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Législation Nationale  

Substances placées sous contrôle 

 الجدول االول =الممنوعات
substances interdites 

 

 ١٦٩١الجدول االول من اتفاقية المخدرات لعام 

1)Acetorphine ِاضيت٘رفي 

2) Cannabis et resine de cannabis ح اىقْةتّاىقْة ٗرا  

3)Cetobemidon  ُٗضيت٘تيَيذ 

4)Desomorphine ِديسٍٗ٘رفي 

5)Etorphine ِايت٘رفي 

6)Heroine ِٕيرٗيي 

7)Acetyl-alpha-menthylfentanyl ّيوييفاّتاتٍ-اىفا-اضيتيو  

8)Alpha-cetylmethadol ضيتيو ٍيتادٗه-اىفا  

9)Beta-hydroxy fentanyl  ٕيذرٗمطي فْتاّيو–تيتا  

10)Alpha –methyl fentanyl فْتاّيوٍتيو -اىفا  

11)Beta-hydroxy-3-methyl fentanyl ٍتيو فْتاّيو  -3-ٕيذرٗمطي-تيتا  

12)3-methyl fentanyl 3- ْتاّيوفٍيتيو  

13)3-methyl thiofentanyl 3-ٍيتيو تي٘ فيْتاّيو  

14)MPPP ( ٤ٍيتيو١-اً تي تي-)ترٗتيّ٘ات )اضترا  ٤فْيو

ْ٘ه(ياىثيريذ  

15)Parafluorofentanyl تارافي٘ي٘رٗفْتاّيو 

16)Pepap اضتاب)اضترا اىثييريذيْ٘ه(-٤-فْيو-٤-تيويْف-١)تيياب  

17)Thiofentanyl تي٘ فاّتاّيو 

18) )XRL 11) (1-(5-fluoropentyl)-1H-Indole-3-

yl)( 2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone 

-٣-إّذٗه  -١ٓ-فيي٘رٗتْتيو(  -٥)-١) (١١أه  -أر -)أمص

 ٍيثاُّ٘ تترا ٍتيو ضايني٘ترٗتيو  -٢،٢،٣،٣ – (إيو

91) PB-22 (1-Pentyl-1H-Indole-3-carboxylic 

acid 8- quinolinyl ester)  et ses derivés 

حَض  -٣-إّذٗه  -١ٓ-تْتيو  -١) ٢٢ب ݒ

 ٗ ٍػتقاتٖا  (ميْ٘ىيْيو أضتر -۸ -اىنارت٘مطيييل

20) 5F-Fubinaca et ses derivés ۵ف٘تيْاما ٗ ٍػتقاتٖا  -ف 

19) AB-Pinaca et ses derivés  تيْاما ٗ ٍػتقاتٖا  –أ ب 

22) (Acetylfentanyl) N-phenyl-N-[1-(2-

phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide  

 ]تيثرديِ-٤فْيو اثيو( -٢)-١[-ُ-فْيو-ْتاّيو( ُأضتييف)

 اضتاٍيذ

23) (MT-45) 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl) 

piperazine  

ديفْيو اثيو(  -١,٢)-٤-ضينيٕ٘نطيو -١( o٤ -)ً ت

 تيثرزيِ

12) AB-Fubinaca et ses derivés  ف٘تيْاما ٗ ٍػتقاتٖا –أ ب 

12) ADB- Pinaca et ses derivés  تيْاما ٗ ٍػتقاتٖا –ب د أ 

12) THJ-018 et ses derivés  ٍػتقاتٖا ١١۸ -تي أتع خي ٗ 

27) Carfentanil   كارفنتانيل 
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28) Ocfentanil اوكفنتانيل 

29) Furanylfentanyl فورانيل فنتانيل 

30) Acryloylfentanyl (Acrylfentanyl) )اكريلويل فنتانيل ) اكريل فنتانيل 

13) 4-fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF, pFIBF)  فلويوروإيزوبوتير فنتانيل -٤ 

