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LAW NO. 10 OF 2016 ON THE CONTROL
OF TOBACCO AND ITS DERIVATIVES
We, Tamim Ben Hamad Al Thani, Emir of Qatar,
Having perused the constitution;
Law No. 4 of 1990 on Specifications and Metrology System, as
amended by by Law No. 2 of 1992;
Law No. 20 of 2002 on the Control of Tobacco and its Derivatives;
Law No. 1 of 2012 on the Control of Placing Advertisements;
Law No. 5 of 2015 on the Commercial, Industrial, Similar Public
Stores, and Street Vendors;
Emiri Resolution No 10 of 2016 on the Organizational Structure of
the Ministry of Public Health;
Decree No. 14 of 1999, on Increasing Customs Duties Rate on
Tobacco and its Derivatives;
The Proposal of the Minister of Public Health;
The Draft Law submitted by the Council of Ministers;
And after consulting the Advisory (Shura) Council;

Hereby promulgate the following Law:
Article 1
In application of the provisions of this Law, unless the context
otherwise requires, the following words and phrases shall have the
meanings assigned thereto hereunder:
•

The Ministry: the Ministry of Public Health.

•

Minister: the Minister of Public Health.

•

Tobacco: tobacco plants of all species, varieties, and parts
including roots, stems, leaves, fruits, and seeds thereof,
whether fresh or dried.

•

Tobacco derivatives: tobacco leaves, whether whole, sliced or
chopped, pure or mixed with other substances, and any other
substances of which tobacco is a component.

•

Cigarette: a roll of sliced tobacco leaves containing pieces of
tobacco of any kind or type, either without filter or with a plain
filter or a filter that has side ventilation channels, intended for
smoking.

•

Chewing Tobacco: tobacco produced by cutting and folding
the tobacco leaves into wide strips so that they are chewable.
It can be mixed with spices, areca nut, betel leaves, or gum.

•

Dipping tobacco (Sweika): any substance made of tobacco
derivatives, which is usually stored in the mouth sniffed nasally,
or used in any other way.

•

Smoking: the lighting of tobacco or its derivatives, whether
separately or with any other additives as nicotine, with a view
to inhaling and exhaling the smoke emitted therefrom.

•

Simulators of smoking tools: any product that does not contain
tobacco but resembles it, including all kinds of candy and
children’s toys that are shaped into any forms or products of
tobacco or its consumption mechanisms.

•

Cigarette: or any container or tool in the shape or form of a
cigarette or any other similar object.

•

Electronic cigarette: a battery-operated device that is typically
designed to resemble a traditional cigarette and is used to
inhale a usually nicotine-containing vapor

•

Publicity, promotion and advertising: presentation of tobacco
and its different derivatives, and encouraging its trading and
the increase in the number of its users, through printed matter
and broadcasting in the visual and audio media, or through
any other promotional methods, whether directly or indirectly.

•

Public place: a place prepared or designated for receiving the
public or any special category of people for any purpose.

•

Closed public place: any public place that has fixed or movable
space, walls and a partial or complete ceiling.

•

Means of public transport: methods of public transport,
such as taxis, buses, planes, ships, boats, intended for use
by and transporting of the public. Means of public transport
for ministries and other government entities, authorities,
public and private institutions, also fall under the same public
transport category.

Article 2
The cultivation or manufacture of tobacco or its derivatives shall be
prohibited in the State, whether through preparation, mixing with
other substances or packing in any form, for any purpose such as
sale or resale. The importation, manufacture or use of automated
devices intended for the sale of cigarettes shall be prohibited.
Article 3
Each person who imports, sells, offers for sale, or possesses
tobacco and its derivatives for the purpose of sale or storage, shall
observe the terms and conditions contained in this Law and the
implementing regulations pertaining thereto.
Article 4
Each importer of tobacco or its derivatives, or of cigarettes of
different kinds, shall notify the Ministry in writing at least one week
prior to the arrival of the shipment in the State, for the purpose of
testing and ascertaining compliance with the approved standards.
Entry to the State of any shipment of tobacco or its derivatives,
or of cigarettes of different kinds, shall be permitted only upon
written authorization from the Ministry stating that the imported
shipment satisfies the standard specifications.
The importer is allowed a thirty-day grace period to return or
replace the shipment in violation of this Law and the implementing
regulations pertaining thereto, beginning from the date of
receiving notification of the imported shipment’s noncompliant
with the approved standards.

