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ان نشــر الوعــي القانونــي بيــن اوســاط المجتمــع، ينطلــق مــن شــقين، 
ــي  ــك الت ــة تل ــون، وخاص ــواد القان ــوص وم ــر نص ــق االول نش الش
متعلقــة بقضايــا ذات عالقــة بحيــاة الفــرد، والشــق االخــر كيــف ننشــر 
ــاس،   ــن الن ــريحة م ــر ش ــى اكب ــه عل ــون، ونعمم ــرام القان ــة احت ثقاف
ــم  ــي يت ــة الت ــي الكيفي ــا ه ــاده، م ــن ســؤال مف ــى الذه ــادر ال ــا يتب وهن
بموجبهــا تعزيــز ثقافــة احتــرام القانــون، واآلليــات المتبعــة فــي نشــر 
ــزام المواطــن  ــن أفــراد المجتمــع، ومــدى تطبيــق والت ــة بي هــذه الثقاف
بهــذه القوانيــن، ومــن خــالل مــا تقــدم نســتطيع ان نقــول بــأن هنالــك 
نقصــا كبيــرا فــي الثقافــة القانونيــة لــدى بعــض شــرائح المجتمــع، ولــذا 
ــى  ــدى كل مواطــن الحــد األدن ــه مــن الضــروري ان يكــون ل نجــد ان
مــن هــذه الثقافــة، التــي تجعلــه علــى بينــة وبصيــرة بحقوقــه وواجباتــه 
ــم  ــن المفاهي ــط بي ــذا الخل ــب ه ــم تجن ــي يت ــك لك ــن، وذل ــو اآلخري نح
والــرؤى، وانطالقــا كمــا قلنــا مــن اهميــة نشــر الثقافــة القانونيــة بيــن 
اوســاط المواطنيــن والمقيميــن، فأننــا فــي جمعيــة االمــارات للمحاميــن 
والقانونييــن، اطلقنــا مبــادرة باســم )اقــراء قانــون(، وتهــدف هــذه 
الحملــة الــى نشــر الكتــاب القانونــي، بشــكل ميســر وســهل الوصــول 
االدراك  مســاحة  توســيع  هــي  فالغايــة  التكلفــة،  وبســعر  للقــارئ 
القانونــي بيــن افــراد المجتمــع، حتــى نصــل الــى اعلــى مســتوى مــن 

ــة اإلمــارات. ــة فــي مجتمــع دول ــة القانوني الثقاف



كلمة المكتبة
تعتبــر المكتبــة األكاديميــة بدبــي مــن أكبــر المكتبــات القانونيــة فــي 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المتخصصــة باالكتــب والمراجــع  دول
القانونيــة . فقــد تأسســت المكتبــة األكاديميــة ســنة 2001 و منــذُ 
ــي وكل مــا يهــم  ــدة وســباقه فــي المجــال القانون تأسيســها كانــت رائ
القانونيــن وأعضــاء الســلك القضائــي فــي الدولــة، و قــد تركــز 
إهتمامهــا علــى نشــر المعرفــة القانونيــة لكافــة أفــراد المجتمــع 
ــع  ــر م ــا المباش ــق إتصاله ــن طري ــك ع ــن وذل ــاً القانوني و خصوص
الحكوميــة  والجهــات  والشــركات  والــوزارات  المحامــاه  مكاتــب 
لتذويدهــم بالكتــب والمراجــع القانونيــة مــن خــالل موقعهــا المتميــز 
فــي محاكــم دبــي أو عــن طريــق فريــق العمــل المتكامــل الــذي 
يغطــي جميــع إمــارات الدولــة لتوفيــر الوقــت والجهــد علــى الســادة 
القانونييــن ومراجعتهــم الدوريــة عــن كل جديــد فــي وتزويدهــم بــكل 
مايحتاجونــه مــن نصــوص المــواد القانونيــة والمذكــرات اإليضاحيــة 
الخاصــة بذلــك مــن أجــل دعــم التطــور الثقافــي القانونــي والنهــوض 

ــة , ــي الســاحة القانوني ــه ف ب
المدير العام : األستاذ/ احمد نزار عرواني 

للتواصل معنا
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قانون اتحادي رقــم )14( لسنة 1995م

في شأن

مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة االمارات العربية المتحدة ،

بعد االطالع على الدستور المؤقت ، 

اختصاصــات  بشــأن   ،. 1972م  لســنة   1 رقــم  االتحــادي  القانــون  وعلــى 
، لــه  المعدلــة  والقوانيــن  الــوزراء  وصالحيــات  الــوزارات 

ــة  ــة مهن ــأن مزاول ــي ش ــنة 1975م .، ف ــم 7 لس ــادي رق ــون االتح ــى القان وعل
ــه ، ــة ل ــن المعدل ــري والقواني ــب البش الط

وعلــى القانــون االتحــادي رقــم 9 لســنة 1976م .، فــي شــأن االحــداث الجانحيــن 
، والمشردين 

ــة  ــة الصيدل ــي شــأن مهن ــم 4 لســنة 1983م .، ف ــون االتحــادي رق ــى القان وعل
ــة ، ــات الصيدالني والمؤسس

ــي شــأن مكافحــة المــواد  ــم 6 لســنة 1986م .، ف ــون االتحــادي رق ــى القان وعل
المخــدرة ومــا فــي حكمهــا ،

وعلى القانون االتحادي رقم 3 لسنة 1987م .، باصدار قانون العقوبات ،

وعلى القانون االتحادي رقم 36 لسنة 1992م .، في شأن رد االعتبار ،

وبنــاء علــى مــا عرضــه وزراء الداخليــة والعــدل والصحــة والزراعــة والثــروة 
الســمكية ، وموافقــة مجلــس الــوزراء ، وتصديــق المجلــس األعلــى لالتحــاد ،

أصدرنا القانون اآلتي :
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البـــاب األول

أحكــــام عـامـــــة

المادة )1(

يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض 
ســياق النــص بغيــر ذلــك :

المــواد المخــدرة : كل مــادة طبيعيــة أو تركيبيــة مــن المــواد المدرجــة فــي 
الجــداول أرقــام 1 و2 و3 و4 المرفقــة بهــذا القانــون .

ــي  ــة ف ــواد المدرج ــن الم ــة م ــة أو تركيبي ــادة طبيعي ــة : كل م ــرات العقلي المؤث
الجــداول أرقــام 5 و6 و7 و8 المرفقــة بهــذا القانــون .

االستيراد : ادخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الى اقليم الدولة .

التصدير : اخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من اقليم الدولة .

الجلب : احضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خارج اقليم الدولة 

النقــل : نقــل المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة فــي داخــل اقليــم الدولــة ، مــن 
مــكان الــى آخــر ، أو بطريــق الترانزيــت .

االنتاج : فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن اصلها النباتي .

الجهــة االداريــة المختصــة : الجهــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر 
الصحــة .
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المادة )2(

ال تســري أحــكام هــذا القانــون علــى أجــزاء النباتــات المبينــة فــي الجــدول رقــم 
)4( ) القســم الثالــث ( المرفــق بهــذا القانــون .

المادة )3(

يجــوز تعديــل الجــداول المرفقــة بهــذا القانــون بالحــذف أو االضافــة أو تغييــر 
ــا اال  ــل فيه ــال يجــوز التعدي ــام )1( و)2( و)4( و)5( ف ــداول أرق ــدا الج النســب ع

ــة فقــط . باالضاف

ويتــم التعديــل بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى عــرض وزيــر الصحــة 
ــا  ــي عضويته ــترك ف ــه ويش ــرار من ــكيلها ق ــدر بتش ــة يص ــة طبي ــة لجن ــد موافق بع

ــا .  ــاره وزيره ــة يخت ــل عــن وزارة الداخلي ممث

المادة )4(

ــم  ــون االتحــادي رق ــن القان ــى م ــادة االول ــادة )4( بموجــب الم عــدل نــص الم
ــخ نشــره –  ــه مــن تاري ــخ 2005/01/31م – ويعمــل ب ــم نشــره بتاري 2005/1 )ت

ــي : ــه التال ــى الوج ــح عل ــدد 424 ( . واصب الع

تنشــأ بــوزارة الصحــة وحــدات متخصصــة لعــالج اإلدمــان ويشــرف علــى كل 
وحــدة لجنــة تشــكل بقــرار مــن وزيــر الصحــة علــى أن يكــون مــن بيــن أعضائهــا 
ممثلــون لــوزارات الداخليــة والصحــة والعمــل والشــئون االجتماعيــة وقطــاع 
الشــئون اإلســالمية واألوقــاف بــوزارة العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف 

ــام . ــاره النائــب الع ــة العامــة يخت ــل للنياب وممث

كمــا تنشــأ بــوزارة العمــل والشــئون االجتماعيــة مراكــز للتأهيــل تشــرف عليهــا 
لجنــة تشــكل بقــرار مــن وزيــر العمــل والشــئون االجتماعيــة علــى النحــو الــوارد 

فــي الفقــرة األولــى مــن هــذه المــادة .
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المادة )5(

لوزيــر العــدل باالتفــاق مــع الوزيــر المختــص أو مــن يقــوم مقامــه تخويــل صفــة 
مأمــوري الضبــط القضائــي لبعــض موظفــي وزارتــي الصحــة ، والزراعــة والثروة 
الســمكية وموظفــي دوائــر الجمــارك كل فــي حــدود اختصاصــه فيمــا يتعلــق بتنفيــذ 

أحــكام هــذا القانــون .

البـــاب الثانــي

المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة )6(

ــم  ــون االتحــادي رق ــن القان ــى م ــادة االول ــادة )6( بموجــب الم عــدل نــص الم
ــره –  ــخ نش ــن تاري ــه م ــل ب ــخ 2005/1/31م – ويعم ــره بتاري ــم نش 2005/1 ) ت

ــي : ــه التال ــى الوج ــح عل ــدد 424 ( . واصب الع

ــاج  ــل وانت ــتخراج وفص ــع واس ــر وصن ــتيراد وتصدي ــب واس ــر جل 1 – يحظ
وحيــازة وإحــراز وتعاطــي المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة المبينــة فــي 
الجــداول أرقــام 1 و2 و4 و5 وســائر أوجــه النشــاط والتصرفــات األخــرى المتعلقــة 

بهــا .

2 – يجــوز إجــراء االســتعماالت الطبيــة المراقبــة كمــا يجــوز إجــراء األبحــاث 
العلميــة علــى المــواد المذكــورة بمعرفــة جهــة علميــة متخصصــة يصــدر بإنشــائها 
وتنظيمهــا وبيــان األحــكام المتعلقــة بممارســتها لنشــاطها قــرار مــن مجلــس الوزراء 



قانون المخدرات

- 11 -

بنــاء علــى عــرض وزيــر الصحــة وموافقــة اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
)3( مــن هــذا القانــون .

