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تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم

يسرني باسمي ونيابة عن منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء أن أقدم التقرير السنوي للعام املالي 
1٤٣6/1٤٣٥هـ )٢01٤م( الذي يشتمل على إجنازات الهيئة وجهودها؛ لضمان سالمة الغذاء، ومأمونية 
وفعالية الدواء، وكفاءة األجهزة واملنتجات الطبية، مبتابعة وتوجيه من صاحب السمو امللكي ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، سعياً لتجسيد رؤية خادم 
احلرمني الشريفني - يحفظه الله - في حماية وتعزيز صحة املواطن واملقيم على هذه األرض املباركة.

وحتقيقاً للمادة )٢9( من نظام مجلس الوزراء، يأتي التقرير السنوي لهذا العام مؤكداً على عظم 
حجم املسؤولية واألمانة التي حتملها الهيئة باعتبارها صمام األمان الذي يحمي املستهلك من املخاطر 
احملتملة في األغذية واألدوية واألجهزة الطبية، ويعكس ما حتقق للهيئة خالل هذا العام من اإلجنازات 

والنجاحات التي تعزز سالمة الغذاء ومأمونية الدواء وكفاءة األجهزة واملنتجات الطبية ولله احلمد.
وفي اخلتام فإنني ومنسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء نتشرف مبا ُكلفنا به خلدمة هذا الوطن 
املبارك في ظل قيادة خادم احلرمني الشريفني - أيده الله - وتوجيهات صاحب السمو امللكي ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، ونتقدم بالشكر اجلزيل 
للقيادة احلكيمة على ما وفرته للهيئة من دعم مادي ومعنوي أثمر عّما تضمنه هذا التقرير من منجزات، 
ونتطلع للمزيد من النجاح معتمدين بعد الله تعالى على استمرار ذلك الدعم لتحقيق ما يصبو إليه والة 

األمر من تطوير وإجناز.

الرئيس التنفيذي     
أ. د. محمد بن عبدالرحمن المشعل     
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١٦ / ٢ / ١٤٣٦ هـ

عادل بن محمد فقيه
وزير الصحة
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رؤيتنا:
أن نكون الهيئة الرقابية الرائدة إقليمياً في مجال الغذاء والدواء 
واألجهزة الطبية ونقدم خدماتنا مبهنية متميزة تسهم في حماية 

وتعزيز الصحة في اململكة العربية السعودية.

رسالتنا: 
ضمان سالمة الغذاء، ومأمونّية وجودة وفعالية الدواء، وسالمة 
وكفاءة األجهزة واملستلزمات الطبية، من خالل بناء جهاز رقابي 

فّعال.
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التقرير السنوي للعام المالي 1435 - 1436 هـ )2014 م(قطاع الغذاء 1٨

الرؤية:

بناء منظومة رقابية فاعلة ترتقي بسالمة الغذاء وجودته من إنتاجه وحتى استهالكه.

الرسالة:

ويحقق  بالشفافية  يتسم  علمية  أسس  إلى  يستند  متكامل  رقابي  نظام  تطبيق 
مستويات عالية من سالمة الغذاء وجودته مبشاركة األطراف ذات العالقة.

األهداف:

سالمة الغذاء لإلنسان واحليوان ومأمونيته.  •
سالمة املبيدات ومأمونيتها.  •

تسهيل حركة التجارة مع ضمان سالمة الغذاء.  •
تعزيز ثقة املستهلك وأصحاب العمل في اجلهاز الرقابي.  •

المهام التنظيمية:

في  وسالمته  الغذاء  جودة  ضمان  إلى  الهادفة  واخلطط  السياسات  وضع   •
اململكة.

واألعالف  الغذاء  مبجال  العالقة  ذات  الرقابية  واللوائح  األنظمة  مراجعة   •
واملبيدات وتطويرها باقتراح التعديالت الالزمة عليها واقتراح املزيد من هذه 

األنظمة واللوائح لتواكب متطلبات اجلودة والسالمة الصحية.

وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية لألغذية واألعالف واملبيدات.  •
واالشتراطات  األعالف  وتصنيع  الغذائي  للتصنيع  السليمة  األسس  وضع   •

الصحية الواجب توفرها في املرافق واملصانع اآلتية:
منشآت األعالف.  -

املنشآت الغذائية والعاملني فيها.  -
مرافق املياه ومصانعها.  -

مصانع املبيدات.  -
اختصاصات  ضمن  وتدخل  العامة  بالصحة  عالقة  لها  التي  احملالت   -

الهيئة.
الغذائية  املنتجات  فحص  عمليات  تنظم  التي  واإلجراءات  الضوابط  وضع   •
واألعالف واملبيدات واملواد اخلام التي تدخل في صناعتها، وكل ما له عالقة 
وتصديرها  واستيرادها  املنتجات  هذه  عن  واإلعالن  القطاع،  عمل  مبجال 
وتسجيل املبيدات وأعمال الرقابة والتفتيش على األسواق واحملالت التجارية 
واملستودعات اخلاصة بهذه املنتجات وذلك بالتعاون والتنسيق مع اجلهات ذات 

العالقة.
إعداد وتطوير برامج تدريبية كفيلة برفع كفاءة العاملني في مجاالت قطاع   •

الغذاء.

المهام التنفيذية:

تنفيذ األنظمة واللوائح املتعلقة بالغذاء وكل ما له عالقة مبجال عمل القطاع   •
ومتابعة تطبيق اإلجراءات النظامية مبا في ذلك اإلجراءات التي تكفل حماية 

املستهلك وتطبيق اجلزاءات بحق املخالفني.
وسالمتها  جودتها  من  للتحقق  واألعالف  واملياه  األغذية  وحتليل  فحص   •

ومأمونيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية اإللزامية املعتمدة من الهيئة.
فحص املبيدات وحتليلها للتحقق من جودتها وسالمتها ومأمونيتها وفعاليتها   •
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ومطابقتها للمواصفات اإللزامية املعتمدة من الهيئة.
الغذائية واألعالف واملبيدات وكل ما له  اإلذن بفسح املستورد من املنتجات   •

عالقة مبجال عمل القطاع وذلك بعد القيام مبا يلزم من فحوص وحتاليل. 
توعية املستهلك مبا يتعلق بسالمة الغذاء وما يدخل ضمن اختصاصات القطاع.  •

مجاالت  في  والدولية  اإلقليمية  واملنظمات  الهيئات  في  اململكة  متثيل   •
اختصاصات القطاع.

املصنعة  واألعالف  الغذائية  املنتجات  من  محلياً  يصنع  ما  بتداول  السماح   •
واملبيدات وغيرها مما يدخل ضمن اختصاصات القطاع وذلك بعد القيام مبا 

يلزم من فحوصات وحتاليل.
واتخاذ  واملبيدات  واألعالف  الغذاء  مجال  في  الطارئة  األوضاع  معاجلة   •

االحتياطات والتدابير الوقائية الالزمة.
املقر  في  واملبيدات  واألعالف  بالغذاء  مرجعي خاص  مركزي  مختبر  إنشاء   •

الرئيسي وإنشاء مختبرات فرعية متخصصة في مناطق اململكة.
القطاع  عمل  مبجال  العالقة  ذات  اخلاصة  واملعامل  للمختبرات  الترخيص   •

وتأهيلها.
إنشاء قاعدة معلومات في مجال عمل القطاع وتبادل املعلومات مع اجلهات   •

احمللية واإلقليمية والدولية.
إنشاء مركز بحوث رئيسي إلجراء البحوث والدراسات التطبيقية في كل ما له   •

عالقة مبجال عمل القطاع.
إجراء البحوث والدراسات وتقدمي اخلدمات االستشارية التي تتعلق بأعمال   •
ونشاطات القطاع والتعاون مع الشركات والهيئات واجلامعات ومراكز البحث 
العلمي وغيرها من اجلهات التي تزاول أعماالً مشابهة ألعمال قطاع الغذاء.

تنفيذ البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملني في مجاالت عمل القطاع   •
في  العاملني  تأهيل  وبرامج  التدريبية  الدورات  تقدم  التي  اجلهات  واعتماد 

مجال الغذاء واألعالف واملبيدات.

المهام الرقابية:

ملصانع  بالتراخيص  اخلاصة  واإلجراءات  واللوائح  األنظمة  تطبيق  مراقبة   •
األغذية واألعالف واملبيدات وكل ما يدخل ضمن اختصاص القطاع والتأكد 

من تطبيق األسس السليمة لتصنيعها.
الغذائية  املواد  بيع  األسواق ومحالت  والتفتيش على  الرقابة  بأعمال  القيام   •
األعالف  ومنشآت  فيها  العاملني  وعلى  العامة  واملطابخ  واملطاعم  واملسالخ 

واملبيدات وذلك بالتعاون والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
الرقابة على املنتجات الغذائية مبا فيها املياه، وأعالف احليوان، واملبيدات وكل   •
ما له عالقة مبجال عمل القطاع لتأكيد صالحيتها ومطابقتها للوائح الفنية 

واملواصفات القياسية املعتمدة من الهيئة.
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أواًل: المشاريع والدراسات:

أ- المشاريع

١- برنامج إدارة وتطوير الرقابة على الغذاء المستورد

إنشاء  ويشمل  املنافذ احلدودية،  مناسبة في جميع  مقار عمل  تأمني  إلى  يهدف 
على  املفتش  كشف  لتسهيل  واألجهزة  واألدوات  باملعدات  وتزويدها  املباني  وتأهيل 
األغذية املستوردة بالطرق املناسبة ومبا يضمن صحة القرار املتخذ بشأن اإلرساليات 

الواردة، ومتثلت أبرز إجنازات البرنامج في:

االنتهاء من إنشاء وتأثيث مبنى إدارة التفتيش على الغذاء املستورد في كل من  أ-  
ميناء جدة اإلسالمي وميناء امللك عبدالعزيز بالدمام، وترميم وتأثيث وجتهيز 
الطوال، كما يجري  امللك فهد ومنفذ  التفتيش في حالة عمار وجسر  مباني 
إنشاء مبنى التفتيش على الغذاء املستورد في مطار امللك عبدالعزيز الدولي 

بجدة.

ومعدات  أدوات  وتوريد  العينات،  لنقل  املجهزة  السيارات  توريد  من  االنتهاء  ب- 
الغذائي واألجهزة احملمولة للكشف اإلشعاعي على األغذية، وتأمني  الكشف 
أجهزة لوحية وأجهزة فحص غذائي محمولة للمفتشني ويجري التعميد لتأمني 

سيارات مجهزة تنقل العينات مسافات طويلة.

٢- تطوير البنية التحتية الفنية للمختبرات

كفاءة  رفع  أجل  من  للمختبرات  الفنية  التحتية  البنية  تطوير  إلى  املشروع  يهدف 
وجودة العمل وزيادة الطاقة االستيعابية التحليلية. وشملت اإلجنازات:

احتياجات  املختبرات وحتديد  املمكن استخدامها في  االختبار  مقارنة طرق   .1
تطبيقها من املواد واألجهزة واألدوات.

إنشاء وتطوير برنامج املعلومات اخلاص باملختبرات LIMS، وقد مت االنتهاء من   .2
تطبيقه في مختبر الرصد بالرياض وجدة والدمام ويجري العمل على تطبيقه 

في كل من حالة عمار واحلديثة وجيزان. 

٣ - الحصول على شهادة االعتماد الدولية األيزو ١٧٠٢٥:٢٠٠٥ 
لمختبرات الرقابة الغذائية

االعتماد  شهادة  على  للحصول  للمختبرات  الشامل  التطوير  إلى  املشروع  يهدف 
مختبرات  ستة  وعددها  الغذائية  الرقابة  ملختبرات   ISO17025 2005 الدولية 
باإلضافة إلى مختبر رصد امللوثات في األغذية حيث مت االنتهاء من املرحلة األولى 
وجدة،  والدمام  الرياض  من  كل  في  الغذائية  الرقابة  مختبرات  اعتماد  التي شملت 

ومختبر رصد امللوثات في األغذية.
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ويجري العمل على اجناز املرحلة الثانية التي تهدف إلى اعتماد مختبرات الرقابة 
الغذائية في كل من احلديثة وحالة عمار وجازان.

٤- تطوير وحدات االختبار المرجعية الوطنية
يهدف املشروع إلى تطوير وحدات اختبارات مرجعية وطنية في كل من مختبرات 
بالرياض وجدة والدمام، إضافة إلى مختبر رصد ملوثات األغذية  الغذائية  الرقابة 
بالرياض، حيث مت حتديد االختبارات امليكروبيولوجية والكيميائية في كل مختبر على 

النحو التالي:

أ. مختبر الرقابة الغذائية في الرياض:
تطويرالوحدات املرجعية التالية:

األلوان الصناعية. مركب HMF في العسل.•   •
.E. coli including E. coli O157: H7 بكتيريا القولون  •

ب. مختبر الرقابة الغذائية بجدة:
تطويرالوحدات املرجعية التالية:  •

البرومات.  •
بكتيريا الستافيلوكوكس اوريوس.  •

ج. مختبر الرقابة الغذائية بالدمام:
تطوير الوحدات املرجعية التالية:

األغذية املعدلة وراثياً ومنتجات اللحوم واخلنزير.  •
بكتيريا الليستريا مونوسيتوجينيس.  •

د. مختبر رصد الملوثات في األغذية:
تطوير الوحدات املرجعية التالية:

املعادن الثقيلة.  •

السموم الفطرية.  •

بقايا املبيدات.  •

بكتيريا الساملونيال.  •

.Sudan dye صبغة  •

امليالمني.  •

.)PAH( البنزوبايرين  •

وأُجريت تعديالت على خطط العمل وأضيفت حتاليل أخرى، إذ كانت نسبة إجناز 
املرحلة األولى من اخلطة السابقة 84% العام املاضي، ثم أُجريت تعديالت على اخلطة 

والفترة الزمنية الالزمة إلنهاء املشروع، وأضيفت وحدات جديدة.

٥- تسجيل وترخيص منشآت األغذية والمياه المحلية
بدأ التشغيل الفعلي لبرنامج تسجيل وترخيص املنشآت الغذائية احمللية عبر نظام 
اخلدمات االلكترونية للرقابة على األسواق احمللية، وبلغ عدد املنشآت الغذائية احمللية 
املسجلة في النظام بنهاية 1435هـ )625 منشأة(، في حني بلغ عدد احلسابات املبدئية 

التي أُنشئت )1287( للمنشآت الغذائية احمللية.

6- شهادات التصدير للمنتجات الغذائية
من  الغذائية خالل 1435هـ،  للمنتجات  التصدير  في مشروع شهادات  العمل  مت 
خالل مراجعة النسخة التجريبية من النظام االلكتروني إلصدار »شهادات صالحية 
اخلاصة  اإلجراءات  جميع  إنهاء  النظام  هذا  ويتيح  الغذائية«،  للمنتجات  التصدير 
بإصدار شهادة التصدير بشكل الكتروني، كما مت االنتهاء من إعداد »دليل إجراءات 
شهادات صالحية التصدير للمنتجات الغذائية املُّصنعة محلياً«، واعتماد »آلية عمل 
إصدار شهادة صالحية التصدير للمنتجات الغذائية املُصّنعة محلياً«، وحتديد املقابل 
املالي الذي ستستوفيه الهيئة من املنشآت الغذائية املُصدرة نظير اخلدمات املُقدمة، 
كما مت استقطاب خبراء متخصصني في مجال تصدير املنتجات الغذائية وخصوصاً 
املستزرع  الروبيان  ملنتجات  التصدير  »دليل  حتديث  إلى  إضافة  البحرية،  املنتجات 
االحتياجات  إعداد  على  العمل  ومت  األوروبي«،  االحتاد  لدول  املزعنفة  واألسماك 
واملتطلبات ألغراض التفتيش على الشركات املُّصدرة للمنتجات الغذائية. وجرى إعداد 
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8- نقل مهام الرقابة على مصانع ومستودعات ومراكز 
توزيع األغذية من وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة 

المدن الصناعية إلى الهيئة

توزيع  ومراكز  ومستودعات  مصانع  على  الرقابة  مهام  نقل  إلى  املشروع  يهدف 
احلالي  الوضع  بتحليل  العمل  بدأ  حيث  والدواء.  للغذاء  العامة  الهيئة  إلى  األغذية 
من خالل خطة عمل ميدانية لزيارة املنشآت الغذائية ومقارنة بياناتها باإلحصائيات 
املتوفرة بغرض اخلروج بإحصائية حديثة. وجرى تشكيل جلنة لنقل مهام الرقابة على 
مصانع األغذية للهيئة ناقشت آلية نقل املهام وإحصائيات مصانع األغذية املقدمة من 
قبل كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية 
للمدن الصناعية ومناطق التقنية. واملوافقة على مسودة الدليل اإلرشادي لترخيص 
مصانع األغذية. ويجري استكمال أعمال وإجراءات نقل الرقابة على مصانع األغذية 

إلى الهيئة خالل 1436هـ.

9- برنامج الرقابة والتفتيش على األعالف بالمملكة
باململكة،  املصنعة  األعالف  على  للرقابة  متكاملة  منظومة  بناء  البرنامج  يتضمن 
واملشروع في مراحله النهائية، حيث صدرت موافقة املقام السامي الكرمي على إصدار 
نظام األعالف، وتعد الهيئة حالياً مشروع الالئحة التنفيذية له، باإلضافة إلى التنسيق 
مع وزارة الزراعة بشأن نقل مهام الرقابة على األعالف املصنعة الواردة عبر املنافذ 
احلدودية إلى الهيئة، وتضمن البرنامج دورات تدريبية لرفع كفاءة منسوبي القطاع في 

مجال التفتيش على األعالف.

السعودية  والهيئة  والصناعة،  التجارة  وزارة  املهام بني كل من  لنقل  النهائي  احملضر 
للمواصفات واملقاييس واجلودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والبدء في تسلم مهام 
الهيئة  من  الغذائية  للمنشآت  التصدير  صالحية  شهادة  وجتديد  بإصدار  التوصية 

السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة إلى الهيئة اعتباراً من 1436/2/1هـ.

٧- نقل مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة والثلج

يهدف املشروع إلى نقل مهام الرقابة على مصانع املياه املعبأة والثلج من اجلهات 
احلكومية املعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 
)100( وتاريخ 1432/4/9هـ القاضي باملوافقة على الترتيب التنظيمي ملصانع املياه، 
وما تضمنته الفقرة رقم )1( من املادة السادسة بالقرار أن »تتولى الهيئة العامة للغذاء 
املعبأة  املياه  املتعلقة مبصانع  والرقابية  والتنفيذية  التنظيمية  املهمات  والدواء جميع 
والثلج  املعبأة  املياه  ومراقبة  املصانع  لهذه  الفنية  التراخيص  وإصدار  الثلج  ومصانع 
في األسواق«، كما نصت الفقرة رقم )3( من املادة املشار إليها على »أن يحدد مجلس 
إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء مراحل نقل املهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية 
من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة 
إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء«، وقد أُنشىء نظام الكتروني للتفتيش على املنشآت 
األجهزة  على  االلكتروني  التفتيش  لبرنامج  التجريبية  النسخة  تسلم  ومت  الغذائية 
املعبأة  املياه  مصانع  لترخيص  اإلرشادي  الدليل  مسودة  وإعداد  )اللوحية(،  الذكية 
والثلج واعتماده من اجلهات املعنية. ويجري العمل على إعداد مذكرة تفاهم بني وزارة 

الشؤون البلدية والقروية والهيئة لنقل مهام الرقابة على مصانع املياه املعبأة والثلج.
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ومت اإلنتهاء من:

توفير مستلزمات وأدوات العمل للمفتشني.  •

تهيئة الكوادر الفنية ملهام التفتيش.  •

إعداد مقترح لدليل التفتيش على منشآت األعالف.  •

إعداد قائمة الفحص والتدقيق للمصانع وأخرى للمستودعات.   •

١٣- التوعية باألدلة الصادرة عن نظام تسجيل وترخيص 
منشآت ومنتجات األعالف

يهدف املشروع إلى تعريف ذوي العالقة بإنتاج وصناعة واستيراد وتصدير املنتجات 
)املصانع  األعالف  لترخيص منشآت  الالزمة  واإلجراءات  واللوائح  باألنظمة  العلفية 
واملستودعات( ومتطلبات تسجيل األعالف املصنعة واإلضافات العلفية غير الدوائية، 
من خالل وسائل االتصال املختلفة )حمالت توعية - ورش عمل(، وعقدت ورش عمل 
لشرح دليل ترخيص املنشآت ودليل تسجيل املنتجات وشرح برنامج السجل الوطني 

االلكتروني لألعالف بالتعاون مع إدارة التوعية واالتصال بالهيئة.

١٤- تجهيز وحدة تحليل األعالف

يهدف املشروع إلى جتهيز مختبر متخصص بتحليل األعالف واإلضافات العلفية 
إنشائية من  تعديالت  وأجريت  بالهيئة،  الغذاء  وهو ضمن منظومة مختبرات حتليل 

١٠- إجراءات التفتيش على األعالف في المنافذ الحدودية
يهدف املشروع إلى حتديد اإلجراءات واملتطلبات الالزمة للتفتيش على األعالف 
املصنعة واإلضافات العلفية الواردة إلى اململكة عبر منافذ الدخول البحرية والبرية 
باملنافذ  املستوردة  األعالف  على  للتفتيش  احلالي  الوضع  تقييم  ويشمل  واجلوية، 
وآليات اإلذن بالفسح، وإعداد مخطط إجراءات التفتيش بتلك املنافذ، وإعداد الهيكل 
التنظيمي لوحدة التفتيش على األعالف في كل منفذ، ومت اإلنتهاء من توفير أدوات 

.)GIZ( وأجهزة التفتيش لكل وحدة، بالتعاون مع املؤسسة األملانية للتعاون الفني

١١- تطوير آليات العمل للرقابة على األعالف بالمنافذ 
الحدودية

للرقابة على األعالف  باملنافذ احلدودية  العمل  آليات  يهدف املشروع إلى تطوير 
وأرشفتها  االستيراد  بعمليات  املتعلقة  املستندات  ويتضمن حفظ  املستوردة،  املصنعة 
ودليل  االستيراد  ملتطلبات  دليل  إعداد  إلى  إضافة  الكتروني،  بيانات  قواعد  بنظام 
التفتيش ملفتشي األعالف باملنافذ، ومناذج التفتيش اخلاصة باملنافذ، وطرق سحب 

العينات، وآلية إرسالها للمختبر، بالتعاون مع أحد بيوت اخلبرة الوطنية.

١٢- التجهيز لبدء إجراءات التفتيش على منشآت األعالف

يشمل املشروع حتديد اإلجراءات واملتطلبات الالزمة للتفتيش على منشآت األعالف 
واملصانع التي يتم فيها إنتاج األعالف املصنعة واملستودعات التي يتم فيها التخزين، 
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١٧- تطوير وتنظيم العمل باإلدارة التنفيذية لتقييم المخاطر

يهتم املشروع بإعداد اخلطط التشغيلية لألقسام والوحدات املنوطة بتقييم املخاطر، 
خالل  من  احلالية،  للكوادر  والتأهيلية  التدريبية  البرامج  وتنظيم  عليها،  واإلشراف 
توفير خبراء في مجاالت عمل اإلدارة املختلفة )تقييم املخاطر امليكروبية والكيميائية 
احليوي،  واإلحصاء  الوبائيات  وعلم  واملناعة  السموم  وعلوم  الغذاء،  في  والفيزيائية 
للتعاون  األملانية  املؤسسة  مع  بالتعاون  اجلزيئية(  األحياء  وعلم  التطبيقية  والتغذية 

الفني.

١8- دراسة شاملة عن االستهالك الغذائي في المملكة )على 
أساس السلة الغذائية(

تهدف الدراسة إلى إجراء تقييم شامل لالستهالك الغذائي لسكان اململكة بغرض 
السعودي  املجتمع  استهالك  معدل  ملعرفة  عليها  االعتماد  بيانات ميكن  قاعدة  توفير 
من املكونات الغذائية، كما تهدف إلى حساب املتناول من املضافات الغذائية وامللوثات 
والسموم الطبيعية وأي مواد أخرى لتقييم مخاطرها الصحية على املجتمع. ومت حتديد 
فريق عمل وإعداد مقترح أولي وجدولة الزيارة األولى للخبير املشارك في املشروع، وما 

زال العمل جارياً الستكمال املقترح الثاني وتصميم الدارسة ومراجعتها مع اخلبير. 

تشمل  التي  الفنية  املتطلبات  من  جزء  توفير  يتم  كما  بالهيئة،  املشاريع  إدارة  خالل 
للقيام  الكوادر  العمل على تدريب وتأهيل  التحليل الالزمة، ويجري  األدوات وأجهزة 

.)GIZ( مبهام حتليل األعالف بالتعاون مع املؤسسة األملانية للتعاون الفني

١٥- تسجيل وترخيص منتجات األعالف
يتضمن املشروع تسجيل األعالف املصنعة واإلضافات العلفية باململكة طبقاً للوائح 
الفعلي لبرنامج  التشغيل  الهيئة، وبدأ  القياسية املعتمدة من قبل  الفنية واملواصفات 
تسجيلها  دليل  واعداد  العلفية،  واإلضافات  املصنعة  لألعالف  االلكتروني  التسجيل 

ووضعه على موقع الهيئة االلكتروني.

١6- مشروع إعداد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية 
ألعالف الحيوان

يهدف املشروع إلى إعداد املعايير الفنية واملواصفات القياسية ألعالف احليوان 
مبا يتواءم مع املواصفات الدولية، وبدأ املشروع مبراجعة اللوائح الفنية واملواصفات 
الوطنية احلالية لدراسة مدى كفاءتها ومواءمتها للمواصفات الدولية، وحصر بعض 
التعديل  أو  تبنيها  إمكانية  مدى  ملراجعتها وحتديد  العالقة  ذات  الدولية  املواصفات 
عليها، وجرى تشكيل فريق عمل من املتخصصني للمشاركة في مراجعة اللوائح الفنية 

واملواصفات القياسية ألعالف احليوان ووضع خطة سنوية لتنفيذ أهداف املشروع.
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كما يهدف إلى ضمان وجود سجالت للمبيدات واملنشآت، من خالل إنشاء قاعدة 
بيانات الكترونية موحدة وقابلة للتحديث، لتسهيل االتصال مع املنشآت وتتّبع املنتجات 

املسوقة باململكة ومتابعة التراخيص املمنوحة لها. 
ويجري العمل لتسلم النسخة التجريبية للمرحلة األولى من النظام التي تشمل »فتح 

حساب - تسجيل منشآت - تسجيل منتجات «.

٢٢- مشروع مواصفات المبيدات
أعلى  إلى  الوصول  بغرض  للمبيدات  الفنية  واللوائح  املواصفات  املشروع  يطور 
معايير اجلودة املطلوبة للمبيدات، ومتت مراجعة الالئحة الفنية »اشتراطات مبيدات 
اآلفات GSO 133/2004« ومقارنتها باملعمول به دولياً، والعمل جاٍر على آلية حتديث 

هذه الالئحة.

٢٣- الرقابة على واردات المبيدات
باملنافذ   املبيدات  الرقابة على واردات  إدارة وتطوير أنشطة  إلى  يهدف املشروع 
الزراعة  التابعة لوزارة  الزراعية  الهيئة احملاجر  احلدودية، إذ زار عدد من منسوبي 
في كل من ميناء جدة اإلسالمي وميناء امللك عبدالعزيز بالدمام لالطالع على سير 
وأُعد  الهيئة،  إلى  لنقلها  متهيداً  املبيدات  واردات  على  بالرقابة  املتعلقة  العمليات 
مخطط لسير العمليات لكل من إذن االستيراد، الفسح والتصدير. إضافة إلى دليل 
خاص باملفتش في املنافذ احلدودية، والنماذج اخلاصة التي شملت إذن االستيراد، 

الفسح، التصدير، سحب العينات والتعهدات.

١9- إعداد نظام لتصنيف األغذية مبني على درجة المخاطر
يتضمن املشروع إنشاء نظام لتصنيف األغذية مبني على تقييم املخاطر، لتعزيز 
الرقابة على األغذية املستوردة واملنتجة محلياً. وجرى إعداد وثيقة املشروع  فعالية 
الدوليني،  اخلبراء  أحد  مع  بالتعاون  املشروع  لتنفيذ  خطة  ورسم  عليها  واملوافقة 
وتشكيل فريق للبدء في إعداد خطة رصد مبنية على املخاطر، صّنفت املجموعات 
الغذائية بحسب طبيعتها ونوع اخلطر وكمية االستهالك والفئة املستهدفة، وبناًء على 
د حجم العينات من الغذاء احمللي واملستورد املراد سحبها لفحصها مخبرياً  ذلك ُحدِّ
والتأكد من سالمة ومأمونية الغذاء لالستهالك اآلدمي، ويستفاد من النتائج األولية 
للخطة مستقباًل في تطوير وحتديث خطة الرصد املبنية على املخاطر لضمان حتقيق 

مستويات عالية من سالمة الغذاء.

٢٠- الرقابة على مصانع ومستودعات المبيدات
يهدف املشروع إلى التأكد من تطبيق اإلشتراطات الفنية ملصانع املبيدات وأسس 
من  االنتهاء  مت  حيث  للمبيدات،  اجليد  التخزين  بشروط  واإللتزام  اجليد  التصنيع 
تقييم الوضع احلالي ووضع مسودة لدليل إجراءات التفتيش على مصانع ومستودعات 
للمستودعات، وعرضت  املبيدات وأخرى  إلى قائمة تدقيق ملصانع  املبيدات، إضافة 

على اخلبراء في مجال املبيدات لدراستها والتعديل عليها.

٢١- تسجيل وترخيص المبيدات والمنشآت
يتوافق  املبيدات مبا  إلى تطوير عملية تسجيل منتجات ومنشآت  يهدف املشروع 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجلس  التنفيذية  والئحته  املبيدات  )نظام(  قانون  مع 
على  الرقابة  إلحكام  وذلك  باملبيدات.  اخلاصة  اخلليجية  القياسية  واملواصفات 

املبيدات واملنشآت.
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البرنامج  عينات  بيانات  بتعبئة  خاصة   )interfaces( الكترونية  واجهات  املعلومات 
وإعدادها  العينات  سحب  وأماكن  وامليكروبية  الكيميائية  امللوثات  لرصد  الوطني 

وتفاصيل أخرى خاصة بالبرنامج. 
وقاعدة املعلومات احلالية منوذج جتريبي )Prototype( وبناًء عليها ستعد قاعدة 

املعلومات الدائمة في خوادم الهيئة. 

٢٧- أدلة العمل االرشادية لتتبع وسحب المنتجات الغذائية

ومنشآت  الغذائية  واملنشآت  املعنية  باجلهات  املناطة  األدوار  توضيح  إلى  يهدف 
تصنيع األسطح املالمسة للغذاء عند وجود منتجات تتطلب السحب أو االسترجاع من 

األسواق بسبب عدم مأمونيتها، ومت االنتهاء من إعدادها.
وانتهى دليل العمل للمنشآت الغذائية لنظام تتبع الغذاء واألسطح املالمسة للغذاء، 
ومنتجات  الغذائية  املنتجات  تتبع  إجراءات  لوضع  املثلى  الطرق  توضيح  إلى  ويهدف 
األسطح املالمسة للغذاء بهدف مساعدة املنشآت الغذائية ومنشآت تصنيع األسطح 

املالمسة في تتبع منتجاتها بدقة خالل مراحل السلسلة الغذائية.

٢8- تطوير نظام اإلنذار الخليجي السريع لألغذية واألعالف

ل تبادل املعلومات بني اجلهات احلكومية املعنية بسالمة الغذاء بدول مجلس  يسهِّ
املستهلك،  حماية  لضمان  الضرورية  الوقائية  اإلجراءات  واتخاذ  اخلليجي،  التعاون 
وشكل فريق عمل دائم من املختصني من دول مجلس التعاون اخلليجي إلعداد اللوائح 
التنظيمية لنظام اإلنذار اخلليجي السريع لألغذية واألعالف وآليات العمل اإلجرائية 

٢٤- إعداد قاعدة بيانات المختبرات الغذائية الخاصة

برنامج الكتروني يهدف إلى تسجيل وترخيص جميع املختبرات الغذائية اخلاصة 
العمل  وبدء  االلكتروني،  بالبرنامج  والنماذج اخلاصة  املتطلبات  باململكة، ومت جتهيز 

يدوياً.

٢٥- إعداد دليل العمل الفني للوائح الفنية والمواصفات

يعد املشروع دلياًل لتوحيد إجراءات إعداد اللوائح الفنية واملواصفات سواء التي 
تصدر عن قطاعات الهيئة أو يتم تبنيها عن املنظمات أو اجلهات الدولية ذات العالقة، 
ويتضمن الدليل آلية إعداد واعتماد وتبني وإخراج وترقيم اللوائح الفنية واملواصفات 
واملنتجات  واألجهزة  والدواء  الغذاء  بني قطاعات  بالتنسيق  إعداده  السعودية وجرى 
الطبية من خالل فريق عمل مشترك، ومت اعتماده من قبل معالي الرئيس التنفيذي 

للهيئة للعمل به.

٢6- إنشاء قاعدة معلومات المركز الوطني لرصد الملوثات 
بالغذاء

امللوثات   لرصد  الوطني  باملركز  اخلاصة  املعلومات  قاعدة  إنشاء  املشروع  يشمل 
بغرض متابعة عملية سحب وحتليل العينات الغذائية الكترونياً، وتضم قاعدة املعلومات 
بيانات خاصة باملنتجات الغذائية مرقمة ومصنفة حسب التصنيف الغذائي اخلاص 
بالهيئة العامة للغذاء والدواء ونظام الترقيم اجلمركي السعودي ونظام هيئة الدستور 
قاعدة  تشمل  كما  املعلومات.  قاعدة  إلى  مؤخرا  أضيفت  التي  )الكودكس(  الغذائي 
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البرنامج،  إنشاء   في  مهماً   )PulseNet International( بالغذاء  املنقولة  األمراض 
إذ تساعد على رصد مسببات فاشيات األمراض املنقولة بالغذاء وحتديد سالالتها، 
بهدف املساعدة في التحقيق في فاشيات األمراض املنقولة بالغذاء وسرعة اكتشاف 
األجهزة  توفير  ويجري  واستقصاؤها.  كشفها  يصعب  التي  الغذائي  التسمم  حاالت 

املخبرية والبرامج االلكترونية الالزمة للبدء في املشروع.

ب-الدراسات

دراسة رصد مادة الفثاالت في مواد التعبئة والتغليف   .١
المخصصة لألغذية

تستخدم  التي  الفثاالت  مادة  مستويات  قياس  إلى  هدفت  التي  الدراسة  انتهت 
بطانة  على  حتتوي  التي  الغذائية  املواد  أغطية  في  البالستيكية  للمواد  كمضافات 
ذات  املشروبات  زجاجات  وأغطية  الشفاف  الالصق  والبالستيك  داخلية  بالستيكية 
والتأكد  الغذائية  العبوات  في  استخدامها  مدى سالمة  لتقييم  البالستيكية  البطانة 
من أن مستويات الفثاالت )إن وجدت( ال تتجاوز احلد األعلى املسموح به، وشملت 
احمللية  األسواق  من  غذائية  ملنتجات  مختلفة  عينة   )128( أغطية  فحص  الدراسة 
مبدينة الرياض )أغطية ملنتجات أجبان ومخلالت ومشروبات غازية وعصائر وكذلك 

البالستيك الالصق الشفاف املستخدم في تغليف األغذية(.

دراسة تقييم الحالة الغذائية والتغذوية للبالغين بمدينة   .٢
الرياض

انتهت الدراسة التي هدفت إلى جمع بيانات كمية أولية مفصلة عن املتناول من 
الغذاء والعناصر الغذائية لـ )400( بالغ سعودي من الذكور واإلناث تتراوح أعمارهم 
بني )19 و60( سنة ممن يعيشون في مدينة الرياض، إضافة إلى جمع معلومات تغذوية 

األولى  املسودة  إعداد  من  االنتهاء  وجرى  للنظام،  االلكتروني  البرنامج  ومتطلبات 
واألدوار  ومكوناته  النظام،  في  االتصال  نقاط  متطلبات  تشمل حتديد  التي  لالئحة 
التفصيلية  العمل  إجراءات  تشمل  كما  اإلخطارات.  وأنواع  املرتبطة،  واملسؤوليات 
لإلخطارات الغذائية ووثيقة تصنيف املنتجات واملخاطر وخطط عمل تفصيلية ملشروع 
نظام اإلنذار اخلليجي السريع للغذاء وتوزيع العمل بني دول مجلس التعاون اخلليجي. 

٢9- تطوير استراتيجية إدارة األزمات

تهدف استراتيجية إدارة األزمات إلى تقليل األضرار الناجمة عن األزمة واخلروج 
واملسؤوليات  املهام  حتديد  وتتضمن  املستهلك،  سالمة  لضمان  اخلسائر  بأقل  منها 
إدارة األزمات  الهيئة. وقد متت مراجعة مسودة استراتيجية  املعنية داخل  لإلدارات 
من قبل فريق العمل الذي يضم ممثلني من قطاعات الهيئة وإجراء التعديالت عليها 
لتكون دلياًل شاماًل إلدارة األزمات بقطاعات الهيئة. كما متت مراجعة وتعديل مسودة 

إجراءات العمل لقسم إدارة األزمات املتعلقة بسالمة الغذاء.

٣٠- برنامج رصد األمراض المنقولة بالغذاء

يهدف البرنامج إلى جمع البيانات واملعلومات املتعلقة باألمراض املنقولة بالغذاء 
من اجلهات ذات العالقة مثل وزارة الصحة، ووزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية 
والقروية وحتليل ودراسة هذه البيانات واخلروج بتوصيات تستخدم في وضع خطة 

للحد من انتشار األمراض املنقولة بالغذاء.
ملسببات  اجلزيئية  الفرعية  األمناط  لتحديد  العاملية  الشبكة  في  االشتراك  ويعد 
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الرصاص، الزئبق، والزنك( في األغذية لتحديد مستويات املعادن الثقيلة في بعض 
واحلبوب  الفواكه  األولى  املرحلة  شملت  مرحلتني،  على  ومتت  الغذائية،  املنتجات 
والقشريات  األسماك  الثانية  املرحلة  بينما شملت  والبهارات  واملكسرات  والبقوليات 
واخلضار الورقية واألرز والدواجن املبردة واملجمدة، ومتت الدراسة بسحب وحتليل 

)682( عينة غذائية من )الرياض وجدة والدمام(. 

وصحية لتوفير قاعدة بيانات ميكن االعتماد عليها في حساب املتناول من املضآفات 
تنفيذ  لتقييم مخاطرها، ومت  الطبيعية وأي مواد أخرى  وامللوثات والسموم  الغذائية 
الدراسة بتقييم وتقدير االستهالك الغذائي باستخدام طريقتني مختلفتني في جمع 

البيانات إلجراء مقارنة بينها وضمان دقة النتائج املستخلصة من الدراسة.

تقييم مخاطر عنصر الزرنيخ في األرز  .٣

تهدف الدراسة إلى التقدير الكمي لتركيز عنصر الزرنيخ الكلي وغير العضوي على 
وجه التحديد في األرز ومنتجاته املصدرة للمملكة، وتقييم مدى خطورة الزرنيخ على 
صحة املواطنني نتيجة الستهالكهم لألرز ومنتجاته، وأعد مقترح وخطة كاملة للدراسة 
وما  العينات  أخذ  خطة  وأعدت  املجال،  هذا  في  مختص  دولي  خبير  مع  بالتعاون 
يتعلق بتجهيزها وحتليلها في املختبرات العاملية، وحصر جميع أنواع األرز والعالمات 
التجارية املعروضة في السوق السعودي، وشراء العينات وحتضيرها للتحليل املخبري، 

وبلغت نسبة اإلجناز %40.

رصد بقايا المبيدات في األغذية )المرحلة الثالثة(  .٤

املنتجات  تلوث  إلى معرفة مدى  األغذية  املبيدات في  بقايا  برنامج رصد  يهدف 
عينات  سحب  طريق  عن  املبيدات  مبتبقيات  اململكة  أسواق  في  املوجودة  الغذائية 
عشوائية من األسواق احمللية من املواد الغذائية األكثر تعرضاً للمبيدات، للتأكد من أن 
بقايا املبيدات )إن وجدت( ال تتجاوز احلد األعلى املسموح به في هذه املنتجات وهو 
احلد اآلمن للمستهلك واملعتمد من قبل الهيئات الدولية املتخصصة، وميتد برنامج 

رصد بقايا املبيدات في األغذية األول لثالث سنوات.
 ومت البدء بسحب عينات املرحلة )السنة( الثالثة من البرنامج األول والبالغ عددها 
)3500( عينة غذائية من اخلضار والفواكه الطازجة واملعلبة واملجمدة )من الرياض 
وجدة والدمام واملدينة املنورة والقصيم واجلوف وجازان( واليزال العمل جارياً على 

تنفيذ البرنامج، وبلغت نسبة اإلجناز %50.  

