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العدد )٦(

تشـير العديـد مـن الدراسـات التـي تناولـت الوضـع الصحـي 
يف اليمـن إلـى أن هـذا القطـاع يعانـي مـن مشـاكل متعـددة، 
إلـى  منخفضـة  والصحيـة  االقتصاديـة  املؤشـرات  فجميـع 

كبيـرة  جهـود  بـذل  يتطلـب  مـا  كبيـر،  حـد 
بالقانـون  وااللتـزام  والتنفيـذ  للتخطيـط 
واملهنيـة يف وضـع وتنفيذ إسـتراتيجية إنقاذية 
املـدى  علـى  عاجلـة  خطـط  بتنفيـذ  تبـدأ 
القريـب مع ضـرورة اإللتزام مـن متخذي القرار 
لتنفيـذ  الالزمـة  املاليـة  اإلمكانيـات  بتوفيـر 

اإلسـتراتيجية.
األساسـية  األدويـة  توفيـر  سـرعة  ان  كمـا 
املرافـق  يف  اجلـودة  وذات  واملأمونـة  الفعالـة 
الصحيـة يـؤدي دون شـك إلـى حتسـن وتعزيز 
الثقـة باخلدمـات الصحيـة وذلـك عبـر تبنـي 
األدويـة  توفيـر  علـى  قائمـة  دوائيـة  سياسـة 

دائمـة. بصـورة  للحيـاة  واملنقـذة  األساسـية 
كمـا انـه باملراجعـة والتحديـث الـدوري للسياسـة الدوائيـة 
الوطنيـة وتفعيـل مكوناتها لتجـاوز الضعف فيها فإنه ال بد 
مـن إعـادة صياغـة السياسـة الدوائيـة اليمنيـة وتطويرهـا 
عبـر التركيـز علـى الصناعـة الدوائيـة الوطنيـة باألسـس 
واملعاييـر وفـق متطلبات شـروط التصنيع اجليـد ومبا يكفل 
تقـدمي خدمـة دوائيـة متميـزة واحلـد مـن سـيطرة األدوية 

املسـتوردة ولـو بنسـبة معينة.
والقوانـن  التشـريعات  يف  عجـزًا  هنـاك  فـان  ولألسـف 
اخلاصـة بالـدواء والصيدلـة مـع عوامـل أخـرى سـاهمت يف 
ضعـف اإلنتـاج احمللـي وسـيطرة الـدواء املسـتورد وسـاعد يف 
ذلـك أيضـا عـدم وجـود رؤيـة واضحـة سـابقة من السـلطات 
املعنيـة وعـدم االلتزام مـن قبل املصنعـن لتطوير الصناعة 

احملليـة. الدوائيـة 
وجـود  ظـل  يف  إال  النجـاح  لهـا  يكتـب  لـن  العمليـة  وهـذه 
قوانـن ولوائـح مشـجعة وفعالـة والتـزام من قبـل املصنعن.
باإلضافـة إلـى ذلـك وجـود اسـتخدام غيـر رشـيد لألدويـة 
وضعـف يف مفهـوم الدليـل العالجـي القائـم علـى اسـتخدام 
األدويـة مـن القائمـة األساسـية ووجـود سـوء ممارسـة مـن 
ال  نسـبة  ووجـود  الصيدالنيـة  املهـن  منتسـبي  بعـض  قبـل 
بـأس بهـا مـن العاملـن غيـر املؤهلـن يديـرون الصيدليـات 

وثقافـة الصـرف بـدون وصفـة والتـي تعتبـر مـن املمارسـات 
اخلاطئـة يف مهنـة الصيدلـة.

يف  تدريسـه  يتـم  لليمـن  عالجـي  دليـل  وجـود  عـدم  إن 
للعـالج  واعتمـاده كمنهجيـة  الطبيـة  الكليـات 
واملراكـز  العامـة  املستشـفيات  جميـع  يف 
الصحيـة والـذي يراعـي حالـة املريـض ووضـع 
البلـد يضيـف الكثيـر مـن األعبـاء والعشـوائية 

الـدواء. السـتخدام 
لـذا يجـب علينـا مراجعـة السياسـة الدوائيـة 
وحتديثهـا وتطويرهـا مـن خـالل إيجـاد خطـة 
محكمـة قابلـة للتنفيـذ وإحيـاء مبـدأ مفهـوم 
األدوية األساسـية والصرف باالسـماء العلمية 
الرقابـة  لـدور  اكبـر  املسـجلة وتفعيـل  لألديـة 
والتفتيـش للوصـول لتطبيـق الرؤيـة الشـاملة 
،وهـي  العامليـة  الصحـة  منظمـة  أشـارت  كمـا 
األدويـة  إلـى  الوصـول  مـن  مـكان  كل  يف  النـاس  يتمكـن  أن 
وأن  يحتاجونهـا؛  التـي  الصحيـة  واملنتجـات  األساسـية 
تكـون األدويـة واملنتجـات الصحيـة آمنـة وفعالـة ومضمونة 
بأسـلوب  األدويـة  هـذه  واسـتخدام  وصـف  ويتـم  اجلـودة؛ 
رشـيد كمـا يجري اسـتخدام األجهزة الطبيـة وإدارتها على 

نحـو فعـال.
تسـاعد  أن  األساسـية  لألدويـة  الوطنيـة  للقوائـم  وميكـن 
إلـى  يـؤدي  ممـا  األدويـة،  وتوزيـع  شـراء  ترشـيد  يف  بلدنـا 
تسـتخدم  أن  وميكـن  الصحـي.  النظـام  تكاليـف  خفـض 
كأسـاس لشـراء وتوريد األدوية يف القطاعن العام واخلاص، 
األدويـة،  وتبرعـات  األدويـة،  تكاليـف  لسـداد  وكمخطـط 
وكتوجيـه مهـم وحيـوي يف إنتـاج األدوية مـن املصانع احمللية 
والتـي تعـد ركنـا أساسـيا مـن أركان األمـن القومـي ، حيث انه 
ال بـد مـن توافـر مخـزون اسـتراتيجي كأحد أركان السياسـة 
الصحيـة ، وهذا لن يتحقق اال باسـتراتيجية دوائية شـاملة 
تشـمل  أن  يجـب  والتـي  املعنيـة  اجلهـات  كل  فيهـا  يشـارك 
أيضـا اإلنتـاج والبحـوث والتطويـر والتشـريع والرقابـة على 
التصنيـع والتوزيـع والتخزيـن والتسـعير ومتابعتهـا وكذلك 
عبـر التدريـب والتعليـم الدوائـي لتحقيـق الهدف الرئيسـي 
فعـال  آمـن  دواء  توفيـر  عبـر  الدوائـي  األمـن  حتقيـق  وهـو 

وبسـعر مناسـب.

السياسة الدوائية بحاجة إىل اسرتاتيجية 
طموحة وقابلة للتنفيذ

د. محمد املداني
رئيس الهيئة 
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هيئة األدوية ضبطت 280 صنفا من األدوية 
خالل 2017 وتستعد إلتالف 3 أطنان 

الهيئة ستظل الحصن اآلمن يف توفري األدوية للمرضى  

العليـا  بالهيئـة  والتفتيـش  الرقابـة  إدارة  مديـر  نائـب   – زبـارة  أكـرم  الدكتـور  كشـف 
لألدويـة واملسـتلزمات الطبيـة عـن ضبـط مـا يقـارب 280 صنفـا مـن األدويـة املهربـة 
وغيـر املسـجلة لـدى الهيئـة، خـال العـام املاضـي 2017، مشـيرا إلـى انـه مت التحـرز 
علـى 13 صنفـا منهـا مطلوبـة لـدى السـوق احملليـة ومت حتويلهـا للمختبـر التابـع للهيئـة 

لفحـص جودتهـا قبـل التصريـح باسـتخدامها نظـرا للحاجـة املاسـة لهـا.
 1200 العليـا لألدويـة  الهيئـة  2017، أصـدرت  العـام  أن  إلـى  زبـارة  الدكتـور  وأشـار 
تصريـح مـرور لشـحنات أدويـة منهـا 380 تصريـح مـرور إلـى العاصمـة صنعـاء، فيمـا 
صـادرة 3 طـن مـن االدويـة الغيـر صاحلـة واملخالفـة سـيتم اتخـاذ اإلجـراءات القانونية 
بشـان عمليـة إتافهـا قريبـا، يف حـن مت التحـرز على شـحنات أخـرى يف مخازن وزارة 

الصحة.
كمـا أشـار الـى ان الهيئـة أنشـأت غرفـة عمليـات ثابتة للهيئة ضمن مهـام إدارة الرقابة 
والتفتيش ، واسـتقالها عن غرفة وزارة الصحة العامة والتنسـيق مع اجلهات األمنية 
مباشـرة بشـان تصاريـح املـرور الصـادرة مـن إدارة الرقابـة والتـي تاتـي يف اطـار مهـام 
الهيئـة والـذي كان لـه الـدور الرئيسـي يف رفـع مسـتوى الرقابـة علـى املنافـذ الفرعيـة 
ومـرور االدويـة عبـر النقـاط األمنيـة وتنقاتهـا بـن احملافظـات ومت خالهـا ضبـط 

الكثيـر مـن االدويـة الغيـر مرخصـة ومصادرتهـا.
وقـال نائـب مديـر إدارة الرقابـة أن الهيئـة حققـت إجنـازات نوعيـة يف الرقابـة علـى 
احلركـة الدوائيـة خـال العـام 2017 يف عمليـة الضبـط والرقابة امليدانية على السـوق 
إجنـازات  وحققـت  نشـاطها  يف  الرقابـة  إدارة  وتوسـعت  الفرعيـة  واملنافـذ  الدوائـي 
كبيـرة، مضيفـا انـه سـيتم خـال العـام اجلـاري 2018 تفعيـل أقسـام هامـة يف الهيئـة 
منهـا :"قسـم املخـزون الدوائـي ، وجـودة األدويـة ، إلـى جانـب تفعيل قسـم الرقابة على 
املسـتلزمات الطبيـة"، كمـا أكـد اعتـزام الهيئـة حتسـن األداء الرقابـة خـال الفتـرة 

املقبلـة بشـكل كبيـر.
وأكـد الدكتـور زبـارة اعتـزام الهيئـة تنظيم دورات تدريبيـة الزامية جلميع أمناء مخازن 
الشـركات ومحـات اجلملـة العاملـة يف مجـال األدويـة من اجـل تطبيق التخزين اجليد 
للـدواء ، يف إطـار مسـئولية الهيئـة للحفـاظ علـى جودة الـدواء وعدم تعرضه ألي تلف، 
إلـى جانـب رفـع عـدد مـن التقاريـر حول مـدى التزام تلـك اجلهات بإجـراءات التخزين 
اجليـد للـدواء، الفتـا إلـى أن الهيئـة ركـزت بشـكل كبير خال العـام املاضي على توفير 
كميات من األدوية املطلوبة واألساسـية والتي يفتقر لها السـوق خال العوام السـابقة 

نتيجـة األوضـاع التـي متـر بها الباد .

أكـد رئيـس الهيئـة العليـا لألدويـة واملسـتلزمات 
الطبيـة الدكتـور محمد املداني، اسـتمرار الهيئة 
يف عمليـة توفيـر الـدواء اآلمـن وبسـعر مناسـب 
للمرضـى وفقـا ألفضـل املعايير العاملية، رغم ما 
متـر بـه البـاد، مشـيرا يف حـوار نشـرته املجلـة 
الطبيـة يف عددهـا األخيـر إلـى أن الهيئـة سـعت 
الـذي  الدوائـي  التيقـظ  مركـز  إنشـاء  لتحقيـق 
توفيـر  عمليـة  يف  جديـدة  انطاقـة  سيشـكل 

الـدواء اآلمـن للمرضـى.
وأشـار الدكتـور املدانـي إلـى أن املركـز سيشـكل 
إضافة نوعية الى عملية الرقابة على العمليات 
الهيئـة يف  بهـا  تقـوم  التـي  اليمـن  الدوائيـة يف 
عمليـة  تقييـم  جانـب  الـى  اختصاصهـا،  إطـار 

واملسـتحضرات  واللقاحـات  األدويـة  فوائـد 
املتداولـة يف السـوق احملليـة وضمـان مأمونيتهـا 

وجناحهـا.
وضبـط  الـدواء  تأمـن  يف  الهيئـة  دور  وحـول 
قامـت  الهيئـة  ان  املدانـي  أوضـح  تسـعيرته، 
جانـب  الـى   ، الدوائـي  املخـزون  قسـم  بإنشـاء 
والقيـام  امليدانـي  للنـزول  تشـكل جلـان خاصـة 
توفـر  مـدى  حـول  احلقائـق  لتقصـي  بعمليـات 
األدويـة وعمـل تقاريـر ميدانيـة بالنواقص منها، 
بكيفيـة  والتوعيـة  التسـعيرة  ضوابـط  ووضـع 
جانـب  إلـى  الوصفـات،  ووضـع  اسـتخدامها 
واملنظمـات  والشـركات  الهيئـات  مـع  التنسـيق 
الضروريـة  األدويـة  توفيـر  عمليـة  يف  الدوليـة 

والهامـة لألمـراض املسـتعصية يف ظل الظروف 
البـاد. بهـا  التـي متـر 

العراقيـل  مـن  عـدد   وجـود  إلـى  وأشـار 
يف  الهيئـة  عمـل  تواجـه  التـي  والصعوبـات 
مجـال توفيـر األدويـة منهـا احلصـار واسـتمرار 
وعمليـات  الصـرف،  أسـعار  وارتفـاع  العـدوان، 
النقـل البحـري وإغـاق املطـارات، إلـى جانـب 
عمليـات الشـحن والتفريـغ والنقـل والتصاريـح 
، فضـا عـن مشـاكل التهريـب املخالفـة، ورغـم 
تلـك الصعوبـات متكنـت الهيئـة مـن إيجـاد حالة 
مـن االسـتقرار السـوق الدوائيـة وتوفيـر كميـات 
كبيـرة منهـا خاصـة فيما يتعلـق بأمراض األوبئة 

الكوليـرا. مثـل 

أخي الصيدالني: الدواء املهرب يتم نقله وحفظه بطريقة غير مالئمة مما 
يؤثر على سالمته وجودته وفعاليته فال تتعامل مع هذه األدوية.

إجراءات حازمة لضبط التالعب يف تخزين األدوية 

رئيس الهيئة يف حوار للمجلة الطبية:
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اليمـن  يف  لألدويـة  العليـا  الهيئـة  تنتمـي 
أعقـد  مـن  يعـد  الـذي  الصحـة  قطـاع  إلـى 
األنظمـة نظـرا للصعوبـات والتحديـات التـي 

علـى  واملتراكمـة  القطـاع  هـذا  تواجـه 
والتـي   .. خلـت  سـنوات  مـدى 

أهمهـا ارتفـاع سـقف املسـتفيد 
بدرجـة  اخلدمـة  ومتلقـي 

يصعـب معهـا حتقيـق هـذا 
. الطمـوح 

املوضـوع  ألهميـة  ونظـرا 
فقـد قمـت بدراسـة بحثيـة بهـذا اخلصـوص مـن 
خـالل حتليل الوضـع البيئي الداخلـي واخلارجي 

ونقـاط  )القـوة  نقـاط  يشـمل  والـذي  للهيئـة 
والتحديـات  الفـرص  إلـى  باإلضافـة  الضعـف(، 

لسـردها  املجـال  يتسـع  ال  والتـي  سـوات(  )حتليـل 
هنـا ولكننـا سـنكتفي بالتعـرج علـى أهـم مـا خلصـت إليـه 

الدراسـة.
فقد خلصت الدراسـة الى أن الهيئة العليا لألدوية يف حالة اسـتقرار 
وأنهـا ماضيـة بخطـى ثابتـة نحـو حتقيـق رسـالتها وأهدافهـا  تـام، 
التـي أنشـئت ألجلهـا رغم وجـود العراقيـل والتحديـات التي تعصف 

بالوضـع الصحـي والطبـي بشـكل عـام يف البالد..

إال أن ضعـف العالقـات العامـة وغيـاب الدور اإلعالمـي لنقل الصورة 
املشـرفة للهيئـة يضـع املسـتفيد يف وضـع يصعـب عليـه رؤيـة هـذا 
اجلانـب املشـرق رغـم األثـر الواضح لهذا اجلانب .. حيـث  تعتبر هذه 

املجلـة نـواة لتكريـس هذا الـدور .
وختمـت الدراسـة بتوصيـات ينبغـي علـى اإلدارة العليـا 

األخـذ بهـا والتـي أهمهـا:
العليـا  اإلدارة  قبـل  مـن  عاليـة  بوتيـرة  العمـل   -

األهـداف حتقيـق  يف  لالسـتمرار 
اجلـودة  مببـدأ  العمـل  العليـا  اإلدارة  تبنـي   -

ملة لشـا ا
بصـورة  وإداريـة  فنيـة  استشـارات  تقـدمي   -

ة مسـتمر
- تفعيل دور العالقات العامة ودور وسائل اإلعالم

- تفعيل دور اإلدارة العامة والبحث العلمي
- التدريب والتأهيل املستمر للعاملن

- مراقبة مؤشرات األداء للعاملن
األخالقيـة  املسـؤولية  استشـعار  عـام  بشـكل  اجلميـع  وعلـى 
كيانـا  باعتبارهـا  عليهـا  واحملافظـة  املنظمـة  هـذه  جتـاه  واملهنيـة 
ألفـراد  الصحـة  بتحقيـق  ارتباطـه  نتيجـة  أهميتـه  لـه  صحيـا  

. املجتمـع 

 أكدت ثبات
 الهيئة يف أداء
 خدماتها رغم
 عدم استقرار
األوضاع

دراسة بحثية تحدد نقاط 
)الضعف والقوة( للهيئة العليا لألدوية

أخي الصيدالني: شراء الدواء من وكيله الرسمي املسجل لدى الهيئة العليا 
لألدوية يضمن سالمته وفعاليته ومأمونيته.

