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 طبقا لقوانني امللكية الفكرية
א אא

א .א
א 

א א  أو عـرب االنرتنـت(א
 اى أو املدجمــة األقــراص أو  مكتبــات االلكرتونيــةلل

 א  )أخرىوسيلة 
אא.

 .א א

  
  
  
  

  w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٣

  
  

 ٨........................................................المخدِّرة  الجواهر في

   
 ٩................................................والنقل والتصدير الجلب يف

   
 ١٢...........................................المخدِّرة  بالجواهر اإلتجار في

   
 ١٨...........................................................الصيدليــات  فـي

   
اج يف واهر إنت دِّرة الج نع المخ َرات وص ة الُمستحَض ة الطبيَّ  المحتوي

 ٢٥.........................................................................عليها

   
 ٢٧................المخدِّرة  الجواهر  قيود لبعض تخضع التي المواد في
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 ٤

 

   
 ٢٨...........................................زراعتها الممنوع النباتات في

   
 ٣٠...........................................................العامــة  األحكـام

   
 ٣١........................................................... العقـوبــات فـي

  )1(  
 ٥٧....................................................مخدِّرة  ةالُمعتبَر المواد 

  )2(  
 ٩٤...المخدِّرة   المواد على قالُمطبَّ النظام من المستثناة  الُمستحَضَرات

  )3(  
 ١٠٩........................................قيود لبعض تخضع التي المواد 

 ١٠٩....................................................... المخدِّرة  الجواهر 

  )4(  
دُّ ى الح ات األقص واهر لكمي دِّرة الج ي المخ وز ال الت اء يج  لألطب

ا  بكالوريوس أو درجة على حائزينال األسنان وأطباء البشريين  تجاوزه
 ١١٣...................................................واحدة   طبيَّة وصفة في

  )5(  w
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 ٥

 ١١٧..............................................زراعتها الممنوع النباتات

  )6(  
 ١١٨......................القانون هذا أحكام من المستثناة النباتات أجزاء

   
 ١٢٩...............النفسيَّـة  الحالة على  المؤثِّرة والُمستحَضَرات  المواد 

   
 ١٣٧...............النفسيَّـة  الحالة على  المؤثِّرة والُمستحَضرات  للمواد 

   
 ١٤٤...............النفسيَّـة  الحالة على  المؤثِّرة والُمستحَضَرات  للمواد 
 ١٩٠................١٩٦٠ لسنة ١٨٢ رقم للقانون  اإليضاحية  المذآِّرة
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 ٦

  قرار رئيس الجمهوريةقرار رئيس الجمهورية
 في شأن  في شأن ١٩٦٠١٩٦٠ لسنة  لسنة ١٨٢١٨٢بالقانون رقم بالقانون رقم 

مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها 
  ١١واإلتجار فيها واإلتجار فيها 

  باسم األمة باسم األمة 
  الجمهورية الجمهورية رئيس رئيس 

 : بعد االطالع على الدستور المؤقَّت
 بشـأن   ١٩٥٢ لسـنة    ٣٥١وعلى المرسوم بقانون رقـم      

 واإلتجار فيها الصادر    ، وتنظيم استعمالها  ،مكافحة المخدرات 
في اإلقليم المصري والقوانين الملة لهعد : 

  الصـادر   ١٩٣٥ر لسـنة    . ل/ ١٣٧وعلى القرار رقـم     
 : في اإلقليم السوري

 الصادر  ١٩٤٩ لسنة   ١٤٨على المرسوم التشريعي رقم     و
 : في اإلقليم السوري

                                           
w . ١٩٦٠ / ٦ / ١٣، في ١٣١ الجريدة الرسمية العدد -١
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 ٧

على ما ارتآه مجلس الدولة وبناء  
ر القانون اآلتيَقر : 
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 ٨

    
  في الجواهر المخدرةفي الجواهر المخدرة

  : : ١١مادة مادة 
 جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد         ُرعتبتُ

 ى نَسـتثْ وي. بـه الملحـق   ) ١(المبينة فـي الجـدول رقـم        
 ).٢(منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم 

  : : ٢٢مادة مادة 
على أي شخص أن يجلب     ُرحظَي ،   أو ينـتج   ،ر أو يصـد ،  

  ، أو يبيـع جـواهر مخـدرة   ، أو يشتري،ز أو يحر،أو يملك 
ل  أو أن يتدخَّ   ، أو ينزل عنها بأي صفة كانت      ،أو يتبادل عليها  

 في األحوال المنصوص     إالَّ بصفته وسيطًا في شيء من ذلك     
 .  وبالشروط المبينة به،عليها في هذا القانون
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 ٩

    
  في الجلب والتصدير والنقلفي الجلب والتصدير والنقل

  : : ٣٣مادة مادة 
 بمقتضى  ال يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إالَّ       

 . ترخيص كتابي من الجهة اإلدارية المختصة

  : : ٤٤مادة مادة 
 يه في المـادة السـابقة      ال يجوز منح إذن الجلب المشار إل      

 :  لألشخاص اآلتينإالَّ
 في الجواهر   رتجامديري المحال المرخَّص لها في اإل      -أ

 .المخدرة

ة لصــنع َعــددليات أو المحــال الميمــديري الصــ -ب
 . المستحضرات األقرباذينية

 مديري معامل التحاليـل الكيميائيـة أو الصـناعية          -جـ
 . أو األبحاث العلمية

w . لح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بهامصا -د
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 ١٠

 وللجهة اإلداريـة المختصـة رفـض طلـب الحصـول           
 وال يمنح إذن التصدير     ،على اإلذن أو خفض الكمية المطلوبة     

 لمديري المحال المرخَّص لها في اإلتجار فـي الجـواهر           إالَّ
 . المخدرة
ويواسـم   ، وعنـوان عملـه    ،ن في الطلب اسم الطالب    بي 

  ، والكمية التي يريد جلبهـا     ، وطبيعته ،ر كامالً جوهر المخد ال
      ر الجلب أو التصدير   أو تصديرها مع بيان األسباب التي تبر، 

وكذلك البيانات األخرى التي تطلبها منـه الجهـة اإلداريـة           
 . المختصة

  : : ٥٥مادة مادة 
 م الجواهر المخدرة التـي تصـل إلـى الجمـارك           ال تسلَّ 

ب كتابي تعطيه الجهة اإلدارية المختصة       بموجب إذن سح   إالَّ
 .  محله في العمل يحلُّنص له بالجلب أو لمللمرخَّ

وعلى مصلحة الجمرك في حالتي الجلـب أو التصـدير          
 وإعادتـه   ،تسليم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن       

 . إلى الجهة اإلدارية المختصة
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 ١١

  : : ٦٦مادة مادة 
و تصـديرها أو نقلهـا      ال يجوز جلب الجواهر المخدرة أ     

 ويجـب أن يكـون      ،داخل طرود محتوية على مواد أخـرى      
           نة داخـل طـرود مـؤمن إرسالها حتى ولو كانت بصفة عي

  ر بالكامـل         عليها، وأن يبين عليها اسـم الجـوهر المخـد، 
 .  ونسبته، وكميته،وطبيعته
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 ١٢

    
  في اإلتجار بالجواهر المخدرة في اإلتجار بالجواهر المخدرة 

  : : ٧٧ مادة  مادة 
 بعد الحصـول    اإلتجار في الجواهر المخدرة إالَّ    ال يجوز   

 على ترخيص بذلك من الجهة اإلدارية المختصة فـي كـل           
 . من اإلقليمين

 : وال يجوز منح هذا الترخيص إلى
 . المحكوم عليه بعقوبة جنائية -أ

 المحكوم عليـه فـي إحـدى الجـنح المنصـوص            -ب
 . عليها في هذا القانون

 ، أو إخفاء أشياء مسروقة    ،سرقةالمحكوم عليه في     -جـ
  ، أو إعطاء شيك بـدون رصـيد       ، أو نصب  ،أو خيانة أمانة  

  ، أو شـهادة زور    ،رةَ أو اسـتعمال أوراق مـزو      ،أو تزوير 
 ،د أو اشـتباه   ُ أو تشـر   ، أو إفساد األخـالق    ،أو هتك عرض  

وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه إلحـدى هـذه          
w . الجرائم
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 ١٣

 حــدى الجــنح المنصــوص المحكــوم عليــه فــي إ -د
مـن قـانون   ) الفصلين األول والثاني(عليها في الباب الرابع    

 .العقوبات السوري

 سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة ألسـباب         نم -هـ
 ثالث سنوات من تاريخ الفصـل       مخلَّة بالشرف ما لم تنقضِ    

 .نهائيا

  : : ٨٨مادة مادة 
ــرخَّ ــي الجــواهر المخــدرة ال ي ــي اإلتجــار ف  ص ف

 في مخازن أو مستودعات بمدن المحافظـات وعواصـم          إالَّ
المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيما عـدا محافظـات         

 .ومراكز الحدود
 دَحدويجب أن تتوافر من هذه األماكن االشتراطات التي تُ        

بقرار من الوزير المختص . 
وال يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع بـاب دخـول           

  ، أو معمـل للتحاليـل     ،أو عيادة طبيـة    ،مشترك مع مسكن  
 وال أن تكون    ، أو أي مكان آخر    ،أو محل تجاري أو صناعي    

 على أنه يجوز الجمـع بـين        ،صل بشيء من ذلك   له منافذ تتَّ  
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 ١٤

 المواد السـامة فـي مخـزن       واإلتجار في الجواهر المخدرة     
 . أو مستودع واحد

  : : ٩٩مادة مادة 
     داريـة  م إلـى الجهـة اإل     على طالب الترخيص أن يقـد

  ا متضمة طلبنًا البيانات التـي يصـدر بهـا قـرار          المختص 
  ومرفقًا به األوراق والرسومات التـي       ،من الوزير المختص 

نها ذلك القراريعي . 

  : : ١٠١٠مادة مادة 
ين للمحلِّ عي الم لإل عد       رة سـواءتجار في الجواهر المخـد 

رتـه  أكان مخزنًا أو مستودعا صيدلي يكون مسئوالً عن إدا        
 ويجوز له الجمع بـين إدارة هـذا         ،طبقًا ألحكام هذا القانون   

 لإلتجار في األدوية السامة إذا      عد الم  وبين إدارة المحلِّ   المحلِّ
 .  واحد في محلٍّاكان

  ::١١١١مادة مادة 
 ال يجوز لمديري المحال المـرخَّص لهـا فـي اإلتجـار         

  ،ر أو يسلِّموا هـذه الجـواه      ،في الجواهر المخدرة أن يبيعوا    
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 ١٥

 :  لألشخاص اآلتينأو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إالَّ
 .مديري المخازن المرخَّص لها في هذا اإلتجار -أ 

مديري الصـيدليات ومصـانع المستحضـرات        -ب 
 . األقرباذينية

مــديري صــيدليات المستشــفيات والمصــحات  -ج 
والمستوصفات إذا كانوا من الصـيادلة، وكـذلك        

وا أو ينزلوا عن هذه     يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلِّم     
الجواهر بموجب بطاقات الـرخص المنصـوص       

 :  إلى األشخاص اآلتين١٩عليها في المادة 

األطباء الذي تخصصهم المستشـفيات      •
والمصحات والمستوصفات التي لـيس     

 .بها صيادلة
مديري معامـل التحاليـل الكيميائيـة        •

 .  واألبحاث العلمية،والصناعية

 العلميـة   مصالح الحكومـة والمعاهـد     •
 . المعترف بها

 رة المبيعـة أو التـي نُـزَِل           ُوال يتمتسليم الجواهر المخد  
wم المستلم إيصاالً من أصـل وثـالث صـور          َ إذا قد  عنها إالَّ 
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 ١٦

 ،مطبوعا على كل منها اسـم وعنـوان الجهـة المتسـلِّمة           
وموضحا بالمداد أو بالقلم األنيلين اسـم الجـوهر المخـدر           

نسبته وتاريخ التحرير، وكـذا الكمــية       بالكامل وطبيعته و  
 .باألرقام والحروف

 ،ويجب أن يوقِّع المستلم أصل اإليصال وصوره الـثالث        
وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلِّمة مكتوبا في وسـطه          

 . كلمة مخدر
وعلى مدير المحل أن يؤشِّر على اإليصـال بمـا يفيـد            

 ويعطـي   ،ألصـلية  وأن يحتفظ بالنسخة ا    ،الصرف وتاريخه 
 وتُرسل الصورتان بكتـاب موصـى       ،المتسلِّم إحدى الصور  

عليه إلى الجهة اإلدارية المختصة في اليوم التـالي لتـاريخ           
 . الصرف على األكثر

  : : ١٢١٢مادة مادة 
 جميع الجواهر المخـدرة الـواردة بالمحـلِّ المـرخَّص          

ل  وكذا المصروفة منه يجب قيدها أوالً بأو      ،له في اإلتجار بها   
 ومختومـة   ،في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقومة صحائفها       

 ويجب أن يذكَر بهذه الدفاتر      ،بخاتم الجهة اإلدارية المختصة   
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 ١٧

 واسم  ، وعنوانه وتاريخ الصرف   ، واسم البائع  ،تاريخ الورود 
 في الحالتين اسم الجواهر المخدرة      ُ ويذكَر ، وعنوانه ،المشتري
 وكذلك جميـع البيانـات التـي        ، ونسبتها ، وطبيعتها ،بالكامل

 . تقررها الجهة اإلدارية المختصة

  ::١٣١٣مادة مادة 
 على مـديري المحـال المـرخَّص لهـا فـي اإلتجـار             
ــاب موصــى   ــلوا بكت ــدرة أن يرس ــواهر المخ ــي الج  ف
عليه إلى الجهة اإلدارية المختصة في األسبوع األول من كل          

     ا عليه منهم مبيوارد مـن الجـواهر     نًا به ال  شهر كشفًا موقَّع
 والبـاقي   ، والمصروف منها خالل الشهر السـابق      ،المخدرة

هـا الجهـة اإلداريـة      ُ وذلك بملء النماذج التي تُعـد      ؛منها
 . المختصة لهذا الغرض
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 ١٨

    
  اتاتــــي الصيدليي الصيدليــفف

  : : ١٤١٤مادة مادة 
 بتـذكرة   ال يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إالَّ       

ي أو طبيب أسنان حائز على دبلـوم أو         طبية من طبيب بشر   
 : بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة وفقًا لألحكام التالية

ويحظر على هؤالء صرف جـواهر مخـدرة بموجـب          
     ة المدوـية إذا زادت الكمنة بها على الكميـات     َالتذاكر الطبي

٤(رة بالجدول رقم َالمقر .( 
 ؛ة تلك الكمـية  ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زياد      

فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقـة رخصـة بالكميـات           
 . الالزمة لهذا الغرض

  : : ١٥١٥مادة مادة 
  ا بالبيانات والشروط الواجب     ُيصدر الوزير المختصقرار 

توافرها في تحرير التذاكر الطبية التي توصف بها جـواهر          
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 ١٩

مخدرة للصرف فـي الصـيدليات فيمـا عـدا صـيدليات            
 . يات والمصحات والمستوصفاتالمستشف

 التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة اإلدارية        ُفَوتُصر
 م باألثمـان التـي تقررهـا تلـك الجهـة            تسـلَّ  ،المختصة
 ،و ليرتين سوريتين للدفتر الواحد    أ مائتي مليم    ُ يجاِوز على أالَّ 

        تحديد المقادير التـي ال يصـح مجـاوزة   ُوللوزير المختص 
 . لكل مريض شهرياصرفها

  : : ١٦١٦مادة مادة 
ال يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على جواهر         

 . مخدرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها

  : : ١٧١٧مادة مادة 
 رة          ُال تُردة المحتوية علـى جـواهر مخـدالتذاكر الطبي 
 ويجـب حفظهـا     ، استعمالها أكثر من مرة    ُ ويحظَر ،لحاملها

 ورقـم قيـدها     ،نًا عليها تاريخ صرف الـدواء     بالصيدلية مبي  
 ولحاملها أن يطلب من الصيدلية      ،في دفتر قيد التذاكر الطبية    

 وال يجـوز    ،تسليمه صورة من التذاكر مختومـة بخاتمهـا       
w  ،استخدام الصورة في الحصـول علـى جـواهر مخـدرة          
w
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 ٢٠

 . أو على أدوية تحتوي على تلك الجواهر

  : : ١٧١٧مادة مادة 
اهر المخدرة الواردة إلـى الصـيدلية    يجب قيد جميع الجو   

 وكذا المصروفة منها أوالً بأول في ذات يـوم          ،يوم ورودها 
صرفها في دفتر خـاص للـوارد والمصـروف مرقومـة           

 .  ومختومة بخاتم الجهة اإلدارية المختصة،صحائفه
 :  في القيد بحروف واضحة البيانات اآلتيةُويذكَر

  : : فيما يختص بالواردفيما يختص بالوارد: : أوالًأوالً
 ونـوع الجـوهر     ، وعنوانـه  ، واسم البائع  ،يخ الورود تار
 .  وكميته،المخدر

  : :  بالمصروف بالمصروفُُفيما يختصفيما يختص: : ثانياثانيا
 .اسم وعنوان محرر التذكرة -أ 

 .  وعنوانه، وسنه، ولقبه،اسم المريض بالكامل -ب 

 ورقم القيد بـدفتر     ،التاريخ الذي صِرفَ فيه الدواء     -ج 
لمخدرة الذي   وكذا كمـية الجواهر ا    ،التذاكر الطبية 
 . يحتوي عليها
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 ٢١

دون بهذا الدفتر عالوة على ذلك جميع البيانات األخرى         َوي
التي يصدر بها قرار من الوزير المختص . 

  : : ١٩١٩مادة مادة 
يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات       
الرخص المنصوص عليها في المـواد التاليـة لألشـخاص          

 : اآلتين
 وأطبـاء   ،طباء البيطريين  واأل ،األطباء البشريين  -أ 

 .األسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس

األطباء الذين تخصصهم لذلك إدارة المستشـفيات        -ب 
 . والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة

  : : ٢٠٢٠مادة مادة 
 فُ بطاقات الـرخص المـذكورة بالمـادة السـابقة          َتُصر

            ـة بعـد تقـديم طلـب يمن الجهة اإلداريـة المختص ن بـي 
 : فيه ما يأتي

 . وطبيعة كل منها،أسماء الجواهر المخدرة كامالً -أ 

 . الكمـية الالزمة للطالب -ب 
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 ٢٢

جميع البيانات األخرى التـي يمكـن أن تطلبهـا           -ج 
 ولهذه الجهـة رفـض      ،الجهة اإلدارية المختصة  

 .  أو خفض الكمـية المطلوبة،إعطاء الرخصة

  : : ٢٠٢٠مادة مادة 
يجب أن يقة الرخصة ما يأتين في بطابي: 

 .  وعنوانه، وصناعته، ولقبه،اسم صاحب البطاقة -أ 

 بصـرفها   ُحَكمـية الجواهر المخدرة التي يصر     -ب 
 وكذلك أقصى كمــية يمكـن       ،بموجب البطاقة 

 . صرفها في الدفعة الواحدة

 .التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة -ج 

  : : ٢٢٢٢مادة مادة 
في بطاقة الرخصة الكمـية    يجب على الصيادلة أن يبينوا      

 وأن يوقِّعوا علـى هـذه       ، وتواريخ الصرف  ،التي صرفوها 
 . البيانات

 وال يجوز تسليم الجـواهر بموجـب بطاقـة الرخصـة           
ح به بالمـداد أو بقلـم        بإيصال من صاحب البطاقة موض     إالَّ
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 ٢٣

 وكميته باألرقام   ، واسم الجوهر المخدر كامالً    ،األنيلين التاريخ 
 .  وتاريخها، ورقم بطاقة الرخصة،والحروف

   ة     ُوعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة اإلدارية المختص
 . خالل أسبوع من تاريخ انتهاء مفعوله

  : : ٢٣٢٣مادة مادة 
على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التي تعينها         
 الجهة اإلدارية المختصة خالل الخمسة عشر يومـا األولـى          

مـن كـل سـنة      ) تموز(ويوليو  ) انون ثانٍ ك(من شهر يناير    
 ،عا منهم عن الـوارد    بكتاب موصى عليه كشفًا تفصيليا موقَّ     

 والباقي من الجواهر المخدرة خالل الستة أشهر        ،والمصروف
 وذلك على النموذج الـذي تصـدره الجهـة اإلدارة           ،السابقة

 . المختصة لهذا الغرض

  : : ٢٤٢٤مادة مادة 
 رخِّص  ١٩،  ١١في المادتين   وا  ُعلى كل شخص ممن ذُِكر    

له في حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصـروف          
 وفي دفتر خـاص     ،من هذه الجواهر أوالً بأول في اليوم ذاته       

w ،مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة اإلدارية المختصـة       
w
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 ٢٤

 ولقبه  ، أو اسم صاحب الحيوان كامالً     ،مع ذكر اسم المريض   
ه إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات        ه وعنوان وسنَّ

 وإذا كان الصرف ألغـراض      ،أو المستوصفات أو العيادات   
بين الغرض الذي اُستُعِملَت فيه هذه الجواهرأخرى في . 
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 ٢٥

    
  في إنتاج الجواهر المخدرة في إنتاج الجواهر المخدرة 
  وصنع المستحضرات الطبية وصنع المستحضرات الطبية 

  المحتوية عليهاالمحتوية عليها

  : : ٢٥٢٥مادة مادة 
 أو استخراج أو فصل أو صنع أي جـوهر          ال يجوز إنتاج  

 ).١(أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم 

  : : ٢٦٢٦مادة مادة 
ال يجوز فـي مصـانع المستحضـرات الطبيـة صـنع            

 بعـد   مستحضرات يدخل في تركيبها جـواهر مخـدرة إالَّ        
 . الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابعة

 المصانع استعمال الجواهر المخدرة التـي       وال يجوز لهذه  
 في صنع المستحضرات التي تنتجها، وعليهـا        توجد لديها إالَّ  

w  فيمـا يتعلَّـق بمـا يـرد         ١٣،  ١٢بع أحكام المـادتين     أن تتَّ 
w
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 ٢٦

  ١٣،  ١٢،  ١١ وأحكـام المـواد      ،إليها من الجواهر المخدرة   
ي تركيبها  فيما يتعلَّق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل ف        

 . الجواهر المخدرة بأي نسبة كانت
w
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 ٢٧

    
في المواد التي تخضع لبعض قيود في المواد التي تخضع لبعض قيود 

  الجواهر المخدرة الجواهر المخدرة 
  : : ٢٧٢٧مادة مادة 

  ، أو صـنع   ، أو فصـل   ، أو اسـتخراج   ،ال يجوز إنتـاج   
 أو تسليم أي من المواد      ، أو نقل  ، أو بيع  ، أو شراء  ،أو إحراز 

األحوال المصرح  وذلك في غير    ) ٣(الواردة في الجدول رقم     
 .٢بها قانونًا

وتسري أحكام الفصل الثاني علـى جلـب هـذه المـواد            
 . وتصديرها

 وفي حالة جلب أحد المحال المرخَّص لها فـي اإلتجـار           
 يجب عليـه اتبـاع      ؛في الجواهر المخدرة إلحدى هذه المواد     

 . ١٢،١٣أحكام القيد واإلخطار المنصوص عليها في المادتين 

                                           
 / ٣ / ٣١ في الجريدة الرسمية فـي  َنُِشر (١٩٨٤ لسنة ٤٥لَة بالقانون رقم   َ مستبد -٢

w .  وعِمَل به من اليوم التالي لنشره،١٩٨٤
w
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  في النباتات الممنوع زراعتهافي النباتات الممنوع زراعتها

  : : ٢٨٢٨مادة مادة 
 ).٥(ال يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم 

  : : ٢٩٢٩مادة مادة 
  ، أو يملـك   ، أو يصدر  ، على أي شخص أن يجلب     ُيحظَر
 ، أو يسلِّم  ،م أو يتسلَّ  ، أو يتبادل  ، أو يبيع  ، أو يشتري  ،أو يحرز 

في جميع  ) ٥(أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم         
 مع استثناء أجـزاء النباتـات       ، وكذلك بذورها  ،أطوار نموها 

 ).٦(المبينة بالجدول رقم 

  : : ٣٠٣٠مادة مادة 
للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهـد       

 ؛التعليمية بزراعة أي نبات من النباتات الممنوعة زراعتهـا        
وذلك لألغراض أو البحوث العلمية بالشروط التـي يضـعها      

w . ذلكل
w
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وللوزير المختص أن يرخِّص في جلب النباتات المبينـة         
 وفي هذه الحالة تخضـع هـذه        ؛وبذورها) ٥(بالجدول رقم   

 . النباتات والبذور ألحكام الفصلين الثاني والثالث
w
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  ةةــــام العامام العامــاألحكاألحك

  : : ٣١٣١مادة مادة 
، ١٨،  ١٢يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد        

  ، فيهـا  َة عشر سنوات من تاريخ آخر قيـد تـم         َد لم ٢٦،  ٢٤
ة َ للمـد  ١٤كما تُُحفَظُ اإليصاالت المنصوص عليها في المادة        

ن عليهاذاتها من التاريخ المبي . 

