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    اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع

 1988في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 
 

 المعلومات السنوية عن المواد التي يكثر استخدامها 
  في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية* 

 المراجع 
 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع  
 12من المادة  12: الفقرة  1988في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 
 

 1995/20قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 
 

  التاريخ:  البلد أو اإلقليم:

من اتفاقية   12السلطة المختصة )فيما يتعلق بالمادة 
 مألت هذه االستمارة، وعنوانها: ( التي 1988 سنة

 

  رقم الفاكس:  اللقب أو الوظيفة:

  البريد اإللكتروني:  اسم الموظف المسؤول:

  التوقيع:  رقم )أرقام( الهاتف:

 20هذه المعلومات تتعلق بالسنة التقويمية ___
 

  المطلوبة في الصفحة التالية. الرجاء َملء االستمارة بعناية ووضوح، بما في ذلك المعلومات  
  * ، المتاحة على الموقع الشبكي للهيئة. االستمارة ( من هذه  Excelالرجاء النظر في استخدام صيغة ميكروسوفت إكسل ) 

حزيران/يونيه من   30نيسان/أبريل وفي موعد أقصاه    30في أقرب وقت ممكن، وإرسالها بحلول  في نسخة واحدة  يُرجى ملء هذه االستمارة  
 السنة التالية للسنة التي تتعلق بها البيانات إلى العنوان التالي: 

International Narcotics Control Board 

International Centre Vienna 

P.O. Box 500 

1400 Vienna Austria 

 incb.precursors@un.orgالبريد اإللكتروني:  
 4174-26060 (1-43+)الهاتف:  
 5930-26060 (1-43+)الفاكس:  

 http://www.incb.orgالموقع الشبكي:  
 

  

 
الع على هذه االستتتمارة ضيًتتاي ةصتتيرة  وورد    *  ( على الموقع الشتتيكي للئي:ة:  pdfوبصتتيرة   ي دي س    (  Excel( وبصتتيرة  سلستت    MS Wordيمكن االط ِّ

http://www.incb.org/incb/en/precursors/Red_Forms/form_d.html. 

  2022والعشرون، كانون الثاني/يناير  الخامسةالطيعة   

file:///C:/TSA/DOCS/incb.precursors@un.org
http://www.incb.org/
http://www.incb.org/incb/en/precursors/Red_Forms/form_d.html
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 هذه االستمارة معلومات عن نطاق وشكل البيانات المقدمة في  
اة من جميع األجهزة المعنية* )يرجى وضع عالمة؛ وإذا كانت اإلجابة "ال  "، فُيرجى تقديم  ُتجَمع في هذه االستمارة المعلومات المتلقَّ

ص للمالحظات أدناه(:  تفسير   في اإلطار المخصَّ

  ☐ ال  ☐ نعم  الشرطة  
  ☐ ال  ☐ نعم  الجمارك 

  ☐ ال  ☐ نعم  التنظيمية السلطات  
 ☐ ال  ☐ نعم  غير ذلك  سذا كانت اإلجاةة  نعم ، ُيرجى التحديد( 

------------------------------------------------------------------------------  
اة من جميع األقاليم   والمناطق الواقعة ما وراء البحار والمناطق ذات الحكم  ُتجمع في هذه االستمارة )عند االنطباق( المعلومات المتلقَّ

 الخاص، أو غير ذلك:  اإلداري 

ص للمالحظات أدناه(  ☐ ال   ☐ نعم   )إذا كانت اإلجابة "ال"، ُيرجى تقديم تفسير في اإلطار المخصَّ
  

ع  ،  وحيثما يكون ال بدَّ من استخدامها من التعليمات أدناه(.    4على استخدام الفواصل في كتابة الكميات )انظر أيضًا البند    ال ُيشجَّ
 توضيح طريقة استخدام النقاط والفواصل. وفيما يخصُّ كالًّ منها، ُيرجى اختيار النقطة أو الفاصلة:  ُيرجى 

  يُرجى وضع عالمة سزاء ضحد الخيارين(  ☐ فاصلة   أو    نقطة  ☐ ( ُتفص   ت: 1000اآلال    

  يُرجى وضع عالمة سزاء ضحد الخيارين(  ☐ فاصلة   أو  نقطة  ☐ الكسور العشرية ُتفص   ت: 

  
مة في هذه االستمارة على أنها سرية. يرجى التأكيد )بوضع عالمة إزاء "نعم" أو    "ال"(: سُتعاَمل بيانات التجارة المشروعة المقدَّ

  ☐ ال   ☐ نعم  : سرية ينيري معاملة البيانات التجارية  الجزء الثاني( على ضنئا  
   . انظر ضيًاي الجزء الثالث ضدناه  *  

 المالحظات 
مة. وُيرجى ضيًتتاي تقديم لمحة وجيزة عن الوضتتع  يما يتعل   ت  ر الفئم الستتليم للبيانات اإلحصتتامية المقدي ستتريا المواد  ُيرجى سدراج ضي معلومات تيستت ِّ

ستتتتخدامئا على  المدَرجة في الجدولين األول والثاني وغيرها من المواد غير المجدولة ومحاوالت تستتتريبئا ومًتتتبوطاتئا وعمليات االتجار  ئا ة ية ا 
ئات الجديرة ةاالهتمام ضو التئديدات الناش:ة حديثاي.   نحو غير مشروع في سقليمكم خالل السنة المبليغ عنئا، وكذلك عن التوجُّ

 
 ُيرجى سدراج ضي تقارير وطنية ذات صلة حسا االقتًاء. 

 

  يُرجى سدراج صفحة  صفحات( سضا ية عند اللزوم. 
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 التعليمات
 هذه التعليمات ةعناية قب  م ء االستمارة(  يُرجى قراءة  

 من ثالثة ضجزاء:   Dتتألف االستمارة   - 1

ًتتبوطات المواد المدَرجة في الجدولين األول والثاني من اتفاقية ستتنة  الجزء األول   ًتتمن معلومات ستتنوية عن م ًتتبوطات من المواد    1988: يت والم
مات عن ضستتتتاليا التستتتتريا والصتتتتنع غير المشتتتتروع، والشتتتتحنات الموقوفة والستتتترقات ذات  غير المدَرجة حاليا في ضحد هذين الجدولين؛ وكذلك معلو 

 الصلة  ئذه المواد. 

ًتتتتتتتمن معلومات ستتتتتتتنوية عن الصتتتتتتتادرات والواردات من المواد المدَرجة في الجدولين األول والثاني من اتفاقية ستتتتتتتنة  الجزء الثاني   وضشتتتتتتتكال    1988: يت
 روعة منئا. استخدامئا المشروعة واالحتياجات المش 

لة صتتالحية وضتتع الًتتواةل الرقا ية الوطنية على الستتالمف والمواد  الجزء الثالث  : يتًتتمن معلومات عن الستتلطات الوطنية المختصتتة المخوي
رات من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشتتتتتتتتتتتروع في المخد  12الكيميامية الرميستتتتتتتتتتتية ولنفاذ هذه الًتتتتتتتتتتتواةل وفقاي ألحكام المادة 

 .1988والمؤثرات العقلية لسنة 

المعلومات    جميع ، تشتتتتم   كنستتتتخة جامعة واحدة وضن ُتعاد    1988من اتفاقية ستتتتنة    12الستتتتلطُة الوطنيُة المختصتتتتُة ةالمادة    Dينيري ضن تمأل االستتتتتمارة   - 2
مة من جميع األجئزة المعنية في البلد ضو اإلقليم المعني. وينيري تقديم االستتتتتمارة   وفي موعد   نيستتتتان/ض ري   30سلى الئي:ة الدولية لمراقية المخدرات ةحلول    Dالمقدي

مة. وين   30ضقصاه    يري سرفاق ضي تقارير وطنية ذات صلة، حسا االقتًاء. حزيران/يونيه من السنة التالية للسنة التي تتعل   ئا المعلومات السنوية المقدي

جميع الستتتتتتالمف والكيمياويات التي يكثر استتتتتتتخدامئا في الصتتتتتتنع غير المشتتتتتتروع للمخدرات والمؤثرات العقلية الخاضتتتتتتعة للمراقية الدولية   - 3
ةتتتتتاالستتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتارة   المرف   الحكو   Dمتتتتتدَرجتتتتتة في  الئي:تتتتتة ستتتتتتتتتتتتتتنويتتتتتا على  التي توزعئتتتتتا  التتتتتتالي:   القتتتتتاممتتتتتة الحمراء (،  الموقع  متتتتتات، والمتتتتتتاحتتتتتة في 

http://www.incb.org/incb/en/precursors/Red_Forms/red-list.html  ولكن تتوفير    1988. ضما المواد غير المدَرجة في جدولي اتفاقية ستتتنة
القاممة المحدودة للمواد غير المجدولة الخاضتتتتتعة لمراقية استتتتتتخدامئا في الصتتتتتنع غير المشتتتتتروع للمخدرات فئي مدَرجة في  معلومات هامة ةشتتتتتأن  