    د. صالح اجلويف
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أوال: شـروط تسـجيل الشـركات املنتجـة لألدويـة ، واملسـتلزمات 
الطبيـة:

1ـ شـهادة التصنيـع الدوائـي اجليـد ) GMP( صـادرة من بلد املنشـأ 
مصدقـة مـن قبـل السـلطات الصحيـة والسـفارة اليمنيـة او مـن 

ينـوب عنهـا مـن بلد املنشـأ.
2ـ شـهادة ISO للشـركات املنتجـة للمسـتلزمات الطبيـة أو حديثة 
صـادرة مـن جهـة  معتـرف بهـا ومصدقـة مـن السـلطات املختصـة 

والسـفارة اليمنيـة أو مـن ينـوب عنهـا.
3ـ ملـف موقـع التصنيـع طبقـا للمحتويـات املقـرة من قبـل احتاد 

املصنعن.
4ـ توكيل من الشركة املصنعة.

5ـ صـورة طبـق األصل من كرت تسـجيل الشـركة بـوزارة الصناعة 
والتجارة.

بالنسـبة   ( خليجيتـن  بدولتـن  مسـجلة  الشـركة  تكـون  أن  6ـ 
األجنبيـة(. للشـركات 

7ـ بالنسـبة للشـركات املنتجـة لألدويـة: إرفـاق تقريـر تفتيشـي 
مـن قبـل صيدليـن اثنـن مينيـن مكلفـن مـن قبـل مديـر عـام 

الهيئـة.
8ـ بالنسـبة للشـركات املنتجة للمسـتلزمات الطبية إرفاق تقرير 
تفتيشـي مـن قبـل صيدالنـي مينـي مكلـف مـن قبـل مديـر عـام 

الهيئة.

ثانيا: شروط تسجيل املستحضرات الصيدالنية:
1ـ شـهادة تداول للمسـتحضر يف بلد املنشـأ طبقا لنموذج منظمة 

الصحـة العاملية معتمدة من السـلطات املختصة.
األقـراص،   ( الصيدالنيـة  لألشـكال  التكافـؤ احليـوي  دراسـة  2ـ 
الكبسـوالت ، املعلقـات( حسـب قائمـة منظمـة الصحـة العامليـة 

ومـا تـراه اللجنـة الفنيـة للتسـجيل.
3ـ شـهادة تداول تركيب للمسـتحضر مشـتملة على املـواد الفعالة 
واملسـاعدة مبـا يف ذلـك املـواد امللونـة واملنكهة واملطعمـة إن وجدت 
منـع حتديـد كميتهـا ، مـع ذكر تاريخ تسـجيل املسـتحضر وتاريخ 
البدء يف تداول ) تسـويق( الشـكل الصيدالني بالعبوة والتركيب 
والنشـرة الداخليـة يف بلـد املنشـأ بنفس مـا هو مطلوب تسـجيله 
يف اليمـن ، مصـدق مـن قبـل وزارتـي الصحة واخلارجية والسـفارة 

اليمنيـة أو مـن ينـوب عنها يف بلد املنشـأ.
4ـ شـهادة حتليـل املسـتحضر تثبـت أن نتيجـة التحليـل مطابقـة 
والشـركة  املختبـر  الدسـتوري مختومـة بختـم  املرجـع  مـع ذكـر 

املنتجـة يف بلـد املنشـأ.

5ـ شـهادة أسـعار حتتـوى علـى أسـعار اجلملـة والتجزئـة يف بلـد 
اجلهـات  مـن  ومعمـدة  الصحيـة  السـلطات  مـن  صـادرة  املنشـأ 
الرسـمية األخـرى ) اخلارجيـة والسـفارة اليمنيـة أو مـن ينـوب 

اليمنيـة. املوانـئ  ألحـد   )CIF( املقتـرح  السـعر   + عنهـا( 
6ـ طريقـة التحليـل يف حالـة عـدم ذكـر املرجـع الدسـتوري أمـام 
املـواد يف شـهادة التركيـب وبالنسـبة لألصنـاف غيـر الدسـتورية 

يتـم إرفـاق دراسـة تقييميـه بطـرق التحليـل.
7ـ عينة قياسية مرجعية لكل مادة فعالة يف الصنف.

8ـ دراسـة ثباتيـة للمسـتحضر علـى الـرف ومسـرعة معتمـدة مـن 
املنتجة. الشـركة 

9ـ دراسة سريرية إذا كان املستحضر حديث االختراع.

10ـ إرفاق وثائق حتدد مصادر املواد اخلام ومواصفاتها.
العبـوات   ( تسـجيله  املـراد  املسـتحضر  مـن  عينـات  تقـدمي  11ـ 

التسـجيل. وإدارة  املختبـر  طلـب  بحسـب  املتداولـة( 
وثـالث  خارجيـة  أغلفـة  وثالثـة  داخليـة  نشـرات  ثـالث  12ـ 

. ت لصقـا
13ـ إعـداد ملفـن نـوع بالسـتيك مقـوى ) احدهمـا يحتـوي علـى 
أصـل الوثائـق والشـهادات وصورتـن لـكل وثيقة وشـهادة( واآلخر 

يحتـوي علـى صـورة لـكل وثيقة وشـهادة.

 ثالثا: شروط تسجيل املستلزمات الطبية:
1ـ شـهادة تـداول وتعقيـم لألصنـاف التـي تنطبـق عليهـا شـروط 

العقامـة.
2ـ شـهادة أسـعار حتتـوي علـى أسـعار اجلملـة والتجزئـة يف بلـد 
املنشـأ والسـعر املقتـرح )CIF( ألحـد املوانئ اليمنيـة مختومة من 

الشـركة. بلد 
البيانـات  جميـع  عليهـا  مكتوبـا  صنـف  كل  مـن  عينـات  سـت  3ـ 

الالزمـة.

رابعا: شروط تسجيل الوكالء – املستوردين – املوزعن احمللين:
1ـ وجود مكان مناسب توافق عليه الهيئة.

2ـ وجود صيدلي متفرغ.
الصناعـة  وزارة  يف  الوكالـة  لتسـجيل  األصـل  طبـق  صـورة  3ـ 

والتجـارة.
الصناعـة  وزارة  يف  التجـاري  للسـجل  األصـل  طبـق  صـورة  ـ   4

والتجـارة.

شركات األدوية واملستلزمات الطبية.. 
شروط التسجيل

أخي الصيدالني: إلتزامك بأخالقيات املهنة الصيدالنية يحتم عليك مكافحة 
األدوية املهربة واملزورة وعدم التعامل معها وتوعية املواطن مبخاطرها
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شركات األدوية واملستلزمات الطبية.. 
شروط التسجيل

تعتبــر األدويــة عصــب احليــاة الصحيــة إذ ال طــب وال صحــة ميكــن أن 
تكــون ذات جــدوى إذا مــا تعــرض هــذا القطــاع ألي تراجــع، ومبــا أننــا 
نعيــش جتربــة جديــدة يف مجــال صناعــة وجتــارة األدويــة فيجــب أن 
ننبــه أن علــى جميــع مؤسســات الدولــة وفعاليــة املجتمــع أن حتــرص 
علــى جنــاح هــذه التجربــة وتطورهــا لنســتمر يف تقــدمي خدمــة دوائيــة 

ملتزمــة بأعلــى مســتوى مــن املواصفــات واملقاييــس العامليــة.
إن القطاع الدوائي -تصنيعًا واستيرادًا - يواجه حتديًا كبيرًا يتمثل 
يف الوضــع العــام الــذي يواجــه البلــد مــن حــرب وحصــار وانعكاســه 
علــى نشــاط شــركات ومصانــع األدويــة كصعوبــة احلصــول علــى املــواد 
اخلــام، وأيضــًا النشــاط املتنامــي لتجــار تهريــب األدويــة، والــذي يؤثــر 

ســلبًا علــى مســتوى وســامة النشــاط الدوائــي يف اليمــن.
نعــم إننــا جــزء مــن هــذه التجربــة ويجــب علينــا أن نعمــل ســويًا مــع 
مؤسســات الدولــة واملؤسســات ذات العاقــة مــن أجــل حتقيــق التقــدم 
املأمــول بهــذا القطــاع املرتبــط بحيــاة وســامة وصحــة النــاس، ولــذا 
نحــن حريصــون علــى التواصــل املســتمر مــع عالــم األدويــة خارجيــًا 
وداخليــًا لنواكــب حركــة التطــور واجلديــد يف مجــال الــدواء وتوفيــره 
للمواطــن مبســتوى عــاٍل مــن املهنيــة وبأســعار يف متنــاول النــاس هنــا.
والقيــم  األخــاق  يراعــي  أن  يجــب  األدويــة  مجــال  يف  فالعمــل 
اإلنســانية قبــل أن يهتــم بهاجــس التجــارة والربــح متاشــيًا مــع فكــرة 
أن الــدواء خدمــة وليــس ســلعة .. وذلــك مــا يجــب أن نعمــل علــى 
مجــال  يف  العاملــن  أوســاط  يف  خصوصــًا  عامــة  كثقافــة  تكريســه 
األدويــة وجتارتهــا وتصنيعهــا، حرصــًا علــى ايجــاد التــوازن املمكــن 
بــن توفيــر األدويــة واالحتيــاج إليهــا، والقضــاء علــى هاجــس األربــاح 
الطائلــة واملطلقــة واجلشــع خصوصــًا يف هــذا املجــال احليــوي الهــام 
الــذي يشــهد مشــكات كبيــرة، نتيجــة مــا ميــر بــه البلــد يف الظــروف 

الراهنــة.
* رئيس مجلس إدارة شركة سبأ فارما 
لصناعة األدوية والكيماويات احملدودة                 
- رئيس إحتاد منتجي األدوية يف اليمن

● نقًا عن املجلة الطبية

الدواء خدمة وليس سلعة

العمل يف مجال 
األدوية يجب أن 
يراعي األخالق والقيم 
اإلنسانية قبل أن 
يهتم بهاجس التجارة 
والربح متاشيًا مع فكرة 
أن الدواء خدمة وليس 
سلعة .

الدكتور/ 
إحسان  الرباحي *
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ــد ضمــن  ــع اجلي ــات األساســية لشــروط التصني املتطلب
نظــام تأكيــد اجلــودة هــي : 

• كل العمليــات اإلنتاجيــة مكتوبــة وواضحــة ومعرفــة 
ويتــم مراجعتهــا  بنظــام كل فتــرة )ثــاث ســنوات أو 
بحســب احلاجــة( ويجــب إتبــاع هــذه الوثائــق بشــكل دائم 
ــة بنفــس اجلــودة يف كل تشــغيلة  ــاج األدوي ــم إنت حتــى يت

وبحســب مواصفــات الصنــف الدوائــي يف الشــركة . 
• هنــاك عمليــات يف اإلنتــاج أو يف النظافــة بعــد اإلنتــاج 

.   Validation مهمــة وحرجــة وهــي بحاجــة إلــى تقييــم
• توفير متطلبات هامة مثل : 

• عاملن ومدراء مؤهلن ومدربن. 
• مبنى مناسب ومطابق للشروط ويحتوي املساحات الازمة. 

•آالت ومعدات واخلدمات الازمة لتشغيل املصنع. 
•توفير املواد الازمة لإلنتاج :

•مواد خام 

•مواد تعبئة وتغليف
•اللصاقات والقرطاسية وغيرها

•تعليمــات كيفيــة اإلنتــاج والنظافــة وغيرهــا بحيــث تكــون Approved  معتمــدة وال 
يوجــد فيهــا غمــوض أو عــدم وضــوح . 

•مخــازن مناســبة للمــواد اخلــام ، املــواد الوســيطة ، املــواد اجلاهــزة ووســائل النقــل 
املناســبة لألدويــة اجلاهــزة. 

•عمــل ملفــات أو ســجات لــكل تشــغيله يتــم إنتاجهــا ويســمى ملــف التشــغيله 
BMR  ويحــوي هــذا امللــف كل اخلطــوات اإلنتاجيــة بــدًء مــن وزن وصــرف املــواد 

ــف ملــدة ســنة  ــم حفــظ هــذا املل ــل الصنــف اجلاهــز، ويت ــى إنتهــاء حتلي اخلــام حت
ــف. ــاء الصن ــد إنته بع

•يجــب عمــل ســجات توزيــع للتشــغيات التــي يتــم إنتاجهــا ومعرفــة أيــن مت بيعهــا 
، وكــذا إنشــاء نظــام اســتقبال للشــكاوى يف حــال حــدوث شــكوى يف أي صنــف 

والتحقــق منهــا.
•عمل نظام لسحب الدواء يف حال حدوث أي خطأ يؤثر على جودة الدواء.

أهم متطلبات مختبر رقابة اجلودة يف مصنع األدوية : 

G.M.P شروط التصنيع الدوائي الجيد

28 مهمة حرجة النتاج أدوية جيدة 

د. عادل حميد

أخي الصيدالني: جناحك يعتمد على قدرتك يف التواصل مع من يتعاملون معك 
كالطبيب واملريض والصيادلة اآلخرين وكل من لهم صلة بالتوعية الصحية
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رقابــة املســتحضرات الدوائيــة يف املصانــع هــو جــزء مــن شــروط التصنيــع اجليــد 
GMP والــازم توفيرهــا يف مصانــع ومعامــل األدويــة للقيــام بالعمليــات التاليــة: 

•ســحب العينــات )مــواد خــام ، مــواد وســيطة ، مــواد جاهــزة + مــواد تعبئــة 
وتغليــف(.

•كتابــة ووضــع املواصفــات لألصنــاف الدوائيــة اجلاهــزة واملــواد اخلــام ومــواد 
.   Specification files التعبئــة، 

•حتليــل املــواد يف مختلــف مراحلهــا  اإلنتاجيــة بــدًء باملــواد اخلــام حتــى األصنــاف 
النهائيــة.

•إصــدار شــهادة التحليــل النهائيــة للمســتحضر النهائــي حتــى يتــم بيعــه بعــد التأكــد 
مــن مطابقتــه للمواصفات الدســتورية. 

أما متطلبات مختبر رقابة اجلودة فنوجزها فيما يلي: 
•املــكان والغــرف املناســبة والواســعة التــي تكفــي للقيــام مبهــام املختبــر مــن حتليــل 

كيميائــي ، فيزيائــي ، ميكروبيولوجــي . 
•وجــود وثائــق معتمــدة حتــوي خطــوات لعمــل ســحب للعينــات وحتليلهــا )مــواد خــام 

، مــواد تعبئــة وتغليــف ، مــواد جاهــزة ، ... الــخ( .
ــن  ــه والعامل ــة احمليطــة ب ــى البيئ ــع بشــكل عــام وعل ــة املصن ــى نظاف ــة عل •الرقاب

فيــه.
•كل طرق الفحوصات يجب أن تكون مقيمة وصحيحة . 

•اإلحتفــاظ بجميــع الســجات التــي توضــح الفحوصــات التــي يقــوم بهــا املختبــر 
للتأكيــد علــى أنــه يقــوم بهــا. 

•التأكيــد مــن املختبــر أن الصنــف أو املســتحضر النهائــي يحتــوي علــى املــادة اخلــام 
كمــاً ونوعــاً ويطابــق كل املواصفــات مبــا يف ذلــك النشــرة الداخليــة واللصاقــة 
ــع  ــه يف املصن ــه إال مــن املختــص املخــول ل ــه أو بيع ــم اإلفــراج عن وغيرهــا ، وال يت

بذلــك.
•اإلحتفــاظ بعينــات مــن املــواد اخلــام وعينــات مــن املســتحضر النهائــي تســمى 
Retained samples  ويف مــكان مناســب يف حــال حــدوث أي شــكوى علــى الصنــف 

مــن  للتأكــد  العينــات  لهــذه  التحليــل  إعــادة  فيتــم  الدوائــي  للســوق  بيعــه  بعــد 
املواصفــات مــرة أخــرى والتــي يتــم اإلحتفــاظ بهــا لفتــرة ســنة بعــد تاريــخ اإلنتهــاء.

: Personnel  ثانياً : العاملن
•حتــى نســتطيع التأكيــد علــى اجلــودة يف الصناعــة الدوائيــة وكأحــد األجــزاء 
املكونــة املهمــة يف الشــروط ال بــد مــن توظيــف عاملــن مؤهلــن تأهيــل علمــي 

عالــي وذوي خبــرة جيــدة وبعــدد كايف للقيــام مبختلــف املهــام يف املصنــع. 
•كل العاملــن يف املصنــع يجــب أن يعلمــوا بأساســيات شــروط التصنيــع اجليــد 
وان يكــون لديهــم التدريــب الــكايف املبدئــي واملســتمر، وكــذا تدريــب علــى النظافــة 

واتبــاع التعليمــات بدقــة بحســب مــكان العمــل. 
•يجــب أن يكــون هنــاك توصيــف وظيفــي يوضــح األقســام واإلدارات املوجــودة يف 

املصنــع ومهــام كل عامــل يشــغل القســم أو اإلدارة وبطريقــة مكتوبــة وواضحــة. 
اإلختصاصــات  يوضــح  األدويــة  مصنــع  يف  تنظيمــي  هيــكل  يتوفــر  أن  •يجــب 
واســتقالية اإلدارات واألقســام بشــكل واضــح بحيــث ال يحصــل لبــس أو اخطــاء 
توكيــد اجلــودة  إدارة  )املختبــر( وكذلــك  رقابــة اجلــودة  إدارة  تكــون  ان  ويجــب 

اإلنتاجيــة:  اإلدارات  عــن  مســتقلة 
ــع  ــن يف املصن ــل للعامل ــب متكام ــج تدري ــر برنام ــن يجــب أن يتوف ــب العامل •تدري
ــن أن  ــن ممك ــة، وأي عامل ــر الرقاب ــي مختب ــاج وعامل ــي اإلنت ــى عامل ــز عل والتركي

ــدواء. ــى جــودة ال ــروا عل يؤث
• هناك نوعن من التدريب تدريب على : 

• شروط التصنيع اجليد
• تدريب تقني 

والبرنامــج التدريبــي يجــب أن يكــون معمــد مــن مديــر اإلنتــاج ومديــر مختبــر 
الرقابــة ومديــر تأكيــد اجلــودة. 