Article 5
Subject to the provisions of the aforementioned Law No. 4 of 1990,
the amount of tar and nicotine allowed in one cigarette shall be
determined by a decision from the Minister.
Article 6
Subject to the provisions of the approved standard specifications,
the date of expiry and the cautionary statements and images, as
determined by the designated department in the Ministry, must
be conspicuously affixed on each unit of tobacco or derivatives
or cigarette package, in accordance with the regulations of the
decision promulgated by the Minister.
Article 7
Importing, circulating, displaying, selling, distributing or manufacturing
chewing tobacco, in any form and under any name, shall be
prohibited. Importing, circulating, displaying, selling, distributing or
manufacturing electronic cigarette, shisha or simulators of smoking
tools shall be prohibited. Importing, circulating, displaying, selling,
distributing or manufacturing Sweika, in any form or under any name,
shall also be prohibited.
Article 8
The sale of cigarettes of all types or tobacco and its derivatives
to any person under 18 (eighteen) Gregorian years shall be
prohibited. Ignorance of the law shall not be an excuse and the
seller shall take all necessary precautions to ascertain the age of
the buyer.

Article 9
The advertising, promoting, or sponsoring of cigarettes or tobacco
or its derivatives with a view to promoting and encouraging
smoking shall be prohibited in all places and by any advertising
media in Qatar. Use of tobacco or its derivatives as means to
advertising another product shall also be prohibited.
Article 10
The allocation of stores for sales of cigarettes, tobacco, or its
derivatives without obtaining a license shall be prohibited.
Stores that offer cigarettes or tobacco or its derivatives for sale shall
designate a selling place inside the store, and shall prominently and
legibly display the cautionary statements and images described in
Article 6 herein inside the store or on other conspicuous banners,
in accordance with the regulations of the decision promulgated by
the Minister.
Article 11
The sale, circulation or display of any quantity of tobacco or its
derivatives after its expiry date shall be prohibited.
Article 12
Smoking shall be prohibited in the closed public places set forth
by a decision of the Minister.
Article 13
The sale of cigarettes or tobacco or its derivatives at a distance
of less than 1000 meters from schools and other educational and
training institutions shall be prohibited.

Article 14
Five percent (5%) of the proceeds of customs duties on tobacco
and its derivatives shall be allocated and entered into the Ministry’s
budget for the purpose of spending on health education and
combating all forms of smoking.
Article 15
Without prejudice to the penalties prescribed in this Law, and upon
a substantiated decision, the competent department director of
the Ministry shall order the closure of the store in which a violation
to the provisions of this Law has occurred. Such closure shall be
on a temporary basis for a month for the first offense, and for two
months for the second offense, and for a period of three months
for the third or more offense.
In all cases, the closure shall be implemented through
administrative measures for the whole store, if its condition does
not allow confining the closure on the part in which the violation
occurred, and the accused shall incur all necessary expenses for
such closure.
The party concerned may appeal against the decision of closure to
the Minister within ten days from the date of receiving notification
of the decision, with all the supporting documents.
The Minister shall decide on the appeal within ten days of the date
of its submission, and such decision shall be final.
The lapse of such prescribed period, referred to in the preceding
paragraph, without a reply deciding on the appeal shall implicitly
signify rejection of such appeal.

