قانوف رقـ ( )3لسنة 3993ـ

بشأف مكافحة االتجار واالستعماؿ
غير المشروعيف لممخدرات و المؤثرات العقمية

باسـ الشعب.
رئيس مجمس الرئاسة:

بعد اإلطالع عمى دستور الجميورية اليمنية.

وعمى اإلعالف الدستوري الصادر بتاريخ/31 :نوفمبر3991/ـ
وبعد موافقة مجمس النواب ،ومصادقة مجمس الرئاسة.
أصدرنا القانوف اآلتي نصو-:
الفصؿ األوؿ

التسمية والتعاريؼ
مادة( :)3أ -يسمى ىذا ( القانوف قانوف مكافحة االتجار واالستعماؿ غير المشروعيف لممخدرات
والمؤثرات العقمية).

ب -ألغراض تطبيؽ ىذا القانوف يكوف لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أماـ كؿ منيا ما لـ يقتض
سياؽ النص خالؼ ذلؾ-:

الجية اإلدارية :ىي وزارة الصحة أو وزارة الزراعة بحسب األحواؿ ويدخؿ في اختصاص وزارة الزراعة فيما

يتعمؽ بالجدوؿ رقـ (.)5

الشركة :الشركة اليمنية لصناعة وتجارة األدوية.
المؤسسة :المؤسسة الوطنية لألدوية.

الجداوؿ :ىي القوائـ المرفقة بالقانوف والمتفقو مع الجداوؿ الدولية ،وتعد جزءا ال يتج أز مف ىذا القانوف.

الجدوؿ رقـ ( :)3ىو الجدوؿ الذي يحتوي عمى جميع المواد المخدرة الخطرة بتركيز عاؿ ودرجة نقاوة

عالية ،ويحظر جمبيا أو تصديرىا أو التنازؿ عنيا بأية صفو أو التدخؿ كوسيط أو مستخدـ باجر أو بدوف

أجر إال أنو يجوز لوزارة الصحة لدواعي الحاجة الماسة إصدار إذف مسبؽ بجمب بعضيا أو تصديرىا

لألغراض الطبية والعممية فقط وبكميات محدده تخضع إلشرافيا المباشر ،ويحتوي ىذا الجدوؿ عمى أسـ

المادة ومشتقاتيا وجزئياتيا التركيبية وعناصرىا واسـ مصطمحيا العممي واسميا المعروؼ تجارياً.

الجدوؿ رقـ ( :)1ىو الجدوؿ الذي يشتمؿ عمى مستحضرات تحتوي عمى بعض المواد المخدرة بمقادير
محددة وال يسري عمييا النظاـ المطبؽ عمى المواد المخدرة مثاؿ المبوس المحتوي عمى يود وفورـ

ومورفيف -والمصاقات المحتوية عمى األفيوف بمقادير محددة .

الجدوؿ رقـ ( :)3ىو الجدوؿ المحتوي عمى مواد وعقاقير تخضع لبعض القيود المفروضة عمى المواد

المخدرة جرى تنظيميا طبقاً ألحكاـ الفصؿ السادس مف ىذا القانوف وىي مواد أو مستحضرات تحتوي عمى
مادة مف المواد المخدرة أصال بكمية تزيد عمى ( )311ممي جراـ في الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزىا في

المستحضر الواحد عف( )%1.5ولدى السماح بجمب ىذه المواد وجب إتباع األحكاـ المقررة لمقيد واألخطار
المنصوص عمييا في المادتيف ( 31و )33مف ىذا القانوف.

الجدوؿ رقـ ( :)1ىو الجدوؿ الذي يتضمف الحد األقصى لكميات المواد المخدرة الذي ال يجوز لألطباء
البشرييف أو أطباء األسناف الحائزيف عمى دبموـ أو بكالوريوس تجاوزه في وصفو طبية واحدة.

الجدوؿ رقـ ( :)5ىو الجدوؿ المحتوي عمى النباتات الممنوع زراعتيا عمى سبيؿ الحصر وينظميا القانوف

طبقاً ألحكاـ الفصؿ السابع منو.

الجدوؿ رقـ( :)6ىو الجدوؿ المحتوي عمى أجزاء معينو مف النباتات الممنوع زراعتيا لكنيا ال تحتوي عمى
أي مواد مخدرة وتعد مستثناة مف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف.

