
اجلريدة الر�سمية العدد )1118(

مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/34

باإ�سـد�ر تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام 

قانـون مكافحـة �ملخـدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقليـة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/17 ، 

وبعد العر�س على جمل�س عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى 

يعمل بتعديالت قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية املرفقة .

�ملــادة �لثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فـي : 21 من ذي �حلجــــة �سنة 1436هـ

�ملـو�فــــق :   5  من �أكتوبـــــــــــــر �سنة 2015م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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تعديــالت علــى بعــ�ض �أحكـام 

قانـون مكافحـة �ملخـدر�ت و�ملوؤثـر�ت �لعقليـة

 " ال�سيدلنيـــــــة  املوؤ�س�ســــــات   " و  املختـ�ســـــة"  "ال�سلطــــة  تعريفــــي  بنــــ�س  ي�ستبــدل   : �أول 

الوارديـــن فـي املـادة )1( من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية امل�سار اإليه ، 

التعريفــان الآتيــان : 

   �ل�سلطــــــة �ملخت�ســـــة :

   الإدارة العـــامة ملكافحة املخــدرات واملوؤثرات العقلية ب�سرطـــة عمـان ال�سلطانية .

   �ملوؤ�س�سات �ل�سيدلنية :

ال�سيدليـات وم�ستودعـات الأدويـة وم�سانــــع الأدويــــة واملـــكاتــــب العلميــــة ومكاتــب 

ال�ست�سـارات ال�سيدلنية وخمتـبـــرات حتليـــــل الأدويـــــة واأي موؤ�س�سـة اأخرى ي�ســدر 

بتحديدهـا قـرار مــن الوزير .          

ثانيا : ي�ستبـــــــــدل بن�ســـــــــــو�س املـــــــــواد )5( ، )6( ، )43( ، )47( ، )49( ، )56( ، )59( ، )66( 

من قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية امل�سار اإليه ، الن�سو�س الآتية :

�ملــادة ) 5 ( 

ت�سكل جلنة وطنية ل�سوؤون املخدرات واملوؤثرات العقلية بقرار من الوزير بعد موافقة 

، ل تقل  ، وع�سوية ممثلني عن عدد من اجلهات  الوزير  برئا�سة   ، الوزراء  جمل�س 

درجة اأي منهم عن وكيل وزارة ، اأو من فـي حكمه . 

وي�سدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير .

�ملــادة ) 6 ( 

    تخت�س اللجنة الوطنية ل�سوؤون املخدرات واملوؤثرات العقلية بالآتي :

1 - اقتــراح ال�سيا�ســــة الوطنيـــة العامـــة فـي جمال مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية ، 

واإقرارها من جمل�س الوزراء .
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امل�سروع  غري  ال�ستعمال  مكافحة  جمـــال  فـــي  والعــالج  الوقايـــة  خطـــط  و�ســع   -  2

للمواد املخدرة واملوؤثرات العقلية ، ومتابعة تنفـيذها .

واملوؤثــرات  باملخدرات  املتعلقة  والقرارات  واللوائح  القوانني  م�سروعات  اقرتاح   -  3

العقلية .

4 - تن�سيق التعاون بني خمتلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية فـي �سوؤون املواد 

املخدرة واملوؤثرات العقلية .

5 - اإجــراء ودعـــم الدرا�ســـات والبحـــوث العلمـيـــة وامليدانيـــة فـي جمال املواد املخدرة 

واملوؤثرات العقلية . 

6 - تبـــادل اخلبـــرات والتجـــارب الإقليميـــة والدوليـــة فـي جمـــال مكافحة املخدرات  

واملوؤثرات العقلية .

�ملــادة ) 43 ( 

يعاقب بالإعدام اأو بال�سجن املطلق ، وبغرامة ل تقل عن )25000( خم�سة وع�سرين األف 

ريال عماين ، ول تزيد على )50000( خم�سني األف ريال عماين ، كل من :

1 - ا�ستورد ، اأو �سدر ، اأو اأنتج ، اأو �سنع مواد خمدرة اأو موؤثرات عقليـــة مـــن تلــك 

املدرجة فـي اجلداول اأرقام )1 ، 2 ، 3 ، 4( من املجموعة الأوىل ، واجلدول رقم )1( 

من املجموعــة الثانية املرفقة بهذا القانون بق�سد الإجتار بها فـي غري الأحوال 

املرخ�س بها قانونا .

2 - زرع ، اأو �ســــدر ، اأو ا�ستــــورد نباتـــا مــــن النباتـــات الـــواردة فــــي الـــجدول رقــــم )5( 

من املجموعة الأوىل امللحقة بهذا القانون ، اأو اأي جزء من اأجزائه فـي اأي طور 

من اأطوار منوه ، اأو بذوره بق�سد الإجتار به فـي غري الأحوال املرخ�س بها قانونا .

