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 خبريةاملكواشف الوإ طبيةالنتجات املجهزة وإالإوفسح الحصول على إذن استيراد  متطلباتتوضيح الدليل  االغرض من هذ

إلغرض التعليم أو البحاث غير السريرية.والتشخيصية املستوردة 

 

………

إلتعليم أو البحاث غير السريرية:املنتجات اآلتية واملراد استيرادها لغرض ا علىيطبق هذا الدليل  .أ

إالجهزة واملنتجات الطبية )وتشمل الكواشف املخبرية والتشخيصية الطبية( −

 غير الطبيةالكواشف املخبرية  −

  هزة واملنتجات الطبيةجاملستخدمة في تطبيقات الإ الكيميائّيةاملواد  −

 

إويستثنى من ذلك ما يلي: 

 املواد املشعة −

 السالئف الكيميائّية −

تفاقية حظر السلحة املنتجات املحتوية على أي من املواد املذكورة في الجداول املرفقة مع ا −

إالكيميائّية

 

إالطراف اآلتية: علىيطبق هذا الدليل  .ب

 الستيرادؤسسات امشركات/ −

 مقدمي الرعاية الصحية −

إومراكز البحاثاملنشآت التعليمية  −

إ باحثينال −

 

إ
 
-8-1"الئحة رقابة الجهزة واملنتجات الطبية" الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ) لحكام وفقا

 فيها، استخدامه أو أسواقها في طرحه أو اململكة إلى طبي منتج جهاز أي إدخال يجوزإ النه فإهـ   29/12/1429( وتاريخ 1429

 لحكام الالئحة منها بالتسويق خطي إذن على والحصولإ الهيئة لدى تسجيله بعد إال
 
 في قطاع ، وفقا

 
وقد تستثني الهيئة ممثلة

املستوردة لغرض التعليم أو البحاث غير السريرية وفق تدابير  الجهزة واملنتجات الطبيةالجهزة واملنتجات الطبية بعض 

 لــــــ وإوإ يوضحها هذا الدليل.ومتطلبات 
 
خ بتاري ٦لكي رقم م/العامة للغذاء والدواء" الصادر باملرسوم امل "نظام الهيئةفقا

 في قطاع الجهزة واملنتجات الطبية فإن الهيئة  هـ 25/1/1428
 
غير الطبية تقوم بتنظيم مراقبة الكواشف املخبرية ممثلة

إالالزمة الستيرادها لغرض التعليم أو البحاث غير السريرية.هذا الدليل التدابير واملتطلبات يوضح وإ
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املنتجات املشمولة في هذا الدليل لغرض التعليم أو البحاث غير ال يجوز استيراد  1 عام

قطاع الجهزة واملنتجات الطبية في دها من إال بعد الحصول على إذن باستيرا السريرية

 .الهيئة

ما قبل  متطلبات

لحصول التقدم ل

  استيرادإذن على 

إ :يرادستالإقبل التقدم لطلب الحصول على إذن ايجب الحصول على اآلتي  2

الصادر من خالل "السجل الوطني لألجهزة  للمنشأة رقم السجل الوطني -

 الباحثونإويستثنى من ذلك ، (" MDNRواملنتجات الطبية )

 ،(MDEL)أجهزة ومنتجات طبية  زاولة نشاط إستيرادمل منشأةخصة رإ -

 املنشآت التعليمية ومراكز البحاثوإ الرعاية الصحية مقدموإويستثنى من ذلك 

 .بالجهزة واملنتجات الطبيةيتعلق واملنشات التي ال تزاول نشاط  باحثونإالوإ

ذن طلب الإتقديم 

 باالستيراد 

 

عبر الدخول  "(1)ملحق  منتجات بحثيةنموذج طلب استيراد بتعبئة "يقوم مقدم الطلب  3

  " في املوقع اللكتروني للهيئةنظام أذن استيراد املنتجات البحثية" إلى
 
 املستنداتمرفقا

في حال الفقرة )أ( بالضافة إلى الفقرة )ب(  في "املطلوبة املستندات"قسمفي إليها  املشار

 .أن املنتج يحتوي على مواد كيميائية خاضعة لرقابة وزارة الداخلية

على  املوافقةآلية 

 إذن االستيراد

لألجهزة واملنتجات التي ال تحتوي على مواد كيميائية عند استيفاء املتطلبات  .أإ4

إرساله خاضعة لرقابة وزارة الداخلية تقوم الهيئة/القطاع بإصدار إذن االستيراد  وإ

 عبر البريد االلكتروني.

