
 3102( لدنة 7رقم ) قانهن المخدرات والمؤثرات العقلية

 رئيس الدلظة الؾطشية الفلدظيشية
  ،وتعديالتو 3002بعد االطالع على القانؾن األساسي لدشة 
وتعديالتىىىىو السعسىىىىؾل بىىىىو  ىىىىي  حا غىىىىات  0611لدىىىىشة  (00)وعلىىىىى نىىىىانؾن العقىىىىانير الخظىىىىرة رنىىىىؼ 

 الزفة،
 وتعديالتو السعسؾل بو  ي  حا غات غزة، 0693لدشة  (06)وعلى نانؾن السخدرات رنؼ 

السعسىىؾل بىىو  ىىي  حا غىىات غىىزة بذىى ن  0691لدىىشة  (13)وعلىىى نىىرار الحىىااؼ االارم العىىام رنىىؼ 
 صرف  كا آت للزابظيؽ والسرشديؽ  ي نزايا السخدرات،

 م وتعديالتو السعسؾل بو  ي  حا غات نظاع غزة،0643لدشة  (124)وعلى األ ر رنؼ 
 م وتعديالتو السعسؾل بو  ي  حا غات الزفة،0641لدشة  (115)األ ر رنؼ  وعلى

 وعلى  ذروع القانؾن السقدم  ؽ  جلس الؾزراء،
 (  شو،40وعلى الشغام الداخلي للسجلس التذريعي، السيسا السالة )

 م،30/05/3002 بتاريخ: ي جلدتو السشعقدة  وبشاًء على  ا أنره السجلس التذريعي
 وتعديالتو، 3002(  ؽ القانؾن األساسي لدشة 10ح القانؾن  ردرًا بقؾة السالة )وبعد أن أصب

 باسؼ هللا ثؼ باسؼ الذعب العربي الفلدظيشي،
 القانؾن التالي: صدر

 

 

 الفرل األول
 التعاريف واألحكام العامة

 (0مادة )
ليىا ألنىاه  ىا لىؼ تىدل يكؾن للكلسات و العبارات التالية الؾارلة  ي ىذا القانؾن السعىاني السخررىة 

 القريشة على خالف  ذلػ:
 : وزارة الرحة.الــهزارة
 : وزير الرحة.الـهزير

 : االارة العا ة للريدلة بؾزارة الرحة.الجهـــة اإلدارية
 : االارة العا ة لسكا حة السخدرات بؾزارة الداخلية.المخترة اإلدارة



 والسؤثرات العقلية.: اللجشة الؾطشية لذؤون السخدرات اللجنة الهطنية
 الرشدوق الؾطشي لسكا حة السخدرات والسؤثرات العقلية.الرندوق: 

 لجشة ااشراف والرعاية السذكلة بسؾجب ىذا القانؾن. لجنة اإلشراف: 
لسؾال السخدرة والسؤثرات العقلية والدالئف والبذور والشباتات وتشدرج لنؾائؼ األلوية العا ة : الجداول
 .(00،6،5،4،9،1،1،2،3،0) الجداولضسؽ 

ــــدرة ـــهاد المخــ ( 1،2،3،0) الجىىىداول: كىىىا  ىىىالة طبيعيىىىة أو تركيبيىىىة  ىىىؽ السىىىؾال السدرجىىىة  ىىىي الم
 .السلحقة بيذا القانؾن 
 (.5،4،9،1) الجداول: كا  الة طبيعية أو تركيبية  ؽ السؾال السدرجة  ي المؤثرات العقلية

 (.00، 6) يؽؾال السدرجة  ي الجدول: كا  الة طبيعية أو تركيبية  ؽ السالدالئف
تذسا الشباتات والبذور السراقبة أو أم جزء  شيا أو أم طؾر  ؽ أطؾار نسؾىا وعلى أم النباتات: 

 (.1الجدول رنؼ ) ؽ  القدؼ الثانيشكا كانت أو وجدت وتشدرج ضسؽ 
  التيا األولية.:  را السؾال السخدرة أو السؤثرات العقلية عؽ أصليا الشباتي أو  ؽ اإلنتـــاج
: جسيع العسليىات غيىر اانتىاج التىي يىتؼ بيىا الحرىؾل علىى  ىؾال  خىدرة أو  ىؤثرات عقليىة الرنـع

وتذسا التشكية واالستخراج، والتركيب، واالخال، وتحؾيا السخدر أو السؤثر العقلي إلى أية صؾرة 
 ًء على وصفة طبية.خرى  شو، وصشع  دتحزرات غير التي يتؼ تركيبيا  ؽ نبا الريدليات بشاأ

: كىىا عسىىا  ىىؽ أعسىىال البىىذر بقرىىد اانبىىات أو  ىىؽ أعسىىال العشايىىة بالشبىىات  شىىذ بىىدء نسىىؾه الزراعــة
وحتى نزجو وجشيو وتذسا التعا ا  ع أم جزء  ؽ الشبات أو  ع بذوره  ي أم طؾر  ىؽ أطىؾار 

 نسؾىا.
برىىؾرة غيىىر  اخراجيىىا  شيىىإأو  لدىىظيؽ : جلىىب السىىؾال السخىىدرة أو السىىؤثرات العقليىىة إلىىى التهريــ 

   ذروعة ويذسا نقا تلػ السؾال بظريقة العبؾر برؾرة غير  ذروعة.
  لدظيؽ.تحريػ السؾال السخدرة أو السؤثرات العقلية  ؽ  كان إلى آخر لاخا النقل: 
 بإنتاجيىا العقليىة السىؤثرات أو السباشىر أو غيىر السباشىر بىالسؾال السخىدرة التعا ىا : احتىرافاإلتجار
 تغييرىىا أو إحرازىىا، أو حيازتيا، أو تدلسيا أو تدليسيا، أو استخراجيا، أو صشعيا، أو راعتياز  أو
 إرسىاليا أو  ييىا، الدسدىرة أو صىر يا أو تبالليىا أو عشيىا التشىازل أو للبيىع عرضىيا أو تؾزيعيا، أو

 بيىىا، السدىىسؾح الحىىاالت غيىىر  ىىي ذلىىػ وكىىا ؛ تغييرىىىا أو اسىىتيرالىا، أو نقليىىا، أو العبىىؾر بظريقىىة
 . شفعة أو نقدم أو عيشي وبسقابا الربح آخر وبقرد نانؾن  أم أو القانؾن  ىذا أحكام بسؾجب

 : الريدليات و دتؾلعات و رانع األلوية السرخص بيا.المؤسدات الريدالنية

 (3 الة )



يىع يحغىر صىشع أو إنتىاج أو اسىتيرال أو ترىدير أو نقىا أو تسلىػ أو حيىازة أو إحىراز أو شىراء أو ب
أو تدليؼ أو تدلؼ أو تبالل أو ااتجار أو تسؾيا أو تعاطي السؾال السخىدرة أو السىؤثرات العقليىة أو 

أو تدىييا ذلىػ أو التشىازل عشيىا أو التعا ىا  ييىا ب يىة صىؾرة  الدالئف أو صر يا أو وصىفيا طبيىاً 
 القانؾن. اانت أو التؾسط  ي شيء  ؽ ذلػ إال  ي األحؾال وبالذروط السشرؾص علييا  ي ىذا

 (2 الة )
يحغر زراعة أو استيرال أو ترىدير أو نقىا أو تسلىػ أو حيىازة أو إحىراز أو شىراء أو بيىع أو تدىليؼ 

( أو 1الجىدول رنىؼ )القدىؼ الثىاني  ىؽ أو تدلؼ أو تبالل أو تعىاطي نبىات  ىؽ الشباتىات السبيشىة  ىي 
أطىؾار نسىؾه وبىذره أو التؾسىط االتجار فيو أو التشازل عشو أو أم جزء  ؽ أجزائو  ي أم طؾر  ؽ 

  ي شيء  ؽ ذلػ إال  ي األحؾال وبالذروط السشرؾص علييا  ي ىذا القانؾن.

 الفرل الثاني
 اللجنة الهطنية لذؤون المخدرات والمؤثرات العقلية

 (1 الة )
تذكا بسؾجب ىىذا القىانؾن لجشىة وطشيىة لذىؤون السخىدرات والسىؤثرات العقليىة ، برئاسىة وكيىا وزارة 

 ة وعزؾية كا  ؽ:الرح
 نائبًا للرئيس       وكيا وزارة العدل .0
 عزؾا       وكيا وزارة األوناف والذؤون الديشية .3
 عزؾا         وكيا وزارة التربية والتعليؼ  .2
 عزؾا                 وكيا وزارة الزراعة .1
 عزؾا       وكيا وزارة الذؤون االجتساعية  .1
 عزؾًا                وكيا وزارة الذباب والرياضة .9
 وكيا وزارة شؤون السرأة                                         عزؾاً  .4
 عزؾًا      دير عام االارة العا ة للذرطة الجشائية الدولية )االنتربؾل( .5
 عزؾًا        دير االارة العا ة لسكا حة السخدرات  .6

 

 

 (5مادة )
 تختص اللجنة الهطنية باآلتي:



الدياسىىىة العا ىىىة السىىىتيرال وترىىىدير وزنتىىىاج وصىىىشع وزراعىىىة السىىىؾال السخىىىدرة ط و الزىىىؾابوضىىىع  .0
 والسؤثرات العقلية واالتجار  ييا.

بيؽ  ختلف الجيات الحكؾ ية وغيىر الحكؾ يىة السعشيىة بذىؤون السىؾال السخىدرة  التعاون تشديق  .3
 والسؤثرات العقلية. 

دىىي و االجتسىىاعي للسىىىد شيؽ إنذىىاء  رىىحات خاصىىة لتىىؾ ير العىىالج الظبىىي و الشفالتؾصىىية ب .2
 والستعاطيؽ.

وضىىىع خظىىىط الؾنايىىىة والعىىىالج  ىىىي  جىىىال  كا حىىىة االسىىىتعسال غيىىىر السذىىىروع للسىىىؾال السخىىىدرة  .1
 والسؤثرات العقلية.

 والسؤثرات العقلية وسبا  كا حتيا.  السخدرة السؾالإعدال الدراسات والبحؾث عؽ  زار  .1
ويذىىسا ذلىىػ إخزىىاع  شىىاى  والسىىؤثرات العقليىىة وضىىع اسىىتراتيجية نؾ يىىة لسكا حىىة السخىىدرات  .9

 التربيىىىة والبحىىىم العلسىىىي ورعايىىىة الذىىىباب وأجيىىىزة ااعىىىالم لخد ىىىة أىىىىداف  كا حىىىة السخىىىدرات
 .ثرات العقلية غير السذروعةؤ والس

والسىىؤثرات العقليىىة  ؾال السخىىدرةالتؾصىىية بىىإجراء التعىىديالت الالز ىىة علىىى القىىؾانيؽ الستعلقىىة بىىالس .4
 الالز ة لسكا حة أم وسائا تدتحدث للتعا ا  ييا.  واتخاذ ااجراءات

 تابعىىىة تشفيىىىذ السعاىىىىدات الدوليىىىة والسذىىىاركة  ىىىي السىىىؤتسرات واالجتساعىىىات الدوليىىىة واانليسيىىىة  .5
 . غير السذروعة والسؤثرات العقلية ؾال السخدرةالخاصة بسكا حة الس

 

 

 الفرل الثالث
 الرندوق الهطني لمكافحة المخدرات 

 ولجنة اإلشراف والرعاية العقليةوالمؤثرات 
 (9السالة )

 يشذىىى  بسؾجىىىب ىىىىذا القىىىانؾن صىىىشدوق خىىىاص لسكا حىىىة و عىىىالج االل ىىىان و التعىىىاطي ي دىىىسى   -0
 .لية"الرندوق الهطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العق

تكؾن للرشدوق الذخرية االعتبارية ويردر بتشغيسو وبتحديىد تبعيتىو وتسؾيلىو واختراصىاتو  -3
 بشاًء على انتراح اللجشة الؾطشية.  جلس الؾزراءنرار  ؽ 

يكىىىىؾن  ىىىىؽ بىىىىيؽ اختراصىىىىات الرىىىىشدوق تسؾيىىىىا  رىىىىحات ولور عىىىىالج وت ىيىىىىا للسىىىىد شيؽ   -2
 والستعاطيؽ للسؾال السخدرة.