(ج)تعتبر مواد مخدرة ومؤثرات عقميو في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف المواد المبينة في الجدوؿ رقـ ()3

الممحؽ بيذا القانوف ويستثنى منيا المستحضرات الواردة في الجدوؿ رقـ (.)1
الفصؿ الثاني
في الجمب والتصدير والنقؿ

مادة( )1يحظر عمى أي شخص أف يجمب أو يصدر أو ينتج أو يممؾ أو يحرز أو يشترؾ أو يبيع مواد

مخدرة أو يتبادؿ عمييا أو ينزؿ عنيا بأي صفة أو أف يتدخؿ بصفتو وسيطاً أو مستخدما بأجر أو بدوف
اجر إال في األحواؿ المنصوص عمييا في ىذا القانوف وبالشروط المبينة فيو.

مادة( -:)3ال يجوز جمب المواد المخدرة ميما كانت الوجية النيائية ليا ..كما ال يجوز تصديرىا إال في
الحاالت المستثناة طبقا ليذا القانوف بموجب ترخيص كتابي مسبؽ مف الجية المختصة (وزارة الصحة)

وبتوقيع الوزير.

مادة( :)1أ -ال يجوز منح إذف الجمب المشار إليو في المادة الثالثة لالستخدامات الطبية والعممية إال

لمجيات اآلتية-:

 -3المؤسسات الصحية الحكومية.

 -1الشركة اليمنية لصناعة وتجارة األدوية.
 -3المؤسسة الوطنية لألدوية.

 -1معامؿ التحاليؿ الكيمائية واألبحاث العممية وكميات ومعاىد العموـ الخاضعة إلشراؼ وزارة الصحة .

(ب) :تتولى الشركة اليمنية لصناعة وتجارة األدوية والمؤسسة الوطنية لألدوية تمبية احتياجات المؤسسات

الصحية الخاصة الحاصمة عمى ترخيص خاص مف وزارة الصحة  ،وكذا الصيدليات المطابقة لالشتراطات
والمواصفات التي تحددىا وزارة الصحة طبقاً لممادة ( )7مف ىذا القانوف والحاصمة عمى ترخيص خاص
مف الوزارة لتمبية االحتياجات الطبية  ،وفقاً لمشروط والضوابط الواردة في ىذا القانوف وقانوف ممارسة

الميف الطبية .ولوزارة الصحة رفض طمب الحصوؿ عمى اإلذف أو خفض الكمية المطموبة وفي كؿ األحواؿ

ال يجوز منح إذف قابؿ لمتجزئة ميما كانت األسباب ويبيف في الطمب اسـ الطالب والصفة التي تؤىمو

لتوقيع الطمب وأسـ المادة المخدرة كاممة  ،وطبيعتيا والكمية التي يريد جمبيا مع بياف األسباب التي تبرر

الجمب  ،وكذلؾ البيانات األخرى التي تطمبيا منو وزارة الصحة .

مادة ( :)5ال تسمـ المواد المخدرة التي تصؿ إلى الجمارؾ أال بموجب إذف سحب كتابي تعطيو وزارة
الصحة لممأذوف لو بالجمب يتـ تسميمو لمصمحة الجمارؾ ،وعمى مصمحة الجمارؾ حاؿ تسميـ إذف السحب

إشعار وزارة الصحة بصورة منو.

مادة ( :)6ال يجوز جمب المواد المخدرة أو تصديرىا أو نقميا داخؿ طرود محتوية عمى مواد أخرى ،ويجب
أف يكوف إرساليا حتى ولو كانت بصفة عينيو داخؿ طرود مأمونة وأف يبيف عمييا أسـ المادة المخدرة
بالكامؿ وطبيعتيا ونسبتيا وكميتيا والجية المرسؿ إلييا.

مادة ( :)7يتبع في شأف منح إذف التصدير ذات الشروط واألحكاـ المقررة ألذف الجمب.
الفصؿ الثالث

في االتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقمية
مادة ( :)8ال يجوز االتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقمية أال في حدود األصناؼ المصرح بيا في

الجدوؿ ولألغراض الطبية والعممية بعد الحصوؿ عمى ترخيص خاص بذلؾ مف وزارة الصحة وال يجوز منح

ىذا الترخيص إلى األشخاص اآلتي ذكرىـ-:

أ -المحكوـ عميو بعقوبة جريمة جسيمة أو غير جسيمة بما في ذلؾ الجرائـ الواردة في ىذا القانوف.
ب -مف سبؽ فصمو تأديبيا مف الوظائؼ العامة ألسباب مخمة بالشرؼ أو األمانة.