في حال أن املنتج يحتوي على مواد كيميائية خاضعة لرقابة وزارة الداخلية تحيل  .ب

 الهيئة العليا لألمن الصناعيداخلية ممثلة في الهيئة/القطاع الطلب إلى وزارة ال

وتزود مقدم الطلب برقم مشتمال على مرئياتها ( وحدة التراخيص المنية املركزية)

الصناعي مهمة اصدار إذن وتتولى الهيئة العليا لألمن  جراءالإالستكمال احالة االإ

 االستيراد والفسح.

إالفسح 

عند املنافذ 

 الجمركية

5   للهيئة الفقرة )ج( –املطلوبة املستندات املشار إليها في قسم "املستندات تقدم "

لدليل الرشادي اعند املنافذ الجمركية بغرض إذن الفسح من الهيئة وفقا لــــــ"

في حال أن املنتج يحتوي ". و(21G-MDSعند املنافذ الجمركية ) ملتطلبات الفســــح

ب موافقة على مواد كيميائية خاضعة لرقابة وزارة الداخلية فأن الفسح يتطل

إ.الهيئة العليا لألمن الصناعيالهيئة العامة للغذاء والدواء وإ

  اشتراطات املصنع،  حرارة معينة حسب درجاتاملنتج تخزين  وإأعندما يتطلب نقل

 لكل شحنة مفعل من وقت الشحن. طردتوفر مؤشر حرارة في كل  يشترط

https://www.sfda.gov.sa/ar/Rud/Pages/default.aspx
https://www.sfda.gov.sa/ar/Rud/Pages/default.aspx
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/industrialsecurity/contents/!ut/p/z1/pVNNb8IgGL77K3rx2EBLpexI6taPuS3OVVsuC5Z2stiqFe3890OzJTOZ7RY5AC8879fDA2A9w-j1QKIXvfk5nRmAVXwv37iSq4ovQQJShl9h6DiB5dj3_qM3hBT7aIg8hPwxArMTwPNp4LgjCMnIH8CQBvHzzRghSBFgf_GHFwaFXf5TwADLKrVWC5DKSuy2qpZ8aWzzbFdLdejDXw4NXvehNupccX2hjHnNq2yRb4_B1pkUIMVWJgawyExCcGE6QmTmnFiWaecIF0K4ghf4hN42RzhzLxYZWt9NXu6CtXMQtbEAIwwmvNZJ2DkMUnIHKUXTIHDH9hOxvgBtj9VVCeuqJG3lAttgtpd5A-JqVZdaX5N_Mh7ArgyDKzO0h3-AV4aPugStf5x832wY1bJeVSr_UCC5XtfrMo5LgkozOdzK0EyjfdO8FKU3J4fmE-h8P_s!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/industrialsecurity/contents/!ut/p/z1/pVNNb8IgGL77K3rx2EBLpexI6taPuS3OVVsuC5Z2stiqFe3890OzJTOZ7RY5AC8879fDA2A9w-j1QKIXvfk5nRmAVXwv37iSq4ovQQJShl9h6DiB5dj3_qM3hBT7aIg8hPwxArMTwPNp4LgjCMnIH8CQBvHzzRghSBFgf_GHFwaFXf5TwADLKrVWC5DKSuy2qpZ8aWzzbFdLdejDXw4NXvehNupccX2hjHnNq2yRb4_B1pkUIMVWJgawyExCcGE6QmTmnFiWaecIF0K4ghf4hN42RzhzLxYZWt9NXu6CtXMQtbEAIwwmvNZJ2DkMUnIHKUXTIHDH9hOxvgBtj9VVCeuqJG3lAttgtpd5A-JqVZdaX5N_Mh7ArgyDKzO0h3-AV4aPugStf5x832wY1bJeVSr_UCC5XtfrMo5LgkozOdzK0EyjfdO8FKU3J4fmE-h8P_s!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.clu-moi.com.sa/ar/index.html
https://www.clu-moi.com.sa/ar/index.html
https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/regulations/Pages/RequirementsAndConditions.aspx
https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/regulations/Pages/RequirementsAndConditions.aspx
https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/regulations/Pages/RequirementsAndConditions.aspx
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/industrialsecurity/contents/!ut/p/z1/pVNNb8IgGL77K3rx2EBLpexI6taPuS3OVVsuC5Z2stiqFe3890OzJTOZ7RY5AC8879fDA2A9w-j1QKIXvfk5nRmAVXwv37iSq4ovQQJShl9h6DiB5dj3_qM3hBT7aIg8hPwxArMTwPNp4LgjCMnIH8CQBvHzzRghSBFgf_GHFwaFXf5TwADLKrVWC5DKSuy2qpZ8aWzzbFdLdejDXw4NXvehNupccX2hjHnNq2yRb4_B1pkUIMVWJgawyExCcGE6QmTmnFiWaecIF0K4ghf4hN42RzhzLxYZWt9NXu6CtXMQtbEAIwwmvNZJ2DkMUnIHKUXTIHDH9hOxvgBtj9VVCeuqJG3lAttgtpd5A-JqVZdaX5N_Mh7ArgyDKzO0h3-AV4aPugStf5x832wY1bJeVSr_UCC5XtfrMo5LgkozOdzK0EyjfdO8FKU3J4fmE-h8P_s!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/industrialsecurity/contents/!ut/p/z1/pVNNb8IgGL77K3rx2EBLpexI6taPuS3OVVsuC5Z2stiqFe3890OzJTOZ7RY5AC8879fDA2A9w-j1QKIXvfk5nRmAVXwv37iSq4ovQQJShl9h6DiB5dj3_qM3hBT7aIg8hPwxArMTwPNp4LgjCMnIH8CQBvHzzRghSBFgf_GHFwaFXf5TwADLKrVWC5DKSuy2qpZ8aWzzbFdLdejDXw4NXvehNupccX2hjHnNq2yRb4_B1pkUIMVWJgawyExCcGE6QmTmnFiWaecIF0K4ghf4hN42RzhzLxYZWt9NXu6CtXMQtbEAIwwmvNZJ2DkMUnIHKUXTIHDH9hOxvgBtj9VVCeuqJG3lAttgtpd5A-JqVZdaX5N_Mh7ArgyDKzO0h3-AV4aPugStf5x832wY1bJeVSr_UCC5XtfrMo5LgkozOdzK0EyjfdO8FKU3J4fmE-h8P_s!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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لية ؤوإمس