 (4السالة )
ـــةتشذىىى  بسؾجىىىب ىىىىذ القىىىانؾن لجشىىىة تدىىىسى   -0   برئاسىىىة نىىىام بسحكسىىىة لجنـــة اإلشـــراف والرعاي

  االستئشاف وعزؾية كٍا  ؽ:      
  سثا الشيابة. -أ 
  سثا اللجشة الؾطشية. -ب 
  سثا وزارة الرحة. -ج 
  سثا وزارة الداخلية. -ل 
  سثا وزارة الذؤون االجتساعية.  -ه 
تخىىىىتص لجشىىىىة ااشىىىىراف بستابعىىىىة السىىىىد شيؽ والستعىىىىاطيؽ الىىىىذيؽ تىىىى  ر السحكسىىىىة بإيىىىىداعيؼ  ىىىىي  -3

  ؽ تشفيذ عقؾبة الحبس.  رحات خاصة لتؾ ير العالج الظبي و الشفدي و االجتساعي بدالً 
ل  يىىام لجشىىة ااشىىراف و نغىىام العسىىا بيىىا بسؾجىىب نىىرار يرىىدر عىىؽ وزيىىر العىىدل وليىىا ان  -2 ت حىىد 

 .لاء  يا يا بسؽ تراه  شاسباً أتدتعيؽ  ي 

 الفرل الرابع
 الترخيص
 (5السالة )

 تقؾم الؾزارة بسشح الترخيص للجيات السبيشة  ي ىذا القانؾن. -0
 (04،00،00،6وزجراءاتو للجيات السشرؾص علييا  ي السىؾال )ت حدل شروط  شح الترخيص  -3

  ؽ ىذا القانؾن بسؾجب الالئحة التشفيذية للقانؾن.

 (6 الة )
يجىىىؾز التىىىىرخيص للجيىىىات الحكؾ يىىىىة والكليىىىات والسعاىىىىىد الستخررىىىة و رااىىىىز األبحىىىاث العلسيىىىىة 

وذلىػ لغغىرام  ،(1رنىؼ )الجىدول  ىؽ  بالقدؼ الثىانيالسعترف بيا بزراعة أم  ؽ الشباتات السبيشة 
 .بالتشديق  ع وزارة الزراعة ،التي تدتلز يا طبيعة تخرريا ،الظبية أو البحؾث العلسية

 (00 الة )
يجىىؾز التىىرخيص لسرىىانع األلويىىة برىىشع أو إنتىىىاج ألويىىة يىىدخا  ىىي تركيبيىىا  ىىؾال  خىىىدرة أو  .0

  ؤثرات عقلية بالشدب السحدلة  ي الترخيص.
سال السؾال السخدرة أو السؤثرات العقليىة إال  ىي صىشع أو إنتىاج يحغر على ىذه السرانع استع .3

 األلوية السرخص ليا برشعيا أو إنتاجيا. 

 (00 الة )



السؾال السخدرة أو السؤثرات العقليىة إال للجيىات  أو نقا ال يجؾز الترخيص باستيرال أو تردير -0
 ة:ىىاآلتي
 األبحاث العلسية السعترف بيا.الجيات الحكؾ ية والكليات والسعاىد الستخررة و رااز  -أ 
  عا ا التحاليا الكيسيائية أو الرشاعية السرخص ليا. -ب 
 السرخص ليا. العالجية والريدالنية السدتذفيات والسؤسدات -ج 
السىىؾال السخىىدرة أو السىىؤثرات العقليىىة بىىيؽ للتعا ىىا  ىىي حىىدل بقىىرار  ىىؽ الىىؾزير القؾاعىىد السشغسىىة ت   -3

  ؽ ىذه السالة.( 0الجيات السشرؾص علييا  ي الفقرة )

 (03 الة )
ال يجىىؾز لسؾعىىف الجسىىىارك اا ىىراج أو الدىىىساح بترىىدير السىىؾال السخىىىدرة أو السىىؤثرات العقليىىىة  .0

أو ترىدير كتىابي صىالر  ىؽ الجيىة االاريىة  تؾريىدالتي ترىا إلىى الجسىارك إال بسؾجىب إذن 
  ؽ يشؾب عشو.لسؽ صدر باسسو الترخيص أو 

يردر ااذن بعد التثبت  ؽ صالحية السؾال السخدرة والسىؤثرات العقليىة لالسىتعسال و ظابقتيىا  .3
 سؾاصفات والبيانات الؾارلة بترخيص االستيرال أو التردير.لل
ت شغؼ إجراءات التثبت  ؽ صالحية السؾال السخىدرة والسىؤثرات العقليىة لالسىتعسال بقىرار يرىدر  .2

 عؽ الؾزير.
 (02 الة )

ارة العا ة للجسارك  ي حىالتي االسىتيرال أو الترىدير تدىليؼ إذن اا ىراج أو الترىدير على اال .0
وزعالتو إلى الجية االارية وعلىى كىا  ىؽ االارة العا ىة للجسىارك وصىاحب العالنىة االحتفىا  

 بشدخة  ؽ ااذن.
  ؽ تاريخ صدوره. يعتبر ااذن الغيًا إذا لؼ يدتعسا خالل تدعيؽ يؾ اً  .3
اا ىىىىراج عىىىىؽ السىىىىؾال السخىىىىدرة أو السىىىىؤثرات العقليىىىىة أو الدىىىىساح بترىىىىديرىا إال بعىىىىد ال يجىىىىؾز  .2

  الحرؾل على إذن جديد.
 

 (01 الة )
ال يجؾز استيرال السؾال السخدرة أو السؤثرات العقلية أو ترىديرىا أو نقليىا لاخىا طىرول أو شىحشات 

لاخىا طىرول  ىؤ ؽ  –شىة ولؾ كان برىفة عي –، ويجب أن يكؾن إرساليا أخرى  حتؾية على  ؾال 
سىىؼ اسىىؼ السىىالة السخىىدرة أو السىىؤثر العقلىىي بالكا ىىا وطبيعتىىو وكسيتىىو و اعلييىىا، و بىىيؽ علىىى غال يىىا 

 السرسا إليو وعشؾانو.

 (01 الة )



السخترة  شح إذن كتابي بسرور شحشة  ؽ السؾال السخدرة أو السىؤثرات العقليىة عبىر  لإللارةيجؾز 
لشغىىام التدىىليؼ السرانىىب إذا رأى أن ذلىىػ سيدىىاىؼ  ىىي  خىىرى تظبيقىىاً أالفلدىىظيشية إلىىى لولىىة  األراضىىي

 الكذف عؽ األشخاص الذيؽ يذاركؾن  ي نقا الذحشة والجية السرسلة إلييا.

 (09 الة )
يدتثشى  ؽ األحكام الخاصة بشغام االستيرال والتردير والشقا األلوية التي تحتؾم على  ىؾال   -0

لسؾاجيىىىة الحىىىاالت الظارئىىىة وااسىىىعا ات األوليىىىة التىىىي  خىىىدرة أو  ىىىؤثرات عقليىىىة وتكىىىؾن الز ىىىة 
تحسليا وسائا الشقا الدولية عشد لخؾليا أو خروجيا  ؽ البالل عبر السشا ذ القانؾنيىة بذىرط أن 

بيىىا  ىىؽ الدولىىة السرىىدرة، وأن يقىىؾم السدىىؤول عىىؽ وسىىيلة الشقىىا بىىإبال  سىىلظات  يكىىؾن  رىىرحاً 
 عشد السغالرة.السشفذ باأللوية التي يحسليا عشد الؾصؾل و 

ل كسيىىىات األلويىىىة السذىىىار إلييىىىا  ىىىي الفقىىىرة ) -3   وتىىىداوليا(  ىىىؽ ىىىىذه السىىىالة وطريقىىىة صىىىر يا 0ت حىىىد 
 بقرار يردر عؽ الؾزير.

 (04 الة )
ال يجىىؾز التىىرخيص بالتعا ىىا  ىىي السىىؾال السخىىدرة أو السىىؤثرات العقليىىة إال للجيىىات السشرىىؾص  -0

 (  ؽ ىذا القانؾن.00علييا  ي السالة )
يىىىرخص بااتجىىىار  ىىىي السىىىؾال السخىىىدرة أو السىىىؤثرات العقليىىىة إال للسؤسدىىىات الرىىىيدالنية التىىىي ال  -3

 تتؾا ر  ييا الذروط التي يردر بتحديدىا نرار  ؽ الؾزير.
 
ال يجىىىؾز للسؤسدىىىات الرىىىيدالنية السىىىرخص ليىىىا بااتجىىىار أو التعا ىىىا  ىىىي السىىىؾال السخىىىدرة أو  -2

شىىازل عشيىىا ب يىىة صىىؾرة كانىىت إال للجيىىات السشرىىؾص السىىؤثرات العقليىىة بيعيىىا أو تدىىليسيا أو الت
  بذلػ. ليا(  ؽ ىذا القانؾن التي يرخص 00علييا  ي السالة )

 (05 الة )
اا  ؤسدة صيدالنية ألغي الترخيص السسشؾح ليا أو لؼ يجدل نبا انتياء  دتىو ت رىفى  ؾجؾلاتيىا 

 لؾزير ليذا الغرم. ؽ السؾال السخدرة والسؤثرات العقلية تحت إشراف لجشة يذكليا ا
 (06 الة )

السؾال السخدرة أو يحرروا وصفة طبية ب يشة الظب أن   زاولةال يجؾز لغطباء السرخص ليؼ  .0
لسىا تقتزىيو األصىؾل العلسيىة الستعىارف  إال بقرد العالج وو قىاً  شخصالسؤثرات العقلية ألم 

، 4، 9، 2، 3، 0)الجىداول علييا ، و ي نظاق الحد األنرىى للكسيىات السحىدلة  ىي كىا  ىؽ 
5.) 



 للذىىىخصزيىىىالة تلىىىػ الكسيىىىة  علىىىى الظبيىىىب السعىىىال  أن يظلىىىب  الذىىىخصإذا اسىىىتلز ت حالىىىة  .3
 للذروط التي يردر بيا نرار  ؽ الؾزير. الكسية الالز ة ليذا الغرم و قاً 

يحغر على الظبيب تحت أم عرف أن يحرر لشفدو وصفة طبية ب ية كسية كانت  ىؽ السىؾال  .2
 ات العقلية.السخدرة أو السؤثر 

 (30 الة )
 يشىىىة الظىىب أن يحىىىرزوا  ىىىي عيىىىالاتيؼ الخاصىىىة بعىىىض   زاولىىىةيجىىؾز لغطبىىىاء السىىىرخص ليىىىؼ  -0

السىىىؾال السخىىىدرة أو السىىىؤثرات العقليىىىة التىىىي يرىىىدر بتحديىىىدىا نىىىرار  ىىىؽ الىىىؾزير السىىىتعساليا  ىىىي 
ذم عالج  رضاىؼ عشد الزرورة السلحة ، على أن يكؾن احتفىاعيؼ بتلىػ السىؾال  ىي شىكليا الى

 لون أم تغيير. أصالً  لو يتفق  ع استعساليا الظبي السعدة
( عىىىالج السرضىىىى بىىىالسؾال السخىىىدرة أو السىىىؤثرات 0يجىىىؾز لغطبىىىاء السذىىىار إلىىىييؼ  ىىىي الفقىىىرة ) -3

العقلية خارج عيالاتيؼ  ي الحىاالت الظارئىة ويحغىر علىييؼ صىرف أم  شيىا لسرضىاىؼ بقرىد 
 نفديؼ.ألاستعساليا 

 (30 الة )
الؾصىىىفات الظبيىىىة التىىىي تحتىىىؾم علىىىى  ىىىؾال  خىىىدرة أو  ىىىؤثرات عقليىىىة علىىىى نسىىىاذج يكىىىؾن تحريىىىر 

الؾصفات الظبية وبظانات الرخص التي تعدىا الجية االارية، ويجب أن تكؾن الؾصىفات الظبيىة 
 وبظانات الرخص  رنسة برنؼ  دلدا عام و ختؾ ة بخاتؼ الجية االارية.