المادة )7(

ــم  ــون االتحــادي رق ــن القان ــى م ــادة االول ــادة )7( بموجــب الم عــدل نــص الم
ــره –  ــخ نش ــن تاري ــه م ــل ب ــخ 2005/1/31م – ويعم ــره بتاري ــم نش 2005/1 ) ت

ــي : ــه التال ــى الوج ــح عل ــدد 424 ( . واصب الع

يحظــر جلــب واســتيراد وتصديــر وصنــع واســتخراج وفصــل وإنتــاج وحيــازة  
وإحــراز وتعاطــي المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة المبينــة فــي الجــداول أرقــام 
ــي  ــا إال ف ــة به ــات األخــرى المتعلق 3 و6 و7 و8 وســائر أوجــه النشــاط والتصرف

األحــوال المرخــص بهــا وبالشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب .

المادة )8(

فــي جميــع األحــوال المرخــص فيهــا بحيــازة أو احــراز المــواد المخــدرة 
أو المؤثــرات العقليــة ، ال يجــوز أن تزيــد نســب فــروق الــوزن علــى النســب 

المنصــوص عليهــا فــي دســاتير األدويــة المقــررة .

المادة )9(

لوزيــر الصحــة أن يعهــد الــى بعــض موظفــي وزارتــه بالتفتيــش علــى الجهــات 
المرخــص لهــا بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون .
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الفصل األول

استيراد وتصدير ونقل المواد

المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة )10(

ــدرة  ــواد المخ ــر الم ــتيراد أو تصدي ــر اس ــادة )6( يحظ ــم الم ــاة حك ــع مراع م
والمؤثــرات العقليــة اال بمقتضــى اذن كتابــي مــن الجهــة االداريــة المختصــة .

المادة )11(

ال يجوز منح االذن المشار اليه في المادة السابقة اال للجهات اآلتية :

1 – الجهات الحكومية والمعاهد المعترف بها .

2 – المستشفيات والمستوصفات والمصحات الحكومية أو المرخص بها .

3 – معامــل التحاليــل الكيماويــة أو األبحــاث الطبيــة والعلميــة والصناعيــة 
ــا . ــص به المرخ

4 – مخــازن األدويــة والصيدليــات ومصانــع المســتحضرات الطبيــة المرخــص 
بهــا بشــرط أن تســتخدم صيدليــا مســئوال مرخصــا لــه بمزاولــة المهنــة .

5 – مكاتــب وســطاء ووكالء مصانــع وشــركات األدويــة والمســتحضرات 
الطبيــة المرخــص لهــم بمزاولــة هــذه المهنــة بشــرط أن يســتخدموا صيدليــا مســئوال 

مرخصــا لــه بمزاولــة المهنــة .

ويصــدر االذن باســم مديــر الجهــة أو المســئول عنهــا بصفتــه بنــاء علــى 
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طلــب موقــع منــه وذلــك علــى النمــوذج الــذي تعــده لهــذا الغــرض الجهــة االداريــة 
ــة . ــة المطلوب ــض الكمي ــح االذن أو خف ــض من ــة أن ترف ــذه الجه ــة ، وله المختص

المادة )12(

ال يجــوز منــح االذن المشــار اليــه فــي المــادة )10( مــن هــذا القانــون الــى أي 
مــن األشــخاص التاليــن مــا لــم يُــَرد اليــه اعتبــاره :

ــدة  ــة مقي ــة بعقوب ــرف أو االمان ــة بالش ــة مخل ــي جريم ــه ف ــوم علي 1 – المحك
للحريــة أو بالجلــد .

2 – المحكــوم عليــه فــي احــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون 
عــدا مــا نــص عليــه فــي البنديــن )1( و)2( مــن المــادة )51( .

3 – المحكــوم عليــه فــي جريمــة مــن جرائــم المــال أو العــرض او افســاد 
االخــالق أو التشــرد أو االشــتباه أو فــي الشــروع فــي أي مــن هــذه الجرائــم .

كمــا ال يجــوز منــح االذن المشــار اليــه لمــن ســبق فصلــه تأديبيــا ألســباب مخلــة 
بالشــرف أو االمانــة مــا لــم تنقــض ثــالث ســنوات مــن تاريــخ الفصــل .

المادة )13(

ال تســلم المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة التــي تصــل الــى الجمــارك اال 
بموجــب اذن ســحب كتابــي موقــع مــن المديــر المســئول عــن الجهــة المرخــص لهــا 

باالســتيراد علــى النمــوذج الــذي تعــده لذلــك الجهــة االداريــة المختصــة .

وعلــى ادارة الجمــارك المختصــة فــي حالــة االســتيراد أو التصديــر االحتفــاظ 
بــاذن الســحب أو اذن التصديــر وارســال نســخة منــه بعــد تســليم المــواد الــى الجهــة 

االداريــة المختصــة .
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المادة )14(

ال يجــوز اســتيراد أي مــن المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة أو تصديرهــا 
أو نقلهــا داخــل طــرود محتويــة علــى مــواد أخــرى ويجــب ارســالها حتــى ولــو كانت 
بصفــة عينــة داخــل طــرود مؤمــن عليهــا ويبيــن علــى غالفهــا باالضافــة الــى اســم 

المرســل اليــه وعنوانــه اســم المــادة وكميتهــا واســم المرســل وعنوانــه كامــال .

المادة )15(

علــى الجهــة االداريــة المختصــة أن تنشــئ ســجال خاصــا تقيــد بــه األذون 
ــن  ــة ويتضم ــرات العقلي ــواد المخــدرة أو المؤث ــر الم ــتيراد أو تصدي الصــادرة باس

ــة : ــات اآلتي ــوص البيان ــه الخص ــى وج ــجل عل الس

1 – اسم المرخص له وصفته وتاريخ ميالده وجنسيته ومحل اقامته .

2 – تاريخ االذن ورقمه .

3 – أنواع المواد وكمياتها بالحروف واالرقام .

4 – المكان الذي تودع فيه المواد .

5 – رقــم القيــد فــي الســجل التجــاري بالنســبة الــى الجهــات التــي يتعيــن قيدهــا 
فــي هــذا الســجل .

المادة )16(

يعتبــر اذن االســتيراد أو التصديــر ملغيــا اذا لــم يســتعمل خــالل ســتين يومــا مــن 
تاريــخ اصــداره .
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الفصـــل الثانــي

االتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة )17(

مــع مراعــاة حكــم المــادة )6( ال يجــوز االتجــار فــي المــواد المخــدرة أو 
ــة  ــك مــن الجهــة االداري ــى ترخيــص بذل ــة اال بعــد الحصــول عل ــرات العقلي المؤث
المختصــة وتطبــق فــي هــذا الشــأن أحــكام المــواد )11(، )12(، )13(، )14(، 

ــون . ــذا القان ــن ه )15( م

المادة )18(

يجــب أن يكــون للجهــة المرخــص لهــا باالتجــار فــي المــواد المخــدرة أو 
المؤثــرات العقليــة صيدلــي مســئول عــن هــذه المــواد .

المادة )19(

ــرك  ــاري أو ت ــي أو التج ــاطه الصناع ــل نش ــص مح ــب الترخي ــر صاح اذا غيّ
االعمــال التــي مــن أجلهــا منــح الترخيــص وجــب عليــه أن يبلــغ الجهــة االداريــة 
المختصــة خــالل خمســة عشــر يومــا علــى األكثــر مــن حــدوث التغييــر أو تــرك 

ــا . ــد الترخيــص اليه ــرك العمــل أن يعي ــة ت ــه فــي حال العمــل ، وعلي

المادة )20(

ال يجــوز للجهــات المرخــص لهــا باالتجــار فــي المــواد المخــدرة أو المؤثــرات 
العقليــة أن تبيــع أو تســلم هــذه المــواد أو تنــزل عنهــا بأيــة صفة كانت اال لأشــخاص 

المذكوريــن بعــد :
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ــة  ــع المســتحضرات الطبي ــات ومصان ــة والصيدلي ــري مخــازن األدوي 1 – مدي
المرخــص لهــا فــي هــذا االتجــار .

2 – مديري صيدليات المستشــفيات والمســتودعات والمســتوصفات والمصحات 
المرخــص بهــا اذا كانــوا مــن الصيادلة .

ــن  ــا الذي ــص به ــات المرخ ــتوصفات والمصح ــفيات والمس ــاء المستش 3 – أطب
ــة . ــا صيادل ــم يكــن به تحددهــم هــذه الجهــات اذا ل

والعلميــة  الطبيــة  األبحــاث  أو  الكيماويــة  التحاليــل  معامــل  مديــري   –  4
. بهــا  المرخــص  والصناعيــة 

5 – ممثلي الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها .

المادة )21( 

عــدل نــص المــادة )21( بموجــب المــادة االولــى مــن القانــون االتحــادي رقــم 
ــره –  ــخ نش ــن تاري ــه م ــل ب ــخ 2005/1/31م – ويعم ــره بتاري ــم نش 2005/1 ) ت

ــي : ــى الوجــه التال ــح عل ــدد 424 ( . واصب الع

علــى مديــر الجهــة المرخــص لهــا باالتجــار فــي المــواد المخــدرة أو المؤثــرات 
ــي  ــأول وف ــا أوال ب ــا يصــرف منه ــا وم ــرد إليه ــا ي ــد م ــد ســجال لقي ــة أن يع العقلي
ذات اليــوم مــن المــواد المذكــورة فــي الجــداول أرقــام 3 و6 و7 و8 المرفقــة بهــذا 
القانــون ، وترقــم صفحــات هــذا الســجل وتختــم مــن الجهــة اإلداريــة المختصــة قبــل 

البــدء فــي اســتعماله .
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المادة )22(

علــى مديــر الجهــة المرخــص لهــا باالتجــار فــي المــواد المخــدرة أو المؤثــرات 
ــي االســبوع  ــة المختصــة ف ــة االداري ــى الجه ــاب مســجل ال ــة أن يرســل بكت العقلي
ــواد  ــن الم ــوارد والمصــروف م ــه بال ــه من ــا علي ــفا موقع ــن كل شــهر كش األول م
المذكــورة فــي الجــداول ارقــام 3 و6 و7 و8 المرفقــة بهــذا القانــون ، والباقــي منهــا 

حتــى نهايــة الشــهر الســابق .

المادة )23(

ــواد المخــدرة أو  ــع الم ــة بي ــه اجــراءات وكيفي ــرار من ــر الصحــة بق ــن وزي يبي
المؤثــرات العقليــة وتســليمها والتنــازل عنهــا وكــذا البيانــات الواجــب اثباتهــا فــي 

ــابقتين . ــن الس ــي المادتي ــا ف الســجل والكشــف المشــار اليهم
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الفصـــل الثالث

أحكـــام خاصة بالصيدليات

المادة )24(

ال يجــوز للصيدليــة أن تصــرف أيــا مــن المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة 
اال بموجــب وصفــة طبيــة مــن طبيــب معالــج مرخــص لــه بمزاولــة مهنــة الطــب 
البشــري أو البيطــري فــي الدولــة ومســتوفية للشــروط المنصــوص عليهــا فــي المادة 

)11( مــن القانــون االتحــادي رقــم )4( لســنة 1983م . المشــار اليــه .