  : : ٣٢٣٢مادة مادة 
للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل فـي الجـداول          

 أو بتغييـر النسـب      ،الملحقة بهذا القانون بالحذف وباإلضافة    
 . ة فيهاالوارد
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 ٣١

    
  ٣٣ات ات ــــوبوبــي العقي العقــفف

  : : ٣٣٣٣مادة مادة 
  عن مائـة ألـف جنيـه         وبغرامة ال تقلُّ   ، باإلعدام ُيعاقَب
 :  خمسمائة ألف جنيهُوال تُجاِوز

 أو جلب جـوهرا مخـدرا قبـل         ،رَ من صد  كلُّ -أ 
ــوص    ــرخيص المنص ــى الت ــول عل  الحص

 ). ٣(عليه في المادة 

 أو صـنع    ، أو فصـل   ، أو استخرج  ، من أنتج  كلُّ -ب 
 .  وكان ذلك بقصد اإلتجار؛جوهرا مخدرا

 من زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول         كلُّ -ج 
 ، أو أحرزه  ، أو حازه  ، أو جلبه  ،رهَأو صد ) ٥(رقم

 أو نقله أيـا كـان       ،مه أو سلَّ  ، أو باعه  ،أو اشتراه 

                                           
 ٥٠،  ٤٥،  ٤٤،  ٤٣ فقرة أولى و   ٤١،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٧ ،٣٨،  ٣٦،  ٣٤،  ٣٣ المواد   -٣

 يوليـو   ٤ المنشور بالجريدة الرسمية في      ١٩٨٩ لسنة   ١٢٢لَة بالقانون رقم    َمستبد
w .  وعِمَل به من اليوم التالي لنشره،١٩٨٩
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 ٣٢

طور نموه، وكذلك بذوره، وكـان ذلـك بقصـد          
 فيه بأية صورة، وذلك في غير        أو أتجر  ،اإلتجار

 . األحوال المصرح بها قانونًا

  بتأليف عصـابة،    - ولو في الخارج   - من قام  كلُّ -د 
 أو فـي    ، أو التـداخل فـي إدارتهـا       ،أو إدارتها 
 ، أو االشتراك فيهـا    ، أو االنضمام إليها   ،تنظيمها

وكان من أغراضـها اإلتجـار فـي الجـواهر          
  أو ارتكـاب أي     ، أو تقديمها للتعـاطي    ،المخدرة

من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل        
 . البالد

     رتين للجـرائم   َوتقضي المحكمة فضالً عن العقوبتين المقر
 . المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي قانونًا

  : : ٣٤٣٤مادة مادة 
 يعاقَب باإلعدام أو باألشغال الشاقَّة المؤبدة وبغرامة ال تقلُّ        

 : خمسمائة ألف جنيهُمائة ألف جنيه وال تُجاِوزعن 
  ، أو بـاع   ، أو اشـترى   ، أو أحـرز   ، من حاز  كلُّ -أ 

 ؛م للتعاطي جوهرا مخـدرا    َ أو قد  ، أو نقل  ،مأو سلَّ 
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 ٣٣

 أو أتجر فيه بأية صورة      ،وكان ذلك بقصد اإلتجار   
 . وذلك في غير األحوال المصرح بها قانونًا

ة جـوهر مخـدر      من رخِّص له فـي حيـاز       كلُّ -ب 
ف فيه بأيـة    َ وتصر ،الستعماله في غرض معين   
 . صورة في غير هذا الغرض

أ مكانًا لتعاطي الجواهر المخـدرة       من أدار أو هي     كلُّ -ج
 .بمقابل

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هـذه المـادة          
 ُ عن مائة ألف جنيه وال تُجاِوز       والغرامة التي ال تقلُّ    ،اإلعدام

 : خمسمائة ألف جنيه في األحوال اآلتية
إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذا الجـرائم          -١

  ،من لم يبلغ من العمر إحدى عشر سـنة ميالديـة          
  ، أو مـن فروعـه     ،أو استخدم أحدا مـن أصـوله      

ــه ــولَّ ،أو زوج ــن يت ا ممــد ــربيتهم  أو أح  ى ت
ــتهم ــة  ،أو مالحظ ــلطة فعلي ــه س ــن ل أو مم  
 . ابتهم أو توجيههمعليهم في رق

إذا كان الجاني مـن المـوظَّفين أو المسـتخدمين           -٢
w  ،العموميين المكلَّـفين بتنفيذ أحكام هـذا القـانون       
w
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 ٣٤

  أو الرقابـة    ،أو المنوط بهم مكافحـة المخـدرات      
 أو كان ممن لهم اتصـال       ،على تداولها أو حيازتها   

 . بها بأي وجه

 ارتكابهـا   إذا استعمل الجاني في ارتكابها أو تسهيل       -٣
 أو عملـه   ،لة له بمقتضى وظيفتـه    َالسلطة المخو ،  

رة له طبقًا للدستور أو القانونَأو الحصانة المقر . 

 أو دور   ،إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبـادة        -٤
 أو الحـدائق    ، أو النوادي  ،التعليم ومرافقها الخدمية  

ــة ــالج ،العام ــاكن الع ــات ، أو أم  أو المؤسس
  ، أو المعســكرات،ابيــة أو العق،االجتماعيــة

 . أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه األماكن

٥-  ر أو سـلَّ      َإذا قدمه أو باعـه    م الجاني الجوهر المخد 
إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشـرين سـنة           

 أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل         ،ميالدية
  ، أو اإلغـراء   ، أو الترغيـب   ، أو الغـشِّ   ،اإلكراه
 . لتسهيلأو ا

ــلُّ  -٦ ــدر مح ــوهر المخ ــان الج ــة إذا ك   الجريم
w أو أي مـن المـواد       ، أو الهيـروين   ،من الكوكايين 
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 ٣٥

) ١(الواردة في القسم األول مـن الجـدول رقـم           
 . المرفق

 إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليـه فـي جنايـة             -٧
 أو  ،من الجنايات المنصوص عليها في هذه المـادة       

 . المادة السابقة

  : : رر مكر مكر٣٤٣٤مادة مادة 
  عن مائـة ألـف جنيـه         وبغرامة ال تقلُّ   ،يعاقَب باإلعدام 

 من دفع غيره بأية وسيلة       خمسمائة ألف جنيه كلُّ    ُوال تُجاِوز 
  أو الغشِّ إلى تعـاطي جـوهر مخـدر          ،من وسائل اإلكراه  

  أو أي مـن المـواد الـواردة    ، أو الهيـروين ،من الكوكايين 
 ).١(في القسم األول من الجدول رقم 

  : : ٣٥٣٥مادة مادة 
   وبغرامـة ال تقـلُّ     ،يعاقَب باألشـغال الشـاقَّة المؤبـدة      

 :  ألف جنيهُعن خمسين ألف جنيه وال تُجاِوز
أه للغير لتعاطي الجـواهر      من أدار مكانًا أو هي     كلُّ )  أ

 .المخدرة بغير مقابل

w - بغيـر مقابـل    -م للتعـاطي  َ أو قد  ،ل من سه  كلُّ )  ب
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 ٣٦

 .حوال المصرح بها قانونًاجوهرا مخدرا في غير األ

  : : ٣٦٣٦مادة مادة 
 من قانون العقوبات ال يجوز      ١٧استثناء من أحكام المادة     

 النزول عـن العقوبـة      ٣٨في تطبيق المواد السابقة والمادة      
رة للجريمةَالتالية مباشرة للعقوبة المقر . 

 فإذا كانت العقوبة التالية هي األشـغال الشـاقَّة المؤقَّتـة           
 المدة المحكوم بهـا عـن سـت         ال يجوز أن تقلَّ   أو السجن ف  

 . سنوات

  : : ٣٧٣٧مادة مادة 
   وبغرامـة ال تقـلُّ     ،يعاقَب باألشـغال الشـاقَّة المؤقَّتـة      

 مـن    خمسين ألف جنيه كلُّ    ُعن عشرة آالف جنيه وال تُجاِوز     
 ، أو فصل  ، أو استخرج  ، أو أنتج  ، أو اشترى  ، أو أحرز  ،حاز

نباتًا من النباتات الـواردة      أو زرع    ،أو صنع جوهرا مخدرا   
 وكان ذلك بقصـد     ؛ أو اشتراه  ،أو حازه ) ٥(في الجدول رقم    

التعاطي أو االستعمال الشخصي في غير األحوال المصـرح         
بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصـادر باإلدانـة           
wبتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تُنشَـأ          
w
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 ٣٧

 أو في األماكن التـي      ، في جرائم هذا القانون    للمحكوم عليهم 
 . تخصص لهم بالمؤسسات العقابية

ويجوز للمحكمة عنـد الحكـم بالعقوبـة فـي الجـرائم            
المنصوص عليها في الفقرة األولى بدالً من تنفيذ هذه العقوبة          
أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تُنشَـأ           

زير العـدل باالتفـاق مـع وزارة        لهذا الغرض بقرار من و    
 فيها طبيا   ُ وذلك ليعالَج  ؛الصحة والداخلية والشئون االجتماعية   
  مـدة بقـاء المحكـوم       ونفسيا واجتماعيا، وال يجوز أن تقلَّ     

 وال أن تزيد عن ثالث سنوات ،عليه بالمصحة عن ستة أشهر    
 .أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقلُّ

ع بعد شفائه بقرار من اللجنـة       َ عن المود  ويكون اإلفراج 
    ة باإلشراف على المودعين بالمصحن عدم    المختصة، فإذا تبي

جدوى اإليداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء          
 ع الواجبـات المفروضـة     َالمحكوم عليه، أو خـالف المـود      

ئم عليه لعالجه، أو ارتكب أثنـاء إيداعـه أيـا مـن الجـرا             
  رفعـت اللجنـة المشـار       ؛المنصوص عليها في هذا القانون    

إليها األمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم          
wبإلغاء وقف التنفيذ، الستيفاء الغرامة وبـاقي مـدة العقوبـة           
w
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 ٣٨

المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التـي قضـاها      
ةالمحكوم عليه بالمصح . 

 يجوز الحكم باإليـداع إذا ارتكـب الجـاني جنايـة           وال  
من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة األولى مـن هـذه           

 أو بتدبير اإليداع المشار     ،المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة     
 وفي هذه الحالة تسري األحكام المقـررة فـي المـادة            ؛إليه

من قـانون    ١٧السابقة إذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة        
 . العقوبات

  : : ٤٤   مكرر مكرر٣٧٣٧مادة مادة 
ل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة في كـل          تُشكَّ

 ،محافظة برئاسة مستشار بمحكمة االسـتئناف علـى األقـل         
 وممثِّلين  ،وممثِّل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على األقل       

 ،لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشـئون االجتماعيـة       
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديـد اختصاصـاتها ونظـام         
العمل بها قرار من وزير العدل، وللجنة أن تستعين في أداء           

                                           
  ٣٧و) ج( مكـرر    ٣٧و) ب( مكـرر    ٣٧و) أ( مكـرر    ٣٧ مكـرر،    ٣٧ المواد   -٤

w . ١٩٨٩ لسنة ١٢٢قم مضافَة بالقانون ر) د(مكرر 
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 ٣٩

  ُ كمـا يجـوز أن يضـم       ،مهمتها بمن ترى االسـتعانة بـه      
 .  وذلك بقرار من وزير العدل؛إلى عضويتها آخرون

  ): ): أأ(( مكرر مكرر٣٧٣٧مادة مادة 
 م للجنـة المشـار     َيتقـد  الدعوى الجنائية على من      ُال تُقَام 

إليها في المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعـاطي المـواد            
 المخدرة للعالج، ويبقى فـي هـذه الحالـة تحـت العـالج             

 مـن هـذا     ٣٧في المصحات المنصوص عليها في المـادة        
  أو في دور العالج التي تُنشَأ لهذا الغـرض بقـرار            ،القانون

 ؛باالتفاق مع وزيـر الصـحة     من وزير الشئون االجتماعية     
وذلك لتلقِّي العالج الطبي والنفسي واالجتماعي إلى أن تقرر         

 . هذه اللجنة غير ذلك
ـ         د ُف عـن التـرد    فإذا غادر المريض المصـحة أو توقَّ

على دور العالج المشار إليها قبل صـدور قـرار اللجنـة            
  ويجـوز تحصـيلها     ،م بدفع نفقـات العـالج     َ يلز ؛المذكورة

 وال ينطبق في شأنه حكم المـادة        ،منه بطرق الحجز اإلداري   
 .  من هذا القانون٤٥

  w
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 ٤٠

  ):):بب(( مكرر  مكرر ٣٧٣٧مادة مادة 
 الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيـه          ُال تُقَام 

 أو أحـد    ، أو أحد أصـوله    ،المواد المخدرة، إذا طلب زوجه    
  مكـرر   ٣٧فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها في المـادة         

 أو دور العالج    ،من هذا القانون، عالجه في إحدى المصحات      
 ).أ( مكرر ٣٧المنصوص عليها في المادة 

وتفصل اللجنة في الطلب بعد فحصه وسماع أقـوال ذوي          
 ولها أن تطلب إلى النيابة العامة تحقيق هـذا الطلـب            ،الشأن

 . وموافاتها بمذكِّرة رأيها
موافقـة إحـدى   ويكون إيداع المطلوب عالجه في حـال      

 د علـى دور العـالج بقـرار        ُ أو إلزامه بـالترد    ،المصحات
 فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة األمر عن طريـق          ،من اللجنة 

النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي يقع في دائرتها محل          
 أو بإلزامـه    ، لتأمر بإيداعه  ؛إقامته منعقدة في غرفة المشورة    

د على دور العالجُبالترد . 
 ويجوز للجنة فـي حالـة الضـرورة، وقبـل الفصـل            
 في الطلب، أن تودع المطلوب عالجه تحت المالحظة لمـدة          

w  ولـه أن يـتظلَّم      ،ال تزيد على أسـبوعين لمراقبتـه طبيـا        
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٤١

   قدم إلى النيابة العامـة أو مـدير المكـان          َمن إيداعه بطلب ي
وصـول   وعلى النيابة العامة خالل ثالثة أيام من         ،المودع به 

الطلب إليها أن ترفعه إلى المحكمة المشار إليهـا فـي هـذه             
 .  لتأمر بما تراه؛المادة

ـ     ق بشـأن العـالج واالنقطـاع       وفي جميع األحوال تُطب 
 . عنه األحكام المنصوص عليها في المادة السابقة

  ):):جج(( مكرر  مكرر ٣٧٣٧مادة مادة 
جميع البيانات التي تصل إلى علم القـائمين بالعمـل           ُتُعد  
ئون عالج المدمنين أو المتعاطين من األسـرار التـي          في ش 

 من قـانون    ٣١٠يعاقَب على إفشائها بالعقوبة المقررة المادة       
 . العقوبات

  ):):دد(( مكرر  مكرر ٣٧٣٧مادة مادة 
ينشَأ صندوق خاص لمكافحة وعالج اإلدمان والتعـاطي        

 ويصدر بتنظيمـه وبتحديـد      ،تكون له الشخصية االعتبارية   
يد اختصاصـاته قـرار مـن رئـيس         تبعيته وبتمويله وتحد  

 بناء على اقتراح المجلس القومي لمكافحة وعالج        ؛الجمهورية
wاإلدمان، ويكون من بين اختصاصاته إنشاء مصـحات ودور         
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 ٤٢

 وإقامة سـجون    ،عالج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة    
للمحكوم عليهم في جرائم المخدرات، كما تكون مـن بـين           

 قضي بها فـي الجـرائم المنصـوص        موارده الغرامات الم  
 .  بمصادرتهاُ واألموال التي يحكَم،عليها في هذا القانون

  : : ٣٨٣٨مادة مادة 
     َمع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد نصي ُ    عاقَبعليه القانون ي 

 عن خمسين ألـف      وبغرامة ال تقلُّ   ،باألشغال الشاقَّة المؤقَّتة  
  ، أو أحـرز   ، حـاز   من  مائتي ألف جنيه كلُّ    ُجنيه وال تُجاِوز  

 ، أو استخرج  ، أو أنتج  ، أو زرع  ، أو نقل  ،م أو سلَّ  ،أو اشترى 
 أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتًا من النباتات الواردة          ،أو فصل 

  ،تجـار  وكان ذلـك بغيـر قصـد اإل        ؛)٥(في الجدول رقم    
 وفي غيـر األحـوال      ، أو االستعمال الشخصي   ،أو التعاطي 

 . المصرح بها قانونًا
  والغرامـة التـي     ،ون العقوبة األشغال الشاقَّة المؤبدة    وتك
  خمسمائة ألـف جنيـه      ُ عن مائة ألف جنيه وال تُجاِوز      ال تقلُّ 

  ،إذا كان الجوهر المخدر محـل الجريمـة مـن الكوكـايين           
  أو أي من المواد الـواردة فـي القسـم األول            ،أو الهيروين 

w ).١(من الجدول رقم 
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 ٤٣

  : : ٣٩٣٩مادة مادة 
   وبغرامـة ال تقـلُّ     ، عن سـنة   حبس مدة ال تقلُّ   يعاقَب بال 

  مـن ضـِبطَ      ثالثة آالف جنيه كلُّ    ُعن ألف جنيه وال تُجاِوز    
  رة     َفي مكان ُأِعدوذلك أثناء   ، أو هيئ لتعاطي الجواهر المخد 

 .  مع علمه بذلك،تعاطيها
 َ العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قُدم         ُادَوتُز

 أو أي من المواد الواردة بالقسم       ، أو الهيروين  ،لكوكايينهو ا 
 ).١(األول من الجدول رقم 

  ، أو أصـول   ،وال يسري حكم هـذه المـادة علـى زوج         
ـ   َ أو من أعد   ، أو أخوة  ،أو فروع  أ المكـان المـذكور     أو هي،  

 . أو على من يقيم فيه

  ::٤٠٤٠مادة مادة 
ـ  ،يعاقَب باألشـغال الشـاقَّة المؤقَّتـة         ة ال تقـلُّ    وبغرام

 من   عشرين ألف جنيه كلُّ    ُعن عشرة آالف جنيه وال تُجاِوز     
مين العموميين القائمين        َتعدستخدى على أحد الموظَّفين أو الم

 أو قاومه   ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ     ؛على تنفيذ هذا القانون   
w .  أو بسببها،بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته
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 ٤٤

  والغرامـة التـي     ،ل الشاقَّة المؤبدة  وتكون العقوبة األشغا  
 خمسين ألف جنيـه     ُ عن عشرين ألف جنيه وال تُجاِوز      ال تقلُّ 

إذا نشأت عن التعدي أو المقاومة عاهة مسـتديمة يسـتحيل           
 أو كـان مـن رجـال        ، أو كان الجاني يحمل سالحا     ،برؤها

السلطة المنوط بهم المحافظة على األمن، أو إذا قام الجـاني           
احتجاز أي من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو         بخطف أو   
 .  أو فروعه، أو أحد من أصوله،أو زوجه

 عن خمسين    والغرامة التي ال تقلُّ    ،وتكون العقوبة اإلعدام  
 مائة ألف جنيـه إذا أفضـت األفعـال          ُألف جنيه وال تُجاِوز   
 . السابقة إلى الموت

  : : ٤١٤١مادة مادة 
  عن مائـة ألـف جنيـه         وبغرامة ال تقلُّ   ،يعاقَب باإلعدام 

 من قتل عمدا أحد المـوظَّفين       مائتي ألف جنيه كلُّ    ُوال تُجاِوز 
أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء        

 . تأدية وظيفته أو بسببها

  : : ٤٢٤٢مادة مادة 
w في جميع   ُمع عدم اإلخالل بحقوق الغير الحسن النية يحكَم       
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 ٤٥

 والنباتات المضـبوطة    ،اهر المخدرة األحوال بمصادرة الجو  
 وكـذلك األمـوال     ،وبـذورها ) ٥(الواردة بالجـدول رقـم      

 واألدوات ووسائل النقل المضـبوطة      ،المتحصلة من الجريمة  
 بمصـادرة األرض    ُ كما يحكَـم   ،التي اُستُخِدمت في ارتكابها   

التي زِرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانـت هـذه األرض           
ل، فـإن كـان     اني، أو كانت له بسند غير مسـج       مملوكة للج 

بأنها سند حيازته َمجر ِكم٥د حائز لها ح . 
ص األدوات ووسائل النقل المحكـوم بمصـادرتها        وتخص

ر َ متى قر  ،لإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية     
بع ذلك بالنسبة   وزير الداخلية أنها الزمة لمباشرة نشاطها، ويتَّ      

ات حرس الحدود بقرار من وزيـر الحربيـة إذا كانـت            لقو
األدوات النقل المحكوم بمصادرتها قد ضِبطَت بمعرفة هـذه         

 . القوات

  ::٤٣٤٣مادة مادة 
 مع عدم اإلخالل بأحكام المواد السابقة يعاقَـب بغرامـة          

 مـن    ثالثة آالف جنيه كـلُّ     ُ عن ألف جنيه وال تُجاِوز     ال تقلُّ 

                                           
w . ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ مستبدلَة بالقانون رقم -٥
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 ٤٦

 لجـواهر المخـدرة أو حيازتهـا       رخِّص له في اإلتجار في ا     
 ١٨ و ١٢ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فـي المـواد          

 .  من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها٢٦ و٢٤و
 ألفي  ُ عن خمسمائة جنيه وال تُجاِوز      بغرامة ال تقلُّ   ُويعاقَب
 ص  مـن يتـولى إدارة صـيدلة أو محـلٍّ مـرخَّ            جنيه كلُّ 
ر المخدرة ولم يقم بإرسال الكشوف      تجار في الجواه  له في اإل  

 إلى الجهة اإلداريـة     ٢٣ و ١٣المنصوص عليها في المادتين     
 . المختصة في المواعيد المقررة

 عشـرة   ُ عن ألفي جنيه وال تُجاِوز      بغرامة ال تقلُّ   ُويعاقَب
  من حاز أو أحرز من األشـخاص المشـار          آالف جنيه كلُّ  

 جواهر مخـدرة بكميـات تزيـد       إليهم في الفقرتين السابقتين     
 بشـرط   ؛د عمليات الوزن  ُ عن الكميات الناتجة من تعد     أو تقلُّ 

 :  تزيد الفروق على ما يأتيأالَّ
 . ٪ في الكمـيات التي ال تزيد على جرام واحد١٠ -أ 

 ٢٥ ٪ في الكمـيات التي تزيد على جرام حتـى           ٥ -ب 
 ٥٠ يزيد مقـدار التسـامح علـى         جراما بشرط أالَّ  

 . نتيجراماس

w .  جراما٢٥ ٪ في الكمـيات التي تزيد على ٢ -ج 
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 ٤٧

 . ٪ في الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها٥ -د 

وفي حالة العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المبينة في هذه          
  ، ومثلـي الغرامـة المقـررة    ، تكون العقوبة الحـبس    ؛المادة

 . أو بإحدى هاتين العقوبتين

  : : ٤٤٤٤مادة مادة 
 خمـس   ُ عن سنة وال تُجـاِوز     يعاقَب بالحبس لمدة ال تقلُّ    

 خمسـة   ُ عن ألفي جنيه وال تُجـاِوز       وبغرامة ال تقلُّ   ،سنوات
  ، أو صـنع   ، أو فصل  ، أو استخرج  ، من أنتج  آالف جنيه كلُّ  

  بقصـد اإلتجـار أيـة مـادة         ؛ أو حاز  ،رَ أو صد  ،أو جلب 
ـ   ) ٣(من المواد الواردة في الجدول رقم        ي غيـر   وذلـك ف

 ُاألحوال المصرح بها قانونًا، وفي جميـع األحـوال يحكَـم          
 . بمصادرة المواد المضبوطة

  : : ٤٥٤٥مادة مادة 
  وبغرامـة   ، عن ثالثـة أشـهر     يعاقَب بالحبس مدة ال تقلُّ    

 مـن    أو بإحدى هاتين العقـوبتين كـلُّ       ، ألفي جنيه  ُال تُجاِوز 
لقـرارات  ارتكب أية مخالفة أخرى ألحكام هذا القـانون أو ا         

w .)٨(ويحكَم باإلغالق عند مخالفة حكم المادة   ـالمنفِّذة له
w
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  : : ٤٦٤٦مادة مادة 
          نال يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على م
سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا          

 . القانون
وفي جميع األحوال تكون األحكام الصادرة بعقوبة الجنحة        

 . اذ فورا ولو مع استئنافهاواجبة النف
 ص الحكـم النهـائي     ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخَّ     

 .على نفقة المحكوم عليه في ثالث جرائد يومية تعينها

  : : ٦٦   مكرر مكرر٤٦٤٦مادة مادة 
ط في ارتكاب إحدى الجنايات المبينة في هذا         من توس  كلُّ

 . القانون يعاقَب بالعقوبة المقررة لها

  ):):أأ((مكرر مكرر   ٤٦٤٦مادة مادة 
ال تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية فـي الجنائيـات          

  والتي تقـع بعـد العمـل        ،المنصوص عليها في هذا القانون    
 مـن هـذا     ٣٧به عدا الجنايات المنصوص عليها في المادة        

                                           
w . ١٩٨٩ لسنة ١٢٢مضافَة بالقانون رقم ) أ( مكرر ٤٦ مكرر، ٤٦ المواد -٦
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 . القانون
كما ال تسري على المحكوم عليه في أي مـن الجنايـات            

 إلفراج تحت شرط المبينـة     المبينة في الفقرة السابقة أحكام ا     
 في شـأن تنظـيم      ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦في القرار بقانون رقم     

 . السجون
وال تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعـد العمـل           
بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة األولى         

 . من هذه المادة

  : : ٤٧٤٧مادة مادة 
جار في الجـواهر    تص له باإل   بإغالق كل محلٍّ يرخَّ    ُيحكَم
  أو أي محل آخر غيـر مسـكون         ، أو في حيازتها   ،المخدرة

أو معد للسكنى إذا اُرتُِكبت فيه إحدى الجـرائم المنصـوص           
 . ٣٥، ٣٤، ٣٣عليها في المواد 

 عن ثالثة أشـهر وال تزيـد         باإلغالق لمدة ال تقلُّ    ُويحكَم
ئم على سنة إذا اُرتُِكب فـي المحـلِّ جريمـة مـن الجـرا             

 ُ وفي حالـة العـود يحكَـم       ؛٣٨المنصوص عليها في المادة     
 . باإلغالق نهائيا
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  : : ٤٨٤٨مادة مادة 
  كلُّ ٣٥،  ٣٤،  ٣٣يعفَى من العقوبات المقررة في المواد       

من بادر من الجناة بإبالغ السلطات العامة عن الجريمة قبـل           
 . علمها بها

 ؛فإذا حصل اإلبالغ بعد علم السلطات العامـة للجريمـة         
ل اإلبالغ فعالً إلى ضبط باقي الجناةتعين أن يوص . 