•العاملــن يف أماكــن هامــة وممكــن يحصــل فيهــا خطــورة مــن التلــوث مــن املــواد 
ــل :  املســتخدمة مث

 . High active materials•
. Toxic•

.Infectious materials•
يجب اعطاءهم تدريب خاص وأكثر من اآلخرين. 

•ال يجــب إدخــال الــزوار إلــى املناطــق اإلنتاجيــة واملختبــر إال إذا كان للضــرورة 
ــة.  ــة الازم ــس الوقائي ــس املاب ــة ولب ــن النظاف ــد م ــد التأك وبع

•يجــب أن يتوفــر لــدى املصنــع برنامــج مكتــوب متكامــل عــن نظافــة العاملــن 
وصحتهــم وعــن كيفيــة لبــس املابــس الوقائيــة عنــد الدخــول إلــى املناطــق اإلنتاجية 
واملختبــرات وغيرهــا وعــن أهميــة اإللتــزام بالتعليمــات بشــكل دقيــق، وكــذا شــرح 

كل هــذه املتطلبــات لهــم أثنــاء التدريــب .
•كل العاملــن يجــب أن يخضعــوا لفحوصــات قبــل التوظيــف وكذلــك لفحــص طبــي 
دوري ســنوي وعنــد حصــول أي مــرض للموظــف يجــب أن يبلــغ اإلدارة يف املصنــع 

حتــى يتــم عمــل الــازم )حــدوث جــروح أو مــرض معــدي أو غيــره(.
•كل العاملــن والــزوار واملفتشــن يجــب أن ال يدخلــوا املناطــق اإلنتاجيــة إلــى بعــد 

لبــس املابــس الوقائيــة املناســبة . 
•ممنــوع علــى العاملــن األكل ، الشــرب ، التدخــن ، مضــغ اللبــان ، تخزيــن األكل 
أو املشــروبات أو األدويــة الشــخصية يف اإلنتــاج أو املخــازن أو املختبــر،  ويجــب 
وضعهــا يف اخلزائــن اخلاصــة لهــم خــارج املناطــق املذكــورة، ويجــب غســل األيــدي 

وتطهيرهــا قبــل الدخــول إلــى اإلنتــاج. 
•علــى العاملــن أن يلبســوا املابــس الوقائيــة املناســبة يف كل منطقــة أو غرفــة 
تصنيعيــة وعــدم ملــس أي دواء باليــد بــل يجــب لبــس القفــازات وغطــاء الوجــه، ويف 

حــال وجــود منطقــة إنتاجيــة معقمــة فهنــاك تعليمــات مفصلــة أخــرى.

أخي الصيدالني: حاول دائمًا أن تطور نفسك وتهتم بكل جديد يف مجالك 
وأعلم أهمية دورك الكبير يف التوعية الصحية
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محظورات الصيادلة يف 28 موضعًا

إعداد وجتميع / 
د. سمير السنايف

ثالثة
ة ال

الحلق

تظــل اجلمهوريــة اليمنيــة مــن الــدول الرائــدة يف التشــريعات القانونيــة  ومــن ضمــن تلــك التشــريعات 
ــا  ــدواء وتنظيمه ــة وال ــق بالصيدلي ــا يتعل ــت مب ــا أخفق ــة اال انه ــة العام ــال الصح ــص يف مج ــا يخت فيم
وكذلــك مــا يتعلــق مبهنــة الصيدلــة وحمايتهــا القانونيــة، حيــث انــه ال يوجــد قانــون خــاص بالصيدلــة 
والــدواء مثــل العديــد مــن البلــدان األخــرى، وكانــت آخــر محاولــة لذلــك هــو مشــروع قانــون الصيدلــة 
والــدواء عــام 2012م والــذي قــدم ملجلــس النــواب ولــم يتــم مناقشــته وإقــراره بشــكل نهائــي حتــى يكــون 
ــون  ــة بقان ــت مجمع ــا ليس ــرض ولكنه ــي بالغ ــودة تف ــريعات املوج ــت التش ــك ظل ــع ذل ــذا. وم ــا ناف قانون

واحــد ومــن أهــم القوانــن التــي تخــص الــدواء والصيدلــة هــي:
ــى  ــة عل ــة ومّطلع ــة كافي ــوا بدراي ــة ليس ــن الطبي ــي امله ــن مزاول ــه م ــن أقران ــه م ــي كمثل ــر الصيدل ويعتب
محظــورات مهنتــه وكذلــك العقوبــات يف حــال ارتــكاب هــذه احملظــورات وهــذا يرجــع بالغالــب لعــدم 
تدريــس معظــم كليــات الصيدلــة  ملــادة قانــون وتشــريعات الصيدلــة مثــل باقــي دول العالــم والتــي 
هــي مــن أساســيات التعليــم الصيدلــي وحتــى لــو كانــت موجــودة تظــل قاصــرة نظــرا لعــدم وجــود 
مرجــع شــامل لهــا. ويف هــذه احللقــة الثالثــة نســلط الضــوء علــى احملظــورات وعقوبتهــا والتــي قــد 
ــه.  ــون عن ــي الغافل ــون ال يحم ــه والقان ــة دون علم ــة للعقوب ــون عرض ــي يك ــي وبالتال ــا أي صيدل ــع به  يق
ولقــد نظمتهــا علــى شــكل جــدول ليســهل للصيدلــي االطــالع واملقارنــة والتركيــز عليهــا موحــدة وشــاملة 

لــكل احملظــورات التــي وردت يف كل القوانــن والتشــريعات الصيدالنيــة اليمنيــة.

العقوبـــــــــــــــــاتمحظورات عىل الصيديل

من يشتغل ليس معه ترخيص مزاولة مهنة.
حبس ملدة سنة بنفس العقوبة أو غرامة مالية ال تزيد عن 500,000 ويف حالة 

العودة تضاعف العقوبة.

الحبس ملدة شهر أو غرامة ال تزيد عن مائة الف ريال.إنهاء حياة مريض ولو كان ميؤوساً من شفائه حتى لو طلب ذلك.

الحبس ملدة شهر أو غرامة ال تزيد عن مائة ألف ريال.عدم تلبية االستدعاء أو اإلبقاء يف حالة الطوارئ والكوارث.

غرامة مالية مقدارها عرشة آالف ريال.عدم التقييد بآداب وسلوك املهنة.

حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.مزاولة أي عمل لنفسه أو مع الغري بأجر أو بدون أجر أثناء الدوام الرسمي.

حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.مزاولة املهنة دون الحصول عىل ترخيص من املجلس.

استعامل عالج فقد قيمته وفاعليته مع تطور العلوم الصيدالنية وتم اإلعالن عن 

إلغائها )رصف أدوية تم الغاؤها(.
حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.

حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.رصف أدوية تحتاج إىل خربة أو قدرة تؤهله للقيام بذلك.

حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.استخدام أو توظيف غري املرخص لهم من الصيادلة.

حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.القيام بالدعاية واإلعالن عن مهارات فنية بصورة تتناىف مع آداب وسلوك املهنة.

تغيري كميات أو جرعات األدوية الواردة يف الوصفة الطبية أو استبدالها بأدوية أخرى 

دون املوافقة من الطبيب املعالج.
حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.

رصف أدوية تحتوي عىل مواد مخدرة دون وصفه أو وفق الئحة تنظيم املواد 

املخدرة.
حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.

حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.نرش إعالنات عن أدوية أو مستحرضات خاصة عن اآلداب العامة أو تضلل الجمهور.

حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.تقديم املساعدة ألي شخص ميارس الطب أو الصيدلة بصورة غري مرشوعة.

حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.بيع عينات طبية مجانية أو أدوية ومستحرضات طبية حكومية للمرىض. 

حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.بيع أدوية بصورة شخصية للمرىض سواء من الطبيب أو الصيديل أو مزاولة املهنة. 
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العقوبـــــــــــــــــاتمحظورات عىل الصيديل

حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.رصف أدوية بدون وصفه طبية من قبل طبيب رخص له ومسجالً يف سجالت املجلس. 

منح وثيقة طبية تسهل للمريض الحصول عىل أي مردود مادي أو معنوي بصورة غري 

قانونية.
حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.

حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.إيواء أي مريض بالصيدلية إال من الحاالت اإلسعافية الرضورية.

الكيد للزمالء من املهن الطبية والصيادلة أو االنتقاص من مكانتهم العلمية أو األدبية 

أو ترديد اإلشاعات التي تيسء إليهم.
حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.

حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.ادعاء أو اكتشاف علمي زوراً أو نسب أعامل الغري إليهم.

حبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو غرامة ال تزيد عن مائتي ألف ريال.إفشاء أرسار املرىض.

■ ال تحول مساءلة ومعاقبة املخالف عن املساءلة الجنائية التي ترتتب عىل مخالفته حدوث فعل أو أفعال تعد جرمية معاقبة عليها وفقاً لقانون الجرائم.

■ تتعدد العقوبة بتعدد املخالفة ومخالفة العقود تضاعف العقوبة مع عدم اإلخالل بجواز إلغاء الرتخيص أو شطب اسم املخالف من سجالت املجلس أو حرمانه من 
مامرسة أي نشاط أو عمل متعلق بهذا الطلب أو الصيدلة أو إغالق املنشأة )الصيدلية( بصورة مؤقتة أو نهائياً وفقاً لخطورة وجسامة املخالفة حسبام تنص عليه الرشيعة 

النافذة أو تقدره املحكمة.

■ كل من أدعى مهنة الصيدلة “أعلن أنه صيديل” أو مارس مهنة الصيدلة )قام برصف أدوية “وهو ليس صيدلياً سواء كان تاجراً أو طبيباً أو أي شخص ليس له عالقة 
للمرىض بشكل مبارش فيعاقب بالحبس ملدة ال تقل عن ثالث سنوات أو بغرامة ال تقل عن سبعامئة ألف ريال”.مادة26 يف قانون26 لسنة2002م

عقوبات أخرى

تهريب األدوية:
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد نص عليها يف القوانني النافذة األخرى حبس مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات أو بغرامة ال تقل 

عن ٣٠٪ وال تزيد عن ٥٠٪ من قيمة املادة مع مصادرة البضاعة املهربة، ويف حال التكرار تضاعف العقوبة.

تزوير أو الغش أو التدقيق أو التالعب 

بجودة األدوية.

حبس ال يزيد عن ثالث سنوات أو بغرامة ال تزيد عن ثالثة مليون ريال مع مصادرة البضاعة املغشوشة واملقلدة وإتالفها 

ويف حالة التكرار تضاعف العقوبة.

وجوب الحبس يف حال ترتب عىل املخالفة خسارة يف األرواح أو أرضار جسيمة يف األموال.

بيع أدوية غري مسجلة بالهيئة العليا لألدوية.
حبس من أسبوع إىل سنة أو غرامة مالية من خمسني ألف إىل 300 ألف ريال 

ويراعي يف ذلك حجم الرضر الصحي وتكرار املخالفة.

بيع أو رشاء أو رصف أو استخدام أدوية منتهية الصالحية أو ثبت إعادة تغليفها.
حبس من أسبوع إىل سنة أو غرامة من خمسني ألف إىل 300 ألف ريال 

ويراعي يف ذلك حجم الرضر الصحي وتكرار املخالفة.

تداول البيع أو الرشاء أو الرصف أو استخدام أدوية مل يكن السعر مدون عليها.
حبس من أسبوع إىل سنة أو غرامة من خمسني ألف إىل 300 ألف ريال 

ويراعي يف ذلك حجم الرضر الصحي وتكرار املخالفة.

بيع أو إتجار باألدوية املهربة واملزورة.
حبس من أسبوع إىل سنة أو غرامة من خمسني ألف إىل 300 ألف ريال 

ويراعي يف ذلك حجم الرضر الصحي وتكرار املخالفة.
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ونتيجــة لذلــك فقــد ظهــرت عــدة مفاهيــم مرافقــة لهــذه األجــواء املنافســة، و 
ــوة  ــم املنافســة بق ــم تشــكل وســيلة للدخــول واالســتمرارية يف عال هــذه املفاهي
ومتّكــن، وهــي يف حــال تطبيقهــا واتخاذهــا كأســس راســخة يف التعامــل تضمــن 
للشــركة الثبــات والتقــدم , ومــن املفاهيــم الواجــب علــى الشــركات احلــرص 
الكــم  TQM والتــي أصبحــت اآلن وبفضــل  الشــاملة  عليهــا مفهــوم اجلــودة 
الهائــل يف املعلومــات وتقنيــات االتصــال ســمة مميــزة ملعطيــات الفكــر اإلنســاني 
احلديــث ســيما وأن اإلدارة العلميــة املعاصــرة أســهمت بشــكل حثيــث يف تطويــر 

بنيــة املنظمــات االقتصاديــة بشــكل كبيــر
ــادئ اإلدارة يف الوقــت احلاضــر, لقــد  فلقــد أصبحــت اجلــودة إحــدى أهــم مب
كانــت اإلدارة باملاضــي، تعتقــد بــأن جنــاح الشــركة يعنــي تصنيــع منتجــات 

وتقــدمي خدمــات بشــكل أســرع وأرخــص، ثــم الســعي لتصريفهــا يف األســواق، 
وتقــدمي خدمــات لتلــك املنتجــات بعــد بيعهــا مــن أجــل تصليــح العيــوب الظاهــرة 

فيهــا.
وقــد تعاظــم الوعــي باجلــودة منــذ نهايــة احلــرب العامليــة الثانيــة حيــث كانــت 
األهميــة منوطــة بعمليــات التفتيــش والرقابــة حيــث بــدأت الشــركات اليابانية يف 
اســتدعاء العلمــاء األوربيــن لتطويــر مفهــوم اجلــودة يف الشــركات اليابانيــة ومــن 
ــم  ــات ومفاهي ــم اليابانيــن تقني ــدأا يف تعلي ــذان ب ــج وجــوران الل أشــهرهم دمين
اجلــودة التــي كانــت الشــركات األمريكيــة ال تهتــم بهــا يف هــذا الوقــت ويعــد 
ادوارد دمينــج Edward Deming رائــد اجلــودة األمريكيــة أبــرز مــن اســتخدم 
وطبــق الرقابــة االحصائيــة علــى اجلــودة حيــث اعتمــد علــى جمــع معلومــات عــن 

مفهوم إدارة الجودة الشاملة

ــاع  ــهدها قط ــي يش ــديدة الت ــة الش ــي  املنافس ــع احلال ــة الوض ــد طبيع ــى أح ــى عل ال يخف
اإلنتــاج واخلدمــات وتنــوع األســاليب والتقنيــات املســتخدمة، وأيضــا تســارع حركــة التغيير 
بصــورة غيــر مســبوقة ممــا يجعــل الشــركة أو املؤسســة يف حالــة بحــث وســعي دائــم لتضمــن 
لهــا حصــة أو مكانــة يف الســوق ومجــال عملهــا, وهــذه الصفــة أصبحــت مرافقــة لــكل أنــواع 
اخلدمــات و القطاعــات وأيضــا علــى كل مســتوياتها ســواء كانــت منشــآت كبيــرة أو متوســطة 

أو صغيــرة .
د. عبدامللك العزب
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مســتوى اجلــودة مــن خــال الرقابــة علــى عمليــات اإلنتــاج أثنــاء تنفيذهــا، ثــم 
قــام بتحليلهــا باســتخدام االســاليب االحصائيــة مــن اجــل الوقــوف علــى مســتوى 

اجلــودة املتحقــق.
 فكانــت أول مراحــل الوعــي باجلــودة هــي مرحلــة االهتمــام بالتفتيــش والفحص 
ــر  ــاج الكبي ــور نظــام اإلنت ــذ ظه ــة من ــم باســتخدام الوســائل الفني ــذي كان يت ال
وعــادة مــا كانــت تتــم متابعــة اجلــودة أثنــاء عمليــة اإلنتــاج ذاتــه , حيــث كان 
ــم اســتبعاد  ــث يت ــة الفحــص حي ــاس اجلــودة محصــوراً يف عملي ــز يف قي التركي
املعيــب منهــا وكان الفحــص عشــوائيا اســتناداً الــى التقديــرات االحصائيــة 
وانحصــرت مســؤلية الرقابــة علــى اجلــودة يف مديــر اجلــودة وكانــت عمليــة 
التفتيــش والفحــص ألغــراض اجلــودة فقــط , كذلــك لــم يتــم االهتمــام مبعرفــة 
وارجــاع أســباب العيــوب وتتبعهــا ولــم تخــل املنتجــات مــن العيــوب يف هــذه 
املرحلــة وكان يف تلــك الفتــرة مفهــوم اجلــودة يــدور حــول مطابقــة املواصفــات 
فقــط حيــث يتــم تصميــم املنتــج وفقــاً ملــا يريــده املنتــج وليــس وفقــا ملــا يريــده 

ــل. العمي
 ثــم تتابعــت النظريــات واملمارســات اإلداريــة التــي تؤكــد علــى اجلــودة إلــى 
اجلــودة  إدارة  مفهــوم  وتوســيع  بتطويــر  األمريكيــة  الشــركات  قامــت  أن 
االســتراتيجية بإضافــة جوانــب أكثــر شــموال وعمقــا واســتخدمت أســاليب 
متطــورة يف مجــال حتســن اجلــودة والتعامــل مــع الزبائــن واملورديــن وتفضيــل 
اســتراتيجيا علــى اجلــودة  رقابيــا  أســلوبا  ليصبــح  تأكيــد اجلــودة  أســاليب 
االســتراتيجية وياحــظ أن إدارة اجلــودة الشــاملة هــي امتــداد إلدارة اجلــودة 
االســتراتيجية ولكــن إدارة اجلــودة الشــاملة أكثــر عمقــا وشــمولية مــن إدارة 
اجلــودة االســتراتيجية إلــى أن تبلــورت إدارة اجلــودة الشــاملة كفلســفة إداريــة 
ــة والبشــرية للمنظمــة يف  ــال للمــوارد املادي ــى االســتخدام الفع عامــة تركــز عل
إشــباع احتياجــات العمــاء وحتقيــق أهــداف املنظمــة وذلــك يف إطــار مــن 