ويحــدد وزيــر الصحــة بقــرار منــه المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة التــي 
تقيــد الوصفــة الطبيــة الخاصــة بهــا فــي الســجل المنصــوص عليــه فــي المــادة )26( 

مــن هــذا القانــون .

ويحظــر علــى الصيدليــة صــرف هذه المــواد اذا زادت النســبة المدونــة بالوصفة 
علــى النســب المبينــة بالجــدول رقــم )9( المرفــق بهــذا القانون .

ــب  ــى الطبي ــبة فعل ــك النس ــادة تل ــض زي ــة المري ــتلزمت حال ــك اذا اس ــع ذل وم
المعالــج أن يطلــب مــن الجهــة االداريــة المختصــة ترخيصــا بالنســب الالزمــة لهــذا 

الغــرض .

وبالنســبة الــى المــواد غيــر المبينــة فــي الجــدول رقــم )9( والــواردة فــي الجداول 
المرفقــة بالقانــون االتحــادي رقــم )4( لســنة 1983م . فيراعــى أال تجــاوز الجرعــة 

الموصوفــة منهــا مــا ورد بدســاتير األدويــة .
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المادة )25(

يجــوز للصيدليــة صــرف المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة بموجــب 
بطاقــات ترخيــص تصــدر مــن الجهــة االداريــة المختصــة لأشــخاص المذكوريــن 

بعــد :

1 – األطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري .

2 – صيادلة المستشفيات والمستوصفات والمصحات .

3 – أطبــاء المستشــفيات والمســتوصفات والمصحــات الذيــن تحددهــم هــذه 
ــة . ــا صيادل ــن به ــم يك ــات اذا ل الجه

المادة )26(

عــدل نــص المــادة )26( بموجــب المــادة االولــى مــن القانــون االتحــادي رقــم 
ــره –  ــخ نش ــن تاري ــه م ــل ب ــخ 2005/1/31م – ويعم ــره بتاري ــم نش 2005/1 ) ت

ــي : ــى الوجــه التال ــح عل ــدد 424 ( . واصب الع

مــع مراعــاة حكــم المــادة )24( مــن هــذا القانــون علــى مديــر الصيدليــة أن يعــد 
ســجال خاصــا لقيــد مــا يــرد إليهــا مــن المــواد المبينــة فــي الجــداول أرقــام 3 و6 و7 
و8 المرفقــة بهــذا القانــون ومــا يصــرف منهــا أوال بــأول وفــي ذات اليــوم وتحــدد 

البيانــات الواجــب إثباتهــا فــي هــذا الســجل بقــرار مــن وزيــر الصحــة .

وترقــم صفحــات هــذا الســجل وتختــم مــن الجهــة اإلداريــة المختصــة قبــل البــدء 
فــي اســتعماله .
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المادة )27(

ــواد  ــى الم ــة عل ــة المحتوي ــات الطبي ــاظ بالوصف ــة االحتف ــر الصيدلي ــى مدي عل
المخـــــدرة أو المؤثــرات العقليــــة مبينــا عليهــا تاريــخ الصـــــرف ورقـــــم قيــــدها 

ــجل .  بالس

ويحظر استعمال الوصفة الطبية أكثر من مرة .

المادة )28(

عــدل نــص المــادة )28( بموجــب المــادة االولــى مــن القانــون االتحــادي رقــم 
2005/1 ) تــم نشــره بتاريــخ 2005/1/31م – ويعمــل مــن تاريــخ نشــره – العــدد 

424 ( . واصبــح علــى الوجــه التالــي :

علــى مديــر الصيدليــة أن يرســل الــى الجهــة اإلداريــة المختصــة خــالل الخمســة 
عشــر يومــا األولــى مــن شــهري ينايــر ويوليــو مــن كل ســنة بكتــاب مســجل يتضمن 
بيانــا تفصيليــا موقعــا عليــه منــه بالــوارد والمصــروف والمتبقــي مــن المــواد المبينــة 
فــي الجــداول أرقــام 3 و6 و7 و8 المرفقــة بهــذا القانــون حتــى نهايــة الســتة أشــهر 

الســابقة .

المادة )29(

عــدل نــص المــادة )29( بموجــب المــادة االولــى مــن القانــون االتحــادي رقــم 
ــره –  ــخ نش ــن تاري ــه م ــل ب ــخ 2005/1/31م – ويعم ــره بتاري ــم نش 2005/1 ) ت

ــي : ــى الوجــه التال ــح عل ــدد 424 ( . واصب الع

يجــب علــى مديــر الصيدليــة حفــظ المــواد المبينــة بالجــداول 2 أرقــام 3 و6 و7 
و8 المرفقــة بهــذا القانــون داخــل خزانــة محكمــة اإلغــالق بالصيدليــة وتكــون هــذه 

المــواد فــي عهدتــه .
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الفصـــل الرابـــع

انتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات

الطبية المحتوية عليها واستخدامها في العالج

المادة )30(

عــدل نــص المــادة )30( بموجــب المــادة االولــى مــن القانــون االتحــادي رقــم 
ــره –  ــخ نش ــن تاري ــه م ــل ب ــخ 2005/1/31م – ويعم ــره بتاري ــم نش 2005/1 ) ت

ــي : ــى الوجــه التال ــح عل ــدد 424 ( . واصب الع

ــود )1( و)2( و)3( و)4( مــن  ــر الجهــات المذكــورة فــي البن ــى غي يحظــر عل
المــادة )11( مــن هــذا القانــون انتــاج أو اســتخراج أو فصــل أو صنــع أيــة مــادة مــن 

المــواد الــواردة فــي الجــداول أرقــام 3 و6 و7 و8 المرفقــة بهــذا القانــون .

وال يجــوز للجهــات المذكــورة فــي البنــود المشــار اليهــا مباشــرة أي نشــاط مــن 
األنشــطة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة اال بعــد الحصــول علــى ترخيــص 
بذلــك مــن الجهــة االداريــة المختصــة وتطبــق فــي هــذا الشــأن أحــكام المــواد )11( 

فقــرة ثانيــة و)12( و )13( و )14( و)15( مــن هــذا القانــون .

المادة )31(

ال يجــوز فــي مصانــع المســتحضرات الطبيــة أو الصيدليــات صنــع مســتحضر 
تدخــل فــي تركيبــه مــادة مــن المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة اال بعــد 
الحصــول علــى الترخيــص المنصــوص عليــه فــي المــادة )17( وبالشــروط المشــار 

اليهــا بتلــك المــادة .
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وال يجــوز لهــذه الجهــات اســتعمال هــذه المــواد اال فــي صنــع المســتحضرات 
التــي تنتجهــا وعليهــا أن تتبــع أحــكام المادتيــن )21( و)22( فيمــا يتعلــق بمــا يــرد 
ــا  ــق بم ــا يتعل ــادة )18( فيم ــن والم ــن المادتي ــكام هاتي ــواد وأح ــك الم ــن تل ــا م اليه
تنتجــه مــن مســتحضرات طبيــة تدخــل فــي تركيبهــا احــدى المــواد المشــار اليهــا 

بأيــة نســبة كانــت .

المادة )32(

ال يجــوز للصيدليــات ومصانــع المســتحضرات الطبيــة أن تجــاوز النســب 
ــاة الشــروط  ــع مراع ــك م ــون وذل ــذا القان ــق به ــم )9( المرف ــواردة بالجــدول رق ال

ــررة . ــة المق ــاتير األدوي ــي دس ــا ف ــوص عليه المنص

المادة )33(

ال يجــوز لغيــر األطبــاء المرخــص لهــم فــي مزاولــة مهنــة الطــب البشــري أو 
ــدرة أو  ــواد المخ ــن الم ــادة م ــة م ــة ألي ــة طبي ــة اعطــاء وصف ــي الدول البيطــري ف
المؤثــرات العقليــة اال اذا اقتضــى ذلــك العــالج الطبــي بحســب تخصــص الطبيــب 
المعالــج ومــع مراعــاة النســب المبينــة فــي الجــدول رقــم )9( أو فــي دســاتير األدوية 

وفقــا لمــا تنــص عليــه المــادة )24( مــن هــذا القانــون .

وتحــرر الوصفــة الطبيــة الخاصــة بهــذه المــواد علــى النمــوذج المرفــق ، 
ولوزيــر الصحــة أن يضيــف اليــه مــا يــراه الزمــا مــن بيانــات .

المادة )34(

ال يجــوز تعاطــي المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة بأيــة صــورة كانــت أو 
ــج  ــب المعال ــن الطبي ــة م ــة طبي ــالج ، وبموجــب وصف ــتعمالها شــخصيا اال للع اس

ــا ألحــكام المــادة 033( . تحــرر وفق
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البـــاب الثالث

النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو

مؤثرات عقليـــة

المادة )35(

ال تجــوز زراعــة النباتــات المبينــة بالجــدول رقــم )4( ) القســم الثانــي ( المرفــق 
بهــذا القانــون .

المادة )36(

يحظــر جلــب واســتيراد وتصديــر وتملــك وحيــازة واحــراز وتعاطــي النباتــات 
ــون أو أي  ــذا القان ــق به ــي ( المرف ــم الثان ــم )4( ) القس ــي الجــدول رق ــورة ف المذك
نبــات آخــر ينتــج عنــه مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة ، فــي جميــع أطــوار نموهــا 

وكذلــك بذورهــا ، كمــا تحظــر ســائر أوجــه النشــاط والتصرفــات المتعلقــة بهــا .

المادة )37(

ــك األرض  ــزرع بتل ــا ي ــة عم ــالغ الســلطة العام ــك األرض اب ــى مال يجــب عل
مــن النباتــات الــواردة بالجــدول رقــم )4( ) القســم الثانــي ( المرفــق بهــذا القانــون 

بمجــرد علمــه بذلــك .

المادة )38(

ــد  ــة والمعاه ــات الحكومي ــروة الســمكية الترخيــص للجه ــر الزراعــة والث لوزي
العلميــة المعتــرف بهــا بزراعــة أي نبــات مــن النباتــات الممنوعــة زراعتهــا وذلــك 
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لأغــراض والبحــوث العلميــة وبالشــروط التــي يضعهــا فــي هــذا الشــأن ولــه فــي 
ســبيل ذلــك أن يرخــص لهــا فــي اســتيراد هــذه النباتــات وفــي هــذه الحالــة تطبــق 

أحــكام الفصــل األول مــن البــاب الثانــي مــن هــذا القانــو

البـــاب الرابـــع

العقـــــوبـات

المادة )39(

يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن أربــع ســنوات كل مــن تعاطــى بــأي وجــه أو 
اســتعمل شــخصيا فــي غيــر األحــوال المرخــص بهــا أيــة مــادة مــن المــواد المخــدرة 
أو المؤثــرات العقليــة المنصــوص عليهــا فــي الجــداول أرقــام 1 و2 و4 و5 المرفقــة 

بهــذا القانــون .