 (33 الة )
السىىىىرخص ليىىىىا بااتجىىىىار والتعا ىىىىا  ىىىىي السىىىىؾال السخىىىىدرة أو علىىىىى  ىىىىديرم السؤسدىىىىات الرىىىىيدالنية 

السىىؤثرات العقليىىة حفىىا السىىؾال السخىىدرة أو السىىؤثرات العقليىىة  ىىي أوعيتيىىا األصىىلية و قىىًا لسىىا تحىىدله 
 الالئحة التشفيذية ليذا القانؾن.

 (32 الة )
كسيىىات يجىىؾز للسرضىىى حيىىازة  ىىؾال  خىىدرة أو  ىىؤثرات عقليىىة ألسىىباب صىىحية، وذلىىػ  ىىي حىىدول ال

 يشىىة الظىىب، وال يجىىىؾز ليىىؼ التشىىازل عشيىىىا ألم  بسزاولىىىةالتىىي يرىىفيا ليىىؼ األطبىىىاء السىىرخص ليىىؼ 
 شخص آخر  يسا كانت األسباب.

 (31 الة )
تحىىىدل الالئحىىىة التشفيذيىىىة ليىىىذا القىىىانؾن إجىىىراءات التدىىىجيا والرنابىىىة والتفتىىىيش علىىىى السىىىؾال السخىىىدرة 

 والسؤثرات العقلية.
 



 الفرل الخامس
 غديل األمهال الناتج عن االتجار 
 في المهاد المخدرة أو المؤثرات العقلية

 (31 الة )
جريسىىىة غدىىىيا أ ىىىؾال ناتجىىىة عىىىؽ االتجىىىار غيىىىر السذىىىروع  ىىىي السىىىؾال السخىىىدرة أو  يعىىىد  رتكبىىىاً  .0

 ب حد األ عال اآلتية: السؤثرات العقلية كا  ؽ يقؾم عسداً 
 تحرىىلو  ىىؽ أيىىة جريسىىة  ىىؽ جىىرائؼ االتجىىار تحؾيىىا األ ىىؾال أو نقليىىا  ىىع العلىىؼ  ب نيىىا  -أ 

والسىىىىؤثرات العقليىىىىة بيىىىىدف إخفىىىىاء أو تسؾيىىىىو السرىىىىدر غيىىىىر السذىىىىروع  ؾال السخىىىىدرةبىىىىالس
لغ ىىىؾال أو  دىىىاعدة أم شىىىخص  ىىىي ارتكىىىاب ىىىىذه الجريسىىىة أو اا ىىىالت  ىىىؽ السدىىىاءلة 

 إذا ثبت علسو بسردر السال.  القانؾنية
لىىؼ ب نيىىا  تحرىىلو  ىىؽ جريسىىة  ىىؽ جىىرائؼ ااتدىىاب أو حيىىازة أو اسىىتخدام أ ىىؾال  ىىع الع -ب 

أو السىىىؤثرات العقليىىىة أو  ىىىؽ  عىىىا  ىىىؽ أ عىىىال  ؾال السخىىىدرةاالتجىىىار غيىىىر السذىىىروع بىىىالس
 االشتراك  ييا.

تىىشغؼ الالئحىىة التشفيذيىىىة للقىىانؾن التزا ىىىات البشىىؾك والسؤسدىىىات الساليىىة للؾنايىىىة  ىىؽ السعىىىا الت  .3
 ع  ي السؾال السخدرة أو السؤثرات العقلية. الشقدية السذبؾىة الشاتجة عؽ االتجار غير السذرو 

 الفرل الدادس
 العقهبات
 (39السالة )

 أرلني ليشار ألف  ؽ بغرا ة آخر يعانبيشص علييا نانؾن  أشد ع عدم االخالل ب ية عقؾبة  -0
اىا  ىؽ يرتكىب أيىًا  ىؽ  ،نانؾنىاً  الستداولىة بالعسلىة يعالليىا  ىا إلى خسدة آالف ليشار أرلنىي أو

 التالية:األ عال 
 ي السؾال السخدرة أو السؤثرات  بااتجارلو الد اتر  ؽ نبا الذخص الس رخص  دػ عدم  .أ 

  . ييا ؼ بالقيد  السشرؾص علييا  ي ىذا القانؾن أو لؼ يق  أو حيازتيا و العقلية 
إلارة صىىيدلية أو  حىىا  ىىرخص لىىو بااتجىىار بىىالسؾال السخىىدرة أو السدىىؤول عىىؽ  ا تشىىاع .ب 

الكذىىىؾف السشرىىىؾص علييىىىا  ىىىي ىىىىذا القىىىانؾن إلىىىى االارة إرسىىىال  عىىىؽالسىىىؤثرات العقليىىىة 
  .السخترة  ي السؾاعيد السقررة

ز  ىىىىؾال  خىىىىدرة أو  ىىىىؤثرات عقليىىىىة بكسيىىىىات تزيىىىىد أو تقىىىىا عىىىىؽ الكسيىىىىات احىىىىر إأو  ةاز يىىىىح .ج 
السرخص لو بيا  ع األخذ بعيؽ االعتبار الفروق الشاتجىة  ىؽ تعىدل عسليىات الىؾزن بذىرط 

 ا ي تي:أال تزيد الفروق على  
 %  ي الكسيات التي تزيد عؽ غرام واحد.00 (0



بذىىرط أال يزيىىد السقىىدار  غرا ىىاً  31غىىرام حتىىى علىىى %  ىىي الكسيىىات التىىي تزيىىد 1 (3
 .سشتيغرا اً على خسديؽ 

 .رامغ 31%  ي الكسيات التي تزيد على 3 (2
 %  ي السؾال السخدرة و السؤثرات العقلية الدائلة أيا كان  قدارىا.1 (1

و ثلىىي الغرا ىىىة السقىىررة أو بإحىىىدى  ىىؽ سىىىتة أشىىير إلىىىى ثىىالث سىىىشؾات تكىىؾن العقؾبىىة الحىىىبس  -3
 ارتكاب إحدى الجرائؼ السبيشة  ي ىذه السالة. عشدىاتيؽ العقؾبتيؽ،  ي حالة العؾل 

 (34السالة )
  ىؽ ثىالث سىشؾات إلىى؛ يعانىب بالدىجؽ آخريشص علييا نانؾن  أشد ع عدم االخالل ب ية عقؾبة 

عذىىريؽ ألىىف ليشىىار أرلنىىي أو  ىىا خسدىىة آالف ليشىىار أرلنىىي إلىىى   ىىؽ ، وغرا ىىةسىىشة عذىىرخسدىىة 
 نانؾنًا، كا شخص يرتكب أيًا  ؽ األ عال اآلتية:  الستداولةيعالليا بالعسلة 

والسىىىؤثرات العقليىىىة سىىىؾاًء كىىىان ذلىىىػ بسقابىىىا أو بدونىىىو، أو  ؾال السخىىىدرة ىىىؽ أنىىىؾاع السىىى تقىىىديؼ أم .0
  ي غير الحاالت السدسؾح بيا، بسقتزى أحكام ىذا القانؾن.تدييا الحرؾل علييا، وذلػ 

السىرخص حيازتيىا السىتعساليا  ىي  العقليىة والسؤثرات السخدرة السؾالالتررف  ي أٍم  ؽ أنؾاع  .3
 ؽ أوجو الترر ات السخالفة لذروط الترخيص سىؾاًء كىان ذلىػ بسقابىا أو  غرم  حدل، ب مٍ 

 بدونو.
أو  السخىىدرة السىىؾالئتىىو، أو إلارتىىو لتعىىاطي أٍم  ىىؽ أنىىؾاع إعىىدال  شىىزل، أو أم  كىىان آخىىر وتيي .2

 فيو. تداوليا، أو التعا ا  ييا أو العقلية السؤثرات
أو إنتاجيىا أو اسىتيرالىا أو ترىديرىا أو التعا ىا  السخىدرة الظبيىةصشع أٍم  ىؽ السدتحزىرات  .1

 آخر.  ييا،  ي غير الحاالت السدسؾح بيا بسقتزى أحكام ىذا القانؾن، أو أم نانؾن 
 ىىىىي غيىىىىر الحىىىىاالت الظبيىىىىة السخىىىىدرة ، أو تقىىىىديؼ أٍم  ىىىىؽ السدتحزىىىىرات ة طبيىىىىةوصىىىىفتحريىىىىر  .1

 السدسؾح بيا بسقتزى أحكام ىذا القانؾن، أو أم نانؾن آخر.
 أو التعلىيؼ أو العبىالة لور إحىدى  ىي العقليىة أو السىؤثرات السخىدرة السىؾالتعاطي أم  ؽ أنىؾاع  .9

  رااىز أحىد  ىي أو إصىالحية أو صىحية أو رياضىية أو ثقافيىة  ؤسدىة  ىي أو الخد ية  را قيا
 بسؾجىىىب بيىىىا، السدىىىسؾح الحىىىاالت غيىىىر االحتيىىىاطي  ىىىي الحىىىبس أ ىىىااؽ أو والت ىيىىىا ااصىىىالح
 .آخر نانؾن  أم أو القانؾن  ىذا أحكام

 أو صىىشعيا أو إنتاجيىىا أو شىىرائيا أو العقليىىة السىىؤثرات أو السخىىدرة السىىؾال أنىىؾاع  ىىؽ اسىىتيرال أم .4
 أو القىانؾن  ىىذا أحكىام بسؾجىب بيا، السدسؾح الحاالت غير  ي تعاطييا بقرد وذلػ حيازتيا،

 .آخر نانؾن  أم



السىىىؤثرات العقليىىىة  وأ ؾال السخىىىدرة ىىىؽ أنىىىؾاع السىىى زراعىىىة أم  ىىىؽ الشباتىىىات التىىىي يشىىىت   شيىىىا أم   .5
 أحكىام بسؾجىب بيىا، السدىسؾح الحىاالت غيىر  ىي الستخالص تلػ السؾال  شيا بغرم تعاطييا

 .آخر نانؾن  أم أو القانؾن  ىذا

 (35السالة )
 ىؽ خسدىة عذىر سىشة يشص علييا نانؾن آخر؛ يعانىب بالدىجؽ  أشدخالل ب ية عقؾبة  ع عدم اا
 ىىا  إلىىى أربعىىيؽ ألىىف ليشىىار أرلنىىي أوعذىىريؽ ألىىف ليشىىار أرلنىىي   ىىؽالسؤبىىد وغرا ىىة إلىىى الدىىجؽ 