مادة( :)9ال يرخص باالتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقمية لألغراض الطبية والعممية وفي حدود
المواد المسموح بصرفيا أال في صيدليات خاصة في المحافظات يصدر بمواصفاتيا وشروطيا قرار مف

وزير الصحة ،وال يجوز أف يكوف لممحؿ المذكور باب دخوؿ مشترؾ مع سكف أو عيادة أو معمؿ أو محؿ
تجاري أو صناعي أو أي مكاف أخر ،وال أف يكوف لو منافذ تتصؿ بشيء مف ذلؾ.

مادة( :)31يعيف لكؿ صيدلية مف الصيدليات المرخص ليا طبقا لممادة ( )9مف ىذا القانوف ،صيدلي
مؤىؿ يكوف مسئوال عف إدارتيا.

مادة( :)33ال يجوز لمشركة اليمنية لصناعة وتجارة األدوية أو المؤسسة الوطنية لألدوية أف يبيعوا أو
يسمموا ىذه المواد أو ينزلوا عنيا بأية صفة كانت ،إال لألشخاص اآلتيف-:

أ -مديري الصيدليات المرخص ليا في االتجار.

ب -مديري مصانع المستحضرات(التي تدخؿ المواد المخدرة في تركيبيا)

ج -مديري صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا مف الصيادلة.
كما يجوز ليـ أف يبيعوا أو يسمموا أو ينزلوا عف ىذه المواد المخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص

عمييا في المادة( )39إلى األشخاص اآلتيف-:

أ -األطباء الذيف تخصصيـ المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بيا صيادلة.

ب -مديري معامؿ التحاليؿ الكيميائية والصناعية واألبحاث العممية.

ج -مصالح الحكومة ذات العالقة والكميات ومعاىد العموـ المعترؼ بيا وال يتـ تسميـ المواد المخدرة

المبيعة أو التي نزؿ عنيا أال إذا قدـ المستمـ إيصاال مف أصؿ وثالث صور مطبوعة عمى كؿ منيا أسـ

وعنواف الجية المستممة وموضحا بالقمـ السائؿ اسـ المواد المخدرة بالكامؿ وطبيعتيا ونسبتيا وتأريخ
التحرير وكذا الكمية باألرقاـ والحروؼ.

ويجب أف يوقع المستمـ أصؿ اإليصاؿ وصوره الثالث واف يختميا بخاتـ خاص بالجية المستممة مكتوبا في

وسطو كممة مخدر.

وعمى مدير الشركة أو المؤسسة أف يؤشر عمى اإليصاؿ وصرره الثالث بما يفيد الصرؼ وتأريخو وأف

يحتفظ بالنسخة األصمية ويعطي المتسمـ إحدى الصور وترسؿ الصورتاف بكتاب مسجؿ تحت التوقيع عميو

إلى وزارة الصحة في اليوـ التالي لتأريخ الصرؼ عمى األكثر.

مادة ( :) 31جميع المواد المخدرة الواردة لمصيدلية المرخص ليا في االتجار بيا وكذا المصروفة منيا
يجب قيدىا أوال بأوؿ في اليوـ ذاتو في دفاتر خاصة مرقومة صحائفيا ومختومة بخاتـ وزارة الصحة ويجب
أف يذكر بيذه الدفاتر تأريخ الورود وأسـ البائع وعنوانو وتأريخ الصرؼ وأسـ المشتري وعنوانو ويذكر في

الحالتيف أسـ المواد المخدرة بالكامؿ وطبيعتيا وكميتيا ونسبتيا وكذلؾ جميع البيانات التي تقررىا وزارة

الصحة.

مادة ( :)33عمى مديري الصيدليات المرخص ليا باالتجار في المواد المخدرة أف يرسموا بكتاب مسجؿ

تحت التوقيع إلى وزارة الصحة في األسبوع األوؿ مف كؿ شير كشفا موقعا عميو منيـ مبيناً بو الوارد مف
المواد المخدرة والمصروؼ منيا خالؿ الشير السابؽ والباقي منيا طبقاً لمنماذج التي تعدىا وزارة الصحة

ليذا الغرض.

الفصؿ الرابع

في الصيدليات

مادة ( :)31ال يجوز لمصيادلة أف يصرفوا مواد مخدرة إال بتذكرة طبية مف طبيب بشري أو طبيب أسناف
حائز عمى دبموـ أو بكالوريوس لصرؼ العالج وتحفظ األصؿ لدى الصيدلية بعد الصرؼ ..أما إذا تـ

الصرؼ بموجب بطاقة رخصة فيؤشر عمييا بما يفيد تماـ الصرؼ وتاريخو واسـ الصيدلية التي تـ الصرؼ

منيا وتحفظ صورة فوتوغرافية لمبطاقة لدى الصيدلية.

