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 قطاع الدواء

 

 الرؤية والرسالة
 

Vision 

To be the leading regional Drug Regulatory Authority for pharmaceuticals and cosmetic 
products, with professional excellence and services that contribute to the protection and 

advancement of public health in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 الرؤية

قلميياً  يف الرقابة عىل ال دوية ومس تحرضات التجميل، ويقدم خدماته مبهنية ممتزية تسهم يف حامية  أ ن يكون قطاع ادلواء رائداً اإ

 وتعزيز الصحة يف اململكة العربية السعودية.

 

Mission 

Protecting public health by ensuring safety, quality, efficacy and accessibility of human, 
veterinary drugs and biological products, and safety of cosmetics, through administration of a 
national regulatory system which is consistent with international best practice.  Through our 

mission, we also provide accurate and scientific-based information to the public and healthcare 
professionals. 

 الرساةل

حامية الصحة العامة من خالل ضامن أ مان وجودة وفعالية وتوفر ال دوية البرشية والبيطرية واملنتجات احليوية وسالمة مواد 

أ سس علمية  ادلولية وتقدمي املعلومات ادلوائية املبنية عىلالتجميل عرب تطبيق نظام وطين للرقابة متوافق مع أ فضل املامرسات 

 .للعامة واملهنيني الصحيني
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 املستند:توثيق 
 النسخة التارخي النارش مالحظات

دارة التفتيش  نسخة هنائية  1 13/8/2014 اإ

دارة التفتيش حتديث  1.1 23/10/2016 اإ
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 :املقدمة .1

نتاجه  تعد مرحةل ختزين املستت تحرضتت الصتتيدلين وتوزيعه من أ ح املراحل الا ار  ا املستت تحرضتت منذ اإ

وحىت وصتتتول للمريو، والا تتعلق دلعديد من اجلهات ابتداء مبصتتتانع ال دوية، مروراً دملستتت تودعات 

 والصيدليات، وانهتاًء دملريو يف مزنل.

ن التخزين والتوزيع اجليد  عن س عىل ستتتتتالمة ال دوية من أ ي ت  ث ات اإ عىل أ ستتتتتس علمية بافن دإ

 خارجية، ويضمن ثبات هذه املس تحرضات ومن مث فعاليهتا مع مرور الوقت.

ذلا فاإن الهيئات الصحية يف أ حناء العامل حترص عىل وضع الترشيعات وال نظمة اخلاصة بضبط التعامل مع 

 والتوزيع ارسـة اجليدة يف التخزينمـــومتن عكل الت  كيـد عىل املاملس تحرض الصيدلين من هذه الناحية، 

(Good Storage and Distribution Practice.) 

ىل تعريف  خلطوات املناس بة د املوظفني العاملني يف جمال التوزيع والتخزين اجليدوهتدف هذه املدونة اإ

دخال  تخزين والنقلوال  دجلوانب اخملتلفة لعمليات التوزيع للمساعدة يف الوفاء دملسؤوليات املتعلقة وجتنب اإ

ىل السوق عرب سلسةل التوزيع. املنتجات املزيفة أ و املقدلة  اإ

من  املستت تحرضتتات الصتتيدلنية، فاإن عىل م طرف مشتتارم يف أ ي مرحةل وللحفاظ عىل جودة وأ مان 

مراحل توزيع وختزين ونقل هذه املستت تحرضتتات، الامتلال للترشتتيعات الستتارية واللوا  املعمتدة من ق ل 

 الهيئة العامة للغذاء وادلواء.

تتات الصتتتيدلنية ين غي أ ن  وتؤكد هذه املدونة عىل أ ن م نشتتتا  يف توزيع  وختزين ونقل املستتت تحرضت

 (، وأ سس ممارسة التخزين و التوزيع اجليدة GMP)يتناسب مع م ادئ وأ سس ممارسة التصنيع اجليدة 

& (GSP)(GDP.) 

 

 جمال املدونة: .2

مجيع املستت تحرضتتات الصتتيدلنية، ستتواًء  نت  لالستت تخدام  توزيع وختزين تغطي هذه املدونة أ ستتس 

 البرشي أ و البيطري، كام تغطي أ سس توزيع وختزين املواد الفعاةل والسواغات.  

 

 



 
 

7 

 

 تعريفات: .3

أ دانه عىل اللكامت و العبارات املستتتت تخدمة يف هذه املدونة، وعىل الر  من بذل اجلهد  تنص التعريفات

هنا قد يكون لها معاين خمتلفة يف س ياقات أ و واثئق اخرى. ل اإ  لس تخدام تعريفات قياس ية قدر الإماكن اإ

 

 الهيئة:   

 الهيئة العامة للغذاء وادلواء. 

 

 املوظفون:

ة دملستتتت تودعات ودللم الإملام دلنواإ الإرشافية والرقابية واملعرفة واخلربة املطلوبح املوظفون العاملون 

لهيم.  دل نظمة والقوانني مع حصوهلم عىل املؤهالت املهنية والتقنية الا تتناسب مع املهام املولكة اإ

 

 املس تحرض الصيدلين) ادلواء(:

ج تستت تعمل من الظاهر أ و الباطن يف عال أ ي منتج يصتتنع لكشتتلك صتتيدلين بتوي عىل مادة أ و أ كر

وتشخيص الإنسان أ و احليوان من ال مراض أ و الوقاية مهنا، وتشمل املس تحرضات الا ترصف بوصفة 

 أ و غ  وصفية طبية.

 

 التلوث:

تعرض املواد ال ولية للمستت تحرضتت الصتتيدلين أ و املنتج الهنام اإىل مواد غ  مراوم فهيا من الشتتوائب 

نتاج أ و أ خذ عات الطبيعة ا لكمييائية أ و اجلرثومية أ و أ ي مواد اريبة خالل  مراحل معلية التصتتتنيع أ و الإ

عادة التعبئة أ و التخزين أ و النقل.  العينات أ و التعبئة أ و اإ

 

 رمق التشغيةل:

مجموعة فريدة من ال رقام و/ أ و احلروف توجد عىل عبوة املستتتتت تحرضتتتتت ادلاخلية واخلارجية، ت شتتتتت  

 صنيع املس تحرض.لسجالت مراحل ت 
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 اترخي الصالحية:

الزمنية الا تبني ثبات املستت تحرضتت خالل فرتة ما بني التصتتنيع اإىل هناية الفعالية، وتوجد عىل عبوة  املدة

 املس تحرض ادلاخلية و اخلارجية.

 

 بطاقة املس تحرض:

لتجاري، ابطاقة ملصقة عىل املس تحرض و/أ و احلاوايت حتتوي عىل بياانت خاصة دملس تحرض )الامس 

صالحية، رمق الرتمزي  نتاج، اترخي انهتاء ال شغيةل، اترخي الإ ضافية، الرتكزي، رمق الت الامس العلمي، املواد الإ

 الكودي(.

 
 احلاوية:

تتات خالل معلية النقل من موقع لجخر، مزود بتجهزيات  عد لشتتتحن و ختزين املستتت تحرضت صتتتندوق م 

 ملتكرر .ا لالس تخدامخمصصة لهذه ال اراض وقد يكون صاحل 

 

 العقود:

 هو اتفاق جتاري بني طرفني أ و أ كر لتوريد مس تحرضات أ و مواد، أ و ت  دية هممة لكسعر معني.

  

 التخزين:

س بة حىت اترخي الاس تخدام، وعكل  صيدلنية حسب املواصفات املنا يه معلية ختزين املس تحرضات ال

 للمحافظة عىل ثباتية  املس تحرض وضامن فعاليته.

 

 التوزيع:

 معلية جلب، رشاء، حيازة، بيع، توريد، اس ت اد، تصدير أ و نقل للمس تحرضات الصيدلنية.يه 

 

 املس تورد:

 هو اذلي يقوم دس ت اد أ و توزيع أ و ختزين املس تحرضات الصيدلنية حسب هذه املدونة.
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 :منطقة مفصوةل

اجز أ و مفصتتتتتوةل حيه منطقة معرفة لستتتتت تخدام معني خمتلف عن املناطق اويطة وقد مكون منطقة 

 بدون.

 

 منطقة معزوةل:

 يه جزء من الفصل و مكون منطقة عات مدخل و/أ و خمرج، مغلقة حواجز من مجيع اجلهات.

 

 : (Temperature mapping)اخلريطة احلرارية

(، رتفاعالايه دراستتتتة توزيع درجات احلرارة لفرتة و مستتتتاحة معينة دل بعاد اللالثة )الطول، العرض، 

 يل وتعيني املناطق عات أ عىل و أ قل درجة حرارة يف املساحة اوددة.لهدف تسج 

 

 نظام اجلودة:

هو نظام يت  لف من بنية حتتية مناستت بة تشتتمل م من الهيلك التنظميي، الإجراءات واملهام، العمليات و 

 املوارد، وهممته ضامن ب  ن املس تحرضات أ و اخلدمات ت لىب لها مجيع متطلبات اجلودة.

