قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ( )7لسنة 3102
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد االطالع على القانون األساسي لسنة  3002وتعديالته،

وعل ىىى ن ىىانون العق ىىانير ال ط ىىر رنى ى ( )00لس ىىنة  0511وتعديالت ىىه اللعل ىىوم ب ىىه ىىي ل ا ىىا

الضفة،

وعلى نانون الل د ار رن ( )05لسنة  0563وتعديالته اللعلوم به ي ل ا ا

وعلىىى ن ىرار ال ىىاا اادارم العىىا رن ى ( )13لسىىنة  0561اللعلىىوم بىىه ىىي ل ا ىىا
صرف لكا آ

للضابطين واللر دين ي نضايا الل د ار ،

وعلى األلر رن ( )124لسنة  0543وتعديالته اللعلوم به ي ل ا ا

وعلى األلر رن ( )115لسنة  0541وتعديالته اللعلوم به ي ل ا ا
وعلى ل روع القانون اللقد لن لجلس الوزراء،

غز ،
غىىز ب ى ن

نطاع غز ،

الضفة،

وعلى الن ا الدا لي لللجلس الت ريعي ،السيلا اللاد ( )40لنه،

وبناء على لا أنره اللجلس الت ريعي ي جلسته اللنعقد بتاريخ، 3002/05/30 :
ً
وبعد أن أصبح القانون لصد اًر بقو اللاد ( )10لن القانون األساسي لسنة  3002وتعديالته،
باس الله ث باس ال عب العربي الفلسطيني،

صدر القانون التالي:

الفصل األول

التعاريف واألحكام العامة
يكون للاللا

مادة ()0

و العبا ار التالية الوارد ي هذا القىانون اللعىاني الل صصىة لأىا أدنىاه لىا لى تىدم

القرينة على الف ذلك:

الــوزارة :وزار الص ة.

الـوزير :وزير الص ة.

الجهـــة اإلدارية :اادار العالة للصيدلة بوزار الص ة.

اإلدارة المختصة :اادار العالة للكا ة الل د ار بوزار الدا لية.

اللجنة الوطنية :اللجنة الوطنية ل ؤون الل د ار واللؤث ار العقلية.

الصندوق :الصندوق الوطني للكا ة الل د ار واللؤث ار العقلية.

لجنة اإلشراف :لجنة اا راف والرعاية الل كلة بلوجب هذا القانون.

الجداول :نوائ األدوية العالة لللواد الل در واللؤث ار العقلية والسالئف والبذور والنباتا

وتندرج

ضلن الجداوم (.)00،5،5،4،6،1،1،2،3،0

المـــواد المخــــــدرة :ك ىىا ل ىىاد طبيعي ىىة أو تركيبي ىىة ل ىىن اللى ىواد اللدرج ىىة ىىي الج ىىداوم ()1،2،3،0
اللل قة بأذا القانون.

المؤثرات العقلية :كا لاد طبيعية أو تركيبية لن اللواد اللدرجة ي الجداوم (.)5،4،6،1

السالئف :كا لاد طبيعية أو تركيبية لن اللواد اللدرجة ي الجدولين (.)00 ،5

النباتات :ت لا النباتا
كا كان

أو وجد

والبذور اللرانبة أو أم جزء لنأا أو أم طور لن أطوار نلوها وعلى أم

وتندرج ضلن القس الثاني لن الجدوم رن (.)1

اإلنتـــاج :صا اللواد الل در أو اللؤث ار العقلية عن أصلأا النباتي أو لن لادتأا األولية.

الصنـع :جليى العلليىا

غيىر اانتىاج التىي يىت بأىا ال صىوم علىى لىواد ل ىدر أو لىؤث ار عقليىة

وت لا التنقية واالست راج ،والتركيب ،وااد ام ،وت ويا الل در أو اللؤثر العقلي إلى أية صور

بناء على وصفة طبية.
أ رى لنه ،وصن لست ض ار غير التي يت تركيبأا لن نبا الصيدليا
ً
الزراعــة :كىىا علىىا لىىن أعلىىام البىىذر بقصىىد اانبىىا أو لىىن أعلىىام العنايىىة بالنبىىا لنىىذ بىىدء نلىىوه
و تى نضجه وجنيه وت لا التعالا ل أم جزء لن النبا

نلوها.

أو ل بذوره ي أم طىور لىن أطىوار

التهري ـ  :جلىىب الل ىواد الل ىىدر أو اللىىؤث ار العقليىىة إلىىى لسىىطين أو إ راجأىىا لنأ ىا بصىىور غيىىر
ل روعة وي لا نقا تلك اللواد بطريقة العبور بصور غير ل روعة.

النقل :ت ريك اللواد الل در أو اللؤث ار العقلية لن لكان إلى آ ر دا ا لسطين.

اإلتجـار :ا تىراف التعالىا اللبا ىر أو غيىر اللبا ىىر بىاللواد الل ىدر أو اللىؤث ار العقليىة بإنتاجأىىا

أو زراعتأا أو صنعأا ،أو است راجأا ،أو تسليلأا ،أو تسللأا أو يازتأا ،أو إ رازهىا ،أو تغييرهىا
أو توزيعأا ،أو عرضىأا للبيى أو التنىازم عنأىا أو تبادلأىا أو صىر أا أو السلسىر يأىا ،أو إرسىالأا
بطريقىىة العبىىور أو نقلأىىا ،أو اسىىتيرادها ،أو تغييرهىىا ؛ وكىىا ذلىىك ىىي غيىىر ال ىىاال

اللسىىلو بأىىا،

بلوجب أ كا هذا القانون أو أم نانون آ ر وبقصد الربح وبلقابا عيني أو نقدم أو لنفعة.

المؤسسات الصيدالنية :الصيدليا

ولستودعا

ولصان األدوية اللر ص بأا.

لاد ()3

ي

ىر صىن أو إنتىاج أو اسىىتيراد أو تصىدير أو نقىا أو تللىك أو يىىاز أو إ ىراز أو ىراء أو بيى

أو تسلي أو تسل أو تبادم أو ااتجار أو تلويا أو تعاطي اللىواد الل ىدر أو اللىؤث ار العقليىة أو
السالئف أو صىر أا أو وصىفأا طبيىاً أو تسىأيا ذلىك أو التنىازم عنأىا أو التعالىا يأىا ب يىة صىور
كان أو التوسط ي يء لن ذلك إال ي األ وام وبال روط اللنصوص عليأا ي هذا القانون.

ي

لاد ()2

ر زراعة أو استيراد أو تصىدير أو نقىا أو تللىك أو يىاز أو إ ىراز أو ىراء أو بيى أو تسىلي

أو تسل أو تبىادم أو تعىاطي نبىا

لىن النباتىا

اللبينىة ىي القسى الثىاني لىن الجىدوم رنى ( )1أو

االتجار يه أو التنازم عنه أو أم جزء لن أجزائه ي أم طور لىن أطىوار نلىوه وبىذره أو التوسىط
ي يء لن ذلك إال ي األ وام وبال روط اللنصوص عليأا ي هذا القانون.
الفصل الثاني

اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية
لاد ()1

ت كا بلوجىب هىذا القىانون لجنىة وطنيىة ل ىؤون الل ىد ار واللىؤث ار العقليىة  ،برئاسىة وكيىا وزار

الص ة وعضوية كا لن:

نائباً للرئيس

 .0وكيا وزار العدم

 .3وكيا وزار األوناف وال ؤون الدينية

عضوا

 .1وكيا وزار الزراعة

عضوا

عضوا

 .2وكيا وزار التربية والتعلي

 .1وكيا وزار ال ؤون االجتلاعية

عضوا

 .6وكيا وزار ال باب والرياضة

عضواً

 .5لدير عا اادار العالة لل رطة الجنائية الدولية (االنتربوم)

عضواً

 .4وكيا وزار ؤون الل أر

 .5لدير اادار العالة للكا ة الل د ار

تختص اللجنة الوطنية باآلتي:

عضواً

عضواً

مادة ()5

 .0وضى ى الضى ىوابط والسياس ىىة العال ىىة الس ىىتيراد وتص ىىدير اوانت ىىاج وص ىىن وز ارع ىىة اللى ىواد الل ىىدر
واللؤث ار العقلية واالتجار يأا.

 .3تنسيق التعاون بين ل تلف الجأا
واللؤث ار العقلية.

 .2التوصىىية بإن ىىاء لص ى ا

اصىىة لتىىو ير العىىالج الطبىىي و النفسىىي و االجتلىىاعي لللىىدلنين

واللتعاطين.

 .1وض ى

ال كولية وغيىر ال كوليىة اللعنيىة ب ىؤون اللىواد الل ىدر

ط ىىط الوناي ىىة والعىىالج ىىي لج ىىام لكا ىىة االس ىىتعلام غي ىىر الل ىىروع لللى ىواد الل ىىدر

واللؤث ار العقلية.

 .1إعداد الدراسا

والب وث عن لضار اللواد الل در واللؤث ار العقلية وسبا لكا تأا.

 .6وض ى اسىىتراتيجية نوليىىة للكا ىىة الل ىىد ار واللىىؤث ار العقليىىة وي ىىلا ذلىىك إ ضىىاع لنىىاه
التربي ىىة والب ىىث العلل ىىي ورعاي ىىة ال ىىباب وأجأ ىىز ااع ىىال ل دل ىىة أه ىىداف لكا ىىة الل ىىد ار

واللؤث ار العقلية غير الل روعة.
 .4التوصىىية بىىإجراء التعىىديال
وات اذ ااجراءا

الالزلىىة علىىى الق ىوانين اللتعلقىىة بىىاللواد الل ىىدر واللىىؤث ار العقليىىة

الالزلة للكا ة أم وسائا تست دث للتعالا يأا.

 .5لتابع ىىة تنفي ىىذ اللعاه ىىدا

الدولي ىىة والل ىىاركة ىىي الل ىىؤتل ار واالجتلاع ىىا

ال اصة بلكا ة اللواد الل در واللؤث ار العقلية غير الل روعة.