، التي تتاح لتستتتتتتتتتتتتخدمئا الستتتتتتتتتتتلطات الرقا ية والمعنية ة نفاذ القانون،  من حزمة المعلومات عن مراقية الستتتتتتتتتتتالمف  التي تمث  جزءاي دولية خاصتتتتتتتتتتتة،  
 ( وبناء على الطلا. https://www.incb.org/incb/en/precursors/cna.htmlالمأمون للئي:ة     على الموقع الشيكي  وذلك 

ما يخصُّ ك  مادة على غرار  ُتبيين  ي   وحدة قياس معيارية  الحجم ضو الوزن( ينيري سدراج البيانات اإلحصتتتتامية في االستتتتتمارة معبيراي عنئا   - 4
وُيرجى عدم استتتتتخدام فواصتتتت   المثال المفصتتتت  ضدناه. وُيرجى ضيًتتتتاي سدراج المًتتتتبوطات التي منشتتتتؤها  لدكم والمًتتتتبوطات غير معروفة المنشتتتتأ. 
صتتتة لذلك.  عند اللزوم، ُيرجى استتتتخدام  و  اآلال   ال الفاصتتتلة وال النقطة( ولدراج األرقام الكاملة وكستتتورها  الكستتتور العشتتترية( في األعمدة المخصتتتي

 . 5عوام  التحوي  الواردة في الصفحة  
 

 سجمالي الكمية المًبوطة  المادة 
 الًيطيات حسا  لد المنشأ

 الكمية المًبوطة  لد المنشأ  يُكتا عدد الًيطيات  ين القوسين( 

 مثال 
 مل ِّيلتراي    65لتر و   2500على سبي  المثال، ضجرت سلطات  لدكم خالل السنة المبليغ عنئا ثماني ضيطيات من مادة ضنئيدريد الخ ،  لرت كميتئا اإلجمالية  

ضيطيتين غير معرو .  لتر(: وكان منشأ المًبوطات في خمس حاالت  لدين ضجنبيين ضلف وباء، وبلدكم في حالة واحدة، في حين كان منشأ    2500.065  
جمالية   يما يلي كيفية سدراج هذه المعلومات  ُيرجى سدراج جميع المًبوطات موزعة في الخانات ذات الصلة ةحيث ُيحص  عند جمعئا على الكمية اإل  وُتبيين 

 للمًبوطات(: 

 الخلأنهيدريد 
   لترات   :  وحدة القياس المعيارية 

 ُيرجى  يان وحدة القياس 

 سذا كانت مختلفة

 

يلترات  لترات كاملة  مليلترات  لترات كاملة  مل ِّ

 
 

2500  

 
 
65 

 صفر  1500 (3  البلد ضلف 

 صفر  500 (2  البلد ةاء 

 صفر  250 (1     لدكم

 65 250 (2  غير معرو  

    

      
 

 عدد الضبطيات

وحدة القياس المعيارية 

 لهذه المادة
مل ِّيلتراً =  65

 لتر 0,065
 لتراً  250 بلد )بلدان( منشأ الضبطيات

مل ِّيلتراً =  65

 لتر 2500 لتر 0,065

http://www.incb.org/incb/en/precursors/Red_Forms/red-list.html
https://www.incb.org/incb/en/precursors/cna.html
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  و يمتا يخص المستتتتتتتتتتتتتتتحًتتتتتتتتتتتتتتراتللمًتتتتتتتتتتتتتتبوطتات، ضي دون وزن األغلفتة والحتاويتات.    الكميتة الصتتتتتتتتتتتتتتتا يتةينيري ضن تعب ِّر جميع األرقتام عن   -5
الستتتتتتتتتودوليفيدرين(، ينيري ضن تدل األرقام على المحتوم الصتتتتتتتتتافي من المادة المعنية، ضي دون  المستتتتتتتتتتحًتتتتتتتتترات التي تحتوي على اإليفيدرين ضو    مث 

ضحد احتستتتتتا  وزن ضي مادة ضخرم قد تكون مدمجة معئا ضو مخلوطة  ئا ودون احتستتتتتا  وزن األغلفة والحاويات. وكحد ضدنى، ُيرجى  يان ما سذا كان  
 األرقام يشير سلى الوزن الكلي للمستحًر.

حتتال عتتدم توفُّر معلومتتات إلدراجئتتا في ضي من هتتذه الختتانتتات، ُيرجى سدراج كلمتتة  غير معرو   ضو  غير متتتاح ؛ وحيثمتتا كتتانتتت األرقتتام    في -6
دامماي سدراج كلمة  ال يوجد  ضو  صتتتتفر . وُيرجى اإلشتتتتارة في المواقع المناستتتتية،   ُيرجىالمعنية صتتتتفراي  مما يشتتتتير سلى عدم وجود ضتتتتيطيات ضو تجارة(،  

 ثما انطب  الحال، سلى ما سذا كان ينيري معاملة المعلومات على ضنئا سرية.حي

سلى   Dسذا لم تشتتتئد الستتتنة المبليغ عنئا ضي ضتتتيطيات ضو صتتتادرات ضو واردات من الستتتالمف ضو المواد غير المجدولة، ينيري سعادة االستتتتمارة  -7
ص للمالحظ  .2ات في الصفحة الئي:ة مع  يان ذلك على نحو واضح في اإلطار المخصي

 يرجى مالحظة اإلرشادات المعيَّنة المدَرجة في مختلف أجزاء هذه االستمارة 
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 عوامل التحويل 

م لكي تتستتتتنى مقارنة المعلومات المجمعة، من المئم ضن تصتتتتنف ك  البيانات في شتتتتك  موحد. ولتيستتتتيل عملية التوحيد الالزمة هذه، ينيري ضن تقد
 ةالكيلوغرامات عندما تكون المادة صلية، وباللترات عندما تكون المادة  ضو تكون في ضشيع ضشكالئا( ساملة.األرقام ةالررامات ضو 

جودة في وينيري ضال ُتحول كميات مًتتتتتتتتتتتتتبوطات المواد الصتتتتتتتتتتتتتلية المبليغ عنئا ةاللترات سلى كيلوغرامات، ألن الكمية الفعلية من المادة المعنية المو 
 المحلول لن ُتعر .

 يتعل  ةمًبوطات السوام ، ينيري تحوي  الكميات المبليغ عنئا ةالكيلوغرامات سلى لترات ةاستخدام عوام  التحوي  التالية:و يما  

 

 المادة
 عام  التحوي  

  من كيلوغرامات سلى لترات(* 
 1,269 األسيتون   

 0,926 ضنئيدريد الخ 

 1,408 سيتر اإليثي 

 0,892 اإليسوسافرول

 1,160 البيبيريدين

 1,155 التولوين

 0,543 حمض الكبريتيك  محلول مركز(

 0,833 في المامة( 39,1حمض الئيدروكلوريك  محلول 

 0,912 السافرول

 0,985  روبانون -2-فيني -1

 1,242 ميثي  سيثي  كيتون 

 0,833  روبانون -2-ميثيلين ديوكسي فيني -4،3

 
  1989مشتت  من الكثافتة، حسيمتا وردت في الفئرس الصتادر عن شركتة  متيرك  األمريكيتة، الطيعة الحادية عشرة،   * 

 The Merck Index, 11th edition, Merck and Co, Inc., United States of America 1989 .) 
 

 لتراي   1242=    1,242×    1000، ضي  1,242كيلوغترام من ميثي  سيثيت  كيتون سلى لترات، ُتًر  الكميتة في    1000على سبي  المثال، لتحوي   
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ق  رموز النظام المنسَّ
 لتسئي  جمع المعلومات من اإلحصاميات التجارية، نورد ضدناه رموز النظام المنسي  للمنظمة العالمية للجمارك: 

 

 المادة* 
رمز النظام  

 المادة   المنسي  
رمز النظام  

 المنسي  
 2806.10 حمض الئيدروكلوريك   2914.11 األسيتون      

 2916.34 حمض فيني  الخ     2915.24 ضنئيدريد الخ  

 2932.94 السافرول    ANPP ) 2933.36فينيتي   يبيريدين   - N- ضنيلينو - 4

 2939.42 السودوليفيدرين    2909.11 سيتر اإليثي  

 3004.42 مستحًرات السودوليفيدرين  تجزمة(       2939.62 اإليرغوتامين 

 3003.42 مستحًرات السودوليفيدرين  ساما(      2939.61 اإليرغومترين 

 NPP ) 2933.37 يبريدون   - 4- فينيتي  – N  2932.91 اإليسوسافرول 

 APAA ) 2924.29فيني  ضسيتو ضسيتاميد   - ضلفا   2939.41 اإليفيدرين 

 APAAN  ) 2926.40فيني  ضسيتو ضسيتونيتري    - ضلفا   3004.41 مستحًرات اإليفيدرين  تجزمة(     

 2914.31  روبانون  - 2- فيني  - 1  3003.41 مستحًرات اإليفيدرين  ساما(    

 MAPA ) 2918.30فيني  ضسيتوضسيتات   - ضلفا الميثي     2932.93  رمنرنات البوتاسيوم 

 2914.12 الميثي  سيثي  كيتون   2932.93 البيبيرونال 

 2932.99 فيني  حمض الرليسيديك ولستر الميثي  - 2- ميثي  ديوكسي فيني  - 4،3  2933.32 البيبيريدين 

 2932.92  روبانون - 2- فيني  - ميثيلين ديوكسي - 4،3  2902.30 التولوين 

N -  2939.44 النورليفيدرين   2924.23 حمض ضسيتي  األنتراني 

 3004.43 مستحًرات النورليفيدرين  تجزمة(       2922.43 األنتراني  حمض  

 3003.43 مستحًرات النورليفيدرين  ساما(      2807.00 حمض الكبريتيك  

    2939.63 حمض الليسرجيك 
 

 توجد ضسماء كيميامية ومترادفة وضسماء تجارية ضخرم وغيرها في القاممة الحمراء على الموقع الشيكي للئي:ة:   * 

https://www incb org/incb/en/precursors/Red_Forms/red-list html . 
 

