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  غري املشروع  تِّجاراتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال
    ١٩٨٨ات العقلية لسنة ؤثِّرات واملخدِّريف امل

  املعلومات السنوية عن املواد اليت يكثر استخدامها
      *ات العقليةؤثِّرات واملمخدِّريف الصنع غري املشروع لل

    املراجع
   اتخدِّرغري املشروع يف امل تِّجاراتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال

    ١٢من املادة  ١٢: الفقرة ١٩٨٨ات العقلية لسنة ؤثِّروامل
    ١٩٩٥/٢٠قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي 

  التاريخ:  البلد أو اإلقليم:
ة (فيما يتعلق السلطة املختص

 )١٩٨٨ سنة من اتفاقية ١٢  باملادة
:وعنواهنا مألت هذه االستمارة،  اليت

 

  رقم الفاكس:  اللقب أو الوظيفة:
  الربيد اإللكتروين:  اسم املوظف املسؤول:

   التوقيع:  رقم (أرقام) اهلاتف:
   ٢٠___هذه املعلومات تتعلق بالسنة التقوميية 

  .التاليةصفحة الالرجاء َملء االستمارة بعناية ووضوح، مبا يف ذلك املعلومات املطلوبة يف 
    هذه االستمارة، املتاحة على املوقع الشبكي للهيئة.*من  )Excel(صيغة ميكروسوفت إكسل النظر يف استخدام رجاء ال

 نيسان/أبريل  ٣٠وإرساهلا حبلول يف أقرب وقت ممكن،  يف نسخة واحدةُيرجى ملء هذه االستمارة 
  العنوان التايل:إىل حزيران/يونيه من السنة التالية للسنة اليت تتعلق هبا البيانات  ٣٠ويف موعد أقصاه 

International Narcotics Control Board  
Vienna International Centre  

P.O. Box 500 
1400 Vienna  Austria  

  incb.precursors@un.orgالربيد اإللكتروين: 
  4174-26060 (1-43+)اهلاتف: 

  5930-26060 (1-43+)الفاكس: 
 http://www.incb.orgاملوقع الشبكي: 
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  معلومات عن نطاق وشكل البيانات املقدَّمة يف هذه االستمارة
 

  اة من مجيع األجهزة املعنية* (يرجى وضع عالمة؛ وإذا كانت اإلجابة "ال"، ُتجَمع يف هذه االستمارة املعلومات املتلقَّ
 املخصَّص للمالحظات أدناه): اإلطارفُيرجى تقدمي تفسري يف 

نعم  ال     الشرطة 
نعم  ال     اجلمارك
نعم  ال     السلطات التنظيمية
نعم  ال    (إذا كانت اإلجابة "نعم"، ُيرجى التحديد) غري ذلك

 
ة من مجيع األقاليم واملناطق الواقعة ما وراء البحار واملناطق اُتجمع يف هذه االستمارة (عند االنطباق) املعلومات املتلقَّ

  :أو غري ذلك احلكم اإلداري اخلاص، ذات
 نعم   ال   املخصَّص للمالحظات أدناه)(إذا كانت اإلجابة "ال"، ُيرجى تقدمي تفسري يف اإلطار 

 
من  وحيثما يكون ال بدَّ. أدناه) التعليماتمن  ٤يضًا البند أعلى استخدام الفواصل يف كتابة الكميات (انظر  ال ُيشجَّع
 منها، ُيرجى اختيار النقطة أو الفاصلة: كالًّ  وفيما خيصُّ .، ُيرجى توضيح طريقة استخدام النقاط والفواصلاستخدامها

 (ُيرجى وضع عالمة إزاء أحد اخليارين)فاصلة أونقطة ) ُتفصل بـ:١٠٠٠اآلالف (
 (ُيرجى وضع عالمة إزاء أحد اخليارين)فاصلة أونقطة ُتفصل بـ: الكسور العشرية

 
  :)يرجى التأكيد (بوضع عالمة إزاء "نعم" أو "ال". سرِّيةل بيانات التجارة املشروعة املقدَّمة يف هذه االستمارة على أهنا سُتعاَم

   ال نعم  :سرِّية ينبغي معاملة البيانات التجارية (اجلزء الثاين) على أهنا
 

.أيضًا اجلزء الثالث أدناه انظر* 
    

  الحظاتامل
ر الفهم الســليم للبيانات اإلحصــائية املقدَّ ُيرجى إدراج أيِّ لوضــع فيما يتعلق بتســريب ة عن اوجيز ملحةوُيرجى أيضــًا تقدمي . مةمعلومات تيســِّ

هبا بغية استخدامها  تِّجارة يف اجلدولني األول والثاين وغريها من املواد غري املجدولة وحماوالت تسريبها ومضبوطاهتا وعمليات االدَرجاملواد امل
  .هات اجلديرة باالهتمام أو التهديدات الناشئة حديثًاغ عنها، وكذلك عن التوجُّخالل السنة املبلَّ إقليمكمحنو غري مشروع يف  على

  .تقارير وطنية ذات صلة حسب االقتضاء ُيرجى إدراج أيِّ

  
  
  
  
  
  

  .ُيرجى إدراج صفحة (صفحات) إضافية عند اللزوم
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  التعليمات
  بعناية قبل ملء االستمارة) التعليمات(ُيرجى قراءة هذه 

  من ثالثة أجزاء: Dتتألف االستمارة   -١
ة يف اجلدولني األول والثاين من اتفاقية ســـنة دَرجعن مضـــبوطات املواد املســـنوية : يتضـــمن معلومات اجلزء األول  

يف أحد هذين اجلدولني؛ وكذلك معلومات عن أســـــــاليب  ة حاليًّادَرجطات من املواد غري املواملضــــــبو ١٩٨٨
  .املوادذات الصلة هبذه سرقات الالتسريب والصنع غري املشروع، والشحنات املوقوفة و

ــنوية عن الصــادرات والواردات اجلزء الثاين   ة يف اجلدولني األول والثاين من دَرجملواد املمن ا: يتضــمن معلومات س
  .هاواالحتياجات املشروعة من ةاملشروع هاتخداموأشكال اس ١٩٨٨اتفاقية سنة 

لة صــالحية وضــع الضــوابط الرقابية الوطنية : يتضــمن معلومات عن الســلطات الوطنية املختصــة املخوَّاجلزء الثالث  
من اتفاقية األمم املتحدة  ١٢على الســـالئف واملواد الكيميائية الرئيســـية وإنفاذ هذه الضـــوابط وفقًا ألحكام املادة 

  .١٩٨٨رات العقلية لسنة رات واملؤثِّغري املشروع يف املخدِّ تِّجارملكافحة اال
 كنســخة جامعةوأن ُتعاد  ١٩٨٨من اتفاقية ســنة  ١٢باملادة ُة ختصــامل الوطنيُة الســلطُة Dنبغي أن متأل االســتمارة ي  -٢
إىل  D وينبغي تقدمي االســــتمارة. اإلقليم املعيناملعلومات املقدَّمة من مجيع األجهزة املعنية يف البلد أو  مجيع، تشــــمل احدةو

حزيران/يونيه من السنة التالية للسنة اليت تتعلق  ٣٠ويف موعد أقصاه  نيسان/أبريل ٣٠اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات حبلول 
  .حسب االقتضاء ،وينبغي إرفاق أي تقارير وطنية ذات صلة. هبا املعلومات السنوية املقدَّمة

رات العقلية اخلاضعة والكيمياويات اليت يكثر استخدامها يف الصنع غري املشروع للمخدِّرات واملؤثِّمجيع السالئف   -٣
على احلكومات، واملتاحة يف  ء")، اليت توزِّعها اهليئة ســنويًّا("القائمة احلمرا Dة يف املرفق باالســتمارة مدَرجللمراقبة الدولية 

تايل مل. http://www.incb.org/incb/en/precursors/Red_Forms/red-list.html: املوقع ال ما املواد غري ا ة يف جدويل دَرجأ
ة يف مدَرجولكن تتوفَّر معلومات هامة بشـــأن اســـتخدامها يف الصـــنع غري املشـــروع للمخدِّرات فهي  ١٩٨٨ة ناتفاقية ســـ

، حزمة املعلومات عن مراقبة السالئفمن  ًااليت متثِّل جزء، القائمة احملدودة للمواد غري اجملدولة اخلاضعة ملراقبة دولية خاصة
اليت تتــاح لتســــــتخــدمهــا الســــــلطــات الرقــابيــة واملعنيــة بــإنفــاذ القــانون، وذلــك على املوقع الشــــــبكي املــأمون للهيئــة 

)https://www.incb.org/incb/en/precursors/cna.htmlوبناء على الطلب (.  
 ُتبيَّن فيما خيصُّ  معيارية (احلجم أو الوزن) بوحدة قياسســتمارة معبَّرًا عنها يف اال ينبغي إدراج البيانات اإلحصــائية  -٤

ل أدناه بلدكم واملضــبوطات غري معروفة  منشــؤهاُيرجى أيضــًا إدراج املضــبوطات اليت و. كل مادة على غرار املثال املفصــَّ
 الكســـور( وكســـورهااألرقام الكاملة  وإدراجوُيرجى عدم اســـتخدام فواصـــل اآلالف (ال الفاصـــلة وال النقطة) . املنشـــأ

  .٥، ُيرجى استخدام عوامل التحويل الواردة يف الصفحة اللزوموعند . العشرية) يف األعمدة املخصَّصة لذلك
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 إمجايل الكمية املضبوطة املادة
 الضبطيات حسب بلد املنشأ