ويجــوز للمحكمــة باالضافــة الــى العقوبــة الســابقة الحكــم بالغرامــة التــي ال تقــل 
عــن عشــرة آالف درهــم .

المادة )40(

1 – يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد علــى ثــالث ســنوات كل 
مــن تعاطــى بــأي وجــه أو اســتعمل شــخصيا فــي غيــر األحــوال المرخــص بهــا أيــة 
مــادة مــن المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة المنصــوص عليهــا فــي الجــداول 

ارقــام 3 و6 و7 و8 المرفقــة بهــذا القانــون .

ويجــوز للمحكمــة باالضافــة الــى العقوبــة الســابقة الحكــم بالغرامــة التــي ال تقــل 
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عــن عشــرة آالف درهــم .

2 – فــاذا ارتكبــت الجريمــة بقصــد العــالج وكانــت المــواد التــي تعاطاهــا الجاني 
أو اســتعملها شــخصيا ممــا يجــوز تعاطيهــا أو اســتعمالها بموجــب وصفــة طبيــة ، 
كانــت العقوبــة الغرامــة التــي ال تقــل عــن ألــف درهــم وال تزيــد علــى عشــرة آالف 

درهــم .

المادة )41(

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد علــى ثــالث ســنوات ، كل مــن 
تعاطــى بــأي وجــه أو اســتعمل شــخصيا ايــة مــادة أو نبــات مــن المــواد المخــدرة 
أو المؤثــرات العقليــة غيــر المنصــوص عليهــا فــي الجــداول المرفقــة بهــذا القانــون 
يكــون مــن شــأنها احــداث التخديــر أو أي اثــر آخــر ضــار بالعقــل متــى تــم التعاطــي 

بهــذا القصــد .

ويجــوز للمحكمــة باالضافــة الــى العقوبــة الســابقة الحكــم بالغرامــة التــي ال تقــل 
عــن عشــرة آالف درهــم .

المادة )42(

عــدل نــص المــادة )42( بموجــب المــادة االولــى مــن القانــون االتحــادي رقــم 
ــره –  ــخ نش ــن تاري ــه م ــل ب ــخ 2005/1/31م – ويعم ــره بتاري ــم نش 2005/1 ) ت

ــي : ــى الوجــه التال ــح عل ــدد 424 ( . واصب الع

يجــوز للمحكمــة – فــي غيــر حالــة العــود – بــدال مــن الحكــم بالعقوبــات 
ــدات  ــدى وح ــي إح ــداع الجان ــم بإي ــون أن تحك ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه المنص
عــالج اإلدمــان المشــار إليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن المــاة )4( مــن هــذا القانــون ، 

ــالج . ــى الع ــرفة عل ــة المش ــذ رأي اللجن ــد أخ ــك بع وذل
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كمــا يجــوز للمحكمــة أيضــا – فــي غيــر حالــة العــود – بــدال مــن الحكــم 
ــداع الجانــي إحــدى  ــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون أن تحكــم بإي بالعقوب
مراكــز التأهيــل وذلــك بعــد أخــذ رأي اللجنــة المشــرفة علــى التأهيــل المشــار إليهــا 
بالفقــرة الثانيــة مــن المــادة )4( مــن هــذا القانــون ، ويجــب علــى كل مــن اللجنتين أن 
تقــدم للمحكمــة كل ســتة أشــهر أو إذا طلــب منهــا ذلــك تقريــرا عــن حالــة المحكـــــوم 

عليــه .

وعلــى المحكمــة بعــد أخــذ رأي النيابــة العامــة أن تأمــر بإخــراج المحكــوم عليــه 
مــن الوحــدة أو مــن مركــز التأهيــل إذا تبيــن مــن التقريــر أن حالتــه الصحيــة تســمح 

بذلــك .

كمــا تأمــر المحكمــة بإخــراج المحكــوم عليــه مــن الوحــدة أو مــن مركــز التأهيــل 
بنــاء علــى طلبــه بعــد موافقــة اللجنــة المشــرفة عليــه المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة 

وأخــذ رأي النيابــة العامــة .

وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز أن تزيــد مــدة اإليــداع للعــالج والتأهيــل علــى 
ثــالث ســنوات .

المادة )43(

ــدم مــن متعاطــي المــواد المخــدرة أو  ــة علــى مــن يتق ــام الدعــوى الجزائي ال تق
المؤثــرات العقليــة مــن تلقــاء نفســه الــى وحــدة عــالج االدمــان المشــار اليهــا فــي 
المــادة )4( أو الــى النيابــة العامــة طالبــا العــالج ويجــب أن يبقــى بالوحــدة الــى أن 

تقــرر اللجنــة المشــار اليهــا فــي المــادة )4( اخراجــه .

وال يجوز أن تزيد مدة العالج والتأهيل على ثالث سنوات .

ــى  ــم يســلمه ال ــى مــن كان محــرزا لمخــدر ل ــادة عل ــذه الم ــم ه وال يســري حك
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ــالج . ــب الع ــه لطل ــد تقدم ــة عن ــة العام ــدة أو النياب الوح

المادة )44(

يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات والغرامــة التــي ال تقــل عــن 
ــن  ــكاب أي م ــى ارت ــا أو حــرض شــخصا عل ــن دع ــم . كل م ــف دره ــرين ال عش
الجرائــم المبينــة فــي المــواد )39( و)40( و)41( أو ســهل لــه ارتكابهــا بــأي وجــه .

ــي  ــة الدعــوة أو التحريــض أو التســهيل ف ــوع جريم ــددا وق ــا مش ــر ظرف ويعتب
أماكــن التجمعــات العامــة أو وقوعهــا علــى أنثــى أو حــدث أو مريــض مرضــا عقليــا 

أو شــخص فــي حالــة ســكر أو تخديــر ظاهريــن .

المادة )45(

ــا مــن الجرائــم المشــار اليهــا فــي المــادة الســابقة بقصــد  اذا ارتكــب الجانــي أي
إلحــاق أذى بمــن ارتكــب الجريمــة قبلــه وترتــب علــى ذلــك إلحــاق أذى بــه عوقــب 
الجانــي بالســجن مــدة ال تقــل عــن ســبع ســنوات والغرامــة التــي ال تقــل عن عشــرين 

ألــف درهــم .

فــإن كان األذى جســيما كانــت العقوبــة الســجن مــدة ال تقــل عــن عشــر ســنوات 
وال تزيــد علــى خمــس عشــرة ســنة والغرامــة التــي ال تقــل عــن عشــرين الــف درهم 

.

ويعاقــب باالعــدام اذا ترتــب علــى الجريمــة مــوت المجنــى عليــه وذلــك كلــه مــع 
مراعــاة حكــم المــادة )54( .
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المادة )46(

يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن عشــر ســنوات وال تزيــد علــى خمــس عشــرة 
ســنة والغرامــة التــي ال تقــل عــن عشــرين الــف درهــم كل مــن أدار أو أعــد أو هيــأ 
مكانــا لتعاطــي أيــة مــادة مــن المــواد أو المؤثــرات العقليــة المنصــوص عليهــا فــي 

الجــداول أرقــام 1 و2 و4 و5 المرفقــة بهــذا القانــون .

ويعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن ســبع ســنوات وال تزيــد علــى عشــر ســنوات 
وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن عشــرين الــف درهــم مــن أدار أو أعــد أو هيــأ مكانــا 
لتعاطــي أيــة مــادة مــن المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة المنصــوص عليهــا 
فــي الجــداول أرقــام 3 و6 و7 و8 المرفقــة بهــذا القانــون أو أيــة مــادة مــن المــواد 
المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة التــي يســري فــي شــأنها حكــم المــادة )41( وتكــون 
العقوبــة الســجن المؤبــد والغرامــة التــي ال تقــل عــن عشــرين الــف درهــم فــي حالــة 

العــود الــى ارتــكاب أي مــن الجرائــم المذكــورة .

المادة )47(

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وال تزيــد علــى ســنة والغرامــة 
التــي ال تقــل عــن عشــرة آالف درهــم وال تزيــد علــى عشــرين ألــف درهــم كل مــن 
ــم  ــادة الســابقة وهــو يعل ــي الم ــا ف ــة المشــار اليه ــكان مــن األمكن ــي أي م ــط ف ضب

بأمرهــا .

واذا كان مــن ُضبــط هــو الــزوج أو الزوجــة أو أحــد أصــول أو فــروع مــن أدار 
أو أعــد أو هيــأ المــكان المذكــور تكــون العقوبــة الحبــس لمــدة ســتة اشــهر والغرامــة 

التــي ال تقــل عــن ألــف درهــم وال تزيــد علــى خمســة آالف درهــم .
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المادة )48(

مــع عــدم االخــالل بحكــم المــادة )39( يعاقــب علــى مخالفــة أحكــــام المــواد )6(  
) فقــرة أولــى ( و)35( و)36( بالســجن مــدة ال تقــل عــن عشــر ســنوات وال تزيــد 
ــى خمــس عشــرة ســنة وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســين ألــف درهــم وال  عل
تزيــد علــى مائتــي الــف درهــم ، واذا ارتكبــت الجريمــة بقصــد االتجــار أو الترويــج 

كانــت العقوبــة االعــدام .

المادة )49(

في غير األحوال المرخص بها وفقا ألحكام هذا القانون :

ــر  ــى عش ــد عل ــنوات وال تزي ــبع س ــن س ــل ع ــدة ال تق ــجن م ــب بالس 1 – يعاق
ســنوات وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســين ألــف درهــم وال تزيــد علــى مائتــي 
ألــف درهــم كل مــن جلــب أو اســتورد أو صــدر أو صنــع أو اســتخرج أو فصــل أو 
أنتــج أيــة مــادة مــن المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة المنصــوص عليهــا فــي 

ــون . ــة بهــذا القان ــام 3 و6 و7 و8 المرفق الجــداول أرق

ــنوات  ــالث س ــى ث ــد عل ــنة وال تزي ــن س ــل ع ــدة ال تق ــس م ــب بالحب 2 – يعاق
ــد علــى خمســين الــف  وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن عشــرين الــف درهــم وال تزي
درهــم كل مــن حــاز أو أحــرز أيــة مــادة مــن المــواد المشــار اليهــا أو مــارس أي 
نشــاط أو تصــرف آخــر بشــأنها غيــر مــا ذكــر فــي البنــد )1( ومــع عــدم االخــالل 

ــادة )40( . ــم الم بحك

ــابقين  ــن الس ــي البندي ــا ف ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــت أي م 3 – واذا وقع
بقصــد االتجــار أو الترويــج كانــت العقوبــة الســجن المؤبــد والغرامــة التــي ال تقــل 
ــود  ــة الع ــي حال ــي الــف درهــم وف ــى مائت ــد عل عــن خمســين الــف درهــم وال تزي

ــة االعــدام .  تكــون العقوب
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المادة )50(

يعاقــب بــأي مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي البنــود )1( و)2( و)3( مــن 
المــادة )49( بحســب األحــوال كل مــن رخــص لــه فــي حيــازة واحــراز مــادة مــن 
المــواد المذكــورة فــي الجــداول أرقــام 3 و6 و7 و8 المرفقــة بهــذا القانــون وخالــف 

الغــرض المرخــص لــه بــه .

