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        املقدمــــــــــــــةاملقدمــــــــــــــةاملقدمــــــــــــــةاملقدمــــــــــــــة
    

نظرا ملا متث* هذه الظاهرة من ، #"درات حيتل الصدارة يف اه�م دول العامل رإن �ه�م مباكحفة �جتا
عند زFدة جحم �جتار فهيا  وتزداد خطورة،حيث أهنا متثل أكرث املش7ت خطوًة عىل مجيع دول العامل

وهو ما جيعل ا\ول تتحمل أعباء كثرية عن طريق إنفاقها عىل ني زFدة املتعاط ينتج عنهمما ،وتداولها
و#ملقابل فان امجلاعات اإلجرامية أصبحت تعمتد عىل إماكنيات خضمة ومتطورة . ماكحفة هذه الظاهرة

مما جعل وسائل التجرمي و أساليب احلري ال7سـيكية ،وتلجا إىل وسائل متعددة للتغطية عىل جرامئها
  .ملواzة هذه امجلاعات املنظمة لyول غري اكفية

 19املتحدة  يف جلسـهتا العامة السادسة املنعقدة يف  لألممالعامة  ةامجلعيمعدت  األسـبابلهذه 
،  املتحدة ملاكحفة �جتار غري املرشوع يف ا"درات و املؤثرات العقلية األمم اتفاقيةبعرض  1988ديسمرب

و املوافق علهيا  1988جانفي 28املؤرخ يف 41-95م الرئايس رمقواليت صادقت علهيا اجلزائر مبوجب املرسو 
  .1988ديسمرب20بفيينا بتارخي

إىل الهنوض #لتعاون ف� بني ا\ول حىت  -أي �تفاقية-وقد جاء يف مضمون هذه �تفاقية أهنا هتدف
ا\ول أن تتخذ و عىل ،تمتكن من التصدي مبزيد من الفعالية "تلف مظاهر مشلكة �جتار #"درات 

التدابري الرضورية  مبا يف ذ¥ التدابري الترشيعية و اإلدارية وفقا لألحاكم األساسـية لنظمها الترشيعية 
  .ف� خيص املسائل اإلجرائيةكذ¥ األفعال و وأن تتخذ تدابري لتجرمي ت¨ 

ذي 13املؤرخ يف 18- 04ن واجلزائر وفاءا مهنا #لزتاماهتا ا\ولية ونظرا ملقتضيات داخلية أصدرت القانو
العقلية ومقع �سـتعامل  يتعلق #لوقاية من ا"درات و املؤثرات،2004ديسمرب25املوافق 1425القعدة عام

واحاكم ،وقد تضمن تدابري وقائية وعالجية ويه خارجة عن جمال دراستنا. و�جتار غري املرشوعني هبا
  .و كذ¥ قواعد إجرائية،التجار #"دراتجزائية حتتوي عىل جترمي مجيع حاالت �سـتعامل و 

" جرامئ ا"درات وطرق ماكحفهتا"ولهذا سـنتناول يف هذه املداخ« وحسب عنوان املوضوع املقرتح
  :احملورين التاليني

  دراتـــــم ا"ـــــــتصنيف جرائ: ور األولــــاحمل-
 هــــــــــب ماكحفتـأساليو  طرق : ور الثاينـــاحمل-
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        ))))التجرميالتجرميالتجرميالتجرمي((((جرامئ ا"دراتجرامئ ا"دراتجرامئ ا"دراتجرامئ ا"درات    تصنيفتصنيفتصنيفتصنيف::::ور األولور األولور األولور األولــــــــــــاحملاحملاحملاحمل
        

املتعلق #لوقاية من ا"درات واملؤثرات  2004ديسمرب  25املؤرخ يف  18-04لقد حرص القانون رمق 
اكفة صور �سـهتالك أو التعامل أو �جتار يف ، العقلية و مقع �سـتعامل و �جتار غري املرشوعني هبام

  :و حيتوي القانون عىل فئتني من اجلرامئ و تقسم تبعا خلطورهتا إىل،فة هباتلا"درات و املعامالت ا" 
 .جنح عادية و مشددة-

 .جناFت-

و ما يالحظ أن اكفة العقو#ت يف هذه اجلرامئ مشددة ما عدا يف جرمييت �سـهتالك و احليازة 
  .من أجل �سـهتالك الشخيص فقط فهـي جنح عادية

  :و نقسم هذا التصنيف إىل ما ييل
  

ــ / / / / أوالأوالأوالأوال ــ اجلــــــــ ــ اجلــــــــ ــ اجلــــــــ         ::::ـــــنحـــــنحـــــنحـــــنحاجلــــــــ
و هو الفعل املنصوص عليه #ملادة : احليازة من أجل التعاطي أو �سـهتالك الشخيصاحليازة من أجل التعاطي أو �سـهتالك الشخيصاحليازة من أجل التعاطي أو �سـهتالك الشخيصاحليازة من أجل التعاطي أو �سـهتالك الشخيص_1111

 . 18-04من القانون رمق  12

 :تقوم اجلرمية عىل توافر ركنني أساسـيني: أراكن اجلرمية �

�سـهتالك أو احليازة من أجل  يتوافر بتحقيق أحد األفعال املنصوص علهيا و يه: الركن املادي للجرمية-

 .و املقصود حبيازة ا"در هو وضع اليد عليه عىل سبيل امل¨، �سـهتالك

و من مث فإن القصد اجلنايئ العام فهيا ، تعترب جرمية ا"درات جرمية معدية يف مجيع أنواعها: الركن املعنوي-

 .اكف لقيام اجلرمية مبجرد عمل احملرز بأن املادة خمدرة

دج أو 50.000دج إىل  5000و يه عقوبة احلبس من شهرين إىل سـنتني و بغرامة من : عقوبة املقررةال-

 .بإحدى هاتني العقوبتني للشخص احلائز أو املسـهت¨

من  13و نصت علهيا املادة : سلمي أو عرض ا"درات هبدف �سـتعامل الشخيصسلمي أو عرض ا"درات هبدف �سـتعامل الشخيصسلمي أو عرض ا"درات هبدف �سـتعامل الشخيصسلمي أو عرض ا"درات هبدف �سـتعامل الشخيصت ت ت ت 2-

مرشوعة خمدرات أو مؤثرات  نفس القانون مبعاقبة لك من يسمل أو يعرض بطريقة غري

 .عقلية عىل الغري هبدف �سـتعامل الشخيص
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 :و تقوم اجلرمية عىل ركنني أساسـيني: أراكن اجلرمية �

يتوفر بتحقيق أحد األفعال املنصوص علهيا #ملادة و يه التسلمي لالسـهتالك و معناه أن : الركن املادي-

و إذا اكن مبقابل ، ء اكن ذ¥ مبقابل أو بغري مقابليقدم الشخص آلخر املادة ا"درة ليك يتعاطاها سوا

