥ -٢
 غرامـاً   ٢٥م وال تتجـاوز     على غرا 

شريطة أال يزيد مقدار املسموح بـه       



  
  
  
 

١٩٥

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
غراماً شـريطة أال يزيـد مقـدار        

  . سنتيغراما٥٠ًاملسموح به على 
يف الكميات اليت يزيـد     % ٢ -٣

 . غراما٢٥ًوزا على 
ــدرة أو % ٥ -٤ ــواد املخ يف امل

املؤثرات العقلية أو السالئف السائلة     
 .أياً كان مقدارها

ويف حالة العود إىل ارتكـاب       -ب
ملنصوص عليهـا يف    إحدى اجلرائم ا  

من هذه املـادة تكـون      ) أ(الفقرة  
العقوبة احلبس ومثلي الغرامة املقررة     

  .أو إحدى هاتني العقوبتني
  
  

  . سنتيغراما٥٠ًعلى 
يف الكميات اليت يزيد وزا     % ٢ -٣

 . غراما٢٥ًعلى 
ــدرة أو  % ٥ -٤ ــواد املخ يف امل

املؤثرات العقلية أو السالئف السائلة     
 .أياً كان مقدارها

ويف حالة العود إىل ارتكاب  -ب
ها يف إحدى اجلرائم املنصوص علي

من هذه املادة تكون ) أ(الفقرة 
العقوبة احلبس ومثلي الغرامة املقررة 

  .أو إحدى هاتني العقوبتني



  
  
  
 

١٩٦

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  )٤٨(مادة 

يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن      
ثالثة آالف دينار وال جتاوز عشرة      
آالف دينار ، كل من تعدى علـى        
أحد املوظفني العموميني القـائمني     

ون أو  على تنفيذ أحكام هذا القـان     
اللوائح أو القرارات املنفذة له ، أو       
قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأديـة       

  .وظيفته أو بسببها
وتكون العقوبة السجن املؤبـد إذا      
  نشأ عن التعدي أو املقاومة عاهـة       

، أو إذا كان اجلاين حيمـل       مستدمية
سالحاً أو كان من رجال الـسلطة       

  .املنوط م احملافظة على األمن

  )٤٨(مادة 
  دون تعديل

  

 )٤٨(مادة 
  دون تعديل

 )٤٨(مادة 
يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عـن       
ثالثة آالف دينار وال جتاوز عـشرة       
آالف دينار ، كل من تعدى علـى        
أحد املوظفني العموميني القائمني على     

ون أو اللـوائح    تنفيذ أحكام هذا القان   
أو القرارات املنفذة لـه ، أو قاومـه         
بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو      

  .بسببها
وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا نشأ      
  عــن التعــدي أو املقاومــة عاهــة 

، أو إذا كان اجلـاين حيمـل      مستدمية
سالحاً أو كان من رجال الـسلطة       

  .املنوط م احملافظة على األمن



  
  
  
 

١٩٧

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 العقوبة اإلعـدام إذا أدى       وتكون

  .االعتداء أو املقاومة إىل املوت
 العقوبة اإلعدام إذا أدى وتكون

  .االعتداء أو املقاومة إىل املوت
  )٤٩(مادة 

يعاقب باإلعدام كل من قتل عمداً      
أحد املوظفني العموميني القـائمني     
على تنفيذ أحكام هذا القـانون أو       

ت املنفذة له أثناء    االلوائح أو القرار  
  .تأدية وظيفته أو بسببها

  )٤٩(مادة 
  دون تعديل

  
  
  
  

 )٤٩(مادة 
  دون تعديل

  

  )٤٩(مادة 
يعاقب باإلعدام كل من قتل عمداً 
أحد املوظفني العموميني القائمني على 
تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح 

ت املنفذة له أثناء تأدية اأو القرار
  .وظيفته أو بسببها

 )٥٠(مادة 
يف تطبيق أحكام هذا القـانون ، ال        
جيوز احلكم بوقف تنفيذ العقوبـة      

ة يف جنحة على من سـبق       الصادر
احلكم عليه يف إحـدى اجلـرائم       

  )٥٠(مادة 
  دون تعديل

  