رصد المعادن الثقيلة في األغذية:  .٥

انتهت الدراسة التي هدفت إلى رصد املعادن الثقيلة )الزرنيخ، الكادميوم، النحاس، 
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األوروبية(، بارما - إيطاليا.
األغذية  سالمة  املخاطر)هيئة  بتقييم  يتعلق  ما  في  املتبعة  العمل  إجراءات   .17

الفلندية(، هلسنكي - فنلندا.

ورش العمل:

عقد القطاع ورش العمل التالية: 
3 ورش عمل عن إطالق النظام االلكتروني إلصدار شهادات صالحية التصدير   .1

للمنتجات الغذائية )الدمام، جدة، الرياض(.
ترخيص منشآت األعالف واإلضافات العلفية وتسجيل منتجاتها - الدمام.  .2

االستخدام اآلمن ملبيد فوسفيد األملونيوم بالغرفة التجارية الصناعية، مبشاركة   .3
وزارة الصحة، واملديرية العامة للدفاع املدني، ووزارة الزراعة - الرياض.

املقر  في  مخاطرها  وتقييم  القصوى  حدودها  حساب  املبيدات:  متبقيات   .4
الرئيسي للهيئة - الرياض.

مع  بالتعاون  الغذائية  املنتجات  في  "د"  فيتامني  والكشف عن  التدعيم  طرق   .5
كرسي األمير متعب بن عبدالله ألبحاث املؤشرات احليوية لهشاشة العظام، 

واملوجهة ملصنعي ومستوردي املنتجات الغذائية ذات العالقة بفيتامني "د".

شارك القطاع في ورش العمل التالية:
ورشتان عن املواصفة الدولية ISO/IEC 17020 في كٍل من الرياض - وجدة.  .1

إجراءات العمل ومؤشرات األداء بالتنسيق مع شركة الـ )GIZ( بالرياض.  .2

ثانيًا: أنشطة التدريب:

المؤتمرات والندوات:

شارك القطاع في المؤتمرات والندوات التالية:
سالمة األغذية العاملي الثامن، دبي - اإلمارات العربية املتحدة.  .1

تصدير املنتجات البحرية والسمكية، كواالمبور - ماليزيا.  .2
التقنية احليوية للنباتات - ملبورن - أستراليا.   .3

املؤمترالدولي للتغذية والتشخيص - براغ - التشيك.  .4
عمان الدولي لسالمة الغذاء، مسقط - عمان.  .5

سالمة األغذية، وورشة عمل تقييم املخاطر ملواجهة حتديات سالمة الغذاء،   .6
دبي - اإلمارات العربية املتحدة.

تسجيل املبيدات في اوروبا، بروكسل - بلجيكا   .7
اجتماع جلنة متبقيات املبيدات الدوري السادس واألربعون ملنظمة الكودكس   .8

العاملية، ناجننق - الصني. 
علوم الزراعة، برشلونة - اسبانيا  .9

تأثير املواصفات على االقتصاد العاملي - معهد املواصفات التركي، تركيا  .10
مهرجان العسل، رجال أملع - عسير - اململكة العربية السعودية.  .11

تتبع األغذية وسالمة الغذاء - بلفاست - جمهورية إيرلندا.  .12
املتحدة  الواليات   - ميرالند  والية  للغذاء،  املالمسة  للمواد  العاملي  املؤمتر   .13

األمريكية. 
سالمة األغذية العاملي التاسع، دبي - اإلمارات العربية املتحدة.   .14

تصنيع األعالف، والية مينابولس، الواليات املتحدة األمريكية.  .15
األغذية  )هيئة سالمة  املخاطر  بتقييم  يتعلق  ما  في  املتبعة  العمل  إجراءات   .16
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اخلاصة  والقوانني  واستيرادها  والدواجن  اللحوم  على  التفتيش  في  دورة   .6
باستيرادها، واشنطن - الواليات املتحدة األمريكية.

اإلمارات   - دبي   ،GMP اجليد  الصحي  الغذائي  التصنيع  تقنيات  في  دورة   .7
العربية املتحدة.

دورة في تقنيات طرق الفحص املخبرية والتفتيش الغذائي، الدار البيضاء -   .8
اململكة املغربية.

اتفاقية معايير الصحة احليوانية والصحة النباتية، ابوظبي.  .9
املضافة  واملواد  الغذائية  للمنتجات  والصحية  التغذوية  واالدعاءات  البيانات   .10

وملوثات األغذية، دبي.
استراتيجية ومنهجية تخطيط وبناء قواعد بيانات لألبحاث العلمية، لندن.  .11

الكشف عن بكتيريا البروسيال في احلليب الطازج، بودابست - هنجاريا  .12
أساليب التقييم التغذوي، ابردين - اململكة املتحدة.  .13

حتليل املخاطر وسالمة الغذاء، ميرالند - الواليات املتحدة األمريكية.  .14
تقييم التعرض في أبحاث التغذية، فاخنج - هولندا.  .15

حتليل املخاطر وسالمة األغذية والزراعة، لندن.  .16
االستخدام األمن للمبيدات، الرياض.  .17

نقل وتخزين املبيدات احلشرية والتخلص من املخلفات، دبي.  .18
املضافة  واملواد  الغذائية  للمنتجات  والصحية  التغذوية  واالدعاءات  البيانات   .19
وملوثات األغذية - هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 

الكويت.
أخصائي إعداد وتطوير املواصفات - هيئة الصناعة الكويتية، الكويت.  .20

 ،)ISO22000( الدولية  املواصفة  ملتطلبات  طبقاً  أغذية  سالمة  أخصائي   .21
الرياض.

إعداد أخصائي مسح األسواق في ظل املنظومة التشريعية لضبط املنتجات   .22
واملقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة   - املشتركة  اخلليجية  السوق  في 

واجلودة، الرياض.

امللوثات واملتبقيات في األغذية عقدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بجدة.  .3
التشريعات األوروبية في مجال املبيدات احليوية، لندن - اململكة املتحدة.  .4

تطبيقات )األيزو 9001:2008( بالتنسيق مع GIZ بالرياض.  .5
دور اإلشعاع املؤين لتحقيق األمن الغذائي العربي، القاهرة - مصر.  .6

املنظمة العاملية لصحة احليوان )OIE( لضباط االتصال عن اإلنتاج احليواني   .7
وسالمة األغذية، أبوظبي - اإلمارات العربية املتحدة. 

السالمة على تطبيقات تقنية النانو في مجال األغذية ومستحضرات التجميل   .9
بالرياض.

إدارة اجلودة في هيئات سالمة األغذية بالرياض.   .10
مبدأ تطبيق تقييم املخاطر ملواجهة التحديات اليومية لسالمة الغذاء، دبي -   .11

اإلمارات العربية املتحدة.
نشاطات هيئة دستور األغذية.  .12

جمع العينات من السلع الواردة من املنافذ احلدودية بالرياض.  .13
شبكة األمناط الفرعية في مختبر الشرق األوسط، مسقط - عمان.   .14

الدورات التدريبية:

التحق منسوبو القطاع بالدورات التدريبية التالية:
دبلوم سالمة األغذية، الرياض.  .1

برنامج مبادئ وسلوكيات موظف التفتيش النموذجي، الرياض.  .2
دورة طرق سحب العينات باملنافذ، الرياض.  .3

دورة في أحد املنافذ األوروبية والتدريب على تفتيش اللحوم بامليناء، اجلزيرة   .4
اخلضراء - إسبانيا.

 Seventeenth WORLD CONGRESS OF FOOD SCIENCE AND“ دورة  .5
TECHNOLOGY & EXPO”، مونتريال - كندا.
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 Summer School on Risk Assessment and Risk دورة تقييم املخاطر  .41
communication - برلني - أملانيا.

الواليات   - أتالنتا   ،International Course in Applied Epidemiology  .42
املتحدة األمريكية.

Workshop for Pesticide Residues in fruits and vegetables ورشة   .43
عمل عن متبقيات املبيدات في اخلضار والفواكه - اسبانيا.

 - الثقيلة  املعادن  عن  الكشف  على  تدريب   Training in heavy metals  .44
الدمنارك.

 Detection Techniques for Mycotoxins in the food/feed chain  .45
طرق الكشف عن السموم الفطرية في األغذية واألعالف - ايطاليا.

استخدام االشعاع في احملافظة على جودة التمور مابعد احلصاد، مصر.  .46
Method Development for Pesticide Residue Analysis تطوير طريقة   .47

التحليل - متبقيات املبيدات - الواليات املتحدة األمريكية.
التعرف على األغذية املشععة - القاهرة.  .48

Analysis of Antibiotics multimethod by LC/MSMS طرق الكشف عن   .49
املضادات احليوية - النمسا.

البرنامج املتكامل في أسس أدارة السالمة والصحة - دبي.  .50
التخطيط االستراتيجي للمخازن واملستودعات - دبي.  .51

ISO 17025:2005 Management System التدريب على املواصفة 17025   .52
اجلزء االداري - الرياض.

تفتيش وتراخيص املنشآت الغذائية - بيرث - استراليا.  .53
Food Premises Inspection Training Course بيرمنجهام - بريطانيا.  .54

أساسيات التفتيش على املنشآت الغذائية - الرياض.  .55
التفتيش على منشآت تصنيع املنتجات السمكية - جدة.  .56

 - Training Milk Hygiene And Inspection Of The Milk Producing  .57
املانيا.

مقدمة في قانون الغذاء، كامبدن - بريطانيا.  .23
 Everything European – A Comprehensive Guide to European  .24

Food Law - Leatherhead Food Research، بريطانيا.

 Visiting to European Commission on a study tour Brussels  .25
.Belgium

 - الدمنارك   ،Training for Border inspectors in Denmark )GIZ(  .26
هولندا.

تغذية دواجن GIZ، هولندا.  .27
)Feed-Law and Control activities)GIZ، النمسا.  .28

تغذية دواجن GIZ، هولندا.  .29
Feed and Nutrition Course، هولندا.  .30
General Animal Nutrition، ماليزيا.  .31

 Environmental Health Microbiology: Control of FoodBorne &  .32
WaterBorne Diseases، أتالنتا - الواليات املتحدة األمريكية.

Governance and Food Safety on International Food Chain، إيدا -   .33
هولندا.

 Epidemiology of Infectious املعدية  األمراض  وبائيات  عن  دورة   .34
Diseases، امستردام - هولندا.

الدورة الدولية السادسة في الطرق الوبائية - فيلونس - ليتوانيا  .35
Food Safety Risk Analysis - ماريالند - الواليات املتحدة األمريكية  .36

Epidemiology in Action Course - أتالنتا - الواليات املتحدة األمريكية  .37
The 27th Residential summer course in Epidemiology، فلورانس -   .38

إيطاليا.
International Food Safety - ميتشيغن - الواليات املتحدة األمريكية  .39

PCR Conformation Methods الدمام.  .40
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التوجهات العاملية والتفتيش على األغذية الهاسب )ايزو22000(، دبي.  .58
إعداد أخصائي مسح األسواق في ظل املنظومة التشريعية لضبط املنتجات   .59

في السوق اخلليجية املشتركة - الرياض.
Advanced Training Fish Hygiene - املانيا.  .60

Food Inspection and Control of Food Establishments - اسبانيا.  .61
 - The role of local competent authorities for the safety of food  .62

املانيا - بريطانيا.
FOOD FRAUD POSITION - الواليات املتحدة األمريكية.  .63

 LQMAT Laboratory Quality Manager and Laboratory Assesser  .64
Traimig - النمسا.

اإليرلندية،  الزراعة  ووزارة  اإليرلندية،  األغذية  سالمة  هيئة  تدريبية  زيارة   .65
السلطات  لتقييم  األوروبي،  التابع لالحتاد  البيطري  والطب  ومكتب األغذية 
املختصة واملؤسسات الغذائية بهدف تطوير شروط االستيراد للمملكة العربية 

السعودية، دبلن - إيرلندا.
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املبيدات واإلجراءات املتبعة في حتليل املبيدات الواردة من اخلارج.
طلب معلومات عن واردات املبيدات من خارج اململكة.  -

االطالع على إجراءات العمل اخلاصة بالفسح والرقابة على املبيدات   -
واملواد الفعالة التي تقوم بها إدارة احلجر احليواني والنباتي مبيناء 

جدة اإلسالمي.
مشاركة مندوبني من قطاع الغذاء بالهيئة في االجتماعات واللقاءات   -

الدورية واللجان اخلاصة باملنتجات احليوانية واألعالف واملبيدات.
مخاطبة وزارة التجارة والصناعة )إدارة السجل التجاري( إلضافة أنشطة   .3

االجتار باألعالف واإلضافات العلفية إلى بعض السجالت الصادرة.
مخاطبة الشركات احمللية فيما يتعلق بتسجيل مبيدات آفات الصحة العامة.  .4
مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لطلب تزويدها بقائمة مبيدات آفات الصحة   .5

العامة املقيدة واملمنوع استيرادها من خارج اململكة العربية السعودية.
املشاركة في إبداء مرئيات حول املقترحات البحثية ملدينة امللك عبدالعزيز   .6

للعلوم والتقنية، واقتراح )4( مواضيع بحثية حول سالمة الغذاء. 
إخطار وزارة التجارة والصناعة بخصوص إخطار جلنة التدابير الصحية   .7

والصحة النباتية التابعة ملنظمة التجارة العاملية مبا يلي:
احلليب  )منتجات  وتشمل  اخلليجية  الفنية  اللوائح  مشاريع  حول   -
املعلبة(،  الفراولة  الطازجة،  الطماطم  حيوية،  معاونات  لها  املضاف 
على  اخلليجية  الفنية  للوائح  مشاريع   )5( نشر  من  االنتهاء  وكذلك 

موقع املنظمة.
بقرار فرض حظر مؤقت على استيراد الفصيلة البقرية من رومانيا   -

ثالثاً : االتصاالت المحلية واإلقليمية والدولية:

االتصاالت المحلية:

مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة لسحب   .1
بعض املنتجات الغذائية وهي على النحو التالي:

البطاقة  في  مذكور  غير  على خردل  الليمون، الحتوائه  مخلل  منتج   -
التعريفية للمنتج.

 ،)Ragu White Lasagne Sauce( البيضاء  اللزانيا  منتج صلصة   -
لوجود خطأ في مستوى احلموضة )الرقم الهيدروجيني pH( لبعض 

العبوات الزجاجية.
مشروبات شكوالتة املوجودة في األسواق احمللية التي حتمل عالمات   -

.)Bacillus( جتارية مختلفة، لتلوثها ببكتيريا باسيلس
األسواق  )Hands-Free Baby Bottle( من  بالستيكية  رضاعات   -
البالستيكي  األنبوب  الكيميائية في  املركبات  لتجاوز هجرة  احمللية، 

احلدود القصوى املسموح بها.
للمواصفات  ملخالفته  وذلك  األسواق،  من  الشالل  نقاء  مياه  سحب   -

اخلاصة مبياه الشرب املعبأة من حيث تركيز البرومات. 
مخاطبة وزارة الزراعة بخصوص مواضيع ذات عالقة باألعالف واملبيدات   .2

وهي على النحو التالي:
العلفية  واملنتجات  األعالف  تلوث  ملنع  الضرورية  اإلجراءات  اتخاذ   -

باملواد احملظور استخدامها في صناعة األعالف.
صياغة مذكرة تفاهم لنقل مهام الرقابة على املنتجات العلفية باملنافذ   -

احلدودية للمملكة من الوزارة إلى الهيئة.
املوافقة على االطالع على أنظمة واجراءات العمل اخلاصة بتقييم كفاءة   -
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بدون عظم يحمل العالمة التجارية )Seaboy( بسبب جتاوزه احلدود القصوى 
املسموح بها من معدن الزئبق في املواصفات القياسية.

النظام  التعاون اخلليجي من خالل  نقاط االتصال في دول مجلس  مراسلة   .5
قيام  بشأن   ،)GRASF( للغذاء  السريع  اخلليجي  اإلنذار  لنظام  االلكتروني 
منتجات  بعض  بسحب  بريطانيا  في  الشوكوالتة  ملشروبات  مارس  شركة 
مشروبات الشوكوالتة املنتجة بأملانيا وحتمل عالمات جتارية مختلفة، وذلك 

.)Bacillus( لتلوثها ببكتيريا باسيلس
مراسلة نقاط اتصال نظام اإلنذار اخلليجي السريع للغذاء بالكويت لالستفسار   .6
عن مدى صحة ما مت تداوله في مواقع التواصل االجتماعي حول اخلطاب 
املوجه من وزارة الصحة الكويتية ممثلة بإدارة التغذية واإلطعام لشركة آللئ 
»أمريكانا«،  مفروم  استخدام  حلم  إيقاف  عن  الغذائية  للتجهيزات  الكويت 

وذلك الحتمال تلوثها ببكتيريا الساملونيال.
النظام  التعاون اخلليجي من خالل  نقاط االتصال في دول مجلس  مراسلة   .7
االلكتروني لنظام اإلنذار اخلليجي السريع للغذاء )GRASF( بشأن منتجات 

مت منع دخولها ألسباب تتعلق بسالمة األغذية )جدول 1(.

جدول )١( عدد البالغات التي تم تعميمها بواسطة البرنامج االلكتروني لنظام اإلنذار الخليجي 
السريع للغذاء خالل العام المالي ١436/١435هـ موضحًا فيه سبب التعميم.

العدد

سبب الرفض

مخالف 
سموم مضآفاتميكروبيكيميائيللمواصفات

فطرية
بقايا 

حشريمبيدات

765920117231

بسبب ظهور حاالت إصابة مبرض جنون البقر.
إخطار وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة بخصوص احلظر املؤقت   -
البقر  تفشي مرض جنون  بسبب  البرازيل  األبقار من  استيراد  على 
التجارة  ملنظمة  التابعة  والنباتية  الصحية  التدابير  موقع جلنة  على 

العاملية بتاريخ 1435/8/4هـ.
إخطار وزارة التجارة والصناعة بخصوص احلظر املؤقت على استيراد   -
احليوانات البقرية واملاعز واألغنام من منغوليا بسبب تفشي مرض 
احلمى القالعية على موقع جلنة التدابير الصحية والنباتية التابعة 

ملنظمة التجارة العاملية. 
التدابير  جلنة  إشعار  بخصوص  والصناعة  التجارة  وزارة  إخطار   -
العاملية  التجارة  ملنظمة  التابعة   )SPS( النباتية  والصحة  الصحية 
)WTO( حول آلية رفع احلظر عن استيراد اللحوم ومنتجاتها للمملكة 

وآلية تفتيش واعتماد منشآت تصدير اللحوم ومنتجاتها إلى اململكة. 
إخطار وزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة بخصوص   .8

.)4251/wto/air( االشعار الصادر من منظمة التجارة العاملية رقم

االتصاالت اإلقليمية:
1.  الرد على اإلدارة العامة ملجلس التعاون بخصوص قرار املفوضية األوروبية 
رقم )2013/56( املتعلق بـ »تغذية األسماك على بروتينات مشتقة من حلوم 

اخلنزير«.
سالمة  للجنة  والعشرين  احلادي  االجتماع  في  الغذاء  قطاع  الهيئة/  متثيل   .2
الفترة  الدوحة - قطر خالل  العربي،  التعاون اخلليج  األغذية بدول مجلس 

5-1435/2/7هـ.
التواصل والتنسيق واملشاركة في أنشطة هيئة التقييس اخلليجية فيما يخص   .3

اللوائح الفنية واملواصفات الغذائية.
إشعار نقطة االتصال الوطنية في قطر بشأن منتج - سمك أبو سيف املجمد   .4
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االجتماع مع املستشار الزراعي لسفارة الواليات املتحدة األمريكية بخصوص   .10
املتطلبات املتعلقة برفع احلظراملفروض على واردات حلوم األبقاراألمريكية.

االجتماع مع املستشار التجاري للسفارة الكندية بخصوص مناقشة طلب بعض   .11
منشآت تصدير اللحوم الكندية والتعرف على الشروط املتعلقة بالتصدير إلى 
اململكة ومناقشة سبل التعاون املشترك بني البلدين في مجال استيراد اللحوم 

من كندا )مقاطعة ألبرتا(.

االتصاالت الدولية:
التواصل والتنسيق واملشاركة في أنشطة وأعمال معهد املواصفات واملقاييس   .1

للدول اإلسالمية )سميكـ(.

األغذية  دستور  هيئة  وأعمال  أنشطة  في  واملشاركة  والتنسيق  التواصل   .2
)الكودكس(.

الصحية  التدابير  جلنة  وأعمال  أنشطة  في  واملشاركة  والتنسيق  التواصل   .3
.)TBT( وجلنة العوائق الفنية للتجارة )SPS( والصحة النباتية

إرسال بريد الكتروني إلدارة اإلنذار السريع لألغذية واألعالف )RASFF( في   .4
املفوضية األوروبية لطلب معلومات عن وحدة الكميات املستوردة في اإلشعار 
 frozen Swordfish( الوارد بشأن منتج سمك أبو سيف املجمد بدون عظم

 .)Seaboy( ويحمل العالمة التجارية )loins

 )INFOSAN( مراسلة الشبكة الدولية للسلطات املعنية بسالمة الغذاء انفوسان  .5
الشيا  مسحوق  منتجات  حول  الهيئة  قبل  من  املتخذة  اإلجراءات  لتوضيح 
احملتمل   )Navitas Naturals( التجارية  للعالمة  بأمريكا  املنتجة  العضوية 

تلوثها ببكتيريا الساملونيال.

التواصل مع مفوضية االحتاد األوروبي إلفادتنا بأسماء املستوردين في اململكة   .6
 Stuffed Green Olives with( احلار بالفلفل  محشي  أخضر  زيتون  ملنتج 

.)Hot Pimiento

متثيل الهيئة / قطاع الغذاء في االجتماع السابع للدول األطراف في بروتوكول   .7
قرطاجنه للسالمة األحيائية - بيونغ شانغ - كوريا اجلنوبية.

والصحة   TBT للتجارة  الفنية  )العوائق  للجنتي  اإلخطارات  من  إرسال عدد   .8
والصحة النباتية SPS( مبنظمة التجارة الدولية بخصوص املشاريع القياسية 

اخلليجية املعدة من قبل السعودية )عددها 4( ودول اخلليج )عددها 26(. 

االجتماع مع ممثلي وزارة الزراعة األمريكية بخصوص محضر رفع احلظر عن   .9
استيراد حلوم األبقار من أمريكا، - واشنطن - الواليات األمريكية.
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الصحية والصحة النباتية )SPS( والدول األعضاء والرد على االستفسارات الواردة 
إلى مركز االتصال واإلخطار في الهيئة. حيث مت إخطار جلنة )SPS( التابعة ملنظمة 
 (Regular notification) ( بـ )521( إخطار صحي اعتياديWTO( التجارة العاملية
وطارئ (Emergency notification)، ومت تعميمها على أعضاء اللجنة الفنية الدائمة 
للتدابير الصحية والصحة النباتية باململكة )املكونة من أعضاء من الهيئة العامة للغذاء 

والدواء، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة(.

٦-  لجنة تقييم المنتجات الغذائية واإلدعاءات التغذوية:
واملخاطر  املطابقة  تقييم  بهدف  بالقطاع  مختصني  فنيني  من  اللجنة  تتشكل 
األعشاب  التقليدية، مستخلصات  غير  )املنتجات  التالية:  الغذائية  واملواد  للمنتجات 
والنباتات العطرية والطبية، املنتجات التي ليس لها لوائح فنية ويحتمل أن يكون لها 
الوظيفية، األغذية ذات االستخدامات  محاذير لالستهالك كغذاء، منتجات األغذية 
التغذوية اخلاصة، األغذية ذات االستخدامات الطبية اخلاصة، املنتجات التي يصدر 
بشأنها قرار جلنة التصنيف بقطاع الدواء، االدعاءات املدونة ضمن بيانات بطاقات 

املنتجات الغذائية أو في النشرات املرفقة باملنتجات الغذائية(.

٧- فريق عمل تصنيف المجاميع الغذائية:
يضم الفريق فنيني مختصني من إدارات تنفيذية في القطاع بهدف تصنيف األغذية 
وإضافة رقم التعرفة اجلمركية والرقم التعريفي اخلاص مبنظمة األغذية والزراعة 
لهذا التصنيف ليكون جاهزاً لقاعدة املعلومات اخلاصة باملركز الوطني لرصد امللوثات 

بالغذاء، بهدف تسهيل تبادل املعلومات، ومت االنتهاء من املهمة ويجري اعتمادها.

٨- فريق عمل إعداد خطة الرصد المبنية على المخاطر لعام 2015:

يتشكل الفريق من فنيني مختصني بهدف إعداد خطة الرصد املبنية على املخاطر 
لعام 2015م والتي تهدف إلى االستغالل األمثل للطاقة االستيعابية للمختبرات من خالل 

فرق العمل الفنية: رابعًا: 

1- فريق عمل اختبارات األحياء الدقيقة:
التقنية  لشركة  ممثل  مع  الغذائية  الرقابة  مبختبرات  مختصني  من  الفريق  ُشكل 
األملانية )ZIG( من أجل تطوير طرق العمل وتوحيدها في جميع املختبرات في اململكة 
وحتسني سير العمل في أقسام األحياء الدقيقة بها من أجل تأهيل املختبرات للحصول 
على االعتماد، والتعديل على طرق التحليل احلالية SOPs واقتراح التعديالت على دليل 

اجلودة.

 2- فريق عمل االختبارات الكيميائية:
الرقابة  مبختبرات  املختلفة  الكيمياء  بأقسام  مختصني  من  الفريق  تشكيل  مت 
الغذائية مع ممثل لشركة التقنية األملانية )ZIG( ملراجعة وتوحيد وتوثيق طرق االختبار 
القياسية SOPs املعمول بها في أقسام التحاليل الكيميائية املختلفة باملختبرات كافة.

٣- فريق مدراء الجودة في المختبرات:
الرقابة  املختلفة مبختبرات  بأقسام اجلودة  الفريق مجموعة من املختصني  يضم 
الغذائية لتوحيد جميع الوثائق املتعلقه بتطبيق املواصفة )االيزو 17025( بني املختبرات 

املختلفة والسعي نحو توحيدها وتوثيقها واستخدامها في املختبرات كافة.

٤- المشاركة في اللجنة الفنية لتصدير األسماك والمنتجات البحرية 
إلى دول االتحاد األوروبي:

يتولى القطاع اإلشراف على اللجنة الفنية املكونة من )الهيئة العامة للغذاء والدواء، 
تتولى أعمال  التي  واملقاييس واجلودة(  للمواصفات  السعودية  والهيئة  الزراعة  وزارة 
التفتيش وسحب عينات من عدد من الشركات املُصّدرة للروبيان املستزرع واألسماك 

املزعنفة لدول االحتاد األوروبي.

)SPS(:5- اللجنة الفنية الدائمة للتدابير الصحية والصحة النباتية
الصحية  للتدابير  الدائمة  الفنية  اللجنة  عمل  سير  على  اإلشراف  اللجنة  تتولى 
والصحة النباتية )SPS( في اململكة، وإخطار منظمة التجارة العاملية - جلنة التدابير 
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1٣- اللجان الفنية للمواصفات:
مت اعتماد )5( فرق عمل وهي:

فريق عمل مواصفات املنتجات ذات األصل احليواني.  •

فريق عمل مواصفات املنتجات ذات األصل النباتي.  •

فريق عمل املواصفات العامة.  •

فريق عمل سالمة األغذية.  •

فريق عمل مواصفات املياه واملشروبات.  •

لتشكيل  العالقة  ذات  واجلهات  األبحاث  ومراكز  اجلامعات  مع  التنسيق  ويجري 
أعضائها.

1٤- فرق العمل االلكترونية التابعة للمنظمات اإلقليمية والدولية:
بشأن  اجلدوى  بدراسة  اخلاصة  االلكترونية  العمل  مجموعة  في  املشاركة   •

إمكانية وضع معايير )مواصفة( خاصة باألجبان املجهزة.
املشاركة كعضو في قاعدة املعلومات اخلاصة باألغذية احملورة وراثياً التابعة   •

ملنظمة األغذية والزراعة وهيئة دستور األغذية.
االستراتيجية  اخلطة  بإعداد  اخلاص  االلكتروني  العمل  فريق  في  املشاركة   •

لهيئة دستور األغذية.
والتعدين  للتنمية  العربية  للمنظمة  االلكتروني  التنسيق  جلنة  في  املشاركة   •

ملتابعة أعمال  اللجان الفنية للجنة دستور األغذية )كودكس (.

15- مشاريع المواصفات الغذائية المكلفة بإعدادها المملكة العربية 
السعودية ضمن خطة 201٤م لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية:
شاركت الهيئة في اعداد اللوائح واملواصفات التي كلفت اململكة بإعدادها وعددها 
16 مشروعاً من إجمالي مشاريع اخلطة والتي تبلغ عددها 89 مشروعاً ضمن اخلطة 

اخلليجية 2014م، ومت اآلتي: 

االنتهاء من إعداد وتوزيع )9( مشاريع بنسبة )%56.25(.   .1

العمل جار على إعداد )7( مشاريع بنسبة )%43.75(.   .2

التركيز على األغذية ذات اخلطورة العالية، واألكثر استهالكاً وبالتالي تخصيص عينات 
أكثر لهذه املجاميع مقابل تقليل العينات للمجاميع األخرى األقل خطورة واستهالكاً. ومت 
االنتهاء من اخلطة وتسليمها لإلدارة التنفيذية ملراكز الرصد وإدارة األزمات الستكمال 

خطة سحب العينات، وإرسالها عن طريقهم لإلدارات املعنية بتطبيق اخلطة. 

٩- فريق مراجعة واعتماد آليات وشروط تصدير اللحوم والدواجن إلى 
المملكة:

يتكون الفريق من فنيني مختصني بهدف إعداد ومراجعة آلية فرض ورفع احلظر 
اعتماد  وآلية  اململكة،  إلى  والدواجن ومنتجاتهما  املاشية  املؤقت على استيراد حلوم 
اجلهة الرقابية الرسمية واملنشآت في الدول الراغبة بتصدير حلوم املاشية والدواجن 

ومنتجاتهما إلى اململكة، ومت االنتهاء من اآلليات املذكورة واعتمادها. 

 10- لجنة ضبط وتفتيش المختبرات الغذائية الخاصة:
املختبر  على  تقوم  بالهيئة  املتخصصني  الفنيني  من  عدد  من  مكونة  فنية  جلنة 
لغرض  الالزمة  واملتطلبات  الشروط  جلميع  استيفائه  من  للتأكد  اخلاص  الغذائي 

حصوله على الترخيص. 

11-  لجنة لدراسة الحد األعلى لتكلفة االختبارات والتي تقدم من قبل 
طالب ترخيص مختبر غذائي خاص:

جلنة فنية مكون من عدد من الفنيني املتخصصني بالهيئة للقيام بدراسة أسعار 
االختبارات املعتمدة وفق شهادة االعتماد والتي يقوم بها املختبر اخلاص بهدف ضمان 
عدم املبالغة في االسعار ومناسبتها جلميع الشرائح سواء احلكومية أو القطاع اخلاص 

أو األفراد.

12- فريق عمل لدراسة نظام المختبرات الخاصة:

والئحته  والصناعة  التجارة  وزارة  من  الصادر  اخلاصة  املختبرات  نظام  لدراسة 
التنفيذية وإبداء املالحظات الواجب تغييرها فيها مبا يتناسب مع طبيعة مهام وعمل 
واملواصفات  الفنية  للوائح  التنفيذية  اإلدارة  من  قبل جلنة مشكلة  من  وذلك  الهيئة، 

واإلدارة التنفيذية للمختبرات واإلدارة التنفيذية للشؤون القانونية والتعاون الدولي.
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شكل )2( إجمالي نسب العينات الواردة للمختبرات من الجهات الحكومية لعام ١435هـ

شكل )3( إجمالي نسب العينات الواردة لكل مختبر من المنافذ لعام ١435هـ

خامسًا: األنشطة الرقابية:

١- الفحص المخبري للعينات:
التفتيش  نقاط  من  إليها  ترد  التي  العينات  الغذائية  الرقابة  مختبرات  تفحص 
في املنافذ احلدودية وإدارة الرقابة على األسواق احمللية وبعض اجلهات احلكومية 
مناطق  في  الغذائية  الرقابة  ملختبرات  الواردة  العينات  عدد  إجمالي  وبلغ  األخرى، 
اململكة املختلفة )31112 عينة(، والرسوم البيانية التالية توضح أعداد ونسب ومصادر 

العينات وتوزيعها على املختبرات املختلفة:

جدول )2( العدد اإلجمالي للعينات الواردة إلى مختبرات الرقابة الغذائية لعام ١435هـ.

جهات ورود العينات
إجمالي العينات 

جهات الواردة
حكومية

إدارة األسواق 
المحلية

منافذ أخرى منافذ التفتيش

3505 3739 3127 20741 31112

شكل )١( إجمالي العينات الواردة للمختبرات توضح نسب توزيع العينات حسب المختبر لعام 
١435هـ
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٢- االختبارات والتحاليل:

الرقابة  مختبرات  في  أجريت  التي  والتحاليل  لالختبارات  اإلجمالي  العدد  بلغ 
الغذائية خالل عام 1435هـ )61584( حتليل موزعة على النحو التالي:

جدول ) 3 ( بيان بأنواع وأعداد التحاليل التي تمت خالل عام ١435هـ.

عدد التحاليل التي تم إجراؤهانوع التحليلم

1840أغذية األطفال1

23307األحياء الدقيقة2

3147زيوت ودهون3

376مضادات وهرمونات4

10519حتاليل عامة5

1028السموم الفطرية6

2016عسل وسكريات7

709منتجات معدلة وراثيا8ً

4797مبيدات حشرية9

7627معادن ثقيلة10

13ميالمني11

670نقاوة12

2834ألوان13

399كحوليات14

700مواد مشعة15

697مواد تعبئة وتغليف16

93املضآفات17

29برومات البوتاسيوم18

783املياه19

61584المجموع

شكل )4( إجمالي نسب العينات الواردة لكل مختبر من األسواق المحلية لعام ١435هـ

شكل )5( إجمالي نسب العينات الواردة للمختبر حسب جهة ورودها لعام ١435هـ
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شكل )7( يوضح إجمالي االختبارات التي أجريت على العينات حسب المختبر لعام ١435هـشكل )6( يوضح نسبة العينات المطابقة وغير المطابقة والواردة للمختبرات لعام ١435هـ
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عينات الرصد/ هي العينات الواردة من اإلدارة التنفيذية ملراكز الرصد وإدارة   •
األزمات لتنفيذ برامج الرصد.

عينات التفتيش/ هي العينات الواردة من اإلدارة التنفيذية للغذاء املستورد.  •
جودة  لضبط  واستخدامها  شراؤها  يتم  التي  العينات  هي  داخلية/  عينات   •

العمل داخل املختبر.
عينات محولة/ هي العينات الواردة من املختبرات األخرى لتحليلها.  •

٤- الترخيص للمختبرات الخاصة:
وُمنح  غذائي خاص،  ملختبر  ترخيص  على  للحصول  طلبات   )7( القطاع  استقبل 

ترخيص نهائي ملختبرين، ويجري استكمال اجراءات التراخيص لبقية املختبرات.

٥- منح أذون االستيراد والتصدير للمنتجات العلفية غير 
الدوائية: 

أصدر القطاع أذون استيراد وتصدير للمنتجات العلفية بإجمالي )1511( إذن   •

استيراد بوزن )113.159( طن، و)170( إذن تصدير بوزن )7.361( طن.

قدرت كمية مواد العلف اخلام املستوردة بـ )56.608( طن بنسبة 50 % من   •

طن   )30.854( بـ  العلفية  واإلضافات  املستوردة،  العلفية  املنتجات  إجمالي 
بنسبة 27%، واألعالف املركبة بـ )14.197( طن بنسبة 13%، والبرميكسات بـ 

)11.501( طن بنسبة 10%، كما هو مبني بالشكل رقم )8(.

٣- برامج الرصد:

تنفيذها عن طريق مختبر رصد  التي مت  البرامج  يحتوي اجلدول رقم )4( على 
ملوثات األغذية إضافة إلى توزيع أعداد العينات الواردة بناء على اجلهة املرسلة وعدد 

العينات لكل قسم من أقسام املختبر لعام 1435هـ:

جدول )4( إجمالي البرامج التي تم تنفيذها عن طريق مختبر رصد ملوثات األغذية

الوحدةالقسم

نوع المشروع

وع
جم

لم
ا

عينات 
الرصد

عينات 
التفتيش

عينات 
محولة

عينات 
داخلية

الكيمياء

0363869143املضآفات الغذائية

املركبات الغير عضوية 
411437900938)البرومات واملعادن الثقيلة(

املركبات العضوية )امليالمني، 
2603157285األكرالميد. البنزوبايرين(

19138439102046متبقيات املبيدات

07514221238السموم الفطرية

25846353241073650المجموع

األحياء 
الدقيقة

198356352573الكشف بالطريقة التقليدية

028514101الكشف بطريقة البلمرة

1985141366710المجموع

27826404654734360المجموع
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شكل )9( واردات المملكة من المنتجات العلفية لعام ١435هـ حسب منفذ الدخول

وقدرت املنتجات العلفية التي مت تصديرها من اململكة بحوالي )7.361( طن   •

ميناء سلوى  علفية، وسجل  ومخاليط  وإضآفات  ملحية،  أحجار  بني  موزعة 
أعلى معدل لتصدير املنتجات العلفية بنسبة 48% يليه منفذ الرقعي بنسبة 

27% ثم منفذ البطحاء بنسبة %17.

6- التسجيل ومنح التراخيص لمنشآت األعالف واإلضافات 
العلفية المحلية: 

نظام  خالل  من  الكترونياً  األعالف  منشآت  وترخيص  تسجيل  طلبات  تسلم  مت 
السجل الوطني لألعالف )AFNR( وبلغ عدد املنشآت املسجلة في النظام والراغبة في 
الترخيص 93 منشأة، وجرى التفتيش على 31 منشأة وقبول 12 منشأة منها، كما رفضت 

شكل )8( النسبة المئوية للمنتجات العلفية المستوردة حسب نوعها

سجل ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام أعلى معدل للواردات، إذ دخل عن طريقه   •

54% من إجمالي الواردات للمنتجات العلفية، وميناء جدة اإلسالمي مبا نسبته 
31% )شكل رقم 9(.
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3 منشآت لعدم مطابقتها لالشتراطات الصحية والفنية املطلوبة من قبل الهيئة، ويجري 
العمل الستكمال متطلبات التسجيل لبقية املنشآت بالتنسيق مع املسؤولني بالقطاع.

٧- سحب المنتجات العلفية غير المطابقة من األسواق: 

سحب قطاع الغذاء عينات عشوائية عدد )45( من املنتجات العلفية للتحقق من 
خلوها من امللوثات، ووجدت مطابقة للمواصفات باستثناء )4( عينات ملوثة مبضاد 
اإلجراءات  التخاذ  الزراعة  وزارة  مخاطبة  وجرى  عاملياً،  استخدامه  محظور  حيوي 
املنتجات  واستدعاء  لسحبه  باملنتج  العالقة  ذات  املنشآت  مخاطبة  مت  كما  الالزمة، 

وعدم إستخدامها في تغذية احليوانات.

8- التفتيش على مصانع األغذية والمياه:

بناًء على توجيه صاحب السمو امللكي أمير منطقة الرياض بتشكيل فريق من عدد 
من اجلهات احلكومية ذات العالقة للقيام بجوالت تفتيشية على مصانع األغذية واملياه 
بشكل دوري بهدف التأكد من سالمة املنتج لالستهالك اآلدمي على أن يعمل الفريق 
حتت مظلة الهيئة بالتنسيق بشكل مباشر مع أمانة منطقة الرياض، نُظمت زيارات 

تفتيشية أسفرت عن ما يلي )كما هو موضح في اجلدول رقم )5(:

جدول )5( يوضح مجموع عدد الزيارات ونتائج التفتيش على مصانع األغذية والمياه بمنطقة 

الرياض خالل الفترة من ١/١-١435/١2/29هـ

عدد 
الزيارات

اإلجراءات
عدد العينات 

المسحوبة

نتائج تحليل العينات

غير مطابقةإيقافغرامةتعهد
مطابقة

103516991891863

9- مراقبة مصانع المياه المعبأة:
فتش القطاع خالل 1435هـ مصانع ومنشآت املياه املعبأة في جميع مناطق اململكة 
من خالل برنامج رقابي يتضمن زيارات روتينية كل ثالثة أشهر على جميع مصانع 
املياه املعبأة وزيارات متابعة لعدد من هذه املصانع للتأكد من عدم استمرار املخالفة 
والتزامها باحلدود املسموح بها لتركيز مادة البرومات املنصوص عليها في املواصفة 
القياسية املعدلة ) 2009/1025 مياه الشرب املعبأة(، شملت الزيارات التفتيشية 203 
مصنع مياه في جميع مناطق اململكة بواقع )754( زيارة تفتيشية مت خاللها سحب 
1845 عينة مياه معبأة، وكشفت هذه اجلوالت عن وجود مصنع واحد مخالف في 

منطقة مكة املكرمة ومت التحذير من استهالك املياه التي ينتجها. 
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١٤- مشاركة القطاع في إصدار شهادات التصدير وعالمة 
الجودة:

مجال  في  واجلودة  واملقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة  مع  القطاع  يشارك 
التصدير  صالحية  شهادات  إلصدار  الغذائية  املنشآت  على  امليداني  التفتيش 
شملت  تفتيشية(  )146جولة  بـ  القيام  ومت  اجلودة،  عالمة  باستعمال  والترخيص 

)181مصنع أغذية(.