  بلد املنشأ
 املضبوطةالكمية قوسني)ال(ُيكتب عدد الضبطيات بني 

  مثال
 غ عنها مثاين ضبطيات من مادة أهنيدريد اخلل، بلغت كميتها اإلمجالية على سبيل املثال، أجرت سلطات بلدكم خالل السنة املبلَّ 

 ): وكان منشأ املضبوطات يف مخس حاالت بلدين أجنبيني ألف وباء، لتر ٢ ٥٠٠,٠٦٥( ًاملِّيلتر ٦٥لتر و ٢ ٥٠٠
  وُتبيَّن فيما يلي كيفية إدراج هذه املعلومات . يف حني كان منشأ ضبطيتني غري معروفوبلدكم يف حالة واحدة، 

  موزعة يف اخلانات ذات الصلة حبيث ُيحصل عند مجعها على الكمية اإلمجالية للمضبوطات): املضبوطات(ُيرجى إدراج مجيع 
 

  هنيدريد اخلل
وحدة القياس املعيارية: 

  لترات
ُيرجى بيان وحدة القياس 

 إذا كانت خمتلفة
 

 اتملِّيلتر لترات كاملة  اتملِّيلتر لترات كاملة
  
  
  

٢ ٥٠٠ 

  
  
  

٦٥ 

 صفر ١ ٥٠٠ )٣( البلد ألف
 صفر ٥٠٠ )٢( البلد باء
 صفر ٢٥٠ )١(  بلدكم

 ٦٥ ٢٥٠ )٢( غري معروف
 )  (   

                  
يةينبغي أن تعبِّر مجيع األرقام عن   -٥ فة واحلاويات الكمية الصـــــــاف ما خيص . للمضــــــبوطات، أي دون وزن األغل وفي

فيدرين أو السودوإيفيدرين)، ينبغي أن تدل األرقام على املحتوى الصايف ي(مثل املستحضرات اليت حتتوي على اإل املستحضرات
من املادة املعنية، أي دون احتســـــاب وزن أي مادة أخرى قد تكون مدجمة معها أو خملوطة هبا ودون احتســـــاب وزن األغلفة 

  .د األرقام يشري إىل الوزن الكلي للمستحضروكحد أدىن، ُيرجى بيان ما إذا كان أح. واحلاويات
متاح"؛   يف حال عدم توفُّر معلومات إلدراجها يف أي من هذه اخلانات، ُيرجى إدراج كلمة "غري معروف" أو "غري  -٦

أو  يوجد"  إدراج كلمة "الدائمًا ُيرجى وا يشـــري إىل عدم وجود ضـــبطيات أو جتارة)، وحيثما كانت األرقام املعنية صـــفرًا (ممَّ
  .سرِّيةها نطبق احلال، إىل ما إذا كان ينبغي معاملة املعلومات على أنَّاوُيرجى اإلشارة يف املواقع املناسبة، حيثما . "صفر"

ضبطيات أو صادرات أو واردات من السالئف أو املواد غري املجدولة، ينبغي إعادة  عنها أيَّاملبلَّغ إذا مل تشهد السنة   -٧
  .٢املخصَّص للمالحظات يف الصفحة  اإلطارإىل اهليئة مع بيان ذلك على حنو واضح يف  Dاالستمارة 

        
   ة يف خمتلف أجزاء هذه االستمارةدَرجيرجى مالحظة اإلرشادات املعيَّنة امل

  

 

 عدد الضبطيات

 وحدة القياس املعيارية 
 لتر ٢ ٥٠٠ هلذه املادة

= ًاملِّيلتر ٦٥
 لترًا ٢٥٠ بلد (بلدان) منشأ الضبطياتلتر ٠,٠٦٥

=  ًاملِّيلتر ٦٥
 لتر ٠,٠٦٥
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 عوامل التحويل
تبســيط لو موحَّد. ف كل البيانات يف شــكلأن تصــنَّمن املهم ، املجمَّعةمقارنة املعلومات  ىتســنَّتلكي 

عملية التوحيد الالزمة هذه، ينبغي أن تقدَّم األرقام بالغرامات أو بالكيلوغرامات عندما تكون املادة 
 ) سائلة.صلبة، وباللترات عندما تكون املادة (أو تكون يف أشيع أشكاهلا

صلبة املبلَّحوَُّت وينبغي أالَّ ضبوطات املواد ال ات، ألنَّ الكمية ترات إىل كيلوغرامغ عنها باللل كميات م
 .ُتعرف نملادة املعنية املوجودة يف املحلول لمن االفعلية 
بالكيلوغرامات إىل لترات املبلَّغ عنها ضــــــبوطات الســــــوائل، ينبغي حتويل الكميات مب يتعلقوفيما 

  باستخدام عوامل التحويل التالية:
  

 املادة
  عامل التحويل

*(من كيلوغرامات إىل لترات)
 ٩٢٦,٠ أهنيدريد اخلل

 ٢٦٩,١ األسيتون
 ٤٠٨,١ إيتر اإليثيل

 ٨٣٣,٠ يف املائة) ٣٩,١محض اهليدروكلوريك (حملول 
 ٨٩٢,٠ اإليسوسافرول

 ٨٣٣,٠ بروبانون-٢-ميثيلني ديوكسي فينيل-٤،٣
 ٢٤٢,١ ميثيل إيثيل كيتون

 ٩٨٥,٠ بروبانون-٢-فينيل-١
 ١٦٠,١ البيبرييدين
 ٩١٢,٠ السافرول

 ٥٤٣,٠ (حملول مركَّز)محض الكربيتيك 
 ١٥٥,١ التولوين

" األمريكيـة، مـريكالصـادر عن شركـة " الفهرسمشتـق من الكثافـة، حسبمـا وردت يف   *
  ,.The Merck Index, 11th edition, Merck and Co, Inc( ١٩٨٩عشرة، الطبعة احلادية 

United States of America 1989.(    
ــــة  ١ ٠٠٠على سبيل املثال، لتحويل  ــــل كيتون إىل لترات، ُتضرب الكميـ ــــرام من ميثيل إيثيـ كيلوغـ

 .ًالتر  ١ ٢٤٢=  ١,٢٤٢×  ١ ٠٠٠، أي ١,٢٤٢ يف
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  رموز النظام املنسَّق

  للجمارك:حصائيات التجارية، نورد أدناه رموز النظام املنسَّق للمنظمة العاملية اإللتسهيل مجع املعلومات من 

 *املادة
رمز النظام 
 املادة املنسَّق

رمز النظام 
 املنسَّق

٢٤,٩١٥ ٢ أهنيدريد اخلل ٤٤,٩٣٩ ٢ النورإيفيدرين   

١١,٩١٤ ٢ األسيتون ٤٣,٠٠٤ ٣  (جتزئة)  النورإيفيدرينمستحضرات      

N-٢٣,٩٢٤ ٢  محض أسيتيل األنترانيل ٤٣,٠٠٣ ٣  (سائب) النورإيفيدرينمستحضرات      

فينيتيل بيبرييدين -N-أنيلينو-٤
)ANPP(  

٣٩,٩٣٣ ٢  

 
N–بيربيدون (-٤-فينيتيلNPP(  ٣٩,٩٣٣ ٢  

 

٤٣,٩٢٢ ٢  محض األنترانيل ٣٤,٩١٦ ٢  محض فينيل اخلل    

٤١,٩٣٩ ٢  اإليفيدرين ٣١,٩١٤ ٢  بروبانون -٢-فينيل-١   

٤١,٠٠٤ ٣  (جتزئة)  مستحضرات اإليفيدرين   ٤٠,٩٢٦ ٢  )APAANفينيل أسيتو أسيتونيتريل (-ألفا   

٤١,٠٠٣ ٣  (سائب) مستحضرات اإليفيدرين   ٣٢,٩٣٣ ٢  البيبرييدين   

٦١,٩٣٩ ٢  اإليرغومترين ٩٣,٩٣٢ ٢  البيبريونال   

٦٢,٩٣٩ ٢  اإليرغوتامني ٦١,٨٤١ ٢  برمنغنات البوتاسيوم   

١١,٩٠٩ ٢  إيتر اإليثيل ٤٢,٩٣٩ ٢  السودوإيفيدرين   

١٠,٨٠٦ ٢  محض اهليدروكلوريك ٤٢,٠٠٤ ٣  (جتزئة) السودوإيفيدرين مستحضرات     

٩١,٩٣٢ ٢  اإليسوسافرول ٤٢,٠٠٣ ٣  (سائب) السودوإيفيدرين مستحضرات     

٦٣,٩٣٩ ٢  محض الليسرجيك ٩٤,٩٣٢ ٢  السافرول   

١٢,٩١٤ ٢  امليثيل إيثيل كيتون ٠٠,٨٠٧ ٢  محض الكربيتيك   

-٢-فينيل-ميثيلني ديوكسي-٤،٣
 بروبانون

٩٢,٩٣٢ ٢ ٣٠,٩٠٢ ٢  التولوين   

  توجد أمساء كيميائية ومترادفة وأمساء جتارية أخرى وغريها يف القائمة احلمراء على املوقع الشبكي للهيئة:  *
https://www incb org/incb/en/precursors/Red_Forms/red-list html.  
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  األول اجلزء

