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قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم )555( لسنة 2022

رئيس هيئة الدواءاملصرية:
بعد اإلطــالع على:

- قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955؛
- وعلى القانون رقم )182( لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها وتعديالته؛

- وعلى القانون رقم )151( لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية، والئحته التنفيذية؛
- وعلى االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛

- وعلى االتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛
ــة:  ــم 634/1/58 بجلسـ ــف رقـ ــة ملـ ــس الدولـ ــريع بمجلـ ــوى والتشـ ــمي الفتـ ــة لقسـ ــة العموميـ ــوى الجمعيـ ــى فتـ - وعلـ

 ،2021/08/07
- وعلـــى توصيـــات اللجنـــة الثالثيـــة المشـــكلة مـــن ممثلـــي هيئـــة الـــدواء المصريـــة، ووزارتـــي العـــدل والداخليـــة، المنعقـــدة 

بتاريـــخ 2022/8/23؛
- وبناًء على ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم األسواق بهيئة الدواء المصرية؛

قرر
مادة)1(

- تضـــاف المجموعـــة االتيـــة، ومشـــتقاتها وأمالحهـــا، ونظائرهـــا، واســـتراتها، وإيثراتهـــا، وأمـــالح نظائرهـــا، واســـتراتها، 
ومســـتحضراتها أينمـــا وجـــدت، إلـــى القســـم الثانـــي مـــن الجـــدول رقـــم )1( الملحـــق بقانـــون مكافحـــة المخـــدرات وتنظيـــم 

ـــا: ـــار فيه ـــتعمالها واالتج اس
          االسم باللغة العربية: فنتانيل

Fentanyl :االسم باللغة االنجليزية          
         ومن أمثلة مشتقاتها:

االسم العلمي االسم باللغة األجنليزية االسم باللغة العربية

1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine Fentanyl فنتانيل

N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl] 
propionanilide alpha-methylfentanyl ألفا - ميثيل فنتانيل

4-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)
 propionanilide Para-fluorfentanyl بارا - فلوروفنتانيل

N- [1-(beta-hydroxy phenethyl)-4-piperidyl]
 propionanilide beta-Hydroxyfentanyl بيتا - هيدروكسي فنتانيل

N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-
piperidyl] propionanilide

      beta-hydroxy-3-
methylfentanyl

 -  3  - هيدروكسـي   - بيتـا 
فنتانيـل ميثيـل 

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)
 propionanilide 3-Methylfentanyl 3- ميثيل فنتانيل

N-(4-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-
 piperidinyl]- butanamide Para Fluorobutyrylfentanyl بارا فلورو بوتيريل فنتانيل
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االسم العلمي االسم باللغة األجنليزية االسم باللغة العربية

N-(2-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4- piperidinyl]- 
propanamide Ortho-Fluorofentanyl أورثو فلوروفنتانيل

2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide Methoxyacetylfentanyl ميثوكسي أسيتيل فنتانيل

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-
phenylcyclopropanecarboxamide Cyclopropylfentanyl سيكلوبروبيل فنتانيل

*Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-
[phenyl(propanoyl)amino] piperidine-4-carboxylate

*4-((1-Oxopropyl) phenylamino)-1-(2-phenylethyl)-4-
piperidinecarboxylic acid methyl ester

Carfentanil كارفنتانيل

N-(2-Fluorophenyl)-2-methoxy-N-
[1-(2-phenylethyl) piperidin-4-yl] acetamide Ocfentanil أوكفنتانيل

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl) piperidin-4-yl] 
furan-2-carboxamide Furanylfentanyl فورانيل فنتانيل

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl) piperidin-4-yl] 
prop-2-enamide Acryloylfentanyl كريلويل فنتانيل أ

N-(4-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-
isobutanamide 4-Fluoroisobutyrfentanyl إيســـوبوتير  فلـــورو   -4

نيـــل فنتا

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl) piperidin-4-yl]
 oxolane-2-carboxamide Tetra Hydrofuranylfentanyl تتراهيدرو ورانيل فنتانيل

(2E)-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-
butenamide Crotonylfentanyl كروتونيل فنتانيل

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-pentanamide Valerylfentanyl فاليريل فنتانيل

مادة)2(
ـــى  ـــم )1( إل ـــدول رق ـــن الج ـــي م ـــم الثان ـــا بالقس ـــة به ـــود الخاص ـــن البن ـــم )1( م ـــادة رق ـــورة بالم ـــواد المذك ـــل الم ـــم نق - يت

ـــة. ـــذه المجموع ـــتقات ه ـــن مش ـــا م ـــك العتباره ـــم )1(، وذل ـــدول رق ـــن الج ـــي م ـــم الثان ـــة الــــ Fentanyl بالقس مجموع
مادة)3(

- ُينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.
                                                                                                                                      رئـــــــــيــــــــــــس              

 هيــئــــــــة الــــــــــدواء املصــــــــريـة

أ. د. تـامــــر مـحـمـد عـصــام 	 	

تحريراً فى :   2022/9/1
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