قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
رقم ( ) لسنة 1023
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي المعدل ،
وعلى قانون العقاقير الخطرة رقم  21لسنة  2511وتعديالته المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى قانون المخدرات رقم  25لسنة  2591وتعديالته المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قرار الحاكم اإلداري العام رقم  11لسنة  2591المعمول به في محافظات غزة بشأن صرف مكافآت للضابطين
والمرشدين في قضايا المخدرات،
وعلى األمر رقم  124لسنة 2541م وتعديالته المعمول به في محافظات قطاع غزة،
وعلى األمر رقم  118لسنة 2541م وتعديالته المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد إقرار المجلس التشريعي بتاريخ 1122/8/12م،
أصدرنا القانون التالي :
التعاريف واألحكام العامة
مادة ()1

يكون للكلمات و العبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الــوزارة  :و ازرة الصحة .
الـوزير  :وزير الصحة .
الجهـــة اإلدارية  :اإلدارة العامة للصيدلة بو ازرة الصحة .
اإلدارة المختصة  :اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بو ازرة الداخلية.
اللجنة الوطنية :اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.
الصندوق :الصندوق الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
لجنة اإلشراف :لجنة اإلشراف والرعاية المشكلة بموجب هذا القانون.
الجداول :قوائم األدوية العامة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسالئف والبذور والنباتات وتندرج ضمن الجداول
(. )1،0،0،0،0،0،0،0،0،01

المواد المخـــدرة  :كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ( )،0،0،01الملحقة بهذا القانون .
المؤثرات العقلية  :كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (.)،0،0،0،
السالئف  :كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجدول (.)1،0،
النباتات :تشمل النباتات والبذور المراقبة أو أي جزء منها أو أي طور من أطوار نموها وعلى أي شكل كانت أو وجدت
وتندرج ضمن القسم الثاني من الجدول رقم (.)،

اإلنتـــاج  :فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي أو من مادتها األولية .
الصنـع  :جميع العمليات غير اإلنتاج التي يتم بها الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتشمل التنقية واالستخراج

 0والتركيب 0واإلدخال  0وتحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أية صورة أخرى منه 0وصنع مستحضرات غير

بناء على وصفة طبية .
التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات ً
الزراعة  :كل عمل من أعمال البذر بقصد اإلنبات أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه وحتى نضجه وجنيه وتشمل
التعامل مع أي جزء من النبات أو مع بذوره في أي طور من أطوار نموها .
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الصفحة 2

التهريب  :جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى فلسطين أو إخراجها منها بصورة غير مشروعة ويشمل نقل تلك
المواد بطريقة العبور بصورة غير مشروعة .

النقل :تحريك المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل فلسطين.
اإلتجار  :احتراف التعامل المباشر أو غير المباشر بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بإنتاجها أو زراعتها أو صنعها 0أو
استخراجها 0أو تسليمها 0أو تسلمها أو حيازتها 0أو إحرازها 0أو تغييرها أو توزيعها 0أو عرضها للبيع أو التنازل
عنها أو تبادلها أو صرفها أو السمسرة فيها 0أو إرسالها بطريقة العبور أو نقلها 0أو استيرادها 0أو تغييرها ؛ وكل

ذلك في غير الحاالت المسموح بها 0بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وبقصد الربح وبمقابل عيني أو
نقدي أو منفعة.
المؤسسات الصيدالنية  :الصيدليات ومستودعات ومصانع األدوية المرخص بها.
مادة ()،
يحظر صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل

أو اإلتجار أو تمويل أو تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السالئف أو صرفها أو وصفها طبيا أو تسهيل ذلك
أو التنازل عنها أو التعامل فيها بأية صورة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إال في األحوال وبالشروط المنصوص
عليها في هذا القانون .

مادة ()،

يحظر زراعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو

تعاطي نبات من النباتات المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم ( )،أو االتجار فيه أو التنازل عنه أو أي جزء من
أجزائه في أي طور من أطوار نموه وبذره أو التوسط في شيء من ذلك إال في األحوال وبالشروط المنصوص عليها في
هذا القانون .
اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية
مادة ()،

تشكل بموجب هذا القانون لجنة وطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية  0برئاسة وكيل و ازرة الصحة وعضوية كل من:
 .1وكيل و ازرة العدل

نائباً للرئيس

 .،وكيل و ازرة األوقاف والشؤون الدينية

عضوا

 .،وكيل و ازرة التربية والتعليم

عضوا

 .،وكيل و ازرة الشؤون االجتماعية

عضوا

 .،وكيل و ازرة الزراعة

 .،وكيل و ازرة الشباب والرياضة
 .،وكيل و ازرة شؤون المرأة

 .،مدير عام اإلدارة العامة للشرطة الجنائية الدولية (االنتربول)
 .،مدير اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات
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عضوا
عضواً

عضواً

عضواً
عضواً

الصفحة 1

مادة ()،
تختص اللجنة الوطنية باآلتي:

 .1وضع الضوابط والسياسة العامة الستيراد وتصدير وانتاج وصنع وزراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واالتجار
فيها.

 .،تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
 .،التوصية ب إنشاء مصحات خاصة لتوفير العالج الطبي و النفسي و االجتماعي للمدمنين والمتعاطين.