3 - مول بنف�سه اأو بوا�سطة غريه اأيا من الأعمال املن�سو�س عليها فـي البندين )1 ، 2( 

من هذه املـادة .
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وتكون العقوبة الإعدام فـي اأي من احلالت الآتية  : 

تهريب اأي من املواد املذكورة فـي البندين )1 ، 2( من الفقرة الأوىل من هذه   - 1

املـادة بق�سد الإجتار بها .

2 - العود لإحدى اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذه املـادة .

3 - ارتكاب اجلرمية من اأحد املوظفـني ، اأو املكلفـني بخدمة عامة املنوط بهم مكافحة 

جرائــــم املخـــــدرات ، اأو املوؤثــــرات العقليــــة ، اأو الرقابــــة والتفتي�س على تداولها ، 

اأو حيازتها .

اأو فاقـــد الأهلية فـي ارتكاب اإحدى اجلرائم املن�سو�س عليها  4 - ا�ستخــدام قا�سر 

فـي هذه املـادة .

املوؤثرات  اأو   ، املخدرة  املواد  الدولية لتهريب  الع�سابـــات  اإحـــدى  فـي  ال�ستــراك   - 5

العقلية ، اأو العمل حل�سابها ، اأو التعاون معها .

6 - ا�ستغــــالل ال�سلطـــــة ، اأو احل�سانـــة املقـــررة قانونــا فـــي ارتكــاب اإحـــدى اجلرائــم 

املن�سو�س عليها فـي هذه املـادة ، اأو فـي ت�سهيلها .

�ملــادة ) 47 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقل عن )1( �سنة واحدة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، 

، ول تزيد على )3000( ثالثة  ريال عماين  وبغرامة ل تقل عن )500( خم�سمائة 

اآلف ريال عماين ، كل من ا�ستورد ، اأو ا�سرتى ، اأو اأنتج ، اأو �سنع ، اأو حاز ، اأو اأحرز 

مواد خمدرة اأو موؤثرات عقلية من تلك املدرجة فـي اجلداول اأرقام )1 ، 2 ، 3 ، 4( 

من املجموعة الأوىل ، واجلدول رقم )1( من املجموعة الثانية اأو زرع ، اأو حاز ، اأو اأحرز ، 

اأو ا�سرتى نباتا من النباتات املدرجة فـي اجلدول رقم )5( من املجموعة الأوىل ، 

امللحقة بهذا القانون ، اأو اأي جزء من اأجزائه فـي اأي طور من اأطوار منوه ، اأو بذوره ، 

وكان ذلك بق�سد التعاطي ، اأو ال�ستعمال ال�سخ�سي فـي غري الأحوال املرخ�س بها 

قانونا .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعاطى اأيا من املواد املذكورة فـي غري احلالت املرخ�س 

بها قانونا .
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�سبـــع  ، ول تزيد على )7(  ال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات  العقوبة  وتكون 

األــف ريــال عماين ، ول تزيـــد علـــى )5000(  �سنــــوات ، وبغرامـــة ل تقــل عـــن )1000( 

خم�ســـة اآلف ريـــال عماين ، اإذا كان ذلك بغري ق�ســد الإجتـــار ، اأو التعاطي ، اأو ال�ستعمال 

ال�سخ�سي ، وفـي غري الأحوال املرخ�س بها قانونا .

ويجوز للمحكمة بدل من توقيع العقوبة املن�سو�س عليها فـي الفقرة الأوىل من هذه 

املـادة اأن تاأمر باإيداع من يثبت اإدمانه تعاطي املواد املخدرة اأو املوؤثرات العقلية اإحدى 

امل�سحـــات التـــي تن�ســــاأ لهذا الغــر�س ، اأو معاجلتــــه فــــي اإحـــدى العيـــادات املتخ�س�ســـة 

فـي املعاجلة النف�سية والجتماعية والرتدد عليها ، وفقا للربنامج الذي يقرره الطبيب 

النف�سي ، اأو الخت�سا�سي الجتماعي فـي العيادة .

ول يجوز اأن يودع فـي امل�سحة من �سبق الأمر باإيداعه فـيها مرتني تنفـيذا حلكم �سابق ، 

اأو مل مي�س على خروجه منها اأكرث من )5( خم�س �سنوات .

�ملــادة ) 49 ( 

ت�سكل جلنة لالإ�سراف على املودعني بامل�سحة بقرار من الوزير ، بناء على اقرتاح اللجنة 

الوطنيـــة ل�ســـوؤون املخــــدرات واملوؤثـــرات العقلية ، على األ تقل درجة رئي�س اللجنة 

عن مدير عام ، اأو من فـي حكمه ، وي�سدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير .

�ملــادة ) 56 ( 

يعاقــب بال�سجـــن املوؤقـــت ، وبغرامـــة ل تقـــل عـــن )3000( ثالثـــة اآلف ريـــال عمانـــي ، 

ول تزيد على )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، كل من قاوم بالقوة اأو ا�ستخدم العنف 

�ســد اأحــد املوظفـيـــن العمومييــن القائميـن على تنفـيذ اأحكام هذا القانون اأو اللوائح 

اأو القرارات املنفذة له ، اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�سببها ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها اإذا وقع 

العتداء على زوج املوظف ، اأو اأحد اأقاربه حتى الدرجة الثانية .

