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 تاريخ التنفيذ 

 إجــــــراءات التــــفتيش بقطـاع الــدواء

 

 اإلدارة التنفيذية للتفتيش و إنفاذ األنظمة



 إنفـاذ األنظمـة

 : املادٗ األّىل

 :العبازات التالٔ٘ أٓينا ّزدت املعاىٕ املرنْزٗ أمامَآكصد بالهلنات ّ 

 اهلٔٝ٘ العام٘ للػراٛ ّ الدّاٛ .اهلٔٝ٘ : 

 : قطاع الدّاٛ يف اهلٔٝ٘. الكطاع

 .اذتامل لبطاق٘ اهلٔٝ٘ كطاعال: مفتش  املفتش

 . الكطاعزقاب٘ ارتاضع٘ إلشساف ّ الصٔدالىٔ٘ : امليشآت امليشآت

 زقاب٘ اهلٔٝ٘ .ارتاضع٘ إلشساف ّ الصٔدالىٔ٘ ّالصخٔ٘ : امليتجات امليتجات

 : املنازضات اليت ختالف أىظن٘ ّتعلٔنات اهلٔٝ٘.املخالفات

  : اإلدازٗ التيفٔرٓ٘ للتفتٔش ّإىفاذ األىظن٘.اإلدازٗ

 : الجاىٔ٘املادٗ 

مساعاٗ مع  اليت تباشس اهلٔٝ٘ السقاب٘ علَٔا امليتجاتّ التفتٔش علٙ امليشآتب اذتل للنفتش

 .إبساش بطاق٘ اهلٔٝ٘ أثياٛ الصٓازٗ

 :الجالج٘املادٗ 

فسّع ّما ٓلخل بَرِ امليشآت مً  يتجاتّاملالتفتٔش علٙ امليشآت  اذتل بالكٔاو يف للنفتش

ّلُ اذتل بطلب فتح املػلل ميَا ّقت ّقْع  أّ ّضاٜل ىكل ّغريٍا، أّ ميشآت ذات عالق٘

ّضؤال العاملني يف امليشأٗ مبا ٓتطلبُ إمتاو للنيشأٗ  ّقت العنل السمسٕأّ أثياٛ  املخالف٘

 عنلٔ٘ التفتٔش.

 :السابع٘املادٗ 

ٓتْىل املفتش مَن٘ التأند مٔداىًٔا مً تطبٔل األىظن٘ ّاللْاٜح التيفٔرٓ٘ ّ اإلجساٛات 

يف ىطام تدخل املعتندٗ ّالكسازات الصادزٗ مبكتضاٍا فٔنا ٓتعلل بامليشآت ّ امليتجات اليت 

امليشْزٗ علٙ مْقع ّ صالحٔات الكطاع باهلٔٝ٘ ّ ذلو حطب اآللٔات ّ الضْابط املعتندٗ

 .اهلٔٝ٘
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 :ارتامط٘املادٗ 

ٓتْىل املفتش ضبط خمالفات أحهاو األىظن٘ ّلْاٜخَا التيفٔرٓ٘ ّالتعلٔنات الصادزٗ 

حمضس ضبط مبكتضاٍا اليت تدخل ضنً مَاو اهلٔٝ٘، علٙ أٌ ٓته إثبات اذتال٘ مبْجب 

 املخالف٘.

 :الطادض٘املادٗ 

اللْاٜح أحهاو األىظن٘ ّ العنل علٙ البالغات ّ الشهاّٖ عً خمالفات الكطاعٓتْىل 

ا ّضبط املخالفات حطب التخسٖ يف صختَّالبخح ّ اليت تتعلل مبجال اختصاصُ

 املعتندٗ لدٚ الكطاع.اآللٔات ّالضْابط 

  :الطابع٘املادٗ 

الدخْل  ذتني متهٔيُ مً ااملشتبُ بَ امليشأٗإغالم  مً التفتٔش عيد ميعُ اذتل للنفتش

 .املعتندٗ لدٚ الكطاع حطب اآللٔات ّالضْابط ّالتخكل مً ّجْد خمالف٘

 :الجامي٘املادٗ 

املضبْط٘ علٙ امليشأٗ للنالو أّ مً ٓفْضُ أّ املدٓس  ٓتْىل املفتش عنلٔ٘ تْضٔح املخالفات

 الفين هلا إذا لصو األمس.

 :التاضع٘املادٗ 

أخر املطتيدات املتعلك٘ بامليتجات ّامليشآت ّالعاملني ّ ضبطاالطالع ّب اذتل للنفتش

 ىطخ٘ ميَا إذا لصو األمس .

 :العاشسٗاملادٗ 

ٓتْىل املفتش مجع املعلْمات ّاألدل٘ ّتدعٔه العنل بالْثاٜل املطلْب٘ ّالهافٔ٘ ّتطجٔل 

 .ّجدت بشهل عادل دٌّ حتٔصالْثاٜل إٌ البٔاىات ّتكدٓه التْصٔات ّ

  :اذتادٓ٘ عشسٗاملادٗ 

االضتدالل علٙ املياضب٘ إلمتاو عنلٔ٘ التفتٔش ّالطسم ٓتْىل املفتش اضتخداو الْضاٜل ّ

  .إٌ ّجدت  املخالفات
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 :عشسٗ الجاىٔ٘املادٗ 

إذا لصو األمس ذلو ّضبط إفادتَه  فْزًا حٔال املخالفات ٓتْىل املفتش ضبط إفادٗ املخالفني

 ّللنخالف إبداٛ مسٜٔاتُ ّتكدٓه مطتيداتُ بشأٌ املخالف٘ ّٓجبت ذلو يف حمضس. الحكًا

 املادٗ الجالج٘ عشسٗ:

ٓتْىل الكطاع اضتدعاٛ امليشآت املخالف٘ ملْاجَتَه باملخالف٘ املضبْط٘ حبكَه إذا دعت 

 اذتاج٘.

