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   كلمة ال بد منها بين يدي الدليل

بين النهرين منذ العصور  نشأت مهنة الصيدلة في بالد ما
األولى ما قبل الميالد وترعرعت في صدر الرسالة اإلسالمية 
وتطورت في العصر األموي والعباسي ونمت واتسعت لتشمل الوطن 
العربي والعالم. ولعل ما توفر من أبحاث ومؤلفات في المكتبات خير 

الحديث عن السلوك المهني  . وعندشاهد على تراثنا العلمي الخالد
واألخالق الصيدالنية البد أن نؤكد أن مهنة الصيدلة هي علم وفن 
وتوجب على المنتمي إِليها أن يتحلى بأعلى درجات االلتزام والمحافظة 
على شرف هذه المهنة اإلنسانية النبيلة وعليه أن يتذكر دائما أنها مهنة 

ود معنوي بالدرجة األساس إضافة إلى المردود دتضحية ذات مر
ن على الصيدلي أن يؤثر مصلحة المريض اوبمعنى آخر فالمادي، 

على مصلحته الشخصية، وإن لم يستطيع أن ينفع فعليه أن اليسبب له 
 ضرراً.

الفنية السلوك المهني هو مجموعة من التصرفات واذا كان 
األخالقية والتربوية والعلمية محورها خدمة المريض والمجتمع و

فالبد لها من ضوابط علمية ومهنية وقانونية تحكم هذه وتأمين سالمتها، 
ق المصالح المتبادلة بين الصيدلي والمريض، ققالمجاالت جميعها لتتح

وبين الصيادلة انفسهم، وبين العاملين في المجال الطبي والصحي، 
 وكذلك فيما يخص سالمة الدواء.

دلي لذلك، بناء على ما تقدم فان القوانين التي تحكم عمل الصي
 وهو يمارس مهنته ضرورية ألن تكون في متناول يده دائما، اضافة
لخضوعه ألحكام كافة القوانين النافذة والمعمول بها بصفته مواطنا. 
كما ان عليه احترام جميع القوانين واألنظمة واألوامر والتعليمات 

 واألوامر النقابية.

فهم ولقد أدركت الدورات النقابية السابقة أهمية اطالع و
الصيادلة الذين يمارسون المهنة للقوانين واألنظمة ليكون أداؤهم 
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ألعمالهم سليما ومثاليا، فقامت بنشاطات متنوعة اليصال هذه القوانين 
الى الصيادلة بالوسائل المتاحة. ولقد كان آخر هذه الوسائل كراس 
الدورات المهنية الذي تم اعداده وتوزيعه على كل الصيادلة الذين 

ون في المجال المهني حديثا، مع اتاحته لكل الصيادلة القدماء في يدخل
 المهنة.

واذا كان العالم من حولنا في تطور وتغير مستمر، فال بد من 
اعادة النظر في هذه الضوابط كلما اقتضى األمر ذلك وكلما استجد ما 

 يتطلب ذلك لتكون دائما في توازن مع متطلبات الحاضر والمستقبل.

فكان ال بد ت الدورات النقابية تكمل ما بدأته سابقاتها، ولما كان
الجديد الذي يحوي القوانين الخاصة بمهنة  الدليلمن اصدار هذا 

الصيدلة وما يتعلق بها او بالصيادلة في بعض جوانبها في آخر 
في دورتها الـ  –اصداراتها. وقد تم تكليف اللجنة العلمية في النقابة 

الذي جمع بين دفتيه هذه القوانين متسلسلة حسب  الدليلباعداد هذا  -23
تاريخ اصدارها، ليكون في متناول أيدي كل من له عالقة بالصيدلة 

 والصيادلة.

نسأل هللا ان يحظى هذا الجهد بالقبول وأن يكون فيه ما يفيد 
 الصيادلة ومهنتهم.

 

 االستاذ الدكتور

 مصطفى محمد أمين الهيتي

 نقيب صيادلة العراق

 (23)الدورة 
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 هذا الكتيب ...............

ة التي يحتاجها ذكتيب يجمع بين دفتيه أهم القوانين النافهذا 

لصيدلي من واجبات على افالقوانين فيها ما  .الصيدلي أثناء أداء عمله

وما له من حقوق وما يحكم عمله حيثما كان من المفاصل المهنية وما 

 يحكم عمل غيره معه.

اللجنة العلمية في النقابة الى اصدار هذا الكتيب  ينا فيسعوقد 

ليكون في متناول أيدي الصيادلة وهم العاملون في المهنة، وكلك 

في متناول أيدي المسؤولين الذين لهم عالقة مباشرة وغير ليكون 

 مباشرة بمجاالت الصيدلة.

قد اخترنا ان يكون ولما كانت القوانين متنوعة في موضوعاتها، ف

ليدل ( ليل القوانين الصيدالنية المهنية والنقابيةد)اسمه 

 .العنوان على المحتوى

 نرجو أن نكون في ذلك قد قمنا بعمل نافع في مجال المهنة.

 

 اللجنة العلمية في نقابة الصيادلة

2022 
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  قوانينال هرستف

       

 الصفحة لقانونا 
 9 1966لسنة ( 112قانون نقابة الصيادلة رقم ) 1
 23 المعدل/ 1970( لسنة 40قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ) 2
 47 1970( لسنة 44اعد الصيادلة رقم )قانون صندوق تق 3
 63 1981( لسنة 89قانون الصحة العامة رقم ) 4
( 14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي رقم ) 5

 1991لسنة 
95 

( لسنة 6رقم ) المهن الطبية والصحيةقانون تدرج ذوي  6
2000 

107 

 2017 لسنة (50قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ) 7
 لدعمال

117 

 171 2020( لسنة  22قانون الضمان الصحي رقم )  8
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 19661( لسنة 112قانون نقابة الصيادلة رقم )

 24/12/1966تاريخ التشريع: 

 الشعبباسم 

 رئاسة الجمهورية

/ من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير 44استنادا إلى أحكام المادة /
 الصحة وبموافقة مجلس الوزراء .

 صدق القانون اآلتي :

 1مادة 

 يراد بالتعابير اآلتية المعاني المبينة إزاءها :

 نقابة الصيادلة المؤسسة بحكم هذا القانون . –النقابة  -1
 وزير الصحة . –الوزير  -2
 نقيب الصيادلة . –النقيب  -3
 كل من ينتمي الى النقابة بحكم هذا القانون . –العضو  -4
ممارسة مهنة الصيدلية بموجب أحكام قانون مزاولة مهنة  –الممارسة  -5

 الصيدلة واالتجار باألدوية والمواد السامة .
األدوية  الصيدلية او المذخر او المصنع او المكتب العلمي لدعاية –المحل  -6

المجازة بموجب أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة واالتجار باألدوية 
 والمواد السامة.

 مجلس النقابة . –المجلس  -7

 2مادة 

تؤسس بموجب هذا القانون النقابة ويكون مركزها بغداد وتتمتع بالشخصية  -1
المعنوية ولها حق تملك المنقول والعقار والتصرف بهما لتحقيق أغراضها 

 ويمثلها النقيب
 أغراض النقابة : -2

                                                           
1
 10/1/1967في  1358نشر في الوقائع العراقية العدد   
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العمل على رفع مستوى األعضاء العلمي والمهني واالجتماعي والمستوى  -أ 
الصحي العام بجميع وسائل النشر واإلذاعة والفعاليات الثقافية واالجتماعية 

 والمشاركة في المؤتمرات العالمية والعربية خاصة في نطاق أهداف النقابة.
ع بعضهم ومع الجهات الحكومية واألهلية تنظيم عالقات األعضاء م -ب 

 والمؤسسات واألفراد والدفاع عن حقوقهم.
التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتفق أهدافها مع أهداف  -ج 

 النقابة .
 ضمان مستقبل األعضاء في حاالت المرض والشيخوخة والعجز والعوز . -د 

 3مادة 

 تتكون النقابة من :

 ل جميع األعضاء .الهيئة العامة وتشم -1
 مجلس النقابة الوارد ذكره في المادة السابعة عشرة . -2
 لجان االنضباط وعددها ثالث : -3

تمارس صالحياتها في ألوية بغداد وديالي  –لجنة انضباط منطقة بغداد  -أ 
 والحلة والكوت والديوانية والرمادي وكربالء .

لبصرة والعمارة تمارس صالحياتها في ألوية ا –لجنة انضباط منطقة البصرة  -ب 
 والناصرية .

 لجنة انضباط منطقة الموصل واربيل وكركوك والسليمانية . -ج 
 ممثلي النقابة في االلوية عدا بغداد . -4

 4مادة 

تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح أول يوم جمعة من شهر كانون  -1
الثاني من كل سنة بدعوة من النقيب ترسل بالبريد مع الميزانية وتقرير 
تدقيق الحسابات لكل عضو قبل موعد االجتماع بخمسة عشر يوما على 
األقل يذكر فيها موعد االجتماع ومحله وتنشر في صحيفتين على األقل 

 ويتم النصاب مهما كان عدد الحاضرين .
إذا لم يصدر النقيب ومجلس النقابة الدعوة إلى الهيئة العامة تجتمع تلقائيا  -2

ن الثاني في مقر النقابة ويتم النصاب في صباح آخر جمعة من شهر كانو
 % من عدد أعضاء النقابة . 25هذا االجتماع بحضور ما ال يقل عن 

 تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين. -3
ال يجوز للعضو االشتراك في اجتماع الهيئة العامة إذا كان محروما من  -4

 سة السنوية عند عقد االجتماع مزاولة المهنة او لم يكن مجددا إجازة الممار
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 5مادة 

يجوز دعوة الهيئة العامة الجتماع غير اعتيادي بقرار من مجلس النقابة على ان 
 تبين األسباب الضرورية لذلك في بطاقة الدعوة .

 6مادة 

يجوز لثلث أعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري إلى النقابة بدعوة الهيئة 
اعتيادي يوضح فيه األسباب الموجبة لذلك وعلى مجلس العامة الجتماع غير 

النقابة إصدار الدعوى خالل أسبوع واحد من تاريخ التسجيل الطلب على ان 
 يعقد االجتماع خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار الدعوة .

 7مادة 

 تكون واجبات الهيئة العامة ما يأتي :

اف حاكم البداءة األول في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة تحت إشر -1
 منطقة مقر النقابة او من ينسبه من الحكام .

 تصديق الميزانية . -2
 مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها . -3
 النظر في تعديل قانون النقابة وأنظمتها . -4
 تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند انحاللها . -5

 8مادة 

 يدلي بصوته في االنتخاب بالمراسلة .يجوز للعضو خارج لواء بغداد ان  -1
يجوز لكل عضو في لواء بغداد إعطاء صوته في االنتخاب عن طريق  -2

المراسلة إذا قدم عذرا مشروعا تقتنع به اللجنة المشرفة على االنتخاب عند 
 اجتماع الهيئة العامة .

ال يجوز فض أوراق االنتخاب بالمراسلة اال في االجتماع االنتخابي ومن  -3
 0اللجنة المشرفة على االنتخاب قبل 

 9مادة 

ينتخب النقيب وأعضاء المجلس واللجان االنضباطية وممثلو النقابة في األلوية 
 باألكثرية وبالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز إعادة انتخابهم .
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 10مادة 

ن يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالوالدة ومن أبوين عراقيين بالوالدة وم
 .1أصل غير أجنبي وقد مارس المهنة مدة ال تقل عن عشر سنوات

 11مادة 

يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة ال  -1
 تقل عن خمس سنوات .

يشترط في عضو اللجنة االنضباطية ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة  -2
 . 2قتهال تقل عن خمس سنوات وينتخب من بين أعضاء منط

يشترط في ممثل النقابة في اللواء ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة ال  -3
 تقل عن خمس سنوات وينتخب من بين األعضاء في ذلك اللواء .

 12مادة 

 دة منتخبة من قبل الهيئة العامة ال يجوز للعضو ان يشترك في أكثر من لجنة واح

 13مادة 

النقابة او اللجنة االنضباطية او ينتخب ممثال ال ينتخب نقيبا او عضوا في مجلس 
للنقابة في اللواء من حكم عليه بعقوبة المنع من الممارسة المهنية مدة تزيد على 

 الشهر الواحد ما لم يمر على ذلك سنتان .

 14مادة 

إذا فقد عضو من أعضاء اللجان المنتخبة احد الشروط الالزمة النتخابه او  -1
او جلسات اللجنة االنضباطية خمس مرات تغيب عن جلسات المجلس 

 متتالية بغير عذر مشروع فعلى مجلس النقابة ان يقرر اعتباره مستقيال .
إذا امتنع ممثل النقابة في اللواء عن تنفيذ مقرراتها فللمجلس ان يقرر إعادة  -2

 االنتخاب في ذلك اللواء على ان ال يعاد انتخابه .
واء يحل محله من كان حائزاً على إذا شغر مركز ممثل النقابة في الل -3

 أكثرية األصوات .

                                                           
1
)قانون  1968( لسنة 198( على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون رقم )10عدلت المادة )  

في  1672( المنشور في الوقائع العراقية العدد 1966لسنة  112تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم 
المنشور في   4/6/1987في  384. وانظر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم  28/12/1968

 . 15/6/1987في  3154عراقية العدد الوقائع ال
2
( على الوجه أعاله بموجب أحكام قانون التعديل المشار 11( من المادة )2(و)1عدلت الفقرتان )  

 اليه آنفاً.
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 15مادة 

إذا شغر مركز احد األعضاء في مجلس النقابة او اللجان االنضباطية ألي  -1
 سبب كان يحل محله من حاز أكثرية األصوات في االنتخابات العامة .

إذا شغر مركز احد األعضاء في اللجان المنتخبة وكان قد انتخب بالتزكية  -2
 انتخاب من يحل محله على ان يتم ذلك خالل شهر واحد . فيجري

 16مادة 

إذا شغر مركز النقيب فعلى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة النتخاب  -1
نقيب جديد خالل مدة شهر من تاريخ حصول الشاغر اال إذا حصل 
الشاغر خالل الستة أشهر األخيرة من الدورة النقابية فيقوم نائب النقيب 

 لنقيب لحين اجتماع الهيئة العامة وانتخاب نقيب جديد .بأعمال ا
إذا شغر مركز نائب النقيب فللمجلس النقابة انتخاب نائب النقيب من بين  -2

 أعضائه .

 17مادة 

 يتألف مجلس النقابة من :

 النقيب رئيسا . -1
 أعضاء مجلس النقابة وعددهم ثمانية تنتخبهم الهيئة العامة . -2
ني وينتخبان من بين أعضاء المجلس ويقومان نائبي النقيب األول والثا -3

 مقامه حسب التسلسل عند غيابه او شغور منصبه .

 18مادة 

 تتألف اللجنة االنضباطية من خمسة أعضاء أصليين واثنين احتياط . -1
 يكون رئيس اللجنة االنضباطية من حاز أكثر األصوات في االنتخاب . -2

 19مادة 

المجلس إلى لجان تحقيقية تؤلف بقرار منه تحال جميع الشكاوى التي ترد إلى 
ويكون احد أعضائها منسبا من قبل وزارة الصحة وعلى هذه اللجان ان تقرر 

 إحالتها إلى لجان االنضباط المختصة .
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 20مادة 

تسري القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية عند النظر في 
تتعارض صراحة او داللة مع أحكام هذا القضايا من قبل لجان االنضباط ما لم 

 القانون .

 21مادة 

يجوز رد عضو لجنة االنضباط عند وجود سبب من أسباب رد الحكام  -1

المنصوص عليها في قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وينظر 

مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه وفقا ألصول رد الحكام بقرار غير 

 خاضع لطرق الطعن .

يجوز لذي العالقة ان يطلب نقل الدعوى من لجنة انضباطية إلى أخرى  -2

لألسباب المنصوص عليها في القوانين المرعية وعلى مجلس النقابة ان 

 يبت في الطلب خالل خمسة عشرة يوما ويكون قراره قطعيا .

 22مادة 

ه جلسات لجنة االنضباط سرية وال يجوز نشر األحكام الصادرة عنها عدا ما يقر

مجلس النقابة عند تحقق المصلحة العامة وتبلغ األوراق واألحكام وفقا للطرق 

 المتبعة في تبليغ األوراق القضائية .

 23مادة 

على لجنة االنضباط ان تدون محضرا خاصا لكل قضية في سجل خاص  -1

 باألحكام االنضباطية الصادرة عنها .

احد أعضاء النقابة على محكمة الجزاء التي تصدر حكما يتضمن معاقبة  -2

 ان تبلغها بصورة منه .

 24مادة 

تنظر اللجنة االنضباطية في الدعوى بحضور الطرفين او بغياب احدهما او 

كليهما وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي ال تتعلق بواجبات 

 الممارسة المهنية او النظام العام او اآلداب العامة .
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 25مادة 

تتصل بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية واألهلية والمراجع  للجنة االنضباط ان

 األخرى فيما يخص القضايا المعروضة عليها .

 26مادة 

 على األعضاء االمتناع عن األمور اآلتية :

 استخدام الوسطاء او التوسل بوسائل الدعاية او الترغيب -1
 بة .عدم تطبيق األوامر التي تصدرها المراجع الصحية الرسمية او النقا -2
 استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية . -3
 عدم مراعاة السلوك المهني المقرر حسب تعليمات تصدرها النقابة . -4
اإلساءة إلى سمعة المهن الطبية او ممتهنيها او الحط من منزلتهم العلمية  -5

 او األدبية .

 27مادة 

لممنوعة او كل عضو اخل بواجبات الممارسة المهنية او قام بأحد األعمال ا
تصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او امتنع عن تنفيذ مقررات النقابة تفرض 

 عليه إحدى العقوبات التالية من قبل لجنة االنضباط .

ويكون بكتاب يوجه إلى المخالف يلفت نظره فيه إلى عدم  –الفات النظر  -1
 تكرار المخالفة .

ه عدم االرتياح من ويكون بكتاب يوجه إلى المخالف يعلم في –االنذار  -2
تصرفاته لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخالف ذلك تطبق بحقه 

 العقوبات االنضباطية األخرى .
بمبلغ ال يتجاوز مائة دينار او المنع من ممارسة المهنة مدة ال  –الغرامة  -3

تتجاوز ثالثة أشهر او بكلتا العقوبتين واذا عاد الرتكاب نفس المخالفة 
سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة األولى فيعاقب بغرامة ال  خالل ثالثة

تزيد على مائتي دينار او المنع من الممارسة مدة ال تتجاوز الستة أشهر او 
بكلتا العقوبتين ويقيد مبلغ الغرامة إيرادا لصندوق النقابة وعند عدم دفعها 

على تستحصل منه بواسطة دوائر التنفيذ . وللجنة االنضباطية عالوة 
العقوبة المفروضة ان تقرر غلق المحل مدة ال تزيد على الشهر الواحد 

 عند تكرار المخالفة في نفس المحل .
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 28مادة 

يشطب اسم العضو من سجل النقابة إذا صدر عليه حكم نهائي بالحبس او  -1

بالغرامة عن جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة عن 

 سوء ممارسته المهنة .

 ال يجوز إعادة تسجيل العضو في النقابة اال بعد رد اعتباره . -2

 29مادة 

تبلغ لجنة االنضباط قراراتها إلى وزارة الصحة والنقابة والجهات األخرى ذات 

 العالقة .

 03مادة 

كل من مارس مهنة الصيدلة او انتحل اية تسمية او لقب او عالمة تدل على انه مرخص 

تسجيل واجازة بموجب أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة ال بممارستها من غير السابق 

 . تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة سنوات او بكلتا العقوبتين

 31مادة 

لجنة االنضباط هي ذات االختصاص بالنظر في جميع المخالفات المهنية  -1

ى محكمة الجزاء المنصوص عليها في هذا القانون ولها إحالة القضايا إل

 مع كافة المعلومات المتيسرة لديها .

ال يمنع صدور الحكم بالبراءة من قبل المحكمة من إصدار القرارات  -2

 االنضباطية ضد المتهم وفق أحكام هذا القانون .

 32مادة 

تميز القرارات الصادرة من لجنة االنضباط من قبل احد طرفي النزاع او  -1

لدى محكمة تمييز العراق خالل خمسة  مجلس النقابة او وزارة الصحة

عشرة يوما من تاريخ تبليغ ذوي العالقة بقرار الحكم ويكون قرارها 

 قطعيا .

ال تنفذ قرارات لجنة االنضباط بمنع ممارسة المهنة اال بعد اكتسابها  -2

 الدرجة القطعية .
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 33مادة 

اد مهمتها على مجلس النقابة تأليف لجنة من ثالثة أعضاء للمراقبة مركزها بغد

 اإلشراف على تطبيق أحكام هذا القانون .

 34مادة 

 تتألف مالية النقابة مما يأتي :

رسم االنتماء للعراقيين ورعايا الدول العربية خمسة دنانير ولغيرهم  -1

 خمسون دينارا .

رسم إجازة الممارسة وتجديدها سنويا خمسة دنانير للعراقيين ورعايا  -2

 الدول العربية وخمسة عشرة دينارا لغيرهم 

رسم إجازة فتح صيدلة او مختبر للتحليالت الكيمياوية بموجب قانون  -3

مزاولة مهنة الصيدلة واالتجار باألدوية والمواد السامة خمسة دنانير 

 وتجديدها سنويا ديناران 

 منح التي تساهم بها الجهات الرسمية وغيرها ال -4

 الغرامات التي تفرضها لجان االنضباط  -5

 ريع الحفالت واالكتتابات العامة -6

أرباح المشاريع التي تقوم بها النقابة وغيرها من الواردات وتوزع مجلة  -7

 0النقابة على األعضاء مجانا 

 35مادة 

إلشراف على تحصيل األموال مجلس النقابة مسؤول عن أموال النقابة ويقوم با

وحفظها ويقوم بإقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود 

االعتمادات المرصدة في الميزانية وتخصص في ميزانية النقابة سنويا مبالغ 

 0كافية يقررها المجلس لصرفها على النادي وفروعه في االلوية 

 36مادة 

 0في أول كانون األول تبدأ السنة المالية للنقابة 
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 37مادة 

إذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في اجتماعها السنوي 
إلقرار الميزانية يستمر في الجباية والصرف على أساس الميزانية السابقة إلى 

 ان تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة 

 38مادة 

 المصارف . تودع النقود باسم النقابة في احد

 39مادة 

توقع أوامر اإليداع والصرف من قبل النقيب وأمين الصندوق المكفل الذي يعينه 
 المجلس .

 40مادة 

 .1يكون االنتماء لنقابة الصيادلة اختياريا

 41مادة 

 يشترط في العضو ان يكون :

 حائزا على شهادة في الصيدلة من كلية صيدلة عراقية او ما يعادلها . -1
 سيةعراقي الجن -2
 غير محكوم عليه بجناية عادية او بجنحة مخلة بالشرف  -3

 42مادة 

للنقابة حق قبول انتماء الصيادلة العرب واألجانب الذين لم يحرموا من حق 
الممارسة في بالدهم بسبب إساءتهم للمهنة وممن تعامل بالدهم العراق بالمثل او 

ومية بشرط ان الذين لهم عقود خاصة مع الحكومة او المؤسسات غير الحك
تقتصر الممارسة المهنية لهؤالء في حدود أعمال وظيفتهم فيما إذا كانت بالدهم 

 ال تعامل العراق بالمثل .

 

                                                           
1
 . 1988لسنة  93( على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون رقم 40عدلت المادة )  
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 43مادة 

يعتبر عضوا في النقابة كل صيدلي اكتسب صفة العضوية في نقابة ذوي المهن 

 . 1952لسنة  67الطبية المؤسسة بموجب القانون المرقم 

 44مادة 

االنتماء إلى النقابة مرفقا به الوثائق المصدقة من المراجع يقدم طلب  -1

 المختصة .

يعرض طلب االنتماء على مجلس النقابة وعليه البت فيه خالل خمسة  -2

عشر يوما من تاريخ وروده إلى النقابة ويبلغ طالب االنتماء والوزير 

بنتيجة القرار وعلى المجلس المذكور بيان األسباب عند رفض طلب 

اء ولصاحب الطلب مراجعة محكمة التمييز إذا لم يبت المجلس بطلبه االنتم

 خالل ثالثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب .

للوزير ولصاحب الطلب عند رفض طلبه تمييز القرار لدى محكمة التمييز  -3

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وعليها ان تبت فيه خالل 

ستالمها استدعاء التمييز ويعتبر قرارها خمس عشرة يوما من تاريخ ا

 نهائيا .

عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا يسجل  -4

 في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل وإجازة الممارسة .

 45مادة 

تعتبر إجازات فتح الصيدليات الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون نافذة وتخضع لرسم 

 ي فقط .التجديد السنو

 46مادة 

تجدد اإلجازات السنوية الواردة في هذا القانون خالل شهر كانون الثاني من كل 

سنة واذا لم يدفع العضو رسم التجديد خالل المدة المذكورة دون عذر مشروع 

يقتنع به المجلس يمنع من الممارسة وال تمنح له االجازة اال بعد دفع ضعف 

 رسم التجديد .

 



20 
 

 47مادة 

لف العضو عن تجديد إجازة الممارسة السنوية لمدة سنتين متتاليتين دون إذا تخ
عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في إعادة التسجيل عليه ان 

 يدفع رسمي االنتماء والتجديد مجددا .

 

 48مادة 

كل عضو فقد شرطا من شروط االنتماء للنقابة يفقد العضوية بقرار من مجلس 
تمييز القرار لدى محكمة التمييز خالل ثالثين يوما من تاريخ  النقابة وله حق

 تبلغه ويكون قراره نهائيا .

 49مادة 

 لكل عضو ان يمارس المهنة في أي محل يختاره في العراق

 50مادة 

لألعضاء العراقيين الموظفين والمستخدمين ممارسة المهنة بعد أوقات الدوام 
 قانون الرسمي في محل وظيفتهم وفق أحكام ال

 51مادة 

يعتبر االعتداء الواقع على العضو أثناء ممارسة المهنة او بسببها  -1
كاالعتداء على موظف أثناء تأديته واجباته وللعضو إخبار النقابة او 

 ممثليها في اللواء عن االعتداء.
على السلطة التحقيقية إخبار النقابة او ممثليها في اللواء عند إجراء التحقيق  -2

في الجرائم غير المشهودة وللنقابة انتداب من يمثلها أثناء مع العضو 
 التحقيق .

 52مادة 

ال يجوز حجز او بيع ممتلكات النقابة اال إذا كان الدين ناشئا عن ثمن  -1
 المحجوز او المطلوب حجزه .

اال بحضور  ال يجوز تحري مقر النقابة او اللجان االنضباطية او الممثليات -2
 النقيب او ممثل النقابة في اللواء او من يقوم مقامه .

 53مادة 

 ال يجوز منع العضو من ممارسة المهنة اال وفق أحكام هذا القانون .
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 54مادة 

تؤلف لجنة تحضيرية من ستة أعضاء يختار كل من وزير الصحة واللجنة العليا 
ابة الصيادلة عضوين منها على لنقابة ذوي المهن الطبية واللجنة التحضيرية لنق

ان ال يكون احد منهم مرشحا في االنتخاب وتقوم هذه اللجنة بالتحضير النتخاب 
 الدورة األولى واإلشراف عليها وفق هذا القانون .

 55مادة 

يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وللنقابة ان تصدر التعليمات 
 وفق أحكام هذا القانون .والبيانات الالزمة لتنظيم شؤونها 

 56مادة 

تلغى جميع األحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون وتبقى األنظمة الصادرة 
نافذة المفعول إلى  1952لسنة  67بموجب قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم 

 حين صدور أنظمة تحل محلها ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون 

 57مادة 

 ن من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ينفذ هذا القانو

 58مادة 

 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المصادف لليوم  1386كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان لسنة 
 .1966الرابع والعشرين من شهر كانون األول لسنة 

 رئيس الجمهورية

 10/1/1967في  1358نشر في الوقائع العراقية عدد 

 

 األسباب الموجبة

بالنظر لموافقة الهيئة العامة لنقابة ذوي المهن الطبية على طلب الصيادلة 
بتأسيس نقابة خاصة بهم ولضرورة وضع قواعد خاصة بممارسة مهنة الصيدلة 

 والعضوية في النقابة واالنضباط وتحديد موارد النقابة فقد شرع هذا القانون .
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المعدل بالقانون / 19701( لسنة 40ون مزاولة مهنة الصيدلة رقم )قان
 1970( لسنة 221رقم )

 1971( لسنة 141وبالقانون رقم )
 1978( لسنة 146وبالقانون رقم )
 1996( لسنة 27وبالقانون رقم )
 1998( لسنة 14وبالقانون رقم )

 
 رئاسة الجمهورية 

المادة الخمسين المعدلة من الدستور المؤقت حكام الفقرة )ج( من ألى إاستنادا 
 قره مجلس قيادة الثورة أوبناء على ما عرضه وزير الصحة و

 صدر القانون االتي :ــ
 الفصل االول

 فـــــاريتع
 1مادة 

 ها :ءزاأدناه المعاني المبينة إيقصد بالكلمات والتعابير المدرجة 
 الوزير: وزير الصحة 

 الوزارة: وزارة الصحة 
 النقابة: نقابة الصيادلة 

 السلطة الصحية: وزير الصحة او من يخوله 
 الصيدلي: عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة 

بقرار من الوزير او من يخوله مجلس  المفتش: الطبيب او الصيدلي المعين
 هذا القانون أحكامالنقابة لمراقبة تنفيذ 

ي أو أو عقار أي دواء أو حيازة أو تجهيز أو تجزئة أتركيب  مهنة الصيدلة:
أو وقايتهما من يوان و الحنسان أاإلمادة يقصد بيعها واستعمالها لمعالجة 

و أو تدريس العلوم الصيدالنية أتوصف بان لها هذه المزايا  وأمراض األ
الم الدوائي وبوجه عام عباإلو القيام أاالشتغال في مصانع مستحضرات التجميل 

 .عمال التي تخولها شهادة الصيدلة الجامعية للصيدليمزاولة األ

                                                           
1
 . 19/3/1970في  1854نشر في الوقائع العراقية العدد   
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مصنع  وأ دويةاأل و مذخرأدوية أو المكتب العلمي لدعاية األالصيدلية  المحل:
و مختبر التحليالت أغراض الطبية أللمستحضرات التجميل المستعملة 
ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات . المنصوص عليها في هذا القانون

المستعملة لغير االغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة التجميل 
  1.بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض

دوية والمواد واأل الوصفات بالمفرد هبالمحل الذي تحضر وتصرف  الصيدلية:
  .المستحضرات الجاهزة المعترف بها في العراقووالسموم  الكيمياوية

 دوية األ عالم عن: المحل المجاز باإلدويةالمكتب العلمي لدعاية األ
للصيدليات والمحالت المجازة  األدويةدوية: المحل المجاز بخزن وبيع مذخر األ

 فقط 
 المحل  بإدارةالمدير: الصيدلي المسؤول الذي يقوم 

المستحضر: الشخص الذي سبق وان منح حق ممارسة الصيدلة بموجب قانون 
 م بالتحليالتدون ان يقو 1923الصيدلة لسنة 

و التراكيب التي تحتوي او توصف أالمستحضرات الخاصة: المستحضرات 
لشفاء اإلنسان أو الحيوان من  كثر  ذات خواص طبيةأو أتحتوي على مادة  بأنها

 عن ذلك  خر ولو لم يعلني غرض طبي آو تستعمل ألأقاية منها للو وأمراض األ
عطائها للجمهور للبيع أو إلو عرضها أصراحة والتي سبق تحضيرها لبيعها 

ن واردة في تكو و بطريق الحقن بشرط ان الأو الداخلي أستعمال الخارجي لال
وملحقاتها الرسمية وتعتبر من هذه المستحضرات دوية إحدى طبعات دساتير األ

ومبيدات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير التي لم تذكر في دساتير األدوية 
 التي اللك المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل الحشرات المنزلية وكذ

 غراض الطبية .اال في األتستعمل 
 دويةدوية والتراكيب المذكورة في احد دساتير األالمستحضرات الدستورية: األ

 المعترف بها في العراق .
أي دستور مى عن نصف غرام بموجب ظالسموم: المواد التي تقل جرعتها الع

 المعترف بها في العراق.دوية من دساتير األ
ول والثاني الملحقين بقانون األالمخدرات: المواد المدرجة في الجدولين 

 المعدل. 1965لسنة  68المخدرات رقم 

                                                           
1
)التعديل األول  1970في  221عدلت المادة األولى على الوجه أعاله بموجب القانون رقم   

في  1945( المنشور في الوقائع العراقية العدد 1970لسنة  40لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 
. )مالحظة: حذفت عبارة المكتب العلمي لدعاية األدوية من التعاريف أعاله أينما  15/12/1970
المنشور  14/2/1979في  183دت في القانون بموجب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ور

(. وأعيد العمل بالمكتب العلمي لدعاية األدوية بموجب 5/3/1979في  2700في الوقائع العراقية 
 . 1998لسنة  60القرار رقم 
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 الفصـــــــل الثانــــــــي
 شروط مزاولة المهنة

 2مادة 
 يجب في من يزاول مهنة الصيدلة ان يكون :ـ

 عراقي الجنسية  -1
 على:ـ  اً حائز -2

 كلية صيدلة عراقية معترف بها او:ـ شهادة من -أ 
ن يجتاز امتحانا يؤهله أمعترف بها على  أجنبيةشهادة من كلية صيدلة  -ب 

 اي جامعة بغداد تمثل فيهلمزاولة المهنة تجريه هيئة في كلية الصيدلة ف
 و:ـ النقابة أ

 و:ـ القديمة أ العراقية شهادة مدرسة الصيدلة -ج 
قانون مهنة قبل صدور  وكان يزاول مهنة الصيدلةمستحضر لقب  -د 

  1951لسنة  33دوية والمواد السامة رقم الصيدلة واالتجار باأل
  جازة السنوية لمزاولة المهنة.عضوا في النقابة وحائزا على اإل -3

ة من شرط د( من هذه الماد -2يستثنى المستحضر الوارد ذكره في الفقرة )
 نه ما يلي:ـ عضوية النقابة ويتبع بشأ

المحل للمستحضر خالل شهر كانون  الممارسة وإجازةتجدد إجازة  - أ
رسم قدره خمسة دنانير لكل  لدى الوزارة بعد دفع سنة من كل الثاني

 ي منهما خالل المدة المذكورةمن اإلجازتين وإذا تخلف عن تجديد أ
ذا لم إزتين المذكورتين فعليه ان يدفع ضعف الرسم وتلغى أي من اإلجا

 ت بالشهر المذكور.تهاء السنة التي بدأجديدها بعد انيدفع رسم ت

حل و مأجازته من صيدلية ما يمتلك المستحضر إتطبق بحق  - ب
خرى الواردة األحكام الخاصة بالصيدليات األهلية والمحالت األ

 1.ذكرها في القانون
 3مادة 

حل واحد في العراق بعد مرور جازة من يمتلك أكثر من إأال يجوز للصيدلي 
ستثنى من ذلك استمرار الجمع بين هذا القانون ويشهر من نفاذ ستة أ

  19/3/1970دوية لمن حصل عليهما قبل إجازتي صيدلية ومصنع أ
  1كثريجب ان يكون لكل محل مدير واحد أو أ -1

                                                           
1
ه بموجب أحكام القانون رقم للمادة الثانية على الوجه أعال 4وأضيفت الفقرة  3عدلت الفقرة   

 )التعديل األول للقانون. 5/12/1970في  221
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ذا يتولى ادارة محل آخر إأن له وال يجوز له جازة مديرا لمحن مالك اإلويك -2
  .تخلى لسواه عن ادارة محله

  .خرلمدير محل مجاز لسواه ان يمتلك إجازة محل آ ال يجوز -3
لي للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة ان يمنع الصيد -4

وذلك بعدم السماح له الدوام الرسمي الموظف من مزاولة مهنته خارج 
بإدارة محل على ان يمنح مخصصات ال تقل عن خمسة وعشرون من 

  .2% من راتبه االسمي25المائة 
أو طب ن يجمع بين مزاولة مهنته ومهنة الطب أال يجوز للصيدلي  -5

لمهنة الطب ما  تعتبر مزاولة غير مشروعةال و الطب البيطري وأسنان األ
في حالة حصول حوادث فجائية  األولية اإلسعافاتيقوم به الصيدلي من 

 مستعجلة 
  4مادة 
فيه شروط المادة الثانية جازة المحل من قبل النقابة للصيدلي الذي تتوافر إتمنح 

من هذا القانون وتعتبر اجازات مذاخر االدوية التي سبق منحها لغير الصيادلة 
 وال يجوز تجديدها بعد انتهاء هذا التاريخ 1971ملغاة بانتهاء سنة 

المنشور  1970لسنة  221ضيفت هذه العبارة بموجب التعديل قانون رقم أ)
 (15/12/1970في  1945بالعدد 
  5مادة 

 -تمنح اجازة الصيدلية بناء على طلب مشفوع بما يلي: -1
 عنوان الصيدلية  -أ 
 سند الشراء المصدق لدى كاتب العدل اذا تعلق الطلب بصيدلية قائمة  -ب 
 عد للصيدلية ملكا لطالب االجازة معقد االيجار اذا لم يكن المحل ال -ج 
 وثيقة تثبيت تسجيل االسم التجاري باسم طالب الصيدلية  -د 

جازة المحل هو المالك الشرعي له ولجميع محتوياته ويعتبر باطال إمالك  -2
 كل اتفاق يخالف ذلك 

                                                                                                                            
1
 1998لسنة  14من المادة الثالثة على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون رقم  2عدلت الفقرة   

)المنشور في الوقائع  1970لسنة  40)قانون التعديل الثالث قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم 
 . 29/6/1998في  3728د العراقية العد

2
 1971لسنة  141من المادة الثالثة على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون رقم  5عدلت الفقرة   

المنشور في الوقائع  1970لسنة  40)قانون التعديل الثاني لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 
 . 18/10/1971في  2057العراقية العد 
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و الحريق انتقال الصيدلية بنفس االجازة الى مكان لهدم أيجوز في حالة ا -3
اخر في نفس المنطة يكون مستوفيا للشروط دون التقيد دون التقيد بحكم 

لالنتفاع بها في نفس المكان  ( من هذه المادة ويجوز ابقاء االجازة2الفقرة )
 بعد اتمام البناء 

صاحب اجازة المحل استغالل االجازة لمدة خمس يحق لورثة الصيدلي  -4
لمحل وتنتقل ملكية لسنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير 

جازة بانتهاء المدة المذكورة وبمواققة الورثة الى من تتوفر فيه منهم اإل
في المادة الثانية من القانون وفقا الحكامه اذا  الشروط المنصوص عليها

رغب في ذلك وتحتسب المدة المذكورة بالنسبة للصيادلة المتوفين بين 
 1القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه وتاريخ نفاذ هذا 19/3/1970

 221وجب التعديل رقم المادة الخامسة بمآخر لى إ( 4ضيفت الفقرة)أ)
 (1970لسنة 

 6مادة 
االجازة الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون ملغاة في الحاالت تعتبر 
 التالية:

 إذا لم يتم فتح المحل خالل ستة أشهر من تاريخ صدور االجازة.
 إذا غلق المحل بصورة متصلة لمدة ستة أشهر بدون عذر مشروع.

 إذا نقل المحل من مكانه إلى مكان آخر دون علم النقابة.
المحل لغرض آخر غير الذي منحت اإلجازة من أجله أو أضيفت له إذا أدير 

 صناعة أخرى ال عالقة لها بالمهنة.
 7مادة 

يجب أن يكتب اسم الصيدلية واسم مديرها على واجهتها باللغة العربية وبحروف 
 واضحة.

  8مادة 
في ضواحيها  وأن يقيم في المدينة التي يكون فيها محله على المدير أ . أ

 المباشرة.
صيدلية في غير المدينة دارة إو المستخدم أف ظال يجوز للصيدلي المو . ب

يفته ظكان يملك صيدلية في غير مقر و ذاإو تهيفظالتي يكون فيها مقر و
 . 2خرآفال يجوز له امتالك او ادارة اي محل 

                                                           
1
)قانون  1998لسنة  14ى الوجه أعاله بموجب أحكام القانون رقم عدلت المادة الخامسة عل  

 2)ألغيت الفقرة  29/6/1998في  3728التعديل الثالث للقانون( المنشور في الوقائع العراقية عدد 
 وعدل تسلسل الفقرات الالحقة(.

2
 1971نة لس 141عدلت الفقرة )ب( من المادة الثامنة على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون   

 11/10/1971في  2057)قانون التعديل الثاني للقانون( المنشور في الوقائع العراقية العدد 
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 9مادة 

مالكو ال إذا كان إلشركة تعطى بعد نفاذ هذا القانون إجازة بفتح صيدلية لال  - أ
ملكية أي سهم منها إال لصيدلي ال يجوز نقل ها من الصيادلة وأسهمجميع 

صيدلي في أرباح الغير  نص على مشاركةباطال كل اتفاق ي تبرويع
صيدلية أو رأسمالها أو موجوداتها بأي شكل كان مع مراعاة حكم الفقرة ال
 ( من المادة الخامسة المعدلة من القانون5)

مصنع أو شركة لصناعة األدوية  للصيدلي أو غيره تملك أو تأسيس - ب
 .1والمستحضرات الطبية ومواد التجميل

 10مادة 

يجوز للصيدلي بعد استحصال إجازة من النقابة أن يقوم بالتحليالت الصيدلية 

والكيمياوية والمرضية الكيمياوية في محل خاص وفق تعليمات خاصة من 

 النقابة.

 11مادة 

 المدير حتى يعين مدير آخر.ال يجوز فتح المحل الذي يتركه  -1

دوية ما لم يقم مقامه األال يجوز للمدير أن يتغيب عن الصيدلية أو مصنع  -2

 دارة أثناء غيابه.اإلصيدليا مجازا يوكل إليه أمر 

إذا ترك المدير المحل الذي يشتغل فيه أو غاب عنه فعليه أن يخبر السلطة  -3

من المخدرات إلى من  الصحية والنقابة تحريريا بذلك ويسلم ما في عهدته

يحل محله وعليهما أن يوقعا في صفحات السجالت على المواد المسلمة 

 والمستلمة فعال.