الدولي ىىة واانليلي ىىة

الفصل الثالث

الصندوق الوطني لمكافحة المخدرات

والمؤثرات العقلية ولجنة اإلشراف والرعاية
اللاد ()6

 -0ين ى بلوج ىىب ه ىىذا القىىانون ص ىىندوق ىىاص للكا ىىة و عىىالج االدل ىىان و التع ىىاطي يس ىىلى
الصندوق الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

 -3تاون للصندوق ال

صية االعتبارية ويصدر بتن يله وبت ديىد تبعيتىه وتلويلىه وا تصاصىاته

بناء على انت ار اللجنة الوطنية.
نرار لن لجلس الوزراء ً
 -2يكى ىىون لى ىىن بى ىىين ا تصاصى ىىا الصى ىىندوق تلويى ىىا لص ى ى ا
واللتعاطين لللواد الل در .

ودور عى ىىالج وت هيى ىىا لللى ىىدلنين

اللاد ()4

 -0تن ى ى بلوج ىىب ه ىىذ الق ىىانون لجن ىىة تس ىىلى لجنـــة اإلشـــراف والرعايـــة برئاس ىىة ن ىىام بل كل ىىة
االستئناف وعضوية ٍ
كا لن:

أ -للثا النيابة.

ب -للثا اللجنة الوطنية.
ج -للثا وزار الص ة.

د -للثا وزار الدا لية.

ه -للثا وزار ال ؤون االجتلاعية.
 -3ت ىىتص لجن ىىة اا ى ىراف بلتابع ىىة الل ىىدلنين واللتع ىىاطين ال ىىذين تى ى لر الل كل ىىة بإي ىىداعأ ىىي
لص ا

اصة لتو ير العالج الطبي و النفسي و االجتلاعي بدالً لن تنفيذ عقوبة ال بس.

 -2ت ىىدد لأىىا لجنىىة اا ىراف و ن ىىا العلىىا بأىىا بلوجىىب نىرار يصىىدر عىىن وزيىىر العىىدم ولأىىا ان
تستعين ي أداء لأالأا بلن تراه لناسباً.
الفصل الرابع
الترخيص

 -0تقو الوزار بلنح التر يص للجأا

اللاد ()5

اللبينة ي هذا القانون.
اللنصوص عليأا ي اللىواد ()04،00،00،5

 -3ت دد روط لنح التر يص اواجراءاته للجأا

لن هذا القانون بلوجب الالئ ة التنفيذية للقانون.
لاد ()5

يج ىىوز الت ىىر يص للجأ ىىا

ال كولي ىىة والالي ىىا

اللعترف بأا بزراعة أم لن النباتا

واللعاه ىىد اللت صص ىىة ول ارا ىىز األب ىىاث العللي ىىة

اللبينة بالقس الثىاني لىن الجىدوم رنى ( ،)1وذلىك لغغىرام

الطبية أو الب وث العللية ،التي تستلزلأا طبيعة ت صصأا ،بالتنسيق ل وزار الزراعة.
لاد ()00

 .0يجىىوز التىىر يص للصىىان األدويىىة بصىىن أو إنتىىاج أدويىىة يىىد ا ىىي تركيبأىىا ل ىواد ل ىىدر أو
لؤث ار عقلية بالنسب الل دد ي التر يص.

 .3ي

ر على هذه اللصان استعلام اللواد الل در أو اللىؤث ار العقليىة إال ىي صىن أو إنتىاج

األدوية اللر ص لأا بصنعأا أو إنتاجأا.

لاد ()00

 -0ال يجوز التر يص باستيراد أو تصدير أو نقا اللواد الل در أو اللىؤث ار العقليىة إال للجأىا
اآلتي ىة:

أ -الجأا

ال كولية والاليا

واللعاهد اللت صصة ولرااز األب اث العللية اللعترف بأا.

ب -لعالا الت اليا الايليائية أو الصناعية اللر ص لأا.
واللؤسسا

ج -اللست فيا

العالجية والصيدالنية اللر ص لأا.

 -3ت ىىدد بقىرار لىىن الىىوزير القواعىىد اللن لىىة للتعالىىا ىىي اللىواد الل ىىدر أو اللىىؤث ار العقليىىة بىىين
الجأا

اللنصوص عليأا ي الفقر ( )0لن هذه اللاد .
لاد ()03

 .0ال يجىىوز للو ىىف الجلىىارك اا ىراج أو السىىلا بتصىىدير الل ىواد الل ىىدر أو اللىىؤث ار العقليىىة
التي تصىا إلىى الجلىارك إال بلوجىب إذن توريىد أو تصىدير كتىابي صىادر لىن الجأىة ااداريىة

للن صدر باسله التر يص أو لن ينوب عنه.

 .3يصدر ااذن بعد التثب
لللواصفا

 .2تن

إجراءا

عن الوزير.

والبيانا

التثب

لن صال ية اللواد الل در واللىؤث ار العقليىة لالسىتعلام ولطابقتأىا

الوارد بتر يص االستيراد أو التصدير.

لن صال ية اللىواد الل ىدر واللىؤث ار العقليىة لالسىتعلام بقىرار يصىدر
لاد ()02

 .0على اادار العالة للجلارك ىي ىالتي االسىتيراد أو التصىدير تسىلي إذن اا ىراج أو التصىدير
اواعادته إلى الجأة اادارية وعلىى كىا لىن اادار العالىة للجلىارك وصىا ب العالنىة اال تفىا
بنس ة لن ااذن.

 .3يعتبر ااذن الغياً إذا ل يستعلا الم تسعين يولاً لن تاريخ صدوره.

 .2ال يجى ىىوز اا ى ىراج عى ىىن الل ى ىواد الل ى ىىدر أو اللى ىىؤث ار العقليى ىىة أو السى ىىلا بتصى ىىديرها إال بعى ىىد
ال صوم على إذن جديد.

لاد ()01

ال يجوز استيراد اللواد الل در أو اللؤث ار العقلية أو تصىديرها أو نقلأىا دا ىا طىرود أو ى نا

ل توية على لواد أ رى ،ويجب أن يكون إرسالأا – ولو كان بصىفة عينىة – دا ىا طىرود لىؤلن
عليأىىا ،ولبىىين علىىى غال أىىا اسى اللىىاد الل ىىدر أو اللىىؤثر العقلىىي بالاالىىا وطبيعتىىه وكليتىىه واسى

اللرسا إليه وعنوانه.

لاد ()01

يجوز لإلدار الل تصة لنح إذن كتابي بلرور

نة لن اللواد الل ىدر أو اللىؤث ار العقليىة عبىر

األ ارضىىي الفلسىىطينية إلىىى دولىىة أ ىىرى تطبيقىاً لن ىىا التسىىلي الل ارنىىب إذا رأى أن ذلىىك سيسىىاه ىىي
الا ف عن األ اص الذين ي اركون ي نقا ال نة والجأة اللرسلة إليأا.
لاد ()06

 -0يستثنى لن األ كا ال اصة بن ا االستيراد والتصدير والنقا األدوية التي ت توم علىى لىواد
ل ىىدر أو لىىؤث ار عقليىىة وتاىىون الزلىىة للواجأىىة ال ىىاال

الطارئىىة وااسىىعا ا

األوليىىة التىىي

ت للأا وسائا النقا الدولية عند د ولأا أو روجأا لن البالد عبر اللنا ذ القانونيىة ب ىرط أن

يكىىون لصىىر اً بأىىا لىىن الدولىىة اللصىىدر ،وأن يقىىو اللسىىؤوم عىىن وسىىيلة النقىىا بىىإبال سىىلطا
اللنفذ باألدوية التي ي للأا عند الوصوم وعند اللغادر .

 -3ت ىىدد كليىىا

األدويىىة الل ىىار إليأىىا ىىي الفقىىر ( )0لىىن هىىذه اللىىاد وطريقىىة صىىر أا وتىىداولأا

بقرار يصدر عن الوزير.

لاد ()04

 -0ال يجىىوز التىىر يص بالتعالىىا ىىي الل ىواد الل ىىدر أو اللىىؤث ار العقليىىة إال للجأىىا
عليأا ي اللاد ( )00لن هذا القانون.

 -3ال يىىر ص بااتجىىار ىىي الل ىواد الل ىىدر أو اللىىؤث ار العقليىىة إال لللؤسسىىا

اللنصىىوص

الصىىيدالنية التىىي

تتوا ر يأا ال روط التي يصدر بت ديدها نرار لن الوزير.
 -2ال يجىىوز لللؤسسىىا

الصىىيدالنية اللىىر ص لأىىا بااتجىىار أو التعالىىا ىىي الل ىواد الل ىىدر أو

اللىىؤث ار العقليىىة بيعأىىا أو تسىىليلأا أو التنىىازم عنأىىا ب يىىة صىىور كان ى

عليأا ي اللاد ( )00لن هذا القانون التي ير ص لأا بذلك.

إال للجأىىا

اللنصىىوص

لاد ()05

كا لؤسسة صيدالنية ألغي التر يص الللنو لأا أو ل يجدد نبا انتأاء لدتىه تصىفى لوجوداتأىا
لن اللواد الل در واللؤث ار العقلية ت

إ راف لجنة ي كلأا الوزير لأذا الغرم.
لاد ()05

 .0ال يجوز لغطباء اللر ص لأ لزاولة لأنة الطب أن ي رروا وصفة طبية باللواد الل ىدر أو
اللؤث ار العقلية ألم

ص إال بقصد العىالج وو قىاً للىا تقتضىيه األصىوم العلليىة اللتعىارف

عليأا  ،و ي نطاق ال د األنصىى للاليىا

.)5

الل ىدد ىي كىا لىن الجىداوم (،4 ،6 ،2 ،3 ،0

 .3إذا استلزل

الة ال

ص زياد تلك الالية على الطبيب اللعال أن يطلب لل

ص الالية

أم رف أن ي رر لنفسه وصفة طبية ب ية كلية كانى

لىن اللىواد

الالزلة لأذا الغرم و قاً لل روط التي يصدر بأا نرار لن الوزير.

 .2ي

ر على الطبيب ت

الل در أو اللؤث ار العقلية.