Article 16
Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any
other law, imprisonment for a period not exceeding six months, in
addition to a penalty not exceeding one hundred thousand Riyals
or either of the above mentioned penalties, shall be imposed on
anyone who violates any of the provisions stipulated in articles 2,
3, 4 (first paragraph), 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 13 of this Law.
Article 17
Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any
other law, a penalty of not less than one thousand (1000) Riyals,
not exceeding three thousand (3000) Riyals shall be imposed
on anyone who smokes cigarettes or tobacco or its derivatives,
or permits smoking, in public closed places where smoking is
prohibited.
Article 18
Without prejudice to any more severe penalty stipulated in any
other law, a penalty not exceeding three thousand (3000) Riyals
shall be imposed on anyone who smokes cigarettes while driving
a vehicle in the presence of any person under the age of 18.
Article 19
A corporate person shall be penalized with a fine not exceeding
one hundred thousand (100,000) Riyals should any of the crimes
stipulated in this Law is committed on its behalf or in its name,
without prejudice to the liability of the natural person.

Article 20
In case of conviction of any of the crimes stipulated in this Law, the
court may order the confiscation, re-exportation or destruction of
the cigarettes or Sweika or tobacco or its derivatives or simulators
of smoking tools or electronic cigarettes or shisha involved in the
violation, irrespective of the quantity. The court may also order
the confiscation of the material and tools used in its production
or consumption. The court may also order the closure of those
places in which the violation occurred for a period of not less than
one month and not more than three months. The destruction of
such material and tools shall be carried out at the expense of the
perpetrator without damaging the environment.
In all cases, the conviction sentence shall be published in two daily
newspapers at the expense of the convicted.
Article 21
The Minister or his/her attorney may resolve to reconcile any of
the offences stipulated in this Law before the initiation of criminal
case, or during its consideration by court, and before the issuance
of a final ruling, and this shall be in return for payment of half of the
maximum fine value stipulated for each offence. As a consequence
of such reconciliation, the legal case shall not be permissible to be
initiated or shall be abated, as appropriate.
Article 22
Upon an agreement with the Minister, employees of the Ministry
and other government officials nominated by their respective
competent entities, who are vested with the powers of judicial
enforcement officers (ombudsmen) by virtue of a resolution of the
Attorney General, shall have the capacity to control, seize and
investigate offences committed in violation of the provisions of
this Law.

Article 23
The Minister shall issue regulations and decisions necessary for
the implementation of the provisions of this Law. Until that time,
the regulations and decisions currently applicable to tobacco or its
derivatives and the prohibition on smoking shall remain in force,
insofar as they are not inconsistent with the provisions of this Law.
Article 24
Law No. 20 of 2002, referred to above, shall be repealed, together
with any provision conflicting with the provisions of this Law.
Article 25
All competent authorities, each within its jurisdiction, shall
implement the provisions of this Law, which shall be published in
the Official Gazette.

					
					

Tamim Ben Hamad Al Thani
Emir of the State of Qatar

Issued at the Amiri Diwan of Qatar on 10/10/1438 Hijri,
corresponding to 11/10/2016 A.D.

مادة ( ) 23
يُصــدر الوزيــر القــرارات الالزمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون ،وإلــى حيــن صدورهــا،
يســتمر العمــل بالقــرارات المعمــول بهــا حاليــً ،بمــا ال يتعــارض مــع أحكامــه.

مادة ( ) 24
ُيلغــى القانــون رقــم ( )20لســنة  2002المشــار إليــه ،كمــا ُيلغــى كل حكــم
يخالــف أحــكام هــذا القانــون.
مادة ( ) 25
علــى جميــع الجهــات المختصــة ،كل فيمــا يخصــه ،تنفيــذ هــذا القانــون،
و ُينشــر فــي الجريــدة الرســمية.

					
					

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دول قطر

صــدر فــي الديوان األميــري بتاريخ  1438/10/10هجري
الموافق 2016/10/11م

مادة ( ) 20
للمحكمــة فــي حالــة الحكــم باإلدانــة فــي إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي
هــذا القانــون ،أن تقضــي بمصــادرة أو إعــدام أو إعــادة تصديــر الســجائر أو الســويكة
أو التبــغ أو مشــتقاته أو مقلــدات أدوات التدخيــن أو الســجائر والشيشــة اإللكترونيــة
محــل المخالفــة ،أ ًيــا كانــت كميتهــا ،ومصــادرة المــواد واألدوات المســتخدمة فــي
إنتاجهــا أو اســتعمالها ،وإغــاق المحــل أو المــكان المخالــف الــذي وقعــت فيــه
الجريمــة ،مــدة ال تقــل عــن شــهر وال تجــاوز ثالثــة أشــهر.
ويكون اإلعدام على نفقة المخالف مع عدم اإلضرار بالبيئة.
وفــي جميــع األحــوال  ،يُنشــر الحكــم الصــادر باإلدانــة علــى نفقــة المحكــوم عليــه
فــي جريدتيــن يوميتيــن .