مدة ال تزيد على خمسة عشر  األدويةيجوز للمدير أن يتغيب عن مذخر  -4

يوما بشرط أن يخبر السلطة الصحية بذلك تحريريا وأن ال يتكرر هذا 

 التقويمية الواحدة.الغياب أكثر من ثالث مرات في السنة 

 

                                                           
1
لسنة  14( من المادة التاسعة على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون رقم 2عدلت الفقرة )  

ئع ( المنشور في الوقا1970لسنة  40) قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم  1998
 .29/6/1998في  3728العراقية العدد 
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 12مادة 

ل المجازة بموجب هذا القانون إعالم الوزارة اينبغي على أصحاب المح -1

والنقابة بأسماء الصيادلة ومعاوني ومساعدي الصيادلة والطلبة الذين 

 حاقهم بها وعند انتهاء تدريبهم.تلا ديشتغلون في محالتهم للتدريب عن

أو تحضيرها أو تعبئتها أو قيدها  دويةاألال يجوز لغير الصيدلي القيام ببيع  -2

 في سجالت الوصفات الطبية.

يجوز لمعاوني ومساعدي الصيادلة والموظفين الصحيين وطالب كلية  -3

أو تعبئتها أو كتابة  األدوية الصيدلة الذين هم تحت التدريب القيام بتحضير

ات البطاقات أو لصقها على غالفاتها أو أوعيتها أو قيدها في سجالت الوصف

 الطبية تحت إشراف المدير.

 13مادة 

 -على المدير تهيئة ما يلي في الصيدلية : 

ول الملحق بهذا األدوات المبينة في الجدول واألالموازين والمكاييل  -1
 القانون.

ثالجة أو أكثر أو غرف تبريد صالحة لالستعمال تتسع لحفظ جميع  -2
 صناف التي يجب أن تصان فيها فنيا.األ

لحفظ السموم والمخدرات على أن تكون مفاتيحها عند دواليب مغلقة  -3
 المدير.

 طباء.األطباء بأسماء المجازين من األاحدث قائمة رسمية من نقابة  -4
التي تقرها النقابة وتصدر  األدويةخيرة من دساتير األنسخة من الطبعة  -5

 بها بيانات رسمية من قبل الوزارة.

 14مادة 

 -ال يجوز للصيدلي : 

ما لم تكن صادرة من طبيب أو طبيب بيطري أو طبيب  أن يصرف وصفة -1
أسنان مجاز بممارسة مهنته في العراق ويجب التثبت من صحتها قبل 

 صرفها.
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شخاص المذكورين في الفقرة األأن يمتنع عن صرف وصفة صادرة من  -2
( من هذه المادة اال إذا كانت غير مستوفية للشروط المتطلبة في هذا 1)

 القانون.
ميات المواد الواردة في الوصفة أو يستبدل بإحداها مادة غير أن يغير ك -3

يبدل مستحضرا خاصا بآخر اال بعد أن دستورية أو صنفا بآخر أو 
 الموافقة التحريرية من كاتب الوصفة.

أن يصرف بدون وصفة المواد المضادة للحياة والمواد السامة التي تعينها  -4
 الوزارة.

حكام قانون أت اال بمقتضى ن يصرف دواء يحتوي على المخدراأ -5
المخدرات وتعديالته وبموجب وصفة خاصة يعين شكلها بتعليمات 

 يصدرها الوزير.
أن يصرف وصفة مكتوبة بعبارات أو عالمات غير مصطلح عليها في فن  -6

 الصيدلة.

 15مادة 

دوية التي تعينها النقابة األيجوز للصيدلي أن يصرف أو يجهز بدون وصفة  -1
 لهذا الغرض.ببيان يصدر منها 

يجوز للصيدلي صرف األدوية المتوفرة في صيدليته بموجب وصفة طبية  -2
وتزويد المريض بصورة طبق األصل منها موقعة من قبل المدير ومختومة 

شير األدوية التي صرفت منها ويجوز صرف غي دلية بعد تأبختم الصي
ذاتها  جراءاتأخرى وتتبع اإلالمتوفر مما احتوته الوصفة من قبل صيدلية 

في حالة معاودة صرفها بشرط أن تتضمن ذات الوصفة تثبيتاً للمدد 
  .1والفترات المحددة لتكرار استعمال تلك األدوية

 16مادة 

إذا وجد الصيدلي في الوصفة المراد صرفها مخالفة فنية أو إنها تحتوى من 
إلى أو كانت لدواء غير مستورد  األدويةالدواء أكثر مما هو معين في دستور 

العراق وجب عليه تنبيه محررها ويطلب إليه تصحيحها أو تأييدها مع التوقيع 
 إذا أصر على صحتها.

 
                                                           

1
 1978لسنة  146عدلت المادة الخامسة عشر على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون رقم   

في  2675)قانون التعديل الثالث لقانون مزاولة مهنة الصيدلة( المنشور في الوقائع العراقية العدد 
2/10/1978. 
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 17مادة 

اال في المجالت العلمية الطبية أو الصيدالنية  األدويةعالن عن اإلال يجوز 
 ن وجدت.إويجب ذكر التأثيرات الجانبية لها 

 18مادة 

 داب أو يضلل الجمهور.اآلال يجوز نشر إعالن عن مستحضرات خاصة يمس 

 19مادة 

تكتب الوصفة بطريقة مقروءة تستطيع معها كل صيدلية أن تهيئ الدواء 
الموصوف فيها وكل وصفة ال تحمل اسم وعنوان موقعها بطريقة مقروءة يجب 

 رفضها.

 20مادة 

 األدويةالمحالت ومخازن  على المفتش أن يقوم كلما دعت الحاجة بتفتيش -1
الحكومية وغير الحكومية والعطارين والمتجرين بالنباتات الطبية وكل 

ماكن التي تصنع أو تخزن أو تعرض للبيع أو التوزيع فيها منتجات ذات األ
حكام القوانين أخصائص طبية أو صحية أو سامة وذلك تأمينا لتطبيق 

 نظمة المرعية.واأل
سنان األطباء وأطباء واأل األدويةازن دلة وأصحاب مخاعلى الصي -2

بموجب هذا القانون وكل من  األدويةطباء البيطريين المجازين ببيع واأل
في حيازته منتجات ذات خصائص طبية أو صحية أو سامة سواء كانوا 
مالكين إجازة محالت أو مديرين لها أن يسمحوا للمفتشين بإجراء التفتيش 

 خازنهم أو عياداتهم أو ملحقاتها.في محالتهم أو مختبراتهم أو م
إذا عثر المفتش على مواد مشتبه بها فعليه أن يأخذ نماذج منها بغية تحليلها  -3

لقاء وصل وأن يحفظها في دواليب أو غرف خاصة بالمحل بعد ختمها 
وعندئذ يكون كل من صاحب المحل والمدير مسؤوال عن سالمة الختم 

 صدار تعليمات بذلك.إوللوزير 

 21مادة 

 يكون التفتيش على المحالت من اختصاص المفتشين أو بمصاحبتهم.
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 22مادة 

 دوية الخاصة تحت مسؤولية المدير وبالطرق الفنية.األتحفظ نماذج  -1
دوية والمستحضرات الصيدالنية المعدة للدعاية ال يجوز االتجار بنماذج األ -2

نماذج أو عرضها للبيع كما يجب أن يكون مطبوعا على بطاقات هذه ال
الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة )نموذج طبي مجاني( باللغة 

 .1العربية

 23مادة 

يجب أن تلصق بطاقة مطبوعة على كل دواء مستحضر من قبل الصيدلي يذكر 
 -فيها ما يأتي:

 اسم الصيدلية وعنوانها. -1
 اسم الشخص المجهز له الدواء. -2
 اسم الطبيب الذي حرر الوصفة. -3
 تاريخ التجهيز. -4
 رقم الدواء في سجل الوصفات الطبية. -5
 كيفية استعمال الدواء حسبما ذكر في الوصفة الطبية. -6
 خرى التي تصدر بشأنها تعليمات من النقابة.األمور األ -7

 24مادة 

 -تكون ألوان البطاقات التي تلصق على الدواء المجهز كما يلي : 

 بطاقة بيضاء لكل دواء معد لالستعمال الداخلي. -1
بيضاء أسفلها بطاقة خضراء مكتوب عليها عبارة )ال تتجاوز بطاقة  -2

 المقدار( لكل دواء يحتوي على مخدر أو مادة سامة.
بطاقة حمراء للدواء المعد لالستعمال الخارجي مكتوب عليها عبارة  -3

)استعمال خارجي( ويضاف إليها كلمة )سم( إذا كان الدواء يحتوي على 
 مادة آكلة أو سامة.

للدواء المعد لالستعمال البيطري سواء أكان داخليا أو بطاقة صفراء  -4
 خارجيا مكتوب عليها عبارة )لالستعمال البيطري(.

 

                                                           
1
لى الوجه أعاله بموجب أحكام قانون التعديل الثاني لقانون ( ع22( من المادة )2عدلت الفقرة )  

 .1971لسنة  141مزاولة مهنة الصيدلة رقم 
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 25مادة 

يجب أن يمسك في كل صيدلية سجل للوصفات الطبية ترقم صفحاته  -1
 -رقام المسلسلة وتختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : باأل
 كل دواء جهز في الصيدلية. -أ 
 التسلسل الذي خصص له في السجل.رقم  -ب 
 الوصفة بكاملها. -ج 
 كيفية استعمال الدواء. -د 
 أسم المريض المجهز له. -ه 
 ثمنه. -و 
 اسم الطبيب الذي حرر الوصفة. -ز 
 تاريخ التجهيز. -ح 
 تاريخ تحرير الوصفة. -ط 

 على المدير أن يحتفظ بقوائم الشراء مدة ال تقل عن سنة واحدة. -2
يجهز فيه الدواء بصورة سبوع الذي األيجب أن يجري التسجيل في  -3

واضحة وال يتخلل الكلمات أو السطور فراغ وال يجوز استعمال الحك 
مطلقا كما ال يجوز أن يجرى التسجيل بعبارات أو عالمات أو مصطلحات 

 خاصة.

 26مادة 

يحتفظ المدير بالوصفات مدة سنة واحدة على األقل من تاريخ تجهيزها وإذا 
ير صورة من الوصفة فعليه أن يزوده بها طلب المريض أو الطبيب من المد
 .1بدون عوض مختومة بختم الصيدلية

 27مادة 

دوية األللمؤسسات الصحية غير الحكومية أن تفتح صيدلية لتجهيز  -1
لمرضاها بشرط أن تستحصل على إجازة بها من النقابة وأن تعين مديرا 

 لها.
ا القانون على هلية الواردة في هذاألحكام الخاصة بالصيدليات األتطبق  -2

 صيدليات المؤسسات الصحية غير الحكومية كافة.

 

                                                           
1
عدلت المادة السادسة والعشرون على الوجه أعاله بموجب أحكام قانون التعديل األول لقانون   

 . 1970لسنة  221مزاولة مهنة الصيدلة رقم 
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 28مادة 

للوزير منح معاوني ومساعدي الصيادلة والمعاونين الطبيين والموظفين  -1
دوية البسيطة في األالصحيين غير الموظفين إجازة بفتح مخازن لتجهيز 

فتح البلدة التي ال توجد فيها صيدلية على أن تلغى إجازة المخزن عند 
صيدلية أهلية في تلك البلدة وعندئذ ينبغي على صاحب المخزن أن يقوم 

 بتصفيته وغلقه خالل ثالثين يوما من تاريخ فتح الصيدلية.
دوية البسيطة االتجار بها األدوية التي يجوز ألصحاب مخازن األتعين  -2

 ببيانات خاصة تصدرها الوزارة بعد استطالع رأي النقابة بشأنها.
دوية المعدة للبيع في المخزن في محالت تضمن تحفظ المواد واألينبغي أن  -3

صلية دون فتحها أو األال بعلبها إدوية األسالمتها كما ينبغي أن ال تباع 
 تجزئتها.

تجدد اإلجازة خالل شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره  -4
ع خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خالل الشهر المذكور فيدف

ضعف الرسم وتلغى اإلجازة إذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة 
 .1التي بدأت بالشهر المذكور

 29مادة 

سنان أو للطبيب البيطري غير الموظف الذي يمارس مهنته للطبيب أو لطبيب األ
دوية لمرضاه فقط بشرط األفي بلدة ال توجد فيها صيدلية أن يجهز في عيادته 

ذا القانون وعليه أن يمتنع عن التجهيز إذا فتحت صيدلية أهلية حكام هأمراعاة 
 في تلك البلدة خالل تسعين يوما من تاريخ فتحها.

 30مادة 

تعطى إجازة فتح مذخر لألدوية من قبل النقابة بعد دفع رسم قدره عشرون 
دينارا ويجب أن تجديد االجازة خالل شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع 

خمسة دنانير ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد  رسم قدره
 االجازة بغير عذر مشروع خالل المدة المذكورة.

 31مادة 

(، من 3( و )2الفقرتين ) أحكام األدويةومصانع  األدويةتسرى على مذاخر 
 المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

                                                           
1
الثامنة والعشرون على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون ( إلى آخر المادة 4اضيفت الفقرة )  

 التعديل األول للقانون. 1970لسنة  221رقم 
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 32مادة 

الواردة فيها  األصليةوالمواد الكيمياوية بعلبها  األدويةملزمة ببيع  األدويةمذاخر 

من منشأها أو من المصنع المجهز وبأسمائها المسجلة بها وال يجوز لها مطلقا 

بموجب هذا  واألشخاصوالمواد لغير المجازين من الجهات  هذه األدويةصرف 

 القانون.

 33مادة 

حية ويسجل فيه كل مذخر ملزم بمسك سجل خاص يختم بختم السلطة الص -1

 -ما يلي : 

 أنواع المواد الواردة إليه والصادرة منه ومقاديرها. -أ 

 تاريخ الشراء أو الورود إلى المذخر وتاريخ البيع. -ب 

 ثمن الشراء وثمن البيع. -ج 

 اسم البائع واسم المشتري وعنوانيهما. -د 

للوزير أن يقرر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية وجوب استعمال سجالت  -2

 أخرى حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

 34مادة 

قانون  أحكاموالمستحضرات الطبية الخاصة حسب  األدويةيكون استيراد  -1

 المؤسسة العامة لألدوية.

لب ال تسجل المستحضرات الطبية الخاصة المراد استيرادها اال إذا كان ط -2

التسجيل مقدما من قبل المؤسسة العامة لألدوية أو من قبل صيدلي بعد 

دينارا عن كل نوع من أنواع العبوات خمسون استيفاء رسم قدره 

 للمستحضر الواحد.

 35مادة 

والمستحضرات الخاصة في العراق اال بعد  األدويةال يجوز صنع  -1

 الحصول على إجازة من الوزير بفتح المصنع.

االجازة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة اال  ال تعطى -أ -2

دينار ويجب تجديد ( خمسمائة ألف 500000)لصيدلي بعد دفع رسم قدره 
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ره اقدمرسم دفع االجازة خالل شهر كانون الثاني من كل سنة بعد 

نار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في يد ( مائتان وخمسون ألف250000)

 .تجديد االجازةحالة التخلف عن 

( تسعون يوماً 90يغلق المصنع في حالة عدم تجديد االجازة ومضي ) -ب

 .1من تاريخ عدم التجهيز المنصوص عليه في )أ( من هذه الفقرة

والمستحضرات الخاصة في سجالت الوزارة قبل  األدويةيجب تسجيل  -3

 المباشرة بصنعها.

بخصوص  األدويةذاخر هذا القانون المتعلقة بم أحكامنع اتطبق على المص -4

 المدير والسجالت.

تعين الشروط الواجب توافرها في المصنع بتعليمات خاصة تصدرها  -5

 الوزارة باالتفاق مع النقابة.

 36مادة 

تؤلف في الوزارة لجنة فنية من سبعة أعضاء يختار الوزير ثالثة منهم ويختار 

والمؤسسة العامة لألدوية والشركة العامة لصناعة  األطباءكل من النقابة ونقابة 

في سامراء عضوا واحدا وذلك للنظر في صالح المستحضرات الخاصة  األدوية

من الناحيتين الطبية والصيدالنية وترفع توصيات اللجنة إلى الوزير إلقرار 

تسجيل الصالح منها وعليه أن يقرر منع استعمال غير الصالح من 

 ها.منكورة وإتالف الكميات الموجودة المستحضرات المذ

 37مادة 

تعفى المستحضرات الدستورية المصنوعة في العراق أو المستوردة من 

المنصوص عليها في هذا  األصولإجراءات التسجيل إذا كانت مستحضرة وفق 

 القانون بشرط استحصال موافقة الوزارة على ذلك.

 

                                                           
1
 2007( لسنة 14( على الوجه أعاله بموجب القانون رقم )35( من المادة )2عدلت الفقرة )  

قائع المعدل المنشور في الو 1970( لسنة 40)قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم )
 (.18/4/2007( في 4039العراقية بعددها )
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 38مادة 

دستورية المصنوعة في العراق أو إذا أظهر التحليل أن المستحضرات ال -1

التي نص عليها  واألوصافالمستوردة من الخارج غير مستوفية للشروط 

الدستور الذي استحضرت بموجبه فعلى الوزير أن يقرر مصادرتها 

 وإتالفها.

إذا اظهر التحليل أن المستحضرات الخاصة المصنوعة في العراق أو  -2

التي تم تسجيلها  واألوصافط المستوردة من الخارج غير مستوفية للشرو

بموجبها فللوزير أن يقرر مصادرتها وإتالفها كما أن له أن يقرر إعادة 

 تصديرها على نفقة المستورد إذا كان ذلك ممكنا دون محاذير.

والعقاقير من المعامل التي يظهر  األدويةللوزير أن يقرر منع استيراد  -3

التي تطلبها  وصافواألالتحليل أن مستحضراتها لم تستوف الشروط 

التي تم تسجيلها بموجبها أو عدم توفر  واألوصافالدساتير أو الشروط 

 الكفاءة فيها.

 39مادة 

 ال يجوز استيراد مستحضر أو عرضه للبيع أو حيازته اال إذا كان :

 مسجال في سجالت الوزارة وكان من المستحضرات الخاصة. -1
الطبية إذا كان من المحاليل زجاجه معقما ومتعادال وفقا لشروط الدساتير  -2

 المعدة للزرق.
 محفوظا في غالفات معدة للبيع محكمة السد. -3
متداوال في بلد المنشأ على أن يؤيد ذلك بشهادة رسمية من قبل المراجع  -4

 الصحية المسؤولة فيه ومصدقة من الجهات المختصة.

 40مادة 

المادة السادسة والثالثين للوزير بعد االستئناس برأي اللجنة الفنية المشكلة وفق 
من هذا القانون أن يقرر عدم السماح بإدخال أي مادة دوائية إلى العراق إذا ظهر 

 أنها غير صالحة لالستعمال الطبي.
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 41مادة 

 األدويةعلى مديرية الكمارك والمكوس العامة أن تعزل في مكان خاص جميع 
لى مواد سامة أو مخدرة أو المستوردة والمحتوية ع والكيمياويةوالمواد الطبية 

مستحضرات يدخل في تركيبها أحد هذه المواد وال يجوز لها أن تسلمها اال 
لألشخاص أو المحالت المرخص لهم باالتجار بها على أن تكون واردة بأسمائهم 

 ولحسابهم الخاص بعد موافقة الوزارة على تسليمهم إياها.

 42مادة 

يجب أن تكون البيانات الملصقة على المستحضرات الطبية المستوردة أو 
الخاصة  واإلعالناتالمصنوعة محليا والنشرات المرفقة بها وكذلك النشرات 

صنعها ومطابقة لما تحتويه تلك محل بالدعاية لها مشتملة على ذكر 
 المستحضرات من مواد وصادقة في تصوير خواصها العالجية وأن ال تتضمن
ما من شأنه تضليل الجمهور وتستحصل موافقة الوزارة على نصوص النشرات 

 المذكورة قبل نشرها. واإلعالنات

 43مادة 

يتبع في استيراد المواد الكيمياوية ومستحضراتها المعدة لألغراض الزراعية 

 -والصناعية والمنزلية ما يلي : 

مجازين قانونا وآخر يصدر الوزير بيانا بالمسموح استيراده منها من قبل ال -1

 بغير المسموح باستيراده اال من قبل صيدلي.

ال يسمح بإدخالها إلى العراق اال إذا كانت في علب مالئمة لها ومتينة  -2

ومكتوب عليها بخط واضح اسم المادة والمصنع الذي جهزها ومقدار ما 

تحتويه العلبة ونسب التركيب فيها والغرض الذي خصصت من أجله كما 

 باستعمالها أو االتجار بها لإلغراض الطبية. ال يسمح

ال يجوز بيعها اال للتجار المرخص لهم أو الزراع الحاصلين على أذن من  -3

وزارة الزراعة أو أرباب الصناعات الحاصلين على موافقة خاصة من 

 الوزارة.
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 44مادة 

فظ ال يجوز بيع الزرنيخ ومركباته اال بإجازة من الوزارة وعلى البائع أن يحت
 بهذه االجازة ويبرزها للسلطة الصحية عند طلبها.

تجدد اإلجازة خالل شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة 
دنانير وعند التخلف عن تجديدها خالل الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم 
وتلغى اإلجازة إذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدأت بالشهر 

 1المذكور

 45مادة 

وللسلطة  والكيماويةوالمواد الطبية  األدويةتتبع الشروط العلمية والفنية في خزن 
 صدار تعليمات بذلك.إالصحية 

 46مادة 

والمستحضرات المنصوص عليها في هذا  األدويةيقيد الوارد والصادر من 
لطة الصحية أن القانون في السجالت المعينة في المادة الثالثة والثالثين منه وللس

تتسامح في النقص الحادث فيها بسبب التطاير أو التبخر أو التزهر أو التبلور أو 
 األصليةالتميع ما دامت محفوظة في علبها 

 47مادة 

على كل من صاحب االجازة والمدير أن يجيب السلطة الصحية والنقابة تحريريا 
 إجابة دقيقة عن كل ما تطلبه من بيانات.

 48مادة 

كل من صاحب االجازة أو المدير االحتفاظ بالسجالت المنصوص عليها على 
في هذا القانون مدة ال تقل عن خمس سنوات وعلى مدراء المذاخر والمصانع 
االحتفاظ بالمستندات المتعلقة بها لنفس المدة كما أن عليهم جميعا تقديمها للمفتش 

 عند الطلب.

 

                                                           
1
)التعديل  1970لسنة  221( على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون رقم 44عدلت المادة )  

 . 1970لسنة  40األول لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 
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 49مادة 

من خمسة أعضاء اثنان  األدويةتشكل لجنة في الوزارة باسم لجنة تسعير  -1

والصيادلة الموظفين ويختار كل  األطباءمنهم يختارهما الوزير من كبار 

في  األدويةمن النقابة والمؤسسة العامة لألدوية والشركة العامة لصناعة 

 سامراء عضوا واحدا.

والمستحضرات الطبية  دويةاأللتحديد أسعار  األسستقوم اللجنة بوضع  -2

 المستوردة والمصنوعة محليا وفق جداول تضعها لهذا الغرض.

أن يدون سعر البيع بالمفرد  األدويةعلى كل من المستورد ومدير مصنع  -3

 على كل دواء يستورده أو ينتجه وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.

 المحددة لها. باألسعاروالمستحضرات الطبية  األدويةعلى المدير أن يبيع  -4

 الفصل الثالث

 العقوبات

 50مادة 

ثمائة يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات أو بغرامة ال تزيد على ثال

 -معا كل: بهماأو  دينار

من زوال مهنة الصيدلة بدون إجازة أو حصل على إجازة بفتح محل  -1

 بطريقة التحايل مع الحكم ببطالن االجازة المذكورة.

صيدلي لغرض فتح محل وكذلك الصيدلي الذي أعار اسمه من استعار اسم  -2

 لذات الغرض مع الحكم بغلق المحل موضوع المخالفة.

شخص غير مجاز بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه بإحدى وسائل النشر إذا  -3

كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على االعتقاد بأن له الحق في 

جاز بمزاولة المهنة مزاولتها وكذلك كل صيدلي يسمح لشخص غير م

 باسمه في الصيدلية.

أو المستحضرات الطبية أو المواد الكيمياوية  األدويةمن غش أو قلد أحد  -4

 أو باع شيئا منها مغشوشا أو مقلدا.



41 
 

أو المستحضرات الطبية أو المواد  األدويةمن باع أو عرض للبيع أحد  -5

 الكيمياوية أو النباتات الطبية الفاسدة أو التالفة.

 أو المستحضرات الطبية بدون إجازة. األدويةمن صنع أحد  -6

 51مادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة ال تزيد على مائة دينار كل 

من استورد أو باع أو عرض للبيع أحد المستحضرات والمواد الكيمياوية الوارد 

من هذا القانون دون أن يكون مجازا بذلك  واألربعينذكرها في المادة الثالثة 

 بموجبه.

 52مادة 

هذا  أحكاميعاقب بغرامة ال تزيد على مائتي دينار كل من خالف حكما من 

 القانون في غير الحاالت المنصوص عليها فيه.

 53مادة 

للوزير أو لمجلس النقابة حيثما اقتضت المصلحة العامة غلق المحل مدة ال  -أ 

وللوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة غلق  مايو تزيد على تسعين

 المحل نهائيا عند تكرار المخالفة 

للوزير باقتراح من مجلس النقابة غلق الصيدلية أو مذخر األدوية مدة مائة   -ب 

وثمانين يوما حيثما اقتضت المصلحة العامة ويغلقان نهائيا عند تكرار 

 المخالفة.

 1ار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المادةللوزير بالتنسيق مع النقابة اصد  -ج 

 54مادة 

والمستحضرات وغيرها  واألدوية األدواتللمحكمة أن تقرر مصادرة أو إتالف 

 هذا القانون. ألحكاممن المواد التي ضبطت عند ارتكاب مخالفة 

                                                           
1
)قانون  1996( لسنة 27( على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون رقم )53عدلت المادة )  

المنشور في الوقائع العراقية  1970( لسنة 40التعديل الرابع لقانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم )
 . 23/12/1996في  3649العدد 
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 55مادة 

هذا  يحال على لجنة انضباط النقابة كل صيدلي يزاول المهنة خالفا الحكام
 القانون سواء أحيل على المحاكم أو لم يحل.

 

 الفصل الرابع

 احكام عامة

 56مادة 

للوزير أن يقرر منح من يعثر أو يساعد في العثور على مواد طبية لدى 
%( خمسون من المائة 50أشخاص غير مجازين باالتجار بها مكافأة قدرها ) 

 من قيمة تلك المواد.

 57مادة 

النقابة أن يضيف أو يحذف أي مادة من المواد الواردة في للوزير بعد استشارة 
 الجدول الملحق بهذا القانون ببيان ينشره في الجريدة الرسمية.

 58مادة 

 وفق بيانات تصدرها من وقت آلخر. األهليةللصيدليات  حفاراتتعين النقابة 

 59مادة 

 أنظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. إصداريجوز 

 60مادة 

لسنة  86والمواد السامة رقم  باألدويةيلغى قانون مهنة الصيدلة واالتجار 
ويستمر العمل بالتعليمات والبيانات  1965لسنة  24وتعديله رقم  1956

 ما يحل محلها. إصدارالصادرة بموجبها لحين 

 61مادة 

 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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 62مادة 

 وزراء تنفيذ هذا القانون.على ال

 1389كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 
 .1970المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر شباط لسنة 

 

 ئيس الجمهوريةر

 970-3-19في  1854نشر في الوقائع العراقية عدد 

 االسباب الموجبة

ا القانون مزاولة مهنة الصيدلة بالنظر لما لوحظ من قصور في بعض احكام هذ

وتعديله أثناء التطبيق  1956لسنة  86واالتجار باالدوية والمواد السامة رقم 

ولضرورة إضافة احكام جديدة تضمن للقانون البديل مسايرة التقدم الذي حصل 

تموز التقدمية المجيدة وبعد تأسيس نقابة مستقلة  17في ميدان الصيدلة بعد ثورة 

 ا شرع هذا القانون.للصيدلة لذ
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 االدوات والمواد واالدوية والسجالت التي يجب توافرها

 ميزان حساس للوزن بالملغرامات ) داخل غطاء زجاجي ( 1

 ميزان حساس للوزن بالسنتغرامات والغرامات 2

 ميزان يصلح لوزن الكيلوات 3

 عيارات مترية من ميلغرام إلى خمسة غرامات 4

 الطريقة االنكليزية من نصف قمحة إلى باوند واحد عيارات حسب 5

مكاييل زجاجية مدرجة على الطريقتين المترية واالنكليزية ال يقل عددها  6
 عن ثالثة بحجوم مختلفة

 ورق ترشيح 7

 أقماع مختلفة الحجم ) معدنية وزجاجية (. 8

 كوز للنقع. 9

 إبريق لغلي الماء 10

 قدر متوسط الحجم 11

 عباد الشمس ورق 12

 هواوين مختلفة االحجام 13

 رخامة الستحضار المراهم 14

 مسواط ) أسباتول ( معدني وعظمي بحجوم مختلفة 15

 مقص 16

 شمع ) لك (. 17

 مصباح كحولي 18

 محرك زجاجي وعظمي 19

 قالب للفتيل 20

 أنابيب زجاجية للفحص. 21

 ميزان حرارة للسوائل ) محرار ( 22

ثالجة أو أكثر تتسع لصيانة االصناف الواجب حفظها على أن تكون  23
 صالحة لالستعمال

قائمة رسمية بأسماء المجازين من نقابة االطباء لألطباء وأطباء االسنان  24
 واالطباء البيطريين والمالحق التي تصدر لهذه القوائم

( 2العرقي ) (1نسخة من الطبعة االخيرة لدساتير االدوية المعترف بها ) 25
 البريطاني

 دواليب لحفظ السموم والمخدرات 26

البطاقات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من قانون  27
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 مزاولة مهنة الصيدلة وهي :
 بيضاء لالستعمال الداخلي. – 1
بيضاء أسفلها باقة خضراء مكتوب عليها عبارة ال تتجاوز  – 2

 المقدار ز
 لالستعمال الخارجي.حمراء  – 3
 حمراء مكتوب عليها كلمة ) سم (. – 4
 صفراء لالستعمال البيطري. – 5

سجل لقيد الوصفات الطبية على أن يكون مرقما ومختوما بختم السلطة  28
 الصحية

 (.2( و )1سجل المواد المخدرة رقم ) 29

 االدوية التالية : 30
SOLUTIONS: 
Adrenaline 
Digoxin  
Hydrogen Peroxide 
Nikethamide 
 
TABLETS & CAPSULES 
Aminophylline 
An Analgesic 
An Antispasmotic 
An Antihistaminic 
Chloramphenicol 
Digoxin 
Ephedrine Hcl 
An Hemostatic 
Pethidine 
Trinitrine 
Tetracyclin 
 
TINCTURES 
Chloroform et Morphine Co. 
Opium 
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MISCELLANEOUS 
Antiseptic 
Burns Preparation 
Dressings ( cotton wool , Bandage , Lint , gauze 
& Plaster ) 
An Eye Lotion 
Purgative 
Rectified Spirit 
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 1970( لسنة 44قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم )

 2/3/1970تاريخ التشريع:

 باسم الشـــعب

 رئاسة الجمهورية

قت المؤالفقرة ) ج ( من المادة الخمسين المعدلة من الدستور  أحكاماستنادا إلى 
 وبناء على ما عرضه وزير الصحة وأقره مجلس قيادة الثورة.

 -:  اآلتيصدر القانون 

 األولالفصل 

 التعاريف

 1مادة 

 القانون. االمعاني المبينة إزاءها ألغراض هذ اآلتيةيقصد بالتعابير 

 صندوق تقاعد الصيادلة المؤسس بموجب هذا القانون. –الصندوق  -1

 نقابة الصيادلة في الجمهورية العراقية. –النقابة  -2

 وزير الصحة. –الوزير  -3

 مجلس إدارة الصندوق. –المجلس  -4

 عضو النقابة العراقي. –الصيدلي  -5

أو المكتب العلمي لدعاية  األدويةالصيدلية أو المذخر أو مصنع  –المحل  -6

 .األدوية
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 الفصل الثاني

 إدارة الصندوق

 2مادة 

يؤسس في مقر النقابة في بغداد صندوق خاص لتقاعد الصيادلة لتأمين الحقوق 
هذا القانون وتكون له شخصية معنوية وله حق التملك  أحكامالتقاعدية لهم وفق 

المنقولة والعقار ويمثله رئيس المجلس في عالقاته بالدوائر  باألموالوالتصرف 
 .واألشخاصوشبه الرسمية والمحاكم الرسمية 

 3مادة 

يدير الصندوق مجلس يتألف من أربعة أعضاء أصليين يختار مجلس النقابة 
اثنين منهم من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد ويعين أحدهما رئيسا 
للمجلس ويختار كل من وزيري المالية والصحة العضوين الثالث والرابع من 

لمدة سنة قابلة للتجديد وعلى مجلس النقابة ووزيري المالية  بين موظفي وزارته
 والصحة اختيار عضو احتياط لكل عضو أصلي ليحل محله عند غيابه.

 4مادة 

يتم النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثالثة من أعضائه وإذا تغيب رئيس 
الحاضرون من بينهم رئيسا لتلك الجلسة وتتخذ  األعضاءالمجلس ينتخب 

 اآلراءالحاضرين وعند تساوي  األعضاءقرارات المجلس بأغلبية أصوات 
 يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 5مادة 

 -للمجلس الصالحيات التالية : 

تأمين الحقوق التقاعدية للصيادلة أو ألفراد عوائلهم في حالة وفاتهم  -1
ا القانون في تحقيق موارد الصندوق واستغاللها واتخاذ هذ أحكاموتطبيق 

القرارات في إحالة الصيادلة على التقاعد وتثبيت المدد وضمها لغرض 
 التقاعد وتحديد الحقوق التقاعدية للصيدلي أو لمن يستحقها من عياله.

 على تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق والمصادقة عليها. اإلشراف -2
حسابات أو محاسب مجاز لتدقيق حسابات الصندوق ورفع تعيين مراقب  -3

 التقارير الالزمة عن ذلك ويقدر المجلس أجوره.
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وضع التعليمات لتسهيل إدارة معامالت الصندوق وتصفية حسابات  -4
 هذا القانون. بأحكامالمشمولين 

منح القروض للصيادلة بفائدة بتعليمات يحدد فيها مبلغ القرض وسعر  -5
 .1ت التي يمنح فيها القرضالفائدة والحاال

يرفع المجلس قراراته عدا ما يتعلق بتحديد الحقوق التقاعدية وضم المدد  -6
أو رفضها إلى الوزير خالل عشرة أيام من تاريخ صدورها وتبلغ صورة 
منها إلى النقابة وإذا لم يعترض عليها الوزير خالل خمسة عشر يوما 

عيد المجلس النظر في القرارات وفي حالة االعتراض عليها ي تعتبر نهائية.
المعترض عليها ويصدر قراراته ويبلغها إلى الوزير ويكون قراره بشأنها 

 قطعيا.

 6مادة 

للصندوق ميزانية مستقلة عن ميزانية النقابة تبين وارداته ومصروفاته  -1
خالل سنة مالية كاملة وله القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق 

 .لهأمواأغراضه وإنماء 
من كل  األولمن شهر كانون  األولتبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم  -2

 سنة وتنتهي في اليوم الثالثين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تليها.
على المجلس أن يرسل إلى النقابة ووزارتي الصحة والمالية خالل شهرين  -3

ية مرفقا بتقرير من ختام السنة المالية تقريرا مفصال عن أعماله السنو
 مراقب الحسابات أو المحاسب المجاز.

تخضع حسابات الصندوق وأعماله وتصرفاته لرقابة ديوان الرقابة المالية  -4
 ودائرة التفتيش المالي العام.

 7مادة 

ينظم المجلس ميزانية الصندوق السنوية ويقرها على أن يعمل بها بعد مصادقة 
 وزارة المالية عليها.

 8مادة 

موجود الصندوق النقدي غير المستثمر لدى أحد المصارف العاملة في يودع 
 السحب منه بالطرق التي يعينها المجلس. يالعراق باسم الصندوق ويجر

 

                                                           
1
 1982لسنة  53أحكام القانون رقم ( على الوجه أعاله بموجب 5( الى المادة )5اضيفت الفقرة )  

في  2888)قانون التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد الصيادلة المنشور في الوقائع العراقية العدد 
14/6/1982.) 
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 9مادة 

 -:  اآلتيةالصندوق بالطرق  أموالتستثمر 

إيداعها لدى المصارف العاملة في العراق بالكيفية والشروط والنسب التي  -1

 المجلس.يوافق عليها 

التعامل بسندات قروض الحكومة وحواالت الخزينة وأسهم وسندات  -2

 قروض الشركات التي تساهم فيها الحكومة.

إقراض الدوائر الحكومية رسمية كانت أو شبه رسمية بضمان وزارة  -3

المالية أو ضمان أحد المصارف العاملة في العراق على اال تزيد مدة 

 يد لمدة ال تزيد على سنة واحدة.القرض على سنة واحدة قابلة للتجد

 تملك العقارات وتشييد البنايات الستغاللها ألغراض الصندوق. -4

 10مادة 

 أحكامبدون بدل حسب  األميرية األراضييجوز تمليك الصندوق ما يحتاجه من 
 القانون الستعمالها ألغراضه.

 11مادة 

ق إلدارة أعماله للمجلس أن يعين الموظفين والمستخدمين الذين يحتاجهم الصندو
 المناسبة لهم. األجورويحدد 

 

 الفصل الثالث

 موارد الصندوق

 12مادة 

 -:  اآلتيةتتألف موارد الصندوق من المصادر 

 بدالت االشتراك المعينة بموجب هذا القانون. -1
 مساهمة الحكومة في مالية الصندوق. -2
 مساهمة النقابة في مالية الصندوق. -3
 حصيلة إنماء مالية الصندوق . -4
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 أرباح مطبوعات النقابة والصندوق. -5
 الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون. -6
 كالهبات والتبرعات والوصايا وغيرها. األخرىالموارد  -7

الطوابع الخاصة بالصندوق التي يقوم المجلس بإصدارها بواسطة  -أ -8

مديرية المحاسبات العامة بعد أن يقرر المجلس تصاميمها وفئاتها على أن 

وق نفقات طبعها وتلصق هذه الطوابع على األوراق المدرجة يتحمل الصند

في الجدول الملحق بهذا القانون حسب القيمة المبينة إزاءها ويعاقب 

المخالف بنفس العقوبة المنصوص عليها في قانون رسم الطابع على أن 

 تعتبر الغرامة المستوفاة بسبب ذلك ايراداً إلى الصندوق.

هذه الطوابع على  إلصاقتستثنى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من  -ب 

 1األوراق الخاصة بالمعامالت العائدة لها حصراً 

%( نصف من المائة يتحملها المشتري المجاز ببيع األدوية من 2\1) -أ -9

قيمة كل قائمة تصدر عن المؤسسة العامة لألدوية والمستلزمات الطبية أو 

 .سة تقوم ببيع األدوية والمستلزمات واألجهزة الطبيةأية دائرة أو مؤس

يتحمل المشتري المجاز ببيع األدوية النسبة المشار إليها في )أ( من  –ب 

هذه الفقرة عند شرائه األدوية والمستلزمات واألجهزة الطبية من مذخر 

أدوية أهلي وتكون إيرادا للمذخر تعويضاً له عن النسبة التي دفعها عند 

 هذه المواد.شرائه 

تستثنى من أحكام هذه الفقرة دوائر الدولة والقطاع االشتراكي  –ج 

  2 والمختلط

 13مادة 

 من%( ثمانين 80ال يجوز أن تتجاوز المصروفات السنوية للصندوق ) -1

 المائة من إيراداته السنوية أما الباقي فيكون احتياطيا للصندوق.

 طارئ يجب سده.ال يصرف من االحتياطي اال إذا حدث عجز  -2

                                                           
1
لسنة  139( على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون رقم 12( الى المادة )8اضيفت الفقرة )  

( المنشور في الوقائع 1970لسنة  44عد الصيادلة رقم )قانون التعديل األول لقانون تقا 1971
 . 10/10/1971في  2053العراقية العدد 

2
لسنة  139( على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون رقم 12( الى المادة )9اضيفت الفقرة )  

( 9( وعدل نص الفقرة )1970لسنة  44)قانون التعديل األول لقانون تقاعد الصيادلة رقم  1971
 )التعديل الرابع للقانون(. 1982لسنة  53لى الوجه أعاله بموجب أحكام القانون رقم ع
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 14مادة 

العائدة للصندوق لضريبة الدخل ورسم  واإليراداتوالنقود  األموالال تخضع 
 الطابع.

 15مادة 

تنتقل إلى الصندوق من تاريخ نفاذ هذا القانون موجودات صندوق ضمان  -1
والحقوق العائدة له وااللتزامات  األموالالصيادلة في النقابة وجميع 

 المترتبة عليه.
 ي استحصال ديون الصندوق قانون جباية.يطبق ف -2

 

 الفصل الرابع

 المشاركة في الصندوق

 16مادة 

المشاركة في الصندوق إلزامية لكل صيدلي تتوافر فيه الشروط التالية  -1
 اعتبارا من نفاذ هذا القانون.

 أن يكون عضوا مسجال في النقابة ومجازا بممارسة المهنة. - أ
خر أو يتقاضى راتبا تقاعديا من أن ال يكون مشموال بقانون تقاعد آ - ب

 1أية جهة كانت.
( من هذه المادة مزاولة المهنة عند 1ال يحق للصيدلي المشمول بالفقرة ) -2

امتناعه أو انقطاعه عن دفع بدالت االشتراك أو المبالغ المستحقة عليه 
 هذا القانون. أحكاموفق 

 17مادة 

شتراك في االهذا القانون بدفع بدالت  ألحكاميلزم الصيدلي الخاضع  -1
 -:  كاآلتيالصندوق وتحتسب 

                                                           
1
لسنة  139على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون رقم  16ب( من المادة -1عدلت الفقرة )  

1971 . 
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التي تلي تاريخ  األولىين دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس الثث -أ 
 .نتماء إلى النقابة وتقع بعد نفاذ هذا القانوناال

ن دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة خمسي -ب 
 ذه المادة.في الفقرة ) أ ( من ه

المذكورة في  دين دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للمدسبع -ج 
 ب ( من هذه المادة.أ،)  تينالفقر

المذكورة في الفقرات )  ددينار عن كل سنة من السنوات التالية للمد ةمائ -د 
 أ،ب،ج ( من هذه المادة.