  ة يف اجلدولني األول والثايندَرجاملواد امل مضبوطات
  

  إمجايل الكمية املضبوطة* (أ)املادة
  **الضبطيات حسب بلد املنشأ

  **بلد املنشأ
   الكمية املضبوطة* قوسني)ال(ُيكتب عدد الضبطيات بني 

  مثال
 غ عنها مثاين ضبطيات من مادة أهنيدريد اخلل، بلغت كميتها اإلمجالية على سبيل املثال، أجرت سلطات بلدكم خالل السنة املبلَّ 

  : وكان منشأ املضبوطات يف مخس حاالت بلدين أجنبيني ألف وباء، )لتر ٢ ٥٠٠,٠٦٥( ًاملِّيلتر ٦٥لتر و ٢ ٥٠٠
  املعلومات  ا يلي كيفية إدراج هذهوُتبيَّن فيم. وبلدكم يف حالة واحدة، يف حني كان منشأ ضبطيتني غري معروف

  موزعة يف اخلانات ذات الصلة حبيث ُيحصل عند مجعها على الكمية اإلمجالية للمضبوطات): املضبوطات(ُيرجى إدراج مجيع 
 

  أهنيدريد اخلل
وحدة القياس املعيارية: 

  لترات
ُيرجى بيان وحدة القياس 

 إذا كانت خمتلفة
 

 اتملِّيلتر لترات كاملة  اتملِّيلتر لترات كاملة
  
  
  

٢ ٥٠٠ 

  
  
  

٦٥ 

 صفر ١ ٥٠٠ )٣( البلد ألف
 صفر ٥٠٠ )٢( البلد باء
 صفر ٢٥٠ )١( بلدكم

 ٦٥ ٢٥٠ )٢( غري معروف
 (  )   

            

 أهنيدريد اخلل
وحدة القياس املعيارية: 

  لترات
ُيرجى بيان وحدة القياس 

 .إذا كانت خمتلفة

 اتملِّيلتر لترات كاملة )الضبطياتبلد املنشأ (عدد  اتملِّيلتر لترات كاملة

  

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

 األسيتون
وحدة القياس املعيارية: 

  لترات
ُيرجى بيان وحدة القياس 

 .إذا كانت خمتلفة

 اتملِّيلتر لترات كاملة الضبطيات)بلد املنشأ (عدد  اتملِّيلتر لترات كاملة

  

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

N‐ محض أسيتيل
 األنترانيل

وحدة القياس املعيارية: 
  كيلوغرامات

ُيرجى بيان وحدة القياس 
 .إذا كانت خمتلفة

 غراماتكيلوغرامات كاملة الضبطيات)بلد املنشأ (عدد  غراماتكيلوغرامات كاملة

  

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

فينيتيل -N-أنيلينو-٤
 (ب))ANPPبيبرييدين (

وحدة القياس املعيارية: 
  كيلوغرامات

ُيرجى بيان وحدة القياس 
 .إذا كانت خمتلفة

 غراماتكيلوغرامات كاملة بلد املنشأ (عدد الضبطيات) غراماتكيلوغرامات كاملة

  

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )    

 عدد الضبطيات

 

 وحدة القياس املعيارية 
= ًاملِّيلتر ٦٥ لتر ٢ ٥٠٠ هلذه املادة

لتر ٠,٠٦٥
=  ًاملِّيلتر ٦٥ لترًا ٢٥٠ بلد (بلدان) منشأ الضبطيات

 لتر ٠,٠٦٥



 Dاالستمارة 

8 

  (تابع) ة يف اجلدولني األول والثايندَرجاملواد امل مضبوطات

  إمجايل الكمية املضبوطة* (أ)املادة
  **الضبطيات حسب بلد املنشأ

  **بلد املنشأ
  الكمية املضبوطة*  (ُيكتب عدد الضبطيات بني القوسني)

 محض األنترانيل
وحدة القياس املعيارية: 

  كيلوغرامات
ُيرجى بيان وحدة القياس 

 .إذا كانت خمتلفة

 غراماتكيلوغرامات كاملة الضبطيات)بلد املنشأ (عدد  غراماتكيلوغرامات كاملة

  

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

اإليفيدرين كمادة 
 (أ)خام

وحدة القياس املعيارية: 
  كيلوغرامات

ُيرجى بيان وحدة 
.القياس إذا كانت خمتلفة

 غراماتكيلوغرامات كاملة بلد املنشأ (عدد الضبطيات) غراماتكيلوغرامات كاملة

  

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

مستحضرات 
  (أ)اإليفيدرين

وحدة القياس املعيارية: 
  كيلوغرامات

ُيرجى بيان وحدة 
.القياس إذا كانت خمتلفة

 غراماتكيلوغرامات كاملة بلد املنشأ (عدد الضبطيات) غراماتكيلوغرامات كاملة

  

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

 اإليرغومترين
وحدة القياس املعيارية: 

  غرامات
ُيرجى بيان وحدة 

.القياس إذا كانت خمتلفة

 ملِّيغرامات غرامات كاملة بلد املنشأ (عدد الضبطيات) ملِّيغرامات غرامات كاملة

  

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

 اإليرغوتامني
وحدة القياس املعيارية: 

  غرامات
ُيرجى بيان وحدة 
.خمتلفةالقياس إذا كانت 

 ملِّيغرامات غرامات كاملة الضبطيات)بلد املنشأ (عدد  ملِّيغرامات غرامات كاملة

  

 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   

 اإليثيل إيتر
وحدة القياس املعيارية: 

  لترات
ُيرجى بيان وحدة 

.القياس إذا كانت خمتلفة

 اتملِّيلتر لترات كاملة الضبطيات)بلد املنشأ (عدد  اتملِّيلتر كاملةلترات 

  

 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   

 محض اهليدروكلوريك
وحدة القياس املعيارية: 

  لترات
ُيرجى بيان وحدة 

.القياس إذا كانت خمتلفة

 اتملِّيلتر لترات كاملة الضبطيات)بلد املنشأ (عدد  اتملِّيلتر لترات كاملة

  

 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   
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  (تابع) ة يف اجلدولني األول والثايندَرجاملواد امل مضبوطات

  إمجايل الكمية املضبوطة* (أ)املادة
  **الضبطيات حسب بلد املنشأ

  **املنشأبلد 
  الكمية املضبوطة*  (ُيكتب عدد الضبطيات بني القوسني)

 اإليسوسافرول
وحدة القياس املعيارية: 

  لترات
ُيرجى بيان وحدة 

.القياس إذا كانت خمتلفة

 اتملِّيلتر لترات كاملة الضبطيات)بلد املنشأ (عدد  اتملِّيلتر لترات كاملة

  

 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   

 محض الليسرجيك
وحدة القياس املعيارية: 

  غرامات
ُيرجى بيان وحدة 

.القياس إذا كانت خمتلفة

 ملِّيغرامات غرامات كاملة الضبطيات)بلد املنشأ (عدد  ملِّيغرامات غرامات كاملة

  

 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   

 ميثيل إيثيل كيتون
وحدة القياس املعيارية: 

  لترات
ُيرجى بيان وحدة 

.القياس إذا كانت خمتلفة

 اتملِّيلتر لترات كاملة الضبطيات)بلد املنشأ (عدد  اتملِّيلتر لترات كاملة

  

 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   

ميثيلني ديوكسي -٣،٤
  بروبانون-٢-فينيل

وحدة القياس املعيارية: 
  لترات

ُيرجى بيان وحدة 
.القياس إذا كانت خمتلفة

 اتملِّيلتر لترات كاملة الضبطيات)بلد املنشأ (عدد  اتملِّيلتر لترات كاملة

  

 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   

 النورإيفيدرين
وحدة القياس املعيارية: 

  كيلوغرامات
ُيرجى بيان وحدة 

.القياس إذا كانت خمتلفة

 غراماتكيلوغرامات كاملة الضبطيات)بلد املنشأ (عدد  غراماتكيلوغرامات كاملة

  

 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   

N-٤-فينيتيل-
 (ب))NPPبيربيدون (

وحدة القياس املعيارية: 
  كيلوغرامات

ُيرجى بيان وحدة 
.القياس إذا كانت خمتلفة

 غراماتكيلوغرامات كاملة بلد املنشأ (عدد الضبطيات) غراماتكيلوغرامات كاملة

  

 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   

 محض فينيل اخلل
وحدة القياس املعيارية: 

  كيلوغرامات
ُيرجى بيان وحدة 

.القياس إذا كانت خمتلفة

 غراماتكيلوغرامات كاملة الضبطيات)بلد املنشأ (عدد  غراماتكيلوغرامات كاملة

  

 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   
 (      )   
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  (تابع) ة يف اجلدولني األول والثايندَرجاملواد امل مضبوطات
  

  إمجايل الكمية املضبوطة* (أ)املادة
  **الضبطيات حسب بلد املنشأ

  **بلد املنشأ
  الكمية املضبوطة*  (ُيكتب عدد الضبطيات بني القوسني)

فينيل أسيتو -ألفا
أسيتونيتريل 

)APAAN()ج( 
وحدة القياس املعيارية: 

  كيلوغرامات
ُيرجى بيان وحدة 

.القياس إذا كانت خمتلفة

 غراماتكيلوغرامات كاملة بلد املنشأ (عدد الضبطيات) غراماتكيلوغرامات كاملة

  

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

بروبانون-٢-فينيل-١
وحدة القياس املعيارية: 

  لترات
وحدة ُيرجى بيان 

.القياس إذا كانت خمتلفة

 ملِّيلترات لترات كاملة بلد املنشأ (عدد الضبطيات) ملِّيلترات لترات كاملة
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