 -اآلتية: ي أم  ؽ الحاالت نانؾنًا،  الستداولةيعالليا بالعسلة 
 العقلية. والسؤثرات السخدرة السؾالاالتجار  ي  .0
تقىىديؼ  السخىىدر أو السىىؤثر  أوعلىىى الرىىحة  ه  ضىىا ة أم  ىىؾال الىىى السخىىدر زالت  ىىؽ  خىىاطر إ  .3

 ثشاء عالج بديا وا قت عليو الجية السخؾلة نانؾنًا.أالعقلي بذكا غير  ذروع  ي 
 .جريسة ااتجارؾنًا  ي ارتكاب استغالل الجاني الدلظة أو الحرانة السقررة لو نان  .2
سذىىروع الجىىا الشقىىا غيىىر أندىىانية  ىىؽ إ خررىىة لعسليىىة  حاويىىة أوشىىاحشة الجىىاني اسىىتعسال   .1

 خفائيا.إ أو السخدرة للسؾال
 شخرىىاً  أو ىىؽ  ىىؽ نىىؾى األ أو القظىىاع الرىىحي أوإذا كىىان الجىىاني  ىىؽ  ىىؾعفي سىىلػ التعلىىيؼ  .1

 عؽ إنفاذ القانؾن.  دؤوالً 
خرى، ويذسا ذلػ تيريب األسلحة، واأل ىؾال، وتزييى  أبجريسة عالسية  ااتجار انتران جريسة .9

الشقىىؾل، أو كىىؾن الجريسىىىة السىىذكؾرة جىىىزءًا  ىىؽ أعسىىال أٍم  ىىىؽ العرىىابات العالسيىىىة، التىىي تقىىىؾم 
بارتكاب الجرائؼ العالسية، ويكؾن  جال أعساليا كليا، أو أٍم  شيا،  ي أاثىر  ىؽ لولىة واحىدة، 

 ارتكابيا أشخاص  ؽ أاثر  ؽ لولة واحدة.أو أن يذترك  ي 
ًا عقلي اً  ؽ لؼ يبلغ  ؽ العسر الثا شة عذر أو  ريز جريسة ااتجاراستخدام الجاني  ي تشفيذ  .4

 أو سؽ يتؾلى تىربيتيؼ أو  الحغىتيؼ   روعو أو زوجو أو أحداً  أو ؽ أصؾلو  حداً أأو استخدم 
ااتجىىىار اسىىىتخدم الرتكىىىاب جريسىىىة  وأتىىىؾجيييؼ  أو سىىىؽ لىىىو سىىىلظة  عليىىىة علىىىييؼ  ىىىي رنىىىابتيؼ 

 لون  عر ة ذلػ الذخص. آخر شخراً 
السىؾعفيؽ العسىؾ ييؽ، السشىؾط بيىؼ  ىؽ  ارتكاب الجاني جريسة ااتجار  دتغاًل صفتو باعتبىاره .5

، أو السكلفىىىىيؽ ب عسىىىىال الرنابىىىىة العقليىىىىة والسىىىىؤثرات السخىىىىدرة بىىىىالسؾال كا حىىىىة الجىىىىرائؼ الستعلقىىىىة 
السدىسؾح بيىا غيىر ، أو حيازتيا وذلػ ب ٍم  ؽ الظرق تداولياا، أو وااشراف على التعا ا  يي

 و قًا ألحكام ىذا القانؾن، أو أم نانؾن آخر.
السدىىتخد يؽ العسىىؾ ييؽ القىىائسيؽ علىىى تشفيىىذ ىىىذا  أوحىىد السىىؾعفيؽ أذا نذىى  عىىؽ التعىىدم علىىى إ .6

كىىان  ىىؽ رجىىال الدىىلظة السشىىؾط بيىىؼ  أو كىىان الجىىاني يحسىىا سىالحاً  أوالقىانؾن عاىىىة  دىىتديسة 



احتجىاز أم  ىؽ القىائسيؽ علىى تشفيىذ ىىذا  أوذا نىام الجىاني بخظىف إ أو ىؽ السحا غة علىى األ
  روعو. أوصؾلو أحد  ؽ أالقانؾن أو زوجو أو 

غراضىىيا االتجىىار أ كىىان  ىؽ أو إلارتيىا أو تشغيسيىىا أو السدىىاىسة  ييىا و  االنزىسام لعرىىابة .00
ثرات العقليىة أو تقىديسيا للتعىاطي بقرىد االتجىار سىؾاء لاخىا الىبالل أو بالسؾال السخدرة أو السؤ 

 خارجيا.
 (  ؽ ىذا القانؾن.34 ي السالة ) السذكؾرة الجرائؼ  ؽ أم ارتكاب إلى العؾل .00

 (36السالة )
إلىىى سىىتيؽ ألىىف ليشىىار عذىىريؽ ألىىف ليشىىار أرلنىىي   ىىؽالدىىجؽ السؤبىىد وغرا ىىة ااعىىدام أو يعانىىب ب
 السخىىدرة كىىا  ىىؽ يرتكىىب جريسىىة ااتجىىار  ىىي السىىؾالنانؾنىىًا،  الستداولىىةأو  ىىا يعالليىىا بالعسلىىة أرلنىىي 
  ي أم  ؽ الحاالت التالية: العقلية والسؤثرات

إذا ارتكبت الجريسة  ي إحدى لور العبالة أو التعليؼ أو  را قيا الخد ية أو  ي  ؤسدة ثقافية  .0
 رااىىز ااصىىالح والت ىيىىا أو أ ىىااؽ الحىىبس  ىىي أحىىد  أوصىىالحية إ أورياضىىية  أو صىىحية أو
 االحتياطي.

 إذا استخدم الجاني األسلحة الشارية أثشاء ارتكاب الجريسة. .3
 (  ؽ ىذا القانؾن.35 ي السالة ) السذكؾرة الجرائؼ  ؽ أم ارتكاب إلى العؾل .2

 (20السالة )
 :ةىىى ي أم  ؽ الحاالت اآلتيتكؾن العقؾبة ااعدام 

 . ي و اة شخص أو أاثرغير السدسؾح بيسا أو السؤثر العقلي  السخدرةالة الس تإذا تدبب .0
ثشىاء أالسدتخد يؽ العسؾ ييؽ القائسيؽ على تشفيذ ىذا القىانؾن  أوحد السؾعفيؽ أإذا نتا الجاني  .3

 .بدببيا أوت ليتو وعيفتو 
 أويىة السىؤثرات العقل أوغراضيا االتجار بالسؾال السخدرة أ وكان  ؽ  ترؤسيا أوعرابة  ت سيس .2

 .خارجيا أوتقديسيا للتعاطي بقرد االتجار سؾاء لاخا البالل 
 (  ؽ ىذا القانؾن.36 ي السالة ) السذكؾرة الجرائؼ  ؽ أم ارتكاب إلى العؾل .1

 
 (20) الة 

السىىالة (  ىىؽ 9الفقىىرة )يجىىؾز للسحكسىىة عشىىد الحكىىؼ بالعقؾبىىة  ىىي الجىىرائؼ السشرىىؾص علييىىا  ىىي  .0
حىدى السرىحات العالجيىة إل انىو إن ت  ر بإيداع  ؽ يثبىت أ ؽ تشفيذ ىذه العقؾبة  بدالً  (34)

 .واجتساعياً  ونفدياً  السعتسدة ليعال   ييا طبياً 



شير وال تزيد على ثالث سشؾات أن تقا  دة بقاء السحكؾم عليو بالسرحة عؽ ستة أال يجؾز  .3
ر  ىىؽ السحكسىىة بشىىاًء علىىى تقريىىر ويجىىؾز التسديىىد بقىىرا نىىاأييسىىا أأو  ىىدة العقؾبىىة السقزىىي بيىىا 

 .لجشة ااشراف
يكىىؾن اا ىىراج عىىؽ السىىؾلع بعىىد شىىفائو بقىىرار  ىىؽ لجشىىة ااشىىراف، ويجىىؾز ليىىا ر ىىع  األ ىىر إلىىى  .2

السحكسة عؽ طريق الشيابة لظلب الحكؼ بإلغاء أ ر اايداع وطلب اسىتيفاء الغرا ىة وبىاني  ىدة 
التي نزىاىا السحكىؾم عليىو بالسرىحة أو  العقؾبة السقيدة للحرية السقزي بيا بعد خرؼ السدة

 أحداىسا؛ إذا تبيؽ:
 عدم جدوى اايداع. -أ 
 انتياء السدة القرؾى السقررة نبا شفاء السحكؾم عليو. -ب 
  خالفة السؾلع الؾاجبات السفروضة عليو لعالجو. -ج 
  ؽ الجرائؼ السشرؾص علييا  ي ىذا القانؾن. ارتكاب السؾلع أثشاء إيداعو أياً  -ل 

 
 الفرل الدابع

 حاالت تعطيل الدعهى الجزائية
 (23 الة )

 ىىؽ تلقىىاء نفدىىو  ىىؽ  تعىىاطي السىىؾال ااشىىراف ال ت قىىام الىىدعؾى الجزائيىىة علىىى  ىىؽ يتقىىدم للجشىىة  -0
أو  ىي لور العىالج إلىى أن  ةالسخدرة للعالج ويبقىى  ىي ىىذه الحالىة تحىت العىالج  ىي السرىح

 غير ذلػ. ااشراف تقرر لجشة 
ذا غالر السريض السرىحة أو تؾنىف عىؽ التىرلل علىى لور العىالج السذىار الييىا نبىا صىدور إ -3

 .بالظرق السقررة نانؾناً لزم نفقات العالج ويجؾز تحريليا  شو ي   لجشة ااشرافنرار 
السخترىة  لارةلى ااإلسالة  خدرة ولؼ يقد يا  ال تدرم احكام ىذه السالة على  ؽ كان  حرزاً  -2

 حة أو عشد ترلله على لور العالج.عشد لخؾلو السر

 (22 الة )
ل انىىو أو تعاطيىىو السىىؾال السخىىدرة أو السىىؤثرات العقليىىة إال تقىىام الىىدعؾى الجزائيىىة علىىى  ىىؽ ثبىىت  .0

عالجىىو  لجشىىة ااشىىرافلىىى إصىىؾلو أو  روعىىو أو السرشىىد االجتسىىاعي أحىىد أأو  زوجىىوذا طلىىب إ
 (  ؽ ىذا القانؾن.20السالة )حدى السرحات أو لور العالج السشرؾص علييا  ي إ ي 

لىىى إن تظلىىب أنىىؾال ذوم الذىى ن وليىىا أ ىىي الظلىىب بعىىد  حرىىو وسىىساع  ااشىىراف تفرىىا لجشىىة .3
 الشيابة تحقيق ىذا الظلب و ؾا اتيا بسذكرة برأييا.



حىدى السرىحات أو إلزا ىو بىالترلل علىى لور إيىداع السظلىؾب عالجىو  ىي حالىة  ؾا قتىو إيكىؾن  .2
لىىى إ ىىر عىىؽ طريىىق الشيابىىة ذا ر ىىض ذلىىػ ر عىىت اللجشىىة األإ ىى شىىرافاا لجشىىة العىىالج بقىىرار  ىىؽ

 حكسىة الرىىلح التىىي يقىىع  ىي لائرتيىىا  حىىا انا تىىو، لتى  ر بإيداعىىو أو إلزا ىىو بىىالترلل علىىى لور 
 العالج.

