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  )١(ملحق رقم 
 اخلدمات للجنة  التكميليتقريرال

املواد قانون بشأن خبصوص مشروع 
 .املخدرة واملؤثرات العقلية 



 ٦٣

  
 

  

  م٢٠٠٧ فرباير ٧:التاريخ
  

  
  التقرير التكميلي األول للجنة اخلدمات 

  دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثاني 
  ات العقليةخبصوص مشروع قانون بشأن املواد املخدرة واملؤثر

  م٢٠٠٤لسنة ) ١٥( املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  :مقدمــة

  

 صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الـشورى خطـابني    أرسل  
م  إىل جلنة اخلدمات بناء على قرار الس يف جلسته الثالثـة         ٢٠٠٧ يناير   ١٦ و   ١٠بتاريخ  

قـانون  م بإعادة دراسة بعض مواد مشروع      ٢٠٠٧  يناير ١٥ و   ٨والرابعة املنعقدتني بتاريخ    
م، ٢٠٠٤لـسنة   ) ١٥(بشأن املواد املخدرة واملؤثرات العقلية املرافق للمرسوم امللكي رقم          

  :وهذه املواد هي. عداد تقرير حوله ليعرض على السوإل
)٢٣( ،  )٢٢( ،  )١٩( ،  )١٦( ،  )١٥( ،  ) ١٤( ،  )١٣( ،  )١١( ،  )٨( ،  )٤( ،  )١(    ،
 )٤٤(، )٣٩( ، )٣٨( ، )٢٦( ، )٢٥( ، )٢٤.(    

  :إجــراءات اللجنــة: ًأوال

ناقشت اللجنة املواد املعادة من مشروع القـانون يف أربعـة اجتماعـات بتـاريخ                     -١
م وذلك خالل دور االنعقاد العـادي       ٢٠٠٧ يناير   ٣١،  ٢٣ ،   ١٤ ديسمرب، و    ٢٦

  . األول من الفصل التشريعي الثاين للمجلس

  
  



 ٦٤

، وزارة الداخليـة    كل من وزارة الصحة، و    ء على دعوة من اللجنة ، شارك        وبنا -٢
يف اجتماعات اللجنة، حيث حضر بعـضاً مـن هـذه           ومجعية الصيادلة البحرينية    
   :االجتماعات ممثلو كل من

 :وزارة الصحة •
 .مستشار قانوين    األستاذ حيىي أيوب حممد  .١
  .ج اإلدمانرئيس وحدة املؤيد لعال    الدكتور عبدالنيب درباس  .٢
 .القائم بأعمال مدير إدارة الصيدلية ومراقبة األدوية  األستاذة سوسن عباس مراد .٣
 .مستشار شئون االس    األستاذ جعفر حممد شرب .٤

 
  :وزارة الداخلية •
 .مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة اجلنائية  العميد فاروق سلمان املعاودة .١
 .أعمال مدير إدارة احملاكم العسكريةالقائم ب    الرائد محود سعد محود .٢
 . مدير إدارة مكافحة املخدرات  الرائد طارق محد الناصر  .٣
 .إدارة مكافحة املخدرات  النقيب إبراهيم حسن الرميحي  .٤

 
 :مجعية الصيادلة البحرينية •

 .رئيسة مجعية الصيادلة البحرينية   األستاذة ليلى أمحد عبدالرمحن  .١
 
a.  م مل حيضروا االجتماعكما مت دعوة مجعية األطباءالبحرينية، إال أ. 

  
 :شارك يف اجتماع اللجنة  كل من •
 .املستشار القانوين لشئون الس  الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني. ١
 .املستشار القانوين لشئون جلان الس    األستاذ حمسن محيد مرهون .٢
 . أخصائي قانوين بالس    األستاذة ميادة جميد معارج .٣

 



 ٦٥

زينب يوسف أمحد، والسيد أيوب طريف، والـسيدة   أمانة سر اللجنة السيدة  توىل •

 .مرفت حيدر

 :رأي اللجنة : ًثانيا 
  

بعد أن درست اللجنة مشروع القانون دراسة مستفيضة، واستمعت ملرئيات     
ومالحظات اجلهات املعنية، ويف ضوء اجلداول احملدثة اليت قدمتها الوزارة  كبديل عن 

