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 :املادة األولى

 إلى "الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل  معتمدة من إجرائيةقاعدة هي هذه الوثيقة 
ً
 "الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبيةاستنادا

 املادة وإ، هــ. 2٩/12/1٤2٩وتاريخ  (ه 1٤2٩- 8-1)رقم  مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواءالصادرة بقرار 
ً
الخامسة تحديدا

 واألربعون من الالئحة.

 

 :املادة الثانية

بقيد تحدد وتوّضح هذه القاعدة الجرائية أحكام الفصلين الثالث والرابع من "الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية" واملتعلقين 

إعليه الالئحة. استنادا ملا نصتوذلك ، سوق اململكة العربية السعوديةاألجهزة واملنتجات الطبية لدى طرحها في 

 

 

 املادة الثالثة: تعريفات

إيقصد بالعبارات واملصطلحات التالية املعاني املبينة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

 اململكة العربية السعودية. اململكة:

 الهيئة العامة للغذاء والدواء. الهيئة:

 الشخص الطبيعي أو االعتباري. :الشخص

واشف ومعايير مخبرية أو برامج، ومواد تشغيل أو أي أداة كل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق طبي أو جهاز زرع أو ك الجهاز/املنتج الطبي:

   عالقة:شبيهة أو ذات 

 ثر من األهداف التالية:   كصنعت لتستخدم وحدها أو مع أجهزة أخرى لإلنسان، لهدف أو أ (أ

 .  األمراضتسكين تشخيص أو وقاية أو رصد أو عالج أو تخفيف أو  -

 تشخيص أو رصد أو عالج أو تخفيف وتسكين الصابات أو التعويض لتلك الصابات أو العاقات.  -

 الفحص أو الحالل أو التعديل أو الدعم التشريحي أو الوظيفي ألعضاء الجسم.    -

 دعم الحياة أو تمكينها من االستمرار.   -

 تنظيم الحمل.   -

 تعقيم األجهزة الطبية.   -

إعطاء املعلومات لغرض طبي أو تشخيص ي عن طريق الفحوصات املخبرية للعينات املأخوذة من جسم  -

 النسان. 

األجهزة التي ال يمكن أن تحقق الغرض الفعلي الذي صنعت من أجله في أو على جسم النسان بواسطة العقار الدوائي  (ب

 ق مفاعيلها فقط. أو العامل املناعي أو التحوالت األيضية وإنما تساعد في تحقي

 من املصّنع لتمثيله في اململكة وفق مهام محددة، بما في ذلك مسؤولية تمثيل املصّنع لدى  املمثل القانوني:
ً
الشخص املفوض كتابيا

 الهيئة.     



 

 

ع: ِّ
 الشخص في سلسلة التوريد الذي يوفر الجهاز الطبي ملستخدمه النهائي.   املوز 

 ة التوريد الذي يورد الجهاز الطبي املصّنع في الخارج إلى اململكة.  الشخص األول في سلسل املستورد:

ع:
 
أي شخص مسؤول عن تصميم وتصنيع جهاز/منتج طبي لغرض طرحه لالستخدام تحت اسمه سواء كان الجهاز/املنتج  املصن

 من قبله أو بواسطة طرف آخر نيابة عنه.   
ً
 أو مصّنعا

ً
 الطبي مصمما

 أو بمقابل، سواء الطبي في السوق طرح الجهاز/املنتج 
ً
ان ك: توفير جهاز/منتج طبي جديد أو مجدد للمرة األولى في اململكة مجانا

إللتوزيع أو لالستخدام.  

ع املحلي: 
 
 املصّنع املنشأ في اململكة.املصن

 جهزة واملنتجات الطبية.الرقم الذي تصدره الهيئة للشخص بموجب أحكام تسجيل املنشآت بالئحة رقابة األإ رقم السجل الوطني:

 الشخص األول في سلسلة التوريد الذي يورد الجهاز الطبي املصّنع في الخارج إلى اململكة.   املستورد:

، لإلذن بالتسويقفي طلب واحد  متضمنالهيئة لجهاز/منتج طبي واحد أو أكثر تخصصه لرمز الذي ا: بالتسويقرقم شهادة اإلذن 

  .اململكةبطرحه في سوق قد تم الذن ه لتبين أن

بطرحه في سوق قد تم الذن ه نتج طبي لتبين أنمجهاز /كل الرقم الذي تخصصه الهيئة لرقم القيد الوطني للجهاز/املنتج الطبي: 

 سهل تعقبه.ياململكة ول

إلى اململكة وحتى  لالستيراداملنتجات الطبية التي تحدث منذ توفيرها العناصر املختلفة ألنشطة توزيع األجهزة سلسلة التوريد: 

إوضعها في الخدمة.