ن تىؾلع السظلىؾب عالجىو أ ىي حالىة الزىرورة ونبىا الفرىا  ىي الظلىب ااشراف جشة ليجؾز ل .1
يداعو بظلب يقدم إن يتغلؼ  ؽ أولو  سبؾعيؽ لسرانبتو طبياً أتحت السالحغة لسدة ال تزيد على 

لييىا إيىام  ىؽ وصىؾل الظلىب ألى الشيابة أو  دير السكان السؾلع بو وعلى الشيابة خالل ثالثة إ
 .لييا  ي ىذه السالة لت  ر بسا تراه إلى السحكسة السذار إن تر عو أ
حكىىام السشرىىؾص علييىىا  ىىي السىىالة و ىىي جسيىىع االحىىؾال تظبىىق بذىى ن العىىالج واالنقظىىاع عشىىو األ 
 .(  ؽ ىذا القانؾن 23)

 (21 الة )
تعد جسيع البيانات التي ترا إلى علؼ القائسيؽ بالعسىا  ىي شىؤون عىالج السىد شيؽ أو الستعىاطيؽ 

  ؽ األسرار التي يعانب على إ ذائيا بالعقؾبة السقررة  ي القانؾن.

 (21 الة )
السخىىىدرة والسىىىؤثرات العقليىىىة والشباتىىىات السزىىىبؾطة يحكىىىؼ  ىىىي جسيىىىع األحىىىؾال بسرىىىالرة السىىىؾال  .0

 وبذورىا وكذلػ األ ؾال الستحرلة  ؽ الجريسة.
 ع عدم ااخالل بحقىؾق الغيىر حدىؽ الشيىة يحكىؼ بسرىالرة األلوات ووسىائا الشقىا السزىبؾطة  .3

 التي استخد ت  ي ارتكابيا.
علييىىا  ىىي  سشرىىؾصيكىىؾن الترىىرف بالسزىىبؾطات الإذا لىىؼ تر ىىع الىىدعؾى الجشائيىىة لدىىبب  ىىا؛  .2

 :الفقرتيؽ الدابقتيؽ بقرار  ؽ الشائب العام و قًا لسا يلي
 إذا كانت السزبؾطات تذكا حيازتيا جريسة  للشائب العام أن ي  ر بإتال يا. - أ
إذا كانىىت السزىىبؾطات  ىىؽ األشىىياء التىىي ال يعتبىىر حيازتيىىا جريسىىة  للشائىىب العىىام أن يىى  ر  - ب

ثسشيىىىا لىىىدى الخزيشىىىة العا ىىىة ولرىىىاحب الحىىىق أن يظالىىىب يىىىداع زببيعيىىىا  ىىىي السىىىزال العلشىىىي و 
بالثسؽ الذم بيعت فيو خالل سشة  ؽ تاريخ البيىع، وزال آل الىثسؽ إلىى الدولىة لون الحاجىة 

 إلى حكؼ بذلػ.

 (29 الة )



 ىؾال السىتيؼ و  ستلكاتىو أ ىر بؾضىع ن يظلىب  ىؽ السحكسىة السخترىة األأيجؾز للشائىب العىام  -0
للىة كافيىة أررف  ييا  ي الحاالت التي يتؾا ر  ييا  ؽ التحقيىق تحت التحفا و  شعو  ؽ الت

 تيام  ي أم  ؽ الجرائؼ السشرؾص علييا  ي ىذا القانؾن.على جدية اا
 ىؾال و  ستلكىات زوج السىتيؼ أن تذىسا بقرارىىا أعلىى طلىب الشائىب العىام  يجؾز للسحكسة بشىاءً  -3

  تحرلة  ؽ الجريسة  ؾضؾع الدعؾى. نياأللة كافية على أوأوالله القرر  تى تؾا رت لدييا 
 ىىؾال السىىىتحفا علييىىا بعىىد جرلىىىا بحزىىؾر ذوم الذىى ن و  سثىىىا تعىىيؽ السحكسىىة  ىىؽ يىىدير األ -2

 ىىىؾال األالشيابىىىة و الخبيىىىر الىىىذم تشتدبىىىو السحكسىىىة، ويلتىىىزم  ىىىؽ يعىىىيؽ لىىىإللارة بالسحا غىىىة علىىىى 
 تحفا.نتياء  دة الإعشد  إيرالاتيالارتيا ورلىا  ع إالستحفا علييا و حدؽ 

(  ىىؽ 2،3،0ن يىىتغلؼ  ىىؽ نىىرار السحكسىىة السذىىار اليىىو  ىىي الفقىىرات )أيجىىؾز لكىىا ذم  رىىلحة  -1
 صدرتو.أ ام السحكسة التي أ  ؽ تاريخ تبليغو شيرأىذه السالة خالل ثالثة 

  ىىؾال السىىتيؼ تحىىت الىىتحفا يعظىىى زوجىىو وأوالله ووالىىداه و ىىؽ يعىىؾليؼ شىىرعاً أخىىالل  ىىدة وجىىؾل  -1
 تحدلىا السحكسة. الاو أيرالات إنفقة  ؽ 

 

 

 (24 الة )
شىىارة الحجىز علىىى إراضىىي لؾضىع السحكسىة إلىىى  ىدير لائىىرة تدىجيا األيبلىغ الشائىىب العىام نىىرار  -0

 عقارات الستيؼ.
ذا إ ىىؾال السحجىىؾزة وزيىىداع ثسشيىىا  ىىي خزيشىىة السحكسىىة ؛  ىىر ببيىىع األصىىدار األإيجىىؾز للسحكسىىة  -3

 ن بيعيا يعؾل على صاحبيا بالسشفعة. أرأت السحكسة  إذا اانت  عرضة للتلف الدريع، أو
 (25)  الة

إذا حكىىؼ بإلانىىة السىىتيؼ وثبىىت للسحكسىىة أن األ ىىؾال السىىتحفا علييىىا كليىىا أو بعزىىيا  حرىىلة  ىىؽ 
 بعد تشفيذ الحكؼ الرالر ضده بالغرا ة. ، ويرل البانيالجريسة، تحكؼ بسرالرتيا كليا أو بعزيا

 (26 الة )
حىىد أتتلىىف السىىؾال السخىىدرة و الشباتىىات السزىىبؾطة والسحكىىؾم بسرىىالرتيا بسعر ىىة لجشىىة يرأسىىيا  -0

 أعزاء الشيابة و يردر بتذكيليا و إجراءاتيا  نرار  ؽ الشائب العام.
يجىىىؾز للشائىىىىب العىىىىام أن يىىى ذن بتدىىىىليؼ تلىىىىػ السىىىىؾال إلىىىى أيىىىىة جيىىىىة حكؾ يىىىة لالنتفىىىىاع بيىىىىا  ىىىىي  -3

  ع وزارة الرحة. باالتفاقذلػ األغرام الرشاعية أو العلسية، و 

 (10)  الة



اا  ؽ سبق الحكؼ عليو أاثر  ؽ  ىرة  ىي إحىدى الجىرائؼ السشرىؾص علييىا  ىي ىىذا القىانؾن   .0
  -يجؾز للسحكسة أن تحكؼ عليو بااضا ة إلى العقؾبة السقررة ب حد التدابير اآلتية:

خرىىىص ليىىىذا اايىىداع  ىىىي إحىىىدى  ؤسدىىىات العسىىىا أو التىىىدريب السيشىىىي أو  ىىىي  رىىىحة ت .أ 
 الغرم.

 تحديد اانا ة  ي جية  عيشة. .ب 
  شع اانا ة  ي جية  عيشة. .ج 
 لسدة العقؾبة السقيدة للحرية السحكؾم بيا.  داوية شع الدفر للخارج لسدة  .ل 
 إبعال األجشبي وعدم الدساح لو بالعؾلة إلى البالل. .ه 
 حغر الترلل على أ ااؽ أو  حال  عيشة. .و 
  عيشة.الحر ان  ؽ  سارسة  يشة أو حر ة  .ز 
 ال يجؾز أن تقا  دة التدبير السحكؾم بو عؽ سشة وال تزيد على خسس سشؾات.  .3
 ىىدة ال تقىىا عىىؽ ثالثىىة  حبس ىىي حالىىة  خالفىىة السحكىىؾم عليىىو التىىدبير السحكىىؾم بىىو يعانىىب بىىال  .2

خسدة آالف ليشار أرلني أو  ا يعالليا بالعسلة  تتجاوزأشير وال تزيد على سشتيؽ وبغرا ة ال 
 .الستداولة

 (10 الة )
ارتكىاب إحىدى الجىرائؼ السبيشىة  ىي  حىاولاا  ؽ تؾسط أو سىاىؼ أو سىاعد أو سىيا أو حىرم أو 

 ىذا القانؾن يعانب بالعقؾبة السقررة ليا. 

 (13 الة )
يحكؼ بإغالق كا  حا ر خص لو بااتجىار  ىي السىؾال السخىدرة أو السىؤثرات العقليىة أو حيازتيىا أو 

ى الجرائؼ السبيشة  ي ىذا القانؾن، و ي حالة العؾل ي حكؼ بإغالق أم  حا آخر إذا ونعت فيو إحد
 السحا نيائيًا.

 (12 الة )
كا  ؽ بالر  ىؽ الجشىاة بىإبال  الدىلظات العا ىة عىؽ  ،يعفى  ؽ العقؾبات السقررة  ي ىذا القانؾن 

د الجريسىىىة نبىىىا البىىىدء  ىىىي ارتكابيىىىا، ويجىىىؾز للسحكسىىىة ااعفىىىاء  ىىىؽ العقؾبىىىة إذا حرىىىا اابىىىال  بعىىى
ارتكىىىاب الجريسىىىة ونبىىىا  باشىىىرة التحقيىىىق  ييىىىا، كسىىىا يجىىىؾز ليىىىا تخفيىىى  العقؾبىىىة إذا سىىىيا الجىىىاني 

 للدظات السخترة أثشاء التحقيق أو السحااسة الكبض على الجشاة اآلخريؽ.

 



 (11 الة )
لىىىؾزير العىىىدل باالتفىىىاق  ىىىع الىىىؾزير السخىىىتص أو  ىىىؽ يقىىىؾم  قا ىىىو تخؾيىىىا صىىىفة  ىىى  ؾرم الزىىىبط 

عفي وزارتىىىىي الرىىىىحة، والزراعىىىىة و ىىىىؾعفي لوائىىىىر الجسىىىىارك كىىىىا  ىىىىي حىىىىدول القزىىىىائي لىىىىبعض  ىىىىؾ 
 اختراصو فيسا يتعلق بتشفيذ أحكام ىذا القانؾن.

 (11 الة )
لسفتذي الريدلة بؾزارة الرحة الذيؽ يردر بتعييشيؼ نرار  ؽ الؾزير لخىؾل  خىازن و دىتؾلعات 

و رااىىز الرىىحة االتجىىار  ىىي السىىؾال السخىىدرة والسىىؤثرات العقليىىة ولخىىؾل الرىىيدليات والسدتذىىفيات 
والسدتؾصىفات والعيىالات و رىانع السدتحزىىرات و عا ىا التحاليىا الكيسيائيىة والرىىشاعية  األوليىة
لسعاىىىد العلسيىىة السعتىىرف بيىىا، وذلىىػ للتحقىىق  ىىؽ تشفيىىذ أحكىىام ىىىذا القىىانؾن، وليىىؼ االطىىالع علىىى وا

الىىد اتر واألوراق الستعلقىىة بىىالسؾال السخىىدرة والسىىؤثرات العقليىىة ويكىىؾن ليىىؼ صىىفة  ىى  ؾرم الزىىابظة 
م ىىىذا ال، وليىىؼ أيزىىًا  راقبىىة تشفيىىذ أحكىىاحىىالقزىىائية  فيسىىا يتعلىىق بىىالجرائؼ التىىي تقىىع  ىىي ىىىذه الس

وال يجىىىىؾز لغيىىىىرىؼ  ىىىىؽ  ىىىى  ؾرم الزىىىىابظة  والسؤسدىىىىات الخاصىىىىةالقىىىىانؾن  ىىىىي الىىىىدوائر الحكؾ يىىىىة 
 القزائية تفتيش السحال الؾارلة  ي ىذه السالة إال بحزؾر أحد  فتذي الرياللة.