١٥- المسح الشامل على مستودعات ومراكز توزيع األغذية 
في المملكة:

أجرى القطاع مسحاً ميدانياً على املستودعات الغذائية التي سيتم نقل مهام الرقابة 
عليها إلى الهيئة، والتي يتم فيها تخزين األغذية املستوردة وكذلك مراكز توزيع األغذية 
املنتجة محلياً )يتم تخزينها لفترات قصيرة بغرض توزيعها على بقية املراكز أو محالت 
بيع اجلملة في مناطق اململكة املختلفة(، وشملت عملية املسح 1239 مستودع ومركز 

توزيع في جميع مناطق اململكة.

١6- المسح الشامل لألغذية والتي يتم اإلبالغ عنها من مركز 
الرصد وإدارة األزمات للتأكد والتحقق من صالحيتها 

لالستهالك:
سحب القطاع )3916عينة غذائية( للكشف عن بقايا املبيدات بها ضمن برنامج 
رصد بقايا املبيدات في األغذية وذلك عن طريق فروع الهيئة )الرياض، جده، الدمام( 
كما سحب القطاع )491 عينة( من األغذية الطازجة للكشف عن ملوثات األغذية بها 

ضمن برنامج رصد امللوثات باألغذية.

١٧- تسجيل المنتجات الغذائية المنتجة محليًا:
استكمل العمل خالل 1435هـ على تسجيل املنتجات الغذائية املُنتجة محلياً بهدف 
حصر ومراقبة املنتجات الغذائية في السوق احمللي وسهولة تتبع املنتجات الغذائية 
في حالة وجود بالغات أو شكاوى، إضافة إلى ضمان عدم عرض أي منتج غذائي 

١٠- التقصي عن وجود األغذية التي تم اإلعالن والتبليغ عن 
عدم صالحيتها لالستهالك بدول أخرى:

بعد ورود البالغات إلى مركز اإلنذار السريع ينفذ القطاع جوالت تفتيشية ميدانية 
على األسواق املركزية ومحالت بيع اجلملة الرئيسية للتقصي عن وجود األغذية التي 
املخبرية  للتحاليل  وإخضاعها  اآلدمي  لالستهالك  عدم صالحيتها  عن  اإلخطار  مت 
الالزمة، وعند ثبوت عدم سالمتها يتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة 
الشؤون البلدية والقروية لسحبها من األسواق في جميع مناطق اململكة، إضافة إلى 
اإلعالن عن ذلك في املوقع االلكتروني للهيئة، حيث مت خالل العام 1435هـ تلقي )35 

بالغاً( عن عدد من املنتجات الغذائية املختلفة.

١١- التحقق ومتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن 
مواد غذائية ذات ادعاءات طبية أو أضرار صحية على 

المستهلكين:
تلقى القطاع خالل 1435هـ )58 شكوى( تنوعت مصادرها بني شكاوى مواطنني 
واستفسارات من جهات حكومية بخصوص منتجات معينة، ونفذ القطاع عن طريق 
األسواق  على  ميدانية  تفتيشية  الدمام، جدة( جوالت  )الرياض،  من  كٍل  في  فروعه 
ترد عليها  التي  للتقصي عن وجود األغذية  الرئيسية  بيع اجلملة  املركزية ومحالت 

الشكوى وإخضاعها للتحاليل املخبرية للتأكد من سالمتها.

١٢- زيارة وتفتيش الشركات الوطنية المصدرة لألسماك 
والمنتجات البحرية لالتحاد األوروبي:

 3( بواقع  1435هـ  بالليث خالل  املائي  لالستزراع  الوطنية  املجموعة  زيارة  متت 
زيارات( للتدقيق وسحب عينات من منتجاتها حسب اخلطة املعتمدة من قبل اللجنة 
العليا. في حني أوقفت اللجنة الفنية شهادات التصدير لكل من شركة دار الكافيار 
بالدمام وشركة جازان للتنمية بجازان ولم يتم إدراجها ضمن خطة التدقيق السنوي 

بناًء على طلب الشركتني بإيقاف التصدير مؤقتاً ومت إشعار الهيئة بذلك.
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الهيئة، وبلغ  ِقبل  في األسواق احمللية إال بعد احلصول على املوافقة )ترخيص( من 
عدد املنتجات الغذائية املسجلة في النظام االلكتروني بنهاية 1435هـ ) 9279 منتج 

غذائي( ُمصّنع محلياً.

١8- التفتيش على المنشآت الخارجية:

التفتيش على منشآت اللحوم في كينيا ورفع احلظر املفروض عليها.  •

وأخرى  الدواجن  حلوم  من  منتجاتها  لتصدير  تركية  منشآت   )7( اعتماد   •

لتصدير حلوم األبقار واألغنام املصنعة إلى اململكة.

اعتماد منشأة أردنية لتصدير منتجاتها من حلوم الدواجن إلى اململكة.  •

اعتماد منشأة فلسطينية لتصدير حلوم الدواجن املصنعة إلى اململكة.  •

اعتماد )8( منشآت هندية لتصدير منتجاتها من حلوم اجلاموس بدون عظم   •

واألغنام إلى اململكة.

إيقاف اعتماد منشأة هندية لتصدير منتجاتها من حلوم اجلاموس بدون عظم   •

واألغنام إلى اململكة.

إعادة اعتماد منشأة إماراتية لتصدير منتجاتها من حلوم األبقار والدواجن   •

املصنعة إلي اململكة.

١9- الرقابة على الواردات الغذائية عبر المنافذ الحدودية:

من  العينات  وسحب  والفسح  التفتيش  عمليات  باملنافذ  التفتيش  إدارات  تولت 
الشحنات الغذائية القادمة من خارج اململكة، إذ بلغ عدد إرساليات األغذية املستوردة 
والعينات  الواردة  اإلرساليات  عدد  بالتفصيل  يوضح   )6( رقم  واجلدول   )470289(
التي سحبت والتي رفضت من تلك اإلرساليات، كما يوضح الشكل رقم )10( نسب 

اإلرساليات الواردة إلى منافذ اململكة املختلفة:
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جدول )6( إرساليات المواد الغذائية الواردة إلدارات التفتيش عبر المنافذ للفترة من ١435/١/١-١435/١2/30 هـ

اإلجمالي العامنتيجة التحليلوارد للمنفذ

المجموع 
الكلي

فسح بعد محال للتحليلرفض مباشرفسح مباشر
التحليل

رفض بعد 
التحليل

إجمالي 
المفسوح

إجمالي 
المرفوض

19636093410453100813722064411306207747جدة 

86687308532948384919152579992324الدمام

80660291137312661078192639882324الرياض

346054310018991023550414535649البطحاء

2576012891697151018727270147628746احلديثة

1153832957916116174811665الطوال

788785102810002888871139000حالة عمار

2608187451232659412700سلوى

982799010727134اخلضراء

4462033027210591973313264659364353470289المجموع
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تم رفض إرساليات غذائية من 63 دولة عام ١435هـ،
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الواردات الغذائية للمملكة من ١23 دولة حسب الكمية من كل دولة
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يبني جدول رقم )7( نظام تسجيل املنشآت اخلارجية حسب الدول.  .4

بلغ عدد الدول املصدرة للمملكة 123 دولة، وتصدرت البرازيل والهند قائمة   .5
السكر  استيراد  يتم  إذ  للمملكة،  الغذائية  للمواد  تصديراً  األعلى  الدول 

والدواجن من البرازيل، األرز واللحوم والبهارات من الهند. 

بلغ عدد اإلرساليات املرفوضة )2091( بواقع )43272 طن( متثل )%0.64(   .6
كانت أكثرها دواجن من البرازيل ويليها األرز واللحوم من الهند.

وتبني ذلك األشكال التوضيحية التالية )شكل 12-11(:

شكل )١١( الدول المصدرة للمملكة حسب الكمية بالكيلوجرام )أعلى7 أصناف غذائية حسب 

الوزن(

شكل )١0( يوضح النسب المئوية لإلرساليات الغذائية الواردة إلدارات التفتيش بالمنافذ 
الحدودية للمملكة:

األنظمة االلكترونية:

وعددها  االلكتروني  التسجيل  في  الراغبني  املستوردين  طلبات  استالم  مت   .1
)5889( طلباً، وقبول )2227( ورفض )3662(.

وعددها  االلكتروني  التسجيل  في  الراغبني  املخلصني  طلبات  استالم  مت   .2
)1261( طلباً، وقبول )488( ورفض )628(.

االلكتروني  التسجيل  في  الراغبة  اخلارجية  املنشآت  بيانات  تسجيل  جرى   .3
وعددها )824( منشأة، وقبول )388( ورفض )436(.

SFDA Report 2014.indb   51 4/14/15   10:50 AM



التقرير السنوي للعام المالي 1435 - 1436 هـ )2014 م(قطاع الغذاء 52

جدول )7( نظام تسجيل المنشآت الخارجية حسب الدول:

الدولة
عدد 

الطلبات 
المقدمة

الدولة
عدد 

الطلبات 
المقدمة

الدولة
عدد 

الطلبات 
المقدمة

11ايطاليا9األردن106البرازيل

1املغرب8أملانيا28استراليا

1عمان5مصر30الهند

1جيبوتي15إيرلندا236فرنسا

4بولندا3اليونان16تركيا

1تايالند10هولندا12باكستان

اإلمارات العربية 
1كينا2سوريا9املتحدة

1مالطا2الصني الشعبية7الدمنارك

1نيوزلندا3لبنان11اسبانيا

534المجموع

التقييم العلمي والفني:

إلى  املستوردة  الغذائية  املنتجات  من   )65( قرابة  ومأمونية  سالمة  تقييم   •

مخاطر  بتقييم  اخلاصة  املتاحة  العلمية  واألبحاث  الدراسات  وفق  اململكة، 
األغذية، وبالرجوع للتقارير الرسمية الصادرة عن املنظمات العاملية لسالمة 
حيالها  العلمية  اآلراء  إلبداء  املعتمدة،  الدولية  والتشريعات  واألنظمة  الغذاء 
بهدف اإلسهام في اتخاذ القرارات املناسبة جتاه السماح بفسح تلك املنتجات 

شكل )١2( الدول واألصناف الغذائية والكميات المرفوضة بالكيلوجرام حسب
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٢٠- االنذارات والبالغات المتعلقة بسالمة الغذاء:

رصد مركز اإلنذار السريع وإدارة األزمات بالقطاع )3376( إنذاراً وبالغاً، منها )2984( 
إنذاراً مت رصده من الهيئات واجلهات اخلارجية ذات العالقة واستقبال )392( بالغاً من 
اإلدارات املعنية في الهيئة بشأن بالغات عن منتجات رُفضت من املنافذ أو ملنتجات موجودة 

في األسواق احمللية مت حتليلها في مختبرات الهيئة واتضح عدم مأمونيتها.
املنافذ  من  املنتجات  تلك  دخول  ملنع  الالزمة  اإلجراءات  الغذاء  قطاع  واتخذ 
احلدودية والتأكد من خلو األسواق احمللية منها، كما جرى سحب )5( منتجات من 

األسواق احمللية ونشر حتذير للمستهلكني من تناولها نظراً لعدم مأمونيتها. 
األسواق  في  األغذية  عن  الهيئة  إدارات  من  الواردة  بالبالغات  يتعلق  فيما  أما 
احمللية وعددها )79( بالغاً، مت سحب )3( منتجات من األسواق احمللية ونشر حتذير 
املستهلكني منها نظراً لعدم مأمونيتها. والتعميم عبر البرنامج االلكتروني لنظام اإلنذار 
اخلليجي السريع للغذاء )GRASF( لدول مجلس التعاون اخلليجي التخاذ اإلجراءات 

االحترازية الالزمة. 
وتباينت املشاكل املرتبطة باإلنذارات والبالغات التي ُرصدت بني التلوث البكتيري 
ومتثل )810 إنذاراً وبالغاً(، يليها عدم املطابقة للمواصفات القياسية لألغذية )666 

إنذاراً وبالغاً(، ثم التلوث بالسموم الفطرية )380 إنذاراً وبالغاً( )شكل14(.
وسجلت الفواكه واخلضروات العدد األعلى من اإلنذارات والبالغات )651(، تليها 
األسماك واملنتجات البحرية )539(، ثم اللحوم ومنتجاتها )426(، بينما كانت البالغات 

واإلنذارات املتعلقة بالسكر واحملليات الصناعية هي األقل )4( )شكل 15(.
وبلغ عدد اإلنذارات الواردة من نظام اإلنذار السريع األوروبي لألغذية واألعالف 
)2024(، تليها وزارة الصحة والعمل اليابانية )563(، يليها البالغات الواردة من منافذ 

الهيئة وعددها )389( )شكل16(. 

من عدمه.

فنية  ولوائح  قياسية  ملواصفات  مشروعاً   )59( لــ  والفنية  العلمية  املراجعة   •

خليجية حديثة، بالرجوع للمنظمات اإلقليمية والدولية في هذا املجال، إلبداء 
املرئيات حيالها والتعديل عليها واعتمادها. 

استقبل القطاع ودرس امللفات املتعلقة بتسجيل مبيدات آفات الصحة العامة   •

وعددها 22  ملف مبيد وإجاز )10( مبيدات ومنحها شهادات تسجيل ورفض 
الشركات  مخاطبة  وجرى  محظورة  مواد  على  مكوناتها  الحتواء  مبيدات   5

الستكمال متطلبات التسجيل املعمول بها لالنتهاء من دراسة بقية امللفات. 

شكل )١3( استقبال 22 ملف تسجيل مبيدات آفات الصحة العامة
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شكل )١5( عدد اإلنذارات والبالغات حسب نوع المادة الغذائية خالل العام المالي 
١436/١435هـ. 

شكل )١6( عدد البالغات واإلنذارات الصادرة من الجهات ذات العالقة خالل خالل العام المالي 
١436/١435هـ. 

 شكل )١4( عدد اإلنذارات والبالغات المرصودة حسب نوع الخطر خالل العام المالي 
١436/١435هـ. 
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وكانت النسبة األعلى حلوادث التسمم في املطاعم )87%( يليها املطابخ )6%( وباقي 
األنشطة )%7(. 

جدول )8( عدد المصابين وحوادث التسمم الغذائي التي شارك قطاع الغذاء في التحقيق فيها 
في مناطق المملكة خالل العام ١436/١435 هـ. 

عدد الحوادثعدد المصابينالمدينة

297القصيم

133الباحة

00تبوك

00عسير

1625احلدود الشمالية

668مكة املكرمة

574جازان

323جنران

789الشرقية

00املدينة املنورة

1469الرياض

00اجلوف

646حائل

64754المجموع

٢١- رصد مركب األكريالمايد في األغذية:

الرياض  ملدينة  احمللية  األسواق  من  غذائية  عينة   )300( وحتليل  سحب  جرى 
لتكوين  عرضة  األكثر  األغذية  بعض  في  األكريالمايد  مركب  مستويات  لتحديد 
أثناء عملية اإلعداد مثل منتجات احلبوب احملمصة )اخلبز  بها  مركب األكريالميد 
والبسكويت وحبوب اإلفطار والشابورة( واألغذية الشعبية احمللية )القرصان والكليجا( 
والنب احملمص وسريع الذوبان، وقد أوضحت النتائج أن مستويات مركب األكريالمايد 
ال تتجاوز احلد األعلى املسموح في هذه املنتجات وهو احلد اآلمن للمستهلك واملعتمد 

من قبل الهيئات الدولية املتخصصة.

٢٢- رصد الملوثات الكيميائية وبعض الميكروبات الممرضة:

مت رصد عدد من امللوثات الكيميائية شملت املعادن الثقيلة )الزرنيخ والرصاص 
امللوثات  الفطرية )األفالتوكسن(، وكذلك رصد بعض  والكادميوم( والسموم  والزئبق 
والكامبيلوباكتر  )الساملونيال  املمرضة  امليكروبات  من  أنواع  شملت  والتي  امليكروبية 
املنتجات  ــ اإليشيريشا كوالي والفيبريو وغيرها( في عدد من  القولونية  والبكتيريا 
الغذائية مثل األسماك والقشريات واخلضار والدواجن والدقيق واألرز وسحبت من 

األسواق احمللية بعدد من املدن واملنافذ.

٢٣- تقصي حوادث التسمم الغذائي:

شارك قطاع الغذاء في جلان التسمم الغذائي )اللجنة الرباعية للتحقيق في حوادث 
التسمم الغذائي( واملكونة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة 

الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء. 
أُخذت )80( عينة من األغذية واألسطح املالمسة لها من املنشآت الغذائية املشتبه 
بها ومتت املشاركة امليدانية مع اللجنة الرباعية بالتحقيق في 54 حادثة تسمم غذائي 

لعام 1436/1435 هـ في مختلف مناطق اململكة.
وسجلت املنطقة الشرقية ومنطقة الرياض أعلى عدد من حوادث التسمم الغذائي 
جدول )9(، بينما لم يسجل أي بالغ أو حادثة تسمم في كل من مناطق اجلوف، عسير، 

تبوك، واملدينة املنورة.
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غذائية  فنية  لوائح   )6( وتعديل  خليجية  غذائية  فنية  الئحة   )18( إعتماد   •

خليجية خالل اإلجتماع العشرين ملجلس إدارة هيئة التقييس اخلليجية.
تعميم بشأن التأكيد على االلتزام بتدعيم املنتجات الغذائية بفيتامني )د(.  •

تعميم إحلاقي بشأن كتابة البيانات التغذوية على بطاقة املنتجات الغذائية.  •

شكل )١7( النسبة المئوية للمواد الغذائية التي تسببت في حوادث التسمم الغذائي التي شارك 
قطاع الغذاء في التحقيق فيها بمناطق المملكة خالل العام المالي ١436/١435هـ.

٢٤- القرارات:
باملوافقة  القاضي  هـ  بتاريخ 1436/1/6  )م/1(  رقم  امللكي  املرسوم  صدور   •

على نظام الغذاء.
صدور املرسوم امللكي رقم )م/60( بتاريخ 1435/9/23هـ القاضي باملوافقة   •

على نظام األعالف.
القاضي  1435/10/29هـ  بتاريخ   )420( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدور   •

الغذائية  للمواد  الدولي  النقل  اتفاقية  إلى  اململكة  انضمام  على  باملوافقة 
من  واملرفوع  النقل،  ذلك  في  املستخدمة  اخلاصة  واملعدات  التلف  السريعة 

الهيئة العامة للغذاء والدواء.
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المهام التنظيمية

اعتماد السياسات ووضع اخلطط الهادفة إلى ضمان جودة الدواء وسالمته   •

في اململكة وتوفر األدوية املناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة واألجهزة 
احلكومية األخرى التي تقدم خدمات صحية.

وتطويرها  األدوية،  مبجال  العالقة  ذات  الرقابية  واللوائح  األنظمة  مراجعة   •

واللوائح  املزيد من هذه األنظمة  التعديالت الالزمة عليها، واقتراح  باقتراح 
لتواكب متطلبات اجلودة والسالمة الصحية، ورفعها أو إحالتها إلى اجلهات 

املختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية املعمول بها.

وضع اللوائح الفنية لألدوية، واملستحضرات احليوية الصحية، ومستحضرات   •

التجميل، والنباتات واألعشاب التي لها ادعاء طبي.

الواجب  الصحية  واالشتراطات  الدوائي  للتصنيع  السليمة  األسس  وضع   •

توفرها في مرافق الصناعات الدوائية والعاملني فيها.

الدوائية،  املنتجات  فحص  عمليات  تنظم  التي  واإلجراءات  الضوابط  وضع   •

هذه  عن  اإلعالن  إلى  باإلضافة  صناعتها،  في  تدخل  التي  اخلام  واملواد 
املنتجات واستيرادها وتصديرها وتسجيل األدوية، وإعمال الرقابة والتفتيش 
على املنشآت الصيدالنية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.

العاملني في مجال  كفاءة  برفع  الكفيلة  التدريبية  للبرامج  والتطوير  اإلعداد   •

الدواء.

المهام التنفيذية

تنفيذ األنظمة واللوائح املتعلقة بالدواء، ومتابعة تطبيق اإلجراءات النظامية،   •

مبا في ذلك اإلجراءات التي تكفل حماية املستهلك، وتطبيق اجلزاءات بحق 

الرؤية

أن يكون قطاع الدواء رائداً إقليمياً في الرقابة على األدوية وسالمة مستحضرات 
التجميل، ويقدم خدماته مبهنية متميزة تسهم في حماية وتعزيز الصحة في اململكة 

العربية السعودية. 

الرسالة

حماية الصحة العامة من خالل ضمان أمان وجودة وفعالية وتوفر األدوية البشرية 
والبيطرية واملنتجات احليوية وسالمة مواد التجميل عبر تطبيق نظام وطني للرقابة 
أسس  على  املبنية  الدوائية  املعلومات  وتقدمي  الدولية  املمارسات  أفضل  مع  متوافق 

علمية للعامة واملهنيني الصحيني.

األهداف

تأكيد مأمونية األدوية وفعاليتها وجودتها وإصدار التراخيص بتسويقها.  •

تأكيد مأمونية النباتات الطبية واملستحضرات الصحية والعشبية.  •

حتقيق جودة األدوية املعروضة في السوق ومراقبة األدوية بعد تسويقها.  •

حتقيق سالمة مستحضرات التجميل.  •

أو  اجلمهور  من  يحتاجها  ملن  موثوقة  مصادر  من  الدوائية  املعلومات  تقدمي   •

العاملني الصحيني.
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املخالفني.

والنباتات  والصحية  احليوية  واملستحضرات  لألدوية  والتحليل  الفحص   •

واألعشاب التي لها ادعاء طبي ومستحضرات التجميل للتحقق من جودتها 
وصالحيتها وفاعليتها ومطابقة األدوية لدساتير األدوية أو ملواصفات الشركات 
الصانعة لها، ومطابقة املنتجات األخرى للمواصفات القياسية املعتمدة لدى 

الهيئة.

من  يلزم  القيام مبا  بعد  وذلك  الدوائية  املنتجات  من  املستورد  بفسح  اإلذن   •

فحوص وحتاليل.

السماح بتداول ما يصنع محلياً من املنتجات الدوائية، وذلك بعد القيام مبا   •

يلزم من فحوص وحتاليل.

والتدابير  االحتياطات  واتخاذ  الدواء،  مجال  في  الطارئة  األوضاع  معاجلة   •

الوقائية املناسبة.

الترخيص للمختبرات ذات العالقة مبجال الدواء وتأهيلها.  •

إجراء البحوث والدراسات، وتقدمي اخلدمات االستشارية التي تتعلق مبجال   •

العلمي  البحث  ومراكز  واجلامعات  والهيئات  الشركات  مع  والتعاون  الدواء، 
وغيرها من اجلهات التي تزاول أعماالً مشابهة.

تنفيذ البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملني في مجال الدواء، واعتماد   •

اجلهات التي تقدم الدورات التدريبية.

توعية املستهلك مبا يتعلق بالدواء.  •

متثيل اململكة في الهيئات واملنظمات اإلقليمية والدولية في مجال الدواء.  •

التحقق من سالمة مستحضرات التجميل.  •

ترخيص املنشآت الصيدالنية والرقابة عليها.  •

المهام الرقابية

األدوية،  ملصانع  بالتراخيص  اخلاصة  واإلجراءات  واللوائح  األنظمة  تنفيذ   •
وتأكيد تطبيق األسس السليمة للتصنيع الدوائي.

العاملني  وعلى  الصيدالنية  املنشآت  على  والتفتيش  الرقابة  بأعمال  القيام   •
فيها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.

ومستحضرات  والصحية،  احليوية  واملستحضرات  األدوية،  على  الرقابة   •
صالحيتها  لتأكيد  طبي،  ادعاء  لها  التي  واألعشاب  والنباتات  التجميل، 
ومطابقتها ملواصفات اجلهة املصنعة، واملواصفات القياسية اإللزامية املعتمدة 

من الهيئة.
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أواًل: المشاريع والدراسات:

أ - المشاريع 

األدلة اإلرشادية والمدونات واألنظمة االلكترونية  -١

على مستوى الهيئة 
أ -  االنتهاء من إعداد األدلة اإلرشادية واألنطمة االلكترونية التالية:

األولوية في تسجيل املستحضرات الصيدالنية.   •
العبث بالعبوات الصيدالنية.  •

الطبية  لألغراض  العقلية  واملؤثرات  املخدرة  املواد  وضوابط  إجراءات   •
والعلمية باللغة العربية واالجنليزية 

ملف املادة الفعالة.  •
النظام االلكتروني لألدوية املخدرة.  •

والتي  التجميل،  ملنتجات  اجليد  التصنيع  أسس  مسودة  من  االنتهاء   •
ستطبق على املصانع احمللية ملنتجات التجميل.

على  التجميل حتتوي  منتجات  بيانات خاصة مبكونات  قاعدة  تأسيس   •
أكثر من )1300( مادة ممنوعة، وأكثر من )1500( مادة مقيدة وتضمينها 

.)ecosma( في النظام االلكتروني إلدراج منتجات التجميل
إعداد مسودة »الدليل اإلرشادي إلدعاءات منتجات التجميل«.  •

ب -  جمع املالحظات واملقترحات على النسخ األولية من الدالئل املتوفرة على املوقع 
االلكتروني لتحديثها.

ج -  إجراءات وآليات وعمليات تطوير ومراجعة: 
ضبط أسعار املطهرات.  •

مراجعة أسعار املستحضرات املقدمة للتجديد.  •

إنشاء محرك بحث األدوية واملُستحضرات العشبية املسجلة.  •

بناء نظام تفتيش التيقظ الدوائي.  د- 

على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
توحيد أسعار التصدير )CIF( لألدوية في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربي 
)مركزياً( من خالل وضع اللوائح واألنظمة واملشاركة في عضوية اجتماعات اللجنة املركزية 
اخلليجية لتسعير األدوية وجرى اإلنتهاء من توحيد أسعار العديد من املجموعات العالجية.

2-  مشروع التوعية الوطني للدراسات السريرية
يهدف إلى نشر وزيادة الوعي العام بأهمية تسجيل الدراسات السريرية للباحثني 
احلقوق  وبيان  والشركات،  األبحاث  ومراكز  املستشفيات  في  باملتابعة  واملسؤولني 
من  اإلنتهاء  إلى  البدء  منذ  واملتابعة  للمستهلك  التسجيل  وقت  وتقليل  والواجبات، 
اخلطة املبدئية للمشروع ويجري التنسيق مع اجلهات ذات العالقة لتحديد املواعيد 

املناسبة إلقامة ورش العمل اخلاصة بالتوعية.

مشروع التفتيش على مراكز الدراسات السريرية  -3
يختص بإعداد األدلة املنظمة للقيام بعمليات التفتيش وتدريب املوظفني على أسس 
املمارسات السريرية اجليدة. وبدأ تفعيل املشروع بتاريخ 1435/2/29هـ بالتواصل مع 

اجلهات البحثية لتنسيق اجلوالت التفتيشية.
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4- نظام تراخيص المنشآت
الصيدالنية  املستحضرات  لترخيص مستودعات  املبدئية  املوافقة  يستقبل طلبات 

والعشبية ومنتجات التجميل واملوافقة املبدئية لترخيص مصانع منتجات التجميل.

5 - تطوير باركود األدوية ووضع نظام متابعة وتأصيل لها
مت طرح دليل العمل للشركات وتوقيع اتفاقية تفاهم مع مجلس الغرف التجارية 
ممثلة في مركز الترقيم السعودي للتعاون في إصدار أرقام املنتجات اجلديدة للشركات، 

ويجري اعتماد شركة مناسبة لتنفيذ النظام.

6 - مشروع مختبر الدواء وبيت الحيوان في الميناء الجاف
الربع  في  يسلم  بحيث  الفنية  والتجهيزات  املختبر  لتأثيث  االحتياج  جرى حتديد 

األخير من عام 1436هـ. 

7 - مشروع مختبرات التجميل - مختبر جدة لمستحضرات 
التجميل

مت حتديد االحتياج لتأثيث املختبر والتجهيزات الفنية وُطرح للمنافسة. 

8- تسعير المستحضرات البيطرية
رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  البيطرية  املُستحضرات  نظام  لتطبيق  آليات  توضع 

)م/17( وتاريخ 1435/2/24هـ. 

9- توحيد إجراءات الفسح في جميع المنافذ للمنتجات 
الخاضعة لرقابة قطاع الدواء

 بحيث يكون اإلذن بفسحها عن طريق الهيئة العامة للغذاء والدواء فقط بالتعاون 
والتنسيق مع كل من مصلحة اجلمارك واخلطوط السعودية وهيئة املوانئ في جميع 

منافذ الدخول للمملكة. 

١0- مشروع مسودة نظام الدواء
يختص بتطوير ووضع مواد نظامية جديدة حتدد األهداف الرقابية للهيئة وتواكب 

مراحل التطور في مجال الدواء.

١١ - مشروع تطوير نظام تسجيل الدواء
يتم حالياً تطوير للنظام االلكتروني لتسجيل الدواء ليشمل جزء التسعيرة وحتسني 
إلى  إضافة  اململكة،  في  املسجلة  األدوية  أسعار  بيانات  قاعدة  على  ليحتوي  األداء 
الشركات  أسعار  قوائم  مثل  املخرجات  من  ذلك  يتبع  وما  التسعير  جلان  محاضر 

الوطنية وشهادات التسعيرة لها. 
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التعرف على محتويات بعض العينات والخلطات   .7
المجهولة المصدر الواردة للهيئة من الجهات الحكومية 

المختلفة

اختبارات األداء بواسطة دستور األدوية األمريكي  .8
وهي عبارة عن حتليل أقراص كبريتات اخلارصني طبقاً ملواصفات دستور األدوية 

األمريكي 37 وصدر التقرير بتاريخ 1435/11/9هـ.

دراسة بعض العينات التي تسوق بادعاءات وهمية  .9

دراسة بالغات األعراض الجانبية للهيئة  .١0
مت استقبال )19919( بالغاً تتعلق باألعراض اجلانبية وجودة األدوية حتى نهاية 
إلى  اجلانبية  باألعراض  اخلاصة  التقارير  عدد  ووصل  1435هـ،  من  الرابع  الربع 

)79750( بشكل تراكمي تتوزع مصادرها حسب اجلدول اآلتي: 

شركات األدويةأفراد المجتمعمستشفياتمصدر البالغ

289714576127عدد البالغات الواردة

جدول )١(

ويبني اجلدول التالي عدد تلك التقارير من ناحية النوع:

أعراض نوع البالغ
جانبية

مستحضرات 
رديئة الجودة

أخطاء دوائية - أدوية مغشوشة 
ومستحضرات عشبية

79750389830عدد البالغات الواردة

جدول )٢(

ب - الدراسات

إجراء مجموعة من دراسات التكافؤ الحيوي الخاصة على   .١
عينة من األدوية

دراسة األدوية المغشوشة  .2
مت سحب )1573( عينة دواء من )501( صيدلية بتكلفة قدرها )357.097( ريال 

وبلغت نسبة األدوية املغشوشة املكتشفة أقل من %1.

مراجعة النشرات الداخلية للمستحضرات التي مضى   .3
على تسجيلها أكثر من 30 عامًا وهي دراسة مستمرة

تقييم طلبات إضافة ادعاء طبي جديد للمستحضرات  .4
ناحية  من  للمستحضرات  طبي  ادعاء  إضافة  طلب   )67( بتقييم  القطاع  قام   
فاعليتها ومأمونيتها، ومقارنتها مع املستحضرات املماثلة واملسجلة في اململكة، شاملة 
إضافة االدعاءات الطبية اجلديدة غير املقدمة للتسجيل عند تقدمي الدراسة أول مرة.

دراسة مستحضر للجنة الخليجية المركزية  .5
مت دراسة )272( مستحضر للجنة اخلليجية املركزية التابعة للمكتب التنفيذي لدول 

مجلس التعاون اخلليجي.

إصدار تقارير عن المستحضرات واألدوية المخدرة واللقاحات   .6
وإدارة مكافحة  الصحة  كوزارة  بالرد على بعض اجلهات احلكومية  القطاع  يقوم 

املخدرات بوزارة الداخلية.
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.Uppsala monitoring center - WHO )وأرسل القطاع )625( تقريراً مقارنة بـ )450( تقريراً عام 1434هـ، ملركز رصد األعراض اجلانبية الدولي )إبساال

وكذلك قام القطاع بالتوصية بإجراء )74( حتديث للنشرة الداخلية للعديد من املستحضرات، ومت استالم )842( تقريراً للسالمة الدورية احملدثة لألدوية.
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تقييم املعلومات اإلكلنيكية من منظمة الصحة العاملية، األردن.  .16
مؤمتر سالمة املرضى باحلرس الوطني، الرياض.  .17

مؤمتر األدلة الدوائية في مستشفى امللك فيصل التخصصي، بالرياض.  .18
برنامج الدرسات السريرية اإلكلينيكة، أمريكا.   .19

منتدى صحة كندا لتسجيل وتقييم املستحضرات الصيدالنية والصحية، كندا.   .20
تشريعات االحتاد األوروبي ملستحضرات التجميل، سويسرا.   .21

املؤمتر األوروبي ملنتجات التجميل 2014، بلجيكا.   .22

املؤمتر العاشر لإلدارة العاملية للملف االلكتروني، وقدمت الهيئة عن جتربتها.   .23

املؤمتر الدولي اآلسيوي للبالزما لسنة 2014، سنغافورة.  .24

املؤمتر الدولي لهيئات تنظيم األدوية )ICDRA(، البرازيل.  .25

ب- ورش العمل

عقد القطاع ورش العمل التالية:
تدريب للشركات واملؤسسات على البرنامج االلكتروني للتصنيف، الرياض.  .1

مناقشة مسودة الدليل اإلرشادي الدعاءات منتجات التجميل، جدة.  .2
 - املختبرات  لتطوير  املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  نظمت  عمل  ورشة   .3

تتعلق بـ:
املعايرة وأسس التصنيع اجليد.  •

مناقشة حاالت من الدستور البريطاني لألدوية )مستحضرات( ومناقشة   •
حاالت من الدستور األمريكي )مواد خام(.

ثانيًا: أنشطة التدريب

أ- المؤتمرات والندوات

شارك القطاع في مؤتمرات وندوات ولقاءات علمية عدة:
التكنولوجيا  وتقييم  الدواء  القتصاديات  الثالث  العاملي  السعودي  املؤمتر   .1

الصحية، الرياض.
املؤمتر السعودي الدولي األول لسياسات واقتصاديات الدواء، الرياض.  .2

املؤمتر الدولي اخلامس والعشرون ملنظمة الترقيم الدولية اخلاص بالرعاية   .3
الصحية، سيؤل - كوريا اجلنوبية.

بالرعاية  واخلاص  الترميز  من  البيانات  واستنتاج  التلقائي  التعرف  مؤمتر   .4
الصحية، بالرياض.

مؤمتر متابعة وتعقب األدوية، عمان - األردن.  .5
املؤمتر العام ملنظمة الترقيم الدولية، برلني - أملانيا.  .6

املؤمتر العاملي لألدوية املعدة للحقن وأجهزة احلقن، بازل - سويسرا.  .7
املؤمتر الدولي حول استخدام املنتجات الطبيعية، بانسكو - بلغاريا.   .8

مؤمتر املستحضرات املتماثلة حيوياً، دبي.  .9
مؤمتر وثائق التقنية االلكترونية املشتركه، اخلبر.  .10

والصيدلة  البيولوجية  والصيدلة  الصيدلة  مجال  في  التاسع  العاملي  امللتقى   .11
احليوية، شبونة - البرتغال.

مؤمتر املواد اخلام األولية، اسطنبول - تركيا.  .12
مؤمتر االتفاقية الدولية احليوية، ساندييغو - أمريكا.  .13

امللتقى السابع عشر لهيئات تنظيم الدواء العاملية، ميرالند - أمريكا.  .14
ملتقى علم اللقاحات والصحة العامة، سنغافورة.  .15
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دورات تدريبية في الدراسات السريرية، أمريكا.  .5

التحقق من صحة األنظمة االلكترونية للدواء، أمريكا.  .6

البيطرية،  البيولوجية  املستحضرات  على  والتفتيش  التقييم  على  التدريب   .7
بريطانيا.

دورة متقدمة في الشؤون التنظيمية، بريطانيا.  .8

االجتماع السنوي للهيئات الرقابية، أمريكا.  .9

كيفية االستعداد ملقابلة الهيئات الرقابية، فرنسا.  .10

قانون الصيدلة واإلدارة، بريطانيا.  .11

التحقيق في اخلروج عن املواصفات في أسس التصنيع اجليد، بريطانيا.   .12

التحضير للتفتيش بعد رصد اآلثار اجلانبية للدواء، الرياض.  .13

سلسلة اإلمداد والتبريد، لوكسمبورغ.  .14

جودة املستحضرات )نظام احلجز وتقنية العوازل(، هولندا.  .15

وسائل التخزين والتغليف، سويسرا.  .16

تنظيم تصنيع مستحضرات التجميل، بريطانيا.  .17

التصنيع الصيدالني احليوي والتحاليل الطبية احليوية، إيرلندا.  .18

إعداد الشخص املؤهل لإلطالق النهائي لتشغيالت املستحضرات الصيدالنية،   .19
بريطانيا.

املهارات األساسية ملهنية التدقيق اجلودة، الرياض.  .20

إدارة اجلودة ومعايير التفتيش على بنوك الدم، تركيا.   .21

جودة منتجات األدوية املستنشقة، أملانيا.   .22

طريقة حتليل وتشخيص املنتجات الطبية املنتجة من اخلاليا واألنسجة، أمريكا.  .23

عملية التحقق ملنتجات األدوية واألدوية البيولوجية، اسبانيا.  .24

اللقاحات البيطرية، بلجيكا.  .25

مقدمة في تصنيع األدوية واألوساط البيولوجية، أمريكا.  .26

الدساتير والذوبانية.  •

جهاز الفصل عالي الكفاءة.  •

أجهزة التحليل الطيفي.  •

شارك القطاع في ورش العمل التالية:
الرقابة على املواد الكيميائية حتت إشراف الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات   .1

في البحرين.
تنظيم املواد الكيميائية في اململكة بجامعة امللك فهد بالتعاون مع شركة أرامكو.  .2

الصحة،  بوزارة  االلكترونية  الصحة  مكتب  نظمها  التي  االلكترونية  الصحة   .3
الرياض.

تقييم اللقاحات، دبي.  .4
مؤشرات األداء الرئيسية، اخلبر.  .5

عمل االيض 2014م: أساسيات وتطبيقات لعلوم النباتات، امستردام - هولندا.  .6
حتديد األولويات احمللية والدولية للتكنولوجيا والتكنولوجيا احليوية للتقدمي   .7

في اململكة، الرياض.
ورشة العمل اخلامسة لوكالة األدوية واألجهزة الطبية، طوكيو - اليابان.  .8

مجال التفتيش على مصانع األدوية، مسقط - بسلطنة عمان.  .9

ورشة عمل عن فهم أسباب وحلول نقص الدواء، الواليات املتحدة األمريكية.  .10

 ج - الدورات التدريبية

التحق منسوبو القطاع بالدورات التدريبية التالية:

مقدمة في الشؤون التنظيمية الصيدالنية، الرياض.  .1

امللف التقني املوحد االلكتروني، اخلبر.  .2

أسس املمارسة اجليدة للمختبرات، أمريكا.  .3

دراسة املأمونية في األدوية، هولندا.  .4
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جودة التقييم للدراسات السريرية ملا بعد التسويق، لندن - بريطانيا.  .46

مراجعة وتقييم امللف العلمي للمستحضرات الصيدالينة، جدة - السعودية.  .47

املراجعات املنهجية والتحليالت التحويلية للبحوث الصحية، لندن - بريطانيا.  .48

شهادة في علم الوبائيات الدوائية والتيقظ الدوائي، لندن - بريطانيا.  .49

األوروبية  الدول  في  الدوائي  التيقظ  مفتشي  ملجموعة  التدريبي  اللقاء   .50
واستضافة بعض املفتشني خارج أوروبا، روما - إيطاليا.

الدورية احملدثة، فيرهام -  السالمة  تقارير  االدلة االرشادية احلديثة حول   .51
بريطانيا.

ورشة عمل تدريبية إقليميا حول طرق تقييم تقارير األعراض اجلانبية الناجتة   .52
عن اللقاحات الوطنية، مسقط - عمان.