  : : ٧٧   مكرر مكرر٤٨٤٨مادة مادة 
تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير اآلتية        

هم ألسباب   أو اتُّ  ،على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة        
 جدية أكثر من مـرة فـي إحـدى الجنايـات المنصـوص             

 :عليها في هذا القانون
١-       د بقرار  َاإليداع في إحدى مؤسسات العمل التي تُحد

 .من وزير الداخلية

 . تحديد اإلقامة في جهة معينة -٢

                                           
 . ١٩٩٦ لسنة ٤٠ مضافَة بالقانون رقم -٧

) دستورية( قضائية   ١٧ لسنة   ٤٩قُِضي بعدم دستورية هذه المادة في القضية رقم          
w . ١٩٩٦ / ٦/  ١٥بجلسة 
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 . منع اإلقامة في جهة معينة -٣

 .اإلعادة إلى الموطن األصلي -٤

٥- نةُحظر التردد على أماكن أو محال معي . 

 .الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة -٦

  ،ة التدبير المحكوم بـه عـن سـنة         مد وال يجوز أن تقلَّ   
 .وال أن تزيد على عشر سنوات

 ُ يحكَم ؛وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به       
 . على المخالف بالحبس

كما ال تسري على المحكوم عليه في أي مـن الجنايـات            
المبينة في الفقرة السابقة أحكام اإلفراج تحت الشروط المبينة         

 في شـأن تنظـيم      ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦القانون رقم   في القرار ب  
 .السجون

وال تسقط بمضي المدة، العقوبة المحكوم بها بعد العمـل          
بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة األولى         

 . من هذه المادة
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  ):):أأ((ر ر ََ مكر مكر٤٨٤٨مادة مادة 
من قانون ) ج(، )ب(،  )أ( مكرر   ٢٠٨تسري أحكام المواد    

لجنائية على الجرائم المنصـوص عليهـا فـي         اإلجراءات ا 
 . من هذا القانون٣٤، ٣٣المادتين 

  : : ٤٩٤٩مادة مادة 
يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات في كل اإلقليمين        
وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضـباط والكونسـيتبالت        
 والمساعدين الثانين صـفة مـأموري الضـبطية القضـائية          

ذلك يكون لرؤسـاء الضـبطية       وك ،في جميع أنحاء اإلقليمين   
الجمركية ومعاونيهم من الضباط وموظفي إدارة حصر التبغ        
 والتمباك في اإلقليم السوري صفة مأمور الضبط القضـائي         

 بـالجرائم المنصـوص     ُ فيما يختص  ،في جميع أنحاء اإلقليم   
 . عليها في هذا القانون

  : : ٥٠٥٠مادة مادة 
  لمفتشي الصيدلة دخول مخـازن ومسـتودعات اإلتجـار        

 ، والمستشــفيات، والصــيدليات،فــي الجــواهر المخــدرة
ــحات ــفات،والمص ــادات، والمستوص ــانع ، والعي w ومص
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 ومعامـل التحاليـل الكيميائيـة       ،المستحضرات األقرباذينية 
ـ    ؛والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها      ق  وذلـك للتحقُّ

 ولهم اإلطـالع علـى الـدفاتر        ،من تنفيذ أحكام هذا القانون    
األوراق المتعلِّقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال        و

 . الضبط القضائي فيما يتعلَّق بالجرائم التي تقع بهذه المحال
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصـالح          

 .الحكومية والهيئات اإلقليمية والمحلية
وال يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتـيش         

 بحضور أحـد مفتشـي      محال الواردة في الفقرة السابقة إالَّ     ال
 . الصيدلة

  : : ٥١٥١مادة مادة 
 والمهندسـين   ، ووكالئهـم  ،يكون لمفتشي وزارة الزراعة   

 والمعاونين الزراعيين صـفة رجـال       ،الزراعيين المساعدين 
   بالجرائم التي تقـع بالمخالفـة       ُالضبط القضائي فيما يختص 

 . ٢٩، ٢٨ألحكام المادتين 
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  : : ٥٢٥٢  مادةمادة
مع عدم اإلخالل بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضـبط         
القضائي المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كـل زراعـة          

 وجمع أوراقها وجذورها على نفقة      ،ممنوعة بمقتضى أحكامه  
 وتُحفَظ هذه األشياء على ذمـة المحاكمـة         ،مرتكبي الجريمة 

الـدعوى  بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائيا فـي          
 . الجنائية

  : : ٨٨   مكرر مكرر٥٢٥٢مادة مادة 
           ـنمن حكم المادة السابقة، يكون للنائب العام أو م استثناء

 إذا مـا دعـت      -يفوضه أن يطلب إلى المحكمة المختصـة      
 إصدار األمر بإعدام الجواهر المخـدرة       -الضرورة إلى ذلك  

أو النباتات المضبوطة في حالة قامت عليها الدعوى الجنائية         
 . و بعد صدور الحكم فيهاأ

 واإلجـراءات   ،ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعيه      
ِخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها       التي اُتُّ 

 ونتائج التحليل   ، وأماكن حفظها  ، وكمـياتها ،وهي وإحرازها 
                                           

w . ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ مضافَة بالقانون رقم -٨
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 الخاصة بها، وتفصل المحكمة فـي هـذا الطلـب منعقـدة            
 . الن ذوي الشأن وسماع أقوالهمفي غرفة المشورة بعد إع

  : : ٥٣٥٣مادة مادة 
تبين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير         
المختص كل في المناطق التي تدخل في اختصاصه مقـدار          

  ، أو سـاهم ، أو أرشـد ،فُ لكل من وجـد َالمكافأة التي تُصر  
رةأو سهل أو اشترك في ضبط جواهر مخد . 

  : : ٥٤٥٤مادة مادة 
رارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون مـن الـوزير         تصدر الق 

المختص . 

  : : ٥٥٥٥مادة مادة 
 كما يلغَـى    ،١٩٥١ لسنة   ٣٥١يلغَى المرسوم بقانون رقم     

 . حكم يخالف أحكام هذا القانونكلُّ
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  : : ٥٦٥٦مادة مادة 
 ويعمُل بـه بعـد      ، هذا القانون في الجريدة الرسمية     ُينشَر

 . ٩ثالثين يوما من تاريخ نشره 
 د الناصر جمال عب

                                           
w . ١٩٦٠ يونيو ١٣ بالجريدة الرسمية في ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ القانون رقم َ نُِشر-٩

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٥٧

    ))11((  
عتبرالمواد المعتبررةالمواد المرةة مخدة مخد    

Þëþa@áÔÛaÞëþa@áÔÛa@@
  : : كوكايينكوكايين) ) ١١

 : استر مثيلي لبنزويل أيكجونين
 جـة  َجة أوُ غير المـدر َكافة مستحضرات الكوكايين المدر   

  ٪  ١ والتي تحتـوي علـى أكثـر مـن           ،في دساتير األدوية  
كوكـايين  أو من ال  ) خالصتها السائلة أو صبغتها   (من الكوكا   

ومخففات الكوكايين في مادة فعالة أو صلبة أيا كانت درجـة           
 . تركيزها

  : : هيروينهيروين) ) ٢٢
 :ثنائي أستيل مورفين

 ،يا كانت درجة تركيزهـا    أبذاته أو مخلوطًا في أي مادة       
 . وبأي نسبة
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ïãbrÛa@áÔÛaïãbrÛa@áÔÛa@@
  : : أيتورفينأيتورفين) ) ١١

 مثيـل   -١هيدروكسي  ) ر (١( ألف   ٧ ثنائي هيدرو    ٨,٧
 ندواثينومورفينإ ١٤,٦ي مثيل  أوكس٦) بيوتل

& 
 أو 

 انـدواثينو   ١٤,٦)  مثيـل بيوتيـل    ١رباعي هيدروكسي   
 . أوريبافين

& 
 أو 
 ٢ هيدروكسي   -٥ سداسي هيدرو    ٩،  ٨، أو   ٣،  ٣،  ٢،  ١
 ١٢ ميثوكسـي    ٣)  ميثيل بيوتيل  ١هيدروكسي  (أر  ) ١(ألفا  

)  ب ج د   ٥,٤( ب أمينو ايثانو فينانثرو      ٩,٩ أثينو   ٩,٣مثيل  
  .فيوران

& 
 ٩٩: مثل
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  : : أثيل مثيل التيامبوتينأثيل مثيل التيامبوتين) ) ٢٢
 .  بيوتين-١)  ثينيل٢( ثنائي ١,١ اثيل مثيل أمينو -٣

 : مثل

  : : استيل مثيادولاستيل مثيادول) ) ٣٣
  ثنائي مثيل أمينو  ثنائي فنيل هيبتان ٦ استوكسي -٣

 : مثل

  : : اسيتورفيناسيتورفين) ) ٤٤
) ر (١( ألـف    ٧ ثنـائي هيـدرو      ٨,٧ أوكسي استيل    ٣

 اندواثينو  ١٤,٦وكسي مثيل    أ ٦)  مثيل بيوتيل  ١هيدروكسي  
 . مورفين

& 
 أو 
 ١ هيدروكسـي    ١( ألفا   ٧ أوكسي استيل رباعي هيدرو      ٣

 .  أندواثينو أوريبافين١٤,٦)  مثيل بيوتيل–
& 

w أو 
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 ٢ سداسي هيـدرو     ٩,٨ أر   ٣،  ٣،  ٢،  ١ استيوكسي   -٥
 ١٢ ميثوكسـي    -٣)  ميثيل بيوتيل  ١هيدروكسي  ) ر (١(ألفا  

 ب ج د    ٥,٤(نو أثانوفينا ثـرو      ب أمي  ٩,٩ أ أثينو    ٩,٣مثيل  
 ). فيوران

& 
  ١٩٣: مثل

  : : أكيجونينأكيجونين) ) ٥٥
  كاربوكسيالت ٢ هيدروكسي بروبان ٣(  ) 
 : مثل

  : : أوكسيكودونأوكسيكودون) ) ٦٦
  هيدروكسي ثنائي هيدروكودينون ١٤
 أو 

 ثنائي هيدروهيدروكي كودينون 
 : مثل

  : : أوكسيمورفونأوكسيمورفون) ) ٧٧
w أو 
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 ٦١

 ثنائي هيدروكسي مورفينون
 ٥٥٠١: مثل

  : : كسيد المورفينكسيد المورفينن أون أو) ) ٨٨
وكذا المركبات المورفينية األخرى ذات األزوت الخماسي       

 : التكافؤ مثل
ات المورفينيــة األخــرى ذات األزوت وكــذلك المشــتقَّ
 : الخماسي التكافؤ مثل

  : : األفيوناألفيون) ) ٩٩
ـ         حضر ويشتمل على األفيون الخام الطبي واألفيـون الم

  ،جـة َلمـدر بجميع مسمياتهما، وكافة مستحضرات األفيون ا     
 والتي تحتوي على أكثر     ،أو غير المدرجة في دساتير األدوية     

فات األفيون في مادة غير      ومخفَّ ، جزيء من المورفين   ٢من  
 . فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها

  : : الفابرودينالفابرودين) ) ١٠١٠
 .  بروبيونوكسي ببيريدين٤ ثنائي مثيل فنيل ٣,١ألفا 
w ٢١: مثل

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٦٢

  : : يثادوليثادولألفا استيل مألفا استيل م) ) ١١١١
 ثنـائي فنيـل     ٤,٤ ثنائي مثيل أمينو     ٦ اسيتوكسي   ٣ألفا  
 . هيبتان
 ٢٩٥٣: مثل

  : : ألفا ميبرودينألفا ميبرودين) ) ١٢١٢
 .  بروبيونوكسي بيبريدين٤ فنيل ٤ مثيل ١ تثيل ٣ألفا 
  ٢١٩٣٢: مثل

  : : ألف ميثادولألف ميثادول) ) ١٣١٣
 .  هيبتانول٣ ثنائي فنيل – ٤,٤ ثنائي مثيل أمينو ٦ألفا 

  : : الليل برودينالليل برودين) ) ١٤١٤
 . بربيونوكسي بيبريدين٤ فنيل ٤ مثيل ١لليل  ا-٣

  ٧٤٤٠:" مثل

  : : أفيتامينأفيتامين) ) ١٥١٥
  فنيل بروبان ١ أمينو ٢(+) 
w : مثل
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 ٦٣

 .  مادة مخدرةُمع مالحظة أن ليفو أمفيتامين ال يعتبر

  : : أموباربتيالأموباربتيال) ) ١٦١٦
 .حمض باربيتوريك)  مثيل بيوتيل٣ (٥ أثيل ٥

 : مثل

  : : نيلريديننيلريدين) ) ١٧١٧((
 حمـض   ٤ فنيـل بيبريـدين      ٤ثيـل    بارا أمينوفين أ   -١

 . كاربوكسيليك استر أثيلي
 أو 
 حمض  ٤ فنيل بيبريدين    ٤) أثيل) بارا أمينوفنيل  (٢ (-١

 . كاربوكسيليك استر اثيلي
  ٨٩    ١٣٧٩٧: مثل

  : : يثوكسيريدينيثوكسيريدين) ) ١٨١٨
  فنيل بيبريـدين    ٤) أثيل)  هيدروكسي أثوكسي  ٢ (٢ (-١
 .  حمض كاربوكسيليك أستر أثيليز٤

 : مثل
٢٠٧٣ w
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 ٦٤

  : : أيتونيتازينأيتونيتازين) ) ١٩١٩
 ٥ بـارا أثوكسـي بنزيـل        ٢ ثنائي أثيل أمينو أثيل      -١

 . نيتروبنزيميدازول
 ٧٦٠٦: مثل

  : : هيدروكودونهيدروكودون) ) ٢٠٢٠
 ثنائي هيدروكودينون

 : مثل

  : : هيدروكسي بيتدينهيدروكسي بيتدين) ) ٢١٢١
 حمـض   ٤ مثيل بيبريـدين     ١ ميتا هيدروكسي فنيل     -٤

 . كاربوكسيليك استر اثيلي
 أو 
 حمـض   ٤بيبريدين  ) ي فينيل  هيدروكس ٣ (٤ ميثيلي   -١

 . كاربوكسيليك استر اثيلي

  : : هيدروموفونهيدروموفون) ) ٢٢٢٢
 ثنائي هيدرومورفون

w
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 ٦٥

 : مثل

  : : هيدرومورفينولهيدرومورفينول) ) ٢٣٢٣
  هيدروكسي ثنائي هيدرومورفين -١٤
 ٧٤٧٢: مثل

  : : أيزوميثادونأيزوميثادون) ) ٢٤٢٤
  ثنــائي فنيــل ٤,٤ مثيــل ٥ ثنــائي مثيــل أمينــو -٦
  هيكسانون-٣

 : مثل
٢٨٨٠ 

  : : بثيدينبثيدين) ) ٢٥٢٥
 حمــض كاربوكيليــك ٤ فنيــل بيريــدين ٤  مثيــل-١

 .استراثيلي
 : مثل

  : : وسيط البتدين ألفوسيط البتدين ألف) ) ٢٦٢٦
w .  فنيل بيبريدين٤ – مثيل ١ سيانو -٤

w
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 ٦٦

 أو 
 .  سيانوبيبريدين٤ فنيل ٤ مثيل -١

 : مثل

  : : وسيط البتدين بوسيط البتدين ب) ) ٢٧٢٧
  حمض كاربوكسيليك استر اثيلي ٤ فينيل بيبريدين -٤

 أو 
 الت  بيبريدين كاربوكسي٤ فنيل ٤أثيل 
 : مثل

  : : بثيدين وسيط جبثيدين وسيط ج) ) ٢٨٢٨
  حمض كاربوكسيليك ٤ فنيل بيبريدين ٤ مثيل -١

 : مثل

  : : بسيلوسيينبسيلوسيين) ) ٢٩٢٩
 يل ثنائي هيدروجين    ٤أندول  ) ثنائي مثيل أمينو   (-٢ (-٣

 فوسفات

  w
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 ٦٧

  : : بروبيريدينبروبيريدين) ) ٣٠٣٠
 حمض كاربوكسيليك اسـتر     ٤ فنيل بيبريدين    ٤ مثيل   -١

 ايزوبروبيل 
 : مثل

  : : بروهيبتازينبروهيبتازين) ) ٣١٣١
  بروبيونوكس أزاسيكلوهيبتان ٤ فنيل ٤ ثنائي مثيل ١,٣
 أو 
 بربيونوكسي سداسـي مثيـل      ٤ فنيل   ٤ ثنائي مثيل    ١,٣
 . أينيمين
 ٧٥٧: مثل

  : : بيريتراميدبيريتراميد) ) ٣٢٣٢
)  بيبريدينو ١ (٤)  ثنائي فنيل بروبيل   ٣,٣ سيانو   -٣ (-١

 . حمض كاربوكسيليك أميد٤بيبريدين 
 أو

))  بيبريـدينو  ٤يـل    كاربامو -٤ (١ (٤ ثنائي فنيل    ٢,٢
w بيويترنيتريل
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 ٦٨

 ١    ٢       ٣٣٦٥: مثل

  : : بيزيتراميدبيزيتراميد) ) ٣٣٣٣
 )  ثنـــائي فنيــل بروبيـــل ٣,٣ ســيانون  -٣ (-١
 . بيبريدين)  بنزيميد أزولينيل١ بروبيونيل ٣ أوكسو -٢ (-٤

 ٤٨٤٥: مثل

  : : بنزيثيدينبنزيثيدين) ) ٣٤٣٤
 حمض  ٤٤ فنيل بيبريدين    ٤)  بنزيل أوكسي اثيل   -٢ (-١

 . يليكاربوكسيليك استراث

  : : بنزويل مورفينبنزويل مورفين) ) ٣٥٣٥
 . استر المورفين مع حمض البنزويك

  : : بنزيل مورفينبنزيل مورفين) ) ٣٦٣٦
 :  بنزيل مورفين-٣

 : مثل

  : : بيتا استيل ميثادولبيتا استيل ميثادول) ) ٣٧٣٧
w ثنـائي فنيـل     ٤,٤ ثنائي أمينـو     ٦ – استيوكي   ٣ –بيتا  
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 ٦٩

 . هيبتان

  : : بيتابرودينبيتابرودين) ) ٣٨٣٨
 .  بربيونوكسي بيبريدين٤ فنيل ٤ ثنائي مثيل ٣,١بيتا 
  ١٧٧٩: مثل

  : : بيتاميبرودينبيتاميبرودين) ) ٣٩٣٩
 .  بروبيونيل أوكسي بيبريدين٤ فنيل ١ مثيل ١ أثيل ٣بيتا 
 أو 

 .  بروبيونوكسي بيبريدين٤ مثيل ١ أثيل ٣بيتا 

  : : بيتا ميثادولبيتا ميثادول) ) ٤٠٤٠
 .  هيبتانول٣ ثنائي فنيل ٤,٤ ثنائي مثيل أمينو ٦بيتا 

  : : بيمينودينبيمينودين) ) ٤١٤١
حمـض   ٤بيبريـدين   )  فنيل أدينوبروبيـل   ٣ (١ فنيل   ٤

 . كاربوكسيليك استر اثيلي
 : مثل
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 ٧٠

  : : بوتالبيتالبوتالبيتال) ) ٤٢٤٢
  ايزوبيوتل حمض باربتيوريك٥ الليل -٥

 . بذاته وأمالحه بذاتها في جميع أشكالها الصيدلية المختلفة
 : مثل

  : : ثالثي ميبريدينثالثي ميبريدين) ) ٤٣٤٣
 .  بروبيونوكسي بيبريدين٤ فنيل ٤ ثالثي مثيل ٥و ٢ و١

 : مثل

  : : ثنائي اثيل الثيامبوتينثنائي اثيل الثيامبوتين) ) ٤٤٤٤
 .  بيوتين١)  ثينيل٢( ثنائي ١,١ ثنائي اثيل أمينو ٣

 ٤١٨٥: مثل

  : : ثنائي أوكسافيتيل بيوتيراتثنائي أوكسافيتيل بيوتيرات) ) ٤٥٤٥
 .  ثنائي فنيل بيوتيرات٢,٣ مورفولينو ٤أثيل 
 : مثل

  : : ثنائي بيبانونثنائي بيبانون) ) ٤٦٤٦
w .  هيبتانون٣ بيبريدين ٦ ثنائي فنيل ٤,٤
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 ٧١

 : مثل

  : : ثنائي هيدرومورفينثنائي هيدرومورفين) ) ٤٧٤٧
 : مثل

  : : التالتثنائي فينوكسيثنائي فينوكسي) ) ٤٨٤٨
 فنيل بيبريدين   ٤)  ثنائي فنيل بروبيل   ٣,٣ سيانو   -٣ (-١
 .  حمض كاربوكسيليك استر اثيلي٤

 أو 
)  فنيـل بيبريـدين    ٤ كاربثوكسـي    ٤ (٤ ثنائي فنيل    ٢,٣

 . بيوتيرونيتريل
  ١١٣٢١    ١٥٩٢: مثل

وكذلك مستحضراته التي تزيد نسبة المادة فـي الجرعـة          
 وتحتـوي   ،وبة كقاعـدة   ملليجرام محس  ٢,٥الواحدة فيها عن    

  ٪  ١على كمـية من سلفات األتروبين تعادل علـى األقـل           
 . من جرعة ثنائي الفينوكسيالت

  : : ثنائي فينوكسينثنائي فينوكسين) ) ٤٩٤٩
w فنيل حمـض    ٤)  ثنائي فنيل بروبيل   ٣,٢ يبتم،   -٣ (-١
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 ٧٢

 . أيزونيبيكوتيك
 وكذلك مستحضراته التـي تحتـوي الجرعـة الواحـدة          

 ام مـن المـادة مخلوطـة        ملليجـر  ٠,٥فيها على أكثر من     
    ــيعلـى األقـل      ٥ة تعـادل    مع سلفات األتروبين بكم ٪  

 . من كمـية المادة ثنائي الفينوكسين

  : : ثنائي مثيل التيامبيوتينثنائي مثيل التيامبيوتين) ) ٥٠٥٠
 .  بيوتين١)  ثنييل٢( ثنائي ١,١ ثنائي مثيل أمينو -٣

 : مثل

  : : ثنائي مفيبتانولثنائي مفيبتانول) ) ٥١٥١
 .  هيبتانول٣ ثنائي فنيل ٤,٤ ثنائي مثيل أمينو -٦

  ٢٩٣٣: مثل

  : : ثنائي مينوكسادولثنائي مينوكسادول) ) ٥٢٥٢
 ثنـائي فنيـل     ١,١ أثوكسـي    ١ ثنائي مثيل أمينو اثيل      ٢

 . أسيتات
 أو 

& w
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 ٧٣

 : مثل

  : : ثيباكونثيباكون) ) ٥٣٥٣
 . أستيل ثنائي هيدروكودنيون

 أو 
 أستيل ديميثيل ثنائي هيدروثيبايين

 : مثل

  ::ثيبايينثيبايين) ) ٥٤٥٤
دين  أيبوكسي مورفينـا   ٥,٤ ثنائي ميتوكسي ن مثيل      ٦,٣
٨,٦. 