 .،وضع خطط الوقاية والعالج في مجال مكافحة االستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
 .،إعداد الدراسات والبحوث عن مضار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وسبل مكافحتها.

 .،وضع استراتيجية قومية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويشمل ذلك إخضاع مناهج التربية والبحث العلمي
ورعاية الشباب وأجهزة اإلعالم لخدمة أهداف مكافحة المخدرات والمثرات العقلية غير المشروعة.

 .،التوصية بإجراء التعديالت الالزمة على القوانين المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية واتخاذ اإلجراءات
الالزمة لمكافحة أي وسائل تستحدث للتعامل فيها.
 .،متابعة تنفيذ المعاهدات الدولية والمشاركة في المؤتمرات واالجتماعات الدولية واإلقليمية الخاصة بمكافحة المواد
المخدرة والمؤثرات العقلية غير المشروعة.

المادة ()،

الصندوق الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
 -1ينش أأأ بموج أأب ه أأذا الق أأانون ص أأندوق خ أأاص لمكافح أأة و ع أأالج االدم أأان و التع أأاطي يس أأمى الصـــندوق الـــوطني
لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" .

 -،تكون للصندوق الشخصية االعتبارية و يصدر بتنظيمه و بتحديد تبعيته و تمويله و اختصاصأاته قأرار مأن مجلأس
بناء على اقتراح اللجنة الوطنية .
الوزراء ً
 -،يك أأون م أأن ب أأين اختصاص أأات الص أأندوق تموي أأل مص أأحات و دور ع أأالج و تأهي أأل للم أأدمنين و المتع أأاطين للمأ أواد
المخدرة.

المادة ()،
لجنة اإلشراف والرعاية

 -1تنشأ بموجب هذ القانون لجنة تسمى لجنة اإلشراف والرعاية برئاسة قاض بمحكمة االستئناف وعضوية كل
من:

أ .ممثل النيابة .
ب .ممثل اللجنة الوطنية .
ج .ممثل و ازرة الصحة .

د .ممثل و ازرة الداخلية .

ه .ممثل و ازرة الشؤون االجتماعية.

 -،تختص لجنة اإلشراف بمتابعة المدمنين والمتعاطين الذين تأمر المحكمة بإيداعهم في مصحات خاصة لتوفير
العالج الطبي و النفسي و االجتماعي بدال من تنفيذ عقوبة الحبس .

حدد مهام لجنة اإلشراف و نظام العمل بها بموجب قرار يصدر عن وزير العدل ولها ان تستعين في اداء
 -،ت ّ
مهامها بمن تراه مناسبا.
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الصفحة 2

المادة ()،
الترخيص
 -1تقوم الو ازرة بمنح الترخيص للجهات المبينة في هذا القانون.
 -،تحدد شروط منح الترخيص واجراءاته للجهات المنصوص عليها في المواد ( )1،01101،0،من هذا القانون
بموجب الالئحة التنفيذية للقانون.

مادة ()،
الترخيص للزراعة والصنع واإلنتاج

يجوز الترخيص للجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز األبحاث العلمية المعترف بها بزراعة أي من
النباتات المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم ( 0)،وذلك لألغراض الطبية أو البحوث العلمية 0التي تستلزمها طبيعة
تخصصها 0بالتنسيق مع و ازرة الزراعة .

مادة ()1،

 .1يجوز الترخيص لمصانع األدوية بصنع أو إنتاج أدوية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالنسب
المحددة في الترخيص.

 .،يحظر على هذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إال في صنع أو إنتاج األدوية المرخص لها
بصنعها أو إنتاجها .

االستيراد والتصأدير والنقل
مادة ()11

 -1ال يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إال للجهات اآلتي أة:
أ .الجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز األبحاث العلمية المعترف بها .
ب .معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية المرخص لها .

ج .المستشفيات والمؤسسات العالجية والصيدالنية المرخص لها.

 -،تحأأدد بق أرار مأأن الأأوزير القواعأأد المنظمأأة للتعامأأل فأأي الم أواد المخأأدرة أو المأأؤثرات العقليأأة بأأين الجهأأات المنص أوص
عليها في الفقرة ( )1من هذه المادة.

مادة ()1،

 .1ال يجوز لموظف الجمارك اإلفراج أو السماح بتصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك
إال بموجب إذن توريد أو تصدير كتابي صادر من الجهة اإلدارية لمن صدر باسمه الترخيص أو من ينوب عنه.

 .،يصدر اإلذن بعد التثبت من صالحية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لالستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات
الواردة بترخيص االستيراد أو التصدير.

 .،تنظم إجراءات التثبت من صالحية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لالستعمال بقرار يصدر عن الوزير.

مادة ()1،
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الصفحة 1

 .1على اإلدارة العامة للجمارك في حالتي االستيراد أو التصدير تسليم إذن اإلفراج أو التصدير واعادته إلى الجهة
اإلدارية وعلى كل من اإلدارة العامة للجمارك وصاحب العالقة االحتفاظ بنسخة من اإلذن .
 .،يعتبر اإلذن الغياً إذا لم يستعمل خالل تسعين يوما من تاريخ صدوره .