اللقاء األول لدول جامعة الدول العربية حول التيقظ الدوائي، الرباط - املغرب.  .53

اللقاء السنوي الرابع عشر ألعضاء اجلمعية الدولية للتيقظ الدوائي، تايبيه   .54
- الصني.

ومراقبة  الدوائي  التيقظ  حول  العاملية  الصحة  ملنظمة  الدولية  املشاورات   .55
املستحضرات املعدة لالستخدام البشري، برازيليا - البرازيل.

علم الوبائيات الدوائية وسالمة استخدام األدوية، يوترخت - هولندا.  .56

املفاهيم الطبية لألعراض اجلانبية لالدوية، ساوثهامبتون - بريطانيا.  .57

 - لندن  األوروبية،  الدول  في  الدوائي  التيقظ  لنظام  احلديثة  التشريعات   .58
بريطانيا.

الدورات التدريبية التي نظمها القطاع:

دورات تدريبية للموظفني اجلدد.  .1

تدريب طالب الصيدلة والعلوم بالتعاون مع جامعة امللك سعود.   .2

تدريب طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في املختبر املركزي.  .3

صناعة املنتجات املعقمة، بريطانيا.  .27

التدرب على تقييم التأهيل املسبق لبرنامج األدوية، الدمنارك.  .28

تطوير املواصفات للمادة الفعالة واملنتج الدوائي، هولندا.  .29

احليوية  التكنولوجيا  في  تطبيقات  اجلزيئية،  البيولوجيا  تقنيات  في  مقدمة   .30
والصناعات الدوائية، أمريكا.

متطلبات التسويق والتسجيل للبدائل البيولوجية في االحتاد االوروبي، بريطانيا.   .31

األحياء الدقيقة ملستحضرات التجميل، فرنسا.   .32

التحاليل في مراكز رعاية حيوانات التجارب، أمريكا.  .33

االمتصاص الذري، بريطانيا.  .34

املواد القياسية )حفظها والتعامل معها(، تركيا.  .35

تدريب على حتليل مستحضرات التجميل، بريطانيا.  .36

حتليل الذوبانية، أملانيا.  .37

جودة مدقق حسابات نظام إدارة، الرياض - السعودية.  .38

تفتيش التيقظ الدوائي، الرياض - السعودية.  .39

األدله والبراهني املبنية على دراسات املجتمع في مجال السالمة والفاعلية   .40
االكلينيكة لألدوية، الرياض - السعودية.

مقدمة حول نظام كشف إشارات األعراض اجلانبية واسترجاعها، الرياض -   .41
السعودية.

دراسة  خالل  من  الدوائي  التيقظ  انشطة  على  للتعرف  التدريبي  البرنامج   .42
األعراض اجلانبية واملشاكل املرتبطة بها، اوبساال - السويد.

التفتيش الدولي، الرياض - السعودية.  .43

ورشة عمل في الطب املبني على البرهاين، الرياض - السعودية.  .44

متيز وكالة األدوية األوروبية في مجال التيقظ الدوائي: الدراسات السريرية   .45
ومرحلة مابعد التسويق، لندن - بريطانيا.
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املتعلقة بتوريد األدوية املخدرة واملؤثرات العقلية.

استقبال وفد من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن وشركة أرامكو وعرض   .17
عمل الهيئة املتعلق بالسالئف الكيميائية.

اجتماع قطاع الدواء الثاني مع شركات ووكالء األدوية، في 1435/7/9هـ.  .18

املشاركة في مؤمتر الرعاية الصيدالنية والنظام الصحي مبدينة مكة املكرمة  .19

والسالمة  للتيقظ  الفعال  الدور  عن  واقعية  صورة  )تقدمي  في  املشاركة    .20
الدوائية( في العديد من املستشفيات داخل اململكة.

حتليل العينات الواردة من بعض اجلامعات إضافة لبعض العينات الواردة من   .21
وزارة الصحة ووزارة التجارة.

ب - االتصاالت اإلقليمية:
زيارة قطاع الدواء لوزارة الصحة التركية للوقوف على جتربتهم في مشروع   .1

تتبع األدوية اخلاص باملستحضرات الصيدالنية.
استقبال الوفد اجلزائري بالتنسيق مع مكافحة املخدرات الطالعهم على آخر   .2
التطورات لدى الهيئة في آلية تنظيم ومراقبة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية 

واملواد املراقبة.
املشاركة بصفة دورية في اجتماعات املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة   .3

لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. 
املشاركة في جلسة نقاش عن متطلبات تسجيل املستحضرات املتماثلة حيوياً   .4

في مؤمتر التشريعات الدوائية العاشر في الشرق األوسط، مسقط.

ثالثًا: االتصاالت المحلية واإلقليمية والدولية 

أ- االتصاالت المحلية
التعاون مع اللجنة الوطنية لألخالقيات احليوية والطبية التابعة ملدينة امللك   .1
عبدالعزيز للعلوم والتقنية فيما يخص تنظيم إجراء الدراسات السريرية في 

اململكة العربية السعودية.

املشاركة في اجتماعات جلنة الصلب املشقوق التابعة ملجلس اخلدمات الصحية.  .2

املديرية العامة ملكافحة املخدرات بوزارة الداخلية.  .3

إدارة األمن اجلنائي بوزارة الداخلية.  .4

إدارة األمن العام لشؤون األمن.  .5

هيئة التحقيق واالدعاء العام.  .6

مختبرات مراقبة السموم بوزارة الصحة.  .7

اإلدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.  .8

الشؤون الصحية بكافة مناطق اململكة.  .9

إدارات التشجيع الصناعي بوزارة التجارة والصناعة.  .10

مصلحة اجلمارك.  .11

املُشاركة مع هيئة اخلبراء مبجلس الوزراء بوضع التوصيات العامة ملشروبات   .12
الطاقة.

اللقاء الدوري الثامن لوكالء وشركات األدوية في 29 محرم 1435 هـ بالرياض.  .13

اللقاء الثاني مع شركات ووكالء األدوية في 9 رجب 1435 هـ مبدينة جدة.  .14

بالنظام  للتعريف  واخلاصة  احلكومية  املنشآت  مع ممثلي  اجتماعات  تنظيم   .15
االلكتروني لألدوية املخدرة.

تنظيم اجتماعات بني الشركات وممثلي املستشفيات احلكومية حلل املشاكل   .16
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تنظيم الدورات الداخلية في مجاالت الصيدلة لتدريب وتطوير مهارات املوظفني.

محاضرة التيقظ الدوائي في مؤمتر )CPhI(، اسطنبول.   .6

الصيدالني  املؤمتر  في  باململكة  الدم  مشتقات  تسجيل  متطلبات  محاضرة   .7
للشؤون التنظيمية في سان فرانسيسكو بالواليات املتحدة.

االجتماع السنوي للجنة اخلبراء ملعايير املستحضرات البيولوجية في روكفيل   .8
بالواليات املتحدة .

الندوة التدريبية الرابعة ملراجعة األدوية اجلنيسة واملقدمة من منظمة األدوية   .9
واألجهزة الطبية، طوكيو - اليابان. 

التعاون مع منظمة الصحة العاملية في مجال التعميم عن سحب املستحضرات   .10
املعمم عنها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

من جميع  املستحضرات  يستجد بخصوص جودة  ما  كل  واستقبال  التنسيق   .11
الوكاالت العاملية املماثلة في عملها للهيئة العامة للغذاء والدواء.

تبادل االتصاالت الدولية من املراكز املتخصصة في التيقظ والسالمة الدوائية   .12
مثل: وكالة األدوية األوروبية، ومركز رصد األعراض اجلانبية بوكالة الغذاء 
اململكة  كندا،  األمريكية،  املتحدة  الواليات  مثل:  املتقدمة  الدول  في  والدواء 

املتحدة، أستراليا.

عضوية مركز رصد األعراض اجلانبية العاملي ابساال.  .13

التنسيق مع مركز روكي ماوننت لألدوية والسموم في والية كولورادو بالواليات   .14
املتحدة األمريكية بهدف إعداد برنامج تدريبي.

.)TC2( االجتماع الرابع للجنة مستحضرات التجميل احلالل  .15

مراجعة بعض األنظمة واملسودات املرسلة عن طريق منظمة الصحة العاملية   .16
بخصوص املختبرات. 

املشاركة في ملتقى الصناعات الصيدالنية العربية السابع عشر مبدينة عمان   .5
األردنية.

املشاركة الدورية في الزيارات التفتيشية على مصانع األدوية ومراكز التكافؤ   .6
احليوي مع املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون اخلليجي.

اجتماع اللجنة الفنية العليا للدواء العربي في عمان - األردن.  .7
مؤمتر ومعرض الكويت لإلستراتيجيات الوطنية للتيقظ.  .8

اجلانبية  األعراض  منسقي  مع  الهيئة  جتربة  عن  علمي  مبلصق  املشاركة   .9
مبختلف مناطق اململكة في املؤمتر الدولي الثالثون ملنظمة الوبائيات الدوائية، 

تايبيه - تايوان.
الدوائية،  لليقظة  العربي  املتوسط  الشرق  ملنطقة  األول  اللقاء  في  متحدث   .10

الرباط - املغرب. 
والتي  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في  املختبرات  شبكة  في  املشاركة   .11

.USP تشرف عليها
التجميل  مستحضرات  ملواصفات  اخلليجية  الفنية  للجنة  الثاني  االجتماع   .12

)TC12( والعناية الشخصية

ج- االتصاالت الدولية
املشاركة في مؤمتر منظمة الصحة العاملية للشؤون التنظيمية في دول الشرق   .1

األوسط لعام 2014م.

املشاركة كعضو نشط في املجموعة العاملية املختصة باملمارسات السريرية اجليدة.  .2

العامة  بالتنظيمات  املختصة  العاملية  املجموعة  في  نشط  كعضو  املشاركة   .3
إرشادياً  دلياًل  لتكون  وتوحيدها  السريرية  الدراسات  وتصميم  لتخطيط 

ومرجعاً عاملياً في هذا اخلصوص.

الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات )INCB( بالنمسا.  .4

جتديد اتفاقيات مع معاهد وجمعيات خارجية مثل )PTI( و)DIA( املُتخصصة في   .5
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7. اللجنة الدائمة لمصانع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: 
مكافحة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  على  بناًء  املشكلة  اللجنة  في  القطاع  يشارك 

املخدرات واملؤثرات العقلية للترخيص ملصانع إنتاج املواد املخدرة.

8. اللجنة المشكلة إلعداد الالئحة التنفيذية لنظام استيراد المواد 
الكيميائية: 

املخدرات إلعداد  ملكافحة  العامة  اإلدارة  في  املشكلة  اللجنة  في  القطاع  يشارك 
الالئحة التنفيذية لنظام استيراد املواد الكيميائية وإدارتها.

9. اللجنة األساسية لتسجيل شركات ومصانع األدوية ومنتجاتها: 
تهتم بتسجيل مصانع املستحضرات الصيدالنية ومنتجاتها وحتديد طريقة صرفها، 
ودراسة االعتراضات اخلاصة عليها، ودراسة املستجدات العاملية لألدوية واستخدامها 
واحملاذير والتأثيرات اجلانبية لها، وحتديث أسس تسجيل األدوية، وتعليق أو سحب 
وإتخاذ القرارات املناسبة أو إلغاء تسجيل املستحضر املسجل، ودراسة املوضوعات التي 

حتال إليها من قطاع الدواء.

10. اللجنة التحضيرية لتقييم سالمة وفاعلية المستحضرات 
الصيدالنية: 

تهتم بدراسة امللف الفني للدواء وتقييم الدراسات اخلاصة باملستحضر، ودراسات 
اآلثار اجلانبية واعتماد محتوى النشرة اخلاصة باملتخصصني والنشرة اخلاصة باملريض، 
والتوصية بتحديد طريقة صرف الدواء ومكان صرفه وحتديث النشرات اخلاصة باألدوية 
الدواء املسجل، والتوصية بتسجيل املستحضر، وحتديث  إلغاء  أو  تعليق أو سحب  أو 

املتطلبات الفنية للمستحضرات الصيدالنية من حيث السالمة والفاعلية.

11. لجنة تسجيل المستحضرات الصحية والعشبية: 
تدرس وتسجل جميع ما يتعلق باملستحضرات العشبية والصحية التي تكون على 
لها  مادة  املستحضر  تركيبة  ضمن  أو  طبي  ادعاء  على  حتتوي  أو  صيدالني  شكل 

خصائص عالجية.

رابعًا: فرق العمل الفنية 

1. لجنة تجديد تسجيل المستحضرات الصيدالنية: 
الداخلية  النشرات  ومراجعة  للتجديد،  املقدمة  للمستحضرات  البيانات  تراجع 
ونشرة خواصها والتحقق من مطابقتها ألدلة ولوائح الهيئة، وطريقة الصرف والوصف 

املقدمة للتجديد. 

2. لجنة وضع الدالئل الخاصة بالدراسات السريرية: 

تهتم بدراسات املرحلة األولى والتكافؤ احليوي ودراسات العالج اجليني ودراسات 
اخلاليا اجلذعية.

3. لجنة أخالقيات البحث العلمي: 
امللك  مبدينة  احليوية  لألخالقيات  الوطنية  باللجنة  رسمي  بشكل  تسجيلها  مت 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية كونها اجلهة التنظيمية في اململكة للجان احمللية لألبحاث 

الطبية في املستشفيات واملراكز البحثية.

4. اللجنة المشكلة لرصد المالحظات على نظام مكافحة المخدرات 
والمؤثرات العقلية: 

يشارك القطاع في اللجنة املشكلة بقرار رقم )102( وتاريخ 1431/6/10هـ الصادر 
واملؤثرات  املخدرات  الوزراء لرصد املالحظات على نظام مكافحة  من مقام مجلس 

العقلية والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.

5. اللجنة المشكلة لتعديل المالحظات على نظام مكافحة 
المخدرات والئحته التنفيذية: 

تهتم بدراسة النظام والئحته التنفيذية ورفع املالحظات بهذا اخلصوص.

6. اللجنة الدائمة للرقابة على السالئف الكيميائية: 

يشارك القطاع في اللجنة املشكلة بقرار من صاحب السمو وزير الداخلية لتفعيل 
الدور الرقابي على السالئف الكيميائية.
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12. فريق عمل تصنيف وإدراج المستحضرات الصيدالنية في 
المملكة: 

يصنف املستحضرات قبل السماح بتداولها أو دخولها للمملكة لتحديد ما ميكن 
تسجيله وفق املعايير املطلوبة عن طريق فريق متخصص بالتعاون مع قطاعات حكومية 
كوزارة التجارة واجلمارك والشؤون الصحية وغيرها، والتعاون مع القطاع اخلاص من 

مؤسسات وشركات.

13. اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي: 
الصيدالنية  املُستحضرات  تسجيل  عن  املسؤولة  وهي  اللجنة  في  اململكة  متثيل 
لدول  الصحة  وزراء  التنفيذي ملجلس  املكتب  وتتبع  التعاون،  في دول مجلس  مركزياً 
العربية، وتعقد إجتماعاتها بشكل دوري )5 مرات في  التعاون لدول اخلليج  مجلس 
السنة تقريباً( ملدة 3 أيام وتتبعها جلنة أخرى لوضع سياسات هذه اللجنة عند احلاجة 

وبشكل غير دوري. 

14. لجنة تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية 
ومنتجاتها: 

وتسجيل  البيطرية  املستحضرات  بخصوص  والتوصيات  القرارات  وتتخذ  تدرس 
شركات املستحضرات البيطرية.

15. اللجنة األمنية: 
التواجد  تستدعي  التي  البالغات  على  للوقوف  عدة  حكومية  جهات  من  مشكلة 

األمني وذلك إلغالق أو مداهمة املنشآت املخالفة.

16. فرق عمل لسحب بعض من عينات األدوية من الوكالء:
إلى  وإحالتها  املستحضرات  جودة  ملراقبة  العينات  بعض  بسحب  القطاع  يقوم 

مختبرات قطاع الدواء لتحليلها.

17. فرق تفتيش في صاالت الحج والعمرة:
شارك القطاع في موسم العمرة، وموسم احلج لعام 1435هـ للتفتيش على األدوية 

الواردة مع بعثات احلج واحلجاج في املنافذ.

18. لجنة العطارة: 
للتفتيش على محالت  القطاع في جلنة مشكلة من جهات حكومية عدة  يشارك 
العشبية  املستحضرات  وتخزين  وبيع  وتداول  تزاول حتضير  التي  واملنشآت  العطارة 
والعطارة والتركيبات العالجية ذات االدعاء الطبي التي ال حتمل ترخيصاً من اجلهة 

الرسمية.

19. فريق عمل التيقظ الدوائي االستشاري: 
يعقد اجتماعاته بشكل دوري بواقع مرة كل شهر خالل السنة الهجرية الواحدة. 

20. فريق عمل منسقي رصد األعراض الجانبية لألدوية:
يرصد القطاع األعراض اجلانبية لألدوية مبستشفيات املنطقة الوسطى والغربية 
والشمالية الغربية واجلنوبية والشرقية والشمالية وتعقد االجتماعات بواقع مرة كل 

ثالثة أشهر بالسنة الواحدة.

21. لجنة إعداد خطة إدارة األزمات للهيئة على مستوى القطاعات.

22.اللجنة المكلفة بتوحيد االجراءات غير الجمركية  التي تخضع لها 
البضائع االجنبية المستوردة في نقاط الدخول األولى لدول مجلس 

التعاون )االتحاد الجمركي ( :
التعاون  مجلس  بدول  الدوائية  الرقابة  ادارات  مع  اللجنة  بهذه  القطاع  يشارك 
لتوحيد االجراءات الغير جمركية بنقاط الدخول االولى بدول املجلس بعد اعتماد دليل 

الرقابة على االدوية املستوردة عبر دول اخلليج العربي.

23. لجنة تسعير المستحضرات الصيدالنية.
و  التسجيل  للتسجيل و جتديد  املقدمة  الصيدالنية  املستحضرات  بتسعير  وتقوم 
دراسة االعتراضات على األسعار املعتمدة للمستحضرات الصيدالنية و كذلك مراجعة 

و حتديث قواعد تسعير األدوية.

24. اللجنة الخليجية لتسعيرة األدوية.

وتهتم بتوحيد أسعار التصدير لألدوية املسجلة في دول مجلس التعاون  وتسعير 
األدوية املقدمة للتسجيل مركزياً.
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شكل )١( نوع الملفات المستقبلة

أما املقابل املالي للخدمات الصيدالنية فبلغ )15،217،000( رياالً. شكلت األدوية 
البشرية اجلنيسة 48% من إجمالي املبلغ تلتها األدوية البشرية املبتكرة 39%، ومن ثم 
األدوية البيولوجية بنسبة 7% وأخيًرا األدوية العشبية والصحية بنسبة 4%. فيما شكلت 
األدوية البيطرية اجلنيسة بنسبة 1% فيما شكلت األدوية املبتكرة والبيولوجية البيطرية 

أقل من 1% كما هو موضح في الرسم البياني التالي:

خامسًا: األنشطة الرقابية

 :)DENR( ١- السجل الوطني للمنشآت الصيدالنية 
مت تسجيل 31 منشأة ليكون إجمالي عدد املسجلني في النظام 370 منشأة موزعة 

على النحو التالي: )55 شركة أجنبية، 36 شركة محلية، 279 وكيل أو موزع(.

 :)SDR - النظام السعودي لتسجيل األدوية )سدر  -2
مت خالل عام 1435هـ تسجيل )912( موعداً الستقبال ملفات التسجيل لألدوية 
البشرية والعشبية والصحية والبيطرية من خالل نظام سدر، ويوضح اجلدول التالي 

عدد املستحضرات املستقبلة مع بيان نوعها:

بيطريعشبي وصحيبشريمجموع الملفات

1252951103198

جدول )3( عدد المستحضرات المستقبلة مع بيان نوعها

شكلت األدوية البشرية 69% من مجموع امللفات املقدمة، والتي توزعت على األدوية 
اجلنيسة بنسبة 45%، واملبتكرة بنسبة 19%، والبيولوجية بنسبة 5%، أما نسبة األدوية 
البيطرية فكانت 20% من مجموع امللفات املقدمة بنسبة 12% لألدوية اجلنيسة و%4 

للمبتكرة، و4% لألدوية البيولوجية.

أما العشبية فكانت نسبتها 11% من املجموع الكلي للملفات التي مت تقدميها، وكانت 
نسبة امللفات املكتملة إجماالً %47.
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- تحديث المستحضرات:
البشرية  األدوية  بيانات  لتحديث  1432هـ  الثانية  جمادى  في  املشروع  هذا  بدأ 
وبلغ عدد  السعودية.  العربية  اململكة  املسجلة في  والصحية  العشبية  واملستحضرات 
بشري وعشبي.  بني  )4347( مستحضًرا  العام  التي مت حتديثها خالل هذا  األدوية 
إذ بلغ عدد املستحضرات البشرية )3800( مستحضراً بينما بلغ عدد املستحضرات 

العشبية والصحية )547( مستحضراً.

5- تجديد المستحضرات:
بلغ إجمالي املعامالت املقدمة للتجديد خالل 1435هـ )663( معاملة، وتفصيل ذلك 

على النحو التالي:

العددالنوع

485بشري

178عشبي وصحي

جدول )4(

6- معامالت التعديالت:
مت  معاملة   )390( منها  معاملة،   )954( لإلدارة  املقدمة  املعامالت  إجمالي  بلغ 
تقدميها كتغييرات في املصانع. أما فيما يخص التغييرات العامة للمستحضرات فبلغ 
عدد املعامالت )413( معاملة، ورفض )151( معاملة بسبب عدم االلتزام مبتطلبات 

التعديالت. وفيما يلي تفصيل هذه املعامالت: 

أ. تعديل التصنيع:

عدد المعامالت اإلجراء

118 موافقة

272 حتت اإلجراء

390 املجموع

جدول )5(

المقابل المادي للتسجيل بحسب نوعية الملفات المقدمة

شكل )٢( المقابل المالي

3- ملفات األدوية االلكترونية:
بلغ عدد ما مت رفعه 4449 مستحضراً مفصاًل حسب الرسم التالي: 

شكل )3(
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شكل )4( إحصائية حسب اإلدارات  ب. التعديالت على المستحضرات:

عدد المعامالتطلب التعديل

SPC/PIL201

New Pack15

Shelf Life26

Art Work20

Others151

413املجموع

جدول )6(

:)Drug Master Files( 7- ملفات المادة الفعالة
بلغ إجمالي ما مت استقباله )410( ملف، وحتويل )233( ملف منها لإلدارة التنفيذية 

لتقييم املنتجات ووضع املعايير.

 :)sdr.drug@sfda.gov.sa( 8- بريد تسجيل الدواء االلكتروني
مت استقبال 8172 رسالة توزعت بني اإلدارات وأجيب عليها ومنها ما كان أسئلة 
عامة، وفيما يتعلق بإدارات القطاع كان النصيب األكبر من الرسائل إلدارة الشؤون 
التنظيمية بواقع 7524 رسالة، والرسم البياني التالي يوضح مجموع الرسائل الواردة 

لكل إدارة: 
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١0- الجدول التالي يوضح الطلبات المستلمة للحصول على 
ترخيص المستودعات البشرية:

جدول )8(

نوع الطلب
حالة الطلب

المجموع
غير مكتملمكتمل

16610176موافقة مبدئية

8549134ترخيص جديد

11015125جتديد ترخيص

437إلغاء الترخيص

36577442املجموع 

عدد الطلبات املوافق عليها الستيفائها الشروط واملتطلبات )365( معاملة من   •

أصل )442( وهو ما يشكل )82%( من إجمالي الطلبات.

شكل )6( طلبات ترخيص المستودعات البشرية حسب حالة الطلب

9- الجدول التالي يوضح الطلبات المستلمة للحصول على 
ترخيص الصيدليات البيطرية:

جدول )7(

نوع الطلب
حالة الطلب

المجموع
غير مكتملمكتمل

423274ترخيص جديد

482472جتديد ترخيص

9056146املجموع

عدد الطلبات املوافق عليها الستيفائها الشروط واملتطلبات )90( معاملة من   •

أصل )146( معاملة وهو ما يشكل )62%( من إجمالي الطلبات.

شكل )5( طلبات ترخيص الصيدليات البيطرية حسب حالة الطلب
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١2- الجدول التالي يوضح الطلبات المستلمة للحصول على 
ترخيص مصنع منتجات تجميل:

جدول )١0(

نوع الطلب
حالة الطلب

المجموع
غير مكتملمكتمل

10717موافقة مبدئية

303ترخيص جديد

000جتديد ترخيص

13720املجموع

عدد الطلبات املوافق عليها الستيفائها الشروط واملتطلبات )13( معاملة من   •

أصل )20( معاملة وهو ما يشكل )65%( من إجمالي الطلبات.

شكل )8( طلبات مصانع التجميل حسب حالة الطلب

١١- الجدول التالي يوضح الطلبات المستلمة للحصول على 
ترخيص مصانع أدوية بشرية:

جدول )9(

نوع الطلب
حالة الطلب

المجموع
غير مكتملمكتمل

16016موافقة مبدئية

303ترخيص جديد

707جتديد ترخيص

26026املجموع

عدد الطلبات املوافق عليها الستيفائها الشروط واملتطلبات )26( معاملة وهو   •

ما يشكل )100%( من إجمالي الطلبات.

شكل )7( طلبات مصانع األدوية البشرية حسب حالة الطلب
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١4- الجدول التالي يوضح الطلبات المستلمة للحصول على 
ترخيص مكاتب علمية:

جدول )١٢(

نوع الطلب
حالة الطلب

المجموع
غير مكتملمكتمل

13114موافقة مبدئية

9110ترخيص جديد

10010جتديد ترخيص

000إلغاء التراخيص

32234املجموع

عدد الطلبات املوافق عليها الستيفائها الشروط واملتطلبات )32( معاملة من   •

أصل )34( معاملة وهو ما يشكل )94%( من إجمالي الطلبات.

شكل )١0( طلبات المكاتب العلمية حسب حالة الطلب

١3- الجدول التالي يوضح الطلبات المستلمة للحصول على 
ترخيص مراكز االستشارات الدوائية:

جدول )١١(

نوع الطلب
حالة الطلب

المجموع
غير مكتملمكتمل

808موافقة مبدئية

101ترخيص جديد

202جتديد ترخيص

11011املجموع

عدد الطلبات املوافق عليها الستيفائها الشروط واملتطلبات )11( معاملة وهو   •

ما يشكل )100%( من إجمالي الطلبات.

شكل )9( طلبات مراكز االستشارات الدوائية حسب حالة الطلب
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١6- الجدول التالي يوضح الطلبات المستلمة للحصول على 
ترخيص مزاولة مهنة لألطباء البيطريين:

جدول )١4(

نوع الطلب
حالة الطلب

المجموع
غير مكتملمكتمل

58260ترخيص جديد

45146جتديد ترخيص

1033106املجموع

عدد طلبات التراخيص املوافق عليها الستيفائها الشروط واملتطلبات )103(   •

معاملة من أصل )106( معاملة وهو ما يشكل )97%( من إجمالي الطلبات.

شكل )١٢( طلبات تراخيص مزاولة المهنة لألطباء البيطريين حسب حالة الطل

١5- الجدول التالي يوضح الطلبات التي تم استالمها 
للحصول على ترخيص مراكز متابعة دراسات سريرية:

جدول )١3(

نوع الطلب
حالة الطلب

المجموع
غير مكتملمكتمل

606موافقة مبدئية

235ترخيص جديد

000جتديد ترخيص

8311املجموع

عدد الطلبات املوافق عليها الستيفائها الشروط واملتطلبات )8( معاملة من   •

أصل )11( معاملة وهو ما يشكل )72%( من إجمالي الطلبات.

شكل )١١( طلبات مراكز متابعة الدراسات السريرية حسب حالة الطلب
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شكل )١3( جميع طلبات إدارة تراخيص المنشآت حسب نوع المنشأة

2١- إحصائية المستحضرات والشركات الُمقدمة للجنة 
الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي:

18 تسجيل الشركات الجديدة

14 إعادة تسجيل الشركات

13 مناقشة تقرير زيارة شركة

116 تسجيل مستحضرات جديدة

139 استكمال تسجيل مستحضرات

66 إعادة تسجيل مستحضرات

61 استكمال إعادة تسجيل مستحضرات

46 طلب تمديد صالحية

24 تغييرات طفيفة

497 المجموع الكلي

جدول )١6(

١7- نقل الكفالة: 
الكفالة إال  التجارية ال ميكنها نقل  العمل فإن املنشآت  بناًء على متطلبات وزارة 
بعد حصولها على املوافقة من اجلهة املختصة، لذلك فإن إدارة املنشآت تتولى إصدار 
املوافقة على نقل الكفالة للمنشآت الصيدالنية ومصانع ومستودعات منتجات التجميل.

١8- تأييد الكوادر الفنية: 
بناءً على متطلبات وزارة العمل فإنه يجب على املنشآت التي تطلب احلصول على 
إدارة  فإن  لذلك  املختصة،  اجلهة  من  تأييد  خطاب  لديها  يكون  أن  عمل  تأشيرات 
املنشآت تتولى إصدار خطابات تأييد العمالة للمنشآت اخلاضعة حتت إشراف القطاع 

بناًء على قواعد خاصة بكل نوع من املنشآت. وبلغ عدد الطلبات )28(.

١9- معامالت متنوعة: 
بلغ مجموع املعامالت املتنوعة )235( معاملة.

20- ملخص أعمال إدارة تراخيص المنشآت:

المجموعنوع الطلب

237موافقات مبدئية

230تراخيص جديدة

216جتديد تراخيص

7إلغاء تراخيص 

87نقل الكفالة

28تأييد كوادر فنية

335معامالت متنوعة

1140املجموع

جدول )١5(

SFDA Report 2014.indb   81 4/14/15   10:51 AM



التقرير السنوي للعام المالي 1435 - 1436 هـ )2014 م(قطاع الدواء 82

23- إنجازات اللجنة األساسية لتسجيل شركات ومصانع 
األدوية ومنتجاتها:

جدول )١8(

183 الموافقة على تسجيل مستحضر

28 عدم الموافقة على تسجيل مستحضر

207 تعديل سعر مستحضر

112 عدم الموافقة على تعديل سعر

57 تسجيل شركة

37 إلغاء تسجيل مستحضر

9 تغيير اسم تجاري

4 تعديل طريقة صرف

37 تغيير مصدر مستحضر

18 أخرى

692 المجموع

22- معامالت التغييرات الواردة من اإلدارة التنفيذية لتقييم 
المنتجات ووضع المعايير والواردة من المركز الوطني 

لمعلومات األدوية والسموم:

جدول )١7(

عدد نوع المعاملة
تأجيل موافقةالمعامالت

البت

الموافقة 
مع 

وجوب

عدم 
الموافقة

431514140تعديل صالحية

31110إضافة عبوة

تعديل غالف خارجي و/أو ظروف 
874517250التخزين

64110تعديل أو حتديث في طرق التحليل

364177691180تغيير مواصفات

30101550تغيير في املادة الفعالة

439210190039حتديث أو تعديل النشرة الداخلية

33000إضافة إدعاء طبي

20200تسجيل أو إضافة عبوة

1025617120أخرى

107952132617639املجموع الكلي
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24- اللجنة التحضيرية لتقييم السالمة والفاعلية 
للمستحضرات الصيدالنية:

جدول )١9(

عدد نوع المعاملة
تأجيل موافقةالمعامالت

البت
الموافقة 
مع وجوب

عدم 
الموافقة

141061531330633تسجيل جديد )سدر(

استكمال تسجيل مستحضر 
2614711- الوزارة

130567124828412حتديث النشرة الداخلية

4731105تغيير اسم املستحضر

89214454إلغاء مستحضر مسجل

عروض من نائب الرئيس 
2216102لشؤون الدواء

7454485إضافة ادعاء طبي

6562020تقارير إدارة التيقظ

45191367اخرى

30831503591611119املجموع الكلي

25- لجنة تجديد تسجيل المستحضرات الصيدالنية:

جدول )٢0(

عدد نوع المعاملة
تأجيل موافقةالمعامالت

البت
الموافقة 
مع وجوب

New chemical entity148020128

Generic3012672190

Biological290029

4782692347املجموع
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28- لجنة تسجيل المستحضرات العشبية والصحية:

جدول )٢١(

عدد المستحضراتنوع المعاملة

29املوافقة على تسجيل مستحضر

8عدم املوافقة على تسجيل مستحضر

1عدم املوافقة على إضافة فئة عمرية

78املستحضرات أجريت تغييرات عليها

4تسجيل شركة

16تغيير اسم جتاري

23تأجيل البت في جتديد تسجيل

155املوافقة على جتديد تسجيل

29- فريق عمل تصنيف وإدراج المستحضرات في المملكة: 
بلغ عدد ملفات التصنيف التي ُدرست 3215 ملفاً على النحو التالي:

جدول )٢٢(

عدد المستحضراتجهة المعاملة

2347شركات

87حكومية

97قطاع الغذاء

127املختبرات التابعة لقطاع الدواء

187إدارة املنافذ

287إدارة التفتيش

83قطاع األجهزة الطبية

3215املجموع

26- الشهادات:
عدد شهادات حرية البيع املصدرة للمستحضرات الصيدالنية: )1272( شهادة.  •

عدد شهادات تسجيل املستحضرات الصيدالنية: )590( شهادة.  •
عدد شهادات إعادة تسعير املستحضرات الصيدالنية: )140( شهادة.  •

 )236( الصيدالنية:  للمستحضرات  التسجيل  رسوم  تسديد  عدد خطابات   •
خطاب.

27- لجنة تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية 
ومنتجاتها:

الرئيس  املعتمد من معالي  التشكيل  بعد  تاريخ 1435/1/1هـ  باشرت عملها في 
التنفيذي للهيئة ، حيث كانت القرارات والتوصيات متفاوتة لهذه املستحضرات على 

النحو التالي:
املوافقة على تسجيل )23( ملف تسجيل للمستحضرات ذات القبول النهائي.   -
املوافقة على تسجيل )21( ملف تسجيل للمستحضر ذات القبول املشروط.   -

-  رفض )267( ملف تسجيل مستحضر ألسباب علمية ومرجعية.
إلغاء مستحضر بناًء على طلب الشركة.   -

بقية  تقدمي  مؤجاًل حلني  مستحضر  تسجيل  ملف   396 هناك  يزال  ال    -
متطلبات التسجيل.

فيما يخص الشركات البيطرية:  •

املوافقة على تسجيل )9( شركات موافقًة نهائية.  -

قبول تسجيل )15( ملف تسجيل شركات قبوالً مشروطاً حلني الزيارة.  -

تأجيل تسجيل )6( شركات حلني استكمال متطلبات التسجيل.   -

فيما يخص ملفات التحليل:  •

حتليل 46 مستحضر: اجتاز التحليل )31( مستحضر و)15( مستحضر   -
حتت اإلجراءات التحليلية. 

فيما يخص شهادات التسجيل: مت إصدار )29( شهادة تسجيل مستحضر.  •
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شكل )١5( نوع المعامالت التي تحت الدراسة

شكل )١6( نسب المعامالت الموقعة حسب القرار

30- تسعير المستحضرات الصيدالنية، وكانت اإلحصاءات 
كالتالي: 

وتسعير  تسويقه،  نقل  مت  أو  جديداً  )298( مستحضراً  وتسعير  تسجيل  أ - 
)25( مستحضراً صحياً. 

سعر  تعديل  على  واملوافقة  مستحضراً،  أسعار )233(  في  النظر  إعادة  ب - 
)79( مستحضراً. بينما لم يعدل )154( مستحضراً.

تسعير )5( مستحضرات قبل التسجيل. ج - 
تأجيل البت حلني الدراسة أو لوجود بعض املتطلبات لعدد )10( مستحضرات. د - 

هـ - إصدار شهادات أسعار للشركات الوطنية وبلغ عددها )307( شهادة.

3١- توقيع 4225 معاملة:
وكانت القرارات على النحو التالي:

 مت إجناز )3908( معاملة، و)51( معاملة غير موافق عليها، و)266( معاملة حصلت 
معامالت  وبعض  االستشارات  معامالت  مثل  قرار  بدون  أو  مشروطة  موافقة  على 

التغيير والتحديث كما هو موضح في الرسومات البيانية التالية:

شكل )١4( نوع المعامالت الموقعة

SFDA Report 2014.indb   85 4/14/15   10:51 AM



التقرير السنوي للعام المالي 1435 - 1436 هـ )2014 م(قطاع الدواء 86

متابعة جودة األدوية البشرية والعشبية والبيطرية من خالل سحب عينات من  د. 
مستودعات الوكالء للتأكد من جودة جميع املستحضرات في اململكة العربية 

السعودية بشكل مستمر، كما هو موضح باجلدول أدناه:

جدول )٢4(

غير مطابقة عدد النتائج 
المطابقة

عدد النتائج التي 
ظهرت أرسل للتحليل

10 156 166 171 مستحضر عشبي

8 46 54 54 مستحضر بيطري

7 602 609 797 مستحضر بشري

25 804 429 1022 املجموع

يوضح باجلدول أدناه املستحضرات التي مت سحب تشغيالت خاصة بها نتيجة  هـ. 
خلل في جودة املستحضر أو أخطاء تصنيعية:

جدول )٢5(

عدد اسم المستحضرم
الحالةالتشغيالت

1ONCASPAR7استدعاء

2SINUCاستدعاءجميعها

350%W/V DEXTROSE INTRAVENOUS 5001استدعاء

4TRAVASOL1استدعاء

5GINKGO VIT1استدعاء

6COLMEDITEN TAB1استدعاء

7COSOPT EYE DROPS2استدعاء

8IMUKIN 100MCG-0.5ML VIAL4استدعاء

9NIQUITIN 2 MG، 4MG1استدعاء

10SAROTEN RETARD 50MG CAPSULE3استدعاء

11ALBEVET 2.5% 1L1استدعاء

12ANTIPYRONE 50ML1استدعاء

13ALLI 60 MG1استدعاء

14OMIZ 201استدعاء

15VIREAD 245MG TABLET2استدعاء

16THAYMOGLOBULINE 25MG1استدعاء

شكل )١7( نسب المعامالت حسب نوعية الدواء

32- التفتيش والبالغات وإنفاذ األنظمة ومنها:
صياغة وإعداد )48( تقريراً للمنظمات العاملية بواقع تقرير واحد مطلع كل  أ. 
املنظمات من  يستجد في هذه  ما  كل  االطالع على  يتم  أسبوع عمل. حيث 

عمليات رقابية على األدوية )سحب ،حتذير، استدعاء (.
إعداد قاعدة بيانات تشتمل على تعامالت قسم التوفر وإدارج جميع البالغات  ب. 

والطلبات الواردة وطرق التعامل معها.
مت ارسال )1330( مستحضراً للتحليل موضحة حسب اجلدول أدناه: ج. 

جدول )٢3(

مالحظاتالعددالغرض من التحليلم

9 عينات غير مطابقة1009برنامج متابعة أدوية مناقصات1

عينة واحدة غير مطابقة144برنامج متابعة أدوية ترد ألول مرة 2

148 عينة غير مطابقة177برنامج متابعة مستحضرات مجهولة3

إتالف 15 تشغيلة80 دراسة ثباتيةمتابعة التخزين السيء4
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34- ما يتعلق باألدوية غير المتوفرة:
مت استقبال )69( بالغاً عن عدم توفر مستحضرات دوائية من قبل املستشفيات 

واملواطنني ووزارة الصحة كما يوضح اجلدول:

جدول )٢7(

عدد البالغاتالجهة المبلغة

51املستشفيات

16املواطنون

2وزارة الصحة

69 بالغ على 722 مستحضراملجموع

-  آلية التعامل:

جدول )٢8(

عدد المستحضراتآلية التعامل

466 مستحضرمخاطبة الوكالء لتوفيرها

256 مستحضرإذن استيراد

35- بيانات العمل بالمنافذ
إجمالي ما فسح من منتجات خاضعة لرقابة قطاع الدواء )82402( بند، وما رفض 
)1076( بنداً وذلك عن طريق )11( منفذاً يتواجد بها موظفو قطاع الدواء. كما هو 

موضح في اجلدول أدناه: 

جدول )٢9(

المنفذ
الشخصيالتجاري

البنود 
المفسوحة

البنود 
المرفوضة

البنود 
المفسوحة

البنود 
المرفوضة

11171301797811جسر امللك فهد

172553827115مطار األمير محمد بن عبدالعزيز

1327214532761مطار امللك خالد بالرياض

118198911775مطار امللك عبدالعزيز بجدة

عدد اسم المستحضرم
الحالةالتشغيالت

17CELOXIB 200MG1استدعاء

18PRIORIX TETRA VACCINE2استدعاء

19FLUANXOL DEPOT INJ 20MG/ML، 100MG2استدعاء

20SEROXAT 12.5MG ، SEROXAT 25MG15استدعاء

21W/V  DEXTROSE INJECTION 500 ML BOTTLE % 51استدعاء

22W/V  DEXTROSE INJECTION 500 ML BOTTLE % 501استدعاء

23W/V  DEXTROSE INJECTION 500 ML BOTTLE % 101استدعاء

24PHENOBARBITON 10MG/ML4استدعاء

25VIDROP ORAL DROP1استدعاء

26HYDROCORTISONE1استدعاء

27BABY WATER1استدعاء

28 0.2W/V CIPROFLOXACIN IN 0.9% W/V SODIUM CHLORIDE INJ.
100ML

استدعاء1

33- مايتعلق ببالغات الجودة:
بلغ عدد بالغات اجلودة املستلمة لعام 1435هـ )117( بالغاً.   -

بلغ عدد البالغات املقدمة من قبل املواطنني )7( بالغات مقابل )110( بالغات    -
قدمت من قبل املستشفيات واملؤسسات الصحية األخرى.