  )٥٠(مادة 
  دون تعديل

  )٥٠(مادة 
 ال  يف تطبيق أحكام هذا القـانون ،      

جيوز احلكم بوقف تنفيـذ العقوبـة       
الصادرة يف جنحة على مـن سـبق        
احلكم عليـه يف إحـدى اجلـرائم        



  
  
  
 

١٩٨

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  .املنصوص عليها يف هذا القانون

ويف مجيع األحوال تكون األحكـام    
احلضورية الصادرة يف اجلنح واجبة     
التنفيذ فوراً ولـو مـع حـصول        

  .استئنافها

  .املنصوص عليها يف هذا القانون
ويف مجيع األحوال تكون األحكام 
احلضورية الصادرة يف اجلنح واجبة 
التنفيذ فوراً ولو مع حصول 

  .استئنافها
  )٥١(مادة 

سن مع عدم اإلخالل حبقوق الغري ح     
النية ، حيكم يف مجيـع األحـوال        
مبصادرة املواد املخدرة أو املؤثرات     
العقليــة أو الــسالئف وكــذلك 
ــة   ــزة واألدوات واألوعي األجه
املستعملة ووسائل النقل إذا كانت     
معدة هلذه الغاية واليت تضبط إعماالً      

  .ألحكام القانون

  )٥١(مادة 
  دون تعديل

  

  )٥١(مادة 
  دون تعديل

  

 )٥١(مادة 
مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن      
النية ، حيكـم يف مجيـع األحـوال         

 املواد املخدرة أو املـؤثرات      مبصادرة
العقلية أو السالئف وكذلك األجهزة     
واألدوات واألوعية املستعملة ووسائل    
النقل إذا كانت معدة هلـذه الغايـة        
  .واليت تضبط إعماالً ألحكام القانون

وتتلف املواد واملستحضرات املضبوطة    



  
  
  
 

١٩٩

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
ــواد واملستحــضرات  ــف امل وتتل
 املضبوطة أو يتم تسليمها إلحـدى     
اجلهات احلكومية املـرخص هلـا      
بالتعامل يف هذه املواد لالنتفاع ا ،       
وذلك كله حتت إشراف جلنة يصدر     
بتشكيلها وتنظيم عملها قرار مـن      

  .وزير العدل

أو يتم تسليمها إلحـدى اجلهـات       
 هذه  احلكومية املرخص هلا بالتعامل يف    

املواد لالنتفاع ا ، وذلك كله حتت       
إشراف جلنة يصدر بتشكيلها وتنظيم     

  .عملها قرار من وزير العدل
  

  )٥٢(مادة 
مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن      
النية ، حيكم بإغالق كـل حمـل        
مرخص له باالجتار يف املواد املخدرة      
أو املؤثرات العقلية أو السالئف أو      

خر غري معـد    حيازا أو أي حمل آ    
للسكن أو غري مسكون ملدة ال تقل       

  )٥٢(مادة 
  دون تعديل

  

  )٥٢(مادة 
  دون تعديل

  )٥٢(مادة 
مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن      
النية ، حيكم بإغالق كل حمل مرخص       
له باالجتـار يف املـواد املخـدرة أو         
املؤثرات العقليـة أو الـسالئف أو       

 أو أي حمل آخر غـري معـد         حيازا
للسكن أو غري مسكون ملدة ال تقـل        



  
  
  
 

٢٠٠

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة       
إذا وقعت فيـه إحـدى اجلـرائم        

و ) ٣٠(املنصوص عليها يف املـواد      
من هـذا   ) ٣٤(و  ) ٣٣(و  ) ٣١(

القانون ، ويف حالة العـود حيكـم        
بإلغاء الترخيص ائياً أو بـإغالق      
احملل ملدة غري حمـددة ، ويف هـذه         

 ال يصرح بفتح احملـل إال إذا        احلالة
أعد لغرض مشروع وبعد موافقـة      

  .النيابة العامة

عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة إذا        
وقعت فيه إحدى اجلرائم املنـصوص      