 .،ال يجوز اإلفراج عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السماح بتصديرها إال بعد الحصول على إذن جديد.
مادة ()1،
ال يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود أو شحنات محتوية على مواد أخرى0
ويجب أن يكون إرسالها – ولو كان بصفة عينة – داخل طرود مؤمن عليها  0ومبين على غالفها اسم المادة المخدرة أو

المؤثر العقلي بالكامل وطبيعته وكميته واسم المرسل إليه وعنوانه.

مادة ()1،
يجوز لإلدارة المختصة منح إذن كتابي بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر األراضي الفلسطينية إلى
دولة أخرى تطبيقا لنظام التسليم المراقب إذا رأى أن ذلك سيساهم في الكشف عن األشخاص الذين يشاركون في نقل
الشحنة والجهة المرسلة إليها .
مادة ()1،

 -1يستثنى من األحكام الخاصة بنظام االستيراد والتصدير والنقل األدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية
وتكون الزمة لمواجهة الحاالت الطارئة واإلسعافات األولية التي تحملها وسائل النقل الدولية عند دخولها أو خروجها

من البالد عبر المنافذ القانونية بشرط أن يكون مصرحا بها من الدولة المصدرة  0وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل

بإبالغ سلطات المنفذ باألدوية التي يحملها عند الوصول وعند المغادرة .

حدد كميات األدوية المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة وطريقة صرفها وتداولها بقرار يصدر عن الوزير.
 -،ت ّ
االتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتعامل بها
مادة ()1،

 -1ال يجوز الترخيص بالتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إال للجهات المنصوص عليها في المادة ( )11من
هذا القانون .
 -،ال يرخص باإلتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إال للمؤسسات الصيدالنية التي تتوافر فيها الشروط التي
يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
 -،ال يجوز للمؤسسات الصيدالنية المرخص لها باإلتجار أو التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بيعها أو
تسليمها أو التنازل عنها بأية صورة كانت إال للجهات المنصوص عليها في المادة ( )11من هذا القانون التي يرخص

لها بذلك.

مادة ()1،

كأأل مؤسسأأة صأأيدالنية ألغأأي التأأرخيص الممنأأوح لهأأا أو لأأم يجأأدد قبأأل انتهأأاء مدتأأه تصأأفى موجوداتهأأا مأأن الم أواد المخأأدرة
والمؤثرات العقلية تحت إشراف لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض.
التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
مادة ()1،
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الصفحة 1

 -1ال يجوز لألطباء المرخص لهم مزاولة مهنة الطب أن يحرروا وصفة طبية بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ألي
شخص إال بقصد العالج ووفقا لما تقتضيه األصول العلمية المتعارف عليها  0وفي نطاق الحد األقصى للكميات المحددة
في كل من الجداول (.)، 0، 0، 0، 0، 01
 -،إذا استلزمت حالة الشخص زيادة تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب للشخص الكمية الالزمة لهذا الغرض
وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير .

 -،يحظر على الطبيب تحت أي ظرف أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات
العقلية .

مادة ()،،

 -1يجوز لألطباء المرخص لهم مزاولة مهنة الطب أن يحرزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات
العقلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير الستعمالها في عالج مرضاهم عند الضرورة الملحة  0على أن يكون
احتفاظهم بتلك المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له أصال دون أي تغيير .

 -،يجوز لألطباء المشار إليهم في الفقرة ( )1عالج المرضى بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية خارج عياداتهم في
الحاالت الطارئة ويحظر عليهم صرف أي منها لمرضاهم بقصد استعمالها ألنفسهم .
مادة ()،1

يكون تحرير الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على نماذج الوصفات الطبية وبطاقات
الرخص التي تعدها الجهة اإلدارية 0ويجب أن تكون الوصفات الطبية وبطاقات الرخص مرقمة برقم مسلسل عام ومختومة
بخاتم الجهة اإلدارية .
مادة ()،،
على مديري المؤسسات الصيدالنية المرخص لها باإلتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية حفظ المواد

المخدرة أو المؤثرات العقلية في أوعيتها األصلية وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ()،،

يجوز للمرضى حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ألسباب صحية  0وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم األطباء

المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب  0وال يجوز لهم التنازل عنها ألي شخص آخر مهما كانت األسباب.
في التسجيل والرقابة والتفتيش
مادة ()،،

تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التسجيل والرقابة والتفتيش على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
مادة ()،،
غسيل األموال الناتج عن االتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

 -1يعد مرتكبا جريمة غسيل أموال ناتجة عن االتجار غير المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية كل من يقوم
عمدا بأحد األفعال اآلتية :
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أ -تحويل األموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصله من أية جريمة من جرائم االتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات
العقلية بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لألموال أو مساعدة أي شخص في ارتكاب هذه الجريمة أو
اإلفالت من المساءلة القانونية إذا ثبت علمه بمصدر المال.
ب -اكتساب أو حيازة أو استخدام أموال مع العلم بأنها متحصله من جريمة من جرائم االتجار غير المشروع بالمواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية أو من فعل من أفعال االشتراك فيها.