ن ياملستفيد

 ن يواملستورد

املنتجات بما جاء في نموذج " التعهــــــــــــــــــد الخاص باملستفيدين من يلتزم املستفيدون  .أ ٦

 (.2ملحق " )البحثية

املنتجات " التعهــــــــــــــــــد الخاص بمستوردي نموذج بما جاء في  نإستوردوإامليلتزم  .ب

 .(3 ملحق)" البحثية
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إ

 مالحظات املستندات املطلوبة 

إستيراد الإذن ااملستندات املطلوبة لإ .أ

 التعريفية تشمل:البطاقة  −إ للمنتجنسخة من البطاقة التعريفية إ1

o  املثبتة على املنتج أو أحد حاوياته أو أغلفتهالبطاقة 

o ( تعليمات االستخدامIFU) 

 هأناملنتج يجب أن تتضمن البطاقة التعريفية على  −

 الستخدام التعليمي أو البحثي فقطل

ن البطاقة التعريفية للمنتج على أنه في حال عدم تضّمإ −

 ب إرفاق تعهد من، يجلالستخدام التعليمي أو البحثي فقط

إ(2ملحق ظر )ان الجهة املستفيدة

إإن وجدت − نسخة من بوليصة الشحن إ2

 Proيجب إرفاق فاتورة مبدئية )في حال عدم توفرها،  − نسخة من فاتورة الشراء  إ3

Forma) 