لاد ()30

 -0يجىىوز لغطبىىاء اللىىر ص لأ ى لزاولىىة لأنىىة الطىىب أن ي ىىرزوا ىىي عيىىاداتأ ال اصىىة بعىىم
الل ىواد الل ىىدر أو اللىىؤث ار العقليىىة التىىي يصىىدر بت ديىىدها ن ىرار لىىن الىىوزير السىىتعلالأا ىىي

عالج لرضاه عند الضرور اللل ة  ،على أن يكون ا تفىا أ بتلىك اللىواد ىي ىكلأا الىذم

يتفق ل استعلالأا الطبي اللعد له أصالً دون أم تغيير.

 -3يج ىىوز لغطب ىىاء الل ىىار إل ىىيأ ىىي الفق ىىر ( )0ع ىىالج اللرض ىىى ب ىىاللواد الل ىىدر أو الل ىىؤث ار
العقلية ارج عياداتأ ىي ال ىاال

استعلالأا ألنفسأ .
يك ىىون ت ري ىىر الوص ىىفا

الطارئىة وي

ىر علىيأ صىرف أم لنأىا للرضىاه بقصىد

لاد ()30

الطبي ىىة الت ىىي ت ت ىىوم عل ىىى لى ىواد ل ىىدر أو ل ىىؤث ار عقلي ىىة عل ىىى نل ىىاذج
الر ص التي تعدها الجأة اادارية ،ويجب أن تاون الوصىفا

الوصفا

الطبية وبطانا

وبطانا

الر ص لرنلة برن لسلسا عا ول تولة ب ات الجأة اادارية.

على ىىى لى ىىديرم اللؤسسى ىىا

الطبيىة

لاد ()33

الصى ىىيدالنية اللى ىىر ص لأى ىىا بااتجى ىىار والتعالى ىىا ى ىىي الل ى ىواد الل ى ىىدر أو

اللىىؤث ار العقليىىة فىىا الل ىواد الل ىىدر أو اللىىؤث ار العقليىىة ىىي أوعيتأىىا األصىىلية و ق ىاً للىىا ت ىىدده
الالئ ة التنفيذية لأذا القانون.
لاد ()32

يجىىوز لللرضىىى يىىاز ل ىواد ل ىىدر أو لىىؤث ار عقليىىة ألسىىباب ص ى ية ،وذلىىك ىىي ىىدود الاليىىا

التىىي يصىىفأا لأ ى األطبىىاء اللىىر ص لأ ى بلزاولىىة لأنىىة الطىىب ،وال يجىىوز لأ ى التنىىازم عنأىىا ألم
ص آ ر لألا كان

األسباب.
لاد ()31

ت ىىدد الالئ ىىة التنفيذي ىىة لأ ىىذا الق ىىانون إجى ىراءا

واللؤث ار العقلية.

التس ىىجيا والرناب ىىة والتفت ىىي

عل ىىى اللى ىواد الل ىىدر

الفصل الخامس

غسيل األموال الناتج عن االتجار

في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
لاد ()31

 .0يعىىد لرتاب ىاً جريلىىة غسىىيا أل ىوام ناتجىىة عىىن االتجىىار غيىىر الل ىىروع ىىي الل ىواد الل ىىدر أو
اللؤث ار العقلية كا لن يقو علداً ب د األ عام اآلتية:

أ -ت ويىىا األل ىوام أو نقلأىىا ل ى العل ى ب نأىىا لت صىىله لىىن أيىىة جريلىىة لىىن ج ىرائ االتجىىار
بى ىىاللواد الل ىىىدر واللىىىؤث ار العقليىىىة بأىىىدف إ فىىىاء أو تلوي ىىه اللص ىىدر غي ى ىر الل ى ىىروع
لغل ىوام أو لسىىاعد أم ى ص ىىي ارتاىىاب هىىذه الجريلىىة أو اا ىىال
القانونية إذا ثب

علله بلصدر اللام.

لىىن اللس ىىاءلة

ب -ااتسىىاب أو يىىاز أو اسىىت دا أل ىوام ل ى العل ى ب نأىىا لت صىىله لىىن جريلىىة لىىن ج ىرائ

االتج ىىار غي ىىر الل ىىروع ب ىىاللواد الل ىىدر أو الل ىىؤث ار العقلي ىىة أو ل ىىن ع ىىا ل ىىن أ ع ىىام

اال تراك يأا.

 .3تىىن

الالئ ىىة التنفيذيىىة للقىىانون الت ازلىىا

البنىىوك واللؤسسىىا

اللاليىىة للونايىىة لىىن اللعىىالال

النقدية الل بوهة الناتجة عن االتجار غير الل روع ي اللواد الل در أو اللؤث ار العقلية.
الفصل السادس
العقوبات

اللاد ()36

 -0ل عد اال الم ب ية عقوبة أ د ينص عليأا نانون آ ر يعانب بغرالة لن ألف دينار أردني
إلى لسة آالف دينار أردنىي أو لىا يعادلأىا بالعللىة اللتداولىة نانونىاً ،كىا لىن يرتاىب أيىاً لىن

األ عام التالية:
أ.

ع ىىد لس ىىك ال ىىد اتر ل ىىن نب ىىا ال ى ى ص الل ىىر ص ل ىىه بااتج ىىار ىىي اللى ىواد الل ىىدر أو

اللؤث ار العقلية أو يازتأا واللنصوص عليأا ي هذا القانون أو ل يق بالقيد يأا.

ب .التنىىاع اللسىىؤوم عىىن إدار صىىيدلية أو ل ىىا لىىر ص لىىه بااتجىىار بىىاللواد الل ىىدر أو
الل ىىؤث ار العقلي ىىة ع ىىن إرس ىىام الا ىىوف اللنص ىىوص عليأ ىىا ىىي ه ىىذا الق ىىانون إل ىىى اادار
الل تصة ي اللواعيد اللقرر .

ج.

ىرز لى ىواد ل ىىدر أو ل ىىؤث ار عقلي ىىة بكلي ىىا
يى ىاز أو إ ى ا

تزي ىىد أو تق ىىا ع ىىن الالي ىىا

اللر ص له بأا ل األ ذ بعين االعتبار الفىروق الناتجىة لىن تعىدد علليىا

أال تزيد الفروق على لا ي تي:
 %00 )0ي الاليا

الىوزن ب ىرط

التي تزيد عن غ ار وا د.

 %1 )3ىىي الاليىىا

التىىي تزيىىد علىىى غ ى ار

 %3 )2ي الاليا

التي تزيد على  31غ ار .

على لسين سنتيغرالاً.

تىىى  31غ ارلىاً ب ىىرط أال يزيىىد اللقىىدار

 %1 )1ي اللواد الل در و اللؤث ار العقلية السائلة أيا كان لقدارها.

 -3تاىىون العقوبىىة ال ىىبس لىىن سىىتة أ ىىأر إلىىى ثىىالث سىىنوا

ولثلىىي الغ ارلىىة اللقىىرر أو بإ ىىدى

هاتين العقوبتين ،ي الة العود عند ارتااب إ دى الجرائ اللبينة ي هذه اللاد .
اللاد ()34

ل عد اال الم ب ية عقوبة أ د ينص عليأا نانون آ ر؛ يعانىب بالسىجن لىن ثىالث سىنوا

إلىى

لسىىة ع ىىر سىىنة ،وغ ارلىىة لىىن لسىىة آالف دينىىار أردنىىي إلىىى ع ىرين ألىىف دينىىار أردنىىي أو لىىا

يعادلأا بالعللة اللتداولة نانوناً ،كا

ص يرتاب أياً لن األ عام اآلتية:

اء كىىان ذلىىك بلقابىىا أو بدون ىىه ،أو
 .0تقىىدي أم لىىن أن ىواع اللى ىواد الل ىىدر واللىىؤث ار العقليىىة سى ىو ً
تسأيا ال صوم عليأا ،وذلك ي غير ال اال اللسلو بأا ،بلقتضى أ كا هذا القانون.
 .3التصرف ي ٍ
أم لن أنواع اللواد الل در واللىؤث ار العقليىة اللىر ص يازتأىا السىتعلالأا ىي
غرم ل دد ،ب ٍم لن أوجه التصر ا

بدونه.

اء كىان ذلىك بلقابىا أو
الل الفة ل روط التر يص سىو ً

 .2إعىىداد لنىىزم ،أو أم لكىىان آ ىىر وتأيئتىىه ،أو إدارتىىه لتعىىاطي ٍ
أم لىىن أن ىواع الل ىواد الل ىىدر أو
اللؤث ار العقلية ،أو التعالا يأا أو تداولأا يه.

 .1صىن ٍ
أم لىن اللست ضى ار الطبيىة الل ىدر أو إنتاجأىا أو اسىتيرادها أو تصىديرها أو التعالىا
يأا ،ي غير ال اال

اللسلو بأا بلقتضى أ كا هذا القانون ،أو أم نانون آ ر.

 .1ت ري ىىر وص ىىفة طبي ىىة ،أو تق ىىدي ٍ
أم ل ىىن اللست ضى ى ار الطبي ىىة الل ىىدر ىىي غي ىىر ال ىىاال
اللسلو بأا بلقتضى أ كا هذا القانون ،أو أم نانون آ ر.

 .6تعاطي أم لىن أنىواع اللىواد الل ىدر أو اللىؤث ار العقليىة ىي إ ىدى دور العبىاد أو التعلىي أو
ل ار قأا ال دليىة أو ىي لؤسسىة ثقا يىة أو رياضىية أو صى ية أو إصىال ية أو ىي أ ىد ل اراىز
ااصىىال والت هيىىا أو ألىىاان ال ىىبس اال تيىىاطي ىىي غيىىر ال ىىاال
أ كا هذا القانون أو أم نانون آ ر.

اللسىىلو بأىىا ،بلوجىىب

 .4اسىىتيراد أم لىىن أنىواع اللىواد الل ىىدر أو اللىىؤث ار العقليىىة أو ىرائأا أو إنتاجأىىا أو صىىنعأا أو
يازتأا ،وذلك بقصد تعاطيأا ي غير ال اال

أم نانون آ ر.