 -،تنظم الالئحة التنفيذية للقانون التزامات البنوك والمؤسسات المالية للوقاية من المعامالت النقدية المشبوهة الناتجة
عن االتجار غير المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

العقوبات
المادة ()،،
 -1مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة من ألف دينار أردني إلأى خمسأة آالف دينأار
أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ؛ كل من يرتكب أياً من األفعال التالية:

أ .عأأدم مسأأك الأأدفاتر مأأن قبأأل الشأأخص الم أرخص لأأه باإلتجأأار فأأي الم أواد المخأأدرة أو المأأؤثرات العقليأأة أو حيازتهأأا
والمنصوص عليها في هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها.

ب .امتناع المسؤول عن إدارة صيدلية أو محل مرخص له باإلتجار بأالمواد المخأدرة أو المأؤثرات العقليأة عأن إرسأال
الكشوف المنصوص عليها في هذا القانون إلى اإلدارة المختصة في المواعيد المقررة.

حرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بكميات تزيأد أو تقأل عأن الكميأات المأرخص لأه بهأا مأع األخأذ بعأين
ج .حيازة أو إ ا
االعتبار الفروق الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط أال تزيد الفروق على ما يأتي:
 %1، )1في الكميات التي تزيد عن غرام واحد.

 %، )،في الكميات التي تزيد على غرام حتى  ،،غراما بشرط أال يزيد المقدار على خمسين سنتيغراما.
 %، )،في الكميات التي تزيد على  ،،غرام.

 %، )،في المواد المخدرة و المؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها.
 -،تكأون العقوبأة الحأبس مأأن سأتة أشأهر إلأأى ثأالث سأنوات ومثلأي الغ ارمأأة المقأررة أو بإحأدى هأأاتين العقأوبتين 0فأي حالأأة
العود عند ارتكاب إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة .

المادة ()،،

مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر؛ يعاقب بالسجن من ثالث سنوات إلأى خمسأة عشأر سأنة 0وغ ارمأة
من خمسة آالف دينار أردني إلأى عشأرين ألأف دينأار أردنأي أو مأا يعادلهأا بالعملأة المتداولأة قانونأاً 0كأل شأخص يرتكأب أيأاً
من األفعال اآلتية :

اء كأان ذلأك بمقابأل أو بدونأه  0أو تسأهيل الحصأول عليهأا0
 .1تقديم أي من أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقليأة سأو ً
وذلك في غير الحاالت المسموح بها 0بمقتضى أحكام هذا القانون.

 .،التصرف في أي من أنأواع المأواد المخأدرة والمأؤثرات العقليأة المأرخص حيازتهأا السأتعمالها فأي غأرض محأدد 0بأأي
اء كان ذلك بمقابل أو بدونه.
من أوجه التصرفات المخالفة لشروط الترخيص سو ً
 .،إعأداد منأأزل 0أو أي مكأأان آخأر وتهيئتأأه 0أو إدارتأأه لتعأاطي أي مأأن أنأواع المأواد المخأأدرة أو المأأؤثرات العقليأأة  0أو
التعامل فيها أو تداولها فيه.
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 .،ص أأنع أي م أأن المستحضأ أرات الطبي أأة المخ أأدرة أو إنتاجه أأا أو اس أأتيرادها أو تص أأديرها أو التعام أأل فيه أأا  0ف أأي غي أأر
الحاالت المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون 0أو أي قانون آخر.
 .،تحريأأر وصأأفة طبيأأة 0أو تقأأديم أي مأأن المستحض أرات الطبيأأة المخأأدرة فأأي غيأأر الحأأاالت المسأأموح بهأأا بمقتضأأى
أحكام هذا القانون 0أو أي قانون آخر.
 .،تعأأاطي أي مأأن أن أواع الم أواد المخأأدرة أو المأأؤثرات العقليأأة فأأي إحأأدى دور العبأأادة أو التعلأأيم أو مرافقهأأا الخدميأأة أو
فأأي مؤسسأأة ثقافيأأة أو رياضأأية أو صأأحية أو إصأأالحية أو فأأي أحأأد م اركأأز اإلصأأالح والتأهيأأل أو أمأأاكن الحأأبس

االحتياطي في غير الحاالت المسموح بها 0بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

 .،استيراد أي من أنواع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو شرائها أو إنتاجها أو صنعها أو حيازتها  0وذلك بقصد
تعاطيها في غير الحاالت المسموح بها 0بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

 .،ز ارعأأة أي مأأن النباتأأات التأأي ينأأتج منهأأا أي مأأن أن أواع الم أواد المخأأدرة أو المأأؤثرات العقليأأة السأأتخالص تلأأك المأواد
منها بغرض تعاطيها في غير الحاالت المسموح بها 0بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة ()،،

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر؛ يعاقب بالسجن من خمسة عشر سأنة إلأى السأجن المؤبأد وغ ارمأة

من عشرين ألف دينار أردنأي إلأى أربعأين ألأف دينأار أردنأي أو مأا يعادلهأا بالعملأة المتداولأة قانونأاً  0فيي أي مين الحياالت
اآلتية -:
 .1االتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
 .،إضأأافة أي م أواد الأأى المخأأدر زادت مأأن مخأأاطره علأأى الصأأحة أو تقأأديم المخأأدر أو المأأؤثر العقلأأي بشأأكل غيأأر
مشروع في أثناء عالج بديل وافقت عليه الجهة المخولة قانوناً .

 .،استغالل الجاني السلطة أو الحصانة المقررة له قانوناً في ارتكاب جريمة اإلتجار.