مادة ( ) 21
يجــوز للوزيــر أو مــن يفوضــه ،الصلــح فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي
هــذا القانــون ،قبــل تحريــك الدعــوى الجنائيــة أو أثنــاء نظرهــا وقبــل الفصــل
فيهــا بحكــم نهائــي ،وذلــك مقابــل ســداد نصــف الحــد األقصــى للغرامــة
المقــررة لــكل منهــا .ويترتــب علــى الصلــح عــدم جــواز تحريــك الدعــوى أو
انقضاؤهــا بحســب األحــوال.
مادة ( ) 22
يكــون لموظفــي الــوزارة وموظفــي الجهــات الحكوميــة األخــرى ممــن
ترشــحهم جهاتهــم ،الذيــن يصــدر بتخويلهــم صفــة مأمــوري الضبــط
القضائــي قــرار مــن النائــب العــام ،باالتفــاق مــع الوزيــر ،ضبــط وإثبــات الجرائــم
التــي تقــع بالمخالفــة ألحــكام هــذا القانــون.

مادة ( ) 16
مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ،يعاقــب بالحبــس مدة
ال تجــاوز ســتة أشــهر وبالغرامــة التــي ال تزيــد علــى « »100.000مائــة ألــف ريــال ،أو بإحــدى
هاتيــن العقوبتيــن ،كل مــن خالــف أ ًيــا مــن أحــكام المــواد (/4( ،)3( ،)2فقــرة أولــى)،
( )13( ،)11( ،)10( ،)9( ،)8( ،)7( ،)6مــن هــذا القانــون.

مادة ( ) 17
مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون أخــر يعاقــب بالغرامــة
التــي ال تقــل عــن ( )1.000ألــف ريــال وال تزيــد علــى ( )3.000ثالثــة آالف ريــال ،كل مــن دخــن
الســجائر أو التبــغ أو مشــتقاته أو ســمح بذلــك فــي األماكــن العامــة المغلقــة
المحظــور التدخيــن فيهــا

مادة ( ) 18
مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون أخــر يُعاقــب بالغرامــة التــي
ال تزيــد علــى ( )3.000ثالثــة آالف ريــال كل مــن يدخــن الســجائر أثنــاء قيــادة المركبــة
وبصحبتــه مــن لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن العمــر.

مادة ( ) 19
يُعاقــب الشــخص المعنــوي بالغرامــة التــي ال تزيــد علــى ( )100.000مائــة ألــف ريــال ،إذا
ارتكبــت باســمه أو لحســابه إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون،
مــع عــدم اإلخــال بالمســؤولية الجنائيــة للشــخص الطبيعــي التابــع لــه.

مادة ( ) 14

ُتخصــص نســبة مقدارهــا ( )%5مــن حصيلــة الرســوم الجمركيــة علــى التبــغ
ومشــتقاته ،وتــدرج فــي موازنــة الــوزارة لإلنفــاق علــى التوعيــة الصحيــة ،ومكافحــة
التدخيــن.