 كانت مرفقة باملشروع، ويف ضوء اجلدول الذي قدمته الوزارة بشأن اجلداول اليت
الواردة يف مشروع القانون من حيث بقائها يف مواد املشروع أو ) السالئف ( كلمة 

حذفها، قامت اللجنة بإعادة دراسة معظم مواد مشروع القانون مبا فيها املواد املعادة 
 اللجنة مذكرة من سعادة العضو حممد وقد وردت إىل. إىل اللجنة بقرار من الس

إىل التعاريف ) املتاجر واملتعاطي ( بشأن إضافة تعريفني مها  ) مرفق( حسن باقر 
الواردة يف املادة األوىل، إال أن اللجنة رأت أنه ال ضرورة هلذين التعريفني فالتعاريف 

القانونية ومن جهة أخرى قدمت دائرة الشؤون . الواردة يف القانون تفي بالغرض
  ).مرفق. (، موضحني عدم وجود أي شبه دستورية يف املادة)٤(مذكرة بشأن املادة 

  .   وانتهت اللجنة إىل توصياا بشأن املواد املعادة كما هو موضح يف اجلدول املرفق
  

  
  : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : ًرابعا 

  

داخلية للمجلس، اتفق أعضاء اللجنـة علـى        من الالئحة ال   ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  :اختيار كل من

  

 .مقرراً أصـلياً    الدكتورة ية جواد اجلشي   - ١        

  . مقرراً احتياطياً    األستاذ فيصل حسن فوالذ  - ٢
  

  



 ٦٦

  :  توصية  اللجنـــة: ًخامسا

توصلت يف ضوء املناقشات واآلراء واملقترحات اليت طرحت يف مناقشات الس واللجنة 

  :اللجنة إىل التوصية التالية

  .املوافقة على توصيات اللجنة بالنسبة للمواد املعادة كما وردت يف اجلدول املرفق  .١
أو حذفها من مواد مشروع القانون، وفق ) السالئف( املوافقة على اإلبقاء على كلمة .٢

 .اجلدول املرفق املقدم من وزارة الصحة
 

 )ًوقر للتفضل بالنظر ، واختاذ ما ترونه مناسباواألمر معروض على جملسكم امل ( 

  

  الدكتورة بهية جواد اجلشي      الدكتورة عائشة سامل مبارك
       رئيس جلنة اخلدمات          نائب رئيس جلنة اخلدمات

 



  
  
  
 

٦٧

 

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

  
  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن

 الفصل األول
  التعاريف واألحكام العامة

  )١(مادة 
إحضار املواد املخـدرة أو   : اجللب  

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         

 الفصل األول
  التعاريف واألحكام العامة

  )١(مادة 
  دون تعديل

  

 الفصل األول
  التعاريف واألحكام العامة

  )١(مادة 
  دون تعديل

  
  
  

  دون تعديل
  
  

 الفصل األول
  التعاريف واألحكام العامة

  )١(مادة 
إحضار املواد املخـدرة أو     : اجللب  

املؤثرات العقلية أو الـسالئف مـن       
خارج مملكة البحرين ويشمل ذلـك      

  .نقل تلك املواد بطريق العبور 
إدخال املـواد    : االسترياد والتصدير 

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



  
  
  
 

٦٨

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
  .منها 

من مل يبلغ مـن العمـر       : القاصر
  .إحدى وعشرين سنة كاملة 

  
  دون تعديل

  
  

  .منها 
من مل يبلغ من العمر إحدى      : القاصر

  .وعشرين سنة كاملة 

 )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

شكيلها قرار منـه ويـشترك يف       بت
عضويتها ممثالن عن وزارة الداخلية     

  .ووزارة العدل 
  

  )٤(مادة 
  دون تعديل

  

  )٤(مادة 
  دون تعديل

وذلك استرشاداً بالرأي القـانوين     
. املقدم من دائرة الشؤون القانونية    

  ) جبدول األعمالمرفق(

  )٤(مادة 
جيوز تعديل اجلداول املرفقة ذا 

فة أو تغيري النسب، القانون باإلضا
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 



  
  
  
 

٦٩

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
  

  )٨(مادة 
حيظر منح أي تـرخيص إعمـاال       

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

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

  .اعتباره 
من سبق فصله حبكم أو بقرار       -ب

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

 .الفصل 

  )٨(مادة 
  دون تعديل

  