 

  

http://undocs.org/ar/https:/www%20incb%20org/incb/en/precursors/Red_Forms/red-list%20html
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 الجزء األول 

 مًبوطات المواد المدَرجة في الجدولين األول والثاني 
 

 سجمالي الكمية المًبوطة*   ض( المادة 

 الًيطيات حسا  لد المنشأ** 
  لد المنشأ** 

 الكمية المًبوطة*   ين القوسين(    يُكتا عدد الًيطيات 
 مثال 

لتر(:    2500.065مل ِّيلتراي     65لتر و   2500على سبي  المثال، ضجرت سلطات  لدكم خالل السنة المبليغ عنئا ثماني ضيطيات من مادة ضنئيدريد الخ ،  لرت كميتئا اإلجمالية  
ضيطيتين غير معرو . وُتبيين  يما يلي كيفية سدراج هذه  وكان منشأ المًبوطات في خمس حاالت  لدين ضجنبيين ضلف وباء، وبلدكم في حالة واحدة، في حين كان منشأ  

 المعلومات  ُيرجى سدراج جميع المًبوطات موزعة في الخانات ذات الصلة ةحيث ُيحص  عند جمعئا على الكمية اإلجمالية للمًبوطات(: 

 أنهيدريد الخل 
  لترات   :  وحدة القياس المعيارية 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 مليلترات  لترات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  مليلترات  لترات كاملة 
 صفر    1500 ( 3    البلد ضلف   
 صفر  500 ( 2   البلد ةاء   
 صفر  250 ( 1      لدكم  65 2500
 65 250 ( 2   غير معرو    
      

 

 األسيتون 
 : لترات وحدة القياس المعيارية 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 مليلترات  لترات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  مليلترات  لترات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 أنهيدريد الخل 
 : لترات وحدة القياس المعيارية 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 مليلترات  لترات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  مليلترات  لترات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 إيتر اإليثيل 
 : لترات وحدة القياس المعيارية 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 مليلترات  لترات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  مليلترات  لترات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 اإليرغوتامين 
 غرامات وحدة القياس المعيارية:  

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 مليلترات  لترات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  مليلترات  لترات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 

 عدد الضبطيات

 وحدة القياس المعيارية
مل ِّيلتراً =  65 لهذه المادة

بلد )بلدان( منشأ  لتر 0,065
 الضبطيات

 لتر 2500

مل ِّيلتراً =  65
 لتر 0,065

 لتراً  250
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  تاةع( مضبوطات المواد المدَرجة في الجدولين األول والثاني  

 سجمالي الكمية المًبوطة*   ض( المادة 

 الًيطيات حسا  لد المنشأ** 
  لد المنشأ** 

 الكمية المًبوطة*   ين القوسين(    يُكتا عدد الًيطيات 
 اإليرغومترين 

 غرامات وحدة القياس المعيارية:  
 سذا كانت مختلفة. ُيرجى  يان وحدة القياس  

 مليررامات  غرامات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  مليررامات  غرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 اإليسوسافرول 
 : لترات وحدة القياس المعيارية 

 مختلفة. ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت  

 مليلترات  لترات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  مليلترات  لترات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

    ض( اإليفيدرين )مادة خام( 
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية:  

 مختلفة. ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت  

 غرامات  ليلوغرامات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  غرامات  ليلوغرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

  ض( اإليفيدرين )مستحضرات( 
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية:  

 كانت مختلفة. ُيرجى  يان وحدة القياس سذا  

 غرامات  ليلوغرامات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  غرامات  ليلوغرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 برمنغنات البوتاسيوم 
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية:  

 كانت مختلفة. ُيرجى  يان وحدة القياس سذا  

 غرامات  ليلوغرامات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  غرامات  ليلوغرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 البيبيرونال 
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية:  

 مختلفة. ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت  

 غرامات  ليلوغرامات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  غرامات  ليلوغرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 البيبيريدين 
 : لترات وحدة القياس المعيارية 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 مليلترات  لترات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  مليلترات  كاملة لترات  

   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
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  تاةع( مضبوطات المواد المدَرجة في الجدولين األول والثاني  

 سجمالي الكمية المًبوطة*   ض( المادة 

 الًيطيات حسا  لد المنشأ** 
  لد المنشأ** 

 الكمية المًبوطة*   ين القوسين(    يُكتا عدد الًيطيات 
 التولوين 

 : لترات وحدة القياس المعيارية 
 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 مليلترات  لترات كاملة  المنشأ  عدد الًيطيات(  لد   مليلترات  لترات كاملة 

   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

N - حمض أسيتيل األنترانيل 
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية:  

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 غرامات  ليلوغرامات كاملة  المنشأ  عدد الًيطيات(  لد   غرامات  ليلوغرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 حمض األنترانيل  
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية:  

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 غرامات  ليلوغرامات كاملة  المنشأ  عدد الًيطيات(  لد   غرامات  ليلوغرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 الكبريتيك   حمض 
 : لترات وحدة القياس المعيارية 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 مليلترات  لترات كاملة  الًيطيات(  لد المنشأ  عدد   مليلترات  لترات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 حمض الليسرجيك 
 غرامات وحدة القياس المعيارية:  

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 مليررامات  غرامات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  مليررامات  غرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 حمض الهيدروكلوريك 
 : لترات وحدة القياس المعيارية 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 مليلترات  لترات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  مليلترات  لترات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 حمض فينيل الخل 
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية:  

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 غرامات  ليلوغرامات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  غرامات  ليلوغرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 ( ه   السافرول 

 : لترات وحدة القياس المعيارية 
 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 مليلترات  لترات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  مليلترات  لترات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
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  تاةع( مضبوطات المواد المدَرجة في الجدولين األول والثاني  

 سجمالي الكمية المًبوطة*   ض( المادة 

 الًيطيات حسا  لد المنشأ** 
  لد المنشأ** 

 الكمية المًبوطة*   ين القوسين(    يُكتا عدد الًيطيات 
  ض( السودوإيفيدرين )مادة خام( 

 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية:  
 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 غرامات  ليلوغرامات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  غرامات  ليلوغرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

  ض( السودوإيفيدرين )مستحضرات( 
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية:  

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 غرامات  ليلوغرامات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  غرامات  ليلوغرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

N - 4- فينيتيل - ( بيبريدونNPP ) )   
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية:  

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 غرامات  ليلوغرامات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  غرامات  ليلوغرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

  ج( ( APAAفينيل أسيتو أسيتاميد ) - ألفا 
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية:  

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 غرامات  ليلوغرامات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  غرامات  ليلوغرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

  د( ( APAANفينيل أسيتو أسيتونيتريل ) - ألفا 
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية:  

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 غرامات  ليلوغرامات كاملة  الًيطيات(  لد المنشأ  عدد   غرامات  ليلوغرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 بروبانون - 2- فينيل - 1
 : لترات وحدة القياس المعيارية 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 مليلترات  لترات كاملة  الًيطيات(  لد المنشأ  عدد   مليلترات  لترات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

  و( ( MAPAفينيل أسيتوأسيتات ) - ألفا الميثيل  
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية:  

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 غرامات  ليلوغرامات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  غرامات  ليلوغرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 ميثيل إيثيل كيتون 
 : لترات وحدة القياس المعيارية 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 مليلترات  لترات كاملة   عدد الًيطيات(  لد المنشأ   مليلترات  لترات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
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  تاةع( مضبوطات المواد المدَرجة في الجدولين األول والثاني  

 سجمالي الكمية المًبوطة*   ض( المادة 

 الًيطيات حسا  لد المنشأ** 
  لد المنشأ** 

 الكمية المًبوطة*   ين القوسين(    يُكتا عدد الًيطيات 
بروبانون حمض  - 2- ميثيلين ديوكسي فينيل - 4،3

  حمض غليسيديك  يبيروني  ميثي     ميثيل غليسيديك 
    ج( ليتون ( 

 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية:  
 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 غرامات  ليلوغرامات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  غرامات  ليلوغرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

بروبانون ميثيل  - 2- ميثيلين ديوكسي فينيل - 4،3
  ج(   غليسيدات  يبيروني  ميثي  كيتون (   غليسيدات 

 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية:  
 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 غرامات  ليلوغرامات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  غرامات  ليلوغرامات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 بروبانون - 2- ميثيلين ديوكسي فينيل - 4،3
 : لترات وحدة القياس المعيارية 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 مليلترات  لترات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  مليلترات  لترات كاملة 
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   

 النورإيفيدرين 
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية:  

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة. 