يجب أن تكون مختومة من الجهة املسؤولة عن التجارة في  −

 بلد املنشأ )إن أمكن(

والكمية وتاريخ  ةيجب أن يحتوي كل بند على وصف الشحن −

لة/رقم القطعة أو الرقم نتهاء )عندما ينطبق( ورقم التشغياالإ

إالتسلسلي

إإن وجدت −إشهادة املنشأنسخة من إ4

خطاب التعميد من الجهة نسخة من إ5

إاملستفيدة

طلب في حال أن االستيراد يتم عن طريق  −
ُ
 املستفيد مباشرةال ت

إ −
ُ
 هتتضمن أناملنتج البطاقة التعريفية على طلب في حال أن ال ت

إلالستخدام التعليمي أو البحثي فقط

لنسخة قابلة للطباعة  هنااضغط ،  (2امللحق )انظر  −إيدةاملستف الجهةتعهد من إ٦

 والتعديل

 هتتضمن أن املنتج الإالبطاقة التعريفية على ُيطلب في حال أن  −

 الستخدام التعليمي أو البحثي فقطل

إيجب أن يكون موقع −
 
إومختوم ا

 
إا

إدستورإاملتعهد من قبل إ7

إ

 لنسخة قابلة للطباعة والتعديل هنااضغط ، (3امللحق )انظر  −

إيجب أن يكون موقع −
 
إومختوم ا

 
إا

https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/WeaklyUpdateImplants/AttestionResearch1.docx
https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/WeaklyUpdateImplants/AttestionResearch1.docx
https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/WeaklyUpdateImplants/AttestionResearch2.docx
https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/WeaklyUpdateImplants/AttestionResearch2.docx
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طلب فقط في حال أن املستورد باحث −إ قامةالهوية الوطنية/النسخة من إ8
ُ
إلغرضه الخاص ت

في حال أن املنتج يحتوي على مواد كيميائية خاضعة لرقابة وزارة ت إضافية مطلوبة لذن االستيراد مستندا  .ب

إ)عدمه من الوزارة لرقابة املادة خضوع تحدد الهيئة(الداخلية 

الكيميائّية من حيث تفاصيل املادة إ9

 أو الحجم  الوزن

 يجب أن يكون صادر من املصّنع −

إيجب أن تكون وحدة القياس بالكيلو أو اللتر −

ستيراد املطلوبة الإالنماذج والتعهدات إ10

املواد الكيميائّية من وزارة الداخلية 

املادة الثانية من  واملشار إليها في

التنفيذية لنظام استيراد  ةالالئح"

 "املواد الكيميائية وادارتها

حتوي التعهد املتعلق باملسؤول عن مستودع املواد يجب أن ي −

 الكيميائية على ارقام التواصل الخاصة به 

إ(كروكي) موقع مستودعات التخزينيجب أن تتضمن  −

 عند املنافذ الجمركيةفسح املستندات املطلوبة لل .ج

إالتي ال تحتوي على مواد كيميائية خاضعة لرقابة وزارة الداخلية( )للمنتجات

إيجب أن تكون سارية املفعولإ − نسخة من إذن االستيرادإ11

إالشراء فاتورة نسخةإ12

 

 التجارية الغرفة من مصدقةيجب أن تكون  −

واسم املنتج  املصّنع سموا الفاتورة رقميجب أن تحتوي على  −

 . الوحدة سعروإ لكميةوا

 أو رقم القطعةالتسلسلي والرقم  املوديل رقميجب الشارة إلى  −

إالتعبئة في فاتورة الشراء أو بيان لتشغيلةأو رقم ا

إ −إالشحن بوليصةإ13

https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/DocLib/chemical_materials_list.pdf
https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/DocLib/chemical_materials_list.pdf
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البداية

النهاية

ويشمل الكواشف (منتج طبي /يجب أن يكون املنتج جهاز
أو كاشف مخبري غير طبي ) املخبرية والتشخيصية الطبية

ال

 إرفاق املستندات املشار اليها في   
 
أيضا

) ب(الفقرة  –قسم املستندات املطلوبة 

القطاع /عند استيفاء املتطلبات تقوم الهيئة
بإصدار إذن االستيراد وإرساله عبر البريد 

االلكتروني

القطاع /عند استيفاء املتطلبات تحيل الهيئة
الطلب إلى وزارة الداخلية ممثلة في الهيئة 
العليا لألمن الصناعي مشتمال على مرئياتها 
وتزود مقدم الطلب برقم االحالة الستكمال 
االجراء وتتولى الهيئة العليا لألمن الصناعي 

.مهمة اصدار إذن االستيراد والفسح

االلتزام بما جاء في التعهد 
) 3انظر ملحق(

هل املادة خاضعة لرقابة 
وزارة الداخلية 

الهيئة تحدد خضوع املنتج (
لرقابة 

)الوزارة من عدمه

نعم

 –املستندات املطلوبة "تقدم املستندات املشار إليها في قسم 
عند املنافذ الجمركية بغرض إذن الفسح من )" ج(الفقرة 