 )٨(مادة 
  دون تعديل

 )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       
إليـه  بالشرف أو األمانة ، ما مل يرد        

  .اعتباره 
ار من سبق فصله حبكم أو بقـر       -ب

 من الوظائف العامة ألسـباب      تأدييب
خملة بالشرف أو األمانة ، ما مل تنقض        

 .ثالث سنوات من تاريخ الفصل 
ويعترب الترخيص الغياًَ بقوة القانون 



  
  
  
 

٧٠

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
نون ويعترب الترخيص الغياًَ بقوة القا    

 إحدى  بامسهإذا حتققت فيمن صدر     
  . إليهااحلاالت املشار 

 إحدى بامسهإذا حتققت فيمن صدر 
  .إليهااحلاالت املشار 

 الفصل الرابع
   واإلنتاجالزراعة والصنع

  )١١( مادة 
  
  
  
  
  
    

جيوز الترخيص للجهات احلكومية    
ـ ختوالكليات واملعاهـد امل    صة ص

 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   

  :التعديل
جيوز الترخيص للجهات احلكومية      

ـ ختوالكليات واملعاهـد امل    صة ص

 الفصل الرابع
  الزراعة والصنع واإلنتاج

  )١١( مادة 
  
  
  
  
  

  
 توصي اللجنة باستبدال عبـارة      -
) املعترف ا (بعبارة  ) املرخص هلا (

 الفصل الرابع
  الزراعة والصنع واإلنتاج

  )١١( مادة 
  
  
  
  
  
  
جيوز الترخيص للجهات احلكومية      

صة صــختوالكليــات واملعاهــد امل



  
  
  
 

٧١

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
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     

  .ها طبيعة ختصصها اليت تستلزم
  

ويصدر هذا الترخيص بالتنسيق مع     
ــات ذات   ــة واجله اإلدارة املعني

  .العالقة
  

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     

  .اليت تستلزمها طبيعة ختصصها 
  

 واإلشـراف  هذا الترخيصويصدر  
بالتنسيق مع اإلدارة املعنية واجلهات     

  .ذات العالقة 

  .الواردة يف الفقرة األوىل من املادة
  
  
  
  
  
  
ة        إضافة عبـار  بتوصي اللجنة    - 

ــة  (  ــإلدارة املعني ــون ل ويك
اإلشراف على التزام املرخص هلم   

يف ايـة    ) بشروط التـرخيص  
   .الفقرة الثانية

  
  

 املرخص هلا ومراكز األحباث العلمية    
اعة أي من النباتات املدرجـة يف       بزر

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

  .تستلزمها طبيعة ختصصها 
  

ويصدر هذا الترخيص بالتنسيق مـع      
، اإلدارة املعنية واجلهات ذات العالقة    

ويكون لإلدارة املعنية اإلشراف على     
تــزام املــرخص هلــم بــشروط ال

   .الترخيص
  



  
  
  
 

٧٢

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
  

 الفصل اخلامس
  االسترياد والتصدير والنقل

  )١٣( مادة 
ال جيوز التـرخيص باسـترياد أو       
تصدير أو نقل املـواد املخـدرة أو     
املؤثرات العقلية أو الـسالئف إال      

  :للجهات اآلتية 
 اجلهات احلكوميـة والكليـات      -أ

واملعاهد املتخصصة ومراكز األحباث    
  .مية املعترف ا العل
 . املستشفيات املرخص هلا -ب
 خمتربات التحاليل الكيميائيـة     -ج

  . واملعامل الصناعية املرخص  هلا 

 الفصل اخلامس
  االسترياد والتصدير والنقل

  )١٣( مادة 
  دون تعديل

  

 الفصل اخلامس
  االسترياد والتصدير والنقل

  )١٣( مادة 
  
  
  
  

 توصي اللجنة باستبدال عبـارة      -
) املعترف ا (بعبارة  ) املرخص هلا (

  ).أ(الواردة يف اية البند 
  
  
  

 الفصل اخلامس
  اد والتصدير والنقلاالستري

  )١٣( مادة 
ال جيوز الترخيص باسترياد أو تصدير      
أو نقل املواد املخـدرة أو املـؤثرات        
العقلية أو الـسالئف إال للجهـات       

  :اآلتية
 اجلهات احلكوميـة والكليـات      -أ

واملعاهد املتخصصة ومراكز األحباث    
   .املرخص هلاالعلمية 
 . املستشفيات املرخص هلا -ب
 التحاليـل الكيميائيـة      خمتربات -ج