التعامل مع جميع البالغات وإقفال )89( بالغاً من أصل )117( بالغاً جاري    -
العمل عليها حتى إقفالها.

تسوق  التحذير من مستحضرات  لعدم مطابقة اجلودة:  الصادرة  التحذيرات    -
على أنها مستحضرات طبيعية وبادعاءات دوائية وثبت بعد حتليلها احتواؤها 

على مواد دوائية. موضح أدناه أسماء هذه املستحضرات:

جدول )٢6(

اسم المستحضر المحذر عنهرقم

17 DAYS SLIMMING COFFEE

2OXYELITE

3ROYAL CHOCOLATE

العسل امللكي4
رويال كوفي5
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37- إصدار ١١6 شهادة للمصانع المحلية والخارجية، على 
النحو التالي:

جدول )3٢(

شهادة ممارسة التصنيع الجيد للمصانع 
المحلية

شهادة )خطابات( التسجيل 
للمصانع الخارجية

6947

38- التفتيش الدوري على المستودعات:
عدد الزيارات التفتيشية )1749( زيارة لــــ )766( مستودع موزعة على   -

املناطق املختلفة.
39- التفتيش على المستودعات التي تقدمت بطلب 

الترخيص أو تجديد الترخيص:
تفتيش )95( مستودعاً تقدمت بطلب إصدار ترخيص أو جتديد الترخيص.  -

40- زيارة المكاتب العلمية في كل من الرياض وجدة:
بهدف  العلمية  للمكاتب  العام  خالل  زيارة   )30( الهيئة  مفتشوا  نظم   -

التأكد من تطبيق املعايير الالزمة، وكانت على النحو التالي:

جدول )33(

عدد الزياراتنوع الزيارة

10موافقة مبدئية

15ترخيص )نهائي(

5زيارة دورية

30املجموع

4١- زيارة المراكز االستشارية:
متت زيارة )8( مراكز استشارية، كما هو موضح في اجلدول:  -

المنفذ
الشخصيالتجاري

البنود 
المفسوحة

البنود 
المرفوضة

البنود 
المفسوحة

البنود 
المرفوضة

314120260435مطار امللك فهد بالدمام

404843311منفذ البطحاء

5728207335منفذ احلديثة

586716405ميناء الرياض اجلاف

556812115ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام

198329500ميناء جدة اإلسالمي

2312500ميناء امللك عبدالله برابغ
54161800--الفسح الشخصي مركزياً

27392820--البريد املركزي بجدة

جدول )30(

قسم االستيراد 
والفسح المركزي

أذون االستيراد
الخطابات

الرفضالموافقة

67202191653

36- زيارات مصانع األدوية: 
للتأكد  وذلك  لديها،  للتسجيل  واملتقدمة  املسجلة  املصانع  على  الهيئة  تفتش 
ومأمونية  الدوائية اجليدة لضمان جودة  الصناعة  تطبيقها ألسس  دوري من  بشكل 
ساعة   )24( بواقع  الفترة  هذه  خالل  مصنعاً   )120( الهيئة  وفتشت  املستحضرات، 

تفتيشية لعدد )3( مفتشني للزيارة الواحدة.
جدول )3١(

عدد الزياراتالزيارات

14احمللية
106اخلارجية

35مبشاركة املكتب التنفيذي
71خاصة بالهيئة
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43- أنشطة فريق التيقظ الدوائي االستشاري:
اجلدول التالي يوّضح توصيات الفريق حيال كل موضوع متت مناقشته:  -

جدول )36(

التوصية الموضوع التاريخ

DHCPL إصدار رسالة حتذيرية
حتديث النشرة الداخلية 

إصدار تعميم

 Safety of Dual( مناقشة موضوع
 blockade Of The Renin Angiotensin

.)System
1435/07/19هـ

DHCPL إصدار رسالة حتذيرية
حتديث النشرة الداخلية

إصدار تعميم ومخاطبة اجلمعية 
السعودية للجهاز الهضمي

 Domperidone and the( مناقشة موضوع
 Potential Risk of Sudden Cardiac

.)Death and Ventricular Arrhythmia
1435/07/19هـ

االستمرار على التوصية السابقة 
بإلغاء املستحضر

مناقشة رد الشركة املصنعة ملستحضر 
®Protelos على قرار إلغاء التسجيل املوصى 

به من قبل الفريق.
1435/07/19هـ

DHCPL إصدار رسالة حتذيرية
حتديث النشرة الداخلية

مناقشة ملف السالمة الدوائية ملستحضر ( 
Arcoxia®( 1435/05/01هـ

حتديث النشرة الداخلية وطلب
الشركة تقدمي رسالة حتذيرية

دراسات وبائية وخطة تقليل املخاطر 
وحصر استخدامه

مناقشة فرصة حدوث أعراض جانبية 
على الكبد نتيجة الستخدام مستحضر 

 Valdoxan®( )Hepatic Adverse events
.)Associated with Agomelatine use

1435/05/01هـ

إلغاء تسجيل املستحضر مناقشة فرصة حدوث أعراض جانبية على 
.)Protelos®( القلب أو اجللد ملستحضر 1435/05/01هـ

إصدار حتذير من قبل الهيئة حول 
املوضوع

مناقشة ملف السالمة الدوائية ملستحضر 
Sildenafilوخطورة استخدامه لعالج 
الضغط الشرياني الرئوي لدى األطفال 

.)Arterial Pulmonary Hypertension(

1435/01/07هـ

تأجيل البت حلني النظر في بعض
الدراسات االكلينيكة املطلوبة

مناقشة موضوع فرصة االدمات واالعتماد 
وسوء االستخدام للمستحضرات احملتوية على 

.codeine مادة
1435/01/07هـ

إلغاء تسجيل مستحضرات 
Ketoconazole

مناقشة فرصة حدوث أعراض جانبية على 
الكبد )Liver Injuries( عند استخدام 

 oral املستحضرات احملتوية على مستحضر
Ketoconazole

1435/01/07هـ

جدول )34(

مجموع 
الزيارات

عدد الزيارات حسب نوع النشاط
نوع الزيارة

مختبر تحليل تكافؤ حيوي استشارات 
دوائية

4 1 - 3 موافقة مبدئية

4 1 - 3 ترخيص )نهائي(

- - - - زيارة دورية

8 املجموع

42- اتخاذ إجراءات تصحيحية ألوضاع مجموعة من 
المستحضرات المسجلة:

مت حتديث النشرات التالية بناء على مراجعة تقارير السالمة الدورية:

جدول )35(

المستحضر التاريخ

Byetta® 1435/11/02هـ

Atarax® 1435/11/02هـ

Ecalta® 1435/10/24هـ

Baclofen 1435/10/24هـ

Pradaxa® 1435/10/17هـ

Zoladex® 1435/10/17هـ

Azeliac acid 1435/09/19هـ

Cilazapril 1435/09/19هـ

Xalatan 1435/9/12هـ

Visanne 1435/9/05هـ

Avodart 1435/9/05هـ
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44- انشطة رقابية أخرى
التزام  مدى  من  للتأكد  لفحصها،  العينات  من  العديد  بسحب  القطاع  يقوم   •

على  القطاع  يشرف  وكذلك  الهيئة.  ولوائح  بأنظمة  واملستودعات  الشركات 
عمليات إتالف االدوية واملستحضرات الغير مطابقة ألنظمة الهيئة.

جدول )37(

عدد الزياراتالمهمة

17سحب العينات

23جلان إتالف األدوية

77متابعة تعهد

61التحقق من نظامية املستحضرات

تتمثل األنشطة الرقابية على مواقع إجراء الدراسات السريرية ومراكز متابعة   •

الدراسات السريرية.
إصدار )705( رخصة استيراد سالئف كيميائية.  •

إصدار )1500( رخصة استيراد مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.  •

إصدار )400( رخصة فسح مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.  •

إصدار )1300( رخصة فسح سالئف كيميائية.  •

املشاركة في زيارة املستودعات احملتوية على أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية.  •

إتالف األدوية املخدرة واملؤثرات العقلية عبر جلان مشتركة بني إدارة األدوية   •

املخدرة واإلدارة التنفيذية للتفتيش وإنفاذ األنظمة. 
تعبئة استبيانات للهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.  •

الرد على االستفسارات الدولية واحمللية املتعلقة باألدوية املخدرة واملؤثرات   •

العقلية.
واملؤثرات  املخدرة  للمواد  والثالث  والثاني  األول  السنوي  ربع  التقرير  إعداد   •

العقلية لعام 2014م.
تقدير االحتياج السنوي لعام 2015م لألدوية املخدرة واملؤثرات العقلية.  •
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قطاع

االجهزة
واملنتجات
الطبية

المشاريع 
والدراسات

9٦

األنشطة 
التدريبية

١٠٠

االتصاالت المحلية 
واإلقليمية والدولية

١٠٢

 فرق 
العمل الفنية

١٠٤

األنشطة 
الرقابية

١٠٦
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إنشاء قواعد بيانات شاملة ملصنعي األجهزة واملنتجات الطبية ومورديها.  •

على  الطبية  واملنتجات  األجهزة  اختبار  ومواقع  الالزمة  املختبرات  إنشاء   •

الطبيعة.

الطبية  والنظارات  املخبرية  واملواد  الطبية  واملستلزمات  األجهزة  متابعة   •

والعدسات الالصقة ومحاليلها أثناء تسويقها لضمان تخزينها وفقاً الشتراطات 
الهيئة.

وأثناء  تسويقها  بعد  املخبرية  واملواد  الطبية  واملستلزمات  األجهزة  تعقب   •

استخدامها لضمان سالمة أدائها.

وفقاً  مبهامهم  وموزعيها  الطبية  واملستلزمات  األجهزة  موردي  قيام  تأكيد   •

الشتراطات الهيئة.

المهام التنظيمية

تقدمي املساعدة الفنية للموردين واملوزعني ومقدمي الرعاية الصحية باململكة   •

العربية السعودية.

والكواشف  الطبية  واملنتجات  الطبية  لألجهزة  اإللزامية  املواصفات  وضع   •

املخبرية والتشخيصية واألجهزة اإللكترونية التي تؤثر في صحة اإلنسان.

مرافق  على  توفرها  الواجب  الصحية  واالشتراطات  السليمة  األسس  وضع   •

األجهزة واملنتجات الطبية ومصانعها.

واملنتجات  األجهزة  فحص  عمليات  تنظم  التي  واإلجراءات  الضوابط  وضع   •

الطبية.

وضع املتطلبات لتوزيع األجهزة واملنتجات الطبية وكل ما يتعلق بها وتسويقها.  •

وضع ضوابط خاصة لعملية الدعاية واإلعالن عن األجهزة واملنتجات الطبية.  •

الرؤية

والكواشف  الطبية  واملستلزمات  األجهزة  لرقابة  إقليمياً  متميزاً  جهازاً  نكون  أن 
املخبرية والتشخيصية واملنتجات اإللكترونية ذات العالقة، والعمل على تعزيز الصحة 

في اململكة العربية السعودية.

الرسالة

املخبرية  والكواشف  الطبية  واملستلزمات  األجهزة  وجودة  وكفاءة  سالمة  ضمان 
اإللكترونية  املنتجات  أجله، وسالمة  الذي صنعت من  للغرض  وأدائها  والتشخيصية 

ذات العالقة.

األهداف

واآلليات  الطبية  واملنتجات  األجهزة  لتسجيل  واإلجراءات  القواعد  تنظيم   •

املالئمة لطبيعة املهمات املتعلقة بذلك.

تنظيم القواعد واإلجراءات لترخيص منشآت األجهزة واملنتجات الطبية.   •

املعدة  الطبية  واملنتجات  األجهزة  بتسويق  اإلذن  وإجراءات  قواعد  تنظيم   •

للتسويق واالستخدام داخل اململكة.

تنظيم القواعد واإلجراءات للرقابة على األجهزة واملنتجات الطبية باململكة.  •

تأكيد السالمة واجلودة والفاعلية:  •

الذي  للغرض  وأدائها  املخبرية  واملواد  الطبية  واملستلزمات  لألجهزة  أ.  
صنعت من اجله.

للنظارات الطبية والعدسات الالصقة ومحاليلها. ب.  

للمنتجات اإللكترونية وضمان عدم تأثيرها على صحة اإلنسان. ج. 

تأكيد دقة معايرة األجهزة الطبية والتشخيصية وسالمتها.  •
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المهام التنفيذية

الالصقة  والعدسات  الطبية  والنظارات  الطبية  واملستلزمات  األجهزة  فحص   •

واألجهزة اإللكترونية ذات األثر في صحة اإلنسان للتحقق من جودتها وسالمتها 
وفاعليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية اإللزامية املعتمدة من الهيئة.

وفاعليتها  جودتها  من  للتحقق  والتشخيصية  املخبرية  الكواشف  فحص   •

ومطابقتها ملواصفات الشركات املصنعة لها.

القيام مبهام التسجيل والفحص واالختبار لألجهزة واملنتجات الطبية وكل ما   •

يتعلق بها.

اإلذن بفسح املستورد من األجهزة واملنتجات الطبية وذلك بعد القيام مبا يلزم   •

من فحوص وحتاليل.

السماح بتداول ما يصنع محلياً من األجهزة واملستلزمات الطبية والكواشف   •

استيفائها  بعد  ومحاليلها  الالصقة  والعدسات  الطبية  والنظارات  املخبرية 
ملتطلبات اإلذن بالتسويق.

الهيئة  مقر  في  الطبية  واملنتجات  لألجهزة  مرجعي  مركزي  مختبر  إنشاء   •

الرئيسي وإنشاء مختبرات فرعية متخصصة في مناطق اململكة.

القطاع  عمل  مبجال  العالقة  ذات  اخلاصة  واملعامل  للمختبرات  الترخيص   •

وتأهيلها.

إنشاء قاعدة معلومات لألجهزة واملنتجات الطبية وتبادل املعلومات مع اجلهات   •

احمللية واإلقليمية والدولية.

إنشاء مركز بحوث رئيسي إلجراء البحوث والدراسات التطبيقية في مجال   •

األجهزة واملنتجات الطبية.

إجراء البحوث والدراسات وتقدمي اخلدمات االستشارية التي تتعلق باألجهزة   •

واملنتجات الطبية والتعاون مع الشركات والهيئات واجلامعات ومراكز البحث 
العلمي وغيرها من اجلهات التي تزاول أعماالً مشابهة لعمل القطاع.

تنفيذ البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملني في مجاالت عمل القطاع.  •

ضمن  يدخل  وما  الطبية  واملنتجات  باألجهزة  يتعلق  مبا  املستهلك  توعية   •

اختصاصات القطاع.

عمل  مجاالت  في  والدولية  اإلقليمية  واملنظمات  الهيئات  في  اململكة  متثيل   •

القطاع.

إنشاء مركز وطني لبالغات األجهزة واملنتجات الطبية.  •

إنشاء سجل وطني لألجهزة واملنتجات الطبية.  •

المهام الرقابية

مصانع  بتراخيص  اخلاصة  واإلجراءات  واللوائح  األنظمة  تطبيق  مراقبة   •

األجهزة واملنتجات الطبية.

الرقابة على سوق األجهزة واملنتجات الطبية والكواشف املخبرية والتشخيصية   •

والنظارات الطبية والعدسات الالصقة ومحاليلها لتأكيد حصولها على إذن 
للتسويق من الهيئة.

املنشآت  التزام هذه  لتأكيد  الطبية  واملنتجات  األجهزة  الرقابة على منشآت   •

مبتطلبات الهيئة.

الرقابة على سوق األجهزة واملنتجات الطبية والكواشف املخبرية والتشخيصية   •

للتأكد من أن املسوق لها  والنظارات الطبية والعدسات الالصقة ومحاليلها 
حائز على ترخيص منشأة من الهيئة.

متابعة بالغات األجهزة واملنتجات الطبية مع املستشفيات واملنشآت الصحية   •

باململكة والشركات املصنعة واملوردة لها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحها 
ومنع تكرارها.
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أواًل: المشاريع والدراسات

المشاريع

 1- المسودة النهائية لقانون األجهزة والمنتجات الطبية

األجهزة  لقانون  النهائية  املسودة  الدولي  البنك  خبراء  مع  بالتعاون  القطاع  راجع 
واملنتجات الطبية ووضع مسودات القواعد اإلجرائية املكملة للقانون وهي:

القواعد اإلجرائية لتراخيص منشآت األجهزة واملنتجات الطبية    •
القواعد اإلجرائية لقيد وتسجيل األجهزة واملنتجات الطبية    •

القواعد اإلجرائية للمتطلبات األساسية للسالمة واألداء   •
القواعد اإلجرائية للبطاقة التعريفية لألجهزة واملنتجات الطبية   •

القواعد اإلجرائية لتصنيف األجهزة واملنتجات الطبية    •
القواعد اإلجرائية لتصنيف األجهزة املخبرية الطبية   •

القواعد اإلجرائية لتسجيل املمثلني القانونيني    •
القواعد اإلجرائية لتسجيل املوردين واملوزعني   •

القواعد اإلجرائية لنظام إدارة اجلودة لتصميم وتصنيع األجهزة واملنتجات الطبية   •
القواعد اإلجرائية لإلذن بالتسويق    •

القواعد اإلجرائية مللخص الوثائق التقنية لألجهزة واملنتجات الطبية     •
القواعد اإلجرائية مللخص الوثائق التقنية لألجهزة املخبرية والتشخيصية     •

القواعد اإلجرائية للتحقق اإلكلينيكي لغرض الرقابة   •
القواعد اإلجرائية لتقييم أداء األجهزة املخبرية والتشخيصية    •
القواعد اإلجرائية ملعايير اختيار مكاتب التحقق من املطابقة   •

القواعد اإلجرائية لرقابة ما بعد التسويق ومراقبة السوق   •
القواعد اإلجرائية إلجراءات السالمة   •

مراقبة االستخدام اآلمن لألجهزة اإلشعاعية والمواد   -2
المشعة الطبية

شّكل القطاع فريق عمل األجهزة واملواد املشعة املكون من ممثلي وزارة الداخلية 
في  اجلهتني  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  ذلك  عن  ونتج  والدواء  للغذاء  العامة  والهيئة 
الطبية  واألجهزة  املشعة  للمواد  واملمارسات  االستيراد  تصاريح  ومنح  تسجيل  مجال 
املمارسة،  اجلهات  ومراقبة  واملعايرة  الطبي  والعالج  التشخيص  في  تستخدم  التي 
ويتم العمل حالياً مع قطاع تقنية املعلومات بالهيئة على بناء نظام الكتروني سيسهم 
في حتسني آلية العمل وسرعة إجناز املهام وتبسيط اإلجراءات، وبدأ الفريق بزيارات 
ميدانية للمراكز الصحية التي لديها تلك املواد واألجهزة للوقوف على جميع معايير 

احلماية والسالمة اإلشعاعية بتلك املنشآت.

تنظيم إجراءات النقل والتخزين لألجهزة والمواد المشعة   -3
والتخزين  النقل  عمليات  وتنظيم  ضبط  وإرشادات  لوائح  وضع  من  االنتهاء  مت 
واإلتالف لألجهزة واملواد املشعة الطبية وغير الطبية بنوعيها  املؤينة وغير املؤينة. 
واالنتهاء من وضع قائمة باألجهزة واملواد املشعة التي تتطلب زيادة إجراءات السالمة، 
وحتليل الوضع احلالي لعملية النقل والتخزين واإلتالف في محيط الرعاية الصحية 
واملبادئ  اللوائح  مسودة  وضع  مت  كما  واملجتمع،  للمرضى  التعرض  خطر  لتحديد 
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السالمة  وأنظمة  ملعايير  مقارنة  دراسة  بإعداد  وذلك  والتخزين،  للنقل  التوجيهية 
لألجهزة واملواد املشعة وإجراء اجتماعات تشاورية دورية ملجموعة من اخلبراء ملراجعة 
االقتراحات واملالحظات واللوائح النهائية. وتسليم اإلرشادات لوزارة الداخلية )األمن 

العام(.

المركز الوطني لمعلومات وأبحاث األجهزة والمنتجات   -4
الطبية

بطرق  وأنواعها  أشكالها  بجميع  الطبية  واملنتجات  األجهزة  معلومات  املركز  يوفر 
متقدمة لغرض مساعدة الباحثني واملهتمني، مما يساعد على زيادة فعالية التخطيط 
والتنفيذ لبرامج الرعاية الصحية وتوفير املعلومات للمهتمني من داخل وخارج اململكة، 
العربية  باللغة  الطبية  واملنتجات  باألجهزة  تعنى  وطنية  بيانات  قاعدة  إيجاد  وكذلك 

بجانب اللغة اإلجنليزية. 

ملعلومات  الوطني  باملركز  اخلاص  االلكتروني  للموقع  التجريبية  النسخة  وأطلقت 
وأبحاث األجهزة واملنتجات الطبية، ونظمت ورشة تدريبية بالتعاون مع الشركة املنفذة 
للمشروع )SHI Consulting( للعاملني في قطاع تقنية املعلومات وذلك فيما يختص 
بالدعم الفنى وإدارة املشروع، إضافة إلى عمل ورشة تدريبية أخرى للعاملني في قطاع 

األجهزة واملنتجات الطبية لشرح كيفية تشغيل واستخدام النظام االلكتروني.

ومت إجراء دراسة مقارنة عن أفضل مراكز األبحاث العاملية والتي متتلك قواعد 
معلومات وأبحاث متعلقة باألجهزة واملنتجات الطبية لكي يتم ربطها مع املركز.

تنظيم الدراسات السريرية لألجهزة الطبية في المملكة   -5
العربية السعودية.

يهدف املشروع إلى تأسيس آلية تنظيمية للتجارب السريرية لألجهزة واملنتجات 
الطبية. وملا حتتويه هذه الدراسات من جتارب علمية ذات جوانب شرعية وأخالقية 
حلماية  ضرورياً  مطلباً  يعتبر  وطني  تنظيم  إيجاد  فإن  التعقيد  بالغة  تقنية  وأخرى 

الصحة العامة.

6- إعداد تنظيمات للمنتجات البصرية لدى القطاع

الطبية  الالصقة  والعدسات  والشمسية  الطبية  النظارات  موردي  غالبية  أن  مبا 
والتجميلية هم أصحاب مراكز البصريات ويتم استيراد هذه املنتجات بكميات مختلفة 
حسب نشاط املورد من مصانع مختلفة وموديالت متعددة ما يتطلب تكرار إجراءات 
تطوير  إلى  يهدف  املشروع  فإن  دوري،  بشكل  للمنتجات  بالتسويق  واإلذن  التسجيل 
مجال  في  العاملة  وللمنشأت  البصريات  ملنتجات  والترخيص  التسجيل  إجراءات 

استيراد وتوزيع هذا املنتجات.
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تنظيم الرقابة على المصانع المحلية  -10

من  والتأكد  احمللية  املصانع  أنشطة  على  تنظيمية  رقابة  بإنشاء  املشروع  يعنى 
مطابقتها ملواصفات اجلودة ومعايير السالمة املعتمدة دولياً، ما يؤدي لضمان سالمة 
قبل  السعودية  العربية  اململكة  داخل  املصنع  الطبي  واملنتج  اجلهاز  وفعالية  وجودة 

تسويقه داخل اململكة أوخارجها.

إصال توصيات دراسة استخدام األجهزة والمنتجات   -11
الطبية ذات االستخدام الواحد المعالجة 

يهدف املشروع إلى إيصال التوصيات واملقترحات التي أعدتها الهيئة حول دراسة 
إعادة معاجلة األجهزة واملنتجات الطبية ذات االستخدام الواحد للجهات ذات العالقة.

12- مشروع زيادة الوعي بأهمية اإلبالغ عن حوادث األجهزة 
والمنتجات الطبية ورفع كفاءة الرقابة عليها

الطبية  واملنتجات  األجهزة  حوادث  عن  اإلبالغ  ثقافة  نشر  إلى  املشروع  يهدف   
وحتديث قائمة ضباط اتصال املركز الوطني لبالغات األجهزة واملنتجات الطبية.

تنظيم دخول األجهزة والمنتجات الطبية المستثناة   -7
والمستخدمة  ألغراض غير تسويقية

يهدف املشروع إلى إعداد وحتديد ضوابط االشتراطات اخلاصة لألجهزة واملنتجات 
الطبية  واملنتجات  األجهزة  مثل  تسويقية  غير  ألغراض  املستخدمة  املستثناة  الطبية 
األجهزة   أو  طارئ  فردي  لغرض  أو  أوالتعليم  أوالبحث  أوالتدريب  للعرض  املستخدمة 
واملنتجات الطبية املصنعة ملريض بعينه أواالستيراد الشخصي لألجهزة واملنتجات الطبية.

تنظيم استيراد الكواشف المخبرية غير الطبية  -8

يجري القطاع مقارنة بني التنظيمات اخلاصة بالكواشف املخبرية غير الطبية في 
الواليات املتحدة األمريكية - دول االحتاد األوروبي - أستراليا - كندا- سنغافورة - 
يتناسب مع السوق  الهيئة للوصول إلى أفضل تنظيم  ماليزيا مع ما مت اعتماده من 

السعودي العتماده وتطبيقه على الكواشف املخبرية غير الطبية في اململكة.

تنظيم استيراد األجهزة التجميلية  -9

يجري القطاع مقارنة بني التنظيمات اخلاصة باألجهزة التجميلية واالجتماع مع 
اجلهات احلكومية ذات العالقة للمشاركة في وضع التنظيم الالزم لألجهزة التجميلية. 
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الدراسات

1- إعداد المواصفات والمتطلبات الفنية ألجهزة األشعة الغير 
طبية

أعـــد القطاع املواصفـــات الفنية اخلاصة بأجهـــزة املايكرويـــف املنزلي وأجهزة 
االســـتقبال الفضائـــي وأجهـــزة التفتيش في املطارات باســـتخدام )أشـــعة أكس( 

ونشـــر تلك املواصفـــات واملتطلبـــات لهذه األجهزة فـــي املوقع الرســـمي للهيئة. 

2- دراسات عن استخدام المواد المشتقة من الخنزير 

أجريت هذه الدراسات بعد ورود استفسارات بخصوص املواد املشتقة من اخلنزير 
املستخدمة في جهاز بالون املعدة وفي املواد املانعة للتخثر وكذلك في إصالح عيوب 
غالف وصمامات القلب واألوعية الدموية. ومت التطرق لطريقة عمل اجلهاز والبدائل 
املتوفرة وفعالية ومأمونية اجلهاز ومقارنة بني األنواع املختلفة واستنتاج مرئيات الهيئة 

العامة للغذاء والدواء.

13- مشروع الربط االلكتروني مع الجمارك

النقل الكامل ملهام تفتيش شحنات األجهزة واملنتجات الطبية باملنافذ من اجلمارك 
إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

14- تطبيق وتوسيع مجال برنامج تفتيش األجهزة والمنتجات 
الطبية ومنشآتها على جميع مناطق المملكة

تفعيل دور الهيئة الرقابي على كل منشأة تزاول نشاطاً في اململكة يتعلق باألجهزة 
واملنتجات الطبية لضمان جودة وسالمة األجهزة واملنتجات الطبية التي يتم استيرادها 
املنشآت  هذه  التزام  من  والتأكد  املنشآت  هذه  خالل  من  توزيعها  أو  تصنيعها  أو 

باشتراطات املصنعني فيما يخص نقل وتخزين األجهزة واملنتجات الطبية.

15- وضع سياسة للحد من األجهزة والمنتجات الطبية 
المقلدة والمغشوشة والسيطرة عليها

تعزيز احلماية لصحة وسالمة املرضى واملمارسني الصحيني من استخدام األجهزة 
واملنتجات الطبية املقلدة والتقليل من خطر العواقب املترتبة على استخدامها.
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ثانيًا: أنشطة التدريب:

المؤتمرات والندوات:

شارك القطاع في مؤتمرات وندوات ولقاءات علمية عدة:
شارك القطاع  في رعاية وتنظيم املؤمتر العاملي للطب اإلشعاعي الذي أقيم   .1

في مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بالرياض.
والذي  العاملي«  االقتصاد  على  املواصفات  »تأثير  مؤمتر  في  القطاع  شارك   .2

نظمه املعهد التركي للمواصفات، اسطنبول - تركيا.
شارك القطاع مبؤمتر املختبرات العربية، دبي- اإلمارات العربية املتحدة.  .٣

والتقليد  التجاري  الغش  ملكافحة  الثالث  العربي  املنتدى  في  القطاع  شارك   .٤
وحماية حقوق امللكية الفكرية، الرياض.

حضور مؤمتر »فوائد ومنافع املواصفات القياسية« بسنغافورة  .5
شارك القطاع في منتدى »اجلمعية العلمية األمريكية لألجهزة الطبية وهيئة   .6
الغذاء والدواء األمريكية التفاعلي املشترك ملواصفات وتوليف وحلول األجهزة 

واملنتجات الطبية«، هيرندون - الواليات املتحدة األمريكية.
واملنتجات  للرقابة على األجهزة  الدولي اخلامس  املؤمتر  القطاع في  شارك   .7

الطبية بالصني.

الدورات التدريبية: 

التحق منسوبو القطاع بالدورات التدريبية التالية:
التقييم السريري والتجارب السريرية لألجهزة الطبية، لوزان - سويسرا.  .1 

الشؤون التنظيمية املتقدمة لألجهزة الطبية، لندن/اململكة املتحدة.  .2 
الندوة التدريبية األولى للمنظمات الدولية لألجهزة الطبية، اليابان.  .٣ 

كفاءات الهندسة الطبية احليوية، اإلدارة التقنية وأجهزة التنفس، ماليزيا.  .٤ 

إدارة اللجان الفنية ومشاريع املواصفات، سويسرا.  .5 
التقييم والتحليل اإلكلينيكي لألجهزة الطبية، سويسرا.  .6 

كفاءات الهندسة الطبية احليوية، اإلدارة التقنية، ماليزيا.  .7 
حضور فعاليات أسبوع املواصفات AAMI، الواليات املتحدة األمريكية.  .8 

اجلودة  بنظام  اخلاصة  التنظيمات  الطبية،  واملنتجات  لألجهزة  اجلودة  نظام   .9 
الواليات   ،1٣٤85 للمعايير  الدولية  واملنظمة  األمريكية  والدواء  الغذاء  لهيئة 

املتحدة األمريكية.
املنظمة الدولية للمعايير 1٣٤58 التدقيق الداخلي لألجهزة واملنتجات الطبية،   .10 

سنغافورة.
إجراءات مطابقة األجهزة واملنتجات الطبية، أوروبا - اململكة املتحدة.  .11 

مقدمة في أنظمة األجهزة واملنتجات الطبية، اململكة املتحدة.  .12 
آلية اإلذن بالتســـويق ومتطلبـــات نظام اجلودة لألجهـــزة واملنتجات الطبية،   .1٣ 

األمريكية. املتحـــدة  الواليات 
إلى  باإلضافة  الطبية  واملنتجات  باألجهزة  اخلاصة  التنظيمات  في  مقدمة   .1٤ 

التنظيمات األوروبية املتقدمة، اململكة املتحدة.
تطبيق أنظمة األجهزة املخبرية والتشخيصية، اململكة املتحدة.  .15 

تقنيات األجهزة واملنتجات الطبية، أملانيا.  .16 
املؤمتر العاملي للرعاية الصحية للمواصفات الدولية، الدمنارك.  .17 

التصميم  الطبية في عملية  واملنتجات  باألجهزة  السالمة اخلاص  دمج نظام   .18 
و2.2،   ٣.1 نسخة   60601 للكهروتقنية  الدولية  املنظمة  بنظام  اخلاصة 

الواليات املتحدة األمريكية.
ندوة عن املنظمة الدولية للكهروتقنية - النسخة الثالثة لــ 60601، الواليات   .19 

املتحدة األمريكية.
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مرجع قياس اجلرعات اإلشعاعية، بريطانيا.  .20 
الشؤون التنظيمية الدولية، بريطانيا.  .21 

دورة مسؤول السالمة اإلشعاعية، الدمام - أمريكا.  .22 
ورشة عمل أجهزة األشعة، أمريكا.  .2٣ 

دورة مسؤول السالمة اإلشعاعية الطبية، أمريكا.  .2٤ 
التحقيق في حوادث األجهزة الطبية وإدارتها، الواليات املتحدة األمريكية.  .25 

شهادة دولية في الشؤون التنظيمية الدولية، بريطانيا.  .26 
رقابة األجهزة الطبية واحملاليل املخبرية في مرحلة ما بعد التسويق، بريطانيا.  .27 

ممارسة صيانة املعدات الطبية، بريطانيا.  .28 
الرقابة على األجهزة الطبية ما بعد التسويق، بريطانيا.  .29 

اجلودة في إدارة املخاطر وعمل اخلطط التصحيحية، سويسرا.  .٣0 
الطبية  واملنتجات  األجهزة  اعتماد  على  التقدمي  ملتطلبات  العاملية  األنظمة   .٣1 
)الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي(، كاليفورنيا - الواليات املتحدة األمريكية.

املتحدة  الواليات   - بوسطن  الطبية،  لألجهزة  األوروبي  االحتاد  متطلبات   .٣2 
األمريكية.

املتحدة  الواليات   - بنسلفينيا  الكندية،  والتنظيمات  الكيميائية  املواد  مخاطر   .٣٣ 
األمريكية.

إدارة الشؤون التنظيمية للمنتجات الطبية، ميونخ - أملانيا.  .٣٤ 
متطلبات االحتاد األوروبي لألجهزة الطبية، دبي - اإلمارات العربية املتحدة.  .٣5 

واإلحتاد  األمريكية  والدواء  الغذاء  هيئة  الطبية في  األجهزة  رقابة  متطلبات   .٣6 
األوروبي، سان دييقو - الواليات املتحدة األمريكية.

النظام األمريكي لتقييم األجهزة واملنتجات الطبية، لندن - اململكة املتحدة  .٣7 
تقييم الدراسات السريرية لألجهزة الطبية، سويسرا.  .٣8 

متطلبات االحتاد األوروبي لألجهزة الطبية، أبوظبي - اإلمارات العربية املتحدة.  .٣9 
في  املستثناه  واألجهزة  التسويق  وبعد  قبل  ما  إذن  على  التقدمي  في  مقدمة   .٤0 
النظام األمريكي ومقدمة في املنتجات الطبية املشتركة، بنسلفينيا - الواليات 

املتحدة األمريكية.

متطلبات نظام اجلودة واملارسات الصناعية، أمستردام - هولندا.  .٤1 
اململكة  النموذجي، جده، اخلبر -  التفتيش  برنامج مبادئ وسلوكيات موظف   .٤2 

العربية السعودية.
دورة تدريبية بعنوان رئيس فريق تقييم اعتماد جهات التفتيش وفقاً للمواصفة   .٤٣ 

القياسية الدولية ISO/IES 17020:2012، أملانيا.
 )ISO العاملية  اجلودة  معايير  على  التدقيق  فريق  قيادة  في  تدريبية  دورة   .٤٤ 
)13485:2003، سنغافورة - الواليات املتحدة األمريكية - بريطانيا - ماليزيا.

تعقيم األجهزة الطبية، مينيابولس - الواليات املتحدة األمريكية.  .٤5 
التحقق والتحكم في تعقيم األجهزة الطبية، امستردام - هولندا.  .٤6 

املمارسة املخبرية اجليدة، امستردام - هولندا.  .٤7 
دورات متعلقة بسلسلة التبريد اخلاصة باألجهزة واملنتجات الطبية، أملانيا.  .٤8 

دورة املشاريع االحترافية pmp، الرياض.  .٤9 
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 The International Medical Device Regulators Forum  )IMDRF(
 Medical Device Single Audit Program )MDSAP( Working Group

                     .Meeting

 AHWP TC  حضور  اجتماع  اللجنة  الفنية  التابعة  ملجموعة  التجانس  اآلسيوي  •
 واجتماع  األمانة  العامة  ملجموعة  التجانس  اآلسيوي  AHWP،  سنغافورة                 

حضور  اجتماع  املجموعة  االستشارية  التنظيمية  لألجهزة  الطبية  لوكالة   •
 الترميز  العالي  لألجهزة  الطبية -  الواليات  املتحدة  األمريكية              

املشاركة  في  اجتماعات  جلنة  العوائق  الفنية  أمام  التجارة  )TBT(  مبنظمة   •
 التجارة  العاملية  )World Health Organization   )WHO  واملنعقدة  في  مدينة 

 جنيف -  سويسرا.                   
شارك  القطاع  بحضور  أسبوع  املواصفات  الذي  تقيمه  سنوياً  اجلمعية  العلمية   •
 األمريكية  AAMI  وذلك  خالل  الفترة  29  محرم  إلى  ٣  صفر  1٤٣5هـ  ومت 
 خاللها  عقد  اجتماعات  جانبية  مع  عدد  من  اخلبراء  وممثلي  اجلهات  املختصة 
 باملواصفات  في  الواليات  املتحدة  األمريكية  كمدير  برنامج  املواصفات  في 
  )U.S Food and Drug Administration FDA( اإلدارة  األمريكية  للغذاء  والدواء 

 بهدف  بحث  سبل  التعاون  في  مجال  مواصفات  األجهزة  الطبية.                                                         
للمملكة  العربية  السعودية  دور  فاعل  في  النشاطات  الدولية  ممثلة  بقطاع  األجهزة   •
 واملنتجات  الطبية  بالهيئة  وذلك  من  خالل  مشاركة  اإلدارة  التنفيذية  للرقابة 

 والقياسات  احليوية  في  عدد  من  اللجان  الفنية  والعلمية  على  النحو التالي:                                 
عضوية  اللجنة  السعودية  األملانية.       -

عضوية  اللجنة  السعودية  النمساوية.       -
عضوية  اللجنة  السعودية  اإليطالية.       -
عضوية  اللجنة  السعودية  املصرية.        -

اللجنة  السعودية  الهولندية  املشتركة.       -
اللجنة  السعودية  البرتغالية  املشتركة.       -

عضوية  اللجنة  اإلشرافية  على  البرنامج  الوطني  لرعاية  مرضى  الفشل    -

ثالثًا: االتصاالت المحلية واإلقليمية والدولية

االتصاالت المحلية
.)SNEC( اللجنة الوطنية السعودية الكهروتقنية  .1

عضوية جلنة البصريات بغرفة الصناعة والتجارة بالرياض.  .2
السعودية  اللجنة  اجتماعات  في  املشاركة  اخلارجية،  وزارة  مع  بالتنسيق   .٣

األرجنتينية في دورتها الرابعة في الرياض.
على  واالجابة  الصحة  وزارة  من  الواردة  الطبية  واملنتجات  األجهزة  تقييم   .٤

االستفسارات ذات العالقة.
مت التواصل مع املستشارين الشرعيني في الديوان امللكي فيما يخص بعض   .5

املنتجات احملتوية على مشتقات اخلنزير.
جلنة الهيئة املشتركة مع مصلحة اجلمارك.  .6

االتصاالت اإلقليمية
اخلليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  التقييس  هيئة  اجتماعات  في  املشاركة   •

العربية وفق التالي:
املجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.  .1

شارك القطاع في اجتماعات اللجنة العامة للمواصفات.  .2
رئاسة وأمانة اللجنة الفنية اخلليجية ملواصفات األجهزة واملستلزمات   .٣

الطبية )TC11( في دورته احلالية وملدة )٣( سنوات.

االتصاالت الدولية
 Asian Harmonization حضور  االجتماع  الدوري  ملجموعة  التجانس  اآلسيوي  •

Working Party   AHWP Meeting،  كواالملبور  مباليزيا.          

حضور  اجتماع  فريق  عمل  برنامج  التدقيق  املوحد  لألجهزة  الطبية  ضمن   •
املنتدى  العاملي  لتنظيمات  األجهزة  واملنتجات  الطبية            مجموعة  ملتقى   
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 تهدف  إلى  تقدمي  الدعم  الفني  في  مجال  تنظيمات  األجهزة  واملنتجات  الطبية 
 في  مرحلتي  ما  قبل  التسويق  وما  بعد  التسويق.                                                                                         

 Asian Harmonization Workingرئاسة  مجموعة  عمل  التجانس  اآلسيوي  •
Party   )AHWP( للفترة ما بني 2012-201٤   م.

 )AHWP(  رئاسة   فرق  العمل  الفنية  ضمن  مجموعة  عمل  التجانس  اآلسيوي  •
 منذ  عام  201٤م.              