 غرامات  ليلوغرامات كاملة   لد المنشأ  عدد الًيطيات(  غرامات  ليلوغرامات كاملة 

   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )   
   (      )    

 .5عند اللزوم، ُتستخدم عوام  التحوي  الواردة في الصفحة  * 

نعت  يه على نحو غير مشتتتروع، ةما في ذلك   **  ربت  يه ضو صتتتُ انطياق الحال.   لدكم عند   لد المنشتتتأ يشتتتير سلى البلد الذي ُيعَر  ضو يشتتتتيه في ضن المادة المًتتتبوطة قد ستتتُ
 وفي الحاالت التي ال ُيعَر  فيئا المنشأ، ُيرجى كتاةة  غير معرو  .

حًرات  مث  المستحًرات ينيري ضن تجسد األرقام المدَرجة في هذه االستمارة الكمية الصا ية المًبوطة، ضي دون احتسا  وزن األغلفة والحاويات. و يما يخص المست  ض( 
ضو الستتتودوليفيدرين(، ينيري ضن تدل األرقام على المحتوم الصتتتافي من المادة المعنية، ضي دون احتستتتا  وزن ضي مادة ضخرم قد تكون مدمجة   التي تحتوي على اإليفيدرين

 معئا ضو مخلوطة  ئا ودون احتسا  وزن األغلفة ضو الحاويات.

 .2017تشرين األول/ضلتوبر  18اعتياراي من  1988في الجدول األول من اتفاقية سنة  NPPو ANPPضدرجت مادتا    ( 

في الجدول   APAAو   روبانون حمض ميثي  غليستتتيديك،-2-ميثيلين ديوكستتتي فيني -4،3 روبانون ميثي  غليستتتيدات، و-2-ميثيلين ديوكستتتي فيني -4،3ُضدرِّجت المواد    ج( 
 .2019تشرين الثاني/نوفمبر  19اعتياراي من  1988األول من اتفاقية سنة 

 .2014تشرين األول/ضلتوبر  6اعتياراي من  1988في الجدول األول من اتفاقية سنة  APAANضدرجت مادة   د( 

 يشم  السافرول في شك  الزيوت المشييعة ةالسافرول.  ه( 

 .2020تشرين الثاني/نوفمبر  3اعتياراي من  1988في الجدول األول من اتفاقية سنة  MAPAضدرجت مادة   و( 

 ***** 
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تقديم تفاصتتتتتتي  سضتتتتتتا ية ةشتتتتتتأن المًتتتتتتبوطات من المواد المدَرجة في الجدولين األول والثاني في اإلطار ضدناه، مث  األرقام المرجعية لنظام   ُيرجى 
 سضافة صفحات عند اللزوم.  اإل الغ عن حوادث السالمف  نظام  يكس( في حال الًيطيات الكبيرة. وُيرجى 

 
 مالحظات 

 

  ورقات( منفصلة عند اللزوم. يُرجى المواصلة على ورقة  

 

  



 D االستمارة 

13  

 

 المواد غير المدَرجة في الجدول األول ضو الجدول الثاني  

 التي اسُتبين ضنئا ُتستخَدم في الصنع غير المشروع 

  
لة عن المواد غير المدَرجة في الجدول األول ضو الجدول الثاني، والتي اسُتبين ضنئا تستخدم ضو   ُيعتزم استخدامئا في  ُيرجى تقديم معلومات مفصي

 الصنع غير المشروع للمخدرات ضو السالمف. ويمكن ضن تشم  المعلومات المتاحة المتوخى تقديمئا سلى الئي:ة ما يلي: 

 
 يُرجى م ء استمارة واحدة  جدول واحد(  يما يخص ك  مادة، ويمكن المواصلة على ورقة  ورقات( منفصلة عند اللزوم. 

  غير المدَرجة في الجدول األول ضو الجدول الثاني:  اسم المادة

 سجمالي الكمية المًبوطة:
الوحدات 

 الكاملة 

الكسور 
 العشرية 

وحدة القياس  ليلوغرامات،  
 لترات، مليلترات، ضو غير ذلك( 

 عدد الحوادث 

    

 لد   لدان( العبور  عدد الًيطيات/الحوادث وكمية المًبوطات، حسا  لد المنشأ؛ 
 انطياق الحال( والمقصد، عندما يكونان مختلفين عن البلد المبلغ:   عند 

 

ظرو  الًيل ومكانه  مثالي في مختبرات غير مشروعة، ضو مستودعات تجارية،  
 مناط  جمركية، ضو غير ذلك(:  ضو

 

المادة  المواد( المخدرة ضو السليفة  السالمف( التي كان يُعتَزم صنعئا على نحو غير اسم 
 مشروع ةاستخدام المادة المًبوطة:

 

 حجم ونطاق الصنع غير المشروع للمادة المخدرة  المواد المخدرة( ضو السليفة  السالمف(
 المذكورة ضعاله:

 

  نطاقه وضهميته، ضو غير ذلك:االستخدام غير المشروع للمادة، ةما في ذلك 
  

  غير المدَرجة في الجدول األول ضو الجدول الثاني:  اسم المادة

 سجمالي الكمية المًبوطة:
الوحدات 

 الكاملة 

وحدة القياس  ليلوغرامات،   الكسور العشرية 
 لترات، مليلترات، ضو غير ذلك( 

 عدد الحوادث  

    

العبور   لد   لدان(  عدد الًيطيات/الحوادث وكمية المًبوطات، حسا  لد المنشأ؛ 
 والمقصد، عندما يكونان مختلفين عن البلد المبلغ: انطياق الحال(    عند 

 

ظرو  الًيل ومكانه  مثالي في مختبرات غير مشروعة، ضو مستودعات تجارية،  
 مناط  جمركية، ضو غير ذلك(:  ضو

 

المادة  المواد( المخدرة ضو السليفة  السالمف( التي كان يُعتَزم صنعئا على نحو غير اسم 
 مشروع ةاستخدام المادة المًبوطة:

 

 حجم ونطاق الصنع غير المشروع للمادة المخدرة  المواد المخدرة( ضو السليفة  السالمف(
 المذكورة ضعاله:

 

  اقه وضهميته، ضو غير ذلك:االستخدام غير المشروع للمادة، ةما في ذلك نط
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  غير المدَرجة في الجدول األول ضو الجدول الثاني:  اسم المادة

 سجمالي الكمية المًبوطة:
الوحدات 

 الكاملة 

وحدة القياس  ليلوغرامات،   الكسور العشرية 
 لترات، مليلترات، ضو غير ذلك( 

 عدد الحوادث  

    

العبور   لد   لدان(  عدد الًيطيات/الحوادث وكمية المًبوطات، حسا  لد المنشأ؛ 
 والمقصد، عندما يكونان مختلفين عن البلد المبلغ: انطياق الحال(    عند 

 

ظرو  الًيل ومكانه  مثالي في مختبرات غير مشروعة، ضو مستودعات تجارية،  
 مناط  جمركية، ضو غير ذلك(:  ضو

 

المادة  المواد( المخدرة ضو السليفة  السالمف( التي كان يُعتَزم صنعئا على نحو غير اسم 
 مشروع ةاستخدام المادة المًبوطة:

 

 حجم ونطاق الصنع غير المشروع للمادة المخدرة  المواد المخدرة( ضو السليفة  السالمف(
 المذكورة ضعاله:

 

  اقه وضهميته، ضو غير ذلك:االستخدام غير المشروع للمادة، ةما في ذلك نط
  

  غير المدَرجة في الجدول األول ضو الجدول الثاني:  اسم المادة

 سجمالي الكمية المًبوطة:
الوحدات 

 الكاملة 

وحدة القياس  ليلوغرامات،   الكسور العشرية 
 لترات، مليلترات، ضو غير ذلك( 

 عدد الحوادث  

    

العبور   لد   لدان(  عدد الًيطيات/الحوادث وكمية المًبوطات، حسا  لد المنشأ؛ 
 والمقصد، عندما يكونان مختلفين عن البلد المبلغ: انطياق الحال(    عند 

 

ظرو  الًيل ومكانه  مثالي في مختبرات غير مشروعة، ضو مستودعات تجارية،  
 مناط  جمركية، ضو غير ذلك(:  ضو

 

المادة  المواد( المخدرة ضو السليفة  السالمف( التي كان يُعتَزم صنعئا على نحو غير اسم 
 مشروع ةاستخدام المادة المًبوطة:

 

 حجم ونطاق الصنع غير المشروع للمادة المخدرة  المواد المخدرة( ضو السليفة  السالمف(
 المذكورة ضعاله:

 

  اقه وضهميته، ضو غير ذلك:االستخدام غير المشروع للمادة، ةما في ذلك نط
  

  غير المدَرجة في الجدول األول ضو الجدول الثاني:  اسم المادة

 سجمالي الكمية المًبوطة:
الوحدات 

 الكاملة 

الكسور 
 العشرية 

وحدة القياس  ليلوغرامات،  
 لترات، مليلترات، ضو غير ذلك( 

 عدد الحوادث 

    