 .5ز ارع ىىة أم ل ىىن النبات ىىا

اللسلو بأىا ،بلوجىب أ كىا هىذا القىانون أو

الت ىىي ين ىىت لنأ ىىا أم ل ىىن أنى ىواع اللى ىواد الل ىىدر أو الل ىىؤث ار العقلي ىىة

الست الص تلك اللواد لنأا بغرم تعاطيأا ىي غيىر ال ىاال

هذا القانون أو أم نانون آ ر.

اللسىلو بأىا ،بلوجىب أ كىا

اللاد ()35

ل عد اا الم ب ية عقوبة أ د ينص عليأا نانون آ ر؛ يعانىب بالسىجن لىن لسىة ع ىر سىنة

إلىىى السىىجن اللؤبىىد وغ ارلىىة لىىن ع ىرين ألىىف دينىىار أردنىىي إلىىى أربعىىين ألىىف دينىىار أردنىىي أو لىىا
يعادلأا بالعللة اللتداولة نانوناً ،ي أم لن ال اال

 .0االتجار ي اللواد الل در واللؤث ار العقلية.
 .3إضىىا ة أم ل ىواد الىىى الل ىىدر زاد

اآلتية-:

لىىن ل ىىاطره علىىى الص ى ة أو تقىىدي الل ىىدر أو اللىىؤثر

العقلي ب كا غير ل روع ي أثناء عالج بديا وا ق

عليه الجأة الل ولة نانوناً.

 .2استغالم الجاني السلطة أو ال صانة اللقرر له نانوناً ي ارتااب جريلة ااتجار.

 .1اسىىتعلام الجىىاني ىىا نة أو اويىىة ل صصىىة لعلليىىة إنسىىانية لىىن أجىىا النقىىا غيىىر الل ىىروع
لللواد الل در أو إ فائأا.

 .1إذا كىىان الجىىاني لىىن لىىو في سىىلك التعلىىي أو القطىىاع الصى ي أو لىىن نىىوى األلىىن أو
لسؤوالً عن إنفاذ القانون.

ص ىاً

 .6انتران جريلة ااتجار بجريلة عاللية أ رى ،وي لا ذلك تأريب األسىل ة ،واأللىوام ،وتزييىف
النقىىود ،أو كىىون الجريلىىة اللىىذكور جىىزءاً لىىن أعلىىام ٍ
أم لىىن العصىىابا
بارتااب الجرائ العاللية ،ويكون لجام أعلالأا كلأا ،أو ٍ
أم لنأا ،ىي أاثىر لىن دولىة وا ىد ،
العالليىىة ،التىىي تقىىو

أو أن ي ترك ي ارتاابأا أ

اص لن أاثر لن دولة وا د .

 .4است دا الجاني ي تنفيذ جريلة ااتجار لن ل يبلغ لن العلر الثالنة ع ر أو لريضاً عقلياً
أو است د أ داً لن أصوله أو روعه أو زوجه أو أ داً للن يتولى تىربيتأ أو لال

ىتأ أو

للىىن ل ىىه س ىىلطة علي ىىة علىىيأ ىىي رن ىىابتأ أو ت ىىوجيأأ أو اسىىت د الرتا ىىاب جريل ىىة ااتج ىىار
صاً آ ر دون لعر ة ذلك ال

ص.

 .5ارتااب الجاني جريلة ااتجار لستغالً صفته باعتبىاره لىن اللىو فين العلىوليين ،اللنىوط بأى

لكا ى ىىة الج ى ىرائ اللتعلقى ىىة بى ىىاللواد الل ى ىىدر واللى ىىؤث ار العقليى ىىة ،أو اللكلفى ىىين ب على ىىام الرنابى ىىة

واا راف على التعالا يأا ،أو تداولأا ،أو يازتأا وذلك ب ٍم لن الطرق غيىر اللسىلو بأىا

و قاً أل كا هذا القانون ،أو أم نانون آ ر.

 .5إذا ن ى عىىن التعىىدم علىىى أ ىىد اللىىو فين أو اللسىىت دلين العلىىوليين القىىائلين علىىى تنفيىىذ هىىذا
القىىانون عاهىىة لسىىتديلة أو كىىان الجىىاني ي لىىا سىىال اً أو كىىان لىىن رجىىام السىىلطة اللنىىوط بأى

الل ا ة علىى األلىن أو إذا نىا الجىاني ب طىف أو ا تجىاز أم لىن القىائلين علىى تنفيىذ هىذا

القانون أو زوجه أو أ د لن أصوله أو روعه.

.00

االنضىلا لعصىىابة أو إدارتأىىا أو تن يلأىىا أو اللسىىاهلة يأىىا وكىىان لىىن أغ ارضىىأا االتجىىار

باللواد الل در أو اللىؤث ار العقليىة أو تقىديلأا للتعىاطي بقصىد االتجىار سىواء دا ىا الىبالد أو
ارجأا.

.00

العود إلى ارتااب أم لن الجرائ اللذكور ي اللاد ( )34لن هذا القانون.
اللاد ()35

يعانىىب بااعىىدا أو السىىجن اللؤبىىد وغ ارلىىة لىىن ع ىرين ألىىف دينىىار أردنىىي إلىىى سىىتين ألىىف دينىىار
أردنىىي أو لىىا يعادلأىىا بالعللىىة اللتداولىىة نانونىاً ،كىىا لىىن يرتاىىب جريلىىة ااتجىىار ىىي اللىواد الل ىىدر
واللؤث ار العقلية ي أم لن ال اال

 .0إذا ارتاب

التالية:

الجريلة ي إ دى دور العباد أو التعلي أو ل ار قأا ال دلية أو ي لؤسسة ثقا يىة

أو ص ى ية أو رياضىىية أو إصىىال ية أو ىىي أ ىىد ل اراىىز ااصىىال والت هيىىا أو ألىىاان ال ىىبس
اال تياطي.

 .3إذا است د الجاني األسل ة النارية أثناء ارتااب الجريلة.

 .2العود إلى ارتااب أم لن الجرائ اللذكور ي اللاد ( )35لن هذا القانون.
تاون العقوبة ااعدا ي أم لن ال اال

 .0إذا تسبب

اللاد ()20
اآلتيى ىة:

اللاد الل در أو اللؤثر العقلي غير اللسلو بألا ي و ا

ص أو أاثر.

 .3إذا نتا الجاني أ د اللو فين أو اللست دلين العلوليين القائلين على تنفيذ هذا القىانون أثنىاء
ت ديته و يفته أو بسببأا.

 .2ت سيس عصابة أو ترؤسأا وكان لن أغراضأا االتجار باللواد الل ىدر أو اللىؤث ار العقليىة أو
تقديلأا للتعاطي بقصد االتجار سواء دا ا البالد أو ارجأا.

 .1العود إلى ارتااب أم لن الجرائ اللذكور ي اللاد ( )35لن هذا القانون.
لاد ()20

 .0يجىىوز للل كلىىة عنىىد ال كى بالعقوبىىة ىىي الجىرائ اللنصىىوص عليأىىا ىىي الفقىىر ( )6لىىن اللىىاد
( )34بدالً لن تنفيذ هذه العقوبة أن ت لر بإيداع لن يثبى
اللعتلد ليعال

العالجيىة

إدلانىه إ ىدى اللصى ا

يأا طبياً ونفسياً واجتلاعياً.

 .3ال يجوز أن تقا لد بقاء الل كو عليه باللص ة عن ستة أ أر وال تزيد على ثالث سنوا
ىاء علىىى تقريىىر
أو لىىد العقوبىىة اللقضىىي بأىىا أيألىىا أنىىا ويجىىوز التلديىىد بق ىرار لىىن الل كلىىة بنى ً
لجنة اا راف.

 .2يكىىون اا ىراج عىىن اللىىودع بعىىد ىىفائه بقىرار لىىن لجنىىة اا ىراف ،ويجىىوز لأىىا ر ى

األلىىر إلىىى

الل كلة عن طريق النيابة لطلب ال ك بإلغاء ألر اايداع وطلب اسىتيفاء الغ ارلىة وبىاني لىد

العقوبة اللقيد لل رية اللقضي بأا بعد ص اللد التي نضىاها الل كىو عليىه باللصى ة أو
أ داهلا؛ إذا تبين:

أ -عد جدوى اايداع.

ب -انتأاء اللد القصوى اللقرر نبا فاء الل كو عليه.
اللفروضة عليه لعالجه.

ج -ل الفة اللودع الواجبا

د -ارتااب اللودع أثناء إيداعه أياً لن الجرائ اللنصوص عليأا ي هذا القانون.
الفصل السابع

حاالت تعطيل الدعوى الجزائية
لاد ()23

 -0ال تقىىا الىىدعوى الجزائيىىة علىىى لىىن يتقىىد للجنىىة اا ىراف لىىن تلقىىاء نفسىىه لىىن لتعىىاطي الل ىواد
الل در للعالج ويبقىى ىي هىذه ال الىة ت ى

العىالج ىي اللصى ة أو ىي دور العىالج إلىى أن

تقرر لجنة اا راف غير ذلك.

 -3إذا غادر اللريم اللصى ة أو تونىف عىن التىردد علىى دور العىالج الل ىار اليأىا نبىا صىدور
نرار لجنة اا راف يلز نفقا

العالج ويجوز ت صيلأا لنه بالطرق اللقرر نانوناً.

 -2ال تسرم ا كا هذه اللاد على لن كان ل ر اًز للاد ل در ول يقدلأا إلىى اادار الل تصىة
عند د وله اللص ة أو عند تردده على دور العالج.

 .0ال تقىىا الىىدعوى الجزائيىىة علىىى لىىن ثبى

لاد ()22

إدلانىىه أو تعاطيىىه اللىواد الل ىىدر أو اللىىؤث ار العقليىىة

إذا طلىىب زوجىىه أو أ ىىد أصىىوله أو روعىىه أو اللر ىىد االجتلىىاعي إلىىى لجنىىة اا ىراف عالجىىه
ي إ دى اللص ا

أو دور العالج اللنصوص عليأا ي اللاد ( )20لن هذا القانون.

 .3تفصىىا لجنىىة اا ىراف ىىي الطلىىب بعىىد

صىىه وسىىلاع أنىوام ذوم ال ى ن ولأىىا أن تطلىىب إلىىى

النيابة ت قيق هذا الطلب ولوا اتأا بلذكر برأيأا.