 

 :(SOP)ت معل قياس ية اجراءا

 يه اجراءات معمتدة ومكتوبة لوصف العمليات أ و اخلطوات الا جيب تنفيذها لإجراء أ نشطة حمددة.

 

 :(Recall)اس تدعاء املس تحرض 

زاةل املس تحرضات الصيدلنية من سلسةل التخزين والتوزيع للمس تحرضات لكسبب  يه معلية حسب أ و اإ

جاثر   جانبية خط ة أ و خماوف من أ ن يكون املس تحرض الصيدلينوجود عيب تصنيعي يف املس تحرض، أ

 مزيّف.

 وقد يكون اجراء الاس تدعاء من الرشكة املصنعة، الوكيل، املوزع أ و من الهيئة العامة للغذاء وادلواء.
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 املس تحرضات املزيفة:

تغي   قيه املس تحرضات الصيدلنية الا تعرضت للزتييف عن طريق الاحتيال ولكشلك متعمد عن طري

املعلومات او املصدر عىل بطاقة التعريف للمس تحرض. الزتييف ممكن يشمل الادوية ال صيةل او اجلنيسة. 

الزتييف يف املس تحرضات يشمل مزييف املس تحرض بنفس املواد الفعاةل الصحيحة و/أ و مزييف املواد 

بتغي  مكية املادة  ف املس تحرضالفعاةل للمس تحرض و/أ و مزييف املس تحرض بدون املادة الفعاةل و/أ و مزيي

 الفعاةل و/أ و بزتييف الغالف اخلاريج للمس تحرض.

 

 قواعد عامة: .4

( عىل مجيع اجلهات عات العالقة بتوزيع املس تحرضات الصيدلنية مس ئولية ضامن جودة 4-1)

املس تحرضات الصيدلنية، وسالمة سلسةل التوزيع يف مجيع املراحل ابتداء من املصنع وانهتاء 

 لشخص املس ئول عن التسلمي للمريو أ و وكيهل.د

دملدونة يف حركة املس تحرضات الصيدلنية أ ثناء مراحل سلسة التوزيع سواء  الالزتام( ين غي 4-2)

 ثاًل.م  الاس تدعاءمن املصنع اإىل الشخص املس ئول عن التسلمي للمريو أ و العكس يف حال 

تربع  ا.دملدونة يف حاةل أ ن املس ت الالزتام( ين غي 4-3)  حرضات الصيدلنية م 

دونة، مثل يف معليات التوزيع مبا يتوافق مع امل الاجهتاد( ين غي عىل مجيع اجلهات عات العالقة 4-4)

درامالإجراءات املتعلقة بتت ع و   اخملاطر ال منية. اإ

 

 تنظمي توزيع وبيع املس تحرضات الصيدلنية: .5

؛ س تحرضات الصيدلنية العمل  ذه املدونة وعكل( ين غي عىل مجيع عوو العالقة بتوزيع امل 5-1)

جت اخملتصني يف ختزين وتوزيع وبيع ونقل املس تحرضات الصيدلنية.  لتنظمي نشا  ال شخاص واملنش 

( ين غي أ ن يكون املس تورد أ و املنش  ة الا تعمل يف جمال التخزين والتوزيع والبيع مرخص هلم 5-2)

 للغذاء وادلواء ويكونوا مس ئولني عن ال نشطة املنفذة من ِق لهم.ل داء معلهم من ق ل الهيئة العامة 

جت املرخص لها بق هلم اس ت اد وتوزيع وختزين وبيع املس تحرضات الصيدلنية. (5-3)  فقط املنش 
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( ين غي عىل حاميل مرخيص توزيع وختزين وبيع املس تحرضات الصيدلنية أ ن يوفروا تكل 5-4) 

 اصةل عىل مرخيص بتوريد أ و بيع تكل املس تحرضات.املس تحرضات من املنش  ة احل

جت 5-5) ىل املنش  ( ين غي عىل املس توردين أ و والكهئم توريد وبيع املس تحرضات الصيدلنية من واإ

 املرخص لها من اجلهة اخملتصة دلتعامل مع املس تحرضات الصيدلنية.

عا  ن املس تورد أ و وكيهل أ و املوزع متعاقد مع منش  ة 5-6) ليات، أ خرى لتنفيذ بعو املهام واملسؤو( اإ

فاإن املهام واملس ئوليات ين غي أ ن مكون يف عقد مكتوم و أ ل تتعارض مع املدونة، وين غي أ ن يكون 

هنام تفتيش دوري من ق ل املس تورد أ و الوكيل أ و املوزع عىل املنش  ة املتعاقد معها للت  كد من أ ن 

 املس ئوليات أ و املهام مطابقة للمدونة.

عا  ن املس تورد أ و وكيهل أ و املوزع متعاقد مع منش  ة أ خرى لتنفيذ بعو املهام واملسؤوليات 5-7) ( اإ

فاملنشاة املتعاقد معها جيب أ ن مكون مرخص لها ب  داء نفس النشا  كام ين غي احلفاظ عىل نفس 

 املعاي .

جت ختزين وتوزيع املس تحرضات الصيدلن 5-8)  ة حسب ي( ين غي أ ن مكون ساعات معل منش 

 متطلبات الهيئة.

نه ين غي اخطار الهيئة حسب التايل:5-9)  ( يف حال نية اغالق املنش  ة، فاإ

يوم، ين غي تسمية خشص املس ئول عن توف  ظروف التخزين  30اعا مدة الإغالق ل مزيد عن  -

 للمس تحرضات الصيدلنية اثناء مدة الإغالق.

قل املس تحرضات الصيدلنية ملنش  ة مرخصة من خالل يوم، ين غي ن 30اعا مدة الإغالق مزيد عن  -

اشهر( و رش  توف  ظروف التخزين والنقل املناس بة  6عقد موثق يش متل عىل املدة )ل مزيد عن 

نه ين غي الترصف ب  حد الطرق التالية:  للمس تحرضات، ويف حال وجود أ دوية خمدرة ومؤثرات عقلية فاإ

 الرمسية. اطاتالاشرت نقل العهدة ملنش  ة أ خرى حسب  -

عادهتا ملس تودع الوكيل أ و املصنع اويل بعد احلصول عىل املوافقة بذكل. -  اإ

عادة تصديرها للجهة املس تورد مهنا بعد احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات الصحية اخملتصة  - اإ

 يف بدل املصدر ل.

 متطلبات الهيئة.بيعها م ارشة ملؤسسة عالجية حكومية أ و خاصة أ و صيدلية حسب  -

عارة. - عارهتا ملؤسسة عالجية حكومية أ و خاصة وفقًا لإجراءات الرمسية لالإ  اإ
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 الهيلك التنظميي والإداري: .6

( ين غي أ ن يتواجد دملنش  ة هيلك تنظميي مناسب ي عّرف لكشلك واحض املهام واملس ئوليات 6-1)

 والعالقات املتبادةل بني املوظفني.

اج ات واملستت ئوليات معرفة لكشتتلك واحض ومفهومة لا شتتخاص املعنيني ( ين غي أ ن مكون الو 6-2)

ومكون مكتوبة كوصتتتتتف وظيفي، ويف م مرحةل من مراحل ستتتتتلستتتتتةل التوريد ين غي أ ن يكون 

 املوظفني عىل عمل اتم و مدربني عل واج اهتم و مس ئولياهتم.

 ة علهيا.وافظ( ين غي تعيني خشص دملنش  ة مؤهل يعمل عىل ضامن تطبيق اجلودة و ا6-3)

هاهمم 6-4) يام مب ية واملوارد الالزمة للق ( ين غي أ ن يكون للموظفني الإداريني و الفنيني الصتتتتتالح

 (8ومسؤولياهتم لإنشاء واحلفاظ عىل نظام اجلودة. )انظر مادة 

( املستت ئوليات امللكفة للشتتخص العامل يف املنشتت  ة ين غي أ ن ل مكون متلكفة حىت ل ت عر ض 6-5)

 املس تحرضات للخطر.جودة 

( ين غي أ ن توضتتع مرتي ات يف املنشتت  ة تضتتمن عدم تعرض الإدارة أ و للضتتغو  التجارية و/أ و 6-6)

ستت ياستت ية و/أ و املالية و/أ و تضتتارم مصتتاحل قد يكون لها أ ثر ستتل  عىل اخلدمة املقدمة أ و عىل 

 سالمة املس تحرضات الصيدلنية.