ل نفس يجوز دفع بدالت االشتراك بأقساط شهرية أو بدفعات مختلفة خال -2
السنة على أن يتم تسديد االشتراك السنوي قبل نهاية الشهر األخير لكل سنة 
ميالدية وعلى النقابة أن تمتنع عن استالم بدل االشتراك السنوي في النقابة 

 .من الصيدلي قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية
أن يطلب من  1970لسنة  44رقم القانون  بأحكامللصيدلي المشمول  -أ -3

خالل مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون )التعديل( احتساب المدة المجلس 
 1970لسنة  44رقم التي تسبق نفاذ القانون المقضية في ممارسة المهنة 

 .وبخالفه يسقط حقه في احتساب تلك المدة لهذه األغراضألغراض التقاعد، 
رها مدة ممارسة للصيدلي سابقة على اشتراكه إذا غمت أية مادة باعتبا -ب 

الفعلي للصندوق فتعتبر بداية هذه المدة بداية لالشتراك لغرض تطبيق أحكام 
 ( من هذه المادة.1الفقرة )

تستوفي بدالت االشتراك عن المدة المذكورة في البند أ من هذه الفقرة  –ج 
ط الشهري عن بأقساط شهرية خالل مدة خمس سنوات على أن ال يقل القس

خمسة دنانير باالضافة الى ما يجب دفعه من بدالت االشتراك التقاعدية 
 للصندوق.

للصيدلي األهلي أن يطلب في أي وقت يشاء خالل مدة ممارسته المهنة ضم  -4
كل أو بعض المدة المقضية في الوظيفة أو االستخدام في دوائر الدولة 

مستمرة أو متقطعة الى ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية سواء كانت 
المدة المقضية في ممارسة المهنة ألغراض التقاعد بشرط أن تكون تالية 
لتخرجه من كلية الصيدلة، وأن ال تزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة 

 وال تتجاوز بأي حال عشر سنوات.المهنة 
ة يراعى عند ضم المدة المقضية في الوظيفة او االستخدام إلى المدة المقضي -5

 -( من هذه المادة ما يلي : 4في ممارسة المهنة بموجب الفقرة )
إذا استحق الصيدلي عن مدة الوظيفة او االستخدام مكافأة فعليه ان  -أ 

( من 1يدفع إلى الصندوق ضعف بدالت االشتراك المبينة في الفقرة )
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هذه المادة عن تلك المدة، وتتخذ المدة األخيرة في الوظيفة او 
 المساوية للمدة المضمومة أساساً الحتساب بدالت االشتراك.االستخدام 

إذا لم يستحق الصيدلي مكافأة عن تلك المدة فعلى دائرة التقاعد  -ب 
المختصة ان ترسل جميع االستقطاعات التقاعدية التي استوفتها إلى 
الصندوق وعلى الصيدلي ان يسدد الفرق بين مبلغ االستقطاعات وما 

تراك عن المدة المضمومة المقررة وفقاً ألحام يعادل ضعف بدالت االش
 2+.1هذا القانون

( من 5تستوفى بدالت االشتراك المستحقة للصندوق بموجب الفقرة ) -ج 
هذه المادة بأقساط شهرية خالل مدة خمس سنوات على ان ال يقل 
القسط الشهري عن خمسة دنانير باإلضافة إلى ما يجب دفعه من 

 سنوياً للصندوق.بدالت االشتراك التقاعدية 
إذا استحق الصيدلي عنها راتباً تقاعدياً يعتبر هذا الضم لغرض اإلحالة  -د 

على التقاعد فقط، وفي هذه الحالة يحتسب راتبه التقاعدي عن المدة 
المقضية في ممارسة المهنة فقط وال تستوفى بدالت اشتراك تقاعدية 

 عن المدة المضمومة.
غرض التقاعد إذا دفع عنها الصيدلي بدالت تعتبر المدد اآلتية مدد ممارسة ل -6

 -االشتراك في النقابة وبدالت االشتراك في الصندوق : 
مدة المرض الذي أقعده عن العمل على ان ال تتجاوز السنتين لكل  -أ 

مرضه ويثبت المرض بتقرير لجنة طبية رسمية ال يقل عدد أعضائها 
 عن ثالثة أطباء

االحتياط في الجيش بعد ان  المدة التي يقضيها الصيدلي في خدمة -ب 
 يكون قد انتمى إلى النقابة او نقابة ذوي المهن الطبية )سابقاً(.

المدة التي يقضيها الصيدلي في الدراسة خارج العراق للتخصص على  -ج 
 ان ال تتجاوز أربع سنوات.

يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للوظيفة أو االستخدام والحقوق التقاعدية  -7
( ديناراً 125ة على ان ال يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين )لمهنة الصيدل

 .3شهرياً وفي كل األحوال يجرى التخفيض على راتب تقاعد المهنة
 

                                                           
1
)التعديل األول  1971لسنة  139( على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون 17عدلت المادة )  

 ( 1970لسنة  44نون صندوق تقاعد الصيادلة رقم لقا
2
)قانون  1973لسنة  90على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون  17( من المادة 3عدلت الفقرة )  

 .  25/8/1973في  2273التعديل الثاني للقانون المنشور في الوقائع العراقية العدد 
3
( لسنة 90اله بموجب أحكام القانون رقم )( على الوجه أع17( من المادة )7عدلت الفقرة )  

1973 . 
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 الفصل الخامس

 حالة على التقاعد والتخصيصاإل

 18مادة 

 -تية : اآلللصيدلي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط  -1
في النقابة ومجازا بممارسة المهنة عند تقديم أن يكون عضوا مسجال  -أ 

 طلبه.
أن يكون قد سدد كافة ما بذمته من اشتراكات تقاعدية للصندوق وديون  -ب 

النقابة فإذا لم يسدد هو أو من يستحق الحقوق التقاعدية عنه هذه المبالغ 
فعلى الصندوق أن يمتنع عن احتساب المدة ألغراض التقاعد ما لم 

 والديون.يسدد االشتراكات 
ال تقل المدة التي يستحق عنها التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أن  -ج 

سواء كانت مستمرة أو متقطعة بشرط أن وعشرين سنة  عن خمس
يكون قد مضى على اشتراكه الفعلي في الصندوق مدة ال تقل عن 
خمس سنوات وقد أكمل الستين سنة من عمره أو أن تكون المدة التي 

قاعد ثالثين سنة وإن لم يكن قد أكمل الستين سنة من يستحق عنها الت
عمره وقد مضى على اشتراكه الفعلي في الصندوق مدة ال تقل عن 
خمس سنوات أو أن تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد خمس عشرة 
سنة وعجز عن ممارسته المهنة على أن يثبت العجز بتقرير من لجنة 

عن ثالثة أطباء وفي هذه الحالة طبية رسمية ال يقل عدد أعضائها 
يجوز للمجلس ولذي العالقة استئناف التقرير المذكور لدى اللجنة 
الطبية االستئنافية في وزارة الصحة خالل ثالثين يوما من تاريخ تبلغه 

 .1به
إذا أصيب بعاهة  –ولو لم يطلب ذلك –يجب إحالة الصيدلي على التقاعد  -2

المهنة كالمجنون أو الفالج أو الشلل مستديمة أو مرض أقعده عن ممارسة 
أو فقدان البصر أو فقدان الذاكرة ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية 

 ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة أطباء.

 

 

                                                           
1
( على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون رقم 18( من المادة )1عدل البند )ج( من الفقرة )  

 . 1973( لسنة 90)
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 19مادة 

يستحق الصيدلي المنتهية ممارسته المهنة بعد تاريخ نفاذ هذا القانون الحقوق 
 -ية : التالحكام لألالتقاعدية وفقا 

إذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثالثمائة شهر يستحق الراتب  -1
 عون دينارا شهريا مقطوعا.تسالتقاعدي الكامل وهو 

المعين في إذا تجاوزت المدة ثالثمائة شهر فيستحق الراتب التقاعدي الكامل  -2
( فلس عن كل شهر يزيد عن 300) مضافا إليه( من هذه المادة 1الفقرة )

رة على أن ال يزيد الراتب التقاعدي المقطوع على مائة المدة المذكو
 حوال.األشهريا في جميع  اديناروعشرين 

يستحق فثمائة شهر وكانت مائة وثمانين شهرا فأكثر إذا قلت المدة عن ثال -3
( فلس عن كل شهر مارس فيه مهنة 300راتبا تقاعديا مقطوعا مقداره )

 الصيدلة.
ة التي تقل عن ثالثين يوما اال إذا كانت شهر المدتهمل عن احتساب عدد األ -4

 .1شهرا تقويميا كامال

 20مادة 

إذا توفى الصيدلي أو عجز عن ممارسة المهنة بتقرير من لجنة طبية  -1

ة مهنرسمية ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة أطباء وكانت مدة ممارسته ال

على  بما ال يزيد على ستة أشهر فللوزير بناءن مائة وثمانين شهرا عقل ت

اقتراح المجلس ابالغ مدة الممارسة الى الحد المذكور لغرض استحقاقه أو 

 استحقاق افراد عائلته راتبا تقاعديا.

اما اذا كانت مدة ممارسة المهنة اقل من ذلك فانه يستحق مكافاة مقطوعة  -2

( ويضرب 12( دينارا على )90تحسب بقسمة الراتب التقاعدي الكامل )

خارج القسمة في عدد األشهر الكاملة من مدة ممارسته المهنة اال أنه يجوز 

أن  في هذه الحالة، اذا لم يكن للصيدلي أو عياله مورد كاف للمعيشة

بدال من المكافاة راتبا يخصص المجلس بناء على توصية من مجلس النقابة 

تقاعديا ال يتجاوز خمسة عشر دينارا لكل شخص يعيله شرعا على أن ال 

 2يزيد مجموع ما يدفع لهم عن خمسين دينارا شهريا

                                                           
1
 . 1971لسنة  139( على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون 19عدلت المادة )  
2
 . 1971لسنة  139( على الوجه أعاله بموجب أحكام القانون 20عدلت المادة )  
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 21مادة 

قها يوم إذا توفى الصيدلي أو الصيدلي المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستح

حكام تقاعد العائلة الواردة في قانون التقاعد المدني في أوفاته إلى عائلته وتطبق 

 هذا الشأن.

 22مادة 

 -تية : اآلحكام األيترتب على إحالة الصيدلي على التقاعد 

 نقل اسمه إلى جدول الصيادلة المتقاعدين. -1

حالة على اإلغلق محله خالل مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تبلغه بقرار  -2

 التقاعد.

 امتناعه عن مهنة الصيدلة من تاريخ تبلغه بقرار إحالته على التقاعد. -3

المادة يقوم المجلس بإنذاره بكتاب هذه حكام أإذا خالف الصيدلي حكما من  -4

بوجوب ترك المخالفة خالل أسبوع من تاريخ تبلغه به فإذا لم ينفذ مضمون 

 يحددها المجلس.نذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة اإل

 23مادة 

على كل مستحق للتقاعد أن يبلغ المجلس بكل ما من شأنه أن يؤثر في حق من 
الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج واالفتراق والوفاة وفي 

 -حالة مخالفة ذلك فللمجلس أن يقرر : 

 قطع الراتب التقاعدي لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر. -1
ا تعرض له الصندوق من ضرر بسبب دفعه راتبا تقاعديا بغير استيفاء م -2

 حق.

 24مادة 

يعتبر الصيدلي محاال على التقاعد من تاريخ صدور قرار المجلس بذلك وعلى 
حالة على التقاعد خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلالمجلس أن يبت في طلب 

ائها إذا لم يصدر نتهاتسجيل الطلب لديه ويعتبر الصيدلي محاال على التقاعد ب
 قرار قبل ذلك.
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 الفصل السادس

 القطع والحرمان

 25مادة 

يقطع الراتب التقاعدي عن الصيدلي المتقاعد إذا مارس المهنة في أي محل وفقا 

حكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة اعتبارا من تاريخ ممارسته. وللصيدلي في أل

حكام هذا القانون في أي وقت يترك فيه المهنة بأهذه الحالة أن يطلب شموله 

خيرة إلى المدة السابقة ويعاد تخصيص الراتب األوعندئذ تضاف مدة ممارسته 

التقاعدي له عن مجموع المدتين المذكورتين اعتبارا من تاريخ تركه مزاولة 

 المهنة.

 26مادة 

تقل هذه يحرم الصيدلي أو الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية وال تن -1
 الحقوق إلى عياله وذلك فيما إذا تجنس بجنسية دولة غير عربية.

يحرم الصيدلي أو الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية وتنتقل هذه  -2
الحقوق إلى عياله الذين لم يتوفر فيهم أي سبب من أسباب الحرمان وذلك 

( 1الفقرة )سباب الواردة في األفي حالة إسقاط الجنسية العراقية عنه لغير 
 من هذه المادة.

حكام الحرمان من أتسرى على الصيدلي أو الصيدلي المتقاعد وعياله بقية  -3
 الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.

 27مادة 

ال يجوز للمجلس أن يحتسب أية مدة ألغراض التقاعد ما لم يثبت لديه ذلك 
 أو الجهات الرسمية. بوثائق ومستمسكات صادرة من النقابة
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 الفصل السابع

 حكام عامةأ

 28مادة 

إذا ألغيت النقابة يستمر الصندوق بأعماله ويصبح مؤسسة قائمة بذاتها ويعين 
 وزير الصحة رئيسه وعضوه الثاني من بين الصيادلة.

 29مادة 

 حكام هذا القانون على من يحال على التقاعد عند نفاذه.أ تسري -1
مور التي تستجد في أحوال األحكام هذا القانون على جميع أتطبق  -2

المتقاعدين وأفراد عوائلهم عند نفاذه على أن ال يؤدى ذلك إلى زيادة 
 الراتب التقاعدي المعين للصيدلي المتقاعد.

 30مادة 

 -تية : اآلحوال األال يجوز حجز الراتب التقاعدي اال في 

ديون الصندوق ويكون استيفاؤه  ما ال يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي عن -1
 خرى.قبل الديون األ

إذا كان الدين يعود إلى خزينة الدولة سواء كانت الجهة الدائنة دائرة  -2
 رسمية أو شبه رسمية على أن ال يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي.

إذا كان الدين نفقة شرعية أو مهرا مؤجال على أن ال يتجاوز ثلث الراتب  -3
 التقاعدي.

( السابقتين ال يجوز 3و  2اع الحالتين المبينتين في الفقرتين )عند اجتم -4
صلي لكل منهما دون المساس حجز أكثر من سدس راتب التقاعد األ

 ولى.األبالحالة 

 31مادة 

كل متقاعد لم يكن قاصرا أو معتوها وانقطع عن تناول راتبه التقاعدي أو  -1
حقه عن تلك المدة عن المراجعة بشأن تخصيصه له مدة سنة أو أكثر يسقط 

اال إذا أثبت إنه لم يستطع أن يطلبه في حينه لمعذرة مشروعة ويعتبر 
التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي يطلبها المجلس من المتقاعد 

 انقطاعا عن المراجعة ألغراض هذه المادة.
حوال صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة األال يجوز بأي حال من  -2

تزيد على ثالث سنوات ألي سبب أو معذرة كانت اال إذا كان التأخير في 
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صرفها يعود إلى المجلس من دون أن يكون للمتقاعد أو نائبه القانوني 
 تقصير في المراجعة أو في استكمال الوثائق المطلوبة منه إلنجاز معاملته.

 32مادة 

 يدلي بموجب هذا القانون الرسوم التالية وتقيد إيرادا للصندوق.تفرض على الص

%( على أن ال يقل عن 1رسم تأييد مالءة الصيدلي في الكفاالت قدره ) -1
 دينار واحد وال يزيد على عشرة دنانير.

 خمسة دنانير عند نقل المحل إلى مكان آخر. -2
 ديناران عن تغيير مسؤولية المحل. -3
عشرة دنانير سنويا من أعضاء النقابة غير المشاركين في الصندوق  -4

 هلية.األالممارسين في المحالت 
ديناران من العضو الموظف في الدولة غير الممارس في المحالت  -5

 .1هلية ومن يملك إجازة الصيدلةاأل

 33مادة 

يعترض على القرارات المتخذة من قبل المجلس بمقتضى هذا القانون بشأن 
حالة على التقاعد لدى محكمة تمييز العراق خالل ثالثين واإلقوق التقاعدية الح

 يوما من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بها ويعتبر قرارها قطعيا.

 34مادة 

المعدل أو أي قانون يحل  1966لسنة  33حكام قانون التقاعد المدني رقم أتطبق 
ام المادتين الخمسين حكأمحله فيما لم يرد به نص في هذا القانون باستثناء 

 والثانية والخمسين منه.

 35مادة 

يحق لعضو النقابة الموظف أو المستخدم في الدوائر والمؤسسات الرسمية  -1
وشبه الرسمية الذي سبق له ممارسة المهنة )سواء كانت مستمرة أو 
متقطعة( أن يضم في أي وقت يشاء خالل مدة وجوده في الخدمة كل أو 

ى خدمته في الوظيفة ألغراض التقاعد بشرط أن ال بعض مدة الممارسة إل
تزيد المدة المضمومة على المدة المقضية في الوظيفة أو االستخدام وأن ال 

                                                           
1
وعدلت التسلسالت  1982لسنة  53( بموجب أحكام القانون 32( من المادة )2حذفت الفقرة )  

 على الوجه أعاله.
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تتجاوز بأي حال عشر سنوات على أن يدفع ثالثة أمثال الحصة التقاعدية 
التي كان عليه دفعها فيما لو كان موظفا خاللها. فإذا كانت مدة الممارسة 

خيرة من الممارسة المساوية األلمدة المراد ضمها فتتخذ المدة تتجاوز ا
 للمدة المراد ضمها أساسا الحتساب ثالثة أمثال الحصة التقاعدية.

يقدم طلب الضم مع استشهاد من النقابة بالممارسة إلى دائرة التقاعد  -2
المختصة وعليها أن تبت في الطلب خالل مدة ثالثة أشهر من تاريخ 

 ر هذا االستشهاد دليال كافيا على الممارسة.التقديم ويعتب
تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة للدفع وتحديد  -3

مقدار القسط الشهري الذي يجب على العضو تسديده منها على أن ال يقل 
عن خمسة دنانير وأن ال تتجاوز المدة التي يتم خاللها تسديد جميع الحصة 

وات وتقوم الدائرة المختصة بتبليغ الدائرة التي ينتمي المذكورة ثالث سن
قساط خيرة باستقطاع األاأللها العضو الموظف أو المستخدم بذلك لتقوم 

 من رواتبه الشهرية.
حكام هذه المادة على كل من كان في الوظيفة في أو بعد نفاذ هذا أ تسري -4

 القانون.

 36مادة 

 .1968لسنة  53يلغى قانون صندوق ضمان الصيادلة رقم 

 37مادة 

 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 38مادة 

 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

 1389كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 
 .1970المصادف لليوم الثاني من شهر آذار لسنة 

  

 رئيس الجمهورية

 

 970-3-16في  1852العراقية عدد نشر في الوقائع 
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 سباب الموجبةاأل

أول تشريع  1968( لسنة 53لما كان قانون صندوق ضمان الصيادلة رقم )
مستقل كفل تطبيق مبدأ الضمان دون أن يشتمل على حدود وافية لهذا الضمان 

 خذ بمبدأ التقاعد.األكتلك التي يكفلها 

الضمانات لكافة المواطنين ومن وتمشيا مع خطة الحكومة الوطنية في توسيع 
ذلك تطبيق مبدأ التقاعد بالنسبة ألعضاء نقابة الصيادلة لتأمين العيش الكريم 

 للمتقاعدين منهم وألفراد عوائلهم.

 فقد شرع هذا القانون.
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 1981( لسنة 89قانون الصحة العامة رقم )

 الباب االول
 االهداف العامة والتنظيمات االدارية

 

 الفصل االول
 االهداف العامة

 1مادة 

حق يكفله المجتمع لكل مواطن  ،بدنيا وعقليا واجتماعيا ،اللياقة الصحية الكاملة
وعلى الدولة ان توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع 

 .وتطويره

 2مادة 

لصحي واتخاذ تقع على اجهزة وزارة الصحة مسؤولية تنظيم العمل في القطاع ا
 ن:نجاز مهامها كاملة وهي مسؤولة على وجه التخصص عاالجراءات الالزمة إل

نجازها لضمان تقديم عداد خطة دقيقة وتوفير المستلزمات المادية والبشرية إلإ :اوال
 .الخدمات الصحية المتكاملة

 بقاء على العددمثل لقوى العاملين في القطاع الصحي واإلاالستخدام األ: ثانيا
واالهتمام  ،نجاز الخطة الصحية لكل مؤسسةالضروري وبالمستوى الالزم إل

بتدريبهم وتجديد معلوماتهم وضمان ثبات مالكهم في مواقع عملهم واالستفادة من 
 .احدث المنجزات العلمية والتكنولوجية

 3مادة 

العمل مع الجهات االخرى ذات العالقة على تهيئة مواطن صحيح جسميا وعقليا 
ساسا أماعيا خال من االمراض والعاهات معتمدة الخدمات الصحية الوقائية واجت

 :ومرتكزا لخططها وذلك بالوسائل التالية

سيس وادارة المؤسسات والمراكز الصحية وتطويرها في جميع انحاء أت: والأ
 .قطار العربية االخرىالقطر والمساهمة في رفع المستوى الصحي لأل
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االنتقالية ومراقبتها ومنع تسربها من خارج القطر الى مراض مكافحة األ: ثانيا
داخله وبالعكس او من مكان الى آخر فيه والحد من انتشارها في االراضي والمياه 

 .جواء العراقيةواأل

 .العناية بصحة االسرة ورعاية االمومة والطفولة والشيخوخة: ثالثا

 .العناية بالصحة المدرسية: رابعا

 .الغذائي لجميع افراد الشعب رفع المستوى: خامسا

وضع الضوابط والمواصفات والشروط الصحية للمعامل فيها ومراقبة : سادسا
 .تطبيق تلك الضوابط والمواصفات والشروط

العناية بصحة العاملين في المعامل والمصانع والمحالت العامة ورفع : سابعا
: ثامنا. دث العملالمستوى الصحي لهم وحمايتهم من اخطار المهنة وامراض وحوا

 .حماية وتحسين البيئة وتطويرها والحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها

 .غرس التربية الصحية ونشر الوعي الصحي والبيئي بكافة الوسائل: تاسعا

 .العناية بالصحة النفسية والعقلية وتوفير البيئة والخدمات الضامنة لها: عاشرا

المصول واللقاحات ومحاليل الزرق والمستلزمات دوية واأل رتوفي: حادي عشر
 .الطبية المختلفة

العمل على تكامل صناعة دوائية ومستلزمات طبية متطورة وفق مبدأ : ثاني عشر
 .التكامل االقتصادي في الوطن العربي

هيل الطبي والعالج الطبيعي واالطراف أتعميم خدمات مراكز الت: ثالث عشر
 .الصناعية على مستوى القطر

نشر التعليم الصحي والمهني ورفع المستوى العلمي للعاملين وتطوير : رابع عشر
الدراسات الطبية واالولية وتشجيع البحث العلمي في االمور الصحية والبيئية 

 .والفنية

تنظيم ومراقبة ممارسة المهن الطبية والصحية بالتنسيق مع النقابات : خامس عشر
 .المختصة
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 الفصل الثاني
 التنظيمات االدارية

 مجلس الوزارة: الفرع االول

 4مادة 

يشكل مجلس يسمى )مجلس وزارة الصحة( مقره بغداد يراسه وزير الصحة : اوال
 .ويحدد قانون وزارة الصحة تكوينه وسير العمل فيه

 :يختص المجلس في: ثانيا

له عالقة  قائية والبيئية والعالجية وكل ماوتخطيط السياسة الصحية وال -أ 
 بالصحة العامة في القطر

 اتخاذ التوصيات الالزمة بشان تنفيذ السياسة الصحية في القطر -ب 
 مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطط الصحية -ج 
اصدار التوجيهات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية ورفع مستوى  -د 

 العاملين فيها
 االشراف على اعمال مجالس الصحة في المحافظات -ه 

 افظةمجلس صحة المح: الفرع الثاني
 5مادة 

)مجلس  في مركز كل محافظة مجلس يسمى ،مر من وزير الصحةأيشكل ب: اوال
سه المحافظ ويكون رئيس الصحة نائبا للرئيس وتمثل فيه أصحة المحافظة( ير

الجهات المعنية طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير الصحة التي تحدد كيفية تكوين 
 المجلس وسير العمل فيه

 :مجلس فييختص ال: ثانيا

دراسة الوضع الصحي والبيئي في المحافظة ورفع اقتراحاته وتوصياته  -أ 
 الى مجلس وزارة الصحة

 . تنفيذ الجزء المتعلق بالمحافظة من الخطة الصحية العامة -ب 
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 الباب الثاني الصحة الوقائية
 الفصل االول الخدمات الصحية االساسية

 االسرةرعاية االمومة والطفولة وصحة : الفرع االول
 6مادة 

تهدف رعاية االمومة والطفولة وصحة االسرة الى تحقيق واجب المجتمع والدولة 
 .تجاه االم والطفل منذ تكوينه جنينا

 7مادة 

لتحقيق اهدافها في مجال رعاية االمومة والطفولة وصحة االسرة  ،تسعى الوزارة
 :بالوسائل التالية

لرعاية االمومة والطفولة وصحة  ز صحيةكالعمل على تغطية القطر بمرا: اوال
 االسرة

يان اهليتهم باجراء الفحوص الطبية الالزمة على المتقدمين للزواج ل :ثانيا
 وسالمتهم وتزويدهم بالشهادة الصحية

 مأجة صحيا ونفسيا تمهيدا لتحمل دورها ومسؤولياتها المستقبلية كوتهيئة الز: ثالثا

 هيلها غذائياأبالفحوص الدورية المستمرة وتتتبع صحة الحامل وجنينها : رابعا

مل واخر وفق ما تتطلبه حارشاد العائلة العطاء فترة زمنية معقولة بين  :خامسا
 صحة االم والطفل واالسرة

كد من نموه والحفاظ على صحته أاجراء الفحوص الدورية على الطفل للت :سادسا
 فترة نموه م حول الغذاء الواجب تقديمه لطفلها خاللوارشاد األ

الزام المواطن باجراء التلقيحات الدورية وفق تعليمات تصدرها الجهة  :سابعا
 الصحية المختصة

 8مادة 

تستحصل موافقة الجهة الصحية على فتح دور الحضانة وفق تعليمات تصدر : اوال
 لهذا الغرض

ر كد من استمراأتمارس الجهة الصحية اشرافا دوريا على دور الحضانة للت :ايثان
 توفر الشروط المطلوبة وسالمة العاملين فيها
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 الخدمات الصحية المدرسية: الفرع الثاني

 9مادة 

 :تهدف الصحة المدرسية الى

 بيئة صحية مناسبة للدارسة رتوفي: اوال

 طفال والتالمذة والطلبة والعاملين معهمتقديم خدمات صحية وقائية لأل: ثانيا

مناهج الدراسية ومن خالل العملية الالصحية والبيئية في  بتضمين الجوان: ثالثا
 التربوية

 10مادة 

( من هذا القانون بالوسائل 9في المادة ) ةتسعى الوزارة لتحقيق اهدافها الوارد
 :التالية

 تغطية القطر بمراكز للصحة المدرسية وتطويرها: اوال

الحضانة ورياض االطفال اجراء الفحوص الطبية للمتقدمين الى دور : أ: ثانيا
 والمدارس والمعاهد والكليات

اجراء التلقيحات االبتدائية لمن لم يلقح سابقا والتنشيطية في دور ب: 
 الحضانة ورياض االطفال والمدارس والمعاهد والكليات

كد من سالمة التالمذة والعاملين معهم أاجراء الفحوص والمسوحات الدورية للت: ثالثا
 راضوخلوهم من االم

ويزود ، يمهاوسنان التالمذة وبصرهم وسمعهم وتقاجراء الفحص الدوري أل :رابعا
 التلميذ بنظارات طبية تقويمية او اجهزة للسمع مجانا

تثبيت جميع نتائج الفحوص الدورية والتلقيحات في البطاقات الصحية التي  :خامسا
ول مرة في دور أل تلميذلعند تسجيل الطفل او ا ،مجانا ،ده بها وزارة الصحةوتز

 الحضانة ورياض االطفال او المدارس االبتدائية

مراقبة تغذية االطفال والتالمذة واالشراف الصحي على محالت تهيئة  :سادسا
 وتحضير وتقديم وجبة الطعام المقدمة اليهم وكذلك مراقبة الحانوت المدرسي
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 11مادة 

دور الحضانة ورياض رسية الوقائية جميع اطفال دتشمل الخدمات الصحية الم
االطفال وتالمذة المداس االبتدائية وطلبة المدارس الثانوية والمعاهد والكليات 

 وكذلك منتسبي هذه المؤسسات التعليمية واالقسام الداخلية التابعة لها

 12مادة 

تستحصل موافقة الجهة الصحية على صالحية البناية ومواقعها قبل اتخاذها دار 
 درسة او مؤسسة تعليمية او قسما داخلياحضانة او روضة او م

 

 13مادة 

شراف الصحي على دور الحضانة ورياض االطفال تقوم الجهة الصحية باأل
كد أيمية واالقسام الداخلية من خالل زيارات ميدانية للتلوالمدارس والمؤسسات التع

 من استمرار توفر الشروط الصحية فيه المحددة بتعليمات

 البصر والسمع وقاية: الفرع الثالث
 14مادة 

تعنى الوزارة بفتح مراكز طبية لرعاية العين وتقويم البصر وتعديل الحول : اوال
 اض العينية االنتقاليةرومنع العمى ومكافحة االم

تتولى الوزارة تدريب ادارات دور الحضانة ورياض االطفال والمدارس  :ثانيا
وهيئاتها التعليمية والتدريسية على فحص حدة البصر ودرجة السمع وتوفي 

 المستلزمات الطبية الضرورية الالزمة لذلك

 15مادة 

كل من االبوين او من يتولى رعاية الطفل مسؤول عن العناية بسمعه وبصره 
 الطفولةخالل مرحلة 
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 وقاية االسنان: الفرع الرابع
 16مادة 

العمل على فتح معاهد لصحة االسنان ومراكز وقائية وعالجية لرعاية االسنان 
وفق خطة يعدها مجلس وزارة الصحة لضمان تقديم خدمات مجانية للموظواطنين 

 ي والعالجيئكافة في جميع انحاء القطر بهدف تحقيق اقصى مراحل التكامل الوقا

 17مادة 

سنانه خالل مرحلة أول عن العناية بؤكل من االبوين ومن يتولى رعاية الطفل مس
 الطفولة

 

 18مادة 

اسنان الطفل عند التحاقه بدور الحضانة ورياض االطفال والمدارس  صتفح: اوال
 كد من سالمتها وكون نموها طبيعياأاالبتدائية لغرض الت

 دراسة االلزاميةتجري فحوص دورية خالل مرحلة ال: ثانيا

 19مادة 

جراء البحوث في ضوء الفحوص التي إتقوم الجهات المختصة في الوزارات ب
 تجريها للتوصل الى معرفة اسباب االمراض التي تصيب االسنان لمكافحتها

 20مادة 

تعمل الوزارة والجهات المختصة على تربية المواطنين في مجال صحة االسنان 
سنان وكيفية الوقاية منها وذلك بكافة وسائل االعالم مراض األأسباب أوتبصرهم ب

 والتربية الصحية

 21مادة 

تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية على توزيع فرش ومعاجين االسنان 
لتالمذة دور الحضانة ورياض االطفال والسنتين االولى والثانية في المدارس 

 انهم بالطرق الصحية الصحيحةاالبتدائية مجانا بقصد تعويدهم على تنظيف اسن
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 التغذية: الفرع الخامس
 22مادة 

لمواطن وتكامله في النمو البدني االغذاء المتكامل الصحي يسهم في بناء صحة 
 والعقلي

وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة لتحقيق هذا الهدف بالوسائل 

 :االتية
الغذائية للمواطنين وتشخيص العمل على جميع المعلومات عن الحالة : اوال

 النواقص الغذائية التي يعانون منها

لغرض  ،بالتعاون مع الوزارات االخرى المعنية ،وضع السياسة الغذائية: ثانيا
 الغذاء الجيد والمتكامل لجميع المواطنين رتوفي

تعيين المضافات الغذائية التي يمكن استعمالها وتحديد نسب اضافتها الى : ثالثا
 الغذائية المواد

غذية وتحديد مقدار الحدود المسموح بها قانونا لمختلف مراقبة تلوث األ: رابعا
 غذيةالملوثات في األ

الموافقة على اضافة عناصر غذائية كالفيتامينات والمعادن والبروتينات : خامسا
غذية لغرض رفع مستواها الغذائي وتحديد مينية وغيرها الى األوالحوامض األ

 ضافاتنسب هذه اال

 العمل على ارشاد وتوجيه المواطنين في التغذية الصحية: سادسا

طفال والحوامل والمرضعات والشيوخ العمل على تقديم الرعاية الغذائية لأل :سابعا
 لغرض الوقاية او معالجة سوء التغذية

االشراف الفني على المحتويات الغذائية للوجبات الغذائية التي تقدم في دور  :ثامنا
الحضانة ورياض االطفال والمدارس والمعامل والمستشفيات ودور النقاهة ورعاية 

 المسنين وغيرها من المحالت التي تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة
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 التربية الصحية: الفرع السادس

 23مادة 

مراض المختلفة والحفاظ على ة دعامة اساسية في الوقاية من األالتربية الصحي
الصحة العامة ورفع المستوى الثقافي الصحي للمجتمع بهدف جعل المواطن فاعال 

 :وايجابيا خالقا ليساهم في تطوير المجتمع وتقدمه وتحقيقا لذلك تعمل الوزارة على

 اصدار النشرات والملصقات الجدارية المختلفة: اوال

 اعداد االفالم الصحية وعرضها: نياثا

عقد االجتماعات والندوات والدراسات لمختلف قطاعات المجتمع بالتعاون مع  :ثالثا
 الوزارات ذات العالقة والمنظمات الجماهيرية والشعبية

 االستفادة من المناهج التربوية ووسائل االعالم المختلفة :رابعا

 والعصبية الصحة النفسية والعقلية: الفرع السابع
 24مادة 

كوين تانطالقا من المبدأ االساسي بالتكامل الجسمي والعقلي في وحدة متفاعلة ل
الصحة الطبيعية ومن حق المواطن في التمتع بهذه الصحة في شقيها الجسمي 

نها توفير أزمة بانتهاج سياسة صحية من شتوالنفسي فان الوزارة معنية ومل
كبر قدر ممكن من حاجة أية وعالجية بما يحقق الخدمات الصحية الالزمة من وقائ

المواطن ومجتمعه الى التمتع بالصحة النفسية الطبيعية والفعالة وتحقيقا لذلك تتولى 

 – :الوزارة
انشاء المؤسسات الوقائية والعالجية الالزمة والكافية بتقديم خدمات الصحة  –اوال 

 . النفسية والعقلية والعصبية للمواطنين
قديم الخدمات الوقائية في مجال الصحة النفسية في مراحل نمو المواطن ت –ثانيا 

 . المختلفة منذ والدته حتى شيخوخته
 :توفير العناية الصحية الالزمة والعالج المناسب للحاالت التالية –ثالثا 

 التخلف العقلي –أ 
 خرف الشيخوخة –ب 
 . الصرع –ج 

تبار ان مشاكل هذه الفئات تتجاوز وذلك بالتعاون مع الوزارت ذات العالقة باع

 . النواحي الصحية
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 مختبرات الصحة العامة: الفرع الثامن
 25مادة 

سيس مختبر مركزي للصحة العامة في بغداد ومختبرات أعمل الوزارة على ت

 .للصحة العامة في مراكز محافظات القطر كافة

 26مادة 
 – :يلي يقوم مختبر الصحة العمة المركزي بما –

مة في محافظات اوضع مقاييس نموذجية لفحوص مختبرات الصحة الع –اوال 

 . القطر
المواد  اجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزيائية الالزمة على –ثانيا 

دوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل الغذائية والمياه والمشروبات واأل
ها وكذلك اوعية حفظها تحدد وغيرها من المواد االولية التي تدخل في صناعت

بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صالحيتها 

 .لالستهالك او االستعمال البشري
د المختبر اصحاب العالقة في القطاع االشتراكي ووفي حالة صالحيتها لذلك يز

الة والمختلط والخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه االموال وفي ح
عادة تصديرها إعدم صالحيته لالستهالك او االستعمال البشري تتلف او يسمح ب

 . في خارج القطر زالى المجه
المنتجة محليا وة داجراء التحريات والبحوث المختبرية على المواد المستور –ثالثا 

 . ثيرها على صحة المواطنين وتقديم تقارير بذلك الى الوزارةألمعرفة مدى ت

 27مادة 
استثناء على اخراج المواد الخاضعة  ،لمديرية الوقاية الصحية العامة الموافقة

للفحص المختبري من حوزة الكمارك قبل منح اصحابه الشهادة الصحية 
( من هذا القانون بكفالة مصدقة من الكاتب العدل 26ي المادة )فالمنصوص عليها 

محل  المختصة ويختمشراف مباشر من الجهة إبعدم التصرف بها ويتم خزنها ب

 .الخزن بالشمع االحمر لحين ظهور نتيجة الفحص المختبري

 28مادة 
 – :تتولى مختبرات الصحة العامة اجراء الفحوص الدورية على

كل ما يعرض للمواطنين من غذاء وشراب ومستحضرات طبية ودوائية  –اوال 
 العامة الصحةاالستعمال البشري دون ضرر على  لتقرير صالحيتها لالستهالك او

. 
صاالت العمليات والعاملين فيها واالجهزة والمواد واالثاث وكل ما هو  –ثانيا 
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 . موجود في هذه الصاالت والملحقات التابعة لها
ي الصناعات الغذائية وفي توزيع منتجاتها او نقلها او بيعها او فالعاملين  –ثالثا 

 . مسبباتهات مل  االمراض اوكد من خلوهم من أتقديمها في المحالت العامة للت
 . عمال الصناعات الكيمياوية لضمان سالمتهم –رابعا 

المستحضرات التجميلية والمبيدات لتقرير صالحيتها لالستعمال دون  –خامسا 

 . ضرر على الصحة العامة

 29مادة 
تعتبر نتائج الفحوص التي تجريها مختبرات الصحة العامة هي المعول عليها. وفي 

االعتراض يعاد الفحص في المختبر المركزي للصحة العامة وتكون نتائج حالة 

 . الفحص عندئذ قطعية

 30مادة 
جراء الفحوص المختبرية الفيزيائية إالتوسع في انشاء مختبرات بيئية تختص ب

 . والكيميائية والبايولوجية المختلفة للتحري عن ملوثات الماء والهواء والتربة

 31مادة 
مراض المتوطنة والمديريات التابعة له فحص الوافدين الى القطر على معهد اال

كد من خلوهم من االمراض االنتقالية واالمراض المتوطنة في القطر أللعمل للت

 . وتزويدهم بشهادات تثبت سالمتهم
 

 الفصل الثاني
 الرقابة الصحية

 32مادة 
و حماية لصحة الت العامة هحلماان ضمان توافر الشروط والقواعد الصحية في 

 . وسالمة المواطنين والبيئة
صحاب المحالت العامة أهذه الشروط والقواعد الصحية واجب على  ران توفي

 . والمسؤولين عنها
جهزة وزارة الصحة في جميع انحاء القطر أالصحية من قبل  وعليه تمارس الرقابة

 . ذا القانونحكام هأعلى تلك المحالت ضمانا لتطبيق  ،ليل نهار ،بصورة مستمرة

 33مادة 
المختلط  ال يجوز انشاء او فتح اي محل عام سواء كان تابع للقطاع االشتراكي او

او الخاص اال بعد الحصول على اجازة صحية من الجهة الصحية المختصة وتحدد 
 . حكام هذا القانونبتعليمات المحالت العامة الخاضعة أل
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 34مادة 
 – :الشروط العامة االتية يشترط لمنح االجازة الصحية توافر

ان تتوفر في المحل الشروط الصحية التي تضعها وزارة الصحة بموجب  –اوال 

 . تعليمات تصدر لهذا الغرض
حصول كل من صاحب االجازة والعاملين في المحل العام على دفتر  –أ  –ثانيا 

 صحي يؤيد سالمته من االمراض االنتقالية وخلوه من الجراثيم المرضية بعد
اجراء الفحوص السريرية والمختبرية والشعاعية عليه والتلقيحات الضرورية 

 . ويخضع للفحوص الدورية
وفي حالة كون صاحب االجازة دائرة من دوائر الدولة والقطاع االشتراكي  –ب 

والمختلط تعين هذه الدوائر احد منتسبيها مسؤوال عن المحل العام يكون خاضعا 
دارة المحل إحكام ايضا فيما اذا عهدت الدائرة ببق هذه األحكام هذا القانون وتطأل

 . العام الى متعهد
جله المحل أالعمل الذي اسس من  وجوب توافر مساحة مناسبة تبعا لطبيعة –ثالثا 

العام وتحدد هذه المساحة بالنسبة لكل صنف من اصناف المحالت العامة بتعليمات 

 . يةتصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسم

 35مادة 
 – :يلي تتولى الجهة الصحية المختصة ما

كد من صالحيتها لالستهالك أمراقبة االغذية المستوردة والمنتجة محليا والت –اوال 

 . البشري
مراقبة محالت تجهيز االغذية وتشمل هذه المراقبة محالت تحضير وخزن  –ثانيا 

 . وبيع ونقل االغذية

 36مادة 
اشتراط تحقق شروط خاصة تتعلق بالصحة والبيئة وتحدد للجهة الصحية المختصة 

 . هذه الشروط بتعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية

 37مادة 
تجدد االجازة الصحية للمحل العام والدفتر الصحي للعاملين فيه سنويا بعد اعادة 

)ثانيا( من  المحل واجراء الفحوص المنصوص عليه في البند على يالكشف الموقع

 . ( من هذا القانون34المادة )
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 38مادة 
جازة الصحية ويشترط حصولهم على الدفتر يخضع الباعة المتجولون لإل –اوال 

 . الصحي وفق احكام هذا الفصل
غراض هذا القانون بالبائع المتجول كل شخص متنقل او في محل يقصد أل –ثانيا 

دون  ،بحكم البند )ثالثا( من هذه المادة ثابت يعرض للبيع مواد غذائية غير مشمولة

 . حكام هذا القانونان يكون له محل عام طبقا أل
 يخضع الباعة المتجولون الذين يقومون ببيع اللحوم او منتجاتها وغيرها من –ثالثا 

 . المواد الغذائية القابلة للتلف للمراقبة وفقا للتعليمات التي تصدرها الجهة الصحية

 39مادة 
الحمامات العامة لرقابة وزارة الصحة بموجب تعليمات تصدرها الوزارة تخضع 

 . لضمان لشروط الصحية فيها

 40مادة 
يجب ان تنشأ المسابح العامة بشكل يضمن دوران المياه بصورة مستمرة  –اوال 

مع ضمان عدم تلوث مياه الحوض  ،بين اجهزة الترشيح والتعقيم وحوض السباحة
جراء الفحوص المختبرية إكد من ذلك عن طريق أوينبغي التباي شكل من االشكال 

 الدورية. 

