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 م١٩٩٣لسنة )٦(نشر في الجريدة الرسمية العدد 

 ١٠٣



 
مخدرات

 ١٠٤



 
مخدرات

 )م١٩٩٣(لسنة) ٣(قانون رقم 
 بشأن مكافحة االتجار

 واالستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية
 :باسم الشعب

 :ئاسةرئيس مجلس الر
 . على دستور الجمهورية اليمنيةاإلطالع ـ بعد 

 .م١٩٩٢/نوفمبر/١٤ الدستوري الصادر بتاريخ اإلعالن ـ وعلى 
 . ـ وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة

 ـ: القانون اآلتي نصهأصدرنا ـ 
 الفصل االول

 التسمية والتعاريف
االتجـار واالسـتعمال غيـر      قـانون مكافحـة     (يسمى هذا القانون    :أ) ١(مادة

 ) المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية
 والعبارات التالية المعاني لأللفاظب ـ ألغراض تطبيق هذا القانون يكون  

 .يقتضي سياق النص خالف ذلكم ل  كل منها ماأمامالمبينة 
هي وزارة الصحة او وزارة الزراعة بحسـب االحـوال          : اإلداريةالجهة  

 ).٥( ـ بالجدول رقمقوزارة الزراعة فيما يتعلصاص ويدخل في اخت
 .األدويةالشركة اليمنية لصناعة وتجارة : الشركة
 .لألدويةالمؤسسة الوطنية : المؤسسة
 مع الجداول الدوليـة وتعـد       ةوالمتفق هي القوائم المرفقة بالقانون   : الجداول
 . من هذا القانونأيتجز جزء ال

حتوي على جميـع المـواد المخـدرة        هو الجدول الذي ي   ) ١(الجدول رقم 
 جلبهـا أو تصـديرها أو   رعالية ويحظ نقاوةالخطرة بتركيز عال ودرجة     

التنازل عنها بأية صفة أو التدخل كوسيط أو مستخدم بأجر او بدون أجـر     
 الحاجة الماسة إصـدار إذن مسـبق        الصحة لدواعي  لوزارة   زأنه يجو إال  

العلمية فقط وبكميات محددة     الطبية و  لألغراضبجلب بعضها أو تصديرها     
 المادة ومشـتقاتها    تخضع إلشرافها المباشر ويحتوي هذا الجدول على إسم       

 مصطلحها العلمي وإسمها المعروف     وجزيئاتها التركيبية وعناصرها واسم   
 .تجاريا

هو الجدول الذي يشتمل على مستحضرات تحتوي على        ) ٢(الجدول رقم   
 عليها النظام المطبق على     يال يسر وبعض المواد المخدرة بمقادير محددة      

ــ   المواد المخدرة مثال اللبوس المحتوي على يود وفـورم ومـورفين          
 . بمقادير محددةاألفيونواللصقات المحتوية على 

 ١٠٥
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هو الجدول المحتوي على مواد وعقاقير تخضع لـبعض         ) ٣(الجدول رقم 
فصـل  القيود المفروضة على المواد المخدرة جرى تنظيمها طبقا ألحكام ال  

السادس من هذا القانون وهي مواد أو مستحضرات تحتوي على مادة من            
ملي جرام فـي الجرعـة      ) ١٠٠(المواد المخدرة أصال بكمية تزيد على       

ولـدى  %) ٢ و ٥(الواحدة ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عـن       
 األحكام المقررة للقيـد واألخطـار       إتباعالسماح بجلب هذه المواد وجب      

 .من هذا القانون) ١٣و١٢(ليها في المادتين المنصوص ع
هو الجدول الذي يتضمن الحد األقصى لكميات المـواد         ) ٤ (مالجدول رق 

 الحائزين علـى    األسنانالمخدرة الذي اليجوز لألطباء البشريين أو اطباء        
 . طبية واحدةة في وصفوز تجاسبكالوريودبلوم أو 

تات الممنوع زراعتها على    هو الجدول المحتوي على النبا    ) ٥(الجدول رقم 
 سبيل الحصر وينظمها 

 .القانون طبقا ألحكام الفصل السابع منه
هو الجدول المحتوي على أجزاء معينة مـن النباتـات          ) ٦(الجدول رقم   

 من  مستثناة على أي مواد مخدرة وتعد       يال تحتو الممنوع زراعتها لكنها    
 .تطبيق أحكام هذا القانون