 .،اسأأتعمال الجأأاني شأأاحنة أو حاويأأة مخصصأأة لعمليأأة إنسأأانية مأأن أجأأل النقأأل غيأأر المشأأروع للم أواد المخ أأدرة أو
إخفائها.

 .،إذا كأأان الجأأاني مأأن مأأوظفي سأألك التعلأأيم أو القطأأاع الصأأحي أو مأأن قأأوى األمأأن أو شخصأأا مسأأؤوال عأأن إنفأأاذ
القانون.

 .،اقت أران جريمأأة اإلتجأأار بجريمأأة عالميأأة أخأأرى 0ويشأأمل ذلأأك تهريأأب األسأألحة 0واألم أوال 0وتزييأأف النقأأود 0أو كأأون
الجريمة المذكورة جزءاً مأن أعمأال أي مأن العصأابات العالميأة 0التأي تقأوم بارتكأاب الجأرائم العالميأة 0ويكأون مجأال

أعمالهأأا كلهأأا 0أو أي منهأأا 0فأأي أكثأأر مأأن دولأأة واحأأدة 0أو أن يشأأترك فأأي ارتكابهأأا أشأأخاص مأأن أكثأأر مأأن دولأأة
واحدة.

 .،استخدام الجاني في تنفيذ جريمة اإلتجار من لم يبلغ من العمر الثامنة عشر أو مريضأاً عقليأاً أو اسأتخدم أحأدا مأن

أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحدا ممن يتولى تربيتهم أو مالحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فأي رقأابتهم أو
توجيههم أو استخدم الرتكاب جريمة اإلتجار شخصا آخر دون معرفة ذلك الشخص.

 .،ارتكأأاب الجأأاني جريمأأة اإلتجأأار مسأأتغالً صأأفته باعتبأأاره مأأن المأأوظفين العمأأوميين 0المنأأوط بهأأم مكافحأأة الج أرائم

المتعلقة بأالمواد المخأدرة والمأؤثرات العقليأة  0أو المكلفأين بأعمأال الرقابأة واإلشأراف علأى التعامأل فيهأا 0أو تأداولها0

أو حيازتها وذلك بأي من الطرق غير المسموح بها وفقاً ألحكام هذا القانون 0أو أي قانون آخر.
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 .،إذا نشأ عن التعدي على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون عاهأة مسأتديمة
أو كأأان الجأأاني يحمأأل سأأالحاً أو كأأان مأأن رجأأال السأألطة المنأأوط بهأأم المحافظأأة علأأى األمأأن أو إذا قأأام الجأأاني

بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ هذا القانون أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.

 .1،االنض أأمام لعص أأابة أو إدارته أأا أو تنظيمه أأا أو المس أأاهمة فيه أأا وك أأان م أأن أغ ارض أأها االتج أأار ب أأالمواد المخ أأدرة أو
المؤثرات العقلية أو تقديمها للتعاطي بقصد االتجار سواء داخل البالد أو خارجها.

 .11العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة ( )،،من هذا القانون.
المادة ()92
يعاقب باإلعدام أو السجن المؤبد وغرامة من عشرين ألف دينار أردنأي إلأى سأتين ألأف دينأار أردنأي أو مأا يعادلهأا بالعملأة
المتداولة قانوناً  0كل من يرتكب جريمة اإلتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في أي من الحاالت التالية:

 .1إذا ارتكب أأت الجريم أأة ف أأي إح أأدى دور العب أأادة أو التعل أأيم أو مرافقه أأا الخدمي أأة أو ف أأي مؤسس أأة ثقافي أأة أو ص أأحية أو
رياضية أو اصالحية أو في أحد مراكز اإلصالح والتأهيل أو أماكن الحبس االحتياطي.

 .،إذا استخدم الجاني األسلحة النارية أثناء ارتكاب الجريمة .

 .،العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة ( )،،من هذا القانون.
المادة ()،،
تكون العقوبة اإلعدام في أي من الحاالت اآلتيـــة:

 .1إذا تسببت المادة المخدرة أو المؤثر العقلي غير المسموح بهما في وفاة شخص أو أكثر .
 .،إذا قتل الجاني أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأديته وظيفته أو بسببها.

 .،تأسيس عصابة أو ترؤسأها وكأان مأن أغ ارضأها االتجأار بأالمواد المخأدرة أو المأؤثرات العقليأة أو تقأديمها للتعأاطي بقصأد
االتجار سواء داخل البالد أو خارجها.
 .،العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة ( )،،من هذا القانون.
استبدال العقوبة باإليداع بالمصحة
()،1

 .1يجوز للمحكمة عنأد الحكأم بالعقوبأة فأي الجأرائم المنصأوص عليهأا فأي الفقأرة ( )،مأن المأادة ( )،،بأدالً مأن تنفيأذ
ه أأذه العقوب أأة أن ت أأأمر بإي أأداع م أأن يثبأ أت إدمان أأه إح أأدى المص أأحات العالجي أأة المعتم أأدة ليعأ أالج فيه أأا طبي أأا ونفس أأيا

واجتماعيا .