 (19 الة )
 ع عدم ااخالل بالسحااسة الجزائية يقؾم    ؾرو الزىابظة القزىائية السشرىؾص علىييؼ  ىي ىىذا 

كىىا  زروعىىات  سشؾعىة بسقتزىىى أحكا ىىو وجسيىىع أورانيىا وجىىذورىا علىىى نفقىىة  رتكىىب  بقلىىعانؾن القى
الجريسىىة، وتحفىىىا ىىىذه األشىىىياء علىىىى ذ ىىة السحااسىىىة  ىىي السخىىىازن السعىىىدة لىىذلػ ، إلىىىى أن يفرىىىا 

 نيائيًا  ي الدعؾى الجزائية.

 (14 الة )
و أن يظلىىىب إلىىىىى السحكسىىىىة اسىىىتثشاء  ىىىىؽ حكىىىؼ السىىىىالة الدىىىىابقة يكىىىؾن للشائىىىىب العىىىام أو  ىىىىؽ يفؾضىىىى

السخترة إذا  ا لعت الزرورة إلى ذلػ بإصدار األ ر بىإتالف السىؾال السخىدرة والسىؤثرات العقليىة 
أو الشباتات السزبؾطة  ي أم حالة كانت علييا الدعؾى الجزائية، ويجب أن يذىتسا الظلىب علىى 

ات وأوصىىىا يا ىىىىي بيىىىان أسىىىبابو وااجىىىراءات التىىىي اتخىىىذت لحفىىىا عيشىىىات  شاسىىىبة  ىىىؽ السزىىىبؾط
 .وزحرازىا وكسياتيا وأ ااؽ حفغيا ونتائ  التحليا الخاصة بيا

 الفرل الثامن
 أحكام ختامية

 (15 الة )
لكا  ؽ وجد أو ساىؼ أو سيا أو اشىترك  ىي ضىبط  ىؾال  خىدرة أو  ىؤثرات عقليىة الحىق  ىي  كا ى ة 

 تتحدل بقرار  ؽ  جلس الؾزراء بشاًء على تشديب  ؽ وزير الداخلية. 



 (16) الة 
ال تشقزي بسزي السدة الدعؾى الجزائية  ىي الجشايىات السشرىؾص علييىا  ىي ىىذا القىانؾن كسىا ال 

  ييا.  تدقط بسزييا العقؾبات الرالرة

 (10 الة )
ال يجىىىؾز الحكىىىؼ بؾنىىىف تشفيىىىذ العقؾبىىىة الرىىىالرة علىىىى  ىىىؽ سىىىبق الحكىىىؼ عليىىىو  ىىىي إحىىىدى الجىىىرائؼ 

 .السشرؾص علييا  ي ىذا القانؾن 

 (10 الة )
يجب حفا الىد اتر السشرىؾص علييىا  ىي ىىذا القىانؾن لسىدة خسىس سىشؾات  ىؽ تىاريخ آخىر نيىد تىؼ 

السشرىىؾص علييىىا فيىىو للسىىدة ذاتيىىا  ىىؽ السحىىررة  ييىىا، كسىىا تحفىىا اايرىىاالت والؾصىىفات الظبيىىة 
 التاريخ السبيؽ علييا.

 (13 الة )
نؾن بالحىىىذف أو بااضىىىا ة أو السلحقىىىة بيىىىذا القىىىا  حتىىىؾى الجىىىداوليجىىىؾز بقىىىرار  ىىىؽ الىىىؾزير تعىىىديا 

 بتغيير الشدب الؾارلة  ييا.

 (12 الة )
 اللؾائح الالز ة لتشفيذ أحكام ىذا القانؾن.األنغسة و يردر  جلس الؾزراء 

 (11 الة )
 ا القانؾن.ذيردر كا وزير  ي  جال اختراصو القرارات الالز ة لتشفيذ أحكام ى

 (11 الة )
م  وتعديالتىىىىو السعسىىىىؾل بىىىىو  ىىىىي 0611( لدىىىىشة 00رة رنىىىىؼ )يلغىىىىى العسىىىىا بقىىىىانؾن العقىىىىانير السخىىىىد

م وتعديالتىو السعسىؾل بىو  ىي 0693( لدىشة 06 حا غات الزفة الغربيىة، ونىانؾن السخىدرات رنىؼ )
غىىىزة،  حا غىىات  ىىي  وتعديالتىىو السعسىىؾل بىىىوم 0643( لدىىشة 124 حا غىىات غىىزة، واأل ىىر رنىىىؼ )

 بو  ي  حا غات الزفة.م وتعديالتو السعسؾل 0641( لدشة 115واأل ر رنؼ )

 (19 الة )
 يلغى كا  ا يتعارم  ع أحكام ىذا القانؾن. 

 (14 الة  )



ويعسىا بىو بعىد ثالثىيؽ  ،تشفيىذ أحكىام ىىذا القىانؾن  -ا ا  فيسا يخرو-السخترة كا ة على الجيات 
 يؾ ًا  ؽ تاريخ نذره  ي الجريدة الرسسية.

 
  ياللية. 09/00/3002 :صدر  ي غزة بتاريخ

 ىجرية./0121/00 :السؾا ق             
 رئيس الدلطة الهطنية الفلدطينية

 
 
 

 )المواد المخذرة( (1رقم )الجذول 

  Description/Chemical name                                                                                             Narcotic drugs                                    No. 

3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-

methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine 
Acetorphine 1  

N-[1-(α -methylphenethyl)-4-

piperidyl]acetanilide 
Acetyl-alpha-

methylfentanyl 
2  

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-

diphenylheptane 
Acetylmethadol 3  

N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-

tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4- 

piperidinyl]-N-phenylpropanamide 
Alfentanil 4  

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-

propionoxypiperidine 
Allylprodine 5  

α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-

diphenylheptane 
Alphacetylmethadol 6  

α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-

propionoxypiperidine 
Alphameprodine 7  

α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-

heptanol 
Alphamethadol 8  

N-[1-( α-methylphenethyl)-4-

piperidyl]propionanilide 
Alpha-methylfentanyl 9  

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-

piperidyl]propionanilide 
Alpha-

methylthiofentanyl 
10  

α-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-

propionoxypiperidine 
Alphaprodine 11  

1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-

4-carboxylic acid ethyl ester 
Anileridine 12  

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-

4-carboxylic acid ethyl ester 
Benzethidine 13  

3-benzylmorphine Benzylmorphine 14  

β-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-

diphenylheptane 
Betacetylmethadol 15  



N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-

piperidyl]propionanilide 
Beta-hydroxyfentanyl 16  

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-

piperidyl]propionanilide 
Beta-hydroxy-3-

methylfentanyl 
17  

β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-

propionoxypiperidine 
Betameprodine 18  

β-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-

heptanol 
Betamethadol 19  

β-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-

propionoxypiperidine 
Betaprodine 20  

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-

3-propionyl-1-

benzimidazolinyl)piperidine 
Bezitramide 21  

Indian hemp and resin of Indian hemp 

Cannabis and 

cannabis resin and 

extracts and tinctures 

of cannabis 

22  

2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-

5-nitrobenzimidazole 
Clonitazene 23  

  Coca leaf* 24  

methyl ester of benzoylecgonine* Cocaine 25  

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime Codoxime 26  

the material arising when poppy straw has 

entered into a process for the 

concentration of its alkaloids when such 

material is made available in trade 

Concentrate of poppy 

straw 
27  

Dihydrodeoxymorphine Desomorphine 28  

(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-

pyrrolidinyl)butyl]morpholine 
Dextromoramide 29  

N-[2-

(methylphenethylamino)propyl]propionan

ilide 
Diampromide 30  

3-diethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-

butene 
Diethylthiambutene 31  

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-

phenylisonipecotic acid 
Difenoxin 32  

7,8-dihydro-7 α-[1-(R)-hydroxy-1-

methylbutyl]-6,14-endo- 

ethanotetrahydrooripavine 
Dihydroetorphine 33  

  Dihydromorphine 34  

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-

diphenylacetate 
Dimenoxadol 35  

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol Dimepheptanol 36  

3-dimethylamino-1,1-di(2'-thienyl)-1-

butene 
Dimethylthiambutene 37  

ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate Dioxaphetyl butyrate 38  



1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-

phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl 

ester 
Diphenoxylate 39  

4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone Dipipanone 40  

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6 

β,14-diol 
Drotebanol 41  

its esters and derivatives which are 

convertible to ecgonine and cocaine 
Ecgonine 42  

3-ethylmethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-

butene 
Ethylmethylthiambute

ne 
43  

1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-

nitrobenzimidazole 
Etonitazene 44  

tetrahydro-7 α-(1-hydroxy-1-

methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine 
Etorphine 45  

1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-

phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl 

ester 
Etoxeridine 46  

1-phenethyl-4-N-

propionylanilinopiperidine 
Fentanyl 47  

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-

phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl 

ester 
Furethidine 48  

Diacetylmorphine Heroin 49  

Dihydrocodeinone Hydrocodone 50  

14-hydroxydihydromorphine Hydromorphinol 51  

Dihydromorphinone Hydromorphone 52  

4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-

carboxylic acid ethyl ester 
Hydroxypethidine 53  

6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-

3-hexanone 
Isomethadone 54  

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-

propionylpiperidine 
Ketobemidone 55  

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan Levomethorphan* 56  

(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-

pyrrolidinyl)butyl]morpholine 
Levomoramide 57  

(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan 
Levophenacylmorpha

n 
58  

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan Levorphanol* 59  

2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-

benzomorphan 
Metazocine 60  

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-

heptanone 
Methadone 61  

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-

diphenylbutane 
Methadone 

intermediate 
62  

6-methyl-Δ6-deoxymorphine Methyldesorphine 63  



6-methyldihydromorphine 
Methyldihydromorphi

ne 
64  

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-

piperidyl)propionanilide 
3-methylfentanyl 65  

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-

piperidyl]propionanilide 
3-methylthiofentanyl 66  

5-methyldihydromorphinone Metopon 67  

2-methyl-3-morpholino-1,1-

diphenylpropane carboxylic acid 
Moramide 

intermediate 
68  

1-(2-morpholinoethyl)-4-

phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl 

ester 
Morpheridine 69  

  Morphine 70  

other pentavalent nitrogen morphine 

derivatives including in particular the 

morphine-N-oxide derivatives, one of 

which is codeine-N-oxide 

Morphine 

methobromide  
71  

  Morphine-N-oxide 72  

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol 

propionate (ester) 
MPPP 73  

Myristylbenzylmorphine Myrophine 74  

3,6-dinicotinylmorphine Nicomorphine 75  

(±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-

diphenylheptane 
Noracymethadol 76  

(-)-3-hydroxymorphinan Norlevorphanol 77  

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-

hexanone 
Normethadone 78  

Demethylmorphine Normorphine 79  

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone Norpipanone 80  

  Opium* 81  

3-O-demethylthebaine,or6,7,8,14-

tetradehydro-4,5-alpha-epoxy-6-methoxy-17-

methylmorphinan-3-ol 
Oripavine 82  

14-hydroxydihydrocodeinone Oxycodone 83  

14-hydroxydihydromorphinone Oxymorphone 84  

4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-

piperidyl)propionanilide 
Para-fluorofentanyl 85  

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol 

acetate (ester) 
PEPAP 86  

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 

acid ethyl ester 
Pethidine 87  

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine 
Pethidine 

intermediate A 
88  

4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid Pethidine 89  



ethyl ester intermediate B 

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 

acid 
Pethidine 

intermediate C 
90  

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone Phenadoxone 91  

N-(1-methyl-2-

piperidinoethyl)propionanilide 
Phenampromide 92  

2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-

benzomorphan 
Phenazocine 93  

3-hydroxy-N-phenethylmorphinan Phenomorphan 94  

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-

phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl 

ester 
Phenoperidine 95  

4-phenyl-1-(3-

phenylaminopropyl)piperidine-4-

carboxylic acid ethyl ester 
Piminodine 96  

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-

piperidino)piperidine-4-carboxylic acid 

amide 
Piritramide 97  

1,3-dimethyl-4-phenyl-4-

propionoxyazacycloheptane 
Proheptazine 98  

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic 

acid isopropyl ester 
Properidine 99  

(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan Racemethorphan 100  

(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-

pyrrolidinyl)butyl]morpholine 
Racemoramide 101  

(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan Racemorphan 102  

1-(2-methoxy carbonylethyl)-4-

(phenylpropionylamino)piperidine-4-

carboxylic acid methyl ester 
Remifentanil 103  

N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-

thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide 
Sufentanil 104  

Acetyldihydrocodeinone Thebacon 105  

  Thebaine 106  

N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-

piperidyl]propionanilide 
Thiofentanyl 107  

(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-

phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate 
Tilidine 108  

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-

propionoxypiperidine 
Trimeperidine 109  

*AND the isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this 

Schedule whenever the existence of such isomers is   possible within the 

specific chemical designation; the esters and ethers, unless appearing in 

another Schedule, of the drugs in this Schedule whenever the existence of 

such esters or ethers is possible;the salts of the drugs listed in this Schedule, 

including the salts of esters, ethers and isomers as provided above 

whenever the existence of such salts is possible. 