مادة( :) 35يحظر عمى الصيادلة صرؼ مواد مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بيا

عمى الكميات المقررة بالجدوؿ ( ، )1ومع ذلؾ إذا استمزمت حالة المريض زيادة تمؾ الكميات فعمى الطبيب
المعالج أف يطمب بطاقة رخصو بالكميات الالزمة ليذا الغرض.

مادة ( :)36يصدر وزير الصحة قرار بالبيانات والشروط الواجب توافرىا في تحرير التذاكر الطبية التي

توصؼ بيا مواد مخدرة لمصرؼ مف الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات
وتصرؼ التذاكر مف دفاتر مختومة بخاتـ وزارة الصحة  ،تسمـ باألثماف التي تقررىا تمؾ الجية عمى إف ال

يتجاوز ثمف التذكرة مع الصورة ثالثة رياالت.

ولموزير تحديد المقادير التي ال يصح مجاوزة صرفيا لكؿ مريض شيرياً.

مادة ( :)37ال يجوز لمصيادلة صرؼ مواد بموجب تذاكر طبية تحتوي عمى مواد مخدرة بعد مضي عشرة
أياـ مف تأريخ تحريرىا  ،وال يجوز ليـ الصرؼ بموجب صورة التذاكر الطبية أو صور بطاقات الرخص.

مادة ( :)38يجب أف تقيد جميع المواد المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوـ ورودىا وكذا المنصرؼ منيا أوال
بأوؿ في ذات يوـ صرفيا في دفتر خاص لموارد والمنصرؼ مرموقة صحائفو ومختومة بخاتـ وزارة الصحة

 ،ويذكر في القيد بحروؼ واضحة البيانات اآلتية :
أوالً :فيما يخص بالوارد:

تأريخ الورود واسـ البائع وعنوانو ونوع المادة المخدرة وكميتيا واسميا التجاري.

ثانياً :فيما يخص بالمنصرؼ:

أ -أسـ وعنواف محرر التذكرة.

ب -اسـ المريض بالكامؿ ولقبو وسنو وعنوانو.

ج -التأريخ الذي صرؼ فيو الدواء ورقـ القيد في دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية المواد المخدرة الذي

يحتوى عمييا ويدوف بيذا الدفتر عالوة عمى ذلؾ جميع البيانات األخرى التي يصدر بيا قرار مف وزير

الصحة.

مادة ( :)39يجوز لمصيدليات صرؼ مواد مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عمييا في المواد

( )13،11 ،11مف ىذا القانوف لألشخاص اآلتييف:

أ -األطباء البشرييف واألطباء البيطرييف وأطباء األسناف الحائزيف عمى دبموـ أو بكالوريوس.

ب -األطباء الذيف تكفميـ المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بيا صيدلية.

مادة ( :)11تصرؼ بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة مف وزارة الصحة بعد تقديـ طمب يبيف فيو

ما يأتي-:

أ -أسماء المواد المخدرة كاممة وطبيعة كؿ منيا.
ب -الكمية الالزمة المطموبة.

ج -جميع البيانات األخرى التي يمكف أف تطمبيا وزارة الصحة وليذه الجية رفض إعطاء الرخصة أو
خفض الكمية المطموبة.

مادة ( :) 13يجب أف يبيف في بطاقة الرخصة ما يأتي-:

أ -اسـ صاحب البطاقة ولقبو وصناعتو وعنوانو.

ب -كمية المواد المخدرة التي يصرح بصرفيا بموجب البطاقة وكذلؾ أقصى كمية يمكف صرفيا في الدفعة
الواحدة.

ج -التأريخ الذي ينتيي فيو مفعوؿ البطاقة.
مادة ( :)11يجب عمى الصيادلة أف يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوىا وتواريخ الصرؼ واف

يوقعوا عمى ىذه البيانات ،وال يجوز تسميـ المواد المخدرة بموجب بطاقة الرخصة آال بإيصاؿ مف صاحب

البطاقة موضح بالمداد األسود السائؿ -:التأريخ ،وأسـ المادة المخدرة كاممة ،وكميتيا باألرقاـ والحروؼ،

ورقـ بطاقة الرخصة ،وتأريخيا.

وعمى صاحب البطاقة ردىا إلى وزارة الصحة خالؿ أسبوع مف تأريخ انتياء مفعوليا.