تهيئة كل ما من شأنه تامين الصحة والسالمة العامة لرواد المسابح  –ثانيا 

 . كالمنازع والحمامات وجميع العاملين فيها
حواض المياه القذرة ومجاريها المفتوحة على بعد ال يقل أيجب ان تكون  –ثالثا 

 . الثين مترا عن حافة حوض السباحةعن خمسة وث

 41مادة 
غراض ال يجوز استيراد او انتاج المواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة لأل

الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك االصباغ او مواد التجميل او مكافحة 
زارة الحشرات اال بعد ان تزود الجهة المنتجة او المستوردة الجهة المختصة في الو

 . رق معالجتها وتستحصل موافقتهاطبشرح كاف عن االعراض المرضية لها و

 42مادة 
( من هذا القانون 41ال يجوز استيراد او انتاج او بيع المواد المذكورة في المادة )

اال بعد الحصول على اجازة بذلك من الوزارة طبقا للتعليمات التي تصدرها لهذا 

 . الغرض
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 43مادة 
ة المختصة امهال صاحب المحل العام المجاز قبل نفاذ هذا القانون للجهة الصحي

مدة ال تزيد على سنة واحدة الستكمال الشروط الصحية الواردة في تعليمات وزارة 
الصحة لتنفيذ هذا القانون وعند عدم استكمال تلك الشروط خالل مدة االمهال يغلق 

 . المحل العام وتلغى االجازة

 44مادة 
المرض الناجم عن االصابة بعامل معد او السموم المولدة  تقالي هوالمرض االن

عنه والذي ينتج عن انتقال ذلك العامل من المصدر الى المضيف بطريقة مباشرة 
 . او غير مباشرة

 45مادة 
حكام هذا القانون بتعليمات أتحدد االمراض االنتقالية والمتوطنة المشمولة ب

 يصدرها وزير الصحة او من يخوله

 46مادة 
يجوز لوزير الصحة او من يخوله ان يعلن ببيان يصدره اية مدينة او اي  –اوال 

 . حد االمراض الخاضعة للوائح الصحية الدوليةأب جزء منها منطقة موبؤة 
حية في هذه الحالة اتخاذ جميع االجراءات الكفيلة بمنع انتشار صللسلطات ال –ثانيا 

 – :المرض ولها في سبيل ذلك
تقييد حركة تنقل المواطنين داخل المنطقة الموبؤة والدخول اليها او الخروج  –أ 

 . منها
غلق المحالت العامة كدور السينما والمقاهي والمالهي والمطاعم والفنادق  –ب 

جازة والرقابة الصحية وكذلك المؤسسات والحمامات واي محل عام آخر خاضع لإل
ائر الدولة والقطاع االشتراكي والمختلط التعليمية والمعامل والمشاريع ودو

 . والخاص
منع بيع االغذية والمشروبات والمرطبات والثلج ونقلها من منطقة الى اخرى  –ج 

 . واتالف الملوث منها
 . عزل ومراقبة ونقل الحيوانات والبضائع –د 

 47مادة 
ض لوزير الصحة ان من يخوله ان يعلن ببيان يصدره عند انتشار احد االمرا

وضع اليد على اية واسطة نقل واي مبنى رسمي  ،الخاضعة للوائح الصحية الدولية
ودعوة اي شخص للمساهمة في حملة المكافحة الصحية على ان يحدد البيان مدة 

صحاب وسائط النقل الخاصة واالشخاص اجورا تحددها الجهة سريانه ويدفع أل
 . قة الموبؤةطبها في المن الصحية استنادا الى تعريفة تحديد االجور المعمول
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 48مادة 
لوزير الصحة اصدار تعليمات بشان التدابير الواجب اتخاذها لمكافحة االمراض 

االنتقالية والمتوطنة التي تصيب االنسان او االنسان والحيوان معا او الحد من 
انتشار او منع دخولها الى القطر حسب طبيعتها بالتعاون مع السلطات المختصة 

 . االخرى

 49مادة 
للجهة الصحية المختصة وضع اليد على النباتات والحيوانات والمواد التي يشتبه 

مراض االنتقالية او المتوطنة او ناقال لمسبباتها او لها دور في بكونها خازنا لأل
شراف لجنة تشكلها الوزارة إانتشارها وبعد ثبوت الحالة المشتبه بها يتم اتالفها ب

 . لهذا الغرض

 50مادة 
على الطبيب المعالج او المشرح وكل مواطن يشتبه بوجود حالة مرضية من 

االمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية او حدوث وفاة بسببها اخبار اقرب 
مؤسسة صحية تابعة للدولة فورا بذلك وعلى هذه المؤسسة اتخاذ االجراءات 

 .ة في الوزارةالفورية الالزمة بما في ذلك اخبار الجهة الصحية المختص

 51مادة 
عند علمها بوجود اي مرض انتقالي  ،للجهة الصحية بموافقة الوزير او من يخوله

الحق في دخول دور السكن والمحالت العامة او اي  ،او متوطن او االشتباه بوجوده
كد من خلوهم من أمكان اخر لغرض التفتيش الصحي والكشف على االشخاص للت

نماذج للتحليل المختبري من المالمسين للمريض او  خذأالمرض ولها الحق في 
نواعها داخل الدور والشقق أفات والمواد الكيمياوية بمشتبه بهم ورش مبيدات اآللا

 . والعمارات السكنية وخارجها واي محل عام آخر

 52مادة 
نه في دور حضانة أ عند االشتباه باي شخص كونه حامال لمسبب مرض او –اوال 

االنتقالية بما فيها االمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية فللجهة احد االمراض 
الصحية الحق في اتخاذ التدابير الكفيلة لمراقبته او عزله او حجره لغرض فحصه 

كد من خلوه من الميكروبات المرضية ومعالجته عند ثبوت كونه حامال لهذه أللت

 . الميكروبات او مصابا بالمرض لحين سالمته منه
حكام هذا القانون في تقدم وجبات طعام مجانا للمعزول او المحجور وفقا أل –نيا ثا

 . مستشفى او اي محل اخر تحدده الجهة الصحية كمحجر صحي
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 53مادة 
يمنع االشخاص الحاملون للجراثيم المعوية المرضية من العمل او  –اوال 

والمرطبات غذية والمشروبات ماكن تصنيع األأاالستمرار فيه وذلك في 
وتحضيرها وتعبئتها وخزنها ونقلها وبيعها وكذلك العاملون في مشاريع الماء 

 . والمسابح ومعامل الثلج
العامل  صابةإا مختبريا من هعلى الجهة الصحية المختصة عند تثبيت –ثانيا 

شعار رب العمل بذلك تحريريا لمنع المصاب من إبالمكروبات المعوية المرضية 
خير مزاولة عمله اال بعد ثبوت خلوه من تلك المكروبات ز لهذا األالعمل وال يجو

 . يذ ذلكفويكون كل من المعامل ورب العمل مسؤوال قانونا عن تن

 54مادة 
. 

 55مادة 
اذا توفى شخص بمرض انتقالي خاضع للوائح الصحية الدولية فال يجوز بيع 

بل الجهة الصحية مفروشاته ومالبسه التي استعملها اثناء مرضه وتتلف من ق

 . المختصة

 56مادة 
يصدر وزير الصحة بيانا ينشر في الجريدة الرسمية يحدد فيه االشخاص  –اوال 

الملزمين بالتلقيحات الدورية من قبل الجهة الصحية المختصة او طبيب مجاز 

 . بممارسة المهنة ويزودون بشاهدة تؤيد ذلك
د ذكره في )اوال( من هذه المادة الوار حيجوز اعفاء اي شخص من التلقي –ثانيا 

السباب مرضية وذلك بناء على تقرير طبي صادر من لجنة طبية او عن طبيبين 

 . مجازين بممارسة المهنة

 57مادة 
للجنة الصحية المختصة طلب ردم المستنقعات وتغيير مجرى السواقي وازالة 

 . عنيةكاثر الحشرات الطبية بالتعاون مع الجهات المتالمكاره ومصادر 
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 الفصل الرابع
 نقل الجنائز ودفن الموتى

 58مادة 
يجوز دخول الجنائز الى اقليم الجمهورية العراقية بغية دفنها فيه او المرور  –اوال 

 :منه حسب الشروط التالية
ان يكون دخول الجنازة او مرورها عن طريق المنافذ الرسمية الحدودية للبلد  –أ 

 . او برية والتي تعينها الجهات الصحيةسواء كانت بحرية او جوية 
ان يكون برفقة الجنازة شهادة وفاة واجازة نقل متضمنة اسم ولقب وسن  –ب 

المختصة في محل  المتوفى ومحل وتاريخ وسبب الوفاة صادرة من الجهة الصحية
ومحررة بلغة البلد الذي  ،الوفاة او محل الدفن في حالة فتح القبر واخراج الجثة

حدى اللغات العربية او االنكليزية او الفرنسية على ان تصدق من إه او بصدرت من

 . قبل القنصلية العراقية او من يقوم مقامها في البلد المنقولة منه الجنازة
ان تستحصل موافقة مديرية الوقاية الصحية العامة بواسطة الممثلية العراقية  –ج 

 الجنازة او مرورها في اقليمفي ذلك البلد او من يقوم مقامها على دخول 

 . الجمهورية العراقية قبل شحنها
بطبقة سمكها خمسة  هان توضع الجثة في تابوت معدني سبق تغطية قاع –د 

سنتمترات من مادة ماصة )كالفحم النباتي او نشارة الخشب او مسحوق الفحم( 

 . مضافا اليها مادة مطهرة
عدا االمراض الخاضعة للوائح  ،يهـ وفي حالة حدوث الوفاة بسبب مرض انتقال

يجب ان تلف الجثة بقماش مشبع بمحلول مطهر ويقفل التابوت  ،الصحية الدولية
نصل العراقي او من يمثله ويوضع ققفاال محكما بواسطة اللحيم بحضور الإالمعدني 

داخل صندوق خشبي ويثبت بصورة محكمة ويكون سمك هذا الصندوق الخشبي 
به غير قابلة لنفاذ السوائل منها ويحكم اقفاله بواسطة سنتمترين وتكون جوان

 العراقية او من يقوم مقامها ويختم الصندوق الخشبي بختم القنصلية ،مسامير لولبية
. 

على الجهة الناقلة اعادة شحن الجنازة الى خارج الجمهورية العراقية على  –ثانيا 
ائد واسطة النقل مسؤوال قيكون و ،نفقتها اذا لم تكن مستوفية للشروط الواردة اعاله

 . في هذه الحالة
تراعى االحكام الواردة في البند )اوال( من هذه المادة عند نقل الجنازة من  –ثالثا 

داخل القطر الى خارجه على ان تستحصل موافقة سفارة البلد الذي ينتمي اليه 
االجراءات  رجية العراقية ويتم تطبيقاالمتوفى او الذي سينقل اليه ووزارة الخ

المنصوص عليها في الفقرة )د( من البند )اوال( من هذه المادة بحضور ممثل 
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 ويتم ختم الصندوق الخشبي بختمها وختم ،الدولة التي ستنقل اليه الجثة قنصلية

 . الجهة الصحية المختصة في القطر

 59مادة 
لصحية ا ال يجوز نقل جثة الشخص المتوفي بسبب احد االمراض الخاضعة للوائح

وبشرط الحصول على اجازة خاصة  ،الدولية اال بعد انقضاء سنتين من تاريخ الدفن
 . من الجهة الصحية

 60مادة 
 . ال يجوز نقل جنازة من مدينة الى اخرى داخل القطر بدون شهادة وفاة –اوال 
( 36يجوز نقل الجنازة داخل القطر اذا كان الدفن يتم خالل مدة اقصاها ) –ثانيا 
من وقت حدوث الوفاة على ان ال يكون سبب الوفاة مرضا خاضعا للوائح  ساعة

الصحية الدولية او مرضا انتقاليا تعينه الجهة الصحية ببيان يصدر لهذا الغرض. 
خر نقلها بسبب اجراءات الطب العدلي بموجب أويجوز استثناء نقل الجنازة التي ت

ظ الجثة في الثالجات او بسبب حف لمختصةاتصدره الجهة القضائية  تصريح
 . الخاصة بحفظ الموتى

ال يجوز نقل الجثة المدفونة اال اذا كان قد مضى على دفنها مدة ال تقل عن  –ثالثا 
 . سنة واحدة

 61مادة 
يعادلها بالعملة االجنبية عن كل جثة اجنبي  يستوفى رسم قدره مائة دينار او ما
العراقية في الخارج او  صليةنبل القرسم من قليراد دفنها في القطر ويتم استيفاء ا

ويجوز  ،من يقوم مقامها لقاء وصل رسمي يرفق مع الوثائق الخاصة بنقل الجنازة
 . استيفاء الرسم من قبل الجهة الصحية المحددة في التعليمات الصادرة لهذا الغرض

 62مادة 
عليها من قبل ال يجوز دفن الجثة اال بشهادة وفاة تنظم وفقا للقانون بعد الكشف 

كد من صحة الوفاة ومن أالطبيب المعالج او من طبيب في مؤسسة صحية للت
ية وثيقة رسمية اخرى وتعتبر أشخصية المتوفى استنادا الى البطاقة الشخصية او 

 . الوفاة اجازة بالدفن ةنسخة ذوى العالقة من شهاد

 63مادة 
حد ألصحية الدولية او حد االمراض الخاضعة للوائح اأاذا حدثت الوفاة بسبب 

ال يجوز دفن الجثة  ،مراض االنتقالية التي تعينها الجهة الصحية المختصة ببياناأل
 الجهة الصحية المختصة بالتعاون مع امانة في هذه الحالة من قبل ذويها وتقوم
ماكن المخصصة لهذا الغرض في مقبرة المدينة العاصمة او البلديات بدفنها في األ

 . ها الوفاةالتي حدثت في
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 الفصل الخامس
 مياه الشرب

 64مادة 
تستحصل موافقة الجهة الصحية المختصة على صالحية مواقع مياه الشرب 

ومآخذها في مرحلة دراسة وتصميم مشروع تجهيز ماء الشرب على ان تقدم 
المعلومات الخاصة بنوعية مياه المصدر المائي عند نقطة المآخذ المستندة على 

 . ة حكوميةفحوصات مختبري

 65مادة 
توافق الجهة الصحية على صالحية الموقع وطريقة التصفية المستعملة في 

المشروع بالتعاون مع دوائر الدولة المختصة في التصفية وعلى ضوء محتويات 

 . التصفية معالجة الملوثات البايولوجية والكيميائية والفيزيائية

 66مادة 
او العالمية لتحديد نوعية مياه الشرب ومدى  تعتمد المواصفات القياسية العراقية

 . صالحيتها لالستهالك البشري لمشاريع مياه الشرب في القطر كافة

 67مادة 
يجب ان يحتوي كل مشروع جديد لتصفية مياه الشرب على مختبر متكامل  –اوال 

والكيميائية والفيزيائية لتحديد كفاءة مراحل  يولوجيةبجراء الفحوص المايكروإل

 . كد من مطابقة المياه المجهزة للمواصفات في القطرأالتصفية والت
على الجهة المسؤولة عن مشاريع مياه الشرب القائمة حليا العمل على فتح  –ثانيا 

عاله من هذه المادة خالل فترة تحددها الجهة أمختبر متكامل كما في الفقرة 
جهزة المختبرية ة بتعليمات خاصة على ان يتم تجهيز المشاريع باألالصحي

 (PH) جهزة لقياس الكدرة والكلورين المتبقي والرقم الهايدروجينيأاالساسية )
 . شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسميةأوغيرها( خالل ستة 

د الجهة الصحية في تجهيز مياه الشرب بتزوي نتلتزم الجهات المسؤولة ع –ثالثا 

 . المنطقة بنتائج الفحوص التي تجربها لمياه الشرب

 68مادة 
جراء إعلى مختبرات الصحة العامة ومختبرات البيئة في مراكز المحافظات كافة 

كد من مطابقتها للمواصفات أالفحوص الدورية المتعلقة بنوعية المياه المجهزة والت

 . المعتمدة في القطر
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 69مادة 
المياه للمواصفات المعتمدة في القطر يجب على الجهة  عدم مطابقة في حالة

المسؤولة عن تشغيل المشروع اتخاذ االجراءات الضرورية الكفيلة بمطابقة المياه 

 . للمواصفات

 70مادة 
الجهة الصحية على نوعية المواد الكيمياوية المستعملة في مراحل  تستحصل موافقة

 . التصفية

 71مادة 
الزراعية  ،افقة الجهة الصحية على مواقع تصريف المياه المتخلفةحصل موتتس

الى المصدر المائي لضمان السيطرة على نوعية المياه في  ،والصناعية والبشرية

 . المناطق المآخذ لمشاريع تصفية مياه الشرب

 72مادة 
تلتزم دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والجهات االخرى بتزويد الجهة الصحية 

افة المعلومات المتعلقة بما هو موجود من مآخذ ميها ونقاط تصريف وما هو بك
وكميات ومحتويات المياه المصرفة الى مصادر المياه  ،مخطط له في المنطقة

على ان ال تتجاوز هذه التراكيز الحدود  ،وتراكيزها بايولوجيا وكيميائيا وفيزيائيا

 . ك طبيعة حركة الماء في المصدرتي تحددها الجهة الصحية وكذلالالمسموح بها و

 الفصل السادس
 ايواء وتربية الحيوانات في االحياء السكنية

 73مادة 
عداد أب ،حياء السكنيةفي األ ،بما فيها الدواجن ،يمنع ايواء وتربية الحيوانات –اوال 

 . تتجاوز حدود االستعمال العائلي او الشخصي
حياء السكنية المشمولة بحكم البند األ ،يحدد ببيان يصدره وزير الصحة –ثانيا 

 . )اوال( من هذه المادة
مولين بحكم البند اعاله ترحيلها خالل ثالثة شصحاب الحيوانات المأعلى  –ثالثا 

 . شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسميةأ
صحاب الحيوانات والدواجن بترحيلها خالل المدة المذكورة أاذا لم يقم  –رابعا 
لجهة الصحية ان تقرر حجزها وبيعها عن طريق السلطة االدارية في فعلى ا

صحاب الحيوانات والدواجن حق المطالبة بالثمن بعد تنزيل المنطقة. وأل

 . المصاريف والنفقات منه
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وذلك خالل مدة ستة اشهر من تاريخ بيعها وبانتهاء هذه المدة وعدم المراجعة 

 . يعتبر الثمن ايرادا للخزينة

 لسابعالفصل ا
 مكافحة القوارض

 74مادة 
تعمل الوزارة على وضع برنامج سنوي لمكافحة القوارض ضمن خطتها في 

مراض المشتركة بين االنسان والحيوان لخطورة القوارض على صحة مكافحة األ
االنسان والبيئة ولتالفي االضرار االقتصادية الكبيرة التي تسببها الفئران 

 .انذوالجر

 75مادة 
الوزارة والجهات االخرى مسؤولة عن اجراء البحوث والتجارب في مختبراتها 

الخاصة بمكافحة القوارض وتضع الوزارة التعليمات الفنية المتعلقة بمكافحتها في 
نحاء القطر وتلتزم دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والجهات االخرى بتنفيذ أجميع 

 . حكامهاأ

 76مادة 
مة العائدة الى دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والقطاع المختلط اتقوم المحالت الع

رض )الفئران والجرذان( طبقا لتعليمات الوزارة اوالقطاع الخاص بمكافحة القو

 . وتحت اشرافها

 77مادة 
 ،مجانا في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية بالقوارض ،تقوم الوزارة بالمكافحة

دخول الدور والشقق  ،والخاصةة بعد ابراز هوياتهم الرسمي ،وللمكلفين بالمكافحة

 . ارا ولهذا الغرض فقطهالسكنية ن
سكنية تسهيل مهمة القائمين بعملية المكافحة الوعلى شاغلي هذه الدور والشقق 

 . والتعاون معهم

 78مادة 
 دخال مواصفات البناءإكد من أجازة بناء اي محل عام اال بعد التإال تمنح  –اوال 

والوسائل الكفيلة بتحصينه ضد دخول القوارض وفق التعليمات التي تصدرها 

 . وزارة الصحة
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مسؤوال عن مخالفته  ،ان وجد ،يكون المهندس المشرف على البناء –ثانيا 
 .للتعليمات الخاصة بمكافحة القوارض

 الباب الثالث
 المؤسسات الصحية العالجية

 
 الفصل االول

 العالجية التابعة للدولةالمؤسسات الصحية 

 79مادة 
تعمل الوزارة على تقديم الخدمات الصحية العالجية المتكاملة الى المرضى 

الراقدين في المؤسسة الصحية ومراجعي العيادات الخارجية وتطوير هذه الخدمات 
بالفحوص والتشخيص والعالج بشكل يواكب التطورات العلمية الحديثة في هذا 

 . المجال

 80مادة 
يمارس رئيس الصحة او رئيس او مدير المؤسسة الصحية العالجية الصالحيات 

 :التالية
 . ي المؤسسة وفقا للقانونفالئمة موقات الدوام الأتعيين ساعات العمل و –اوال 
غذية المقدمة للمرضى الراقدين في المؤسسات الصحية نواع األأتحديد  –ثانيا 

ات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة ومقاديرها وفق الجدول المحدد بتعليم
طباء المعالجون ضافية التي يوصي بها األغذية اإلالرسمية والمصادقة على األ

 . والمواد الضرورية االخرى
ن أعلى  ،وقات الدوام الرسميأتعيين من يجب بقاؤه في المؤسسة بعد  –ثالثا 

 . يصرف لهم الطعام مجانا

 81مادة 
التحليالت المختبرية والفحوص الشعاعية وغيرها من تكون المعالجة و –اوال 
 بدون ثمن لشاغلي الغرف المجانية في المؤسسات الصحية التابعة للدولة صالفحو

. 
لوزارة الصحة ان تستوفي من مراجعي المؤسسات الصحية العالجية  –ثانيا 

جورة فيها اجورا يحددها النظام الصادر أالتابعة للدولة وشاغلي الغرف الم

 .بمقتضى هذا القانون
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 82مادة 
على طبيب الردهة ان يوقع على االستمارات اليومية المنظمة من قبل الممرضة 

مؤيدا صحة العدد لغرض صرف  ،ي الردهةفبشان عدد المرضى الموجودين 

 . دوية لهمغذية واألاأل

 الفصل الثاني
 المؤسسات الصحية غير الحكومية

 83مادة 
بعد الحصول على اجازة من الوزارة ويشترط لمنح هلي أيجوز فتح مستشفى 

 :االجازة توافر الشروط التي تتحقق الوزارة منها والمدرجة ادناه
ان يكون طالب االجازة طبيبا عراقيا او عربيا مجازا بممارسة المهنة  –أ  –اوال 

 .في القطر
ؤول على ان يكون مس ،للجمعيات الخيرية والعلمية طلب اجازة فتح مستشفى –ب 

 . المستشفى ممن تتوفر فيه الشروط المذكورة في الفقرة )أ( من هذا البند
ان يكون موقع المستشفى مالئما وبعيدا عن مصادر الضوضاء  –أ  –ثانيا 

 . والتلوث
 . يخضع اختيار الموقع لموافقة الجهة الصحية المختصة –ب 

من حيث التصميم المستشفى وغرفها صالحة لهذا الغرض  ان تكون بناية –ثالثا 

 . طبقا للتعليمات التي تصدرها الوزارة ،الهندسي ومستوفية للشروط الصحية
 . الصحة يه وزارةلتوافق ع ،دارة المستشفىداري متفرغ إلإتعيين  –أ  –رابعا 

تعيين عدد من االطباء المقيمين المجازين بممارسة المهنة وااليدي الفنية  –ب 
يتناسب مع عدد االسرة بعد استحصال موافقة المساعدة من عراقيين وغيرهم 

 . وزارة الصحة
 . تعيين اداريين وعمال يتناسب مع عدد االسرة وفقا للتعليمات –ج 
جهزة التفتيش في الوزارة أتخضع هذه المؤسسات للتفتيش الدوري من قبل  –د 

 . لضمان تطبيق الشروط والمواصفات

 84مادة 
ادارة يشرف على شؤونها وتحدد التعليمات هلي مجلس أيشكل في كل مستشفى 

 .على ان تمثل الوزارة فيه ،التي تصدرها وزارة الصحة كيفية تكوينه ومهامه

 85مادة 
 . يحدد عدد االسرة في الغرف والردهات في المؤسسة عند منح االجازة
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 86مادة 
دارة المستشفى طلب اجازة فتح عيادة خارجية وللجهة الصحية المختصة منح إل

 . كد من توافر الشروط وفقا للتعليماتأالت دهذه االجازة بع

 87مادة 
لوزارة الصحة تصنيف المؤسسات الصحية غير الحكومية وتحديد االجور التي 

 . تستوفى من المرضى فيها ببيان تصدره

 88مادة 
للوزارة ان تمنح اجازة للمتخصص في التحليالت المرضية من المجازين بممارسة 

لفتح مختبرات وفقا لتعليمات  ،كل في حقل اختصاصه ،النقابة المختصةالمهنة في 
دد بمقتضى هذه حوت ،تصدرها الوزارة تحدد بمقتضاها شروط منح االجازة

 .نواع الفحوص التي تجريأالتعليمات اجور الفحوص المختبرية و

 89مادة 
لشروط ا ،تحدد وزارة الصحة بتعليمات وبالتنسيق مع النقابة المعنية –اوال 

 ،الطبية )الطبيب الصحية الواجب توافرها في محل الممارسة الخاصة بذوي المهن

 . الطبيب البيطري والصيدلي( والمختبر ،طبيب االسنان
كد من توافر الشروط الواجب ذكرها في البند )اوال( أتقوم النقابة المعنية بالت –ثانيا 

 . ممارسةلهذه المادة قبل منح اجازة فتح محل ا نم
تقوم اجهزة التفتيش في وزارة الصحة مع ممثل النقابة المعنية بمراقبة  –ثالثا 

توافر الشروط في العيادات والمختبرات والصيدليات والمحالت المجازة قبل نفاذ 

 . هذا القانون وبعده وبصورة دورية لضمان صالحيتها
حكام هذا أل بغلق العيادة او المحل المشمو ،لوزير الصحة او من يخوله –رابعا 

 .القانون عند عدم توافر الشروط الصحية المطلوبة

 

 

 

 



87 
 

 الباب الرابع
 أحكام تنظيمية وعقابية

 

 الفصل االول
 احكام تنظيمية

 التفتيش: االول  عالفر
 90مادة 

بأخذ مسحات من غرف  ،تقوم الجهة الصحية المختصة شهريا وبصورة دورية
كد من أالمستعملة فيها والغرف الملحقة بها للتثاث دوات الجراحية واألالعمليات واأل

خلوها من الجراثيم التي قد تؤدي الى تلوث الجروح وفي حالة ثبوت التلوث تغلق 
وال تفتح اال  ،جراء التعقيمالجهة الصحية الصاالت وملحقاتها ويوقف العمل فيها إل

 . كد من سالمتهاأبعد الت

 91مادة 
 :يلي تلتزم ادارة المؤسسة الصحية بما

على ان تزود  ،مسك سجل المرضى الداخلين يتضمن المعلومات االتية –اوال 

 :الجهة الصحية بقوائم مطابقة له في نهاية كل شهر
 . رقم التسلسل الشهري والسنوي للمريض مع رقم الغرفة والسرير –أ 

 . اسم المريض الثالثي وعنوانه الكامل –ب 
 . لمؤسسة الصحيةاتاريخ دخوله الى  –ج 
 . تشخيص المرض –د 

 . هـ نوع المعالجة ونتيجتها
 . سباب الوفاةأتاريخ مغادرته المؤسسة او تاريخ وفاته مع بيان  –و 

مسك سجل بالعمليات التي تجري في المؤسسة الصحية يدون فيه نوع  –ثانيا 
جرائها ونتيجتها واسم الجراح والطبيب المساعد والمخدر وتثبيت إالعملية وتاريخ 

وعلى المؤسسة الصحية تزويد الجهة الصحية المختصة  ،اقيعهم في السجلتو

 . بقوائم شهرية تتضمن هذه المعلومات
 . تيشفمسك سجل مالحظات الت –ثالثا 

ينظم سجل طبي لكل مريض يرقد في المستشفى يتضمن البيانات  –أ  –رابعا 
ب المعالج وتربط به البند )اوال( من هذه المادة على ان يوقعها الطبي الواردة في

 . جميع الوثائق الطبية الخاصة بالمريض
 او ،اذا كان واعيا ،اال بموافقة المريض ذاته ،ال يجوز اجراء عملية جراحية –ب 
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ويستثنى من ذلك حالة  ،او قاصرا قاربه المرافقين له اذا كان فاقد الوعيأحد أ
 ،فيجوز عندئذ ،اخر اجرائهأعند ت ،تعرض حياة المريض الى موت او خطر حال

 . ق الموافقة المذكورةقدون تح ،انقاذا لحياة المريض ،اجراء العملية الجراحية

 االحصاء: الفرع الثاني
 92مادة 

 :تيأالصحة بما ي حصاء في وزارةتقوم الجهة المختصة باإل
 : االحصاء الحياتي ويشمل –اوال 

 تسجيل الوالدات للعراقيين وغيرهم –أ 
 .الوفيات للعراقيين وغيرهمتسجيل  –ب 
 . تسجيل الوالدات الميتة –ج 
 تسجيل حاالت الزواج والطالق –د 

 . حصاء الحياتي والسكانيهـ البحوث االحصائية المتعلقة باإل
 :االحصاء الصحي ويشمل –ثاينا 

 . ائيات المرضى الراقدين في المؤسسات الصحيةصحإ –أ 
سات الصحية مصنفة حسب الجنس احصائيات المرضى المراجعين للمؤس –ب 

 . مراض كافةوالعمر والمحافظات لأل
 :القوى البشرية العاملة في المؤسسات الصحية وتشمل –ج 

 ذوي المهن الطبية – 1
 ذوي المهن الصحية – 2
 . اعدة االخرىسالكوادر الم – 3

تعداد المؤسسات الصحية بكافة اصنافها واختصاصاتها وتشمل عدد االسرة  –د 

 . ام انشغال السرير وعدد المرات التي اشغل في كل سنةيأو
 . هـ احصائيات البحوث والكشوف الصحية

 . اصدار النشرات الصحية الدورية –و 
 . ت الجراحية وانواعها ونتائجها االوليةااحصائيات بالعملي –ز 

 :احصائيات الطب الوقائي وتشمل –ثالثا 
االنتقالية والمعدية مصنفة حسب مراض اصدار نشرات شهرية وسنوية لأل –أ 

 . الجنس والعمر والمحافظات
 احصائيات التلقيحات –ب 
 احصائيات الفحوص المختبرية –ج 
 احصائيات االمراض المتوطنة –د 

 هـ احصائيات مختلفة اخرى حسب الحاجة
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اصدار دفتر صحي يحدد شكله ومضمونه وكيفية تنظيمه وتوزيعه  –أ  –رابعا 

 . صدرها الوزارةبموجب تعليمات ت
على الجهة الصحية او القابلة المولدة تزويد كل طفل مجانا بالدفتر الصحي  –ب 

 . حكام قانون تسجيل الوالدات والوفياتوفقا أل ،عند قيامها بتنظيم شهادة الوالدة
على الوالدين او من يقوم مقامهما قانونا االحتفاظ بالدفتر الصحي لحين بلوغ  –ج 

 . صاحبه سن الرشد

 93مادة 
تقوم الجهة المختصة في الوزارة بالتنسيق مع النقابة المختصة بتسجيل ذوي المهن 

الصحية ومنحهم اجازة الممارسة وتجديدها سنويا وكذلك اجازة محل العمل 

 . بموجب تعليمات تصدرها الوزارة

 اللجان الطبية: الفرع لثالث
 94مادة 
 :راض التاليةغيؤلف وزير الصحة لجانا طبية لأل –اوال 

 . فحص المرشحين الى الخدمة في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي –أ 
 . احالة الموظف او العامل على التقاعد وبيان مدى صالحيته للخدمة –ب 
 . تقدير درجة العجز والعطل –ج 
 . المعالجة الطبية خارج القطر –د 

 . ييد او الرفضأالطبية الصادرة من خارج القطر للت هـ دراسة التقارير
شخاص المحالين عليها من جهات تقدير الحاالت الصحية والنفسية والعقلية لأل –و 

 . رسمية
 . جازة السوق وتجديدهاإفحص طالبي  –ز 
 . فحص الطالب المتقدمين الى الكليات والمعاهد –ح 
 . غراض حسب مقتضيات الحاجةأية أ –ط 

طبية استئنافية للنظر في االعتراضات تشكل بقرار من الوزير لجان  –أ  –ثانيا 

 . الواردة على قرارات اللجان المذكورة في البند )اوال( من هذه المادة
يجوز االعتراض على قرارات اللجان الطبية الوارد ذكرها في البند )اوال(  –ب 

 . من هذه المادة خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور القرار
 . ئنافية قطعيةتكون قرارات اللجان االست –ج 

يحدد تشكيل اللجان الطبية واالستئنافية وصالحياتها بتعليمات يصدرها  –ثالثا 

 . الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية
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 95مادة 
رير امات تعين كيفية منح االجازات المرضية والتقيلوزير الصحة اصدار تعل

عياداتهم الخاصة  طباء االسنان فيأطباء البدن وأالطبية الصادرة داخل القطر من 

 . ومن المؤسسات الصحية غير الحكومية

 الفصل الثاني
 احكام عقابية

 96مادة 
 ،حكام هذا القانون واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهأعند مخالفة  –اوال 

جازة او الرقابة لوزير الصحة او من يخوله غلق اي من المحالت الخاضعة لإل
ن يوما وفرض غرامة فورية ال تزيد على خمسين الصحية لمدة ال تزيد على ثالثي

 . دينارا
حكام البند اوال من هذه المادة من ممارسته لمهنته في محله أيمنع المشمول ب –ثانيا 

 . دت الى غلقهأسباب التي لحين زوال األ
لصاحب المحل حق االعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة االستئنافية التي  –ثالثا 

لصحة لهذا الغرض ويقدم االعتراض عن طريق الجهة الصحية التي يؤلفها وزير ا
وليات أخيرة ان ترسل االعتراض مشفوعا بصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه األأ

تسجيل االعتراض لديها ويكون قرارا اللجنة  يام من تاريخأالقضية خالل خمسة 

 . نهائيا
لتي قامت بالكشف الصحي يعتبر التقرير المقدم من قبل الفرقة الصحية ا –رابعا 

 . خر على خالف ذلكآدانة ما لم يقم دليل الموقعي دليال كافيا لإل
وامر الصادرة بموجب تمتنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن األ –خامسا 

جازة او الرقابة الصحية او باتالف حكام هذا القانون بغلق المحالت الخاضعة لإلأ

 . سباب تتعلق بالصحة العامةالمواد الغذائية وذلك أل

 97مادة 
تؤلف في مركز محافظة بغداد لجنة استئنافية برئاسة معاون مدير الوقاية  –اوال 

يئية بالصحية العام الفني وعضوية اثنين من العاملين في المؤسسات الوقائية وال

 . يختارهما وزير الصحة
ة معاون رئيس صحة تؤلف في مركز كل محافظة لجنة استئنافية برئاس –ثانيا 

المحافظة الفني وعضوية اثنين من العاملين في المؤسسات الوقائية والبيئية 

 . يختارهما وزير الصحة
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 98مادة 
صالحية غلق المحالت الخاضعة للرقابة الصحية دون  ةتمارس الجهة الصحي

ا العمل او اي قانون اخر وال يخل غلق المحل بموجب احكام هذ حكام قانونأالتقيد ب
القانون بااللتزامات القانونية بحق صاحب المحل ازاء عماله المنصوص عليها في 

 . ونين واالنظمة والتعليماتنالقا

 99مادة 
كل من يخالف احكام هذا القانون او االنظمة او التعليمات او البيانات  –اوال 

الف آالصادرة بموجبه يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على ثالثة 
دينار او بالحبس مدة ال تقل عن شهر واحد وال تزيد على سنتين او بكلتا العقوبتين 

حكام هذا القانون مرة اخرى تكون العقوبة الحبس أوعند ارتكابه عمال يخالف 

 . وتلغى اجازته الصحية نهائيا
حكام هذا القانون الى المحاكم دون اذن من تتم احالة الموظف المخالف أل –ثانيا 

 . الوزير المختص

 100مادة 
جازة الصحية وغلق المحل العام فورا عند ثبوت وجود لغاء اإلإلوزير الصحة حق 

حكام أتلوث في البيئة يهدد سالمة وصحة المواطنين في ذلك المحل دون التقيد ب

 . ي قانون آخرأقانون العمل او 

 الباب الخامس
 احكام ختامية

 

 101مادة 
يها من مركز شرطة او سلطة لالعدلية تشريح الجثة المرسلة اعلى الطبابة  –اوال 
 ة لبيان سبب الوفاة واعطاء التقرير الالزم بذلك الى الجهة الرسمية المختصةيتحقيق

. 
تسلم جثة المتوفي الى ذويه بعد تشريحها ويكون تسليمها بدون تشريح في  –ثانيا 

 . حوم التشريزحالة ورود قرار من قاضي التحقيق بعدم ل
دت أصابة المريض كانت بسبب فعل جرمي سواء إن أاذا اشتبه الطبيب ب –ثالثا 

قرب مركز للشرطة بعد معالجة المصاب أخبار إاو لم تؤد الى وفاته فيجب عليه 

 . حالة الجثة الى الطبابة العدلية لتشريحها لبيان سبب الوفاةإوفي حالة وفاته 
رطة الى احدى المؤسسات الصحية اذا توفي شخص محال من قبل الش –رابعا 

حاله اليها أخبار المركز الذي إفعلى المؤسسة ارسال الجثة الى الطبابة العدلية و
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 . بالوفاة
اذا لم يراجع اي من ذوي المتوفي الطبابة العدلية الستالم الجثة  –أ  –خامسا 

لديات في خالل مدة شهرين من تاريخ تسلم هذه الطبابة لها تقوم امانة العاصمة والب
المحافظات بناء على طلب الطبابة المذكورة بكتاب يتضمن االسم الكامل للمتوفي 

 مكانوالجهة التحقيقية المرسلة للجثة بدفنها في المقابر العامة ويوسم القبر إل

 . استخراج الجثة منه عند الحاجة
عها ال تدفن جثة المتوفي مجهول الهوية اال بعد تصويرها واخذ بصمات اصاب –ب 

 . من قبل الجهة التحقيقية المختصة

 102مادة 
 :تلغى القوانين االتية –اوال 
 . 1952لسنة  38قانون مكافحة البلهارزيا والقواقع الناقلة له رقم  –
 . 1958لسنة  45قانون الصحة العامة رقم  –
 . 1963لسنة  121قانون مكافحة االمراض السارية رقم  –
 . 1967لسنة  52قانون نقل الجنائز رقم  –

نظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين يستمر العمل باأل –ثانيا 

 . لغائهاإتعديلها او 

 103مادة 
 :تلغى االنظمة االتية –اوال 
 . 1932لسنة  32نظام المخافر الصحية للمالحة الجوية رقم  –
 . 1935لسنة  54خافر الصحية في ميناء البصرة رقم منظام ال –
 . 1936لسنة  69نظام المخافر الصحية للحدود رقم  –
 . 1937لسنة  6نظام االستخدام في المحالت العمومية رقم  –
 1نظام منع سراية االمراض العفنة بواسطة الحالقة وقص الشعر والتزيين رقم  –

 . 1939لسنة 
 . 1939( لسنة 1نظام الحاجات الصحية للبيوت رقم ) –
 . 1941لسنة  10افحة المالريا رقم نظام تشكيالت مك –
 . 1941لسنة  75نظام ادارة مؤسسات الوقاية رقم  –
 . 1956لسنة  68نظام المؤسسات الصحية غير الحكومية رقم  –
 . 1957لسنة  56نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم  –
 . 1964لسنة  10نظام واجبات المجالس الصحية في االلوية رقم  –
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مر العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او يست –ثانيا 

 . الغائها

 104مادة 
 . هدافهأاق طحكام هذا القانون في نأال يعمل باي نص قانوني يتعارض مع 

 105مادة 
 . نظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونأيجوز اصدار 

 106مادة 
 . مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ينفذ هذا القانون بعد

 
 . رئيس مجلس قيادة الثورة
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 1991( لسنة 14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي رقم )

 21/5/1991تاريخ التشريع: 

 الفصل األول

 التعاريف وسريان القانون

 1مادة 

 الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :يقصد بالتعابير 

أوالً: الوزير: الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة 
 وزيراً ألغراض هذا القانون.

ثانياً: رئيس الدائرة: وكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام وأي موظف آخر 
 يها في هذا القانون.يخوله الوزير صالحية فرض العقوبات المنصوص عل

ثالثاً: الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل مالك الوزارة أو الجهة غير 
 المرتبطة بوزارة.

رابعاً: المجلس: مجلس االنضباط العام المشكل بموجب قانون مجلس شورى 
 المعدل. 1979لسنة  65الدولة رقم 

أو رئيس الدائرة ألغراض خامساً: اللجنة: اللجنة التحقيقية التي يشكلها الوزير 
 هذا القانون.

 2مادة 

 أوالً: تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع االشتراكي.

ثانياً: ال يخضع ألحكام هذا القانون منتسبو ديوان الرئاسة والقوات المسلحة 
وقوى األمن الداخلي وجهاز المخابرات وهيئة التصنيع العسكري والقضاة 

 ء االدعاء العام إال إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه.وأعضا
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 الفصل الثاني

 واجبات الموظف

 3مادة 

الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة 
 العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة.

 4مادة 

 اآلتية:يلتزم الموظف بالواجبات 

 أوالً: أداء أعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية.

ثانياً: التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه إال بإذن، وتخصيص جميع وقت 
 الدوام الرسمي للعمل.

ثالثاً: احترام رؤسائه والتزام األدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم 
ود ما تقضي به القوانين واألنظمة والتعليمات، فإذا المتعلقة بأداء واجباته في حد

كان في هذه األوامر مخالفة فعلى الموظف أن يبين لرئيسه كتابة وجه تلك 
المخالفة وال يلتزم بتنفيذ تلك األوامر إال إذا أكدها رئيسه كتابة وعندئٍذ يكون 

 الرئيس هو المسؤول عنها.

 حفظ كرامتهم.سين بالحسنى وبما يورابعاً: معاملة المرؤ

 خامساً: احترام المواطنين وتسهيل إنجاز معامالتهم.

سادساً: المحافظة على أموال الدولة التي في حوزته أو تحت تصرفه 
 واستخدامها بصورة رشيدة.