 .،ال يجأأوز أن تقأأل مأأدة بقأأاء المحكأأوم عليأأه بالمصأأحة عأأن سأأتة اشأأهر وال تزيأأد علأأى ثأأالث سأأنوات أو مأأدة العقوبأأة
بناء على تقرير لجنة اإلشراف .
المقضي بها أيهما أقل ويجوز التمديد بقرار من المحكمة ً
 .،يكون اإلفراج عأن المأودع بعأد شأفائه بقأرار مأن لجنأة اإلشأراف  0ويجأوز لهأا رفأع األمأر إلأى المحكمأة عأن طريأق
النيابة لطلب الحكم بإلغاء أمر اإليأداع وطلأب اسأتيفاء الغ ارمأة وبأاقي مأدة العقوبأة المقيأدة للحريأة المقضأي بهأا بعأد

خصم المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة أو أحداهما؛ إذا تبين :
أ .عدم جدوى اإليداع .
ب.انتهاء المدة القصوى المقررة قبل شفاء المحكوم عليه .
ج .مخالفة المودع الواجبات المفروضة عليه لعالجه .
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د .ارتكاب المودع أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة ()،،
حاالت تعطيل الدعوى الجزائية

 -1ال تقام الدعوى الجزائيأة علأى مأن يتقأدم للجنأة اإلشأراف مأن تلقأاء نفسأه مأن متعأاطي المأواد المخأدرة للعأالج ويبقأى
في هذه الحالة تحت العالج في المصحة أو في دور العالج إلى أن تقرر لجنة اإلشراف غير ذلك.

 -،إذا غأادر المأريض المصأأحة أو توقأأف عأأن التأأردد علأأى دور العأأالج المشأأار اليهأأا قبأأل صأأدور قأرار لجنأأة اإلشأراف
يلزم نفقات العالج ويجوز تحصيلها منه بالطرق المقررة قانوناً.

 -،ال تسري احكام هذه المادة على من كان محر از لمادة مخدرة ولم يقدمها الى اإلدارة المختصة عنأد دخولأه المصأحة
أو عند تردده على دور العالج .

مادة ()،،

 .1ال تق أ أأام ال أ أأدعوى الجزائي أ أأة عل أ أأى م أ أأن ثب أ أأت إدمان أ أأه أو تعاطي أ أأه المأ أ أواد المخ أ أأدرة أو الم أ أأؤثرات العقلي أ أأة إذا طل أ أأب
زوجأ أأه أو أحأ أأد أصأ أأوله أو فروعأ أأه أو المرشأ أأد االجتمأ أأاعي إلأ أأى لجنأ أأة اإلش أ أراف عالجأ أأه فأ أأي إحأ أأدى المصأ أأحات

أو دور العالج المنصوص عليها في المادة ( )،1من هذا القانون .

 .،تفصأأل لجنأأة اإلش أراف فأأي الطلأأب بعأأد فحصأأه وسأأماع أق أوال ذوي الشأأأن ولهأأا أن تطلأأب إلأأى النيابأأة تحقيأأق هأأذا
الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها .

 .،يكون إيداع المطلوب عالجه في حالة موافقته إحدى المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العالج بقأرار مأن لجنأة
اإلش أراف ف أإذا رفأأض ذلأأك رفعأأت اللجنأأة األمأأر عأأن طريأأق النيابأأة إلأأى محكمأأة الصأألح التأأي يقأأع فأأي دائرتهأأا محأأل
اقامته  0لتأمر بإيداعه أو إلزامه بالتردد على دور العالج .
 .،يجوز للجنة اإلشراف في حالة الضرورة وقبل الفصأل فأي الطلأب ان تأودع المطلأوب عالجأه تحأت المالحظأة لمأدة
ال تزيأد علأأى اسأبوعين لمراقبتأأه طبيأا ولأأه ان يأتظلم مأأن ايداعأه بطلأأب يقأدم الأأى النيابأة أو مأأدير المكأان المأأودع بأأه
وعلى النيابة خأالل ثالثأة ايأام مأن وصأول الطلأب اليهأا ان ترفعأه الأى المحكمأة المشأار اليهأا فأي هأذه المأادة لتأأمر

بما تراه.

وفي جميع االحوال تطبق بشأن العالج واالنقطاع عنه األحكام المنصوص عليها في المادة ( )،،من هذا القانون.
مادة ()،،
سرية بيانات المودعين بالمصحات
تعد جميع البيانات التي تصأل إلأى علأم القأائمين بالعمأل فأي شأؤون عأالج المأدمنين أو المتعأاطين مأن األسأرار التأي يعاقأب

على إفشائها بالعقوبة المقررة في القانون.

مادة ()،،

مصادرة المواد المخدرة
 .1يحك أأم ف أأي جمي أأع األحأ أوال بمص أأادرة المأ أواد المخ أأدرة والمأ أؤثرات العقلي أأة والنبات أأات المض أأبوطة وب أأذورها وك أأذلك األمأ أوال
المتحصلة من الجريمة .
 .،م أأع ع أأدم اإلخ أأالل بحق أأوق الغي أأر حس أأن الني أأة يحك أأم بمص أأادرة األدوات ووس أأائل النق أأل المض أأبوطة التأأي اسأأتخدمت ف أأي
ارتكابها .
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 .،إذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما؛ يكون التصرف بالمضبوطات المنصوص عليهأا فأي الفقأرتين السأابقتين بقأرار مأن
النائب العام وفقاً لما يلي :