الجهاز/املنتج الطبي  أي كيان قانوني يزاول نشاطا في اململكة يتعلق باألجهزة واملنتجات الطبية ويشمل تصنيع و/أو طرح :املنشأة

 .للتسويق و/أو توزيعه أو تمثيل املصّنع

 :يلي ما وتشمل مصورة أو مرسومة أو مطبوعة أو مكتوبة معلومة أو بيان أي البطاقة التعريفية:

 .أغلفته أو حاوياته أحد أو الطبي املنتج /الجهاز على املثبتة البطاقة .أ

 .له الفني الوصف أو الطبي املنتج /بالجهاز بالتعريف الخاصة املعلومات .ب

 .الشحن وثائق تشمل وال الطبي، املنتج /الجهاز استخدام بكيفية الخاصة املعلومات .ج

 اململكة.تم تأمينه في  الذي خص التعريف بالجهاز/املنتج الطبيتهيئة معلومات للم قديبها أي شخص العملية التي يقوم القيد: 

ل:  ِّ
 بغرض تسجيل املنشأة أو قيد الجهاز/املنتج الطبي. اململكة ُيطلب منه تقديم املعلومات فيأي شخص املسج 

معلومات إلى الهيئة فيما يخص التعريف باملصّنع وتحديد مواقعه وغيره من  العملية التي يقوم خاللها الشخص بتقديمالتسجيل: 

 سوق اململكة. فيعن تأمين األجهزة واملنتجات الطبية  يناألشخاص املسؤول

العملية التي تمنح بموجبها الهيئة الشخص رخصة منشأة تسمح له بمزاولة نشاط يتضمن إما استيراد الجهاز/املنتج الترخيص: 

 إلى اململكة أو توزيعه فيها أو العمل نيابة عن املصّنع.الطبي 



 

 

م الرعاية الصحية:  ِّ
 أي شخص حكومي أو خاص يقدم خدمات الرعاية الصحية داخل اململكة بما في ذلك العيادات الصحية.مقد 

 

 املادة الرابعة: مبادئ عامة

الفصل الرابع من الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية بوجوب قيام املصّنعين املحليين واملمثلين القانونيين يقض ي  .أ

ومستوردي األجهزة واملنتجات الطبية وموزعيها ومقدمي الرعاية الصحية الذين يستوردون األجهزة واملنتجات الطبية وأي 

لينمن هذه الوثيقة واملشار إليهم جميًعا فيما يلي -طبية استيراد األجهزة واملنتجات اليزاول نشاط  شخص  -باسم املسجَّ

. هزة واملنتجات الطبية لدى الهيئةبقيد األجهزة واملنتجات الطبية التي يطرحونها في سوق اململكة في السجل الوطني لألج

 .في املادة الثامنة من هذه القاعدة الجرائية املشار إليهاتقديم املعلومات  املؤسساتويجب على مثل هذه 

تتيح معلومات السجل الوطني لألجهزة واملنتجات الطبية للهيئة أداء مهامها املتعلقة بتطبيق الئحة رقابة األجهزة واملنتجات  .ب

مع توفير الحماية بالرجوع إلى قاعدة البيانات،  يناملخّول لألشخاص. كما وتسمح ذات العالقةالجرائية  هاالطبية وقواعد

 التجارية. للمواد ذات الحساسية

بالئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية سعًيا لضمان  ذات العالقةو/أو تستكمل املتطلبات  الجرائيةتحدد هذه القاعدة  .ج

 إ.يناملعني األشخاصتطبيقها املوحد من قبل جميع 



 

 

 

 

 

 املادة الخامسة: عام

 .سوق اململكةاألجهزة واملنتجات الطبية املطروحة في  عنيهدف قيد األجهزة واملنتجات الطبية إلى تقديم املعلومات  .أ

َل من التزامه باالمتثال الكامل لجميع األحكام  .ب ال يعفي تقديم معلومات قيد األجهزة واملنتجات الطبية إلى الهيئة املسّجِّ

 بق عليه من الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية.األخرى التي تنط

 

 ملتطلبات القيد ون الخاضع األشخاصاملادة السادسة: 