الهيئة 

وفي حال أن املنتج يحتوي على مواد كيميائية خاضعة  
لرقابة وزارة الداخلية فأن الفسح يتطلب موافقة الهيئة 

.العامة للغذاء والدواء والهيئة العليا لألمن الصناعي

يجب أن يكون غرض االستيراد  
التعليم أو البحاث غير السريرية 

 على رقم السجل الوطني 
 
يجب أن يكون املستورد حاصال

للمنشأة من الهيئة، 
وردون لغرضهم الخاص ويستثنى من ذلك الباحثون املست

يقوم مقدم الطلب بتقديم املستندات املشار إليها في 
نظام "من خالل  " املستندات املطلوبة"في قسم ) أ(الفقرة 

"إذن استيراد املنتجات البحثية
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 لإ)يعبأ 
 
 ) الهيئةموقع  عبرإكترونيا

 بيانات املستورد .أ
  باحث   جامعة/كلية/مركز بحثي  نوع املستورد مؤسسة/شركة تجارية 
   دواء   أجهزة طبية     إنوع أذن االستيراد أخرىإ

إ MDNR رقم السجل الوطني للمنشأة 
إ)ال ينطبق في حال كان املستورد باحث(

 التاريخ 
رقم السجل التجاري)ينطبق فقط في حال  

 كان املستورد مؤسسة/شركة تجارية(
إ MDEL رقم رخصة املنشأة 

)إن وجد، ينطبق فقط في حال كان 
تزاول  املستورد مؤسسة/شركة تجارية

  ة(واملنتجات الطبي بالجهزةنشاط يتعلق 
 هاتف 
 فاكس )إن وجد( 
 كترونيالبريد الل 
 العنوان 
)ينطبق فقط في حال كان  صندوق البريد  

 املستورد مؤسسة/شركة تجارية(
إاسم الشخص املفوض 

 )ال ينطبق في حال كان املستورد باحث(
 الهويةرقم  
 االتصالوسيلة  

 بيانات الشحنة .ب
 مكان التخزين 
 دولة املنشأ 
 مكان تركيب الجهاز 
 الجهة املستفيدة 
 الجهة الصانعة 
 الجهة املصدرة 
إشركة الشحن 
إمنفذ الوصولإ 
 رقم فاتورة الشراء 
إتاريخ فاتورة الشراء 

 بيانات املنتجات .ج
 اسم البند 
 رقم التشغيلة 
 الصالحية تاريخ انتهاء 
 الكمية 
 وحدة الكمية 
 النتاجتاريخ  
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إستفيد(يطبع على الورق الرسمي الخاص بامل)

إلنسخة قابلة للطباعة والتعديل هنااضغط 

 ............... :التاريخ

 

 

 املحترم          التنفيذي لقطاع األجهزة واملنتجات الطبية سعادة /  نائب الرئيس

إ

منتجات ص بتوريد والخا ......................لصالح شركة ..................... والصادر بتاريخ  .................على التعميد رقم  بناء إ

إأو التعليمي أدناه داخل املنشأة املعنيةلالستخدام البحثي 

إ  

 الشركة املصنعة الكمية    املنتج م

1    

2    

3    

   إ...

 

 على االطبية العالجية أو التشخيصية وإنما يقتصر استعماله املذكورة أعاله في التطبيقات املنتجاتنتعهد بعدم استخدام 

إالعالجية أو التشخيصية. لالستخدامات املنتجبغض النظر عن كفاءة  ،التعليمي فقطاملجال البحثي أو 

إولكم جزيل الشكر والتقدير ،،،، 

 

إ                                            

إ

إ

إالختم

 ؤول:اسم الشخص املس

     الوظيفي:  املسمى 

 التوقيع:

 :خالتاري
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إ(باملستورد)يطبع على الورق الرسمي الخاص 

إلنسخة قابلة للطباعة والتعديل هنااضغط 

 ............... التاريخ:

 

وتاريخ  .......................................وسجل تجاري رقم  ..........................................................نتعهد نحن شركة/مؤسسة/مستودع 

إ:الفواتير التالية/الواردة في الفاتورةاملنتجات بأن   .......................فرع  .............................

 بلد الصنع الشركة املصنعة عدد البنود الفاتورةتاريخ  رقم الفاتورة م

1      

2      

...      