 ة.املتعلقة لكسالمة املوظفني واملمتلاكت وحامية البيئ ( ين غي وجود اجراءات لا من و السالمة6-7)

 

 املوظفني: .7

ة ( ين غي عىل مجيع املوظفني العاملني يف جمال التوزيع والتخزين والبيع للمس تحرضات الصيدلني7-1)

دّربني ومَؤهلني ملتطلبات أ سس التوزيع والتخزين اجليدة، كام أ ن التدريب جيب أ ن يكون  أ ن يكونوا م 

(، كام ين غي أ ن يتدرم املوظف ويقمّي لكشلك مس متر عىل SOPاجراءات العمل القياس ية ) موثق يف

همامه وفقًا لربانمج مكتوم، دلإضافة اإىل عكل أ ن يشمل تدريب املوظف عىل الكشف عن 

املس تحرضات املزيفة و منع دخولها لسلسةل التوريد، وين غي حفن مجيع جسالت التدريب الا تشمل 

 دريب وأ سامء املتدربني املشاركني يف الربانمج.موضوعات الت
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(  موظفو احصام القرار املعنيني يف ختزين وتوزيع املس تحرضات الصيدلنية ين غي أ ن يكون 7-2)

دللم القدرة واخلربة املناس بة فامي يتعلق مبس ئولية الت  كد من أ ن خطوات ختزين وتوزيع املس تحرضات 

 الصيدلنية تمت دلشلك الصحيح.

(  ين غي أ ن يكون عدد للموظفني املؤهلني العاملني يف مجيع مراحل توزيع وختزين وبيع 7-3)

 املس تحرضات الصيدلنية  ٍف لضامن اوافظة عىل  سالمة وجودة املنتج.

 (   ين غي التقيد بلوا  و اشرتاطات املؤهالت و اخلربة دلى اجلهات احلكومية املعنية.7-4)

عاملني مع مواد خطرة )مثل مواد نشطة للغاية، املواد املشعة، اخملدرات أ و أ ي (  املوظفني املت7-5)

 ( جيب أ ن يتلقوا تدريبًا خاصًا للتعامل مع هذه املواد.لالش تعالمواد خطرة قابةل 

( املوظفني العاملني يف جمال توزيع وختزين وبيع املس تحرضات الصيدلنية ين غي هلم ارتداء 7-6)

نشطة الا اارسوهنا، وأ يضاً العاملني مع املواد اخلطرة مثل الا حتتوي عىل مو املاللكس املناس بة  اد لا 

 اكن أ ن مكون نشطة أ و سامة. 

( ين غي وضع اجراءات للعادات الصحية للعاملني والا تتعلق دل عامل الا يقومون  ا، وين غي 7-7)

 أ ن تش متل عىل الصحة والنظافة واملاللكس للعاملني.

جراءات ورشو  التوظيف، مثل العقود، املوظفني املؤقتني و أ يضًا من دللم صالحية ( ا7-8)

الوصول للمس تحرضات الصيدلنية، ين غي أ ن تصمم وت دار ملنع وصول املس تحرضات الصيدلنية 

جت الغ  مرصح هلم.  لا شخاص أ و املنش 

ت ه  م أ و شخاص اذلين يش ( ين غي توف  اجراءات ت  ديبية يف املنش  ة، ملنع والتصدي لا  7-9)

 . أ و التالعب يف أ ي مس تحرض والاختالساملتورطني يف أ ي نشا  يتعلق دلزتوير أ و الغش 

( ين غي تواجد املس ئولني عن ختزين وتوزيع املس تحرضات الصيدلنية )مثل مدير املس تودع( 7-10)

 خالل  مل ساعات العمل اوددة يف الرتخيص.

 

 نظام اجلودة: .8

ن غي أ ن يتوفر يف املنش  ة س ياسة للجودة مكتوبة ومعمتدة من ق ل ادارة املنش  ة تصف (   ي 8-1)

 بصورة شامةل الرؤاي وأ هداف املوزع املتعلقة دجلودة.
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(   ين غي أ ن يشمل نظام اجلودة يف املنشاة عىل الهيلك التنظميي للمنش  ة، اجراءات العمل، 8-2)

علقة ا تضمن ب  ن املنتج أ و اخلدمة املقدمة ومجيع الواثئق املتالوسائل وال عامل التنظميية الالزمة وال

  ام تل  متطلبات اجلودة املعمتدة.

جراءات حمددة لضامن تبليغ الوكيل احلرصي للمس تحرض 8-3) (  ين غي أ ن يشمل نظام اجلودة عىل اإ

عا  ن خمتلفا عن الرشكة املصنعة(، واجلهات التنظميية اولية أ و  لية، فضاًل عن ادلو الصيدلين )اإ

غ ها من السلطات اخملتصة، عىل الفور يف حال ثبت أ و اشت ه يف أ ن املس تحرض الصيدلين مزيف 

جمنة ومعزوةل، وحمددة لكشلك واحض ملنع  أ و به عيب. كام جيب أ ن يمت ختزين هذه املنتجات يف منطقة أ

 مزيد من التوزيع أ و البيع.

جراءات الفسح والا تضمن( ين غي توف  اجراءات ادارية وف 8-4)   نية معمتدة لعمليات الرشاء واإ

أ ن املس تحرضات الصيدلنية يمت رشاءها أ و اس ت ادها من املس توردين املعمتدين وتوزيعها من ق ل 

جت أ و الرش ت املرخصة من ق ل الهيئة.  املنش 

لعاملية مثل شهادة ا( ي نصح حصول املنش  ة عىل شهادات واعرتافات تتعلق دجلودة من املنظامت 8-5)

( ولكن ل تعترب هذه الشهادات بديل للتقييد مبدونة ممارسة أ سس التوزيع والتخزين ISOال يزو )

( املتعلقة دملس تحرضات GMP( واملبادئ املعمول  ا يف أ سس التصنع اجليد )GDSPاجليدة )

 الصيدلنية.

( ين غي أ ن ت دار لكشلك فّعال اجراءات الت  كد من م  مونية وسالمة املس تحرضات الصيدلنية 8-6)

ل يف أ حد املنافذ اولية أ و ادلولية. كام ين غي توف  اجراءات مكتوبة يف حا الانتظارأ ثناء العبور أ و 

 اشت اه أ و اكتشاف مزوير أ و مزييف للمس تحرضات الصيدلنية.

جت الا متارس ختزين و/أ و توزيع وبيع املس تحرضات الصيدلنية  أ ن تقوم( ين غي عىل 8-7)  املنش 

ير بني م فرتة وفرتة  بتقيمي اخملاطر اومتةل عىل جودة وسالمة املس تحرضات الصيدلنية، وين غي تطو 

 اطر.نظام اجلودة وحتديله دوراًي ملواهجة اخملاطر اجلديدة الا مت حتديدها من خالل معلية تت ع اخمل

 

 تت ع املنتجات واملس تحرضات الصيدلنية

جمنة وشفافة لتت ع املس تحرضات الصيدلنية يف مجيع مراحل 8-8) (  ين غي تعزيز اللوا  ب  نظمة أ

سلسةل التوريد والتوزيع ، ويه مسؤولية مشرتكة بني ال طراف املعنية. وجيب أ ن يكون هنام 
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 املس تحرضات الواردة واملوزعة وعكل لتسهيل حسب املس تحرضاجراءات مكتوبة لضامن معلية تت ع  

 .يف حاةل الاس تدعاء

ىل نوع املنتج، ع دلعامتد(  ين غي حتديد مجيع ال طراف املشاركة يف سلسةل التوريد، وعكل 8-9)

 وعىل الس ياسات والترشيعات اولية.

اكن  لنية دللا واثئق( ين غي وضع  اجراءات للت  كد من أ ن مجيع املس تحرضات الصيد8-10)

اس تخداهما لتت عها طوال مراحل التوزيع من الرشكة املصنعة/املس تورد اإىل اجلهة املس ئوةل عن بيع أ و 

ىل املريو أ و الوكيل. السجالت الا تشمل توارخي انهتاء الصالحية وأ رقام التشغيالت  توريد املنتج اإ

 لية التت ع.قد مكون جزءاً من واثئق التوزيع الجمن وقد تسهل مع 

(  ين غي توف  اجراءات للتعرف عىل املس تحرضات املزورة أ و املزيفة سواء لكشلك مرم أ و 8-11)

غي أ ن تش متل عىل دملس تحرض ين  الاشت اهدلتحليل اخملربي. والإجراءات املفرتض اتباعها يف حال 

بالغ الوكيل أ و املرجع املطبوع عىل غالف العبوة اخلارجية )يف حال اخ  (، والهيئة تالفه عن املصنّعاإ

 (19العامة للغذاء وادلواء وأ يضًا للجهات احلكومية املعنية. )انظر دلتفصيل مادة 

(  ين غي أ ن يكون نظام التعرف عىل املس تحرضات املزورة أ و املزيفة )يفّضل نظام مرمزي 8-12)

 زين.وزيع والتخعاملي( مناسب ومشرتم مع مجيع ال طراف املعنية يف سلسةل التوريد والت

 

 املباين والتخزين: .9

 تطبق يف مجيع مراحل التخزين والتوزيع. (GSP)(  أ سس ممارسة التخزين اجليدة 9-1)

 

 املباين:
(  ين غي أ ن يكون موقع املس تودع يف املنطقة اخملصصة من ق ل اجلهة اخملتصة لإقامة املس تودعات 9-2)

هات ختصص لها مناطق خاصة للمس تودعات من ق ل اجل وتس تثىن من عكل املدن واوافظات الا مل 

 اخملتصة.