العبور   لد   لدان(  عدد الًيطيات/الحوادث وكمية المًبوطات، حسا  لد المنشأ؛ 
 والمقصد، عندما يكونان مختلفين عن البلد المبلغ: انطياق الحال(    عند 

 

ظرو  الًيل ومكانه  مثالي في مختبرات غير مشروعة، ضو مستودعات تجارية،  
 مناط  جمركية، ضو غير ذلك(:  ضو

 

المادة  المواد( المخدرة ضو السليفة  السالمف( التي كان يُعتَزم صنعئا على نحو غير اسم 
 مشروع ةاستخدام المادة المًبوطة:

 

 حجم ونطاق الصنع غير المشروع للمادة المخدرة  المواد المخدرة( ضو السليفة  السالمف(
 المذكورة ضعاله:

 

  اقه وضهميته، ضو غير ذلك:االستخدام غير المشروع للمادة، ةما في ذلك نط

 
***** 
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نظام  ُيرجى تقديم تفاصتتتتتي  سضتتتتتا ية ةشتتتتتأن المًتتتتتبوطات من المواد غير المجدولة في اإلطار ضدناه. وُيرجى عند االنطياق تقديم األرقام المرجعية ل 
 اللزوم. اإل الغ عن حوادث السالمف  نظام  يكس( في حال الًيطيات الكبيرة. وُيرجى سضافة صفحات عند  

 
 مالحظات 
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 طرائق التسريب والصنع غير المشروع

 طرام  التسريا والصنع غير المشروع  -ضلف

 
غ عنئا في  يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن طرام  التسريا والصنع غير المشروع، وخصوصاي، حيثما كان ذلك مناسياي،  يما يتعل  ةأهم الحاالت المبل 

الحاالت المتعلقة ةمًبوطات المواد المدَرجة في الجدولين األول والثاني، والحاالت المتعلقة ةمًبوطات/حوادث المواد غير   ضي    16سلى    7الصفحات  
لومات عن الصنع  المدَرجة في الجدول األول ضو الجدول الثاني ولكن اسُتبين ضنئا ُتستخَدم في الصنع غير المشروع(. وُيرجى، ةالقدر المستطاع، سدراج مع 

 انطالقاي من السالمف األولية غير المجدولة.   1988المشروع للمواد المدَرجة في الجدول األول والجدول الثاني التفاقية سنة    غير 

 
 يُرجى م ء استمارة واحدة  جدول واحد(  يما يخص ك  مادة، ويمكن المواصلة على ورقة  ورقات( منفصلة عند اللزوم. 

  اسم المادة:

يُعتَزم فعالي استخدام المادة المًبوطة في صنع المخدرات ةصورة  ه  كان  
 مشروعة؟  غير 

 يمكن ضن يكون الًيل قد حدث مثالي ةسبا عدم وجود تصريح استيراد صحيح،  
 ولكن التحريات الالحقة قد تكون قد  ينت ضن المادة كانت تُستَورد ألغراض مشروعة( 

  ☐ ال ☐ نعم

 مثالي في مختبرات غير مشروعة ضو مستودعات تجارية ظرو  الًيل ومكانه 
 مناط  جمركية، ضو غير ذلك(:  ضو

 

اسم المادة  المواد( المخدرة ضو السليفة  السالمف( التي كان يُعتَزم صنعئا على نحو  
 غير مشروع ةاستخدام المادة المًبوطة:

 

السليفة  المخدرة( ضوحجم ونطاق الصنع غير المشروع للمادة المخدرة  المواد 
  السالمف( المذكورة ضعاله:

 

  تفاصي  الطريقة  الطرام ( المستخدمة في الصنع غير المشروع: 

  البلد المبلغ:   لد   لدان( المنشأ والعبور  عند االنطياق( والمقصد، حيثما تكون مختلفة عن 

  
  اسم المادة:

المًبوطة في صنع المخدرات ةصورة  ه  كان يُعتَزم فعالي استخدام المادة  
 مشروعة؟  غير 

 يمكن ضن يكون الًيل قد حدث مثالي ةسبا عدم وجود تصريح استيراد صحيح،  
 ولكن التحريات الالحقة قد تكون قد  ينت ضن المادة كانت تُستَورد ألغراض مشروعة( 

  ☐ ال ☐ نعم

مستودعات تجارية ضو  ظرو  الًيل ومكانه  مثالي في مختبرات غير مشروعة ضو 
 مناط  جمركية، ضو غير ذلك( 

 

اسم المادة  المواد( المخدرة ضو السليفة  السالمف( التي كان يُعتَزم صنعئا على نحو  
 غير مشروع ةاستخدام المادة المًبوطة:

 

السليفة  حجم ونطاق الصنع غير المشروع للمادة المخدرة  المواد المخدرة( ضو
 المذكورة ضعاله: السالمف( 

 

  تفاصي  الطريقة  الطرام ( المستخدمة في الصنع غير المشروع: 

  البلد المبلغ:   لد   لدان( المنشأ والعبور  عند االنطياق( والمقصد، حيثما تكون مختلفة عن 
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  تاةع(طرائق التسريب والصنع غير المشروع 
 

  اسم المادة:

المادة المًبوطة في صنع المخدرات ةصورة  ه  كان يُعتَزم فعالي استخدام  
 مشروعة؟  غير 

 يمكن ضن يكون الًيل قد حدث مثالي ةسبا عدم وجود تصريح استيراد صحيح،  
 ولكن التحريات الالحقة قد تكون قد  ينت ضن المادة كانت تُستَورد ألغراض مشروعة( 

  ☐ ال ☐ نعم

مشروعة ضو مستودعات تجارية ضو  ظرو  الًيل ومكانه  مثالي في مختبرات غير 
 مناط  جمركية، ضو غير ذلك( 

 

اسم المادة  المواد( المخدرة ضو السليفة  السالمف( التي كان يُعتَزم صنعئا على نحو  
 غير مشروع ةاستخدام المادة المًبوطة:

 

السليفة  حجم ونطاق الصنع غير المشروع للمادة المخدرة  المواد المخدرة( ضو
  السالمف( المذكورة ضعاله:

 

  تفاصي  الطريقة  الطرام ( المستخدمة في الصنع غير المشروع: 

  البلد المبلغ:   لد   لدان( المنشأ والعبور  عند االنطياق( والمقصد، حيثما تكون مختلفة عن 

  
  اسم المادة:

المخدرات ةصورة  ه  كان يُعتَزم فعالي استخدام المادة المًبوطة في صنع  
 مشروعة؟  غير 

 يمكن ضن يكون الًيل قد حدث مثالي ةسبا عدم وجود تصريح استيراد صحيح، ولكن  
 التحريات الالحقة قد تكون قد  ينت ضن المادة كانت تُستَورد ألغراض مشروعة( 

  ☐ ال ☐ نعم

تجارية ضو  ظرو  الًيل ومكانه  مثالي في مختبرات غير مشروعة ضو مستودعات 
 مناط  جمركية، ضو غير ذلك( 

 

اسم المادة  المواد( المخدرة ضو السليفة  السالمف( التي كان يُعتَزم صنعئا على نحو  
 غير مشروع ةاستخدام المادة المًبوطة:

 

السليفة  حجم ونطاق الصنع غير المشروع للمادة المخدرة  المواد المخدرة( ضو
 ضعاله: السالمف( المذكورة 

 

  تفاصي  الطريقة  الطرام ( المستخدمة في الصنع غير المشروع: 

  البلد المبلغ:   لد   لدان( المنشأ والعبور  عند االنطياق( والمقصد، حيثما تكون مختلفة عن 

 
 ***** 

 سضافة صفحات عند اللزوم. ُيرجى تقديم تفاصي  سضا ية ةشأن طرام  التسريا والصنع غير المشروع في اإلطار ضدناه. وُيرجى 
 مالحظات

 

 
  يُرجى المواصلة على ورقة  ورقات( منفصلة عند اللزوم. 
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 معلومات عن الشحنات الموقوفة  -ةاء
 

يدعو لالعتقاد   األطرا  ة  الغ الستتلطات والدوامر المختصتتة لدم ستتامر األطرا  المعنية، في ضقر  وقت ممكن، سذا كان هناك ما   12من المادة    9ُتلزِّم الفقرة  
ات عقلية.  ةأن استتتتتتتتيراد ضو تصتتتتتتتدير ضو عبور سحدم المواد المدَرجة في الجدول األول ضو الجدول الثاني موجه نحو الصتتتتتتتنع غير المشتتتتتتتروع لمخدرات ضو مؤثر 

ية الستتتعراض اتجاهات االتجار  والمعلومات عن الشتتحنات التي ضوقفت ةستتبا وجود ضدلة كا ية على ضن المادة ربما تستتر  سلى القنوات غير المشتتروعة ضتترور 
ن المواد  غير المشتتتتتروع ولمنع محاوالت تستتتتتريا المواد من مصتتتتتادر ضخرم. ولذلك، ُيطَلا سلى البلدان ضن تقدم معلومات ذات صتتتتتلة عن الشتتتتتحنات الموقوفة م 