 ١٦٨٦: مثل

  : : جلوزتيمثميدجلوزتيمثميد) ) ٥٥٥٥
  فنيل جلوتاريميد ٢ أثيل ٢

 : مثل

  : : حشيشحشيش) ) ٥٦٥٦
   سـمأو البـانجو   ،ياته مثـل الكمنجـة    بجميع أنواعه وم ،  w
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 ٧٤

 أو غير ذلك من األسماء التي قد تُطلَق عليه،          ،أو المارجوانا 
 ج مـن أزهـار أو أوراق       َالناتج أو المحضـر أو المسـتخر      

) كنـابيس سـايتفا   (أو راتنج نبات القنب     أو سيقان أو جذور     
ذكرا كان أو أنثـى، المستحضـرات الجالينوسـية للقنـب           

 ). الخالصة أو الصبغة(
 . المستحضرات التي قاعدتها خالصة أو صبغة القنب

أي كافـة المستحضـرات     (مستحضرات راتـنج القنـب      
المحتوية على عنصر القنب الفعال أي الراتنج بـأي نسـبة           

 .  وزيت الحشيش،، خالصة النبات أو أي جزء منه)انتك
 نة من كل أو بعض أجزاء نبات الحشـيش         َالبودرة المكو

 . مثل بودرة الحشيش أو في أي خليط آخر
 ،الراتنجات الناتجة من النبات سواء كانت في صورة نقية        

 . أو على شكل خليط أي كان نوعه

  : : ديكسا مفيتامينديكسا مفيتامين) ) ٥٧٥٧
 .  بروبان فنيل١ أمينو ٢(+) 

& 
w : مثل
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 ٧٥

  : : دكستروموراميددكستروموراميد) ) ٥٨٥٨
  ثنـــائي فنيـــل ٣,٣ أوكســـو ٤ مثيـــل ٢ (٤(+) 

 .مورفولين) بيوتيل)  بيرولدينيل١ (٤
 أو

 موفولينوبيوتيريـل   ٤ ثنائي فنيـل     ٢,٢ مثيل   ٠,٣٠(+) 
 . بيرولدين

 أو 
 .  مورفولينو بيوتربل بيروليدين٤ ثنائي فنيل ٢,٢ –(+) 
 : مثل

٧٤٢٢            ٥١٣٧ 

  : : دروتبانولدروتبانول) ) ٥٩٥٩
 ١٤ بيتـا،    ٦ مثيل مورفينـان     ١٧ ثنائي ميثوكسي    ٤,٣
 . ديول

  : : ثنائي أمبروميدثنائي أمبروميد) ) ٦٠٦٠
 . بروبينانيليد) بربيل) مثيل فين اثيل أمينو (٢(ن 
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 ٧٦

  : : ديزومورفينديزومورفين) ) ٦١٦١
 . ثنائي هيدرودي أوكسي مورفين

 أو 
 .  هيدروكسي ن مثيل مورفينان٣ أيبوكسي ٥,٤
 : مثل

  : : راسيموراميدراسيموراميد) ) ٦٢٦٢
 مورفولينـو بيوتيريـل     ٤ ثنائي فنيـل     ٢,٢ مثيل   ٣+) (

 .بيولدين
 ٧٤٢١       ٥١٣٧: مثل

  : : راسيمورفانراسيمورفان) ) ٦٣٦٣
  هيدروكسي ن مثيل مورفينان ٢(+) 
  ١    ٥٤٣١: مثل

 . مادة مخدرةُويالحظُ أن ديكستر وميثورفان ال تُعتبر

  : : راسيميثورفانراسيميثورفان) ) ٦٤٦٤
w .  ميثوكسي ن مثيل مورفينان٣(+) 

w
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 ٧٧

 ١    ٥٤٧٠: مثل
 .  مادة مخدرةُويالحظُ أن ديكستبر وميثورفان ال تُعتبر

  : : سيكوبا ربيتالسيكوبا ربيتال) ) ٦٥٦٥
 . حمض باربيتوريك)  مثيل بيوتيل١ (٥ الليل ٥

بذاته وأمالحه بذاتها في جميع أشـكالها فـي الصـيدلية           
 : المختلفة مثل

  : : فينادوكسونفينادوكسون) ) ٦٦٦٦
 .  هيبانون٣ ثنائي فنيل ٤,٤ مورفولينو ٦

  ١١: مثل

  : : فينازوسينفينازوسين) ) ٦٧٦٧
 ٧,٦ فـين اثيـل      ٢ ثنـائي مثيـل      ٩,٥ هيدروكسي   -٢

 . بنزومورفان
 أو 
 ثنائي  ١١,٦ هيدروكسي   ٨ هيكساهيدرو   ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١
 .  بنزازوسين٣ ميثانون ٦,٢ فين أثيلي ٣مثيل 
w ٧٥١٩: مثل
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 ٧٨

  ::فينامبروميدفينامبروميد) ) ٦٨٦٨
 .بروبيونانيليد)  بيبريدينون اثيل٢ مثيل – ١(ن 
 أو
 . بروبيونانيليد) اثيل)  ويل٢ بيبريد  مثيل– ١ (٢(ن 

  : : فنتانيلفنتانيل) ) ٦٩٦٩
 .  ن بروبيونيل أنيلينوبيبريدين٤ فين اثيل -١

 ٤٢٦٣: مثل

  : : فينوبيريدينفينوبيريدين) ) ٧٠٧٠
  فنيل بيبريـدين    ٤)  فنيل بروبيل  ٣ هيدروكسي   – ٣ (-١
 .  حمض كاربوكسيليك استر اثيلي٤

 أو
  .بروبانول)  فنيل بيبريدين٤ كاربيثوكسي ٤ (٣ فنيل -١

 . ١٤٠٦: مثل

  : : فينومورفانفينومورفان) ) ٧١٧١
w .  هيدروكسي ن فين اثيل مورفينان– ٣
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 ٧٩

  : : فيوريثدينفيوريثدين) ) ٧٢٧٢
 فنيـل   ٤)  رباعي هيدروفورفوريل أوكسي اثيل    – ٢ (-١

 .  حمض كاربوكسيليك استر اثيلي٤بيبريدين 
 ٤٨: مثل

  : : كلونيتازينكلونيتازين) ) ٧٣٧٣
 .  كاربوكسي مثيل أوكسيم٦ثنائي هيدروكودينون 

  : : دوندونييكيتوبيمكيتوبيم) ) ٧٤٧٤
 .  بروبيونيل بيبريدين٤ مثيل ١ ميثا هيدروكسي فنيل -٤

 أو 
 بروبيونيــل ٤ مثيــل ١)  هيدروكســي فنيــل– ٣ (-٤

 . بيبريدين
 أو
 .  بروبيونيل بيبريدين٤ ميثا هيدروكسي فنيل ٤ مثيل -١

 : مثل
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 ٨٠

  ::ليسرجيدليسرجيد) (+) ) (+) ٦٦((
د حمض ليسـرجيك    (ن ثنائي اثيل ليسار جاميد      . ن(+) 

 ).ثنائي اثيل أميد
 ٢٥: مثل

  : : ليفورفانولليفورفانول) ) ٧٧٧٧
 : ويالحظُ أن

 .  مادة مخدرةُديستورفان ال تُعتبر

  : : ليفوفنياسيل مورفانليفوفنياسيل مورفان) ) ٧٨٧٨
 .  هيدروكسي ن فياسيل مورفينان٣) -(

  ٤ – ٠٢٨٨: مثل

  : : ليفوموراميدليفوموراميد) ) ٧٩٧٩
 – ١ (٤ ثنـائي فنيـل      ٣,٣ أوكسو   ٤ مثيل   – ٢ (٤) -(

 . مورفولين) بيوتيل) بيروليدنيل
 أو
 مورفولينـو بيوتريـل     ٤ ثنائي فنيـل     ٣,٢ل   مثي ٣) -(

w
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 ٨١

 . بيروليدين

  : : ليفوميثورفانليفوميثورفان) ) ٨٠٨٠
 .  ميثوكسي ن مثيل مورفينان٣) -(

  ١  ٥٤٧٠/ ٦: مثل

ويأنظُالح  : 
 . ديكسترو ميثورفان ال يعتبر مادة مخدرة

  ::مثيل ثنائي هيدرومورفينمثيل ثنائي هيدرومورفين) ) ٨١٨١
 .  مثيل ثنائي هيدرومورفين-٦

 ٢١٧٨: مثل

  : : ينينمثيل ديزوفمثيل ديزوف) ) ٨٢٨٢
 .  دي أوكسي مورفين٦ مثيل دلتا -٦

 ٥٧: مثل

  : : مستخلصات قش الخشخاشمستخلصات قش الخشخاش) ) ٨٣٨٣
 . المادة الناتجة من عملية تركيز قلويات قش الخشخاش
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 ٨٢

  : : وسيط الموراميدوسيط الموراميد) ) ٨٤٨٤
 ثنائي فنيل بروبان حمـض      ١,١ مورفولينو   ٣ مثيل   – ٢

 . كاروكسيليك
 أو 
 موفولينـو بروبـان حمـض    ٣ مثيـل  ٢ ثنائي فنيل   -١

 . سيليككاربوك
 : مثل

  : : مورفيريدينمورفيريدين) ) ٨٥٨٥
 حمـض   ٤ فنيل بيبريدين    ٤)  مورفولينو اثيل  – ٢ (– ١

 . كاريوكسيليك استر اثيلي
 : مثل

  : : مورفينمورفين) ) ٨٦٨٦
 كافة مستحضرات المورفين المدرجـة وغيـر المدرجـة      

  ٠,٢ والتي تحتـوي علـى أكثـر مـن           ،في دساتير األدوية  
 أيا كانـت    ،ة أو صلبة  من المورفين، في مادة غير فعالة سائل      

w . درجة تركيزها
w
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 ٨٣

  ثنـائي هيدروكسـي     ٣,٦ ايبوكسـي    ٤,٥ ديهيدرو   ٧,٨
 . ن مثيل مورفينان

  : : ميتازوسينميتازوسين) ) ٨٧٨٧
 . بنزومورفان٦,٧ ثالثي مثيل ٩، ٥، ٢ هيدروكسي – ٢

 أو 
ــدرو ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ ــي هي ــي ٨ سداس   هيدروكس
 .  بنزازوسين٣، ٦، ٢ ثالثي مثيل ١١، ٦، ٣

 : مثل

  : :  ميتوبون ميتوبون))٨٨٨٨
 .  مثيل ثنائي هيدروموفينون– ٥

 ١٥٨٦: مثل

  ::ادونادونييمثمث) ) ٨٩٨٩
 .  هيبتانون٣ ثنائي فنيل ٤,٤ ثنائي ميثيل أمينو – ٦

 : مثل
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 ٨٤

  : : وسط الميثادونوسط الميثادون) ) ٩٠٩٠
 .  ثنائي فنيل بيوتان٤,٤ ثنائي أمينون ٢ سيانون – ٤

 أو 
 .  سيانوبيوتان٤ ثنائي فنيل ٤ ثنائي مثيل أمينو – ٢

 : مثل

  : : يثامفيتامينيثامفيتامينمم) ) ٩١٩١
 .  فنيل بروبان١ مثيل أمينو ٢(+) 
 : مثل

  : : مثيل فينداتمثيل فيندات) ) ٩٢٩٢
 .استر مثيل حمض الخليك)  بيبريديل٢ (٢فنيل 

 .بذاته وأمالحه بذاتها في جميع أشكالها الصيدلية المختلفة
 : مثل

  : : ميروفينميروفين) ) ٩٤٩٤
 . ميريستيل بنزيل مورفين

w ٥٩٨٦: مثل
w
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 ٨٥

  : : نوراسيمثادولنوراسيمثادول) ) ٩٥٩٥
 ثنـائي فنيـل     ٤,٤ مثيل أمينـو     ٦توكس   أسي ٣ألفا  (+) 
 . هيبتان
 ٧٦٦٧: مثل

  : : نوبيبانوننوبيبانون) ) ٩٦٩٦
 .  هيكسنون٣ بيبريدينو ٦ ثنائي فنيل ٤,٤
 : مثل

  : : نوليفورفانولنوليفورفانول) ) ٩٧٩٧
 .  هيدروكسي مورفينان٣) -(

  ١ – ٧٨١      ٧٥٣٩: مثل

  : : نورمورفيننورمورفين) ) ٩٨٩٨
 .دي مثيل مورفين

 أو
 ن دي ميثالند مورفين

  w
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 ٨٦

  ::نورميثادوننورميثادون) ) ٩٩٩٩
 .  هيكسانون٣ ثنائي فنيل ٤,٤ ثنائي مثيل أمينو -٦
 أو

 .  هيكسانون٤ ثنائي فنيل ٣,٣ ثنائي ميثيل أمينو ١,١
 .  بيتونان٢ ثنائي أمينو اثيل ١ ثنائي فنيل ١,١أو 
 : مثل

  : : نيكومورفيننيكومورفين) ) ١٠٠١٠٠
 .  ثنائي نيكوتينيل مورفين٦,٢
 أو

 . ثنائي حمض نيكوتينك استر المورفين
 : مثل

  : : دروكانا بينولدروكانا بينولتتراهيتتراهي) ) ١٠١١٠١
 أ ربـاعي    ٠,١،  ٠,١،  ٧ أ،   ٦ بنتيل   ٣ هيدروكسي   – ١

) ب ر د  ( يد ثنائي بنـزو      ٦ ثالثي مثيل    ٩,٦ – ٠,٦هيدرو  
 .بيران
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 ٨٧

  : : دي أو إمدي أو إم. . إس تي بيإس تي بي) ) ١٠٢١٠٢
 . فنيل بروبان)  مثيل٤ ثنائي مثيوكسي ٥,٢ (١ أمينو -٢

  : : دي م هـ بدي م هـ ب) ) ١٠٣١٠٣
، ٨،  ٧ هيدروكسـي    – ١)  ثنائي مثيل هيبتيل   ٢,١ (– ٣
  يـد بنـزو     ٦ ثالثي مثيـل     ٩،  ٦. ٦ رباعي هيدرو    ١٠،  ٩
 . بيران) ب، د(

  : : سيلوسين وسيلتسينسيلوسين وسيلتسين) ) ١٠٤١٠٤
 .  هيدروكسي أندول٤)  ثنائي مثيل أمينو إثيل– ٢ (– ٣

  : : مسكالينمسكالين) ) ١٠٥١٠٥
 .  ثالثي ميثوكسي فين أثيل أمين٥، ٤، ٣

  : : باراهكسيلباراهكسيل) ) ١٠٦١٠٦
و  رباعي هيدر  ١٠،  ٩،  ٨،  ٧ هيدروكسي   ١ هيكس   – ٣
 . بيران) ب، د( يد ثنائي بنزو ٦ ثالثي مثيل ٩، ٦، ٦

  : : دي إي تيدي إي تي) ) ١٠٧١٠٧
w . ن، ن ثنائي إثيل تريبتامين
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 ٨٨

  : : دي إي تيدي إي تي) ) ١٠٨١٠٨
 . ن، ن ثنائي مثيل تريبتامين

  : : ميكلوكوالونميكلوكوالون) ) ١٠٩١٠٩
 . كينازولينون)  يد٣ (٤ مثيل ٢) أورثو كلوفنيل (-٣

  : : تينوسيكلدينتينوسيكلدين) ) ١١٠١١٠
 . بيبريدين) سيكلوهكسيل)  ثينيل٢ (– ١ (– ١

 : مثل

  : : روليسسكلدينروليسسكلدين) ) ١١١١١١
 . بيروليدين)  فنيل سيكلوهكسيل– ١ (– ١

 : مثل

  : : إتيسيكلدينإتيسيكلدين) ) ١١٢١١٢
 .  فنيل سيكلوهكسيل أمين١ن إثيل 

 : مثل

  : : بنزفيتامينبنزفيتامين) ) ١١٣١١٣
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 ٨٩

 . ن بنزيل ن ألفا ثنائي مثيل فين إثيل أمين
& 

 وأمالحها بذاتها فـي جميـع أشـكالها الصـيدلية           ،بذاتها
 .ةالمختلف

  : : الفناتيلالفناتيل) ) ١١٤١١٤
 يد  ١ أوكسو   ٥ ثنائي هيدرو    ٥,٤ أثيل   – ٤ (– ٢ (١(ن  

ن فنيـل   )  بيريدنيل ٤ميثوكسي مثيل   ) (اثيل)  يد ١تترازول  
 . بروباناميد
 : مثل

  : : برول أمفيتامينبرول أمفيتامين) ) ١١١١٥٥
 . داي ميثوكسي برومو أمفيتامين

 ثنائي ميثوكسي ألفا مثيل فين أثيل       ٥,٢ برومو   ٠,٤٠(+) 
 . أمين
& 

 .  بروموأمفيتامين٤ ثنائي ميثوكسي ٥,٢أو 

  w
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 ٩٠

  : : تينا مفيتامينتينا مفيتامين) ) ١١٦١١٦
 . ميثلين داي أوكسي أمفيتامين

 . فين أثيل أمين) مثيلين ثنائي أوكسي (٤,٣ألفا مثيل 

  : : بنتازوسينبنتازوسين) ) ١١٧١١٧
 ٣ ثنائي مثيل    ١١،  ٦ سداسي هيدرو    ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١

 .  أول٨ بنزازوسين ٣ ميثانون ٦,٢)  بيوتنيل٢ مثيل ٣(
 . المعروف تحت اسم سوسيجون، فورتورال، تالوينو

  : : سوفنتانيلسوفنتانيل) ) ١١٨١١٨
)  بيبريديل ٤) إثيل)  ثينيل ٢ (٢ (١)  ميثوكسيم مثيل  ٤(ن  

 . بروبيوناتيليد

  : : فنتلينفنتلين) ) ١٢٠١٢٠
 . ثيوفيللين) إثيل) أمينو) ألفا مثيل فين إثيل (٢ (– ٧

  : : ألفا مثيلي فنيتانيلألفا مثيلي فنيتانيل) ) ١٢١١٢١
 .بروبينانيليد) يل بيبريد٤)  ألف مثيل فين اثيل١(ن 
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 ٩١

  : : بارا فلورفنتانيلبارا فلورفنتانيل) ) ١٢٢١٢٢
 . بيريديل بروبيونانيليد٤ فين اثيل ١( فلورو ن ٤

  
  : : بيتا هيدروكسي فنتانيلبيتا هيدروكسي فنتانيل) ) ١٢٣١٢٣
ــل (١(ن  ــين اثي ــي ف ــا هيدروكس ــديل٤) بيت )  بيبري

 .بروبينانيليد

  : :  مثيل فنتانيل مثيل فنتانيل––  ٣٣بيتا هيدروكسي بيتا هيدروكسي ) ) ١٢٤١٢٤
ريـديل   بيب ٤ مثيـل    ٣) بيتا هيدروكسي فين اثيـل     (–ن  

 . بروبيونانليد

  : : ٣٣ مثيل فنتانيل  مثيل فنتانيل ٣٣) ) ١٢٥١٢٥
 . بروبيونانيليد)  بيبريديل٤ فين اثيل ١ مثيل – ٣ (–ن 

  : : كايثنونكايثنون) ) ١٢٦١٢٦
  : : ميثاكانيفونميثاكانيفون) ) ١٢٧١٢٧
w  واحد ١ فنيل بروبان ١) مثيل أمينو (– ٢
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 ٩٢

 أندول :        مثل
              ٣   ٢  

  : : أمينوركسأمينوركس) ) ١٢٩١٢٩
 وكسازولين أ-٢ فينيل   – ٥ أمينو    – ٢

  : :  مثيل أمينوركس مثيل أمينوركس٤٤) ) ١٣٠١٣٠
 . أوكسازولين٢ فنيل ٥ مثيل ٤ أمينو ٢مقرون (+) 

ــر ستحضــذلك أي م ــوط،وك ــتخلص، أو مخل   ، أو مس
أو أي مركب آخر يحتوي على إحدى المواد المدرجة في هذا           

  ، أو اسـتراتها   ، أو أي أحد أمالحهـا أو نظائرهـا        ،الجدول
 واألثيرات لهـذه    ، واالسترات ، أو أمالح النظائر   ،أو أثيراتها 

 . دةَ وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محد،المواد

  : :  ومستحضراتها ومستحضراتها١٠١٠  الفلونيترازيبامالفلونيترازيبام) ) ١٣١١٣١
 – ١ – هيـدرو    – داي   – ٣،  ١ (–)  فلوروفينيل –و   (٥

 – ٢ – بنزودايـازين    – ٤،  ١ - هـ   ٢ – نترو   ٧ –ميثيل  

                                           
  الوقـائع العـدد     ١٩٩٩ لسـنة    ٢١ ُأِضيفَ بقرار وزير الصحة والسكان رقـم         -١٠

w . ١٩٩٩ / ٢ في ٣٩
w
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 ٩٣

 ).أون
ــر ستحضــذلك أي م ــوط،وك ــتخ، أو مخل   ،لص أو مس

أو أي مركب آخر يحتوي على إحدى المواد المدرجة في هذا           
الجدول أو أي أحد أمالحها الظاهر واالستيرات واألثيـرات         

على نسبة محد نصدةَلهذه المواد وبأي نسبة كانت ما لم ي . 
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 ٩٤

    ))22((  
المستحضرات المستثناة من النظام المستحضرات المستثناة من النظام 

طبالمطبرةالمرةق على المواد المخدق على المواد المخد  
١١ ( (مات المورفينمات المورفينستحضرستحضر : :  

 : للبوس واحد: لبوس يود فورم والمورفين) ١
  جرام ٠,٣٢٠ يود فورم

  جرام ٠,١٦ كلوريدات المورفين

 : لصقة األفيون) ٢
  جراما٣٠تربنتينا   جرام٢٠راتنج المي 
  جراما١٨مسحوق لبان ذكر   جراما١٥جمع أصفر 

ــون   جراما١٠مسحوق الجاوي  ــحوق األفيـ  مسـ
 ت جراما٥

  جرام٢ بلسم البيرو

 w
w
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 ٩٥

 :لصقة األفيون) ٣
  جراما٢٥ خالصة األفيون

  جراما٢٥٠ راتنج المي منقى 
  جراما٥٠ لصقة الرصاص الصمغية

 : لصقة األفيون) ٤
  جراما١٥تربنتينا عادة   جرامات٨راتنج المي    
ــحوق    جرامات٥جمع أصفر     ــر مس ــان ذك  ٨لب

 جرامات
  جرام٢ األفيون مسحوق  جرامات٤جاوي مسحوق 

  جراما٩٠ بلسم البيرو

 : لصقة األفيون) ٥
  جرامات ١٠ مسحوق األفيون الناعم

  جراما٩٠ لصقة راتنجية

 : لصقة األفيون) ٦
 ) ٥(انظر التركيب تحت رقم 

wمخلوط بغيـره مـن اللصـقات الـواردة بالفارماكوبيـا           
w
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 ٩٦

 .  أو بكودكس الصيدلة البريطاني،البريطانية

 : نمروخ األفيو) ٧
  ملليمتر ٥٠٠صبغة األفيون 

 . ملليمتر٥٠٠مروخ صابوني  

 : مروخ أفيون) ٨
 ) ٧(انظر التركيب تحت رقم 

مخلوطًا بأحـد المروخـات الـواردة بالغـار ماكوبيـا           
 .  أو بكودكس الصيدلة البريطاني،البريطانية

 : النوشادري مروخ األفيون) ٩
  ملليمترا٣٠ مروخ الكافور النشادري

  ملليمترا٣٠ فيونصبغة األ
  ملليمترات٥ مروخ البالدونا

  ملليمترات ٥ زمحلول النشادر المركَّ
  ملليمتر ١٠٠مروخ صابون كمـية كافية لغاية 

 : شادري النمروخ األفيون) ١٠
w، مخلوطًـا بأحـد     ٩نفس التركيب الوارد تحـت رقـم        (

w
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 ٩٧

 أو بكـودكس    ،المروخات الواردة بالفارماكوبيا البريطانيـة    
 . دلة البريطانيالصي

 )لألعصاب: (عجائن كاوية) ١١
مستحضرات تحتوي عدا أمـالح المـورفين أو أمـالح          

ــلُّ ــا ال يق ــى م ــايين عل   ٪ ٢٥ عــن المــورفين والكوك
  ،ويدخل في صنعها كريـو زوت     ،من األحماض الزرنيخية    

 . أو فينول بالمقدار الالزم لتكون متماسكة على شكل عجينة

 : حبوب مضادة لإلسهال) ١٢
  جرام٠,١٣خالت الرصاص   جرام٠,٦٤٨كافور 

  جرام ٠,١٦٢ تحت نترات اليزموت
  جرام٠,٦٤٨ حمض النتريك
  جرام٠,٠٢٠ مسحوق األفيون

 : بةحبوب الديجيتاال واألفيون المركَّ) ١٣
  جرام٠,٣١ مسحوق أوراق الديجيتاال

  جرام٠,١٩ مسحوق األفيون
w  جرام ٠,٣١ مسحوق عرق الذهب 
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 ٩٨

  جرام٠,٧٨ كبريتات الكنين
  حبة ١٢شراب الجلوكوز كمـية كافية لعمل 

 : حبوب الزئبق) ١٤
  جرام ٢,٨٩ حبوب الزئبق 

  جرام٠,١٩ حبة ١٢مسحوق األفيون لعمل 

 :حبوب الزئبق مع الطباشير واألفيون) ١٥
  جرام٠,٧٨ مسحوق عرق الذهب باألفيون

 )٢١(انظر التركيب تحت رقم 
  جرام ٠,٧٨ ق بالطباشير مسحوق الزئب

 سكر لبن كمـية كافية 
  حبة ١٢شراب الجلوكوز كمـية كافية لعمل 

 : حبوب عرق الذهب مع بصل العنصل) ١٦
  جرام ٣٠ مسحوق عرق الذهب واألفيون 

 )٢١(انظر التركيب تحت رقم 
  جرام ١٠ مسحوق بصل العنصل

w  جرام ١٠ راتنج نشادري مسحوق 
w
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 ٩٩

 :  باألفيونيك الزئبقحبوب كلور) ١٧
  جرام ٠,١٠ كلور الزئبق المسحوق

  جرام ٠,٢٠ خالصة األفيون
  جرام ٠,٢٠ خالصة عرق النجيل 

 )  حبة٢٠مسحوق عرقسوس كمـية كافية لعمل (

 :  باألفيونحبوب يدو الزئبقوز) ١٨
  جرام٠,٥٠ بودر الزئبقوز الحديث التحضير

  جرام ٠,٢٠ مسحوق األفيون
  جرام ٠,٣ سوس مسحوق عرق

  حبات ١٠عسل أبيض كمـية كافية لعمل 

 :حبوب الرصاص مع األفيون) ١٩
  جرام ٨٠ خالت الرصاص المسحوق 

  جرام ١٨ مسحوق األفيون
  جرام ٨ شراب الجلوكوز أو كمـية كافية

 : بةحبوب التربنتينا المركَّ) ٢٠
w  جرام٢,٠٥كبريتات الكينين   ٠,٠٥أفيون        
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 ١٠٠

  جرام ٨,٠٠ تربنتينا      ٣,٠٠ة سائلة   ميع
 . كربونات الماغنسيوم كمـية كافية عمل مائة حبة

ـ    ) ٢١ مسـحوق  (ب  مسحوق عرق الذهب المركَّ
 ):دوفر

  جرامات ١٠,٠ مسحوق عرق الذهب 
  جرامات ١٠,٠ مسحوق األفيون 

  جرامات ٨,٠ مسحوق كبريتات البوتاسيوم

 : مخاليط مسحوق دوفر) ٢٢
مـع الزئبـق     (٢١ر التركيب الوارد تحـت رقـم        انظ(

 الطباشيري أو األسبرين أو الفيناستين أو الكينـين وأمالحـه          
 ).أو بيكربونات الصودا

 : بمسحوق الكينو المركَّ) ٢٣
  جراما   ٧٥مسحوق الكينو     
  جرامات٥مسحوق األفيون  

  جراما ٢٠مسحوق القرفة     
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 ١٠١

 : بةأقماع الرصاص المركَّ) ٢٤
  جرام ٢,٤ خالت الرصاص المسحوقة

  جرام ٠,٨ مسحوق األفيون
  قمعـا زنـة كـل       ١٢زبدة الكاكاو كمـية كافية لعمـل       

 . منها حوالي جرام واحد

 : ٢أقراص مضادة للزكام رقم ) ٢٥
  جرام٠,٤٣ مسحوق األفيون
  جرام ٠,٢٢ كبريتات الكيني