التوافــق مــع متطلبــات املجتمــع.
أوال: مفهوم اجلودة ومضمونها وأبعادها وأساليبها 

علــى الرغــم مــن ظهــور مفهــوم اجلــودة منــذ زمــن بعيــد, إال انــه لــم يظهــر 
كوظيفــة رســمية لــإلدارة إال يف اآلونــة األخيــرة, إذ أصبــح ينظــر إلــى اجلــودة 
يف الفكــر اإلداري احلديــث علــى إنهــا وظيفــة تعــادل متامــا باقــي الوظائــف 
مثــل وظيفــة املشــتريات, والوظيفــة الهندســية, وبحــوث التســويق وغيرهــا , 

وأصبحــت تســتحق االنتبــاه مــن جانــب رجــال اإلدارة العليــا باملنظمــات 0
)1( مفهوم اجلودة :

هــى املقــدرة علــى إنتــاج ســلعة أو خدمــة تلبــي حاجــات املســتهلك , وهــى 
متغيــر تابــع للقيــاس حســب املواصفــات املوضوعــة واحملــددة مســبقا مــن قبــل 
املختصــن ,  أي أنهــا مجمــوع وخصائــص املنتــج التــى تظهــر فــى قدرتــه علــى 
تلبيــة حاجــات املســتهلك احملــددة والضمنيــة ســعيا إلرضائه , وملــا كانت حاجات 
ــق اجلــودة هدفــا ال  ــة حتقي ــح عملي ــي تصب ــر مــع الزمــان بالتال املســتهلك تتغي
نهائيــا , واجلــودة ايضــا خلــق وتطويــر قاعــدة مــن القيــم واملعتقــدات التــى جتعــل 
كل موظــف يعلــم أن اجلــودة هــي الهــدف األساســي للمنشــأة. واجلــودة كمــا هــي 

يف قامــوس اكســفورد تعنــي الدرجــة العاليــة مــن النوعيــة أو القيمــة.
ومتثــل اجلــودة مجموعــة الســمات واخلــواص للمنتــج التــي حتــدد مــدى ماءمته 
الــذي أنتــج مــن أجلــه ليلبــي رغبــات املســتهلك املتوقعــة  لتحقيــق الغــرض 
وتعتبــر املواصفــات القياســية احملــدد األساســي للجــودة، والتــي تشــكل أعمــدة 

أساســية تقــوم عليهــا جــودة اإلنتــاج وجــودة اخلدمــات ومــن خــال هــذه األعمدة 
األساســية ميكــن إحــداث عمليــات التطويــر املطلوبــة لتلبــي رغبــات املســتهلكن.

ويعــرف )جــوران( اجلــودة بأنهــا )املائمــة لاســتخدام( أي كلمــا كانــت اخلدمــة 
أو الســلعة املصنعــة مائمــة الســتخدام املســتفيد كلمــا كانــت جيــدة.

 
ويعرفها )كروسبي( بتعريف يشترط فيه ثاثة شروط لتحقيق اجلودة:

-1 الوفاء باملتطلبات 
-2 انعدام العيوب 

-3 تنفيذ العمل بصورة صحيحة من أول مرة وكل مرة 
ــول:  ــع التعريفــن إذ يق ــكاد يجم ــه ي ــف مختصــر ولكن ــج( بتعري ــا )دمين ويعرفه
ــات املســتفيد حاضــراً ومســتقبًا . ــق احتياجــات وتوقع إن اجلــودة هــي حتقي
وتضمنــت املواصفــة القياســية الدوليــة ملصطلحــات اجلــودة إصــدار عــام 1994 
التــي  الكليــة  باعتبارهــا: مجموعــة اخلــواص واخلصائــص  للجــودة  تعريفــا 
يحملهــا املنتــج / اخلدمــة وقابليتــه لتحقيــق االحتياجــات والرضــا أو املطابقــة 
 Quality is Fitness for للغــرض  ».والصاحيــة   Fitness For Use  – للغــرض 
use هــو أكثــر تعريفــات اجلــودة مائمــة , وميكــن حتديدالصاحيــة للغــرض 

بالعوامــل الســتة التاليــة:-
يائــم  مــدى  أي  إلــى  وهــو   :  Adequacy of Design التصميــم  ماءمــة   1-
التصميــم للهــدف املنشــأ مــن أجلــه، مبعنــى آخــر مــدى حتقيــق مواصفــات 

العميــل. ملتطلبــات  التصميــم 
-2 املطابقــة مــع التصميــم :Conformance to Design : مــدى املطابقــة مــع 
مواصفــات التصميــم بعــد إمتــام عمليــة التصنيــع وحتــدد بنــاء علــى هــذا العامــل 

مســئوليات العمالــة جتــاه اجلــودة مقــدرات املنتــج املرتبطــة بالزمــن .
-3 اإلتاحــة لاســتخدام Availability : مــدى إتاحــة اســتخدام العميــل للمنتــج 
عنــد الرغبــة يف ذلــك ويقــال أن املنتــج متــاح لاســتخدام عندمــا يكــون يف حالتــه 

التشغيلية.
-4 االعتماديــة Reliability: احتمــال أداء املنتــج لوظيفــة محــددة حتــت ظــروف 

تشــغيل معروفــة مــع اســتمرار األداء لفتــرة زمنيــة محــددة وبــدون فشــل.
-5 القابليــة للصيانــة Maintainability : مــدى ســهولة إجــراء عمليــات التفتيــش 
ــة  ــة الوقائي ــة همــا الصيان ــان إلجــراء الصيان ــة للمنتــج وهنــاك طريقت والصيان

والصيانــة العاجيــة.
-6 ســهولة التصنيــع Producability : مــدى قابليــة التصميــم للتصنيع باســتخدام 

املتــاح مــن الوســائل والطــرق والعمليــات للكوادر البشــرية العاملة باملؤسســة.
وتعــرف اجلــودة حســب مضمــون املواصفــة القياســية ISO 9000 لعــام 2000 
بأنهــا »مجموعــة الصفــات املميــزة للمنتــج )أو النشــاط أو العمليــة أو املؤسســة 
ــى  ــادراً عل ــة أو ق ــة واملتوقع ــاً للحاجــات املعلن ــه ملبي ــي جتعل أو الشــخص( والت
تلبيتهــا« وبقــدر مــا يكــون املنتــج ملبيــاً للحاجــات والتوقعــات، يكــون نصفــه 
منتجــاً جيــداً أو عالــي اجلــودة أو رديئــاً، يعبــر عــن احلاجــات املعلنــة يف عقــد 

ــج املــراد شــراؤه أو بيعــه. الشــراء أو البيــع مبواصفــات محــددة للمنت
ومــن الباحثــن مــن يــرى أن اجلــودة تعنــي أشــياء مختلفــة لــكل فــرد أو مؤسســة 
وبالتالــي فإنــه ميكــن تعريــف اجلــودة حســب مبــدأ التركيــز علــى النحــو التالي:-
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أ- التركيــز علــى العميــل: يعــرف دمينــج وجــوران اجلــودة علــى أنهــا » إرضــاء 
العميــل » أو » مقابلــة الغــرض » وهــذا املســلك يعتمــد علــى قــدرة الشــركة علــى 
حتديــد متطلبــات العميــل وبعــد ذلــك تنفيــذ هــذه املتطلبــات , وهــذا التعريــف 
للجــودة الــذي يركــز علــى العميــل مناســب جــداً للشــركات التــي لهــا خدمــات 
ذات اتصــال مباشــر بالعمــاء أو التــي تعتمــد يف أداء خدمتهــا علــى عــدد كبيــر 

مــن املوظفــن
 ب- التركيــز علــى العمليــة: مــن تعريــف كروســبى للجــودة علــى أنهــا » مطابقــة 
املتطلبــات ». وهــذا التعريــف يعطــي أهميــة أكبــر علــى دور اإلدارة يف مراقبــة 

ــي  ــة هــي الت ــة يف تقــدمي اخلدم ــة والطريق ــث أن دور العملي اجلــودة حي
حتــدد جــودة املنتــج النهائــي, وبالتالــي فــإن التركيــز هنــا داخلــي 

وليــس خارجيــا, وهــذا التعريــف مناســب للشــركات التــي تقــدم 
»خدمــات قياســية«، ال تتطلــب اتصــال كبيــر بالعمــاء.

أنهــا  ج-التركيــز علــى القيمــة: تعــرف اجلــودة أحيانــاً 
»التكلفــة بالنســبة للمنتــج، والســعر بالنســبة للعميــل« أو » 
مقابلــة متطلبــات العميــل علــى أســاس اجلــودة، والســعر، 
واإلمكانيــة » وبالتالــي فــإن التركيــز هنــا أيضــاً خارجــي 

وذلــك مبقارنــة اجلــودة مــع الســعر واإلمكانيــة.
)2( مضمون تعريف اجلودة :

-1 ســمعة املنشــأة :- حيــث تتأثــر ســمعة املنشــأة حســب جــودة 
منتجاتهــا ســواء كانــت تلــك املنتجــات جيــدة أو رديئــة 

-2 مصداقيــة الســلعة أو اخلدمــة :- وهــى التــى يجــب أن تتفــق مــع حاجــات 
التــى يقــوم بهــا  العمــاء بالنســبة للتركيــب والتشــغيل والصيانــة البســيطة 

العميــل بنفســه 
-3 عامليــة اجلــودة :- بــأن املنتــج احمللــى يجــب أن تتناســب جودتــه مــع منتجــات 

مســتوردة قــد تفوقــه فــى مزايــا اجلــودة والســعر .
)3( أبعاد اجلودة :-

متتلك السلعة أو اخلدمة أبعاد و خصائص متعددة :

أبعاد جودة السلعة :-
- األداء : الكيفية التي يتم بها أداء الوظيفة و معاملها

- الهيئة/ املظهر :اخلصائص احملسوسة للسلعة.
- القابليــة : أداء العمــل املطلــوب حتــت ظــروف تشــغيلية محــددة يف فتــرة 

زمنيــة محــدد.
- املطابقــة : التوافــق مــع املواصفــات احملــددة مبوجــب العقــد أو مــن قبــل 

الزبــون.
- املتانة : االستفادة الشاملة و الدائمة من السلع

- القابلية للخدمة  
أخطاء إدارية

سمات املــدير يف القرن احلادي والعشرين
: إمكانية تعديلها أو تصليحها

- اجلمالية : الرونق و الشكل و اإلحساس التي تولده
- اجلودة املدركة

أبعاد جودة اخلدمة :-
- الوقت : كم ينتظر املستهلك

- دقة التسليم : التسليم يف املوعد احملدد
- اإلملام : إجناز جميع جوانبها بشكل كامل

- التعامل : ترحيب العاملن بكل الزبائن
- التناسق : تسليم جميع اخلدمات بنفس النمط للزبون

 
- سهولة املنال : إمكانية احلصول على اخلدمة بسهولة

- الدقة : إجناز اخلدمة بصورة صحيحة منذ أول حلظة
- االستجابة : التفاعل بسرعة من العاملن حلل املشاكل املتوقعة

اجلودة تبدأ 
من االهتمام 

بالتفتيش 
والفحص
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)4( أساليب إدارة اجلودة :-
وإلدارة اجلــودة ثاثــة محــاور أساســية )حتســن اجلــودة وتخفيــض التكلفــة 
وزيــادة اإلنتاجيــة( ولــكل مــن هــذه احملــاور أســاليب يلــزم اإلتيــان بهــا وهــي 

ــي: كمــا يل
أ- حتسن اجلودة وتتم بإتباع ما يلي:

-1 التزام اإلدارة العليا بتطبيق مفاهيم اجلودة
-2 التخطيط االستراتيجي للجودة

-3 تقبل مفاهيم اجلودة
-4 املشاركة والتمكن

-5 التدريب
-6 حتفيز املستفيدين إلبداء مرئياتهم

-7 منع األخطاء قبل وقوعها
-8 التحسن املستمر

-9 التركيز على املستفيدين
-10 القياس والتحليل

 
ب- تخفيض التكلفة: لتكلفة اجلودة محوران أساسيان:

تكلفــة إيجابيــة وتســتحوذ علــى مــا يصــل إلــى %50 مــن ميزانيــة اجلــودة، 
وتنقســم إلــى قســمن:

-1 تكلفــة وقائيــة وتتمثــل يف تعيــن مستشــارين وموظفــن لتنســيق برامــج 
اجلــودة.

-2 تكلفــة التقــومي وتنصــب علــى برامــج التقــومي الداخلــي التــي تتــم مــن داخــل 
اجلهــة أو التقــومي اخلارجــي الــذي يتــم مــن خــارج اجلهــة عــن طريــق هيئــات 

متخصصــة ملراجعــة وتقــومي اجلــودة.
تكلفــة ســلبية وتســتنزف مــا يصــل إلــى %50 مــن ميزانيــة اجلــودة وتنقســم إلــى 

قسمن:
-1 تكلفة العيوب واألخطاء الداخلية التي حتدث أثناء تأدية العمل

مــن  االنتهــاء  بعــد  تكتشــف  التــي  واألخطــاء اخلارجيــة  العيــوب  تكلفــة   2-

إجنازهــا املطلــوب  األعطــال 
ج- زيــادة اإلنتاجيــة : حتــى يتســنى لنــا رفــع اإلنتاجيــة يتعــن علينــا القيــام مبــا 

يلي:
-1 حســن اختيــار املوظفــن لــكل وظيفــة مهمــا كان موقعهــا يف الهيــكل التنظيمي 

للجهة
-2 الدقة يف وضع املوظف املناسب يف املكان املناسب

-3 حتديــد مســتوى اإلنتاجيــة املســتهدف مــن كل عمليــة 
املباشــرين العاملــن ورؤســائهم  بــن  بالتنســيق  وذلــك 

-4 متابعــة تنفيــذ األعمــال ومقارنــة نتائجهــا باألهــداف 
املوضوعــة ســلفاً

عناصــر  تطبيــق  هــى   -: اجلــودة  إدارة  مفهــوم 
العمليــة اإلداريــة علــى اجلــودة , وتهتــم إدارة اجلــودة 
ــل لكافــة املــوارد للتحســن املســتمر  باإلســتخدام األمث
للجــودة , وتتضمــن عمليــة إدارة اجلــودة حتقيــق التكامــل 
بــن العاملــن واملورديــن والعمــاء داخــل بيئــة متحــدة , 

وتقــوم علــى مبدأيــن :-
-1 أن إدارة اجلــودة تكــون أكفــأ إذا كان العاملــون مقتنعــن بهــا بالفطــرة 

مــن البداية 
-2 أن إدارة اجلودة عملية حتت السيطرة وليست عشوائية .

اجلودة.. أهم 
وسيلة الستمرار 
الشركات يف عالم 

املنافسة
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مالحظاتبلد المنشأاالسم كاملاسم الموقعالوكيل

1A›ALAM AL-DAWA.SKY BREILLCHINAالبيانات األساسية ناقصة

2 ABDUL HAFEED THABET SAIF
HOUSESCIPAN.CIPAN S.APORTUGAL

3 ABDUL HAFEED THABET SAIF
HOUSES.GENOPHARM LABGENOPHARM LABORA-

TOIRERFRANCE

4 ABDUL HAFEED THABET SAIF
HOUSES

 UNITED LABORATORIES
LTD

 UNITED LABORATORIES
.LTDHONG KONG

5ABDUL KARIM GASSIM COR-
PORATIONMEGICOMEGICO PHARMACEUTI-

CALS
SYRIAN ARAB REPUB-

LIC

6 ABDUL KHALIK TRADING
ENTERPRISESOCEAN OCEAN PHARMACEUTICALS

.(PVT) LTDPAKISTAN

7 ABDULLAH AL-WARAFI FOR
DRUG.LECIVA A.S.LECIVA A.SCZECH REPUBLIC

8ABO-AMER FOR SAFETYLEVTRADE INTERNATION-
AL (PTy) Ltd

 LEVTRADE INTERNATIONAL
(PTy) LtdSOUTH AFRICA

9 ABO-AMIN FOR TRADING &
AGENCIESPT DEXA MEDICAINDONESIAالبيانات األساسية ناقصة

10 ABO-FARA›A & BROTHER›S
FOR TRADINGSAIDAL

 GROUPE INDUSTRIEL
SAIDAL FILIALE ANTIBIOT-

ICAL
ALGERIA

11 ABO-SIRHAN & BROTHERS
COMPANY

GLAXO SMITH KLINE(UK)
ABUSARHAN

GLAXO SMITH KLINE(UK)
ABUSARHANUNITED KINGDOM

شركات انتهت تراخيص تسجيلها قبل 2010 - ومالحظات عليها 

إعــالن هــام
لإلحاطــة أن اللجنــة الفنيــة ناقشــت 
فــي جلســتها رقــم )٢٠١٨/١( بتاريــخ 
القديمــة  الشــركات   )٢٠١٨/١/٧(
قبــل  ترخيصهــا  انتهــى  )التــي 
المرفــق  التقريــر  بحســب  ٢٠١٠م( 
اللجنــة  قبــل  مــن  والمرفــوع 

. لمكلفــة ا
رئيــس  لقــرار   

ً
اســتنادا وأقــرت: 

مجلــس الــوزراء رقــم )٣٣٣( بشــأن 
وتجــارة  صناعــة  تنظيــم  الئحــة 
الطبيــة  والمســتلزمات  األدويــة 
يلــي: مــا  يتــم  فــي حكمهــا  ومــا 
- تعليــق عــدد ١٠٠ موقــع تصنيــع 
قبــل  تســجيلها  تراخيــص  انتهــت 
٢٠١٠ ولــم تجــدد ولديهــا أصنــاف.

