
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

األغذية دوية واملنتجات الطبية ومشروع تطوير الرقابة على مستودعات األ

 ووسائل نقلها

 

 قطاع العمليات
 

 

 اريخحتى ت املسودةمالحظاتكم على هذه مرئياتكم و استقبال قطاع العمليات باهليئةيسر 

 م2018ديسمرب  20املوافق     هـ 1440ربيع ثاني  13
 

 :    LIS.Operations@sfda.gov.sa  عبر ايميل إدارة دعم التفتيش المحلي
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 :مقدمة 

 من املؤثرات تعتربو الرطوبة، وممارسات التخزين والنقل، أدرجات احلرارة  ة سواًءأن العوامل اجلويفيه ال شك مما 

يئة العامة للغذاء لطبية واملنتجات الغذائية، لذلك تسعى اهلاالرئيسية على سالمة املنتجات خصوصا األدوية واملنتجات 

ت خالل سلسلة المة هذه املنتجاالتقنية احلديثة لضمان س والدواء لتطوير الرقابة على هذه العوامل باالستفادة من

 التوريد.

 :فكرة املشروع 

 :وهي كالتالي تشمل فكرة املشروع جزئيتني

ة حرارة ودعات ووسائل النقل من خالل قارئات درجتطوير الرقابة على درجات احلرارة والرطوبة يف املست .1

 حال يفتنبيه النظام قراءات مباشرة و يث يعطيحب. يف اهليئةلكرتوني ورطوبة الكرتونية مرتبطة بنظام ا

 ا يف هذه املستودعات ووسائل النقل.تغري درجة احلرارة أو الرطوبة عن احلدود املسموح به

كل وسيلة نقل  ة يف قاعدة بيانات لدى اهليئة حبيث تعطىادراج وسائل نقل األدوية واملنتجات الطبية والغذائي .2

ة ملتزمة يلة النقل ويكتب جبانبه "هذه السيارن واضح على وسترميز )باركود( خاص بها، ويوضع يف مكا

االبالغ  مستهلكللوميكن  واملنتجات الطبية"، ية واألغذيةء لنقل األدوباشرتاطات اهليئة العامة للغذاء والدوا

  من خالل تصوير الرتميز )الباركود(. عن وسيلة نقل غري ملتزمة أو التحقق من صحة بياناتها

 ع:اهداف املشرو 

 لي ضمان سالمة املنتجاتتطوير الرقابة على املستودعات ووسائل النقل وبالتا .1

 استغالل املوارد البشرية واملالية بالشكل األمثل .2

 :نطاق املشروع 

 مستودعات األدوية واملنتجات الطبية  .1

 مستودعات املنتجات الغذائية  .2

 وسائل نقل األدوية واملنتجات الطبية واألغذية .3
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 خطة العمل: 

لنقل وذلك على رحية حمددة من املستودعات ووسائل اكل مرحلة تستهدف شو مراحل،سيتم تنفيذ املشروع على 

 النحو التالي:

 

 وية واألجهزة الطبية:أوال: خطة تنفيذ املشروع ملستودعات وسيارات نقل األد

 اميتاريخ التطبيق االلز األلية املرحلة

 املرحلة األوىل

ات قارئالربط االلكرتوني مع 

 يفدرجات احلرارة والرطوبة 

مستودعات وكالء شركات 

 األدوية واألجهزة الطبية

 م1/7/2019

 املرحلة الثانية

ت تسجيل وسائل نقل مستودعا

جهزة وكالء شركات األدوية واأل

 واملنتجات الطبية والربط

جات االلكرتوني مع قارئات در

رات النقل احلرارة والرطوبة يف سيا

 لديهم

 م1/9/2019

 املرحلة الثالثة

ئات الربط االلكرتوني مع قار

 يفدرجات احلرارة والرطوبة 

 مستودعات املوزعني

 م1/10/2019

 املرحلة الرابعة

ت تسجيل وسائل نقل مستودعا

وني مع املوزعني والربط االلكرت

لرطوبة يف قارئات درجات احلرارة وا

 سيارات النقل لديهم

 م01/12/2019
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 خطة تنفيذ املشروع ملستودعات وسيارات نقل املنتجات الغذائية:ثانيا: 

 اميتاريخ التطبيق االلز األلية املرحلة

 املرحلة األوىل

ئات الربط االلكرتوني مع قار

 يفدرجات احلرارة والرطوبة 

 ةمستودعات مستوردي األغذي

 م01/10/2019

 املرحلة الثانية

ت تسجيل وسائل نقل مستودعا

األغذية والربط مستوردي 

جات االلكرتوني مع قارئات در

 رات النقلاحلرارة والرطوبة يف سيا

 م1/12/2019

 املرحلة الثالثة

ئات الربط االلكرتوني مع قار

 يفدرجات احلرارة والرطوبة 

 مستودعات املوزعني

 م01/01/2020

 املرحلة الرابعة

دعات تسجيل وسائل نقل يف مستو

ني مع االلكرتواملوزعني والربط 

لرطوبة يف قارئات درجات احلرارة وا

 سيارات النقل

 م01/02/2020

 

 :املتطلبات الفنية للمشروع 

ت النقل داخل املستودع ويف سياراة الكرتونية املستودعات بتوفري قارئات درجة حرارة ورطوبتلتزم  -

أنظمة بربطها ل األجهزة قابلةوتكون هذه نتجات ت املتعاقدة معها لنقل املاخلاصة بها و/او الشركا

 .الية الربط الحقا(واهليئة االلكرتونية )سيتم حتديد مواصفات األجهزة 

 ،التخزينتودع ليضمن تغطية كامل مساحة وجود عدد كايف من مقاييس درجات احلرارة داخل املس -

د معتمبها يكون توزيع مقاييس احلرارة  شروط ترخيص مستودعات االدوية ان أحدمع مالحظة أن 

 .راريةاحلريطة على اخل
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وجود نظام انذار يف حال ارتفاع أو اخنفاض يف درجة احلرارة عن املعدالت احملددة، وحتديد آلية التنبيه  -

 .يف حال اختالف درجات احلرارة والرطوبة )رسائل نصية / بريد الكرتوني ...(

 .درجات احلرارةمعايرة مقاييس وجود آليات تضمن  -

 .ضمن نطاق رقابة اهليئةل سيارات النق توضح أنتتبع سيارات النقل وجود آلية ل -