 
 
 
 
 

 )المواد المخذرة ( (2رقم )الجذول 

  Description/Chemical name                                                                                Narcotic drugs                      No. 

  Acetyldihydrocodeine 1  

3-methylmorphine Codeine 2  

α-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-

methyl-2-butanol propionate 
Dextropropoxyphene 

3  

  Dihydrocodeine 4  

3-ethylmorphine Ethylmorphine 5  

6-nicotinylcodeine Nicocodine 6  

6-nicotinyldihydrocodeine Nicodicodine 7  

N-demethylcodeine Norcodeine 
8  

Morpholinylethylmorphine Pholcodine 9  

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-

pyridylpropionamide 
Propiram 

10  

17-cyclobutylmethyl-morphinan-3,14-diol Butorphanol 11  

(+)trans-2-dimethylaminomethyl-1-(3-

methoxyphenyl)cyclohexanol hydrochloride  
Tramadol 

12  

(–)-17-(cyclobutylmethyl)- 4,5α-

epoxymorphinan- 3,6α,14-triol hydrochloride 
Nalbuphine 

13  

(1S,5R,13R,17S)- 10,17-dihydroxy- 4-(prop-2-

en-1-yl)- 12-oxa- 4-azapentacyclo 

[9.6.1.0
1,13

.0
5,17

.0
7,18

] octadeca- 7(18),8,10-

trien- 14-one 

Nalaxon 

14  

17-(cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy- 3,14-

dihydroxymorphinan-6-one 
Naltrexone 

15  

AND the isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this 

Schedule whenever the existence of such isomers is possible within the 

specific chemical designation; the salts of the drugs listed in this Schedule, 

including the salts of the isomers as provided above whenever the 

existence of such salts is possible. 

 
 

 )المواد المخذرة ( (3رقم )الجذول 



Description   Narcotic drugs No. 

when compounded with one or more 

other ingredients and containing not 

more than 100 milligrams of the drug 

per dosage unit and with aconcentration 

of not more than 2.5 per cent in 

undivided preparations. 

Preparations of      

Acetyldihydrocodeine, 

Codeine, 

Dihydrocodeine, 

Ethylmorphine, 

Nicocodine, 

Nicodicodine, 

Norcodeine and 

Pholcodine 

1  

containing not more than 100 

milligrams of propiram per dosage unit 

and compounded with at least the same 

amount of methylcellulose. 

Preparations of  

Propiram 
2  

for oral use containing not more than 

135 milligrams of dextropropoxyphene 

base per dosage unit or with a 

concentration of not more than 2.5 per 

cent in undivided preparations, provided 

that such preparations do not contain 

any substance controlled under the 1971 

Convention on Psychotropic 

Substances. 

Preparations of  

dextropropoxyphene 
3  

containing not more than 0.1 per cent of 

cocaine calculated as cocaine base; and 

containing not more than 0.2 per cent of 

morphine calculated as anhydrous 

morphine base and compounded with 

one or more other ingredients and in 

such a way that the drug cannot be 

recovered by readily applicable means 

or in a yield which would constitute a 

risk to public health. 

Preparations of Cocaine, 

Opium or morphine 
4  

containing not more than 0.5 milligram 

of difenoxin and a quantity of atropine 

sulfate per dosage unit equivalent to at 

least 5 per cent of the dose of difenoxin. 

Preparations of 

Difenoxin 
5  

containing not more than 2.5 milligrams 

of diphenoxylate per dosage unit 

calculated as base and a quantity of 

atropine sulfate per dosage unit 

equivalent to at least 1 per cent of the 

dose of diphenoxylate. 

Preparations of  

Diphenoxylate 
6  

10 per cent opium in powder 

10 per cent ipecacuanha root, in powder   

well mixed with 80 per cent of any other 

powdered ingredient containing no 

drug. 

Preparations of 

Pulvis ipecacuanhae et 

opii compositus 

7  



containing not more than 100 milligram 

of tramadol  per dosage unit  
Preparations of  

Tramadol 
8  

Preparations conforming to any of the formulas listed in this Schedule 

and mixtures of such preparations with any material which contains no 

drug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / القسم األول )المواد المخذرة ((4رقم )الجذول 

  Description/Chemical 

name                                                                                             
  Narcotic drugs                               No. 

3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-

methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine 
Acetorphine 1  

N-[1-(α -methylphenethyl)-4-

piperidyl]acetanilide 
Acetyl-alpha-methylfentanyl 2  

N-[1-(α-methylphenethyl)-4-

piperidyl]propionanilide 
Alpha-methylfentanyl 3  

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-

piperidyl]propionanilide 
Alpha-methylthiofentanyl 4  

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-

piperidyl]propionanilide 
Beta-hydroxy-3-

methylfentanyl 
5  

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-

piperidyl]propionanilide 
Beta-hydroxyfentanyl 6  

  Cannabis and cannabis resin 7  

Dihydrodeoxymorphine Desomorphine 8  

tetrahydro-7 α-(1-hydroxy-1-Etorphine 9  



methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine 

Diacetylmorphine Heroin 10  

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-

propionylpiperidine 
Ketobemidone 11  

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-

piperidyl)propionanilide 
3-methylfentanyl 12  

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-

piperidyl]propionanilide 
3-methylthiofentanyl 13  

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol 

propionate (ester) 
MPPP 14  

4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-

piperidyl)propionanilide 
Para-fluorofentanyl 15  

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol 

acetate (ester) 
PEPAP 16  

N-[1-[2-(thienyl)ethyl]-4-

piperidyl]propionanilide 
Thiofentanyl 17  

AND the salts of the drugs listed in this Schedule whenever the formation of 

such salts is possible. 

 

 الثاني ) النباتاث والبذور المحظورة (/ القسم (4رقم )الجذول 

Active ingredient Plant Name No. 

Tetrahydrocannabinol Cannabis Sativa:Cannabis 

Sativa 
1 

Morphine , codeine , & thebaine Papaver Somniferum 2 

Cocaine Erythroxylum coca 3 

Cocaine Erythroxylum truxillese 4 

Cathinone & cathine Catha edulis, KHAT 5 

Ephedrine 
Ephedra  sinica 6 

Mescaline Iphopora williamisi 7 

Lethergamide Morning glory: Ipomoea 

violacea 
8 

Lysergic acid diethylamide (LSD)  Ergot: ClavicepsPurpurea 9 

Psilocybine & Psilocine Psilocybe mesicana,   

Conocybe Cyanopus 
10 

Muscarine Amanita muscaria,  Inocybe 

napipes 
11 

Dimethyltryptamine (DMT) 
Piptadina pergrina: D.M.T 12 

Panstrine Pansteria caapi 13 

Ibogaine 
Argyria nervosa 14 

Lactucarium Lactuca virosa 15 



Ibogaine Tabernanthe Aboga 16 

Harmine 
Banisteriopsis Caabi 17 

 
 

 

 
 

 ) المؤثزاث العقليت( (5رقم )الجذول 

Chemical name 

Other 

non-

proprie

tary or 

trivial 

names 

International 

non-proprietary 

name 

# 

(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-

methylphenethylamine 
DOB Brolamfetamine 1 

(–)-(S)-2-aminopropiophenone   Cathinone 2 

3-[2-(diethylamino)ethyl]indole DET Diethyltryptamine 3 

(±)-2,5-dimethoxy-α-

methylphenethylamine 
DMA 

Dimethoxyampheta

mine 
4 

3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-

tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- 

dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

DMHP 
Dimethylheptylpyra

n 
5 

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole DMT Dimethyltryptamine 6 

(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-

methylphenethylamine 
DOET 

2,5-Dimethoxy-4-

ethylamphetamine 
7 

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine PCE Eticyclidine 8 

3-(2-aminobutyl)indole   Etryptamine 9 

(±)-N[α-methyl-3,4-

(methylenedioxy)phenethyl]hydroxyla

mine 

N-

hydroxy 

MDA 

MDOH ( N-hydroxy-

tenamphetamine ) 
10 

9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-

methylergoline-8β-carboxamide 

LSD, 

LSD-25 
(+)-Lysergide 11 

(±)-N-ethyl-α-methyl-3,4-

(methylenedioxy)phenethylamine 

MDE, N-

ethyl 

MDA 

MDEA (3,4-

methylenedioxy-N-

ethylamphetamine) 

12 

(±)-N,α-dimethyl-3,4-

(methylenedioxy)phenethylamine 
MDMA 

Methylenedioxymeth

amphetamine 
13 

3,4,5-trimethoxyphenethylamine 
mescalin

e 
Mescaline 14 

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one 
methcath

inone 
Methcathinone 15 



(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-

oxazoline 

4-

methyla

minorex 
4-Methyl-aminorex 16 

5-methoxy-α-methyl-3,4-

(methylenedioxy)phenethylamine 
MMDA 

5-Methoxy-3,4-

methylenedioxyamp

hetamine 

17 

α-methyl-4-methylthiophenethylamine 4-MTA 
4-

Methylthioampheta

mine 

18 

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-

trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran 

 

parahexy

l 
Parahexyl 19 

p-methoxy-α-methylphenethylamine PMA 
4Methoxyamphetam

ine 
20 

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol 

psilocine

, 

psilotsin 
Psilocine 21 

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl 

dihydrogen phosphate 
  Psilocybine 22 

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine 
PHP, 

PCPY 
Rolicyclidine 23 

2,5-dimethoxy-α,4-

dimethylphenethylamine 

STP, 

DOM 
2,5-Dimethoxy-4-

methylamphetamine 
24 

α-methyl-3,4-

(methylenedioxy)phenethylamine 
MDA Tenamfetamine 25 

1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine TCP Tenocyclidine 26 

tetrahydrocannabinol, the following isomers and 

their stereochemical variants: 