  جرام٠,٢٢ كلوريدات النشادر
  جرام ٠,٢٢ كافور

  جرام٠,٠٠٤٣ الصة أوراق البالدوناخ
  جرام٠,٠٠٤٣ خالصة جذور خانق الزئبق

 : ٢أقراص مضادة لإلسهال رقم ) ٢٦
  جرام ٠,١٦ مسحوق األفيون

  جرام٠,١٦ كافور 
w  جرام٠,٠٠٨ مسحوق عرق الذهب 
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 ١٠٢

  جرام ٠,٠٠١١ خالت الرصاص

 : أقراص مضادة للدوسنتاريا) ٢٧
  جرام ٠,٠١٣ مسحوق األفيون 

  جرام ٠,٦٤٨ ق عرق الذهب مسحو
  جرام٠,٠٣٢٤ مسحوق األنبق الحلو

  جرام٠,٣٢٢ خالت الرصاص 
  جرام٠,١٩٤٤ يزموت بيتانافتو

 : أقراص زئبق مع األفيون) ٢٨
  جرام٠,٦٥ كلورو الزئبقوز المسحوق

  جرام ٠,٦٥ أكسيد األنتيمون المسحوق 
  جرام ٠,٠٦٥ مسحوق جذور عرق الذهب 

  جرام٠,٠٦٥ مسحوق األفيون 
  جرام٠,٠٦٥ سكر لبن

 . محلول الجيالتين كمـية كافية لعمل قرص واحد

 : أقراص الرصاص مع األفيون) ٢٩
w  جرام١٩,٤٤  مسحوق خالت الرصاص الناعم
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 ١٠٣

  جرام٤,٢٤ مسحوق األفيون
جرام٦,٤٨ ر مسحوقَسكر مكر  

  جرام ٢,٦٠ محلول الثيويرومين األثيري
  جرام ٠,٩٠ كحول

 : الرصاص مع األفيونأقراص) ٣٠
  جرام ٠,١٩٥ سكر الرصاص

  جرام ٠,٠٦٠ مسحوق األفيون 
كمـية كافية لعمل قـرص      محلول الجيالتين 

 واحد

 : بمرهم العفص المركَّ) ٣١
  جراما ٢٠ مسحوق العفص الناعم

  جرامات ٤ خالصة األفيون
  جراما ١٦ ر ماء مقطَّ
  جرامات ١٠ النولين 

  جراما ٥٠ برفين أصفر رخو
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 ١٠٤

 : مرهم العفص المركب) ٣٢
  المخلـوط بغيـره     ٣١انظر التركيب الوارد تحت رقـم       (

  ،من المراهم واللصقات الواردة بالفارمو كوبيـا البريطانيـة        
 ).أو كودكس الصيدلة البريطانية

 : بمرهم العفص المركَّ) ٣٣
  جرام ٢,٥٠٠ مرهم العفص

  جرام ٧,٥٠٠ مسحوق األفيون

 : ص مع األفيونمرهم العف) ٣٤
  المخلـوص بغيـره     ٣٣انظر التركيب الوارد تحت رقم      (

  ،من المراهم واللصقات الواردة بالفارموكوبيـا البريطانيـة       
 ).أو بكودكس الصيدلة البريطاني

حامض يود أو كسكينو اليـك       (١٠٥ياترين  ) ٣٥
 :  أفيون٪ ٥مضافًا إليه ) سلفونيك

 : مستحضرات الديكوديد) ب
 ارديازول ديكوديدمحاليل الك

w ٪ مـن    ١٠ عـن    محلول يحتـوي علـى مـا ال يقـلُّ         
w
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 ١٠٥

 ٪ مـن أحـد أمـالح        ٠,٥ وما ال يزيد عن      ،الكارديديازول
 .الديكوديد
 . مستحضرات فالديكودال) ج

 :  مضادة لألفيونمستحضرات) ١
  جراما٢٥مسحوق جنطيانا   جرام   ١أيكودال     

  جراما٢٠ مسحوق عرق الذهب
  جراما ٢٠ ينين كبريتات الك

  جرام ٠,٠٥ كافيين 
 عرض هذا المستحضر على الجمهـور       ُيحظَر: مالحظة

 . باسم مستحضر مضاد لألفيون

 : ب المركبة. أقراص ب) ٢
  جرام٠,٠٣٢٤ مسحوق برباريس عادي

  جرام٠,٠٠١٣ جوز مقيئ 
  جرام٠,٠٠٣٢ ايكودال 

  جرام٠,٠٠٦٤٨ عرق الذهب 
w  جرام٠,٠٠١٣ رواند 
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 ١٠٦

  جرام٠,٠٣٢٤ ب القرفة المركَّمسحوق
  جرام ٠,٠٠٣٢ طباشير عطري 

  : :  الكوكايين الكوكايينمستحضراتمستحضرات) ) دد
 : حقن برناتزيك) ١
 . جرام٠,٠٢ جرام كوكايين ٠,٠٣بي سيانور الزئبق ) أ
 . جرام٠,٠١ جرام كوكايين ٠,٠٣سكسيناميد الزئبق ) ب

 : حقن ستيال) ٢
  جرام٠,٠٣ سكسيناميد الزئبق ) أ

  جرام ٠,٠١ كوكايين  كلوريدات ال
  جرام ٠,٠٥ سكسيناميد الزئبق ) ب

  جرام ٠,٠٣     كلوريدات الكوكايين 

 : بي بورات الصودا المركب مع الكوكايين) ٣
 ٪  ٠,٢على شكل أقراص صلبة تحتوي على األكثر على         

  ٪  ٢٠ عـن    من أحد أمالح الكوكـايين مـع مـا ال يقـلُّ           
  ،المسـكنة المماثلـة   من األنيترين أو من غيرهما من المواد        

w وال يزيـد    ، ٪ من المواد المحسنة للطعم     ٤٠وما ال يزيد عن     
w
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 ١٠٧

 . وزن قرص على جرام واحد

 : عجائن كاوية لألعصاب
مستحضرات تحتوي عدا أمـالح الكوكـايين أو أمـالح          

 ٪ من األحماض    ٢٥ عن   كوكايين والمورفين على ما ال يقلُّ     
 فينول بالمقـدار    الزرنيخية ويدخل في صنعها كربوزوت أو     

 . الالزم لتكون متماسكة على شكل عجينة
 ٠,٠٠٠٣أقراص كوكايين وأتروبين تحتوي علـى كـل         

 : جرام من أحد أمالح األتروبين على األقل
  جرام ٠,٠٠٣ كبريتات األتروبين 
  جرام ٥٠٠٠,٤ كلوريدات الكوكايين

  جرام ٠,٠٠٠٣ سكر لبن 

 :أقراص للصوت
 كلوريدات البوتاس

  جرام٠,٠٠٠٢٠ وكايين قرص ك
  جرام٠,٣٣٥ مرونة القرص الواحد 

  w
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 ١٠٨

 قاعدتها خالصة أو صبغة  قاعدتها خالصة أو صبغة مستحضراتمستحضرات) ) هـهـ
  : : القنب الهنديالقنب الهندي

المستحضرات التي قاعدتها خالصـة أو صـبغة القنـب          
 .  من الظاهر فقطالَّإالهندي التي ال تُستعمُل 
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 ١٠٩

    ))33((  
  المواد التي تخضع لبعض قيود المواد التي تخضع لبعض قيود 

الجواهر المخد١١١١رة رة الجواهر المخد  
 .إثيل مورفين -١

 .استيل ثنائي وكودايين -٢

 .ثنائي أيدروكودايين -٣

 .نولكوديين -٤

 .كودايين -٥

 .نوكودايين -٦

 .نيكو ثنائي كودايين -٧

 طُ أن ال تزيـد نسـبة المـواد السـابقة           َيشـتر : ملحوظة
  ويتجـاوز تركيزهـا     ،عن الملليجرام في الجرعة الواحـدة     

 . ذلك ٪ ما لم ينص على غير ٢,٥في مستحضر المادة 
التي تحتوي على أكثر مـن ملليجـرام        ) البروبيرام(مادة  

                                           
w . ١٩٧٦ لسنة٢٩٥صحة رقملَة بقرار وزير الَ مستبد٣ مواد  الجدول رقم -١١
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 ١١٠

 بالجرعة الواحدة مع ما يساويها علـى األقـل مـن مـادة             
 .المثيل سيلولوز ما لم ينص على غير ذلك

 .أمثكلورفينول -١

 .أثينامات -٢

 .أمفيبرامون -٣

 .باربيتال -٤

 .بنتوباربيتال -٥

 .بيبرادول -٦

 ).أ. ب. س(ثنائي مثيل أمينو  -٧

 . سيكلوباربيتال -٨

 .فينسكليدين -٩

 .فينمترازين -١٠

 .فينوباربيتال -١١

 .مبروبامات -١٢

 . مثيل فينو باربيتال -١٣

 . مثيبريلون -١٤
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 ١١١

 .نيكوكودين -١٥

وكذلك أمالح ونظائر واسترات وأثيرات وأمالح واسترات      
           ـنصوأثيرات جميع المواد المذكورة في هذا الجدول ما لم ي

 .على غير ذلك
 . ١٢م حمض استيل االنثرانيل  -١٦

 . شبيه األيفيدرين -١٧

 .األيرجومترين -١٨

 . السافرول -١٩

 . األيرجوتامين -٢٠

 .  بروبان٢ فنيل ١ -٢١

 . األيسوسافرول -٢٢

 .  بروبان– ٢ مثيلين ديوكسي فنيل ٤,٣ -٢٣

 .حمض الليسيرجيك -٢٤

 . بيبرونال -٢٥

 .ميزوكارب -٢٦

                                           
 المنشور ١٩٩٥ لسنة ٣٩٩ بالقرار الوزاري رقم   ٢٨ حتى   ١٦ مضافَة من أرقام     -١٢

w .  والمعمول به من تاريخ نشره١٩٩٥ / ١٢ / ٤بالجريدة الرسمية في 
w
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 ١١٢

 . زيبيرول -٢٧

 . كاثين -٢٨

 . أمفيبر أمون-١) د
 .  فلونتير أزيبام-٢    
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 ١١٣

    ))44((  
الحدرة التي  األقصى لكميات الجواهر  األقصى لكميات الجواهر الحدرة التي المخدالمخد

ال يجوز لألطباء البشريين وأطباء األسنان ال يجوز لألطباء البشريين وأطباء األسنان 
الحائزين على درجة أو بكالوريوس الحائزين على درجة أو بكالوريوس 
  تجاوزها في وصفة طبية واحدةتجاوزها في وصفة طبية واحدة

 . جرام٠,٦٠األفيون  -١

 . أقراص المورفين وكافة أمالحه -٢

 األقصى للجرعـة المسـموح بوصـفها        ُيكون الحد  
أربعمائـة  ( ملليجـرام    ٤٢٠من المورفين وأمالحها    

قرار وزير  ). (ملليجرام، في التذكرة الواحدة   وعشرة  
١٩٩٧ لسنة ٤٦ة والسكان رقم الصح.( 

اسيتو مورفين ديا مور ديافورم     (داي استيل المورفين     -٣
 ). جرام٠,٠٢هيروبين وأمالحه 

بنزويل المورفين وأمالحه وكافـة اسـترات المـواد          -٤
w  جرام٠,٠٦األخرى وأمالحه 
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 ١١٤

وكافة االثيرات   ،وأمالحه) بيروفين(بنزويل مورفين    -٥
المورفينية األخرى وأمالحها فيما عدا ايثيل المورفين       

 .  جرام٠,١٠) كودايين(وميثل المورفين ) ديونين

 ).ديز ومورفين(ديهيدرو ديزوكس مورفين  -٦

 . جرام٠,١٥التبابين وأمالحه  -٧

ومركباتـه وكـذا    ) جينور مـورفين  (أوكسيمورفين   -٨
الخامسي المركبات المورفينية األخرى ذات األزوات      

 .  جرام٠,٢٠التكافؤ 

) كـااليكودال (داي هيدرو أكس كودينون وأمالحـه        -٩
 . جرام٠,٠٦واستراته وأمالح هذه االسترات 

واستراته ) كالديكوديد(داي هيدروكودينون وأمالحه     •
 . جرام٠,٠٦وأمالح هذه االسترات 

ــون وأمالحــه  • ــدرو مورفين ــد(داي هي ) كالديودي
 . جرام٠,٠١ واستراته وأمالح هذه االسترات

استلو داي هيدرو كودينون أو اسـتيليو داي ميثيـو      •
واسترات ) كاالسيديكون(داي هيدرو تباين وأمالحه     

 .  جرام٠,٠٦أمالح هذه االسترات 
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 ١١٥

) كالبـار أمورفـان   (داي هيدرو مورفين وأمالحه      •
 . جرام٠,٠٦واستراته وأمالح هذه االسترات 

 : الكوكايين وكافة أمالحه -١٠

  جرام٠,١٠ نيلالستعمال الباط
  جرام ٠,٠٤ لالستعمال الظاهري

األكجونين وكافة أمالحه واستراته وأمـالح هـذا         -١١
 .  جرام٠,١االسترات 

 جرام كـذلك    ٠,٦٥وجميع أمالحه وهو    ) بيثيدين( -١٢
 ).ديمبرول ودوالنتين(

 . جرام٠,٦٠) كانبيس ساتيفا(القنب الهندي  -١٣

 . جرام٠,٢٠  راتنج القنب الهندي •

  جرام٠,٢٠  يخالصة القنب الهند •

  ملليمتر ٠,٦٠ خالصة القنب الهندي السائلة •

  ملليمتر ٤,٠٠  صبغة القنب الهندي  •

ميثيل داي هيدرو مورفينون وأمالحـه المعروفـة         -١٤
 ٠,٣٠باسم كلوريدات الميتوبون أو بأسماء أخرى        

w . ملليمتر
w
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 ١١٦

ومعـروف  ( أي ميتيل دي فينيـل       ٤,٤داي فينيل    -١٥
 ٤,٤داي فينيل    ٦أيضا تحت اسم داي ميثيل أمينو       

وجميع أمالحه وهو أيضـا     ) ميتادون (٣هيبتانون  
 .فيزيتون وبوالميدون

ــل  -١٦ ــو ٤,٤داي ميفي ــانون ٦ مورفولين  ٣ هيبت
 داي فينيل   ٦ومعروف أيضا تحت اسم مورفولينو      (

وجميع أمالحه وهـو    " فينادكسون "٣ هيبتانون   ٤,٤
 ). جرام٠,٢٥أيضا هيبتالجين 
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 ١١٧

    ))55((  
  الممنوع زراعتهاالممنوع زراعتهاالنباتات النباتات 

  :: القنب الهندي القنب الهندي--١١  
ياته مثـل   ذكرا كان أو أنثى بجميع مسـم      "كانابيس ساتيفا   

 أو غير ذلك من األسـماء       ، أو البانجو  ، أو الكمنجة  ،الحشيش
 .التي قد تُطلَق عليه

  : :  الخشخاش الخشخاش--٢٢
     سمياته مثل األفيـون   بابا قير سونيفوم بجميع أصنافه وم،  

 .ك من األسماء التي قد تُطلَق عليه أو غير ذل،أو أبو النوم

  .. جميع أنواع جنس البافير جميع أنواع جنس البافير--٣٣
  : :  الكوكا الكوكا--٤٤

 .، بجميع أصنافه ومسمياته"أيروثروكسكلوم كوكا"

٥٥--سمالقات بجميع أصنافه وم سمياتهياته القات بجميع أصنافه وم..  
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 ١١٨

    ))66((  
  أجزاء النباتات المستثناة من أجزاء النباتات المستثناة من 

  أحكام هذا القانونأحكام هذا القانون
 .ألياف سيقان نبات القنب الهندي -١

ب الهندي المحموسة حمسـا يكفـل عـدم         بذور القن  -٢
 .إنباتها

 . بذور الخشخاش المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها -٣

 . رءوس الخشخاش المجموعة الخالية من البذور -٤
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 ١١٩

 لسنة  لسنة ٤٨٧٤٨٧قرار وزير الصحة رقم قرار وزير الصحة رقم 
 في شأن تنظيم تداول بعض المواد  في شأن تنظيم تداول بعض المواد ١٩٨٥١٩٨٥

  والمستحضرات الصيدلية المؤثِّرة والمستحضرات الصيدلية المؤثِّرة 
  على الحالة النفسيـةعلى الحالة النفسيـة

  : : الصحةالصحةزير زير وو
 في شأن   ١٩٥٥ لسنة   ١٢٧بعد االطالع على القانون رقم      

 . مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له والمنفِّذة له
 في شـأن مكافحـة      ١٩٦٠ لسنة   ١٨٢وعلى القانون رقم    

تجار فيها والقرارات المنفِّذة    المخدرات وتنظيم استعمالها واإل   
 . له

 فـي شـأن تنظـيم       ١٩٧٦لسنة   ٣٠١وعلى القرار رقم    
 وتداول بعض المواد والمستحضـرات الصـيدلية المـؤثِّرة         
على الحالة النفسيـة والقرارات المكملة والمعدلة له أرقـام         

 لسـنة   ٣٢٧ والقرار رقم    ،١٩٨١ لسنة   ٥٨١،  ٥٠٦،  ٣٧٢
 ١٢٠ والقرار رقم    ،١٩٨٣ لسنة   ٧١١ والقرار رقم    ،١٩٨٢
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 ١٢٠

 . ١٩٨٤لسنة 
 في شـأن    ١٩٨٥ لسنة   ١٢٤ الوزاري رقم    وعلى القرار 

تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المـؤثِّرة        
 . على الحالة النفسيـة

رئيس اإلدارة المركزيـة    / وعلى ما عرضه علينا الدكتور    
 . للشئون الصيدلية

  ررررــــقق
  ):):١١((مادة مادة 
كـام   مواد مؤثِّرة على الحالة النفسيـة في تطبيق أح       ُتُعتبر

هذا القرار المواد والمستحضرات المبينة بالجداول المرفقـة        
 . بهذا القرار

  ::))٢٢((مادة مادة 
تلتزم مصانع األدوية بإخطار اإلدارة المركزية للشـئون        
 الصيدلية بوقت كاٍف قبل البدء فـي تصـنيع كـل تشـغيلة             
من مستحضرات الجدول األول، وعلى هذه اإلدارة مراقبـة         

w . يع والتخزين بهذه المصانعجميع مراحل التصن
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 ١٢١

  ):):٣٣((مادة مادة 
 عن طريق الشركة    يحظَر بيع أو توزيع هذه األصناف إالَّ      

 وعلى الشركات المنتجـة     ،المصرية لتجارة األدوية وفروعها   
 لهذه األصناف تحويل كـل إنتاجهـا للشـركة المـذكورة،           
وعلى مستوردي هذه األصـناف تسـليم كـل الكمــيات           

 . المذكورةالمستوردة للشركة

  ):):٤٤((مادة مادة 
تقوم المستودعات الرئيسية بالشركة المصـرية لتجـارة        
األدوية بقيد هذه األصناف بدفتر معتمد ومرقوم مـن اإلدارة          

 وكذلك  ، تُبين به الكميات الواردة    ،المركزية للشئون الصيدلية  
 المنصرفة إلى فروع الشركة وفروع تمـوين المستشـفيات         

  واألصـناف الـواردة     ،الصـرف مع ذكر تاريخ الورود أو      
 . أو المنصرفة كما ونوعا

  ):):٥٥((مادة مادة 
تصرف الصيدليات العامة من الفرع التابعة لـه الحصـة          

. التالية من المواد والمستحضرات الـواردة بالجـدول األول        
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 ١٢٢

 : المرفق لهذا القرار كحد أقصى شهريا
 .عشرة جرامات من المواد الواردة به -أ 

غر أو أقل العبوات المسـجلة      عشرة عبوات من أص    -ب 
للمستحضرات من األمبوالت واألقراص والكبسوالت     

 . واللبوسات واألشربة والنقط

 . مائة وخمسون أمبول الفاكامفين -ج 

 .مائة سنتيمتر ستادول

  ):):٦٦((مادة مادة 
صرح لصيدليات الخدمة الليليـة وصـيدليات الشـركة         َي

     ـياتالمصرية لتجارة األدوية بتجاوز هذه الكم،  صرح َ كما ي
لصيدليات الخدمة الليلية بتجاوز هذه الكمـيات بحد  أقصـى          

ات حصة الصيدلية العامةَثالث مر. 

  ):):٧٧((مادة مادة 
     فُ للمستشفيات الخاصة المرخَّص بها حصصري  د َة تحـد

 ،بمعرفة إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية المختصـة       
ارة المركزية للشئون الصيدلية    ووفقًا للقواعد التي تضعها اإلد    

wباالشتراك مع اإلدارة المركزية المختصة بالوزارة، وتكـون        
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 ١٢٣

وفي حالـة عـدم     ... هذه األصناف عهدة بصيدلية المستشفى    
وجود صيدلية بالمستشفى تكون عهدة طبيب تخصصه إدارة        

 .  وتخطر باسمه إدارة الصيدلية المختصة،المستشفى

  ):):٨٨((مادة مادة 
 ) صيدلية عامـة أو خاصـة     (سة صيدلية   تمسك كل مؤس  

أو مستشفى خاص بدون صيدلية تُصرفُ لها مستحضـرات         
صيدلية مؤثِّرة على الحالة النفسيـة واردة بالجـدول األول         
دفترا لقيد هذه األصناف معتمدا ومرقوما من إدارة الصيدلية         

ن به تاريخ الورود والصرف كمـا ونوعـا،         َ يدو ،المختصة
تزم هذه الجهات باالحتفـاظ بالـدفاتر والتـذاكر الطبيـة           وتل

المنصرف بموجبها األصناف مدة خمس سنوات تكون خاللها        
عهدة مدير الصيدلية أو الطبيب الذي تعينه إدارة المستشـفى          

 . حسب األحوال

  ):):٩٩((مادة مادة 
ــدول األول    ــرات الج ــواد ومستحض ــرفُ م  ال تُص

 تذكرة طبية مـن التـذاكر        بموجب من الصيدليات العامة إالَّ   
w المدموغة بشعار نقابـة المهـن الطبيـة مسـتقلة تسـحب            
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 ١٢٤

 د بـدفاتر المـواد النفسيــة المـذكورة          وتُقي ،من المريض 
 بموجـب    ال تُصرفُ مواد الجدول الثاني إالَّ      ،)٨(في المادة   

تذكرة طبية من تذاكر اتحاد نقابات المهن الطبية المدموغـة          
 ختمهـا بخـاتم     ُ ويـتم  ، متضمنة أدويـة أخـرى     مستقلِّة أو 
ى الكمــية   َ تتعد  لعدم تكرار المنصرف على أالَّ     ؛الصيدليات

الموصوفة والمنصرفة من المـواد المـؤثِّرة علـى الحالـة           
 . النفسيـة الكمـيات المذكورة بمقدمة الجداول المرفقة

  ):):١١٠٠((مادة مادة 
  بية ا   يجب أن يصة لصـرف هـذه     ن بالتذكرة الطبيلمخص

 ورقـم بطاقتـه     ، وعنوانـه  ،المستحضرات اسم المـريض   
  ، أو اسم وعنوان البطاقـة الشخصـية       ،الشخصية أو العائلية  
 .ى الصرفأو العائلية لمن تولَّ

 وال تُصرفُ هذه التذاكر بعـض مضـي خمسـة أيـام            
...  أو إذا وِجد بها كشط أو شطب أو تصحيح         ،على تحريرها 

 تتعدى الكمـية الموصـوفة الكمــيات الـواردة         ويجب أالَّ 
 . بالجداول المرفقة
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 ١٢٥

  ):):١١١١((مادة مادة 
 على المؤسسات الصيدلية عند اسـتالم هـذه األصـناف          
من الشركة المصرية لتجارة األدوية أن تقدم طلبـا مختومـا           

 ،موقعا عليه مـن مـدير الصـيدلية       ) سموم(بخاتم الصيدلية   
ذكورة بتحرير فاتورة البيـع باألجـل       ويقوم فرع الشركة الم   

وعلى الصـيدلية عنـد اسـتالم هـذه         ... ويحظَر البيع نقدا  
         توقيعهـا   ُاألصناف اعتماد صورة من فـاتورة البيـع يـتم  

 االحتفاظ بها بالصيدلية لمدة خمس      ُ ويتم ،من الصيدلي المدير  
 حفظ صورة الفـاتورة المختومـة بفـرع         ُكما يتم ... سنوات

 . نفس المدة برفقة طلب الصرفالشركة ل

  ):):١١٢٢((مادة مادة 
ترسل فروع الشركة المصرية لتجـارة األدويـة كشـفًا          
شهريا بالمنصرف مـن هـذه المستحضـرات إلـى إدارة           

 ورصيد كل   ، والمستحضرات المنصرفة كما ونوعا    ،الصيدلية
نوع في نهاية الشهر من كل نوع، وتُرسل صورة إلى اإلدارة       

 . شئون الصيدلية للمتابعةالمركزية لل
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 ١٢٦

  ):):١١٣٣((مادة مادة 
 وصـيدليات الشـركة     ،تلتزم صيدليات الخدمـة الليليـة     

ــواد   ــوفير أصــناف الم ــة بت ــارة األدوي المصــرية لتج
 . والمستحضرات المؤثِّرة على الحالة النفسيـة

  ): ): ١١٤٤((مادة مادة 
يراعى تطبيق أحكام هذا القرار عند تسجيل مستحضرات        

...  المواد المبينة بالجداول المرفقـة   جديدة تحتوي على إحدى   
على قرار مـن اللجنـة           ُويتم إدراجها بالجدول المناسب بناء 

 . الفنية لمراقبة األدوية

  ):):١١٥٥((مادة مادة 
على اللجنة الفنية لمراقبة األدوية مراجعة ملفات تسـجيل         
المستحضرات المسجلة المحتوية على مواد واردة بهذا القرار        

 :  وذلك على النحو اآلتي،عدم إساءة استعمالهابما يضمن 
 .تعديل الكمـية بالعبوة السابق تسجيلها -أ 

 ، أو البطاقـة ،إضافة التحذيرات الالزمة بالنشرة    -ب 
 .أو العبوة
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 ١٢٧