ــواد  ــا يف امل و ) ٣١(و ) ٣٠(عليه
من هذا القانون ، ويف     ) ٣٤(و  ) ٣٣(

حالة العود حيكم بإلغـاء التـرخيص       
ائياً أو بإغالق احملل ملدة غري حمددة ،     

 هذه احلالة ال يصرح بفتح احملـل        ويف
إال إذا أعد لغرض مـشروع وبعـد        

  .موافقة النيابة العامة
  

  )٥٣(مادة 
يعفى من العقوبات املنصوص عليها     

ــواد  ) ٣٤(و ) ٣١(و ) ٣٠(يف امل
فقرة أوىل مـن    ) ٣٦(فقرة أوىل و    

  )٥٣(مادة 
  دون تعديل

  

  )٥٣(مادة 
  دون تعديل

  

  )٥٣(مادة 
يعفى من العقوبات املنصوص عليها 

فقرة ) ٣٤(و ) ٣١(و ) ٣٠(ملواد يف ا
فقرة أوىل من هذا ) ٣٦(أوىل و 



  
  
  
 

٢٠١

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
هذا القانون كل من بادر من اجلناة       
بإبالغ السلطات العامة عن اجلرمية     

كبة قبل علمهـا ـا ، وإذا مت        املرت
اإلبالغ بعد علم السلطات باجلرمية     
فيشترط لإلعفاء مـن العقوبـة أن       
يؤدي اإلبالغ إىل ضبط باقي اجلناة      
أو الكشف عن األشخاص الـذين      

  .اشتركوا يف اجلرمية

القانون كل من بادر من اجلناة بإبالغ 
السلطات العامة عن اجلرمية املرتكبة 
قبل علمها ا ، وإذا مت اإلبالغ بعد 
علم السلطات باجلرمية فيشترط 
لإلعفاء من العقوبة أن يؤدي اإلبالغ 

ف عن إىل ضبط باقي اجلناة أو الكش
  .األشخاص الذين اشتركوا يف اجلرمية

  )٥٤(مادة 
جيوز للمحكمة أن حتكم على مـن       
سبق احلكم عليه يف إحدى اجلرائم      
املنصوص عليها يف هـذا القـانون       
باإلضافة للعقوبة املقررة ، بأحـد      

  :التدابري اآلتية

  )٥٤(مادة 
أو ملدة حمددة   ( مت حذف عبارة     •

) ال تقل عن ثـالث سـنوات        
مـن  ) ز(الواردة يف اية البند     

  .املادة
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد   

  )٥٤(مادة 
توصي اللجنة باملوافقة على 

  التعديل الذي أجراه جملس النواب

  )٥٤(مادة 
جيوز للمحكمة أن حتكم على مـن       
سبق احلكم عليه يف إحدى اجلـرائم       

ص عليهـا يف هـذا القـانون     املنصو
باإلضافة للعقوبة املقـررة ، بأحـد       

  :التدابري اآلتية



  
  
  
 

٢٠٢

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
اإليداع يف إحدى مؤسـسات      -أ

التدريب املهين أو يف مصحة ملدة ال       
  .سنةتزيد على 

  .حتديد اإلقامة يف مكان معني -ب
 .منع اإلقامة يف مكان معني -ج
 .اإللزام باإلقامة يف املوطن -د

حظر ارتياد أماكن أو حمـال       -هـ
 .معينة
احلرمان من ممارسـة مهنـة أو        -و

 .حرفة معينة
إبعاد األجنيب من اململكة ائياً      -ز

أو ملدة حمددة ال تقل عـن ثـالث         
 .سنوات

 تقل مدة التدبري احملكوم     وال جيوز أن  

  :التعديل
  

جيوز للمحكمة أن حتكم على مـن       
سبق احلكم عليه يف إحدى اجلرائم      
املنصوص عليها يف هـذا القـانون       
باإلضافة للعقوبة املقررة ، بأحـد      

  :التدابري اآلتية
اإليداع يف إحدى مؤسـسات      -أ

التدريب املهين أو يف مصحة ملدة ال       
  .تزيد على سنة

  .حتديد اإلقامة يف مكان معني -ب
 .منع اإلقامة يف مكان معني -ج
 .اإللزام باإلقامة يف املوطن -د