المادة )51(

مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون :

1 – يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد علــى ســنة والغرامــة التــي 
ــد علــى عشــرين ألــف درهــم أو باحــدى  ال تقــل عــن عشــرة آالف درهــم وال تزي
هاتيــن العقوبتيــن كل مــن خالــف أي حكــم مــن أحــكام المــواد )8( و )18( و )24( 

و )25( و )29( و )32( و )33( )فقــرة أولــى( و )37(.

2 – ويعاقــب بالغرامــة التــي ال تقــل عــن عشــرة آالف درهــم وال تزيــد علــى 
ــواد )14( و)19(  ــكام الم ــن أح ــم م ــف أي حك ــن خال ــم كل م ــف دره ــرين ال عش

و)21( و)26( و)27( )فقــرة أولــى( و)28( و)33( )فقــرة ثانيــة(.

3 – واذا قصــد الجانــي مــن مخالفــة أي حكــم مــن األحــكام المشــار اليهــا فــي 
البنديــن الســابقين ارتــكاب جريمــة أخــرى مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا 

القانــون أو اخفاءهــا عوقــب بعقوبــة هــذه الجريمــة . 

المادة )52(

يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات وال تزيــد علــى خمــس ســنوات 
والغرامــة التــي ال تقــل عــن عشــرين ألــف درهــم وال تزيــد علــى مائــة الــف درهــم 
كل مــن تعــدى علــى أحــد الموظفيــن القائميــن علــى تنفيــذ هــذا القانــون أو قاومــه 
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اثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها .

فــاذا حصــل مــع التعــدي أو المقاومــة ضــرب أو جــرح كانــت العقوبــة الســجن 
مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات وال تزيــد علــى عشــر ســنوات والغرامــة التــي ال 

تقــل عــن عشــرين الــف درهــم وال تزيــد علــى مائــة ألــف درهــم .

ــر  ــن عش ــه ع ــل مدت ــذي ال تق ــجن ال ــد أو الس ــجن المؤب ــة الس ــون العقوب وتك
ســنوات والغرامــة التــي ال تقــل عــن عشــرين الــف درهــم وال تزيــد علــى مائــة الــف 
درهــم اذا نشــأ عــن الضــرب أو الجــرح عاهــة مســتديمة يســتحيل برؤهــا أو اذا كان 
الجانــي وقــت ارتــكاب الجريمــة يحمــل ســالحا أو مــن رجــال الســلطة المنوطــة بهــم 

المحافظــة علــى األمــن .

واذا افضى الضرب أو الجرح الى الموت كانت العقوبة االعدام .

المادة )53(

يعاقــب باالعــدام كل مــن قتــل عمــدا أحــد الموظفيــن العمومييــن القائميــن علــى 
تنفيــذ هــذا القانــون فــي أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها .

المادة )54(

ــة فــي المــواد )45( و)52( و)53(  ــة المبين ــات التعزيزي ــع العقوب ال يخــل توقي
بمــا يترتــب ألصحــاب الشــأن مــن الحــق فــي الديــة .

المادة )55(

يعفــى مــن العقوبــات المقــررة للجرائــم المبينــة فــي المــواد )46( و)48( و)49( 
و)50( كل مــن بــادر مــن الجنــاة الــى ابــالغ الســلطات القضائيــة أو االداريــة بمــا 

يعلمــه عنهــا قبــل البــدء فــي ارتــكاب الجريمــة .
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ويجــوز للمحكمــة االعفــاء مــن العقوبــة اذا حصــل االبــالغ بعــد ارتــكاب 
ــة اذا  ــف العقوب ــة تخفي ــوز للمحكم ــا يج ــق ، كم ــي التحقي ــدء ف ــل الب ــة وقب الجريم
ســهل الجانــي للســلطات المختصــة فــي اثنــاء التحقيــق أو المحاكمــة القبــض علــى 

ــة . ــي الجريم ــد مرتكب أح

المادة )56(

يحكــم بمصــادرة المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة التــي تكــون محــال 
لجريمــة مــن الجرائــم المعاقــب عليهــا بموجــب هــذا القانــون .

كمــا يحكــم بمصــادرة اآلالت والمــواد المضبوطــة ووســائل النقــل التــي تكــون 
قــد اســتخدمت فــي ارتــكاب الجريمــة .

المادة )57(

يحكــم باغــالق كل مــكان أعــد لتعاطــي المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة أو 
لمباشــرة أي نشــاط متعلــق بهــا فــي غيــر األحــوال المرخــص بهــا وفقــا ألحــكام هــذا 
القانــون ويكــون الحكــم باالغــالق جوازيــا فيمــا عــدا ذلــك . وفــي جميــع األحــوال ال 

يصــرح بفتــح المــكان اال اذا أعــد لغــرض مشــــروع وبعــد موافقــة النيابــة العامــة .

ــى  ــبة وعل ــيلة المناس ــم بالوس ــر بنشــر ملخــص الحك ــة أن تأم ويجــوز للمحكم
ــه . ــوم علي ــة المحك نفق

المادة )58(

ــم المنصــوص  ــي احــدى الجرائ ــرة ف ــر مــن م ــه أكث ــم علي كل مــن ســبق الحك
ــة  ــة الــى العقوب ــه باالضاف عليهــا فــي هــذا القانــون يجــوز للمحكمــة أن تحكــم علي

ــة : ــر اآلتي ــررة بأحــد التدابي المق
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1 – تحديد االقامة في مكان معين .

2 – منع االقامة في مكان معين .

3 – االلزام باالقامة في الموطن .

4 – حظر ارتياد أماكن أو محال معينة .

5 – الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة .

وال يجــوز أن تقــل مــدة التدبيــر المحكــوم بــه عــن ســنة وال تزيــد علــى خمــس 
ســنوات .

وفــي حالــة مخالفــة المحكــوم عليــه التدبيــر المحكــوم بــه يحكــم عليــه بالحبــس 
مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال تزيــد علــى ســنة .

المادة )59(

يترتــب علــى الحكــم فــي جريمــة تعاطــي المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة 
أكثــر مــن مــرة عــدم الترخيــص للمحكــوم عليــه بقيــادة المركبــات اآلليــة أو الغــاء 
الترخيــص فــي حالــة صــدوره . وينتهــي هــذا االثــر بمضــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء 

تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا .

المادة )60(

يعــدم مــا يحكــم بمصادرتــه مــن المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة الــواردة 
فــي الجــداول أرقــام 1 و2 و4 و5 المرفقــة بهــذا القانــون بوســاطة لجنــة يرأســها أحد 
أعضــاء النيابــة العامــة الــذي يحــرر محضــرا بذلــك ويجــوز للنائــب العــام أن يــأذن 
بتســليم تلــك المــواد الــى أيــة جهــة حكوميــة لالنتفــاع بهــا فــي األغــراض العلميــة أو 
الطبيــة أو غيرهــا ، أمــا مــا عــدا ذلــك مــن مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة فتســلمه 
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النيابــة العامــة للجهــة االداريــة المختصــة للتصــرف فيهــا .

ويصــدر ببيــان القواعــد واالجــراءات المتعلقــة باعــدام تلــك المــواد والنباتــات 
والتصــرف فيهــا قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد أخــذ رأي وزيــر الصحــة . 

المادة )61(

مــع عــدم االخــالل بالمحاكمــة الجزائيــة . يقــوم رجــال الضبــط القضائــي 
المختصــون بقلــع أي نبــات ممنوعــة زراعتــه بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون علــى 
ــذي  ــة العامــة ال ــك تحــت اشــراف أحــد أعضــاء النياب ــة مرتكــب الجريمــة وذل نفق

ــك . يحــرر محضــرا بذل

المادة )62(

يتــم التحفــظ علــى مــا يضبــط مــن مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة تكــون محــال 
لجريمــة مــن الجرائــم المعاقــب عليهــا بموجــب هــذا القانــون وذلــك وفقــا للقواعــد 

واالجــراءات التــي يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر العــدل .

المادة )63(

ــاد  ــم بابع ــون يحك ــذا القان ــي ه ــا ف ــات المنصــوص عليه ــى العقوب ــة ال باالضاف
ــذا  ــي ه ــا ف ــوص عليه ــم المنص ــدى الجرائ ــي اح ــه ف ــم بادانت ــذي حك ــي ال األجنب

ــون . القان

المادة )64(

يعاقــب علــى الشــروع فــي ارتــكاب الجنــح المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون 
بنصــف العقوبــة المقــررة للجريمــة التامــة .
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المادة )65(

ال يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقا لهذا القانون .

المادة )66(

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة )67(

يلغى القانون االتحادي رقم 6 لسنة 1986م . المشار اليه .

 المادة )68(

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

المادة )69(

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره . 

                                                      زايد بن سلطان آل نهيان

                                             رئيس دولة االمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي 

بتاريخ  : 26 ربيع اآلخر 1416 هـ.

المواففق: 19 سبتمــــــبر  1995م . 
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جدول رقم )1(

قائمة المواد المخدرة المدرجة في الجدول

األول الملحق باالتفاقية الوحيدة

ويشــمل المــواد المخــدرة بمــا فــي ذلــك ازوميراتهــا واســتيراتها واثيراتهــا حيثمــا 
ــا يشــمل أمــالح هــذه  ــن كم ــي التركيــب الكيمــاوي المعي ــا ف ــا ممكن يكــون وجوده
ــا  المــواد وأمــالح ازوميراتهــا واســتيراتها واثيراتهــا حيثمــا يكــون وجودهــا ممكن

فــي التركيــب الكيمــاوي المعيــن .

وتســتثنى االزوميــرات وامــالح االزوميــرات التــي ورد نــص خــاص باســتثنائها 
فــي هــذه الجــداول .