 .يعترب ذ¥ بيعا

 .العمل و اإلرادة #عتبار و أن اجلرمية إجيابية و معدية: الركن املعنوي-

دج  100.000عقوبة أصلية تمتثل يف احلبس من سـنتني إىل عرش سـنوات و غرامة من : العقوبة املقررة-

 .دج 500.000إىل 

ثل يف مضاعفة احلد األقىص لتصبح من سـنتني إىل عرشين سـنة إذا مت التسلمي أو عقوبة مشددة تمت 
العرض للمواد ا"درة أو املؤثرات العقلية عىل قارص أو معوق أو خشص يعاجل بسبب إدمانه أو يف 

  .مراكز تعلميية أو تربوية أو تكوينية أو حصية أو اج�عية أو داخل هيئات معومية
. من القانون املذكور 15و نصت عليه املادة  ::::غري املرشوع للمخدراتغري املرشوع للمخدراتغري املرشوع للمخدراتغري املرشوع للمخدراتتسهيل �سـتعامل تسهيل �سـتعامل تسهيل �سـتعامل تسهيل �سـتعامل -3333

 :و يأخذ هذا النوع من اجلرامئ صورتني أساسـيتني يمتثالن ف� ييل

و تتوافر هذه اجلرمية بتوفر الركن املادي اôي يتحقق : تسهيل �سـتعامل غري املرشوع :الصورة األوىل
و ذ¥ قصد ، غري املرشوع للمواد ا"درة أو املؤثرات العقلية بواسطة فعل إجيايب هو تسهيل �سـتعامل

  .متكني الغري دون حق من تعاطي ا"در
األشاكل اليت قد يكون علهيا هذا العمل عن طريق توفري احملل لهذا  15و قد حددت املادة   

  .الغرض أو بأية وسـي« أخرى
اكنت لفندق أو مزنل مفروش أو نزل أو املالك و املسريون و املديرون و املسـتعملني بأية صفة   

حانة أو مطعم أو ùد أو ماكن عرض أو أي ماكن خمصص للجمهور أو مسـتعمل من امجلهور اôين 
  .يسمحون #سـتعامل ا"درات داخل هذه املؤسسات أو ملحقاهتا أو يف األماكن املذكورة

يه وضع خمدرات أو مؤثرات عقلية يف مواد و : دفع الغري بإكراه أو الغش إىل تعاطي خمدر: الصورة الثانية
  ).15املادة (غذائية أو يف مرشو#ت دون عمل من املسـهتلكني 

و بتوافر هذه اجلرمية يتحقق الركن املادي املمتثل يف اسـتعامل وسائل الغش و اخلديعة عىل اýين   
و بلوغه مقصده بمتكنه من دفع عليه بأن خيفي عنه حقيقة املادة اليت يقدþا للتعاطي ألن العربة يف ذ¥ ه

  .غريه إىل تعاطي و تناول ت¨ املواد املذكورة
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 .دج1.000.000دج إىل  500.000سـنة و بغرامة من  15سـنوات إىل  5احلبس من : ةالعقوبة املقرر-

عىل هذه اجلرمية  16لقد نصت املادة : الترصف يف العقاقري ا"درة لغري الغرض الرشعيالترصف يف العقاقري ا"درة لغري الغرض الرشعيالترصف يف العقاقري ا"درة لغري الغرض الرشعيالترصف يف العقاقري ا"درة لغري الغرض الرشعي-4444

 :ثة صور رئيسـيةاليت قد تأخذ ثال

  .تقدمي عن قصد وصفة طبية صورية أو عىل سبيل احملا#ة حتتوي عىل مؤثرا عقليا :الصورة األوىل
  .تسلمي مؤثرات عقلية دون وصفة أو مع العمل #لطابع الصوري أو احملا#ة للوصفات الطبية: الصورة الثانية
البيع و اليت يمت احلصول علهيا بواسطة وصفات  حماو� احلصول عىل املؤثرات العقلية قصد: الصورة الثالثة

  .طبية صورية بناء عىل ما عرض عليه
و ختتلف هذه اجلرامئ عن غريها من ، يتحقق بتوافر األفعال املنصوص علهيا: الركن املادي لهذه اجلرمية-

و مينح ، خاصةاجلرامئ السابقة يف أهنا ال تقع إال ممن رخص 	 القانون يف �تصال #"در العتبارات 

القانون هذا اإلذن ألشخاص كثريين كأولئك اôين يقومون بصنع مسـتحرضات تدخل ا"درات يف 

 .و مهنم من يتحصل عىل الوصفات الطبية ملرضه إال أنه يقوم بإعادة البيع. تركيهبا

 .جد1.000.000دج إىل  500.000سـنة و بغرامة من  15سـنوات إىل  5احلبس من : العقوبة املقررة_

    

ال سـ� يف  18-04لقد حظر القانون  ::::التعامل و �جتار #"درات أو املؤثرات العقليةالتعامل و �جتار #"درات أو املؤثرات العقليةالتعامل و �جتار #"درات أو املؤثرات العقليةالتعامل و �جتار #"درات أو املؤثرات العقلية----5555

 .منه و ما يلهيا لك صور التعامل و �جتار يف ا"درات و املؤثرات العقلية 17املواد 

و لكن الصور اليت نص " التعامل و �جتار"و يالحظ أن قانون ا"درات يسـتعمل مصطلح 
و يقصد #لتعامل لك ترصف يراد به إنشاء حق عيين عىل .ها تاكد تسـتغرق لك حاالتهعىل حظر 

  .ا"در أو انقضاؤه
، صنع، إنتاج"من قانون ا"درات يف  17و تشمل صور التعامل اليت ورد حظرها يف املادة   

ع أو وضع للبيع أو حصول و رشاء قصد البيع أو التخزين أو اسـتخراج أو حتضري أو توزي، حيازة
أو مسرسة أو حشن أو نقل عن طريق العبور أو نقل املواد ا"درة أو املؤثرات ، تسلمي بأية صفة اكنت

  .العقلية
يقصد #الجتار #جلوهر ا"در أن يقوم الشخص حلسابه اخلاص  :صور �جتار #"درات-1

ف إلثبات فال يك، قاصدا أن يتخذ مهنا حرفة معتادة، مبزاو� معليات جتارية متعددة

و إمنا يلزم ، �جتار معلية واحدة و ال عدة معليات متفرقة يف أوقات منقطعة ال اتصال فهيا
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عند تعدد العمليات أن ينظمها غرض واحد هو أن يكون نشاط اجلاين املعتاد هو العمل 

 .و�رتزاق و العيش منه

  :يهاملرشع اسـتعمل بعض املصطلحات القانونية لصور �جتار #"درات 

  .و هو عقد يلزتم من خال	 البائع بأن ينقل للمشرتي ملكية يشء أو حق مايل مقابل مبلغ نقدي: البيع
  .هو حتليل مادة قامئة بطريق عزل عنارصها و اإلبقاء عىل اجلزء ا"در مهنا: �سـتخراج

قطيع و التغليف و هو القيام بعدد من العمليات من التاجر و وزن المكية املباعة و تشمل الت : التحضري
  .غريها