12) Tetrahydrofuranyl Fentanyl (THF-F) تترا هيدروفورانيل فنتانيل 

 

 الجدول االول من اتفاقية المؤاثرات العقلية لسنة ١٧٩١

1)Brolamphetamine ِترٗه اٍفيتاٍي 

2)Cathinone ُْ٘اىناتي 

3)D.E.T ت-ا-د  

4)D.M.A ِثْاّي ٍيت٘مطي اٍفيتاٍي 

5)D.M.H.P ب-ٓ-ً-د  

6)D.M.T ت-ً-د  

7) D.O.E. أي_تي-أٗ-د  

8)Eticyclidine ِذييينطياتي  

9)(+)Lysergide ىيسرخيذ 

10)M.D.M.A افيتاٍيِ(تيْذي٘مطي ٍياً.دي.اً.اي )ٍتيي  

11(Mescaline ٍِطناىي 

12)4-methylaminorex ٍتيو اٍيْ٘رمص  

13)M.M.D.A اً.اً.دي.اي 

14)N-ethylMDA ُ-اتيو اً.دي اي  

15)N-Hydroxy-MDA ُ- ٕيذرٗمطي اً.دي.اي  

16)Parahexyl تارإنطيو 

17)PMA(paramethoxy amphetamine) )تاراٍيت٘مطي اٍفيتاٍيِ )ب.ً.ا 

18)Psilocine,Psilotin ِضثي٘ضيِ ضيي٘ضيتي 

19)Psilocybine ِضيي٘ضيي 

20)Rolicyclidine ِرٗىيطينييذي 

21)STP.DOM ًاش.تي.تي.دٗ.اٗ.ا 

22)Tenamphetamine ِتيْاٍفيتاٍي 

23)Tenocyclidine ِتيْ٘ضينييذي 

24)Tetrahydrocannabinol تيترا ٕيذرٗ مْاتيْ٘ه 

25)TMA ِثالثي اىَيت٘مطي االٍفيتاٍي 

26)Etryptamine تاٍيِثايتري  

27)Methcathinone ٍُْ٘يتناتي 

28)4MTA(4 methyltioamphetamine) ٍتيو تي٘ أٍفتاٍيِ -٤  

11) 2 CB (4- Bromo-2,5-

Dimethoxyphenythylamine)  

 (أٍيِ َت٘مطيفْيثيويدا -٢،۵ -ترٍٗ٘ -٤ش ب )٢

33) (PMMA) para-

methoxymethylamphetamine or 1-(4-

methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine 

-٤)-١) ب ً ً أ( تارا ٍيت٘مطي ٍثيو أٍفيتاٍيِ أٗ 

 اٍيِ -٢-ٍتيو ترٗتاُ -ُ–ٍيت٘مطيفْيو( 
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39) (4.4’- DMAR) para-methyl-4-

methylaminorex or 4-methyl-5-(4-

methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine 

-٥-ٍثيو-٤ٍثيو أٍيْ٘رمص أٗ  -٤-ٍثيو-د ً أ ر( تارا-٤,٤(

 أٍيِ-٢-أٗمطازٗه  -١,٣-ديٖيذرٗ -٤,٥-ٍثيو فْيو(-٤)

31) (MXE) Methoxetamine ou 2-(ethylamino)-

2-(3-methoxyphenyl) cyclohexane  
ٍيت٘مطي -٣)-٢-)إثيو أٍيْ٘( -٢)ً أمص إي( ٍيت٘مطيتاٍيِ أٗ 

 فْيو( ضايني٘ ٕنطاُ

33) (4MMC) 4-methyl methcathinone  ou 

Mephedrone et ses derivés 

 ٗ ٍػتقاتٖاٍثيو ٍثناتيُْ٘ أٗ ٍفذرُٗ  -٤ً ً ضي(  -٤)