 البيبرييدين
وحدة القياس املعيارية: 

  لترات
ُيرجى بيان وحدة 
.خمتلفةالقياس إذا كانت 

 ملِّيلترات لترات كاملة بلد املنشأ (عدد الضبطيات) ملِّيلترات لترات كاملة

  

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

 البيبريونال
وحدة القياس املعيارية: 

  كيلوغرامات
ُيرجى بيان وحدة 

.القياس إذا كانت خمتلفة

 غراماتكيلوغرامات كاملة بلد املنشأ (عدد الضبطيات) غراماتكيلوغرامات كاملة

  

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

 برمنغنات البوتاسيوم
وحدة القياس املعيارية: 

  كيلوغرامات
ُيرجى بيان وحدة 

.القياس إذا كانت خمتلفة

 غراماتكيلوغرامات كاملة بلد املنشأ (عدد الضبطيات) غراماتكيلوغرامات كاملة

  

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

السودوإيفيدرين 
 (أ)كمادة خام

وحدة القياس املعيارية: 
  كيلوغرامات

ُيرجى بيان وحدة 
.القياس إذا كانت خمتلفة

 غراماتكيلوغرامات كاملة بلد املنشأ (عدد الضبطيات) غراماتكيلوغرامات كاملة

  

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

مستحضرات 
  (أ)السودوإيفيدرين

وحدة القياس املعيارية: 
  كيلوغرامات

ُيرجى بيان وحدة 
.القياس إذا كانت خمتلفة

 غراماتكيلوغرامات كاملة بلد املنشأ (عدد الضبطيات) غراماتكيلوغرامات كاملة

  

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
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  (تابع) ة يف اجلدولني األول والثايندَرجاملواد امل مضبوطات

  إمجايل الكمية املضبوطة* (أ)املادة
  **حسب بلد املنشأ الضبطيات

  **بلد املنشأ
  الكمية املضبوطة*  (ُيكتب عدد الضبطيات بني القوسني)

 )د(السافرول
وحدة القياس املعيارية: 

  لترات
ُيرجى بيان وحدة 

.القياس إذا كانت خمتلفة

 ملِّيلترات لترات كاملة بلد املنشأ (عدد الضبطيات) ملِّيلترات لترات كاملة

  

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

 محض الكربيتيك
وحدة القياس املعيارية: 

  لترات
ُيرجى بيان وحدة 

.القياس إذا كانت خمتلفة

 ملِّيلترات لترات كاملة بلد املنشأ (عدد الضبطيات) ملِّيلترات لترات كاملة
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

 التولوين
وحدة القياس املعيارية: 

  لترات
ُيرجى بيان وحدة 

.القياس إذا كانت خمتلفة

 ملِّيلترات لترات كاملة بلد املنشأ (عدد الضبطيات) غرامات لترات كاملة

  

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

    
  .٥ عند اللزوم، ُتستخدم عوامل التحويل الواردة يف الصفحة  *

ذلك بلدكم بلد املنشأ يشري إىل البلد الذي ُيعَرف أو يشتبه يف أنَّ املادة املضبوطة قد ُسرِّبت فيه أو ُصنعت فيه على حنو غري مشروع، مبا يف   **
  .فيها املنشأ، ُيرجى كتابة "غري معروف"ويف احلاالت اليت ال ُيعَرف . عند انطباق احلال

وفيما خيص  .ة يف هذه االستمارة الكمية الصافية املضبوطة، أي دون احتساب وزن األغلفة واحلاوياتدَرجينبغي أن جتسِّد األرقام امل  (أ)
م على املحتوى الصايف من املادة املستحضرات (مثل املستحضرات اليت حتتوي على اإليفيدرين أو السودوإيفيدرين)، ينبغي أن تدل األرقا

  .املعنية، أي دون احتساب وزن أي مادة أخرى قد تكون مدجمة معها أو خملوطة هبا ودون احتساب وزن األغلفة أو احلاويات
  .٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٨ اعتبارًا من ١٩٨٨اتفاقية سنة من اجلدول األول  يف NPPو ANPPمادتا  أدرجت  (ب)
  .٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٦اعتبارًا من  ١٩٨٨يف اجلدول األول التفاقية سنة  APAANُأدِرجت مادة   (ج)

  .عة بالسافروليشمل السافرول يف شكل الزيوت املشبَّ  )د(
  

*****  
ة يف اجلدولني األول والثاين يف اإلطار أدناه، مثل األرقام املرجعية لنظام اإلبالغ دَرجُيرجى تقدمي تفاصيل إضافية بشأن املضبوطات من املواد امل

  .وُيرجى إضافة صفحات عند اللزوم. عن حوادث السالئف (نظام بيكس) يف حال الضبطيات الكبرية
  

  مالحظات
 

  



 Dاالستمارة 

12 

    .ُيرجى املواصلة على ورقة (ورقات) منفصلة عند اللزوم
 اجلدول األول أو اجلدول الثاينة يف دَرجاملواد غري امل

  اليت اسُتبني أهنا ُتستخَدم يف الصنع غري املشروع
  

ا تستخدم أو ُيعتزم استخدامها ة يف اجلدول األول أو اجلدول الثاين، واليت اسُتبني أهندَرجُيرجى تقدمي معلومات مفصَّلة عن املواد غري امل
  كن أن تشمل املعلومات املتاحة املتوخى تقدميها إىل اهليئة ما يلي:ومي. الصنع غري املشروع للمخدِّرات أو السالئف يف
  

  .ُيرجى ملء استمارة واحدة (جدول واحد) فيما خيص كل مادة، وميكن املواصلة على ورقة (ورقات) منفصلة عند اللزوم
   غري املدَرجة يف اجلدول األول أو اجلدول الثاين: اسم املادة

  إمجايل الكمية املضبوطة:

الوحدات 
 الكاملة

الكسور 
 العشرية

وحدة القياس 
(كيلوغرامات، لترات، 

أو غري  ملِّيلترات،
 )ذلك

  عدد احلوادث

    
  عدد الضبطيات/احلوادث وكمية املضبوطات، حسب بلد املنشأ؛ 

 بلد (بلدان) العبور (عند انطباق احلال) واملقصد، عندما يكونان خمتلفني عن البلد املبلِّغ:
 

الضبط ومكانه (مثًال يف خمتربات غري مشروعة، أو مستودعات جتارية، ظروف 
 ):أو غري ذلك مناطق مجركية، أو

 

اسم املادة (املواد) املخدِّرة أو السليفة (السالئف) اليت كان ُيعتَزم صنعها على حنو 
  غري مشروع باستخدام املادة املضبوطة:

 

حجم ونطاق الصنع غري املشروع للمادة املخدِّرة (املواد املخدِّرة) أو السليفة 
 املذكورة أعاله: (السالئف)

 

  :أو غري ذلك االستخدام غري املشروع للمادة، مبا يف ذلك نطاقه وأمهيته،
      
   غري املدَرجة يف اجلدول األول أو اجلدول الثاين: اسم املادة

  املضبوطة:إمجايل الكمية 

الوحدات 
 الكاملة

الكسور 
 العشرية

وحدة القياس 
(كيلوغرامات، لترات،

أو غري  ملِّيلترات،
 )ذلك

  عدد احلوادث 

    
  عدد الضبطيات/احلوادث وكمية املضبوطات، حسب بلد املنشأ؛ 

 املبلِّغ:بلد (بلدان) العبور (عند انطباق احلال) واملقصد، عندما يكونان خمتلفني عن البلد 
 

ظروف الضبط ومكانه (مثًال يف خمتربات غري مشروعة، أو مستودعات جتارية، 
 ):أو غري ذلك مناطق مجركية، أو

 

اسم املادة (املواد) املخدِّرة أو السليفة (السالئف) اليت كان ُيعتَزم صنعها على حنو 
  غري مشروع باستخدام املادة املضبوطة:

 

حجم ونطاق الصنع غري املشروع للمادة املخدِّرة (املواد املخدِّرة) أو السليفة 
 املذكورة أعاله: (السالئف)

 

  :أو غري ذلك االستخدام غري املشروع للمادة، مبا يف ذلك نطاقه وأمهيته،
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   غري املدَرجة يف اجلدول األول أو اجلدول الثاين: اسم املادة

  املضبوطة:إمجايل الكمية 

الوحدات 
 الكاملة

الكسور 
 العشرية

وحدة القياس 
(كيلوغرامات، لترات،

أو غري  ملِّيلترات،
 )ذلك

  عدد احلوادث 

    
  عدد الضبطيات/احلوادث وكمية املضبوطات، حسب بلد املنشأ؛

 املبلِّغ:بلد (بلدان) العبور (عند انطباق احلال) واملقصد، عندما يكونان خمتلفني عن البلد 
 

ظروف الضبط ومكانه (مثًال يف خمتربات غري مشروعة، أو مستودعات جتارية، 
 ):أو غري ذلك مناطق مجركية، أو

 

اسم املادة (املواد) املخدِّرة أو السليفة (السالئف) اليت كان ُيعتَزم صنعها على حنو 
  غري مشروع باستخدام املادة املضبوطة:

 

حجم ونطاق الصنع غري املشروع للمادة املخدِّرة (املواد املخدِّرة) أو السليفة 
 املذكورة أعاله: (السالئف)

 