  . واملعامل الصناعية املرخص  هلا 



  
  
  
 

٧٣

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
 
 . املراكز الصيدلية املرخص هلا -د

وحيدد بقرار من الـوزير القواعـد       
املنظمة لتبـادل املـواد املخـدرة       
واملؤثرات العقلية والسالئف بـني     

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

  
       توصي اللجنة بإضافة عبارة -
) د(يف البند ) مصانع األدوية و( 

املراكز الصيدلية ( قبل عبارة 
، وذلك لضرورة )املرخص هلا
عالقتها الوثيقة ل وجود املصانع

  .ذه العملية
توصي اللجنة حبـذف عبـارة         -
بني اجلهات املنصوص عليهـا     ( 

، الـواردة يف     )يف البنود أ،ب،ج  
  .اية املادة

 
ــة و -د ــصانع األدوي ــز م  املراك

 .الصيدلية املرخص هلا 
وحيدد بقرار من الـوزير القواعـد       
املنظمــة لتبــادل املــواد املخــدرة 

  .واملؤثرات العقلية والسالئف
  

  )١٤(مادة 
ال جيوز تسليم املـواد املخـدرة أو       

السالئف الـيت   املؤثرات العقلية أو    

  )١٤(مادة 
  دون تعديل

  

 )١٤(مادة 
توصي اللجنة حبذف الفقـرة      -

الثانية من املـادة ألـا تتعلـق        

 )١٤(مادة 
ال جيوز تسليم املـواد املخـدرة أو        

رات العقلية أو الـسالئف الـيت       املؤث



  
  
  
 

٧٤

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
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     

ذي يـتم فيـه     والتاريخ التقرييب ال  
  .االسترياد أو التصدير 

ــراخيص االســترياد أو  وحتــرر ت
تـسلم  التصدير من مخس نـسخ      

حداها لصاحب الشأن وأخـرى     إ
لإلدارة املعنية وترسل اثنتان لإلدارة     

بتفاصيل إجرائية يتم النص عليها     
  .يف القرارات التنفيذية للقانون

  

تصل إىل إدارة اجلمـارك أو يعـاد        
تصديرها إىل أية جهـة أخـرى إال        
مبوجب ترخيص صادر من الـوزارة      
يوضح به اسم اجلهـة أو الـشخص        
املرسل إليه ورقمه الشخصي وعنوانه     
ورقم القيد بسجالت الوزارة ونـوع      
املواد والكميات املرخص باستريادها    

ريخ التقرييب الـذي    أو تصديرها والتا  
  .يتم فيه االسترياد أو التصدير 

  
  



  
  
  
 

٧٥

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
العامة لشئون اجلمارك اليت حتـتفظ      
بدورها بنسخة وتعيـد الثانيـة إىل     
الوزارة بعـد أن توضـح عليهـا        

املـصدرة  الكميات املـستوردة أو     
فعالً، أما النسخة اخلامسة فـتحفظ      

  .يف سجالت الوزارة
  

  )١٥(مادة 
  

ال جيوز جلب أو اسـترياد املـواد        
املخدرة أو املـؤثرات العقليـة أو       
السالئف أو تـصديرها أو نقلـها       
داخل طرود حمتوية علـى مـواد       
أخرى، وجيب إرساهلا حـىت ولـو      

  )١٥(مادة 
  

  دون تعديل
  

  )١٥(مادة 
 

أو ( توصي اللجنة حبذف مجلة      -
ــسالئف ــه )ال  ميكــن  ال؛ ألن

استريادها أو تـصديرها داخـل      
  .طرود حتتوي على مواد أخرى

 توصي اللجنة بتصحيح اخلطـأ      -

  )١٥(مادة 
 

ال جيوز جلـب أو اسـترياد املـواد         
ــة أو  ــؤثرات العقلي املخــدرة أو امل
تصديرها أو نقلها داخل طرود حمتوية      
على مواد أخرى، وجيب إرساهلا حىت      

 داخل طـرود    عينةولو كانت بصفة    



  
  
  
 

٧٦

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
ة داخـل طـرود     يكانت بصفة عين  

 أسـم   مؤمن عليها وأن يبني عليها    
العقار املخدر بالكامـل وشـكله      
الصيدالين وكميته ونسبة املـادة أو      