أ -إذا كانت المضبوطات تشكل حيازتها جريمة فللنائب العام أن يأمر بإتالفها.
ب -إذا كانأأت المضأأبوطات مأأن األشأأياء التأأي ال يعتبأأر حيازتهأأا جريمأأة فللنائأأب العأأام أن يأأأمر ببيعهأأا فأأي المأزاد العلنأأي
وايأأداع ثمنهأأا لأأدى الخزينأأة العامأأة ولصأأاحب الحأأق أن يطالأأب بأأالثمن الأأذي بيعأأت فيأأه خأأالل سأأنة مأأن تأأاريخ البيأأع0

واال آل الثمن إلى الدولة دون الحاجة إلى حكم بذلك.
مادة ()،،
التحفظ على أموال المتهم

 -1يجوز للنائب العام أن يطلب من المحكمة المختصة األمر بوضع أموال المأتهم و ممتلكاتأه تحأت الأتحفظ و منعأه
مأأن التصأأرف فيهأأا فأأي الحأأاالت التأأي يتأوافر فيهأأا مأأن التحقيأأق أدلأأة كافيأأة علأأى جديأأة اإلتهأأام فأأي أي مأأن الجأرائم

المنصوص عليها في هذا القانون.

أاء علأى طلأب النائأب العأام أن تشأمل بقرارهأا أمأوال و ممتلكأات زوج المأتهم وأوالده القصأر متأى
 -،يجوز للمحكمة بن ً
توافرت لديها أدلة كافية على أنها متحصلة من الجريمة موضوع الدعوى.
 -،تعأين المحكمأة مأأن يأدير األمأوال المأتحفظ عليهأا بعأأد جردهأا بحضأأور ذوي الشأأن و ممثأل النيابأأة و الخبيأر الأأذي
تنتدبأأه المحكمأأة 0ويلتأأزم مأأن يعأأين لأأإلدارة بالمحافظأأة علأأى األم أوال المأأتحفظ عليهأأا و حسأأن إدارتهأأا وردهأأا مأأع

إيراداتها عند إنتهاء مدة التحفظ.

 -،يجوز لكل ذي مصلحة إن يتظلم من قرار المحكمة المشار اليه في الفقرات ( )،0،01من هذه المادة خأالل ثالثأة
أشهر من تاريخ تبليغه أمام المحكمة التي اصدرته.
 -،خأأالل مأأدة وجأأود أم أوال المأأتهم تحأأت الأأتحفظ يعطأأى زوجأأه وأوالده ووالأأداه ومأأن يعأأولهم شأأرعا نفقأأة مأأن اي أرادات
امالكه تحددها المحكمة.

مادة ()،،
الحجز على عقارات المتهم

 -1يبلغ النائب العام قرار المحكمة إلى مدير دائرة تسجيل االراضي لوضع إشارة الحجز على عقارات المتهم.
 -،يجوز للمحكمة إصدار األمأر ببيأع األمأوال المحجأوزة وايأداع ثمنهأا فأي خزينأة المحكمأة ؛ إذا كانأت معرضأة للتلأف
السريع 0أو إذا رأت المحكمة أن بيعها يعود على صاحبها بالمنفعة.
مادة ()،،
مصادرة أموال المتهم
إذا حكم بإدانة المتهم وثبت للمحكمة أن األموال المتحفظ عليها كلها أو بعضها محصلة من الجريمة 0تحكم بمصادرتها

كلها أو بعضها 0ويرد الباقي بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده بالغرامة.
مادة ()،،

إتالف المواد المخدرة
 -1تتلف المواد المخدرة و النباتات المضبوطة والمحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يرأسها أحأد أعضأاء النيابأة و يصأدر
بتشكيلها و إجراءاتها قرار من النائب العام.

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المقر بالقراءة الثانية بجلسة 1122/8/12م

الصفحة 22

 -،يجأأوز للنائأأب العأأام أن يأأأذن بتسأأليم تلأأك الم أواد إلأأى أيأأة جهأأة حكوميأأة لالنتفأأاع بهأأا فأأي األغ أراض الصأأناعية أو
العلمية 0وذلك باالتفاق مع و ازرة الصحة.
()،،

 -2كل مأن سأبق الحكأم عليأه أكثأر مأن مأرة فأي إحأدى الجأرائم المنصأوص عليهأا فأي هأذا القأانون يجأوز للمحكمأة أن تحكأم
عليه باإلضافة إلى العقوبة المقررة بأحد التدابير اآلتية -:
أ -اإليداع في إحدى مؤسسات العمل أو التدريب المهني أو في مصحة تخصص لهذا الغرض.
ب -تحديد اإلقامة في جهة معينة .
ج -منع اإلقامة في جهة معينة .

د -منع السفر للخارج لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها .
هأ -إبعاد األجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البالد.

و -حظر التردد على أماكن أو محال معينة .
ز -الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة .

 -1ال يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة وال تزيد على خمس سنوات.

 -2فأأي حالأأة مخالفأأة المحكأأوم عليأأه التأأدبير المحكأأوم بأأه يعاقأأب بأأالحبس مأأدة ال تقأأل عأأن ثالثأأة أشأأهر وال تزيأأد علأأى سأأنتين
وبغرامة ال تتجاوز خمسة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة .
مادة ()،1
كل من توسط أو ساهم أو ساعد أو سهل أو حرض أو حاول ارتكاب إحدى الجرائم المبينة في هذا القانون يعاقب بالعقوبة
المقررة لها.