سابعاً: كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو أثناءها إذا 
ائها إلحاق الضرر بالدولة أو باألشخاص كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من إفش

أو صدرت إليه أوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائماً حتى بعد 
انتهاء خدمته، وال يجوز له أن يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد إحالته على 

 التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجه كان.

البتعاد عن كل ما من شأنه ثامناً: المحافظة على كرامة الوظيفة العامة وا
المساس باالحترام الالزم لها سواء أكان ذلك أثناء أدائه وظيفته أم خارج أوقات 

 الدوام الرسمي.

 تاسعاً: االمتناع عن استغالل الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره.
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عاشراً: إعادة ما يكون تحت تصرفه من أدوات أو آالت إلى المحل المخصص 
 ها عند انتهاء العمل اليومي إال إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك.ل

حادي عشر: مراعاة القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة 
 العامة والسالمة في العمل والوقاية من الحريق.

 ثاني عشر: القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين واألنظمة والتعليمات.

 5مادة 

 حظر على الموظف ما يأتي:ي

أوالً: الجمع بين وظيفتين بصفة أصلية أو الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل آخر 
 إال بموجب أحكام القانون.

ثانياً: مزاولة األعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس إدارتها 
 عدا:

 شراء أسهم الشركات المساهمة. -أ 
آلت إليه إرثاً أو إدارة أموال زوجه أو  األعمال التي تخص أمواله التي -ب 

أقاربه حتى الدرجة الثالثة التي آلت إليهم إرثاً وعلى الموظف أن يخبر 
دائرته بذلك خالل ثالثين يوماً وعلى الوزير إذا رأى أن ذلك يؤثر 
على أداء واجبات الموظف أو يضر بالمصلحة العامة أن يخيره بين 

األموال أو التخلي عن اإلدارة خالل البقاء في الوظيفة وتصفية تلك 
سنة من تأريخ تبليغه بذلك وبين طلب االستقالة أو اإلحالة على التقاعد 

. 

 ثالثاً: االشتراك في المناقصات.

رابعاً: االشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع االشتراكي 
قانوناً بالتصديق على البيع  لبيع األموال المنقولة وغير المنقولة إذا كان مخوالً 

العتبار اإلحالة قطعية أو كان عضواً في لجان التقدير أو البيع أو اتخذ قراراً 
ببيع أو إيجار تلك األموال، أو كان موظفاً في المديرية العامة أو ما يعادلها التي 

 تعود إليها تلك األموال.

ا العائدة إلى دوائر الدولة خامساً: استعمال المواد واآلالت ووسائل النقل وغيره
 والقطاع االشتراكي ألغراض خاصة.

سادساً: استعمال أي ماكنة أو جهاز أو أي آلة من آالت اإلنتاج لم يكلفه رئيسه 
 المباشر باستعمالها.
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سابعاً: عدم االستغالل الصحيح لساعات العمل ووسائل االنتاج بغية إنجاز 
التهاون في العمل بما يؤدي إلى إلحاق ضرر األعمال المناطة به أو اإلهمال أو 
 باإلنتاج أو الخدمات أو الممتلكات.

 ثامناً: العبث بالمشروع أو إتالف آالته أو المواد األولية أو األدوات أو اللوازم.

 تاسعاً : التعمد في إنقاص اإلنتاج أو اإلضرار به.

 اآلخرين.عاشراً: التأخر في إنجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل 

حادي عشر: االقتراض أو قبول مكافأة أو هدية أو منفعة من المراجعين أو 
المقاولين أو المتعهدين المتعاقدين مع دائرته أو من كل من كان لعمله عالقة 

 بالموظف بسبب الوظيفة.

ثاني عشر: الحضور إلى مقر وظيفته بحالة سكر أو الظهور بحالة سكر بّين في 
 محل عام.

ر: االحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو وثيقة رسمية أو نزع هذا األصل ثالث عش
 من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير األغراض الرسمية.

رابع عشر: اإلفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال دائرته لوسائل اإلعالم 
من والنشر فيما له مساس مباشر بأعمال وظيفته، إال إذا كان مصرحاً له بذلك 

 الرئيس المختص.

 6مادة 

أوالً: للموظف الذي يشغل إحدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة 
أو ما يعادلها فما دون  1960( لسنة 24من درجات قانون الخدمة المدنية رقم )

أن يشتغل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو لدى الغير بشرط أن يشعر 
سنوياً وأن ال يؤثر عمله خارج أوقات الدوام على دائرته بمحل وطبيعة عمله 

 واجبات وظيفته.

ثانياً: للوزير المختص أو من يخوله أن يأذن للموظف من غير المشمولين 
بأحكام الفقرة )أوالً( من هذه المادة، باالشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة 

 سنة قابلة للتجديد.

 ة الموظفون:ثالثاً: يستثنى من أحكام هذه الماد

 المعينون بمرسوم جمهوري -أ 
 منتسبو وزارة الخارجية -ب 
 العاملون في الخدمة الخارجية -ج 
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 7مادة 

إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من األعمال المحظورة عليه 
يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وال يمس ذلك بما قد 

 اً للقوانين .يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفق

 الفصل الثالث

 العقوبات وآثارها وإجراءات فرضها

 8مادة 

 العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي:

أوالً: لفت النظر: ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها 
وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو 

 ثالثة أشهر. الزيادة مدة

ثانياً: اإلنذار: ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره 
من اإلخالل بواجبات وظيفته مستقبالً ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو 

 الزيادة مدة ستة أشهر.

ثالثاً: قطع الراتب: ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة ال 
تتجاوز عشرة أيام بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف 
 واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تأخير الترفيع أو الزيادة وفقاً لما يأتي:

 خمسة أشهر في حالة قطع الراتب لمدة ال تتجاوز خمسة أيام. -أ 
شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة  -ب 

 عقوبة خمسة أيام .ال

رابعاً: التوبيخ: ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها 
واألسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب إليه وجوب اجتناب المخالفة 
وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة 

 سنة واحدة.

: ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة ال تتجاوز خامساً: إنقاص الراتب
( من راتبه الشهري لمدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنتين 10%)

ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه 
 العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين.
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بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي سادساً: تنزيل الدرجة : ويكون 
 ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة.

بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة  -أ 
تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف إلى الحد 

نالها  األدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العالوات التي
في الدرجة المنزل منها )بقياس العالوة المقررة في الدرجة المنزل 
إليها( ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد 
قضائه ثالث سنوات من تأريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية 

 في راتبه األخير قبل فرض العقوبة.
أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة  بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو -ب 

تأخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف 
ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه 
ثالث سنوات من تأريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في 

 راتبه األخير قبل فرض العقوبة.
اضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة بالنسبة للموظف الخ -ج 

تأخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثالث زيادات سنوية من راتب 
 الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه األخير قبل فرض العقوبة.

سابعاً: الفصل: ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل 
 ستوجبت فرض العقوبة عليه على النحو اآلتي:يتضمن األسباب التي ا

مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات إذا عوقب الموظف  -أ 
باثنتين من العقوبات التالية أو بإحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة 
خالل خمس سنوات من تأريخ فرض العقوبة األولى فعالً يستوجب 

 معاقبته بإحداها:
 التوبيخ -1
 الراتبإنقاص  -2
 تنزيل الدرجة . -3

مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير  -ب 
مخلة بالشرف وذلك اعتباراً من تأريخ صدور الحم عليه. وتعتبر مدة 
موقوفيته من ضمن مدة الفصل وال تسترد منه انصاف الرواتب 

 المصروفة له خالل مدة سحب اليد.

ة الموظف عن الوظيفة نهائياً وال تجوز إعادة توظيفه ثامناً: العزل: ويكون بتنحي
في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في إحدى 

 الحاالت اآلتية:

ه في خدمة الدولة مضراً ءإذا ثبت ارتكابه فعالً خطيراً يجعل بقا -أ 
 بالمصلحة العامة.
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 .ارتكبها بصفته الرسميةإذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو  -ب 
إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفه فارتكب فعالً يستوجب الفصل مرة  -ج 

 أخرى.

 9مادة 

أوالً: تسري مدد التأخير في الترفيع أو الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد 
( من هذا القانون اعتباراً من تأريخ استحقاق الموظف 8ذكرها في المادة )

 يادة.الترفيع أو الز

ثانياً: إذا عوقب الموظف بأكثر من عقوبة واحدة خالل الدرجة الوظيفية الواحدة 
تطبق بحقه العقوبة األشد فيما يتعلق بتأخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة 

 السابقة.

 10مادة 

أوالً: على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من 
 ى أن يكون أحدهم حاصالً على شهادة جامعية أولية في القانون.ذوي الخبرة عل

ثانياً: تتولى اللجنة التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في 
سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين أقوال الموظف والشهود واالطالع على جميع 

رر محضراً تثبت المستندات والبيانات التي ترى ضرورة االطالع عليها، وتح
فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة، أما بعدم 
مساءلة الموظف وغلق التحقيق أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في 

 هذا القانون، وترفع كل ذلك إلى الجهة التي أحالت الموظف عليها.

حال عليها يشكل جريمة نشأت عن ثالثاً: إذا رأت اللجنة أن فعل الموظف الم
وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها أن توصي بإحالته إلى المحاكم 

 المختصة .

رابعاً: استثناء من أحكام الفقرتين )أوالً وثانياً( من هذه المادة للوزير أو رئيس 
الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف أن يفرض مباشرة أياً من العقوبات 

 ( من هذا القانون.8المنصوص عليها في الفقرات )أوالً وثانياً وثالثاً( من المادة )

 11مادة 

 ( من هذا القانون:10مع مراعاة أحكام المادة )

( من هذا 8أوالً: للوزير فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة )
 القانون على الموظف المخالف ألحكامه.
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أو الموظف المخول فرض أي من العقوبات التالية على  ثانياً: لرئيس الدائرة
 الموظف المخالف ألحكام هذا القانون:

 لفت النظر -أ 
 اإلنذار -ب 
 قطع الراتب لمدة ال تتجاوز خمسة أيام -ج 
 التوبيخ -د 

ثالثاً: إذا أوصت اللجنة بفرض عقوبة أشد مما هو منصوص عليه في الفقرة 
الموظف المخول إحالتها للوزير  )ثانياً( من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة أو

 للبت فيها.

رابعاً: تكون العقوبات التي يفرضها الوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف 
 المخول باتة، باستثناء العقوبات اآلتية:

 التوبيخ -أ 
 إنقاص الراتب -ب 
 تنزيل الدرجة -ج 
 الفصل -د 
 العزل . -ه 

)رابعاً(  خامساً: للموظف المعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة
من هذه المادة االعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس االنضباط العام 

 خالل ثالثين يوماً من تأريخ تبلغه بقرار فرض العقوبة .

 12مادة 

( من هذا القانون للوزير فرض عقوبة لفت 10أوالً: مع مراعاة أحكام المادة )
يشغل وظيفة مدير عام فيما  النظر أو االنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي

 فوق عند إتيانه عمالً يخالف أحكام هذا القانون ويكون قراره باتاً.

ثانياً: إذا ظهر للوزير من خالل التحقيق أن الموظف المشمول بأحكام الفقرة 
)أوالً( من هذه المادة قد ارتكب فعالً يستدعي عقوبة أشد مما هو مخول به، 

ء متضمناً االقتراح بفرض إحدى اجلس الوزرفعليه أن يعرض األمر على م
العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا 

 الشأن باتاً.
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 13مادة 

أوالً: للوزير أن يبطل أي من العقوبات المفروضة على الموظف الوارد ذكرها 
من هذا القانون عند توفر  (8رابعاً( من المادة )، في الفقرات )أوالً، ثانياً، ثالثاً 

 الشروط اآلتية :

 مضي سنة واحدة على فرض العقوبة . -أ 
 قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه . -ب 
عدم معاقبته بأية عقوبة خالل المدة المشار إليها في البند )أ( من هذه الفقرة  -ج 

. 

 فدت ذلك .ثانياً : يترتب على قرار إبطال العقوبة إزالة آثارها إن لم تكن قد استن

 14مادة 

للرئاسة أو مجلس الوزراء فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا 
 القانون على الموظفين وتكون العقوبة المفروضة من أي منهما باتة .

 

 الفصل الرابع

 الطعن بقرارات فرض العقوبة

 15مادة 

 يختص المجلس بما يأتي:

( 11في الفقرة )خامساً( من المادة )أوالً: النظر في االعتراضات المشار إليها 
من هذا القانون، وله أن يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو 

 الغائها وفقاً ألحكام هذا القانون .

ثانياً: يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس االنضباط العام على القرار الصادر 
درته، وذلك خالل ثالثين بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أص

يوماً من تأريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت 
بهذا التظلم خالل ثالثين يوماً من تأريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء 

 هذه المدة يعتبر ذلك رفضاً للتظلم.

الل ثالثين يوماً من ثالثاً: يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس االنضباط العام خ
 تأريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكماً.
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رابعاً: يعتبر القرار غير المطعون فيه خالل المدة المنصوص عليها في هذه 
 المادة وقرار مجلس االنضباط العام الصادر بنتيجة الطعن باتاً.

انون أصول خامساً: يراعي مجلس االنضباط العام عند النظر في الطعن أحكام ق
 م وأحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية.ءالمحاكمات الجزائية النافذ وبما يتال

 الفصل الخامس

 سحب اليد

 16مادة 

إذ أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته أن تسحب يده من 
 الوظيفة طيلة مدة التوقيف.

 17مادة 

( يوماً إذا 60ال تتجاوز )أوالً: للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة 
تراءى له أن بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة أو قد يؤثر على سير 
التحقيق في الفعل الذي أحيل من أجله على التحقيق ويعاد إلى نفس وظيفته بعد 

 انتهاء المدة المذكورة إال إذا كان هناك محذور، فينسب إلى وظيفة أخرى.

 سحب يد الموظف في أية مرحلة من مراحل التحقيق.ثانياً: للجنة أن توصي ب

 18مادة 

 يتقاضى الموظف مسحوب اليد إنصاف رواتبه خالل فترة سحب يده.

 19مادة 

أوالً: إذا فصل أو عزل الموظف مسحوب اليد فال يدفع له شيء من الراتب 
الموقوف بصرف النظر عما إذا كان فصله أو عزله يستند إلى هذا القانون أو 

 قانون آخر.أي 

ثانياً: إذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة إنقاص الراتب أو تنزيل الدرجة 
 فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من أنصاف رواتبه.

ثالثاً: إذا أسفرت نتيجة التحقيق أو المحاكمة عن براءة الموظف أو اإلفراج عنه 
ها في الفقرة )ثانياً( من هذه المادة فتدفع له أو معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكر

 األنصاف الموقوفة من راتبه.
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رابعاً: إذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق أو 
المحاكمة، فتؤول أنصاف رواتبه الموقوفة إلى من له حق استيفاء الحقوق 

عدم وجودهم فتؤول إلى  التقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني، وفي حالة
 ورثته.

 أحكام عامة وختامية

 20مادة 

 ال يجوز فرض أكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد.

 21مادة 

أوالً: إذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير أو من 
قدماً لمدة يخوله ولم يكن معاقباً أو كان معاقباً واستنفدت العقوبة أثرها فيمنح 

شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما ال تتجاوز مدة القدم ثالثة أشهر في السنة 
 الواحدة.

ثانياً: إذا كان الموظف معاقباً فإن الشكر يلغي عقوبة لفت النظر وإذا حصل على 
ات رشكرين فيلغيان عقوبة اإلنذار المفروضة عليه وإذا حصل على ثالثة تشك

قوبة أشد من اإلنذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهراً واحداً فأكثر وكان معاقباً بع
 عن كل شكر وبما ال يزيد على ثالثة أشهر في السنة.

 22مادة 

ال يمنع انتهاء خدمة الموظف ألي سبب كان، أو إعارته أو نقله، من مساءلته 
 وفقاً ألحكام هذا القانون.

 23مادة 

لفعل المحال من أجله إلى المحاكم ال تحول براءة الموظف أو اإلفراج عنه عن ا
 المختصة دون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

 24مادة 

إذا ظهر للوزير أو رئيس الدائرة المخول من الوزير، أو مجلس االنضباط العام 
أن في فعل الموظف المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرماً نشأ من 

 المحاكم المختصة. ىبه بصفته الرسمية فتجب إحالته إلوظيفته أو ارتك

 

 



106 
 

 25مادة 

المعدل وال يعمل  1936( لسنة 69يلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم )
 بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

 26مادة 

 ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 الثورةرئيس مجلس قيادة 
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 قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية

 2000( لسنة 6رقم )

،  تاريخ 3811نشر في جريدة الوقائع العراقية الوقائع العراقية، رقم العدد: 
 1، رقم الجزء :62،  رقم الصفحة: 2000-01-31العدد:

واستنادا الى بناء على ما أقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة 
 ، اصدار القانون االتي :المادة الثالثة والخمسين من الدستور احكام

 1المادة 

 يقصد بالتعابير االتية المعاني المبينة ازاءها الغراض هذا القانون:

 الوزير ــ وزير الصحة. -اوال 

 الوزارة ــ وزارة الصحة. -ثانيا 

ذوو المهن الطبية ــ خريجو كليات الطب وطب االسنان والصيدلة العراقية  -ثالثا 
 او غير العراقية المعترف بها.

ذوو المهن الصحية ــ خريجو كليات التمريض وكليات التقنيات الطبية  -رابعا 
العراقية او غير العراقية والصحية والمعاهد الطبية الفنية واعداديات التمريض 

 المعترف بها.

ــ ذوو المهن الصحية الساندة: هم خريجو االختصاصات للكليات واألقسام  1خامساً 
 والفروع والعناوين الوظيفية االتية:

كليات العلوم لألقسام )الحياة، الكيمياء، الفيزياء، الفيزياء الحياتية، البيئة،  -أ 
 التحليالت المرضية(

 بيقية )العلوم التطبيقية(.الكيمياء التط -ب 
 الفيزياء التطبيقية وعلوم تكنلوجيا الليزر )العلوم التطبيقية(. -ج 

                                                           
1
)قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن  2020( لسنة 1اضيفت بناء على  قرار رقم ) 

 لطبية والصحية(ا
 

http://iraqld.hjc.iq/LoadArticle.aspx?SC=030420065333360
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التقانات االحيائية والتقانة االحيائية والتقنيات االحيائية لجميع االقسام  -د 
والفروع والكليات منها )العلوم والعلوم التطبيقية او ما يعادلها وفقا 

 للقانون(.
 كلية العلوم الطبية التطبيقية لالقسام )التحليالت المرضية ، الصحة البيئية( -ه 
 معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية للدراسات العليا. -و 
 هندسة الطب الحياتي -ز 
 هندسة تقنيات االجهزة الطبية -ح 
التحليالت المرضية لالقسام كل من كليات )العلوم التطبيقية ، الكليات  -ط 

 العناوين( االخرى بنفس
 علوم االغذية -ي 
خريجو الكليات واقسام البيئة تشمل )علوم البيئة ، العلوم التطبيقية وما  -ك 

 يعادلها(
 االحصاء الصحي -ل 
 الصحة البيئية -م 
 الهندسة البيئية -ن 
 هندسة تقنيات البيئة والتلوث -س 
 هندسة االطراف والمساند الصناعية -ع 
 هندسة السيطرة والنظم الطبية -ف 
نيات البصرية وخريجو معهد الليزر للدراسات هندسة الليزر وااللكترو -ص 

 العليا
 المستشفى التعليمي ــ المستشفى الذي يتم في التدريس والتدريب -سادسا 
المستشفى الرئيس ــ المستشفى الذي يعمل فيه االخصاصيون في حقول  -سابعا 

 الطب الرئيسة او فروعها
االسنان في مختلف فروع مجمعات طب االسنان ــ المراكز الخاصة بطب  -ثامنا 

 طب االسنان
 اللجان االستشارية ــ اللجان التي يؤلفها الوزير وفق احكام هذا القانون -تاسعا 

 مناطق التدرج ــ االقضية والنواحي والقرى خارج مراكز المحافظات. -عاشرا 

 2المادة 

حدد اوال ــ يؤلف الوزير لجانا استشارية لتدرج ذوي المهن الطبية والصحية ي
 تشكيلها وسير العمل فيها بتعليمات، على ان تمثل فيها النقابات المهنية ذات العالقة

 ثانيا ــ تتولى اللجان االستشارية ما ياتي:
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 تصنيف المستشفيات الى تعليمية ورئيسه وتحديد مجمعات طب االسنان -أ 
 اعداد جدول باالقضية والنواحي والقرى الواقعة خارج مراكز المحافظات -ب 
 ع مدد تدريب ذوي المهن الطبية والصحيةتوزي -ج 
 وضع مناهج التدريب واعادة النظر فيها -د 
 االشراف على تطبيق مناهج التدريب ومتابعته -ه 
توزيع ذوي المهن الطبية او الصحية على المستشفيات ومجمعات طب  -و 

 االسنان لغرض التدريب والخدمة في االقضية والنواحي والقرى.
 

 ان االستشارية لمصادقة الوزير.ثالثا ــ تخضع قرارات اللج

 3المادة 

اوال ــ يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج 
( ثالث سنوات لألطباء وأطباء األسنان والصيادلة وذوي 3الطبي والصحي )

 .1المهن الصحية

يعين ذوو المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم في البند )خامساً( من  -أ - 2ثانياً 
( من هذا القانون موظفين وفق القانون وحسب احتياج وزارة الصحة 1المادة )

بتحديد نسبة مئوية لهم من مجموع التعيينات المعلنة من قبل وزارة الصحة وتنظم 
 بتعليمات يصدرها وزير الصحة.

بشمول ذوي المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم بالبند تلزم وزارة الصحة 
( من هذا القانون بالتعيين من درجات حركة المالك 1)خامساً( من المادة )

)الحذف واالستحداث( في وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات بنسبة 
 %من الدرجات الشاغرة من الحذف واالستحداث سنوياً.25

راض التدرج مدة الدراسة العليا )االختصاص( اذا وقعت ــ ال تحتسب الغ ثالثا
 خالل المدد المنصوص عليها في البند )اوال( من هذه المادة.

ــ للوزير استثناء بعض الحاالت التي تستوجب ذلك من احكام هذا القانون  رابعا
 وال يجوز تخويل صالحيته هذه لغيره.

                                                           
1
)قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن  2008( لسنة 39اضيفت بناء على قرار رقم )  

 الطبية والصحية(
2
)قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن  2020( لسنة 1اضيفت بناء على  قرار رقم )  

 الطبية والصحية(
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 41المادة 

المهن الطبية والصحية فيما يخص التدرج  أوالً : تسري احكام قانون تدرج ذوي
الطبي والصحي على ذوي المهن الصحية الساندة وفق احكام خاصة يصدرها 

 وزير الصحة

( من هذا القانون بما يتمتع به 1ثانياً : يتمتع المشمولون بالفقرة خامساً من المادة )
 اقرانهم من ذوي المهن الصحية من مخصصات الخطورة الممنوحة من قبل

 وزارة الصحة

 5المادة 

يلتحق ذو المهنة الطبية او الصحية بالخدمة العسكرية المشمول بها بعد قضائه مدة 
الخدمة في االقامة الدورية او التدريب المنصوص عليها في البند ) اوال( من 

 ( من هذا القانون.3المادة )

 6المادة 

التدرج الطبي، اختيار للطبيب وطبيب االسنان والصيدلي، بعد انتهاء مستلزمات 
 الفرع الذي يرغب التدريب فيه من الفروع التي تحددها اللجنة االستشارية المعنية.

 7المادة 

يعفى من االقامة الدورية او التدريب ذو المهنة الطبية او الصحية الذي امضى في 
االقامة الدورية او التدريب في مستشفيات خارج العراق مددا مساوية للمدد 

دة قانونا القرانه من خريجي الكليات والمعاهد العراقية على ان يقدم وثيقة المحد
 رسمية مصدقة وفق القانون، تؤيد ذلك.

 8المادة 

 يعفى من الخدمة في مناطق التدرج كل من:

اوال ــ الطبيب المتدرب في العلوم االساسية او الفروع غير السريرية لمدة سنة 
( خمس سنوات في ذلك الفرع بعد اداء 5دة )واحدة، على ان يتعهد بالخدمة م

                                                           
1
)قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن  2020( لسنة 1اضيفت بناء على  قرار رقم ) 

 الطبية والصحية(
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الخدمة العسكرية، وفي حالة اخالله بالتعهد يلزم باتمام مستلزمات التدرج الطبي 
 ودفع مبلغ التعهد.

ثانيا ــ ذي المهنة الطبية او الصحية المتفرغ للتدريس في الجامعات العراقية 
( خمس سنوات 5الخدمة مدة )وهيئة المعاهد الفنية او المتفرغ للعمل فيها، ويلزم ب

بموجب تعهد يعد لهذا الغرض، فاذا ترك التدريب او رفض الخدمة او اخل باي 
 شرط من شروط التعهد يلحق بمناطق التدرج الطبي ويلزم بدفع مبلغ التعهد.

ثالثا ــ الصيدلي وخريج المعاهد الطبية الفنية الذي يعين في الشركات العامة 
 ( سنتين.2ى ان يعمل فيها مدة ال تقل عن )للصناعات الدوائية، عل

رابعا ــ الصيدلي الحاصل على شهادة اختصاص، المعين في مراكز المحافظات 
 ( سنتين2عدا بغداد مدة ال تقل )

خامسا ــ الصيدل المتدرب في المراكز التدريبية الخاصة بالصيدلة السريرية مدة 
يدلة السريرية في المستشفيات في سنة واحدة في االقل، مع الزامه بالعمل في الص

 ( ثالث سنوات.3مراكز المحافظات مدة ال تقل عن )

سادسا ــ الصيدلي المعين في مختبرات الرقابة الدوائية والبايولوجية والمختبرات 
المساندة لها في )منظمة الطاقة الذرية وهيئة التصنيع العسكري ومركز ابحاث ابن 

( خمس سنوات 5المعادن وكلية الصيدلة( مدة )سينا التابع لوزارة الصناعة و
بموجب تعهد يعد لهذا الغرض، فاذا اخل باي شرط من شروط التعهد يلحق 

 بمناطق التدرج ويلزم بدفع مبلغ التعهد.

سابعا ــ ذي المهنة الطبية او الصحية المقبول في الدراسات العليا ذات العالقة 
 بمهنته.

الول من خريجي كليات الطب وطب االسنان ( عشرين من الربع ا20ثامنا ــ )
والصيدلة المعينين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسب تسلسل 

 درجاتهم.

تاسعا ــ الصيادلة المعينين في معهد الطب العدلي والطبابة العدلية مدة ال تقل عن 
 ( خمس سنوات.5)

المهن الصحية، ( عشرة من الربع االول من الخريجين ذوي 10عاشر ــ )
 المعينين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسب تسلسل درجاتهم.
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 9المادة 

%( عشرين من المئة من ذوي المهن 20للوزير استثناء ما ال يزيد على )
الصحية، حسب ترتيب قدمهم المستند الى تسلسل درجاتهم عند التخرج، من 

 رض توزيعهم على المؤسسات الصحية.الخدمة في االقضية والنواحي والقرى لغ

 10 مادةال

يخير ذو المهنة الطبية أو الصحية بين التعيين للعمل في المؤسسات  –أوال 
الصحية التابعة للوزارة وبين إختيار ممارسة المهنة الخاصة، بعد إنهائه المدد 

 . ( من هذا القانون3المنصوص عليها في المادة )
يلزم من يختار ممارسة المهنة الخاصة وفق ما ورد في البند ) أوال( من  –ثانيا 

( أربع سنوات أو 4هذه المادة باإلستمرار في الخدمة في مؤسسات الوزارة لمدة )
دفع مبلغ يعادل النفقات الدراسية لمدة دراسته الجامعية مضافا إليه الفائدة القانونية 

 . العالي والبحث العلمي تعليماتوفق ما تحدده وزارة التعليم 

 11 مادةال

ال يجوز لذي المهنة الطبية المعين في الجامعات العراقية وهيئة المعاهد الفنية 
( ثالث سنوات من 3ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي قبل مضي )

 . تاريخ تعيينه، بإستثناء ذي اإلختصاص

 12 مادةال

تسري أحكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية والصحية المستمرين  –أوال 
 بالخدمة بعد نفاذه

يستثنى المتخرج الدارس على نفقة وزارة الدفاع، من حكم البند ) أوال( من  –ثانيا 
هذه المادة، إال إذا انتهت خدمته العسكرية فتطبق عليه أحكام هذا القانون مع 

 التي وصل إليها خريجو دورته مراعاة مرحلة التدرج

 13 مادةال

يمنح ذوو المهن الطبية أو الصحية المشمولون بأحكام هذا القانون، وباقتراح من 
وزير الصحة، ومصادقة لجنة الشؤون اإلقتصادية، مخصصات شهرية إضافية 

 . تراعى فيها المواقع الجغرافية لمناطق التدرج الطبي والصحي
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 14 مادةال

وقانون ذيله المرقم بـ  1970( لسنة 99التدرج الطبي المرقم بـ )يعفى  –أوال 
 1973( لسنة 44وقانون تدرج ذوي المهن الصحية المرقم بـ ) 1971( لسنة 99)

وقانون إقامة الممرضين  1982( لسنة 15وقانون تدرج الصيادلة المرقم بـ )
 1986( لسنة 39الجامعيين المرقم بـ )

 . انوني يتعارض مع أحكام هذا القانونال يعمل بأي نص ق –نيا ثا

 15 مادةال

 . لوزير الصحة إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

 16 مادةال

 . 1/7/2000نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا إبتداء من 
لليوم السادس هـ الموافق 1420كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال سنة 

 م2000عشر من شهر كانون الثاني سنة 

 
 رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 

-1             

                                                           
)قانون التعديل الثالث لقانون  2020( لسنة 1اضيفت المواد التالية بناء على  قرار رقم )1

 تدرج ذوي المهن الطبية والصحية(
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 2020لسنة  1تعليمات رقم 
 ( 3والصحية )رقم  الطبية المهن ذوي تدرج لتعليمات الرابع تعليمات التعديل

 2000 لسنة
  1  المادة
 لسنة 3 والصحية رقم الطبية المهن ذوي تدرج تعليمات من  2المادة  نص يلغى

 : ياتي ما محله ويحل 2000
 
 

 التدرج مدد وتكون القانون وفق موظفاً  والصحية الطبية المهنة ذو يعين: 2 المادة
 :االتي النحو على والصحي الطبي

 :االطباء: أوال
 :كاالتي سنوات ثالث( 3) -أ 

 المستشفيات في دورية اقامة فعلية خدمة واحدة( سنة 1) -1
 االقضية) الصحي التأمين مناطق في فعلية خدمة واحدة( سنة 1) -2

 اللجنة من تحدد والتي المحافظات مراكز خارج (والقرى والنواحي
 ةوالصحي الطبية المهنة ذو لتدرج االستشارية

 االختصاصات فيها تتوفر التي المستشفيات في احدة( سنة و1) -3
 ىالقدم االقامة لغرض المطلوبة والمستلزمات الطبية

 ادناه المبينة االختصاصات في القدمى االقامة على المقبول الطبيب عفىي -ب 
 ،(واالرياف القرى) الصحي التأمين مناطق في واحدة سنة( 1) خدمة من

 (5) لمدة االختصاص في للعمل تعهد يقدم ان على ممارس لقب ويمنح
 اال الرسمي الدوام اوقات بعد المهنة ممارسة له يحق وال سنوات خمس

 القدمى االقامة مدة انهاء بعد
 الطوارئ طب -1
 ي العدل الطب -2
 لتخديرا -3
 االورام طب -4
 االسرة طب -5
 النفسي الطب -6

                                                                                                                            
ًمادةال من (خامسا ً) للبند طبية او صحية تخصصات اية اضافة الوزراء لمجلس -٤ - المادة

 . الصحة وزارة عمل سياق في تدخل التي الحديثة العلمية االختصاصات لمواكبة(1ً

 المدرجة البيئية لالختصاصات بالنسبة خاص نظام اصدار الوزراء مجلس على -٥ - المادة

 فصل حال في البيئة بوزارة والحاقها القانون هذا من(1ًًالمادة من (خامسا ً) البندًفي

 . الصحة وزارة عن البيئة وزارة
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 عالجية اشعة -7
 . النووي الطب -8

 :االسنان اطباء: ثانياً 
 :كاالتي سنوات ثالث( 3)

 االسنان لطب التخصصية الصحية المراكز في واحدة تدريبية سنة( 1) -أ 
 والنواحي االقضية) الصحي التامين مناطق في واحدة تدرج( سنة 1) -ب 

 االستشارية اللجنة من تحدد والتي المحافظات مراكز خارج( والقرى
 والصحية الطبية المهنة ذو لتدرج

 األسنان طب فروع في القدمى اإلقامة غرار على تدريبية سنة( 1) -ج 
 وقاية اللثة، إمراض جذر، حشوات حشوات، واألسنان، الفم جراحة)

 في الفروع من فرع لكل شهرين( 2) ولمدة( االسنان وصناعة االسنان،
 عدم حالة وفي المحافظات في األسنان لطب التخصصية الصحية المراكز

 المحافظة مركز في المذكورة الفروع من فرع اي في االختصاص وجود
 ممارسة له يحق وال بغداد، في او االقرب المحافظة في التدريب يكون
 عليها المنصوص المدة انهاءه بعد اال الرسمي، الدوام اوقات بعد المهنة

 .الفقرة هذه في
 

 : الصيادلة :ثالثاً 
 :كاالتي سنوات ثالث( 3)

 المستشفيات في واحدة تدريبية سنة( 1) -أ 
 والنواحي االقضية) الصحي التامين مناطق في واحدة تدرج سنة( 1) -ب 

 االستشارية اللجنة من تحدد والتي المحافظات مراكز خارج( والقرى
 والصحية الطبية المهنة ذو لتدرج

 الخدمات فروع في القدمى االقامة غرار على واحدة تدريبية سنة( 1) -ج 
 قسم في االدوية ومذاخر مخازن االدوية، صرف منافذ) الصيدالنية

 الصيدلة والعالج، الصيدلة لجان الحاجة، تقدير والمستشفيات، لصيدلةا
 وال الرئيسية، الطبية الفروع حسب الفرع لهذا التوزيع ويكون (السريرية

 المدة انهاءه بعد اال الرسمي، الدوام اوقات بعد المهنة ممارسة له يحق
 .الفقرة هذه في المحددة

 
 الرسمية الجريدة في نشرها تاريخ من التعليمات هذه تنفذ 2  المادة

 
 والبيئة                                                     الصحة وزير
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 (50قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم )

  2017 لسنة

 باسم الشعب

 رئاسة الجمهورية

 (7) قرار رقم

( والبند 61بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً ألحكام البند )أوالً( من المادة )
 ( من الدستور.73من المادة ) )ثالثاً(

 صدار القانون اآلتي :ا 14/2/2017 قرر رئيس الجمهورية بتاريخ

 المخدرات والمؤثرات العقلية قانون

 الفصل األول

 )التعاريف واألهداف(

 :1لمادة ا

 يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة
 ازاؤها:

 المخدرات أو المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من الموادأوالً: 
هذا  المدرجة في الجداول )األول( و)الثاني( و)الثالث( و)الرابع( الملحقة في

للمخدرات  القانون )وهي قوائم المواد المخدرة التي اعتمدتها االتفاقية الوحيدة
 وتعديالتها( . 1961لسنة 

 لية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة فيثانياً: المؤثرات العق
القانون  الجداول )الخامس( و)السادس( و)السابع( و)الثامن( الملحقة في هذا

للمؤثرات  )وهي قوائم المؤثرات العقلية التي اعتمدتها اتفاقية األمم المتحدة
 وتعديالتها(. 1971العقلية لسنة 

العقاقير  ناصر أو مركبات كيميائية تدخل في صنعثالثاً: السالئف الكيميائية: ع
)التاسع( و)العاشر(  الطبية ذات التأثير النفسي والمدرجة تفاصيلها في الجدولين

الكيمائية التي اعتمدتها اتفاقية األمم  الملحقة في هذا القانون )وهي قوائم السالئف
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ت العقلية لسنة المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرا
1988) 

بالمؤثرات  رابعاً: االتجار غير المشروع: زراعة المخدرات أو المتاجرة بها أو
 العقلية أو بالسالئف الكيميائية خالفا ألحكام هذا القانون.

إلى  : االستيراد: إدخال المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيميائيةخامساً 
 جمهورية العراق.

 التصدير: إخراج أو نقل المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئفسادساً: 
)الترانزيت(  الكيميائية من جمهورية العراق إلى دول أخرى أو بطريق المرور

 خالف ذلك. ويشمل تعبير التصدير إعادة التصدير إال إذا دلت قرينة على

 ت العقليةسابعاً: االحراز والحيازة: وضع اليد على المواد المخدرة والمؤثرا
 والسالئف الكيميائية بأي صفة كانت وألي غرض.

 ثامناً: الصنع: جميع العمليات التي يحصل بها على المخدرات أو المؤثرات
المؤثرات  العقلية والسالئف الكيميائية ويشمل ذلك التنقية وتحويل المخدرات أو

في شكلها  المادة خر وتمثل عملية التحويل تحويال ألصلآالعقلية من شكل إلى 
 األول وصنعا لها في شكلها الثاني.

الكيميائية  تاسعاً: االنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والسالئف
 عن أصلها النباتي.

 عاشراً: المستحضر: كل مزيج جامد أو سائل يحتوي مخدر ووفقا لما ذكر في
 .وثالثاً  ( أوالً وثانياً 1الجداول الملحقة بالقانون في المادة )

 واالستخراج والتحضير والحيازة حادي عشر: المتاجرة: االنتاج والصنع
ية صفة أوالتقديم والعرض للبيع والترويج والتوزيع والشراء والبيع والتسليم ب

واالستيراد  والمرور بالترانزيت والنقل من الصفات والسمسرة واإلرسال
 ذكرت في هذا البند. ات التيوالتصدير والتوسط ما بين طرفين في احدى العملي

 : النباتات الطبيعية التي تعدل جينياالمخدرة المعدلة جينياً ثاني عشر: النباتات 
 بقصد الحصول على المواد المخدرة منها.

الحاصل  ثالث عشر: الطبيب: عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة األطباء
 على شهادة طب من جامعة عراقية أو ما يعادلها.
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النافذ  ابع عشر: الصيدلي: عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلةر
 يعادلها. والحاصل على شهادة كلية الصيدلة من جامعة عراقية أو ما

 المشروعة أو خامس عشر: التسليم المراقب: السماح بمرور الشحنات غير
أراضي  ئية عبرالمشبوهة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السالئف الكيميا
بقصد التعرف  الدولة إلى دولة أخرى بعلم سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها

والكشف عن هوية  على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن الجريمة
 مرتكبها واألشخاص المتورطين فيها وإيقافهم.

 :2المادة 

 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

أو  المعنية بمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدراتأوالً: تطوير أجهزة الدولة 
 المؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية أو سوء استعمالها.

 ثانياً: تكثيف إجراءات مكافحة االتجار والتداول غير المشروع بالمخدرات أو
 المؤثرات العقلية أو السالئف الكيميائية والحد من انتشارها.

والمؤثرات  فعال للمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمخدراتثالثاً: ضمان التنفيذ ال
 جمهورية العراق. العقلية والسالئف الكيميائية المصادق عليها أو المنضمة اليها

 رابعاً: تأمين سالمة التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية
 غراض الطبية والعلمية والصناعية.لأل

استعمالها  ن االدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية وسوءخامساً: الوقاية م
 المؤهلة للعالج. ومعالجة المدمنين على أي منها في المصحات والمستشفيات

 الفصل الثاني

 )الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية(

 :3المادة 

 الوطنية العليا لشؤونأوالً: تؤسس في وزارة الصحة هيئة تسمى )الهيئة 
 المخدرات والمؤثرات العقلية(.

 ثانياً: تتألف الهيئة من:
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 وزير الصحة رئيساً  -أ 
 وكيل وزارة الداخلية نائباً للرئيس -ب 
 مدير عام دائرة االمور الفنية في وزارة الصحة عضواً  -ج 
 المستشار الوطني للصحة النفسية عضواً  -د 
في شؤون  واالختصاصممثل عن كل من الجهات التالية من ذوي الخبرة  -ه 

 المخدرات ال تقل درجته عن مدير عام عضواً 
 األمانة العامة لمجلس الوزراء -1
 وزارة العدل -2
 لية / الهيئة العامة للكماركوزارة الما -3
 وزارة العمل والشؤون االجتماعية -4
 وزارة الزراعة -5
 جهاز المخابرات الوطني العراقي -6
 شرطة الكمارك -7
 ت في وزارة الداخليةفحة المخدراالمديرية العامة لمكا -8
 جهاز األمن الوطني . -9

في وزارة  مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية -و 
 الصحة . عضواً 

 مدير عام دائرة الطب العدلي . عضواً  -ز 
 نقابة الصيادلة عضواً  -ح 
المخدرات في اقليم كوردستان .  ممثل عن الجهة األمنية المعنية بمكافحة -ط 

 عضواً 

 يحدد وزير الصحة أحد موظفي وزارة الصحة مقرراً للجنة.ثالثاً: 

 رابعاً: لرئيس الهيئة دعوة أي خبير في مجال مكافحة االتجار غير المشروع
 التصويت. بالمخدرات أو المؤثرات العقلية لالستعالم برأيه دون ان يكون له حق

 :4المادة 

 من رئيسها.أوالً: تجتمع الهيئة مرة واحدة في األقل كل شهر بدعوة 

 ثانياً: يكتمل نصاب انعقاد الهيئة بحضور ثلثي عدد اعضائها وفي حالة غياب
 الرئيس يتولى نائبه رئاسة االجتماع.

 ثالثاً: تتخذ القرارات في الهيئة عن طريق التصويت وبأكثرية عدد الحاضرين
 الرئيس. المصوتين، وإذا تساوت األصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه
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 :5 المادة

 تتولى الهيئة ما يأتي:

 أوالً: وضع السياسة العامة الستيراد أي نوع من المخدرات والمؤثرات العقلية
وتحليلها  والسالئف الكيميائية وتصديرها ونقلها وانتاجها وصنعها وتحضيرها

وبيعها وتسليمها  وزراعتها وتملكها وحيازتها واحرازها واالتجار بها وشراءها
طريقة أو التوسط في  يةبيا وصرفها صيدالنياً وإدخالها بأوتسلمها ووصفها ط

أو الصناعية على ان يتم  أي من تلك العمليات لألغراض الطبية أو العلمية
 السياسة العامة للدولة. بموجب اجازة يصدرها وزير الصحة، في اطار

المخدرات  ثانياً: التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المختصة في شؤون
ومنظمات المجتمع  المؤثرات العقلية وبين الجهات الرسمية العربية والدوليةو

 القانون. المدني المختصة في تلك الشؤون لتحقيق اهداف هذا

 ستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة االتجار غير المشروعثالثاً: وضع اال
الخطط  وإعدادبالمخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية 
من خالل لجان  والبرامج لتنفيذها في االقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم

 محلية تشكل في كل محافظة وإقليم.