  .املواد املخدرة فيه 

  ).عينة(لتصبح ) عينية(لمة يف ك
 توصي اللجنة باستبدال عبـارة      -
طـرود  (بعبارة  ) حمكمة التغليف (

  ) .مؤمن عليها
  

 وأن يبني عليها أسم     حمكمة التغليف 
العقار املخـدر بالكامـل وشـكله       
الصيدالين وكميته ونسبة املـادة أو      

  .املواد املخدرة فيه 

  )١٦(مادة 
جيوز للنيابة العامة ، بالتنسيق مـع       
كل مـن اإلدارة العامـة لـشئون        
اجلمارك واإلدارة املعنية، أن تـأذن      

اد املخدرة  كتابة مبرور شحنة من املو    
أو املؤثرات العقلية أو السالئف عرب      
أراضي اململكة إىل دولـة أخـرى       
تطبيقاً لنظام التـسليم املراقـب يف       
حالة ما إذا كان من شأنه املسامهة       

  )١٦(مادة 
  دون تعديل

  

  )١٦(مادة 
  دون تعديل

  

  )١٦ (مادة
جيوز للنيابة العامة ، بالتنسيق مع كل       
من اإلدارة العامة لشئون اجلمـارك      
واإلدارة املعنية، أن تأذن كتابة مبرور      
شحنة من املواد املخدرة أو املؤثرات      
العقلية أو السالئف عـرب أراضـي       
اململكة إىل دولة أخرى تطبيقاً لنظام      
التسليم املراقب يف حالة ما إذا كـان        

املسامهة يف الكـشف عـن    من شأنه   



  
  
  
 

٧٧

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
يف الكشف عن األشخاص الـذين      
يشاركون يف نقل الشحنة واجلهـة      

  .املرسلة إليها

األشخاص الذين يشاركون يف نقـل      
  .الشحنة واجلهة املرسلة إليها 

  
  )١٩(مادة 

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

من اموعـة   ) ٥ ، ٤،  ٣،  ٢،  ١(
 املرفقة ذا القانون الستعماهلا   األوىل
زيد على أسبوع ،كما حيظـر      ملدة ت 

عليهم أن حيرروا وصفات حتتـوي      
على مؤثرات عقليـة أو سـالئف       

  .الستعماهلا ملدة تزيد على شهرين 
  

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

 .الواردة يف اية املادة )شهرين(
  

وعلى ذلك يكون نص املـادة      
  :بعد التعديل

  
حيظر علـى األطبـاء أن حيـرروا        

توي على مادة من املواد     وصفات حت 
املخدرة املدرجة يف اجلداول أرقـام      

من اموعـة   ) ٥ ، ٤،  ٣،  ٢،  ١(

  )١٩(مادة 
اللجنة حبذف اجلدولني   توصي -

من اموعة )  ٥( و ) ٣ (يرقم
األوىل الحتوائهما على مواد 

  . خمدرة بنسب حمددة وقليلة
 توصي اللجنة حبذف عبارة      -

 ألا ،من املادة) سالئفأو ( 
مواد ال يتم وصفها من قبل 

  . أوليةاًاألطباء لكوا مواد
  
 توصي اللجنة باملوافقة على -

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

) ٤،  ٢،  ١(املدرجة يف اجلداول أرقام     
  املرفقة ذا القانون   من اموعة األوىل  

،كما الستعماهلا ملدة تزيد على أسبوع    
أن حيـرروا وصـفات     حيظر عليهم   

حتتوي على مؤثرات عقلية الستعماهلا     
   .شهرينملدة تزيد على 

  



  
  
  
 

٧٨

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
 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 

رد من احلكومة، النص كما و
الواردة يف ) شهرين( بشأن كلمة 
  .اية املادة

  )٢٢(مادة 
على مـديري املراكـز الـصيدلية       
املرخص هلا يف التعامـل يف املـواد        
املخدرة أو املـؤثرات العقليـة أو       
السالئف، حفظ املواد املرخص ا     
يف أوعيتها األصـلية ويف خزانـة       

  .خاصة حمكمة الغلق

  )٢٢ (مادة
  دون تعديل

  

 )٢٢(مادة 
استبدال كلمـة   ب  توصي اللجنة  -
  ).مديري(بكلمة ) مسئويل(
  
  