 .2يكىون إيىداع اللطلىوب عالجىىه ىي الىة لوا قتىه إ ىىدى اللصى ا
العىىالج بقىرار لىىن لجنىىة اا ىراف ىإذا ر ىىم ذلىىك ر عى
ل كلىىة الصىىلح التىىي يقى

العالج.

أو إل ازلىه بىالتردد علىىى دور

اللجنىىة األلىىر عىىن طريىىق النيابىىة إلىىى

ىىي دائرتأىىا ل ىىا انالتىىه ،لتى لر بإيداعىىه أو إل ازلىىه بىىالتردد علىىى دور

 .1يجوز للجنة اا راف ىي الىة الضىرور ونبىا الفصىا ىي الطلىب أن تىودع اللطلىوب عالجىه
ت

اللال

ة للد ال تزيد على أسبوعين للرانبته طبياً وله أن يت ل لن إيداعه بطلب يقد

إلى النيابة أو لدير اللكان اللودع به وعلى النيابة الم ثالثة أيىا لىن وصىوم الطلىب إليأىا
أن تر عه إلى الل كلة الل ار إليأا ي هذه اللاد لت لر بلا تراه.

و ىىي جلي ى اال ىوام تطبىىق ب ى ن العىىالج واالنقطىىاع عنىىه األ كىىا اللنصىىوص عليأىىا ىىي اللىىاد

( )23لن هذا القانون.

تعد جلي البيانا

لاد ()21

التي تصا إلى عل القىائلين بالعلىا ىي ىؤون عىالج اللىدلنين أو اللتعىاطين

لن األسرار التي يعانب على إ ائأا بالعقوبة اللقرر ي القانون.
لاد ()21

 .0ي ك ى ىىي جلي ى األ ىوام بلصىىادر الل ىواد الل ىىدر واللىىؤث ار العقليىىة والنباتىىا
وبذورها وكذلك األلوام اللت صلة لن الجريلة.

 .3ل عد اا الم ب قوق الغير سن النية ي ك بلصادر األدوا
التي است دل

ي ارتاابأا.

 .2إذا ل تر الدعوى الجنائية لسبب لا؛ يكون التصىرف باللضىبوطا
الفقرتين السابقتين بقرار لن النائب العا و قاً للا يلي:

أ -إذا كان

ب -إذا كانى

اللضبوطا

اللضىىبوطا

اللضىىبوطة

ووسائا النقا اللضبوطة
اللنصىوص عليأىا ىي

ت كا يازتأا جريلة للنائب العا أن ي لر بإتال أا.

لىىن األ ىىياء التىىي ال يعتبىىر يازتأىىا جريلىىة للنائىىب العىىا أن يى لر

ببيعأىىا ىىي اللى ىزاد العلنىىي اوايىىداع ثلنأ ىىا لىىدى ال زينىىة العال ىىة ولصىىا ب ال ىىق أن يطال ىىب
بالثلن الذم بيع يه الم سنة لن تىاريخ البيى  ،اواال آم الىثلن إلىى الدولىة دون ال اجىة

إلى ك بذلك.

لاد ()26

 -0يجىوز للنائىب العىا أن يطلىب لىن الل كلىة الل تصىة األلىر بوضى ألىوام اللىتأ و للتلااتىىه
ت

الت فا و لنعه لن التصرف يأا ي ال اال

التي يتوا ر يأا لىن الت قيىق أدلىة كا يىة

على جدية ااتأا ي أم لن الجرائ اللنصوص عليأا ي هذا القانون.

زوج اللىتأ

ىاء علىى طلىب النائىب العىا أن ت ىلا بقرارهىا ألىوام و للتلاىا
 -3يجوز للل كلة بن ً
وأوالده القصر لتى توا ر لديأا أدلة كا ية على أنأا لت صلة لن الجريلة لوضوع الدعوى.

 -2تعىىين الل كلىىة لىىن يىىدير األل ىوام اللىىت فا عليأىىا بعىىد جردهىىا ب ضىىور ذوم ال ى ن و للثىىا
النياب ىىة و ال بي ىىر ال ىىذم تنتدب ىىه الل كل ىىة ،ويلت ىىز ل ىىن يع ىىين ل ىىإلدار بالل ا ىىة عل ىىى األلى ىوام

اللت فا عليأا و سن إدارتأا وردها ل إيراداتأا عند إنتأاء لد الت فا.

 -1يجىىوز لاىىا ذم لصىىل ة أن يىىت ل لىىن نىرار الل كلىىة الل ىىار اليىىه ىىي الفقى ار ( )2،3،0لىىن
هذه اللاد

الم ثالثة أ أر لن تاريخ تبليغه ألا الل كلة التي أصدرته.

 -1ىىالم لىىد وجىىود أل ىوام اللىىتأ ت ى
نفقة لن إيرادا

الىىت فا يعطىىى زوجىىه وأوالده ووالىىداه ولىىن يع ىولأ

ألالاه ت ددها الل كلة.

ىىرعاً

لاد ()24
 -0يبلىغ النائىىب العىىا نىرار الل كلىىة إلىىى لىىدير دائىر تسىىجيا األ ارضىىي لوضى إ ىىار ال جىىز علىىى
عقا ار اللتأ .

 -3يجىىوز للل كلىىة إصىىدار األلىىر ببيى األلىوام الل جىىوز اوايىىداع ثلنأىىا ىىي زينىىة الل كلىىة ؛ إذا
كان لعرضة للتلف السري  ،أو إذا أر الل كلة أن بيعأا يعود على صا بأا باللنفعة.
لاد ()25

إذا ك ى بإدانىىة اللىىتأ وثب ى

للل كلىىة أن األل ىوام اللىىت فا عليأىىا كلأىىا أو بعضىىأا ل صىىلة لىىن

الجريلة ،ت ك بلصادرتأا كلأا أو بعضأا ،ويرد الباني بعد تنفيذ ال ك الصادر ضده بالغرالة.
لاد ()25

 -0تتلىىف الل ىواد الل ىىدر و النباتىىا

اللضىىبوطة والل كىىو بلصىىادرتأا بلعر ىىة لجنىىة ي أرسىىأا أ ىىد

أعضاء النيابة و يصدر بت كيلأا و إجراءاتأا نرار لن النائب العا .

 -3يج ىىوز للنائ ىىب الع ىىا أن يى ى ذن بتس ىىلي تل ىىك اللى ىواد إل ىىى أي ىىة جأ ىىة كولي ىىة لالنتف ىىاع بأ ىىا ىىي
األغرام الصناعية أو العللية ،وذلك باالتفاق ل وزار الص ة.
لاد ()10

 .0كا لن سبق ال ك عليه أاثر لن لىر ىي إ ىدى الجىرائ اللنصىوص عليأىا ىي هىذا القىانون
يجوز للل كلة أن ت ك عليه بااضا ة إلى العقوبة اللقرر ب د التدابير اآلتية-:

أ .اايىىداع ىىي إ ىىدى لؤسس ىىا
الغرم.

العل ىىا أو التىىدريب اللأن ىىي أو ىىي لص ى ة ت ص ىىص لأ ىىذا

ب .ت ديد اانالة ي جأة لعينة.
ج .لن اانالة ي جأة لعينة.

د .لن السفر لل ارج للد لساوية للد العقوبة اللقيد لل رية الل كو بأا.
ه .إبعاد األجنبي وعد السلا له بالعود إلى البالد.
و.

ر التردد على ألاان أو ل ام لعينة.

ز .ال رلان لن للارسة لأنة أو ر ة لعينة.

 .3ال يجوز أن تقا لد التدبير الل كو به عن سنة وال تزيد على لس سنوا .

 .2ىىي الىىة ل الفىىة الل كىىو عليىىه التىىدبير الل كىىو بىىه يعانىىب بىىال بس لىىد ال تقىىا عىىن ثالثىىة
أ أر وال تزيد على سنتين وبغرالة ال تتجاوز لسة آالف دينار أردني أو لا يعادلأا بالعللة

اللتداولة.

لاد ()10

كا لن توسط أو سىاه أو سىاعد أو سىأا أو ىرم أو ىاوم ارتاىاب إ ىدى الجىرائ اللبينىة ىي

هذا القانون يعانب بالعقوبة اللقرر لأا.

لاد ()13
ي ك بإغالق كا ل ا ر ص لىه بااتجىار ىي اللىواد الل ىدر أو اللىؤث ار العقليىة أو يازتأىا أو

أم ل ا آ ر إذا ونع

يه إ دى الجرائ اللبينة ي هذا القانون ،و ي الة العود ي ك بإغالق

الل ا نأائياً.
يعفى لن العقوبا

لاد ()12

اللقرر ي هذا القانون ،كا لن بادر لىن الجنىا بىإبال السىلطا

العالىة عىن

الجريلىىة نبىىا البىىدء ىىي ارتاابأىىا ،ويجىىوز للل كلىىة ااعفىىاء لىىن العقوبىىة إذا صىىا اابىىال بعىىد

ارتا ىىاب الجريل ىىة ونب ىىا لبا ىىر الت قي ىىق يأ ىىا ،كل ىىا يج ىىوز لأ ىىا ت في ىىف العقوب ىىة إذا س ىىأا الج ىىاني
للسطا

الل تصة أثناء الت قيق أو الل االة القبم على الجنا اآل رين.

لاد ()11

ل ىىوزير الع ىىدم باالتف ىىاق لى ى ال ىىوزير الل ىىتص أو ل ىىن يق ىىو لقال ىىه ت وي ىىا ص ىىفة لى ى لورم الض ىىبط
القض ىىائي ل ىىبعم ل ىىو في و ازرت ىىي الصى ى ة ،والز ارع ىىة ول ىىو في دوائ ىىر الجل ىىارك ك ىىا ىىي ىىدود
ا تصاصه يلا يتعلق بتنفيذ أ كا هذا القانون.