 رابعاً: اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وسوء
 .للمدمنين استعمال المؤثرات العقلية وفق المنهج العلمي واإلصالحي والعالجي

 خامساً: تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية التي
غراض لأل يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو انتاجها أو زراعتها سنويا

 العلمية والطبية.

بهدف  سادساً: تنظيم االحتفال الوطني السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
المشروع بها أو  خاطر تعاطي المخدرات أو االتجار غيرنشر التوعية العامة بم

 الكيميائية. سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف

 سابعاً: تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مختلف مجاالت مكافحة االتجار
مسابقة  غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسوء استعمالها واجراء

 نقدية. منح الفائزين فيها مكافأة مادية وتشجيعية وجوائزسنوية و
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 ثامناً: اقتراح انشاء وتطوير المؤسسات الصحية العراقية الخاصة بمعالجة
من  المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية وتأمين احتياجاتها األساسية

 المالكات المؤهلة لتلك المعالجة ومن االجهزة والمعدات الضرورية.

 سعاً: تشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا مكافحة االتجار غيرتا
ماديا  المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو سوء استعمالها أو دعمها

 ومعنويا.

 عاشراً: التعاقد مع الخبرات الوطنية العراقية ذات المؤهالت العلمية والعملية
هذا  التي تسهم في تحقيق أهداف لالستفادة منهم في أي مجال من المجاالت

 القانون.

والمؤثرات  حادي عشر: تشكيل لجان مختصة في أي شأن من شؤون المخدرات
 العقلية.

 ثاني عشر: تشجيع الكوادر الطبية واالجتماعية للعمل في المؤسسات المعنية
 بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعالجة المدمنين على المخدرات.

م ءويتال( بما ينسجم 11-1تحديث الجداول المرفقة بهذا القانون من ) ثالث عشر:
 مع االتفاقيات الدولية الموقعة من قبل جمهورية العراق المعتمدة .

 :6المادة 

 أوالً: تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى )المديرية العامة لشؤون
واالختصاص  المخدرات والمؤثرات العقلية( يرأسها ضابط من ذوي الخبرة

 تتولى ما يأتي:

 مكافحة الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وضبط مرتكبيها. -أ 
يتم  ضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية التي -ب 

 .حكام هذا القانونبشكل مخالف أل االتجار بها
الدول  التعاون مع المكتب العربي لشؤون المخدرات ومع نظيراته في -ج 

المخدرات  االخرى ومع الهيئات الدولية واالقليمية المختصة في شؤون
الجنائية )االنتربول( فيما  والمؤثرات العقلية ، ومع المنظمة الدولية للشرطة
المشروع بالمخدرات  يخص مالحقة مرتكبي جرائم االتجار غير

القانونية السياقات والضوابط  والمؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية وفق
 .فحة المخدرات والمؤثرات العقليةلمكا وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا
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االتجار  توثيق البيانات عن العراقيين او االجانب المحكومين عن جرائم -د 
الكيميائية ومتابعة  غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف

تكاب جرائم جديدة واتخاذ ار نشاطاتهم الحاضرة للوقاية من عودتهم الى
 .قانونية الالزمة لتلك الوقايةالتدابير ال

النقل او  مراقبة المجازين وفق هذا القانون باالستيراد او التصدير او -ه 
التزامهم بحدود  الصناعة او الحيازة لمواد مخدرة او مؤثرة عقليا للتأكد من
نية بحق القانو الضوابط المحددة في تلك االجازة واتخاذ االجراءات

في هذه الفقرة بالتنسيق  المخالفين، وتجري عملية الرقابة المنصوص عليها
 .الصيادلة واالشتراك بين وزارة الصحة ونقابة

ارتكاب  مراقبة الناقلين التجاريين لضمان عدم استخدام وسائل النقل في -و 
 الجهات المعنية. جرائم معاقب عليها بموجب هذا القانون وبالتنسيق مع

المعنية في  المعلومات مع الدول المجاورة والجهات العربية والدوليةتبادل  -ز 
بالمخدرات والمؤثرات  شؤون المخدرات للتعرف على شبكات االتجار

 العقلية.
المجرمين مع  تنفيذ اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي واالمني وتسليم -ح 

 الذين القيالعراقيين  الدول االخرى فيما يخص المتهمين والمحكومين غير
بالمخدرات او المؤثرات  القبض عليهم في العراق عن قضايا االتجار

القواعد المعتمدة في هذا الشأن  العقلية او سوء استعمالها وذلك وفق
 والخارجية. بالتنسيق مع وزارتي العدل

اإلقليم  توجيه ومتابعة نشاطات مديريات شرطة مكافحة المخدرات في -ط 
غير  في إقليم في مجال مكافحة االتجار والمحافظات غير المنتظمة

وتبادل المعلومات  المشروع أو سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية
السنوي عن موقف العراق في  واإلحصائيات معها لتوحيدها ضمن التقرير

 هذا الشأن.
العقلية في  التعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات -ي 

العراقية بما  لتنظيم الدورات التدريبية للمالكات االمنيةوزارة الصحة 
االتجار غير المشروع  يطور مؤهالتهم وينمي خبراتهم في مجال مكافحة

 أو سوء استعمال المؤثرات العقلية.

من  بمستوى قسم يرأسها ضابط ثانياً: تؤسس مديرية شرطة في كل محافظة
والمؤثرات  المخدرات ذوي الخبرة واالختصاص تتخصص في شؤون مكافحة

العامة لشؤون  العقلية ترتبط اداريا بمدير شرطة المحافظة وفنيا بالمديرية
 المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية.
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 :7المادة 

على  أوالً: يؤسس في وزارة العمل والشؤون االجتماعية مركز لتأهيل المدمنين
بقرار قضائي  ين يتقرر اإلفراج عنهمتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الذ

إصالح األحداث بانتهاء  أو إطالق سراحهم من دائرة اإلصالح العراقية أو دائرة
وقف ترددهم على العيادة النفسية  محكوميتهم أو إخراجهم من المستشفى أو

مرهم اخضاعهم لبرنامج تأهيلي بالتنسيق أب واالجتماعية وتقرر اللجان المعنية
 مراكز اخرى في المحافظات وحسب الحاجة. لصحة وفتحمع وزارة ا

 ثانياً: يتولى المركز المنصوص عليه في البند )اوال( من هذه المادة وضع
وتشغيلهم  برنامج مناسب لتأهيل الراغبين لتعلم مهنة معينة تتالءم مع مؤهالتهم

المقررة الرعاية الالحقة  بما يؤمن لهم مورد دخل مناسب ومتابعة تنفيذ برامج
 لهم.

واجتماعيين  ثالثاً: للمركز ان يستعين في تنفيذ برنامجه باختصاصيين نفسيين
 المخدرة أو المؤثرات العقلية. ومرشدين دينيين مؤهلين لمعالجة المدمنين بالمواد

 رابعاً: يكون المركز بمستوى قسم ويرأسه موظف من ذوي الخبرة
 سنوات. ( عشر10تقل عن ) ختصاص ولديه خدمة الواال

 الفصل الثالث

 )إجازة االستيراد والتصدير والنقل وشروط منحها(

 :8المادة 

أوالً: يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية 
 وتصديرها ونقلها بإجازة أو بموافقة من وزير الصحة.

 / 31 العمل بها فيثانياً: تمنح اإلجازة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وينتهي 
 كانون األول من كل سنة.

 ثالثاً: يراعى في منح اإلجازة حدود الكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات
لشؤون  العقلية أو السالئف الكيميائية التي وافقت عليها الهيئة الوطنية العليا

التي  نقلها في السنة المخدرات والمؤثرات العقلية على استيرادها أو تصديرها أو
 تمنح فيها هذه اإلجازة.
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 :9المادة 

 ال يجوز استيراد أو تصدير أو نقل أو زراعة أو إنتاج أو صنع أو تملك أو
 حيازة أو إحراز أو بيع أو شراء أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو

أو  سالئف كيميائية أو المتاجرة بها أو صرفها أو وصفها طبيا أو المقايضة بها
الطبية  عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إال لألغراض التنازل

 أو العلمية وفي األحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 :10المادة 

في  أوالً: ال يجوز منح إجازة االستيراد أو التصدير أو النقل المنصوص عليها
 ( من هذا القانون إال للجهات اآلتية:8المادة )

 ر الدولة والمعاهد العلمية ومراكز األبحاث العلمية المعترف بهادوائ -أ 
 .العقلية والتي يتطلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات

غيرها  أصحاب معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الغذائية أو -ب 
 العقلية. التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات

تركيبها  أصحاب المصانع والمحال المجازة بصنع األدوية التي يدخل في -ج 
 مواد مخدرة أو المؤثرات العقلية

 مكاتب اإلعالم الدوائي المجازة. -د 

 ثانياً: لوزير الصحة بقرار مسبب رفض منح اإلجازة التي ال تتوافر فيها
 الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 :11المادة 

أو  از باستيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقليةأوالً: على المج
وعنوان عمله  سالئف كيميائية ان يقدم طلبا إلى وزارة الصحة يبين فيه اسمه

استيرادها أو تصديرها أو  واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يروم
النقل الممنوحة له من أو التصدير أو  نقلها وطبيعتها وكميتها وإجازة االستيراد

واألسباب التي تبرر عمله وتاريخه التقريبي وجميع  حكومة البلد المستورد منه
 تطلبها منه الوزارة. البيانات التي

 ثانياً: لوزير الصحة قبول الطلب أو رفضه أو خفض الكمية المبينة فيه مع
 القانون. مراعاة األغراض واألحوال والشروط المنصوص عليها في هذا
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 :12المادة 

الكيميائية  أوالً: ال يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السالئف
سحب صادر عن وزير  التي تصل إلى أي من الدوائر الكمركية إال بموجب إذن

 البيانات المطلوبة. الصحة أو من يخوله ومدون عليه جميع

حاالت  والموانئ والمطارات في ثانياً: على دوائر الكمارك في المنافذ الحدودية
االستيراد أو  االستيراد أو التصدير أو النقل بالعبور )الترانزيت( تسلم إذن

الصحة وتحفظ نسخة  التصدير أو النقل من أصحاب الشأن وإعادته إلى وزارة
أو المطار وصاحب الشأن على  من هذا االذن لدى الدوائر الكمركية أو الميناء

 بحراسة كمركية. لى الجهة المستوردةان يكون إدخالها إ

صدوره  تسعون يوما من تاريخ 90: يعد اإلذن ملغيا إذا لم يعمل به خالل ثالثا
 الحقا عند الضرورة. ولوزير الصحة أو من يخوله تمديد هذه الفترة لفترة مماثلة

 :13المادة 

الكيميائية  السالئفأوالً: ال يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو 
صدور إجازة االستيراد  إال إذا كانت مسجلة في سجالت وزارة الصحة بتاريخ

للمواصفات والبيانات الواردة في إجازة  وثبتت صالحيتها لالستعمال ومطابقتها
 مختبرات الرقابة الدوائية. االستيراد بموجب تقرير من

بتعليمات  الحية والمطابقةثانياً: تنظم وزارة الصحة إجراءات التثبت من الص
 يصدرها الوزير.

 :14المادة 

أو  ال يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السالئف الكيميائية
 تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب ان يكون

ادة الم إرسالها )ولو كانت عينة( داخل طرود مؤمن عليها، وان يبين عليها اسم
إنتاجها  المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وتاريخ

 وتاريخ نفاذ فعاليتها.
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 :15المادة 

 إلى: ( من هذا القانون8المنصوص عليها في المادة ) أوالً: ال يجوز منح اإلجازة

 المحكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف. -أ 
 المنصوص عليها في هذا القانون. المحكوم عليه بإحدى الجرائم -ب 

 ثانياً: تعد اإلجازة ملغاة إذا صدر حكم بات على صاحبها بإحدى الجرائم أو
 العقوبات المنصوص عليها في البند )أوالً( من هذه المادة.

 ثالثاً: ال تمنح إجازة المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسالئف
عليها في  أو مصنع أدوية، أو للجهات المنصوص الكيميائية إال لصيدلي مجاز

 ( من هذا القانون.10المادة )

 رابعاً : ال يجوز ألصحاب المحال المجازة بالمتاجرة في المواد المخدرة أو
التنازل أو عن  المؤثرات العقلية أو السالئف الكيميائية بيع المحال أو تسليمها أو

في البند )أوالً( من المادة  لمنصوص عليهاالمواد الموجودة فيها إال إلى الجهات ا
المجازين بالمتاجرة بتلك المواد وفقا  ( من هذا القانون أو إلى األشخاص10)

، على ان يتم إبالغ 1970لسنة  40النافذ رقم  لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
وزارة الصحة بذلك وبيان األطراف المشاركة في هذه  الجهات المعنية في

 التعامالت.

المحل  : يصدر وزير الصحة تعليمات لتحديد الشروط الواجب توافرها فيخامساً 
 والسالئف الكيميائية. الذي يجاز له المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية

 الفصل الرابع

 )وصفات األطباء وصرف الصيادلة للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية(

 :16المادة 

 للطبيب ان يصف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أليأوالً: ال يجوز 
تصدرها وزارة  مريض إال بقصد العالج الطبي ووفق التعليمات والضوابط التي

 الصحة في هذا الشأن.

المخدرة  يحظر على الطبيب ان يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد ثانيا:
 والمؤثرات العقلية الستعماله الخاص.
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 :17المادة 

 أوالً: للطبيب ان يحوز في عيادته الخاصة على بعض المواد المخدرة أو
الضرورة  المؤثرات العقلية وبكميات تحددها وزارة الصحة الستعمالها عند

استعمالها الطبي  القصوى بشرط ان يتم االحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع
 المعد له دون تغيير.

 من هذه المنصوص عليها في البند )أوالً( للطبيب عالج المريض بالمواد ثانيا:
أيا من  المادة خارج عيادته في الحاالت الطارئة ويحظر على الطبيب ان يعطي

 هذه المواد لمرضاه لغرض استعمالها بأنفسهم.

 ثالثا: للصيدلي المجاز وفقا لهذا القانون بيع وشراء وصرف وحيازة ونقل
 بالقانون. ( الملحقة4،3،2الجداول )قلية المدرجة في وصرف المؤثرات الع

 :18المادة 

 لألفراد حيازة العالج الطبي الخاص بهم والذي يحتوي على مواد مخدرة
الطبيب،  ومؤثرات عقلية ألسباب صحية بحته، وفي حدود الكميات التي يصفها

 وال يجوز التنازل عنها للغير ألي سبب كان.

 :19المادة 

 مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إال بموجبأوالً: ال يجوز للصيدلي صرف 
وزارة  وصفة طبية أصولية من طبيب أو بموجب بطاقة رخصة صادرة عن

 الصحة تحدد المخدرات والمؤثرات العقلية ومقدارها.

 ثانياً: يصدر وزير الصحة بيانا بالشروط الواجب توافرها للحصول على
وبالبيانات  هذه المادةبطاقات الرخص المنصوص عليها في البند )أوالً( من 

والمقادير التي ال يصح  الواجب توافرها والجهة اإلدارية المختصة بإصدارها
 مجاوزة صرفها لصاحب البطاقة.

 ثالثا: ال يجوز منح بطاقة الرخصة إال إلى اآلتي ذكرهم:

 الطبيب -أ 
فيها  األطباء الذين تسميهم المستشفيات والمراكز الصحية التي ليس -ب 

 صيادلة.
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 :20 المادة

في  يصدر وزير الصحة تعليمات يحدد فيها البيانات والشروط الواجب توافرها
مخدرة أو  الوصفات الطبية وبطاقات الرخصة التي توصف بمقتضاها مواد

والمقادير التي ال  مؤثرات عقلية للصرف من الصيدليات، وله تحديد المواد
 يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا .

 :21المادة 

والمؤثرات  بيان يصدر عن وزير الصحة طريقة تداول المواد المخدرةتحدد ب
في القطاعات العام  العقلية في المستشفيات والمستوصفات والوحدات التابعة لها
التي تقدم الخدمة  والمختلط والخاص أو إلحدى المنظمات غير الحكومية

 والرعاية الصحية للمرضى.

 الفصل الخامس

الطبية المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية او )صنع المستحضرات 
 كيميائية( سالئف

 :22 المادة

مواد  أوالً: ال يجوز لمصانع األدوية صنع مستحضرات طبية تدخل في تركيبها
على اإلجازة  الحصول مخدرة أو مؤثرات عقلية أو السالئف الكيميائية إال بعد

 القانون.( من هذا 8المنصوص عليها في المادة )

العقلية أو  ثانياً: ال يجوز لمصانع األدوية استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات
المستحضرات الطبية وفق  السالئف الكيميائية الحاصلة عليها إال في صنع

 تعليمات يصدرها وزير الصحة.

 الفصل السادس

 )النباتات الممنوع زراعتها(

 :23 المادة

أو  أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو شراءال يجوز زراعة أو استيراد 
مواد مخدرة  بيع أو نقل أو تسليم أو تبادل أو التنازل عن النباتات التي ينتج عنها
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في هذا القانون في  أو مؤثرات عقلية منصوص عليها في الجدول األول الملحق
ك إال في شيء من ذل جميع أطوار نموها، وبذورها أو التبادل بها أو التوسط

المنصوص عليها في هذا  لألغراض الطبية أو العلمية وفي األحوال والشروط
وجنبة الكوكة والقات والنباتات  واألفيون ونبات القنب القانون ومنها الخشخاش،

 لها نفس تأثير المخدر. التي تشتمل على ذلك والمعدلة جينيا والتي

 الفصل السابع

عقلية والسالئف الكيميائية ومراقبتها )تسجيل المواد المخدرة والمؤثرات ال
 وتفتيشها(

 :24 المادة

 على مسؤولي الصيدليات والمحال المجازة في استيراد المواد المخدرة او
تفصيليا  المؤثرات العقلية أو السالئف الكيميائية أو استعمالها ان يرسلوا كشفا

والمتبقية موقع عليه  بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المستلمة والمصروفة
سبعة أيام من انقضاء  (7) الى الجهة اإلدارية التي تعينها وزارة الصحة خالل

( من هذا 12من المادة ) البند )ثالثا( ( تسعين يوما المنصوص عليها في90مدة )
الوزارة لهذا الغرض ويسري ذلك على  القانون طبقا للنماذج التي تعدها

 الحكومية وعيادات األطباء. غيرالمؤسسات الصحية الحكومية و

 :25 المادة

المجازة  أوالً: تنظم في وزارة الصحة قاعدة بيانات خاصة باألشخاص والهيئات
العقلية والسالئف  باستيراد وتصدير ونقل وصنع المواد المخدرة والمؤثرات

 الكيميائية.

( 20) دة لمدةثانياً: تحفظ البيانات المنصوص عليها في البند )أوالً( من هذه الما
 عشرين سنة من تاريخ آخر قيد تم الكتابة فيه.

القانون  ( من هذا19ثالثا: تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة )
 ( خمس سنوات من التاريخ المثبت عليها.5لمدة )
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 :26 المادة

 والسلطاتأوالً: تلتزم وزارة الصحة بإبالغ المديرية العامة للمنافذ الحدودية 
تكليف  الكمركية عن طبيعة ونوع وكمية المواد المخدرة المراد استيرادها مع

استيرادها ومطابقتها مع  صيدلي في كل منفذ حدودي للكشف على المواد المراد
إلى الدائرة المعنية عن طريق موظف  إجازة االستيراد وإعداد محضر بذلك يسلم

 مخول رسميا بذلك.

عليها  المخدرة التي تم استالمها وفق اإلجراءات المنصوص ثانياً: ترسل المواد
وزارة الصحة  في البند )أوالً( من هذه المادة إلى مخازن األدوية التابعة إلى

 ومن ثم تسلم إلى الجهات المستوردة.

 الفصل الثامن

 )العقوبات(

 :27 المادة

 اآلتية:يعاقب باإلعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب احد األفعال 

 أوالً: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سالئف
 كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير األحوال التي أجازها القانون.

غير  ثانياً: أنتج أو صنع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في
 األحوال التي أجازها القانون.

أو  ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلبثالثاً: زرع نباتا 
المتاجرة بها أو  صدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد

 المتاجرة ببذورها في غير األحوال التي أجازها القانون.

 :28 المادة

 ( عشرة10000000يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة ال تقل عن )
ارتكب  ( ثالثين مليون دينار كل من30000000ماليين دينار وال تزيد على )

 احد األفعال اآلتية :



132 
 

عقلية أو  أوالً: حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات
أو نباتا من  ( من هذا القانون1سالئف كيميائية مدرجة ضمن جدول رقم )

سلمها أو تسلمها أو  مخدرة أو مؤثرات عقلية أو النباتات التي تنتج عنها مواد
صفة كانت أو توسط في شيء  نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية

وذلك في غير األحوال التي أجازها  بقصد االتجار فيها بأية صورة من ذلك،
 القانون.

تعاطيها  علىثانياً: قدم للتعاطي مواد مخدرة او مؤثرة عقليا أو أسهم أو شجع 
 في غير األحوال التي أجازها القانون.

مدرجة  ثالثاً: أجيز له حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سالئف كيميائية
وتصرف فيها خالفا  ( الستعمالها في غرض معين3،2،1ضمن الجدول رقم )

 لذلك الغرض .

 ت العقلية.رابعاً: أدار أو اعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرا

 خامساً: اغوى حدثا أو شجع زوجه أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة على
 تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.

ماليين  ( خمسة5000000سادساً: يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة ال تقل عن )
 عشرة ماليين دينار كل من : (10000000دينار وال يزيد عن )

عقلية أو  ى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثراتحاز أو أحرز أو اشتر -1
من هذا القانون أو  (5،4،3،2سالئف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم )

تبادل فيها أو صرفها بأية صفة  سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو
بقصد االتجار فيها بأية صورة وذلك في  كانت أو توسط في شيء من ذلك،

 القانون. ال التي أجازهاغير األحو
من حاز  يعاقب بذات العقوبة المدرجة في الفقرة سادسا من هذه المادة كل -2

مؤثرات عقلية أو  أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو
عنها مواد مخدرة أو  سالئف كيميائية أو نباتا من النباتات التي تنتج

أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو  لهامؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نق
في شيء من ذلك بقصد االتجار فيها بأية  صرفها بأية صفة كانت أو توسط

األحوال التي أجازها القانون للمواد المدرجة ضمن  صورة وذلك في غير
( المرفقة بهذا 8،7،6،5،4،10،9من هذا القانون وهي ) الجداول المتبقية

 القانون.
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 :29المادة 

هذا  ( من29) و (28ظرفا مشددا للعقوبات المنصوص عليها في المادتين )يعد 
 القانون تحقق إحدى الحاالت اآلتية:

واألجنبية  أوالً: العود، ويراعى في إثبات العود جميع األحكام القضائية الوطنية
 الصادرة باإلدانة عن جرائم منصوص عليها في هذا القانون.

مكافحة  لموظفين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهمثانياً: اذا كان الفاعل من ا
العقلية أو الرقابة  االتجار أو االستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات

 على تداولها أو حيازتها.

مخلة  ثالثاً: إذا اشترك الفاعل في عصابة دولية او كان فعله متالزما مع جريمة
 بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

 رابعاً: إذا استعمل الفاعل العنف أو السالح في ارتكاب الجريمة.

أو  خامساً: إذا ارتكبت الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة تعليمية عسكرية
أو دار  مدنية أو في سجن أو موقف أو مكان حجز أو دار إصالح لألحداث

مؤسسة  أو إليواء المشردين والمتسولين أو لرعاية األيتام أو نادي رياضي
 مجتمع مدني.

 :30المادة 

عامة  أوالً: يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على موظف أو مكلف بخدمة
السالح أثناء تأدية  من القائمين على تنفيذ القانون أو قاومهم بالقوة أو العنف أو

 وظيفته أو بسببها.

 اآلتية:ثانياً: تكون العقوبة السجن المؤبد إذا تحققت إحدى الحاالت 

عاهة  إذا نشأ عن االعتداء المنصوص عليه في البند )أوالً( من هذه المادة - أ
 مستديمة.

األمن  إذا كان الفاعل من الموظفين المنوط بهم مكافحة اإلجرام أو حفظ - ب
 العام.

)أوالً(  ثالثا: تكون العقوبة اإلعدام إذا أفضى االعتداء المنصوص عليه في البند
 المجني عليه. من هذه المادة إلى موت
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 :31المادة 

 ( ثالثة أشهر أو بغرامة ال تقل عن3يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ) 
ماليين  ( خمسة (5000000( ثالثة ماليين دينار وال تزيد على )3000000)

كل طبيب  ( سنة1دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومنع مزاولة المهنة لمدة )
أغراض العالج  أو مؤثرات عقلية لغيرأعطى وصفة طبية لصرف مواد مخدرة 

 الطبي مع علمه بذلك.

 :32المادة 

سنوات  ( ثالث3( سنة واحدة وال تزيد على )1يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن )
على  ( خمسة ماليين دينار وال تزيد5000000وبغرامة ال تقل عن )

أو  أو حاز ( عشرة ماليين دينار كل من استورد أو أنتج أو صنع10000000)
كيميائية أو زرع نباتا  أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سالئف

عقلية أو اشتراها بقصد  من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات
 التعاطي واالستعمال الشخصي.

 :33المادة 

سنتين  (2( ستة أشهر وال تزيد على )6أوالً: يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن )
على  ( ثالثة ماليين دينار وال تزيد3000000غرامة ال تقل عن )وب
 ( خمسة ماليين دينار كل من:5000000)

عائد  سمح للغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في أي مكان -أ 
 له ولو كان بدون مقابل.

العقلية  ضبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات -ب 
الفقرة على  تعاطيها مع علمه بذلك وال يسري حكم هذهوكان يجري 

المكان المذكور  الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ
 أو من يسكنه .

 ثانياً:

 ( مليوني دينار وال تزيد على2000000يعاقب بغرامة ال تقل عن ) - أ
 ( خمسة ماليين دينار كل من حاز أو أحرز مواد مخدرة أو5000000)

مؤثرات عقلية بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن 
 عنها بشرط ان ال تزيد الفروق على ما يأتي: أو تقل
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 .%( عشرة من المئة من الكميات التي ال تزيد على غرام واحد10) -1
خمسة من المئة من الكميات التي تزيد على غرام واحد وحتى %( 5) -2

 ( ملي غرام.25مقدار السماح على ) غرام بشرط عدم زيادة (25)
 ( غرام.25اثنان من المئة من الكميات التي تزيد على )%( 2) -3
خمسة من المئة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة %( 5) -4

 كان مقدارها . أيا

( 5000000ب. تكون العقوبة في حالة العود الحبس وغرامة ال تقل عن )
ماليين دينار أو بإحدى عشرة ( 10000000تزيد عن )ماليين دينار وال  خمسة
 العقوبتين. هاتين

ثالثاً: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من البند )ثانيا( من هذه 
من علم بوجود النباتات المخدرة المنصوص عليها في هذا القانون  المادة كل

 .وعة ولم يبادر إلى األخبار عنهارمكان ما ألغراض غير مش مزروعة في

 :34 المادة

لكل  أوالً: على المحكمة المختصة ان تقرر حجز األموال المنقولة وغير المنقولة
( من هذا 28) ( و27من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين )

 القانون.

 ثانياً:

 المنصوصعلى المحكمة ان تتحقق من المصادر الحقيقية لألموال  -أ 
المنقولة  عليها في البند )أوالً( من هذه المادة ويشمل التحقيق األموال
في داخل  وغير المنقولة للزوج وزوجه وأوالده أو غيرهم الموجودة

 العراق أو خارجه.
إذا  تحكم المحكمة بمصادرة أموال المتهم وزوجه وأوالده أو غيرهم -ب 

في  المنصوص عليهاثبت لها إنها ناتجة من ارتكاب إحدى الجرائم 
 ( من هذا القانون.28( و )27المادتين )

 ثالثاً: تلزم المصارف العراقية أو األجنبية العاملة في العراق بتزويد المحكمة
وودائع  المختصة بجميع البيانات للتعرف عما لديها من أرصدة ومدخرات

نصوص بالجرائم الم واسهم وسندات تعود ملكيتها إلى من يجري التحقيق معهم
 بالحجز أو المصادرة. عليها في هذا القانون وتنفيذ قرارات المحكمة



136 
 

 :35المادة 

أو  : يحكم في جميع األحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقليةأوالً 
عقلية  السالئف الكيميائية أو النباتات التي تنتج مواد مخدرة او مؤثرات

المضبوطة  المستعملة ووسائل النقلواألدوات واألجهزة واآلالت واألوعية 
 الغير حسن النية. المستخدمة في ارتكاب الجرائم وذلك دون اإلخالل بحقوق

 : ترسل جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسالئف الكيميائيةثانياً 
 .جهات المختصة بحفظهاالمضبوطة مباشرة إلى ال

أو  تصدير أو نقل المواد المخدرة: يحكم بغلق كل محل مجاز باستيراد أو ثالثاً 
( 8أحكام المادة ) المؤثرات العقلية أو السالئف الكيميائية أو بحيازتها استنادا إلى

( سنة ويتبع الغلق حظر 1) من هذا القانون مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على
ذاتها في المحل ذاته سواء كان بواسطة  مباشرة العمل أو المتاجرة أو الصناعة

اسرته او اي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد  حكوم عليه أو احد أفرادالم
يشمل الحظر مالك المحل  تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة وال اجر له المحل او

 شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.أي او 

هذا  ا فيلعقوبات المنصوص عليها ضافة الىرابعاً: على المحكمة ان تحكم باإل
( سنة 1على ) تزيد القانون بحرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل لمدة ال

سنوات التالية لصدور الحكم  ( الخمس5ذا عاد الى مثل جريمته خالل )إواحدة ف
( ثالث 3تزيد على ) بالحظر لمدة ال النهائي بالحظر جاز للمحكمة ان تأمر

ي تنفيذ العقوبة او انقضائها أل تاريخ انتهاء سنوات ويبدأ سريان الحظر من
 سبب.

الحبس  : للمحكمة ان تقرر نشر ملخص الحكم البات الصادر بالسجن اوخامساً 
المحكوم عليه في  في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على نفقة

 صحيفة يومية.

 لجرائم المعاقب عليها في هذاا: يعاقب على الشروع بارتكاب اي من سادساً 
سواء  القانون بعقوبة الجريمة التامة كما يعاقب على االشتراك في الجريمة

لالشتراك بعقوبة الفاعل  بالتحريض او االتفاق او المساعدة او اية صورة اخرى
 للجريمة.
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 :36المادة 

المواد  لمتهمين في الجرائم المنصوص عليها فيا: ال يجوز اطالق سراح أوالً 
 الدعوى. هذا القانون بكفالة لحين الفصل في( من 31( و )29( و )28)

لتسليم  : تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الموجبةثانياً 
 المجرمين وفقا للقانون.

 :37المادة 

 ها في هذا القانون كل من بادر منأوالً: يعفى من العقوبات المنصوص علي
السلطات  قبل ارتكابها وقبل قيام تلك خبار السلطات العامة عن الجريمةإالجناة ب

االخرين، اما اذا حصل  بالبحث واالستقصاء عن مرتكبيها وعلمها بالفاعلين
العقوبة اال اذا كان االخبار قد سهل  االخبار بعد قيام السلطات بذلك فال يعفى من

 القبض على اولئك الجناة.

السلطات  خبار الىإكل  حكام هذا القانونأثانياً: يعد عذرا مخففا للمشمولين ب
االخبار الى ضبط الجناة  العامة عن الجريمة اثناء التحقيق او المحاكمة اذا ادى

بالجريمة ولهم عالقة بعصابات اجرامية  او الى الكشف عن اشخاص اشتركوا
 محلية او دولية.

 :38المادة 

 يحل او اي قانون 1969لسنة  111حكام قانون العقوبات النافذ رقم أتطبق 
يرد نص  محله على اي جريمة او مخالفة لم يشار اليها في هذا القانون مالم

 خاص فيه.

 الفصل التاسع

 )تدابير معالجة المدمنين(

 :39المادة 

( من 33المادة ) : للمحكمة بدالً من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها فيأوالً 
 هذا القانون ان تقرر ما تراه مناسبا مما يأتي:
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 يثبت ادمانه على المخدرات او المؤثرات العقلية في احدىايداع من  -أ 
 المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى ان ترفع
 اللجنة المختصة ببحث حالة المودع تقريرا عن حالته الى المحكمة

 لتقرر االفراج عنه او االستمرار بايداعه لمدة او مدد اخرى.
بمراجعة  مواد المخدرة او المؤثرات العقليةان تلزم من يثبت تعاطيه ال -ب 

مرتين في  اجتماعية( تنشأ لهذا الغرض مرة او –عيادة )نفسية 
ان يرفع  االسبوع لمساعدته على التخلص من عادة التعاطي الى

لتقرر وقف  الطبيب المكلف بمساعدته تقريرا عن حالته الى المحكمة
ن يتأخر رفع ا  يجوزاستمرارها لمدة او مدد اخرى، وال مراجعته أو

المريض بمراجعة  ( تسعين يوما من تأريخ بدء90هذا التقرير عن )
 تلك العيادة.

عيادة  ان تلزم من يتقرر االفراج عنه من المؤسسة الصحية بمراجعة -ج 
 اجتماعية(. –)نفسية 

 : تشكل في وزارة الصحة لجان طبية متخصصة للعمل على تنفيذثانياً 
مهام تلك  ا في البند )اوال( من هذا المادة وتحدداإلجراءات المنصوص عليه

 اللجان بتعليمات يصدرها الوزير.

إيداعه  : اذا رفض المحكوم عليه العالج المقرر في هذه المادة فللمحكمةثالثاً 
 هذا القانون. ( من33مكان الحبس بالمدة المنصوص عليها في المادة )

 :40المادة 

او  على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة: ال تقام الدعوى الجزائية أوالً 
 بعالج المدمنين . المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعالج في المستشفى المختصة

 ثانياً:

 يوضع المريض المشمول باحكام البند )أوال( من هذه المادة تحت -أ 
 يوما. ( ثالثين30سسة الصحية لمدة ال تزيد على )المالحظة في المؤ

فلها  سسة الصحية ان المريض مدمن ويحتاج الى العالجإذا ثبت للمؤ -ب 
 .( تسعين يوما90ابقائه لمدة ال تزيد على )

 ةائ( م180تمدد المؤسسة الصحية مدة بقاء المريض فيها لمدة ) -ج 
 .اذا رأت حاجته للعالج تقتضي ذلك وثمانين يوما
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الصحية  : للجنة الطبية المختصة ان تلزم من يتقرر اخراجهم من المؤسسةثالثاً 
المعالج تقريره الى اللجة  بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية على ان يرفع الطبيب

 المذكورة او استمراره. لتقرر وقف مراجعته العيادة الطبية

تشعر  : عند عدم التزام المريض ببرنامج العالج لدى المؤسسة الصحيةرابعاً 
( من 33المادة ) بحقه وفقالمحكمة المختصة بذلك التخاذ اإلجراءات القانونية 

 هذا القانون.

 :41المادة 

المخدرات  تراعى السرية حيال األشخاص الذين يعالجون من حالة اإلدمان على
 أو المؤثرات العقلية.

 الفصل العاشر

 )أحكام عامة وختامية(

 :42المادة 

األعلى.  : تشكل لجنة برئاسة قاضي من الصنف األول يسميه مجلس القضاءأوالً 
 وممثلين عن الجهات اآلتية :

 األمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً  -أ 
 مديرية شرطة الكمارك واالستخبارات عضواً  - وزارة الداخلية -ب 
 الهيئة العامة للكمارك عضواً  - وزارة المالية -ج 
 مدير المختبرات في معهد الطب العدلي عضواً  - وزارة الصحة -د 
 لمخدرات عضواً ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة ا -ه 

المتابعة  : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند )أوال( من هذه المادة مهمةثانياً 
المخدرة أو  تالف الموادإواألشراف على ضبط وفحص وحفظ وخزن و

العدلي التي تم الحكم  المؤثرات العقلية او السالئف الكيميائية في دائرة الطب
 .بمصادرتها

بتعليمات  اللجنة المنصوص عليها في البند )أوال( من هذه المادة: ينظم عمل ثالثاً 
 والمؤثرات العقلية. يصدرها رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات
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 :43المادة 

الجرائم  القضائي لممارسة صالحيات التحري عن : يعد من أعضاء الضبطأوالً 
 من: المتصلة بها كلالمعاقب عليها في هذا القانون وجمع األدلة 

 ضباط و منتسبي قوى األمن الداخلي. -أ 
 .ضباط و منتسبي الجيش وحرس الحدود -ب 
 موظفي الكمارك والموانيء والمطارات واألسواق الحرة والبريد. -ج 
 .موظفي وزارة الزراعة المخولين -د 
 موظفي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية وغيرهم الذين يعينهم -ه 

 هذا القانون .وزير الصحة لرقابة تنفيذ 

بتطبيق  ثانياً : يلتزم كل من المنصوص عليهم في البند )أوال( من هذه المادة
 1971لسنة  (23)أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 

هذا  : يخول موظفو وزارة الزراعة المكلفون بتنفيذ ما يخص وزارتهم فيثالثاً 
أوراقها  ه وجمعها معالقانون بقلع المزروعات الممنوعة بمقتضى أحكام

إلى أن يفصل  وجذورها على نفقة أصحابها وتحفظ بمخازن وزارة الزراعة
 االعتبار ما يأتي: نهائيا في الدعوى من المحكمة المختصة مع األخذ بنظر

 أن يكون اإلجراء الذي يقوم به موظفو وزارة الزراعة باعتبارهم -أ 
 أجهزة ضبط قضائي بعلم الجهات القضائية المختصة.

 أن يكون قلع المزروعات الممنوعة بالتنسيق مع مكتب شؤون -ب 
المادة  المخدرات والمؤثرات العقلية وتزود اللجنة المشكلة بموجب

الخزن في  ( من هذا القانون بمحاضر الكشف والتحقيق، وان يتم43)
لتعليمات  الغرف الحصينة المعدة لهذا الغرض، أو أتالفها وفقاً 

 يصدرها الوزير.

 :44المادة 

مليون  (1000000: تمنح الجهة الضابطة للمواد المخدرة بأنواعها مبلغ )أوالً 
 دينار لكل كيلو غرام مصادر.

حالة  : يضاعف المبلغ المنصوص عليه في البند )أوالً( من هذه المادة فيثانياً 
 ألقاء القبض على المتهم المهرب وبحوزته المواد المخدرة.
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%( 40) جرائم االتجار بالمخدرات مكافأة بنسبة: يمنح المخبرون عن ثالثاً 
البندين )أوالً( و  أربعون من المئة من قيمة المكافآت المنصوص عليها في

اكتشاف الجريمة وإلقاء القبض على  )ثانياً( من هذه المادة أذا ترتب على األخبار
 المجرمين.

من هذه  و)ثالثا( نيا(و )ثا : تسلم المكافأة المنصوص عليها في البنود )أوالً(رابعاً 
آلية صرفها بتعليمات  المادة إلى المشمولين عن طريق المحافظة المعنية وتحدد

 يصدرها وزير المالية.

 :45المادة 

قاضي  لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير المالية بناء على إذن
العقلية والسالئف  التحقيق استخدام أسلوب التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات

 المواد. الكيميائية بغية كشف العصابات اإلجرامية المتعاملة بتلك

 :46المادة 

البند  تنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة مكافأة اللجنة المنصوص عليها في
 من هذا القانون. 39( من المادة 2والبند ) 42من المادة  )أوالً(

 :47المادة 

الرسوم  المنصوص عليها في هذا القانون وفق جدولجازات تكون رسوم اإل
 الحادي عشر الملحق بهذا القانون.

 :48المادة 

 يأتي: : تقوم وزارة الصحة خالل سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون بماأوالً 

 انشاء وتطوير الوحدات العالجية الخاصة بمعالجة المدمنين على -أ 
 المؤسسات الصحية.المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن 

المخدرة  اجتماعية لمعالجة متعاطي المواد –توفير عيادات نفسية  -ب 
 .لمؤثرات العقلية والمدمنين عليهاوا

وتشجيعهم  تأهيل وتدريب المالكات من االطباء والصيادلة والموظفين -ج 
والمؤثرات العقلية  ماديا ومعنويا لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة

 .بدنيا وعقلياً واجتماعيا عادة لياقتهم الصحية الكاملةومتعاطيها واست
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 ثانياً: تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني
االتجار او  بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج الالزمة لتوعية الجمهور بخطورة

على هذا القانون  حكامخدرات والمؤثرات العقلية خالفا ألاساءة استعمال الم
وحرياته االساسية واتخاذ  صحة الفرد وامن المجتمع وعلى حقوق االنسان

 لمكافحة المخدرات. االجراءات لالحتفال السنوي باليوم العالمي

 :49المادة 

 لوزير الصحة اصدار ما يأتي :

 : تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .أوالً 

الحادي  في هذا القانون عدا الجدول: بيان يتضمن تعديل الجداول الملحقة ثانياً 
الواردة فيها بما  ضافة، او بتغيير النسبالحذف او باإلعشر الخاص بالرسوم ب

، وتعديالتها 1961لسنة  يتفق مع تعديل الجداول الملحقة باالتفاقية الوحيدة
وتعديالتها واتفاقية االمم المتحدة لمكافحة  1971واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 

وتعديالتها او  1988بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام  المشروع تجار غيراال
 نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة او تعتمدها على المواد بما يتفق مع

 .الرسمية المخدرة او المؤثرات العقلية على ان ينشر البيان في الجريدة

 :50المادة 

 وتبقى االنظمة والتعليمات 1965( لسنة 68يلغى قانون المخدرات رقم )
 والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما ال يتعارض مع احكام هذا القانون لحين

 الغائها او صدور ما يحل محلها.

 :51المادة 

 ( تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة90ينفذ هذا القانون بعد مضي )
 الرسمية.