مادة ( ) 15
مــع عــدم اإلخــال بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون ،يجــوز بقــرار
مســبب مــن مديــر اإلدارة المختصــة بالــوزارة ،إغــاق المحــل الــذي وقعــت فيــه
مخالفــة ألحــكام هــذا القانــون ،وذلــك بصفــة مؤقتــة لمــدة شــهر عــن المخالفــة
األولــى ،ولمــدة شــهرين عــن المخالفــة الثانيــة ،ولمــدة ثالثــة أشــهر عــن المخالفــة
الثالثــة فأكثــر.
وفــي جميــع األحــوال ،يُنفــذ اإلغــاق بالطريــق اإلداري بالنســبة للمحــل كلــه ،إذا
كانــت حالتــه ال تســمح بقصــر اإلغــاق علــى الجــزء الــذي وقعــت فيــه المخالفــة،
ويلــزم المخالــف بمصاريــف اإلغــاق.
ولصاحــب الشــأن التظلــم مــن قــرار اإلغــاق إلــى الوزيــر خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ
إخطــاره بالقــرار  ،ويرفــق بــه جميــع المســتندات المؤيــدة لــه .
ويبــت الوزيــر فــي التظلــم خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه  ،ويكــون قــراره
نهائيــً .
ويعتبــر مضــي المــدة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة  ،دون البــت فــي التظلــم
رفضــً ضمنيــً لــه .

مادة ( ) 9
يُحظــر ،بــأي شــكل ،الدعايــة أو الترويــج أو الرعايــة أو اإلعــان عــن التبــغ أو مشــتقاته أو
الســجائر ،بقصــد التشــجيع علــى التدخيــن ،كمــا ال يجــوز أن يكــون التبــغ ومشــتقاته
وســيلة لإلعــان عــن منتــج آخــر..

مادة ( ) 10
يُحظــر تخصيــص محــات لبيــع التبــغ أو مشــتقاته أو الســجائر ،بغيــر الحصــول علــى
ترخيــص بذلــك.
ويجــب علــى المحــال التــي تعــرض التبــغ أو مشــتقاته أو الســجائر للبيــع ،أن تخصــص
مكانــً بالمحــل لبيعهــا ،وأن تضــع العبــارات والصــور التحذيريــة المشــار إليهــا فــي
المــادة ( )6مــن هــذا القانــون ،بشــكل بــارز ومقــروء داخــل المحــل أو فــي لوحــات
أخــرى ظاهــرة ،وذلــك وفقــً للضوابــط التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر.

مادة ( ) 11
يُحظــر تــداول أو بيــع أو عــرض أي كميــة مــن التبــغ أو مشــتقاته بعــد انتهــاء مــدة
صالحيتهــا.

مادة ( ) 12
يُحظــر التدخيــن فــي األماكــن العامــة المغلقــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن
الوزيــر.

مادة ( ) 13
يُحظــر بيــع التبــغ أو مشــتقاته أو الســجائر علــى مســافة تقــل عــن  1000ألــف متــر ،مــن
المــدارس وغيرهــا مــن المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة.

مادة ( ) 5
مــع مراعــاة أحــكام القانــون رقــم ( )4لســنة  1990المشــار إليــه ،يصــدر بتحديــد كميــة
القطــران والنيكوتيــن المســموح بهــا فــي الســيجارة الواحــدة ،قــرار مــن الوزيــر.

مادة ( ) 6
مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه المواصفــات القياســية المعتمــدة يجــب أن يثبــت على كل
وحــدة مــن عبــوات التبــغ أو مشــتقاته أو الســجائر تاريــخ إنتهــاء صالحيتهــا  ،والعبــارات
والصــور التحذيريــة مــن مضارهــا والتــي تحددهــا اإلدارة المختصــة بالــوزارة  ،وذلــك
وفقــا للضوابــط التــي يصــدر بهــا القــرار مــن الوزيــر .

مادة ( ) 7
يُحظــر اســتيراد أو تــداول أو عــرض أو بيــع أو توزيــع أو تصنيــع التبغ الممضوغ ،بأي شــكل
وتحت أي مســمى.
ويُحظــر اســتيراد أو تــداول أو عــرض أو بيــع أو توزيــع أو تصنيــع الســيجارة والشيشــة
اإللكترونيــة ومقلــدات أدوات التدخيــن.
كمــا يُحظــر اســتيراد أو تــداول أو عــرض أو بيــع أو توزيــع أو تعاطــي أو تصنيــع الســويكة،
بــأي شــكل وتحــت أي مســمى.