وإذا ما قامت صيدلية بيع بالتجزئة بتوزيع . االستيراد أو التوزيع أنشطة التي تزاولإاملنشآت على  القيدتسري متطلبات  .أ

 .وحده لنشاطا اهذل القيدواملنتجات الطبية، فإنها تخضع ملتطلبات األجهزة 

الجهاز/املنتج الطبي أو بتعديل جهاز/منتج طبي مكتمل التصنيع على نحو استخدام من  الغرضر يأي شخص يقوم بتغي .ب

ُيعتبر بذلك املصّنع فإنه  ،ويجعله متاًحا لالستخدام -املصّنع األصلي دون قيامه بذلك نيابة عن-يؤثر على سالمته أو أدائه 

ل ويخضع بذلك ملتطلبات   .قيد األجهزة واملنتجات الطبيةللجهاز/للمنتج املعدَّ

 

 املادة السابعة: توقيت القيد

ل تقديم معلومات القيد  .أ توريد هذه  عندالهيئة بتسويقها  تأذنباألجهزة واملنتجات الطبية التي  املتعلقةيجب على املسّجِّ

 .سوق اململكةاألجهزة واملنتجات إلى 

ل على  الحصولإمن  املستثناةبالنسبة لألجهزة واملنتجات الطبية  .ب الذن بتسويق األجهزة واملنتجات الطبية، يجب على املسّجِّ

 .سوق اململكةتقديم معلومات القيد إلى الهيئة قبل توريدها إلى 

 

 

 املادة الثامنة: املعلومات الواجب تقديمها ألغراض القيد

ل الحصول على نموذج الطلب  موقع السجل الوطني  على املتاحاللكتروني ألغراض قيد األجهزة واملنتجات الطبية، يجب على املسّجِّ

.  ويجب عليه سوق اململكة الطبية عن طريق تقديم رقم القيد الوطني للجهاز/املنتج الطبي الذي يقوم بتوريده إلىواملنتجات لألجهزة 

 للكتروني وتقديم املعلومات التالية:استكمال النموذج ا

وأرقامها التسلسلية أو أرقام شحناتها وتاريخ شحنها  سوق اململكةإلى التي تم توريدها بيان بكمية األجهزة واملنتجات الطبية  .أ

 ووجهتها. 

ا ملعلومات سبق تقديمها.  .ب
ً
 جديًدا أو تحديث

ً
 بيان إذا كانت املعلومات املقدمة إدخاال

 معلومات القيد.تاريخ تقديم  .ج

 

 الهيئةاملادة التاسعة: دور 

 تتولى الهيئة مسؤولية:

 توفير آلية تسمح بإدخال معلومات قيد األجهزة واملنتجات الطبية. .أ

 قاعدة البيانات.صيانة وأمن  .ب



 

 

ل بتلقي املعلومات الالزمة وبقبولها. .ج  إعالم املسّجِّ

ألجهزة واملنتجات الطبية التي سبق وُمنحت رقم قيد في السجل الوطني ولم تعد توّرد إلى ل االحتفاظ بأرشيف معلومات .د

 ، وتحديثه سنوًيا على األقل.سوق اململكة

 

ل ِّ
 املادة العاشرة: دور املسج 

ل:  على املسّجِّ

 في املادة الثامنة. واملشار إليها لقيد األجهزة واملنتجات الطبيةتزويد الهيئة باملعلومات الالزمة  .أ

 .التعهد بصحة ودقة املعلومات املقدمة .ب

وصحة للحفاظ على دقة عند طلب الهيئة وذلك أيام من أي تغيير يطرأ عليها أو  (10)تحديث املعلومات املقدمة خالل  .ج

 .قاعدة بيانات القيدمعلومات 

 .األجهزة واملنتجات الطبية قيدألغراض  املعلومات املقدمةوصحة االستجابة لطلبات الهيئة بتأكيد استمرارية دقة  .د

 إ



 

 

 

 

 

 املادة الحادية عشرة: تاريخ التطبيق

 وإتاحتها على املوقع اللكتروني للهيئة. الثامنةونماذج الطلبات املشار إليها في املادة  جرائيةنشر هذه القاعدة الإيجب  .أ

 م.1/٤/2010 فيواألحكام املتعلقة بها من الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية  جرائيةيبدأ تاريخ تطبيق هذه القاعدة الإ .ب

 طلبات قيد األجهزة واملنتجات الطبية إلى الهيئة بدًءا من تاريخ التطبيق املشار إليه في الفقرة )ب( من هذه املادة.م تقّدإ .ج

إ

 