 .نقل أي مادة أو مستحضر من جدول إلى آخر -ج 

  ):):١١٦٦((مادة مادة 
ال يجوز توزيع عينـات طبيـة مجانيـة مـن المـواد             

  ،لواردة بالجداول المرافقـة لهـذا القـرار       والمستحضرات ا 
ات الموجودة وقت العمـل بأحكـام هـذا           ُويتمـيحصر الكم 

 م  وتُسـلَّ  ،القرار بأي مـن المكاتـب العمليـة أو الشـركات          
 . إلى اإلدارة العامة للتموين الطبي بالوزارة

  ):):١١٧٧((مادة مادة 
 يجوز بقرار مـن رئـيس اإلدارة المركزيـة للشـئون           

ء على عرض إدارة الصيدليات المختصة وقـف        الصيدلية بنا 
صرف الحصة المقررة للمؤسسات الصـيدلية مـن المـواد          
واألدوية المؤثِّرة على الحالة النفسيـة في حالة ثبوت عـدم          

 أو فـي حالـة      ،انتظام القيد بالدفتر المخصص لهذا الغرض     
 أو ضـياع التـذاكر المنصـرفة        ، أو عدم االحتفاظ به    ،فقده
 .  وذلك إلى حين زوال األسباب،جبها هذه األدويةبمو
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 ١٢٨

  ):):١١٨٨((مادة مادة 
 ١٢٧تسري العقوبات المنصوص عليها في القانون رقـم         

 النقابة  ُ على المخالفين ألحكام هذا القرار وتُخطَر      ١٩٨١لسنة  
 . المختصة بالمخالفة

  ):):١٩١٩((مادة مادة 
  والقرارات المعدلـة    ١٩٧٦ لسنة   ٣٠١يلغَى القرار رقم    

 ١٩٨٥ لسـنة    ٢١٤ والقرار الوزاري رقـم      ،لمكملة له له وا 
 . المشار إليها

  ):):٢٢٠٠((مادة مادة 
 ينشَر هـذا القـرار فـي الوقـائع المصـرية، ويعمـُل             

 .به من تاريخ صدوره
 ١٩٨٥/ ١٠/ ٧صدر في 

  الصحةالصحةوزير وزير 
  حلمي الحديديحلمي الحديدي. . أأ
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 ١٢٩

    
  المواد والمستحضرات المؤثِّرة المواد والمستحضرات المؤثِّرة 

على الحالة النفسيـة ـة على الحالة النفسي  
المواد والمستحضرات الواردة في الجدول تخضع ألحكام       

 وال يجوز أن تحتوي التذكرة الطبية المنصـرفة         ،بنود القرار 
 على علبة واحدة    بموجبها مواد ومستحضرات هذا الجدول إالَّ     

 لصنف واحد من أصغر العبوات المسجلة بـوزارة الصـحة          
 . من صنف واحد فقط

  التـي تحتـوي     المستحضـرات وكـذلك   المواد اآلتية   ) أ
 مليجرام  ١٠٠على أي مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن          

ـ  ويتجاوز تركيزها فـي الم     ١في الجرعة الواحدة     ر ستحض
 .٪ ٢,٥الواحد 
 . ايثيل مورفين مثل ديونين٣ ايثيل مورفين ٣ )١

 ابيوكسـي   ٥,٤ ميثوكسي ن مثيـل      ٣ اسيتوكسي   ٦ )٢
 . اديينمورفينان أستيل داي هيدروكو

w أيبوكسـي   ٥,٤ ميثوكسي ن مثيل     ٣ هيدروكسي   ٦ )٣
w
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 ١٣٠

 ).داي هيدروكواديين(مورفينان 

 . مورفولينيل ايثيل مورفين )٤

 . فولكودين مثل نيكودين

 .  ميثيل مورفين٣ )٥

 .ن ديمثيل مواديين )٦

 ).لوركوديين(

 .  نيكوتينيل ثنائي أيدروكودايين٦ )٧

 ).مودكوداي كودايين(

 .  نيكوتينيل كودايين– ٦ )٨

 . كوديننيكو 
 . وأمالحها ونظائرها

راتها التي تحتوي على أكثـر      ستحضالمادة اآلتية وم  ) ب
جود ما يساويها   يجرام بالجرعة الواحدة مع و    ل مل ١٠٠من  

 :ة الميثيل سيليولوزعلى األقل من ماد
 بيبريديل ناميـد    ٢ن  )  بيبريديل نو ايثيل   ٢ مثيل   – ١(ن  

 . بروبيرام مثل الجيريل
١              ٢              ٢ w
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 ١٣١

راتها بأي نسبة كانت ماعـدا      ستحضالمواد اآلتية وم  ) ج
 : الصيدلية في الجدول الثالث من هذا القرارالمستحضرات

  فينيل مورفولين٢ ميثيل ٣) ١
               ٣                            ٢ 

 مثل أبو زان) فينمترازين( 
 .لين فيندا يمترازين فينيل مورفو٢ داي مثيل ٣,٤) (+) ٢
 .داي ميثيل فينيل ايثيل أمين × - × -) ٣

 .فنترمين مثل ميرابرونت 
 هـ أميـدازو    ٣ داي هيدرو    ٥,٢) ب كلوروفينيل  (٥) ٤

 .  أول٥أيزويندل )  ×- ١,٢(
 .مازندول مثل تيروناك 
حمـض باربيتوريـك    )  ميثيل بيوتيل  ١ (٥ – أثيل   ٥) ٥

 . بنتوبارميتال
 .بيبريدين فنسكليدين) سيكو لو هيسيكل فينيل ١ (– ١) ٦
 ايثيـل حمـض     – ٥)  يل ١ سيكلوهيكسين   ١ ٥ ٥ ٧) ٧

 . سيكلوباربيتال مثل فانودرم فاالمين
w .بروبيونينون) ثنائي يثيل أمينو) (٨
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 ١٣٢

حمـض باربيتيوريـك    )  ميثيل بيوتيـل   ١ (٥ الليل   ٥) ٩
 . سيكوباربيتال

 داي ميثيــل ايثيــل فينــاثالمين -× ن بنزيــل ب ) ١٠
 . بنزفيتامين
  ٢,١ داي ميثيل أمينو ٤ (+) - × -) ١١

 .  بيتانيل بروبيوليت٢  ٢ ميثيل ٣داي فينيل 
ديسكتروبروبوكسيفين مثل الحافان دولوكسين داي إنتافبيك      

 . بروبوكسين
 نيترو  ٧ ميثيل   ١ داي هيدرو    ٣,١و فلوروفينيل    (٥) ١٢

 فلو نيتـر أزيبـام مثـل      .  أون ٢ بنزوديازبيين   ٤,١ هـ   ٢
 .روهيبنول
 ٤,١ هــ    ٢ فينيـل    ٥ نيتـرو    ٧ داي هيدرو    ٣,١) ١٣

 .  أون تترازيبام مثل موجادون٢بنزوديازبين 
  الصيدلية التـي تحتـوي علـى أكثـر          المستحضرات) د
في الجرعة الواحـدة    ) مائتان مليجرام ( ملليجرام   ٢٠٠من  

 : من مادة
 .  بربوبانيديول داي كاربامات٢ مثيل بروبيل -٢
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 ١٣٣

 . مثل كويتان وترانكيالت وبراترانكيل) اماتمبروب( 
  الصيدلية التي تحتوي علـى أكثـر        المستحضرات) هـ

 :  في الجرعة الواحدة من مادةايجرامل مل٧٠من 
  أيزوبيوتيل حمض باربيتوريك٥ الليل    – ٥
رات الصيدلية اآلتية بأشكالها    ستحضكذلك المواد والم  ) و

 على تحديد شـكل صـيدلي       نص ما لم ي   ،الصيدلية المختلفة 
 .بذاته

 بة صبغة الكافور المركَّ •
 مسحوق دوفر  •
 نقط كلورودين  •
 الفاكامفين  •
 ذوكاتمفين  •
 نيوكودين  •

 حمض استيل األنثرانيل) ن(
 شبيه اإليفيدرين  •
 األجومترين  •
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 ١٣٤

 السافرول  •
 األيرجوتامين  •
  بروبان -٢ فنيل   -١ •
 األيسوسافرول  •
  ٢يل  ميثيلين ديوكسي فن٤,٣بروبان  •
 حمض الليسيرجيك  •
 بيبرونال  •
 ميزوكارب  •
 زيبيدول  •
 كاثنين  •
 باراكودين  •
 كودينال  •
 كودينال أفيدرين  •
 أقراص كوداين فوسفات  •
 أقراص برونكوالز •
 كبسوالت كوديبرونت  •
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 ١٣٥

 فسباراكس •
 ليمونال  •
 سالمونال  •
  جرام ٠,١فينوباريبتون  •
  ٢بربي  •
 دورميل  •
 سرياتيونيل  •
 بليازين  •
 فيال ستادول  •
 كتيفان ريا •
 كبسوالت باركودين ريتاد •

 .١٣ وأمالحها الفينوباريتونمادة  -
 . وأمالحهااإليفيدرينمادة  -

 شراب إنتاج شـركة اإلسـكندرية       كودافينمستحضر   -
 .لألدوية

                                           
w . ١٩٩٥ لسنة ٣٩٩ المواد التالية مضافَة بقرار وزير الصحة رقم -١٣
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 ١٣٦

 شراب أو أقراص إنتـاج شـركة        بلموالرمستحضر   -
 . ممفيس لألدوية

شـراب إنتـاج شـركة مصـر        توسيفان  مستحضر   -
ات الطبيرستحضةللم . 

شـراب إنتـاج الشـركة      باراكودين ريتاد   مستحضر   -
 . العربية لألدوية

أقراص إنتاج شركة النيـل     توفاسي ريتارد   مستحضر   -
 .لألدوية

 . أقراص إنتاج شركة النيل لألدويةرجيوالز مستحضر  -

 .يبيكوإأقراص إنتاج شركة سودريل مستحضر  -

 ة  بتذكرة ط   صرف مادة من مواد هذا الجدول إالَّ       ُوال يتمبي
 .طبقًا للنموذج المرفق
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 ١٣٧

    
  للمواد والمستحضرات المؤثِّرة للمواد والمستحضرات المؤثِّرة 

  على الحالة النفسيـة على الحالة النفسيـة 
     المواد الواردة في هذا الجدول ومراتها بأي نسبة   ستحض

 كانت يسمبوصفها وصرفها في حدود عالج شهر واحـد         ح 
ة أقصى صنفان فقط في التذكرة وبحدالواحدةالطبي . 
 )بنزديازييز( مشتقات الديازويبام  جميع-
ـ ٤ فينيل   ٦ ميثيل   ١ كلورو   ٨ )١ س تربـازولو   .  ه

)٤,٣.( 

 هـ ٢ بيريديل ٢( ف – داي هيدرو ٣,١ برومو   ٧ )٢
 . أون برومازيبام مثل ليكوتانيل٢ بنزوديازيين ٤,١

 – ٥ ميثيـل    ٥  ١  ٣ داي هيدرو    ٣,١ كلورو   ٧ )٣
 أون داي ميثيـل     ٢ بنزويـازيين    ٤,١ هـ   ٢فينيل  
 .كامازيبام) استر(بامات كار

 ٤,١ هــ    ٣ فينيـل    ٥) ميثيل أمينو  (٢ كلورو   ٧ )٤
wأكسـيد مثـل    .  أكسيد كلوريديازيبو  ٤بنزوديوبين  
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 ١٣٨

 .ليربوم لبران ليبرتان

ــورو ٧ )٥ ــل ١ كل ــل ٥ ميثي ـــ ١ فيني  ٥,١ ه
ـ ٥ هـ     ٣ (٤,٢بنزوديازيبين   ديون كلوبازام  )  ه
 .مثل فيريزيوم

 هـ  ١ل   فيني ٥ أكسو   ٢ داي هيدرو    ٣,٢ كلورو   ٧ )٦
ــازيبين ) ٤,١( ــيليك ٣بنزوديـ ــاربو كسـ  كـ

 . اسيدكلورازبات مثل توانكسين

 ٢ داي هيدرو ميثيل     ٣,١ إثيل   ٧) وكلوروفنيل (٥ )٧
ــو   ـــ ثيين ــازبين ٤,١)  إي٣,٢(ه  أون ٢ دي

 .كلوتيازيبام

 ١١ و ٧ و ٤ و ٢) وكلورو فينيل ( ب   ١١ كلورو   ١٠ )٨
بنزديازبين ) ٤,١) ( د ٧,٣(ب تتراهيدرو أكزازولو    

 . أون كاوكازوالم) ـ ه٥ (٦

 ٢ داي هيـدرو     ٣,١) وكلورو فينيل  (٥ كلورو   ٧ )٩
 . أون ديلور ازبام٣بنزوديازبين ) ٤,١(هـ 

 هـ  ٢ فنيل   ٥ ميثيل   ١ داي هيدرو    ٣,١ كلورو   ٧ )١٠
 أون ديازيبام مثل فـاليم ستسـوليد        ٢ ديازبين   ٤,١

w . سيدوكسين فالنيل كاليم ديازيبام
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 ١٣٩

)  أ ٣,٤( هـ ك تريل زولو      ٤ فينيل   ٦ كلورو   – ٨ )١١
 . بنزوديازيبين استازوالم٤,١(

 ٢ داي هيـدور     ٣,٢) فلورفينيل (٥ كلورو   ٧ايثيل   )١٢
 .  كاربوكسيالت٣ بنزوديازيبين ٤,١ هـ ١أوكسو 

 . ايثيل لوفالزيبات

 – ١ داس هيدرو    ٣,١) وفلورو فينيل  (٥ كلورو   ٧ )١٣
 . أون فلوديازيبام٢ بنزوديازيبين ٤,١ هـ ٢ميثيل 

وفلورو  (٥ايثيل  ") ل أمينو داي ايثي  "٢ (١ كلورو   ٧ )١٤
 – ٢ هـ بنزوديـازيبين     ٢ داي هيدرو    ٣,١) فينيل

 . أون فلورازيبام

 ٢، ٢، ٢ (١ فينيـل    ٥ داي هيدرو    ٣,١ كلورو   ٧ )١٥
.  أون ٢ بنزوديايبين   ٤,١ هـ   ٢) تراي فلوروايثيل 

 .هاالزيبام

 ب  ١١و  ٣و  ٢) و فلوروفينيل ( ب   ١١ برومو   ١٠ )١٦
نزوديازيبين ب) ٤,١) ( د ٢,٣(تتراهيد روكسازولو   

 .أون)  هـ٥ (٦

 . هالوكسازوالم
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 ١٤٠

 داي ميثيـل    ٨,٢ ب داي هيدرو     ١٢,٨ كلورو   ١١ )١٧
)  د ٢,٣(أوكسـازينو   ) ٣,١( هــ    ٤ ب فينيل    ١٢

 . ديون)  هـ٦ (٧   ٤بنزود يازيبين ) ٤,١(

 .كيتازوالم

 ميثيل  ٤ (– ٢ داي هيدرو    ٤,٢) و كلوروفينيل  (٦  )١٨
ـ   ١ نيترو   ٨)  ببرازينيل ميثيلين  – ١ دازول  هـ أمي
 .  أون١بنزوديازيبين ) ٤,١) (١  ٢,١(

 . لوبرازوالم

 ٣ داي هيـدرو     ٣,١) و كلوروفينيل  (٥ كلورو   ٧ )١٩
 . أون٢ بنزوديازيبين ٤,١ هـ ٢هيدروكسي 

 . مثل أتيفان) لوتازيبام(

 ٣ داي هيدرو    ٣,١) و كلوروفينيل  (– ٥ كلورو   ٧ )٢٠
 ٢ بنزوديازيبين   ٤,١ هـ   ٢ ميثيل   – ١هيدروكسي  

 .أون

 . ازيبام مثل لوكتاميد ولوراميتلوزميت

 ١ فينيـل    ٥ ميثيل   – ١ داي هيدرو    ٣,٢ كلورو   ٧ )٢١
 .  بنزوديازيبين٤,١هـ 
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 ١٤١

 . ميدازيبام مثل نوبريوم

 هـ  ٢ فينيل   ٥ نيترو   ٧ ميثيل   ١ داي هيدرو    ٢,١ )٢٢
 .  بنزوديازيبين٤,١

 . نيميتازيبام

 ٤,١ هــ    ٢ فينيـل    ٥ داي هيدرو    ٣,١ كلورو   ٧ )٢٣
 .  أون٢بنزوديازيبين 

 . ورد أزيبام مثل مادار ومادار نوتين

 فينيـل   ٥ هيدروكسي   ٣ داي هيدرو    ٣,١ كلورو   ٧ )٢٤
أوكازيبام مثـل   .  أون ٢ بنزوديازيبين   ٤,١ هـ   ٢

 . سيتريباكس

 ب تتراهيدر ميثيـل     ١١ و ٧ و ٣ و ٢ كلورو   – ١٠ )٢٥
) ٤,١) (  د٢,٣( ب فينيــــل أوكزولــــو ١١

 .أون)  هـ٥ (٦نزوديازيبين 

 . ٧٩أوكازوالم 

)  بربيونيل ٢ (١ فينيل   ٥ داي هيدرو    ٣,١ كلورو   ٧ )٢٦
 . أون٢ بنزوديازيبين ٤,١ هـ ٢

 . بينازيبام
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 ١٤٢

 داي هيدرو   ٣,١) سيكوبروبيل ميثيل  (١ كلورو   ٧ )٢٧
 . أون٢ بنزديازيبين ٤,١ هـ ٢ فينيل ٥

 . برزيبام مثل ديمترين

 – ١ هيدروكسـي    – ٣ داي هيدرو    ٣,١ كلورو   ٧ )٢٨
 .أون – ٢ بنزوديازيبين ٤,١ هـ ٢ فينيل ٥ميثيل 

 . تيمازيبام مثل نورميزون وليفا نكسول

 داي هيـدرو    ٣,١ بيل   ١ سيكلوهكسان   ٥ كلورو   ٧ )٢٩
 . أون٢ بنزوديازيبين ٤,١ هـ ٢ ميثيل ١

 .  تترازيبام٧

 هــ س    ٤ ميثيل   ١) و كلوروفينيل  (٦ كلورو   ٨ )٣٠
بنزوديازيبين تريازوالم  ) ٤,١) ( أ ٣,٤(ترايازولو  

 . مثل هالسيون

ص إنتـاج شـركة سـيد       أقراأسماسيد  مستحضر   )٣١
 . ١٤لألدوية 

أقراص إنتاج شـركة ممفـيس      إيفاتول  مستحضر   )٣٢
 .لألدوية

                                           
w .١٩٩٥ لسنة ٣٩٩ر الوزاري رقم  مضافَة بالقرا٣٤ حتى ٣١ المواد من -١٤
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 ١٤٣

أقراص إنتاج شـركة ممفـيس      أسموالز  مستحضر   )٣٣
 . لألدوية

أقراص إنتـاج شـركة مصـر       تبدرين  مستحضر   )٣٤
 . للمستحضرات الطبية
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 ١٤٤

    
  للمواد والمستحضرات المؤثِّرة للمواد والمستحضرات المؤثِّرة 

على الحالة النفسيـةـةعلى الحالة النفسي  
 المواد والمستحضرات الواردة في هـذا الجـدول يجـب          
 أن تصرف من الصيدليات بموجـب تـذكرة طبيـة معفـاة            

 ومـن الحـد     ،من شرط سحب التذكرة الطبية من المريض      
 .األقصى للتذكرة الواحدة

 . كبسوالت كورفاس -١

 . أقراص مجرانيل -٢

 . لبوس كافرجوت -٣

 ٢ نيتـرو    ٧  داي هيدرو  ٣,١) و كلوروفيل  (٥مادة   -٤
كلونازيبـام مثـل    .  أون ٢ بنزوديـازيبين    ٤,١هـ  

 . ريفوتريل أقراص نقط

 . لبراكس أقراص -٥
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 ١٤٥

  وزارة الصحة العموميةوزارة الصحة العمومية
    ١٩٦١١٩٦١ لسنة  لسنة ١٧٢١٧٢قرار وزاري رقم قرار وزاري رقم 

 ١٨٢حكام القانون رقـم     بخصوص تنفيذ بعض أ   
في شأن مكافحة المخـدرات وتنظـيم        ١٩٦٠لسنة  

 ١٥تجار فيها استعمالها واإل

  :: العمومية العموميةصحةصحةالالوزير وزير 
 في شأن   ١٩٦٠ لسنة   ١٨٢بعد االطالع على القانون رقم      

 . تجار فيهامكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واإل
وموافقتنا على كتاب اإلدارية العامـة للطـب العالجـي          

  بخصوص إيواء المتقـدمين للعـالج       ١٩٦١/ ٤/ ١بتاريخ  
خاص بمستشفى  من تلقاء أنفسهم من مدمني المخدرات بجناح        

 . األمراض العقلية بالخانكة

  

                                           
w . ١٩٦١ / ٤ / ٢٧ في ٢٤ الجريدة الرسمية العدد -١٥
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 ١٤٦

قــرررقــر  
  : : ١١مادة مادة 
ص جناح بمستشفى األمراض العقلية بالخانكة إليواء       يخص

رات الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهمَوعالج مدمني المخد . 
ل هؤالء المدمنون عزالً تاما عن بـاقي المرضـى،        َويعز
 .مستشفى عالجهمى طبيب أو أكثر من األخصائيين بالويتولَّ

  : : ٢٢مادة مادة 
 علــى وكيــل الــوزارة تنفيــذ هــذا القــرار، ويعمــُل 

 . بالوقائع المصريةُبه من تاريخه، وينشَر
 ١٣٨٠ ذي القعدة سنة ٣

 .١٩٦١بريل سنة إ ١٨: تحريرا في
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 ١٤٧

   العمومية العموميةالصحةالصحةوزارة وزارة 
  ١٩٦٩١٩٦٩ لسنة  لسنة ٤٢٩٤٢٩قرار وزاري رقم قرار وزاري رقم 

ع بالشروط الواجب توافرها في المخزن والمستود     
المرةتجار في الجواهر     لإل عدوبيانـات طلـب     المخد 

 ١٦ الترخيص واألوراق والرسومات المرافقة لها

  : : الصحةالصحةوزير وزير 
 في شأن   ١٩٦٠ لسنة   ١٨٢بعد االطالع على القانون رقم      

 . مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها
 . وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

قـرررقـر  
  : : ١١مادة مادة 
قدم طلب الترخيص إلى مـديريات الشـئون الصـحية          َي

 : المختصة مشتمالً على البيانات اآلتية

                                           
w . ١٩٦٩ / ١١ / ١٨ في ٢٦٧ الجريدة الرسمية العدد -١٦
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 ١٤٨

 وإذا كـان    ،اسم الطالب كامالً، وعنـوان مسـكنه       -١
 ا من إحدى شـركات القطـاع العـام        َالطلب مقد؛م 

 .فيجب أن يذكَر في الطلب اسم ممثل الشركة

بيان كامل عـن موقـع المخـزن أو المسـتودع            -٢
 واسـم   ، ورقـم العقـار    ،رخيص بـه  المطلوب الت 

  وقسـم الشـرطة الواقـع       ، واسم الشارع  ،صاحبه
 وأسماء الحـائزين للمحـال      ،في دائرته هذا العقار   

 المخزن أو المستودع من الجهات األربع      ُالتي تحد  .
 : ويرفَق بالطلب األوراق اآلتية والرسومات اآلتية

ع  وتُعفَى منها شركات القطا    ،صحيفة الحالة الجنائية   •
 .العام

 ثالث رسومات هندسية علـى ورق متـين موقعـا           •
عليها من أحد المهندسين أعضـاء نقابـة المهـن          

 :  ويجب أن يشتمل الرسم على ما يأتي،الهندسية

رسم إرشادي يبين موقع المخـزن أو المسـتودع          -أ 
 .بالنسبة للشوارع والميادين المحيطة به

ن ي مب ١٠٠: ١ مقياس رسمه عن     مسقط أفقي ال يقلُّ    -ب 
w والمنافذ الموجودة   ،عليه أبعاد المخزن أو المستودع    
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 ١٤٩

 وطريقة صرف المياه إذا كان      ، والمورد المائي  ،فيه
ا بهاَمزود. 

 . قطاع رأسي يبين ارتفاع المخزن أو المستودع -ج 

  : : ٢٢مادة مادة 
 : يجب أن تتوافر في المخزن أو المستودع الشروط اآلتية

  ،الـدبش أن يكون مبنى المخزن أو المستودع من         -١
  ويكون السـقف    ، أو الخرسانة  ،أو الطوب األحمر  

من الخرسانة المسلحة أو من أية مادة أخرى توافق         
 وبارتفاع  ،عليها الجهات المختصة بإجراء المعاينة    

 . مترا على األقل٢,٧٠ِّ

تكون جميع المباني واألرضيات وغيرهـا قويـة         -٢
 ويدهن أسـفل الحـوائط باألسـمنت        ،ونظيفة دائما 

  ، مترا علـى األقـل     ١,٥٠ألملس السميك بارتفاع    ا
رشَُّثمن بالزيت ويدهما فوق ذلك بالجير العادي ي . 