  .خلق املادة ا"درة و إبرازها للوجود: اإلنتاج
و النقل مكصطلح ، قيام خشص بنقل ا"در لصاحل خشص أو أشخاص آخرين مقابل أو دون أجر: النقل

و النقل للعبور هو نقل ا"در عرب األرايض اجلزائرية ، وحيد يعين به نقل البضاعة داخل اإلقلمي اجلزائري
  .دف تسويقها \ول أخرىهب

و تعين التدخل بني طريف التعامل يلزتم مقابل أجر و مبوجب واك� #لعمل كوسـيط إلبرام : السمرسة
  .عقود بني طريف التعامل و التوسط

 :جترمي �جتار #"درات و العقاقري ا"درة-2

سـنة  20 سـنوات إىل 10املذكورة سابقا عىل عقوبة احلبس من  17لقد نصت املادة  

 .دج 50.000.000دج إىل  5.000.000وبغرامة من 

  .بل و يعاقب عىل الرشوع يف هذه اجلرامئ #لعقو#ت ذاهتا املقررة للجرمية املرتكبة             
        ::::مــــــــــــالحظاتمــــــــــــالحظاتمــــــــــــالحظاتمــــــــــــالحظات

املتعلق حبامية  05- 85من القانون رمق  243عوض املادة  18- 04من القانون رمق  17نص املادة   
و ما يالحظ هو أن النص اجلديد وسع من مفهوم و صور التعامل و �جتار #"درات ، و ترقيهتاالصحة 

فضال عن رفع قمية الغرامة املالية #لنسـبة حلدها األقىص ، وتدارك بعض الصور اليت مل تكن منصوص علهيا
  .راتهذا التوسع يضفي طابع الرصامة يف ماكحفة �جتار الغري مرشوع للمخد، واألدىن

  :تقوم اجلرمية عىل ركنني أساسـيني: أراكن اجلرمية

أي توافر صورة ، من قانون ا"درات 17يتحقق بتوافر أحد األفعال املنصوص علهيا #ملادة : الركن املادي

إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض للبيع أو حصول أو رشاء قصد البيع أو :  من الصور املنصوص علهيا
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و حتضري أو توزيع أو تسلمي بأية صفة اكنت أو مسرسة أو حشن أو نقل عن طريق ختزين أو اسـتخراج أ

 .العبور أو نقل املواد ا"درة أو املؤثرات العقلية

 .هو اجتاه إرادة اجلاين إىل ارتاكب الفعل مع علمه بأنه جمرم: الركن املعنوي

  :جناFت التعامل #"درات و املؤثرات العقليةجناFت التعامل #"درات و املؤثرات العقليةجناFت التعامل #"درات و املؤثرات العقليةجناFت التعامل #"درات و املؤثرات العقلية/ / / / ����نيانيانيانيا
  :و ما يلهيا و تأخذ عدة أنواع خمتلفة 3فقرة  17#ملادة  18- 04القانون رمق نص علهيا   

لقد نصت الفقرة الثالثة من : �جتار #"درات بواسطة جامعة إجرامية منظمة�جتار #"درات بواسطة جامعة إجرامية منظمة�جتار #"درات بواسطة جامعة إجرامية منظمة�جتار #"درات بواسطة جامعة إجرامية منظمة جنايةجنايةجنايةجناية- 1

من القانون املذكور أعاله عىل أنه تتحول اكفة اجلنح اخلاصة #لتعامل و  17املادة 

 2حفسب املادة  .Fت يف حا� وجود جامعة إجرامية منظمةاملتاجرة #"درات إىل جنا

اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية فإنه ليك توصف جامعة بأهنا  من

 :بد أن يكون إجرامية منظمة ال

و يقصد بذ¥ جامعة غري مشلكة عشوائيا لغرض �رتاكب  :جامعة حمددة البنية-

و ال يلزم أن تكون ألعضاهئا أدوار حمددة رمسيا أو أن تسـمتر  الفوري جلرمية ما،

 .عضويهتم فهيا أو أن تكون لها  بنية متطورة

ال بد أن يكون عدد أعضاهئا ثالثة فأكرث ، مبعىن : مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكرث-

 .أن امجلاعة املتكونة من خشصان ال تعد جامعة إجرامية منظمة

يشرتط أن تكون هذه امجلاعة اإلجرامية غري مؤقتة، حبيث ال : متتاز بدميومة معينة-

 .بد أن تكون مشلكة بصفة دامئة نسبيا

من اتفاقية األمم املتحدة  2من املادة ) أ(نصت الفقرة : أن ترتكب جرامئ خطرية-

عىل أن امجلاعة  اإلجرامية املنظمة هتدف إىل ارتاكب جرامئ خطرية، و قد عرفت 

اخلطرية بأهنا لك سلوك ميثل جرما يعاقب عليه #حلرمان من  اجلرامئ) ب(الفقرة 

 . احلرية ملدة قصوى ال تقل عن أربعة سـنوات أو بعقوبة أشد

 :أراكن اجلرمية                       

لقد جرم املرشع الفعل #لنص عىل نشاط لك خشص ميكن أن يكون 	 ص« #لعصابة و : الركن املادي-

 .من خشصني أو أكرث و يتخذ هذا النشاط صورة �تفاق اجلنايئ يقصد أن تكون مكونة
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 .هو اجتاه إرادة اجلاين إىل ارتاكب الفعل مع علمه بأنه جمرم: الركن املعنوي-

 .17و الغرض من التنظمي هو ارتاكب اجلرامئ املنصوص علهيا #ملادة 

 .و يه السجن املؤبد: العقوبة-

مبعاقبة لك من  18نصت علهيا املادة  :التعامل #"دراتالتعامل #"دراتالتعامل #"دراتالتعامل #"درات    تسـيري أو تنظمي أو متويلتسـيري أو تنظمي أو متويلتسـيري أو تنظمي أو متويلتسـيري أو تنظمي أو متويل    ةةةةجنايجنايجنايجناي - 2

 .من نفس القانون 17قام بتسـيري أو تنظمي أو متويل النشاطات املذكورة يف املادة 

 :أراكن اجلرمية �

من خشص #إلضافة لقيام املهتم   -17املنصوص علهيا #ملادة  -يتوفر بتحقق أحد األفعال :  الركن املادي-

 .ال املذكورة يف املادة السابقةبفعل من األفع

و عليه فاملرشع جرم نشاط لك خشص ميكن أن يكون 	 ص« بعمليات املتاجرة سواء اكن 
ذ¥ بإرادته أو التدخل يف إدارته أو يف تنظميه أو �نضامم إليه هبدف ارتاكب األفعال 

  .السابقة
 .ب الفعلالعمل و إرادة اجلاين املتوفرة أثناء ارتاك: الركن املعنوي-

 .السجن املؤبد :العقوبة-

ما يالحظ هو أن جرمية هتريب ا"درات مل تكن مدرجة أو منصوص علهيا يف قانون ترقية الصحة 
و إمنا اكنت تدرج مضن جرامئ الهتريب املنصوص علهيا يف قانون امجلارك ، 05- 85وحاميهتا رمق 