(   ين غي أ ن يكون املبىن جيد العزل حرارايً ومائياً وجيد الهتوية ويتوفر به املاء والكهردء، وأ ل 9-3)

 ( أ متار وأ ن جيهز ب  بوام حممكة الغلق.3يقل الارتفاع عن ثالثة )
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ف للمياه ، ويف حاةل وجود فتحات ترصيفالتنظي (   ين غي أ ن مكون أ رضيات املس تودع سهةل9-4)

لهيا الروافع أ ثناء احلركة داخل  ين غي أ ن مكون حممكة الإغالق من اخلارج وموزعة يف أ ماكن ل تصل اإ

 املس تودع.

 (   جيب عدم وجود مصدر للنار والتدخني مع وضع لوحات ارشادية ملنع التدخني.9-5)

أ كر خمصص لس تالم و تسلمي املس تحرضات الصيدلنية (   يكون للمس تودع مدخل أ و 9-6)

عّرفة بلوحات واحضة.  منفصل عن منطقة التخزين مع وجود خمارج طوارئ م 

(   يف حال وجود مس تحرضات حتتاج اإىل تربيد يف اللالجة أ و الفريزر )حسب توصية الرشكة 9-7)

نه ين غي توف  مودل كهردم احتياطي يتشغل اتوما قطاع الكهردء. للتفصيل تيكياً يف حال انالصانعة( فاإ

 يرىج مراجعة:

 

)Guidance for the Storage and Transport of Time and Temperature Sensitive 

Pharmaceutical Products  (  

 

(   ين غي أ ن مكون اللوحة التعريفية للمس تودع يف ماكن واحض خارج املس تودع دللغة العربية 9-8)

مرت  وأ ن حتتوي عىل امس املس تودع، نشا  املس تودع، ساعات X 1,5مرت 3وأ ل تقل أ بعادها عن 

 العمل ورمق الهاتف والفاكس.

لتخزين، التعديل أ و التوسعة عىل مناطق ا(  ين غي اخطار الهيئة ق ل القيام ب  عامل الرتممي أ و 9-9)

س تحرضات لضامن عدم ت  ثر امل  الاحرتازيةمهنا والإجراءات  لالنهتاءمع توضيح ال عامل واملدة املقرتحة 

 الصيدلنية.

 

 مناطق التخزين:
الالزمة ملنع الغ  مرصح هلم دخول مناطق التخزين. كام ين غي  الاحتياطات( ين غي اختاع 9-10)

جمنة وفعاةل.  عىل املوظفني التقيد لكس ياسات املنش  ة للحفاظ عىل بيئة معل سلمية، أ

مرتاً مربعًا، وأ ن ل تقل املسافة بني السقف  60(  ين غي أ ن ل تقل مساحة التخزين عن 9-11)

 اً.وأ قىص ارتفاع للتخزين عن مرتاً واحد

 ( ين غي تقس مي املس تودع اإىل:9-12)
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منطقة اس تالم وتسلمي منفصةل عن منطقة التخزين لكشلك انع دخول العوامل اخلارجية  (أ

حاوايت  ق اللس ت و التسلمي، وين غي أ ن مكون جمهزة  الاس تالمملنطقة التخزين اثناء 

عا لزم ال مر( ق ل ختزيهنا.  املس تحرضات الصيدلنية وتنظيفها )اإ

 وحمددة مساحات التخزين. رفوفختزين عات  منطقة (ب

 منطقة جحر مغلقة و منعزةل للتالف أ و املنهتيي الصالحية. (ت

 (.Recallمنطقة خمصصة ومنعزةل للمس تحرضات املس تدعاة ) (ث

 منطقة خمصصة ومنفصةل لتخزين العينات اجملانية. (ج

 الجخر. ن( يف حال الرتخيص لإكر من نشا  ين غي فصل م نشا  يف قسم مس تقل ع9-13)

( ين غي أ ن مكون منطقة التخزين نظيفة وجافة وعات درجة حرارة ورطوبة مضن احلدود 9-14)

املق وةل. وين غي ختزين املس تحرضات الصيدلنية يف مناطق حيث ل تالمس ال رض وبطريقة يسمح 

 لنظافة والصيانة.ابتنظيفها وتفتيشها. واملنصات )الطبليات( ين غي أ ن مكون يف حاةل جيدة من حيث 

( ين غي أ ن يت  كد الشخص املس ئول عن ختزين املس تحرضات الصيدلنية ب  ن مناطق التخزين 9-15)

وملحقاهتا يمت تنظيفها لكشلك دوري، وين غي توف  نظام ملاكحفة احلرشات والقوارض أ و التعاقد مع 

 رشكة متخصصة للقيام دملهمة لكشلك دوري.

ت ناطق اخملصصة للمس تحرضات التالفة و منهتية الصالحية، املس تحرضا(  ين غي ان مكون امل 9-16)

لهيا عن طريق الاشخاص املرصح هلم  املس تدعاة ، العينات اجملانية حمددة و معرفة واكن الوصول اإ

 فقط.

لكرتوين مؤهل ومعاير بدياًل عن احتياطات الفصل أ و العزل يف 9-17) (  يف حال توف  نظام اإ

  غي أ ن يكون مساٍو دلرجة ال من والصالحية.مناطق التخزين ين 

( ين غي توف  أ هجزة الكرتونية لقياس درجة احلرارة والرطوبة يف مناطق التخزين واللالجات 9-18)

واجملمد )الفريزر( يمت معايرهتا لكشلك دوري لضامن أ ن مكون درجة احلرارة والرطوبة مضن احلدود 

ة احلرارية رة والرطوبة يف أ ماكن وارتفاعات خمتلفة وفقًا للخريطاملق وةل، ويمت توزيع أ هجزة قياس احلرا

( والا توحض املناطق ال كر احامتلية تذبذم Temperature Mappingاملعمتدة للمس تودع )

 دلرجات احلرارة. ين غي أ ن تقوم هذه ال هجزة بتسجيل القراءات ملدة ل تقل عن س نة.
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ات لالجة واجملمد )الفريزر( املس تخدمة لتخزين املس تحرض ( ين غي توف  أ هجزة انذار يف ال 9-19)

 الصيدلنية تعمل عند ارتفاع أ و اخنفاض درجة احلرارة ويمت معايرهتا دوراًي.

 (  ين غي أ ن ل يمت الاحتفاظ دملس تحرضات الصيدلنية التالفة أ و املنهتية الصالحية مبدة مزيد9-20)

تالفها عن طريق التعا عن س نة من اترخي مالحظة التلف أ و اترخي قد انهتاء الصالحية، عىل أ ن يمت اإ

 مع رشكة متخصصة للتخلص من النفاايت الطبية.

( م ارشًة يف املاكن Recall( ين غي أ ن يمت ختزين املس تحرضات الصيدلنية املس تدعاة )9-21)

ء وادلواء، ااخملصص لها ويكون لها جسالت خاصة، حىت ي بت يف أ مرها من ق ل الهيئة العامة للغذ

 وين غي أ ن مكون يف درجة حرارة ورطوبة مضن احلدود املق ول لها.

( ين غي ختزين العينات اجملانية يف املاكن اخملصص لها مضن حدود درجة احلرارة والرطوبة 9-22)

 املق ول لها ويكون لها جسالت خاصة.

ملس تحرضات رة أ و احلساسة أ و ا( ين غي ختزين املواد املشعة أ و املس تحرضات الصيدلنية اخلط9-23)

)سوائل صلبة، سائةل أ و غاز مضغو ( يف أ ماكن خمصصة ختضع  الانفجارأ و  لالش تعالالقابةل 

 لإجراءات أ من وسالمة اضافية.

( ين غي التعامل مع ختزين املس تحرضات الصيدلنية بطريقة متنع التلوث أ و اخللط أ و تداخل 9-24)

 املواد.

اء ام يضمن بيع وتوزيع املس تحرضات الصيدلنية ال قرم يف اترخي انهت( ين غي توف  نظ9-25)

من عكل ،حسب م حاةل، رشيطة توف  نظام انع  يس تثىن(. وقد FEFOالصالحية ق ل ال بعد )

 بيع وتوزيع املس تحرضات منهتية الصالحية.

جراءات مكتوبة للتعامل مع املس تحرضات التالفة أ و املت9-26) مة حيث تنقل حط( ين غي توف  اإ

ماكن املعزوةل اخملصصة لها.  م ارشًة لا 

 ( ين غي توف  اضاءة  فية يف مناطق التخزين للقيام جبميع ال عامل بدقة وأ مان.9-27)

س التوزيع أ س لشرتاطات( يف حاةل ختزين ال دوية اخملدرة و املؤثرات العقلية، دلإضافة 9-28)

   التالية: والتخزين اجليد، لبد من توفر الرشو

 أ ن حتفن وفقًا ملواصفات ورشو  التخزين الا قررهتا الرشكة الصانعة. (أ
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أ ن يكون احلفن يف خزنة أ و منطقة ختزين معزوةل داخل املنش  ة املرخص لها  (ب

 دلجتار دل دوية اخملدرة واملؤثرات العقلية.