 أحكام هـذا القـانون   تطبيقؤثرات عقلية في ج ـ تعتبر مواد مخدرة وم 
الملحق بهذا القانون ويسـتثنى منهـا       ) ١(المواد المبينة في الجدول رقم      

 ).٢(المستحضرات الواردة في الجدول رقم
 الفصل الثاني

 في الجلب والتصدير والنقل
 يصدر أو ينتج أو يملك أو يحـرز         يجلب أو يحظر على أي شخص أن      ) ٢(مادة

 مواد مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو           عيبيأو  أو يشتري   
 في االحـوال    إالأن يتدخل بصفته وسيطا أو مستخدما بأجر أو بدون اجر           
 .المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه

كمـا  . .لهـا اليجوز جلب المواد المخدرة مهما كانت الواجهة النهائية         ) ٣(مادة
 طبقا لهذا القـانون بموجـب       المستثناةفي الحاالت   إال   اليجوز تصديرها 

وبتوقيـع  ) وزارة الصـحة  (ترخيص كتابي مسبق من الجهة المختصـة        
 .الوزير

 في المادة الثالثة لالسـتخدامات      إليه الجلب المشار    إذنأـ اليجوز منح    ) ٤(مادة
 ـ:للجهات اآلتية إالالطبية والعلمية 

 .ـ المؤسسات الصحية الحكومية١
 .األدويةالشركة اليمنية لصناعة وتجارة ـ ٢
 . الوطنية لألدويةةـ المؤسس٣

 ١٠٦
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 العلمية وكليات ومعاهـد العلـوم       واألبحاثـ معامل التحاليل الكيميائية     ٤
 . وزارة الصحةإلشرافالخاضعة 

 الوطنيـة  ة والمؤسساألدويةب ـ تتولى الشركة اليمنية لصناعة وتجارة  
 الصـحية الخاصـة الحاصـلة علـى         احتياجات المؤسسات  تلبية   لألدوية

ترخيص خـاص مـن وزارة الصـحة وكـذلك الصـيدليات المطابقـة              
من ) ٧(لالشتراطات والمواصفات التي تحددها وزارة الصحة طبقا للمادة       

هذا القانون والحاصلة على ترخيص خاص من الوزارة لتلبية االحتياجات          
وقانون ممارسـة   الطبية وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذا القانون         

 .المهن الطبية
ولوزارة الصحة رفض طلب الحصول علـى األذن أو خفـض الكميـة              

 قابل للتجزئة مهمـا كانـت       إذنالمطلوبة وفي كل االحوال اليجوز منح       
االسباب ويبين في الطلب اسم الطالب والصفة التي تؤهله لتوقيع الطلـب            

تي يريد جلبها مع بيـان      الكمية ال  واسم المادة المخدرة كاملة وطبيعتها او     
 تطلبها منه وزارة    األخرى التي االسباب التي تبرر الجلب وكذلك البيانات       

 .الصحة
 سحب  إذنبموجب  إال   الجمارك   إلى المواد المخدرة التي تصل      مال تسل ) ٥(مادة

كتابي تعطيه وزارة الصحة للمأذون له بالجلب يـتم تسـليمه لمصـلحة             
 السحب اشـعار وزارة     إذنل تسليم   الجمارك وعلى مصلحة الجمارك حا    

 .منهالصحة بصورة 
 أو نقلها داخل طرود محتوية      اأو تصديره اليجوز جلب المواد المخدرة     ) ٦(مادة

 بصـفة عينيـة     تولو كان  حتى   إرسالهاعلى مواد أخرى ويجب أن يكون       
 يبين عليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها        نوأ، مأمونةداخل طرود   
 .ميتها والجهة المرسل اليهاونسبتها وك

 المقـررة ألذن    واألحكام التصدير ذات الشروط     إذنيتبع في شأن منح     ) ٧(مادة
 .الجلب

 الفصل الثالث
 في االتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية

 فـي حـدود     إالية  قلاليجوز االتجار في المواد المخدرة والمؤثرات الع      ) ٨(مادة
  المصرح بها في األصناف

 بعد الحصول على ترخيص خـاص       ةوالعلمي الطبية   ولإلغراضلجداول  ا
 االشـخاص   إلـى  منح هذا الترخيص     زوال يجو  وزارة الصحة    بذلك من 