القانوين لتصبح جناية يف ظل النظام  و اكنت تعترب جنحة يف املفهوم، #عتبارها بضاعة حمظورة
  .القانوين اجلديد

عىل معاقبة لك من  20لقد نصت املادة : جناية زراعة النباجناية زراعة النباجناية زراعة النباجناية زراعة النبا$$$$ت ا"درة بقصد �جتارت ا"درة بقصد �جتارت ا"درة بقصد �جتارت ا"درة بقصد �جتار -  3                
  .زرع بطريقة غري رشعية خشخاش األفيون أو جشرة الكواك أو نبات القنب

مس  70 األفيون و هو نبات يبلغ طو	هو املصدر اôي يسـتخرج منه : خشخاش األفيون �

و األفيون هو عصري مادة ، خرضاء ذات عنق فيض، مس و أوراقه طوي« و ùمعة 110إىل 

  .اخلشخاش مسـتخرج عن طريق كبسو� رأس النبات
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يه جشرة مورقة دامئا ذات أوراق ùمعة و بيضاوية الشلك تزرع يف الهند : نبات الكواك �

ختذر ، و يمت تعاطهيا #ملضغ، و تؤدي إىل تنشـيط اجلهاز العصيب، وبيةوأندونيسـيا و أمرياك اجلن

  .املعدة فال يشعر متعاطهيا #جلوع أو التعب كام تؤدي إىل شعور املتعاطي #الرتياح

و هو نبات جشري شديد الراحئة يشـبه اخلشخاش الطفيلية و يبلغ طو	 من   :نبات القنب �

و   و أمه مناطق منوه لبنان و تركيا و مرص، و ضيقةو أوراقه طوي« ، أمتار 6مس إىل  30

 .من القمم املزهرة للنبات" الشرية"ويسـتخرج احلشيش أو ما يعرف بـ ، املغرب

�ول والثاين و الثالث و الرابع ىمن : ال بد من الرجوع إىل اجلداول    ::::املؤثرات العقليةاملؤثرات العقليةاملؤثرات العقليةاملؤثرات العقليةاملادة املادة املادة املادة ----

اليت صادقت علهيا اجلزائر مبوجب املرسوم الرئايس 21/02/1977اتفاقية املؤثرات العقلية املربمة يف 

          -راجع هذه اجلداول يف امللحق األول- 07/12/1977املؤرخ يف 

 :أراكن اجلرمية �

و ذ¥ #لزراعة اليت ال ، املذكورة أعاله 20يتوافر بتحقيق الفعل املنصوص عليه #ملادة : الركن املادي-

تشمل لك ما يتخذ من أعامل التعهد ا"تلفة للزرع إىل حني تقترص عىل جمرد وضع البذور فقط بل تتسع ل 

 .نضجه وقلعه

إن القصد اجلنايئ يف جناية زراعة نبات من النبا$ت املمنوع زرعها هو عمل الزارع بأن : الركن املعنوي-

 .النبات اôي زرعه هو من النبا$ت املمنوع زرعها إال برتخيص و اكن يعمل بأن ما يزرعه ممنوع زراعته

لقد قرر املرشع اجلزائري : جناية التعامل #لتجهجناية التعامل #لتجهجناية التعامل #لتجهجناية التعامل #لتجهزيزيزيزيات املسـتعم« يف جرامئ ا"دراتات املسـتعم« يف جرامئ ا"دراتات املسـتعم« يف جرامئ ا"دراتات املسـتعم« يف جرامئ ا"درات - 4

جترمي الفعل اôي يؤدي إىل صناعة أو نقل أو توزيع سالئف أو جتهزيات أو معدات إما 

دف اسـتعامل يف زراعة املواد ا"درة أو املؤثرات العقلية أو يف إنتاzا أو صناعهتا بطريقة هب

  .مع علمه بأن هذه السالئف أو التجهزيات أو املعدات تسـتعمل لهذا الغرض، غري رشعية

 : أراكن اجلرمية �

 اسـتعاملها من أجل يقوم بتحقق وجود السالئف و التجهزيات أو املعدات مبجرد البدء يف :الركن املادي-

 .زراعة ا"درات أو إنتاzا أو صناعهتا

  .السجن املؤبديه : لعقوبةا-.يمتثل يف العمل و اإلرادة بأراكن اجلرمية: الركن املعنوي-
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        طرق وأساليب ماكحفة جرامئ ا"دراتطرق وأساليب ماكحفة جرامئ ا"دراتطرق وأساليب ماكحفة جرامئ ا"دراتطرق وأساليب ماكحفة جرامئ ا"درات: : : : الثاينالثاينالثاينالثايناحملـــور احملـــور احملـــور احملـــور 
القانون املتعلق #لوقاية من  نتعرض يف هذا احملور إىل أمه املسائل اإلجرائية اليت وردت سواًء يف

  .أو يف قانون اإلجراءات اجلزائية،ا"درات و املؤثرات العقلية ومقع �سـتعامل و�جتار غري املرشوعني هبا

  

        ::::التوقيف للنظرالتوقيف للنظرالتوقيف للنظرالتوقيف للنظرأوال أوال أوال أوال ----
، 18-04من القانون رمق  37خروجا عن القاعدة العامة يف قانون اإلجراءات اجلزائية فقد أجازت املادة  

  .ساعة 48إيقاف أي خشص مشتبه فيه ملدة ، رضورات التحقيق �بتدايئ إذا دعت

  .و جيوز متديد احلجز حتت النظر ملدة ال تتجاوز ثالث مرات 

 

        ::::ش ش ش ش ــــــــــــــــــــــــــــالتفتيالتفتيالتفتيالتفتي    ����نيانيانيانيا----
يف فقرهتا الرابعة عىل  47وهذا ما نصت عليه املادة يف مواد ا"درات يكون حىت خارج األوقات القانونية

و احلجز يف لك حمل سكين او غري  واملعاينةفإنه جيوز التفتيش .. جبرامئ ا"درات األمرق أنه عندما يتعل

  .الليل وذ¥ بناءا عىل أذن مسـبق من وكيل امجلهورية ا"تص أوسكين يف لك ساعة من ساعات الهنار 

 

        ::::معاينة اجلرامئمعاينة اجلرامئمعاينة اجلرامئمعاينة اجلرامئ����لثا لثا لثا لثا ----
فتشو الصيد� املؤهلون قانوù زFدة املهندسون الزراعيون و م  18- 04من القانون  36أضافت املادة  

  .عىل ضباط الرشطة القضائية

 

  ::::�ختصاص احمليل�ختصاص احمليل�ختصاص احمليل�ختصاص احمليل    رابعارابعارابعارابعا----