1 – استيورفين

2 – استيل - الفامثيل فنتانيل

3 – استيل ميثادول

4 – الفنتانيل

5 – اليل برودين

6 – الفاسيتيل ميثادول

7 – الفامبرودين

8 – الفاميثادول

9 – الفامثيل فنتانيل
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10 – الفابرودين

11 – انيليريدين

12 – بنزيثيدين

13 – بنزيل مورفين

14 – بيتاستيل ميثادول

15 – بيتاميرودين

16 – بيتاميثادول

17 – بيتابرودين

18 – بزيتراميد

19 – القنب الهندي بجميع مسمياته

20 – كلونيتازين

21 – ورقة الكوكا

22 – كوكايين

23 – كودوكزيم

24 – مركز قش الخشخاش

25 – ديزوموفين

26 – ديكستروموراميد
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27 – ديامبروميد

28 – داي اثيل ثيامبوتين

29 – داي فينوكسين

30 – داي هيدرومورفين

31 – داي منوكسادول

32 – داي مفبتانول

33 – داي مثيل ثيامبيوتين

34 – داي اوكسافتيل بوتيرات

35 – داي فينوكسيالت

36 – داي بيبانون

37 – دروتبانول

38 – ايكجونين

39 – اثيل مثيل ثيامبوتين

40 – ايتونيتازين

41 – ايتورفين

42 – ايتوكسيريدين

43 – فنتانيل
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44 – فيوريثيدين

45 – هيروين

46 – هيدروكودون

47 – هيدرومورفون

48 – هيدرومورفينول

49 – هيدروكسي بثيدين

50 – ايسوميثادون

51 – كيتوبيميدون

52 – ليفوميثورفان

53 – ليفوميراميد

54 – ليفوفيناسيل مورفان

55 – ليفورفانول

56 – ميتازوسين

57 – ميثادون

58 – وسيط الميثادون

59 – مثيل ديزورفين

60 – مثيل داي هيدرومورفين
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61 – مثيل فينثانيل

62 – ميتوبون

63 – وسيط – الموراميد

64 – مورفيريدين

65 – مورفين

66 – مورفين ميثوبروميد ومشتقات المورفين خماسيه النيتروجين األخرى

67 – مورفين – ن – أكسيد ) مورفين – ن – أكسيد (

68 – أم . بي . بي .

69 – ميروفين

70 – نيكومورفين

71 – نورليفور فانول

72 – نورليفور فانول

73 – نورميثادون

74 – نورمورفين

75 – نوربيبانون

76 – األفيون

77 – أوكس كودون
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78 – أوكس مورفون

79 – بي أي بي أي بي

80 – بثدين

81 – وسيط البثدين أ

82 – وسيط البثدين ب

83 – وسيط البثدين ج

84 – فينادوكسون

85 – فيناميروميد

86 – فينازوسين

87 – فينومورفان

88 – فينوبيريدين

89 – بيمينودين

90 – بيريتراميد

91 – بروهيتارين

92 – بروبريدين

93 – راسيميثورفان

94 – راسيموراميد
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95 – راسيمورفان

96 – سوفينتانيل

97 – ثيباكون

98 – ثيبان

99 – تيليدين

100 – تراي ميريدين



قانون المخدرات

- 43 -

PART ONE – “ NARCOTIC ” DRUGS 
UNDER INTERNATIONAL CONTROL

SCHEDULE I

1 – Acetorphine

2 – Acetyl – alpha – methylfentanyl. 

3 – Acetylmethadol. 

4 – Alfentanil. 

5 – Allylprodine.  

6 – Alphacetylmethadol. 

7 – Alphameprodine. 

8 – Alphamethadol. 

9 – Alpha - methylfentanyl. 

10 – Alphaprodine. 

11 – Anileridine. 

12 – Benzethidine. 

13 – Benzylmorphine. 

14 – Betacetylmethadol. 

15 – Betameprodine. 



قانون المخدرات

- 44 -

16 – Betamethadol. 

17 – Betaprodine. 

18 – Bezitramide. 

19 – cannabis. 

20 – Clonitazene. 

21 – Coca Leaf. 

22 – Cocaine. 

23 – Codoxime. 

24 Concentrate of Poppy straw. 

25 – Desomorphine. 

26 – Dextromoramide. 

27 – Diampromide. 

28 – Diethylthiambutene. 

29 – Difenoxin. 

30 – Dihydromorphine. 

31 – Dimenoxadol. 

32 – Dimepheptanol. 

33 – Dimethylthiambutene. 
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34 – Dioxaphetyl butyrate. 

35 – Diphenoxylate. 

36 – Dipipanone. 

37 – Drotebanol. 

38 – Ecgonine. 

39 – Ethylmethylthiambutene. 

40 – Etonitazene. 

41 – Etorphine. 

42 – Etoxeridine. 

43 – Fentanyl. 

44 – Furethidine. 

45 – Heroin. 

46 – Hydrocodone. 

47 – Hydromorphinol. 

48 – Hydromorphone. 

49 – Hydroxypethidine. 

50 – Isomethadone. 

51 – Ketobemidone. 
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52 – Levomethorphan. 

53 – Levomoramide. 

54 – Levophenacylmorphan. 

55 – Levorphanol. 

56 – Metazocine. 

57 – Methadone. 

58 – Methadone – Intermediate. 

59 – Methyldesorphine. 

60 – Methyldihydromorphine. 

61 - 3 – methylfentanyl. 

62 – Metopon. 

63 – Moramide – Intermediate. 

64 – Morpheridine. 

65 – Morphine. 

66 – Morphine Methobromide. 

67 – Morphine – N – Oxide. 

68 – MPPP. 

69 – Myrophine. 



قانون المخدرات

- 47 -

70 – Nicomorphine. 

71 – Noracymethadol. 

72 – Norlevorphanol. 

73 – Normethadone. 

74 – Normorphine. 

75 – Norpipanone. 

76 – Opium. 

77 – Oxycodone. 

78 – Oxymorphone. 

79 – PEPAP. 

80 – Pethidine. 

81 – Pethidine – Intermediate – A. 

82 – Pethidine – Intermediate – B. 

83 – Pethidine – Intermediate – C. 

84 – Phenadoxone. 

85 – Phenampromide. 

86 – Phenazocine. 

87 – Phenomorphan. 
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88 – Phenoperidine. 

89 – Piminodine. 

90 – Piritramide. 

91 – Proheptazine. 

92 – Properidine. 

93 – Racemethorphan. 

94 – Racemoramide. 

95 – Racemorphan. 

96 – Sufentanil. 

97 – Thebacon. 

98 – Thebaine. 

99 – Tilldine. 

100 – Trimeperidine. 
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جدول رقم )2(

قائمة المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني الملحق

باالتفاقية الوحيدة للمخدرات

1 – اثيل مورفين

2 – اسيتيل دايهيدروكودايين

3 – بروبيرام

4 – دايهيدروكودايين

5 – ديكستروبروبركسي

6 – فولكودين

7 – كودايين

8 – نوركودايين

9 – نيكودايكودين

10 نيكوكودين

هــذه  وجــود  كان  اذا  الجــدول  هــذا  فــي  المذكــورة  العقاقيــر  وايســومرات 
ــا وينطبــق عليهــا االســم الكيميائــي اال مــا يســتثنى منهــا علــى  االيســومرات ممكن

وجــه الخصــوص .

ــا أمــالح االيســومرات  ــا فيه ــر المدرجــة فــي هــذا الجــدول ، بم امــالح العقاقي
ــا . ــل هــذه األمــالح ممكن ــا أعــاله ، اذا كان وجــود مث ــوه عنه المن
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SCHEDULE II .

1 – Acetyldihydrocodeine. 

2 – Codeine. 

3 – Dextropropoxyphene. 

4 – Dihydrocodeine. 

5 – Ethylmorphine. 

6 – Nicocodine. 

7 – Nicodicodine. 

8 – Norcodeine. 

9 – Pholcodine. 

10 – Propiram. 
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جدول رقم )3(

قائمة المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث الملحق

باالتفاقية الوحيدة بالمخدرات

1 – مستحضرت أثيل مورفين

اسيتيل دايهيدروكودايين

دايهيدروكودايين

فولكودين

كودايين

نوركودايين

نيكوداي كودين

نيكوكودين

عنــد خلطهــا مــع واحــد أو أكثــر مــن المكونــات األخــرى واحتوائهــا بمــا ال يزيــد 
علــى 100 ميلجــرام مــن المخــدر بــكل وحــدة جرعــة ، وبتركيــز ، ال يزيــد علــى 2 

. 5 ٪ فــي المســتحضرات غيــر المجزئــة .

2 – مســتحضرات البروبيــرام التــي تحتــوي علــى مــا يزيــد علــى 100 مليجــرام 
مــن البروبيــرام بــكل وحــدة جرعــة ومختلطــة بنفــس المقــدار مــن مثيــل ســليلوز 

علــى األقــل .

3 – مســتحضرات الديكستروبربوكســي فيــن لالســتخدام عــن طريــق الفــم 
والمحتويــة علــى مــا ال يزيــد علــى 135 مليجــرام مــن ديكستروبروبوكســيدين بــكل 
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وحــدة جرعــة ، وبتركيــز ال يزيــد علــى 2 . 5 ٪ فــي المســتحضرات غيــر المجزئــة 
، بشــرط أن ال تحتــوي هــذه المســتحضرات علــى أي مــادة خاضعــة للمراقبــة 

ــة 1971م . ــرات العقلي ــة المؤث بموجــب اتفاقي

ــن  ــى 0 . 1 / م ــد عل ــا ال يزي ــى م ــة عل ــن المحتوي ــتحضرات الكوكاي 4 – مس
الكوكاييــن محســوبا كقاعــدة الكوكاييــن ومســتحضرات األفيــون أو المــور المحتويــة 
علــى مــا يزيــد علــى 0 . 2 / مــن المورفيــن محســوبا علــى أســاس قاعــدة المورفيــن 
الالمائيــة ومخلوطــا مــع واحــد أو أكثــر مــن المكونــات االخــرى بطريقــة ال يمكــن 
ــى  ــرا عل ــل خط ــة تمث ــق أو بحصيل ــهلة التطبي ــائل س ــار بوس ــتعادة العق ــا اس معه

الصحــة العامــة .

5 – مســتحضرات الديفينوكســين المحتويــة ، بــكل وحــدة جرعــة علــى مــا 
ال يزيــد علــى 0 . 5 مليجــرام مــن الديفينوكســين ، وعلــى قــدر مــن كبريتــات 

االتروبيــن يكافــي علــى األقــل 5 ٪ مــن جرعــة الديفينوكســين .

6 – مســتحضرات الديفينوكســيالت المحتويــة ، بــكل وحــدة جرعــة علــى مــا ال 
ــد علــى 2 . 5 مليجــرام مــن الديفينوكســيالت محســوبة كقاعــدة ، وعلــى قــدر  يزي

مــن كبريتــات االتروبيــن يكافــي 1 ٪ علــى األقــل مــن جرعــة الديفينوكســيالت .

7 – مزيج األفيون واالبيكاكونا .