حظر ارتياد أماكن أو حمـال       -هـ

اإليداع يف إحـدى مؤسـسات       -أ
التدريب املهين أو يف مصحة ملـدة ال        

  .تزيد على سنة
  .حتديد اإلقامة يف مكان معني -ب
 .منع اإلقامة يف مكان معني -ج
 .اإللزام باإلقامة يف املوطن -د

ن أو حمـال    حظر ارتياد أماك   -هـ
 .معينة
احلرمان من ممارسـة مهنـة أو        -و

 .حرفة معينة
 .إبعاد األجنيب من اململكة ائياً -ز

وال جيوز أن تقل مدة التدبري احملكوم       
به عن سنة وال تزيد علـى ثـالث         
سنوات ، وذلك بالنـسبة للتـدابري       



  
  
  
 

٢٠٣

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 عن سنة وال تزيد على ثـالث        به

، وذلك بالنـسبة للتـدابري      سنوات
) ب(املنصوص عليها يف البنود من      

 ).و(حىت 
ويف حالة خمالفة احملكوم عليه التدبري      
احملكوم به يعاقب باحلبس مـدة ال       
تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على        
سنة وبغرامة ال جتاوز ثالثـة آالف       

  .ار أو بإحدى هاتني العقوبتنيدين
  

 .معينة
رمان من ممارسـة مهنـة أو       احل -و

 .حرفة معينة
 .إبعاد األجنيب من اململكة ائياً -ز

وال جيوز أن تقل مدة التدبري احملكوم       
به عن سنة وال تزيد على ثـالث        
سنوات ، وذلك بالنسبة للتـدابري      

) ب(املنصوص عليها يف البنود من      
  ).و(حىت 

ويف حالة خمالفة احملكوم عليه التدبري      
اقب باحلبس مـدة ال     احملكوم به يع  

تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على        
سنة وبغرامة ال جتاوز ثالثـة آالف       

  .دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني

) ب(املنصوص عليها يف البنود مـن       
  ).و(حىت 

ه التـدبري   ويف حالة خمالفة احملكوم علي    
احملكوم به يعاقب باحلبس مدة ال تقل       
عن ثالثة أشهر وال تزيد على سـنة        
وبغرامة ال جتاوز ثالثة آالف دينار أو       

  .بإحدى هاتني العقوبتني



  
  
  
 

٢٠٤

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  

 )٥٥(مادة 
يعاقب على الشروع يف ارتكـاب      
اجلنح املنصوص عليهـا يف هـذا       
القانون بنصف العقوبـة املقـررة      

  .للجرمية التامة
  

  )٥٥(مادة 
  دون تعديل

  

  )٥٥(مادة 
  دون تعديل

  

 )٥٥(مادة 
يعاقب على الـشروع يف ارتكـاب       
اجلنح املنصوص عليها يف هذا القانون      
  .بنصف العقوبة املقررة للجرمية التامة

  

 )٥٦(مادة 
فقرة ثانية  ) ١٨(يسري حكم املادة    

حـىت  ) ٩٨(وأحكام املواد مـن     
من قـانون اإلجـراءات     ) ١٠٣(

م املنصوص عليها   اجلنائية على اجلرائ  
ــواد  ) ٣٤(و ) ٣١(و ) ٣٠(يف امل

فقرة أوىل مـن    ) ٣٦(فقرة أوىل و    

  )٥٦(مادة 
  دون تعديل

  

  )٥٦(مادة 
  دون تعديل

  

 )٥٦(مادة 
فقرة ثانيـة   ) ١٨(يسري حكم املادة    
) ١٠٣(حىت  ) ٩٨(وأحكام املواد من    

من قانون اإلجراءات اجلنائية علـى      
ـ    ا يف املـواد    اجلرائم املنصوص عليه

فقرة أوىل و   ) ٣٤(و  ) ٣١(و  ) ٣٠(
  .فقرة أوىل من هذا القانون) ٣٦(



  
  
  
 

٢٠٥

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
    .هذا القانون

  )٥٧(مادة 
ال جيوز للمحكمة عنـد تطبيـق       

مـن قـانون    ) ٧٢(أحكام املادة   
العقوبات الرتول بالعقوبة املنصوص    

و ) ٣٠(عليها يف أي من املـادتني       
من هذا القـانون    ) ب(فقرة  ) ٣١(

  .عن السجن ملدة عشر سنوات

  )٥٧(مادة 
  دون تعديل

  