�ختصاص احمليل لبعض احملامك و و2ء  05/10/2006املؤرخ يف  348- 06وسع املرسوم رمق -  

احمليل املوسع ويه احملامك اجلزائية ذات �ختصاص .امجلهورية و قضاة التحقيق يف جرامئ املتاجرة #"درات

  .أو ما يصطلح علية #ألقطاب اجلزايئ املتخصصة

 من قانون اإلجراءات اجلزائية 328,40,37وكذ¥ املواد -
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    ::::أساليب التحري اخلاصةأساليب التحري اخلاصةأساليب التحري اخلاصةأساليب التحري اخلاصة    خامساخامساخامساخامسا----

        l’infiltrationl’infiltrationl’infiltrationl’infiltrationالتالتالتالترسرسرسرسبببب- - - - 1111
  :مفهـــــوم الترسب-   

ليه يف الترسب هو وسـي« من وسائل التحري اخلاصة إسـتحد<ا املرشع اجلزائري #لنص ع  •
 34و33و املادتني ،من قانون اإلجراءات اجلزائية 18مكرر65اىل اىل 11مكرر65املواد 

 06/01من القانون  56و2املتعلق مباكحفة الهتريب و املاد$ن  06/05من القانون 
 املتضمن الوقاية من الفساد و ماكحفته

 .جراءات اجلزائيةمن قانون اإل 87-706إىل  81- 706نظمه املرشع الفرنيس مبوجب املواد •

حتت ،بأن الترسب هو قيام ضابط أو عون رشطة قضائية 11مكرر65نصت املادة  •
مبراقبة األشخاص املشتبه فهيم ،مسؤولية ضابط الرشطة القضائية امللكف بتنسـيق العملية

 ).receleur(يف إرتاكب جناية أو جنحة بإهياþم أنه فاعل معهم أورشيك هلم أوخاٍف 
  :هذا األسلوب جمال تطبيق -   

فهيا اإلذن #لترسب بعدما أحالت عىل  عىل اجلرامئ اليت جيوز 11مكرر65نصت املادة  •
 :وهذه اجلرامئ وردت عىل سبيل احلرص ويه كام ييل 05مكرر 65املادة 

  …جرامئ ا"درات-
   

  :هويـــــــة املترسب-   

قد يكون ضابط أو  من القانون املنوه به أعاله فإن املترسب 12مكرر65حسب املادة  •
نستشف مهنا إماكنية تسخري  قد 14مكرر65ةغري أن املاد.طعون رشطة قضائية فق

 .أشخاص آخرين للقيام أو املساعدة يف الترسب

الجيوز إظهار الهوية احلقيقية للمترسب يف أي مرح« من مراحل  •
 .16مكرر65املادة_اإلجراءات

 .و#لتنسـيق مع الضابط املنسق املترسب يبارش معلية الترسب حتت هوية مسـتعارة •
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ألف  50سـنوات وبغرامة من  5إىل 2يعاقب لك من يكشف هوية املترسب #حلبس من •
الكشف عن هوية املترسب أعامل عنف أو رضب وجرح  بوإذا تسب،ألف دج 200إىل

 5عىل أحد املترسبني أو أزواzم أو أبناهئم أو أصوهلم املبارشين فتكون العقوبة احلبس من
 .ألف دج 500ألف إىل 200سـنوات وبغرامة من  10إىل

   :املركز القانوين للضابط املنسق-   

الضابط املنسق هو ضابط الرشطة القضائية املسؤول قانوù عن معلية الترسب وهو اôي  •
 .يسهر عىل التنسـيق بني املترسب واجلهة اآلذنة #لترسب

 .لعملية واجلرامئ حمل املعاينة جيوز سامع الضابط املنسق دون سواه بوصفه كشاهد عن ا •

 .مبفهوم ا"الفة ال جيوز سامع العون أو الضابط املترسب كشاهد •

منه مسحت يف حاالت  61- 706غري أن قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنيس و#لتحديد املادة •
ميكن ،نفي املعاينات اليت جاء هبا الضابط املسؤول عن العملية واليت قام هبا املترسب 

zة العون املترسب بأحد مرتكيب اجلرمية مع مراعاة عدم إظهاره #لوسائل التقنية اليت موا
 .تسمح بذ¥

غري أنه يف القانون الفرنيس ،ترصحيات املترسب ليست لها القوة الثبوتية املطلقة يف اإلثبات  •
رسب من ق إ ج الفرنيس يف إذا أراد املت  87-706تكون لها القوة الثبوتية مبوجب املادة 

 .مبحض إرادته الكشف عن هويته ومواzته #لفاعلني
  :اجلهة القضائية اليت جيوز لها إعطاء اإلذن #لترسب-   

 :من قانون اإلجراءات اجلزائية بأن اإلذن #لترسب مينح من طرف 11مكرر65نصت املادة  •
  .وكيل امجلهورية ا"تص أثناء التحقيق �بتدايئ واجلرامئ املتلبس هبا-
  .يض التحقيق يف حا� فتح حتقيق قضايئقا-

 .اجلهة اليت تأذن #لترسب تكون العملية حتت رقابهتا املبارشة •
  :األفعال اليت يسمح للعون املترسب بإرتاكهبا -   

للمترسب اإلماكنية يف أن يرتكب بعض األفعال دون أن يكون  14مكرر65أعطت املادة •
و هذه األفعال يه ،اليت يترسب داخلها مسؤوال جزائيا عهنا ليك يكسب ثقة الشـبكة 

 :كامييل
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إقتناء أو حيازة أو نقل أو تسلمي أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو و�ئق أو -
  .معلومات متحصل علهيا من إرتاكب اجلرامئ أو مسـتعم« يف إرتاكهبا

املايل ،إسـتعامل أو وضع حتت ترصف مرتكيب هذه اجلرامئ الوسائل ذات الطابع القانوين-
  .وكذا وسائل النقل و التخزين أو اإليواء أو احلفظ أو اإلتصال

  :شلك اإلذن #لترسب و اإلجراءات-   

 .جيب أن يكون اإلذن مكتو# و مسببا حتت طائ« البطالن •

جيب ذكر اجلرمية اليت تربر اللجوء إىل هذا اإلجراء و هوية ضابط الرشطة القضائية اôي تمت  •
 .ليتهالعملية حتت مسؤو

 .حيدد فيه مدة اسـمترار معلية الترسب •

 تودع الرخصة يف ملف اإلجراءات بعد �نهتاء من معلية الترسب •

عند �نهتاء من العملية يقوم كذ¥ ضابط الرشطة القضائية املسؤول عن العملية بتحرير  •
ب و غري ت¨ اليت تعرض للخطر املترس ،تقرير يتضمن العنارص الرضورية ملعاينة اجلرامئ 

 .األشخاص املسخرين
  :مدة إسـمترار معلية الترسب-     

 .أشهر) 4(بأنه ال ميكن أن تتجاوز مدة الترسب 15مكرر65تنص املادة  •

 .ميكن أن متدد املدة ألربعة أشهر أخرى كحد أقىص •

 .جيب أن يكون التجديد وفقا إلجراءات الطلب األول •
  :إنهتاء معلية الترسب-     

بعملية الترسب أن يأمر من تلقاء نفسه ويف أي وقت بوقف  جيوز للقايض اôي رخص •
 .املدة انقضاءالعملية قبل 