 لومات عن سرقات هذه المواد. المدَرجة في الجدولين األول والثاني، ومن المواد غير المدَرجة فيئما. ويمكن عند االنطياق سدراج مع 

 ويمكن ضن تشم  المعلومات المتعلقة ةالشحنات الموقوفة ضو السرقات ما يلي على وجه الخصوص: 
 

  الشحنات الموقوفة -1-باء

 المادة 

سجمالي عدد  سجمالي الكمية الموقوفة
الشحنات 
 الموقوفة 

 الشحنات الموقوفة حسا  لد المقصد

 الكسور العشرية  الوحدات الكاملة 
  لد المقصد  

  يُدرَج عدد الشحنات الموقوفة  ين القوسين( 

الظرو  التي ضثارت 
 الشبئات/نتامج التحريات

 

   

 (      )  

 (      )  

 (      )  

 (      )  

 

   

 (      )  

 (      )  

 (      )  

 (      )  

 

   

 (      )  

 (      )  

 (      )  

 (      )  

 

   

 (      )  

 (      )  

 (      )  

 (      )  

 

   

 (      )  

 (      )  

 (      )  

 (      )  

 

   

 (      )  

 (      )  

 (      )  

 (      )  

 

   

 (      )  

 (      )  

 (      )  

 (      )  

 

   

 (      )  

 (      )  

 (      )  

 (      )  

  يُرجى المواصلة على ورقة  ورقات( منفصلة عند اللزوم. 
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 السرقات -2-باء
 

 المادة 
سجمالي عدد  سجمالي الكمية الموقوفة

 السرقات
 والظرو  التي تمت فيئا السرقات، ونتامج التحرياتالمكان  األمالن( 

 الكسور العشرية  الوحدات الكاملة 

     

     

     

     

      
 يُرجى سدراج سطور سضا ية عند اللزوم. 

 ***** 
المرجعية لنظام اإلشتتتتتعارات الستتتتتاةقة للتصتتتتتدير ُيرجى تقديم تفاصتتتتتي  سضتتتتتا ية ةشتتتتتأن الشتتتتتحنات الموقوفة والستتتتترقات في اإلطار ضدناه، مث  األرقام  

ةاالتصتتتتتتتال الحاستتتتتتتوبي المياشتتتتتتتر  نظام  ن ضونالين( ضو ضرقام الحوادث في نظام اإل الغ عن حوادث الستتتتتتتالمف  نظام  يكس( في الحاالت الئامة،  
 سضافة صفحات عند اللزوم. ضخرم يمكن ضن تساعد في منع محاوالت تسريا هذه المواد من مصادر ضخرم. وُيرجى   وكذلك ضي معلومات 

 
 مالحظات
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 الجزء الثاني
 معلومات سنوية عن التجارة المشروعة في المواد المدَرجة في الجدول األول  

  واالستخدام المشروع لتلك المواد  1988والجدول الثاني التفاقية سنة  
 التجارة المشروعة -ألف

 الذي ينص، في جملة ضمور، على ما يلي:   20/ 1995لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  هذه المعلومات مطلوبة على ضساس طوعي، وفقاي  

على س الغ الئي:ة ةصتتتتتتتتتتتتتتورة منتظمة،  ناءي على طلا من الئي:ة وبالشتتتتتتتتتتتتتتك  والنحو اللذين ترت:يئما، ةالكميات التي …   يحثُّ الحكومات  
رتئا ضو ضعادت شتتحنئا من   عئا على تقدير احتياجاتئا  1988من اتفاقية ستتنة   المواد المدَرجة في الجدول األول استتتوردتئا ضو صتتدي ، ويشتتج ِّ

 (؛ 8المشروعة السنوية   الفقرة  

ر قاعدة  ياناتئا وتدعمئا من ضج  مستتاعدة الحكومات   …ضعاله    8 يطلا سلى الئي:ة ضن تجمع معلومات وفقاي لما جاء في الفقرة   وضن تطو ِّ
 (. 9   الفقرة  …   1988من اتفاقية سنة    المواد المدَرجة في الجدول األول على منع تحوي   تسريا(  

ع الحكومات على ضن تنظر في تعزيز اآل     المواد المدَرجة في الجدول الثاني ليات العملية، عند االقتًتتتتتاء، لمنع تحوي   تستتتتتريا(   ُيشتتتتتج ِّ
 (. 13، على النحو المبيين في هذا القرار   الفقرة  1988من اتفاقية سنة  

ًتاي معلومات  وحيثما ترغا الحكومات في تدعيم اآلليات القاممة حاليا لمنع تستريا المواد المدَرجة في الجدول الثاني، يكون من   المئم ضن تجمع ضي
م سلى الئي:ة المعلومات المتوف ِّ  رة عن تلك  عن التجارة المشتتتتتتتتروعة في تلك المواد واالستتتتتتتتتخدام المشتتتتتتتتروع لئا. والحكومات المعنية مدعوة سلى ضن تقد ِّ

 ريا تلك المواد. التجارة واالستخدام المشروعين، ة ية تمكين الئي:ة من مواصلة تقديم المساعدة سلى الحكومات لمنع تس 
  

 االستخدامات واالحتياجات المشروعة -باء
الصتتتتتادر عن لجنة المخدرات والمعنون  تدعيم نظم مراقية الكيمياويات الستتتتتليفة المستتتتتتخدمة في صتتتتتنع العقاقير االصتتتتتطناعية ،   3/ 49وفقاي للقرار 

 ُيطَلا في جملة ضمور: 

ميثيلين  - 4،3قية المخدرات تقديرات ستتتتتتتتتتتتتنوية الحتياجاتئا المشتتتتتتتتتتتتتروعة من المواد  سلى الدول األعًتتتتتتتتتتتتتاء ضن تقدم سلى الئي:ة الدولية لمرا  
رة من واردات  - 2- فيني  - 1 روبانون والستتتتتتتتتتودوليفيدرين واإليفيدرين و - 2- ديوكستتتتتتتتتتي فيني    روبانون، وضن تقدم سليئا كذلك احتياجاتئا المقدي

 ( 1ضو استخالصئا  وسام  ميسورة االستخدام   الفقرة  المستحًرات المحتوية على تلك المواد التي يمكن استعمالئا ةسئولة  
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 تعليمات 
درت ضو استتورِّدت ةالفع  وليس الكميات المرخيص ضوليا  تصتديرها ضو استتير  - 1 ادها ضو المخطل ضوليا لتصتديرها  ُيرجى سدراج الكميات التي صتُ

 ضو استيرادها  مث  الكميات المبينة في اإلشعارات الساةقة للتصدير(. وُيرجى سرفاق صفحات سضا ية عند اللزوم. 

في حال تعذُّر تقديم  يانات تفصتتتتتتتتيلية، يرجى تقديم ما يمكن من معلومات جزمية، مع  يان ضن المعلومات غير كاملة. وعند االقتًتتتتتتتتاء،   - 2
 يرجى كتاةة عيارة  ال شيء   لم تحدث تجارة، ضو ال يوجد استعمال ضو احتياج مشروع في الوقت الحاضر(، ضو عيارة  غير معرو  . 

 ما سذا كان ينيري عدم معاملة  يانات التجارة المشروعة على ضنئا سرية.   2يرجى التحديد على الصفحة   - 3
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 المدَرجة في الجدول األولالتجارة المشروعة: المواد   -1-ضلف

  ض(المادة
 الصادرات  الواردات 

 لد   لدان(   *الكمية
  لد   لدان( المقصد الكمية* المنشأ**

 مثال 

لتر(   2500,065 مليلتراي    65لتر و   2500على سبي  المثال، استوردت السلطات ضثناء السنة المبلغ عنئا مادة ضنئيدريد الخ  من البلد ضلف ةكمية مقدارها  
ن  يما يلي كيف ينيري  لتر( سلى البلد جيم. وُيبي 500,5مليلتر    500لتر و   500لتر، وصدرت منئا كمية مقدارها   100000البلد ةاء ةكمية مقدارها   ومن

 : سدراج هذه المعلومات في الجدول

 أنهيدريد الخل 
 لترات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  مليلترات  لترات كاملة  لد المنشأ**  مليلترات  لترات كاملة

 البلد جيم  500 500 البلد ضلف 65 2500

    البلد ةاء صفر 100000

      

      

 أنهيدريد الخل 
 لترات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  مليلترات  لترات كاملة  لد المنشأ** مليلترات  لترات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

فينيتيل بيبيريدين  -N-أنيلينو-4
(ANPP) )   

 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية: 
 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة  لد المنشأ** غرامات ليلوغرامات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

 اإليرغوتامين 
 غراماتوحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  مليررامات غرامات كاملة   لد المنشأ** مليررامات غرامات كاملة 

      

      

      

      

      

      

      

      

 اإليرغومترين 
 غراماتوحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  مليررامات غرامات كاملة   لد المنشأ** مليررامات غرامات كاملة 
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  تاةع( التجارة المشروعة: المواد المدَرجة في الجدول األول   - 1- ألف 