 

 رئيس الجمهورية
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 األسباب الموجبة

لمصادقة جمهورية العراق وانضمامها الى العديد من المعاهدات الدولية  بالنظر
العالقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ولمواجهة انتشار االتجار غير  ذات

المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، ولقمع العصابات  المشروع في
تعاطي  تضليل بعض فئات الشعب وتشجيعهم على االجرامية التي تعمل على

لصحة البشر ورفاهيتهم وتلحق الضرر  تلك المواد، التي تشكل تهديدا خطيرا
واالخالقية في المجتمع، ولغرض  واالجتماعية والثقافية باألسس االقتصادية

المخدرات والمؤثرات العقلية،  اعتماد قواعد علمية في معالجة المدمنين على
زراعة المخدرات او  الشأن، ولمنعولتوطيد التعاون العربي والدولي في هذا 

افة خطيرة  النباتات التي تستخلص منها المؤثرات العقلية او الحد منها باعتبارها
 ،لزارعيها او المتاجرين بها تهدد كيان المجتمع ووضع العقوبات الرادعة

 شرع هذا القانون .
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 جداول المخدرات

 1الجدول األول

 االسم الكيميائي / الوصف اسم المادة المخدرة ت

 ACETORPHINEًاسيتورفين1ً

3-O-acetyltetrahydro-7 α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-

6,14-endoethenooripavine (derivative of thebaine) 

-ميثيل-الفا-اسيتيل2ً

ًفنتانيل

ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL 

N-[1-(α-methylphenethyl )-4-piperidyl] acetanilideً

 ACETYLMETHADOLًاسيتيلًميثادول3ً

acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptaneً

 ALFENTANILًالفنتانيل٤ً

N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-

yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-

phenylpropanamide 

 ALLYLPRODINEًرودينباليل٥ًً

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineً

 ALPHACETYLMETHADOLًالفاسيتيلًميثادول6ً

Α-3-αcetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptaneً

 ALPHAMEPRODINEًالفاميبرودين7ً

α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineً

 ALPHAMETHADOLًالفاميثادول8ً

α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol 

 ALPHA-METHYLFENTANYLًميثيلًفنتانيل-الفا9ً

N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide 

 ALPHA-METHYLTHIOFENTANYLًميثيلًثيوفنتانيل-الفا10ً

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]ً

propionanilide 

 ALPHAPRODINEًالفابرودين11ً

α-1,3- dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

 ANILERIDINEًانيليريدين12ً

1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 

acid ethylًester 

 BENZETHIDINEًبنزيتيدين13ً

1-(2-benzyloxyethyl)-4- phenylpiperidine-4-

carboxylic acid ethylًester 

 BENZYLMORPHINEًبنزيلًمورفين1٤ً

3-benzylmorphine 

                                                           
1
المنشور في جريدة  2021( لسنة 197حسب البيان الصادر عن وزارة الصحة والبيئة رقم )  

، المتضمن اعتماد جداول محدثة للجداول الملحقة بقانون المخدرات 4651العدد  –الوقائع العراقية 
  2017( لسنة 50والمؤثرات العقلية رقم )



145 
 

 

 BETACETYLMETHADOLًبيتاسيتيلًميثادول1٥ً

β-3- acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane 

 BETA-HYDROXYFENTANYLًهيدروكسيًفنتانيل-بيتا16ً

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] 

propionanilide 

-3-هيدروكسي-بيتا17ً

ًميثيلًفنتانيل

BETA-HYDROXY-3- METHYLFENTANYL 

N-[1-(β- hydroxyphenethyl)-3-methyl-4- piperidyl] 

propionanilide 

 BETAMEPRODINEًبيتامبرودين18ً

β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

 BETAMETHADOLًبيتاميثادول19ً

β-6- dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol 

 BETAPRODINEًبيتابرودين20ً

β-1,3- dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

 BEZITRAMIDEًبيزيتراميد21ً

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-

propionyl-1- benzimidazolinyl) piperidine 

القنبًًالقنبًوراتنج22ً

وخالصاتًواصباغً

ًالقنب

CANNABIS and CANNABIS RESIN and 

EXTRACTS and TINCTURES OF CANNABIS the 

flowering or fruiting tops of the cannabis plant (resin 

not extracted) the separated resin, crude or purified, 

obtained from the cannabis plant 

 CLONITAZENEًنكلونيتازي23ً

2- (p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-

nitrobenzimidazole 

 COCA LEAFًورقةًالكوكا2٤ً

The leaf of the coca bush (plant material) except a leaf 

from which all ecgonine, cocaine and any other 

ecgonine alkaloids have been removed 

 COCAINEًكوكايين2٥ً

Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in 

coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine) 

 CODOXIMEًكودوكسيم26ً

Dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime(derivate of 

morphine) 

 CONCENTRATE OF POPPY STRAWًمركزًقشًالخشخاش27ً

The material arising when poppy straw has entered 

into a process for the concentration of its alkaloids 

when such material is made available in trade, 

(poppy straw: all parts (except the seeds) of the 

opium, after mowing) 
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 DESOMORPHINEًديسومورفين28ً

Dihydrodesoxymorphine (derivative of morphine) 

 DEXTROMORAMIDEًدكستروموراميد29ً

(+)-4- [2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- 

pyrrolidinyl) butyl]morpholine 

 DIAMPROMIDEًثنائيًاالمبروميد30ً

N-[2-(methylphenethylamino)-propyl] propionanilide 

 DIETHYLTHIAMBUTENEًثنائيًايثيلًتيامبتين31ً

3- diethylamino -1,1-di-(2‘- thienyl)-1- butene 

 DIFENOXINًثنائيًالفينوكسين32ً

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4- phenylisonipecotic 

acid 

 DIHYDROETORPHINEًثنائيًالهيدروايتورفين33ً

7,8- dihydro- 7α– [ 1-(R)- hydroxy-1-methyl butyl] -

6,14-endo-Ethanotetrahydrooripavine (derivative of 

etorphine) 

 DIHYDROMORPHINEًثنائيًالهيدرومورفين3٤ً

(derivative of morphine 

 DIMENOXADOLًثنائيًالمينوكسادول3٥ً

2-dimethylaminoethyl-1- ethoxy-1,1-diphenylacetate 

 DIMEPHEPTANOLًثنائيًالميفبتانول36ً

6- dimethylamino-4,4-diphenyl-3- heptanol 

 DIMETHYLTHIAMBUTENEًثنائيًميثيلًالتيامبوتين37ً

3-dimethyl amino-1,1-di-(2‘-thienyl)-1-butene 

ثنائيًبوتيرات38ًً

ًاالوكسافتيل

DIOXAPHETYL BUTYRATE 

Ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate 

 DIPHENOXYLATEًثنائيًالفينوكسيالت39ً

1-(3- Cyano -3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-

4-carboxylic acid ethyl ester 

 DIPIPANONEًثنائيًالبيبانون٤0ً

4,4-diphenyl -6- piperidine -3- heptanone 

 DROTEBANOLًدروتيبانول٤1ً

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan -6β, 14 – diol 

 ECGONINEًاكغونين٤2ً

Its esters and derivatives which are convertible to 

ecgonine and cocaine 

 ETHYL METHYL THIAMBUTENEًايتيلًميثيلًتيامبوتين٤3ً

3-ethyl methylamino- 1,1-di-(2‘-thienyl)-1-butene 

 ETONITAZENEًايتونيتازين٤٤ً

1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-

nitrobenzimidazole 

 ETORPHINEًايتورفين٤٥ً

Tetrahydro-7α-(1-hydroxy -1-methylbutyl )-6,14-

endoethenooripavine (derivative of thebaine ) 
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 ETOXERIDINEًايتوكسيريدين٤6ً

1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-

carboxylic acid Ethyl ester 

 FENTANYLًفنتانيل٤7ً

1-phenethyl -4-N-propionylanilinopiperidine 

 FURETHIDINEًفوريتيدين٤8ً

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-

4-carboxylic acid Ethyl ester 

 HEROINًهيروين٤9ً

Diacetylmorohine (derivative of morphine ) 

 HYDROCODONEًهيدروكودون٥0ً

dihydrocodeinone (derivative of morphine ) 

 HYDROMORPHINOLًهيدرومورفينول٥1ً

14-hydroxydihydromorphine (derivative of morphine) 

 HYDROMORPHONEًهيدرومورفون٥2ً

Dihydromorphinone(derivative of morphine ) 

 HYDROXYPETHIDINEًهيدروكسيًبيثيدين٥3ً

4-M- hydroxyphenyl-1-methylpiperidine -4-

carboxylic acid ethyl ester 

 ISOMETHADONEًايسوًميثادون٥٤ً

6-dimethylamino-5- methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone 

 KETOBEMIDONEًكيتوبيميدون٥٥ً

4-M-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine 

 LEVOMETHORPHANًليفوميتورفان٥6ً

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan 

 LEVOMORAMIDEًليفوموراميد٥7ً

(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-

pyrrolidinyl)butyl] morpholine 

 LEVOPHENACYLMORPHANًليفوفيناسيلًمورفان٥8ً

(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan 

 LEVORPHANOLًليفورفانول٥9ً

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan 

 METAZOCINEًميتازوسين60ً

2‘-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan 

 METHADONEًميثادون61ً

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone 

 METHADONE INTERMEDIATEًوسيطًالميثادون62ً

4- cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane 

 METHYL DESORPHENEًميثيلًديسورفين63ً

6-methyl-Δ6-deoxymorphine (derivative of morphine) 
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ميثيلًثنائي6٤ًً

ًهيدرومورفين

METHYLDIHYDROMORPHINE 

6-methyldihydromorphine(derivative of morphine) 

 METHYLFENTANYL -3ًميثيلًفنتانيل-6٥ً3

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide 

 METHYL THIOFENTANYL -3ًميثيلًثيوفنتانيل-66ً3

N-[3-methyl -1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] 

propionanilide 

 METOPONًميتوبون67ً

5- methyldihydromorphine(derivative of morphine) 

 MORAMIDE INTERMEDIATEًوسيطًالموراميد68ً

2-methyl -3-morpholino-1,1-diphenylpropane 

carboxylic acid 

 MORPHERIDINEًمورفيريدين69ً

1-(2-morpholinoethyl)-4- phenyl piperidine -4-

carboxylic acid ethyl ester 

 MORPHINEًمورفين70ً

The principal alkaloid of opium and of opium poppy 

 MORPHINE METHOBROMIDEًميتوبروميدًالمورفين71ً

AND OTHER PENTAVALENT NITROGEN 

MORPHINE DERIVATIVES including in particular 

the morphine –N- oxide derivatives, one of which is 

codeine –N-oxide 

اكسيدًنيتروجين72ًً

ًالمورفين

MORPHINE –N-OXIDE 

(derivative of morphine ) 

 MPPPًامًبيًبيًبي73ً

1-methyl-4- phenyl-4- piperidinol propionate (ester) 

 MYROPHINEًميروفين7٤ً

Myristylbenzylmorphine (derivative of morphine) 

 NICOMORPHINEًنيكومورفين7٥ً

3,6 – dinicotinylmorphine (derivative of morphine) 

  NORACYMETHADOLًنوراسيميثادول76ً

(±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane 

  NORLEVORPHANOLًنورليفارفانول77ً

(-)-3-hydroxymorphinan 

  NORMETHADONEًنورميثادون78ً

6-dimethylamino -4,4-diphenyl-3-hexanone 

  NORMORPHINEًنورمورفين79ً

demethylmorphine(derivate of morphine) 

  NORPIPANONEًنوربيبانون80ً

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone 
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  1ًOPIUMافيون81ً

the coagulated juice of the opium poppy (plant species 

papaver somniferum L.) 

  ORIPAVINEًاوريببافين82ً

3-O-demethylthebaine 

  OXYCODONEًاوكسيكودون83ً

14-hydroxydihydrocodeinone (derivate of morphine) 

  PEPAPًبيباب86ً

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol actate (ester) 

  PETHIDINEًبيثيدين87ً

1-mythel1-4 phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl 

ester 

 PETHIDINE INTERMEDIATE Aًوسيطًالبيثيدينًأ88ً

4-cyano -1-methyl-4-phenylpiperidine 

  PETHIDINE INTERMEDIATE Bًوسيطًالبيثيدينًب89ً

4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester 

  PETHIDINE INTERMEDIATE Cًوسيطًالبيثيدينًج90ً

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid 

  PHENADOXONEًفينادوكسون91ً

6-morpholino-4,4-diphenyl -3-heptanone 

  PHENAMPROMIDEًفينامبروميد92ً

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl) propionanilide 

  PHENAZOCINEًفينازوسين93ً

2‘-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-

benzomorphan 

  PHENOMORPHANًفينومورفان9٤ً

3-hydroxy –N-phenethylmorphinan 

  PHENOPERIDINEًفينوبيريدين9٥ً

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine -4-

carboxylic acid ethyl ester 

  PIMINODINEًبيمينودين96ً

4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl) piperidine -4-

carboxylic acid ethyl ester 

  PIRITRAMIDEًتراميدريبي97ً

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-

piperidino)piperidine-4- carboxylic acid amide 

  PROHEPTAZINEًبروهبتازين98ً

1,3-dimethyl -4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane 

 

                                                           
1

ة من االفيون )مستحضرات( افيون، فاذا لم تكن المستحضرات جميع المستحضرات المصنوعة مباشر  

مصنوعة من االفيون نفسه ولكنها محضرة بمزيج من أشباه القلويات االفيونية )كما هو الحامثال بالنسبة 
 للبانتوبون واالومنوبون والبابافيريتوم(، ينبغي اعتبارها )مستحضرات( مورفين. 
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  PROPERIDINEًبروبيريدين99ً

1-methyl -4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid 

isopropyl ester 

 RACEMETHORPHANًراسيميتورفان100ً

(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan 

  RACEMORAMIDEًراسيموراميد101ً

(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) 

butyl] morpholine 

  1ًRACEMORPHANراسيمورفان102ً

(±)-3- hydroxy-N-methylmorphinan 

  REMIFENTANILًريميفنتانيل103ً

1-(2-methoxycarbonylethyl)-4-

(phenylpropionylamino)piperidine-4- 

carboxylic acid methyl ester 

  SUFENTANILًسوفنتانيل10٤ً

N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-

piperidyl] propionanilide 

 THEBACONًتيباكون10٥ً

Acetyldihydrocodeinone (acetylated enol form of 

hydrocodone) 

  THEBAINEًتيبايين106ً

(an alkaloid of opium ;also found in papaver 

bracteatum 

  THIOFENTANYLًتيوفنتانيل107ً

N-[1-[2-(2-theinyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide 

  TILIDINEًتيليدين108ً

(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-

cyclohexene-1- carboxylate 

  TRIMEPERIDINEًثالثيًالميبيريدين109ً

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 

 METHYLAMPHETAMINEًميثيلًامفيتامين110ً

 الكريستال( او بالشيشة محليا ً المعروفة المادة بلورات)

 KHATًالقات111ً

Cathaedulis 
 AMFETAMINEًامفيتامين112ً

amphetamine 

±( -α-methylphenethylamine 

 المزيف( الكبتاكون حبوب في المحتوى)

 DEXAMFETAMINEًديكسامفيتامين113ً

Dexamphetamine 

(+)-α-methylphenethylamine 

 

                                                           
1
 ن )وغير خاضعة للمراقبة الدولية(.الدكستروميتورفان والدكسترورفا  
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 LEVAMFETAMINEًليفامفيتامين11٤ً

Levamphetamine 

(-)-(R)–α-methylphenethylamine (amphetamine)(-

)isomer 

 Levomethamphetamineًليفوميتامفيتامين11٥ً

(-)-N,α-dimethylphenethylamine 

 METAMFETAMINEًراسيماتًالميتامفيتامين116ً

RACEMATE 

methamphetamine racemate 

(±)-N,α- dimethylphylphenethylamine 

ًدرونابينول117ً

-9-دلتا

تتراهيدروكانابينولً

وبدائلهاًالكيميائيةً

ًالفراغية

DRONABINOL 

delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical 

variants 

(6αR,10αR)-6α,7,8,10α-tetrahydro-6,6,9- trimethyl-3-

pentyl-6H  dibenzo 

[b,d]pyran-1-ol 

تتراهيدروكانابينول،118ًً

التاليةًًوااليسوميرات

وبدائلهاًالكيميائيةً

ًالفراغية

tetrahydrocannabinol, the following isomers and their 

stereochemical variants 

7,8,9,10-tetrahydro-6.6,9-trimethyl-3-3-

pentyl6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol 

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetashydro-6,6,9-trimethyl3-

pentyl6H dibenzo[b,d]pyran- 1 –ol 

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9- 

trimethyl-3- Pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

(6aR ,10aR )-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9- trimethyl-

3-pentyl - 

6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-

trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol 

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6- dimethyl-

9-methylene3- pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o 

119ًًParafluorobutyrylfentanyl 

N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-

yl]butanamide 

120ًًOrthofluorofentanyl 

N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-

yl]propanamide 

121ًًMethoxyacetylfentanyl 

2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-

4-yl]acetamide2- methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-

phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide 

122ًًcyclopropyfentanyl 

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- 

yl]cycclopropyanecarboxamide 
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123ًًCrotonylfentanyl 

(2E)-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-

yl]but-2- enamide 

12٤ًًValerylfentanyl 

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-

yl]pentanamide 

12٥ًMDE,N-ETHYL 

MDA 

ً

MDE,N-ETHYL MDA 

(±)N- ethyl-α-mythyl-3,4- 

(methylenedioxy)phenethylamine 

126ًMDMA 

ً

MDMA  

(±)-N,α-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) 

phenethylamine 

127ًMMDAًMMDA  

5-methoxy-α-methyl-3,4- 

(methylenedioxy)phenethylamine 

ًتيتامفيتامين128ً

MDAً

TENAMFETAMINE MDA 

α-methyl-3,4-methylenedioxy)phenethylamine 

ًلمًتستبعدًصراحة،ًكلماًأمكنًوجودًهذهًااليسومراتً وايسومراتًالمخدراتًالمدرجةًفيًالجدولًاألول،ًما

طبقاًللتسميةًالكيمياويةًالمحددةًواستراتًوايتيراتًالمخدراتًالمدرجةًفيًهذاًالجدول،ًكلماًامكنًوجودًهذهً

ت،ًماًلمًتكنًمدرجةًفيًجدولًآخرًوامالحًالمخدراتًالمدرجةًفيًهذاًالجدول،ًبماًفيهاًاالستراتًوااليتيرا

 االيستراتًوااليسومراتًالمذكورةًاعاله،ًامكنًوجودًهذهًاالمالح.
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الجدول الثاني
1 

 االسم الكيميائي / الوصف اسم المادة المخدرة ت

اسيتيلًثنائي1ًً

ًالهيدروكوديين

ACETYLDIHYDROCODEINE 

(derivative of codein) 

  CODEINEًكوديين2ً

3-methylmorphine(derivate of morphine, alkaloid 

contained in opium& poppy straw) 

-DEXTROPROPOXYPHENE α-(+)-4-dimethylaminoًدكستروبروبوكسيفين3ً

1,2-dipheny-3-methyl-2-butanol propionate 

(Dextrorotary isomer of propoxyphene) 

  DIHYDROCODEINEًثنائيًالهيدروكوديين٤ً

(derivative of morphine) 

  ETHYLMORPHINEًايثيلًمورفين٥ً

3-ethylmorphine (derivative of morphine) 

  NICOCODINEًنيكوكودين6ً

6-nicotinylcodeine(derivative of morphine) 

  NICODICODINEًنيكوديكودين7ً

6-nicotinyldihydrocodeine (derivative of morphine) 

  NORCODEINEًنوركوديين8ً

N-demethylcodeine (derivative of morphine) 

  PHOLCODINEًفولكودين9ً

Morpholinylethylmorphine (derivative of morphine) 

  PROPIRAMًبروبيرام10ً

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-

pyridylpropionamide 

ًلمًتستبعدًصراحة،ًكلماًأمكنًوجودًهذهًااليسومراتً وايسومراتًالمخدراتًالمدرجةًفيًالجدولًاألول،ًما

ًالمدرجةًفيًهذاًالجدول،ًبماًفيًذلكًامالحًااليسومراتًالمخدراتوامالحًً،طبقاًللتسميةًالكيمياويةًالمحددة

 امكنًوجودًهذهًاالمالح.كلماًاعاله،ًًعلىًالنحوًالواردً
 

 

 

 

 

                                                           
1
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 1الجدول الثالث

 مستحضرات المخدرات المستثناة من األحكام

 مستحضرات:

 االسيتيل ثنائي الهيدرو كوديين -1

 الكوديين

 ثنائي الهيدروكوديين

 االيثيل مورفين

 النيكوكودين

 النيكوديكودين

 النوركوديين

 الفولكودين

يزيد مقدار المخدر في وحدة  مركبة مع مكون اخر او اكثر وال عندما تكون
في المائة في  2،5 مليغرام وال يتجاوز تركيزه 100على  الجرعة

 المستحضرات غير المجزأة.

مليغرام من البروبيرام في  100تحتوي على اكثر من  البروبيرام التي ال -2
 لميتيلسليولوز.الجرعة، والمركبة مع كمية مماثلة على االقل من ا وحدة

الدكستروبروبوكسيفين المتعاطاة عن طريق الفم التي ال تحتوي على اكثر  -3
مليغراما من قاعدة الدكستروبروبوكسيفين في وحدة الجرعة وال  135من 

في المائة في المستحضرات غير المجزأة، شريطة  2،5 يتجاوز تركيزها
ة بموجب اتفاقية المستحضرات على مادة خاضعة للمراقب تحتوي هذه ان ال

 .1971المؤثرات العقلية لسنة 
في المائة  0،1الكوكايين التي ال تتجاوز نسبة الكوكايين الموجود فيها  -4

كقاعدة كوكايين؛ واالفيون او المورفين التي ال تتجاوز نسبة  محسوبا

                                                           
1
المنشور في جريدة  2021( لسنة 197لصادر عن وزارة الصحة والبيئة رقم )حسب البيان ا  

، المتضمن اعتماد جداول محدثة للجداول الملحقة بقانون المخدرات 4651العدد  –الوقائع العراقية 
 2017( لسنة 50والمؤثرات العقلية رقم )
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في المائة محسوبا كقاعدة مورفين المائي،  0،2 المورفين الموجود
او اكثر بطريقة تحول دون استخالص المخدر  والمركبة مع مكون واحد

 بوسائل متاحة بسهولة او بنسب تعرض الصحة العامة للخطر.
 0،5ثنائي الفينوكسين التي ال تحتوي في وحدة الجرعة على اكثر من  -5

مليغرام من ثنائي الفينوكسين، وتحتوي على كمية من سلفات االتروبين 
 ثنائي الفينوكسين. في المائة من جرعة 5تكافئ ماال يقل عن 

 2،5 ثنائي الفينوكسيالت التي ال تحتوي، في وحدة الجرعة، على اكثر من -6
مليغرام من ثنائي الفينوكسيالت، محسوبا كقاعدة، وتحتوي على كمية من 

في المائة من جرعة ثنائي  1سلفات االتروبين تكافئ ماال يقل عن 
 الفينوكسيالت.

في  10المائة افيون مسحوق، و  في 10مسحوق مركب ابيكاك واالفيون  -7
في المائة من أي  80المائة جذور ابيكاك مسحوقة وممزوجة جيدا مع 

 مكون مسحوق آخر ال يحتوي على مخدر.
من الصيغ المدرجة في هذا الجدول واخالط تلك  مستحضرات تطابق اياً  -8

 المستحضرات مع أي مادة ال تحتوي على مخدر.
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 1الجدول الرابع

 االسم الكيميائي / الوصف اسم المادة المخدرة ت

  ACETORPHINEًاسيتورفين1ً

3-O- acetyltetrahydro-7α –(1-hydroxy-1-

methylbutyl)-6,14-endoethenooripavine (derivative of 

thebaine) 

ميثيلً-الفا-اسيتيل2ً

ًفنتانيل

ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL 

N-[1-(α-methylphenethyl-4piperidyl] acetanilideً

  ALPHA-METHYLFENTANYLًميثيلًفنتانيل-الفا3ً

N-[1-(α methylphenethyl)-4piperidyl] propionanilideً

  ALPHA—METHYLTHIOFENTANYLًميثيلًتيوفنتانيل-الفا٤ً

N-[1-[methyl-2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl] 

propionanilideً

 BETA-HYDROXYFENTANYLًهيدروكسيًفنتانيل-بيتا٥ً

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] 

propionanilideً

-3-هيدروكسي-بيتا6ً

ًميثيلًفنتانيل

BETA-HYDROXY-3-METHYLFENTANYL 

N-[1-(β-hydroxyphenethlyl)-3-methyl-4-piperidyl] 

propionanilideً

  CANNABIS AND CANNABIS RESINًالقنبًوراتنجًالقنب7ً

THE flowering or fruiting tops of the cannabis plant 

(resin not extracted) the separated resin, crude or 

purified, obtained from the cannabis plantً

  DESOMORPHINEًديسومورفين8ً

Dihydrodesoxymorphine (derivative of morphine)ً

  ETORPHINEًيتورفينا9ً

tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1methylbutyl)-6,14-endo-

ethenooripavineً

  HEROINًهيروين10ً

Diacetylmorphine (derivative of morphine)ً

  KETOBEMIDONEًكيتوبيميدون11ً

4-m-hydroxyphenyl -1-methly-4-propionylpiperidineً

  METHYLFENTANYL-3ًميثيلًفنتانيل-12ً3

N-(3-methyl -1-phenethyl -4-piperidyl) propionanilideً

  METHYL THIOFENTANYL -3ًميثيلًتيوفنتانيل-13ً3

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] 

propionanilideً

 

                                                           
1
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  MPPPًامًبيًبيًبي1٤ً

1-METHYL-4-PHENYL-4- PIPERIDINOL 

PROPIONATE (ESTER)ً

  PARA-FLUOROFENTANYLًفلوروفنتانيل-بارا1٥ً

4-fluoro–N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilideً

  PEPAPًبيباب16ً

1-phenethyl -4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)ً

  THIOFENTANYLًتيوفنتانيل17ً

N-[1-[2-(thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilideً

 KHATًالقات18ً

Catha edulisً

 وأمالحًالموادًالواردةًفيًهذاًالجدولًكلماًأمكنًوجودًهذهًاألمالح
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 جداول المؤثرات العقلية

جدول الخامسال
1 

ًالموادًًاسمًالموادًاالنكليزيًت اسم

ًالعربي

ًاالسمًالكيميائي

1ًBROLAMFETAMINE 

DOB 

بروالمفيتامينً

DOB 

(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α- 

methylphenethelamineً

2ًCATHINONE ًكاثينون(-)-(s)- 2-aminopropiophenoneً

3ًDET DET 3-[2-(diethylamino)ethyl]indoleً

٤ًDMA DMA (±)-2,5-dimethoxy-α-

methylphenethylamineً

٥ًDMHP DMHP 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10- 
tetrahhydro-6,6,9-trimethyl-6H-

dibenzo[b,d]pyran-1-olً

6ًDMT DMT 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indoleً

7ًDOET DOET (±) – 4ethyl-2,5dimethoxy-α- 
methylphenethylamine 

8ًETICYCLIDINE 

PCE 

ايتيسيكليدينً

PCE 

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine 

9ًETRYPTAMINE 3ًايتربيتامين-(2-aminobutyl) indoleً

10ًN-HYDROXY  

MDA 

N-

HYDROXY  

MDA 

(±)-N[α-methyl-3,4- 

(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamin

eً

11ً(+)-LYSERGIDE  
LSD,LSD-25 

(ليسرجيدً-+)
LSD,LSD-25ً

9,10-didehydroN,N-diethyl1-
6methylergoline-8β-carboxamideً

12ًMescaline 3,4,5ًميسكالين-trimethoxyphenthylamineً

13ًMethcathinone 2ًميثكاثينون-(methylamino)-1-phenylpropan-1-oneً

1٤ً4-methylaminorex مثيلً-٤
ًامينوريكس

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl -2-
oxazolineً

1٥ً4-MTA 4-MTA α-methyl-4-methylthiophenethlylamineً

16ًParahexyl 3ًباراهسكيل-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-

trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-olً

17ًPMA PMA p-methoxy-α-methylphenethylamineً

18ًPsilotsin, Psilocine ً،بسيلوسين

ًبسيلوتسين

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-olً

19ًPSILOCYBINE 3ًبسيلوسيبين-[2-(dimethylamino)ethyl]indole-4-yl  
dihydrogen phosphateً

20ًROLICYCLIDINE  

PHP,PCPY 

روليسيكليدينً

PHP,PCPYً

1-(1-phenylcyclohexyl) pyrrolidineً

21ًSTP,DOM STP,DOM 2,5 dimethoxy-α-,4-
dimethylphnethylamineً
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22ًTENOCYCLIDINE ًتينوسيكليدين
TCP 

1-[1-(2-thienyl) cyclohexyl] piperidineً

23ًTMA TMA (+)-3,4,5-trimethoxy-(x-

methylphenethylamine ً

2٤ًArtane ًBENZHEXOLً

2٥ًThorn apple ًThorn apple 

Belladonna (Daturastramonium 

26ً25-C- 26 

NBOMe(2C-C 
NBOMe) 

25-C- 26 

NBOMe(2C-
C NBOMe) 

2-(4-Chloro-2,5-dimethethoxyphenyl)-N-

[(2- 
methoxyphenyl)methyl]ethan-1-amineً

27ً251-C-NBOMe(2C-I 

NBOMe) 

251-C-

NBOMe(2C-

I NBOMe)ً

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2- 

methoxyphenyl)methyl]ethanamineً

28ًAH-7921 

3,4-dichloro- 

AH-7921 

3,4-dichloro-ً

N{[ldimethylamino)cyclohexyl]methyl}be

nza 

Mideً

29ً25B  NBOMe( 

2C_B_NBOMe) 

25B  

NBOMe( 

2C_B_NBO
Me)ً

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2- 

methoxyphenyl)methyl]ethanamineً

30ًDOC DOCً1-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-

2- 

amineً

 وأمالحًالموادًالواردةًفيًهذاًالجدولًكلماًأمكنًوجودًهذهًاألمالح
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 جدول المؤثرات العقلية

 1جدول السادسال

 االسم الكيميائي اسم المواد العربي اسم المواد االنكليزي ت

1 AMINEPTINE 10,11)]-7 امينيبتين-dihydro- 5H- 

dibenzo[α,d]cyclohepten-5-

yl)amino] heptanoic acid 

2 2C-B 2C-B 4-bromo-2,5-

dimethoxyphenethylamine 

3 FENETYLLINE 2]-7 فينيتيلين-[(α-

methylphenethyl)amino]ethyl] 

theophylline 

٤ MECLOQUALON

E 

-2-methyl-(o- chlorophenyl)-3 ميكلوكوالون

4(3H)-quinazolinone 

٥ METAMFETAMI

NE 

methamphetamine 

-N, α-(S)-(+) ميتامفيتامين

dimethylphenethylamine 

6 METHAQUALON

E 

-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-2 ميثاكوالون

quinazolinone 

7 METHYLPHENI

DATE 

 methyl α-phenyl-2-piperidine فينيداتًالميثيل

acetate 

8 PHENCYCLIDIN

E 

PCP 

 PCP 1-(1-phenylcyclohexyl)piperidineفينسيكليدينً

9 PHENMETRAZIN

E 

 methyl-2-phenylmorpholine-3 فينميترازين

10 SECOBARBITAL 5 سيكوباربيتال-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric 

acid 

11 ZIPEPROL زيبيبرول α-(α-methoxybenzyl)-4-(β-

methoxyphenethyl)-1-

piperazineethanol 

12 BZP  N-benzyl piperazine 

13 JWH-018 JWH-018 1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole 

1٤ AM-2201 AM-2201 1-[(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-

yl)]-(naphthalene-1-yl)methanone 

1٥ MDPV MDPV 3,4-Methylenedioxypyrovalerone 

16 Methylone ميثيلون Beta-Keto-MDMA 
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17 Mephedrone 4 ميفيدرون-Methylmethcathinone 

18 ADB-FUBINACA ADB-

FUBINACA 

N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-

oxobutan-2-yl]-1-[(4-

fluorophenyl)methyl]-1H indazole-

3-carboxamide 

19 FUB-

AMB(MMBFUBI

NACA, 

AMB 

FUBINACA) 

FUB-

AMB(MMBF

UBINACA, 

AMB 

FUBINACA) 

methyl(2S)-2-({1-[(4-

fluorophenyl)methyl]- 

1H-indazole-3- 

20 CUMYL-4CN 

BINACA 

CUMYL-

4CN 

BINACA 

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-

phenylpropan-2-yl)- 

1H-indazole-3-caboxamide 
21 ADBCHMINACA

(MAB 

CHMINACA) 

ADBCHMIN

ACA(MAB 

CHMINACA) 

N-[ N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-

1-oxobutan-2-yl]-1-

(cyclohexylmethyl)- 

22 Nethylnorpentylon

e (ephylone) 

Nethylnorpent

ylone 

(ephylone) 

1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2- 

(ethylamino)pentan-1-one 

23 AB-FUBINACA AB-

FUBINACA 

N-[1-amino-3-methyl-1-oxobutan-

2-yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-

1H-indazole-3-carboxamide 

2٤ 5F-AMB-

PINACA( 

5F-AMB,5F-MMB 

PINACA) 

5F-AMB-

PINACA( 

5F-AMB,5F-

MMB 

PINACA) 

methyl 2-{[1- (5-fluoropentyl)-1H-

indazole-3-carbonyl]amino}-3-

methylbutanoate 

2٥ 5F-MDMB-PICA 

(5F-MDMB-2201) 

5F-MDMB-

PICA 

(5F-MDMB-

2201) 

methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)- 1H-

indole-3-carbonyl]amino}-3,3-

dimethylbutanoate 

26 4-F-MDMB 

BINACA 

4-F-MDMB 

BINACA 

methyl 2-{[1-(4- fluorobutyl)-1H-

indazole-3-carbonyl]amino}-3,3-

dimethylbutanoate 

27 4-CMC 4-CMC 1-(4- chlorophenyl)-2- 

(methylamino)propan-1-one 

28 N-ethylhexedrone N-

ethylhexedron

e 

2-(ethylamino)-1-phenylhexan-1-

one 

29 Alpha-PHP Alpha-PHP 1-phenyl2-(pyrrolidine-1-yl)hexan-

1-one 

 وأمالحًالموادًالواردةًفيًهاًالجدولًكلماًأمكنًوجودًهذهًاألمالح.
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 جدول المؤثرات العقلية

 1الجدول السابع

 االسم الكيميائي اسم المواد العربي اسم المواد االنكليزي ت

1ًAMOBARBITAL 5ًاموباربيتال-ethyl-5-isopentylbarbituric acid 

2ًBUPRENORPHINE 21ًبوبرينورفين-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-

hydroxy-1,2,2-trimethylprpyl]-

6,14-endo-ethano-6,7,8,14-

tetrahydrooripavine 

3ًBUTALBITAL 5ًبوتالبيتال-allyl-5-isobutylbarbituric acid 

٤ًCATHINE  

(+)-

norpseudoephedrine 

-كاثينً)+(

ًنوربسودوايفيدرين

(+)-(S)-α-[(S)-1-aminoethyl]benzyl 

alcohol 

٥ًCYCLOBARBITAL 5ًسايكلوباربيتال-(1-cyclohexen-1-yl)-5-

ethylbarbituric acid 

6ًFLUNITRAZEPAM 5ًفلونايترازيبام-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-

methyl-7-nitro-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one 

7ًGLUTETHIMIDE 2ًغلوتيثيميد-ethyl-2-phenylgutarimide 

8ًPENTAZOCINE ًبنتازوسين(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-

hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-

methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-

benzazocin-8-ol 

9ًPENTOBARBITAL 5ًبنتوباربيتال-ethyl-5-(1-methylbutyl ) 

barbituric acid 

 وأمالحًالموادًالواردةًفيًهاًالجدولًكلماًأمكنًوجودًهذهًاألمالح.
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 جدول المؤثرات العقلية

 1الجدول الثامن

 االسم الكيميائي اسم المواد العربي اسم المواد االنكليزي ت

1ًALLOBARBITAL 5,5ًالوباربيتال-diallylbarbituric acid 

2ًALPRAZOLAM 8ًالبرازوالم-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-

triazolo[4,3-α][1,4]benzodiazepine 

3ًAMFEPRAMONE 

diethylpropion 

امفيبرامونًثنائيً

ًبروبيونًاالثيل

2-(diethylamino)propiophenone 

٤ًAMINOREX 2ًامينوركس-amino-5-phenyl-2-oxazoline 

٥ًBARBITAL 5,5ًباربيتال-diethylbarbituric acid 

6ًBENZFETAMINE 

benzphetamine 

-N- benzyl-N,αًبنزفيتامين

dimethylphenethylamine 

7ًBROMAZEPAM 7ًبرومازيبام-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-

2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

8ًBROTIZOLAM 2ًبروتيزوالم-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-

methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-

triazolo[4,3-α][1,4]diazepine 

9ًBUTOBARBITAL 

butobarbital 

 butyl-5-ethylbarbituricacid-5ًبوتوباربيتال

10ًCAMAZEPAM 7ًكامازيبام-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-

methyl-5-phenyl-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one 

dimethylcarbamate (ester) 

11ًCHLORDIAZEPO

XIDE 

-chloro-2-(methylamino)-5-7ًكلورديازيبوكسيد

phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-

oxide 

12ًCLOBAZAM 7ًكلوبازام-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-

1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-

dione 

13ًCLONAZEPAM 5ًكلونازيبام-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-

nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

1٤ًCLORAZEPATE 7ًكلورازيبات-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-

phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-

carboxylic acid 
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1٥ًCLOTIAZEPAM 5ًكلوتيازيبام-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-

dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-

e]-1,4-diazepin-2-one 

16ًCLOXAZOLAM 10ًكلوكسازوالم-chloro-1 1b-(o-chlorophenyl)-

2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2- 

d][1,4]benzodiazepine-6(5H)-one 

17ًDELORAZEPAM 7ًديلورازيبام-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-

dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-

one 

18ًDIAZEPAM 7ًديازيبام-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-

phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-

one 

19ًESTAZOLAM 8ًايستازوالم-chloro-6-phenyl-4H-s-

triazolo[4,3α][1,4]benzodiazepine 

20ًETHCHLORVYN

OL 

-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-1ًايثكلورفينول

ol 

21ًETHINAMATE 1ًايثينامات-ethynylcyclohexanolcarbamate 

22ًETHYL 

LOFLAZEPATE 

-ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)ًلوفالزيباتًااليثيل

2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-

benzodiazepine-3- 

carboxylate 

23ًETILAMFETAMI

NE 

N-

ethylamphetamine 

-ايتيلًامفيتامين

Nًايثيلًامفيتامينً

N-ethyl-α-methylphenethylamine 

2٤ًFENCAMFAMIN ًفينكامفامينN-ethyl-3-phenyl-2-

norbornanamine 

2٥ًFENPROPOREX 3-(±)ًفينبروبوركس-[(α-

methylphenylethyl)amino]propionit

rile 

26ًً

FLUDIAZEPAM 

-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-7ًفلوديازيبام

dihydro-1-methyl-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one 

27ًFLURAZEPAM 7ًفلورازيبام-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-

5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-

2H-1,4-benzodiazepin-2-one 

28ًGHB GHBًץ -hydroxybutyric acid 

29ًHALAZEPAM 7ًهاالزيبام-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-

(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4 -

benzodiazepin-2-one 

30ًHALOXAZOLAM 10ًهالوكسازوالم-bromo-1 1b-(o- fluorophenyl)-

2,3,7,1 1b-tetrahydrooxazolo[3,2-

d][1,4] benzodiazepin-6(5H)-one 
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31ًKETAZOLAM 11ًكيتازوالم-chloro-8,12b-dihydro-2,8-

dimethyl-12b-phenyl-4H-

[1,3]oxazino[3,2-

][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione 

32ًLEFETAMINE 

SPA 

-SPAً(-)-N,N-dimethyl-1,2ليفيتامينً

diphenylethylamine 

33ًLOPRAZOLAM 6ًلوبرازوالم-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-

[(4-methyl-1-piperazinyl) 

methylene]-8-nitro-1H imidazo[ 

1,2-α][1,4] benzodiazepin-1-one 

3٤ًLORAZEPAM 7ًلورازيبام-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-

dihydro-3-hydroxy-2H-1,4- 

benzodiazepin-2-one 

3٥ًLORMETAZEPA

M 

-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-7ًلورميتازيبام

dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-

1,4- benzodiazepin-2- 

one 

36ًMAZINDOL 5ًمازيندول-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-

3H- 

imidazo[2,1-α]isoindol-5-ol 

37ًMEDAZEPAM 7ًميدازيبام-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-

phenyl-1H-1,4- benzodiazepine 

38ًMEFENOREX ًميفينوركسN-(3-chloropropyl)-α-

methylphenethylamine 

39ًMEPROBAMATE 2ًميبروباميت-methyl-2-propyl-1,3-

propanedioldicarbamate 

٤0ًMESOCARB 3ًميسوكارب-(α-methylphenethyl)-N-

(phenylcarbamoyl)sydnone imine 

٤1ًMETHYLPHENO

BARBITAL 

-ethyl-1-methyl-5-5ًميثيلًفينوباربيتال

phenylbarbituric acid 

٤2ًMETHYPRYLON 3,3ًميثيلًبريلون-diethyl-5-methyl-2,4-

piperidine-dione 

٤3ًMIDAZOLAM 8ًميدازوالم-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-

methyl-4H-imidazo[1,5-α][1,4]- 

benzodiazepine 

٤٤ًNIMETAZEPAM 1,3ًنيميتازيبام-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-

phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-

one 

٤٥ًNITRAZEPAM 1,3ًنيترازيبام-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H- 

1,4-benzodiazepin-2-one 

٤6ًNORDAZEPAM 7ًنوردازيبام-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-