مادة ( :)13عمى مديري الصيدليات أف يرسموا إلى الجية التي تعينيا وزارة الصحة خالؿ الخمسة عشر
يوما األولى مف شيري يناير ويوليو مف كؿ سنة بكتاب مسجؿ تحت التوقيع كشفا تفصيميا موقعا منيـ
عف الوارد والمنصرؼ والباقي مف المواد المخدرة خالؿ الستة األشير السابقة وذلؾ عمى النموذج الذي

تصدره وزارة الصحة ليذا الغرض.

مادة ( :)11عمى كؿ شخص ممف ذكروا في المادتيف ( )39 ،33رخص لو بحيازة المواد المخدرة أف يقيد

الوارد والمنصرؼ مف ىذه المواد أوال بأوؿ في اليوـ ذاتو وفي دفتر خاص مرقومة صحائفو ومختومة بخاتـ

وزارة الصحة مع ذكر اسـ المريض أو اسـ صاحب الحيواف كامال ولقبو وسنو وعنوانو إذا كاف الصرؼ مف

المستشفيات أو المستوصفات أو العيادات واذا كاف الصرؼ ألغراض عممية فيبيف الغرض الذي استعممت

فيو ىذه المواد.

الفصؿ الخامس

في إنتاج المواد المخدرة

وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عمييا

مادة ( :)15يحظر إنتاج أو استخراج أو فصؿ أو صنع أي مادة مف المواد الواردة بالجدوؿ رقـ (.)3
مادة ( :)16يحظر في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخؿ في تركيبيا مواد مخدرة أال
بعد الحصوؿ عمى الترخيص المنصوص عميو في المادة ( )8وال يجوز ليذه المصانع استعماؿ المواد

المخدرة التي توجد لدييا إال في صنع المستحضرات التي تنتجيا وعمييا أف تتبع أحكاـ المادتيف

( )33131فيما يتعمؽ بما يرد إلييا مف المواد المخدرة و أحكاـ المواد ()33 ،31 ،33فيما يتعمؽ بما
تنتجو مف مستحضرات طبية تدخؿ في تركيبيا إحدى المواد المخدرة بأية نسبة كانت.
الفصؿ السادس

في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة

مادة( :)17يحظر إنتاج أو استخراج أو فصؿ أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقؿ أو تسميـ أي مف المواد
الواردة في الجدوؿ رقـ ( )3وذلؾ في غير األحواؿ المصرح بيا في ىذا القانوف ،وتسرى أحكاـ الفصؿ

الثاني منو عمى جمب ىذه المواد وتصديرىا وفي حالة جمب الشركة أو المؤسسة المرخص ليا باالتجار في
المواد المخدرة ألي مادة مما ورد في الجدوؿ رقـ ( )3وجب عمييا إتباع أحكاـ القيد واإلخطار المنصوص

عمييا في المادتيف (.)33 ،31

الفصؿ السابع

في النباتات الممنوع زراعتيا

مادة ( :)18يحظر زراعة النباتات المبينة بالجدوؿ رقـ (.)5

مادة ( :)19يحظر عمى أي شخص أف يجمب أو يصدر أو ينقؿ أو يممؾ أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو
يتبادؿ أو يتسمـ أو يسمـ أو يتنازؿ عف النباتات المذكورة في الجدوؿ رقـ ( )5في جميع أطوار

نموىا ،وكذلؾ بذورىا مع استثناء أجزاء مف النباتات المبينة بالجدوؿ رقـ (.)6

مادة ( :)31لوزير الزراعة الترخيص لممصالح الحكومية ومعاىد العموـ بزراعة أي نبات مف النباتات

الممنوعة زراعتيا و ذلؾ لألغراض أو البحوث العممية بالشروط التي يضعيا لذلؾ ولموزير أف يرخص في

جمب النباتات المبينة بالجدوؿ رقـ ( )5وبذورىا وفي ىذه الحالة تخضع ىذه النباتات والبذور ألحكاـ
الفصميف الثاني والثالث مف ىذا القانوف.

الفصؿ الثامف
أحكاـ عامو

مادة ( :)33يجب حفظ الدفاتر المنصوص عمييا في المواد ( )16 ،11 ، 38 ،31لمدة عشر سنوات مف
تأريخ آخر قيد تـ فييا كما تحفظ اإليصاالت المنصوص عمييا في المواد ( )16 ، 11 ، 33والتذاكر

الطبية المنصوص عمييا في المادة ( )31لممدة ذاتيا مف التأريخ المبيف عمييا.