مادة ()،،
إغالق المحالت المرخصة باإلتجار بالمواد المخدرة

يحكم بإغالق كل محل رخص له باإلتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو أي محل آخر إذا وقعت
فيه إحدى الجرائم المبينة في هذا القانون 0وفي حالة العود يحكم بإغالق المحل نهائياً.
مادة ()،،
اإلعفاء من العقوبة عند اإلبالغ
يعفأأى مأأن العقوبأأات المقأأررة فأأي هأأذا القأأانون؛ كأأل مأأن بأأادر مأأن الجنأأاة بأأإبالغ السأألطات العامأأة عأأن الجريمأأة قبأأل البأأدء فأأي

ارتكابهأأا 0ويجأأوز للمحكمأأة اإلعفأأاء مأأن العقوبأأة إذا حصأأل اإلبأأالغ بعأأد ارتكأأاب الجريمأأة وقبأأل مباش أرة التحقيأأق فيهأأا  0كمأأا
يجوز لها تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على الجناة اآلخرين .
مادة ()،،
صفة الضابطة القضائية

لوزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص أو من يقوم مقامه تخويل صأفة مأأموري الضأبط القضأائي لأبعض مأوظفي و ازرتأي
الصحة  0والزراعة وموظفي دوائر الجمارك كل في حدود اختصاصه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ()،،
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التفتيش

لمفتشي الصيدلة بو ازرة الصحة الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير دخول مخازن ومستودعات االتجار في المواد
المخدرة والمؤثرات العقلية ودخول الصيدليات والمستشفيات ومراكز الصحة األولية والمستوصفات والعيادات ومصانع

المستحضرات ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها 0وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا
القانون 0ولهم االطالع على الدفاتر واألوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويكون لهم صفة مأموري الضابطة
القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه المحال  0ولهم أيض ًا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في الدوائر الحكومية

والمؤسسات الخاصة وال يجوز لغيرهم من مأموري الضابطة القضائية تفتيش المحال الواردة في هذه المادة إال بحضور
أحد مفتشي الصيادلة .
مادة ()،،
قلع المزروعات
مع عدم اإلخالل بالمحاكمة الجزائية يقوم مأمورو الضابطة القضائية المنصوص عليهم في هذا القانون بقلأع كأل مزروعأات

ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقهأا وجأذورها علأى نفقأة مرتكأب الجريمأة 0وتحفأظ هأذه األشأياء علأى ذمأة المحاكمأة فأي
المخازن المعدة لذلك  0إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجزائية .
مادة ()،،
إصدار األمر بإتالف المخدرات

استثناء من حكم المادة السأابقة يكأون للنائأب العأام أو مأن يفوضأه أن يطلأب إلأى المحكمأة المختصأة إذا مأا دعأت الضأرورة

إلى ذلك بإصدار األمر بأإتالف المأواد المخأدرة والمأؤثرات العقليأة أو النباتأات المضأبوطة فأي أي حالأة كانأت عليهأا الأدعوى
الجزائي أأة 0ويج أأب أن يش أأتمل الطل أأب عل أأى بي أأان أس أأبابه واإلجأ أراءات الت أأي اتخ أأذت لحف أأظ عين أأات مناس أأبة م أأن المض أأبوطات

وأوصافها هي واحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها.

مادة ()،،

أحكام ختامية
لكل من وجد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية الحق في مكافأة تتحدد بقرار من مجلس
بناء على تنسيب من وزير الداخلية.
الوزراء ً

()،،

ال تنقضأي بمضأي المأدة الأدعوى الجزائيأة فأي الجنايأات المنصأأوص عليهأا فأي هأذا القأانون كمأا ال تسأقط بمضأيها العقوبأأات
الصادرة فيها.

مادة ()،،

ال يجأأوز الحكأأم بوقأأف تنفيأأذ العقوبأأة الصأأادرة علأأى مأأن سأأبق الحكأأم عليأأه فأأي إحأأدى الج أرائم المنصأأوص عليهأأا فأأي هأأذا
القانون.
مادة ()،1
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يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها 0كما تحفظ اإليصاالت
والوصفات الطبية المحررة المنصوص عليها فيه للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .
مادة ()،،
يجوز بقرار من الوزير تعديل محتوى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو باإلضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
مادة ()،،

يصدر مجلس الوزراء األنظمة واللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ()،،
يصدر كل وزير في مجال اختصاصه الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ()،،

يلغ أأى العم أأل بق أأانون العق أأاقير المخ أأدرة رق أأم ( )1،لس أأنة 1،،،م وتعديالت أأه المعم أأول ب أأه ف أأي محافظ أأات الض أأفة الغربيأأة 0
وقأأانون المخأأدرات رقأأم ( )1،لسأأنة 1،،،م وتعديالتأأه المعمأأول بأأه فأأي محافظأأات غأزة  0واألمأأر رقأأم ( )،،،لسأأنة 1،،،م
وتعديالته المعمول بها في غزة  0واألمر رقم ( )،،،لسنة 1،،،م وتعديالته المعمول به في محافظات الضفة .
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ()،،
مادة ()،،

على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثين يوماً من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ  1122/ /ميالدية.
الموافق 2121/ /هجرية.
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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