- تعليــق عــدد ١٩٠ موقــع تصنيــع 
قبــل  تســجيلها  تراخيــص  منتهيــة 
لديهــا  وليــس  تجــدد  ولــم   ٢٠١٠
المرفــق  الكشــف  بحســب  أصنــاف 
بالمالحظــات المرفوعــة مــن اللجنــة 
المكلفــة، وذلــك لمــدة ســتين يــوم 
التظلــم  بــاب  وفتــح  حذفهــا  قبــل 
التظلــم  يتضمــن  أن  شــريطة  

التاليــة: الوثائــق 

للفتــرات  األصــل  التجديــد  بالغــات   ●
المنتهيــة.

للفتــرات  الســداد  إخطــارات   ●
. لمنتهيــة ا

مــن  صــادرة  رســمية  وثيقــة  أي   ●

أو  الشــركة  تجديــد  تثبــت  الهيئــة 
التصنيــع. موقــع 

تأجيــل  يبــرر  قانونــي  مســوغ  أي   ●
المنتهيــة. للفتــرات  التجديــد 

● وثائق حديثة لموقع التصنيع.

حيــث أنــه بعــد انتهاء المــدة المحددة 
تاريــخ  مــن   

ً
يومــا )ســتين  للتظلــم 

الهيئــة  موقــع  علــى  اإلعــالن(  نشــر 
الفيــس  علــى  وصفحتهــا  الرســمية 
بــوك ومجلــة البلســم ســيتم شــطب 

.
ً
نهائيــا الموقــع 

الهيئة العليا لألدوية
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العدد )٦(

12 ABO-SIRHAN & BROTHERS
COMPANYGUJARATINDIA

13 ABO-SIRHAN & BROTHERS
COMPANYNEOPHARMANEOPHARMAINDIAالبيانات األساسية ناقصة

14 ABO-SIRHAN & BROTHERS
COMPANYEGO PHARMACEUTICALS EGO PHARMACEUTICALS

.PTY LTDAUSTRALIA

15ADHBAN TRADING CORPO-
RATIONDR REDDY›SINDIAالبيانات األساسية ناقصة

16ADHBAN TRADING CORPO-
RATION

 INTEGRATED MEDICAL
PRODUCTS

 INTEGRATED MEDICAL
PRODUCTSJORDAN

17ADHBAN TRADING CORPO-
RATION.MISSION PHARMAMISSION PHARMACEUTI-

CALS LIMITEDINDIA

18 AHMED AL-MOHDAR DRUG
STORES

 AYRTON SAUNDERS &
OBG PHARMACEUTICAL

 AYRTON SAUNDERS & OBG
PHARMACEUTICALUNITED KINGDOM

19AL-AFIAH TRADING HOUSESPHARMALYSIA BERHADPHARMALYSIA BERHADMALAYSIA

20AL-AFIAH TRADING HOUSES.VINDAS CHEMICAL INDVINDAS CHEMICAL INDUS-
.TRIES P.LTDINDIA

21AL-AHMADY FOR MEDICINEKALBEKALBE FARMAINDONESIA

22.ALAMAL MEDREIG JOFREGRUPO REIG JOFRESPAIN

23.AL-AMIN TRADING ESTOPSO SALINEBANGLADESH

24 AL-ANSARI COMPANY FOR
TRADINGAMICOEGYPT تناقض بين تاريخ االنتهاء

وتاريخ اللجنة الفنية

25 AL-ANTRI CORPORATION FOR
MEDICINES

 KARJIAN & TAHHAN
COMPAMY

SYRIAN ARAB REPUB-
LICالبيانات األساسية ناقصة

26AL-AWAMY TRADING STORES)BECKTON (SPA.BECKTON DICKINSON, S.ASPAIN

27AL-AWAMY TRADING STORES)BECKTON (IRE.BECKTON DICKINSON, S.AIRELAND

28
 AL-AZZANI STORES FOR

MEDICINE AND MED. INDIS-
PENSABLES

VIFOR INDIA VIFOR INDIA PRIVATE
LIMITEDINDIA

29AL-EMAAD CORPORATIONSAN CARLO FARMACEU-
TICI S.P.A

 SAN CARLO SAN CARLO
FARMACEUTICI S.P.A POME-

ZIA ITALIA
ITALY تناقض بين تاريخ االنتهاء

وتاريخ اللجنة الفنية

30AL-EMAAD CORPORATION.SELVI LAB SELVI LABORATORIO
BIOTERAPICOITALY

31.ALFA PHARMA. COR.J.MITRA & CO.J.MITRA & CO. LTDINDIA2015 نقل ملكية في

32.ALFA PHARMA. CORXENISS LIFE XENISS LIFE SCIENCE CO.
.LTDREPUBLIC OF KOREA

33.ALFA PHARMA. CORADAMJEEADAMJEE PHARMACEUTI-
CALS (PVT) LTDPAKISTAN

34AL-FALAH TRADINGFEMME CARE UNITED INTERNATIONAL
.PHARMACEUTICAL COJORDAN

35AL-FARUK MEDICINESBIOLOGICI ITALIABIOLOGICI ITALIA LABORA-
TORIESITALY

36.AL-FATH TRADING CO. Ltd.AFRI MEDICAL CO.AFRI MEDICAL COEGYPT

37.AL-FATH TRADING CO. LtdRACHARAMZI CHABANI FOR PHAR-
MACEUTICAL INDUSTRY

SYRIAN ARAB REPUB-
LIC

38.AL-FATH TRADING CO. LtdARENCO PHARMACEU-
TICAL

S.A. ARENCO PHARMACEU-
.TICAL N.VBELGIUM

39.AL-FEIRUZ COMPANY LTDPHARMACIA ABSWEDENالبيانات األساسية ناقصة

40.AL-FEIRUZ COMPANY LTDDBLAUSTRALIAالبيانات األساسية ناقصة

مالحظاتبلد المنشأاالسم كاملاسم الموقعالوكيل
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العدد )٦(

41AL-FEIRUZ MEDICAL CORPO-
RATIONBIOVITRUMBIOVITRUM ABSWEDEN

42AL-FEIRUZ MEDICAL CORPO-
RATIONMAYNE PHARMAMAYNE PHARMAAUSTRALIA

43AL-FEIRUZ MEDICAL CORPO-
RATIONRESORBA

 RESORBA CHIRURGISCHES
 NAHTMATERIAL FRANZ

.HILTNER GMBH&CO
GERMANY

44AL-FEIRUZ MEDICAL CORPO-
RATIONIMRESIMRESNETHERLANDS

45.AL-FURKAN TRADING CORPMPISYRIAN ARAB REPUB-
LICالبيانات األساسية ناقصة

46 al-Gaish stores for Medical and
medicalHARSORIA HEALTHCARE HARSORIA HEALTHCARE

.PVT. LTDINDIA2008 نقل ملكية في

47AL-GARASH FOR TRADING)WYETH PHARMA (DEUWYETH PHARMA GMBHGERMANY

48AL-GARASH FOR TRADINGHEXAL AGHEXAL AG INDUSTRIESTRA-
BE 25GERMANY2015 نقل ملكية في

49AL-GARASH FOR TRADINGPHARMACARE FZE.PHARMACARE FZE COUNITED ARAB EMIR-
ATES

50AL-GARASH FOR TRADING WYETH MANUFACTURNG
)(UNK

 WYETH MANUFACTURNG
EXPORTSUNITED KINGDOM

51AL-GARNAIN FOR MEDI-
.CINE&MED.APPLR.P. SCHERER GMBHR. P. SCHERER GMBHGERMANY2011 نقل ملكية في

52 AL-GEDRY FOR IMPORT
DRUGS TRADING MEDICAAVENTIS BEHRINGAVENTIS BEHRINGGERMANY

53 AL-GHAREEB CORPORATION
FOR DRUGSNAM NAM NEUKONIGSFORDER

ARZNEIMITTEL GMBTGERMANY

54 AL-GHAREEB CORPORATION
FOR DRUGSPHARMEXUNITED KINGDOM

55 AL-GHAZALI FOR TRADING &
MEDICINE.KHANDELWAL LABKHANDELWAL LABORATO-

.RIES LtdINDIA

56 AL-GHAZALI FOR TRADING &
MEDICINEMICMICROLABINDIAمكررة

57 AL-GHAZALI FOR TRADING &
MEDICINE)FERRING (DENFERRING A/SDENMARK

58 AL-GHAZALI FOR TRADING &
MEDICINE)FERRING (SWEFERRING ABSWEDEN

59 AL-GHAZALI FOR TRADING &
MEDICINEMADARIAGA S.LLABORATORIOS MADARIA-

GA S.LSPAIN2008 نقل ملكية في

60 AL-GHAZALI FOR TRADING &
MEDICINE

WEST COAST LAB (VITA-
)MEC

WEST COAST LABORATO-
RIES

 UNITED STATES OF
AMERICA

61AL-GURAIZEA FOR DRUGSSAMCHUNDANG SAMCHUNDANG PHARM.
.CO. LTDREPUBLIC OF KOREA

62 AL-HAYAH EST. FOR MEDICAL
APPLIANCES AND.SANKYO EUROP GMBHSANKYO EUROP GMBHGERMANY

63 AL-HAYAH EST. FOR MEDICAL
APPLIANCES AND

WARSAWSKIE ZAKLA-
 DY FARMACEUTYCZNE

PLOFA S.A

 WARSAZAKIE ZAKLADY
     FARMACEUTYCZNE  PLOFA

S.A
POLAND تناقض بين تاريخ االنتهاء

وتاريخ اللجنة الفنية

64 AL-HAYAH EST. FOR MEDICAL
APPLIANCES AND.INKEYSA, S.A.INKEYSA, S.ASPAIN

65AL-HELLAL STORE.PHARMASANT LABPHARMASANT LABORATO-
.RIES CO. LTDTHAILAND

66AL-HIKMA CORPORATIONSWEDLIFESWEDENالبيانات األساسية ناقصة

مالحظاتبلد المنشأاالسم كاملاسم الموقعالوكيل
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67AL-HUSSEIN MEDICINE SURGI-
CAL EQUIPMENTNEOPLAST COMPANY NEOPLAST COMPANY

.LIMITEDTHAILAND

68ALI ABDULRAHMAN TAHIR JONSONS & JONSON(ALI
)ABDURAMAN TAHER

 JONSONS & JONSON(ALI
)ABDURAMAN TAHERUNITED KINGDOM

69ALI ABDULRAHMAN TAHIRPEARCE DUFFUNITED KINGDOMالبيانات األساسية ناقصة

70ALI AL-FAKEH FOR TRADING.HAB PHARMAINDIA

71ALI PHARMAPUNING LUOSI PUNING LUOSI MEDICAL
.EQUIPMENT CO. LTDCHINA

72ALI SABEHA TRADING ENTER-
PRISESBION MEDICABION MEDICA CO. LtdREPUBLIC OF KOREA

73 AL-IHSAN FOR PHARMA. &
.MED. APPLBORNER GmbHBORNER GmbHGERMANY

74 AL-JABAL  DRUGS & MEDICAL
.APPL CO. LTD.NEOMEDIC LTD.NEOMEDIC LTDUNITED KINGDOM

75 AL-JABAL  DRUGS & MEDICAL
.APPL CO. LTDJ PICKLES & SONSUNITED KINGDOMالبيانات األساسية ناقصة

76 AL-JABAL  DRUGS & MEDICAL
.APPL CO. LTD.POLFA TARCHOMIN S.ATARCHOMIN PHARMACEUTI-

.CAL WORKS (POLAFA) S.APOLAND

77AL-KABOUS GROUPPOWER HORSEPOWER HORSE GET-
RANKEVERTRIEBS GMBHAUSTRIA

78AL-KAID TRADING AGENCIES TAKEDA CHEMICAL
JAPAN

TAKEDA CHEMICAL INDUS-
TRIES LTDJAPAN

79AL-KASSEM FOR MEDICINESBELLS BELLS HEALTH CARE FOR
FAMILYUNITED KINGDOM تناقض بين تاريخ االنتهاء

وتاريخ اللجنة الفنية

80AL-KHATEEB COMPANY PRODUCTIVE PROJECTS
ADMINISTRATION

 PRODUCTIVE PROJECTS
ADMINISTRATION

SYRIAN ARAB REPUB-
LIC

81AL-KHATEEB COMPANYDIMASDIMAS LABORATORIESSYRIAN ARAB REPUB-
LIC

82 AL-MADHLAY TRADING
STORES.KELA LABKELA LABORATORIABELGIUM

83 AL-MADHLAY TRADING
STORESREMEDREMED PHARMA NV/SABELGIUM تناقض بين تاريخ االنتهاء

وتاريخ اللجنة الفنية

84AL-MADINA MEDICAL COR-
PRATIONFARMACUBA                                                  FARMACUBA

FCUBA

85 AL-MANAR FOR TRADE &
AGENCIESRIVAPHARMARIVAPHARMA S.A.EEGYPT

86 AL-MANAR FOR TRADE &
AGENCIESSHEJIANG KANGTAISHEJIANG KANGTAI MEDI-

.CAL DEVICE CO., LTDCHINA

87.AL-MASSAR COR.ALSHAM COALSHAM COMPANYSYRIAN ARAB REPUB-
LIC

88 AL-MATHANI & SONS FOR
TRADING

FARABI PHARMACEUTI-
.CAL CO

 FARABI PHARMACEUTICAL
.CO

 ISLAMIC REPUBLIC OF
IRANالبيانات األساسية ناقصة

89.AL-MEHDAR BROS COJUNG RIMREPUBLIC OF KOREA

90.AL-MEHDAR BROS COPROPHARMAPROPHARMA A/SDENMARK

91.AL-MEHDAR BROS COZANZA HEALTHCARE.ZANZA HEALTHCARE LTDUNITED KINGDOM

92.AL-MIRGAN CORPLAMPUGNANI FARMA-
CEUTICI

LAMPUGNANI FARMACEUTI-
.CI S.P.AITALY

93AL-MOHDAR TRADING PLACES CHAROEN BHAESAJ LAB.
.CO. LTDTHAILAND

94AL-MOHDAR TRADING PLACESSHANGHAICHINA

95 AL-MOJALLY CORP. FOR
.DRUGS & MED. APPLHWAJIN MEDICAL.HWAJIN MEDICAL CO. LTDREPUBLIC OF KOREA

مالحظاتبلد المنشأاالسم كاملاسم الموقعالوكيل
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96 AL-MOJALLY CORP. FOR
.DRUGS & MED. APPL

MARCH PHARMACEUTI-
CAL COMPANY

 MARCH PHARMACEUTICAL
.COMPANY LTDTHAILAND

97 AL-MOKHTAR MEDICINES
.CORPTHORNTON & ROSS.THORNTON & ROSS LTDUNITED KINGDOM

98 AL-MOKHTAR MEDICINES
.CORPZENITH ZENITH PHARMACEUTICALS

LTDUNITED KINGDOM

99 AL-MOSTAQL FOR MEDICINES
& MEDICAL EQUIP.TILMAN N.V.S.A. TILMAN N.VBELGIUM

100AL-MUFADDAL PHARMA)BILIM (TEKIRDAGBILIM ILAC SAN. VE TIC A STURKEY

101AL-MUFADDAL PHARMAFORTE PHARMAFORTE PHARMA LABORA-
TOIRESFRANCEالبيانات األساسية ناقصة

102AL-MUFADDAL PHARMAHERMES HERMES ARZNEIMITTEL
GMBHGERMANY

103.AL-MUTAWAKEL CO.LTDGRINDEXGRINDEXLATVIA

104.AL-MUTAWAKEL CO.LTDHEALTHERIES HEALTHERIES OF NEW
ZEALAND LIMITEDNEW ZEALAND

105.AL-MUTAWAKEL CO.LTDSMCSE KWANG MEDICAL COR-
PORATIONREPUBLIC OF KOREA

106.AL-MUTAWAKEL CO.LTDCANTABRIAINDUSTRIAL FARMACEUTI-
CAL CANTABRIASPAIN

107AL-NAHDAH PHARMASHANTOU WEALY MEDI-
CAL INSTRUMENT

 SAANTOU WEALY MEDICAL
INSTRUMENT CO. LTDCHINA تناقض بين تاريخ االنتهاء

وتاريخ اللجنة الفنية

108.AL-NAHDI MEDICALS CO.MAIS CO MAIS CO. FOR MEDICAL
PRODUCTSSAUDI ARABIA تناقض بين تاريخ االنتهاء

وتاريخ اللجنة الفنية

109.AL-NAHDI MEDICALS COPT BIO FARMAPT BIO FARMA PERSEROINDONESIA تناقض بين تاريخ االنتهاء
وتاريخ اللجنة الفنية

110AL-QUIADHY PHARMAQUEST VITAMINS LTDQUEST VITAMINS LTDUNITED KINGDOM

111AL-RABAHI TRADING CORPO-
RATIONINSTITUTO MASSONEINSTITUTO MASSONE S.AARGENTINA

112AL-RAHMA CORPORATIONHOECHESTGERMANYالبيانات األساسية ناقصة

113AL-RAHMA TRADING & PHAR-
.MACEUTICAL COERNEST JACKSON ERNEST JACKSON & CO.