مادة ( :)31لوزير الزراعة بقرار يصدره أف يعدؿ في الجداوؿ الممحقة بيذا القانوف بالحذؼ وباإلضافة أو

بتغيير النسب الواردة فييا ويستثنى الحذؼ مف الجدوؿ األوؿ وشير القرار في الجريدة الرسمية.
الفصؿ التاسع

مادة ( :)33يعاقب باإلعداـ-:

في العقوبات

أ -كؿ مف صدر أو جمب مواد مخدرة بقصد االتجار أو الترويج قبؿ الحصوؿ عمى الترخيص المنصوص
عميو في المادة ( )3مف ىذا القانوف.

ب -كؿ مف أنتج أو استخرج أو فصؿ أو صنع مواد مخدرة وكاف ذلؾ بقصد االتجار بالمخالفة ألحكاـ ىذا
القانوف.

مادة ( :)31يعاقب باإلعداـ أو بالسجف لمدة خمسة وعشريف سنة:

أ -كؿ مف تممؾ أو حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سمـ أو نقؿ أو قدـ لمتعاطي مادة مخدرة وكاف ذلؾ
بقصد االتجار فييا بأية صورة وذلؾ في غير األحواؿ المصرح بيا في ىذا القانوف.

ب -كؿ مف زرع نباتا مف النباتات الواردة في الجدوؿ الخامس أو صدر أو جمب أو حاز أو أحرز أو

أشترى أو باع أو سمـ أو نقؿ نباتا مف ىذه النباتات في أي طور مف أطوار نموىا ىي أو بذورىا وكاف ذلؾ

بقصد االتجار أو اتجر فييا بأية صورة وذلؾ في غير األحواؿ المصرح بيا في ىذا القانوف.

ج -كؿ مف رخص لو في حيازة مواد مخدرة الستعماليا في غرض مف أغراض معينو وتصرؼ فييا بأية
صورة كانت في غير تمؾ األغراض.

د -كؿ مف أدار أو أعد أو ىيأ مكانا لتعاطي المخدرات.

مادة ( :)35يعاقب باإلعداـ أو بالسجف مدة خمس وعشريف سنو كؿ مف قدـ لمتعاطي بغير مقابؿ مواد
مخدرة أو سيؿ تعاطييا في غير األحواؿ المصرح بيا في ىذا القانوف.

مادة ( :)36يحكـ في كؿ األحواؿ بمصادرة األمواؿ المتحصمة مف ىذه الجرائـ أيا كاف نوعيا كما يحكـ
بمصادرة وسائؿ النقؿ التي تكوف قد استخدمت في الجريمة وكذا بإتالؼ المواد المخدرة المضبوطة.

مادة ( :) 37ال يجوز في تطبيؽ المواد السابقة النزوؿ عف العقوبة المقررة لمجريمة إال إلى العقوبة التالية
مباشرة فقط.

مادة ( :)38مع مراعاة أحكاـ المادة السابقة يعاقب بالسجف لمدة خمس سنوات كؿ مف حاز أو اشترى أو
أنتج أو استخرج أو فصؿ أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا مف النباتات الواردة في الجدوؿ رقـ ( )5أو

حازىا أو اشتراىا وكاف ذلؾ بقصد التعاطي أو االستعماؿ الشخصي وذلؾ كمو ما لـ يثبت انو قد رخص لو
بذلؾ بموجب تذكرة طبية أو طبقاً ألحكاـ ىذا القانوف.

ويجوز لممحكمة بدال مف توقيع العقوبة المنصوص عمييا في ىذه المادة أف تأمر بإيداع مف ثبت إدمانو

عمى تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي تنشا ليذا الغرض ليعالج فييا إلى أف تقرر المجنة المختصة

ببحث حالة المودعيف بالمصحات المذكورة اإلفراج عنو وال يجوز أف تقؿ مدة البقاء بالمصحة عف ستة

أشير.

ويصدر بتشكيؿ واختصاصات المجنة المشار إلييا في الفقرة السابقة قرار جميوري وال يجوز أف يودع
المصحة مف سبؽ إيداعو بيا ثالث مرات لـ يمض عمى خروجو منيا أكثر مف خمس سنوات.

وال تقاـ الدعوى الجنائية عمى مف يتقدـ مف متعاطي المواد المخدرة مف تمقاء نفسو لممصحة لمعالج،

ويبقى بالمصحة إلى أف تقرر المجنة المشار إلييا في ىذه المادة اإلفراج عنو ،وال يجوز أف تقؿ مدة البقاء

بالمصحة عف ستة أشير وال تزيد عف سنتيف.