 ـ:اآلتي ذكرهم
فـي ذلـك     أـ المحكوم عليه بعقوبة جريمة جسيمة أو غير جسيمة بمـا          

 .الجرائم الواردة في هذا القانون

 ١٠٧
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عامة ألسباب مخلة بالشرف أو ب ـ من سبق فصله تأديبيا من الوظائف ال 
 .األمانة

 لألغـراض  باالتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية        صال يرخ ) ٩(مادة
 فـي صـيدليات     إالالطبية والعلمية وفي حدود المواد المسموح بصرفها        

 وشروطها قـرار مـن وزيـر        بمواصفاتهاخاصة في المحافظات يصدر     
ور باب دخول مشترك مع سـكن        يكون للمحل المذك   إن زوال يجو الصحة  

أو عيادة أو معمل أو محل تجاري أو صناعي أو أي مكان أخـر وال أن                
 . من ذلكبشيءيكون له منافذ تتصل 

من هذا  ) ٩( صيدلية من الصيدليات المرخص لها طبقا للمادة       ليعين لك ) ١٠(مادة
 .إدارتهاالقانون صيدلي مؤهل يكون مسئوال عن 

 أو المؤسسة الوطنيـة     األدويةليمنية لصناعة وتجارة    اليجوز للشركة ا  ) ١١(مادة
 إال يبيعوا أو يسلموا هذه المواد أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت             لألدوية أن 

 ـ:لألشخاص اآلتين
 .أـ مديري الصيدليات المرخص لها في االتجار

التي تدخل المـواد المخـدرة فـي    (ب ـ مديري مصانع المستحضرات  
 ).تركيبها

 كـانوا  إذايدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات ج ـ مديري ص 
 .من الصيادلة

 يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه المـواد المخـدرة            إنكما يجوز لهم     
 االشخاص  إلى) ١٩(بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة      

 ـ:اآلتين
  والمستوصفات التي  تخصصهم المستشفيات والمصحات  أـ االطباء الذين    

 .صيادلةليس بها 
 . العلميةواألبحاثب ـ مديري معامل التحاليل الكيميائية 

 العالقة والكليات ومعاهد العلوم المعترف بها الحكومة ذاتج ـ مصالح  
 قـدم   إذا إالزل عنهـا    تنـا  تسليم المواد المخدرة المبيعة أو التي        موال يت 

 سـم منهـا إ  من أصل وثالث صور مطبوعة علـى كـل          إيصاالالمستلم  
وعنوان الجهة المستلمة وموضحا بالقلم السائل اسم المواد المخدرة بالكامل          

 .وطبيعتها ونسبتها وتاريخ التحرير وكذا الكمية باألرقام والحروف
 وصوره الثالث وأن يختمها بخاتم      اإليصالويجب أن يوقع المستلم أصل       

 .خاص بالجهة المستلمة مكتوبا في وسطه كلمة مخدر
 وصورة الثالث   اإليصالالشركة أو المؤسسة أن يؤشر على       وعلى مدير    

 الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة االصلية ويعطي المسـتلم          دبما يفي 

 ١٠٨
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احدى الصور وترسل الصورتان بكتاب مسجل تحت التوقيع عليـه إلـى            
 .األكثروزارة الصحة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على 

واردة للصيدلية المرخص لها في االتجار بهـا        جميع المواد المخدرة ال   ) ١٢(مادة
 بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة        أوالوكذا المصروفة منها يجب قيدها      

 يـذكر بهـذه     إنمرقومة صحائفها ومختومة بخاتم وزارة الصحة ويجب        
الدفاتر تاريخ الورود وإسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشتري          

تين اسم المواد المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها        ويذكر في الحال   وعنوانه
 .ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة

 إنعلى مديري الصيدليات المرخص لها باالتجار في المواد المخدرة          ) ١٣(مادة
 االول  األسبوع وزارة الصحة في     إلىيرسلوا بكتاب مسجل تحت التوقيع      

ليه منهم مبينا به الوارد من المـواد المخـدرة          من كل شهر كشفا موقعا ع     
والمصروف منها خالل الشهر السابق والباقي منها طبقا للنمـاذج التـي            

 .تعدها وزارة الصحة لهذا الغرض
 الفصل الرابع
 في الصيدليات

 يصرفوا مواد مخدرة إال بتذكرة طبية من طبيب         إناليجوز للصيادلة   ) ١٤(مادة
على دبلوم أو بكالوريوس لصرف العـالج        حائز   أسنانبشري أو طبيب    