  ض(المادة
 الصادرات  الواردات 

 لد   لدان(   *الكمية
  لد   لدان( المقصد *الكمية **المنشأ

 اإليسوسافرول 
 لترات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  مليلترات  لترات كاملة  لد المنشأ** مليلترات  لترات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

  ض( اإليفيدرين )مادة خام(
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة المنشأ** لد  غرامات ليلوغرامات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

  ض(اإليفيدرين )مستحضرات(
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة  لد المنشأ** غرامات ليلوغرامات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

 برمنغنات البوتاسيوم 
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة  لد المنشأ** غرامات ليلوغرامات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

 بيبيرونال 
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة  لد المنشأ** غرامات ليلوغرامات كاملة
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  تاةع( التجارة المشروعة: المواد المدَرجة في الجدول األول   - 1- ألف 

  ض(المادة
 الصادرات  الواردات 

 لد   لدان(   *الكمية
  لد   لدان( المقصد *الكمية **المنشأ

N- حمض أسيتيل األنترانيل 
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة  لد المنشأ** غرامات ليلوغرامات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

 حمض الليسرجيك 
 غراماتوحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  مليررامات غرامات كاملة   لد المنشأ** مليررامات غرامات كاملة 

      

      

      

      

      

      

      

      

 فينيل الخل حمض 
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة  لد المنشأ** غرامات ليلوغرامات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

 (ه  السافرول
 لترات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة

  لد المقصد  مليلترات  لترات كاملة  لد المنشأ** مليلترات  لترات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

  ض( )مادة خام(  السودوإيفيدرين
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة  لد المنشأ** غرامات ليلوغرامات كاملة
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  تاةع( التجارة المشروعة: المواد المدَرجة في الجدول األول   - 1- ألف 

  ض(المادة
 الصادرات  الواردات 

 لد   لدان(   *الكمية
  لد   لدان( المقصد *الكمية **المنشأ

  ض( )مستحضرات(  السودوإيفيدرين
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة  لد المنشأ** غرامات ليلوغرامات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

N–4-فينيتيل-( بيبريدونNPP) )   
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة  لد المنشأ** غرامات ليلوغرامات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

  ج( (APAAفينيل أسيتو أسيتاميد )-ألفا
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة  لد المنشأ** غرامات ليلوغرامات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

  د( (APAANفينيل أسيتو أسيتونيتريل )-ألفا
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة  لد المنشأ** غرامات ليلوغرامات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

 بروبانون -2-فينيل-1
 لترات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  مليلترات  لترات كاملة  لد المنشأ** مليلترات  لترات كاملة
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  تاةع( التجارة المشروعة: المواد المدَرجة في الجدول األول   - 1- ألف 

  ض(المادة
 الصادرات  الواردات 

 لد   لدان(   *الكمية
  لد   لدان( المقصد *الكمية **المنشأ

  و((MAPA  فينيل أسيتوأسيتات-ألفالميثيل ا

 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية: 
 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة  لد المنشأ**  غرامات ليلوغرامات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

بروبانون -2-ميثيلين ديوكسي فينيل-4،3
حمض ميثيل غليسيديك )حمض غليسيديك 

  ج(بيبيرونيل ميثيل كيتون(
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة  لد المنشأ** غرامات ليلوغرامات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

بروبانون -2-ميثيلين ديوكسي فينيل-4،3
ميثيل غليسيدات )غليسيدات بيبيرونيل  

 )ج((ميثيل كيتون 
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة  لد المنشأ** غرامات ليلوغرامات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

 بروبانون -2-ميثيلين ديوكسي فينيل-4،3
 لترات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  مليلترات  لترات كاملة  لد المنشأ** مليلترات  لترات كاملة

      

      

      

      

      

      

      

      

 النورإيفيدرين 
 كيلوغرامات وحدة القياس المعيارية: 

 ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت مختلفة.

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة  لد المنشأ** غرامات ليلوغرامات كاملة
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 .5عند اللزوم، ُتستخَدم عوام  التحوي  الواردة في الصفحة  *   
  لد المنشأ يشير سلى البلد الذي ُوردت منه الشحنة  ضي البلد المصدر(. **
ًترات  ينيري ضن تجستد األرقام المدَرجة في هذه االستتمارة الكمية    ض( ًترات  مث  المستتح ًتبوطة، ضي دون احتستا  وزن األغلفة والحاويات. و يما يخص المستتح الصتا ية الم

مادة ضخرم قد تكون مدمجة   التي تحتوي على اإليفيدرين ضو الستتتتتودوليفيدرين(، ينيري ضن تدل األرقام على المحتوم الصتتتتتافي من المادة المعنية، ضي دون احتستتتتتا  وزن ضي
الكمية  ئا ودون احتستتتتتتا  وزن األغلفة ضو الحاويات. ولذا كانت الكمية حستتتتتتا  لد  ضو  لدان( المنشتتتتتتأ/المقصتتتتتتد غير متاحة على وجه الدقة، يرجى ذكر   معئا ضو مخلوطة

 اإلجمالية التقريبية.
 .2017تشرين األول/ضلتوبر  18اعتياراي من  1988في الجدول األول من اتفاقية سنة  NPPو ANPPضدرجت مادتا    (
في الجدول   APAA روبانون حمض ميثي  غليستتتتتيديك، و-2-ميثيلين ديوكستتتتتي فيني -4،3 روبانون ميثي  غليستتتتتيدات، و-2-ميثيلين ديوكستتتتتي فيني -4،3ضُدرِّجت المواد    ج(

 .2019تشرين الثاني/نوفمبر  19اعتياراي من  1988األول من اتفاقية سنة 
 .2014تشرين األول/ضلتوبر  6اعتياراي من  1988ية سنة في الجدول األول من اتفاق APAANضدرجت مادة   د(

 يشم  السافرول في شك  الزيوت المشيعة ةالسافرول. (ه 
 .2020تشرين الثاني/نوفمبر  3اعتياراي من  1988في الجدول األول من اتفاقية سنة  MAPAضدرجت مادة   و(
 

 المواصلة على ورقة  ورقات( منفصلة عند اللزوم.   يُرجى 
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 التجارة المشروعة: المواد المدَرجة في الجدول الثاني   -2-ضلف
 

  ض(المادة

 الصادرات الواردات

  لد   لدان( المقصد *الكمية * *  لد   لدان( المنشأ  *الكمية

 مثال

ةاء   البلد لتر( ومن   2500,065مليلتراي     65لتر و 2500على سبي  المثال، استوردت السلطات ضثناء السنة المبلغ عنئا مادة األسيتون من البلد ضلف ةكمية مقدارها  
هذه المعلومات  يلي كيف ينيري سدراج  لتر( سلى البلد جيم. ويبين  يما 500,5مليلتر   500لتر و  500لتر، وصدرت منئا كمية مقدارها   100000ةكمية مقدارها 

 في الجدول: 
 األسيتون 

 لترات وحدة القياس المعيارية: 
ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت  

 مختلفة. 

  لد المقصد  مليلترات  لترات كاملة ** لد المنشأ مليلترات  لترات كاملة
 البلد جيم  500 500 البلد ضلف 65 2500

    البلد ةاء صفر 100000

      

      

 األسيتون 
 لترات وحدة القياس المعيارية: 

ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت  
 مختلفة. 

  لد المقصد  مليلترات  لترات كاملة ** لد المنشأ مليلترات  لترات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

 إيتر اإليثيل 
 لترات وحدة القياس المعيارية: 

ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت  
 مختلفة. 

  لد المقصد  مليلترات  لترات كاملة ** لد المنشأ مليلترات  لترات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

 البيبيريدين
 لترات وحدة القياس المعيارية: 

ُيرجى  يان وحدة القياس سذا كانت  
 مختلفة 

  لد المقصد  مليلترات  لترات كاملة ** لد المنشأ مليلترات  لترات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

 التولوين 
 لترات وحدة القياس المعيارية: 

القياس سذا كانت  ُيرجى  يان وحدة 
 مختلفة 

  لد المقصد  مليلترات  لترات كاملة ** لد المنشأ مليلترات  لترات كاملة
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  تاةع( التجارة المشروعة: المواد المدَرجة في الجدول الثاني   -2-ضلف

  ض(المادة

 الصادرات الواردات

 *الكمية
 لد   لدان(  

 *الكمية  **المنشأ
 حمض األنترانيل 

وحدة القياس المعيارية:  
 كيلوغرامات

ُيرجى  يان وحدة القياس 
 لانت مختلفة.  سذا

  لد المقصد  غرامات ليلوغرامات كاملة **المنشأ لد  غرامات ليلوغرامات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

   (حمض الكبريتيك
 لترات وحدة القياس المعيارية: 
ُيرجى  يان وحدة القياس 

 لانت مختلفة  سذا

 المقصد  لد  مليلترات  لترات كاملة ** لد المنشأ مليلترات  لترات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

   (حمض الهيدروكلوريك
 لترات وحدة القياس المعيارية: 
ُيرجى  يان وحدة القياس 

 لانت مختلفة.  سذا

  لد المقصد  مليلترات  لترات كاملة ** لد المنشأ مليلترات  لترات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

 ميثيل إيثيل كيتون 
 لترات وحدة القياس المعيارية: 
ُيرجى  يان وحدة القياس 

 لانت مختلفة  سذا

  لد المقصد  مليلترات  لترات كاملة ** لد المنشأ مليلترات  لترات كاملة
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 .5عند اللزوم، ُتستخدم عوام  التحوي  الواردة في الصفحة  *
 ر(.د ِّ  لد المنشأ يشير سلى البلد الذي ُوردت منه الشحنة  ضي البلد المص  **
د األرقام المدَرجة في هذه االستمارة الكمية الصا ية المًبوطة، ضي دون احتسا  وزن األغلفة ضو الحاويات. ولذا كان   ض( ت الكمية حسا  لد  ضو  لدان( المنشأ/المقصد  ينيري ضن تجس ِّ

 غير متاحة على وجه الدقة، يرجى ذكر الكمية اإلجمالية التقريبية.
 اسُتيعدت ضمالح حمض الئيدروكلوريك وحمض الكبريتيك تحديداي من الجدول الثاني.    (

 

  يُرجى المواصلة على ورقة  ورقات( منفصلة عند اللزوم. 