مادة ( ) 8
يُحظــر بيــع التبــغ أو مشــتقاته ،أو الســجائر ،أو تقديمهــا دون مقابــل ،لمــن لــم يتــم
الثامنــة عشــرة مــن عمــره.
وال يُقبــل مــن البائــع االعتــذار بجهلــه حقيقــة عمــر المشــتري وقــت البيــع ،ولــه أن
يتحقــق مــن بطاقــة هويتــه للتأكــد مــن ذلــك.

مادة ( ) 2

ُتحظــر زراعــة التبــغ ،كمــا يُحظــر تصنيــع التبــغ أو مشــتقاته فــي الدولــة ،ســواء عــن
طريــق تحضيــره أو خلطــه بمــواد أخــرى أو تعبئتــه بــأي صــورة مــن الصــور ألي غــرض
مــن األغــراض كالتــداول أو البيــع  ،ويُحظــر تصنيــع أو اســتيراد أو اســتعمال األجهــزة
اآلليــة المعــدة لبيــع الســجائر.

مادة ( ) 3
علــى كل مــن يــزاول اســتيراد التبــغ أو مشــتقاته ،أو الســجائر ،أو تداولهــا ،أو يحوزهــا
بقصــد البيــع أو التخزيــن ،مراعــاة الضوابــط المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون
والقــرارات الصــادرة تنفيــذًا لــه.

مادة ( ) 4
علــى كل مســتورد للتبــغ أو مشــتقاته أو الســجائر ،إخطــار الــوزارة كتابــة قبــل وصول
الشــحنة إلــى الدولــة بأســبوع علــى األقــل ،وذلــك لفحصهــا عنــد وصولهــا ،والتأكــد
مــن اســتيفائها للمواصفــات القياســية المعتمــدة.
وال يســمح بإدخــال أي شــحنة مســتوردة مــن التبــغ أو مشــتقاته أو الســجائر إلــى
الدولــة ،إال بعــد الحصــول علــى تصريــح كتابــي مــن الــوزارة ،يفيــد اســتيفاء الشــحنة
للمواصفــات القياســية المعتمــدة.
ويُمنــح المســتورد فتــرة ســماح مقدارهــا ثالثــون يومــً ،إلعــادة أو اســتبدال الكميــات
المخالفــة لهــذا القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذًا لــه ،وتبــدأ هــذه الفتــرة مــن تاريــخ
إخطــاره بعــدم اســتيفاء الشــحنة للمواصفــات القياســية المعتمــدة.

• •الشيشــة االلكترونيــة  :يحتــوي علــى النيكوتيــن الممــزوج أو غيــر الممــزوج بالمــاء ،
ويعمــل بالشــحن الكهربائــي أو البطاريــة إلنتــاج الدخــان .
• •الدعايــة والترويــج والرعايــة واإلعــان  :التعريف بنبــات التبغ ومشــتقاته المختلفة
واســتخدام الوســائل المؤديــة إلــى التشــجيع علــى التــداول  ،والســعي إلــى
زيــادة عــدد المتعاطيــن لــه فــي صــوره المختلفــة  ،وذلــك بالنشــر فــي أي مــن
وســائل االعــام المرئيــة والمســموعة والمقــروءة  ،أو اســتخدام المطبوعــات
التــي تحــث علــى ذلــك  ،أو بــأي أســاليب ترويــج أخــرى .
• •المــكان العــام  :المــكان المعــد الســتقبال العامــة أو فئــة معينــة مــن النــاس
ألي غــرض كان .
• •المــكان العــام المغلــق  :كل مــكان عــام لــه حيــز ثابــت أو متحــرك ولــه جوانــب
أو حوائــط  ،ومســقوف بصــورة كليــة أو جزئيــة .
• •وســائل المواصــات  :وســائل النقــل العامــة المعــدة الســتعمال الجمهــور ،
مثــل ســيارات األجــرة والحافــات والطائــرات والقطــارات والســفن والقــوارب
المخصصــة لنقــل الــركاب وغيرهــا  ،وتعتبــر وســائل النقــل الخاصــة بالــوزارات
واألجهــزة الحكوميــة األخــرى والهيئــات والمؤسســات العامــة  ،والجهــات
الخاصــة فــي حكــم وســائل المواصــات العامــة.