LTDUNITED KINGDOM

114AL-RAHMA TRADING & PHAR-
.MACEUTICAL COMICRO HEALTHCARE MICRO HEALTHCARE (1967)

.(PTY) LTDSOUTH AFRICA

115AL-RAHMA TRADING & PHAR-
.MACEUTICAL CONORRIS.NORRIS MEDICINES LTDINDIA

116AL-RAHMA TRADING & PHAR-
.MACEUTICAL CO

 CORE HEALTHCARE
LIMITED

CORE HEALTHCARE LIM-
ITEDINDIA

117AL-RAHMA TRADING & PHAR-
.MACEUTICAL COELPEN ELPEN PHARMACEUTICAL

.CO. INCGREECE2009 تغير االسم في

118AL-RAHMA TRADING & PHAR-
.MACEUTICAL COMICRO LABS MICRO LABS LIMITED -

HOSURINDIA

119AL-RAHMA TRADING & PHAR-
.MACEUTICAL COSANDY PHARMASANDY PHARMA FOR MEDI-

CINES PRODUCTION
SYRIAN ARAB REPUB-

LICالبيانات األساسية ناقصة

120AL-RAWDHA DRUG COMPANYDUMEXDENMARKالبيانات األساسية ناقصة

121AL-RAWDHA DRUG COMPANYALPHARMA ASALPHARMA AS,PHARMA-
CEUTICAL FACILITYNORWAY

122AL-RAWDHA TRADING GROUPSEPTODONTFRANCE تناقض بين تاريخ االنتهاء
وتاريخ اللجنة الفنية

123AL-RAZI DRUG CENTER MEDICAMEN BIOTECH
.LTD.MEDICAMEN BIOTECH LTDINDIA

124AL-RAZI DRUG CENTER PHARMAINTERNATIONAL
)CO.(RAZI

 PHARMAINTERNATIONAL
.COYEMENالبيانات األساسية ناقصة

مالحظاتبلد المنشأاالسم كاملاسم الموقعالوكيل
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125AL-RAZI DRUG CENTER.KIMI LABKIMI LABORATORIESSYRIAN ARAB REPUB-
LIC

126AL-RAZI DRUG CENTERZHEJIANG MEDICINES
 ZHEJIANG MEDICINES &
HEALTH PRODUCTS IM-
PORT/EXPORT CO. LTD

CHINA

127 AL-RAZI PHARMA FOR
.DRUGS&MED.APPL.COMPPLIVAYUGOSLAVIA

128 AL-RAZI PHARMA FOR
.DRUGS&MED.APPL.COMP.SIDMAK LABSIDMAK LABBORATORIES UNITED STATES OF

AMERICA

129AL-REEF TRADING AND AGEN-
.CIES CORP.BOIN MEDICA COBOIN MEDICA CO. LtdREPUBLIC OF KOREA

130AL-REEF TRADING AND AGEN-
.CIES CORPDISPOKIT SURGICALS DISPOKIT SURGICALS PVT.

.LTDINDIA

131.AL-REMAL CORPFUSHIMAINDUSTRIAS FUSHIMASPAIN

132 AL-SABARY MEDICAL STORES
FOR MEDICINESARABHAI CHEMICALSAMBALAL SARABHAI EN-

TERPEISES LTDINDIA

133AL-SAFA AGENCYPHARMA WERNIGERODE PHARMA WERNIGERODE
GMBHGERMANY

134.AL-SALAHI TRADING CORPDAEWOONG PHARMA-
CEUTICAL

DAEWOONG PHARMACEU-
TICALREPUBLIC OF KOREA2010 نقل ملكية في

135.AL-SALAHI TRADING CORPMEDIPHARMSYRIAN ARAB REPUB-
LIC

تناقض بين تاريخ االنتهاء 
وتاريخ اللجنة الفنية

136.AL-SEHA ESTEVERSINCERE MEDICAL EVERSINCERE MEDICAL
INDUSTRY CO. LTDCHINA

137AL-TAHAMI FOR DRUGEL-OBOUR MODERN
EL-OBOUR MODERN PHAR-
 MACEUTICAL INDUSTRIES

.CO
EGYPT

138AL-TAHAMI FOR DRUGPHARMAGHREBLABORATOIRE PHARMA-
GHREBTUNISIA

139 AL-TILAL TRADING COMPANY
FOR D&MED.SUPLI.UNICHEM LAB UNICHEM LABORATORIES

.LTDINDIA

140.AL-WAFA MEDICAL CORPCHINA MEHECO XIAMEN CHINA MEHECO XIAMEN I/E
.CO., LTDCHINA تناقض بين تاريخ االنتهاء

وتاريخ اللجنة الفنية

141AL-WARAFI TRADING HOUSESJACK CHIAJACK CHIA INDUSTRYTHAILAND

142AL-WARAFI TRADING HOUSESPHILO PHARMPHILO PHARM PHARMACEU-
.TICALS COEGYPT

143.AL-WASE FOR DRUGS EST INTERPHARMA GROUP
.LTD.INTERPHARMA GROUP LTDCANADA

144 AL-WATANIA AL-HADITHA FOR
DRUGS & MEDICA

 SHINSUNG MEDICAL
INDUSTRIAL KOREA

SHINSUNG MEDICAL INDUS-
TRIAL KOREAREPUBLIC OF KOREAالبيانات األساسية ناقصة

145.AL-YUSR MED. COJUNG WONJUNG WON MEDICAL INDUS-
.TRIES CO. LTDREPUBLIC OF KOREA

146.AL-YUSR TRADING CORPETHYPHARM S.AETHYPHARM S.AFRANCE

147 AL-ZUBAIDI STORES FOR
PHARMA. & MED. APPOFFICINA OFFICINA FARMACEUTICA

FIORENTINAITALY

148AMIN KASSEM COMPANYMACKGERMANY تناقض بين تاريخ االنتهاء
وتاريخ اللجنة الفنية

149AMIN KASSEM COMPANY OCTOBER PHARMA
))MACK)OCTOBER PHARMA (MACKEGYPT

150AMIN KASSEM COMPANY.PHARMASCIENCE LABPHARMASCIENCE LABORA-
TOIRESFRANCE

151AMIN KASSEM COMPANY)WHITEHALL LAB. (WYETH WHITEHALL LABORATORIES
LIMITEDITALY

مالحظاتبلد المنشأاالسم كاملاسم الموقعالوكيل
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152ARD AL-GANNATEIN COMPANY GRUNENTHAL PHARMA
AGGRUNENTHAL PHARMA AGSWITZERLAND

153 ARRA›AFAH CORPORATION
FOR DRUGS

 BRISTOL MAYERS SQUIBB
)(GREGREECEالبيانات األساسية ناقصة

154 ARRA›AFAH CORPORATION
FOR DRUGS

 BRISTOL MAYERS SQUIBB
)(ITAITALYالبيانات األساسية ناقصة

155 ARRA›AFAH CORPORATION
FOR DRUGS

 BRISTOL MAYERS SQUIBB
)(USA

 UNITED STATES OF
AMERICAالبيانات األساسية ناقصة

156 ARRA›AFAH CORPORATION
FOR DRUGS)CLIN MIDY (SANOFI لها حركة استيراد في 2012 للتاكد

البيانات األساسية ناقصةFRANCEمن التقرير 

157 ARRA›AFAH CORPORATION
FOR DRUGS)DELALANDE (SANOFIFRANCE

158 ARRA›AFAH CORPORATION
FOR DRUGS

 GLAXO SMITH KLINE
)(ARRAFA)(USA

GLAXO SMITH KLINE (ARRA-
)FA)(USA

 UNITED STATES OF
AMERICA

159 ARRA›AFAH CORPORATION
FOR DRUGS

 GLAXO SMITH KLINE
)(GER) (ARAFA

GLAXO SMITH KLINE GER-
MANYGERMANY

160 ARRA›AFAH CORPORATION
FOR DRUGSMEDINOVA LtdMEDINOVA LtdSWITZERLAND

161 ARRA›AFAH CORPORATION
FOR DRUGSSERVIER LES LABORATOIRES

SERVIERFRANCE

162 ARRA›AFAH CORPORATION
FOR DRUGS

SOLVAY PHARMACEUTI-
)CALS (GER

SOLVAY PHARMACEUTI-
CALS  GMBHGERMANY

163 ARRA›AFAH CORPORATION
FOR DRUGSANTIGENANTIGEN PHARMACEUTI-

CALSIRELAND

164 ARRA›AFAH CORPORATION
FOR DRUGSBOUCHARA LABORATOIRES DOCTEUR

E. BOUCHARAFRANCE

165 ARRA›AFAH CORPORATION
FOR DRUGS)CILAG (UNKUNITED KINGDOM

166 ARRA›AFAH CORPORATION
FOR DRUGS

GLAXO SMITH KLINE (USA)
)(ARRAFA

GLAXO SMITH KLINE (USA)
)(ARRAFA

 UNITED STATES OF
AMERICA

167 ASHARQ TRADE & AGENCIES
& OIL FIELDS SUP

CONTROLLED THERAPU-
TICS

CONTROLLED THERAPU-
TICS  LTDUNITED KINGDOM

168 ASHARQ TRADE & AGENCIES
& OIL FIELDS SUP)U.C.B (FRAUCB PHARMA SAFRANCE

169 ASHARQ TRADE & AGENCIES
& OIL FIELDS SUP)U.C.B (ITAUCB PHARMA S.P.AITALY

170AZZAN PHARMAREXCELREXCEL EGYPT LIMITEDEGYPT

171BARA›A FOR MEDICINESPHARMADANICAPHARMADANICA A/SDENMARK

172BICAM FOR TRADECHUNWOO MEDICAL.CHUNWOO MEDICAL, INCREPUBLIC OF KOREA

173BILQUIS DRUGS STORES.ASHFORD LAB ASHFORD LABORATORIES
LIMITEDMACAO

174BILQUIS DRUGS STORES.HUMET TRADINGHUMET TRADING,RE-
SEARCH &DEVELOPMENTHUNGARY

175BILQUIS DRUGS STORESPOLPHARMA PHARMACEUTICAL WORKS
POLPHARMA S.APOLAND

176 DAR BEN HAYAN FOR DRUGS
.& MED. APPLPINEWOOD PINEWOOD HEALTHCARE

INTERNATIONALIRELAND

177DAWA PHARMAILSAN ILACILSAN ILAC VE› HAMMAD-
.DELERI SANAYII A.STURKEY تناقض بين تاريخ االنتهاء

وتاريخ اللجنة الفنية

178.DIRHAM AL-ABSI EXHBIOMED HITICH BIOMED HITICH INDUSTRIES
.LTDINDIA

179.DIRHAM AL-ABSI EXHDELTA MEDDELTA MEDICAL DEVICESITALY

مالحظاتبلد المنشأاالسم كاملاسم الموقعالوكيل
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180.DIRHAM AL-ABSI EXH)SIGMA (IND.SIGMA LABORATORIES LTDINDIA

181.DIRHAM AL-ABSI EXHALSHIFA MEDICAL ALSHIFA MEDICAL SYRINGE
MFG. CO. LTDSAUDI ARABIA

182EBN AL KADREY FOR DRUGSMARCHING PHARMACEU-
TICAL

MARCHING PHARMACEUTI-
.CAL LTDHONG KONG2011 نقل ملكية في

183.FALHOOM TRADING ESTUPHA PHARMACEUTICAL UPHA PHARMACEUTICAL
MANUFACTURING SDN-BHDMALAYSIA

184.FALHOOM TRADING ESTBAXTER (INDIA) PVT.LTBAXTER (INDIA) PVT.LTDINDIA

185.FALHOOM TRADING EST WOCKHARDT LIMITED
INDIAWOCKHARDT LIMITED INDIAINDIA

186FREE TRADE CENTER LABORATOIRES
LEURPQIN MEDIOLANUM

 LABORATOIRES LEURPQIN
MEDIOLANUMFRANCE

187.GAL PHARMA CORPPOLFAPOLAND

188.GAL PHARMA CORPTERPOLTERPOL PROZEDSIEBIORST-
WO FARMACEUTYCZNE S.APOLAND

189.GAL PHARMA CORP.ALFA INTES INDUSTRIA
 ALFA INTES INDUSTRIA

 TERAPEUTICA SPLENDORE
.S.R.L

ITALY تناقض بين تاريخ االنتهاء
وتاريخ اللجنة الفنية

190.GAL PHARMA CORPBRINSALOV ARUSSIAN FEDERATION

191.GAL PHARMA CORPMOSCHIMPHARMPREPA-
RATY

MOSCHIMPHARMPREPA-
RATYRUSSIAN FEDERATION

192.GAZEERA & GULF CORPTUBILUX PHARMATUBILUX PHARMA SPAITALY

193GLOBAL TRADINGBE-TABSBE-TABS PHARMACEUTI-
.CALS (PTY) LTDSOUTH AFRICA

194GLOBAL TRADINGETHNOPHARM
LES LABORATOIRES ETH-
NOPHARM KM LABORATO-

.RIES INC
CANADA

195.GRIFFIN CO. LTDDOCPHARMADOCPHARMA N.VBELGIUM

196.GRIFFIN CO. LTDALMIRALL PRODESFARMAALMIRALL PRODESFARMASPAIN

197.GULF CORPAMELASYRIAN ARAB REPUB-
LIC

198IBN ALHAJ TRADING GROUPTHEMIS MEDICARETHEMIS MEDICARE LIMITEDINDIA

199 JAIED & MASSOUD TRADING
.CO. LTD

ABBOTT FRANCE S.A.(-
)JAIEID&MASSOUD.ABBOTT FRANCE S.AFRANCE

200MA›REB DRUG CORPORATIONKARRENKENYAالبيانات األساسية ناقصة

201MAYAS FOR TRADING STORESSOPHARMA (PHARMA-
)CHIM) (MIAS

 SOPHARMA (PHARMACHIM)
HOLDINGBULGARIA

202MAYAS FOR TRADING STORESUNIPHARM (PHARMA-
)CHIM

 UNIPHARM (PHARMACHIM
HOLDINGBULGARIAالبيانات األساسية ناقصة

203.MAZIN BUKIER ESTDXN PHARMACEUTICAL DXN PHARMACEUTICAL
.SDN. BHDMALAYSIA

204Miass Pharma CHIESI PHARMACEUTICA
S.P.A. ITALY

 CHIESI PHARMACEUTICA
S.P.A. ITALYITALY2012 نقل ملكية في

205Miass PharmaNEPO A/SNEPO A/SDENMARK

206 MIDDLE EAST TRADING
)CO.(METCO

 SMITH KLINE-BEECHAM
)(SPAIN) (METCO

  SMITH KLINE BEETCHAM
LABORATORYSPAIN

207MODERN UNITED FOR MED.
APPLIANCESPOLYSUTUREPOLYSUTURE E COMMERI-

CO LTDABRAZIL تناقض بين تاريخ االنتهاء
وتاريخ اللجنة الفنية

208 MOHAMMED AHMED JUMAAN
CORPORTION.HANWHA CORREPUBLIC OF KOREAالبيانات األساسية ناقصة

مالحظاتبلد المنشأاالسم كاملاسم الموقعالوكيل
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209MOHDAR CORPORATIONDRAXIS PHARMA (GLAX-
)OWELLCOM)(MOHDAR.DRAXIS PHARMA INCCANADAمكررة

210MOHDAR CORPORATION
JUBILANT HOLLISTERST-
IER GENERAL PARTNER-

)SHIP(MOHD

JUBILANT HOLLISTERST-
IER GENERAL PARTNER-

)SHIP(MOHD
CANADA

211MOHDAR CORPORATIONLOGHMAN LOGHMAN PHARMCEUTICAL
.AND HYGIEUIC CO

 ISLAMIC REPUBLIC OF
IRANالبيانات األساسية ناقصة

212MOHDAR CORPORATION GLAXO SMITH KLINE
)(SPAIN) (MOHD

 GLAXO SMITH KLINE(SPAIN)
.S.ASPAIN

213MOHDAR CORPORATIONOPAL OPAL LABORATORIES
(PRIVATE) LtdPAKISTANالبيانات األساسية ناقصة

214MOHDAR CORPORATION SHEIKH MOIZUDDIN &
SONSSHEIKH MOIZUDDIN & SONSPAKISTANالبيانات األساسية ناقصة

215 MUTAIR FOR MEDICINES &
TRADING

 FACTORY OF MOHAMMAD
HISHAM

SYRIAN ARAB REPUB-
LICالبيانات األساسية ناقصة

216 NABIL ABDULLAH AL-EZZANI
FOR TRADINGLAHORE

 LAHORE CHEMICAL &
 PHARMACEUTICAL WORKS

.(PVT) LTD
PAKISTAN

217 NASER A. AL-SUBBARY
STORES)C.C.L. (PVT CONSOLDATED CHEMICAL

LABORATORIES (PVT) LtdPAKISTAN

218 NASER A. AL-SUBBARY
STORESTABROSTABROS PHARMAPAKISTAN

219 NASER A. AL-SUBBARY
STORESAGUETTANTAGUETTANTFRANCE تناقض بين تاريخ االنتهاء

وتاريخ اللجنة الفنية

220NATCOPHARMA)SCHERING (ITASCHERING AGITALYالبيانات األساسية ناقصة

221NATCOPHARMASWISSCO SERVICESSWISSCO SERVICES AGSWITZERLANDالبيانات األساسية ناقصة

222NATCOPHARMA)UPJOHN (ITAITALY

223NATCOPHARMA)UPJOHN (USA UNITED STATES OF
AMERICAالبيانات األساسية ناقصة

224NATCOPHARMASQUIBB (BRISTOL MAY-
)ERS SQUIBB) (FRAFRANCE

225NATCOPHARMASQUIBB (BRISTOL MAY-
)ERS SQUIBB) (GREGREECE

226NATCOPHARMASQUIBB (BRISTOL MAY-
)ERS SQUIBB) (UNKUNITED KINGDOM

227NATCOPHARMASQUIBB (BRISTOL MAY-
)ERS SQUIBB) (USA

 SQUIBB (BRISTOL MAYERS
)SQUIBB) (USA

 UNITED STATES OF
AMERICA

228NATIONAL TRADING & SER-
.VICES CO. LTD.LEK PHARMAC LEK PHARMACEUTICAL &

CHEMICAL COMPANY D.DSLOVENIA

229NATIONAL TRADING & SER-
.VICES CO. LTDPIERRE FABREPIERRE FABRE MEDICA-

MENTFRANCE تناقض بين تاريخ االنتهاء
وتاريخ اللجنة الفنية

230 NMR FOR IMPORT & EXPORT
.CO. LTD)TABLETS (INDIATABLETS (INDIA) LIMITEDINDIA

231 NMR FOR IMPORT & EXPORT
.CO. LTDVEGAVEGA NATRITIONAL LTDUNITED KINGDOM

232 NMR FOR IMPORT & EXPORT
.CO. LTDALBERT DAVIDALBERT DAVID LIMITEDINDIA

233NTSC LTDIVAX-CR.IVAX-CR a.sCZECH REPUBLIC

234 OMER AHMED AL-WAHASHY
IMPORT & EXPORT.ARBITEE CHIM. PHARMAINDIA

235 OMER AHMED AL-WAHASHY
IMPORT & EXPORTEUREKA MEDICOEUREKA MEDICO PROD-

.UCTS LIMITEDINDIA

مالحظاتبلد المنشأاالسم كاملاسم الموقعالوكيل
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236 OMER AHMED AL-WAHASHY
IMPORT & EXPORTJAYCOT INDUSTRIESJAYCOT INDUSTRIESINDIA

