قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم (  ) 444لسنة 2021
رئيس هيئة الدواءاملصرية:

بعد اإلطــالع على:
 قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( )127لسنة 1955؛ وعلى قانون رقم ( )182لسنة  1960بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها وتعديالته؛ وعلى القانون رقم ( )151لسنة  2019بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية ،والئحته التنفيذية؛ وعلى االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛ وعلى االتفاقية الخاصة بـالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛ وعلى القرار الوزاري رقم ( )172لسنة  2011بشأن تنظيم تداول األدوية المؤثرة على الحالة النفسية؛ وعلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم  634/1/58بجلسة 2021 / 8 / 7؛ وعلـــى توصيـــات اللجنـــة الثالثيـــة المشـــكلة مـــن ممثلـــي هيئـــة الـــدواء المصريـــة ،ووزاراتـــي العـــدل ،والداخليـــة،والمنعقـــدة بتاريـــخ 2021 / 9 / 21؛
 وبنا ًء على ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم األسواق بهيئة الدواء المصرية؛ -ولصالح العمل؛
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(املادة األوىل)

تضـــاف المـــواد اآلتيـــة وأمالحهـــا ونظائرهـــا واســـتراتها وإيثراتهـــا وأمـــاح نظائرهـــا واســـتراتها ومســـتحضراتها أينمـــا
وج ــدت ،إل ــي القس ــم الثان ــي م ــن الج ــدول رق ــم ( )1الملح ــق بقان ــون المخ ــدرات رق ــم ( )182لس ــنة  1960الخ ــاص
بمكافحـــة المخـــدرات وتنظيـــم اســـتعمالها:
)1-para-Fluorobutyryl fentanyl (p-FBF
N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamide
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2-ortho-Fluorofentanyl

N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-propanamide
3-Methoxyacetylfentanyl

2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide
4-Cyclopropylfentanyl

N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopropanecarboxamide

5-Carfentanil or carfentanyl
*Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate
*4-1-Oxopropyl)phenylamino)-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinecarboxylic acid methyl ester
6-Ocfentanil

N-(2-Fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
)7-Furanylfentanyl (Fu-F
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide
)8-Acryloylfentanyl (Acrylfentanyl
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide
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9-4-Fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF)
N-(4-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-isobutanamide
10-Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F)
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]oxolane-2-carboxamide
11-Crotonylfentanyl (isomer of cyclopropylfentanyl)
(2E)-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-butenamide
12-Valeryl Fentanyl (Pentanyl fentanyl, Pentanoyl fentanyl)
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-pentanamide
13-U-47700 (Pink Heroin)
Trans-3,4-dichloro-N-(2(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methyl-benzamide
14-Ethylphenidate (EPH)
(RS) - ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate
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15-Methiopropamine (MPA)
1-thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane
16-Tilidine
)Ethyl (1R,2S)-2-(dimethylamino)-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate(
17-Isotonitazene
N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1yl)ethan-1-amine
18-3-Methoxyphencyclidine (3-MeO-PCP)
1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine
19-Diphenidine
1-(1,2-diphenylethyl)piperidine
20-Cumyl-Pegaclone
5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
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)(املادة الثانية

. و ُيعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره،ُينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

رئـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــس
هي ـئـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدواء املصـ ـ ـ ــريـة
 تـامـ ــر مـحـمـد عـصــام. د.أ
202/9/22 : تحريراً فى
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