وتكون العقوبـــة ال�سجــن املطلــق اإذا ن�ســاأ عــــن العتــــداء ، اأو املقاومــة عاهــة م�ستدميــة ، 

اأو اإذا كــان اجلانــي يحمــل �سالحـــا ، اأو كــان مـن رجال ال�سلطة املنوط بهم املحافظـة 

علــى الأمــن .

وتكون العقوبة الإعدام اإذا اأدى العتداء ، اأو املقاومة ، اإىل املوت .
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�ملــادة ) 59 ( 

يحكـــم فـي جميـــع الأحـــوال مب�ســــادرة املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية ، كما يحكم 

مب�ســـادرة الأمـــوال والأدوات والأجهــــزة والآلت وو�سائــــل النقــــل التــــي ا�ستخدمـــت 

فـي ارتكاب اجلرمية ، وذلك دون اإخالل بحقوق الغري احل�سني النية .

وتكـــون م�سادرة الأدوات والأجهزة والآلت وو�سائل النقل ل�سالح ال�سلطة املخت�سة 

وتــــوؤول ح�سيلة الأموال ل�سالح اخلزانة العامة للدولة ، وحتدد بقرار من املفت�س 

العـــام لل�سرطة واجلمارك قواعد مكافاأة �سباط واأفراد مكافحة املخدرات واملوؤثرات 

العقلية .

�ملــادة ) 66 ( 

حتكــم املحكمة املخت�سة باتخاذ واحد ، اأو اأكرث من التدابيـــر الآتيـــة علـــى مــن اأديــن 

باإحـــدى اجلرائــــم املن�ســـو�س عليهــــا فـي هذا القانون ، اأو اتهم لأ�سباب جدية اأكرث 

مـــن مرة فـي اإحدى اجلرائم املن�سو�س عليها فـيه ، اأو برئ لأ�سباب �سكلية مع وجود 

دلئل ت�سري اإىل تورطه فـي اإحدى هذه اجلرائم :

 1 - الإيـــداع فـــي اإحـــدى موؤ�س�ســـات العمـــل ، اأو التدريــب املهنــي ، اأو فـــي م�سحـــة 

تخ�س�س لهذا الغر�س .

 2 - حتديد الإقامة فـي جهة معينة .

 3 - منع الإقامة فـي جهة معينة .

 4 - منـــع �سفـــر العمانـــي للخـــارج ملــــدة م�ساويــة ملـــدة العقوبـــة املقيـــدة للحريــــة 

املحكــوم بهــا .

 5 - اإبعاد الأجنبي وعدم ال�سماح له بالعودة اإىل البالد .

 6 - حظر الرتدد على اأماكن ، اأو حمال معينة .

 7 - احلرمان من ممار�سة مهنة ، اأو حرفة معينة .

ول يجــوز اأن تقــل مــدة التدبري املحكوم به عن )1( �سنة واحدة ، ول تزيد على )5( 

خم�س �سنوات .

وفـــي حالــــة خمالفـــة املحكــوم عليه التدبري املحكوم به يعاقب بال�سجن مدة ل تقل 

عـــن )3( ثالثـــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــد على )2( �سنتني ، وبغرامة ل تزيد على )5000( 

خم�سة اآلف ريال عماين .
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ثالثـــــا :  تــ�ساف مـــادة جديـــدة برقـم )64( مكــررا اإىل قانون مكافحة املخدرات واملوؤثرات  

العقلية امل�سار اإليه ، ن�سها الآتي :

مـع عــــدم الإخــــالل بالتدابيـــر املقــررة فـــي هذا القانون اأو باأي عقوبة اأ�سد واردة 

فـي قانون اآخــر ، يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر، ول تزيد على )3( 

ثـــــالث �سنـــــوات ، وبغرامــــــة ل تــقــــل عـــــن )100( مائـــة ريــــال عمانـــــي ، ول تزيـــد 

على )1000( األف ريال عماين ، كل من امتنع عن اإعطاء العينة الالزمة للك�سف 

عن مواد خمدرة اأو موؤثرات عقلية ، وذلك اإذا مت �سبطه فـي اأي من احلالت الآتية :

1 - اإذا وجد فـي مكان عام وعليه �سمات التعاطي ملواد خمدرة اأو موؤثرات عقلية .

2 - اإذا وجد بحوزته مواد خمدرة اأو موؤثرات عقلية اأو اأي من اأدوات تعاطيها .

3 - اإذا وجد مع �سخ�س اأو اأكرث وظهرت على اأحدهم دلئل التعاطي ، اأو وجدت 

لدى اأي منهم مواد خمدرة اأو موؤثرات عقلية اأو اأي من اأدوات تعاطيها .

    ويعد اإعطاء تلك العينة �سببا من اأ�سباب التخفـيف .

ر�بعـــــا :  يلغى كل ما يخالف هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

خام�سـا : يعمل باأحكام هذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�سره فـي اجلريدة الر�سمية .
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