مادة ( :)39مع عدـ اإلخالؿ بأية عقوبة اشد ينص عمييا القانوف يعاقب بالعقوبة المنصوص عمييا في

المادة السابقة كؿ مف حاز أو أحرز أو أشترى أو سمـ أو نقؿ أو أنتج أو أستخرج أو فصؿ أو صنع مادة

مخدرة أو زرع نباتا مف النباتات الواردة في الجدوؿ رقـ ( )5وكاف بغير قصد االتجار أو التعاطي أو

االستعجاؿ الشخصي وذلؾ في غير األحواؿ المصرح بيا قانونا.

مادة ( :)11يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنو كؿ مف ظبط في أي مكاف أعدا و ىيأ لتعاطي المخدرات
وكاف يجرى فيو تعاطييا مع عممو بذلؾ وال ينطبؽ حكـ ىذه المادة عمى الزوج أو الزوجة أو أصوؿ أو

فروع ،أو إخوة أو أخوات مف أعد أو ىيأ المكاف المذكور.

مادة ( :)13يعاقب بالسجف مدة ال تقؿ عف عشر سنوات كؿ مف تعدى عمى أحد الموظفيف أو
المستخدميف العمومييف القائميف عمى تنفيذ ىذا القانوف أو قاومو بالقوة أو العنؼ أثناء تأدية وظيفتو أو

بسببيا.

وتكوف العقوبة بالسجف لمدة خمس عشرة سنو إذا حصؿ مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح ،نشأ عنو

عاىة مستديمة يستحيؿ برؤىا أو إذا كاف الجاني يحمؿ سالحا أو كاف مف رجاؿ السمطة المنوط بيـ
المحافظة عمى األمف وذلؾ مع عدـ اإلخالؿ بأية عقوبة اشد ينص عمييا قانوف آخر..

وتكوف العقوبة اإلعداـ إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليو في الفقرة السابقة إلى الموت.

مادة ( :)11يعاقب باإلعداـ كؿ مف قتؿ عمدا أحد الموظفيف أو المستخدميف العمومييف القائميف عمى
تنفيذ ىذا القانوف أثناء تأدية وظيفتو أو بسببيا.

مادة ( :) 13يحكـ في جميع األحواؿ بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرىا في

الجدوؿ رقـ ( )5واتالفيا ينظر السمطة القضائية المختصة وكذلؾ مصادرة األدوات ووسائؿ النقؿ التي
تكوف قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وتخصص األدوات ووسائؿ النقؿ التي تكوف قد استخدمت في

ارتكاب الجريمة وتخصص األدوات ووسائؿ النقؿ المحكوـ بمصادرتيا لصالح الجية التي تولت ضبطيا.

مادة ( :)11مع عدـ اإلخالؿ بالمواد السابقة يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد عمى سنو واحد .أو بغرامو ال

تزيد عمى خمسة ألؼ لاير كؿ مف رخص لو باالتجار في المواد المخدرة أو حيازتيا ولـ يمسؾ الدفاتر

المنصوص عمييا في المواد ( )16 ،11 ،38 ،31ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى خمسة أشير أو
بغرامو ال تزيد عمى عشريف ألؼ لاير كؿ مف رخص لو باالتجار في المواد المخدرة أو حيازتيا ولـ يقـ

بالقيد في الدفاتر المنصوص عمييا في المواد ( ،)16 1 111 381 31ويعاقب بذات العقوبة المقررة في
الفقرة األولى مف ىذه المادة كؿ مف يحوز مواد مخدرة أو يحرزىا بكميات تزيد عمى الكميات الناتجة مف

تعدد عمميات الوزف أو تقؿ عنيا بشرط أال تزيد الفروؽ عمى ما يأتي:
أ %31 -في الكميات التي ال تزيد عمى جراـ واحد.

ب %5 -في الكميات التي تزيد عمى جراـ حتى  15جراما بشرط أال يزيد مقدار التسامح عمى 51
مميجراـ.

ج %1 -في الكميات التي تزيد عمى  %15جراـ.
د %5 -في المواد المخدرة السائمة أياً كاف مقدارىا.

مادة ( :)15يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنو كؿ مف أنتج أو أستخرج أو فصؿ أو صنع أو جمب أو

صدر أو حاز بقصد االتجار أي مادة مف المواد الواردة في الجدوؿ رقـ ( )3وذلؾ في غير األحواؿ المصرح

بيا قانونا وفي جميع األحواؿ يحكـ بمصادرة وأتالؼ المواد المضبوطة.