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- 

dibenzo [b,d]pyran-1-ol 

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-

pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR,9R,10aR)-

6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-

6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR,10aR)-

6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-

6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-

dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-

dimethyl-9-methylene3- pentyl-6H- 

dibenzo[b,d]pyran-1-ol 

Tetrahydrocannabin

ol : Isomers: 
27 

(±)-3,4,5-trimethoxy-α-

methylphenethylamine 
TMA 

Trimethoxyampheta

mine 
28 

The stereoisomers of substances in this schedule are also controlled, unless 

specifically excepted, whenever the existence of such stereoisomers is possible 

within the spicific chemical designation. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )المؤثزاث العقليت ( (6رقم )الجذول 

Chemical name 

Other non-

proprietary or 

trivial names 

International non-

proprietary name # 
(±)-α-

methylphenethylamine 
amphetamine Amfetamine 1 

7-[(10,11-dihydro-5H-

dibenzo[a,d]cyclohepten-5-

yl)amino]heptanoic acid 
  Amineptine 2 

4-bromo-2,5-

dimethoxyphenethylamine 
2 C-B Phenethylamine 3 

(+)-α-

methylphenethylamine 
dexamphetamine Dexamfetamine 4 

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-

tetrahydro-6,6,9-trimethyl-

3-pentyl-6H-

delta-9-tetrahydro- 

cannabinol and its 

stereochemical 
Dronabinol* 5 



dibenzo[b,d]pyran-1-ol variants 

7-[2-[(α-methylphenethyl) 

amino] ethyl] theophylline 
  Fenetylline 6 

(–)-(R)-α-

methylphenethylamine 
levamphetamine Levamfetamine 7 

(–)-N,α-

dimethylphenethylamine 
levomethamphetamine levomethamphetamine 8 

3-(o-chlorophenyl)-2-

methyl-4(3H)-quinazolinone 
  Mecloqualone 9 

(+)-(S)-N,α-

dimethylphenethylamine 
methamphetamine Metameftamine 10 

(±)-N,α-

dimethylphenethylamine 

methamphetamine 

racemate 
Metameftamine 11 

2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-

quinazolinone 
  Methaqualone 12 

methyl α-phenyl-2-

piperidine acetate 
  Methylphenidate 13 

1-(1-

phenylcyclohexyl)piperidine 
PCP Phencyclidine 14 

3-methyl-2-

phenylmorpholine 
  Phenmetrazine 15 

5-allyl-5-(1-

methylbutyl)barbituric acid 
  Secobarbital 16 

α-(α-methoxybenzyl)-4-(β-

methoxyphenethyl)-1-

piperazineethanol 

  Zipeprol 17 

*  This international non-proprietary name refers to only one of the 

stereochemical variants of delta-9-tetrahydrocannabinol, namely     (-)-trans- 

delta-9-tetrahydrocannabinol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) المؤثزاث العقليت ( (7رقم )الجذول 

Chemical name 

Other non-

proprietary or 

trivial names 

International 

non-

proprietary 

name 

# 

5-ethyl-5-isopentylbarbituric 

acid 
  Amobarbital 1 

2l-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-

hydroxy-1,2,2-

trimethylpropyl]-6,14-endo-

ethano-6,7,8,14-

tetrahydrooripavine   

  Buprenorphine 2 

5-allyl-5-isobutylbarbituric 

acid 
  Butalbital 3 

(+)-(S)-α-[(S)-1-

aminoethyl]benzyl alcohol 
(+)norpseudoephedrine Cathine 4 

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-

ethylbarbituric  acid 
  Cyclobarbital 5 

5-(o-fluorophenyl)-1,3-

dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-

1,4-benzodiazepin 

  Flunitrazepam 6 

2-ethyl-2-phenylglutarimide   Glutethimide 7 

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-

hexahydro-6,11-dimethyl-3-

(3-methyl-2-butenyl)-2,6-

methano-3-benzazocin-8-ol   

  Pentazocine 8 

5-ethyl-5-(1-

methylbutyl)barbituric acid 
  Pentobarbital 9 

(RS)-1-cyclohexyl-1-phenyl-

3-(1-piperidyl)propan-1-ol 
  

Benzhexol 

(Trihexyphenidyl) 
10 

3-(2-chloro-10H-

phenothiazin-10-yl)-N,N-
  Chlorpromazine 11 



dimethyl-propan-1-amine 

1-cyclohexyl-1-phenyl-3-

pyrrolidin-1-yl-propan-1-ol 

hydrochloride 

  procyclidine 12 

(±)-2-

(benzhydrylsulfinyl)acetamide 
  Modafinil 13 

(RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-

(methylamino)cyclohexanone   
Ketamine 14 

(RS)-[5-ethyl-4,6-dioxo-5-

(pentan-2-yl)-1,4,5,6-

tetrahydropyrimidin-2-

yl]sulfanide sodium   

Thiopental 15 

2,6-diisopropylphenol 
  Propofol 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ) المؤثزاث العقليت( (8رقم )الجذول 

Chemical name 

Other non-

proprietary or 

trivial names 

Internation

al non-

proprietary 

name 

# 

5,5-diallylbarbituric acid   Allobarbital 1 

8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-

triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine 
  Alprazolam 2 

2-(diethylamino)propiophenone diethylpropion Amfepramone 3 

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline   Aminorex 4 

5,5-diethylbarbituric acid   Barbital 5 

N-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine benzphetamine Benzfetamine 6 

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-

1,4-benzodiazepin 
  Bromazepam 7 

2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-

6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3- 

a][1,4]diazepine   

  Brotizolam 8 

5-butyl-5-ethylbarbituricacid butobarbital Butobarbital 9 

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-

methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-

2-one dimethylcarbamate (ester)  

  Camazepam 10 

7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-

1,4-benzodiazepine-4-oxide 
  

Chlordiazepo

xide 
11 

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-

benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione 
  Clobazam 12 

5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-

2H-1,4-benzodiazepin 
  Clonazepam 13 

7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-

1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid   
  Clorazepate 14 

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-

1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-

2-one   

  Clotiazepam 15 

10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-

2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-

d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one   

  Cloxazolam 16 

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-

2H-1,4-benzodiazepin-2-one  
  Delorazepam 17 

7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-

2H-1,4-benzodiazepin-2-one 
  Diazepam 18 

8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-

a][1,4]benzodiazepine 
  Estazolam 19 

1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol   Ethchlorvynol 20 

1-ethynylcyclohexanolcarbamate   Ethinamate 21 



ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-

dihydro-2-oxo-1H-1,4- benzodiazepine-

3-carboxylate 

  
Ethyl 

Loflazepate 
22 

N-ethyl-α-methylphenethylamine 

N-

ethylamphetamin

e 

Etilamfetamin

e 
23 

N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine   Fencamfamin 24 

(±)-3-[(α-

methylphenylethyl)amino]propionitrile 
  Fenproporex 25 

7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-

1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one   
  Fludiazepam 26 

7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-

fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one   

  Flurazepam 27 

γ-hydroxybutyric acid GHB GHB 28 

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-

trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-

one   

  Halazepam 29 

10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-

2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-

d][1,4]benzodiazepine-6(5H)-one   

  Haloxazolam 30 

11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-

12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino[3,2-

d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione   

  Ketazolam 31 

(–)-N,N-dimethyl-1,2-

diphenylethylamine 
SPA Lefetamine 32 

6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-

methyl-1-piperazinyl)methylene]-8-nitro-

1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-

one  

  Loprazolam 33 

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-

3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one  
  Lorazepam 34 

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-

3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4- 

benzodiazepine-2-one   

  
Lormetazepa

m 
35 

5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-

imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol 
  Mazindol 36 

7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-

1H-1,4-benzodiazepine 
  Medazepam 37 

N-(3-chloropropyl)-α-

methylphenethylamine 
  Mefenorex 38 

2-methyl-2-propyl-1,3-

propanedioldicarbamate 
  Meprobamate 39 



3-(α-methylphenethyl)-N-

(phenylcarbamoyl)sydnone imine 
  Mesocarb 40 

5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid   
Methylpheno

barbital 
41 

3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-

dione 
  Methyprylon 42 

8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-

4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine   
  Midazolam 43 

1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-

2H-1,4-benzodiazepin-2-one 
  Nimetazepam 44 

1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one 
  Nitrazepam 45 

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-

benzodiazepin-2-one 
  Nordazepam 46 

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-

phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 
  Oxazepam 47 

10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-

11b-phenyloxazolo[3,2-

d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one   

  Oxazolam 48 

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one   Pemoline 49 

(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-

phenylmorpholine 
  

Phendimetraz

ine 
50 

5-ethyl-5-phenylbarbituric acid   Phenobarbital 51 

α,α-dimethylphenethylamine   Phentermine 52 

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-

propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin- 2-one   
  Pinazepam 53 

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol   Pipradrol 54 

7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-

dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-

2-one   

  Prazepam 55 

4'-methyl-2-(1-

pyrrolidinyl)valerophenone 
  Pyrovalerone 56 

5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid   Secobarbital 57 

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-

methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-

2-one   

  Temazepam 58 

7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-

dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-

2-one 

  Tetrazepam 59 

8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-

4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine   
  Triazolam 60 



5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid   Vinylbital 61 

N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-

a]pyridine-3-acetamide 
  Zolpidem 62 

(RS)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-

fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-

5-carbonitrile 

  Citalopram 63 

(S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-

fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-

5-carbonitrile 

  Escitalopram 64 

(3S,4R)-3-[(2H-1,3-benzodioxol-5-

yloxy)methyl]-4-(4-

fluorophenyl)piperidine 

  Paroxetine 65 

(RS)-N-methyl-3-phenyl-3-[4-

(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-

amine 

  Fluoxetine 66 

(1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-

1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine 
  Sertraline 67 

2-[4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-

phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-

yl]ethanol 

  Fluphenazine 68 

4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-

piperidyl]-1-(4-fluorophenyl)-butan-1-

one 

  Haloperidol 69 

4-[2-[4-(6-fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)-

1-piperidyl]ethyl]-3-methyl-2,6-

diazabicyclo[4.4.0]deca-1,3-dien-5-one 

  Risperidone 70 

(±)-2-methyl-1,2,3,4,10,14b-

hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-

c][2]benzazepine 

  Mirtazapine 71 

2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-

10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine 
  Olanzapine 72 

1-[1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-

piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-

benzimidazole-2-one 

  Pimozide 73 

10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-

(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine 
  

Trifluoperazi

ne 
74 

(RS)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-

dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-

methylpiperazine-1-carboxylate 

  Zopiclone 75 

      
Cyclobenzapr

ine 
76 

Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-

dihydro-4H-benzo[f]imidazo[1,5-

a][1,4]diazepine-3-carboxylate 

  Flumazenil 77 

Methyl 7-((1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-

((S,E)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl)-5-

oxocyclopentyl)heptanoate 

  Misoprostol 78 

 



 ) الدالئف الكيميائية ( (9رقم )الجدول 
Name of substance No. 

ACETIC ANHYDRIDE 1 

N - ACETYLANTHRANILIC ACID 2 

EPHEDRINE 3 

ERGOMETRINE 4 

ERGOTAMINE 5 

ISOSAFROLE 6 

LYSERGIC ACID 7 

3,4- METHYLENEDIOXYPHENYL -2- 

PROPANONE 
8 

NOREPHEDRINE 9 

1- PHENYL-2- PROPANONE 10 

PIPERONAL 11 

POTASSIUM PERMANGANATE 12 

PSEUDOEPHEDRINE 13 

SAFROLE 14 

 
 
 
 
 
 

 )السالئف الكيميائيت ( (11رقم )الجذول 

Name of substance No. 

ACETONE 1 

ANTHRANILIC ACID 2 

ETHYL ETHER 3 

HYDROCHLORIC ACID 4 



METHYL ETHYL KETONE 5 

PHENYLACETIC ACID 6 

PIPERIDINE 7 

SULPHURIC ACID 8 

TOLUENE 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