أن يكون الضوء والتهوية بالمخزن أو المسـتودع         -٣
  وإذا كانت به نوافـذ أو فتحـات فتُوضـع           ،كافيين

wعليها قضبان حديدية قوية وثابتـة مغطـاة بسـلك          
w
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 ١٥٠

 . ضيق النسيج

المخزن أو المستودع بمادة غيـر   أن تُغطَى أرضية     -٤
 .قابلة لنفاذ السائل، وأن تخلو من الرشح دائما

٥-    فيجـب  ؛د بالمياهَإذا كان المخزن أو المستودع مزو 
 فإذا  ،أن يكون من المورد العمومي للمياه المرشحة      

  أو كان بعيدا عـن المخـزن        ،لم يتوفر هذا المورد   
ـ           وز أو المستودع بمسافة تزيد على مائة متـر فيج

أن يكون المورد المائي من طلمبة ماصـة كابسـة          
  مترا مـن أي مصـدر       ٢٥ عن   على مسافة ال تقلُّ   

 ٣٠ عمقهـا عـن      من مصادر تلوث المياه وال يقلُّ     
  بشرط أن يثبت من تحليـل وزارة الصـحة          ،مترا

 أن مياه الطلمبـة صـالحة لالسـتعمال اآلدمـي          
يشـترط   و ،من الوجهتين الكيميائية والبكتريولوجية   

 في حالة وجود المورد المائي أن يكون بـالمخزن         
أو المستودع أحواض غسيل من الصيني أو الفخار        

صل بماسـورة لصـرف     المزجج أسفلها بسيفون يتَّ   
المياه حسب طريقة التصريف المبينة على الرسـم        

w . الكروكي الهندسي
w
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 ١٥١

 يجب أن يكون المخزن أو المستودع خاليـا تمامـا           -٦
 تكـون تحـت     مواسير، كما يجب أالَّ   ال من فتحات 

أرضية المخزن أو المسـتودع شـيء مـن هـذه           
 . المواسير أو الخزانات أو مجاري الصرف

٧-   بالمخزن أو المستودع دواليـب ذات       َيجب أن تُعد 
 . أقفال قوية لحفظ الجواهر المخدرة

  : : ٣٣مادة مادة 
  هـذا القـرار فـي الوقـائع المصـرية، ويعمـُل             ُينشَر

 . نشرهبه من تاريخ 
 . هـ١٣٨٩ شعبان سنة ١٧

 . ١٩٦٩ أكتوبر سنة ٢٩: تحريرا في
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 ١٥٢

  قرار رئيس جمهورية مصر العربيةقرار رئيس جمهورية مصر العربية
  ١٩٨٦١٩٨٦لسنة لسنة ) ) ٤٥٠٤٥٠((رقم رقم 

 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعالج اإلدمان
 رئيس الجمهورية

 ..بعد االطالع على الدستور

قــرررقــر  
  : : المادة األولىالمادة األولى

 اإلدمـان برئاسـة     ل المجلس القومي لمكافحة وعالج    يشكَّ
 : رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من

 .وزير التأمينات االجتماعية والشئون االجتماعية -
 . وزير القوى العاملة والتدريب -

 . وزير العدل -

 . وزير اإلعالم -

 . وزير الحكم المحلي -
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 ١٥٣

 . وزير األوقاف -

 .وزير التربية والتعليم -

 .وزير الثقافة -

 . وزير التعليم العالي -

- ةوزير الصح . 

 . وزير الداخلية -

 . رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة -

 . مدير المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية -

ى المجلس اختياره من بين     ويكون للمجلس مقرر يتولَّ    -
 . أعضائه

وللمجلس أن يستعين بمن يرى االستعانة بهم في أعمالـه          
 المخدرات وعالج   من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة     

اإلدمان من بين ذوي الخبرة وأسـاتذة الجامعـات ومراكـز         
البحوث وغيرها دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخـاذ           

 . القرارات

  : : المادة الثانيةالمادة الثانية
المجلس القومي لمكافحة وعالج اإلدمان بما يأتيُيختص  : w
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 ١٥٤

وضع السياسيات المطلوب االلتزام بها في مجـال         -١
 .إلدمانمكافحة وعالج ا

اقتراح التشريعات والنظم الالزمة للنهوض بمكافحة       -٢
 . وعالج اإلدمان

تحديد دور كل من الوزارات والهيئات والمؤسسات        -٣
الحكومية أو العامة أو الخاصة في تنفيـذ بـرامج          
مكافحة وعالج اإلدمان، والتنسيق فيمـا بينهمـا،        

  واالشـتراك   ،د من مساندتها لهـذه البـرامج      والتأكُّ
 . يذهافي تنف

تقييم التجارب الناجحة في مجال مكافحة وعـالج         -٤
 .اإلدمان وتحديد مجاالت االستفادة منها

تقييم نشاط مكافحة وعالج اإلدمـان وإنجازاتـه،         -٥
وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التـي       

 . تعترض ذلك

اإلشراف على تنفيذ اتفاقات المعونة والمسـاعدات        -٦
العتباريـة العامـة    مـة مـن األشـخاص ا      َالمقد 

 أو الهيئات األجنبية لمصر في مجـال        ،أو الخاصة 
w .مكافحة وعالج اإلدمان
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 ١٥٥

نظر المسائل األخرى التي يرى رئـيس المجلـس          -٧
عرضها عليه بحكم اتصـالها بمكافحـة وعـالج         

 .اإلدمان

وللمجلس أن ينشئ لجانًا فرعية طبية ودينية واجتماعيـة         
  للرقابـة والعـالج     ونفسية وأمنية الكتشاف أفضل الطـرق     

 .من اإلدمان

  : : المادة الثالثةالمادة الثالثة
تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وتكون ملِزمة لجميع        

  وعليها اتخاذ اإلجراءات الالزمة     ،ةالوزارات والجهات المعني 
 لتنفيذها، وعلى هذه الجهات تزويـد المجلـس بمـا يطلبـه            

 .صل بنشاطهمن تقارير أو بيانات أو إحصاءات تتَّ

  : : المادة الرابعةالمادة الرابعة
          يجتمع المجلس القومي لمكافحة وعـالج اإلدمـان بنـاء 
على دعوة من رئيسه مرة على األقل كـل ثالثـة شـهور،             

 . ى مقرر المجلس تنظيم أعمالهويتولَّ
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 ١٥٦

  : : المادة الخامسةالمادة الخامسة
ى يكون للمجلس أمانة فنية يرأسها مقرر المجلـس تتـولَّ         

 : المهام اآلتية
  القوميـة للوقايـة والعـالج       إعداد مشروع الخطة   -١

 .من اإلدمان وبرامجها

إبالغ قرارات المجلس القومي لمكافحـة وعـالج         -٢
    ومتابعـة   ،ةاإلدمان إلى الوزارات والجهات المعني 

 . تنفيذها

االتصال بالجهات والهيئـات المحليـة واألجنبيـة         -٣
والدولية لتبادل المعلومات والخبرات فـي مجـال        

 .انالوقاية والعالج من اإلدم

متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلـس         -٤
 وتقـديم تقـارير     ،القومي لمكافحة وعالج اإلدمان   

 .دورية عنها

  : : المادة السابعةالمادة السابعة
 هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمُل به من اليوم          ُينشَر

w . التالي لتاريخ النشر
w
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 ١٥٧

 .١٤٠٧ صفر ٢٢صدر برئاسة الجمهورية في 
 ).١٩٨٦  أكتوبر سنة٢٦(

  حسني مباركحسني مبارك
w
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 ١٥٨

  قرار رئيس جمهورية مصر العربيةقرار رئيس جمهورية مصر العربية
    ١٩٩٠١٩٩٠ لسنة  لسنة ٢٢٨٢٢٨رقم رقم 

بإنشاء وتنظيم سجون خاصة بالمحكوم عليهم في       
 ١٧جرائم المخدرات 

  ::رئيس الجمهوريةرئيس الجمهورية
  ،بعد االطالع على الدستور

  ،وعلى قانون العقوبات
  ،وعلى قانون اإلجراءات الجنائية
  ،١٩٥٦ لسنة ٣٩٦وعلى قانون تنظيم السجون رقم 

وعلى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واإلتجار       
 لسـنة   ١٢٢ل بالقانون رقم    َ المعد ١٩٦٠ لسنة   ١٨٢فيها رقم   
١٩٨٩، 

 لسـنة   ٤٥٠وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية رقـم        
  ، بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعالج اإلدمان١٩٨٦

                                           
w . ١٩٩٠ مايو ٢٤ في ٢١ الجريدة الرسمية العدد -١٧
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 ١٥٩

لصادرة بقـرار وزيـر     وعلى الالئحة الداخلية للسجون ا    
؛ وبناء على ما اقترحه المجلس      ١٩٦١ لسنة   ٧٩الداخلية رقم   

  ،القومي لمكافحة وعالج اإلدمان
 ،وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قــرررقــر  
  : : ١١مادة مادة 

ــوم   ــات المحك ــذ العقوب ــجون خاصــة لتنفي ــأ س  تُنشَ
بها في الجرائم المنصـوص عليهـا فـي قـانون مكافحـة             

 .يم استعمالها واإلتجار فيها المشار إليهالمخدرات وتنظ
د بقرار من وزير الداخليـة الجهـات التـي تُنشَـأ            َوتُحد 

 .فيها هذه السجون

  : : ٢٢مادة مادة 
تخصص بقرار من وزير الداخلية بعض السجون الخاصة        

 إليداع  ؛المشار إليها في المادة السابقة أو أجزاء منفصلة منها        
وص عليها في الفقرة األولى     المحكوم عليهم في الجناية المنص    

w ، من قانون مكافحة المخدرات المشـار إليـه        ٣٧من المادة   
w
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 ١٦٠

عة عليهم في السجون    الذين تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة الموقَّ     
 . الخاصة

 ويجوز عند االقتضاء إيـداعهم فـي أمـاكن تخصـص           
 على أن تُعزل األمـاكن      ،لهم في المؤسسات العقابية األخرى    

 .  وإدارتها عن غيرهافي مبناها

  : : ٣٣مادة مادة 
فيما عدا المحكوم عليهم بعقوبة الحبس يعامـُل المحكـوم          
عليهم الذين ينفِّذون العقوبة بالسجون الخاصة علـى أربـع          
درجات هي الرابعة، والثالثة، والثانية، واألولى ويبدأ تنفيـذ         

 ثم ينقَل تباعا إلى الدرجات األعلـى        ،العقوبة بالدرجة الرابعة  
د مدة بقاء المسجون في كل      َ تُحد ٤مع مراعاة أحكام المادة     و

 : درجة على النحو التالي

  ::المحكوم عليه باألشغال الشاقَّة بنوعيهاالمحكوم عليه باألشغال الشاقَّة بنوعيها) ) أأ
 .  ربع مدة العقوبة المحكوم بها أو ثالث سنوات أيهما أقل

  : : المحكوم عليه بالسجنالمحكوم عليه بالسجن) ) بب
  .ربع مدة العقوبة المحكوم بها أو سنتين أيهما أقل
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 ١٦١

  : : ٤٤مادة مادة 
ل لجنة في كل سجن خاص برئاسة مديره أو من يقوم           تُشكَّ
 وعضوية كلٍّ من الطبيب واألخصـائي االجتمـاعي         ،مقامه
 :  بما يأتيُ وأخصائي نفسي وتختص،للسجن
نقل المحكوم عليه من درجة معاملة إلى درجة أعلى         : أوالً

 : على النحو اآلتي
 ة بمراعـاة سـنه     قبل استيفائه مدة بقائه في الدرج      )  أ

 بناء على ما يقترحـه طبيـب     ؛أو لظروفه الصحية  
 .السجن

بعد فوات نصف المدة المقررة له في درجة معاملته          )  ب
إذا كان حسن السير والسلوك، ويجوز فـي هـذه          
الحالة إعادة المحكوم عليه إلـى درجتـه السـابقة          

ته فيها إذا خالف اللوائح أو التعليماتَالستكمال مد . 

؛إعفاء المحكوم عليه من العمل لظروفه الصـحية       : اثاني 
 . وذلك بناء على ما يوصي به طبيب السجن

 وللنائب العام أو من يفوضه من أعضاء النيابـة العامـة          
 من درجة محاٍم عام على األقل مراجعة أعمال هذه اللجنـة           
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 ١٦٢

 هـذا بحـق مـدير       وإلغاء أو تعديل قراراتها دون أن يخلَّ      
في إلغاء أو تعديل قرارات اللجنة المشـار        مصلحة السجون   

             نإليها، ما لم يصدر قرار في هذا الشأن من النائب العام أو م
 . يفوضه

  : : ٥٥مادة مادة 
ال يجوز السماح بزيارة المحكوم عليه في السـجن، قبـل           

 أو مضـي نصـف المـدة        ،مضي ستة أشهر من بدء التنفيذ     
 .  لجنة إدارة السجن بموافقةالمحكوم بها عليه أيهما أقل، إالَّ

  : : ٦٦مادة مادة 
ى التحاليل الطبيـة الالزمـة      َ وتُجر ،ع الكشف الطبي  يوقَّ
ق من عدم تناول أي من المحكوم عليهم من المـودعين           للتحقُّ

ما دعت الحاجـة     وكلَّ ، وذلك بصفة دورية   ،ألية مادة مخدرة  
 . إلى ذلك

وإذا ثبت من الكشف الطبي أو التحاليل تعاطي السـجين          
ن على مدير السجن تحريـر محضـر         تعي ؛ية مادة مخدرة  أل

 . ورفع األمر إلى النيابة العامة،بالواقعة
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 ١٦٣

  : : ٧٧مادة مادة 
تصدر الالئحة الداخلية للسجون الخاصة بقرار من وزير        

 ، وبعد موافقة النائب العـام     ،الداخلية باالتفاق مع وزير العدل    
 .وأخذ رأي المجلس القومي لمكافحة وعالج اإلدمان

نيـا والقصـوى    ُن هذه الالئحة الحدود الد    يجب أن تتضم  و
لمستوى ونوع المعيشة بالسجن، ونوع األعمال التي تُفرض        
 على المحكـوم علـيهم، ونظـام الزيـارات والمراسـالت           

 . وما يماثلها، وذلك لكل درجة من درجات المعاملة
 وتسري أحكام الالئحة المذكورة على األمـاكن المشـار         

لمادة الثانية من هذا القرار المخصصـة للمحكـوم         إليها في ا  
 من قانون   ٣٧عليهم في الجناية المنصوص عليها في المادة        

  وتنطبق عليهم في هذه األماكن أحكـام المـادتين          ،المخدرات
 .  من هذا القرار٦، ٥

  : : ٨٨مادة مادة 
 تسري أحكام الالئحة التنفيذية الداخلية للسـجن وغيرهـا         

 لسـنة   ٣٩٦ذة لقانون تنظيم السجون رقم      من القرارات المنفِّ  
١٩٥٦       خاص فـي هـذا      ٌ المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص w
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 ١٦٤

 ).٧(القرار أو في القرارات التي تصدر تنفيذًا ألحكام المادة 

  : : ٩٩مادة مادة 
 ينشَر هـذا القـرار فـي الجريـدة الرسـمية، ويعمـُل             

 . به من تاريخ نشره
ـ    ١٢صدر برئاسة الجمهورية فـي        ١٤١٠نة   شـوال س

 ).١٩٩٠ مايو ٧ (

  حسني مباركحسني مبارك
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 ١٦٥

  ١٩٨١١٩٨١ لسنة  لسنة ٥٠٦٥٠٦قرار رقم قرار رقم 
بإضافة بعض المواد والمستحضرات إلى الجداول      

 ١٩٦٠ لسنة ١٨٢الملحقة بالقانون رقم 
  : : الصحةالصحةوزير وزير 

 بشـأن   ١٩٥٥ لسنة   ١٢٧بعد االطالع على القانون رقم      
 ١٩٦٠ لسنة   ١٨٢مزاولة مهنة الصيدلة، وعلى القانون رقم       

شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها،       في  
 بتعـديل   ١٩٧٦ لسـنة    ٢٩٥وعلى القرار الـوزاري رقـم       

الجدولين األول والثالث من القانون المذكور، وعلى القـرار         
 بشأن تنظيم تداول بعـض      ١٩٧٦ لسنة   ٣٠١الوزاري رقم   

  .المستحضرات الصيدلية المؤثِّرة على الحالة النفسيـة
وكيل الـوزارة لقطـاع     / وعلى ما عرضه علينا الدكتور    

 . الشئون الصيدلية

  
  w
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 ١٦٦

  ررررــــقق
  : : ١١مادة مادة 

......... 

  : : ٢٢مادة مادة 
الملحـق  ) ج(إضافة المواد اآلتية إلى الجدول الثالث فقرة        

 :  وهي١٩٨٠ لسنة ١٨٢بقانون المخدرات رقم 
 والمعروف باالسم ) ٤ (٣,٤ ٢مادة ) أ
 مادة ) ب

 السم الدولي غير التجاري والمعروف با
 ).٣ (      ٥٠ (              ) ٢,٥مادة       ) ج

 . ٥والمعروفة باالسم الدولي غير التجاري 

  : : ٣٣مادة مادة 
إخضاع المستحضرات المحتوية على مادة     للمراقبـة           

 لسنة  ٢٩٥بنفس الشروط الواردة بالقرارين الوزاريين رقمي       
 ،ستحضرات الكـودايين  أسوة بم  (١٩٧٦ لسنة   ٣٠١،  ١٩٧٦
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 ١٦٧

 ).والداي هيدروكودايين

  : : ٤٤مادة مادة 
 هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمُل به من تـاريخ          ُينشَر
 . ١٨ وعلى الجهات المختصة تنفيذه ؛نشره

   للصحة  للصحة ةة وزير الدول وزير الدول

                                           
w . ١٩٨٦ / ١١ / ١١ في ٢٥٥ الوقائع المصرية العدد -١٨
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 ١٦٨

    ١٩٨٣١٩٨٣ لسنة  لسنة ٧١١٧١١قرار رقم قرار رقم 
باستبعاد مستحضرات مادة ديكستروبروبوكسفين    

 افق لقانون المخدراتمن الجدول الثالث المر
  : : وزير الدولة للصحةوزير الدولة للصحة

 بشـأن   ١٩٥٥ لسنة   ١٢٧بعد االطالع على القانون رقم      
 . مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له

 في شـأن مكافحـة      ١٩٦٠ لسنة   ١٨٢وعلى القانون رقم    
 . المخدرات وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها

 بتعـديل   ١٩٧٦  لسـنة  ٢٩٥وعلى القرار الوزاري رقم     
 لسـنة   ١٨٢الجدولين األول والثالث المرافقين للقانون رقـم        

 .  المشار إليه١٩٦٠
 بشأن تنظيم   ١٩٧٦ لسنة   ٣٠١وعلى القرار الوزاري رقم     

تداول بعض المستحضرات الصيدلية المؤثِّرة علـى الحالـة         
 . النفسيـة

 ٣٢٣،  ١٩٨١ لسنة   ٣٧٢وعلى القرارين الوزاريين رقم     
w بإضافة مادة ديكتروبروبوكسفين ومستحضراتها     ١٩٨٢لسنة  
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 ١٦٩

 وعلـى مـا     ،إلى الجدول الثالث المرافق لقانون المخـدرات      
 . عرضه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة األدوية

قــرررقــر  
  : : ١١مادة مادة 

 المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على أي نسبة        ُتُستبعد
المستحضـرات  من مادة ديكستروبربوكسفين مـن جـدول        

 المشـار   ١٩٧٦ لسنة   ٣٠١الصادر بها القرار الوزاري رقم      
 .إليه

  : : ٢٢مادة مادة 
 ،تُستثنَى هذه المستحضرات من نظام التوزيع بالحصـص       
 . ويطلَق صرفها طبقًا للطلب الفعلي للصيدليات والمستشفيات

  : : ٣٣مادة مادة 
ات المشار إليها للمرضـى      ُيتمرستحض؛ صرف الم   بنـاء 

ص له في مزاولـة المهنـة       ة طبية من طبيب مرخَّ    على تذكر 
على أن يوقِّع مدير الصيدلة دون التذكرة بما يفيد الصـرف           

w . مع ختمها بخاتم الصيدلية دون االلتزام باالحتفاظ بها
w
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 ١٧٠

  : : ٤٤مادة مادة 
  ويعمـُل   ، هـذا القـرار فـي الوقـائع المصـرية          ُينشَر

 . به من تاريخ نشره

   للصحة للصحةةةوزير الدولوزير الدول
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 ١٧١

  حة والسكانحة والسكانوزارة الصوزارة الص
  ٢٠٠٠٢٠٠٠ لسنة  لسنة ١٧٢١٧٢قرار رقم قرار رقم 

  :: والسكان والسكانالصحةالصحةوزير وزير 
 في شأن   ١٩٥٥ لسنة   ١٢٧بعد االطالع على القانون رقم      

 . مزاولة مهنة الصيدلة والقرارات المنفِّذة له
 في شـأن مكافحـة      ١٩٦٠ لسنة   ١٨٢وعلى القانون رقم    

     عدرات وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها المن ل بالقـانو  َالمخد
 . ١٩٨٩ لسنة ١٢٢رقم 

 في شـأن    ١٩٨٥ لسنة   ٤٨٧وعلى القرار الوزاري رقم     
تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المـؤثِّرة        

 . على الحالة النفسيـة
 فـي شـأن     ١٩٩٧ لسنة   ٤٧وعلى القرار الوزاري رقم     
 . ١٩٨٥ لسنة ٤٨٧تعديل بعض أحكام القرار رقم 

  ة لمراقبة األدويـة بجلسـتها      رته اللجنة ا  َوعلى ما قرلفني
٢٠٠٠/ ٥/ ٢خة َالمؤر . 
 w
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 ١٧٢

وبناء على ما عرضه رئيس اإلدارة المركزيـة للشـئون          
 . الصيدلية

قــرررقــر  
  : : ١١مادة مادة 

إيقاف تصنيع واستيراد المستحضـرات الصـيدلية التـي         
ــادتي  ــن م ــى أي م ــوي عل ــداي (تحت ــايين أو ال الكوك

يما عدا المستحضـرات     وذلك ف  ،أو أمالحهما ) هيدروكودايين
 . المنتَجة على شكل أقماع

  : : ٢٢مادة مادة 
 للمصانع اإلنتاجية بإنتاج هذه األصناف في حـدود         ُيسمح

األرصدة المتواجدة حاليا من هذه المواد وقت تاريخ العمـل          
  ـد         ُبهذا القرار، ويتمحصر هـذه األرصـدة بكشـوف تُعتم ُ  

 المصـانع   ُتُمـنح  و ،من اإلدارة المركزية للشئون الصـيدلية     
        ـيات، والشركات مهلة أقصاها سنة لتصريف ما لديها من كم

  لسـنة   ٤٨٧ق عليها أحكام القرار الوزاري رقم       على أن تُطب 
 . المشار وتعديالته١٩٨٥
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 ١٧٣

  : : ٣٣مادة مادة 
 هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمُل به من اليوم          ُينشَر

 . التالي لتاريخ نشره
  ٢٠٠٠ /٧/ ١: تحريرا في

  الصحةالصحةوزير وزير 
  د إسماعيل سالمد إسماعيل سالم. . أأ
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 ١٧٤

  وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
  ٢٠٠٠٢٠٠٠ لسنة  لسنة ٢٤٠٢٤٠قرارها رقم قرارها رقم 

  : :  والسكان والسكانالصحةالصحةوزير وزير 
 بشـأن   ١٩٥٥ لسنة   ١٢٧بعد االطالع على القانون رقم      

 . مزاولة مهنة الصيدلة
 بشـأن مكافحـة     ١٩٦٠ لسـنة    ١٨٢وعلى القانون رقم    

 . المدخرات
   وعلى محضر اللجنة الفني      خ َة لمراقبـة األدويـة المـؤر

٨/٨/٢٠٠٠ . 
وبناء على ما عرضه رئيس اإلدارة المركزيـة للشـئون          

 . الصيدلية

قــرررقــر  
  : : ١١مادة مادة 
ات الصـيدلية التـي تحتـوي          َتُحدـرستحضة المـيد كم 

w والتي تكـون علـى شـكل        ،على مادة الفئتانيل أو أمالحها    
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 ١٧٥

 أي تركيـز    بحد أقصى خمس الصقات من    (     ) الصقات  
 .في التذكرة الطبية الواحدة

  : : ٢٢مادة مادة 
 هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمُل به من اليوم          ُينشَر

 . التالي لتاريخ نشره
  ٢٠٠٠/ ٩/ ١٣صدر في 

  الصحةالصحةوزير وزير 
  د إسماعيل سالمد إسماعيل سالم. . أأ
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 ١٧٦

  وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
  ٢٠٠٠٢٠٠٠ لسنة  لسنة ٢٨٨٢٨٨قرار رقم قرار رقم 

  : :  والسكان والسكانالصحةالصحةوزير وزير 
 بشـأن   ١٩٥٥ لسنة   ١٢٧طالع على القانون رقم     بعد اال 

 . مزاولة مهنة الصيدلة
 بشـأن مكافحـة     ١٩٦٠ لسـنة    ١٨٢وعلى القانون رقم    

 . المخدرات
 في شـأن    ١٩٨٥ لسنة   ٤٨٧وعلى القرار الوزاري رقم     

تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المـؤثِّرة        
 . على الحالة النفسيـة

خ َدويـة المـؤر   ة الفنية لمراقبـة األ    وعلى محضر اللجن  
٥/٩/٢٠٠٠. 