237PETRA CORPORATION.SHINWOO CORSHINWOO CORPORATIONREPUBLIC OF KOREA

238RAMI MEDICAL ESTAPLISH-
MENT

ISTITUTO SIEROVACCI-
NOGENO

ISTITUTO SIEROVACCINOG-
.ENO ITALIANO S.P.AITALY

239RAMI MEDICAL ESTAPLISH-
MENTKIN.LABORATORIOS KIN, S.ASPAIN

240RIDDAN TRADING STOREBU KWANG TRADINGREPUBLIC OF KOREAالبيانات األساسية ناقصة

241SABCO CORPOTATION.LORESTAN PHARMALORESTAN PHARMACEUTI-
CAL COMPANY

 ISLAMIC REPUBLIC OF
IRAN

242SALEM MOHAMMED SHAM-
.MAKH & COHENNING HENNING ARZNEIMITTEL

GMBH & CO. KGGERMANY

243SALLAM-PHARM TRADINGBAYER CORPORATION BAYER CORPORATION,
PHARMACETICAL DIVISION

 UNITED STATES OF
AMERICA

244SALLAM-PHARM TRADINGCCM PHARMACCM PHARMA SDN BHDMALAYSIA

245SALLAM-PHARM TRADING.ADVANCED PHARMAADVANCED PHARMACEUTI-
.CAL INDUSTRIES CO. LTDJORDAN

246 SANA›A DRUGS AND MEDICAL
.APPLIANCES COVITA VIGORVITAVIGOR UNITED STATES OF

AMERICA

247SARY MEDICAL CORPORATIONARAB CO. FOR ANTIBI-
OTIC

 ARAB CO. FOR ANTIBIOTIC
)INDUSTRIES (ACAIIRAQ

248SOCATRA PHARMAKIMIA FARMAKIMIA FARMA PHARMACEU-
TICAL INDUSTRYINDONESIA2011 نقل ملكية في

249UNITED COMPANYRAZA RAZA MANUFACTURING
BERHADMALAYSIA

250UNITED COMPANYT.P. DRUGS LABORATO-
RIES CO.LTD

 T.P. DRUGS LABORATORIES
CO.LTDTHAILAND تناقض بين تاريخ االنتهاء

وتاريخ اللجنة الفنية

251UNIVERSAL MEDICAL & TRAD-
.ING COIVES DRUGS IVES DRUGS (INDIA) PVT.

.LTDINDIA

252YEDCOAFZAL ASLAMPAKISTANالبيانات األساسية ناقصة

253YEDCOMEDEXPORTRUSSIAN FEDERATIONالبيانات األساسية ناقصة

254YEDCO)OTSUKA (JPNJAPANالبيانات األساسية ناقصة

255YEMEN MEDICINES FOR TRAD-
ING & INDUSTRYDOMS LABORATOIRES DOMS -

ADRIANFRANCE

256YEMEN TRADING & CON-
STRUCTION CO. LTD.ASIA PHARMAC ASIA PHARMACEUTICAL

.PRODUCTS SDN. BHDMALAYSIA

257YEMEN TRADING & CON-
STRUCTION CO. LTDLENNONPHARMACARE LENNONSOUTH AFRICA

258YEMEN TRADING & CON-
STRUCTION CO. LTDBODENE (PTY) LIMITED BODENE (PTY) LIMITED

TRADING ASSOUTH AFRICAالبيانات األساسية ناقصة

259..AHSONS DRUG CO
AHSONS DRUG COMPA-
 NY MANUFACTUREING

.CHEMIST
PAKISTANمكررة

260AISHWARYA LIFESCIENC-
ESAISHWARYA LIFESCIENCESINDIAالبيانات األساسية ناقصة

261 AL-KAHLANI MANUF. &
.TRAD

AL-KAHLANI MANUFACTUR-
ING & TRADINGYEMENالبيانات األساسية ناقصة

262ALPHA THERAPEUTICALPHA THERAPEUTIC COR-
PORATION

 UNITED STATES OF
AMERICA

263ALSAEEDEALSAEEDE TRADING GROUPYEMEN

264ationAFGHANISTANالبيانات األساسية ناقصة

مالحظاتبلد المنشأاالسم كاملاسم الموقعالوكيل
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265BEUING ZIZHU PHARMA-
CEUTICAL

BEUING ZIZHU PHARAMA-
.CEUTICAL CO.,LTDCHINAالبيانات األساسية ناقصة

266BINEX CO.LTDBINEX CO.LTDREPUBLIC OF KOREAمكررة

267BIOCHEMIE BIOCHEMIE GESELLSCHAFT
.m.b.HAUSTRIAالبيانات األساسية ناقصة

268 BRAWN LABORATORIES
LIMITED

 BRAWN LABORATORIES
LIMITEDINDIAمكررة

269DDDDDD LIMITEDUNITED KINGDOMالبيانات األساسية ناقصة

270DR. MAXDR. MAX UNITED STATES OF
AMERICA

271.ETOMAX CORP ETOMAX CORPORATION
SDN BHDMALAYSIA

272G & G FOOD SUPPLIESG & G FOOD SUPPLIESGERMANYالبيانات األساسية ناقصة

273 GLAXO SMITH KLINE
)(GER)(ARRAFA

GLAXO SMITH KLINE (GER)
)(ARRAFAGERMANYالبيانات األساسية ناقصة

274 GLAXO SMITH KLINE
)(UNITED STATES

GLAXO SMITH KLINE (UNIT-
)ED STATES

 UNITED STATES OF
AMERICAالبيانات األساسية ناقصة

275 GLAXOSMITHKLINE
)(SPAIN)GLAXOSMITHKLINE (SPASPAINالبيانات األساسية ناقصة

276 INTERNATIONAL DRUG
)AGENCIES(IDA

 INTERNATIONAL DRUG
)AGENCIES(IDAEGYPTمكررة

277 KILITCH CO. (PHARMA.
).PVT.LTD

KILITCH CO. (PHARMA. PVT.
).LTDINDIAالبيانات األساسية ناقصة

278MEDDLE EAST
MEDDLE EAST PHARMA-

 CEUTICAL INDUSTRIES CO
.LTD

SAUDI ARABIA

279MEDICA PHARMACEUTI-
.CAL

 MEDICA PHARMACEUTICAL
.INDUSTRIESYEMENمكررة

280)MILVE (PHARMACHIM
 MILVE PHARMACEUTICAL
 WORKS AD PHARMACHIM

HOLDING
BULGARIAالبيانات األساسية ناقصة

281 MODOCHEMIE
)(CODAL-SYNTO

MODOCHEMIE (CODAL-SYN-
)TOCYPRUSمكررة

282 PHARMAINTERNATIONAL
..)CO.(RAZI

 PHARMAINTERNATIONAL
.COYEMENمكررة

283PHARMANICGREECEالبيانات األساسية ناقصة

284 RHONE POULENC RORER
)(BELLON

 RHONE POULENC RORER
)(BELLONFRANCEالبيانات األساسية ناقصة

285S.G MEDICARE PVT.LTDS.G MEDICARE PVT LTDINDIAمكررة

286 SANCE LABORATORIES
.PVT. LTD

 SANCE LABORATORIES
.PVT. LTDINDIAالبيانات األساسية ناقصة

287SANOFI AVENTIS GER-
)MANY(GHAREEB

SANOFI AVENTIS GER-
)MANY(GHAREEBGERMANYالبيانات األساسية ناقصة

288 SMITH KLINE BEECHAM
EGYPT

 SMITH KLINE BEECHAM
EGYPTEGYPTالبيانات األساسية ناقصة

289 SMITH KLINE-BEECHAM
)(USA) (RAFA

 SMITH KLINE-BEECHAM
PORT RICHO

 UNITED STATES OF
AMERICA

290.TTY BIOPHARM LTD.TTY BIOPHARM LTDTAIWAN, CHINAالبيانات األساسية ناقصة

مالحظاتبلد المنشأاالسم كاملاسم الموقعالوكيل
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تتبعها معظم دول العالم 
يف أسعار املستحضرات

3 طــرق
من دليل منظمة الصحة لسياسات تسعري املستحضرات الصيدالنية

 W.H.O Guideline on  country pharmaceutical pricing«
policy« هنـاك عـدة سياسـات تسـعير للمسـتحضرات 

الصيدالنيـة مأخـوذ بهـا يف جميـع دول العالم وقامت 
وتطبيقهـا  سياسـة  كل  بدراسـة  متخصصـة  جلنـة 
املسـتحضرات  هـذه  أسـعار  علـى  أثرهـا  دول  عـدة  يف 
نتائـج  بعـد  اللجنـة  هـذه  وخرجـت  الـدول  تلـك  يف 

سياسـة. لـكل  وتوصيـات 
أهـم  عـن  القـارئ  لتعريـف  مختصـرة  نبـذة  ونـورد   
تلـك السياسـات وتوصيـات اللجـان عند األخـذ بتلك 

 -: السياسـات 
اجلملـة  أربـاح  نسـبة  تنظيـم  أواًل: 
والتجزئـة يف سلسـلة اإلمـداد والتوزيـع 

الصيدالنيـة للمسـتحضرات 
 Regulation of mark up in the pharmaceutical« 

 »supply and distribution chain

ويتضـح املعنـى مـن خـالل املسـمى, إذ أن 
نسـبة  حتديـد  تنتهـج  السياسـة  هـذه 
التوزيـع  تكاليـف  لتغطيـة  مئويـة 
تاجـر  مـن  كل  أربـاح  وكـذا  والشـحن 

اجلملـة »الـذي يتمثـل يف املسـتورد يف اليمـن« وكـذا 
ربـح تاجـر التجزئـة »املتمثل بالصيدالنـي يف اليمن« 
 W.H.O ومـن توصيـات جلنة منظمـة الصحة العامليـة

-: التالـي  نـورد 
1. يجـب أن تأخـذ هـذه السياسـة كواحـدة من مجمل 
سياسـات سـعرية تهـدف إلى إيصـال دواء فعال بسـعر 

مناسب.
حتديـد  يف  التـدرج  سياسـة  بأخـذ  يوصـى   .2
نسـبة األرباح عند تطبيق هذه السياسـة مبعنى 
تقليـل هذه النسـبة للمسـتحضرات الصيدالنية 
لألدويـة  النسـبة  هـذه  وترتفـع  الثمـن  مرتفعـة 

األقـل ثمنـًا.

بعـن  األخـذ  السياسـة  هـذه  أتبـاع  عنـد  يوصـى   .3
كاألمـراض  األمـراض  بعـض  خصوصيـة  االعتبـار 
املرضـى  مـن  املجموعـات  بعـض  وحمايـة  املزمنـة 
عنـد  ذكرهـم  السـابق  املزمنـة  األمـراض  كمرضـى 

النسـب. هـذه  حتديـد 
نسـبة  مـن  أكثـر  حيـث  اليمـن  كبلدنـا  بلـدان  يف   .4
يصـل  أن  إلـى  واإلمـداد  التوزيـع  سلسـلة  يف  تضـاف 
بالشـفافية  االلتـزام  يجـب   – اجلمهـور  إلـى  الـدواء 

للجمهـور. األسـعار  وإعـالن 
إلـى  اإلضافـة  سياسـة  تطبيـق  ثانيـًا: 
املسـتحضرات  أسـعار  وضـع  يف  التكلفـة 

نيـة ال لصيد ا
 Application of cost-plus pricing formula for

))pharmaceutical price setting

وتتخلـص هـذه السياسـة يف وضـع سـعر 
اإلنتـاج  تكلفـة  اعتبـار  بأخـذ  للجمهـور 
ويضـاف إليهـا مصاريـف التسـويق وحـد 
أربـاح التصنيـع وتكاليـف الشـحن وحـد 
أربـاح سلسـلة اإلمـداد والتوزيـع وصـواًل 
إلـى املسـتهلك.. وقـد وضعـت جلنـة منظمـة الصحـة 

العامليـة العديـد مـن االنتقـادات نـورد منهـا:-
كثيـر  لتخصيـص  السياسـة  هـذه  تنفيـذ  يحتـاج   .1
مـن املـوارد التقنيـة والبشـرية الالزمـة للحصـول أواًل 
وتقييم ثانيًا املعلومات املكونة لتسـعير املسـتحضرات 
الصيدالنية بحسـب هـذه الطريقـة وخاصة تكاليف 
واملـواد  اخلـام  للمـواد  احلقيقيـة  واألسـعار  اإلنتـاج 

املضافـة الصيدالنيـة وغيـر الصيدالنيـة.
مـن  معينـة  لشـريحة  السياسـة  هـذه  تطبيـق   .2
احملليـة  الصناعـات  علـى  مثـاًل  كتطبيقهـا  األدويـة 
»السـتحالة تطبيقهـا علـى األدويـة املسـتوردة« يحد 
مـن تطـور هـذه الشـريحة مـن األدويـة ويخرجهـا من 

دائرة 

فسـة  ملنا ا
التجاريـة.

اسـتخدام  ثالثـًا: 
أسـعار  مرجعيـة 

 External Reference خارجيـة 
  Pr i c ing

أسـعار  مرجعيـة  اسـتخدام  وتعنـي 
سلسـلة  يف  البيـع  نقـاط  أحـدى  عنـد 

التوزيـع واإلمـداد كسـعر املصنـع أو السـعر 
دول  أو  دولـة  يف    C.I.Fوالتأمـن الشـحن  بعـد 

مرجعيـة كمؤشـر بغـرض تسـعير نفس املسـتحضر 
السياسـة. بهـذه  يأخـذ  الـذي  البلـد  يف  الصيدالنـي 

العامليـة  الصحـة  منظمـة  جلنـة  توصيـات  أهـم  ومـن 
-: التالـي 

أو  كمؤشـر  السياسـة  بهـذه  األخـذ  الـدول  علـى   .1
قاعـدة للتفـاوض عنـد وضع األسـعار للمسـتحضرات 

احملليـة. أسـواقها  يف  الصيدالنيـة 
مـن  كجـزء  السياسـة  بهـذه  األخـذ  الـدول  علـى   .2
مجمل سياسـات تسـعير متعـددة تهدف إلـى الوصول 

إلـى دواء فعـال بسـعر مناسـب.
يجـب  التنفيـذ  قيـد  السياسـة  هـذه  وضـع  عنـد   .3
وضـع طـرق آليـات شـفافة وواضحـة لعكـس املؤشـرات 
واملرجعيـات لألخـذ بهـا يف تسـعير األدوية يف السـوق 

احملليـة.
4. اختيـار البلدان املرجعية على أسـاس تشـابه دخل 

الفـرد القومي مـع البلد اآلخذ بهذه السياسـة.

أخي الصيدالني: يجب عليك االلتزام بأخالقيات املهنة وإبالغ الهيئة عن أي 
مخالفات يف سعر الدواء إنطالقًا من واجبك املهني أمام اهلل وأمام املريض.

د. أمن عبدالواحد بادي
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19. Ethambutol Dihydrochloride
20. Fluconazole
21. Furosemide
22. Ibuprofen
23. Isoniazid
24. Ketoprofen
25. Lamivudine
26. Levetiracetam
27. Levofloxacin
28. Mefloquine Hydrochloride
29. Metoclopramide Hydrochloride
30. Metronidazole
31. Piroxicam
32. Prednisolone
33. Prednisone
34. Primaquine Diphosphate
35. Propranolol Hydrochloride
36. Pyrazinamide
37. Quinidine Sulfate

38. Quinine Sulfate
39. Ranitidine Hydrochloride
40. Rifampicin
41. Stavudine
42. Verapamil Hydrochloride
43. Zidovudine )Azidothymidine)
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The effect of excipients is strictly limited 
by the guidance documents: qualitative 
differences in excipients from which 
an effect on the bioavailability could be 
expected are not accepted, whereas scientific 
reasoning may justify larger and still safe 
deviations.
Excipients used in the dosage form must 
have been used in a previously approved 
immediate release solid oral dosage form by 
the FDA.
The quantity of excipients in the IR 
product should be consistent with their 
intended function. Large quantities of 
certain excipients, such as surfactants 
)e.g., sodium lauryl sulfate) or osmotic 
ingredients )e.g., sorbitol) may be 
problematic.
B. Prodrugs
Conversion site of prodrug to drug must 
be considered, if it occurs before intestinal 
absorption then permeability study of drug 
must be done otherwise permeability study 
of prodrug must be done.
EXCEPTIONS FOR BIOWAIVER 
APPLICATION
Certain products are not applicable for 
application for waivers of comparative 
bioavailability and bioequivalence study:
1- To reduce the severity of an incorrectly 
applied biowaiver, narrow therapeutic 
index drugs are excluded. However, the 
guidelines do not give a clear definition of 
a narrow therapeutic index drug, leaving 
room for individual discussion. According 
to the EMA, it is not possible to define a 
set of criteria to categorize drugs as narrow 
therapeutic index drugs and it must be 
decided case by case.
Narrow Therapeutic Range Drugs such as 
digoxin, phenytoin are not considered for 
biowaiver application due to safety point of 
view.
2- Products designed to be absorbed in the 
oral cavity like buccal tablets and lozenges 

are also not applicable for biowaiver 
application.