 D االستمارة 

29  

 

 االستخدامات واالحتياجات المشروعة -1- ةاء

 المواد المدَرجة في الجدول األول 
 

 يرجى ذكر األغراض المشروعة التي تستخدم فيئا المواد المدَرجة في الجدول األول في  لدكم/سقليمكم،  
رة منئا  الكمية(:   واالحتياجات السنوية المقدي

 الكمية التقريبية المطلوبة :مستخدمة في  لدنا لألغراض التالية المادة 
 الكسور العشرية  الوحدات الكاملة

 أنهيدريد الخل 
  ةاللترات( 

   
   
   
   
   
   
   
   

فينيتيل بيبيريدين  -N-أنيلينو-4
(ANPP) 

  ةالكيلوغرامات(

   
   
   
   
   
   
   
   

 اإليرغوتامين 
  ةالررامات(

   
   
   
   
   
   
   
   

 اإليرغومترين 
  ةالررامات(

   
   
   
   
   
   
   
   

 اإليسوسافرول 
  ةاللترات( 
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 الكمية التقريبية المطلوبة :مستخدمة في  لدنا لألغراض التالية المادة 
 الكسور العشرية  الوحدات الكاملة

 اإليفيدرين )مادة خام(
  ةالكيلوغرامات(

   
   
   
   
   
   
   
   

 )مستحضرات(اإليفيدرين 
  ةالكيلوغرامات(

   
   
   
   
   
   
   
   

 برمنغنات البوتاسيوم 
  ةالكيلوغرامات(

   
   
   
   
   
   
   
   

 البيبيرونال 
  ةالكيلوغرامات(

   
   
   
   
   
   
   
   

N- حمض أسيتيل األنترانيل 
  ةالكيلوغرامات(

   

   
   
   
   
   
   
   

 حمض الليسرجيك 
  ةالررامات(

   
   
   
   
   
   
   
   



 D االستمارة 

31  

 

 الكمية التقريبية المطلوبة :مستخدمة في  لدنا لألغراض التالية المادة 
 الكسور العشرية  الوحدات الكاملة

 حمض فينيل الخل 
  ةالكيلوغرامات(

   
   
   
   
   
   
   
   

 السافرول
  ةاللترات( 

   
   
   
   
   
   
   
   

 السودوإيفيدرين )مادة خام( 
  ةالكيلوغرامات(

   
   
   
   
   
   
   
   

 السودوإيفيدرين )مستحضرات( 
  ةالكيلوغرامات(

   
   
   
   
   
   
   
   

N-بيبريدون -4-فينيتيل(NPP) 
  ةالكيلوغرامات(

   

   
   
   
   
   
   
   

 (APAA)فينيل أسيتو أسيتاميد -ألفا
  ةالكيلوغرامات(
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 الكمية التقريبية المطلوبة :مستخدمة في  لدنا لألغراض التالية المادة 
 الكسور العشرية  الوحدات الكاملة

فينيل أسيتو أسيتونيترينيل  -ألفا
(APAAN) 

  ةالكيلوغرامات(

   
   
   
   
   
   
   
   

 بروبانون -2-فينيل-1
  ةاللترات( 

   
   
   
   
   
   
   
   

أسيتوأسيتات  - فينيل-ألفاالميثيل 
(MAPA ) 

  ةالكيلوغرامات(

   
   
   
   
   
   
   
   

بروبانون  - 2- ميثيلين ديوكسي فينيل - 4،3
حمض ميثيل غليسيديك )حمض غليسيديك  

 بيبيرونيل ميثيل كيتون( 
  ةالكيلوغرامات(

   
   
   
   
   
   
   
   

بروبانون  - 2- ميثيلين ديوكسي فينيل - 4،3
ميثيل غليسيدات )غليسيدات بيبيرونيل  

 ميثيل كيتون( 
  ةالكيلوغرامات(

   
   
   
   
   
   
   
   

 بروبانون - 2- فينيل - ميثيلين ديوكسي - 4،3
  ةاللترات( 
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 الكمية التقريبية المطلوبة :مستخدمة في  لدنا لألغراض التالية المادة 
 الكسور العشرية  الوحدات الكاملة

 النورإيفيدرين 
  ةالكيلوغرامات(

   
   

   

   

   

   

   

    
 يُرجى المواصلة على ورقة  ورقات( منفصلة عند اللزوم. 
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 االستخدامات واالحتياجات المشروعة -2- ةاء

 المواد المدَرجة في الجدول الثاني 
 

 الثاني في  لدكم/سقليمكم، واالحتياجات السنوية المشروعة المقديرة منئا  الكمية(: يرجى ذكر األغراض المشروعة التي تستخدم فيئا المواد المدَرجة في الجدول  

 مستخدمة في  لدنا لألغراض التالية: المادة
 الكمية التقريبية المطلوبة

 الكسور العشرية  الوحدات الكاملة

 األسيتون 

 ( ةاللترات)

   

   

   

   

   

   

 إيتر اإليثيل

  ةاللترات( 

   

   

   

   

   

   

 البيبيريدين 

  ةاللترات( 

   

   

   

   

   

   

 التولوين 

  ةاللترات( 

   

   

   

   

   

   

 حمض األنترانيل

  ةالكيلوغرامات( 
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 مستخدمة في  لدنا لألغراض التالية: المادة
 الكمية التقريبية المطلوبة

 الكسور العشرية  الوحدات الكاملة

 حمض الكبريتيك 

  ةاللترات( 

   

   

   

   

   

   

 حمض الهيدروكلوريك 

  ةاللترات( 

   

   

   

   

   

   

   

 ميثيل إيثيل كيتون 

  ةاللترات( 

   

   

   

   

   

   

   

 

 يُرجى المواصلة على ورقة  ورقات( منفصلة عند اللزوم. 
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 الجزء الثالث 
 

 السلطات الوطنية المختصة 
 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع  12بمقتضى المادة 

 1988في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  
 

ًتواةل الرقا ية    يُرجى سدراج معلومات عن جميع الستلطات اإلدارية والستلطات المعنية ة نفاذ القوانين المستؤولة عن وضتع ولنفاذ ال
 والمواد الكيميامية الرميسية.   الوطنية المتعلقة ةالسالمف 

  اسم السلطة المختصة:

  العنوان: 

  رقم )أرقام( الهاتف: 

  رقم الفاكس: 

  البريد اإللكتروني: 

  نطاق المسؤولية )المسؤوليات(*: 

الجدول األول  ة في االستتتتيراد/التصتتتدير  يما يخص المواد المدَرج مثالي: المستتتؤولية عن سصتتتدار التراخيص، وتستتتجي  العاملين في القطاع، ولصتتتدار ضذون  *  
 و/ضو الجدول الثاني؛ وتحري االنتئالات، وعمليات التسليم المراَقا، ضو غير ذلك. 

  اسم السلطة المختصة:

  العنوان: 

  رقم )أرقام( الهاتف: 

  رقم الفاكس: 

  البريد اإللكتروني: 

  )المسؤوليات(*: نطاق المسؤولية 

الجدول األول  المدَرجة في مثالي: المستتتؤولية عن سصتتتدار التراخيص، وتستتتجي  العاملين في القطاع، ولصتتتدار ضذون االستتتتيراد/التصتتتدير  يما يخص المواد   *  
 و/ضو الجدول الثاني؛ وتحري االنتئالات، وعمليات التسليم المراَقا، ضو غير ذلك. 

  المختصة:اسم السلطة 

  العنوان: 

  رقم )أرقام( الهاتف: 

  رقم الفاكس: 

  البريد اإللكتروني: 

  نطاق المسؤولية )المسؤوليات(*: 

الجدول األول  مثالي: المستتتؤولية عن سصتتتدار التراخيص، وتستتتجي  العاملين في القطاع، ولصتتتدار ضذون االستتتتيراد/التصتتتدير  يما يخص المواد المدَرجة في  *  
 الجدول الثاني؛ وتحري االنتئالات، وعمليات التسليم المراَقا، ضو غير ذلك. و/ضو  

 
 يُرجى المواصلة على ورقة  ورقات( منفصلة عند اللزوم. 

 