قررنا القانون اآلتي :
مادة ( ) 1
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون  ،تكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة  ،المعانــي
الموضحــة قريــن كل منهــا  ،مــا لــم يقتــض الســياق معنــى آخــر :
• •الوزارة  :وزارة الصحة العامة .
• •الوزير  :وزير الصحة العامة .
• •التبــغ  :نباتــات التبــغ بجميــع أنواعهــا وفصائلهــا وأجزائهــا مــن جــذور وســيقان
وأوراق وثمــار وبــذور خضــراء أو مجففــة .
• •مشــتقات التبــغ  :أوراق التبــغ  ،صحيحــة أو مقطعــة أو مفرومــة  ،مخلوطــة
بمــواد أخــرى  ،ومشــكلة فــي أي صــورة  ،أو أي مــادة مركبــة أخــرى يدخــل التبــغ
فــي مكوناتهــا .
• •الســيجارة  :لفافــة مــن التبــغ المقطــوع تحتــوي علــى قطــع مــن التبــغ  ،إمــا
بــدون مرشــح (فلتــر) أو بمرشــح عــادي أو ذو قنــوات تهويــة جانبيــة  ،معــدة
للتدخيــن  ،أيــً كان نوعهــا .
• •التبــغ الممضــوغ  :التبــغ غيــر المدخــن  ،المتحصــل عليــه مــن تقطيــع وثنــي أوراق
التبــغ إلــى شــرائح عريضــة بحيــث تصبــح قابلــة للمضــغ  ،وقــد يخلــط بالتوابــل أو
جــوز األريــكا أو أوراق التنبــول أو اللبــان .
• •الســويكة  :مــادة مصنوعــة مــن مشــتقات التبــغ  ،ويتــم تناولهــا عــن طريــق
االمتصــاص أو المضــغ أو التخزيــن فــي الفــم  ،أو االستنشــاق ،أو بــأي طريقــة
أخــرى .
• •التدخيــن  :إشــعال التبــغ أو مشــتقاته ســواء منفــردا أو مــع أي مــادة مضافــة
إليــه مثــل النيكوتيــن  ،بقصــد انبعــاث دخانــه  ،واستنشــاق ذلــك الدخــان بــأي
صــورة أو وســيلة.
• •مقلــدات أدوات  :كل منتــج ال يحتــوي علــى التبــغ ولكنــه يشــبهه  ،بمــا فــي ذلــك
أصنــاف الحلــوى ولعــب األطفــال التــي تصنــع علــى أي شــكل مــن أشــكال التبــغ
أو منتجاتــه أو آليــات تعاطيــه .
• •السيجارة  :أو أي إناء أو آلة في شكل سيجارة أو أي شكل أو مجسم آخر .

قانــون رقــم ( )10لســنة 2016م بشــأن الرقابــة
علــى التبــغ ومشــتقاته
نحن تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر ،

بعد االطالع على الدستور ،
وعلــى القانــون رقــم ( )4لســنة  1990بشــأن نظــام المواصفــات والمقاييــس  ،المعــدل
بالقانــون رقــم ( )2لســنة ، 1992
وعلى القانون رقم ( )20لسنة  2002بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته ،
وعلى القانون رقم ( )1لسنة  2012بتنظيم ومراقبة وضع اإلعالنات ،
وعلــى القانــون رقــم ( )5لســنة  2015بشــأن المحــال التجاريــة والصناعيــة والعامــة
المماثلــة والباعــة المتجوليــن ،
وعلــى القــرار األميــري رقــم ( )10لســنة  2016بالهيــكل التنظيمــي لــوزارة الصحــة
العامــة ،
وعلــى المرســوم رقــم ( )14لســنة  1999بزيــادة نســبة الرســوم الجمركيــة علــى التبــغ
ومشتقاته ،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قانون رقم ( )10لسنة 2016م

بشأن الرقابة على التبغ
ومشتقاته

إدارة تعزيز الصحة
و
األمراض غير اإلنتقالية

قانون رقم ( )10لسنة 2016م
بشــأن الرقابــة

على التبـغ
و مشتقاتــه