أ ن مكون هذه اخلزنة )أ و منطقة التخزين( خمصصة لتخزين املواد اخملدرة  (ت

 واملؤثرات العقلية فقط ولها جسالت خاصة.

أ ن مكون هذه اخلزنة )أ و منطقة التخزين( حممكة الإغالق، وأ ل يرتم جمال خللعها  (ث

نذار أ مين منفصل للحامية.  أ و كرسها أ و نقلها، وأ ن مزود بنظام اإ

أ ن مكون منطقة التخزين مش يدة من اخلرسانة مزودة بوحدات مكييف منفصةل    (ج

 )س بليت(.

 

 التخزين و مراق ة اخملزون: ظروف
 (  ين غي ختزين املس تحرضات الصيدلنية وفقًا لتوصيات الرش ت الصانعة.9-29)

( ين غي ان يتواجد يف املنش  ة  فة التجهزيات والإماكنيات مثل ) مناس بة درجات احلرارة 9-30)

ين غي الاحتفاظ  والرطوبة( ليتس ىن ختزين مجيع املس تحرضات الصيدلنية يف ظروف مناس بة. كام

 بقراءات درجات احلرارة والرطوبة وخصوصًا للمس تحرضات احلساسة لبعو ظروف التخزين.

( ين غي أ ن مكون قراءات درجات احلرارة والرطوبة متوفرة دملس تودع عند الطلب وأ ن مكون 9-31)

مت لكشلك ب ان تفرتات القراءة واحضة. معايرة اهجزة قياس درجات احلرارة والرطوبة الإلكرتونية جي

دوري يف فرتات مكون حمددة مس بقًا وين غي الاحتفاظ بواثئق تكل املعايرات. كام ين غي عىل املنش  ة 

 حفن قراءات درجات احلرارة والرطوبة ملدة س نة واحدة من بعد اترخي انهتاء املس تحرض. 

سجةل يف مكيات امل ( ين غي الت  كد لكشلك دوري من مكيات اخملزون الفعيل ومقارنهتا مع ال 9-32)

 السجالت.

( يمت مراجعة مكيات اخملزون للت  كد من عدم وجود خلط غ  مقصود او خط   أ ثناء الاس تالم 9-33)

او رسقات او اختالسات للمس تحرضات الصيدلنية. وين غي ان مكون هذه املراجعات بناًء عىل 

عد اترخي ت ملدة س نة واحدة من باجراءات مكتوبة. كام ين غي ان حتفن السجالت املتعلقة دملراجعا

 انهتاء املس تحرض. 
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 املركبات واملعدات: .10

( ين غي للمركبات واملعدات املس تخدمة يف توزيع أ و ختزين أ و التعامل مع املس تحرضات 10-1)

الصيدلنية أ ن مكون مناس بة لهذا الغرض وجمهزة لكشلك مناسب ملنع أ ي ظروف قد تؤثر عىل جودة 

 رضات.وم  مونية هذه املس تح

( ين غي أ ن يكون تصممي واس تخدام املركبات واملعدات لدف لتقليل خطورة ال خطاء وأ ن 10-2)

مكون سهةل التنظيف والصيانة وعكل لتجنب أ ي تلوث أ و مكّون الغبار أ و ال وساخ أ و أ ي ت  ث  ضار 

 قد يؤثر عىل جودة املس تحرضات الصيدلنية اثناء توزيعها.

( GPSي اس تخدام وسائل التقنية احلديلة، مثل هجاز حتديد املواقع )( قدر الإماكن ين غ10-3)

ومفتاح ايقاف حمرم املركبة م ارشة، والا من ش  هنا تعزيز اوافظة عىل سالمة املس تحرضات 

 الصيدلنية اثناء تواجدها دملركبة.

ةل التعاقد مع ا( ختصيص املركبات واملعدات الا تتعامل مع املس تحرضات الصيدلنية، ويف ح10-4)

 رش ت نقل متخصصة ين غي أ ن مكون الرشكة ومعداهتا متوافقة مع متطلبات هذه املدونة.

نه ين غي 10-5) ( يف حال اس تخدام مركبات أ و معدات غ  خمصصة للمس تحرضات الصيدلنية فاإ

ي القيام غتوف  اجراءات هتدف للت  كد من أ ن سالمة وجودة املس تحرضات لن تت  ثر أ ثناء النقل. وين 

 دلت  كد من متابعة وتوثيق اجراءات التنظيف.

( ين غي اختاع مجيع الاحتياطات وتوف  الاجراءات الالزمة الا تضمن عدم ت  ثر جودة 10-6)

 وسالمة املس تحرضات أ ثناء النقل.

( يف حاةل التعاقد مع طرف اثلث للنقل، ين غي كتابة عقد أ و اتفاق ينص عىل اختاع 10-7)

والإجراءات الالزمة لضامن حامية وحفن املس تحرضات الصيدلنية مبا يف عكل حفن  الاحتياطات

 متوافق مع متطلبات هذه املدونة. التفاقالسجالت والواثئق. ين غي أ ن يكون العقد أ و 

ما لص لالس تخدام( ين غي عدم اس تخدام املركبات واملعدات الغ  صاحلة 10-8) ق بطاقة وين غي اإ

 بذكل أ و ازالهتا من اخلدمة.علهيا 

(  ين غي توف  اجراءات معل لتشغيل وصيانة املركبات واملعدات املس تخدمة يف معلية التوزيع 10-9)

 مبا يف عكل التنظيف واحتياطات السالمة.

 ( ين غي أ ن تظل املركبات واحلاوايت واملعدات نظيفة وجافة وخالية من النفاايت املرتامكة.10-10)
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ين غي أ ن مكون املركبات واحلاوايت و املعدات خالية من القوارض واحلرشات والطيور ( 10-11)

وغ ها من الجفات. وين غي توف  اجراءات مكتوبة ملاكحفة القوارض واحلرشات. كام أ ن مواد التنظيف 

 والتعقمي جيب أ ن ل يكون لها ت  ث  عىل جودة املس تحرضات الصيدلنية.

وات املس تخدمة لتنظيف املركبات ين غي أ ل تشلك مصدراً للتلوث. وين غي ( املعدات وال د10-12)

 موافقة الإدارة عىل املواد املس تخدمة يف التنظيف.

( ين غي الاهامتم بتصممي واس تخدام ونظافة وصيانة مجيع املعدات الا تس تخدم يف التعامل 10-13)

 ن.مع املس تحرضات الصيدلنية الغ  حمفوظة يف صناديق الشح

( عندما تتطلب املس تحرضات الصيدلنية ظروف ختزين خاصة )مثل درجة حرارة أ و 10-14)

نه ين غي توف ها، حفصها، مراق هتا  رطوبة( ختتلف عن الظروف اخلارجية املتوقعة أ ثناء النقل فاإ

ناء ث وتسجيلها وحفظها ملدة س نة واحدة من بعد اترخي انهتاء املس تحرض، وين غي توف ها عند الطلب أ  

 التفتيش من ق ل الهيئة العامة للغذاء وادلواء.

( ين غي معايرة ال هجزة املس تخدمة لتسجيل درجات احلرارة والرطوبة يف املركبات واحلاوايت 10-15)

 أ ثناء النقل لكشلك دوري.

( ين غي أ ن مكون املركبات و احلاوايت عات سعة مناس بة للتخزين امل نظم للفئات اخملتلفة 10-16)

 املس تحرضات الصيدلنية أ ثناء النقل.من 

جلية لفصل املس تحرضات املرفوضة أ و املس تدعاة أ و املسرتجعة أ ثناء النقل 10-17) ( ين غي توف  أ

حاكم، وضع علهيا ملصقات واحضة و توف   وكذكل الا يتش به يف أ هنا مزيفة. كام جيب ختزيهنا دإ

 السجالت واملستندات ادلامعة ذلكل.

وف  اجراء انع ال شخاص الغ  مرصح هلم ددلخول أ و العبث دملركبات أ و املعدات ( جيب ت10-18)

 ملنع الرسقة أ و الإختالس.