لاد ()11

للفت ي الصيدلة بوزار الص ة الذين يصدر بتعيينأ نرار لن الوزير د ىوم ل ىازن ولسىتودعا
االتجىىار ىىي الل ىواد الل ىىدر واللىىؤث ار العقليىىة ود ىىوم الصىىيدليا

األوليىىة واللستوصىىفا

والعيىىادا

واللست ىىفيا

ول اراىىز الص ى ة

ولصىىان اللست ضى ار ولعالىىا الت اليىىا الايليائيىىة والصىىناعية

واللعاهىىد العلليىىة اللعتىىرف بأىىا ،وذلىىك للت قىىق لىىن تنفيىىذ أ كىىا هىىذا القىىانون ،ولأى االطىىالع علىىى

الىىد اتر واألوراق اللتعلقىىة بىىاللواد الل ىىدر واللىىؤث ار العقلي ىة ويكىىون لأ ى صىىفة ل ى لورم الضىىابطة

القضىىائية يلىىا يتعلىىق بىىالجرائ التىىي تق ى ىىي هىىذه الل ىام ،ولأ ى أيض ىاً لرانبىىة تنفيىىذ أ كىىا هىىذا
الق ىىانون ىىي الى ىىدوائر ال كولي ىىة واللؤسس ىىا ال اصى ىىة وال يج ىىوز لغي ىىره لى ىىن لى ى لورم الضى ىىابطة
القضائية تفتي

الل ام الوارد ي هذه اللاد إال ب ضور أ د لفت ي الصيادلة.
لاد ()16

ل عد اا الم بالل االة الجزائية يقو ل لورو الضىابطة القضىائية اللنصىوص علىيأ ىي هىذا

القىىانون بقلى كىىا لزروعىىا

للنوعىىة بلقتضىىى أ كالىىه وجليى أورانأىىا وجىىذورها علىىى نفقىىة لرتاىىب

الجريلة ،وت فا هذه األ ياء على ذلة الل االة ي الل ازن اللعد لذلك  ،إلى أن يفصا نأائياً
ي الدعوى الجزائية.
لاد ()14

اس ىىتثناء ل ىىن كى ى الل ىىاد الس ىىابقة يك ىىون للنائ ىىب الع ىىا أو ل ىىن يفوض ىىه أن يطل ىىب إل ىىى الل كل ىىة
الل تصة إذا لا دع
أو النباتا

الضرور إلى ذلك بإصدار األلىر بىإتالف اللىواد الل ىدر واللىؤث ار العقليىة

اللضبوطة ي أم الة كان

بي ىىان أس ىىبابه وااجى ىراءا

الت ىىي ات ىىذ

عليأا الدعوى الجزائية ،ويجب أن ي ىتلا الطلىب علىى

ل ف ىىا عين ىىا

لناس ىىبة ل ىىن اللض ىىبوطا

اوا رازها وكلياتأا وألاان ف أا ونتائ الت ليا ال اصة بأا.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
لاد ()15

وأوص ىىا أا ه ىىي

لاا لن وجد أو ساه أو سىأا أو ا ىترك ىي ضىبط لىواد ل ىدر أو لىؤث ار عقليىة ال ىق ىي لكا ى
بناء على تنسيب لن وزير الدا لية.
تت دد بقرار لن لجلس الوزراء ً

لاد ()15

ال تنقضي بلضي اللد الدعوى الجزائيىة ىي الجنايىا
تسقط بلضيأا العقوبا

اللنصىوص عليأىا ىي هىذا القىانون كلىا ال

الصادر يأا.
لاد ()10

ال يج ىىوز ال كى ى بون ىىف تنفي ىىذ العقوب ىىة الص ىىادر عل ىىى ل ىىن س ىىبق ال كى ى علي ىىه ىىي إ ىىدى الجى ىرائ

اللنصوص عليأا ي هذا القانون.

لاد ()10

يجب فا الىد اتر اللنصىوص عليأىا ىي هىذا القىانون للىد
يأىىا ،كلىىا ت فىىا اايصىىاال

والوصىىفا

لىس سىنوا

لىن تىاريخ آ ىر نيىد تى

الطبيىىة الل ىىرر اللنصىىوص عليأىىا يىىه لللىىد ذاتأىىا لىىن

التاريخ اللبين عليأا.
لاد ()13

يجىىوز بق ىرار لىىن الىىوزير تعىىديا ل تىىوى الجىىداوم اللل قىىة بأىىذا القىىانون بال ىىذف أو بااضىىا ة أو
بتغيير النسب الوارد يأا.
لاد ()12

يصدر لجلس الوزراء األن لة واللوائح الالزلة لتنفيذ أ كا هذا القانون.
لاد ()11

يصدر كا وزير ي لجام ا تصاصه الق ار ار الالزلة لتنفيذ أ كا هذا القانون.
لاد ()11

يلغى ىىى العلى ىىا بقى ىىانون العقى ىىانير الل ى ىىدر رن ى ى ( )00لسى ىىنة  0511وتعديالتى ىىه اللعلى ىىوم بى ىىه ى ىىي
ل ا ا

ل ا ىىا

الضفة الغربيىة ،ونىانون الل ىد ار رنى ( )05لسىنة  0563وتعديالتىه اللعلىوم بىه ىي
غىىز ،واأللىىر رن ى ( )124لسىىنة  0543وتعديالتىىه اللعلىىوم بىىه ىىي ل ا ىىا

واأللر رن ( )115لسنة  0541وتعديالته اللعلوم به ي ل ا ا
لاد ()16

الضفة.

غىىز،

.يلغى كا لا يتعارم ل أ كا هذا القانون
)14( لاد

 ويعلىا بىه بعىد ثالثىين، تنفيىذ أ كىا هىذا القىانون-كا يلا ي صىه- الل تصة كا ة

على الجأا

.يولاً لن تاريخ ن ره ي الجريد الرسلية

. ليالدية3002/00/06 :صدر ي غز بتاريخ
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

.هجرية0121//00 :اللوا ق

)) (المواد المخدرة1( الجدول رقم
No.

Narcotic drugs

1

Acetorphine

2

Acetyl-alphamethylfentanyl

3

Acetylmethadol

4

Alfentanil

5

Allylprodine

6

Alphacetylmethadol

7

Alphameprodine

8

Alphamethadol

9

Alpha-methylfentanyl

10

Alphamethylthiofentanyl

11

Alphaprodine

12

Anileridine

13

Benzethidine

Description/Chemical name
3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine
N-[1-(α -methylphenethyl)-4piperidyl]acetanilide
3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4diphenylheptane
N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1Htetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4piperidinyl]-N-phenylpropanamide
3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4propionoxypiperidine
α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4diphenylheptane
α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4propionoxypiperidine
α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3heptanol
N-[1-( α-methylphenethyl)-4piperidyl]propionanilide
N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4piperidyl]propionanilide
α-1,3-dimethyl-4-phenyl-4propionoxypiperidine
1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine4-carboxylic acid ethyl ester
1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine4-carboxylic acid ethyl ester

14

Benzylmorphine

3-benzylmorphine
β-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4diphenylheptane
N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4piperidyl]propionanilide
N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4piperidyl]propionanilide
β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4propionoxypiperidine
β-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3heptanol
β-1,3-dimethyl-4-phenyl-4propionoxypiperidine
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo3-propionyl-1benzimidazolinyl)piperidine

15

Betacetylmethadol

16

Beta-hydroxyfentanyl

17

Beta-hydroxy-3methylfentanyl

18

Betameprodine

19

Betamethadol

20

Betaprodine

21

Bezitramide

22

Cannabis and
cannabis resin and
extracts and tinctures
of cannabis

Indian hemp and resin of Indian hemp

23

Clonitazene

2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl5-nitrobenzimidazole

24

Coca leaf*

25

Cocaine

methyl ester of benzoylecgonine*

26

Codoxime

27

Concentrate of poppy
straw

28

Desomorphine

29

Dextromoramide

30

Diampromide

31

Diethylthiambutene

32

Difenoxin

33

Dihydroetorphine

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime
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
Dihydrodeoxymorphine
(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1pyrrolidinyl)butyl]morpholine
N-[2(methylphenethylamino)propyl]propionan
ilide
3-diethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1butene
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4phenylisonipecotic acid
7,8-dihydro-7 α-[1-(R)-hydroxy-1methylbutyl]-6,14-endoethanotetrahydrooripavine

34

Dihydromorphine

35

Dimenoxadol

36

Dimepheptanol

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1diphenylacetate
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

49

3-dimethylamino-1,1-di(2'-thienyl)-1butene
ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
Dioxaphetyl butyrate
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
Diphenoxylate
ester
4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
Dipipanone
3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6
Drotebanol
β,14-diol
its esters and derivatives which are
Ecgonine
convertible to ecgonine and cocaine
Ethylmethylthiambute 3-ethylmethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1butene
ne
1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5Etonitazene
nitrobenzimidazole
tetrahydro-7 α-(1-hydroxy-1Etorphine
methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine
1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
Etoxeridine
ester
1-phenethyl-4-NFentanyl
propionylanilinopiperidine
1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
Furethidine
ester
Diacetylmorphine
Heroin

50

Hydrocodone

Dihydrocodeinone

51

Hydromorphinol

14-hydroxydihydromorphine

52

Hydromorphone

53

Hydroxypethidine

54

Isomethadone

55

Ketobemidone

56

Levomethorphan*

57

Levomoramide

Dihydromorphinone
4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4carboxylic acid ethyl ester
6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl3-hexanone
4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4propionylpiperidine
(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1pyrrolidinyl)butyl]morpholine

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Dimethylthiambutene

59

Levophenacylmorpha
n
Levorphanol*

60

Metazocine

61

Methadone

58

(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan
(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7benzomorphan
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3heptanone

62
63
64

Methadone
intermediate
Methyldesorphine
Methyldihydromorphi
ne

65

3-methylfentanyl

66

3-methylthiofentanyl

67

Metopon
Moramide
intermediate

68

4-cyano-2-dimethylamino-4,4diphenylbutane
6-methyl-Δ6-deoxymorphine
6-methyldihydromorphine
N-(3-methyl-1-phenethyl-4piperidyl)propionanilide
N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4piperidyl]propionanilide
5-methyldihydromorphinone
2-methyl-3-morpholino-1,1diphenylpropane carboxylic acid
1-(2-morpholinoethyl)-4phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
ester