  :أو غري ذلك االستخدام غري املشروع للمادة، مبا يف ذلك نطاقه وأمهيته،
  
   غري املدَرجة يف اجلدول األول أو اجلدول الثاين: اسم املادة

  املضبوطة:إمجايل الكمية 

الوحدات 
 الكاملة

الكسور 
 العشرية

وحدة القياس 
(كيلوغرامات، لترات،

أو غري  ملِّيلترات،
 )ذلك

  عدد احلوادث 

    
  عدد الضبطيات/احلوادث وكمية املضبوطات، حسب بلد املنشأ؛

 املبلِّغ:بلد (بلدان) العبور (عند انطباق احلال) واملقصد، عندما يكونان خمتلفني عن البلد 
 

ظروف الضبط ومكانه (مثًال يف خمتربات غري مشروعة، أو مستودعات جتارية، 
 ):أو غري ذلك مناطق مجركية، أو

 

اسم املادة (املواد) املخدِّرة أو السليفة (السالئف) اليت كان ُيعتَزم صنعها على حنو 
  غري مشروع باستخدام املادة املضبوطة:

 

حجم ونطاق الصنع غري املشروع للمادة املخدِّرة (املواد املخدِّرة) أو السليفة 
 املذكورة أعاله: (السالئف)

 

  :أو غري ذلك االستخدام غري املشروع للمادة، مبا يف ذلك نطاقه وأمهيته،
  
   غري املدَرجة يف اجلدول األول أو اجلدول الثاين: اسم املادة

  املضبوطة:إمجايل الكمية 
الوحدات 
 الكاملة

الكسور 
 العشرية

وحدة القياس 
(كيلوغرامات، لترات، 

)أو غري ذلك ملِّيلترات،

  عدد احلوادث

    
  عدد الضبطيات/احلوادث وكمية املضبوطات، حسب بلد املنشأ؛

 بلد (بلدان) العبور (عند انطباق احلال) واملقصد، عندما يكونان خمتلفني عن البلد املبلِّغ:
 

ظروف الضبط ومكانه (مثًال يف خمتربات غري مشروعة، أو مستودعات جتارية، 
 ):أو غري ذلك مناطق مجركية، أو

 

اسم املادة (املواد) املخدِّرة أو السليفة (السالئف) اليت كان ُيعتَزم صنعها على حنو 
  غري مشروع باستخدام املادة املضبوطة:

 

حجم ونطاق الصنع غري املشروع للمادة املخدِّرة (املواد املخدِّرة) أو السليفة 
 املذكورة أعاله: (السالئف)

 

  :أو غري ذلك االستخدام غري املشروع للمادة، مبا يف ذلك نطاقه وأمهيته،
  

*****  
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وُيرجى عند االنطباق تقدمي األرقام املرجعية لنظام . أدناهُيرجى تقدمي تفاصيل إضافية بشأن املضبوطات من املواد غري املجدولة يف اإلطار 
  .وُيرجى إضافة صفحات عند اللزوم. اإلبالغ عن حوادث السالئف (نظام بيكس) يف حال الضبطيات الكبرية

  
  مالحظات
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  طرائق التسريب والصنع غري املشروع

 
    طرائق التسريب والصنع غري املشروع  -ألف

تفصيلية عن طرائق التسريب والصنع غري املشروع، وخصوصًا، حيثما كان ذلك مناسبًا، فيما يتعلق بأهم احلاالت يرجى تقدمي معلومات 
ة يف اجلدولني األول والثاين، واحلاالت املتعلقة دَرجاملواد املمبضبوطات (أي احلاالت املتعلقة  ١٤إىل  ٧غ عنها يف الصفحات املبلَّ

وُيرجى، . ة يف اجلدول األول أو اجلدول الثاين ولكن اسُتبني أهنا ُتستخَدم يف الصنع غري املشروع)دَرجحوادث املواد غري امل/مبضبوطات
انطالقًا  ١٩٨٨ ة يف اجلدول األول واجلدول الثاين التفاقية سنةدَرجبالقدر املستطاع، إدراج معلومات عن الصنع غري املشروع للمواد امل

  .من السالئف األولية غري املجدولة
  

 .ُيرجى ملء استمارة واحدة (جدول واحد) فيما خيص كل مادة، وميكن املواصلة على ورقة (ورقات) منفصلة عند اللزوم
  اسم املادة:

هل كان ُيعتَزم فعًال استخدام املادة املضبوطة يف صنع املخدِّرات بصورة 
  مشروعة؟  غري

 (ميكن أن يكون الضبط قد حدث مثًال بسبب عدم وجود تصريح
استرياد صحيح، ولكن التحرِّيات الالحقة قد تكون قد بيَّنت أنَّ املادة 

 كانت ُتسَتورد ألغراض مشروعة)

  ال نعم

ظروف الضبط ومكانه (مثًال يف خمتربات غري مشروعة أو مستودعات 
 ):أو غري ذلك مناطق مجركية، جتارية أو

 

(السالئف) اليت كان ُيعتَزم صنعها  اسم املادة (املواد) املخدِّرة أو السليفة
 :على حنو غري مشروع باستخدام املادة املضبوطة

 

حجم ونطاق الصنع غري املشروع للمادة املخدِّرة (املواد املخدِّرة) 
 السليفة (السالئف) املذكورة أعاله: أو

 

  تفاصيل الطريقة (الطرائق) املستخدمة يف الصنع غري املشروع:
املنشأ والعبور (عند االنطباق) واملقصد، حيثما تكون خمتلفة بلد (بلدان) 

  البلد املبلِّغ:  عن
 

  
  اسم املادة:

هل كان ُيعتَزم فعًال استخدام املادة املضبوطة يف صنع املخدِّرات بصورة 
  مشروعة؟  غري

(ميكن أن يكون الضبط قد حدث مثًال بسبب عدم وجود تصريح 
الالحقة قد تكون قد بيَّنت أنَّ املادة  ياتاسترياد صحيح، ولكن التحرِّ

 )كانت ُتسَتورد ألغراض مشروعة

  ال نعم

ظروف الضبط ومكانه (مثًال يف خمتربات غري مشروعة أو مستودعات 
 )أو غري ذلكجتارية أو مناطق مجركية، 

 

(السالئف) اليت كان ُيعتَزم صنعها  اسم املادة (املواد) املخدِّرة أو السليفة
 :على حنو غري مشروع باستخدام املادة املضبوطة

 

حجم ونطاق الصنع غري املشروع للمادة املخدِّرة (املواد املخدِّرة) 
 السليفة (السالئف) املذكورة أعاله: أو

 

  تفاصيل الطريقة (الطرائق) املستخدمة يف الصنع غري املشروع:
املنشأ والعبور (عند االنطباق) واملقصد، حيثما تكون خمتلفة بلد (بلدان) 

  البلد املبلِّغ:  عن
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  (تابع)طرائق التسريب والصنع غري املشروع 
  

  اسم املادة:
هل كان ُيعتَزم فعًال استخدام املادة املضبوطة يف صنع املخدِّرات بصورة 

  مشروعة؟  غري
وجود تصريح (ميكن أن يكون الضبط قد حدث مثًال بسبب عدم 

استرياد صحيح، ولكن التحّريات الالحقة قد تكون قد بيَّنت أنَّ املادة 
 )كانت ُتسَتورد ألغراض مشروعة

  ال نعم

ظروف الضبط ومكانه (مثًال يف خمتربات غري مشروعة أو مستودعات 
 )أو غري ذلك جتارية أو مناطق مجركية،

 

(السالئف) اليت كان ُيعتَزم صنعها  اسم املادة (املواد) املخدِّرة أو السليفة
 :على حنو غري مشروع باستخدام املادة املضبوطة

 

حجم ونطاق الصنع غري املشروع للمادة املخدِّرة (املواد املخدِّرة) 
 السليفة (السالئف) املذكورة أعاله: أو

 

  تفاصيل الطريقة (الطرائق) املستخدمة يف الصنع غري املشروع:
نشأ والعبور (عند االنطباق) واملقصد، حيثما تكون خمتلفة بلد (بلدان) امل

  البلد املبلِّغ:  عن
 

  
  اسم املادة:

هل كان ُيعتَزم فعًال استخدام املادة املضبوطة يف صنع املخدِّرات بصورة 
  مشروعة؟  غري

(ميكن أن يكون الضبط قد حدث مثًال بسبب عدم وجود تصريح 
الالحقة قد تكون قد بيَّنت أنَّ املادة استرياد صحيح، ولكن التحّريات 
 )كانت ُتسَتورد ألغراض مشروعة

  ال نعم

ظروف الضبط ومكانه (مثًال يف خمتربات غري مشروعة أو مستودعات 
 )أو غري ذلك جتارية أو مناطق مجركية،

 

(السالئف) اليت كان ُيعتَزم صنعها  اسم املادة (املواد) املخدِّرة أو السليفة
 :على حنو غري مشروع باستخدام املادة املضبوطة

 

حجم ونطاق الصنع غري املشروع للمادة املخدِّرة (املواد املخدِّرة) 
 السليفة (السالئف) املذكورة أعاله: أو

 

  تفاصيل الطريقة (الطرائق) املستخدمة يف الصنع غري املشروع:
املنشأ والعبور (عند االنطباق) واملقصد، حيثما تكون خمتلفة بلد (بلدان) 

  البلد املبلِّغ:  عن
 

  
*****  

  .وُيرجى إضافة صفحات عند اللزوم. ُيرجى تقدمي تفاصيل إضافية بشأن طرائق التسريب والصنع غري املشروع يف اإلطار أدناه
  مالحظات

 