 الجدول الثاني من اتفاقية المؤاثرات العقلية لسنة ١٧٩١

1)Amphetamine ِاٍفيتاٍي 

2)Dexamphetamine ِدمطاٍفيتاٍي 

3)Fenetylline يِتييفيْي  

4)Levamphetamine ِىيفاٍفيتاٍي 

5)Levomethamphetamine فيتاٍيٍِىيفٍ٘يتا  

6)Methamphetamine ٍِيتاٍفيتاٍي 

7)Mecloqualone ٍُ٘يني٘م٘اى 

8)Methaqualone ٍُ٘يتام٘اى 

9)Phencyclidine ِفيْيطينييذي 

10)Racemate de metamphetamine ِراضيَات اىَيتاٍفيتاٍي 

11)delta-9-tetrahydrocannabinol رٗمْاتيْ٘هٕيذ اتيتر -۹-دىتا  

91)Alpha-PVP-HCL (1-phenyl-2-(1-Pyrrolidinyl)-

1-pentanone hydrochloride(  

-١) -٢ -فيْيو-)١ٕيذرٗمي٘رايذ -ݒ ݡ ݒ -أىفا

  تْتاُّ٘ ٕيذرٗمي٘رايذ( -١-تيرٗىيذيِ( 

93)(DOB)4-Bromo-2,5-dimethoxyamphetamine   )ديَت٘مطي أٍفتاٍيِ   -٢,٥-ترٍٗ٘ -٤)د ٗ ب 

12) (DOC) 4-Chloro-2,5-dimethoxyamphetamine    ٗ ديَت٘مطي أٍفتاٍيِ  -٢,٥-مي٘رٗ -٤( ك)د 

12) 4-Iodo-2,5-dimethoxyphenethylamine ديَت٘مطي فْيثو أٍيِ  -٢,٥-إي٘دٗ -٤  

92)(4-FA) 4-Fluoroamphetamine or 1-(4-

fluorophenyl) propan-2-amine  
فيي٘رٗ فْيو(  -٤) -١فيي٘رٗ أٍفيتاٍيِ أٗ  -٤ف أ(-٤ (

 أٍيِ-٢-ترٗتاُ

17) AB-CHMINACA   أ ب غَيْاما 

91) 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB) ۵ أ د ب( -ف۵تيْاما ) -ً د ً ب -ف 

91) UR 144  ١٤٤اٗ أر 

13) 5F- PB 22  ۵ ٢٢تي تي  -ف 

19) 4- fluoroamphetamine (4-FA) ف أ (  -٤فيي٘رٗ أٍفيتاٍيِ ) ٤ 

 

 ٧٩١١الجدول الثالث من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 

1)Cathine ِماتي 

2)flunitrazepam ُفيّ٘يترازيثا 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Methyl
https://en.wikipedia.org/wiki/Methcathinone
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 الجدول الرابع من اتفاقية المؤاثرات العقلية لسنة١٧٩١ 

1)Benzphetamine ِتْسفيتاٍي 

2)Triazolam ريازٗالًت  

3) Flubromazolam ًفي٘ترٍٗازٗال 

 

 الجدول االول من اتفاقية ١٧١١

1)phenylpropanolamine ِفْيو ترٗتاّ٘ه اٍي 

 

 