رئاسة  فريق  عمل  املجموعة  الثالثة  )WG3(  اخلاصة  بأنظمة  اجلودة  لألجهزة   •
                  .)AHWP(  الطبية  ضمن  مجموعة  عمل  التجانس  اآلسيوي 

عضوية  فريق  عمل   املنتدى  العاملي  لتنظيمات  األجهزة  واملنتجات  الطبية   •
  The International Medical Device Regulators Forum )IMDRF( 
IMDRF-SG3((  إلعداد  أنظمة  إدارة  اجلودة  لألجهزة  الطبية  كممثل  ملجموعة 

                       .)AHWP(  عمل  التجانس  اآلسيوي 
ضمن   WG01  رئاسة  فريق  العمل  املختص  بأعمال  رقابة  ما  قبل  التسويق  •

                .)AHWP(  مجموعة  عمل  التجانس  اآلسيوي 
عضوية  فريق  العمل  املختص  بأعمال  ما  بعد  التسويق  لألجهزة  واملنتجات   •

                   .)AHWP(  ضمن  مجموعة  عمل  التجانس  اآلسيوي WG04  الطبية 
عضوية  فريق  املهام  املختص  بأعمال  ما  بعد  التسويق  التابع  املنتدى  العاملي   •

                 .)IMDRF(  لتنظيمات  األجهزة  واملنتجات  الطبية 
عضو  في  أنظمة  )ISO(  كممثل  باسم  اململكة  في  فريق  العمل  الثالث  ملجموعة   •
املنتدى  العاملي  لتنظيمات   التجانس  اآلسيوي  )AHWP(  ومجموعة  ملتقى 

                        .)IMDRF(   األجهزة  واملنتجات  الطبية 
إعداد  استطالع  خاص  بأنظمة  اجلودة  لألجهزة  الطبية  ضمن  مجموعة  عمل   •

               )AHWP(  التجانس  اآلسيوي 
املشاركة  في  تطوير  املعايير  املتعلقة  بأنظمة  اجلودة  لألجهزة  واملنتجات  الطبية   •
املنتدى   ضمن  مجموعة  التجانس  اآلسيوي  )AHWP(  مع  مجموعة  ملتقى  

                          .)IMDRF(   العاملي  لتنظيمات  األجهزة  واملنتجات  الطبية 
احلصول  على  عضوية  IMDRF  كخبير  في  فريق  عمل  نظام  اجلودة  لألجهزة   •

 الطبية.             
عضو  فريق  عمل  لبرنامج  )MDSAP-IMDRF(  للتدقيق  على  األجهزة  الطبية.            •

 الكلوي  املزمن  باململكة.              
املشاركة  في  فعاليات  اجتماعات  اللجان  الفنية  الدولية  التالية:           •

-  املنظمة  الدولية  اللجنة  الفرعية  الفنية  ألجهزة  ومنتجات  البصريات    -
 للتقييس  ISO،  برلني -  أملانيا.              

اللجنة  الفنية  الدولية  ألجهزة  التخدير  والتنفس-  املنظمة  الدولية    -
 للتقييس   ISO،  زيورخ -  سويسرا.              

اللجنة  الفنية  الدولية  إلدارة  اجلودة  اخلاصة  باألجهزة  واملنتجات  الطبية    -
-  املنظمة  الدولية  للتقييس  ISO،  شيباكني -  اليابان.                 

-  املنظمة  الدولية  اللجنة  الفنية  الدولية  ألجهزة  التخدير  والتنفس    -
 للتقييس  ISO -  إنشيون -  كوريا  اجلنوبية             

اللجنة  الفنية  الدولية  إلدارة  اجلودة  اخلاصة  باألجهزة  واملنتجات  الطبية    -
-   املنظمة  الدولية  للتقييس  ISO،  فيالدلفيا -  الواليات  املتحدة  األمريكية.                   
اللجنة  الفنية  الدولية  لألجهزة  الطبية  حلقن/ إدخال  املنتجات  العالجية    -
 والقساطر  في  جسم  اإلنسان -  املنظمة  الدولية  للتقييس  ISO  ،  كومو  - 

 إيطاليا.                      
اللجنة  الفنية  الدولية  للبصريات  والضوئيات-  املنظمة  الدولية  للتقييس      -

 ISO،  برلني -  أملانيا.              
اللجنة  الفنية  الدولية  لألجهزة  املخبرية  التشخيصية- املنظمة  الدولية    -

 للتقييس  ISO  ،  تورنتو -  كندا.               
-  املنظمة  الدولية  اللجنة  الفنية  الدولية  ألجهزة  ومنتجات  األسنان    -

 للتقييس  ISO،  برلني -  أملانيا.              

تمثيل المملكة في المنظمات العالمية :
منوذج  مرجعي  لرقابة  األجهزة  واملنتجات  الطبية  في  الشرق  األوسط  بالتعاون   •
 مع  منظمة  الصحة  العاملية )World Health Organization )WHO  ممثلة  في 
 املكتب  اإلقليمي  في  جمهورية  مصر  العربية  مت  اختيار  اململكة  العربية  السعودية 
 ممثلة  بالهيئة  العامة  للغذاء  والدواء  كنموذج  مرجعي  لرقابة  األجهزة  واملنتجات 
 الطبية  في  الشرق  األوسط،  إذ  شارك  قطاع  األجهزة  واملنتجات  الطبية  في 
 ورش  العمل  التفاعلية  التي  نظمتها  املنظمة  عام  201٣م  في  جمهورية  مصر 
 العربية  وعام  201٤م  في  اجلمهورية  اللبنانية،  و201٤م  في  الصومال  والتي 
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رابعا: فرق العمل الفنية

١. اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات األجهزة والمستلزمات الطبية 
: GSO-TC 11

واملستلزمات  لالجهزة  اخلليجية  الفنية  اللجنة  وأمانة  رئاسة  القطاع  يتولى 
إعداد مواصفات خليجية لألجهزة  اللجنة مهام  وتتولى  دورتها احلالية  الطبية  في 

واملستلزمات الطبية وتبني املواصفات الدولية ذات العالقة الصادرة عن:
.ISO املنظمة الدولية للتقييس  .1 

.IEC الهيئة الدولية الكهروتقنية  .2 
.OIML املنظمة الدولية للمقاييس القانونية  .٣ 

علماً بأن اللجنة تضم في عضويتها ممثلني عن دول اخلليج العربي.

٢. اللجنة العامة لمواصفات األجهزة والمنتجات الطبية :

 ترفع اللجنة اللوائح الفنية واملواصفات القياسية للمجلس التنفيذي للهيئة وتقترح 
تشكيل وحل اللجان الفنية والفرعية وفرق العمل التابعة لها، إضافة إلى إعداد خطط 
املواصفات الربع سنوية وطويلة املدى واعتماد تقارير اللجان الفنية والفرعية وفرق العمل.

٣. فرق عمل مواصفات األجهزة والمنتجات الطبية:
تختص فرق عمل مواصفات األجهزة واملنتجات الطبية بإعداد وتبني املواصفات 

القياسية في مجال األجهزة الكهربائية الطبية.
ويشارك في إجتماعات فرق العمل واجلهات ذات العالقة وهي:

الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة.  .1 
جامعة امللك سعود.  .2 

مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث.  .٣ 
مستشفى قوى األمن بالرياض.  .٤ 

مركز األمير سلطان ملعاجلة أمراض وجراحة القلب للقوات املسلحة.  .5 
مدينة امللك فهد الطبية.  .6 

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية.  .7 
مدينة امللك عبدالعزيز الطبية باحلرس الوطني.  .8 

مستشفى امللك خالد التخصصي للعيون.  .9 
مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي.  .10 

هيئة التقييس اخلليجية.  .11 
ممثلني من اجلامعات األهلية.  .12 

ممثلني من القطاع اخلاص  .1٣ 
SFDA/( الطبية  التطبيقات  في  الكهربائية  األجهزة  مواصفات  عمل  فريق  أ. 

:)MDS/TC 62

يعنى بإعداد وتبني املواصفات القياسية في مجال األجهزة الكهربائية الطبية 
.)IEC( والصادرة عن الهيئة الدولية الكهروتقنية

:)SFDA/MDS/TC 121( ب. فريق عمل مواصفات أجهزة التخدير والتنفس
التخدير  بأجهزة  املتعلقة  الدولية  واملقاييس  املواصفات  وتبني  إعداد  يتولى 

والتنفس.
ج. فريق عمل مواصفات األجهزة املستخدمة في إدخال املنتجات العالجية جلسم 

:)SFDA/MDS/TC 84( اإلنسان وقساطر األوعية الدموية
يتولى إعداد وتبني املواصفات واملقاييس الدولية املتعلقة باألجهزة املستخدمة 

في إدخال املنتجات العالجية جلسم اإلنسان وقساطر األوعية الدموية.
:)172 SFDA/MDS/TC( د. فريق عمل مواصفات أجهزة ومنتجات البصريات

يعنى بإعداد وتبني املواصفات واملقاييس اخلاصة بأجهزة ومنتجات البصريات  
وتشمل: النظارات الطبية والشمسية وعدساتها، والعدسات الالصقة الطبية 

والتجميلية ومحاليلها.
:)SFDA/MDS/TC 106( هـ. فريق عمل مواصفات أجهزة ومنتجات األسنان

يتولى إعداد وتبني مواصفات ومقاييس منتجات الرعاية الصحية للفم وتشمل 
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طرق  األسنان،  مبنتجات  اخلاصة  املتطلبات  والسالمة،  األداء  )متطلبات 
االختبارات املعملية(.

 SFDA/MDS/TC( الطبية  واملنتجات  األجهزة  جودة  مواصفات  عمل  فريق  و. 
:)210

يعنى بإعداد وتبني مواصفات ومقاييس جودة األجهزة واملنتجات الطبية.
االختبار  وأجهزة  السريرية  املخبرية  الفحوصات  مواصفات  عمل  فريق  ز. 

:)SFDA/MDS/TC 212( التشخيصي
يتولى إعداد وتبني مواصفات ومقاييس الفحوصات املخبرية السريرية وأجهزة 

االختبار التشخيصي.

٤. فريق العمل الداخلي للدراسات السريرية لألجهزة والمنتجات 
الطبية.

٥. فريق عمل تصنيف األجهزة والمنتجات الطبية.

:)BUNDLING( ٦. فريق

يعنى بعملية جتميع األجهزة واملنتجات الطبية في نظام اإلذن بالتسويق. 
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4- تصاريح االستيراد للمواد المستخدمة في التصوير الطبي:

أصدر القطاع إذن استيراد للمواد املستخدمة في التصوير الطبي وكان عددها )9( 
طلبات خالل 1٤٣5هـ.

:)MDIL( 5- نظام إذن االستيراد لألجهزة والمنتجات الطبية

وغير  الطبية  املخبرية  للكواشف  االستيراد  إذن  تراخيص  إصدار  النظام  يتولى 
الطبية، واملواد الكيميائية والغازات إضافة إلى أجهزة التقطير. ويهدف إلى الرقابة 
األجهزة  رقابة  الئحة  ومتطلبات  الشتراطات  وفقاً  استيرادها  املزمع  الشحنات  على 

واملنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء. 

استيراد،  إذن   )782٤( هـ   1٤٣5 العام  التي أصدرت خالل  التصاريح  وبلغ عدد 
شكلت الكواشف املخبرية الطبية النسبة العظمى من تلك البنود مبا نسبته 92.5٤ % 

من التصاريح الصادرة.

شكل )١( إحصائيات نظام إذن االستيراد للعام ١٤٣٥هـ

خامسًا: األنشطة الرقابية:

1- الكشف اإلشعاعي في المنافذ:
الطبية  واملنتجات  األجهزة  على جميع  اإلشعاعي  الكشف  القطاع  منسوبو  أجرى 
والواردة من املناطق املتأثرة باحلوادث اإلشعاعية )اليابان( بالتعاون مع ممثلي القطاع 
في املنافذ. ويوضح اجلدول التالي عدد الشحنات التي جرى الكشف اإلشعاعي عليها 
خالل الفترة من بداية شهر محرم إلى نهاية السنة )1٤٣5هـ(، وبلغ  املجموع اإلجمالي  
لهذه الشحنات  )1٤2( شحنة موزعة على مختلف املنافذ احلدودية للمملكة، وتبني 

خلو جميع هذه الشحنات من التلوث اإلشعاعي.

جدول )١(

المجموع 

مطار 
الملك 
فهد 

الدولي 
بالدمام

ميناء جدة 
اإلسالمي

مطار 
الملك 

عبد العزيز 
الدولي 

بجدة

مطار 
الملك 
خالد 

الدولي 
بالرياض

1٤2 18 117 ٣ ٤ عدد الشحنات الواردة من اليابان 
والتي مت الكشف اإلشعاعي عليها

2- تصاريح االستيراد والممارسات للمواد الطبية المشعة:
أصدر القطاع بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة باألمن العام تصاريح االستيراد 
واملمارسات للمواد الطبية املشعة التي تستخدم في التشخيص والعالج الطبي وذلك 
من خالل دراسة وتقييم الوثائق الفنية والدراسات اإلكلينيكية والسريرية لهذه املواد 
قبل اإلذن بتسويقها في اململكة. ومت دراسة )٤9( طلب إذن استيراد مواد طبية مشعة 

والرفع بالتوصيات حيالها لألمن العام.

3- تصاريح االستيراد الخاصة بأجهزة إنتاج النظائر المشعة 
)السيكلوترون(:

ورفع  )السيكلوترون(،  املشعة  النظائر  إنتاج  ألجهزة  استيراد  إذن  القطاع  أصدر 
توصيات حيالها لقطاع الدواء الستكمال إجراءات ترخيص النظائر املشعة املنتجة من 

هذه األجهزة. وكان عدد األجهزة )1( خالل 1٤٣5هـ.
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:)MDNR( 8- نظام السجل الوطني لألجهزة والمنتجات الطبية

املنشآت  حصر  إلى  الطبية  واملنتجات  لألجهزة  الوطني  السجل  نظام  يهدف   
واملصنعني والوكالء واملوردين لألجهزة واملنتجات الطبية في اململكة العربية السعودية. 
حيث مت حتى نهاية العام 1٤٣5 هـ تسجيل )2.19٣( منشأة عاملة في السوق السعودي 
كما بلغت عدد األجهزة واملنتجات الطبية املقيدة من خالل النظام )199.618( جهاز 
كما  الطبية  واملنتجات  األجهزة  لقيد  طلب   )67.٤٤9( رفض  مت  كما  طبي  ومنتج 

يوضحها اجلدول التالي:
جدول )٢(

األجهزة والمنتجات الطبيةالمنشآتالحالة

219٣199618مقبول

18117٤٣غير مكتمل 

2867٤٤9مرفوض

12100حتت الدراسة 

2٤1٤268910املجموع

)MDEL( 9- نظام ترخيص منشآت األجهزة الطبية

ترغب  التي  الطبية  واملنتجات  األجهزة  منشآت  تراخيص  بإصدار  النظام  يعنى 
الطبية  واملنتجات  األجهزة  إدارة  حسن  تضمن  بحيث  احمللي،  السوق  في  بالدخول 
األجهزة  ملصانع  القانونيني  للممثلني  رخص  بإصدار  تقوم  كما  اململكة،  إلى  الواردة 

واملنتجات الطبية. ومن أهم أهداف املشروع كذلك:

امتثال املنشأة ملتطلبات املصنع مبا يخص تخزين ونقل وتركيب األجهزة التي   •

تقوم بتوريدها و / أو توزيعها.

قدرة املنشأة على القيام بتتبع األجهزة واملنتجات الطبية التي تقوم بتوريدها   •

و/ أو توزيعها. 

6- تراخيص الدعاية واإلعالن:

ثالثة محاضرات طبية في  ترخيص  الطبية على  واملنتجات  األجهزة  وافق قطاع 
خالل  من  واإلعالن  للدعاية  تراخيص  خمسة  وإصدار  واملنتجات  األجهزة  مجال 
وسائل اإلعالم. ورفض إصدار ترخيصني للدعاية واإلعالن لعدم استيفائها الشروط 

واملتطلبات اخلاصة بذلك.

:)MDMA( 7- نظام اإلذن بالتسويق لألجهزة والمنتجات الطبية

1٤٣5هـ،  خالل  طلب   )2569( مراجعة  بعد  تسويق  إذن   )1080( إصدار  جرى 
وميّكن  ليسهل  التسويق  أذن  نظام  طلبات  وتدشني خاصية جتديد وحتديث  وتفعيل 

الشركات املصنعة من جتديد وحتديث إذن التسويق املصدر لهما مسبقاً.

شكل )٢( عدد طلبات اإلذن بتسويق الجهاز الطبي

SFDA Report 2014.indb   107 4/14/15   10:51 AM



التقرير السنوي للعام المالي 1435 - 1436 هـ )2014 م(قطاع األجهزة والمنتجات الطبية 108

الطلبات التي مت رفضها والتي حتت الدراسة.

جدول )٣(

مصنع 
خارجي 
رئيسي

مصنع 
خارجي 

فرعي

ممثل 
قانوني

طلبات 
التمثيل 
القانوني

٣٤٤71857529269٣مرخص

5٣1170981٣1حتت الدراسة

11571057٤٣61197مرفوض

51٣5٣08٤10٣6٤021االجمالي

شكل )٤(

مت البدء في نظام إصدار تراخيص منشآت األجهزة واملنتجات الطبية في تاريخ 
1٤٣0/09/25هـ. وقد بلغ عدد املنشآت التي رخصت من خالل نظام ترخيص املنشآت 
)MDEL( حتى نهاية العام 1٤٣5هـ )520( منشأة. وحالياً تتم دراسة ومراجعة بيانات 

)26( منشأة. علماً بأن عدد املنشآت التي مت رفضها )171( منشأة كما يبني الشكل 
املنشآت  ترخيص  نظام  خالل  من  املسجلة  املنشآت  حلالة  تفصياًل  التالي  البياني 

لألجهزة واملنتجات الطبية.

شكل )٣(

) MDEL-AR ( 10- نظام الممثل القانوني للمصنعين

يهدف النظام إلى إصدار التراخيص اخلاصة باملمثلني القانونيني للمصنعني من 
خالل النظام االلكتروني لترخيص منشآت األجهزة واملنتجات الطبية بحيث يكون لكل 
مصنع خارجي ممثل قانوني داخل اململكة العربية السعودية والذي ميثل املصنع في 
بعض املهام التي حتددها الهيئة العامة للغذاء والدواء. كما يوضح اجلدول التالي عدد 
املنشات املسجلة في نظام التمثيل القانوني وعدد الطلبات التي مت اعتمادها وكذلك 
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11- تصنيف المنتجات

قام القطاع بتصنيف املنتجات ودراستها وتقييمها ملعرفة ما مدى خضوعها لالئحة 
رقابة األجهزة واملنتجات الطبية حيث مت دراسة ما يزيد عن )677٤( منتج مت تصنيفها 

وفقاً ملهام ومسؤوليات القطاع كما يوضحها الرسم التالي:

 

شكل )٥(

12- بالغات الحوادث خالل 1435هـ:
خالل  الطبية  واملنتجات  األجهزة  وحوادث  مشاكل  لبالغات  اإلجمالي  العدد  بلغ 

1٤٣5هـ )76( بالغاً. وفي ما يلي بعض املعلومات عن هذه البالغات:

أ- بالغات الحوادث حسب مصدرها:
يوضح اجلدول التالي بالغات احلوادث حسب مصدرها، ومن خالله نالحظ أن 
بني  توزعت   )%25( و  الطبية  الشركات  كان مصدرها  احلوادث  بالغات  من   )%75(
بالغات من مقدمي الرعاية الصحية ومن مستخدمي األجهزة واملنتجات الطبية املعدة 

لالستخدام املنزلي وكذلك فريق املركز الوطني لبالغات األجهزة واملنتجات الطبية.

جدول )٤(

عدد بالغات مصدر بالغ الحادثة
النسبةالحوادث

75%57شركة طبية

15.8%12منشآت الرعاية الصحية

5.٣%٤االستخدام املنزلي

٣.9%٣فريق املركز الوطني، لبالغات األجهزة واملنتجات الطبية

100%76اإلجمالي الكلي
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شكل )٦( عدد بالغات الحوادث مصدر البالغ

ب- بالغات الحوادث حسب الحاالت الناتجة عنها وموقع الحادثة:
يوضح اجلدول عدد بالغات احلوادث الواردة للمركز الوطني لبالغات احلوادث 

حسب احلالة الناجتة عن احلادثة وموقعها 

جدول )٥(

الحالة الناتجة 
عن الحادثة

موقع الحادثة
اإلجمالي 

%الكلي داخل 
المملكة

خارج 
المملكة

1٤.5%6511وفاة

10.5%٣58جروح

11.8%٤59مهددة للحياة

10.5%268تنومي

2.6%112تدخل جراحي

6.6%505أخرى )خطرة(

٤٣.٤%2211٣٣التوجد أصابة

100%٤٣٣٣76اإلجمالي الكلي

ج- حالة بالغات الحوادث:

عام  املستقبلة خالل  البالغات  من  حادثة(  بالغ   58(  %76.٣ وإغالق  متابعة  مت 
1٤٣5هـ، ومازال 2٣.7% )18 بالغ حادثة( حتت املتابعة.

13- التحقيق في بالغات عن األجهزة التالية:

واملنتجات  األجهزة  لبالغات  الوطني  للمركز  الواردة  البالغات  في  القطاع  حقق 
الطبية، ومنها:

أ- جهاز فحص الفيروسات )األمراض الوبائية(:

تلقت الهيئة بالغاً حول عدم دقة جهاز لفحص الفيروسات يستخدم لفحص العمالة 
في أحد العيادات اخلاصة. ومت مباشرة التحقيق والتواصل مع املمثل القانوني للشركة 
املصنعة، كما حصل فريق التحقيق على عينات معروفة النتائج وعمل حتليل لها على 
اجلهاز محل الشكوى وأظهرت النتائج دقة اجلهاز، وأرسلت الشركة املصنعة مهندسني 

لفحص اجلهاز، ومت تزويد الهيئة بتقرير مفصل يثبت أن اجلهاز يعمل بشكل سليم.

ب- ناقلة مرضى متحركة:

تلقت الهيئة بالغاً حول وجود كسر في عجلة السرير لم تنجم عنه إصابة للمريض، 
وبعد مباشرة التحقيق وجمع املعلومات الالزمة تبني وجود سوء استخدام من قبل أحد 

مقدمي الرعاية الطبية.

ج- أجهزة نظام الحقن الوريدي:

حساس  تعطل  تبني  الوريدي  احلقن  جلهاز  الشركة  من  الدورية  الصيانة  أثناء 
الضغط الداخلي، ما أدى إلى انقطاع أوتوقف عملية احلقن الوريدي، ويعتبر تأخير 
أوتوقف العالج مبثابة أسوأ احلاالت املمكنة لتصحيح عمل اجلهاز التي قد ينجم عنها 

ضرر كبير أوحدوث وفاة - ال سمح الله -، واستبدلت الشركة حساس الضغط.

د- وحدة شاشة مراقبة المريض:

تلقت الهيئة بالغاً حول وجود شاشة ملراقبة املريض تعطي قراءات حيوية بعد وفاة 
رضيع موصول على الشاشة، وبعد مباشرة التحقيق تبني أنه لم يتم توصيل حساس 
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قياس نسبة األكسجني في الدم - واملوصل في قدم الرضيع - بطريقه سليمة ولم يتم 
عزله عن الضوء، حيث أن مستقبل احلساس يتأثر باإلضاءة ما أعطى قراءات غير 

صحيحة.

هـ- جهاز قياس نسبة السكر في الدم:

تلقت الهيئة بالغاً من أحد املواطنني مفاده أن جهاز قياس نسبة السكر في الدم 
يعطي قراءات غير صحيحة، وباشرت الهيئة التحقيق والتواصل مع الشركة املصنعة 
الصحيحة  الطريقة  وشرح  املستخدم  مع  التواصل  وجرى  سليم،  اجلهاز  أن  فاتضح 

لالستخدام.

و- جهاز تقويم اعوجاج العمود الفقري:

تقومي  تثبيت  الطبية حول كسر في  الرعاية  من أحد مقدمي  الهيئة بالغاً  تلقت 
املتابعة  حالياً حتت  والبالغ  العملية،  إجراء  من  بعد سنتني  الفقري  العمود  اعوجاج 

والتحقيق.

ز- أجهزة نظام الحقن الوريدي:

تلقت الهيئة بالغاً حول وجود عطل في صوت إنذار جهاز احلقن الوريدي وعدم 
ثم مت  واستبدالها،  الداخلية  القطع  بعض  تلف  تبني  التحقيق  وبعد  البطارية،  شحن 

فحص اجلهاز واجتيازه الختبارات السالمة وكفاءة العمل.

ح- حافظة أنسولين:

تلقت الهيئة بالغاً من أحد املواطنني حول عدم فعالية حافظة األنسولني، وباشرت 
بطريقة  املستخدم  معرفة  عدم  فاتضح  املستخدم  مع  والتواصل  التحقيق  الهيئة 

االستخدام، حالياً حتت املتابعة مع الشركة الصانعة.

ط- مضخة حقن وريدية:
 تلقت الهيئة بالغاً من أحد مقدمي الرعاية الطبية بتغير مفاجىء في إعدادات 
وبيانات  اجلهاز  وبعد فحص  للمريض،  املعطى  السائل  لكمية حجم  املدخلة  األرقام 
تغيير  تبني  باحلادثة  املتعلقة  املعلومات  وجمع  اجلهاز  ذاكرة  في  املخزنة  األحداث 

إعدادات اجلهاز من قبل أحد العاملني في املستشفى ذاته.

ي- وحدة شاشة مراقبة المريض:

تلقت الهيئة بالغاً من أحد مقدمي الرعاية الطبية حول اختفاء القراءات احليوية 
التحقيق  وبعد  العمل،  عن  املريض  مراقبة  شاشة  وتوقف  مفاجئ  بشكل  للمريض 
والتواصل مع الشركة اتضح وجود خلل مصنعي في النسخة احملدثة لبرمجة اجلهاز 
وجرى إصالحها، وأصدرت الشركة املصنعة إشعار إنذار حماية وسالمة ميداني على 
متابعة  ويجري  السعودية  في  الصحية  واملراكز  املستشفيات  جلميع  ونشره  اجلهاز 

املوضوع مع الشركة املصنعة لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية.

ك- جهاز إزالة الرجفان القلبي:

تلقت الهيئة بالغاً حول وفاة مريض أثناء استخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي، 
وتواصل فريق التحقيق مع الشركة وطلب تزويده بسجل األعطال من تاريخ احلدث، 

والبالغ حالياً حتت املتابعة والتحقيق.

ل- وحدة شاشة مراقبة المريض:

تلقت الهيئة بالغاً عن سقوط شاشة مراقبة املريض، فباشرت التحقيق والتواصل 
مع الشركة، واتضح بأن العيب كان من الذراع احلامل املثبت للشاشة ألنه غير مصرح 
مراقبة  شاشات  من  كبير  عدد  اكتشاف  مت  كما  للجهاز،  الصانعة  الشركة  قبل  من 
في  احلاملة  األذرعة  جميع  تغير  على  العمل  ويجري  ذاته،  الذراع  تستخدم  املريض 
املستشفى والتأكد من باقي املستشفيات، والبالغ حالياً حتت املتابعة لضمان اتخاذ 

وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية .

م- جهاز تحليل الخاليا البيضاء في الدم:
الرعاية الطبية حول عدم تصريف السوائل  من أحد مقدمي  الهيئة بالغاً  تلقت 
والتواصل مع الشركة اتضح  التحقيق  أثناء االستخدام وبعد  املستخدمة في اجلهاز 
للجهاز  الصمام وإجراء فحص  وجود عيب في أحد صمامات اجلهاز ومت استبدال 

فتبني أنه يعمل بشكل سليم.

س- نظام دعم الجهاز التنفسي والدوري:

تلقت الهيئة بالغاً من أحد مقدمي الرعاية الطبية عن توقف اجلهاز عن العمل، ومت 
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مباشرة التحقيق من قبل الهيئة والتواصل مع الشركة واتضح وجود عيوب في برمجيات 
النظام ما استدعى إجراء ترقية النظام، وتبني انه يعمل بشكل سليم بعد فحصه.

ع- ناقلة مرضى متحركة:

تلقت الهيئة بالغاً من أحد مقدمي الرعاية الطبية عن وجود مشاكل متعلقة بنظام 
التحقيق والتواصل  الهيئة  الناقالت املتحركة وباشرت  الهيدروليكي لعدد من  الرافعة 
مع الشركة املصنعة، واتضح وجود عيب مصنعي في نظام الرافعة الهيدروليكي وجرى 
استبدال جميع أنظمة الرافعة الهيدروليكية للناقالت املتحركة، وأصدرت الشركة املصنعة 
إشعار إنذار حماية وسالمة ميداني على اجلهاز ونشره جلميع املستشفيات واملراكز 
الصحية في اململكة وجاري املتابعة مع الشركة املصنعة لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية.

ف- مضخة أنسولين:
تابعة  صيدلية  في  للبيع  معروضة  أنسولني  مضخة  بوجود  بالغاً  الهيئة  تلقت 
ملستشفى خاص وتبني عدم تسجيلها في السجل الوطني لألجهزة واملنتجات الطبية 
وعدم حصولها على اإلذن بالتسويق، فطالبت الهيئة بتسجيل املنتج الطبي في السجل 
وخالل  بالتسويق  اإلذن  على  واحلصول  الطبية  واملنتجات  الطبية  لألجهزة  الوطني 
ثالثني يوماً من تاريخه، وتبني أنه مت بيع ثالثة أجهزة وجرى حتريز 26 جهازاً من قبل 
فريق التفتيش بالهيئة، كما زار فريق التحقيق املستشفى اخلاص واجتمع مع املسؤول 

وأفاد باستعداده إلعادة تصدير باقي األجهزة احملرزة، والبالغ حالياً حتت املتابعة.

ص- دباسة طبية:

تلقت الهيئة بالغاً من أحد مقدمي الرعاية الطبية عن وجود مشكلة في استخدام 
جهاز دباسة طبية أثناء إجراء عملية جراحية لم تقم بتدبيس املعدة، وتواصل فريق 
الشركة  إلى  وإرسالها  البالغ  مصدر  من  عينة  وتسلم  املصنعة  الشركة  مع  التحقيق 
يعمل بشكل  أن اجلهاز  التقرير  واتضح من  البالغ،  التحقق من صحة  ليتم  املصنعة 
املعلومات  التعبئة، ومن  املستخدمة إلعادة  الدبابيس  تكمن في  املشكلة  وكانت  سليم 
التي جمعها فريق التحقيق تبني وجود مشكلة في التخزين مبستودع الشركة املوزعة 
وطالبت الهيئة بتصحيح وضع املستودع خالل فترة محددة، لكن املوزع لم يتجاوب ما 

أدى إلى تعليق رخصة الشركة املوزعة.

14- الحصر والنشر:

بلغ إجمالي إشعارات إنذارات السالمة اجلديدة واحملدثة على األجهزة واملنتجات 
التي جمعت من مراكز إنذارات السالمة بالهيئات الرقابية واملنظمات العاملية خالل 
العام 1٤٣5هـ )77٣9( إشعار إنذار سالمة، حيث كان )50٤9( منها حتديث إشعارات 

إنذارات سالمة سابقة و)2690( إشعارات إنذارات سالمة جديدة.

إشعارات إنذارات السالمة:
متكن القطاع خالل عام 1٤٣5 هـ من جمع ومتابعة )2690( إشعار إنذار سالمة 
عام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة   %٣0.5 قدره  بارتفاع  وذلك  املصدر(  )حسب  جديد 
عام  التي جمعت خالل  السالمة  إنذارات  تفصيل إلشعارات  يلي  ما  وفي  1٤٣٤هـ. 

1٤٣5هـ.

جدول )٦(

المصدر

إجمالي 
عدد 

إشعارات 
السالمة

النسبة

)BfArM( 9%2٣6املعهد الفيدرالي لألدوية واألجهزة الطبية بأملانيا

)Swissmedic( 6%15٤الوكالة السويسرية للمنتجات العالجية

)TGA( 10%268إدارة املنتجات العالجية األسترالية

)ECRI( 8%228معهد أبحاث رعاية الطوارئ

)FDA( ٤9%1٣22إدارة الغذاء والدواء األمريكية

)Healthy Canadians( 1%17صحة كندا

HPRA 1%28منظمة رقابة املنتجات الصحية األيرلندية

)MHRA( 10%26٤وكالة رقابة األدوية واملنتجات الصحية البريطانية

)NCAR( ٣%90نظام تبادل إشعارات السالمة التابع لفريق التجانس العاملي

)NCMDR( ٣%8٣املركز الوطني لبالغات األجهزة واملنتجات الطبية

100 %2690املجموع
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التالي إشعارات إنذارات السالمة من إجمالي إشعارات إنذارات  يوضح اجلدول 
السالمة اجلديدة حسب مصدرها

جدول )٧(

المصدر
عدد 

إشعارات 
السالمة 
الحصرية

إجمالي 
إشعارات 
السالمة

نسبة 
إشعارات 

إنذارات 
السالمة 
الحصرية

)BfArM( ٣0%692٣٣املعهد الفيدرالي لألدوية واألجهزة الطبية بأملانيا

)Swissmedic( 11%16151الوكالة السويسرية للمنتجات العالجية

)TGA( 28%75268إدارة املنتجات العالجية األسترالية

)ECRI( 28%62225معهد أبحاث رعاية الطوارئ

)FDA( 50%6511٣1٣إدارة الغذاء والدواء األمريكية

)Healthy Canadians( 56%1018صحة كندا

HPRA ٤6%1٣28منظمة رقابة املنتجات الصحية األيرلندية

)MHRA( 21%5626٤وكالة رقابة األدوية واملنتجات الصحية البريطانية

نظام تبادل إشعارات السالمة التابع لفريق التجانس العاملي 
)NCAR(٣٣88%٣8

)NCMDR( 12%108٣املركز الوطني لبالغات األجهزة واملنتجات الطبية

٣7%9952671املجموع

شكل )٧( عدد إشعارات السالمة الحصرية

15- المتابعة واالتصاالت:
إنذار  إشعار   )58٣8( متابعة  واالتصاالت خالل 1٤٣5هـ من  املتابعة  متكن قسم 

سالمة جديد ومتابعة )٣95( إشعار إنذار سالمة محدث.

مت خالل 1٤٣5هـ إغالق )2261( إشعار إنذار سالمة جديد و)1٣7( إشعار إنذار 
سالمة محدث بعد التأكد من تطبيق اإلجراءات التصحيحية الالزمة واستيفاء جميع 

متطلبات إغالق إشعار إنذار السالمة من قبل الشركات املعنية.
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جدول )٨( أمثلة على متابعة بعض حاالت إشعارات إنذار السالمة عالية الخطورة: 

اإلجراء / نتائج التحقيقطبيعة المشكلةاسم الجهازم

1 )CEREFORM® حشوات مادة السيليكون
breast implants and sizers(

تبعاً اليقاف )CE Mark( ألسباب تنظيمية، ستخضع تلك احلشوات 
لوقف التسويق بسبب مشاكل بالتعقيم.

تواصل القطاع مع الشركة التي باعت هذا املنتج الطبي في اململكة لسحبه من السوق احمللية 
وإعادة تصديره للشركة الصانعة، ومت التعرف على عدد احلشوات املتأثرة بهذا اإلشعار 

والبالغ عددها ٣2٣ منتج طبي موزعة على 15 مقدم رعاية صحية، وقام القطاع مبتابعة تنفيذ 
اإلجراءات املوصى بها من قبل الشركة الصانعة.

2
استخدام العدسات املزروعة في عمليات 

 AcrySof CACHET تصحيح النظر من نوع
PHAKIC Lens

أشارت حتاليل البيانات السريرية التي أجرتها الشركة لتقييم سالمة 
عدسات )AcrySof CACHET PHAKIC Lens( إلى وجود ارتفاع في 
عدد حاالت فقدان اخللية البطانية )ECL( مع املرضى الذين يعانون من 

قصر النظر )قرب النظر( الشديد. 

تواصل القطاع مع الشركة التي باعت هذا املنتج الطبي في اململكة واالتفاق على تبليغ أطباء 
العيون بإيقاف استخدام هذه العدسات في عمليات تصحيح النظر والتحذير من ذلك والقيام 

بجميع اإلجراءات التي تضمن سالمة املرضى.

٣ )WHITEsmile HOME منتج تبييض االسنان
WHITENING(

عدم كفاية معلومات االستخدام على  البطاقة التعريفية والغالف 
اخلارجي للمنتج والتي توضح تعليمات االستخدام إضافة إلى أن املنتج 

البد أن يعطى من قبل طبيب األسنان فقط

نشر القطاع هذا التحذير في موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء وكذلك في الصحف احمللية 
لتحذير أفراد املجتمع والعاملني في القطاع الصحي من استخدام هذا املنتج، كما مت التواصل 
مع الشركة التي باعت هذا املنتج الطبي في اململكة، والتعرف على عدد ما بيع من هذا املنتج 

والبالغ 1٣85، واالتفاق مع الشركة على تطبيق اإلجراءات املوصى بها من قبل الشركة املصنعة، 
وقام القطاع مبتابعة تنفيذ تلك اإلجراءات.

٤
 )Giraffe and Panda جهازي

 Resuscitation Systems with
)Blenders، واملستخدمة في االنعاش القلبي 

الرئوي حلديثي الوالدة

وجود خطر من عكس مدخل الهواء مع مدخل األوكسجني أثناء عملية 
التصنيع

تواصل القطاع مع الشركة التي باعت هذه األجهزة في اململكة للتأكد من تبليغ مقدمي الرعاية 
الصحية الذين ميلكون هذه األجهزة والبالغ عددها 20٣ جهاز موزعة في 22 مستشفى، وجاري 

العمل مع الشركة على تطبيق جميع اإلجراءات املوصى بها من قبل الشركة املصنعة.

سماعات األذن الطبية لضعف السمع 5
)Siemens Prisma 2K Hearing Aid(

سهولة وإمكانية فتح مكان تواجد البطارية من قبل الطفل أوالرضيع 
والتي توضع خلف األذن.

تواصل القطاع مع الشركة التي باعت هذا املنتج الطبي في اململكة، ومت التعرف على عدد 
األجهزة املتأثرة بهذا اإلشعار والبالغ عددها 8أجهزة، والتأكد من تطبيق اإلجراءات املوصى بها 

من الشركة املصنعة.

6
 HeartMate( II جهاز نظام حتكم هارت ميت
II System Pocket Controller( واملستخدم 
مع النظام املساعد للبطني األيسر املزروع هارت 

LVAS Implant KitHeartMate II( II ميت

قد يواجه املستخدمون صعوبة في تبديل جهاز التحكم الرئيسي إلى 
جهاز التحكم االحتياطي، ما قد يؤدي إلى مضاعفات تهدد احلياة وذلك 
بعد تلقي الشركة املصنعة تقارير عن وفاة ٤ أشخاص وإصابة 5 آخرين 

بفقدان مؤقت للوعي أوغيرها من أعراض نقص انسياب الدم لدى 
تبديلهم جلهاز نظام التحكم.

تواصل القطاع مع الشركة التي باعت اجلهاز الطبي في السوق، حيث مت التعرف على عدد 
األجهزة املتأثرة والبالغ عددها 29 جهازاً بهذا اإلشعار وتبليغ ٣ مستشفيات متأثرة بالتقيد 
بالتعليمات والتوصيات املقترحة من املصنع وتدريب املرضى ومقدمي الرعاية الصحية على 

هذه التوصيات حفاظاً على صحة وسالمة املرضى، وقام القطاع مبتابعة تنفيذ تلك اإلجراءات.

7
 )AcuFocus™ Inc( مصنع أكوفوكس إنك

حول استخدام بعض تطبيقات الليزر للمرضى 
الذين زرعت لهم عدسات من العالمة التجارية 

)KAMRA™( كامرا

العدسات املزروعة من العالمة التجارية كامرا  )™KAMRA(تستخدم 
لعالج قصر النظر الشيخوخي، والتي اكتشف أنها قد تقلص األبعاد 
احمليطية للعدسة عن حجمها األصلي، وظهور أدلة على وجود حفر 

سطحية مع تغيرات في اللون البؤري، وتسبب بضرر حراري بليغ للعدسة 
وضرر ثانوي للشبكية بعد استخدام أنواع معينة من تقنيات الليزر في 

وجود عدسة من طراز كامرا.

حذر القطاع أفراد املجتمع والعاملني في القطاع الصحي من استخدام هذا املنتج في وقت 
مبكر، وتواصل مع الشركة التي باعت هذا املنتج الطبي في اململكة وجاري العمل معها على 

القيام بجميع اإلجراءات التي تضمن سالمة املواطنني، وقام القطاع مبتابعة تنفيذ تلك 
اإلجراءات املوصى بها من قبل الشركة الصانعة.

