قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم (  ) 125لسنة 2022
رئيس هيئة الدواءاملصرية:

بعد اإلطــالع على:
 قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( )127لسنة 1955؛ وعلى القانون رقم ( )182لسنة  1960بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها واإلتجار فيها وتعديالته؛ وعلي القانون رقم ( )151لسنة  2019بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية ،والئحته التنفيذية؛ وعلى اإلتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛ وعلى اإلتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛ وعلـــى فتـــوى الجمعيـــة العموميـــة لقســـمي الفتـــوى والتشـــريع بمجلـــس الدولـــة ملـــف رقـــم  634/1/58بجلســـة: ،2021/07/07وجلســـة2021/12/23 :؛
 وعل ــى توصي ــات اللجن ــة الثالثي ــة المش ــكلة م ــن ممثل ــي هيئ ــة ال ــدواء المصري ــة ،ووزارت ــي الع ــدل والداخلي ــة ،المنعق ــدةبتاريــخ2022 / 2 / 15 :؛
 -وبنا ًء على ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للسياسات الدوائية و دعم األسواق بهيئة الدواء المصرية؛
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(املادة األوىل)

تضــاف المــواد اآلتيــة ،وأمالحهــا ،و نظائرهــا ،وأســتراتها ،وإيثراتهــا ،وأمــاح نظائرهــا ،وأســتراتها ،ومســتحضراتها أينمــا
وجــدت ،إلــى القســم الثانــي مــن الجــدول رقــم ( )1الملحــق بقانــون مكافحــة المخــدرات وتنظيــم اســتعمالها واإلتجــار فيهــا:
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(1) ALDALD-52
)52)) 1-acetyl- lysergic acid diethylamide
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(6aR,9R)-4-acetyl-N,N-diethyl-7-methyl- 4,6,6a,7,8,9 -hexahydroindolo-[4,3 -fg]quinoline-9-carboxamide

(2) AL-LAD (6
(6 - allyl)allyl-6-nor- lysergic acid diethylamide
(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-prop-2-enyl- 6 ,6a, 8 ,9 -tetrahydro- 4H-indolo-[4,3 -fg]quinoline-9-carboxamide

(3 ( 1P- LSD (1
)(1 -propionyl-lysergic acid diethylamide
(6aR,9R)-N,N-Diethyl-7-methyl-4-propanoyl- 6,6a,8,9 -tetrahydroindolo-[4,3 -fg]quinoline-9-carboxamide

( 4 ((1
1CP-LSD (N1
)(N1 -(cyclopropylmethanoyl)-lysergic acid diethylamide
(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4-cyclopropylmethanoyl- 4,6,6a,7,8,9 -hexahydroindolo [4,3 -fg]quinoline-9carboxamide

(5 ((1
1P-ETH-LAD (1
(1 -propionyl
-propionyl--6-ethyl
)ethyl--6-nor-lysergic acid diethylamide
(6aR,9R) -N,N-diethyl-7-ethyl-4-propanoyl- 6,6a,8,9 -tetrahydroindolo-[4,3 -fg]quinoline-9-carboxamide

(6) ETH-LAD (6
(6 -ethyl
)-ethyl--6-nor-lysergic acid diethylamide
(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl- 4,6,6a,7,8,9 -hexahydroindolo-[4,3 -fg]quinoline-9-carboxamide

* مت النشر يف جريدة الوقائع املصرية يف عددها رقم (  )58الصادر يف  10مارس سنة 2022

صفحة  1من 2

(7 ( 1V-LSD (1
)(1 -valeryl-D-lysergic acid diethylamide
(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl- 4,6,6a,7,8,9 -hexahydroindolo-[4,3 -fg] quinoline-9-carboxamide

(املادة الثانية)

ُينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره.

رئـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــس
هي ـئـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدواء املصـ ـ ـ ــريـة

تحرير ًا فى 2022 / 2 / 28 :
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* مت النشر يف جريدة الوقائع املصرية يف عددها رقم (  )58الصادر يف  10مارس سنة 2022
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