 الجدول الثاني =المخدرات 
stupéfiants 

 الجدول االول من اتفاقية المخدرات لسنة ١٧٩١

1)Acetylmetadol  ٍيتادٗهاضيتيو  

2)Alfentanil اىفاّتاّيو 

3)Allylprodine يِٗدثراىيي  

4)Alpha meprodine ِاىفاٍيثرٗدي 

5)Alphamethadol اىفاٍيتادٗه 

6)Alpha methylthiofentanyl ّيواىفا ٍيتيو ثي٘فْتا  

7)alphaprodine ِاىفا ترٗدي 

1)Anileridine ِاّيييريذي 

9)Benzetidine ِتْسيتيذي 

10)Benzylmorphine ِتْسيو ٍ٘رفي 

11)Betacetyl-methadol تيتاضيتو ٍيتادٗه 

12)Betameprodine ِتيتا ٍيثرٗدي 

13)Betamethadol تيتا ٍيتادٗه 

14)Betaprodine ِتيتا ترٗدي 

15)Bezitramide تيسيتراٍيذ 

16)Butyrate de dioxaphetyl ثْائي اٗمطافيتيو ت٘تيرات 

17)clonitazene ِميّ٘يتازي 

18)Feuille de coca ٗرقة اىن٘ما 

19)Cocaine ِم٘ماي 

20)Codoxime ٌم٘دٗمطي 

21)Concentré de paille de pavot ٍرمس قع اىخػخاظ 

22)Dextromoramide دمطترٍٗ٘راٍيذ 

23)Diampromide ثْائي اٍثرٍٗيذ 

24)Diethyl thiambutene ِثْائي اتيو ثياٍثي٘تي 
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25)Difenoxine ِثْائي في٘مطي 

26)Dihydromorphine ِثْائي ٕيذرٗ ٍ٘رفي 

27)Dimenoxadol ثْائي ٍيْ٘مطادٗه 

28)Dimepheptanol تاّ٘هثثْائي ٍفي  

29)Dimethyl thiambutene ِثْائي ٍيتو ثياٍث٘تي 

30)Difenoxylate ثْائي فيْ٘مطيالت 

31)Dipipanone ُٗثْائي تثياد 

32)Drotebanol درٗتيثاّ٘ه 

33)Ecgonine,ses esters et derives ٔامدّ٘يِ،اضتيراتٔ ٍٗػتقات 

34)Ethylmethylthiambutene ِاثيو ٍثيو ثياٍث٘تي 

35)Etonitazene ِايتّ٘يتازي 

36)Etoxeridine ِايت٘ مطيريذي 

37)Fentanyl فاّتاّيو 

38)Furethidine ِف٘ريتيذي 

39)Hydrocodone ُٕٗيذرٗم٘د 

40)Hydromorphinol ٕيذرٍٗ٘رفيْ٘ه 

41)Hydromorphone ُٕ٘يذرٍٗ٘رف 

42)Hydroxypethidine تيذيِٕيذرٗمطيث  

43)Isomethadone ُٗايسٍٗيتاد 

22)Levomethorphane ُ٘ىيفٍ٘يت٘رف 

22)Levomoramide ىيفٍ٘٘راٍيذ 

46)levophenacylmorphane ُىيف٘فيْاضيو ٍ٘رفا 

47)Levorphanol ىيف٘رفاّ٘ه 

48)Metazocine ٍِيتازٗضي 

49)Methadone ٍُٗيتاد 

50)Methadone intermediarede la (cyano -4-

dimethyl amino-2 diphenyl4,4 butaine 

(ت٘تا٤،٤ُديفيْيو-٢ديَيتيو اٍيْ٘-٤ٍيتادُٗ ٗضيط)ضياُ  

51)Methyl dihydromorphine ٍِتيو ثْائي ٕيذرٍ٘رفي 

21)Methyl desorphine سٗرفيٍِتيو دي  

53)Metopon ٍُ٘يت٘ت 

54)Moramide ٍ٘راٍيذ 

55)Morpheridine ٍِ٘رفيريذي 

56)Morphine ٍِ٘رفي 

57)Morphinemethrobromide et autres derivés 

morphiniques a azote pentavalent 

ٍ٘رفيِ ٍيترٗترٍٗيذ ٗغيرٓ ٍِ اىَػتقات اىَ٘رفيْية 

 اىالزٗتية اىخَاضية

58)Myrophine ٍِيرٗفي 

59)Nicomorphine ِّينٍ٘٘رفي 

60)Noracymethadol ّ٘راضيَيتادٗه 

61)Norlevorphanol ّ٘رىيف٘رفاّ٘ه 

62)Normethadone ُّٗ٘رٍيتاد 

23)Normorphine ِّ٘رٍ٘رفي 
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64)Norpipanone ُّّ٘٘رتييثا 