1,4-benzodiazepin-2-one 
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٤7ًOXAZEPAM 7ًاوكسازيبام-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-

phenyl-2H-1,4- benzodiazepine-2-

one 

٤8ًOXAZOLAM 10ًاوكسازوالم-chloro-2,3,7,1 1b-tetrahydro-2-

methyl-11 b- phenyloxazolo[3,2-

d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one 

٤9ًPEMOLINE 2ًبيمولين-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-

one 

٥0ًPHENDIMETRAZ

INE 

 -3,4-dimethyl-2-(2S,3S)-(+)ًفينديميترازين

phenylmorpholine 

٥1ًPHENOBARBITA

L 

 ethyl-5-phenylbarbituric acid-5ًفينوباربيتال

٥2ًPHENTERMINE ًفينترمينα,α-dimethylphenethylamine 

٥3ًPINAZEPAM 7ًبينازيبام-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(-

2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-

2-one 

٥٤ًPIPRADROL 1,1ًبيبرادرول-diphenyl-1-(2-

piperidyl)methanol 

٥٥ًPRAZEPAM 7ًبرازيبام-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-

1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4- 

benzodiazepin-2- one 

٥6ًPYROVALERON

E 

-methyl-2-(1-‘4ًبيروفاليرون

pyrrolidinyl)valerophenone 

٥7ًSECBUTABARBI

TAL 

 sec-butyl-5-ethylbarbituric acid-5ًسيكبوتاباربيتال

٥8ًTEMAZEPAM 7ًتيمازيبام-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-

methyl-5-phenyl-2H-1,4- 

benzodiazepine-2-one 

٥9ًً

TETRAZEPAM 

-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-7ًتترازيبام

1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4- 

benzodiazepin-2-one 

60ًTRIAZOLAM 8ًتريازوالم-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-

methyl-4H-s-triazolo[4,3-α][1,4-] 

benzodiazepine 

61ًVINYLBITAL 5ًفينيلبيتال-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric 

acid 

62ًZOLPIDEM ًزولبيديمN,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[ - 

1,2-α]pyridine-3-acetamide 

63ًTramdol ًالترامادول{(1R,2R)-2-

[(dimethylamino)methyl]-1-( - 3 

methoxyphenyl)cyclohexan-1-ol} 
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6٤ًFlualprazolam Flualprazolamً8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-

methyl-

4Hbenzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-

a][1,4]diazepine 

6٥ًEtizolam Etizolamً4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-

methyl-6Hthieno[3,2- 

f][1,2,4]triazolo[4,3- 

a][1,4]diazepine 

األمالح.وأمالحًالموادًالواردةًفيًهاًالجدولًكلماًأمكنًوجودًهذهً  
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 جدول السالئف الكيميائية

الجدول التاسع
1 

 االسم الكيميائي / الوصف االسم االنكليزي اسم العربي ت

 Acetic anhydrideً(acetic oxide)ًانهيدريدًالخل1ً

حمضًن2ًً

اسيتيلً

ًاالنترانيليك

N-acetylanthranilic 

acidً

(Benzoic acid, 2-acetylamino)-) 

-Ephedrineً([R-(R*,S*)}-1 1-[1ًااليفيدرين3ً

methylamino)ethyl]-

benzenemethanol) 

-Ergometrineً(ergoline-8-carboxamide,9,10ًااليرغومترين٤ً

didehydro-N-(2-hydroxy-1- 

methylethyl)-6-methyl-,[8β (S)]) 

-‘Ergotamineً(ergotaman-3‘,6‘,18‘-trione,12ًااليرغوتامين٥ً

hydroxy-2‘-methyl-5‘-

(phenylmethyl)-,(5α)) 

-Isosafroleً(1,3-benzodioxole,5-(1ًااليسوسافرول6ً

propenyl)-) 

حمض7ًً

ًالليسرجيك

Lysergic acidً((8β)-9,10-didehydro-6-

methylergoline-8-carboxylic 

acid) 

ميثيلينً-٤و8ً3

-فينيلًديوكسي

ًبروبانون-2

3,4- 

Methylenedioxyphenyl- 

2-propanoneً

(2-propanone,1-

[3,4(methylenedioxy)phenyl]-) 

-Norephedrineً(R*,S*)-oe-(1ًالنورايفيدرين9ً

aminoethyl)benzenemethanol 

حمضًفينيل10ًً

ًالخل

Phenylacetic acidً(benzeneacetic acid) 

-2-فينيل-11ً1

ًبروبانون

1-Phenyl-2-propanoneً(1-phenyl-2-pronanone) 

-Piperonalً(1,3-benzodioxole-5ًالبيبيرونال12ً

carboxaldehyde) 

برمنغنات13ًً

ًالبوتاسيوم

Potassium permanganate (permanganic acid (HMnO4), 

potassium salt) 

 

 

                                                           
1
المنشور في جريدة  2021( لسنة 197حسب البيان الصادر عن وزارة الصحة والبيئة رقم )  

، المتضمن اعتماد جداول محدثة للجداول الملحقة بقانون المخدرات 4651العدد  –الوقائع العراقية 
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-Pseudoephedrineً([S-(R*,R*)]--[1ًالسودوايفيدرين1٤ً

methylamino)ethyl]-

benzenemethanol) 

-Safroleً(1-,3- benzodioxole,5-(2ًالسافرول1٥ً

propenyl)-) 

16ًPMK 

glycidateً

PMK glycidate 3,4-MDP-2-P methyl glycidate 

(all stereoisomers) 

17ًPMK 

glycidic 

acidً

PMK glycidic acid 3,4-MDP-2-P methyl glycidic 

acid (all stereoisomers) 

18ًAPAAًAPAA Alpha-phenylacetoacetamide 

(including its optical isomers) 

 وأمالحًالموادًالواردةًفيًهاًالجدولًكلماًأمكنًوجودًهذهًاألمالح.
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 جدول السالئف الكيميائية

 1الجدول العاشر

/ الوصفاالسم الكيميائي  االسم االنكليزي المادة ت  

 Acetone (2-propanone)ًاالسيتون1ً

حمض2ًً

ًاالنترانيليك

Anthranilic acid (2-aminobenzoic acid) 

 Ethyl ether (1,1‘-oxybis[ethanel])ًايترًااليثيل3ً

حمض٤ًً

ًالهيدروكلوريك

Hydrochloric acid (hydrochloric acid) 

الميثيلًايثيل٥ًً

ًكيتون

Methyl ethyl Ketone (2-butanone) 

 Piperidine (piperidine)ًالبيبيريدين6ً

حمض7ًً

ًالكبريتيك

Sulphuric acid (sulfuric acid) 

 Toluene (benzene, methyl-)ًالتولوين8ً

ًاًالجدولًكلماًأمكنًوجودًهذهًاألمالح.ذةًفيًهالمدرجًوأمالحًالمواد

 تحديداًمنًالجدولًالعاشراستبعدتًامالحًحمضًالهيدروكلوريكًوحمضًالكبريتيكً

 

( الخاص بالرسوم المستوفاة عن االجازات الممنوحة بموجب احكام 11جدول رقم )
 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

 الرسوم ت

 % من قيمة المواد المستوردة1: الرسوم المستوفاة عن اجازات االستيراد والتصدير والنقل 1

 % من قيمة المواد المستوردة1مواد من الدوائر الكمركية: الرسوم المستوفاة عن اذن سحب ال 2

الرسوم المستوفاة عن بطاقة رخصة وصف وصرف المخدرات والمؤثرات العقلية لالطباء  3
 دينار )مائتان وخمسون الف دينار( 250،000والصيادلة: 

والمؤثرات العقلية: الرسوم المستوفاة عن اجازة زراعة النباتات الحاوية على المخدرات  4
 دينار )خمسمائة الف دينار( 500،000

الرسوم المستوفاة عن اجازة استيراد، تصدير، تملك، حيازة، اتجار، شراء، بيع، نقل وتسليم  5
 من قيمة المواد %1النباتات الحاوية على المخدرات والمؤثرات العقلية: 

 

 

                                                           
1
المنشور في جريدة  2021( لسنة 197والبيئة رقم ) حسب البيان الصادر عن وزارة الصحة  

، المتضمن اعتماد جداول محدثة للجداول الملحقة بقانون المخدرات 4651العدد  –الوقائع العراقية 
 2017( لسنة 50والمؤثرات العقلية رقم )
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 2020( لسنة  22قانون الضمان الصحي رقم ) 

 الشعبباسم 

 رئاسة الجمهورية

 (20) قرار رقم

( والبند 61بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقاً ألحكام البند )أوالً( من المادة )
 ( من الدستور.73المادة ) )ثالثاً( من

 إصدار القانون اآلتي: 23/12/2020 قرر رئيس الجمهورية بتاريخ

 الضمان الصحي قانون

 الفصل األول

 التعاريف

 :1المادة 

 يقصد بالتعابير التالية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:

 وزير الصحة. -أوالً: الوزير 

 هيأة الضمان الصحي. -ثانياً: الهيأة 

 مجلس إدارة الهيأة. -ثالثاً: المجلس 

 رئيس مجلس إدارة الهيأة. -رابعاً: الرئيس 

 الهيأة.المسؤول عن إدارة  -خامساً: رئيس الهيأة 

 الشخص المشمول بأحكام هذا القانون. -سادساً: المضمون 

المبلغ الواجب دفعه من المشتركين لضمان التغطية  -سابعاً: بدل االشتراك 
 الصحية.
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المبلغ الواجب دفعه سنوياً او شهرياً من المشترك لضمان  -ثامناً: قسط الضمان 
 التغطية الصحية.

 صحية والتي تشمل الفحص السريري والمختبريالخدمات ال -تاسعاً: المعالجة 
والشعاعي والمعالجة الفيزيائية واالختصاصية والعمليات الجراحية والوالدة 
واألدوية واإلقامة في المستشفيات والعنايات التمريضية وغيرها من احتياجات 

 المعالجة والتي تقررها هيأة الضمان الصحي.

 حي.صندوق الضمان الص -عاشراً: الصندوق 

 بطاقة الضمان الصحي. -حادي عشر: البطاقة 

 قائمة أدوية الضمان الصحي الوطنية. -ثاني عشر: قائمة األدوية 

أي شركة تأمين عراقية او أجنبية معتمدة ومجازة  -ثالث عشر: شركة التأمين 
من الجهات المختصة لتقديم الخدمات الصحية التكميلية بشكل اختياري للعراقيين 

 امي للمقيمين والزائرين األجانب.وبشكل إلز

المؤسسات الصحية كافة بمختلف مستوياتها في  -رابع عشر: مقدم الخدمة 
القطاع العام والخاص والخيري والتي تتعاقد مع هيأة الضمان الصحي للقيام 

 بعالج المرضى.

 

 الفصل الثاني

 التأسيس واألهداف والسريان

 :2المادة 

القانون هيأة باسم )هيأة الضمان الصحي( ترتبط أوالً: تؤسس بموجب هذا 
بوزارة الصحة ويكون مركزها في بغداد ولها فروع في األقاليم والمحافظات 

 غير المنتظمة في إقليم.

ثانياً: تؤسس الهيأة صندوق الضمان الصحي مركزه في بغداد وله فروع في 
 األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

 



173 
 

 :3المادة 

تتمتع الهيأة بالشخصية المعنوية واالستقالل االداري والمالي ولها حق ممارسة 
 كافة التصرفات القانونية بما ينسجم مع نشاطها.

 :4المادة 

تعمل الهيأة بأسلوب التعاقد ونظام تنسيب او نقل الموظفين من وزارات الدولة 
ص عدا القيادية الى الهيأة إلشغال الوظائف التي تحتاج الى الخبرة واالختصا

 وتحدد أجورهم بنظام تصدره الهيأة.

 :5المادة 

 يهدف هذا القانون الى:

 أوالً: تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون.

 ثانياً: تحقيق مبدأ العدالة االجتماعية والتكافل االجتماعي.

 ثالثاً: تقليل األعباء المالية على المواطن والحد من الفقر.

 عدد مصادر تمويل القطاع الصحي.رابعاً: ت

خامساً: خلق بيئة جيدة للتنافس وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في 
 القطاعين العام والخاص.

سادساً: تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خالل تنظيم العمل في القطاع 
 العام والخاص والمنافسة في الخدمات الطبية.

 اع الخاص واالستثمار في مجال الخدمات الصحية.سابعاً: تشجيع القط

 :6المادة 

 تسري أحكام هذا القانون على:

 أوالً: العراقيين المقيمين في داخل العراق كافة.

ثانياً: األجانب المقيمين والزائرين على ان يتم االشتراك اإللزامي بالتأمين 
 الهيأة.الصحي من خالل شركات التأمين المجازة والمعتمدة لدى 



174 
 

 الفصل الثالث

 مجلس إدارة الهيأة واختصاصاتها

 :7المادة 

 أوالً: للهيأة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وعضوية:

 مدير عام الصندوق -أ 
 مديري المديرية القانونية واإلدارية والمالية والمديرية الفنية -ب 
 مدير مديرية الرقابة والتدقيق -ج 
 التالية ال تقل درجتهم عن مدير عام:ممثلين عن الوزارات  -د 

 وزارة الصحة -1
 وزارة المالية -2
 وزارة العمل والشؤون االجتماعية -3
 وزارة التخطيط -4

 ممثلين عن النقابات اآلتية: -ه 
 النقيب –نقابة االطباء  -1
 النقيب –نقابة أطباء األسنان  -2
 النقيب -نقابة الصيادلة  -3
 المهن الصحية.ممثل عن نقابة التمريضيين وآخر عن نقابة ذوي  -4

 ممثل عن االتحاد العام لنقابات العمال. -و 
 ممثل عن أرباب العمل يرشح من غرفة التجارة والصناعة. -ز 
خبيرين من ذوي المهن الطبية أو الصحية والتمريضية يختارهما  -ح 

وزير الصحة يشترط ان يكونا حاصلين على شهادة الدكتوراه او ما 
( خمس  15ال تقل عن ) يعادلها ولديهما خبرة في مجال تخصصهما 

 عشرة سنة.
 خبير في التحليل المالي والعلوم االكتوارية يرشح من وزارة المالية. -ط 

ثانياً: يعين رئيس الهيأة مقررا للهيأة بدرجة مدير على ان يكون حاصال على 
 10شهادة جامعية أولية في القانون او العلوم اإلدارية وله ممارسة ال تقل عن ) 

 مجال اختصاصه. ( عشر سنوات في

 ثالثاً: يكون أحد وكالء الوزارة نائباً للرئيس.
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رابعاً: لرئيس الهيأة تخويل نائبه الصالحيات الالزمة إلدارة الشؤون التنفيذية 
 للهيأة.

 :8المادة 

أوالً: يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على األقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد 
الرئيس او من ينوب عنه أو بناء على طلب ثلث جلسة استثنائية وذلك بدعوة من 

 أعضاء المجلس ويتحقق النصاب بحضور أكثرية عدد اعضاء  المجلس.

( خمسة 15ثانياً: في حال عدم اكتمال النصاب يدعو الرئيس الجتماع خالل )
 عشر يوماً ويعد النصاب متحققاً بحضور ثلث اعضاء المجلس.

أصوات األعضاء الحاضرين وعند التساوي  ثالثاً: تتخذ القرارات بأغلبية عدد
 يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

رابعاً: لرئيس مجلس إدارة الهيأة حق االعتراض لمرة واحدة على أي قرار ال 
 ينسجم مع توجهات السياسة الصحية الوطنية وإعادته للمجلس.

لثي عدد خامساً: يقر المجلس القرارات المعترض عليها من الرئيس بأغلبية ث
 الحاضرين.

 :9المادة 

 أوالً: يتولى مجلس إدارة الهيأة المهام االتية:

 المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وإرساله الى وزارة المالية. -أ 
 المصادقة على الحسابات الختامية للهيأة وإرسالها الى وزارة المالية. -ب 
الشهري تحديد أو تعديل قيمة بدل االشتراك والقسط السنوي او  -ج 

لموظفي الدولة والمتقاعدين وضوابط شمول أفراد العائلة من غير 
 المنصوص عليها في هذا القانون.

وضع جدول لمشتركي القطاع الخاص والمهن الحرة مماثال لرواتب  -د 
 موظفي الدولة وتحديد بدل االشتراك والقسط الواجب دفعه.

 تحديد قيمة ونسبة تغطية نفقات العالج من قبل الهيأة. -ه 
تحديد ضوابط استرداد األموال المستحقة لمقدمي الخدمة الصحية  -و 

 نتيجة تغطية جزء من نفقات العالج من قبل الهيأة.
تحديد طريقة دفع أجور الخدمات الصحية من قبل المواطنين  -ز 

 المضمونين.
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تحديد قائمة أدوية الضمان الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة  -ح 
 .الصيادلة ومراجعتها دورياً 

 قبول الهبات والتبرعات وفقاً للقانون. -ط 
وضع ضوابط ومعايير التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في القطاع  -ي 

 العام والخاص والخيري.
تحديد أسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة  -ك 

 األطباء والمؤسسات الخاصة والخيرية والنقابات ذات العالقة.
 لتشكيالت التابعة للهيأة وتعديالتها.تحديد مهام وواجبات ا -ل 
 وضع خطط تدريب وتأهيل موظفي الهيأة. -م 
 تحديد نوع وشكل بطاقة الضمان الصحي. -ن 
 عقد القروض الداخلية والخارجية وفقاً للقانون. -س 
 تحديد أوجه استثمار أموال الهيأة والمصادقة عليها وفقاً للقانون. -ع 
المقدمة للمشمولين تحديد كم ونوع الخدمات الصحية )االمتيازات(  -ف 

 بهذا القانون.
 المصادقة على التقرير السنوي. -ص 
 وضع نظام لصرف المكافئات والحوافز للعاملين في الهيأة. -ق 
للمجلس تخويل بعض صالحياته لرئيس الهيأة عدا ما ورد في  -ر 

 الفقرات )أ، ب ، ج ، د ، ع(

 ثانياً: يتولى رئيس المجلس المهام االتية:

 وترأس وإدارة الجلسات.دعوة المجلس لالنعقاد  -أ 
 الموافقة على مشروع الموازنة المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس. -ب 
الموافقة على مشروع الحسابات الختامية المقدم من الصندوق ورفعه  -ج 

 للمجلس.
 الموافقة على التقرير السنوي وعرضه على المجلس للمصادقة. -د 
 تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها مع الهيأة. -ه 
ل اجتماعات الهيأة والموافقة على عرض المواضيع المقدمة تنظيم جدو -و 

 من الهيأة او األعضاء.
 تشكيل اللجان الالزمة لعمل الهيأة. -ز 
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 الفصل الرابع

 إدارة هيأة الضمان الصحي

 :10المادة 

 تتكون تشكيالت الهيأة من:

أوالً: صندوق الضمان الصحي: ويديره موظف بدرجة مدير عام حاصل على 
عية اولية في العلوم المصرفية او المالية وله خدمة فعلية ال تقل عن شهادة جام

 خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه. (15)

ثانياً: المديرية القانونية واإلدارية والمالية: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير 
عام حاصل على شهادة جامعية في القانون او اإلدارة أو العلوم المالية وله خدمة 

 ( خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه.15فعلية ال تقل عن )

ثالثاً: مديرية الرقابة والتدقيق: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل 
( 15شهادة جامعية عليا في العلوم المالية وله خدمة فعلية ال تقل عن ) على

خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه أو موظف حاصل على شهادة جامعية 
( عشرين سنة في مجال 20ة في العلوم المالية وله خدمة فعلية ال تقل عن )أولي

 اختصاصه.

رابعاً: المديرية الفنية: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام من ذوي المهن 
الطبية وحاصل على أعلى شهادة مهنية في حقل االختصاص او شهادة الدكتوراه 

( خمس عشرة سنة او من ذوي 15) او ما يعادلها وله خدمة فعلية ال تقل عن
المهن الطبية وحاصل على شهادة مهنية في حقل االختصاص وله خدمة ال تقل 

 ( عشرين سنة.20عن )

 خامساً: المديريات التابعة للهيأة في األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم:
وي ويديرها موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذ

( خمس عشرة سنة في مجال 15المهن الطبية وله ممارسة ال تقل عن )
 اختصاصه.

سادساً: مكتب الهيأة: ويديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في 
( خمس عشرة سنة في مجال 15القانون أو اإلدارة وله ممارسة ال تقل عن )

 اختصاصه ويكون المكتب بمستوى شعبة.
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في المحافظات غير المنتظمة في اقليم: ويديرها موظف  سابعاً: فروع الصندوق
حاصل على شهادة جامعية أولية في العلوم المصرفية او المالية وله ممارسة ال 

 ( عشر سنوات في مجال اختصاصه وتكون بمستوى قسم.10تقل عن )

 :11المادة 

 أوالً: يتولى رئيس الهيأة المهام االتية:

 تمثيل الهيأة أمام المحاكم. -أ 
 إدارة أعمال الهيأة في ضوء خطة وتوجيهات المجلس. -ب 
 تنفيذ قرارات المجلس. -ج 
األمر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس ضمن اعتمادات  -د 

 الموازنة.
الموافقة على مشاريع الموازنة والمالك والحساب الختامي وتقديمها  -ه 

 المجلس إلقرارها وفقاً للقوانين واألنظمة والتعليمات. الى
 صدار التعليمات اإلدارية الالزمة لضمان سير العمل في الهيأة.إ -و 
 التعاقد مع األشخاص الطبيعيين إلشغال الوظائف الشاغرة. -ز 
 التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية بموافقة المجلس. -ح 

ثانياً: تحرر الصكوك بتوقيع كل من رئيس الهيأة او من نائبه والموظف 
 رئيس الهيأة.الحسابي المختص وموظف ثالث يحدده 

 ثالثاً: لرئيس الهيأة تخويل نائبه بعض مهامه او صالحياته .

 الفصل الخامس

 األحكام المالية

 :12المادة 

 للهيأة موازنة سنوية تمول من المصادر االتية:

أوالً: ما يخصص للهيأة من الموازنة العامة للدولة ويكون من ضمن موازنة 
 وزارة الصحة.

 العمل وأصحاب الشركات بنظام يصدره مجلس الوزراء. ثانياً: مساهمات أرباب
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ثالثاً: المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية والمساعدات المقدمة للهيأة 
 من داخل وخارج جمهورية العراق ووفقاً للقانون.

 رابعاً: اإليرادات الناتجة عن استثمار أموال الهيأة .

 ة او الشهرية للمشتركين.خامساً: بدالت االشتراك واألقساط السنوي

سادساً: الضرائب المستحصلة على تجارة السكائر والتبوغ والمواد الضارة 
%( من مجموع االيرادات والضرائب  35صحياً والمشروبات بنسبة )

 والغرامات.

 سابعاً: فوائد األموال المودعة في المصارف.

 لالشتراكات المتأخرة.ثامناً: مبالغ الغرامات المستحقة للمؤسسة وفوائد الديون 

تاسعاً: أية مواد أخرى تستحق للهيأة وفقا ألحكام هذا القانون او القوانين 
 األخرى.

 :13المادة 

 أوالً: يتولى مدير عام الصندوق المهام االتية:

استحصال االشتراكات واألقساط والغرامات وفوائد الديون  -أ 
 لالشتراكات المتأخرة.

الضوابط المحددة من المجلس بعد صرف نفقات العالج وحسب  -ب 
 تدقيقها من مديرية الرقابة والتدقيق.

 إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية ورفعه لرئيس الهيأة. -ج 
 إعداد التقرير السنوي ورفعه لرئيس الهيأة. -د 
 إعداد تقرير التحليل المالي وتحليل المخاطر. -ه 

المستحصلة في احد المصارف ثانياً: على مدير الصندوق إيداع األموال 
 الحكومية.

 ثالثاً: يكون مدير عام الصندوق مسؤوال أمام رئيس الهيأة والمجلس.

رابعاً: يتولى مدير عام الصندوق االشراف والمراقبة وتحديد إستراتيجية عمل 
 فروع الصندوق في المحافظات.
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 :14المادة 

 مالية االتحادي.أوالً: تخضع حسابات الهيأة لرقابة ديوان الرقابة ال

ثانياً: يطبق في استحصال ديون الهيأة قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 
 وتعديالته أو أي قانون يحل محله. 1977لسنة  (56)

ثالثاً: تعفى أموال الهيأة المنقولة وغير المنقولة من كافة الضرائب والرسوم 
 المقررة قانوناً.

 ى أموال الهيأة بسبب الديون المتراكمة.رابعاً: ال يجوز وضع الحجز والبيع عل

ت االقتصادية العامة آخامساً: تستثنى الهيأة من أحكام قانون توزيع أرباح المنش
 او اي قانون يحل محله. 1982( لسنة 56رقم )

 :15المادة 

أوالً: تستعين الهيأة بمكتب استشاري عراقي او أجنبي لتدقيق وفحص المركز 
سنة ويقدم تقرير المكتب الى المجلس عن طريق مدير المالي للصندوق مرة كل 

 عام الصندوق.

ثانياً: في حال وجود عجز مالي في الصندوق على مجلس الوزراء اختيار 
 طريقة سد العجز.

 الفصل السادس

 اجراءات تطبيق القانون

 االجراء االول

 :16المادة 

 أوالً: تشكل الهيأة وخالل ستة أشهر من نفاذ هذا القانون.

 ثانياً: يبدأ تسجيل المواطنين بعد تشكيل الهيأة مباشرة.

 ثالثاً: يكون التسجيل:
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 الزامياً ويشمل كافة موظفي الدولة. -أ 
 اختيارياً ويشمل: -ب 

 المتقاعدين كافة. -1
 النقابات. -2
 الجمعيات. -3
 الشركات وأرباب العمل. -4
 المواطنين وعوائلهم بشكل منفرد. -5

ي وتقدم الخدمات الصحية رابعاً: يمنح المسجلون بطاقة الضمان الصح
 للمواطنين المشتركين بعد ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

خامساً: تقوم الهيأة بالتعاقد مع المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية 
وتحديد كمية ونوعية الخدمات و وسائل تقديمها وضمان جودتها من خالل 

 ة بالتنسيق معمعايير لتصنيف المؤسسات الصحية تصدرها وزارة الصح
 النقابات المعنية.

سادساً: يحدد المجلس وبناء على مقترح من الهيأة طريقة التعاقد مع المؤسسات 
 أعاله وحسب احد األنظمة اآلتية:

 حسب عدد المراجعين )مبلغ لكل مراجع(. -أ 
 حسب الحالة التشخيصية )مبلغ لكل مجموعة تشخيصية(. -ب 
 حسب الخدمات المقدمة )سعر لكل خدمة(. -ج 
 لطريقة المختلطة.ا -د 

 سابعاً: على المجلس:

إصدار تسعيرة الخدمات الصحية وإعالن ذلك للمشتركين بالتعاون مع  -أ 
 النقابات المعنية.

 إصدار قائمة أدوية الضمان الصحي. -ب 
إصدار قائمة الخدمات الصحية والعمليات الجراحية المضمونة  -ج 

 بالتعاون مع وزارة الصحة.

الزيارات المخصصة للمشتركين لعيادات األطباء سنوياً ثامناً: تحدد الهيأة أعداد 
 وحسب العمر والحالة الصحية.

 تاسعاً: يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها ما يأتي:
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 قيمة بدل االشتراك والقسط الواجب دفعه للفرد والعائلة. -أ 
نسبة ومقدار الدعم الواجب تقديمه لتغطية نفقات الخدمات الصحية  -ب 

 ن.المقدمة للمشتركي

 عاشراً: تحدد الهيأة آلية دفع األجور لمقدمي الخدمة واسترداد األموال.

 :17المادة 

تضع الوزارة بالتعاون مع الهيأة نظاماً رقابياً لمراقبة أداء مقدمي الخدمة ومدى 
 التزامهم بما يأتي:

 أوالً: الوقت المخصص لكل مريض.

 والعالج.ثانياً: استخدام الوسائل العلمية في التشخيص 

ثالثاً: استخدام الدالئل اإلرشادية في وصف األدوية والفحوص المختبرية 
 والشعاعية.

 رابعاً: دقة وصحة المعلومات المقدمة من مقدمي الخدمات الصحية.

 :18المادة 

أوالً: للهيأة تسمية مفتشين من ذوي المهن الطبية والتمريضية والصحية لمراقبة 
 لضوابط العلمية المقررة في العقد.أداء مقدمي الخدمة وحسب ا

 ثانياً: ال يجوز لمقدمي الخدمة منع المفتشين من أداء واجباتهم.

ثالثاً: لمقدمي الخدمة االعتراض على قرارات المفتشين لدى مجلس اإلدارة 
 وللمجلس تعيين لجنة لغرض البت في الطلب ويكون قرارها نهائياً.

 :19المادة 

م خدماتها بنفس األسلوب المتبع ويستثنى من ذلك تستمر وزارة الصحة بتقدي
 المؤسسات التي تعمل بالضمان الصحي.
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 الفصل السابع

 االجراء الثاني

 :20المادة 

على الوزارة تحويل مؤسساتها الخدمية العاملة الى مؤسسات تعمل بالنظام 
 المحاسبي الموحد من خالل اإلجراءات االتية:

 مؤسساتها العاملة بالضمان الصحي.أوالً: فتح وحدات حسابية في 

 ثانياً: إعداد جدول زمني عملي وعلمي لتدريب الموظفين.

 ثالثاً: تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة التدريب.

 رابعاً: إعداد قائمة الخدمات الصحية المقدمة في كل مؤسسة صحية.

 خامساً: إعداد قائمة أسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع الهيأة.

 :21المادة 

أوالً: على الوزارة زيادة أعداد األطباء في اختصاص طب األسرة وحسب 
 االحتياج الحقيقي.

 ثانياً: إعداد نظام اإلحالة وتدريب المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه الحقاً.

 :22المادة 

 على الهيأة:

 أوالً: إكمال قاعدة المعلومات الخاصة بالمواطنين العراقيين وتشمل:

وظفي الدولة وأفراد القوات المسلحة المستمرين بالخدمة كافة م -أ 
 والمتقاعدين.

 اعضاء االتحاد العام لنقابات العمال. -ب 
 اعضاء االتحاد العام للجمعيات الفالحية. -ج 
 اعضاء النقابات من غير الموظفين. -د 
 المواطنين المشمولين بالرعاية االجتماعية. -ه 
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 السياسيين.المستفيدين من قانون مؤسسة الشهداء والسجناء  -و 
أصحاب المهن الحرة وكافة المشمولين بصندوق الضمان االجتماعي  -ز 

 بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
 المواطنين من غير المذكورين في أعاله. -ح 

ثانياً: إكمال حصر المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة وحسب المعلومات 
 المتوفرة في الوزارة.

 ى استخدام النظام االلكتروني في إدارة أعمال الهيأة.ثالثاً: التدريب عل

 رابعاً: إعداد بطاقة الضمان الصحي الوطنية اإللزامية وشكلها ومحتواها.

خامساً: إصدار قائمة بالخدمات غير المشمولة بالضمان الصحي مع مراعاة 
 ( من هذا القانون.16احكام البند )عاشراً( من المادة )

 الفصل الثامن

 االجراء الثالث

 :23المادة 

جراء الثالث بعد سنة تقويمية من نهاية االجراء الثاني كمرحلة يبدأ العمل باإل
 انتقالية.

 :24المادة 

 ينفذ خالل المرحلة االنتقالية ما يأتي:

أوالً: تسجيل كل مواطن عراقي في الهيأة والحصول على بطاقة الضمان 
 الصحي.

ي لدى طبيب عام او طبيب أسرة حكومي او ثانياً: تسجيل كل مواطن عراق
 خاص.

 ثالثاً: البدء بتطبيق نظام اإلحالة من قبل الوزارة .

 رابعاً: على الوزارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ البندين )ثانياً، ثالثاً(.
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 :25المادة 

تتعاقد الهيأة مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بضمنها المختبرات 
طباء وأطباء األسنان األعة والصيدليات والخيرية وعيادات وعيادات االش

الخاصة واية تشكيالت صحية معتمدة قانوناً في القطاع الخاص وحسب نظام 
 العقود الذي يصدره المجلس.

 :26المادة 

 تقدم الوزارة:

أوالً: برامج الصحة العامة في مراكز الرعاية الصحية األولية وباقي المؤسسات 
 ل الوزارة نفقاتها.الصحية وتتحم

ثانياً: كافة اللقاحات وخدمات الصحة المدرسية وبرامج رعاية األم والطفل 
 مجاناً في كافة المؤسسات الصحية وتتحمل الوزارة نفقاتها.

ثالثاً: اي خدمات اخرى تقررها القوانين النافذة دون تعارض مع احكام هذا 
 الهيأة مجتمعين.القانون وتصدر بتعليمات من الوزير ورئيس 

 الفصل التاسع

 بدالت االشتراك ونسب التغطية

 :27المادة 

أوالً: تحدد بدالت االشتراك للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع 
 الخاص والمواطنين ولمرة واحدة وكما يأتي:

الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع  -أ 
 ( مائة ألف دينار.100000)الخاص 

موظفو الدولة للدرجات األولى والثانية والثالثة وما يقابلهم في القطاع  -ب 
 ( خمسون ألف دينار.50000الخاص )

موظفو الدولة للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة وما يقابلهم في  -ج 
 ( خمسة وعشرون ألف دينار.25000القطاع الخاص )

 ى وما يقابلهم في القطاع الخاصموظفو الدولة للدرجات األخر -د 
 عشرة االف دينار. (10000)
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المواطنون غير المشمولين بالفقرات )أ، ب، ج، د( ممن شملهم هذا  -ه 
 ( عشرة الف دينار.10000القانون باالشتراك )

ثانياً: يعفى من بدالت االشتراك المنصوص عليها في البند )أوالً( من هذه 
 :المادة

 ة االجتماعية.المشمولون بنظام الرعاي -أ 
 المصابون باألمراض اآلتية: -ب 

 السرطان. -1
 األمراض النفسية والعقلية. -2
 أمراض الدم الوراثية. -3
 عجز الكلى المعالج بالديلزة. -4
 العوق الجسدي. -5
 العوق الذهني بضمنها داء التوحد. -6

 معاقو القوات المسلحة واالمنية بكافة اصنافها. -ج 
( 60تجاوزت أعمارهم )الذكور من غير الموظفين والمتقاعدين الذين  -د 

 سنة.
اإلناث من غير الموظفات والمتقاعدات اللواتي تجاوزت أعمارهن  -ه 

 سنة. (55)
 األطفال دون سن الخامسة. -و 
للوزير ورئيس الهيأة مجتمعين إضافة او حذف أي حالة تستدعي  -ز 

 ( من هذا القانون.27االستثناء ضمن البند )ثانياً/ب و ج( من المادة )

ل القسط الشهري للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع ثالثاً: يحدد ويشم
 الخاص وكما يأتي:

الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع  -أ 
 %( اثنان ونصف من المائة من الراتب الشهري الكلي.2٫5الخاص )

 %( واحد من1كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص ) -ب 
 المائة من الراتب الشهري الكلي.

يعفى المذكورون في البند )ثانياً/ب و ج( من هذه المادة من األقساط  -ج 
 الشهرية.

تصدر بتعليمات من الوزير والهيأة حاالت شمول وتحديد القسط  -د 
المذكورين في الفقرات )أ ، ب( من البند ثالثاً من هذه ر الشهري لغي

 المادة.
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ديل النسب الواردة في هذا القانون اء صالحية تعرلمجلس الوز -ه 
 وباقتراح من مجلس ادارة الهيأة.

 :28المادة 

أوالً: يشمل بدل القسط الشهري المدفوع من رب االسرة الفئات ادناه ويعفون 
 من دفع القسط الشهري.

 الزوج او الزوجة. -أ 
( 24( سنة والمستمرين بالدراسة لغاية سن )21األوالد لغاية عمر ) -ب 

 سنة.
 العازبات والمطلقات واألرامل من غير الموظفات.البنات  -ج 
 الوالدين )اذا كانا غير موظفين او متقاعدين(. -د 
 األخوات العازبات من غير الموظفات والمتقاعدات. -ه 

ثانياً: تستمر الزوجة المطلقة الموظفة او المتقاعدة باالستفادة من بدل االشتراك 
 لمدة سنة بعد الطالق.وتعفى من األقساط ودفع النسبة المقررة لألجور 

ثالثاً: تستمر األرملة الموظفة او المتقاعدة باالستفادة من بدل االشتراك وتعفى 
 من األقساط ودفع النسبة المقررة لألجور لمدة سنة بعد وفاة زوجها.

 :29المادة 

%( من قيمة الخدمات الصحية لمقدمي 10أوالً: يدفع المشمولون بالقانون نسبة )
 مراجعة.الخدمة عند ال

( من دفع أية 27ثانياً: يعفى المذكورون في البند )ثانياً/ب و ج( من المادة )
 مبالغ عند مراجعة المؤسسات الصحية.

 :30المادة 

أوالً: يدفع المشمولون بالقانون النسب التالية من قيمة الدواء وكلفة المختبر 
 واألشعة واألسنان.

وق وما يقابلهم في أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما ف -أ 
%( خمسون من المائة من سعر الدواء وكلفة 50القطاع الخاص )

 المختبر واألشعة واألسنان.



188 
 

%( خمسة 25كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص ) -ب 
 وعشرون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر واألشعة واألسنان.

( من هذا القانون 27اً/ب و ج( من المادة )ثانياً: يعفى المذكورون في البند )ثاني
 من دفع اي نسبة.

 :31المادة 

 أوالً: يدفع المشمولون بهذا القانون النسب التالية للعمليات الجراحية.

%( من كلفة العمليات الجراحية عند اجرائها في المستشفيات 10) -أ 
 )األجنحة الخاصة العاملة بنظام الضمان الصحي(. الحكومية 

كلفة العمليات الجراحية عند اجرائها في المستشفيات غير  %( من25) -ب 
 الحكومية.

ثانياً: ال تشمل النسب المشار اليها في البند )أوالً( عمليات التجميل باستثناء 
 الحاالت الناشئة عن الحروق والحوادث والتشوهات الخلقية الوالدية.

( من هذا القانون 27ادة )ثالثاً: يعفى المذكورون في البند )ثانياً/ب و ج( من الم
 من دفع اي نسبة.

رابعاً: للهيأة بالتنسيق مع الوزارة تعديل النسب المنصوص عليها في البند )أوالً( 
 من هذه المادة بحسب الضرورات والمستجدات.

 :32المادة 

يدفع أرباب العمل وأصحاب الشركات الخاصة والقطاع المختلط ما نسبته 
 واحد من المائة من دخل العمال والموظفين لتمويل الصندوق. %(1)

 :33المادة 

 يعفى بشكل مطلق كافة مراجعي أقسام وشعب الطوارئ.

 :34المادة 

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس اعادة النظر باألقساط الشهرية ونسبة 
 االقتصادية.الدعم المقدم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الظروف 
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 الفصل العاشر

 الرقابة والعقوبات

 :35المادة 

 تضع الهيأة بالتعاون مع الوزارة نظاماً رقابياً يشمل ما يأتي:

 أوالً: التزام مقدمي الخدمة بضوابط العقد.

 ثانياً: مراقبة حقوق المرضى ومدى التزام مقدمي الخدمة بها.

 إلرشادية.ثالثاً: االلتزام بالضوابط العلمية والدالئل ا

 رابعاً: مدى تطابق اإلجراءات الطبية مع التشخيص.

 خامساً: مدى تطابق العالج المصروف مع التشخيص.

 سادساً: جودة الخدمات الصحية.

 :36المادة 

 أوالً: يدفع المتأخر كافة األقساط المستحقة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

%( 2ة مالية مقدارها )ثانياً: يتحمل أرباب العمل وأصحاب الشركات غرام
اثنان من المائة من قيمة بدل االشتراك عن كل شهر تأخير لكل عامل او 

 موظف.

 ثالثاً: يلزم الطبيب المخالف لضوابط العقد بدفع الغرامة المحددة في العقد.

 رابعاً: تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

( خمسة ماليين 5٫000٫000خامساً: تلزم المستشفى بدفع غرامة مقدارها )
 دينار عن كل مخالفة لشروط العقد.

سادساً: يلزم الطبيب او المستشفى او المؤسسة الصحية بدفع غرامة مقدارها 
 ( مليون دينار عند منع مفتشي الهيأة من القيام بواجباتهم.1٫000٫000)

سابعاً: في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند 
 )سادساً( من هذه المادة.
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ثامناً: للهيأة فسخ العقد مع أي مؤسسة صحية تثبت مخالفتها لشروط العقد بعد 
 إجراء تحقيق إداري او فني.

( مائة الف دينار في حالة سوء 100000تاسعاً: للهيأة فرض غرامة مقدارها )
 استخدام بطاقة الضمان.

 الفصل الحادي عشر

 األحكام العامة والختامية

 الحكام المتعلقة بوزارة الصحةا

 :37المادة 

تفصل بموجب احكام هذا القانون وزارة البيئة عن وزارة الصحة وتعمل 
وتلغى جميع النصوص القانونية  2008( لسنة 37بقانونها النافذ رقم )

والقرارات الصادرة بدمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة وتنفذ هذه المادة بعد 
 لجريدة الرسمية.نشر هذا القانون با

 :38المادة 

الغاء ارتباط دوائر الصحة كافة من المحافظات وفكها عن مجالس المحافظات 
واعادتها بصورة مركزية الى وزارة الصحة والغاء جميع النصوص القانونية 
التي تتيح ارتباط دوائر الصحة في المحافظات وتنفذ هذه المادة بعد نشر هذا 

 ة.القانون بالجريدة الرسمي

 الفصل الثاني عشر

 احكام ختامية

 :39المادة 

 أوالً: تمارس شركات التأمين الحكومية والخاصة المجازة رسمياً عملها.

ثانياً: على كافة األجانب المقيمين في العراق الحصول على التأمين الصحي من 
خالل شركات التامين المجازة للحصول على الخدمات الصحية على أن تكون 

 وزارة الصحة ومتعاقدة مع الهيأة.في  مسجلة



191 
 

ثالثاً: على كافة الوافدين والزوار األجانب الحصول على التأمين الصحي من 
خالل شركات التأمين المجازة للحصول على الخدمات الصحية مهما كانت مدة 

 الزيارة.

رابعاً: ال يمنع هذا القانون المواطنين من االشتراك في أي مؤسسة تأمين إضافة 
 لهيأة الضمان الصحي.

 :40المادة 

على مجلس إدارة الهيأة إصدار أنظمة داخلية او تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا 
 القانون.

 :41المادة 

 ال يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 :42المادة 

 تي:أتلغى القرارات والقوانين كما ي

دوائر الدولة والقطاع االشتراكي أوالً: قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي 
 عند بداية تطبيق هذا القانون. 1985( لسنة 101) رقم

 1963( لسنة 131ثانياً: قانون ذيل قانون التأمين الصحي في االرياف رقم )
 وتعديالته.

لسنة  (211ثالثاً: قانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم )
1975. 

 :43المادة 

الوزراء فك ارتباط الهيأة عن الوزارة بعد مضي خمس سنوات من لمجلس 
 تأسيسها.

 :44المادة 

 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 رئيس الجمهورية
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 األسباب الموجبة

بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان 
وفي أي وقت ولتخفيف األعباء المالية عن المواطنين والحد من ارض الوطن 

من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي والعدالة الصحية المنصوص عليها في 
( )أوالً وثانياً( من الدستور العراقي لتعزيز تطبيق قانون الضمان 30المادة )

تمتع الصحي بشكل سليم وارجاع دوائر الصحة وفصلها عن المحافظات لت
   المحافظات بخدمات صحية متساوية، ُشرع هذا القانون.

  