69

Morpheridine

70

Morphine

71

Morphine
methobromide

72

Morphine-N-oxide

73

MPPP

74

Myrophine

75

Nicomorphine

76

Noracymethadol

77

Norlevorphanol

78

Normethadone

79

Normorphine

3,6-dinicotinylmorphine
(±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4diphenylheptane
(-)-3-hydroxymorphinan
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3hexanone
Demethylmorphine

80

Norpipanone

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

81

Opium*

82

Oripavine

3-O-demethylthebaine,or6,7,8,14tetradehydro-4,5-alpha-epoxy-6-methoxy-17methylmorphinan-3-ol

83

Oxycodone

14-hydroxydihydrocodeinone

84

Oxymorphone

85

Para-fluorofentanyl

86

PEPAP

87

Pethidine

14-hydroxydihydromorphinone
4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4piperidyl)propionanilide
1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol
acetate (ester)
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic

other pentavalent nitrogen morphine
derivatives including in particular the
morphine-N-oxide derivatives, one of
which is codeine-N-oxide
1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol
propionate (ester)
Myristylbenzylmorphine

acid ethyl ester

91

Pethidine
intermediate A
Pethidine
intermediate B
Pethidine
intermediate C
Phenadoxone

92

Phenampromide

93

Phenazocine

94

Phenomorphan

95

Phenoperidine

96

Piminodine

97

Piritramide

98

Proheptazine

99

Properidine

100

Racemethorphan

101

Racemoramide

102

Racemorphan

103

Remifentanil

104

Sufentanil

105

Thebacon

106

Thebaine

107

Thiofentanyl

108

Tilidine

109

Trimeperidine

88
89
90

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
ethyl ester
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic
acid
6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
N-(1-methyl-2piperidinoethyl)propionanilide
2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7benzomorphan
3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
ester
4-phenyl-1-(3phenylaminopropyl)piperidine-4carboxylic acid ethyl ester
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1piperidino)piperidine-4-carboxylic acid
amide
1,3-dimethyl-4-phenyl-4propionoxyazacycloheptane
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic
acid isopropyl ester
(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan
(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1pyrrolidinyl)butyl]morpholine
(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
1-(2-methoxy carbonylethyl)-4(phenylpropionylamino)piperidine-4carboxylic acid methyl ester
N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
Acetyldihydrocodeinone
N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4piperidyl]propionanilide
(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4propionoxypiperidine

*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 المخدرة2( الجدول رقم
No.

Narcotic drugs

1

Acetyldihydrocodeine

2

Codeine

3

Dextropropoxyphene

Description/Chemical name
3-methylmorphine
α-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3methyl-2-butanol propionate

4

Dihydrocodeine

5

Ethylmorphine

3-ethylmorphine

6

Nicocodine

6-nicotinylcodeine

7

Nicodicodine

6-nicotinyldihydrocodeine

Norcodeine

N-demethylcodeine

Pholcodine

Morpholinylethylmorphine
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2pyridylpropionamide
17-cyclobutylmethyl-morphinan-3,14-diol
(+)trans-2-dimethylaminomethyl-1-(3methoxyphenyl)cyclohexanol hydrochloride
(–)-17-(cyclobutylmethyl)- 4,5αepoxymorphinan- 3,6α,14-triol hydrochloride
(1S,5R,13R,17S)- 10,17-dihydroxy- 4-(prop-2en-1-yl)- 12-oxa- 4-azapentacyclo
[9.6.1.01,13.05,17.07,18] octadeca- 7(18),8,10trien- 14-one
17-(cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy- 3,14dihydroxymorphinan-6-one

8
9
10
11
12
13

Propiram
Butorphanol
Tramadol
Nalbuphine

14
Nalaxon
15

Naltrexone

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 المخدرة3( الجدول رقم
No.

1

Narcotic drugs
Preparations of
Acetyldihydrocodeine,
Codeine,
Dihydrocodeine,
Ethylmorphine,
Nicocodine,
Nicodicodine,
Norcodeine and
Pholcodine

2

Preparations of
Propiram

3

Preparations of
dextropropoxyphene

4

Preparations of Cocaine,
Opium or morphine

5

Preparations of
Difenoxin

Description
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.
containing not more than 100
milligrams of propiram per dosage unit
and compounded with at least the same
amount of methylcellulose.
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.
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.
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.

6

Preparations of
Diphenoxylate

7

Preparations of
Pulvis ipecacuanhae et
opii compositus

8

Preparations of
Tramadol

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.
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.
containing not more than 100 milligram
of tramadol per dosage unit

Preparations conforming to any of the formulas listed in this Schedule
and mixtures of such preparations with any material which contains no
drug.

No.

)  القسم األول (المواد المخدرة/)4( الجدول رقم
Description/Chemical
Narcotic drugs
name

1

Acetorphine

2

Acetyl-alpha-methylfentanyl

3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine
N-[1-(α -methylphenethyl)-4piperidyl]acetanilide

N-[1-(α-methylphenethyl)-4piperidyl]propionanilide
N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4piperidyl]propionanilide
N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4piperidyl]propionanilide
N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4piperidyl]propionanilide

3

Alpha-methylfentanyl

4

Alpha-methylthiofentanyl

5

Beta-hydroxy-3methylfentanyl

6

Beta-hydroxyfentanyl

7

Cannabis and cannabis resin

8

Desomorphine

Dihydrodeoxymorphine

9

Etorphine

10

Heroin

tetrahydro-7 α-(1-hydroxy-1methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine
Diacetylmorphine

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4propionylpiperidine
N-(3-methyl-1-phenethyl-412 3-methylfentanyl
piperidyl)propionanilide
N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-413 3-methylthiofentanyl
piperidyl]propionanilide
1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol
14 MPPP
propionate (ester)
4'-fluoro-N-(1-phenethyl-415 Para-fluorofentanyl
piperidyl)propionanilide
1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol
16 PEPAP
acetate (ester)
N-[1-[2-(thienyl)ethyl]-417 Thiofentanyl
piperidyl]propionanilide
AND the salts of the drugs listed in this Schedule whenever the formation of
such salts is possible.
11

Ketobemidone

)  القسم الثاني ( النباتات والبذور المحظورة/)4( الجدول رقم
No.

Plant Name

Active ingredient
Tetrahydrocannabinol

2

Cannabis Sativa:Cannabis
Sativa
Papaver Somniferum

3

Erythroxylum coca

Cocaine

4

Erythroxylum truxillese

Cocaine

5

Catha edulis, KHAT

Cathinone & cathine

6

Ephedra sinica

7

Iphopora williamisi
Morning glory: Ipomoea
violacea

1

8

Morphine , codeine , & thebaine

Ephedrine
Mescaline
Lethergamide

9

Ergot: ClavicepsPurpurea

Lysergic acid diethylamide (LSD)

10

Psilocybe mesicana,
Conocybe Cyanopus

Psilocybine & Psilocine

11

Amanita muscaria, Inocybe
napipes

Muscarine

12

Piptadina pergrina: D.M.T

13

Pansteria caapi

14

Argyria nervosa

15

Lactuca virosa

Lactucarium

16

Tabernanthe Aboga

Ibogaine

17

Banisteriopsis Caabi

Dimethyltryptamine (DMT)
Panstrine
Ibogaine

Harmine

)) ( المؤثرات العقلية5( الجدول رقم

#

International
non-proprietary
name

1

Brolamfetamine

2
3

Cathinone
Diethyltryptamine
Dimethoxyampheta
mine

4
5
6

Dimethylheptylpyra
n

Other
nonproprie
tary or
trivial
names
DOB
DET
DMA
DMHP

Chemical name

(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-αmethylphenethylamine
(–)-(S)-2-aminopropiophenone
3-[2-(diethylamino)ethyl]indole
(±)-2,5-dimethoxy-αmethylphenethylamine
3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole
(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-αmethylphenethylamine

Dimethyltryptamine
2,5-Dimethoxy-4ethylamphetamine

DMT

8

Eticyclidine

PCE

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

9

Etryptamine
MDOH ( N-hydroxytenamphetamine )

Nhydroxy

3-(2-aminobutyl)indole
(±)-N[α-methyl-3,4(methylenedioxy)phenethyl]hydroxyla

7

10

DOET

11
12
13

(+)-Lysergide
MDEA (3,4methylenedioxy-Nethylamphetamine)
Methylenedioxymeth
amphetamine

14

Mescaline

15

Methcathinone

16

4-Methyl-aminorex

17

18

5-Methoxy-3,4methylenedioxyamp
hetamine
4Methylthioampheta
mine

MDA

mine

LSD,
LSD-25
MDE, Nethyl
MDA

9,10-didehydro-N,N-diethyl-6methylergoline-8β-carboxamide

MDMA
mescalin
e
methcath
inone
4methyla
minorex

(±)-N-ethyl-α-methyl-3,4(methylenedioxy)phenethylamine
(±)-N,α-dimethyl-3,4(methylenedioxy)phenethylamine
3,4,5-trimethoxyphenethylamine
2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2oxazoline

MMDA

5-methoxy-α-methyl-3,4(methylenedioxy)phenethylamine

4-MTA

α-methyl-4-methylthiophenethylamine
3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran

19

Parahexyl

parahexy
l

20

4Methoxyamphetam
ine

PMA

p-methoxy-α-methylphenethylamine

21

Psilocine

psilocine
,
psilotsin

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

22

Psilocybine

23

Rolicyclidine

24

2,5-Dimethoxy-4methylamphetamine

25

Tenamfetamine

26

Tenocyclidine

27

Tetrahydrocannabin
ol : Isomers:

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl
dihydrogen phosphate
PHP,
PCPY
STP,
DOM

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

2,5-dimethoxy-α,4dimethylphenethylamine
α-methyl-3,4MDA
(methylenedioxy)phenethylamine
TCP
1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
tetrahydrocannabinol, the following isomers and
their stereochemical variants:
7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo [b,d]pyran-1-ol
(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR,9R,10aR)6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl6H- 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-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol
(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6dimethyl-9-methylene3- pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol
(±)-3,4,5-trimethoxy-αTrimethoxyampheta
28
TMA
methylphenethylamine
mine
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.