65)N-Oxymorphine ُ-ِاٗمطيَ٘رفي  

66)Opium ُ٘افي 

67)Oxycodone  م٘دُٗاٗمطي  

68)Oxymorphone ُ٘اٗمطي ٍ٘رف 

69)Pethidine ِتيتيذي 

70)Pethidine,intermediaire A de la (cyano-

4methyl-1 phenyl-4 piperidine 

تيثريذيِ( -٤-فْيو-١-ٍتيو-٤-)ضياّ٘ أ تتيذيِ ٗضيط  

71)Pethidine, intermediaire B dela (ester ethilique 

de l’acide phenyl 4 piperidinocarbocylique 4) 

-٤-تيتيذيِ ٗضيط ب ) االضتر األتيييني ىحَض فيْيو

 تيثيريذيِ اىنرتّ٘ي اىحيقي( 

72)Pethidine,intermidiare Cde la(acide methyl-

methyl –phenyl-4-piperidine carboxylique 4) 

-٤-فْيو-ٍتيو-تيتيذيِ ٗضيط ج ) حَض اىنرتّ٘ي ٍتيو

 تيثيريذيِ( 

73)Phenadoxone ُ٘فيْادٗمط 

74)Phenampromide فيْاٍثرٍٗيذ 

75)Phenazocine ِفيْازٗضي 

76)Phenomorphane ٍْ٘٘فاُرفي  

77)Phenoperidine ِفيْ٘تيريذي 

78)Piminodine ِتيَّ٘٘دي 

79)Piritamide تيريتراٍيذ 

80)Proheptazine ازيِتترٕٗيث  

81)Properidine يذيِرترٗتي  

82)Racemethorphane ُراضَيت٘رفا 

83)Racemoramide راضَ٘راٍيذ 

84)Racemorphane ُراضَ٘رفا 

85)Sufentanil ض٘فاتْتاّيو 

86)thebacone ُ٘تيثام 

87)Thebaine ِتثايي 

88)Tilidine ِتيييذي 

89)Trimeperidine ِثالثي اىَيثريذي 

90)Remifentanyl ريَيفاّتاّيو 

19) Ketamine   ِميتاٍي 

 الجدول الثاني من اتفاقية المخدرات لسنة١١٧٩

1)Acetyldihydrocodeine ِاضيتيو ثْائي ٕيذرٗم٘ديي 

2)Codeine ِم٘ديي 

3)Dextropopoxyphene ِدمطترٗت٘مطيفي 

4)Dihydrocodeine ِثْائي ٕيذرٗم٘ديي 

5)Ethylmorphine ِاتيو ٍ٘رفي 

6)Nicocodine ٘دييِّين  

7)Nixodicodine ٗدين٘ديِنسّي  

8)Norcodeine ِّ٘رم٘ديي 
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9)Pholcodine ِف٘ىن٘دي 

10)Propiram ًترٗتيرا 

  

 

 ١٧٩١الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 

1)Methyl phenidate ميثيل فنيدات 

2)Phenmetrazine فنمترازين 

3)Secobarbital سيكوباربيتال 

4)Zipeprol زيبيبرول 

5)Amineptine امينبتين 

(6 GHb(gamma-hydroxy-butyric acid) حمض غاما هيدروكسيبيوتيريك 

 

 ١٧٩١الجدول الثالث من اتفاقية المؤاثرات العقلية لسنة

1)Bupernorphine بوبرينورفين 

2)Pentazocine بانتازوسين 

 

 

 الجدول الثالث أي المواد النفسية 
Psychotropes 

 

 الجدول الثالث من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة١٧٩١

1)Amobarbital اموبربيتال 

2)Butalbital بوتابيتال 

3)Cyclobarbital سيكلو باربيتال 

4)Glutethimide غلوتيتيميد 

5)Pentobarbital بنتوبربيتال 

 

  ١٧٩١الجدول الرابع من اتفاقية المؤاثرات العقلية لسنة

1)Allobarbital الوبربيتال 

2)Alprazolam البرازوالم 

3)Amfepramone امفيبرامون 

4)Aminorex امينوركس 
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5)Barbital باربيتال 