إ

 :باآلتي، نتعهد  .........................................والقادمة عن طريق منفذ

 الفواتير مطابقة للشروط واملعايير الدولية. /في الفاتورة ةأن بنود الشحنة الوارد .1

توصيات الشركة الصانعة مع متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء وإمراعاة شروط النقل والتخزين حسب  .2

 .إيضاح مكان التخزين بعد فسح الشحنة

جال املال تستخدم في التطبيقات الطبية العالجية أو التشخيصية وإنما يقتصر استعماله على ملنتجات قرار بأن اإ .3

 أو التشخيصية. لالستخدامات العالجيةاملنتج بغض النظر عن كفاءة  ،البحثي أو التعليمي فقط

 الشحنة ال تحتوي على أي مواد مخدرة أو متفجرة أو مشعة أو أي مواد محظورة. في أن البنود الواردة  .4

 إحضار أصل الفاتورة وشهادة املنشأ لدى منفذ الوصول.  .5

من أجله بالضافة إلى عدم تداولها في غير الماكن  استخدام املواد املطلوب استيرادها في الغراض املوردة .٦

املخصصة لذلك وتحمل جميع الضرار الناجمة عن سوء استخدام املواد املذكورة في طلب إذن االستيراد أو 

 دت من أجله.ورإاستخدامها في غير الغرض الذي 

.أن الفراد القائمين بالعمل مؤهلوإ .7
 
 وعمليا

 
 ن علميا

 .في طلب إذن االستيراد ةاملذكورإجهزة واملنتجات الطبية لألإ إعالنية أو دعائية مادة أي إصدار عدم .8

إ

إولكم جزيل الشكر والتقدير ،،،، 

 

إ

إ

إالختم

إاسم الشخص املسؤول:

إاملسمى الوظيفي:       

إالتوقيع:

إالتاريخ:

إ
 

https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/WeaklyUpdateImplants/AttestionResearch2.docx
https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/WeaklyUpdateImplants/AttestionResearch2.docx


 

 13 من 13 صفحة

 

 

إاململكة العربية السعودية إاململكة

 الهيئة العامة للغذاء والدواء  الهيئة

إقطاع الجهزة واملنتجات الطبيةإالقطاع

 برامج، أو مخبرية ومعايير كواشف أو زرع جهاز أو طبي تطبيق جهاز أو أداة أو آلة كلإالجهاز /املنتج الطبي

 :عالقة ذات أو شبيهة أداة أي أو تشغيل ومواد

 من أكثر أو لهدف لإلنسان، أخرىإ أجهزة مع أو وحدها لتستخدم صنعت .أ

 :التالية الهداف

o المراض تسكين أو تخفيف أو عالج أو رصد أو وقاية أو تشخيص. 

o أو الصابات وتسكين تخفيف أو عالج أو رصد أو تشخيص 

 .أو العاقات الصابات لتلك التعويض

o الوظيفي أو التشريحي الدعم أو التعديل أو الحالل أو الفحص 

 .الجسم لعضاء

o االستمرار من تمكينها أو الحياة دعم. 

o الحمل تنظيم. 

o الطبية الجهزة تعقيم. 

o الفحوصات طريق عن تشخيص ي أو طبي لغرض املعلومات إعطاء 

 .النسان جسم من للعينات املأخوذة املخبرية

 على أو في أجله من صنعت الذي الفعلي الغرض تحقق أن يمكن ال التي الجهزة .ب

 اليضية التحوالت أو املناعي العامل أو الدوائي العقار النسان بواسطة جسم

إ.مفاعيلها فقط تحقيق في تساعد وإنما

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

 .أغلفته أو حاوياته أحد أو املنتج على املثبتة البطاقة .أ

 .له الفني الوصف أو املنتج بتعريف الخاصة املعلومات  .ب

إ.الشحن وثائق تشمل وال املنتج، استخدام بكيفية الخاصة املعلومات .ج

السجل الوطني لألجهزة 

 الطبيةواملنتجات 

 .قاعدة بيانات الجهزة واملنتجات الطبية واملنشآت التي تصنعها أو توردها أو توزعها

 رقم السجل الوطني

 للمنشأة

رقابة  بالئحة آتللشخص بموجب أحكام تسجيل املنش الرقم الذي تصدره الهيئة

 .الجهزة واملنتجات الطبية