SUMMARY OF BCS-BASED BIOWAIVER 
CONDITIONS
An important application of BCS in the 
regulatory documents is the use of BCS 
in the guidance for biowaiver procedures. 
One of the most important criteria for 
deciding whether a BCS-based biowaiver is 
appropriate is the BCS class of the API.
For instance, products containing BCS class 
IV APIs are excluded from the BCS-based 
biowaiver procedure.
Additionally, products containing class III 
APIs cannot, as of this writing, be approved 
in the USA by the biowaiver procedure. 
In the EU and countries using the WHO 
criteria, products containing Class III APIs 
are only eligible for biowaiving if they are 
very rapidly dissolving.
Class II APIs are only eligible for the 
biowaiver procedure in countries using the 
WHO criteria and then only in the case of a 
weak acid that is highly soluble at pH 6.8.
By contrast, Class I APIs are eligible for 
the biowaiver procedure in all jurisdictions 
that apply it )Japan, notably, is a country 
that does not yet allow approval of drug 
products using the BCS-based biowaiver 
procedure).

LIST OF BCS-BASED BIOWAIVER 
ACCEPTED BY EMA )UP TO JANUARY 
2015)
1. Almotriptan
2. Capecitabine
3. Levofloxacin
4. Lormetazepam
5. Memantine
6. Moxifloxacin
7. Temozolomide
8. Tramadol / Paracetamol
LIST OF CANDIDATES FOR BCS-BASED 

BIOWAIVER:
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL 
FEDERATION )FIP)& JOURNAL OF 
PHARMACEUTICAL SCIENCE
The Special Interest Group )SIG) 
Biopharmaceutics Classification System 
and Biowaiver of the International 
Pharmaceutical Federation started to collect 
publicly available information for Essential 
Medical Drug Products based on the 
Biopharmaceutical Classification System.
This project takes published guidances 
of the WHO, FDA and EMA into 
consideration as well as scientific 
developments in this field. The collected 
information is critically reviewed and 
published as monographs in Journal 
of Pharmaceutical Sciences. They are 
also made available on the FIP Website 
)http://www.fip.org/www/index.
php?page=bcs_monographs).
The list below has no formal regulatory 
status, it represents the best scientific 
opinion currently available. They are 
published in the Journal of Pharmaceutical 
Science but can also be downloaded on the 
link shown above.
1. Acetaminophen = Paracetamol
2. Acetazolamide
3. Acetylsalicylic acid
4. Aciclovir
5. Amitriptyline Hydrochloride
6. Amodiaquine Hydrochloride
7. Atenolol
8. Bisoprolol fumarate
9. Chloroquine Phosphate
10. Chloroquine Sulfate
11. Chloroquine Hydrochloride
12. Cimetidine
13. Ciprofloxacin Hydrochloride
14. Codeine phosphate
15. Diclofenac Potassium
16. Diclofenac Sodium
17. Doxycycline Hyclate
18. Efavirenz 
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BCS categorizes APIs into four classes:
BCS class I HIGH solubility and HIGH 
permeability
BCS class II LOW solubility and HIGH 
permeability
BCS class III HIGH solubility and LOW 
permeability
BCS class IV LOW solubility and LOW 
permeability
REQUIREMENTS FOR A BCS-based 
BIOWAIVER
There have been certain requirements for a 
biowaiver study that include allowance of 
regulatory authorities like FDA and WHO 
etc. The drugs should have high solubility 
and high permeability according to BCS.
Requirements for a BCS-based biowaiver 
study include:
a- Dissolution Test in 3 different media )in 
900 ml and at 37°C) which are:
Buffer pH 1.2, simulated gastric fluid 
without enzymes or 0.1N HCl.
Buffer pH 4.5.
Buffer pH 6.8 or simulated intestinal fluid 
without enzymes.
b- 12 samples in each media, paddle 
rotating at 50 rpm or basket at 100 rpm
c- Sampling times are 10, 15, 20, 30, 45 
and 60 minutes.
d- The profiles of the test and reference 
products must be similar in all three media.
e- The products are similar if the similarity 
factor f2 , 50 and both products show , 
85% dissolution in 15 min.

DATA TO SUPPORT REQUEST FOR 
BIOWAIVERS
The drug substance for which a waiver is 
being requested should be highly soluble 
and highly permeable.
1. Highly Soluble: A drug substance is 
considered highly soluble when the highest 
dose strength is soluble in < 250 ml water 
over a pH range of 1 to 7.5.
2. Highly Permeable: A drug substance 

is considered highly permeable when 
the extent of absorption in humans is 
determined to be > 90% of an administered 
dose, based on mass‐balance or in 
comparison to an intravenous reference 
dose.
3. Rapidly Dissolving: IR drug product 
is considered rapidly dissolving when no 
less than 85% of the labeled amount of 
the drug substance dissolves within 30 
minutes, using U.S. Pharmacopeia )USP) 
Apparatus I at 100 rpm )or Apparatus 
II at 50 rpm) in a volume of 900 ml or 
less in each of the media like 0.1 N HCl 
or Simulated Gastric Fluid USP without 
enzymes, pH 4.5 buffer, pH 6.8 buffer 
or Simulated Intestinal Fluid USP without 
enzymes.
Quantities of data to support a request for 
biowaivers have to be submitted. Sponsors 
requesting biowaivers based on the BCS 
should submit the following information 
to the Supreme Board of drug and Medical 
Appliances )SBDMA)for Review.

A. Data Supporting High Solubility
The following information should be 
included in the application:
a- A description of test methods including 
information on analytical method and 
composition of the buffer solutions.
b- Information on chemical structure, 
molecular weight, nature of the drug 
substance )acid, base, amphoteric or 
neutral) and dissociation constants )pKa).
c- Test results )mean, standard deviation 
and coefficient of variation) summarized in 
a table under solution pH, drug solubility 
)e.g., mg/ml) and volume of media 
required to dissolve the highest dose 
strength.
d- A graphic representation of mean pH-
solubility profile.
B. Data Supporting High Permeability

The following information should be 
included in the application:
High permeability drugs are those with 
an extent of absorption greater than or 
equal to 90% and are not associated 
with any documented instability in the 
gastrointestinal tract. These methods range 
from simple oil/water )O/W) partition 
coefficient to absolute bioavailability 
studies.
a. Extent of absorption in humans:
• Mass‐balance pharmacokinetic studies.
• Absolute bioavailability studies.
b. Intestinal permeability methods:
• In vivo intestinal perfusions studies in 
humans.
• In vivo or in situ intestinal perfusion 
studies in animals.
• In vitro permeation experiments with 
excised human or animal intestinal tissue.
• In vitro permeation experiments across 
epithelial cell monolayers.
The concept of permeability has been 
changed in European guidelines to 
absorbability and the criterion of highly 
absorbable is based exclusively on “human” 
absorption, determined by means of mass 
balance studies or absolute bioavailability 
studies, greater, or equal to 85% of the 
administered dose. Data from animals 
or culture cells are only considered to be 
supportive.

ADDITIONAL CONSIDERATIONS FOR 
REQUESTING A BIOWAIVER
A. Excipients
BCS classification is related to API without 
excipients. However, literature evidence 
illustrates how excipients may affect the 
fraction of dose absorbed by modulating 
disintegration, solubilization or stabilizing 
a specific polymorphic form, thereby 
changing the dissolution characteristics of 
the API.
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INTRODUCTION
A Biowaiver means that in vivo 
bioavailability and/or bioequivalence 
studies may be waived )not considered 
necessary for product approval). Instead 
of conducting expensive and time 
consuming in vivo studies, a dissolution 
test could be adopted as the surrogate 
basis for the decision as to whether the two 

pharmaceutical products are equivalent.
The risk of therapeutic inequivalence of 
two immediate release products can never 
be reduced to zero, even if a full clinical 
study is performed. The conclusion of 
comparative clinical studies, in vivo 
bioequivalence studies, in vitro equivalence 
tests and biowaivers is based on statistics 
and scientific data that are assumed to be 
representative for the products at issue.
The aim of biowaiver guidance is to reduce 
the risk of bioinequivalence to an acceptable 
level. Pharmaceutical development 
work aims at reducing the probability of 

manufacturing inequivalent formulations 
taking into account the critical aspects of 
the product at issue. In this context, the 
absorption phase is regarded as the critical 
process determining the equivalence of 
the pharmacokinetic profiles and thereby 
the therapeutic equivalence of the test and 
reference product.
In this report we will focus on BCS-
based Biowaivers. However, other type 
of biowaivers had been discussed in 
regulation.
BIOPHARMACEUTICS 
CLASSIFICATION SYSTEM )BCS)

BIOWAIVERS: CRITERIA AND 
REQUIREMENTS
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weight over two years decreased their total 
cholesterol scores, and the effect on health 
sustained for two years, according to a 2013 
study in the Journal of the American Heart 
Association.

Reduces the risk of bone and joint 
problems: Weight loss was associated with a 
significantly lower risk of knee osteoarthritis 
among women who were overweight. For 
every 11lbs weight loss, the risk reduced by 
50%. 

Better self-esteem: Even when you don’t 
reach the your target, a gradual weight loss 
makes you feel good about yourself. In a 
2009 study on 900 patients who recently lost 
weight of about five to 10 percent of their 
body weight scored higher on measures of 
physical function and self-esteem. 

Improved sleep: Within 6 months of losing 
5% of body weight, obese adults were able 
to sleep better and had improved moods.

Since the main aim is to lose weight, many 
of us take extremes routes. Following exotic 
diet patterns or food habits of celebrities, 
not taking into consideration personal 
preferences nor the ability to adhere. It may 
not be a bad idea to adopt different diets or 
to workout an extra hour, although sticking 
to the schedule is equally important to avoid 
weight re-gain.

There are simple ques that can help us shed 
weight and stay healthy.

Cut Down on Sugar:

Sugar, in the sense, table sugar and the 
foods that are made with sugar. But to start 
off, just try to reduce the sugar you add 
to the milk or coffee or tea that you drink 
everyday. 

Reducing sugar intake:helps in weight 
losscan lead to better mental health and 
helps the body cope with stressreduces the 
risk of inflammationlowers the chances of 
liver disease and heart disease by preventing 
fat accumulation

Train Your Brain to Workout

Deciding to exercise regularly either by 
registering for gym program or joining a 
friend for a walk, rather than just watching 
videos of exercises routines can make a 
difference. Do actually start exercising, 
instead of just talking about it. Begin with 
a 10-minute walk or a jog or whatever you 
are comfortable with. The exercise should 
motivate you to do it everyday. The benefits 
of exercise is well known. Be it for a healthy 
adult who just needs to lose extra kilos or 
for a patient who has undergone a bypass 
surgery. 

Working out regularly keeps blood sugar 
levels under control reduces bad cholesterol 
levels which cause heart disease increases 
good cholesterol levels improves sleep 
improves the ability of medications to act 
on the body keeps the body active and 
improves mobility

Sleep For Atleast 7 Hours

Sleeping for a minimum of 7 hours is 
essential for the mind to relax and for 
the body to detox. Also, you tend to feel 
fresh, when you go early to bed.sleep helps 
in weight control and reduces the risk of 
overeating getting enough sleep reduces the 
risk of injuries sleep helps the brain process 
the information we have gained throughout 
the day insufficient sleep can affect blood 
sugar levels and increase chances of diabetes

Choose To Eat Minimally Processed Food

Processed food is easier to cook and can be 
more flavorful, in some cases, however most 
of it lacks nutrients and has high salt, sugar 
and fat. Food is meant to provide nutrients 
to the body and help us stay healthy. But 
when food is scrutinized to an extent that 
it has very minimal nutrients or is just 
fortified, it is wise to avoid them and opt for 
natural foods.
For example, use wheat flour for those 
pan cakes or wraps, instead of buying 
processed sheets. Also, fruits and vegetables 
that are bought fresh are better than the 
canned. Fresh foods have more nutrients 
and antioxidants that help the body fight 
diseases.

Never Forget To De-stress

This is the most important resolution for a 
healthier you. Make sure you do things that 
you love and also extend a helping hand 
that can make people happy. 

This also does not mean that social habits, 
such as smoking or alcohol can help you 
de-stress. They do more harm than good. 
If you are used to smoking and sipping a 
few drinks when you are tensed, quit this 
immediately. 

Instead, choose one hobby that you 
always love doing. Hobbies help us relax.
Adequate sleep is one other way to de-stress.
Exercising regularly keeps the mind relaxed 
Following these simple easy-to-do tips one 
by one can make you live healthier. The 
more you pay attention to your body, the 
more you will know, the how important it is 
to keep it healthy. 

Wishing you and yours a healthy 2018.
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New Year brings 
in joy, hope for a 
better tomorrow 
and motivates us 
with energy to look 
forward to all the 
challenges that the 
year may bring. We 
also make resolutions 

every year, keeping in mind the mistakes 
that we made in the previous year and 
hoping to overcome our shortcomings in 
the following year.
These new decisions usually revolve around 
money, health, education and approach 
to life. The most common resolution on 

people’s list is to lose weight. We might be 
healthy, however we always yearn to lose 
few kilos.

Weight Loss

This is the No.1 goal for many who want 
to look and feel better. Being overweight 
or weighing 5% more than your ideal body 
weight or obese, (more than 10% of your 
ideal body weight) can increase the risk of 
high blood pressure, heart disease, diabetes 
and arthritis. On the other hand, losing 
weight and maintaining a healthy body 
weight reduces the risk of all these diseases 
and makes you feel good about yourself.

Why is Weight Loss Important?

Shedding just 5% of your body weight 
decreases total body fat, visceral fat or 
the dangerous kind that surrounds the 
organs, and liver fat. It can also lower blood 
pressure and improve insulin sensitivity, 
according to a study done by Faidon 
Magkos et al published in the journal Cell 
Metabolism. 

Lowers cholesterol levels :

Regardless of the amount of weight loss, 
overweight and obese women who lost 

Healthy 
Resolutions 
for New Year 

Introduction to New Year

Dr. Nadhem Alhaj
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Dr. Najlaa Al_shami

Antibiotics resistance is one of the biggest threats to global 
health. It can occurs naturally, but misuse of antibiotics in 
humans & animals is accelerating the process. Antibiotics 
resistance leads to higher medicals costs and increased 
mortality.

We need to understand the mechanisms of antibiotic resistance 
because a better understanding of these mechanisms should 
facilitate the development of means to potentiate the efficacy 
and increase the lifespan of antibiotics and minimizing the 
emergence of antibiotic resistance.

There are many mechanisms that bacteria exhibit to protect 
themselves from antibiotics as the following:

1-Antibiotics modification; this occurs by synthesizing 
enzymes that destroy antibiotic molecules.

Synthesis of a bacterial enzyme, beta-lactamase is the major 
example of such mechanism of resistance. This enzyme cleaves 
the beta-lactam ring by hydrolysis of the cyclic amide bond 
in beta-lactam ring. Among Gram negative bacilli, beta- 
lactamases are the most common mechanism of resistance.

2- Prevention of the entry of the antibiotics to the bacterial 
cell or pumping them out : This is based on the course of 
penetration of antibiotic throughout the outer membrane 
in the bacterial cell. In  Gram positive bacteria, penetration 
occurs by passive diffusion, while in Gram negative bacteria, 
protein channels )porins( are the site of entry of antibiotics. 
Decrease in the outer membrane permeability cause pumping 
the antibiotic out faster than they can flow. Also, alteration 
of the )porins( affacts drug penetration. The resistance of             
P. aerugoinosa aganist aminoglycosides & fluoroquinolons is 
a typical example of such mechanism of resistance.

3- Alterations in the primary site of action:  The antibiotics 
penetrate the cell, reach the 
target site 
but can't 
inhibit the 
a c t i v i t y 
of the target due to 
structural changes in 

the molecule. The resistance to penicillin among pneumococci 
is a clear example of such mechanism of resistance which 
involves alteration in one or more of penicillin- binding 
proteins )PBP( .

4- Production of an alternative target )usually an enzyme(.

This target is usually synthesized by bacteria to 
counter effect of antibiotic. The best known example 
of this mechanism of resistance is the production 
of alternative penicillin binding protein )PBP2a( by 
methicillin resistance staphylococcus aureus )MRSA(. 
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مالحظاتبلد المنشأاالسم كاملاسم الموقعالوكيل

األخوة األطباء والصيادلة ومنتسبي المهن الطبية

نظــرًا للحالــة االقتصاديــة التــي تمــر بهــا البــالد مــن عــدوان وحصــار غاشــم، وحالــة املواطــن املاديــة، 
تهيــب الهيئــة بكــم اإللتــزام بكتابــة الوصفــات الطبيــة باألســماء العلميــة للتخفيــف علــى املرضــى 
يف كلفــة الــدواء عــرب اســتخدام البدائــل الرســمية املســجلة واألقــل ســعرًا، وكــذا كتابــة الوصفــات 
ــك ملــا  ــدواء.. وذل ــة، وترشــيد اســتخدام ال ــة االقتصادي ــر الحال ــة الهامــة األساســية وتقدي باألدوي

فيــه الصالــح العــام.

وتقبلوا خالص تحياتنا...

تعميم

إحرص عند شراء األدوية على وجود اآلتي:

الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

يف حالــة عــدم توفــر البيانــات الســابق ذكرهــا يف 
الــدواء، يرجــى إبــالغ الهيئــة علــى األرقــام والعناوين 

التالية:

تنويه:

sbdma@y.net.ye :اإليميل
فيسبوك: 

هاتف: 
تليفاكس عمليات الهيئة:

01   619174 - 619173
01   619370

الهيئة العليا  لألدوية واملستلزمات الطبية - اليمن

أخي املواطن.. للحصول على دواء آمن..

اسم الوكيل
رقم تسجيل الصنف

التسعرية
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