طقم لنفخ البالونات لتوسيع الشرايني 8
 (Flamingo Inflation device)

وجود تشققات في التغليف اخلارجي واملكون من بليستر ما يؤدي إلى 
تلوث اجلهاز.

تواصل القطاع مع الشركة التي باعت هذا املنتج الطبي في اململكة، ومت التعرف على عدد 
األجهزة املتأثرة بهذا اإلشعار والبالغ عددها 5٤6 جهازاً، والتأكد من سحبها من األسواق 

واستبدالها بأجهزة أخرى ذات تغليف سليم ومعقم. 

9  )Ethiconجهاز إزالة اخلاليا السرطانية
Morcellation Devices

عند االستخدام في عمليات استئصال الرحم أواستئصال الورم العضلي 
للنساء اللواتي لديهن أورام ليفية رحمية، فإن عملية التقطيع تشكل 

خطر انتشار خاليا سرطانية لم تكن متصورة، السيما األورام اللحمية 
الرحمية خلف الرحم.

تواصل القطاع مع املستشفيات املتأثرة والبالغ عددها 1٤ مستشفى ومت إبالغ جميع مديريات 
وزارة الصحة في مناطق اململكة عن طريق خطابات رسمية بعدم استخدام األجهزة بتاتاً 

وانتظار سحبها من قبل املمثل القانوني وجاري العمل مع املمثل القانوني على سحب جميع 
األجهزة الطبية من املستشفيات املتأثرة وتطبيق اإلجراءات املوصى بها من الشركة املصنعة، 

وقام القطاع مبتابعة تنفيذ تلك اإلجراءات املوصى بها من قبل الشركة الصانعة.

10
 Minicap Extended life PD Transfer set

)with twist clamp والذي يستخدم لنقل 
السوائل خالل غسيل الكلى

وجود تقارير عن وجود مشكلة في التوصيل قد تؤدي إلى تسرب وتلوث 
مسار السوائل ما قد يؤدي إلى التهاب الصفاق.

جرى التواصل مع الشركة التي باعت هذا املنتج الطبي في اململكة، والتعرف على عدد األجهزة 
املتأثرة بهذا اإلشعار والبالغ 582 جهاز، والتأكد من سحبها من األسواق وإتالفها.

يراقب القطاع أداء مكاتب التحقق من املطابقة واعداد معايير الكوادر الفنية العاملة بها. 
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أ- إحصائيات تفتيش المنشآت:

جدول )١٠( بيان بمجموع الزيارات التفتيشية على المنشآت وأنواعها خالل ١٤٣٥هـ

المجموععدد الزياراتنوع الزيارةالمنطقة

منطقة الرياض

98منشآت حديثة

٣69
200تفاعلية

٤٤احترازية

27إعادة تقييم

منطقة 
مكة المكرمة

57منشآت حديثة

2٤6
112تفاعلية

65احترازية

11إعادة تقييم

المنطقة 
الشرقية

21منشآت حديثة

79
٤9تفاعلية

٤احترازية

5إعادة تقييم

المجموع

176منشآت حديثة

69٤
٣61تفاعلية

11٣احترازية

٤٣إعادة تقييم

16- التفتيش:

يقوم القطاع بالتفتيش على املنشآت التي ترغب في احلصول على رخصة منشأة 
لألجهزة واملنتجات الطبية من قبل الهيئة، وكذلك األجهزة واملنتجات الطبية املباعة 
واشتراطات  مواد  على  استناداً  البيع  ونقاط  طريق املنشآت  عن  احمللي  السوق  في 
عدد  وبلغ  لها.  املكملة  اإلجرائية  والقواعد  الطبية  واملنتجات  األجهزة  رقابة  الئحة 
الزيارات التفتيشية )870( زيارة ضبطت خاللها أجهزة ومنتجات طبية مخالفة بلغ 

عددها أكثر من )1.900.000( منتج حتى نهاية 1٤٣5هـ.

جدول )٩( عدد الزيارات التفتيشية على المنشآت لعام ١٤٣٥هـ حسب نوع الزيارة:

المجموع إعادة 
التقييم

زيارات 
احترازية

زيارات 
تفاعلية

زيارات لمنشآت 
حديثة

69٤ ٤٣ 11٤ ٣61 176

شكل )٨(
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أسباب الضبط

عدد 
المنشآت 
المضبوط 

بها 
المنتجات

الكمية

527منتج طبي مقلد

5172608سوء تخزين

11058سوء تخزين + عدم االلتزام باشتراطات الهيئة

187٣٣0عدم وجود تعليمات االستخدام باللغة العربية ملنتج طبي منزلي

17٤0احتواء حقيبة إسعافية على منتجات طبية منتهية الصالحية

1600طريقة النقل مخالفة ملواصفات املصنع )تعرض ألشعة الشمس(

16عبث بامللصق

161522عدم احلصول على التراخيص الالزمة من الهيئة

110٤8عدم وجود اسم املصنع على املنتج

MDNR 11582عدم وجود اسم املصنع ووجود رقم السجل الوطني

1٤225٤٤1عدم وجود بيانات املصنع

12260عدم وجود تاريخ االنتهاء على املنتجات

عدم وجود رخصة من قبل الهيئة ملزاولة بيع املنتجات الطبية +عدم 
وجود رقم التشغيلة على الكرتون اخلارجي +عدم وجود تعليمات 

االستخدام باللغة العربية ملنتج طبي منزلي
17

228٤7عدم وجود معلومات املصنع

1٣0ال يوجد أي معلومة على املنتج

2٤6ال يوجد بطاقة تعريفية

ال يوجد رقم تشغيله وال معلومات املصنع على املنتجات داخل 
18٣1000الكرتون

اململكة.  مناطق  مبختلف  مدينة   )18( على  جغرافياً  التفتيشية  الزيارات  توزعت 
الرسم البياني التالي يوضح عدد الزيارات التفتيشية لكل مدينة في 1٤٣5هـ

شكل )٩(

جدول )١١( المنتجات المخالفة المضبوطة خالل تفتيش المنشآت ١٤٣٥هـ

أسباب الضبط

عدد 
المنشآت 
المضبوط 

بها 
المنتجات

الكمية

19129050منتجات طبية منتهية الصالحية

٣99عينات للدراسة

22065أتربة على منتجات معقمة

81091منتجات طبية تالفة
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ب- إحصائيات التفتيش على األجهزة والمنتجات الطبية:

يتم إستالم طلبات التفتيش على األجهزة الطبية املقلدة أو املخالفة إلشتراطات 
الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية والقواعد اإلجرائية املكملة لها والتحقق من 

أوضاع تلك األجهزة وعمل التقارير الالزمة.

كما حضر مفتشو القطاع عمليات إتالف منتجات طبية مخالفة إضافة لزيارات 
تفتيشية للتأكد من إكمال اخلطة التصحيحية ملنتجات مخالفة الشتراطات البطاقة 

التعريفية، اجلدول التالي يبني عدد الزيارات التي متت خالل 1٤٣5 هـ:

جدول )١٢(

مجموع الزيارات معاينة البطاقة التعريفية حضور عملية إتالف

106 70 ٣6

جدول )١٣( المنتجات المخالفة المضبوطة خالل تفتيش األجهزة والمنتجات الطبية ١٤٣٥هـ

أسباب الضبط

عدد 
المنشآت 
المضبوط 

بها 
المنتجات

الكمية

عدم احلصول على التراخيص الالزمة من الهيئة العامة للغذاء 
٤55651والدواء

عدم احلصول على التراخيص الالزمة من الهيئة العامة للغذاء 
215511والدواء + اشتباه في جودة املنتج

٣151عدم وجود اسم الشركة الصانعة على املنتج

9991عدم وجود تعليمات االستخدام باللغة العربية ملنتج طبي منزلي

81٤2٣منتج طبي مقلد

أسباب الضبط

عدد 
المنشآت 
المضبوط 

بها 
المنتجات

الكمية

1٣895ال يوجد رقم تشغيلة

11ال يوجد رقم تشغيلة وال تاريخ االنتهاء

118٤مخالفة اشتراطات التخزين

منتجات معقمة منتهية الصالحية يعاد تغليفها وإعادة بيعها على أنها 
215180جديدة

وجود األجهزة في صناديق مغلقة ومكتوب عليها قطع غيار بدون ذكر 
110املصنع أو أي بيانات

26٣929وجود رقم MDNR على العبوات

1٤عدم وجود تعليمات باللغة العربية أواالجنليزية

11٣عدم مطابقة رقم التشغيلة بني اجلهاز والبطاقة التعريفية

1291٣٤0غير مطابقة الشتراطات الفسح

1٣980مخالفة شروط التخزين - عدم وجود معلومات املصنع

105٤25عدم وجود معلومات املصنع + عدم وجود بيانات املنتج

عدم وجود بيانات املصنع + عدم وجود تعليمات االستخدام باللغة 
221العربية ملنتج طبي منزلي

1219ازدواجية البطاقة التعريفية 

عدم وجود معلومات املنتج + عدم وجود تعليمات االستخدام باللغة 
1٤09العربية ملنتج طبي منزلي

601825067املجموع
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أسباب الضبط

عدد 
المنشآت 
المضبوط 

بها 
المنتجات

الكمية

10٤62منتجات طبية منتهية الصالحية

اسم املصنع في الغالف اخلارجي غير مطابق السم املصنع املدون 
1٤٣72على املنتج الداخلي وعدم وجود رخصة إذن بالتسويق

1٣٣الكرتون اخلارجي للمنتج األصلي ولكن املنتج مقلد

12انتهاء الصالحية وعدم وجود بطاقة تعريفية

116عدم وجود بطاقة تعريفية واشتباه في جودة املنتج

22172عدم وجود بيانات املصنع 

عدم وجود بيانات املصنع ورقم التشغيلة وتاريخ االنتهاء على العبوة 
115٣90الداخلية

عدم وجود تعليمات االستخدام باللغة العربية ملنتج طبي منزلي وعدم 
25وجود بطاقة تعريفية للمنتج

980٤عدم وجود رخصة إذن بالتسويق

عدم وجود رخصة إذن بالتسويق + عدم وجود بيانات باللغة العربية 
٣158على املنتج

عدم وجود رخصة إذن بالتسويق + عدم وجود تعليمات االستخدام 
112باللغة العربية ملنتج طبي منزلي

1٤67عدم وجود رخصة إذن بالتسويق + عدم وجود لغة عربية على املنتج

158عدم وجود غالف خارجي للمنتج

أسباب الضبط

عدد 
المنشآت 
المضبوط 

بها 
المنتجات

الكمية

ال يوجد اسم املصنع + عدم احلصول على التصاريح الالزمة من 
16888الهيئة العامة للغذاء والدواء

11لدراسة جودة املنتج

٤125منتج مخالف )مخصص للسوق األمريكي فقط(

11اشتباه في حالة غش جتاري

152عدم وجود معلومات املصنع - اشتباه منتج مقلد

115سوء تخزين

1٣89مخالف الشتراطات البطاقة التعريفية

711051٤9املجموع

ج- إحصائيات التفتيش الميداني:

جدول )١٤( المنتجات المخالفة المضبوطة خالل تفتيش األجهزة والمنتجات الطبية ١٤٣٥هـ

أسباب الضبط

عدد 
المنشآت 
المضبوط 

بها 
المنتجات

الكمية

1155651عدم احلصول على التراخيص الالزمة من الهيئة العامة للغذاء والدواء

عدم احلصول على التراخيص الالزمة من الهيئة العامة للغذاء والدواء 
215511+ اشتباه في جودة املنتج

٣151عدم وجود اسم الشركة الصانعة على املنتج

10105٣عدم وجود تعليمات االستخدام باللغة العربية ملنتج طبي منزلي
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أسباب الضبط

عدد 
المنشآت 
المضبوط 

بها 
المنتجات

الكمية

11لدراسة جودة املنتج

٤125منتج مخالف )مخصص للسوق األمريكي فقط(

11اشتباه في حالة غش جتاري

152عدم وجود معلومات املصنع - اشتباه منتج مقلد

115سوء تخزين

1٣89مخالف الشتراطات البطاقة التعريفية

89106028املجموع

د- الغش والتقليد:

خالل اجلوالت التفتيشية رصد مفتشوا القطاع وضبطوا أجهزة ومنتجات طبية 
مغشوشة ومقلدة، منها )٤( سماعات طبية و )217( جهاز توصيل االستنشاق و )٣61( 

جهاز أسنان و )1( جهاز أشعة صوتية. 

جدول )١٥( مجموع الزيارات التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش خالل ١٤٣٥ هـ:

مجموع الزيارات تفتيش ميداني تفتيش األجهزة تفتيش المنشآت

870 8 168 69٤

أسباب الضبط

عدد 
المنشآت 
المضبوط 

بها 
المنتجات

الكمية

81٤2٣منتج طبي مقلد

12766منتجات طبية منتهية الصالحية

اسم املصنع في الغالف اخلارجي غير مطابق السم املصنع املدون على 
1٤٣72املنتج الداخلي وعدم وجود رخصة إذن بالتسويق

1٣٣الكرتون اخلارجي للمنتج األصلي ولكن املنتج مقلد

12انتهاء الصالحية وعدم وجود بطاقة تعريفية

116عدم وجود بطاقة تعريفية واشتباه في جودة املنتج

22172عدم وجود بيانات املصنع 

عدم وجود بيانات املصنع ورقم التشغيلة وتاريخ االنتهاء على العبوة 
115٣90الداخلية

عدم وجود تعليمات االستخدام باللغة العربية ملنتج طبي منزلي وعدم 
٤21وجود بطاقة تعريفية للمنتج

980٤عدم وجود رخصة إذن بالتسويق

عدم وجود رخصة إذن بالتسويق + عدم وجود بيانات باللغة العربية 
81089على املنتج

عدم وجود رخصة إذن بالتسويق + عدم وجود تعليمات االستخدام 
٣٤2باللغة العربية ملنتج طبي منزلي

158عدم وجود غالف خارجي للمنتج

ال يوجد اسم املصنع + عدم احلصول على التصاريح الالزمة من 
26891الهيئة العامة للغذاء والدواء
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17- المنافذ:

حدد القطاع تسعة منافذ حدودية لقطاع األجهزة واملنتجات الطبية حتى يتمكن 
من الكشف على األجهزة واملنتجات الطبية والكواشف املخبرية الطبية وغير الطبية 

للتأكد من سالمتها والتزام املوردين باشتراطات القطاع.

أ- ملخص أعمال إدارة المنافذ للسنة ١٤٣٥هـــ:

جدول )١٧( ملخص الشحنات المفسوحة للعام ١٤٣٥ هجري

كواشف أجهزة طبية 
مخبرية

كواشف 
المجموعغير طبية

10.٤60٤.٣11٣01٤.801عدد الشحنات املفسوحة

25.68٤6.٣٤761٣2.092عدد البنود املفسوحة

1.225.٤٣٣.816259.57٣.82٤16.٣771.٤85.02٤.017كمية البنود املفسوحة

٤.26٤.190.8011.550.226.7612.5٤7.91٣5.816.965.٤75قيمة البنود املفسوحة

شكل )١١(

شكل )١٠(

جدول )١٦( إجمالي المنتجات الطبية التي ضبطت مخالفة الشتراطات الهيئة خالل ١٤٣٥هـ

المجموع 

1.825.067 منتجات طبية مضبوطة خالل تفتيش املنشآت

1922 منتجات طبية مضبوطة خالل التفتيش امليداني

105.1٤9 منتجات طبية مضبوطة خالل تفتيش األجهزة الطبية

1.9٣2.1٣8 املجموع الكلي للكميات
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18- تقييم االمتثال:

يقوم القطاع بتقييم امتثال املنشآت ملتطلبات الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية 
واإلجراءات املكملة لها وذلك عن طريق تقييم املخالفات الواردة في تقرير التفتيش 
إضافة إلى استقبال اخلطط التصحيحية ومتابعة العمل عليها وفي حال عدم جتاوب 
إدارة  إلى  املنشاة  حتويل  يتم  كاملة  التصحيحية  اإلجراءات  تطبيق  أوعدم  املنشآت 

اإلنفاذ التخاذ اإلجراء الالزم.

 أ- تقييم امتثال المنشآت: 

مت استقبال )265( تقرير زيارة تفتيشية حتى نهاية السنة الهجرية لعام 1٤٣5 هـ 
وذلك حسب اجلدول والرسم البياني التالي:

جدول )١٩(

1435 هـ وضع المنشآت

18 بحاجة إلى زيارة تعقبية

98 ملف مغلق

86 محالة إلى إنفاذ األنظمة

16 تقارير التفتيش مرسلة وبانتظار اخلطة التصحيحية

٤7 خطة التصحيحية قيد التنفيذ

اجلدول التالي يستعرض ملخصاً عن املنافذ احلدودية وعدد الشحنات املرفوضة 
بجميع أنواعها أجهزة طبية وكواشف مخبريه:

جدول )١٨( ملخص الشحنات المرفوضة

كواشف أجهزة طبية 
مخبرية

كواشف 
غير طبية

مشتركة 
)اجهزة 

وكواشف(
المجموع

عدد الشحنات 
42329244723املرفوضة

عدد البنود 
3.2363.3582006.614املرفوضة

كمية البنود 
9.573.5233.327.80944012.901.376املرفوضة

قيمة البنود 
55.258.211.918.005.260.968.495073.331.968املرفوضة

شكل )١٢(
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ب- إحصائيات تقييم تفتيش المنشآت لعام ١٤٣٥ هـ:

جدول )٢٠(

تكرار 
المخالفة  اإلجراء التصحيحي سبب الضبط م

٣0 توفير كتيب إلرشادات االستخدام باللغة العربية عدم وجود تعليمات االستخدام 
ملنتج طبي منزلي 1

٣0 تثبيت البطاقة التعريفية على املنتج متضمنة اسم 
الشركة الصانعة

عدم وجود بيانات املصنع على 
البطاقة التعريفية 2

٣2 إتالف املنتج عن طريق شركة إتالف متخصصة 
بحضور ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء منتجات منتهية الصالحية ٣

8 إتالف املنتج عن طريق شركة إتالف متخصصة 
بحضور ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء منتجات تالفة ٤

6 توفير وتثبيت البطاقة التعريفية للمنتج عدم وجود بيانات املنتج على 
الغالف  5

٤ إزالة رمز )MDNR( من الغالف وجود رمز )MDNR( على الغالف 6

8 إتالف املنتج عن طريق شركة إتالف متخصصة 
بحضور ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء

ظروف التخزين غير متوافقة مع 
متطلبات املصنع 7

2 توفير وتثبيت البطاقة التعريفية بشكل واضح 
متضمنة تاريخ الصالحية للمنتج وغير قابلة لإلزالة عدم توضيح تاريخ اإلنتاج أواالنتهاء 8

1٤ تثبيت البطاقة التعريفية متضمنة رقم التشغيلة 
املعتمد من املصنع

عدم وجود رقم التشغيلة على 
البطاقة التعريفية 9

11 إتالف املنتج عن طريق شركة إتالف متخصصة 
بحضور ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء منتج مقلد  10

10 احلصول على التراخيص الالزمة من الهيئة العامة 
للغذاء والدواء 

عدم وجود التراخيص الالزمة 
للهيئة 11

1 التأكد من تطبيق املنشأة الشتراطات املصنع خالل 
عملية النقل 

طريقة النقل مخالفة الشتراطات 
املصنع 12

6 إتالف املنتج عن طريق شركة إتالف متخصصة 
بحضور ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء منتج مخالف 1٣

2 إتالف املنتج عن طريق شركة إتالف متخصصة 
بحضور ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء اشتباه جودة املنتج 1٤

16٤ املجموع

شكل )١٣(

SFDA Report 2014.indb   122 4/14/15   10:51 AM



قطاع األجهزة والمنتجات الطبية 12٣التقرير السنوي للعام المالي 1435 - 1436 هـ )2014 م(

د- المختبرات الخارجية:

جرى التواصل مع عدد من املختبرات اخلارجية إلجراء االختبارات الالزمة والتأكد 
من جودة وسالمة بعض األجهزة واملنتجات.

جدول )٢٢(

نوع االختبارنوع المنتجاسم المختبر

Wickham Laboratories Limitedالعقامةعدسات الصقة

Nelson Laboratories
عدسات الصقة 
العقامة وقدرة التطهيرومحاليل التنظيف

ENERSOL laboratoryاخلصائص الفيزيائية حقن طبية
وامليكانيكية

19- إدارة إنفاذ األنظمة:

أ- المنشآت المحولة من إدارة تقييم االمتثال:

مخالفة  ملنشآت  إحالة  1٤٣5هـ )229(  خالل  األنظمة  إنفاذ  إدارة  استقبلت 
الشتراطات ومتطلبات الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية.

جدول )٢٣(

7٣  منشآت تحت اإلجراء مع إدارة تقييم االمتثال

156 منشآت لم تتجاوب مع اإلدارة

229 اإلجمالي 

ج- إحصائيات تقييم التفتيش الميداني:

زيارة )8( معارض مبنطقة حائل، ورصد بعض املنتجات الطبية املخالفة لالئحة 
رقابة األجهزة واملنتجات الطبية واإلجراءات املكملة لها، حسب اجلدول التالي:

جدول )٢١(

تكرار اإلجراء التصحيحيسبب الضبطت
المخالفة 

عدم وجود بيانات املصنع على 1
البطاقة التعريفية

تثبيت البطاقة التعريفية على املنتج متضمنة 
1اسم الشركة الصانعة

عدم وجود تعليمات االستخدام 2
5توفير كتيب إلرشادات االستخدام باللغة العربيةباللغة العربية ملنتج طبي منزلي

إتالف املنتج عن طريق شركة إتالف متخصصة منتجات منتهية الصالحية٣
٣بحضور ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء

وجود رمز )SFDA( على ٤
1إزالة رمز )SFDA( من الغالفالغالف

٤توفير وتثبيت البطاقة التعريفية للمنتجعدم وجود بطاقة تعريفية5

1تقدمي تعهد بعدم بيع منتجات مقلدةمنتج مقلد6

عدم وجود التراخيص الالزمة 7
للهيئة

احلصول على التراخيص الالزمة من الهيئة 
5العامة للغذاء والدواء

إتالف املنتج عن طريق شركة إتالف متخصصة منتج مخالف8
1بحضور ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء

21املجموع 

SFDA Report 2014.indb   123 4/14/15   10:51 AM



التقرير السنوي للعام المالي 1435 - 1436 هـ )2014 م(قطاع األجهزة والمنتجات الطبية 12٤

شكل )١٤( المنشآت التي تم إيقافها في المنافذ وسبب اإليقاف 

جتاوبت بعض املنشآت مع القطاع وقدمت اخلطة التصحيحية لتعديل أوضاعهم   •
مبا يتوافق مع النظام ومت التصحيح )7٣( حالة، كما مت رفع تعليق ترخيصها في 
إدارة اإلنفاذ بعد اعتماد اخلطة التصحيحية اخلاصة بهما من قبل إدارة تقييم 

االمتثال، واإلبالغ بإقفال ملفها بعد التأكد من تطبيق خطتها التصحيحية. 

)156( منشأة لم تتجاوب مع القطاع نهائياً، ومت تعليق تراخيصها وإضافتها   •
لقائمة املنشآت املوقوفة في املنافذ اجلمركية والتي مت تعليق ترخيصها.

ب- المنشآت المحولة من إدارة التفتيش:

العام 1٤٣5 هـ )5(  التفتيش خالل  إدارة  إنفاذ األنظمة من  إدارة  استقبلت   •
للزيارة  موعد  حتديد  في  التفتيش  فريق  مع  تتجاوب  لم  منشآت  خمس 
بعد  فقط  واحدة  منشأة  وجتاوبت  رسمياً،  بذلك  وأشعرت  األمر  بداية  في 
التفتيش، فيما أضيفت املنشآت التي لم تتجاوب  مخاطبتها وأعيدت إلدارة 

لقائمة املنشآت املوقوفة في املنافذ اجلمركية ملخالفتها الالئحة.

ج- المنشآت التي تم إيقافها في المنافذ: 

األجهزة  رقابة  لالئحة  املخالفة  املنشآت  بأسماء  قائمة  اإلنفاذ  إدارة  تعد   •
واملنتجات الطبية، يتم تعليق تراخيصها بسبب عدم التجاوب مع اإلشعارات 

املرسلة، واستقبلت إدارة املنافذ )270( منشأة، مفصلة على النحوالتالي:

جدول )٢٤(

200 منشآت تم إيقافها بسبب عدم تقديم خطة تصحيحية

65 منشآت تم إيقافها بسبب عدم استكمال خططها التصحيحية

5  منشآت تم إيقافها لعدم تعاونها في تحديد موعد للتفتيش 

270 إجمالي الحاالت 
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أواًل: المشاريع والدراسات:

أ- المشاريع

1 - نظام إدارة معلومات المختبرات لقطاع الغذاء وقطاع 
LIMS الدواء

نظام الكتروني إلدارة معلومات وبيانات املختبرات وإظهار النتائج املتعلقة بطلبات 
حتليل العينات املرسلة من قبل املفتشني أو من املنافذ أو من شكاوى اجلمهور لتحليلها 

ثم الرد بالنتيجة بحسب تصنيف نوع التحليل.

2- اإلصدار الثاني من نظام تصنيف المستحضرات الصيدالنية
معرفة  للشركات  يتيح  واملستحضرات،  املنتجات  تصنيف  طلبات  لتقدمي  برنامج 
الدليل اإلرشادي  للتسجيل من عدمه حسب  املنتج  تصنيف منتجاتها ومدى خضوع 

لتصنيف املستحضرات واملنتجات وتقدمي طلب التصنيف الكترونياً.

 3- نظام التفتيش الداخلي لألسواق الغذائية المحلية - 
المرحلة الثانية - تطوير النظام

نظام الكتروني يهدف إلى توفير البيانات واإلجراءات لغرض التفتيش واملراقبة في 
مصانع األغذية احمللية ومستودعات األغذية املرخصة أو املسجلة في اململكة العربية 

السعودية.

4- نظام السجل الوطني للمبيدات و آفات الصحة العامة - 
المرحلة األولى - دراسة وتحليل متطلبات النظام

ومنتجات  منشآت  بيانات جلميع  قاعدة  وتطوير  بناء  إلى  يهدف  الكتروني  نظام 
العامة  الصحة  آفات  مبيدات  ومصانع  شركات  مثل  العامة  الصحة  آفات  مبيدات 
احمللية واألجنبية ومستودعات مبيدات آفات الصحة العامة املرخصة أو املسجلة في 

اململكة العربية السعودية.
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5- اإلصدار الثاني من نظام شهادة تصدير المنتجات 
الغذائية

نظام الكتروني ميّكن الشركات من طلب تصدير املنتجات الغذائية خارج اململكة 
العربية السعودية باشتراطات وضوابط معينة.

6- اإلصدار الثاني من نظام تسجيل األدوية السعودي )سدر(
نظام الكتروني يهدف إلى تسهيل عملية تسجيل املستحضرات الدوائية والعشبية 

املخصصة لالستخدام البشري واحليواني.

7- نظام المستحضرات التجميلية
اململكة  في  املسوقة  التجميل  منتجات  ومصنعي  ملستوردي  يتيح  الكتروني  نظام 
العربية السعودية إدراج املنتج التجميلي لدى الهيئة للتأكد من مطابقته الشتراطات 
باستيراده  والسماح  واملكونات  االدعاءات  ناحية  من  التجميل  منتجات  في  السالمة 
وتسويقه بعد ترخيص املصنع أو املستودع في النظام. كما يتضمن طلب فسح منتجات 
التجميل التي مت إدراجها في النظام عبر املنافذ اجلمركية عند استيرادها وكذلك 
للعامة  ويتيح  األسواق،  توزيعها في  عند  املصنعة محلياً  التجميل  منتجات  تشغيالت 

التحقق من إدراج منتجات التجميل املسوقة لدى الهيئة من عدمه.

8- اإلصدار الثاني من نظام قواعد بيانات األعراض الجانبية 
لألدوية

نظام الكتروني تدرج فيه األعراض اجلانبية لألدوية لتحليلها، وعرض معلومات عن 
األعراض اجلانبية لكل دواء.

9- اإلصدار الثاني من نظام تسجيل المنشآت الغذائية
نظام الكتروني يهدف إلى بناء وتطوير قاعدة بيانات جلميع املنشآت الغذائية مثل 
شركات ومصانع األغذية احمللية واألجنبية ومستودعات األغذية املرخصة أو املسجلة 

في اململكة العربية السعودية.

10-اإلصدار الثاني من نظام تسجيل المنتجات الغذائية
الغذائية  املنتجات  بيانات جلميع  قاعدة  وتطوير  بناء  إلى  يهدف  الكتروني  نظام 
ومتكني املستورد احمللي واملصدر من تسجيل بيانات املنتجات املستوردة لديه لتسهيل 

إجراءات الفسح االلكتروني.

11- اإلصدار الثاني من نظام الفسح الغذائي
نظام الكتروني يهدف إلى ضبط وتنظيم عملية استيراد وفسح الغذاء.
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16 - اإلصدار الثاني من نظام الترخيص االلكتروني لمنشآت 
األجهزة والمنتجات الطبية

نظام الكتروني لتقدمي طلبات احلصول على الترخيص اخلاص مبنشآت األجهزة 
واملنتجات الطبية.

17 - اإلصدار الثاني من نظام  إذن اإلستيراد لألجهزة 
والمنتجات الطبية

بالكواشف  اخلاصة  االستيراد  إذن  طلبات  تقدمي  خالله  من  يتم  الكتروني  نظام 
املخبرية الطبية والالطبية وأجهزة التقطير واملواد الكيميائية والغازات، للحصول على 

إذن االستيراد قبل عملية الشحن.

18 - تطوير لوحة القياسات ألنظمة قطاع األجهزة 
والمنتجات الطبية

يحتوي هذا النظام على إحصائيات ولوحة قياسات ألنظمة قطاع األجهزة واملنتجات 
الطبية من خالل بوابة واحدة.

12- المشاركة في الشبكة العالمية لمسببات األمراض 
المنقولة بالغذاء

األمناط  لتحديد  العاملية  الشبكة  في  للمشاركة  االلكترونية  املتطلبات  توفير  مت 
الفرعية اجلزيئية ملسببات األمراض املنقولة بالغذاء.

13- اإلصدار الثاني من نظام السجل الوطني لألجهزة 
والمنتجات الطبية

يهدف إلى حصر املنشآت واملصنعني والوكالء واملوردين لألجهزة واملنتجات الطبية 
في اململكة العربية السعودية.

14- تطوير نظام تصنيف األجهزة والمنتجات الطبية
يساعد مقدم الطلب على تصنيف املنتج ومعرفة ما إذا كان يخضع لقطاع األجهزة 

واملنتجات الطبية أم ال.

15 - اإلصدار الثاني من نظام اإلذن بتسويق األجهزة 
والمنتجات الطبية

بطلب  للهيئة  التقدم  احملليني  واملصنعني  القانونيني  للمثلني  يتيح  الكتروني  نظام 
احلصول على إذن بتسويق االجهزة واملنتجات الطبية في اململكة العربية السعودية.
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23 - نظام تخطيط الموارد للهيئة  Oracle ERP  - المرحلة 
الثانية

يشمل األنظمة املالية، واملستودعات واملشتريات.

24 - تطوير البوابة الداخلية للهيئة “بوابتي”
للمحتوى  الوصول  وسرعة  إلى سهولة  تهدف  للهيئة  جديدة  داخلية  بوابة  تطوير 
كاألخبار والتعاميم وامللف الصحفي واخلدمات االلكترونية املقدمة للموظفني وكذلك 
مللفه  الوصول  من  املوظف  إلى متكني  باإلضافة  الهيئة  ملوظفي  متكامل  دليل  توفير 
ونشر  املعرفة  إلدارة  أدوات  توفر  وكذلك  األخرى،  األنظمة  مع  بالتكامل  الشخصي 

التوعية وتعزيز مفهوم عمل الفريق الواحد.

25 - إعادة تصميم وهيكلة البوابة الخارجية
البوابة  زوار  احتياجات  لتلبية  للهيئة  اخلارجية  البوابة  تصميم  إعادة  إلى  يهدف 
املقدمة  االلكترونية  للخدمات  الوصول  بسهولة  املستفيدين  وإلى متكني  واملستهلكني 

من الهيئة.

26 - مشروع نظام إدارة المواعيد
الهيئة  وإدارات  قطاعات  مع  واألفراد  الشركات  من  املستفيدين  مواعيد  إلدارة 

املختلفة.

19 - اإلصدار الثاني من نظام الجودة
والعمليات  االحتياجات  جميع  وحتقيق  الكترونياً  العمل  جودة  متابعة  إلى  يهدف 
اخلاصة باجلودة من حيث طلب عمليات إدارة اجلودة )عمليات اإلجراءات املوحدة، 
النماذج، االشتراطات، إجراءات عدم املطابقة، التصحيح الوقائي، إجراءات التصحيح( 

من قبل موظفي األجهزة الطبية.

20 - نظام تخطيط الموارد للهيئة  Oracle ERP - المرحلة 
األولى

مت االنتهاء من تأسيس النظام على ان يتم جمع البيانات وإطالق املرحلة التجربية 
متهيداً لتفعيل النظام.

21 - نظام قياس مؤشرات األداء
لعرض إحصائيات بيانية ورقمية تساعد على معرفة حالة املشاريع واتخاذ القرارات.

22 - تطوير نظام االتصاالت اإلدارية
لتداول وأرشفة املعامالت بني اإلدارات واملوظفني بسرعة وفعالية.

SFDA Report 2014.indb   131 4/14/15   10:51 AM



التقرير السنوي للعام المالي 1435 - 1436 هـ )2014 م(قطاع تقنية المعلومات 132

31 - تطبيق ) بك نهتم ( التوعوي
نظام استقبال البالغات واالستفسارات ومعاجلتها وفق آلية معينة.

32 - خدمة البحث الشامل لألجهزة والمنتجات الطبية
تسمح للمستخدم البحث الشامل عن األجهزة واملنتجات الطبية املسجلة وتفاصيلها 

الدقيقة.

ر 33 - ربط أنظمة الهيئة مع خدمات َيسِّ
مت ربط شبكة الهيئة الداخلية مع خدمات يسر والتي حتتوي على خدمات وزارة 
البلدية والقروية لرخص  التجارة ومصلحة الزكاة والدخل واألمانات ووزارة الشؤون 

احملالت املركبة. وسيتم  تهيئة أنظمة الهيئة الداخلية لالستفادة منها.

34 - ربط قواعد بيانات أنظمة الغذاء بنظام الرد اآللي
تستعد الهيئة إلطالق نظام الرد اآللي خلدمة الشركات الراغبة باالستفسار عن 
حالة طلباتها، حيث يتكون النظام من رد آلي يقرأ للمتصل حالة طلبه ويرد بطريقة 
ذكية عن استفسارات املراجعني دون احلاجة لرد موظف الهيئة عليهم مالم تستدعي 
احلالة. ويقوم بذلك من خالل قراءة احلالة واألسباب املوضحة للحالة من مجموع 

قواعد البيانات املرتبطة بأنظمة قطاع الغذاء لتسهيل عمل املراجعني واملوظفني.

27 - إعادة تصميم موقع التوظيف
الذاتية  السير  البحث عن  بالهيئة مع تطوير نظام  التوظيف  إعادة تصميم موقع 

ملديري النظام.

28 - الخارطة اإلرشادية لألجهزة الطبية
األجهزة  خدمات  من  املستفيد  يوجه  الهيئة  موقع  على  الكتروني  إرشادي  دليل 

واملنتجات الطبية للوصول السريع للمحتوى واخلدمة املقدمة.

29 - خدمة البحث عن األغذية بالباركود
تتيح للمستخدم البحث عن املنتجات الغذائية وتفاصيلها من خالل الباركود املوجود 

على املنتج.

30 - تطبيق تواصل الخاص بالهيئة
الوصول  في  ويساعدهم  الهيئة،  وموظفي  املواطنني  يستهدف  تفاعلي  تطبيق 
والتواصل مع أي منشأة تابعة للهيئة داخلة اململكة وعلى حدودها اجلغرافية ومعرفة 

تفاصيلها باستخدام أكثر من خيار للبحث.
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39 - إطالق نظام طلب احتياج تدريبي 
نظام الكتروني يختص بجمع االحتياجات التدريبية جلميع منسوبي الهيئة ومتابعتها 

ومراجعتها وأخذ املوافقة عليها من قبل اإلدارات العليا للقطاعات.

40 - إطالق نظام طلب أو تعديل خدمة الكترونية
القطاعات  طلبات  على  املوافقة  على  واحلصول  باملتابعة  معني  الكتروني  نظام 
على  مرورها  من خالل  احلالية  األنظمة  على  التغيير  طلبات  أو  اجلديدة  لألنظمة 
اإلدارة  قبل  من  عليها  املوافقة  إلى  إضافة  االستراتيجي  والتخطيط  اجلودة  إدارتي 

التنفيذية لتقنية املعلومات.

ISMS 41 - تطوير النظام اإلداري ألمن المعلومات
وفقاً  املعلومات  أمن  إدارة  لنظام  اإلدارية  الضوابط  بتطبيق  املشروع  هذا  يعنى 
لإلصدار األخير عام 2013م من متطلبات شهادة )اآليزو 27001(. كما يحّدث املشروع 

سجل مخاطر أمن املعلومات املرتبطة بنطاق شهادة )اآليزو 27001(.

42 - اختبار االختراق لتطبيقات الهيئة الخارجية
على شبكة  اخلارجية  الهيئة  تطبيقات  اختراق جلميع  اختبار  بعمليات  القيام  مت 

االنترنت والتأكد من خلوها من الثغرات األمنية اخلطيرة.

35 - حوكمة أنظمة التكامل في الهيئة
الهيئة بصدد عمل مشروع لرصد ووضع موازين وأسس لعملية تكامل وربط األنظمة، 
يتضمن املشروع وضع سياسة موحدة تضمن السرية واألمان وفعالية ربط األنظمة في 
الهيئة سواء في ربط األنظمة الداخلية ببعضها أو إصدار أو االستفادة من خدمات 
خارجية. كما يتضمن تدريب موظفي قسم التكامل وفق العمل على هذه األسس والقواعد 

ومتابعة سير عمل القسم ملدة ستة أشهر من انتهاء املشروع لضمان جودة التطبيق.

36 - إطالق نظام الخدمات الداخلية لقطاع تقنية 
Appian المعلومات على منصة

وهي خدمة طلب تصريح وصول أمني من اإلدارة التنفيذية ألمن املعلومات، وخدمة 
إصدار بطاقة عمل، وخدمة طلب إنشاء حساب جديد.

37 - تطوير نظام فسح ومتابعة األدوية المخدرة
بإضافة متابعة صرف األدوية واالستعارات وإتالف األدوية املخدرة.

38 - إطالق نظام نشر التحذير 
نظام الكتروني يسمح ملوظفي الهيئة طلب نشر حتذيرات في وسائل اإلعالم من 

خالل البوابة االلكترونية وأخذ املوافقة عليها.
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47 - ترقية مشروع الدخول اآلمن لألجهزة
حتديث أجهزة الدخول اآلمن جلميع أجهزة الشبكة وأجهزة أمن املعلومات وذلك 

لتلبية التوسع في الشبكة وتعدد املنافذ.

48 - ترقية أجهزة مراقبة البريد االلكتروني
التحديثات  اإللكتروني لالستفادة من  البريد  النسخة األحدث من أجهزة مراقبة 
اجلديدة التي حتمي الهيئة من مختلف املخاطر التي تستهدف خدمة البريد االلكتروني.

49 - المرحلة الرابعة من آلية تقييم المخاطر المؤثرة على 
الخدمات االلكترونية للهيئة

تهدف إلى تطوير آلية تقييم شاملة وإعطاء األولويات جلميع اخلدمات االلكترونية 
للهيئة، وإعداد خطط الستمرارية أعمال الهيئة في حال حصول كوارث. 

)CA Service Disk( 50 - تحديث نظام البالغات
ترقية وتطوير نظام البالغات املتعلق بالدعم الفني واملرتبط بدعم جميع اخلدمات 
املقدمة من تقنية املعلومات، إضافة إلى حتديث وتطوير نظام التقارير للدعم الفني 

من النظام رقم )12.2 إلى 12.9(.

43 - تحديث أنظمة الكشف عن الثغرات على شبكة الهيئة
استقطاب أنظمة متقدمة لها القدرة على كشف مختلف أنواع الثغرات سواء على 

مستوى الشبكة أو التطبيقات.

44 - تحديث مرشحات االنترنت
تطوير األجهزة احلالية التي تعمل على حماية الهيئة من جميع املخاطر التي قد 

تنشأ عن استخدام املوظفني خلدمة االنترنت داخل الهيئة.

45 - تجديد وزيادة رخص برامج مراقبة األجهزة
تركيب النسخة األحدث من نظام مراقبة األجهزة الذي ميّكننا من التعرف على أي 
عمليات مشبوهة حتدث في األجهزة قد تسبب مشاكل أكبر على البنية التحية للهيئة.