تم الصـرف بموجـب     إذا   الصيدلية بعد الصرف أما      األصل لدى وتحفظ  
بطاقة رخصة فيؤشر عليها بما يفيد تمام الصرف وتاريخه واسم الصيدلية           

 .التي تم الصرف منها وتحفظ صورة فوتوغرافية البطاقة لدى الصيدلية
 إذا مخدرة بموجب التذاكر الطبيـة       يحظر على الصيادلة صرف مواد    ) ١٥(مادة

 إذاومـع ذلـك     ) ٤(زادت الكمية المدونة على الكميات المقررة بالجدول      
 يطلب  إن المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج         استلزمت حالة 

 .بطاقة رخصة بالكميات الالزمة لهذا الغرض
توافرهـا فـي     الصحة قرار بالبيانات والشروط الواجب       ريصدر وزي ) ١٦(مادة

تحرير التذاكر الطبية التي توصف بهـا مـواد مخـدرة للصـرف مـن               
الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصـحات والمستوصـفات         

 باألثمـان وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة تسـلم           
 الصورة ثالثة  ثمن التذكرة مع     زال يتجاو التي تقررها تلك الجهة على أن       

 .االتري
 . مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياحال يصوللوزير تحديد المقادير التي  
اليجوز للصيادلة صرف مواد بموجب تذكرة طبية تحتوي على مواد          ) ١٧(مادة

 لهم الصـرف  زوال يجومخدرة بعد مضي عشرة أيام من تاريخ تحريرها     
 .بموجب صورة التذاكر الطبية أو صور بطاقات الرخص

 ١٠٩
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 الصيدلية يوم ورودها    إلى أن تقيد جميع المواد المخدرة الواردة        يجب) ١٨(مادة
وكذا المنصرف منها أو ال بأول في ذات يوم صرفها في دفتـر خـاص               

 ومختومة بخاتم وزارة الصحة ويذكر      هللوارد والمنصرف مرقومة صحائف   
 ـ:اآلتيةفي القيد بحروف واضحة البيانات 

 :فيما يختص بالوارد: أوال
 وعنوانه ونوع المادة المخدرة وكميتها واسـمها        وإسم البائع ود  تاريخ الور  

 .التجاري
 .فيما يختص بالمنصرف: ثانيا

 .أـ اسم وعنوان محرر التذكرة
 . المريض بالكامل ولقبة وسنه وعنوانهـ اسمب 

 صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر التذاكر الطبيـة  التاريخ الذيج ـ  
الذي يحتوي عليها ويدون بهذا الـدفتر عـالوة   وكذا كمية المواد المخدرة    
 . قرار من وزير الصحةايصدر به التي األخرىعلى ذلك جميع البيانات 

 بطاقـات الـرخص     بموجـب يجوز للصيدليات صرف مواد مخدرة      ) ١٩(مادة
 لألشـخاص من هذا القـانون     ) ٢٢و٢١و٢٠(المنصوص عليها في المواد   

 ـ:اآلتين
 الحائزين علـى    األسنان البيطريين وأطباء    واألطباءأـ االطباء البشريين    
 .دبلوم أو بكالوريوس

ب ـ االطباء الذين تكلفهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التـي   
 .ليس بها صيدلية

 بالمادة السابقة من وزارة الصحة      المذكورةتصرف بطاقات الرخص    ) ٢٠(مادة
 ـ:يما يأتبعد تقديم طلب يبين فيه 

 .خدرة كاملة وطبيعة كل منها المواد المأسماءأـ 
 .ب ـ الكمية الالزمة المطلوبة

 تطلبها وزارة الصحة ولهـذه  إن التي يمكن األخرىج ـ جميع البيانات  
 . الكمية المطلوبةأو خفضالجهة رفض إعطاء الرخصة 

 ـ:طاقة الرخصة ما يأتيب يبين في إنيجب ) ٢١(مادة
 .أـ اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه

 وكـذلك ب ـ كمية المواد المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة  
 .مكن صرفها في الدفعة الواحدةي كمية أقصى

 .اقةطج ـ التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول الب
 يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها        إنيجب على الصيادلة    ) ٢٢(مادة

 تسليم المـواد    زوال يجو وتواريخ الصرف وان يوقعوا على هذه البيانات        

 ١١٠



 
مخدرات

اقة موضـح   ط بإيصال من صاحب الب    إالالمخدرة بموجب بطاقة الرخصة     
 باألرقام التاريخ واسم المادة المخدرة كاملة وكميتها        :السائل األسودبالمداد  