6)Bromazepam برمازيبام 

7)Butobarbital بوتوبربيتال 

8)Brotizolam بروتيزوالم 

9)Camazepam كمازيبام 

10)Chlorodiazepoxyde كلورديازيبوكسيد 

11)Clobazam كلوبازام 

12)Clonazepam كلونازيبام 

13)Clorazepate كلورازيبات 

14)Clotiazepam كلوتيازيبام 

15)Cloxazolam كلوكسازوالم 

16)Delorazepam ديلورازيبام 

17)Diazepam ديازيبام 

18)Estazolam ايستازوالم 

19)Ethchlorvynol اتكلورفينول 

20)Ethinamate اتينامات 

21)Etillamfetamine اتيل امفيتامين 

22)Fencamfamine فانكامين 

23)Fenproporex فان بروبوركس 

24)Fludiazepam ديازيباموفل  

25)Flurazepam فلورازيبام 

26)Halazepam هاالزيبام 

27)Haloxazolam هلوكسازوالم 

28)Ketazolam كيتازوالم 

29)Lefatamine ليفتامين 

10)Loflazepated’ethyle ليتل لوفالزيبات 

13)Lorazolam لوبرازوالم 

32)Lorazepam لورازيبام 

33)Lormetazepam لورميتازام 

14)Mazindol مازيندول 

35)Medazepam ميدازيبام 

36)Mefenorex ميفينوركس 

37)Meprobamate ميبروبامات 

38)Mesocarbe ميزوكارب 

39)Methyl Phenobarbital ميتيل فينوباربيتال 

40)Methyprylone ميتيبيريلون 

41)Midazolam ميدازوالم 

42)Nimetazepam نيميتازوالم 

43)Nitrazepam نيترازوالم 
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44)Nordazepam نوردازيبام 

45)oxazepam اوكسازيبام 

46)oxazolam اوكسازوالم 

44)Pemoline بيمولين 

48)Phendiametrazine فينديمترازين 

49)Phenobarbital فينوباربيتال 

50)phentemine فنتامين 

51)Pinazepam بينازيبام 

52)Pipradol بيبرادول 

53)Prazepam برازيبام 

54)Pyrovalerone بيروفاليرون 

55)Secbutabarbital سكيوتاباربيتال 

56)Temazepam تيمازيبام 

57)Tetrazepam ترازيبام 

58)Vinylbital فينيلبيتال 

(95 zolpidem زولبيدام 

60)Zopiclone زوبيكلون 

63) Phenazepam فينازبام 

62) Etizolam أتيزوالم 

 

 الجدول الرابع )السالئف(
 

 الجدول االول من اتفاقية سنة١٧١١

1)Ephedrine ايفيدرين 

2)Ergometrine ارغومترين 

3)Ergotamine ارغوتامين 

4)Acide n-Acetylanthranilique استيل انترانيليك -حمض ن  

5)3,4Methylendioxy phenyl 2-propanone ٢فنيل بروبانون ٤,٣ميثيلين ديوكسي  

6)Safrole سافرول 

7)AcideLysergique حمض اليسرجيك 

8)1Phenyl-2-propanone بروبانون-٢-فنيل-١  

9)Pseudoephedrine شبيه االفيدرين 

10)Isosafrol ايزوسافرول 

11)Piperonal بيبيرونال 

12)Norephedrine نورافدرين 

13)Anhydride acetique انهيدريد الخل 

14)Permanganate de potassium  البوتاسيوم تبرمنغنا  
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39)Acide phenylacetique حمض الفينيل الخل 

36) alpa-phenylacetonitrile et ses 

isomeresoptiques (APAAN)   
 فنيل أسيتونيتريل و أيزوميرياته-الفا

 ١١٦١لجدول الثاني من اتفاقية ا

1)Acetone االسيتون 

2)Acide anthranilique حمض االنترانيك 

1)Ether ethylique اثير االثيل 

4)Piperidine البيبريدين 

9)Acide chlorydrique حمض الكلوريد 

6)Methyl ethyl cetone متيل اتيل سيتون 

4)Acide sulfurique حمض الكبريت 

8)Toluene الطولين 

 