وبناء على ما عرضه رئيس اإلدارية المركزية للشـئون         
 . الصيدلية
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 ١٧٧

قـــرررقـــر  
  : : ١١مادة مادة 

 عـدا   –إدراج المستحضرات الصيدلية بجميع أشـكالها       
 والتي تحتوي على أي من المواد التالية أو أمالحها          –األقماع  

 لسنة  ٤٨٧فق للقرار الوزاري رقم     ضمن الجدول الثاني المرا   
 :  المشار إليه١٩٨٥

  : : ٢٢مادة مادة 
 هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمُل به من اليوم          ُينشَر

 . التالي لتاريخ نشره
 . ٢٠٠٠/ ١٠/ ٣٠صدر في 

  الصحةالصحةوزير وزير 
  د إسماعيل سالمد إسماعيل سالم. . أأ
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 ١٧٨

  وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
  ٢٠٠٠٢٠٠٠ لسنة  لسنة ١٦٥١٦٥قرار رقم قرار رقم 

المواد إلى الجداول الملحقة    في شأن إضافة بعض     
 ل  المعد١٩٦٠ لسنة ١٨٢بقانون المخدرات رقم 

  : :  والسكان والسكانالصحةالصحةوزير وزير 
 في شأن   ١٩٦٠ لسنة   ١٨٢بعد االطالع على القانون رقم      

       عـدل َمكافحة المدخرات وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها، الم
 . ١٩٨٩ لسنة ١٢٢بالقانون رقم 

 . ١٩٦١لمخدرات لسنة وعلى االتفاقية الوحيدة ل
 . ١٩٧١وعلى اتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة 

وعلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع        
 . ١٩٨٨في المخدرات والمؤثِّرات العقلية لسنة 

 في شأن   ١٩٨٥ لسنة   ٤٨٧وعلى قرار وزير الصحة رقم      
لية المـؤثِّرة   ات الصيد َتنظيم تداول بعض المواد والمستحضر    

 . على الحالة النفسيـة
   قدعلى المذكِّرة الم شـكَّ      َوبناءلة مة من اللجنة الثالثيـة الم w
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 ١٧٩

ن بوزارة العدل الداخلية، والصحة والسكانمن ممثلي. 
وبناء على ما عرضه رئيس اإلدارة المركزيـة للشـئون          

 . الصيدلية

قــرررقــر  
  : : ١١مادة مادة 

الملحـق  ) ١( الجدول رقـم     يضافُ إلى القسم الثاني من    
 :  المشار إليه المواد اآلتية١٩٦٠ لسنة ١٨٢بالقانون رقم 

  : : م إيهم إيهإإدي دي ) ) ١١
 ميثيل فين إثيـل     – ألفا   – ثنائي ميثوكسي    – ٥،  ٢ –) +(
 . أمين

  : : أم دي إيه أمأم دي إيه أم) ) ٢٢
 ثنـائي   –ميثيلـين    (– ٤,٣ – ثنائي ميثيل    –ن، ألفا   ) +(

 . فين إيثيل أمين) أوكسي

  : : إيهإيهم دي م دي إإم م إإ) ) ٣٣
ميثيلين ثنـائي    (– ٥,٤ – ميثيل   – ألفا   – ميثوكسي   – ٢
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 ١٨٠

 . فين أثيل أمين) أوكسي

  : :  أثيل أم دي إيه أثيل أم دي إيه––ن ن ) ) ٤٤
ميثيلين ثنـائي    (٤,٣ – ميثيل   – ألفا   – أثيل   – ن   –) +(

 ). أوكسي

  : : م دي إيهم دي إيهإإ هيدروكسي  هيدروكسي ––ن ن ) ) ٥٥
ميثيلين ثنـائي    (٤,٣ – ميثيل   – ألفا   – أثيل   – ن   –) +(

 ).أوكسي

  : : م إيهم إيهإإبي بي ) ) ٦٦
 .  أثيل أمين– ميثيل فين – ألفا – ميثوكسي –بي 

  ::ليفا أمفيتامينليفا أمفيتامين) ) ٧٧
 .  ميثيل فين أثيل أمين– ألفا –) أر (–) -(

  : : ليفوميثامفيتامينليفوميثامفيتامين) ) ٨٨
 .  ن، ألفا ثنائي ميثيل فين أثيل أمين–) -(

  : : م إيهم إيهإإتي تي ) ) ٩٩
w . ميثيل في أثيل أمين–ألفا–ثالثي ميثوكسي– ٥، ٤، ٣) +(
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 ١٨١

  : :  أمفيتامين أمفيتامينإتيلإتيل) ) ١٠١٠
 .  أثيل ألفا ميثيل أمين–ن 

  : : ي تيي تيآآدي أو دي أو ) ) ١١١١
 ثنائي ميثوكسي ألف فـين إثيـل        – ٥,٢ – إثيل   -؛  )+(
 . أمين

  : : ٢٢مادة مادة 
الملحـق  ) ٣(من الجدول رقـم     ) ١ج  (يضافُ إلى الفقرة    
 :  المواد اآلتية١٩٦٠ لسنة ١٨٢بقانون المخدرات رقم 

  : : نورافدريننورافدرين) ) ١١
 . بنزين ميثانول)  أمينو إيثيل– ١( – ألفا –) سإر، آ(

  : : الوباربيتالالوباربيتال) ) ٢٢
 .  ثنائي الليل حمض باربيتيوريك– ٥,٥

  : : بيوتوباربيتاكبيوتوباربيتاك) ) ٣٣
  أثيل حمض باربيتيوريك – ٥ – بيوتيل – ٥,٥

  w
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 ١٨٢

  : : ٣٣مادة مادة 
 ويعمُل به من اليوم     ، هذا القرار في الوقائع المصرية     ُينشَر

 . ٢٠٠١/ ٧/ ٥التالي لتاريخ نشره في 

   والسكان والسكانالصحةالصحة  وزيروزير
  د إسماعيل سالمد إسماعيل سالم. . أأ
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 ١٨٣

  وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
    ٢٠٠١٢٠٠١ لسنة  لسنة ٢٣٨٢٣٨قرار رقم قرار رقم 

  : :  والسكان والسكانالصحةالصحةوزير وزير 
 في شأن   ١٩٥٥ لسنة   ١٢٧بعد االطالع على القانون رقم      

 . مزاولة مهنة الصيادلة والقرارات المنفذة له
 في شـأن مكافحـة      ١٩٦٠ لسنة   ١٨٢وعلى القانون رقم    

ل بالقـانون   َنظيم استعمالها واإلتجار فيها المعد    المخدرات وت 
 . ١٩٨٩ لسنة ١٢٢رقم 

 في شـأن    ١٩٨٥ لسنة   ٤٨٧وعلى القرار الوزاري رقم     
تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المـؤثِّرة        

 . على الحالة النفسيـة
 فـي شـأن     ١٩٩٧ لسنة   ٤٧وعلى القرار الوزاري رقم     

 ١٩٨٥ لسـنة    ٨٧قرار الوزاري رقـم     تعديل بعض أحكام ال   
 . المشار إليه

  ة لمراقبة األدويـة بجلسـتها        َوعلى ما قررته اللجنة الفني
 . ٢٠٠١/ ٩/ ١٧بتاريخ 
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 ١٨٤

وبناء على ما عرضه السـيد الـدكتور رئـيس مركـز            
 . التخطيط والسياسات الدوائية

قــرررقــر  
  : : ١١مادة مادة 

ية إنتاج شـركة اإلسـكندر    ) كوميدال(يضافُ مستحضر   
لألدوية إلى الجدول الثاني الملحق بالقرار الـوزاري رقـم           

 لسـنة   ٤٧ل بالقرار الوزاري رقـم      َ المعد ١٩٨٥ لسنة   ٥٨٧
 .  المشار إليه١٩٩٧

  : : ٢٢مادة مادة 
ينشَر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمُل به من اليوم          

 . التالي لتاريخ نشره
 . ٢٠٠١/ ١٠/ ٣صدر في 

  انان والسك والسكالصحةالصحةوزير وزير 
  د إسماعيل سالمد إسماعيل سالم. . أأ
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 ١٨٥

  قرارات وزارة الصحة والسكانقرارات وزارة الصحة والسكان
    ٢٠٠٢٢٠٠٢ لسنة  لسنة ٥٥٥٥قرار رقم قرار رقم 

  : :  والسكان والسكانالصحةالصحةوزير وزير 
 في شأن   ١٩٥٥ لسنة   ١٢٧بعد االطالع على القانون رقم      

 . مزاولة مهنة الصيدلة والقرارات المنفِّذة له
 في شـأن مكافحـة      ١٩٦٠ لسنة   ١٨٢وعلى القانون رقم    
تعمالها واإلتجار فيها المعدل بالقـانون      المخدرات وتنظيم اس  

 . ١٩٨٩ لسنة ١٢٢رقم 
 في شـأن    ١٩٨٥ لسنة   ٤٨٧وعلى القرار الوزاري رقم     

تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المـؤثِّرة        
 . على الحالة النفسيـة

 فـي شـأن     ١٩٩٧ لسنة   ٤٧وعلى القرار الوزاري رقم     
 ١٩٨٥ لسـنة    ٤٨٧ري رقم   تعديل بعض أحكام القرار الوزا    

 . المشار إليه
وبناء على ما عرضـه السـيد الـدكتور رئـيس اإلدارة            

 . المركزية لشئون الصيدلية
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 ١٨٦

قــرررقــر  
  : : ١١مادة مادة 

بكمية (     )تُضافُ المستحضرات التي تحتوي على مادة     
  ، مجـم فـي الجرعـة الواحـدة        ١٠ مجم إلـى     ٥أكثر من   

 في المستحضـر الواحـد      ) ٪ ٠,٢(إلى  )  ٪ ٠,١(أو بتركيز   
 لسـنة   ٤٨٧للجدول الثاني الملحق بالقرار الـوزاري رقـم         

 .  وتعديالته١٩٨٥

  : : ٢٢مادة مادة 
ينشَر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمُل به من اليوم          

 . التالي لتاريخ نشره
 . ٢٠٠٢/ ٢/ ١٦صدر في 

   والسكان والسكانالصحةالصحةوزير وزير 
  د إسماعيل سالمد إسماعيل سالم. . أأ
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 ١٨٧

  لسكانلسكانوزارة الصحة واوزارة الصحة وا
    ٢٠٠٢٢٠٠٢ لسنة  لسنة ٢٦٩٢٦٩قرار رقم قرار رقم 

  :: والسكان والسكانالصحةالصحةوزير وزير 
 في شأن   ١٩٦٠ لسنة   ١٨٢بعد االطالع على القانون رقم      

مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها وتعديالته       
 . ١٩٦١وعلى االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
 . ١٩٧١وعلى اتفاقية المؤثِّرات العقلية لسنة 

اقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع       وعلى اتف 
 . ١٩٨٨في المخدرات والمؤثِّرات العقلية لسنة 

 في شـأن    ١٩٨٥ لسنة   ٤٨٧وعلى القرار الوزاري رقم     
تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المـؤثِّرة        

 . على الحالة النفسيـة
   قدعلى المذكِّرة الم شـكَّ    مة من ال  َوبناءلة لجنة الثالثيـة الم 

 .  والداخلية، والعدل،من ممثِّلين لوزارات الصحة والسكان
 . وبناء على ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للشئون
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 ١٨٨

قــرررقــر  
  : : ١١مادة مادة 

الملحـق  ) ١(يضافُ إلى القسم الثاني من الجدول رقـم         
 :  المواد اآلتية١٨٢بالقانون رقم 

  سي بي -٢
  داي ميثوكسي فينيثيل أمين – ٥,٢ – برومو -٤
  إم تي إيه -٤

  ميثيل تيوفينيثيل أمين – ٤ –ألفا ميثيل 

  : : ٢٢مادة مادة 
الملحـق  ) ٣(من الجـدول رقـم      ) ج(يضافُ إلى الفقرة    
 :  المشار إليه مادة١٩٦٠ لسنة ١٨٢بقانون المخدرات رقم 

 تش بي إجي 
  حامض هيدروكسي البيوتيرات –جاما 

  : : ٣٣مادة مادة 
wالملحق بقانون  ) ٣(من الجدول رقم    ) د( إلى الفقرة    يضافُ
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 ١٨٩

 : المشار إليه مادة١٩٦٠ لسنة ١٨٢المخدرات رقم 
 توليـل  – بي – ٢ – تراي ميثيل – ٦ن . نـ زولبيديم  

  ١أميدازو 
 .  أسيتاميد٣ – ألفا بيريدين – ٢
 :  أسيتاميد-٣

  : : ٤٤مادة مادة 
القسـم  حشيش ب ) ٥٦(يضافُ إلى الفقرة األولى من البند       

 لسـنة   ١٨٢الملحق بالقانون رقم    ) ١(الثاني من الجدول رقم     
  ،أو الناتج عـن تجفيـف ثمـاره       " المشار إليه عبارة     ١٩٦٠

الـواردة بـذات    " ذكرا أو أنثى  "وذلك  "  أو أوراقه  ،أو أزهاره 
 . الفقرة

  : : ٥٥مادة مادة 
 هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمُل به من اليوم          ُينشَر

 . يخ نشرهالتالي لتار
 ٢٠٠٠/ ٧/ ١تحريرا في 

  وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
w  د إسماعيل سالمد إسماعيل سالم. . أأ
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 ١٩٠

  المذكِّرة اإليضاحية المذكِّرة اإليضاحية 
    ١٩٦٠١٩٦٠ لسنة  لسنة ١٨٢١٨٢للقانون رقم للقانون رقم 

شغلت آفة اإلدمان على المخدرات واإلتجار فيها بال والة         
    ا طويالً، لما جرتاألمور أمد  ة العامـة     ُه من تدهور في الصح

 فأصـبح   ؛ى البشرية فـي الـوطن      وتعطيل القو  ،واألخالق
تهريبها داخل البالد سالحا يلجأ إليه العدو لتحطـيم القـوى           

 . العاملة فيها
ومتاخمة اإلقلـيم   ) مصر وسوريا (ونظرا لقيام الوحدة بين     

 واشتراكه في الحدود مع بعض الـدول        ،السوري اإلسرائيلي 
المصدرة للمخدرات، فقد رؤي أنه من الضـروري وضـع          

  يهـدف   ؛د في اإلقليمـين المصـري والسـوري       موحقانون  
 إلى مكافحة المخدرات وتنظيم اسـتعمالها واإلتجـار فيهـا،          

 ، وردع كلِّ من يسـير فـي طـريقهم         ،بما يكفل زجر الجناة   
وإتاحة الفرصة للمدمن للشفاء من مرضه، وحمايـة رجـال          
السلطة المكلَّـفين بتطبيق هذا القانون، وتـوفير الضـمانات         

كافية لهم، ألداء مهمتهم على خير وجه، وتسـهيل القـبض      ال
w . على عصابات مهربي المخدرات وتجارها
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 ١٩١

 لسـنة   ٣٥١وقد أتيحت بذلك الفرصة لتعديل بقانون رقم        
فق واألهـداف    المعمول به في اإلقليم المصري بما يتَّ       ١٩٥٣

 لـى معالجـة مـا كشـف        إالتي رِمي إليها في الوقت نفسه       
 ملي له من قصور، وقـد أبقـى المشـروع          عنه التطبيق الع  

على كثير من أحكام هذا المرسوم بقانون، وتنـاول التعـديل           
 : بعض مواده على النحو التالي

التي أضيفت إليها بعض الجـرائم  ) ٧(عدلت المادة   -١
التي تدل على أن مرتكبها ال يؤتمن على اإلتجـار          
في الجواهر المخدرة، وروعي في ذلك أن الجرائم        

 والتـي   ، عليها قانون العقوبات السوري    َلتي نص ا
 .تقابل الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة

 بحيـث يمكـن تطبيقهـا    ) ٨(كما عـدلت المـادة      -٢
على اإلقليم السوري بالجهـات المماثلـة للتقسـيم         

 . اإلداري في اإلقليم المصري

رؤي سبيل التيسير على الصيادلة في أداء مهمتهم         -٣
نهم بتقديم كشف تفصـيلي عـن الـوارد       االكتفاء م 

     رة مرتـين  َوالمصروف والباقي من الجواهر المخد
wويوليـو  ) كـانون ثـانٍ   (من كل عام شهري يناير      
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 ١٩٢

ات، مع إفسـاح المهلـة      َبدالً من أربع مر   ) تموز(
خمسة عشر يوما األولى من الشهر الواجب إرسال        
الكشف خالله بدالً من األسبوع األول، كمـا كـان          

ا في المادة    َمقرمن المرسوم بقـانون سـالف       ٢٣ر 
 . الذكر

 المشروع عند الكالم على العقوبات خطـة        واختطَّ -٤
  ا لخطورة الجاني ودرجة      ُتهدف إلى التدرج فيها تبع

ت المادة   فنص ؛ ومدى ترديه في هوة اإلجرام     ،إثمه
 على العقاب لكل من جلب جواهر مخدرة قبـل       ٣٣

لمنصـوص عليـه فـي     الحصول على الترخيص ا   
 أو  ، أو فصل  ، أو استخرج  ،، وكذا لمن أنتج   ٣المادة  

 .  وكان ذلك بقصد اإلتجار؛صنع جوهرا مخدرا

على عقوبة األشغال الشاقَّة    ) ٣٤(ت المادة   ونص
 خطورة من الفئة المشار     المؤبدة أو المؤقَّتة لفئة أقلَّ    

 إليها في المادة السـابقة، وهـي فئـة المتِجـرين           
  وزراعي النباتـات والـواردة      ،في المواد المخدرة  
والمتِجرين فيها، وكـذا مـن      ) ٥(في الجدول رقم    

w ص لهم حيازة جـواهر مخـدرة السـتعمالها         رخَّ
w
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 ١٩٣

وا أو هيئوا مكانًـا     ُ ومن أداروا أو أعد    ،في أغراض 
 . لتعاطي المخدرات

 ا تعرإلى حالـة تقـديم     ) ٣٥(ضت المادة   َوأخير
درة للتعاطي بغير مقابـل، أو تسـهيل        جواهر مخ 

 ـا     َتعاطيها، وقروهـي   ؛رت لها عقوبة أخف نوع 
  َهـذا، وقـد نُـص     . عقوبة األشغال الشاقَّة المؤقَّتة   

 في الفقرة األخيرة لكل من هـذه المـواد الـثالث           
 أو إذا كـان     ،على تشديد العقوبة في حالة العـود      

ـ        وميين الجاني من الموظَّفين أو المسـتخدمين العم
 المنوط بهم مكافحة المـواد المخـدرة أو الرقابـة          

  أو كان مـن المـوظَّفين       ،على تداولها أو حيازتها   
أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهـم صـلة         

 .بهذه المواد من أي نوع كان
ــار   -٥ ــاة المش ــة الجن ــورة فئ ــى خط ــرا إل  ونظ

 َ فقد رؤي أن يـنص     ٣٥،  ٣٤،  ٣٣إليهم في المواد    
  ١٧ على عدم جواز تطبيـق المـادة         ٣٦لمادة  في ا 

  ٢٤٣ أو المـادة     ،من قانون العقوبـات المصـري     
w من قانون العقوبات السوري علـى أيـة جريمـة          
w
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 ١٩٤

 .من الجرائم المنصوص عليها فيها

٦- علـى اسـتعمال الرأفـة       ٣٧ فـي المـادة      َونُص  
 أو االســتعمال ،مــع المجــرم بقصــد التعــاطي

ـ     ؛الشخصي  جن أو الغرامـة     وجِعلَت العقوبـة الس
 ،من خمسمائة جنيه إلى ثالثة آالف جنيه مصـري        

أو من خمسة آالف ليرة إلى ثالثـين ألـف ليـرة            
 سورية، مع النص على حد أدنى لعقوبـة الحـبس          

  ، عقوبـات مصـري    ١٧في حالة تطبيق المـادة      
 عقوبات سوري هو الحـبس لمـدة        ٢٤٣أو المادة   
مة عليه ردع  وقد روعي في توقيع الغرا     ،ستة أشهر 

 أمثاله بجعلهم أمام خطـر فقـد أمـوالهم، فضـالً           
عن إيداعهم في السجن لعلهم يثوبون إلى رشـدهم         

 .فال يحرصون على تعاطي المخدرات

 وأسوة بما هـو     ،وأخذًا بتوصيات األمم المتحدة   
 بــع فــي بعــض الــبالد المتمدينــة، وعطفًــا متَّ

مـل  على مرضى اإلدمان على المواد المخدرة والع      
 اُستُحِدثَت الفقرة الثانية    ؛على عالجها من هذا الدواء    

w علـى جـواز أن تـأمر        ُوتنص). ٣٧(من المادة   
w
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 ١٩٥

المحكمة بإيداع من ثبـت إدمانـه علـى تعـاطي           
المخدرات إحدى المصحات التي تُنشَأ لهذا الغرض       
ليعالج فيها، وذلك بـدالً مـن العقوبـة المقـررة           

 للمدمن على اإلقبـال     لجريمته، وكما رؤي تشجيعا   
على هذا العالج عدم جواز رفع الدعوى الجنائيـة         

م من تلقاء نفسه للعالج بالمصحةَعليه إذا ما تقد . 
ة وعاد بعد خروجـه         ولمدخل المصح نا كان م

منها إلى استعمال المخدرات قبل انقضـاء خمـس         
 سنوات على ذلك أو من دخلها أكثر من مرة هـو           

  َ فقد نُص  ؛مر شخص لم يجد العالج معه     في واقع األ  
على أنه في هذه الحالة ال يجوز أن يودع المصحة          

 . ثانية
 نصـا جديـدا     ٣٨واستحدث المشروع في المـادة       -٧

 ، أو اشـترى   ، أو أحرز  ،يتناول عقاب كل من حاز    
  ، أو فصـل   ، أو استخرج  ، أو أنتج  ، أو نقل  ،مأو سلَّ 

غيـر قصـد     وكان ذلك ب   ؛أو صنع جواهر مخدرة   
 أو االسـتعمال الشخصـي،      ، أو التعاطي  ،اإلتجار

wوذلك حتى يحيط القانون بكافـة الحـاالت التـي          
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 ١٩٦

ر أن تحدث عمالً وقد يفلت فيها حائز المادة         َصويتُّ
 . المخدرة بغير قصد اإلتجار أو التعاطي من العقاب

نصا يعاقَب  ) ٣٩(كما استحدث المشروع في المادة       -٨
 أو هيـئ    َ ضِبطَ في مكـان ُأِعـد       من بالحبس كلَّ 

 لتعاطي المخدرات وكان يجـري فيهـا تعاطيهـا         
  بـذلك أو هـؤالء األشـخاص الـذين          ،مع علمه 

  أن وجـودهم    وإن لم يثبت تعاطيهم المخـدرات إالَّ      
في مثل هذه األمكنة التي يجـري فيهـا تعاطيهـا           

  ؛يرشحهم لذلك رؤي وضع عقوبـة مخففـة لهـم         
 . يادها أو التواجد فيهاحتى يحجبوا من ارت

  ، أو أصـول   ،ونظرا ألن الـزوج أو الزوجـة      
   أعد نأو هيأ المكـان الـذي يجـري         َأو فروع م  

فيه تعاطي المخدرات قد تضطرهم صـلة القربـى         
إلى التواجد فيه دون رغبة في مشاركة الحاضرين        

ثمهم، فقد رؤي النص على إعفائهم من حكم هـذه          إ
 . المادة

 تطبيق القانون، وحمايـة لرجـال       ولضمان سالمة  -٩
       ضهم ُالسلطة القائمين على تنفيذه، لما لوحظ من تعر w
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 ١٩٧

للخطر أثناء القيام بـواجبهم فـي ضـبط جـرائم           
       يتعد نرات، رؤي تشديد العقوبة على كلِّ مى َالمخد

عليهم أو يقاومهم بالقوة أو العنـف أثنـاء تأديـة           
 عقوبة  على) ٤٠(ت المادة    فنص ؛وظيفتهم أو بسببها  

 ي َالسجن لمجروعلى عقوبة األشغال الشاقَّة     ،د التعد 
 ،المؤقَّتة إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضـرب        

 أو نشأ عنه عاهـة مسـتديمة يسـتحيل          ،أو جرح 
برؤها، وعلى عقوبة األشغال الشـاقَّة المؤبـدة إذا         

. أفضى الضرب أو الجرح المذكور إلـى الوفـاة         
قوبة اإلعدام في حالـة     على ع ) ٤١(ت المادة   ونص

القتل العمد، كما حرص المشـروع علـى تشـديد          
العقوبة إذا وقعت جريمة التعدي البسيط أو التعدي        
الذي نشأت عنه عاهة مستديمة من أحـد رجـال          

  وهـو   ،السلطة المنوط بهم المحافظة على األمـن      
 ما قد يحـدث بسـبب محاولتـه تمكـين الجنـاة            

 . لجاني يحمل سالحا وكذا إذا كان ا،من الفرار

تعديالً يقضـي   ) ٤٥(وأضاف المشروع في المادة      -١٠
بأن يرد اإلغالق في جميع المحال غير المسـكونة         
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 ١٩٨

 عدة للسكنى بدالً من قصره على المحال التي        َأو الم
) ٣٨(يدخلها الجمهور، كما كان الحال في المـادة         

 حتى  ١٩٥٢لسنة  ) ٣٥١(من المرسوم بقانون رقم     
 حـال الخاصـة كالمخـازن التـي        تشمل جميع الم  

للسكنىُال يرتادها الجمهور وال تُعد  . 

حكما جديدا بقصد تسـهيل     ) ٤٨(واستحدثت المادة    -١١
 القبض على مهربي المخدرات، ورغبـة الكشـف        
عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فـي هـذا         

 رة       َالقانون، فنُصعفَى من العقوبات المقرعلى أن ي 
 من بادر من الجنـاة       كلُّ ٣٥،  ٣٤ ،٣٣في المواد   

بإبالغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها،        
فإذا حصل اإلبالغ بعـد علـم السـلطات العامـة           

 ل اإلبالغ فعالً إلى ضـبط        بالجريمة تعين أن يوص
 . باقي الجناة

١٢- على عدم جواز الحكم بوقـف      ) ٤٦(ت المادة   نص
 إحـدى الجـرائم     التنفيذ لمن سبق الحكم عليه فـي      

المنصوص عليه في هذا القانون، ذلك أن مثل هذا         
wالشخص الذي يعود إلى مخالفة هذا القـانون بأيـة          
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 ١٩٩

صورة كانت ال يستهان أن يوقـف تنفيـذ الحكـم           
 .الصادر بالعقوبة عليه

وأخيرا جمع المشروع في الجداول المرافقة أنـواع         -١٣
الجواهر المخدرة المحظورة حيازتها أو إحرازهـا       

 في األحوال والشروط التـي      على أي وجه كان إالَّ    
َنص   للـوزير  ) ٣٢(ل فـي المـادة      َ عليها، وخـو

  ، أو باإلضـافة   ،المختص أن يعدل فيهـا بالحـذف      
 . أو بتغيير النسب الواردة فيها

ف وزير الداخلية بعرض مشـروع هـذا        َويتشر
 القانون على السـيد رئـيس الجمهوريـة مفرغًـا          

 .ها مجلس الدولةَقانونية التي أقرفي الصيغة ال

  ))المركزيالمركزي((وزير الداخلية وزير الداخلية 
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