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قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم ) 125 ( 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 إستعمالها واإلتجار فيها وتعديالته؛

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

- وعلى اإلتفاقية 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

2021/12/23؛ وجلســـة:   ،2021/07/07
- وعلـــى توصيـــات اللجنـــة الثالثيـــة المشـــكلة مـــن ممثلـــي هيئـــة الـــدواء المصريـــة، ووزارتـــي العـــدل والداخليـــة، المنعقـــدة 

بتاريـــخ: 15 /  2 / 2022؛
- وبناًء على ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للسياسات الدوائية و دعم األسواق بهيئة الدواء المصرية؛                              

)املادة األوىل(
تضــاف المــواد اآلتيــة، وأمالحهــا، و نظائرهــا، وأســتراتها، وإيثراتهــا، وأمــالح نظائرهــا، وأســتراتها، ومســتحضراتها أينمــا 
وجــدت، إلــى القســم الثانــي مــن الجــدول رقــم )1( الملحــق بقانــون مكافحــة المخــدرات وتنظيــم اســتعمالها واإلتجــار فيهــا:

((11)  ALD)  ALD--5252( ( 11--acetyl- lysergic acid diethylamide)acetyl- lysergic acid diethylamide)

(6aR,9R)-4-acetyl-N,N-diethyl-7-methyl- 4,6,6a,7,8,9 -hexahydroindolo-[4,3 -fg]quinoline-9-carboxamide

((22)  AL-LAD ()  AL-LAD (66 - allyl - allyl--66--nor- lysergic acid diethylamide)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

((33 )  ) 11P- LSD (P- LSD (11 -propionyl-lysergic acid diethylamide) -propionyl-lysergic acid diethylamide)

(6aR,9R)-N,N-Diethyl-7-methyl-4-propanoyl- 6,6a,8,9 -tetrahydroindolo-[4,3 -fg]quinoline-9-carboxamide

( ( 44 ) )11CP-LSD (NCP-LSD (N11 -(cyclopropylmethanoyl)-lysergic acid diethylamide) -(cyclopropylmethanoyl)-lysergic acid diethylamide)

(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4-cyclopropylmethanoyl- 4,6,6a,7,8,9 -hexahydroindolo [4,3 -fg]quinoline-9-

carboxamide

((55 ) )11P-ETH-LAD (P-ETH-LAD (11 -propionyl -propionyl--66--ethylethyl--66--nor-lysergic acid diethylamide)nor-lysergic acid diethylamide)

(6aR,9R) -N,N-diethyl-7-ethyl-4-propanoyl- 6,6a,8,9 -tetrahydroindolo-[4,3 -fg]quinoline-9-carboxamide

((66) ETH-LAD () ETH-LAD (66 -ethyl -ethyl--66--nor-lysergic acid diethylamide)nor-lysergic acid diethylamide)

(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl- 4,6,6a,7,8,9 -hexahydroindolo-[4,3 -fg]quinoline-9-carboxamide
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((77 )  ) 11V-LSD (V-LSD (11 -valeryl-D-lysergic acid diethylamide) -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.                

                                                                                                                    

                                                                                                                                        رئـــــــــيــــــــــــس              

هيــئــــــــة الــــــــــدواء املصــــــــريـة

أ. د. تـامــــر مـحـمـد عـصــام 	 	

تحريرًا فى :   28 / 2 / 2022
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