 . ورقم بطاقة الرخصة وتاريخهاوالحروف
 من تـاريخ    أسبوع الصحة خالل    إلى وزارة وعلى صاحب البطاقة ردها     

 . مفعولهاانتهاء
 الجهـة التـي تعينهـا وزارة        إلى يرسلوا   إنعلى مديري الصيدليات    ) ٢٣(مادة

الصحة خالل الخمسة عشر يوما االولى من شهري يناير ويوليو من كـل             
سنة بكتاب مسجل تحت التوقيع كشفا تفصيليا موقعا مـنهم عـن الـوارد             

 وذلك  ةبق السا األشهروالمنصرف والباقي من المواد المخدرة خالل الستة        
 .على النموذج الذي تصدره وزارة الصحة لهذا الغرض

رخص له بحيازة   ) ١٩و١١(على كل شخص ممن ذكروا في المادتين      ) ٢٤(مادة
المواد المخدرة أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه المواد أوال بأول فـي             

 مرقومة صـحائفه ومختومـة بخـاتم وزارة         صدفتر خا اليوم ذاته وفي    
اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كامال ولقبه وسـنه          الصحة مع ذكر    

 كان الصرف من المستشفيات أو المستوصفات أو العيـادات          إذاوعنوانه  
 كان الصرف ألغراض علمية فيبين الغرض الذي استعملت فيه هـذه            وإذا

 .المواد
 الفصل الخامس

  المواد المخدرة وصنع المستحضرات إنتاجفي 
 الطبية المحتوية عليها

 الواردة أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد            إنتاجيحظر  ) ٢٥(ادةم
 ).١(بالجدول رقم 

 يدخل في   تمستحضرايحظر في مصانع المستحضرات الطبية صنع       ) ٢٦(مادة
 بعد الحصول على الترخيص المنصوص علية في        إالتركيبها مواد مخدرة    

د المخدرة التـي توجـد       لهذه المصانع استعمال الموا    زوال يجو ) ٨(المادة
 تتبـع أحكـام     إن في صنع المستحضرات التي تنتجها وعليهـا         إاللديها  

 وأحكـام   المواد المخـدرة   اليها من    دبما ير فيما يتعلق   ) ١٣و١٢(المادتين
فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يـدخل         ) ١٣و١٢و١١(المواد  

 .في تركيبها احدى المواد المخدرة بأية نسبة كانت
 

 الفصل السادس
 في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة

 أو شراء أو بيع أو نقـل        أحراز او استخراج أو فصل او       إنتاجيحظر  ) ٢٧(مادة
 غيـر االحـوال   وذلك في   ) ٣( في الجدول  المواد الواردة  من   أيأو تسليم   

المصرح بها في هذا القانون وتسري احكام الفصل الثاني منه على جلـب             

 ١١١



 
مخدرات

 وفي حالة جلب الشركة أو المؤسسة المرخص لهـا         المواد وتصديرها  هذه
وجب ) ٣( مادة مما ورد في الجدول رقم        أليباالتجار في المواد المخدرة     

ــا  ــاععليه ــإتب ــد واألخط ــام القي ــاار أحك ــي   المنصــوص عليه ف
 ).١٣و١٢(المادتين

 الفصل السابع
 في النباتات الممنوع زراعتها

 ).٥(باتات المبينة في الجدول رقميحظر زراعة الن) ٢٨(مادة
 يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز        يجلب او  إنيحظر على أي شخص     ) ٢٩(مادة

النباتـات  أو يشتري أو يبيع أو يتبادل    أو يتسلم أو يسلم أو يتنازل عن                 
في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع       ) ٥( في الجدول رقم     المذكورة
 ).٦(لمبينة في الجدول رقم  من النباتات اأجزاءاستثناء 

لوزير الزراعة الترخيص للمصالح الحكومية ومعاهد العلوم بزراعـة         ) ٣٠(مادة
 أو البحـوث    وذلك لألغـراض  أي نبات من النباتات الممنوعة زراعتها       

 يرخص في جلب النباتات     إن يضعها لذلك وللوزير     بالشروط التي العلمية  
ه الحالة تخضع هـذه النباتـات       وبذورها وفي هذ  ) ٥(المبينة بالجدول رقم  

 .والبذور الحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون
 الثامن الفصل