10 ٪ أفيون على هيئة مسحوق .

10 ٪ جذور االبيكاكونا على هيئة مسحوق مخلوطة جيدا .

80 ٪ من أي مكونات مسحوقة أخرى ال تحتوي على عقار .

8 – مســتحضرات تتمشــى مــع أي مــن التراكيــب المدرجــة فــي هــذا الجــدول 
ومخاليــط مثــل هــذه المســتحضرات مــع أي مــواد ال تحتــوي علــى عقــار .
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SCHEDULE NO  : III

PREPARATIONS WHICH ARE INCLUDED 
IN SCHEDULE NO  : III

1 ( – PREPARATIONS OF :

a ( – Acetyldihydrocodeine. 

b ( – Codeine. 

c ( – Dihydrocodeine. 

d ( – Ethylmorphine. 

e ( – Nicocodine. 

f ( – Nicodicodine. 

g ( – Norcodeine. 

h ( - And Pholcodine. 

When compounded with one or more other ingredients and 
containing not mor than 100 milligram of the drug per dosage 
unit and with a concentration of not more than 2 . 5 per cent in 
undivided preparations. 

2 – ) Preparations of propiram containing not more than 100 
milligram of propiram per dosage unit and compounded with at 
least the same amount of methycellulose. 
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3 – ) Preparations for oral use containing not more than 135 
milligrams of dextropropoxyphene base per dosage unit or with 
a concentration of not more than 2  . 5  per cent in undivided 
preparations , provided that such preparations do not contain 
any substance controlled under the 1971  Convention on 
Psychotropic Substances.  

4 – ) Preparations of cocaine containing not more than 0 . 1 
per cent of cocaine calculated as cocaine base and preparations 
of opium or morphine containing not more than 0 . 2 percent 
of morphine calculated as anhydrous morphine base and 
compounded with one of more other ingredients and in such 
a way that the drug connot be recovered by readily applicable 
means or in a yield which would constitute a risk to public 
health.  

5 – ) Preparations of difenoxin containing , per dosage unit 
, not more than 0 . 5 milligram of difenoxin and a quantity of 
atropine sulfate equivalent to at least 5 per cent of the dose of 
difenoxin.  

6 – ) Preparations of diphenoxylate containing , per dosage 
unit , not more than 2 . 5 milligrams of diphenoxylate calculated 
as base and a quantity of atropine sulfate equivalent too at least 
one per cent of the dose of diphenoxylate. 
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7 ) PULVIS IPECACUANHAE et EPII COMPOOSITUS: 

a ( – 10 per cent opium in powder. 

b ( – 10 per cent ipecacuanha root , in powder well mixed 
with.  

c ( – 80 per cent of any other powdered ingredient containing 
no drug. 

8 – ) Preparations conforming to any of the formulate listed 
in this 2 Schedule and mitures of such preparations with any 
material which contains no drug. 
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جدول رقم )4(

القسم األول :

ويشمل المواد المخدرة الطبيعية اآلتية :

1 – فطر االرقوت

2 – بذور ونشوق القبه ) من نبات بيتدينا بيرجربيا (

3 – فطر عش الغراب .

4 – ثمار وعروق نبات تابرناننا .

5 – لحاء سيقان شجر كورجنانثايوهمبي

6 – قاعدة نبات مهار البابونا

7 – بذور نبات شب النهار .

القسم الثاني : 

النباتات الممنوع زراعتها وحيازتها :

1 – القنــب ذكــرا أو أنثــى بجميــع مســمياته مثــل الحشــيش أو الكمنجــة أو 
البانجــو أو غيرهــا مــن األســماء التــي تطلــق عليهــا .

2 – الخشخاش ) بابا فيرا سومنيفيرام ( بجميع أصنافه ومسمياته .

3 – جميع أنواع جنس البابافير على اختالف اصنافه ومسمياته .

4 – الكوكا ابرو ثروسيلون كوكا بجميع اصنافه ومسمياته .
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5 – القات بجميع أصنافه ومسمياته .

6 – جميع أنواع جنس الداتوره على اختالف اصنافه ومسمياته .

7 – جميع أنواع جنس السكران على اختالف اصنافه ومسمياته .

8 – قطر االرقوت .

9 – بيهادينا برافريما .

10 – فطر عش الغراب .

11 – شجيرات ثابرنانتا ايونا .

12 – شجيرات اليبومبين .

13 – نبات صبار البيوتا .

14 – نبات شب النهار .

القسم الثالث

اجراء النباتات المستثناة :

1 – ألياف سيقان نبات القنب المخدرة .

2 – بذور القنب المحموسة جما يكفل عدم انباتها بصورة قاطنه .

3 – بذور الخشخاش المحموسة جما يكفل عدم انباتها بصورة قاطنه .
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جدول رقم )5(

المواد المدرجة في الجدول األول الملحق باتفاقية المؤثرات 
العقلية وأمالحها ومستحضراتها 

بأي نسبة كانت

SCHEDULE No : 5

جدول رقم )6(

المواد المدرجة بالجدول الثاني الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية 
ومستحضراتها 

بأي نسبة كانت

SCHEDULE No : 6

جدول رقم )7(

المواد المدرجة بالجدول الثالث الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية 
وأمالحها ومستحضراتها 

بأي نسبة كانت

SCHEDULE No : 7



قانون المخدرات

- 59 -

جدول رقم )8(

المواد المدرجة بالجدول الرابع الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية 
وأمالحها ومستحضراتها بأية نسبة كانت

SCHEDULE No : 8

جدول رقم )9(

الحد األقصى لكميات المواد الضارة بالعقل الذي ال يجوز لألطباء 
تجاوزه في وصفة طبية واحدة وفقا للمادة 24 من هذا القانون :
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الفهـــــرس

الباب األول : أحكــــام عـامـــــة

قانون اتحادي رقــم )14( لسنة 1995م في شأن 
مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

البـــاب الرابـــع: العقـــــوبـات

الفصل األول: استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة 
والمؤثرات العقلية

الفصـــل الثانــي: االتجار في المواد المخدرة 
والمؤثرات العقلية

الفصـــل الثالث:
أحكـــام خاصة بالصيدليات

الفصـــل الرابـــع: انتاج المواد المخدرة أو المؤثرات 
العقلية وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها 

واستخدامها في العالج

البـاب الثانـي: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

جدول رقم )1(: قائمة المواد المخدرة المدرجة في 
الجدول األول الملحق باالتفاقية الوحيدة

البـــاب الثالث: النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة 
أو مؤثرات عقليـــة

8

7

24

12

15

18

20

10

36

23



قانون المخدرات

- 61 -

PART ONE – “ NARCOTIC ” DRUGS 
UNDER INTERNATIONAL CONTROL
SCHEDULE I

SCHEDULE NO  : III
PREPARATIONS WHICH ARE 
INCLUDED IN SCHEDULE NO  : III
1 ( – PREPARATIONS OF :

جدول رقم )2(: قائمة المواد المخدرة المدرجة في 
الجدول الثاني الملحق باالتفاقية الوحيدة للمخدرات

جدول رقم )3(: قائمة المستحضرات المدرجة في 
الجدول الثالث الملحق باالتفاقية الوحيدة بالمخدرات

SCHEDULE II .

43

53

49

51

50





قانون األدوية والمستحضرات 
المستمدة من مصادر طبيعية





قانون األدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية

- 3 -

قانون اتحادي رقم )20( لسنة 1995
في شــــــــــــــــــــأن

األدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية
-----------------------------

نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ، 

بعد االطالع على الدستور المؤقت ، 

وعلى القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972 في شأن اختصاصات 
الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، 

وعلى القانون رقم )4( لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات 
الصيدالنية ، 

وعلى القانون االتحادي رقم )6( لسنة 1986 في شأن مكافحة المواد 
المخدرة وما في حكمها ، 

وعلى القانون االتحادي رقم )3( لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات ، 

وعلى القانون رقم )35( لسنة 1992 بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية ، 

وبناء على ما عرضه وزير الصحة ، وموافقة مجلس الوزراء وتصديق 
المجلس األعلى لالتحاد ، 

أصــــــــــــــــــــــــــدرنا القانون اآلتـي :
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المـــادة )1(
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي 

المبينــة قريــن كل منهــا مــا لــم يقــض ســياق النــص بغيــر ذلــك : 

الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة . 

الوزارة : وزارة الصحة . 

الوزير : وزير الصحة . 

اإلدارة المختصــة : إدارة الرقابــة الدوائيــة بــوزارة الصحــة أو أي إدارة أخــرى 
تتــــولى اختصاصاتهــا طبقــا للقانون . 

األدويــة  تســجيل  فــي  بالنظــر  المختصــة  اللجنــة   : المختصــة  اللجنــة 
ــوزارة الصحــة ،  ــة ب ــن مصــدر أو مصــادر طبيعي ــتمدة م والمســتحضرات المس

والتــي يصــدر بتشــكيلها وتنظيــم ســير العمــل بهــا قــرار مــن الوزيــر . 

ــة : كل دواء  ــدواء أو المســتحضر المســتمد مــن مصــدر أو مصــادر طبيعي ال
أو مســتحضر يحتـــوي علــى مــــواد فاعلــة مـــن مــن أصــل نباتــي أو حيوانــي أو 
غيــر ذلــك مــن المصــادر الطبيعيــة ، معبــأ فــي عبــوة نهائيــة ومهيــأ بقصــد عــــالج 
اإلنســان أو الحيــوان مــن األمــراض أو الوقايــة منهــا ، ســواء كان الــدواء أو 
المســتحضر فــي هيئتــه الطبيعيــة أو فــي شــكل مســحوق  أو مســتخلص أو صبغــات 

أو عصــارات أو أي شــكل نتــج عــن عمليــة تنقيــة أو تجزئــة أو تركيــز .

وال يعــد مســتمدا مــن مصــدر طبيعــي أي دواء أو مســتحضر تدخــل فــي تكوينــه 
مــواد كيميائيــة مخلقــة أو شــبه مخلقــة .
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المـــادة )2(
تعـــد بــاإلدارة المختصــة فــي الــوزارة ســجالت خاصــة لتســجيل األدويــة 

والمســتحضرات المســتمدة مــن مصــدر أو مصــادر طبيعيــة . 

لالســتعمال  المعـــدة  والمســتحضرات  األدويــة  علــى  التســجيل  ويقتصــر 
الموضعــي أو عــن طريــق الفـــم أو المســتقيم . 

ويكون التسجيل بقرار من الوزير بنـاء على اقتراح اللجنة المختصة . 

المـــادة )3(
ــراح  ــاء علــى اقت ــه قــرار مــن الوزيــر بن يصــدر بشــروط التســجيل وإجراءات

اإلدارة المختصــة .