 )٥٧(مادة 
  دون تعديل

  

  )٥٧(مادة 
ال جيوز للمحكمة عند تطبيق أحكام 

من قانون العقوبات ) ٧٢(املادة 
الرتول بالعقوبة املنصوص عليها يف أي 

) ب(فقرة ) ٣١(و ) ٣٠(من املادتني 
من هذا القانون عن السجن ملدة عشر 

  .سنوات
 الفصل التاسع
  أحكام ختامية

  )٥٨(مادة 
لسنة ) ٤(يلغى املرسوم بقانون رقم     

 بشأن مراقبة التـداول يف       ١٩٧٣
املـواد واملستحــضرات املخــدرة  

 الفصل التاسع
  أحكام ختامية

  )٥٨(مادة 
  دون تعديل

  

 الفصل التاسع
  أحكام ختامية

  )٥٨(مادة 
  دون تعديل

 الفصل التاسع
  أحكام ختامية

  )٥٨(مادة 
لسنة ) ٤(م يلغى املرسوم بقانون رق

 بشأن مراقبة التداول يف املواد ١٩٧٣
  .واملستحضرات املخدرة واستعماهلا



  
  
  
 

٢٠٦

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  .واستعماهلا

  )٥٩(مادة 
 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   

تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل      
به من اليوم التايل لنشره يف اجلريدة       

  .الرمسية
  

   مملكة البحرينملك
  محد بن عيسى آل خليفة

  
  :صدر يف قصر الرفاع 

  بتاريـخ     هـ
  م      املوافق

  )٥٩(مادة 
  دون تعديل

  

  )٥٩(مادة 
  دون تعديل

  )٥٩(مادة 
 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   

تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به       
من اليوم التايل لنـشره يف اجلريـدة        

  .الرمسية
  

   مملكة البحرينملك
  محد بن عيسى آل خليفة

  
  :صدر يف قصر الرفاع 

     هـبتاريـخ  
  م      املوافق

 



  
  
  
 

٢٠٧

  م٢٠٠٦ يونيو ٣: التاريخ 
  

  احملرتم  الدكتور عبدالرمحن عبداهللا بوعلي/ سعادة السيد 
  رئيس جلنة اخلدمات

  

مشروع قانون بشأن املواد املخدرة واملؤثرات العقلية، املرافق  :املوضوع
  م٢٠٠٤لسنة ) ١٥(للمرسوم امللكي رقم 

  
  

  ،، ھالسالم علیكم ورحمة اهللا وبركات
  

  ، ضـمن كتابـه رقـم        م ، أرفق معايل رئـيس الـس       ٢٠٠٦ مايو   ٢٨بتاريخ    
، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته اإليضاحية          )م٢٠٠٦ -٥ -١٥/ ٤٨٩(

، وذلك ملناقشته وإبداء املالحظـات عليـه للجنـة           إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية    
  . اخلدمات
، عقدت جلنة الشؤون التشريعية والقانونيـة اجتماعهـا          م٢٠٠٦ يونيو   ٣وبتاريخ    

، وقرار   ، حيث اطلعت على مشروع القانون املذكور ومذكرته اإليضاحية         الثامن واألربعني 
، وتقرير جلنة اخلارجية والدفاع واألمن الوطين فيه، وذلـك حبـضور             جملس النواب بشأنه  

  . املستشارين واالختصاصيني القانونيني بالس
 إىل عدم خمالفة مشروع القـانون ملبـادئ         – بعد املداولة والنقاش     –نتهت اللجنة   وا -

  .وأحكام الدستور
  :رأي اللجنة 

  

ترى اللجنة سالمة مشروع قانون بشأن املواد املخدرة واملؤثرات العقليـة، املرافـق             
  . م ، من الناحيتني الدستورية والقانونية٢٠٠٤لسنة ) ١٥(للمرسوم امللكي رقم 

  

  

       حممد هادي احللواجي  
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية



  
  
  
 

٢٠٨

 