 .هبا أو #نقضاء þ« المتديد صأشهر املرخ) 4(تنهتـي العملية مبرور •

جتزي للعون أو الضابط املترسب أن يواصل نشاطه حىت بعد إنقضاء  17مكرر65غري أن املادة •
قيف معلية املراقبة يف ظروف تضمن أمنه دون أن يكون املدة للوقت الاكيف و الرضوري لتو 

  .أشهر) 4(ال يتجاوز ذ¥ النشاط مدة  أنوذ¥ عىل ، مسؤوال جزائيا 
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        إعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات وإلتقاإعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات وإلتقاإعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات وإلتقاإعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات وإلتقاطططط الصور الصور الصور الصور- - - - 2222
Les sonorisations et fixations d’images   

  :حتديد مفهومــــــها-     

من قانون اإلجراءات  10مكرر65إىل 05مكرر65ملواد من نص علهيا املرشع اجلزائري يف ا •
 .اجلزائية

مل حيدد املرشع اجلزائري يف هذه املواد مفهوم إعرتاض املراسالت وإلتقاط الصور وتسجيل  •
 .األصوات

من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنيس يتبني  102- 706إىل 96-706لكن بإسـتقراء املواد •
راس« þام اكن نوعها مكتوبة أو مسموعة بغض النظر عن أن هذه العملية يه لك تلقي م

2م أو إشارة من طرف مرسلها أو غريه أو ،وسـي« إرسالها وتلقهيا سلكية  او السلكية 
 .إلكرتونية أو ورقية،مغناطيسـية)  support(املوzة إليه وتثبيهتا وهو تسجيلها عىل دعامة 

  :حتديد جمالـــــــــها-     

أنه إذا إقتضت رضورة التحري يف اجلرمية املتلبس هبا أو التحقيق  05مكرر65تنص املادة  •
 :جيوز لوكيل امجلهورية أن يأذن هبا يف اجلرامئ التالية،اإلبتدايئ

  ...جرامئ ا"درات-
  

  :اجلهة القضائية اليت جيوز لها إعطاء اإلذن هبذه العمليات -     

 05مكرر65املادة_لتحقيق اإلبتدايئوكيل امجلهورية يف اجلرامئ املتلبس هبا أو ا •

وتمت العمليات حتت رقابته املبارشة ،قايض التحقيق يف حا� فتح حتقيق قضايئ •
 الفقرة األخرية 05مكرر65املادة_

 :انون فهيا #لتصنت وإلتقاط الصوراألماكن اليت يسمح الق -  

سالت وتسجيل مل حيدد املرشع اجلزائري بدقة �ماكن اليت جتوز فهيا اعرتاض املرا •
ونصت  05مكرر65بل جاء النص عىل معومه حيث جاءت املادة ،�صوات والتقاط الصور

 .عىل اماكن خاصةومعومية دون اسـتثناء
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من قانون �جراءات اجلزائية اورد  96- 706غريان املرشع الفرنيس يف املادة  •
 :حبيث الميكن ا\خول #ي شلك من �شاكل اىل ،اسـتثناءات

  ليت حتتوي عىل مؤسسات اعالميةاحملالت ا-
  احملرضين ،املوثقني،احملالت ذات الطابع املهين لألطباء-
  سـيارات النواب و احملامني -

إن املرشع اجلزائري مسح #\خول اىل ت¨ �ماكن ووضع الوسائل الالزمة اللتقاط الصور  •
وحىت خارج  حىت بغري عمل او موافقة أحصاهبا،واعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات 

معىن هذا ان العملية ،من قانون �جراءات اجلزائية  47اآلجال املنصوص علهيا يف املادة 
 .ميكن ان تكون يف أي وقت

  :مدة العمليــــــة-     

 أشهر) 4(تدوم العملية مدة أقصاها •

أشهر أخرى وفقا لألشاكل املطلوبة ) 4(ميكن للقايض اآلذن #لعملية أن ميدد اآلجال اىل •
 .يف الطلب األول

  :شكــــــــــل اإلذن-     

جيب أن حيتوي اإلذن عىل لك العنارص اليت يسمح #لتعرف عىل �تصاالت املطلوب  •
 :التقاطها ويه

  األماكن املقصودة بدقة سكنية أو غريها-
  املدة ونوع اجلرمية اليت تربر اللجوء إىل هذه التدابري-

 .بياùت املذكورة أعالهيكون اإلذن مكتو# تذكر فيه مجيع ال  •
 

  :اإلجـــــــراءات-     

ضابط الرشطة القضائية اôي توجه 	 اإلùبة  أوميكن لوكيل امجلهورية أو قايض التحقيق  •
أن يسخر لك عون مؤهل \ى مصلحة أو وحدة أو هيئة معومية أو خاصة ملكفة 

 .05مكرر65دة #ملواصالت الالسلكية للتكفل #جلوانب التقنية املذكورة #ملا
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ضابط الرشطة القضائية املأذون أو املناب حمرضا عن لك  عند �نهتاء من العملية حيرر •
 .العملية وعن الرتتيبات التقنية املتخذة 

يذكر ذ¥ احملرض التارخي و الساعة اليت بدأت فهيا العملية والتارخي والساعة اليت انهتت  •
 .فهيا

املراسالت أو احملاد�ت أو الصور و املقيدة يف  ينسخ ضابط الرشطة القضائية املأذون •
 .التحقيق يف حمرض يودع #مللف

تشري  102- 706إىل   100- 706قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنيس السـ� املادة: مالحظة •
 . مإال أن ت¨ ا\عامات توضع يف حرز خمتو 

ومبساعدة مرتمج يسخر لهذا تنسخ وترتمج املاكملات اليت تمت #للغات األجنبية عند �نهتاء  •
 .الغرض

 
        للللمراقبة األشخاص ووzة ونقل األشـياء واألموامراقبة األشخاص ووzة ونقل األشـياء واألموامراقبة األشخاص ووzة ونقل األشـياء واألموامراقبة األشخاص ووzة ونقل األشـياء واألموا---- 3 3 3 3

        ))))    gardésgardésgardésgardés    lesleslesles    surveillancessurveillancessurveillancessurveillancesالتسلمي املراقب التسلمي املراقب التسلمي املراقب التسلمي املراقب ((((
  

  :األساس القانوين -

 56و2مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية و املاد$ن 16التسلمي املراقب نصت عليه املادة •
من  34و33ة من الفساد وماكحفته وكذ¥ املاد$ن املتضمن الوقاي 06/01من القانون 

 .املتضمن الوقاية من الهتريب 05/06القانون 
  :مفهوم التسلمي املراقب  - 

التسلمي املراقب هو سامح السلطات العمومية بتنقل أشـياء غري مرشوعة أو مشـبوه يف  •
اقبهتا لغرض التحري رشعيهتا يف اإلقلمي الوطين بأن تدخل إليه أوخترج منه أو تعربه حتت مر 