 أحكام عامه
) ٢٦و٢٤و١٨و١٢(يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فـي المـواد        ) ٣١(مادة

 اإليصـاالت  قيد تم فيها كمـا تحفـظ         آخرلمدة عشر سنوات من تاريخ      
 الطبية المنصـوص  والتذاكر  ) ٢٦و٢٢و١١(المنصوص عليها في المواد   

 .للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها) ١٤(عليها في المادة
 يعدل في الجـداول الملحقـة بهـذا         إنلوزير الزراعة بقرار يصدره     ) ٣٢(مادة

القانون بالحذف أو باالضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها ويستثنى الحذف         
 .جريدة الرسميةمن الجدول األول وينشر القرار في ال

 الفصل التاسع
 في العقوبات

 ـ:يعاقب باالعدام) ٣٣(مادة
أـ كل من صدر أو جلب مواد مخدرة بقصد االتجار أو التـرويج قبـل               

 .من هذا القانون) ٣(الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة
 أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة وكان ذلـك  أنتجب ـ كل من  
 .ر بالمخالفة ألحكام هذا القانونبقصد االتجا

 ـ:يعاقب باالعدام أو بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة) ٣٤(مادة

 ١١٢



 
مخدرات

أـ كل من تملك أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم                  
 االتجار فيها بأية صورة وذلك فـي        ذلك بقصد للتعاطي مادة مخدرة وكان     

 .غير االحوال المصرح بها في هذا القانون
ب ـ كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول الخامس أو صدر  

 نباتا من هـذه     لأو نق  أو باع أو سلم      اشترى أو   أحرز أو حاز أو     بأو جل 
 ذلك بقصـد  النباتات في أي طور من أطوار نموها هي أو بذورها وكان            

 االتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك في غير االحوال المصرح بها في            
 .هذا القانون

ج ـ كل من رخص له في حيازة مواد مخدرة الستعمالها في غرض من  
 .األغراض صورة كانت في غير تلك بأيةأغراض معينة وتصرف فيها 

 .د ـ كل من أدار أو اعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات
يعاقب باالعدام أو بالسجن مدة خمسة وعشرين سنة كـل مـن قـدم              ) ٣٥(مادة

ير مقابل مواد مخدرة أو سهل تعاطيها فـي غيـر االحـوال             للتعاطي بغ 
 .المصرح بها في هذا القانون

أيا  المتحصلة من هذه الجرائم      األمواليحكم في كل االحوال بمصادرة      ) ٣٦(مادة
 نوعها كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي تكون قد استخدمت فـي             نكا

 .الجريمة وكذا بإتالف المواد المخدرة المضبوطة
اليجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة المقررة للجريمة          ) ٣٧(مادة

 . إلى العقوبة التالية مباشرة فقطإال
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات كل           ) ٣٨(مادة

 أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو          أنتجمن حاز أو اشترى أو      
أو حازها أو اشتراها    ) ٥(النباتات الواردة في الجدول رقم    زرع نبات من    

 يثبت انه   مل وكان ذلك بقصد التعاطي أو االستعمال الشخصي وذلك كله ما         
 . الحكام هذا القانوناأو طبققد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية 

 إنويجوز للمحكمة بدال من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة            
 التي  احدى المصحات  من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات        داعبإيتأمر  

 أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالـة        إلىتنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها      
 تقل مدة البقـاء     إن زوال يجو المودعين بالمصحات المذكورة اإلفراج عنه      

 .بالمصحة عن ستة أشهر
فقرة السابقة قرار   ويصدر بتشكيل واختصاصات اللجنة المشار اليها في ال        

  بها ثالث مرات ما    إيداعه يودع المصحة من سبق      إن زوال يجو جمهوري  
 . يمض على خروجه منها اكثر من خمس سنواتمل

 ١١٣



 
مخدرات

 الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة مـن            موال تقا  
 تقرر اللجنة المشـار     إن إلىالمصحة  بتلقاء نفسه للمصحة للعالج ويبقى      

 تقل مدة البقاء بالمصحة عن   إن زوال يجو  عنه   اإلفراجها في هذه المادة     الي
 . عن سنتيندوال تزية أشهر تس

مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبـة            ) ٣٩(مادة
 أو اشـترى أو     أحرزالمنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو          

 مادة مخـدرة أو زرع      عأو صن ج أو فصل     أو استخر  أنتجسلم أو نقل أو     
وكان بغير قصد االتجار أو     ) ٥(نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم      