  
  .اللزومُيرجى املواصلة على ورقة (ورقات) منفصلة عند 
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    معلومات عن الشحنات املوقوفة  -باء

األطراف بإبالغ السلطات والدوائر املختصة لدى سائر األطراف املعنية، يف أقرب وقت ممكن، إذا كان  ١٢من املادة  ٩ُتلِزم الفقرة 
ه حنو الصنع غري أو اجلدول الثاين موجَّ ة يف اجلدول األول دَرجهناك ما يدعو لالعتقاد بأنَّ استرياد أو تصدير أو عبور إحدى املواد امل

واملعلومات عن الشحنات اليت أوقفت بسبب وجود أدلة كافية على أنَّ املادة رمبا تسرَّب إىل . املشروع ملخدِّرات أو مؤثِّرات عقلية
ولذلك، . غري املشروع وملنع حماوالت تسريب املواد من مصادر أخرى تِّجارالقنوات غري املشروعة ضرورية الستعراض اجتاهات اال

ة يف اجلدولني األول والثاين، ومن املواد غري دَرجُيطَلب إىل البلدان أن تقدِّم معلومات ذات صلة عن الشحنات املوقوفة من املواد امل
  .وميكن عند االنطباق إدراج معلومات عن سرقات هذه املواد. ة فيهمادَرجامل

  بالشحنات املوقوفة أو السرقات ما يلي على وجه اخلصوص: املتعلقةوميكن أن تشمل املعلومات 

    الشحنات املوقوفة -١-باء

 املادة
 إمجايل الكمية املوقوفة

إمجايل عدد 
الشحنات 
 املوقوفة

 الشحنات املوقوفة حسب بلد املقصد

الوحدات 
 الكاملة

الكسور 
 العشرية

  بلد املقصد
 (ُيدَرج عدد الشحنات املوقوفة 

 )بني القوسني

الظروف اليت أثارت 
ياتالشبهات/نتائج التحرِّ

 
   

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

 
   

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

 
   

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

 
   

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

 
   

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

 
   

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

 
   

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

 
   

 (      )  
 (      )  
 (      )  
 (      )  

 
     .ُيرجى املواصلة على ورقة (ورقات) منفصلة عند اللزوم
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    السرقات -٢-باء

 املادة
إمجايل عدد  إمجايل الكمية املوقوفة

 السرقات
  املكان (األماكن) والظروف اليت متت فيها السرقات، 

الوحدات  ونتائج التحريات
 الكاملة

الكسور 
 العشرية

     
     
     
     
       

  .ُيرجى إدراج سطور إضافية عند اللزوم
  
  

*****  
ر ُيرجى تقدمي تفاصيل إضافية بشأن الشحنات املوقوفة والسرقات يف اإلطار أدناه، مثل األرقام املرجعية لنظام اإلشعارات السابقة للتصدي

نظام اإلبالغ عن حوادث السالئف (نظام بيكس) يف احلاالت اهلامة،  أرقام احلوادث يف وأباالتصال احلاسويب املباشر (نظام بن أونالين) 
  .وُيرجى إضافة صفحات عند اللزوم. ميكن أن تساعد يف منع حماوالت تسريب هذه املواد من مصادر أخرى أخرى ك أي معلوماتوكذل

  مالحظات
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  اجلزء الثاين

 ة يف اجلدول األول دَرجمعلومات سنوية عن التجارة املشروعة يف املواد امل
  املشروع لتلك املوادواالستخدام  ١٩٨٨التفاقية سنة  واجلدول الثاين

 
  التجارة املشروعة  -ألف

، يف مجلة الذي ينصُّ  ١٩٩٥/٢٠هذه املعلومات مطلوبة على أساس طوعي، وفقًا لقرار املجلس االقتصادي واالجتماعي 
  أمور، على ما يلي:

 
على طلب من اهليئة وبالشكل والنحو اللذين ترتئيهما،  على إبالغ اهليئة بصورة منتظمة، بناءً ...  احلكومات حيثُّ "  

، ١٩٨٨من اتفاقية سنة  ة يف اجلدول األولدَرجاملواد املبالكميات اليت استوردهتا أو صدَّرهتا أو أعادت شحنها من 
  )؛٨ويشجِّعها على تقدير احتياجاهتا املشروعة السنوية" (الفقرة 

ر قاعدة بياناهتا وتدعمها من أجل وأن تطوِّ...  أعاله ٨إىل اهليئة أن جتمع معلومات وفقًا ملا جاء يف الفقرة  يطلب"  
  .)٩" (الفقرة ... ١٩٨٨ة يف اجلدول األول من اتفاقية سنة دَرجعلى منع حتويل (تسريب) املواد امل احلكوماتمساعدة 

ة يف دَرجاملواد املاحلكومات على أن تنظر يف تعزيز اآلليات العملية، عند االقتضاء، ملنع حتويل (تسريب)  ُيشجِّع"  
  .)١٣، على النحو املبيَّن يف هذا القرار" (الفقرة ١٩٨٨من اتفاقية سنة  اجلدول الثاين

، يكون من املهم أن ة يف اجلدول الثايندَرجاملواد املوحيثما ترغب احلكومات يف تدعيم اآلليات القائمة حاليًّا ملنع تسريب 
واحلكومات املعنية مدعوة إىل أن تقدِّم . عن التجارة املشروعة يف تلك املواد واالستخدام املشروع هلا معلوماتجتمع أيضًا 

دمي املساعدة إىل إىل اهليئة املعلومات املتوفِّرة عن تلك التجارة واالستخدام املشروعني، بغية متكني اهليئة من مواصلة تق
  .احلكومات ملنع تسريب تلك املواد

 
  االستخدامات واالحتياجات املشروعة  -باء

الصادر عن جلنة املخدِّرات واملعنون "تدعيم نظم مراقبة الكيمياويات السليفة املستخدمة يف صنع العقاقري  ٤٩/٣وفقًا للقرار 
  يف مجلة أمور: ُيطَلباالصطناعية"، 

"إىل الدول األعضاء أن تقدِّم إىل اهليئة الدولية ملراقبة املخدِّرات تقديرات سنوية الحتياجاهتا املشروعة من املواد   
بروبانون، وأن تقدِّم إليها -٢-فينيل-١وواإليفيدرين بروبانون والسودوإيفيدرين -٢-ميثيلني ديوكسي فينيل-٤،٣

ضرات املحتوية على تلك املواد اليت ميكن استعماهلا بسهولة كذلك احتياجاهتا املقدَّرة من واردات املستح
  .)١استخالصها بوسائل ميسورة االستخدام" (الفقرة  أو
 

 
  تعليمات

ُيرجى إدراج الكميات اليت ُصدِّرت أو استوِردت بالفعل وليس الكميات املرخَّص أوليًّا بتصديرها أو استريادها أو املخطط أوليًّا   -١
  .اللزوم وُيرجى إرفاق صفحات إضافية عند. استريادها (مثل الكميات املبيَّنة يف اإلشعارات السابقة للتصدير)لتصديرها أو 

وعند . يف حال تعذُّر تقدمي بيانات تفصيلية، يرجى تقدمي ما ميكن من معلومات جزئية، مع بيان أنَّ املعلومات غري كاملة  -٢
حتدث جتارة، أو ال يوجد استعمال أو احتياج مشروع يف الوقت احلاضر)،  االقتضاء، يرجى كتابة عبارة "ال شيء" (مل

  .عبارة "غري معروف"  أو
  .سرِّيةما إذا كان ينبغي عدم معاملة بيانات التجارة املشروعة على أهنا  ٢يرجى التحديد على الصفحة   -٣
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   ة يف اجلدول األولدَرجالتجارة املشروعة: املواد امل -١-ألف

 (أ)املادة
 الصادرات الواردات

  بلد  *الكمية **بلد (بلدان) املنشأ *الكمية
 (بلدان) املقصد

 مثال
 لتر)  ٢ ٥٠٠,٠٦٥( ًاملِّيلتر ٦٥لتر و ٢ ٥٠٠على سبيل املثال، استوردت السلطات أثناء السنة املبلَّغ عنها مادة أهنيدريد اخلل من البلد ألف بكمية مقدارها 

   ملِّيلتر ٥٠٠لتر و ٥٠٠لتر، وصدَّرت منها كمية مقدارها  ١٠٠ ٠٠٠ومن البلد باء بكمية مقدارها 
 :وُيبيَّن فيما يلي كيف ينبغي إدراج هذه املعلومات يف اجلدول. ) إىل البلد جيملتر ٥٠٠,٥(

 أهنيدريد اخلل
: وحدة القياس املعيارية

  لترات
ُيرجى بيان وحدة القياس 

 خمتلفةإذا كانت 

 بلد املقصد اتملِّيلتر لترات كاملة **بلد املنشأ اتملِّيلتر لترات كاملة
 البلد جيم ٥٠٠ ٥٠٠ البلد ألف ٦٥ ٢ ٥٠٠
    البلد باء صفر ١٠٠ ٠٠٠

      
      

 أهنيدريد اخلل
: وحدة القياس املعيارية

 لترات
ُيرجى بيان وحدة القياس 

 .إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصد اتملِّيلتر لترات كاملة **بلد املنشأ اتملِّيلتر لترات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

N‐محض أسيتيل األنترانيل  
وحدة القياس املعيارية: 

 كيلوغرامات
ُيرجى بيان وحدة القياس 

 .إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصد غراماتكيلوغرامات كاملة **بلد املنشأ غرامات كيلوغرامات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