ويؤخــذ فــي االعتبــار عنــد النظــر فــي تســجيل أي دواء أو مســتحضر مســتمد 
مــن مصــدر أو مصــادر طبيعيــة المعلومــات التــي توفرهــا الخـــــبرة فــي اســتعمال 
النباتــات والمصــادر الطبيعيــة األخــــرى فــي الطــب الشــعبي لفتــرة زمنيــة مناســبة 
ــة المتخصصــة واألبحــاث  ــا المراجــع والكتــب العلمي ، والدراســات التــي أوردته

المنشــورة . 

المـــادة )4(
ــض  ــن بع ــاء م ــة اإلعف ــة المختص ــة اللجن ــى توصي ــاء عل ــر بن ــوز للوزي يجـ
شــروط التســجيل إذا كانــت األدويــة أو المســتحضرات واردة فــي دســاتير األدويــة 
ــة  ــدواء أو المســتحضر لإلغــراض العلمي ــداول ال ــا أو كان ت المعتــرف بهــا عالمي

وليــس للعــــالج . 
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المـــادة )5(
يجــب أن توضــح فــي الغــالف الخارجــي وفــي النشــرة الداخليــة لــكل دواء أو 
مســتحضر مســتمد مــن مصــدر أو مصــــادر طبيعيــة المعلومــات والبيانــات التاليــة 

باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة علــى األقــل : 

1 - أســم الــدواء أو المســتحضر ورقــم تســجيله فــي الــوزارة مــع اإلشــارة إلــى 
الدســتور أو المرجــع العلمــي أو التراثــي الــذي ُحضـــر الــدواء بموجبــه إن وجـــد . 

2 - أســماء المــواد الطبيعيــة الفاعلــة التــي تدخــل فــي تركيــب الــدواء أو 
 . ومقاديرهــا  المســتحضر 

3 - تاريــخ صنــع الــدواء أو المســتحضر وتاريــخ انتهــاء صالحيتــه لالســتعمال 
إذا كانت هـــذه الصالحية تنتهي بفوات زمـــن معـــين . 

4 - اسم الجهـة المنتجـة للدواء أو المستحضـر . 

أو  الــدواء  اســتعمال  بكيفيــة  تقــــترن  التــي  والتحذيــرات  التعليمــات   -  5
. المســتحضر 

 المـــادة )6(
للوزير بناء على توصية اللجنة المختصة أن يقرر ما يأتي : 

1 - اعتمــاد تســجيل أي دواء أو مســتحضر مســتمد مــن مصــدر أو مصــادر 
طبيعيــة متــى ثبتـــت صالحيتــه للتــداول .

ــر  ــه مضــ ــت أن ــي أي وق ــت ف ــر يثب ــداول أي دواء أو مستحضـ ــع ت 2 - منـ
بالصحـــة ، وفــي هـــذه الحالــة يجــب شــطب الــدواء أو المســتحضر مــن ســجالت 
ــم  ــه ويت ــودة من ــات الموج ــع الكمي ــط جمي ــا ، وتضب ــجال به ــوزارة إذا كان مس ال
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ــوزارة بالتعويـــض .  ــوع علــى ال إتالفهــا دون أن يكــون ألصحابهــا حـــق الرجــ

3 - منــع تــداول أي دواء أو مســتحضر إذا تبيــن إجــــراء تعديــل علــى مكوناتــه 
وطرحــه للتـــداول قبــل إعادة تســجيله . 

4 - تحـــديد أســعار األدويــة والمســتحضرات المســتمدة مــن مصــدر أو مصــادر 
طبيعيــة وإعــادة النظــر فــي تلــك األســعار . 

المـــادة )7(

ال يجـــوز تــداول أي دواء أو مســتحضر مســتمد مــن مصــدر أو مصــادر 
طبيعيــة إال بعــد تســجيله فــي الــوزارة . 

ويجــب إعــادة تســجيل الــدواء أو المســتحضر إذا أجــــرى أي تعديــل فــي 
مكوناتــه . 

كمــا يجــب تســجيل كل جهــة منتجــة لــدواء أو مســتحضر مســتمد مــن مصــدر 
أو مصــادر طبيعيــة ترغــب فــي تســويق ذلــك الــدواء أو المســتحضر فــي الدولــة . 

المـــادة )8(
ال يجـــوز استيراد األدوية والمستحضرات المستمدة مـــن مصـــدر أو مصـــادر 
طبيعيــة أو تصنيعهـــا أو تسويقهـــا أو تصديرهــا إال بعــد الحصــول علــى ترخيــص 

بذلــك مــن الــوزارة . 

ــدد شــروط الترخيــص باالســتيراد أو التصنيــع أو التســويق أو التصديــر  وتحـ
وإجــراءات الحصــول علــى هـــذا الترخيــص بقــرار مــن الوزيــر . 



قانون األدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية

- 8 -

المـــادة )9(
ــم مــن القــرار الصــادر برفــض التســجيل أو  ــكل ذي مصلحــة التظل ــوز ل يجــ

ــطبه أو برفــض الترخيــص . ش

ويقــدم التظلــم إلــى الوزيــر خــالل ثالثيــن يومــا علــى األكثــر مــن تاريــخ تســليم 
قــرار الرفــض. 

ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً . 

المـــادة )10(
ال يعفــى الحصــول علــى التراخيــص المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون مــن 
الحصــول علــى التراخيــص األخــــرى التــي قـــد تســتلزمها القوانيــن أو اللوائــح أو 

النظــــم المعمــول بهــا .

المـــادة )11(
ــرارات  ــون والق ــذا القان ــذ ه ــة تنفي ــوزارة مراقب ــة بال ــى اإلدارة المختص تتول
الصــادرة تنفيــذا لــه ويكــون لموظفــي هـــذه اإلدارة الذيــن يصــدر بتحـــديدهم قــرار 
ــي ،  ــط القضائ ــوري الضب ــة مأم ــر صف ــع الوزي ــاق م ــدل باالتف ــر الع ــن وزي م
ويكــون لهـــم بهـــذه الصفــة علــى األخــص حـــق الدخــــول إلــى األماكــن التــي يدخل 
نشــاطها في نطاق أحكام هـــذا القانون - عـــدا األماكن المخصصـــة للســكن - وذلك 
ــاالت  ــط الح ــه ، وضب ــذة ل ــرارات المنف ــه والق ــذ أحكام ــن تنفي ــد م ــرض التأك بغ
المخالفة ، وعلى الســلطات المحلية باإلمارات تقـــديم التســهيالت الالزمـــة لهـــؤالء 

الموظفيــن لتمكينهــم مــن القيــام بعملهــم . 
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المـــادة )12(
مـــع عــــدم اإلخــــالل بأية عقـوبة أشـد يقضـي بهـا قانون آخــر يعـاقب بالحبس 
مـــدة ال تقـــل عـــن ســتة أشــهر وال تزيـــد علــى ســنة والغرامــة التــي ال تقـــل عــن 
خمســة آالف درهـــم وال تزيـــد على عشــرة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 

كل مــن ارتكــب أحــد األفعــال اآلتيـــة : 

1 - قـــدم وثائــق أو أدلــى ببيانــات غــــير صحيحـــة أو التجـــأ إلى طـــرق غــــير 
مشــروعة ترتــب عليهــا تســجيل دواء أو مســتحضر مســتمد من مصــدر أو مصادر 
طبيعيــة أو منــح الترخيــص باســتيراده أو بتصنيعــه أو بتصديــره أو بتداولــه علــى 

خــالف أحــكام هـــذا القانون . 

2 - اســتورد أو صـــدر أو صنــع أو أتجـــر فــي دواء أو مســتحضر مســتمد مــن 
مصــدر أو مصــادر طبيعيــة قبــل الحصــول علــى ترخيــص بذلــك مــن الــوزارة . 

3 - تـــداول دواء أو مســتحضراً مســتمداً مــن مصــدر أو مصــادر طبيعيــة 
صـــدر قــرار مــن الســلطة المختصــة بمنــع تـــداوله مــــع علمــه بـــذلك . 

4 - غش أو قلـــد دواء أو مســتحضراً مســتمداً من مصـــدر أو مصـــادر طبيعية 
أو روج لدواء مغشـــوش أو مقلـــد أو قـــام ببيعـــه للغــــير مـع علمه بالغش أو التقليـد 
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المـــادة )13(
مـــع عـــدم اإلخـــالل بأية عقوبة اشد يقضـــي بهـــا قانون آخــــر يعاقب بالغرامة 
التي ال تقل عـــن ألف درهـــم وال تجاوز خمســـة آالف درهــــم كل شخص مرخص 
له باالتجــــار في األدويـــة أو المستحضــــرات المستمدة مـــن مصـــدر أو مصـــادر 

طبيعية خالـــف التسعيرة المحــــددة من قبل الوزارة للـــدواء أو المستحضــــر . 

فإذا تكررت المخالفة جـاز الحكم فضـالً عـن الغرامة بإلغاء الترخيص .

المـــادة )14(
كل مخالفــة ألحــكام هـــذا القانــون أو القــرارات الصــــادرة تنفيــذا لــه ال تنـــدرج 
تحــت حكــم أي مــن المادتيــن )12( و )13( مــن هـــذا القانــون يعاقــب مرتكبهــا 
بالغرامــة التــي ال تقــل عــن ألــف درهــــم وال تزيـــد على خمســة آالف درهـــم وذلك 

مـــع عــــدم اإلخـــالل بأيـة عقـوبة أشـد يقضــــي بهـا قانون آلخــر . 

المـــادة )15(
ال يجــــوز تســجيل أي دواء أو مستحضـــر أو منــح ترخيـــص ممـــا أشـــار إليــه 

هـــذا القانــون إال بعـــد تحصيــل الرســـوم المحـــددة لذلــك . 

ويصــــدر بتحـــديد رســـوم التســجيل وإعــادة التســجيل والترخيــص قـــرار مــن 
ــوزراء .  ــس ال مجل

ويجــــوز للوزيــر بنــاء علــى توصيــة اللجنــة المختصـــة اإلعفــاء مــن بعــض 
أو كل رســوم التســجيل أو الترخيــص ، ويجــب أن يكــون قــــرار اإلعفـــاء مســبباً. 

المـــادة )16(
ال يخـــل تطبيــق أحكــــام هـــذا القانــون بمــا نصـــت عليــه القوانيــن األخــــرى 
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في مجـــال تنظـــيم مهنـــة الصيـــدلة أو في مجـــال حظـــر المواد المخــــدرة وما في 
حكمـــها أو المــواد الســامة أو الخطــــرة .

المـــادة )17(
يصــدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيـذ هـذا القانون . 

المـــادة )18(
يُلغـى كل نـص يخالف أو يتعـارض مـع أحكــام هـذا القانون . 

المـــادة )19(
يُنشـــر هـــذا القانــون فــي الجــــريدة الرســمية ، ويعمــل بــه بعـــد ســتة أشهـــر من 

تاريــخ نشــره 
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