) ) (المؤثرات العقلية6( الجدول رقم

#

International nonproprietary name

Other nonproprietary or
trivial names

Chemical name

(±)-αmethylphenethylamine
7-[(10,11-dihydro-5H2 Amineptine
dibenzo[a,d]cyclohepten-5yl)amino]heptanoic acid
4-bromo-2,53 Phenethylamine
2 C-B
dimethoxyphenethylamine
(+)-α4 Dexamfetamine
dexamphetamine
methylphenethylamine
delta-9-tetrahydro(6aR,10aR)-6a,7,8,10acannabinol and its
tetrahydro-6,6,9-trimethyl5 Dronabinol*
stereochemical
3-pentyl-6Hvariants
dibenzo[b,d]pyran-1-ol
7-[2-[(α-methylphenethyl)
6 Fenetylline
amino] ethyl] theophylline
(–)-(R)-α7 Levamfetamine
levamphetamine
methylphenethylamine
(–)-N,α8 levomethamphetamine levomethamphetamine
dimethylphenethylamine
3-(o-chlorophenyl)-29 Mecloqualone
methyl-4(3H)-quinazolinone
(+)-(S)-N,α10 Metameftamine
methamphetamine
dimethylphenethylamine
methamphetamine
(±)-N,α11 Metameftamine
racemate
dimethylphenethylamine
2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)12 Methaqualone
quinazolinone
methyl α-phenyl-213 Methylphenidate
piperidine acetate
1-(114 Phencyclidine
PCP
phenylcyclohexyl)piperidine
3-methyl-215 Phenmetrazine
phenylmorpholine
5-allyl-5-(116 Secobarbital
methylbutyl)barbituric acid
α-(α-methoxybenzyl)-4-(β17 Zipeprol
methoxyphenethyl)-1piperazineethanol
* This international non-proprietary name refers to only one of the
stereochemical variants of delta-9-tetrahydrocannabinol, namely (-)-transdelta-9-tetrahydrocannabinol.
1

Amfetamine

amphetamine

) ) ( المؤثرات العقلية7( الجدول رقم
#

International
nonproprietary
name

1

Amobarbital

2

Buprenorphine

3

Butalbital

4

Cathine

5

Cyclobarbital

Other nonproprietary or
trivial names

Chemical name

5-ethyl-5-isopentylbarbituric
acid
2l-cyclopropyl-7-α-[(S)-1hydroxy-1,2,2trimethylpropyl]-6,14-endoethano-6,7,8,14tetrahydrooripavine
5-allyl-5-isobutylbarbituric
acid
(+)-(S)-α-[(S)-1(+)norpseudoephedrine
aminoethyl]benzyl alcohol
5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-

ethylbarbituric acid
6

Flunitrazepam

7

Glutethimide

8

Pentazocine

9

Pentobarbital

10

Benzhexol
(Trihexyphenidyl)

11 Chlorpromazine
12 procyclidine
13 Modafinil
14 Ketamine

15 Thiopental
16 Propofol

5-(o-fluorophenyl)-1,3dihydro-1-methyl-7-nitro-2H1,4-benzodiazepin
2-ethyl-2-phenylglutarimide
(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6hexahydro-6,11-dimethyl-3(3-methyl-2-butenyl)-2,6methano-3-benzazocin-8-ol
5-ethyl-5-(1methylbutyl)barbituric acid
(RS)-1-cyclohexyl-1-phenyl3-(1-piperidyl)propan-1-ol
3-(2-chloro-10Hphenothiazin-10-yl)-N,Ndimethyl-propan-1-amine

1-cyclohexyl-1-phenyl-3pyrrolidin-1-yl-propan-1-ol
hydrochloride
(±)-2(benzhydrylsulfinyl)acetamide
(RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2(methylamino)cyclohexanone
(RS)-[5-ethyl-4,6-dioxo-5(pentan-2-yl)-1,4,5,6tetrahydropyrimidin-2yl]sulfanide sodium
2,6-diisopropylphenol

)) ( المؤثرات العقلية8( الجدول رقم
#

Internation
Other nonal nonproprietary or
proprietary
trivial names
name

1

Allobarbital

2

Alprazolam

3

Amfepramone

4

Aminorex

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

5

Barbital

5,5-diethylbarbituric acid

6

Benzfetamine

7

Bromazepam

8

Brotizolam

9

Butobarbital

10

Camazepam

11

Chlordiazepo
xide

12

Clobazam

13

Clonazepam

14

Clorazepate

diethylpropion

benzphetamine

butobarbital

Chemical name
5,5-diallylbarbituric acid
8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-striazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
2-(diethylamino)propiophenone

N-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine
7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H1,4-benzodiazepin
2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3a][1,4]diazepine
5-butyl-5-ethylbarbituricacid
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine2-one dimethylcarbamate (ester)
7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H1,4-benzodiazepine-4-oxide
7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione
5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro2H-1,4-benzodiazepin
7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin2-one
10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro2H-1,4-benzodiazepin-2-one
7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl2H-1,4-benzodiazepin-2-one
8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3a][1,4]benzodiazepine
1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol

15

Clotiazepam

16

Cloxazolam

17

Delorazepam

18

Diazepam

19

Estazolam

20

Ethchlorvynol

21

Ethinamate

22

Ethyl
Loflazepate

23

Etilamfetamin
e

24

Fencamfamin

25

Fenproporex

26

Fludiazepam

7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

27

Flurazepam

7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(ofluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4benzodiazepin-2-one

28

GHB

29

Halazepam

30

Haloxazolam

31

Ketazolam

32

Lefetamine

33

Loprazolam

1-ethynylcyclohexanolcarbamate
ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3dihydro-2-oxo-1H-1,4- benzodiazepine3-carboxylate
Nethylamphetamin
e

N-ethyl-α-methylphenethylamine
N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine
(±)-3-[(αmethylphenylethyl)amino]propionitrile

GHB

γ-hydroxybutyric acid
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2one

SPA

10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2d][1,4]benzodiazepine-6(5H)-one
11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino[3,2d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione
(–)-N,N-dimethyl-1,2diphenylethylamine
6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4methyl-1-piperazinyl)methylene]-8-nitro1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1one

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

34

Lorazepam

35

Lormetazepa
m

36

Mazindol

37

Medazepam

38

Mefenorex

39

Meprobamate

40

Mesocarb

41

Methylpheno
barbital

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

42

Methyprylon

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

43

Midazolam

8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine

44

Nimetazepam

45

Nitrazepam

46

Nordazepam

47

Oxazepam

48

Oxazolam

49

51

Pemoline
Phendimetraz
ine
Phenobarbital

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one
(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2phenylmorpholine
5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

52

Phentermine

α,α-dimethylphenethylamine

53

Pinazepam

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin- 2-one

54

Pipradrol

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

50

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4benzodiazepine-2-one
5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3Himidazo[2,1-a]isoindol-5-ol
7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl1H-1,4-benzodiazepine
N-(3-chloropropyl)-αmethylphenethylamine
2-methyl-2-propyl-1,3propanedioldicarbamate
3-(α-methylphenethyl)-N(phenylcarbamoyl)sydnone imine

1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl2H-1,4-benzodiazepin-2-one
1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4benzodiazepin-2-one
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4benzodiazepin-2-one
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl11b-phenyloxazolo[3,2d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

55

Prazepam

56

Pyrovalerone

57

Secobarbital

58

Temazepam

59

Tetrazepam

60

Triazolam

61

Vinylbital

62

Zolpidem

63

Citalopram

64

Escitalopram

65

Paroxetine

66

Fluoxetine

67

Sertraline

68

Fluphenazine

69

Haloperidol

70

Risperidone

71

Mirtazapine

72

Olanzapine

7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin2-one
4'-methyl-2-(1pyrrolidinyl)valerophenone
5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin2-one
7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin2-one
8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid
N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2a]pyridine-3-acetamide
(RS)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran5-carbonitrile
(S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran5-carbonitrile
(3S,4R)-3-[(2H-1,3-benzodioxol-5yloxy)methyl]-4-(4fluorophenyl)piperidine
(RS)-N-methyl-3-phenyl-3-[4(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1amine
(1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine

2-[4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10Hphenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1yl]ethanol
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1piperidyl]-1-(4-fluorophenyl)-butan-1one
4-[2-[4-(6-fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)1-piperidyl]ethyl]-3-methyl-2,6diazabicyclo[4.4.0]deca-1,3-dien-5-one
(±)-2-methyl-1,2,3,4,10,14bhexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3c][2]benzazepine
2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine

73

Pimozide

74

Trifluoperazi
ne

75

Zopiclone

76

Cyclobenzapr
ine

77

Flumazenil

78

Misoprostol

1-[1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-4piperidinyl]-1,3-dihydro-2Hbenzimidazole-2-one
10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine
(RS)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4methylpiperazine-1-carboxylate

Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6dihydro-4H-benzo[f]imidazo[1,5a][1,4]diazepine-3-carboxylate
Methyl 7-((1R,2R,3R)-3-hydroxy-2((S,E)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl)-5oxocyclopentyl)heptanoate

) ) ( السالئف الكيميائية9( الجدول رقم
No.

Name of substance

1

ACETIC ANHYDRIDE

2

N - ACETYLANTHRANILIC ACID

3

EPHEDRINE

4

ERGOMETRINE

5

ERGOTAMINE

6

ISOSAFROLE

7

LYSERGIC ACID

8

3,4- METHYLENEDIOXYPHENYL -2PROPANONE

9

NOREPHEDRINE

10

1- PHENYL-2- PROPANONE

11

PIPERONAL

12

POTASSIUM PERMANGANATE

13

PSEUDOEPHEDRINE

14

SAFROLE

) ) (السالئف الكيميائية11( الجدول رقم
No.

Name of substance

1

ACETONE

2

ANTHRANILIC ACID

3

ETHYL ETHER

4

HYDROCHLORIC ACID

5

METHYL ETHYL KETONE

6

PHENYLACETIC ACID

7

PIPERIDINE

8

SULPHURIC ACID

9

TOLUENE