 

 حاوايت الشحن وملصقاهتا: .11

( ين غي توزيع وختزين املس تحرضات الصيدلنية يف حاوايت حشن ليس لها أ ي ت  ث  سل  11-1)

أ و  محلاية الاكفية من العوامل اخلارجية مثل التلوثعىل جودة املس تحرضات، وين غي أ ن توفر لها ا

 اختالف درجة احلرارة املوىص  ا.
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( ين غي وضع ملصقات لكشلك واحض عىل حاوايت الشحن توفر معلومات  فية عن ظروف 11-2)

جمن  التخزين والتحذيرات اخلاصة )كرموز السالمة(، وعكل لضامن أ ن يمت التعامل معها لكشلك حصيح وأ

 ال وقات كام ين غي أ ن تتضمن امللصقات حمتوايت احلاوية ومصدرها.يف مجيع 

( ين غي عكر الظروف اخلاصة يف معلية النقل أ و التخزين عىل ملصق حاوية الشحن. عند 11-3)

نه ين غي عكر امس وعنوان املصنع، ظروف النقل  تصدير املس تحرضات الصيدلنية خارج بدل املنش   فاإ

 ة مثل رموز السالمة عىل ملصق احلاوية.اخلاصة و أ ي متطلبات خاص

( يفضل اس تخدام الرموز املتعارف علهيا دولياً و حملياً يف ملصق احلاوية، مثل ال سامء ورموز 11-4)

 ال كواد.

( ين غي بذل اهامتم خاص عند اس تخدام الللج اجلاف يف حاوايت الشحن، والت  كد من عدم 11-5)

باتية الصيدلنية والللج اجلاف مما قد يؤثر سلبًا عىل جودة وث وجود اتصال م ارش بني املس تحرضات 

 املس تحرضات.

جراءات مكتوبة للتعامل مع احلاوايت التالفة أ و املكسورة، والتعامل مع 11-6) ( ين غي توف  اإ

 احلاوايت اوتوية عىل املس تحرضات السامة واخلطرة.

 

 والرصف: الاس تالم .12

ات الصيدلنية اإل عىل ال شخاص املرصح هلم واجلهات املرخص ( ل تباع أ و توزع املس تحرض 12-1)

 لها نظامياً، ين غي احلصول عىل الرتخيص ق ل توزيع املس تحرضات الصيدلنية عىل اجلهات الطالبة.

( ين غي الت  كد ق ل رصف املس تحرضات الصيدلنية من أ ن ال شخاص أ و اجلهات املس تلمة 12-2)

 نية ين غي أ ن توزع وفقًا لظروف التخزين والتوزيع املناس بة.تدرم ب  ن املس تحرضات الصيدل

ل بعد اس تالم طلب تسلمي أ و جتديد 12-3) ( ين غي عدم نقل أ و رصف املس تحرضات الصيدلنية اإ

 لطلب سابق موثق.

( ين غي توف  اجراءات معل مكتوبة لرصف املس تحرضات الصيدلنية حيث ت  خذ بعني 12-4)

يق حرضات وأ ي احتياطات خاصة ين غي اتباعها. واملس تحرضات الا قيد التعل طبيعة املس ت الاعتبار

 (.3-6لسبب ما، يتطلب رصفها من ق ل الشخص املس ئول عن المكيات. )انظر مادة 
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( ين غي أ ن بتوي نظام الصادر والوراد دملس تودع والسجالت املس تخدمة يف الرصف أ و 12-5)

 عىل املعلومات التالية: الاس تالم

، امس اجلهة املرسةل أ و املس تلمة، المكيات املرصوفة واملس تلمة الاس تالمرخي الرصف أ و ات -

ملس تحرض، العلمي، مركزي ا الامسواملتبقية دملس تودع، امس الناقل )يف حاةل طرف اثلث(, 

أ و  س تالمالاالشلك الصيدلين، اترخي الصنع وانهتاء الصالحية، ورمق التشغيةل، وتوقيع 

 الرصف.

( ين غي أ ن حتتوي جسالت الرصف عىل معلومات  فية تتيح تت ع املس تحرضات الصيدلنية 12-6)

 وأ يضًا التحقيق عن املس تحرضات املزيفة أ و املشت ه  ا. الاس تدعاءوتسهل معلية 

( ين غي اختيار طرقًا للنقل )دلإضافة للمركبات( تتناسب مع ظروف املناخ )يؤخذ بعني 12-7)

غ ات املناخية املومسية(. نقل املس تحرضات الصيدلنية الا تتطلب درجة حرارة حممكة، الت الاعتبار

 ين غي أ ن يمت دلتقيد دملتطلبات خالل التخزين والنقل.

ثناء عكل. والظروف أ   دلحتياجات( ين غي وضع جدول زمين ومسار لرحةل النقل مع التقيد 12-8)

اخملاطر  ارالاعتبارات منظمة وواقعية عىل أ ن يؤخذ بعني وين غي أ ن مكون اجلداول الزمنية واملس

 ال منية عند ختطيط اجلداول واملسارات.

( ين غي الت  كد من أ ن اجلهات املس تلمة للمس تحرضات الصيدلنية عات سعة تس توعب 12-9)

 المكيات املطلوبة.

شلك منظم ملنع لك ( ين غي حتميل املس تحرضات الصيدلنية للمركبات واحلاوايت بعناية و 12-10)

التلف وتقليل اخملاطر ال منية. وين غي بذل اهامتم اكرب خالل التحميل والتزنيل ملنع التلف 

 للمس تحرضات.

 نهتاءالا( ين غي عدم اس تالم أ و تسلمي املس تحرضات الصيدلنية منهتية الصالحية أ و قريبة 12-11)

 الا يتوقع انهتاء صالحيهتا ق ل وصولها للمريو.

والت  كد من الشلك اخلاريج وسالمة العبوات و  الاس تالمين غي تدقيق م حشنة عند  (12-12)

 امللصقات.
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 (:Transitالنقل ومناطق العبور ) .13

( ين غي أ ن مكون أ غلفة املس تحرضات الصيدلنية وحاوايت الشحن مؤمنة حىت متنع الوصول 13-1)

لإختالس أ ثناء للمركبات والسائق ملنع الرسقة أ و االغ  مرصح به، وين غي توف  وسائل أ منية اضافية 

 النقل.

( ين غي أ ن مكون حشنة املس تحرضات الصيدلنية مدمعة دملستندات والواثئق لتسهيل 13-2)

تباعها من  التعرف والتحقق من تطابقها مع متطلبات الهيئة. كام أ ن ال نظمة واجراءات العمل ي لزم اإ

 وف  ال من للمس تحرضات الصيدلنية.ق ل مجيع املعنيني يف النقل لت

( ين غي ابالغ املس ئولني عن النقل عن مجيع ظروف املس تحرضات الصيدلنية اخلاصة 13-3)

 دلتخزين والنقل. كام ين غي التقيد جبميع متطلبات التخزين والتوزيع اثناء مراحل التخزين املؤقتة يف

 النقل.

جراءات الا تضمن:( ين غي نقل وختزين املس تحرضات الصي13-4)  دلنية وفقًا لالإ

 عدم ضياع هوية املس تحرضات الصيدلنية. -

جخر. -  عدم تلوث املس تحرض أ و تداخل مركيباته من مس تحرض أ

 .الاختالس، الكرس، الرسقة أ و الانساكمالالزمة ملنع  الاحتياطاتتوف   -

مس تحرضات ( لل Cold Chainتوف  الظروف التخزينية املناس بة، مثل: سلسةل التربيد ) -

 احلّساسة للحرارة.

عا لوحن أ ي 13-5)  ( ين غي احلفاظ عىل ظروف التخزين مضن احلدود املق وةل أ ثناء معلية النقل. واإ

بالغ  نه ين غي اإ جتاوز أ و اختالفات أ ثناء النقل من خالل ال شخاص أ و اجلهات املس ئوةل عن النقل فاإ

نه مت مالحظته من ق ل املس تمل الاختالفأ و الوكيل أ و املوزع أ و املس تمل، ويف حال أ ن التجاوز   فاإ

بالغ الوكيل أ و املوزع. ين غي التواصل مع الرشكة الصانعة للحصول عىل املعلومات اخلطوات  ين غي اإ

 املناس بة الا جيب اتباعها.

( عندما يتطلب ظروف خاصة أ ثناء النقل )مثل درجة احلرارة أ و الرطوبة( ختتلف عن 13-6)

نه ين غي عىل املصنع عكرها عىل امللصقات وتت عها وتسجيلها.املتعارف عليه ف  اإ
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 ( ين غي توف  اجراءات مكتوبة للتقيص والتعامل مع فشل حتقيق متطلبات التخزين املطلوبة،13-7)

 مثل: جتاوزات يف درجات احلرارة.

أ ي  و( النقل للمس تحرضات الا حتتوي عىل مواد مرضة، مثل: مواد سامة، مواد مشعة، أ  13-8)

جمنة وخمصالانفجارأ و  لالش تعالمواد خطرة حتتوي عىل مواد قابةل  صة ، ين غي ختزيهنا يف أ ماكن أ

جمنة عن طريق حاوايت ومركبات مصممة لكشلك مناسب.   ذلكل، ونقلها بطريقة أ

( ين غي أ ن تنقل ال دوية اخملدرة واملؤثرات العقلية حسب اشرتاطات الهيئة ويف حاوايت 13-9)

جمنة مع توف  ظروف التخزين اخلاصة للك مس تحرض. ووسائل نقل  أ

( ين غي توف  اجراءات معل مكتوبة لتنظيف الإنساكدت يف أ قرم فرصة ملنع تلوث ورضر 13-10)

 املس تحرضات الصيدلنية.