فينيتيل -N-أنيلينو-٤
   (ب))ANPPبيبرييدين (

وحدة القياس املعيارية: 
 كيلوغرامات

ُيرجى بيان وحدة القياس إذا 
 .كانت خمتلفة

 بلد املقصد غراماتكيلوغرامات كاملة **بلد املنشأ غرامات كيلوغرامات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

  (أ)اإليفيدرين كمادة خام
وحدة القياس املعيارية: 

 كيلوغرامات
ُيرجى بيان وحدة القياس 

 .إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصد غراماتكيلوغرامات كاملة بلد املنشأ** غرامات كيلوغرامات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

  (أ)مستحضرات اإليفيدرين
وحدة القياس املعيارية: 

  كيلوغرامات
ُيرجى بيان وحدة القياس 

 إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصد غراماتكيلوغرامات كاملة **بلد املنشأ غرامات كيلوغرامات كاملة
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  (تابع) ة يف اجلدول األولدَرجالتجارة املشروعة: املواد امل -١-ألف

 (أ)املادة
 الصادرات الواردات

  بلد  *الكمية **بلد (بلدان) املنشأ *الكمية
   (بلدان) املقصد

 اإليرغومترين
وحدة القياس املعيارية: 

 غرامات
ُيرجى بيان وحدة القياس إذا 

 .كانت خمتلفة

 بلد املقصد ملِّيغرامات غرامات كاملة **بلد املنشأ ملِّيغرامات غرامات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

 اإليرغوتامني
وحدة القياس املعيارية: 

  غرامات
ُيرجى بيان وحدة القياس إذا 

 .خمتلفةكانت 

 بلد املقصد ملِّيغرامات غرامات كاملة **بلد املنشأ ملِّيغرامات غرامات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

 اإليسوسافرول
وحدة القياس املعيارية: 

 لترات

ُيرجى بيان وحدة القياس إذا 
 .كانت خمتلفة

 بلد املقصد ملِّيلترات لترات كاملة **املنشأبلد  ملِّيلترات لترات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

 محض الليسرجيك
وحدة القياس املعيارية: 

  غرامات
ُيرجى بيان وحدة القياس إذا 

 .كانت خمتلفة

 بلد املقصد ملِّيغرامات غرامات كاملة **بلد املنشأ ملِّيغرامات غرامات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

ميثيلني ديوكسي -٣،٤
 بروبانون-٢-فينيل

وحدة القياس املعيارية: 
 لترات

ُيرجى بيان وحدة القياس إذا 
 .كانت خمتلفة

 بلد املقصد ملِّيلترات لترات كاملة **بلد املنشأ ملِّيلترات لترات كاملة
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  (تابع) ة يف اجلدول األولدرجالتجارة املشروعة: املواد امل -١-ألف

 (أ)املادة
 الصادرات الواردات

  بلد  *الكمية **بلد (بلدان) املنشأ *الكمية
 (بلدان) املقصد

 النورإيفيدرين
وحدة القياس املعيارية: 

 كيلوغرامات
ُيرجى بيان وحدة القياس

 .إذا كانت خمتلفة

كيلوغرامات  **بلد املنشأ غراماتكيلوغرامات كاملة
 كاملة

 بلد املقصد غرامات

      
      
      
      
      
      
      
      

N–٤-فينيتيل-
  (ب))NPPبيربيدون (

وحدة القياس املعيارية: 
 كيلوغرامات

ُيرجى بيان وحدة القياس
 .إذا كانت خمتلفة

كيلوغرامات  **بلد املنشأ غراماتكيلوغرامات كاملة
 كاملة

 بلد املقصد غرامات

      
      
      
      
      
      
      

  محض فينيل اخلل
وحدة القياس املعيارية: 

 كيلوغرامات
ُيرجى بيان وحدة القياس

 إذا كانت خمتلفة

كيلوغرامات 
 كاملة

كيلوغرامات  **بلد املنشأ غرامات
 كاملة

 بلد املقصدغرامات

      
      
      
      
      
      
      
      

فينيل أسيتو -ألفا
أسيتونيتريل 

)APAAN()ج(  
وحدة القياس املعيارية: 

 كيلوغرامات
بيان وحدة القياسُيرجى 

  .إذا كانت خمتلفة

كيلوغرامات 
 كاملة

كيلوغرامات  **بلد املنشأ غرامات
 كاملة

 بلد املقصدغرامات

      
      
      
      
      
      
      

-٢-فينيل-١
  بروبانون

وحدة القياس املعيارية: 
 لترات

ُيرجى بيان وحدة القياس
  .إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصدمليلترات كاملة لترات **بلد املنشأمليلترات كاملة لترات
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 (تابع) ة يف اجلدول األولدرجالتجارة املشروعة: املواد امل -١-ألف

  بيبريونال
وحدة القياس املعيارية: 

 كيلوغرامات
وحدة القياسُيرجى بيان 

  إذا كانت خمتلفة

كيلوغرامات  **بلد املنشأ غراماتكيلوغرامات كاملة
 كاملة

 بلد املقصدغرامات
      
      
      
      
      
      

 برمنغنات البوتاسيوم
وحدة القياس املعيارية: 

 كيلوغرامات
ُيرجى بيان وحدة القياس 

 إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصد غراماتكيلوغرامات كاملة **بلد املنشأ غراماتكاملةكيلوغرامات 
      
      
      
      
      
      

 السودوإيفيدرين
  (أ)كمادة خام

وحدة القياس املعيارية: 
 كيلوغرامات

ُيرجى بيان وحدة القياس 
 إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصد غراماتكيلوغرامات كاملة **بلد املنشأ غراماتكيلوغرامات كاملة
      
      
      
      
      
      

 مستحضرات
 (أ)السودوإيفيدرين

وحدة القياس املعيارية: 
 كيلوغرامات

ُيرجى بيان وحدة القياس 
 إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصد غراماتكيلوغرامات كاملة **بلد املنشأ غراماتكيلوغرامات كاملة
      
      
      
      
      
      

 )د(السافرول
وحدة القياس املعيارية: 

 لترات
ُيرجى بيان وحدة القياس 

 إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصد اتملِّيلتر لترات كاملة **بلد املنشأ اتملِّيلتر لترات كاملة
      
      
      
      
      
       

  .٥عند اللزوم، ُتستخَدم عوامل التحويل الواردة يف الصفحة   *
  .نه الشحنة (أي البلد املصدِّر)بلد املنشأ يشري إىل البلد الذي ُورِّدت م  **
وفيما خيص . ة يف هذه االستمارة الكمية الصافية املضبوطة، أي دون احتساب وزن األغلفة واحلاوياتدَرجينبغي أن جتسِّد األرقام امل  (أ)

املستحضرات (مثل املستحضرات اليت حتتوي على اإليفيدرين أو السودوإيفيدرين)، ينبغي أن تدل األرقام على املحتوى الصايف من 
. املادة املعنية، أي دون احتساب وزن أي مادة أخرى قد تكون مدجمة معها أو خملوطة هبا ودون احتساب وزن األغلفة أو احلاويات

  .بلد (أو بلدان) املنشأ/املقصد غري متاحة على وجه الدقة، يرجى ذكر الكمية اإلمجالية التقريبيةكانت الكمية حسب  وإذا
 .٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٨ اعتبارًا من ١٩٨٨اتفاقية سنة من اجلدول األول  يف NPPو ANPPمادتا  أدرجت (ب)
  .٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٦اعتبارًا من  ١٩٨٨يف اجلدول األول التفاقية سنة  APAANُأدِرجت مادة (ج) 

 .عة بالسافروليشمل السافرول يف شكل الزيوت املشبَّ  )د(

 .ُيرجى املواصلة على ورقة (ورقات) منفصلة عند اللزوم
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   ة يف اجلدول الثايندَرجالتجارة املشروعة: املواد امل -٢-ألف

 (أ)املادة
 الصادرات الواردات

بلد (بلدان)  *الكمية
بلد (بلدان)  *الكمية **املنشأ

 املقصد
 مثال

ًاملِّيلتر ٦٥لتر و ٢ ٥٠٠على سبيل املثال، استوردت السلطات أثناء السنة املبلَّغ عنها مادة األسيتون من البلد ألف بكمية مقدارها 
   ملِّيلتر ٥٠٠لتر و ٥٠٠نها كمية مقدارها لتر، وصدَّرت م ١٠٠ ٠٠٠) ومن البلد باء بكمية مقدارها لتر ٢ ٥٠٠,٠٦٥(

 ويبيَّن فيما يلي كيف ينبغي إدراج هذه املعلومات يف اجلدول:. ) إىل البلد جيملتر ٥٠٠,٥(

 األسيتون
  :وحدة القياس املعيارية

 لترات
ُيرجى بيان وحدة 

  القياس 
 إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصداتملِّيلتر لترات كاملة **بلد املنشأ اتملِّيلتر لترات كاملة
 البلد جيم ٥٠٠ ٥٠٠ البلد ألف ٦٥ ٢ ٥٠٠
    البلد باء صفر ١٠٠ ٠٠٠

      
      

 األسيتون
 وحدة القياس املعيارية: 

 لترات
ُيرجى بيان وحدة القياس 

 .إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصد اتملِّيلتر لترات كاملة **بلد املنشأ اتملِّيلتر لترات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

 محض األنترانيل
 وحدة القياس املعيارية: 