التعاطي أو االستعمال الشخصي وذلك في غير االحوال المصـرح بهـا            
 .قانونا

 عن سنة كل من ضبط في أي مكان اعـد           دال تزي يعاقب بالحبس مدة    ) ٤٠(مادة
بـذلك وال   ت وكان يجري فيه تعاطيها مع علمـه         أو هيأ لتعاطي المخدرا   

 إخوة أو فروع او     أصول حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو          قينطب
 . من أعد أو هيأ المكان المذكورأخواتأو 

 عن عشر سنوات كل من تعدى على أحـد          لال تق يعاقب بالسجن مدة    ) ٤١(مادة
 أو  نالقـانو تنفيذ هـذا     على   نالقائمي نالعمومييالموظفين أو المستخدمين    

 . أو العنف اثناء تأدية وظيفته أو بسببهابالقوةقاومه 
 أو  التعـدي  حصل مـع     إذاوتكون العقوبة بالسجن لمدة خمسة عشر سنة         

 إذاالمقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤهـا أو             
ظـة  كان الجاني يحمل سالحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحاف           

 .آخر بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون عدم االخاللعلى األمن وذلك مع 
 في الفقرة   إليه الضرب أو الجرح المشار      أفضى إذاوتكون العقوبة االعدام     

 . الموتإلىالسابقة 
يعاقب باالعدام كل من قتل عمدا احـد المـوظفين أو المسـتخدمين             ) ٤٢(مادة

 .القانون اثناء تأدية وظيفته أو بسببهاالعموميين القائمين على تنفيذ هذا 
يحكم في جميع االحوال بمصـادرة المـواد المخـدرة أو النباتـات             ) ٤٣(مادة

 بنظـر السـلطة     وإتالفهـا ) ٥(المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم     
 ووسائل النقل التي تكون قـد       األدواتالقضائية المختصة وكذلك مصادرة     
صص األدوات ووسائل النقـل التـي       استخدمت في ارتكاب الجريمة وتخ    

 وتخصص األدوات ووسائل النقل     الجريمة ارتكابتكون قد استخدمت في     
 .المحكوم بمصادرتها لصالح الجهة التي تولت ضبطها

 على سنة   دال تزي مع عدم االخالل بالمواد السابقة يعاقب بالحبس لمدة         ) ٤٤(مادة
 مـن رخـص لـه        على خمسين ألف ريال كل     دال تزي  ةأو بغرام واحدة  

 ١١٤



 
مخدرات

 المنصـوص   يمسك الـدفاتر  باالتجار في المواد المخدرة أو حيازتها ولم        
ـ  ويعاقب بالحبس مدة    ) ٢٦و٢٤و١٨و١٢(عليها في المواد    علـى   دال تزي

 على عشرين الف ريال كل من رخص له         دال تزي خمسة اشهر أو بغرامة     
 باالتجار في المواد المخدرة أو حيازتها ولـم يقـم بالقيـد فـي الـدفاتر               

 بـذات العقوبـة   ويعاقب  ) ٢٦و٢٤و١٨و١٢(المنصوص عليها في المواد   
المقررة في الفقرة االولى من هذه المادة كل من يحوز موادا مخـدرة أو              
يحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن او تقل            

 ـ:تزيد الفروق على ما يأتيآال عنها بشرط 
 . على جرام واحددتزيال في الكميات التي % ١٠أـ 
يزيد آال  جراما بشرط   ٢٥ تزيد على جرام حتى    الكميات التي في   % ٥ -ب

 )  مليجرام٥٠(مقدار التسامح على
 .جرام% ٢٥في الكميات التي تزيد على  % ٢ -ج
 .كان مقدارهاأيا في المواد المخدرة السائل % ٥ -د
او اسـتخرج أو   أنـتج  على سنة كل مـن  دال تزييعاقب بالحبس مدة    ) ٤٥(مادة

فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد االتجار أي مادة من المواد               
وذلك في غير االحوال المصرح بهـا قانونـا         ) ٣(الواردة في الجدول رقم   

 . المواد المضبوطةوإتالفوفي جميع االحوال يحكم بمصادرة 
 مخالفة  ةأي على ثالثة اشهر كل من ارتكب        دال تزي يعاقب بالحبس مدة    ) ٤٦(مادة

 عنـد   بـاإلغالق  الحكام هذا القانون أو القرارات النافذة له ويحكم          أخرى
 ).٩(مخالفة حكم المادة