 .ومجع األد� للكشف عن اجلرامئ

اإلجراء اôي يسمح لشحنات غري مرشوعة "من قانون الفساد بأنه 2عرفته كذ¥ املادة  •
 ةاو مشـبوهة #خلروج من اإلقلمي الوطين أو املرور عربه أو دخو	 بعمل السلطات ا"تص

 ".شخاص الضالعني يف ارتاكهباحتت مراقبهتا بغية التحري عن اجلرامئ و كشف هوية األ
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  :جمال تطبيق معلية التسلمي املراقب  -

 :يسمح #لقيام هبذه العملية يف اجلرامئ التالية •
  ...جرامئ ا"درات-  
  

  :اإلجراءات املطبقة- 

املتضمن الوقاية  05/06مل ينص قانون اإلجراءات اجلزائية وال قانون الفساد وال القانون  •
 .عن إجراءات معينة للقيام هبذه العملية ن الوقاية من ا"درات وماكحفهتاوال قانو من الهتريب

يف اعتقادù ال بد من العمل #إلجراءات املنصوص علهيا يف أساليب التحري اخلاصة  •
 .وحسب نفس األشاكل األخرى
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    ::::املواد الواردة يف اجلدول األول املواد الواردة يف اجلدول األول املواد الواردة يف اجلدول األول املواد الواردة يف اجلدول األول 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    التسمية ا\وليةالتسمية ا\وليةالتسمية ا\وليةالتسمية ا\ولية
    
    
        

NomsNomsNomsNoms    communscommunscommunscommuns                
        التسمية املتعارف علهياالتسمية املتعارف علهياالتسمية املتعارف علهياالتسمية املتعارف علهيا

DénominationsDénominationsDénominationsDénominations        communescommunescommunescommunes    
internationalesinternationalesinternationalesinternationales    

    ببببروملفيتامنيروملفيتامنيروملفيتامنيروملفيتامني
    
        

DOBDOBDOBDOB    BROLAMFETAMINEBROLAMFETAMINEBROLAMFETAMINEBROLAMFETAMINE        

    اكتاكتاكتاكتيييينوننوننوننون
    
        

DETDETDETDET    CATHINONECATHINONECATHINONECATHINONE        

    إتإتإتإتييييسـيلكيدينسـيلكيدينسـيلكيدينسـيلكيدين
    
        

PCEPCEPCEPCE    ETICYCLIDINEETICYCLIDINEETICYCLIDINEETICYCLIDINE    

    إبرتيبتامنيإبرتيبتامنيإبرتيبتامنيإبرتيبتامني
    
        

    ETRYPTAMINEETRYPTAMINEETRYPTAMINEETRYPTAMINE        

    للللييييسارجيدسارجيدسارجيدسارجيد
    
        

LADLADLADLAD....LSDLSDLSDLSD----25252525    ++++----LYSERGIDELYSERGIDELYSERGIDELYSERGIDE    

    بسـيلوسـيبنيبسـيلوسـيبنيبسـيلوسـيبنيبسـيلوسـيبني
    
        

    PSILOCYBINEPSILOCYBINEPSILOCYBINEPSILOCYBINE    

    يدينيدينيدينيدينرولرولرولرولييييسـيلك سـيلك سـيلك سـيلك 
    
        

PHPPHPPHPPHP----PCPYPCPYPCPYPCPY    ROLICYCLIDINEROLICYCLIDINEROLICYCLIDINEROLICYCLIDINE    

    تتتتيييينامفيتامنينامفيتامنينامفيتامنينامفيتامني
        

    تتتتيييينوسـيلكيديننوسـيلكيديننوسـيلكيديننوسـيلكيدين
    
        

MDAMDAMDAMDA    
TCATCATCATCA    

TENAMFETAMINETENAMFETAMINETENAMFETAMINETENAMFETAMINE    
TENOCYCLIDINETENOCYCLIDINETENOCYCLIDINETENOCYCLIDINE    
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    ::::املواد الواردة يف اجلدول الثاين املواد الواردة يف اجلدول الثاين املواد الواردة يف اجلدول الثاين املواد الواردة يف اجلدول الثاين 

        
        
        
        
        
        

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

    أمفيتامنيأمفيتامنيأمفيتامنيأمفيتامني
        

        AMFETAMINEAMFETAMINEAMFETAMINEAMFETAMINE    

    أمينأمينأمينأمينييييبتنيبتنيبتنيبتني
        

        AMINEPTINEAMINEPTINEAMINEPTINEAMINEPTINE    

    ديكسامفيتامنيديكسامفيتامنيديكسامفيتامنيديكسامفيتامني
        

DexamphétamineDexamphétamineDexamphétamineDexamphétamine    DEXAMFETAMINEDEXAMFETAMINEDEXAMFETAMINEDEXAMFETAMINE    

    ليفامفيتامنيليفامفيتامنيليفامفيتامنيليفامفيتامني
        

LèvamphètamineLèvamphètamineLèvamphètamineLèvamphètamine    LEVAMFETAMINELEVAMFETAMINELEVAMFETAMINELEVAMFETAMINE    

    ميلكواكلونميلكواكلونميلكواكلونميلكواكلون
        

    MECLOQUALONEMECLOQUALONEMECLOQUALONEMECLOQUALONE    

    ميتامفيتامنيميتامفيتامنيميتامفيتامنيميتامفيتامني
        

MéthamphétamineMéthamphétamineMéthamphétamineMéthamphétamine    METAMFEMINEMETAMFEMINEMETAMFEMINEMETAMFEMINE    

    ميتااكلونميتااكلونميتااكلونميتااكلون
        

    METHAQUALONEMETHAQUALONEMETHAQUALONEMETHAQUALONE    

    ميتيلفينيداتميتيلفينيداتميتيلفينيداتميتيلفينيدات
        

    METHYLPHENIDATEMETHYLPHENIDATEMETHYLPHENIDATEMETHYLPHENIDATE    

    فينسـيلكيدينفينسـيلكيدينفينسـيلكيدينفينسـيلكيدين
        

PCPPCPPCPPCP    PHENCYCLIDINEPHENCYCLIDINEPHENCYCLIDINEPHENCYCLIDINE    

    فيفيفيفيمنمنمنمنيرتازينيرتازينيرتازينيرتازين
        

    PHENMETRAZINEPHENMETRAZINEPHENMETRAZINEPHENMETRAZINE    

    راسـ�ت دوراسـ�ت دوراسـ�ت دوراسـ�ت دو
        

        نينينينيميتامفيتامميتامفيتامميتامفيتامميتامفيتام

RacémateRacémateRacémateRacémate                                    dededede    
méthamphétamineméthamphétamineméthamphétamineméthamphétamine    

RACEMATERACEMATERACEMATERACEMATE                                    DEDEDEDE    
METHAMPHETAMINEMETHAMPHETAMINEMETHAMPHETAMINEMETHAMPHETAMINE    