جلية لفصل املس تحرضات املرفوضة أ و منهتية الصالحية أ و املس تدعاة أ و 13-11) ( ين غي توف  أ

(  وكذكل الا يشت ه يف أ هنا مزيفة. كام جيب ختزيهنا Transitمناطق العبور )املسرتجعة أ ثناء 

حاكم، وضع علهيا ملصقات واحضة ومكون مصحوبة دلسجالت واملستندات ادلامعة.  دإ

( ين غي أ ن تبقى احلاوايت واملركبات نظيفة وجافة من ادلاخل أ ثناء وجود املس تحرضات 13-12)

 (.Transit) الصيدلنية يف مناطق العبور

( ين غي أ ن تصمم ال غلفة اخلارجية للمس تحرضات الصيدلنية وحاوايت الشحن لكشلك انع 13-13)

 التلف للمس تحرضات أ ثناء النقل كام ين غي احاكم الإغالق بنظام ال ختام.

( ين غي عىل السائقني التعريف ب  نفسهم وعكل بعرض املستندات الالزمة الا ترصح هلم 13-14)

 محلوةل.بنقل ا

( يف حال تلف احلاوايت الا تنقل املس تحرضات أ و أ ي مشلكة حتدث اثناء مناطق 13-15) 

نه ين غي تسجيلها والتحقيق خبصوصها وابالغ الهيئة بذكل.Transitالعبور )  (، فاإ

( مصحوبة Transit( ين غي أ ن مكون املس تحرضات الصيدلنية أ ثناء مناطق العبور )13-16) 

 اخلاصة  ا.دملستندات 

( ين غي توف  أ هجزة الكرتونية حسب اشرتاطات الهيئة وعكل لقياس درجة احلرارة والرطوبة 13-17)

يف املركبات أ و حاوايت التخزين أ ثناء النقل ويكون مفّعل من وقت النقل حىت وصول الشحنة، ويمت 

ًا للخريطة ارتفاعات وفقمعايرهتا لكشلك دوري حيث توزع أ هجزة قياس احلرارة والرطوبة يف أ ماكن و 

 (.Temperature Mappingاحلرارية املعمتدة )
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لكسجالت درجات احلرارة والرطوبة للمس تحرضات الصيدلنية الا مت  الاحتفاظ( ين غي 13-18)

 نقلها ملدة صالحية املس تحرض دلإضافة لس نة واحدة.

 

 السجالت والواثئق: .14

فن يف املنش  ة املس ئوةل 14-1) مجيع أ صول  عن ختزين وتوزيع املس تحرضات الصيدلنية( ين غي أ ن حت 

 الرتاخيص واملستندات املتعلقة  ا.

 ملس تحرضاتا( ين غي توف  اخلمت اخلاص املعمتد دملنش  ة املس ئوةل عن توزيع وختزين 14-2)

 الصيدلنية.

دلنية ي( املتعلقة بتخزين وتوزيع املس تحرضات الص SOP( ين غي أ ن مكون اجراءات العمل )14-3)

 اخلاصة دملنش  ة والسجالت )مبا فهيا الفوات ( متواجدة يف املس تودع.

ودع حمتوية والرصف يف املس ت الاس تالملكسجالت  الاحتفاظ( ين غي عىل الوالكء واملوزعني 14-4)

 ((5-12عىل البياانت املطلوبة. )انظر مادة )

عدا14-5)  د، مراجعة، اعامتد و اس تخدام( ين غي وضع اجراءات معل قياس ية مكتوبة تتعلق دإ

دملس تودع  فاظالاحتلإجراءات العمل اخملتصة بتخزين وتوزيع املس تحرضات الصيدلنية. وين غي 

 ( سواًء املنش  ة داخليًا أ و مصدرها من خارج املنش  ة.SOPجبميع اجراءات العمل )

  ث  عىل   ي نشا  لها ت( ين غي ان مكون املستندات والإرشادات واجراءات العمل املتعلقة ب14-6)

جودة املس تحرضات الصيدلنية أ ن ت عد، ومراجع ت وزع بدقة وحرص حيث مكون شامةل ومناس بة 

 واحضة لا شخاص املعنيني.

( ين غي أ ن مكون اجراءات العمل حمتوية عىل العنوان والهدف و طبيعة العمل لكشلك واحض، 14-7)

   كد مهنا ومراجعهتا.كام ين غي أ ن مكون يف مرتيب منظم يسمح دلت

( ين غي أ ن مكون اجراءات العمل معمتدة وموقّعة مع عكر التارخي من ق ل الشخص املسؤول 14-8)

ل من ق ل ال شخاص املسؤولني. عا لزم ال مر( اإ ل اإ  املرصح ل، حيث ل يمت التغي  )اإ

حرضات ملس ت( ين غي أ ن مكون املستندات واجراءات العمل املتعلقة بتوزيع وختزين ا14-9)

 الصيدلنية أ و أ ي حتقيق خبصوصهم أ و اجراء متخذ متوافقني مع اللوا  وال نظمة احلكومية.
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( ين غي عىل الوكيل أ و املوزع توف  وحفن اجراءات للتعّرف، مجع، فهرسة، اسرتجاع، 14-10)

 ختزين، حفن، التخلص والوصول مجليع الواثئق واملستندات.

س تخدام ( ين غي أ ن مكون معل 14-11) ية اسرتجاع مستندات اجراءات العمل وختزيهنا وحفظها دإ

 وسائل حتمهيا من التعديل الغ  مرصح، التلف أ و الفقدان.

( ين غي مراجعة اجراءات العمل دنتظام وابقاهئا حمدثة، عند حتديث اجراءات العمل ين غي 14-12)

 الت  كد من عدم اس تخدام النسخة القداة.

جلية تسمح بت ادل مبعلومات اجلودة والتنظميية بني املصنع والعميل مثل ا( ين غي 14-13) لوكيل توف  أ

 أ و املوزع املتعلقة، وأ يضا توف ها للهيئة يف حال الطلب.

(  ين غي توف  جسالت خاصة دملس تحرضات الصيدلنية الا تتطلب احتياجات وحتذيرات 14-14)

 بدس تور ال دوية العاملي. الالزتامخاصة دلتخزين والنقل. ين غي 

( ين غي توف  اجراءات لنظام أ مين انع رسقة أ و العبث دملس تحرضات الصيدلنية الغ  14-15)

 دلسجالت اخلاصة  ا. والاحتفاظ، لالس تخدامقابةل للبيع أ و غ  صاحلة 

لكرتوين، ين غي 14-16) نسخ ب  الاحتفاظ( يف حاةل أ ن نظام انشاء السجالت واجراءات العمل اإ

 احتياطية ملنع فقدان أ ي من البياانت لكشلك غ  مقصود.

 ( جيب الاحتفاظ لكسجالت خاصة دملس تحرضات الصيدلنية التالية:14-17)

 ( س نة من اترخي انهتاء الصالحية.Recallاملسرتجعة ) (أ

 املنهتية الصالحية س نة من اترخي انهتاء الصالحية (ب

 التالفة س نة من اترخي معلية الإتالف. (ت

 العينات اجملانية س نة من اترخي توزيعها. (ث

 

 

عادة التغليف والطباعة: .15  اإ

عادة تغليف املس تحرضات الصيدلنية بعد توريدها حيث هذه املامرسات قد 15-1) ( جيب عدم اإ

 تشلك خطرا عىل سالمة وأ من املس تحرضات الصيدلنية.
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ضايف عىل املس تحرضات الصيد15-2) د أ خذ لنية أ ل بع( جيب عدم طباعة أ و وضع أ ي ملصق اإ

 موافقة الهيئة.

 

 الشاكوي:  .16

جراءات مكتوبة للتعامل مع الشاكوي. وجيب المتيزي بني الشاكوي املتعلقة 16-1) ( ين غي توف  اإ

جبودة املس تحرض أ و عبوته، واملتعلقة دلتوزيع. ويف حاةل الشكوى املتعلقة جبودة املس تحرض أ و عبوته 

بالغ املصنع أ و الوكيل أ و   املوزع املعمتد يف أ قرم وقت.جيب اإ

( ين غي مراجعة مجيع الشاكوي املتعلقة دملس تحرضات املعيبة أ و املزيفة لكشلك دقيق وفقًا 16-2)

 لإجراءات مكتوبة بكيفية التعامل معها، والا قد يتطلب حسب املس تحرض من السوق.

جراء حتقيق16-3) ديد مصدر وسبب  مل لتح ( الشكوى املتعلقة بعيب يف املادة ين غي تسجيلها واإ

 الشكوى.

عا 16-4) ( عند الاشت اه أ و اكتشاف عيب يف املس تحرض الصيدلين، جيب أ خذ الاعتبار فامي اإ

  ن ين غي التحقق من مس تحرضات عات أ رقام تشغيالت أ خرى.