في جميع االحوال تكون االحكام الصـادرة بعقوبـة الجريمـة غيـر       ) ٤٧(مادة
 إنالجسيمة واجبة النفاذ فورا ولو مع حصول استئنافها ويجوز للمحكمـة            

على نفقة المحكوم عليه فـي جريـدتين        تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي      
 .يوميتين تعينهما المحكمة المختصة

يحكم بإغالق كل محل مرخص له باالتجار في المواد المخدرة أو في            ) ٤٨(مادة
 وقعت فيه احدى    إذاحيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن           

مـدة   لباإلغالقويحكم ) ٣٥و٣٤و٣٣( الموادعليها في الجرائم المنصوص   
 ارتكبت في المحل جريمـة      إذا على سنة    دوال تزي  عن ثالثة اشهر     لال تق 
 العـودة يحكـم    حالـة    وفي) ٣٨(المادة عليها في    الجرائم المنصوص من  

 . نهائياباإلغالق
كل من بادر من    ) ٣٥و٣٤و٣٣(يعفى من العقوبات المقررة في المواد     ) ٤٩(مادة

 حصـل   فـإذا  علمها بهـا     الجناة بإبالغ السلطات العامة عن الجريمة قبل      

 ١١٥



 
مخدرات

 فعـال   اإلبالغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل          اإلبالغ
 . ضبط باقي الجناةإلى

مكافحـة   إلدارةعند توافر دالئل كافية على قيام حالة التلبس يكـون           ) ٥٠(مادة
 وفروعها ومعاونيها من الضباط وصف الضباط صفة        وأقسامها المخدرات

 الجمهوريـة وكـذلك يكـون       أنحـاء ائي في جميع    مأموري الضبط القض  
 صفة مأموري الضبط القضائي فيما      ملمديري المناطق الجمركية ومعاونيه   

يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفـي نطـاق الحـرم             
 .الجمركي

 العامة للصيدليات بوزارة الصـحة دخـول مخـازن          اإلدارةلمفتشي  ) ٥١(مادة
المـواد المخـدرة والصـيدليات والمستشـفيات        ومستودعات االتجار في    

التي يدخل  (والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات      
 ومعاهـد ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية     ) في تركيبها مواد مخدرة   

 على الدفاتر   اإلطالعالعلوم وذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ولهم          
 .لمواد المخدرة المتعلقة باواألوراق

 الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقـع         مأموريويكون لهم صفة     
 .بهذا المجال

 مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون في المصـالح الحكوميـة ذات            أيضاولهم   
 .العالقة

يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكالئهـم والمهندسـين الـزراعيين          ) ٥٢(مادة
 القضائي فيمـا    طلزراعيين صفة مأموري الضب   والمساعدين والمعاونين ا  

 ).٢٩و٢٨(يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة الحكام المادتين
 الضـبط القضـائي     مأمورو االخالل بالمحاكمة الجنائية يقوم      ممع عد ) ٥٣(مادة

المنصوص عليهم في هذا القانون بقلع كل زراعـة ممنوعـة بمقتضـى             
 الجريمة وتعدم هـذه     فقة مرتكبي ن وجذورها على    أوراقها وجميع   أحكامه

المضبوطات في حضور احد وكالء النائب العام في مكان الضبط أو فـي             
 ذلك بعد تحرير محضر بما تم على        إلى دعت الضرورة    إذا آخرأي مكان   

أن تؤخذ عينات منها تحفظ بعد تحريزها بمعرفة سلطة التحقيق على ذمة            
 .جنائية أن يفصل نهائيا في الدعوى الإلى ةالمحاكم

تبين بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة مقـدار            ) ٥٤(مادة
المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو ارشد أو ساهم أو سهل أو أشـترك               

 .في ضبط مواد مخدرة
 كـل فـي مجـال       والزراعـة يجب على وزراء الداخلية والصـحة       ) ٥٥(مادة

 .م هذا القانوناختصاصه اصدار القرارات الالزمة لتنفيذ احكا

 ١١٦



 
مخدرات

 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٥٦(مادة
 صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

 هـ١٤١٣/شوال/٧بتاريخ 
 م١٩٩٣/مارس/٣٠الموافق 

 علي عبد اهللا صالح/ الفريق    
  رئيس مجلس الرئاسة                    

 

 ١١٧