مادة ( :)16يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثالثة أشير كؿ مف ارتكب أية مخالفة أخرى ألحكاـ ىدا
القانوف أو الق اررات المنفذة لو ويحكـ باإلغالؽ عند مخالفة حكـ المادة (.)9

مادة ( :)17في جميع األحواؿ تكوف األحكاـ الصادرة بعقوبة الجريمة غير الجسيمة واجبة النفاذ فورا ،ولو
مع حصوؿ استئنافيا ،ويجوز لممحكمة أف تأمر بنشر ممخص الحكـ النيائي عمى نفقة المحكوـ عميو في
جريدتيف يوميتيف تعينيما المحكمة المختصة.

مادة ( :)18يحكـ بإغالؽ كؿ محؿ مرخص لو باالتجار في المواد المخدرة أو في حيازتيا أو أي محؿ آخر
غير مسكوف أو معد لمسكف إذا وقعت فيو إحدى الجرائـ المنصوص عمييا في المواد () 33،31،35

ويحكـ باإلغالؽ لمدة ال تقؿ عف ثالثة أشير وال تزيد عمى سنو إذا ارتكبت في المحؿ جريمة مف الجرائـ

المنصوص عمييا في المادة ( )38وفي حالة العودة يحكـ باإلغالؽ نيائيا.

مادة ( :)19يعفى مف العقوبات المقررة في المواد ( )35 ،33،،3كؿ مف بادر مف الجناة بإبالغ السمطات
العامة عف الجريمة قبؿ عمميا بيا فإذا حصؿ اإلبالغ بعد عمـ السمطات العامة بالجريمة تعيف أف يوصؿ

اإلبالغ فعال إلى ضبط باقي الجناة.

مادة ( :)51عند توافر دالئؿ كافية عمى قياـ حالة التمبس يكوف إلدارة مكافحة المخدرات وأقساميا
وفروعيا ومعاونييا مف الضباط وصؼ الضباط صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء

الجميورية ،وكذلؾ يكوف لمديري المناطؽ الجمركية ومعاونييـ صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص

بالجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف وفي نطاؽ الحرـ الجمركي.

مادة ( :)53لمفتشي اإلدارة العامة لمصيدليات بوزارة الصحة دخوؿ مخازف ومستودعات االتجار في المواد
المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات( التي يدخؿ

في تركيبيا مواد مخدرة) ومعامؿ التحاليؿ الكيميائية والصناعية ومعاىد العموـ ،وذلؾ لمتحقؽ مف تنفيذ
أحكاـ ىدا القانوف وليـ اإلطالع عمى الدفاتر واألوراؽ المتعمقة بالمواد المخدرة.

ويكوف ليـ صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعمؽ بالجرائـ التي تقع بيذه المحاؿ.

وليـ أيضا مراقبة تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف في المصالح الحكومية ذات العالقة

مادة ( :)51يكوف لمفتشي وزارة الزراعة ووكالئيـ والميندسيف الزراعييف والمساعديف والمعاونيف
الزراعييف صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائـ التي تقع بالمخالفة ألحكاـ المادتيف (،18

.)19

مادة ( :)53مع عدـ اإلخالؿ بالمحاكمة الجنائية يقوـ مأمور والضبط القضائي المنصوص عمييـ في ىذا
القانوف بقمع كؿ زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامو وجمع أوراقيا وجذورىا عمى نفقة مرتكبي الجريمة وتعدـ

ىده المضبوطات في حضور أحد وكالء النائب العاـ في مكاف الضبط أو في أي مكاف آخر إذا دعت

الضرورة إلى ذلؾ بعد تحرير محضر بما تـ عمى أف تؤخذ عينات منيا تحفظ بعد تحريزىا بمعرفة سمطة
التحقيؽ عمى ذمة المحاكمة إلى أف يفصؿ نيائيا في الدعوى الجنائية.

مادة ( :)51تبيف بقرار مف رئيس الوزراء بناء عمى عرض وزير الصحة مقدار المكافأة التي تصرؼ لكؿ

مف وجد أو ارشد أو ساىـ أو سيؿ أو أشترؾ في ضبط مواد مخدرة.

مادة ( :)55يجب عمى وزراء الداخمية والصحة والزراعة كؿ في مجاؿ اختصاصو إصدار الق اررات الالزمة
لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف.

مادة ( :)56يعمؿ بيذا القانوف مف تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
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