 كيلوغرامات
ُيرجى بيان وحدة القياس 

 .إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصد غراماتكيلوغرامات كاملة **بلد املنشأ غرامات كيلوغرامات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

 إيتر اإليثيل
 وحدة القياس املعيارية: 

 لترات
ُيرجى بيان وحدة القياس 

 .إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصد اتملِّيلتر لترات كاملة **بلد املنشأ اتملِّيلتر لترات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

محض 
 (ب)اهليدروكلوريك

 وحدة القياس املعيارية: 
 لترات

ُيرجى بيان وحدة القياس 
 .إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصد اتملِّيلتر لترات كاملة **بلد املنشأ اتملِّيلتر لترات كاملة
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  (تابع) ة يف اجلدول الثايندَرجاملشروعة: املواد املالتجارة  -٢-ألف

 (أ)املادة
 الصادرات الواردات

بلد (بلدان)  *الكمية **بلد (بلدان) املنشأ *الكمية
   املقصد

 ميثيل إيثيل كيتون
  وحدة القياس املعيارية: 

 لترات
 ُيرجى بيان وحدة القياس 

 إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصد اتملِّيلترلترات كاملة **املنشأبلد  اتملِّيلترلترات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

 البيبرييدين
  وحدة القياس املعيارية: 

 لترات
 ُيرجى بيان وحدة القياس 

 إذا كانت خمتلفة

 املقصدبلد  اتملِّيلترلترات كاملة **بلد املنشأ اتملِّيلترلترات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

  (ب)محض الكربيتيك
  وحدة القياس املعيارية: 

 لترات
 ُيرجى بيان وحدة القياس 

 إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصد اتملِّيلترلترات كاملة **بلد املنشأ اتملِّيلترلترات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

 التولوين
  وحدة القياس املعيارية: 

 لترات
 ُيرجى بيان وحدة القياس 

 إذا كانت خمتلفة

 بلد املقصد اتملِّيلترلترات كاملة **بلد املنشأ اتملِّيلترلترات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

 
  .٥عند اللزوم، ُتستخدم عوامل التحويل الواردة يف الصفحة   *

  .بلد املنشأ يشري إىل البلد الذي ُورِّدت منه الشحنة (أي البلد املصدِّر)  **
 وإذا كانت. ة يف هذه االستمارة الكمية الصافية املضبوطة، أي دون احتساب وزن األغلفة أو احلاوياتدَرجينبغي أن جتسِّد األرقام امل  (أ)

  .الكمية حسب بلد (أو بلدان) املنشأ/املقصد غري متاحة على وجه الدقة، يرجى ذكر الكمية اإلمجالية التقريبية
  .اسُتبعدت أمالح محض اهليدروكلوريك ومحض الكربيتيك حتديدًا من اجلدول الثاين  (ب)

 
 .ُيرجى املواصلة على ورقة (ورقات) منفصلة عند اللزوم
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   حتياجات املشروعةاالستخدامات واال  -١-باء
   ة يف اجلدول األولدَرجاملواد امل

ة يف اجلدول األول يف بلدكم/إقليمكم، واالحتياجات السنوية دَرجيرجى ذكر األغراض املشروعة اليت تستخدم فيها املواد امل
 :املقدَّرة منها (الكمية)

 الكمية التقريبية املطلوبة مستخدمة يف بلدنا لألغراض التالية: املادة
 الكسور العشرية الوحدات الكاملة

 أهنيدريد اخلل
 )باللترات(

 
 
 
 
 
 

فينيتيل -N-أنيلينو-٤
 )ANPPبيبرييدين (

 )بالكيلوغرامات(

 
 
 
 
 
 

N‐محض أسيتيل األنترانيل 
  )بالكيلوغرامات(

 
 
 
 
 
 

 كمادة خام اإليفيدرين
 )بالكيلوغرامات(

 
 
 
 
 
 

 مستحضرات اإليفيدرين
 )بالكيلوغرامات(

 
 
 
 
 
 

 اإليرغومترين
 )بالغرامات(

 
 
 
 
 
 

 اإليرغوتامني
 )بالغرامات(
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 الكمية التقريبية املطلوبة لألغراض التالية:مستخدمة يف بلدنا  املادة
 الكسور العشرية الوحدات الكاملة

 اإليسوسافرول
 )باللترات(

 
 
 
 
 
 
 

 محض الليسرجيك
 )بالغرامات(

 
 
 
 
 
 
 

-ميثيلني ديوكسي-٤،٣
 بروبانون-٢-فينيل

 )باللترات(

 
 
 
 
 
 
 

 النورإيفيدرين
 )بالكيلوغرامات(

 
 
 
 
 
 
 

N–بيربيدون -٤-فينيتيل
)NPP( 
 )بالكيلوغرامات(

 
 
 
 
 
 
 

 محض فينيل اخلل
 )بالكيلوغرامات(
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 الكمية التقريبية املطلوبة لألغراض التالية:مستخدمة يف بلدنا  املادة
 الكسور العشرية الوحدات الكاملة

 أسيتونيترينيلفينيل أسيتو -ألفا
 )بالكيلوغرامات(

 
 
 
 
 
 
 

 بروبانون-٢-فينيل-١
 )باللترات(

 
 
 
 
 
 
 

 البيبريونال
 )بالكيلوغرامات(

 
 
 
 
 
 
 

 برمنغنات البوتاسيوم
 )بالكيلوغرامات(

 
 
 
 
 
 
 

 السودوإيفيدرين كمادة خام
 )بالكيلوغرامات(

 
 
 
 
 
 
 

 مستحضرات السودوإيفيدرين
 )بالكيلوغرامات(

 
 
 
 
 
 
 

 السافرول
 )باللترات(

 
 
 
 
 
 
 

 
 .اللزومُيرجى املواصلة على ورقة (ورقات) منفصلة عند 
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   االستخدامات واالحتياجات املشروعة  -٢-باء
  ة يف اجلدول الثايندَرجاملواد امل

ة يف اجلدول الثاين يف بلدكم/إقليمكم، واالحتياجات السنوية دَرجيرجى ذكر األغراض املشروعة اليت تستخدم فيها املواد امل
 املشروعة املقدَّرة منها (الكمية):

 الكمية التقريبية املطلوبة لألغراض التالية: مستخدمة يف بلدنا املادة
 الكسور العشرية الوحدات الكاملة

 األسيتون
 )باللترات(

  
  
  
  
  
  

 محض األنترانيل
 )بالكيلوغرامات(

  
  
  
  
  
  

 إيتر اإليثيل
 )باللترات(

  
  
  
  
  
  

 اهليدروكلوريكمحض 
 )باللترات(

  
  
  
  
  
  

 ميثيل إيثيل كيتون
 )باللترات(

  
  
  
  
  
  

 البيبرييدين
 )باللترات(
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 الكمية التقريبية املطلوبة لألغراض التالية: مستخدمة يف بلدنا املادة
 الكسور العشرية الوحدات الكاملة

 محض الكربيتيك
 )باللترات(

  
  
  
  
  
  
  

 التولوين
 )باللترات(

  
  
  
  
  
  
  

 
  .ُيرجى املواصلة على ورقة (ورقات) منفصلة عند اللزوم
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   اجلزء الثالث

  السلطات الوطنية املختصة
  غري املشروع  تِّجارمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اال ١٢مبقتضى املادة 

   ١٩٨٨رات العقلية لسنة يف املخدِّرات واملؤثِّ 
مجيع السلطات اإلدارية والسلطات املعنية بإنفاذ القوانني املسؤولة عن وضع وإنفاذ الضوابط ُيرجى إدراج معلومات عن 

 .الرقابية الوطنية املتعلقة بالسالئف واملواد الكيميائية الرئيسية

  اسم السلطة املختصة:

  العنوان:
 

  رقم (أرقام) اهلاتف:
  رقم الفاكس:

  الربيد اإللكتروين:

  (املسؤوليات)*:نطاق املسؤولية 
 

  ة دَرجمثًال: املسؤولية عن إصدار التراخيص، وتسجيل العاملني يف القطاع، وإصدار أذون االسترياد/التصدير فيما خيص املواد امل  *
 .أو غري ذلك يف اجلدول األول و/أو اجلدول الثاين؛ وحتري االنتهاكات، وعمليات التسليم املراَقب،

  اسم السلطة املختصة:

  العنوان:
 

  رقم (أرقام) اهلاتف:
  رقم الفاكس:

  الربيد اإللكتروين:

  نطاق املسؤولية (املسؤوليات)*:
 

  ة دَرجمثًال: املسؤولية عن إصدار التراخيص، وتسجيل العاملني يف القطاع، وإصدار أذون االسترياد/التصدير فيما خيص املواد امل  *
 .أو غري ذلك الثاين؛ وحتري االنتهاكات، وعمليات التسليم املراَقب،يف اجلدول األول و/أو اجلدول 

  اسم السلطة املختصة:

  العنوان:
 

  رقم (أرقام) اهلاتف:
  رقم الفاكس:

  الربيد اإللكتروين:

  نطاق املسؤولية (املسؤوليات)*:
 

ة دَرجوإصدار أذون االسترياد/التصدير فيما خيص املواد املمثًال: املسؤولية عن إصدار التراخيص، وتسجيل العاملني يف القطاع،   *
  .أو غري ذلك اجلدول األول و/أو اجلدول الثاين؛ وحتري االنتهاكات، وعمليات التسليم املراَقب، يف

 .ُيرجى املواصلة على ورقة (ورقات) منفصلة عند اللزوم