 )٢٢(مادة 
 املراكز الصيدلية مسئويل على

املرخص هلا يف التعامل يف املواد 
املخدرة أو املؤثرات العقلية أو 
السالئف، حفظ املواد املرخص ا 
يف أوعيتها األصلية ويف خزانة خاصة 

  .لقحمكمة الغ



  
  
  
 

٧٩

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
  )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 ( 

، ألا ال تصرف بوصفة األوىل
  .طبية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )٢٣(مادة 
ال جيوز للصيادلة أن يصرفوا مـواداً       
خمدرة أو مؤثرات عقلية إال مبوجـب       

  :تاليةفة طبية مستوفية للشروط  الوص
  
 أن تكون حمررة على أمنوذج مـن        -أ

  .مناذج الوصفات الصادرة من الوزارة
  
 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



  
  
  
 

٨٠

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

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

 أال يكون قد مر على حتريـر        -ح
الوصفة الطبية أكثر من ثالثة أيـام       
بالنسبة للوصفة اليت حتتوي علـى      
مادة من املواد املخدرة املدرجـة يف       

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
توصي اللجنة حبذف اجلدولني       -
الحتوائهما على ، ) ٥) ( ٣( 

مواد خمدرة بنسب حمددة وقليلة، 
) سالئفأو ( ع حذف مجلة م

  .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        
ليت حتتوي على مادة    بالنسبة للوصفة ا  

من املواد املخدرة املدرجة يف اجلداول      
من اموعة األوىل   ) ٤ ، ٢ ، ١(أرقام  



  
  
  
 

٨١

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
من اموعة األوىل املرفقـة ـذا       

ـ         ام القانون ، أو أكثر من سبعة أي
بالنسبة للوصفة اليت حتتوي علـى      
مؤثرات عقلية أو سـالئف ، وال       
حيتسب ضمن هاتني املدتني اليـوم      

  .الذي حررت فيه الوصفة

  
  
  
  
  

املرفقة ذا القانون ، أو أكثـر مـن         
سبعة أيام بالنسبة للوصفة اليت حتتوي      
على مؤثرات عقلية ، وال حيتـسب       
ضمن هاتني املـدتني اليـوم الـذي        

  .حررت فيه الوصفة

  )٢٤(مادة 
دفعـتني حمتويـات    تصرف على   

الوصفة الطبية اليت حتتـوي علـى       
مؤثرات عقلية أو سالئف تزيد مدة      

  .استعماهلا على شهر 
  
  

  )٢٤(مادة 
  دون تعديل

  

 )٢٤(مادة 
أو  ( مجلةتوصي اللجنة حبذف  -

، ألا ال تصرف بوصفة )سالئف
  .طبية
  

 )٢٤(مادة 
تصرف على دفعتني حمتويات الوصفة     

ؤثرات عقلية  الطبية اليت حتتوي على م    
  .تزيد مدة استعماهلا على شهر 

  



  
  
  
 

٨٢

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

حيظر يف مجيع احلاالت رد النماذج      
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        

ه النماذج ملـدة    الصيادلة حفظ هذ  
مخس سنوات بعد القيام بـصرفها      
والتأشري عليها بتـاريخ الـصرف      
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 اجلدولني    -
 )٥( ، )٣.(  
  
  

 )٢٥(مادة 
حيظر يف مجيع احلاالت رد النمـاذج       

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

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

ماذج ملدة مخس سنوات بعد القيام      الن
بصرفها والتأشـري عليهـا بتـاريخ       
الصرف وتوقيـع الـصيديل عليهـا       

  .وختمها خبامت الصيدلية
  

وحلاملي النماذج املشار إليها طلـب      
  يدلية ــصورة منها خمتومة خبامت الص



  
  
  
 

٨٣

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

   .صورته مرة أخرى
وحيظر استعمال األمنوذج أو صـورته     

  .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       
الستعماهلم اخلاص وألسباب صحية    

  .حبتة
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 
توصي اللجنة بتقـسيم املـادة       -

اخلاصة باملرضى إىل بنود ويأخـذ      
) أ( النص األصلي رمز البند رقم      

ويضاف بندان جديدان حيمـالن      
  ).ج( و ) ب(رقمي 

 ويف ضوء مناقشات الس أعيد     -
النظر يف الصياغة بالنسبة للبنـود      

ضافة من اللجنة علـى النحـو       امل
  .املبني

 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    

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

  .األسبابكانت 



  
  