التحقيق جئ ا( ين غي املتابعة بعد التحقيق و تقيمي الشكوى. وين غي توف  نظام لضامن أ ن نت16-5)

 طراف عات الصةل. سيمت مشاركهتا مع ال  

ىل الهي 16-6) ئة ( ين غي توثيق املشام املتعلقة جبودة املس تحرض أ و الاشت اه دلزتييف  والرفع  ا اإ

 حال اكتشافها . الاختصاصواجلهات عات 

 

 :(Recalls)الاس تدعاءات  .17

جلية واحضة وفّعاةل تتضمن اإجراءات  (17-1) يدلنية مكتوبة لس تدعاء املس تحرضات الص ين غي وضع أ

الا ثبت أ و اشت ه يف عيهبا أ و مزييفها. وين غي أ ن يكون هنام خشص/أ شخاص معنيني ملهمة 

 الاس تدعاء. كام ين غي حتديث الإجراءات ومراجعهتا لكشلك دوري.

 ( ين غي ابالغ املصنع و/أ و الوكيل عند صدور قرار الاس تدعاء. 17-2)
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و من ق ل هجة خمتلفة عن املصنع أ و الوكيل ين غي التنس يق مع املصنع أ   الاس تدعاءة يف حال أ ن معلي

 .الاس تدعاءالوكيل ق ل الرشوع يف معلية 

ين غي افادة الهيئة ببياانت املس تحرضات املس تدعاة. يف حال أ نه من الرضوري حسب املس تحرض 

نه ين غي ابال ال صيل لوجود مس تحرض مزيف ل اكن متزيه عن املس تحرض ال صيل غ املصنع أ و فاإ

 الوكيل و الهيئة بذكل.

جراءات الاس تدعاءات لكشلك دوري منتظم، وين غي أ ن حتفن 17-3) ( ين غي تقيمي فعالية اإ

املس تحرضات الصيدلنية املس تدعاة يف منطقة حممكة ومقفةل ومعزوةل يف املس تودع وانتظار اختاع 

 الإجراء املناسب.

واحض مصحوبة  رضات الصيدلنية املس تدعاة أ ثناء النقل ووضع ملصق( ين غي عزل املس تح17-4)

 دلواثئق الالزمة يبني أ هنا مس تحرضات مس تدعاة.

( ين غي احلفاظ عىل ظروف التخزين اخلاصة دملس تحرضات املس تدعاة أ ثناء التخزين و النقل 17-5)

 حىت يمت اختاع الإجراء املناسب خبصوصها.

بالغ مجيع 17-6)  العمالء والسلطات اخملتصة يف مجيع ادلول الا وزعت  ا املس تحرضات( ين غي اإ

 الصيدلنية يف حال اس تدعاءها.

ئولني يف متناول ال شخاص املس   دلس تدعاءات( ين غي أ ن مكون مجيع السجالت املتعلقة 17-7)

عن الاس تدعاء. وين غي أ ن حتتوي هذه السجالت عىل املعلومات الاكفية عن املس تحرضات 

 لصيدلنية الا مت ارسالها للعمالء )دلإضافة للمس تحرضات املصّدرة(.ا

يات واصدار تقرير هنام متضمنًا المك  الاس تدعاء( ين غي تسجيل مدى التقدم يف معلية 17-8)

 التعويضية للعمالء.

جراءات معل لالس تدعاء الطارئ عند الرضورة.17-9)  ( توف  اإ

 

 املس تحرضات املرجتعة: .18

( ين غي عىل الوكيل أ و املوزع اسرتجاع أ و تبديل املس تحرضات الصيدلنية وفقًا لعقد واتفاق 18-1)

طراف من وكيل أ و موزع والعميل مس ئولني عن ضامن م  مونية ال  مكتوم بني الطرفني. مجيع 

 ول تسمح بدخول املس تحرضات املزيفة واملقدلة. الاسرتجاع
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( ين غي تقيمي املس تحرضات الصيدلنية املرجتعة من ق ل خشص مناسب مرصح ل بذكل. 18-2)

طبيعة ومتطلبات املس تحرضات املرجتعة، حالهتا، التارخي والوقت اذلي انقىض ، ين غي أ ن تؤخذ 

 يف التقيمي. دلعتبار

جمنة للمس تحرضات الصيدلنية املرجتعة وف18-3) ظروف التخزين قًا ل( ين غي توف  وسائل نقل أ

 اخلاصة دملس تحرضات وأ ي متطلبات أ خرى.

( ين غي عزل املس تحرضات الصيدلنية املرجتعة أ و املرفوضة وعكل ملنع توزيعها حىت يمت اختاع 18-4)

القرار خبصوصها. وين غي احلفاظ عىل ظروف التخزين اخلاصة دملس تحرضات الصيدلنية املرجتعة يف 

 مت اختاع القرار خبصوصها.التخزين والنقل حىت ي

جمن للمس تحرضات الصيدلنية املرجتعة أ و  الاحتياطات( ين غي اختاع 18-5) الالزمة لتوف  نقل أ

 املرفوضة وعكل ق ل اختاع القرار خبصوصها.

ل بعد موافقة الهيئة 18-6) ( ين غي أ ن ل يمت اتالف املس تحرضات الصيدلنية املرجتعة أ و املرفوضة اإ

 تعاقد مع رشكة متخصصة للتخلص من النفاايت الطبية.عن طريق ال 

فرتة جبميع جسالت املس تحرضات الصيدلنية املرجتعة، املرفوضة و املتلفة ل الاحتفاظ( ين غي 18-7)

 س نة من صدور القرار خبصوصها.

 

 املس تحرضات املزيفة: .19

سلسةل التوزيع أ و  لدملس تحرضات الصيدلنية املزيفة والا ا كشفت خال الاحتفاظ( ين غي 19-1)

يئة التخزين يف منطقة منفصةل عن بقية املس تحرضات وتوحض مبلصق ليست للبيع ، كام ين غي ابالغ اله 

 و الوكيل للمس تحرضات م ارشة.

ة ( ين غي وقف بيع أ و توزيع املس تحرضات الصيدلنية املشت ه ب  هنا مزيفة وابالغ الهيئة م ارش 19-2)

 دون ت  خ .

أ ن يكون قرار اثبات أ ن املس تحرضات الصيدلنية مزيفة رمسي يضمن عدم رجوعها ( ين غي 19-3)

 دلقرار. الاحتفاظللسوق، وين غي 
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 العقود: .20

( ين غي أ ن يكون تنفيذ أ ي نشا  متعلق بتوزيع أ و ختزين أ و بيع املس تحرضات الصيدلنية 20-1)

 م.ن وفقًا لعقد مكتو من ق ل خشص أ و منش  ة مفوّضني ومرخصني هلم بذكل وين غي أ ن يكو

( ين غي التحديد يف العقود مس ئوليات م طرف مع مراعاة م ادئ وأ حاكم أ سس التوزيع 20-2)

مس ئوليات الت  كد من عدم دخول  تش متلعىل أ ن والتخزين اجليدة ومدى توافقها مع م طرف 

 أ و املقدلة لسلسة التوريد، كام جيب وضع برامج تدريب خاصة بذكل. ةاملزيفاملس تحرضات 

 مبتطلبات املدونة. الالزتام( ين غي عىل مجيع ال طراف املتعاقد معها 20-3) 

( يف حال التعاقد دلباطن ،يف ظروف معينة، ين غي أ ن يوافق خطيًا الطرف ال ول، كام 20-4)

 داء املهام املولكة ل.   بص ل يشرت  أ ن يكون املتعاقد معه دلباطن مرخ

 ( ين غي تفتيش وتدقيق املتعاقد معه لكشلك دوري.20-5)

 

 التفتيش ادلاخيل: .21

( جيب أ ن يتضمن نظام اجلودة يف املنش  ة عىل معليات التفتيش ادلاخيل. وين غي أ ن تمت 21-1)

والتخزين اجليدة وأ سس التوزيع   معليات التفتيش ادلاخيل ملراق ة التنفيذ والامتلال ملبادئ

(GSDP.) 

 اجراءات معليات التفتيش ادلاخيل بطريقه مس تقةل ويمت تسجيل نتاجئها يف  ( جيب أ ن تمت21-2)

 .تقرير خاص ومفّصل من ق ل خشص مؤهل

( تقارير التفتيش ادلاخيل  جيب أ ن حتتوي عىل مجيع املالحظات خالل معلية التفتيش كام 21-3)

 مقرتحات لختاع الإجراءات الصحيحة لهذه  املالحظات.جيب أ ن حتتوي التقارير عىل 

دارة املنش  ة 21-4)  ( جيب أ ن يكون هنام  تقيمي ومتابعة فعاةل لعمليات التفتيش ادلاخيل من ق ل اإ

يضاح الإجراءات التصحيحية الا اختذت خبصوص املالحظات الا وجدت.  واإ

 