    سـيكو#ربسـيكو#ربسـيكو#ربسـيكو#ربييييتالتالتالتال
        

AcideAcideAcideAcide    barbituriquebarbituriquebarbituriquebarbiturique    SECOBARBITALSECOBARBITALSECOBARBITALSECOBARBITAL    

    زيبزيبزيبزيبييييربولربولربولربول
        

    ZIPEPROLZIPEPROLZIPEPROLZIPEPROL    
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    ::::املواد الواردة يف اجلدول الثالث املواد الواردة يف اجلدول الثالث املواد الواردة يف اجلدول الثالث املواد الواردة يف اجلدول الثالث 

    
        

        
        
        
        
        
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

    أمو#ربأمو#ربأمو#ربأمو#ربييييتالتالتالتال
    
        

        AMOBARABITALAMOBARABITALAMOBARABITALAMOBARABITAL                

    بوبوبوبوببببرينورفنيرينورفنيرينورفنيرينورفني
    
        

                BUPRENORPHINEBUPRENORPHINEBUPRENORPHINEBUPRENORPHINE    

    بوبوبوبو$$$$لبلبلبلبييييتالتالتالتال
    
        

                BUTALBITALBUTALBITALBUTALBITALBUTALBITAL    

    سـيلكو#ربسـيلكو#ربسـيلكو#ربسـيلكو#ربييييتالتالتالتال
    
        

                CYCLOBARBITALCYCLOBARBITALCYCLOBARBITALCYCLOBARBITAL    

    فلونبرتازيبامفلونبرتازيبامفلونبرتازيبامفلونبرتازيبام
    
        

                FLUNITRAZEPAMFLUNITRAZEPAMFLUNITRAZEPAMFLUNITRAZEPAM    

    غلوتيتمييدغلوتيتمييدغلوتيتمييدغلوتيتمييد
    
        

                GLUTETHIMIDEGLUTETHIMIDEGLUTETHIMIDEGLUTETHIMIDE    

    بينتازوسنيبينتازوسنيبينتازوسنيبينتازوسني
    
        

                PENTAZOCINEPENTAZOCINEPENTAZOCINEPENTAZOCINE    

    بينتو#رببينتو#رببينتو#رببينتو#ربييييتالتالتالتال
    
        

                PENTOBARBITALPENTOBARBITALPENTOBARBITALPENTOBARBITAL    
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        ::::اجلدول الرابع اجلدول الرابع اجلدول الرابع اجلدول الرابع     املواد الواردة يفاملواد الواردة يفاملواد الواردة يفاملواد الواردة يف
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

        
        

                                                                                                                                                                                                                                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

                                                                                            

        كـــور طارقكـــور طارقكـــور طارقكـــور طارق                                                         
        رئرئرئرئييييس قسم القطب اجلزايئ املتخصصس قسم القطب اجلزايئ املتخصصس قسم القطب اجلزايئ املتخصصس قسم القطب اجلزايئ املتخصص                                                                                                                                                            

                قسـنطينقسـنطينقسـنطينقسـنطينــــةةةة                                                                                                                                                                                                                        
 

 

    ALLOBARBITALALLOBARBITALALLOBARBITALALLOBARBITAL                ألوألوألوألوببببربربربربييييتالتالتالتال

    ALPRAZOLAMALPRAZOLAMALPRAZOLAMALPRAZOLAM                ألربازوالمألربازوالمألربازوالمألربازوالم
    AMFEPRAMONEAMFEPRAMONEAMFEPRAMONEAMFEPRAMONE                أمفيربامونأمفيربامونأمفيربامونأمفيربامون

    AMINOREXAMINOREXAMINOREXAMINOREX                أمينوريكسأمينوريكسأمينوريكسأمينوريكس
    BARBITALBARBITALBARBITALBARBITAL                ببببربربربربييييتالتالتالتال

    BenzphétamineBenzphétamineBenzphétamineBenzphétamine    BENZFETAMINEBENZFETAMINEBENZFETAMINEBENZFETAMINE        بزنيفيتامنيبزنيفيتامنيبزنيفيتامنيبزنيفيتامني
    BROTIZOLAMBROTIZOLAMBROTIZOLAMBROTIZOLAM            ببببروتروتروتروتزيزيزيزيوالموالموالموالم
    CAMAZEPAMCAMAZEPAMCAMAZEPAMCAMAZEPAM            اكمازيباماكمازيباماكمازيباماكمازيبام

    CHILORDIAZEPOXIDECHILORDIAZEPOXIDECHILORDIAZEPOXIDECHILORDIAZEPOXIDE            لكلكلكلكيودFزيبوكسـيديودFزيبوكسـيديودFزيبوكسـيديودFزيبوكسـيد
    CLOBAZAMCLOBAZAMCLOBAZAMCLOBAZAM            و#زامو#زامو#زامو#زاملكلكلكلك

    CLONAZEPAMCLONAZEPAMCLONAZEPAMCLONAZEPAM            لكلكلكلكوùزيباموùزيباموùزيباموùزيبام
    CLORAZEPATECLORAZEPATECLORAZEPATECLORAZEPATE            لكلكلكلكورازيباتورازيباتورازيباتورازيبات
    CLOXAZOLAMCLOXAZOLAMCLOXAZOLAMCLOXAZOLAM            لكلكلكلكوكسازوالموكسازوالموكسازوالموكسازوالم

    DELORAZEPAMDELORAZEPAMDELORAZEPAMDELORAZEPAM            لكلكلكلكورازيبامورازيبامورازيبامورازيبام
    DIAZEPAMDIAZEPAMDIAZEPAMDIAZEPAM            دFزيبامدFزيبامدFزيبامدFزيبام

    ESTAZOLAMESTAZOLAMESTAZOLAMESTAZOLAM            إسـتازوالمإسـتازوالمإسـتازوالمإسـتازوالم
    ETHCHLORVYNOLETHCHLORVYNOLETHCHLORVYNOLETHCHLORVYNOL            إتشلورفينولإتشلورفينولإتشلورفينولإتشلورفينول

    ETHINAMATEETHINAMATEETHINAMATEETHINAMATE            إيتإيتإيتإيتييييناماتناماتناماتنامات
    ETILAMFETAMINEETILAMFETAMINEETILAMFETAMINEETILAMFETAMINE            إيتيلوفالزيباتإيتيلوفالزيباتإيتيلوفالزيباتإيتيلوفالزيبات
    NNNN----éthylamphétamineéthylamphétamineéthylamphétamineéthylamphétamine    ETILAMFETAMINEETILAMFETAMINEETILAMFETAMINEETILAMFETAMINE        إيتيالمفيتامنيإيتيالمفيتامنيإيتيالمفيتامنيإيتيالمفيتامني

    PHENOBARBITALPHENOBARBITALPHENOBARBITALPHENOBARBITAL            فينو#ربفينو#ربفينو#ربفينو#ربييييتالتالتالتال