  
 

٨٤

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جيوز للمريض يف حال الـسفر      _  ب
للعالج خلارج اململكة أن حيوز كمية      
حمدودة ال جتاوز مخس جرعات مـن       

 أدويــة  مــن)٤، ٢، ١(اجلــداول 
اموعة األوىل أو كمية تكفي ملـدة       

شهر واحد فقـط مـن اجلـداول                
من أدويـة اموعـة     ) 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        



  
  
  
 

٨٥

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) ٤،  ٢،  ١اجلداول  ( عة األوىل   امو
ملدة عالجية ال تزيد على أسبوع من       
تاريخ الدخول ، أو كمية عالجية ال       
تزيد على أسبوع من مواد اموعـة       

، ) ٤ ،   ٣،  ٢،  ١اجلـداول   ( الثانية  
وذلك مبوجب وصفة طبية معتمـدة      
من اجلهات املختـصة ببلـد تلقـي        

  . العالج
وحيظر على املريض جلب أي       
ن مـواد امـوعتني األوىل      مواد م 

والثانية ال توجد يف صيدليات اململكة      
إال مبوجب وصفة طبية صادرة وفقـاً      
للقانون ، وبعد التنسيق مـع اإلدارة       

  . املختصة



  
  
  
 

٨٦

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
  )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 
   تعديلدون

  

  )٣٨(مادة 
ـ      - ة          توصي اللجنة حبـذف مجل
ألنـه ال ميكـن     ) السالئف أو( 

  .تعاطيها

  )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(

ة أو يثبت إدمانه تعاطي املواد املخدر
املؤثرات العقلية إحدى املصحات اليت 
تنشأ هلذا الغرض أو معاجلته يف إحدى 
املستشفيات أو العيادات املتخصصة 
يف املعاجلة النفسية و التردد عليها وفقاً 

  .للربنامج املعمول به يف املصحة



  
  
  
 

٨٧

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
  )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      

أي من األحوال   بالعقوبة املقررة يف    
  :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  
من هذا القـانون ، وال      ) 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       

ـ       وال بالعقوبة املقررة يف أي من األح
  :اآلتية

  .عدم جدوى اإليداع -أ 
انتهاء املـدة القـصوى      -ب  



  
  
  
 

٨٨

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  ص األصليالن
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
 ل املدة اليت قضاها املودع يف     رتوتست

املصحة من أية عقوبة سالبة للحرية      
توقع عليه ، وذلك بالنسبة لألحوال      

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
ل املدة اليت قضاها املودع يف رتوتست

ملصحة من أية عقوبة سالبة للحرية ا
توقع عليه ، وذلك بالنسبة لألحوال 

) ب(و ) أ(املنصوص عليها يف البنود 
  .من الفقرة السابقة) جـ(و 



  
  
  
 

٨٩

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

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة       
وبغرامة ال جتاوز ثالثة آالف دينار أو       
بإحدى هاتني العقوبتني كل من ضبط      

هيأ لتعاطي املواد   يف أي مكان أعد أو      
املخدرة أو املؤثرات العقليـة وكـان     
جيري تعاطيها فيه مع علمه بـذلك ،        
وال يسري هذا احلكم على الزوج أو       
الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو        

  .هيأ املكان املشار إليه

  )٤٤(مادة 
  دون تعديل

  

  )٤٤(مادة 
تصحيح اخلطـأ   ب توصي اللجنة    -

بح   لتـص ) هيـأ  ( اللغوي يف كلمة   
  ).هىيء( 
  
أو من يـشاركه  (  : إضافة عبارة  -

السكن ممن هـو مـسئول عـن        
  .يف اية املادة. ) إعالتهم

 )٤٤(مادة 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة 
وبغرامة ال جتاوز ثالثة آالف دينار أو 

 كل من ضبط بإحدى هاتني العقوبتني
 لتعاطي املواد هىيءيف أي مكان أعد أو 

 أو املؤثرات العقلية وكان جيري املخدرة
تعاطيها فيه مع علمه بذلك ، وال يسري 
هذا احلكم على الزوج أو الزوجة أو 

 املكان هيأأصول أو فروع من أعد أو 
أو من يشاركه السكن ممن  املشار إليه

  .هو مسئول عن إعالتهم
  