 عشسٗ: السابع٘املادٗ 

 .إذا دعت اذتاج٘للنفتش االضتعاى٘ بادتَ٘ األمئ٘ املختص٘ 

 :عشسٗ ارتامط٘املادٗ 

يف عنلٔ٘ التفتٔش بعد  أّ اإلقلٔنٔ٘ مشازن٘ ادتَات اذتهْمٔ٘ األخسٚاملفتش  ٓتْىل

 .املعتندٗ لدٚ الكطاعحطب اآللٔات ّالضْابط  صدّز التْجُٔ برلو

 :عشسٗ الطادض٘املادٗ 

الْثاٜل ارتاص٘ ّاملطتيدات احملاضس ّ يف حتسٓس التْثٔل ادتٔدمساعاٗ املفتش ألضظ 

 .بعنلٔ٘ التفتٔش 

 :عشسٗ الطابع٘املادٗ 

 ضبطَا ضابكا.مت اليت  ٓتْىل املفتش متابع٘ مدٚ التصاو امليشآت بتصخٔح املخالفات

  :عشسٗ الجامي٘املادٗ 

 الكطاع. لدٚاإلغالم الفْزٖ للنيشآت املخالف٘ حطب اآللٔ٘ املعتندٗ ب اذتل للنفتش

 :عشسٗ التاضع٘املادٗ 

 لدٚ الكطاع. املعتندٗاآللٔ٘ فتح امليشآت اليت مت إغالقَا حطب  ٓتْىل املفتش
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 :العشسٌّاملادٗ 

للتأند مً طخب عٔيات مً امليتجات املخالف٘ أّ املشتبُ يف خمالفاتَا أّ ب اذتل للنفتش

 جْدتَا علٙ أٌ ٓته إثبات اذتال٘ مبْجب حمضس ضخب العٔيات.

 :العشسٌّّ اذتادٓ٘ املادٗ

امليتجات املخالف٘ أّ املشتبُ بَا حطب اآللٔ٘  بإجساٛ اذتجص التخفظٕ علٙ اذتل للنفتش

 .اذتجص التخفظٕاملعتندٗ مً الكطاع، علٙ أٌ ٓته إثبات اذتال٘ مبْجب حمضس 

 :العشسٌّّ الجاىٔ٘املادٗ 

صادزٗ امليتجات اليت تجبت خمالفتَا حطب اآللٔ٘ املعتندٗ مً الكطاع، اذتل مب للنفتش

 علٙ أٌ ٓته إثبات اذتال٘ مبْجب حمضس املصادزٗ .

 العشسٌّ:ّ الجالج٘املادٗ 

بعد اختاذ الالشو حٔاهلا  احملجْشٗامليتجات  زفع اذتجص التخفظٕ علٙٓتْىل املفتش 

 الكطاع. لدّٚذلو حطب اآللٔ٘ املعتندٗ ز الكساز بعدو املناىع٘ بتداّهلا صدّّ

 العشسٌّ:ّ السابع٘املادٗ 

ٓتْىل املفتش اإلشساف علٙ عنلٔات إتالف املطتخضسات الصٔدالىٔ٘ ّالعشبٔ٘ ذات 

 حطب اآللٔ٘ املعتندٗ لدٚ الكطاع، اإلدعاٛ الطيب التالف٘ أّ املخالف٘ أّ امليتَٔ٘ الصالحٔ٘

  علٙ أٌ ٓته إثبات اذتال٘ مبخضس لإلتالف.

 :ّالعشسٌّ ارتامط٘املادٗ 

املْافك٘ علٙ فطخَا أّ شخيات الْازدٗ مً خازج املنله٘ ّالتفتٔش علٙ الب اذتل للنفتش

 ّذلو حطب اآللٔات ّ الضْابط املعتندٗ ّامليشْزٗ علٙ مْقع اهلٔٝ٘.زفضَا للنخالف٘ 

 :ّالعشسٌّ الطادض٘املادٗ 

حطب اآللٔ٘ املعتندٗ لدٚ ّإزضاهلا طخب عٔيات مً الشخيات الْازدٗ ب اذتل للنفتش

 ت اذتال٘ مبْجب حمضس ضخب العٔيات.الكطاع، علٙ أٌ ٓته إثبا
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 :ّالعشسٌّ الطابع٘املادٗ 

الشخيات الْازدٗ حطب اآللٔ٘ املعتندٗ لدٚ  بإجساٛ اذتجص التخفظٕ علٙ اذتل للنفتش

 . اذتجص التخفظٕالكطاع، علٙ أٌ ٓته إثبات اذتال٘ مبْجب حمضس 

 املادٗ الجامي٘ ّالعشسٌّ:

 ٓته تشهٔل اللجاٌ التفتٔشٔ٘ باملَاو املْنل٘ إلَٔا ّذلو حطب ضْابط الكطاع.

 :ّالعشسٌّ التاضع٘املادٗ 

 ّمساجع٘ ٍرِ اإلجساٛات علٙ فرتات ميتظن٘ أّ نلنا دعت اذتاج٘ لرلو. ٓته حتدٓح
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