46 - تحديث أجهزة الجدر النارية للموقع االحتياطي 
وللشبكة الوطنية للمعامالت االلكترونية

تركيب أجهزة جدر نارية جديدة ملواكبة الزيادة الكبيرة في عمليات الهيئة وخدماتها.
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55 - دراسة وتوريد وتركيب نظام ضمان استمرارية خطوط 
االتصال بين مركز المعلومات والموقع االحتياطي

الرئيسي  املعلومات  مركز  ربط  على  يساعد  نظام  وتركيب  إنشاء  من  االنتهاء  مت 
باملوقع االحتياطي.

56 - تمديد وربط مباني الهيئة في الميناء الجاف باأللياف الضوئية
يهدف إلى ربط جميع مباني الهيئة في امليناء اجلاف عن طريق حتديد أحد املباني 

كموزع رئيسي  بحيث يتم ربطها جميعاً بالشبكة الوطنية للفروع.

57 - تطوير ورفع أداء الشبكة الالسلكية في فروع الهيئة 
بمنطقة الرياض

الالسلكية الستيعاب أعداد  الشبكة  التحكم ونقاط االتصال في  مت تطوير نظام 
أكبر، وتطبيق أفضل أنواع التشفير لضمان سالمة االتصال باالنترنت.

58 - مشروع تركيب نظام متابعة ومراقبة أنظمة وعناوين 
الشبكة

نظام يساعد على مراقبة وإدارة الشبكة احمللية والواسعة ويسهم في االستجابة 
السريعة ألي حدث طارئ.

51 - تطوير نظام النسخ االحتياطي
إلى اجلديد  القدمي  النسخ االحتياطي واالنتقال من  مت االنتهاء من تطوير نظام 
AVAMAR املقدم من شركة EMC، ويعمل النظام على أخذ نسخ احتياطية من جميع 
األنظمة بفاعلية أكبر وتخزينها في مساحات صغيرة مع ضمان استعادتها عند احلاجة.

52 - تطوير بيئة الخوادم
مت شراء خوادم إضافية ذات مواصفات فنية عالية لتطوير بيئة خوادم الهيئة والبدء 

بنقلها للبيئة احلديثة دون حدوث أي توقف أو تعطل ألنظمة للهيئة.

53 - إنشاء وتشغيل البنية التحتية لدى مباني وفروع الهيئة
مت االنتهاء من إنشاء وتركيب وتشغيل البنية التحتية ملكتب الهيئة في جسر امللك 
اجلاف،  امليناء  في  اإلداري  الدعم  وملبنى  األدوية،  تسجيل  وملبنى  الدمام،  في  فهد 

وربطها بالشبكة الوطنية للفروع.

54 - تشغيل الشبكات المحلية في بعض الفروع والمباني
يهدف املشروع إلى جتهيز القواعد التشغيلية ملا يلي: مبنى الدواء وبيت احليوان، 
مبنى الفسح املباشر في جدة، مبنى الفسح املباشر في الدمام، مختبر اجلودة النوعية 

في امليناء اجلاف.
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63 - مشروع ربط مبنى تسجيل الدواء والموقع االحتياطي
طريق  عن  االحتياطي  واملوقع  الدواء  تسجيل  مبنى  ربط  مشروع  من  االنتهاء  مت 

االتصال الالسلكي.

شكل )١( مختبرات ومنافذ الهيئة المرتبطة بالشبكة الوطنية ) ٣٢ فرع (

59 - مشروع ربط مبنيي الفسح في كل من جدة والدمام
مت البدء بربط مبنيي الفسح في جده والدمام باملبنى الرئيسي.

60 - خدمات الدعم الفني لنظام االتصال
مت االنتهاء من خدمات الدعم الفني لنظام االتصال.

61 - ربط مبنى الفسح الشمالي بمبنى الفسح األوسط بميناء 
جدة اإلسالمي

الشمالي  الفسح  مبنى  لربط  ألياف ضوئية  كيابل  ومتديد  توفير  من  االنتهاء  مت 
مببنى الفسح األوسط مبيناء جدة اإلسالمي.

62 - مشروع تطوير أنظمة الهواتف الشبكية
التوسع  يواكب  مبا  الشبكية  الهواتف  أنظمة  وحتديث  تطوير  مبشروع  البدء  مت 

والتطور في أنظمة الهواتف.
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2 - دراسة تطوير وتحسين أداء التطبيقات
تطوير وحتسني أداء وطرق خطوط االتصال مبا يتناسب مع األنظمة احلديثة

3 - دراسة تطوير ورفع أداء الشبكة الالسلكية في فروع 
الهيئة بمنطقة الرياض

تطوير نظام التحكم ونقاط االتصال في الشبكة الالسلكية الستعياب أعداد أكبر 
وتطبيق أفضل أنواع التشفير لضمان سالمة االتصال باالنترنت.

4 - تطوير أنظمة المراقبة
والتجربة  باملقارنة  وذلك  الهيئة  خوادم  ألداء  املراقبة  أنظمة  تطوير  دراسة  متت 

لألنظمة املتخصصة في هذا املجال واختيار النظام املناسب.

5 - دراسة تطوير هيكلة البوابة الخارجية
الشركات  من  واملستفيدين  املوقع  زوار  احتياجات  لقياس  الدراسة  تهدف 
واملتخصصني وتقييم تصميم املوقع احلالي ومدى مالءمته لالحتياجات واقتراح حلول 

وبناء هيكلة محتوى للتصميم اجلديد.

20142013201220112010

3 أفرع9 أفرع19 فرع29 فرع32 فرع

جدول )١(

ب – الدراسات:

1 - تطوير وتحسين أداء الشبكة الداخلية في المبنى 
الرئيسي

حتسني ورفع جودة الشبكة بأجهزة تدعم التطور احلاصل في آلية العمل الستعياب 
املتغيرات املستقبلية.
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2- حصول بوابة الهيئة االلكترونية الداخلية على جائزة 
أفضل 10 بوابات داخلية في العالم لعام 2015م

مت اختيار بوابة الهيئة االلكترونية الداخلية »بوابتي« ضمن أفضل عشرة بوابات 
داخلية عاملياً لعام 2015م وذلك في تصميم البوابات الداخلية حسب التقرير الصادر 
عن مجموعة نيلسون نورمان قروب الدولية لألبحاث.  ويحتوي التقرير على جتارب 
وخبرات الهيئة في بناء وتطوير »بوابتي« كأفضل التجارب في مجال تصميم البوابات 
االلكترونية. يذكر أن تقييم مجموعة نيلسون نورمان غروب جرى خالل العام 2014م، 

فيما يتم تسليم اجلائزة في يناير من العام 2015م.

ج – اإلنجازات:

HDI 1 - حصول الهيئة على جائزة الداعم الفني المعتمد من
على جائزة  اململكة  في  كأول جهة حكومية  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  حصلت 
الداعم الفني املعتمد من HDI وهي شهادة معتمدة متنح ملراكز الدعم الفني في تقنية 
املعلومات مبا يشهد على متيزها وكفاءتها وجودة خدماتها املقدمة للعمالء، وتطبيق 
والتي وضعتها وأقرتها جلنة عاملية متخصصة في مجال  املعايير املعترف بها دولياً 
الدعم الفني، وبهذه اجلائزة تنضم الهيئة العامة للغذاء والدواء لنخبة قليلة من الذين 
اململكة  في  حكومياً  األولى  لتكون  العالم  في  الشهادة  هذه  على  احلصول  استحقوا 

والثانية بعد شركة سابك التي سبق لها الفوز بنفس اإلستحقاق.
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ثانيًا: أنشطة التدريب:

أ- المؤتمرات والندوات:
GITEX Conference 2014 - اإلمارات  .1

GISEC Conference 2014 - اإلمارات  .2

Microsoft TechEd Europe 2014  – أسبانيا   .3

COLLABORATE 2014 - أمريكا  .4

Gulf information Security 2014 - اإلمارات  .5

HP Discover 2014 - أسبانيا  .6

EMC World 2014 - أمريكا   .7

IT/ Dev Connection 2014 - أمريكا  .8

ب- الدورات التدريبية:
Administering and Deploying System center 2012 - 1 - أمريكا

 Administering Microsoft System Center 2012 – Configuration  -  2
Manager - اإلمارات

Administering SharePoint - 3 - أمريكا
Advanced Configuration Using Lims Basic - 4 - أمريكا

appian introduction - 5 - الرياض
ASP.NET MVC 5 - 6 - بريطانيا

 Balanced Scorecard Professional (BSP) Certification Boot Camp - 7
- كندا

BCI Crisis & Incident Management Course - 8 - اإلمارات
BCS Certificate in Business Analysis Practice - 9 - املانيا

BPTrends Associates BPM Professional - 10 - الرياض
 -  BSC Intermediate Certificate in Requirements Engineering  -  11

بريطانيا
BSC Intermediate Certificate in Software Testing - 12 - بريطانيا

Building ASP.NET Web - 13 - أمريكا
Building ASP.NET Web Applications - 14 - أمريكا
Business Relationship Management - 15 - أمريكا

C# Programming - 16 - أمريكا
CDCDP - 17 - اإلمارات

Certified Disaster Recovery Engineer - 18 - الرياض
Certified information Security Manager - 19 - أمريكا

 -  CI UCCX Deploying Cisco Unified Contact Center Express  -  20
اإلمارات

CISA Certification - 21 - اإلمارات
Cisco Certified Network Associate Fast Track - 22 - اإلمارات

COBIT 5 Foundation - 23 - أمريكا
Computer Hacking Forensic Investigator - 24 - اإلمارات

Core Business of Microsoft SharePoint Server 2013 - 25 - ماليزيا
Core Solutions Microsoft SharePoint Server - 26 - بريطانيا

Creative strategic planning & leader ship - 27 - تركيا
Data Analysis Techniques - 28 - اإلمارات

Designing an Effective Data Warehouse - 29 - بريطانيا
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 Developing Application for android - Mobile application Security - 30
- بريطانيا

 Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio - 31
- اإلمارات

Developing SQL Queries for SQL Srever - 32 - أمريكا
 - Developing User Requirements: The Key to Project Success - 33

بريطانيا
Digital Forensics Analysis and Investigation Lab - 34 - الرياض

EC Council Certified Ethical Hacker - 35 - بريطانيا
ECSA V8/LPT - 36 - اإلمارات

ECSA V8/LPT )Regular Track) - 37 - اإلمارات
Efficient Administration Skills - 38 - اإلمارات

Ethical Hacking and Countermeasures - 39 - أمريكا
Implementing an Advanced Server Infrastructure - 40 - أمريكا

 introduction Cisco Voice & Unified Communications  -  41
Administration - اإلمارات

Introduction to Big Data - 42 - أمريكا
Introduction to Business Process Improvement - 43 - أمريكا

Introduction to Modelling for Business Analysis - 44 - بريطانيا
Linux Introduction - 45 - أمريكا

Linux System Administration - 46 - بريطانيا
Managing Information Technology Projects - 47 - بريطانيا

mastering project metrics KPIs and Dashboards - 48 - اإلمارات
MIS management information - 49 - أمريكا
Mobile Applications Security - 50 - الرياض

 Oracle Service Bus 11g: System Admin, Design & Integrate  -  51
Accelerated - اإلمارات

Oracle Collaborate 14 - 52 - أمريكا
Penetration Testing Lab - 53 - الرياض

Preparing for TOGAF Accreditation - 54 - أمريكا
Project Management for Software Development - 55 - بريطانيا

 R12.X Oracle Application System Administrator Fundamentals - 56
- اإلمارات

R12x Install/Patch/Maintain Oracle E Business Suite - 57 - الهند
Red Hat System - 58 - أمريكا

Server Virtualization w/ Windows Server Hyper - 59 - أمريكا
SQL Programming Language Introduction - 60 - بلجيكا

 User & System Requirements for Successful software  -  61
Development - بريطانيا

- اإلمارات  VMware vSphere; Install, Configure, Manage v 5.5 - 62
VNX Unified Storage Management - 63 - بريطانيا

 R12.X Oracle Application System Administrator Fundamentals - 64
- اإلمارات

Vulnerability Assessment Protecting your Organization - 65 - أمريكا
WCF & Web API.NET Services Introduction - 66 - أمريكا

Win-Win Negotiation Skills - 67 - اإلمارات
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ثالثاً: االتصاالت المحلية

حرص قطاع تقنية املعلومات على مشاركة القطاعات التخصصية في الهيئة لدراسة 
تلك التجارب وترتيب زيارات ميدانية لالطالع على احللول والتطبيقات االلكترونية 
واالستفادة من جتارب الهيئات واملنظمات الدولية الرائدة في هذا املجال.  ومن أبرز 

ما حتقق في هذا الصدد:

مت االتصال والتنسيق مع جهات محلية عدة مثل: الهيئة السعودية للمواصفات    -
واملقاييس واجلودة، وسداد، ومصلحة اجلمارك، وبرنامج التعامالت االلكترونية 

احلكومية )يسر(.

رابعًا: فرق العمل الفنية

1.  فريق عمل ربط الهيئة مع أنظمة الجمارك
استمرار فريق العمل باالتصال والتنسيق واالجتماع مع مصلحة اجلمارك باململكة، 

لرسم خطط لكيفية الربط االلكتروني للهيئة مع أنظمة اجلمارك.

2.  فريق عمل ربط الهيئة مع نظام سداد للمدفوعات
استمرار فريق العمل باالتصال والتنسيق واالجتماع مع فريق العمل في نظام سداد 

للمدفوعات باململكة، ملتابعة الربط االلكتروني للهيئة مع نظام سداد للمدفوعات.

3.  فريق عمل ربط الهيئة مع برنامج التعامالت االلكترونية 
الحكومية )يسر(

برنامج  في  العمل  فريق  مع  واالجتماع  والتنسيق  باالتصال  العمل  فريق  استمرار 
االلكتروني  الربط  لكيفية  اخلطط  لرسم  )يسر(،  احلكومية  االلكترونية  التعامالت 

للهيئة مع  اخلدمات اجلديدة املقدمة من برنامج )يسر(.
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أواًل :المشاريع والدراسات

أ- المشاريع:

1- تطوير وتوسعة مبنى مختبرات الدواء وبيت الحيوان

واملستحضرات  األدوية  على  والفحص  للرقابة  مختبر  إنشاء  إلى  املشروع  يهدف 
الطبية والتجميلية شاماًل بيت احليوان التابع لقطاع الدواء بالهيئة.

2- إنشاء مباني الفحص والمعاينة في ميناء الملك 
عبدالعزيز بالدمام وميناء جدة اإلسالمي

يشمل املشروع إنشاء مباني الفحص واملعاينة التابعة للهيئة داخل املنافذ في كل من 
ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام وميناء جدة اإلسالمي.

3- توريد وتركيب األنظمة األمنية بمختبرات الهيئة 
بالميناء الجاف بالرياض

يتضمن املشروع تركيب أنظمة كاميرات مراقبة أمنية جلميع املباني القائمة مبجمع 
مختبرات الهيئة قرب امليناء اجلاف.

4-إنشاء خزان مياه رئيسي لمبنى مختبر الرصد بالرياض

مبنى  لتغذية  مكعب(  متر   3٠٠( بسعة  للميــاه  خزان  إنشاء  إلى  املشروع  يهدف 
مختبر رصد بقايا املبيدات باألغذية ومبنى مختبر حتليل املبيدات مبجمع مختبرات 

الهيئة قرب امليناء اجلاف مبدينة الرياض.
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5-تأهيل وتوسعة شبكة الصرف الصحي الرئيسية 
بمختبرات الهيئة بالرياض

وربطها  باملجمع  رئيسية  وتوسعة شبكة صرف صحي  إنشاء  إلى  املشروع  يهدف 
مبباني املختبرات اجلديدة أو التي مت تطويرها مثل مبنى مختبر رصد بقايا املبيدات 

باألغذية ومبنى حتليل املبيدات ومختبر الدواء وبيت احليوان.

6-تأهيل وتجهيز مختبر الجودة النوعية الجديد بجدة
يتضمن املشروع جتهيز وتأثيث مبنى مختبر اجلودة النوعية اجلديد التابع لوزارة 
التجارة والصناعة قرب ميناء جدة اإلسالمي، والذي ستنتقل مختبرات الهيئة إليه، 
الهيئة مختبرها  إنشاء  لسوء حالته، حتى  املبنى احلالي نظراً  وذلك لضرورة إخالء 
اإلقليمي مبدينة جدة، ويتكون املبنى من أربعة أدوار مشتركة مع وزارة التجارة مبساحة 

بناء إجمالية )13.681 م2(.

7- تأهيل مختبر مبنى )C( في مجمع مختـبرات الهيئة 
بمدينة الدمام

الهيئة  بهذا املشروع ضمن مجمع مختبرات  املراد تطويره   )C( يقع مبنى مختبر 
ترميم وجتهيز  إلى  املشروع  ويهدف  الدمام،  امللك عبدالعزيز في مدينة  ميناء  قرب 
وتقدر  واحد  دور  من  املبنى  ويتكون  ميزانني،  دور  وإضافة  القائم   )C( مبنى  مختبر 

مساحته املبنيه بـ )900 م2(.

8- تصميم المختبرات المخصصة لقطاع األجهزة 
الطبية في مبنى مختبر الجودة النوعية بالرياض

والتجهيزات اخلاصة  الهندسية  والدراسات  التصاميم  إعداد  إلى  املشروع  يهدف 
للمختبرات املخصصة لقطاع األجهزة الطبية مببنى مختبر اجلودة النوعية بالرياض، 
وتبلغ  باملبنى  واألول  األرضي  بالدورين  املوجودة  املختبرات  تأهيل  خالل  من  وذلك 

املساحة املخصصة للمختبرات بكل دور )1.400م2(.

9- إنشاء مختبر الغذاء بمجمع مختبرات الهيئة بالرياض
الفنية  املواصفات  باألغذية وفق أفضل  إنشاء مختبر متخصص  املشروع   يشمل 
القياسية، ويقع ضمن مجمع مختبرات الهيئة قرب امليناء اجلاف بالرياض على أرض 

مساحتها )9500 م2( ومكون من أربعة أدوار مبساحة بناء تبلغ )16.000 م2(.

10- تحديث البنية التحتية لشبكة الكهرباء بمجمع 
مختبرات الهيئة بالرياض

يهدف املشروع إلى حتديث البنية التحتية لشبكة الكهرباء مبجمع مختبرات الهيئة 
قرب امليناء اجلاف بالرياض.
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14- تطوير وتأهيل الموقع العام ومبنى مختبر الهيئة 
بميناء جازان

يشمل املشروع تطوير مبنى املختبر احلالي عبر توسعته وإضافة مختبرات وفق 
املواصفات القياسية، وتأهيل املوقع العام واملباني املساندة من مستودعات وخدمات، 
إضافة إلى إحالل جميع خدمات البنية التحتية من تغذية مياه وصرف صحي وكهرباء، 

ويقع املشروع على أرض مساحتها حوالي )5.000م2(.

15- تأهيل مختبر القياسات اإلشعاعية بمجمع مختبرات 
الهيئة بالرياض

يقع املشروع في الدور األرضي من جهة اجلنوب الغربي داخل مبنى اجلودة النوعية 
زيادة  إلى  ويهدف  الرياض،  اجلاف مبدينة  امليناء  قرب  الهيئة  مختبرات  مجمع  في 
موثوقية الطاقة الكهربائية وإضافة نظام مانع عدم االنقطاع الكهربائي )UPS(، وزيادة 
وحدات التكييف لتحقيق درجة احلرارة املطلوبة داخل املختبر، وزيادة صالبة وتقوية 
أرضية املختبر كي تتحمل أوزان األجهزة التي قد يصل الى )10( أطنان وتزويد املختبر 

بنظام غازات مركزي. 

11-إنشاء البنية التحتية ألنظمة االتصاالت والتقنية 
بمجمع مختبرات الهيئة بالرياض

يهدف املشــروع إلى إعداد الدراسات واملواصفات الفنية لتحسني مستوى خدمات 
تقنية املعلومات ضمن مرافق املجمع من خالل ربط فروع ومختبرات الهيئة مبجمع 

مختبرات الرياض بأنظمة االتصاالت واملعلومات والتقنية.

12- تصميم المختبر اإلقليمي للهيئة بمدينة جدة

بعد تسلم الهيئة قطعة أرض قرب ميناء جدة اإلسالمي وتخصيصها إلنشاء املختبر 
للمختبر  الهندسية  والدراسات  التصاميم  إعداد  البدء مبشروع  مت  للهيئة،  اإلقليمي 

واملقر اإلقليمي للهيئة مبدينة جدة.

13-إنشاء المسجد وتطوير الموقع العام بمجمع 
مختبرات الهيئة بالرياض

يهدف املشروع إلى إنشاء املسجد وتطوير املوقع العام مبجمع مختبرات الهيئة قرب 
امليناء اجلاف بالرياض وفق أعلى املواصفات الفنية، وأعدت التصاميم واملواصفات 
الفنية بحيث تلبي جميع املتطلبات الوظيفية، وتبلغ مساحة املسجد )665م2( ومكون 

من دور واحد وسطح، ومساحة املوقع العام التقريبية )3.150م2(.
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التصميم والتخطيط في املشاريع الهندسية، لندن - بريطانيا.  .3
إدارة ومتابعة وتنفيذ عقود التشغيل والصيانة، دبي - اإلمارات العربية املتحدة.  .4

تدقيق الصيانة، املقارنة املعيارية، التحسني، ميونخ - أملانيا.  .5
)أوتو كاد 2014(، دبي - اإلمارات العربية املتحدة.  .6

كفاءة التخطيط املالي وإعداد املوازنات وفق مؤشرات KPI، دبي - اإلمارات   .7
العربية املتحدة . 

اململكة   - الرياض  السعودية،  العربية  اململكة  في  احملاسبي  النظام  تطوير   .8
العربية السعودية.

التحليل املالي والتخطيط، لندن - اململكة املتحدة.  .9
مراجعة احلسابات وإعداد التقارير املالية، دبي - اإلمارات العربية املتحدة.  .10

العاملي  واملفهوم  الفال  والتموين  املشتريات  إدارة  في  احلديثة  االجتاهات   .11
اجلديد، اخلبر، اململكة العربية السعودية.

االجتاهات احلديثة في إدارة املستودعات اللوجستية وسلسة التوريد والتوزيع   .12
واملفهوم، اخلبر، اململكة العربية السعودية.

محاسبة التكاليف في القطاع احلكومي، القاهرة - جمهورية مصر العربية.  .13
اإلمارات   - دبي  والعقود،  واملواصفات  املناقصات  وإدارة  إعداد  في  التميز   .14

العربية املتحدة. 
السياسات احملاسبية املتقدمة في إعداد التقارير املالية والقوائم احملاسبية،   .15

دبي - اإلمارات  العربية املتحدة.
 - دبي  واحملاسبية،  املالية  لإلدارة  املتكاملة  االلكترونية  الرقابة  منظومة   .16

اإلمارات العربية املتحدة.
التحليل املالي، الرياض - اململكة العربية السعودية.  .17

ثانيًا: أنشطة التدريب

أ( المؤتمرات والندوات  
العربية  البلدان  في  والصيانة  للتشغيل  عشر  الثاني  الدولي  امللتقى  حضور   .1

ومعرض الصيانة الثاني عشر، دبي - اإلمارات العربية املتحدة.
حضور معرض )Arab Lab 2014(، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.  .2

حضور معرض )The Big 5(، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.  .3

ب( ورش العمل 

شارك القطاع في ورش العمل التالية:
لتطوير  الهندسية  والتصاميم  الدراسات  إعداد  ملشروع  األولى  العمل  ورشة   .1
مختبرات األجهزة الطبية ضمن مجمع مختبرات الهيئة قرب امليناء اجلاف 

مبدينة الرياض.
لتطوير  الهندسية  والتصاميم  الدراسات  إعداد  ملشروع  الثانية  العمل  ورشة   .2
مختبرات األجهزة الطبية ضمن مجمع مختبرات الهيئة قرب امليناء اجلاف 

مبدينة الرياض.
واملواصفات اخلاصة  الشروط  لكراسة  النهائية  املسودة  ورشة عمل ملناقشة   .3

بعقد التشغيل والصيانة اجلديد ملختبرات ومباني الهيئة.

ب( الدورات التدريبية

العقود،  على  واإلشراف  الصيانة  ملشاريع  والفنية  الهندسية  املعايير  إعداد   .1
كواالملبور - ماليزيا.

البرنامج املتكامل في أسس السالمة والصحة املهنية، دبي - اإلمارات العربية   .2
املتحدة.
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إعادة تصنيف امليزانية العامة للدولة وفقاً للتصنيف االقتصادي، الرياض -   .18
اململكة العربية السعودية.

األنظمة الكهربائية واملولدات، الدمام - اململكة العربية السعودية.  .19
املتطلبات الفنية ألعمال الصيانة والنظافة والتشغيل للمرافق، دبي - اإلمارات   .20

العربية املتحدة.
عمليات التحكم وحلقات املراقبة، جدة - اململكة العربية السعودية.  .21
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املوردين في عروض األسعار.

إصدار )575( تعميد شراء لتوفير احتياجات الهيئة وفروعها.  .5

بلغ إجمالي قيمة املشتريات املعتمدة )359.226.533.00( ريال.  .6

إجراء واعتماد )1936( ارتباط على بنود امليزانية املختلفة بخالف االرتباطات   .7
على التكاليف الكلية.

تسديد مستحقات التعليم العالي ومراجعة مستحقات تكاليف املبتعثني مببلغ   .8
)31.383.450.000( ريال لـ)150( مبتعث سددت على دفعتني.

بلغ إجمالي أوامر الصرف )2753(.  .9

مت حتقيق 88.7% من الصرف اجلزئي للخطة املالية نهاية الربع الرابع.  .10

جدول )١(

المنصرف الفعليالمبلغ المعتمدالبيان

591.106.000523.966.530إدارية

164.650.000161.375.375تشغيلية

51.650.00051.342.871االبتعاث والتدريب

49.724.00048.102.616برامج

216.300.000167.407.869مشاريع

1.073.430.000952.195.261اإلجمالي الكلي

ثالثًا:االتصاالت المحلية واإلقليمية والدولية

االتصاالت المحلية  أ( 
مراجعة ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية بخصوص إنهاء إجراءات تسلم   .1

بعض أراضي الهيئة في مناطق اململكة.
تأمني وتأسيس خدمات الهاتف واالنترنت لعدد من مواقع الهيئة.  .2

ب(   االتصاالت الدولية
زيارة الوكالة البريطانية ألبحاث الغذاء والبيئة )FERA( لتطوير تصميم مختبر   .1

حتليل املبيدات.
زيارة هيئة الغذاء والدواء األمريكية )FDA( لتطوير تصميم مختبرات األجهزة   .2

الطبية.

رابعًا:فرق العمل الفنية

املشاركة في توفير احتياجات جلنة احلج للعام 1435هـ.  .1
إجراء التفتيش الدوري الوقائي ملرافق الهيئة بالتنسيق مع مشرفي الصيانة   .2

باملباني.

خامسًا: األنشطة التشغيلية

للعام  املالية  وزارة  من  ريال   )1.073.430.000( مببلغ  ميزانية  اعتماد  مت   .1
املالي 1436/1435هـ.

بلغ عدد املنافسات العامة )42( منافسة.  .2

البرامج  بني  املالية  املبالغ  لبعض  مناقلة   )14( بإجراء  امليزانية  بنود  دعمت   .3
واملشاريع املعتمدة للوفاء باحتياجات الهيئة.

بلغ توفير القطاع على الهيئة هذا العام أكثر من )10( ماليني نتيجة مفاوضة   .4
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شكل )٢(

تنفيذ )525( طلب تصحيحي من مختلف قطاعات وإدارات الهيئة.  .12

تنفيذ )4965( طلب صيانة وقائية.  .13

سادسًا: األنشطة التنظيمية
مشروع إعداد الدليل اإلرشادي للسالمة والصحة املهنية.  .1

إعداد دليل إجراءات العمل اخلاص باملشاريع والصيانة.  .2

سابعا: األنشطة التوعوية
االستمرار في توعية قطاعات الهيئة باألساليب الصحيحة في إعداد  الشروط   •

واملواصفات وجداول الكميات وطرق التحليل الفني.

شكل )١(

مببلغ  2014م  املالي  للعام  الهيئة  إيرادات  جميع  وحصر  تسجيل  مت   .11
)119.609.167.08( ريال موزعة لقطاعات الهيئة.

جدول )٢(

األجهزة الدواءالغذاءالقطاع
متنوعةوالمنتجات الطبية

املقابل املادي 
137.731.369.840.436.50للتفتيش

املقابل املادي 
91.834.50489.260.50171.276.86للتسجيل

املقابل املادي 
11.99331.697.381.9852.514.211للتراخيص

رسوم دراسات 
12.107.936.98وتقييم

6.712.50195.6642.725.478.93إيرادات مختلفة

إيرادات اجلزاءات 
9.619.249.45والغرامات

241.558.8654.141.727.9852.881.151.8612.344.728.38اإلجمالي

119.609.167.08إجمالي اإليرادات
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أواًل: المشاريع والدراسات

أ- المشاريع:

إعادة تقييم الهيكل التنظيمي وتأسيس سياسات    -1
وإجراءات الموارد البشرية

الوظيفي،  التنظيمي، وتطوير الوصف  الهيكل والدليل  يهدف املشروع إلى تطوير 
وإجراءات  وتطوير سياسات  والبدالت،  الوظيفي  السلم  وتطوير  الوظائف،  وتصنيف 

املوارد البشرية.

2-  مركز تطوير القادة

االستطالع  مناذج  تشمل  التقنيات  من  عدد  باستخدام  املشاركني  لتطوير  يسعى 
ودراسات احلاالت واملقابالت الشخصية واالستبانات االلكترونية، بحيث يتم حصر 
النتائج في تقارير )خاصة بكل موظف( توضح مدى قرب أو بعد اجلهود املبذولة من 
املهارات األساسية املطلوبة للقيادة بالهيئة، وإعداد البرامج التدريبية الضرورية لتطوير 
القادة، والتأكد من أن اجلهود واملهام املبذولة تؤدي إلى حتقيق الهدف األساسي الذي 
من أجله أنشئت الهيئة، وتنسيق اخلطة التدريبية بحيث تخدم االحتياج الفعلي لكل 
مستهدف بالتطوير على حدة مبا يضمن حتقيق األهداف العامة، واجلدول التالي يبني 

عدد املستفيدين من املشروع:

جدول )١(

العددالمنصبالرقم

3نواب معالي الرئيس التنفيذي١

٢مساعدي معالي الرئيس التنفيذي٢

٢7املدراء التنفيذيون3

8٥مدراء اإلدارات٤

١7مدراء اإلدارات املكلفون٥

38رؤساء األقسام٦

١7٢اإلجمالي
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3- برنامج جمع االحتياجات التدريبية

االحتياجات  جلمع  وذلك  )أبيان(  نظام  على  االلكتروني  البرنامج  تصميم  مت 
التدريبية ملنسوبي الهيئة للعام 1436هـ مع إمكانية حتليلها وإصدار التقارير الدورية 
والتي  باملوظف  املناطة  واملسؤوليات  للمهام  االحتياجات  مطابقة  من  التأكد  بهدف 

تسعى لتحقيق األهداف املنشودة.

4- جمع وتحليل االحتياجات التدريبية لمنسوبي الهيئة 
لعام 1435هـ

تهدف إلى الوصول لقائمة مختصرة توضح أهم الدورات التدريبية املطلوبة بحيث 
تساعد في إقامة دورات جماعية مطابقة ملهام العمل املطلوبة من كل موظف.

5- برنامج تطوير مهارات اللغة االنجليزية في الخارج

يهدف املشروع إلى تطوير مهارات اللغة اإلجنليزية عن طريق انتداب موظفي الهيئة 
األمريكية،  املتحدة  )الواليات  احملددة  الدول  أحد  إلى  للشروط  واملطابقني  املؤهلني 
بريطانيا، استراليا، كندا( والتي تكون لغتها األم اإلجنليزية ملدة ال تزيد عن )6 أشهر(.

جدول )٢( عدد الموظفين المستفيدين من برنامج تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية بالخارج 
)الدفعة األولى(

عدد الموظفين المستفيدين من البرنامجالقطاع

21 الغذاء

3 الدواء

3األجهزة واملنتجات الطبية

4تقنية املعلومات

4اخلدمات املشتركة

8مكتب الرئيس

43اإلجمالي

مشروع اختبار تحديد مستوى اللغة االنجليزية   -6
السنوي لموظفي الهيئة

يهدف املشروع لقياس مستوى اللغة االجنليزية لدى موظفي الهيئة لتطوير مهارات 
اللغة االجنليزية لديهم إما عن طريق دراسة اللغة االجنليزية داخلياً أو خارجياً، حيث 
أجريت اختبارات حتديد املستوى بالتعاون مع شركة متخصصة في تطوير مهارات 

اللغة االجنليزية، حيث مت اختبار )568( موظف من مختلف قطاعات الهيئة. 
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)ERP - Oracle( 8- تشغيل نظام الموارد البشرية اآللي

يهدف املشروع إلى حتسني وتطوير نوعية اخلدمات االلكترونية املقدمة للموظفني، 
وحتويل جميع إجراءات املوارد البشرية الورقية إلى إلكترونية لتسهيل حصول املوظف 
على خدمات املوارد البشرية بسهولة ويسر وتوفير بيئة عمل ال ورقية، وفتح قنوات 

تواصل بني املوظفني وممثلي املوارد البشرية.

9- اختبارات تقييم المرشحين للتوظيف

مت تطبيق اجراءات التقييم االلكتروني للمتقدمني واملتقدمات للوظائف في الهيئة 
عبر عدة اختبارات مثل اختبارات )السمات الشخصية، الذاكرة، اللغة االجنليزية(.

مشروع تطوير تقييم األداء لموظفي الهيئة )اإلدارة   -10
باألهداف(

يهدف املشروع إلى  اعتماد العمل مببدأ اإلدارة باألهداف واملستمدة من مؤشرات 
األداء الرئيسية املعتمدة في اخلطة اإلستراتيجية للهيئة مبا ينعكس إيجاباً على أداء 

املوظف وبالتالي على أداء الهيئة وحتقيق أهدافها السامية.

7- برنامج التدريب التطبيقي

من  التدريبي  لالحتياج  وفقاً  الهيئة  منسوبي  ومهارات  قدرات  تطوير  إلى  يسعى 
خالل تدريب تطبيقي على رأس العمل طويل املدى لدى اجلهات املشابهة لعمل الهيئة 

داخل وخارج اململكة. 

جدول )3( القطاعات المستفيدة من برنامج التدريب التطبيقي وأسماء الجهات التي تم التعاون 
معها

القطاع
عدد الموظفين 

المستفيدين 
من البرنامج

اسم الجهة

وزارة الزراعة األمريكية.4الغذاء

16الدواء

الشركة السعودية للصناعة الدوائية واملستلزمات الطبية. 	·
.)VMD( هيئة األدوية البيطرية البريطانية 	·

جامعة UCL في لندن. 	·
معهد SQT للتدريب. 	·

األجهزة 
واملنتجات 

الطبية
مدينة امللك عبدالعزيز الطبية باحلرس الوطني.2

22اإلجمالي
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11- التعاقد مع مكلفين الجهات الحكومية

مت تعيني املكلفني بالعمل في الهيئة من موظفي )وزارة التجارة والصناعة، وزارة 
الصحة، وزارة الزراعة، الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة( وذلك حسب 

صدور القرارات الوزارية من وزارة املالية لعدد )294( موظف على النحو التالي:

جدول )4(

عدد الموظفين المنقولين للهيئةالجهة الحكوميةم

219 موظفوزارة التجارة والصناعة1

63 موظفوزارة الصحة2

2 موظفوزارة الزراعة3

10 موظفنيالهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة4

294 موظفاإلجمالي
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The Annual ILA Global Conference16 في أمريكا.  .3
 International Conference & Expo for training &  2014  ASTD  .4

development professional في أمريكا.

املؤمتر العربي الثامن للموارد البشرية، دبي - اإلمارات العربية املتحدة.   .5

 - دبي  العربية،  بالدول  البشرية  واملوارد  التدريب  إلدارات  السابع  امللتقى   .6
اإلمارات العربية املتحدة.

ب- ورش العمل:

شاركت اإلدارة في ورش العمل التالية:

إدارة التغيير ، الرياض - اململكة العربية السعودية.  .1

ج- الدورات التدريبية 

التحق منسوبو اإلدارة بالدورات التالية:

تفعيل وتطوير أداء موظفني أقسام املوارد البشرية، دبي - اإلمارات العربية    .1
املتحدة.

استراتيجية املوارد البشرية، دبي - اإلمارات العربية املتحدة.   .2

إدارة املوارد البشرية، لندن - اململكة املتحدة.   .3

إدارة املوارد البشرية االحترافية، الرياض - اململكة العربية السعودية.   .4

التدريب والتطوير، لندن - اململكة املتحدة.   .5

ثانيًا: أنشطة التدريب

بلغ عدد الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية ملنسوبي الهيئة )1600( دورة، على 
النحو التالي:

جدول )5(

ورش الندواتالمؤتمراتالقطاع
العمل

الدورات 
التدريبية

4158451الغذاء

1547462الدواء

623245األجهزة واملنتجات الطبية

312183اخلدمات املشتركة

620139مكتب الرئيس

101120تقنية املعلومات

7214211600اإلجمالي

المؤتمرات والندوات: أ- 

شاركت اإلدارة في المؤتمرات والندوات التالية:
SHRM 2014 Annual Conference & Exposition في أمريكا.  .1

The Global Impact of Quality Conference في أمريكا.  .2
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نظام العمل السعودي، الرياض - اململكة العربية السعودية.   .6

أساسيات إدارة املوارد البشرية، دبي - اإلمارات العربية املتحدة.   .7

حتليل االحتياجات التدريبية - هولندا   .8

املزايا والتعويضات، الرياض - اململكة العربية السعودية.   .9

 - دبي  البشرية،  املوارد  خدمات  من  املستفيدين  مع  التعامل  جودة   .10
اإلمارات العربية املتحدة.

إدارة املوارد البشرية، دبي - اإلمارات العربية املتحدة.  .11

إعداد وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية، اخلبر - اململكة العربية   .12
السعودية.

مهارات التعامل وحل املشكالت واإلقناع مع املوظفني، مصر.  .13

مراجعة إجراءات املوارد البشرية، دبي - اإلمارات العربية املتحدة.  .14

اإلمارات   - دبي  البشرية،  املوارد  وإجراءات  سياسات  كتابة  كيفية   .15
العربية املتحدة.

العربية  اململكة   - الدمام  املرجعية،  واملقارنات  األداء  قياس  مؤشرات   .16
السعودية.

اإلمارات   - دبي  الوظيفية،  الوصوف  وكتابة  الوظائف  حتليل  طرق   .18
العربية املتحدة.
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االتصاالت الدولية:

التواصل مع مختلف امللحقيات الثقافية ملتابعة املبتعثني.. 1

التواصل مع اجلامعات اخلارجية لالستفسارات أو القبوالت املقدمة.. 2

التواصل مع اجلهات العاملية املشابهة لعمل الهيئة )كمنظمة الصحة العاملية، . 3
برامج  ملتابعة  األمريكية(،  والدواء  الغذاء  هيئة  األمريكية،  الزراعة  وزارة 

التدريب التطبيقي.

التواصل مع جامعات عاملية في أمريكا وبريطانيا وهولندا وماليزيا وبلجيكا . 4
لالستفادة من خبراتها في تقدمي برامج تدريبية متخصصة ملنسوبي الهيئة.

ثالثًا:االتصاالت المحلية واإلقليمية والدولية

االتصاالت المحلية:

التواصل مع وزارة التعليم العالي البتعاث املوظفني.  .1
التواصل مع املعاهد املقدمة لبرامج تطوير مهارات اللغة االجنليزية لتطوير   .2

مهارات اللغة للموظفني داخلياً وخارجياً.
برامج  لتحديد   )UNDP( اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  مع ممثل  التواصل   .3

التدريب التطبيقية.
التحاق  على  املوافقة  خطابات  وإصدار  املختلفة  اجلامعات  مع  التواصل   .4

املوظفني مبختلف البرامج الدراسية.
التواصل مع وزارة اخلارجية السعودية لتنسيق املراسالت لبعض السفارات   .5

واجلهات اخلارجية.
التواصل مع هيئة التقييس اخلليجية إلقامة برامج تدريب جماعية.  .6

في  املوظفني  من  عدد  لتسجيل  بالرياض  التجارية  الغرفة  مع  التواصل   .7
الدبلومات املنعقدة لديهم.

في  الهيئة  ومشاركة  جماعية  برامج  لتنفيذ  اجلمارك  مصلحة  مع  التواصل   .8
تقدمي برامج تدريبية للجمارك.

البرامج  في  التعاون  سبل  لبحث  للطاقة  عبدالله  امللك  مدينة  مع  التواصل   .9
املشتركة.

التواصل مع اجلامعات احلكومية لتدريب طالب وطالبات اجلامعة من خالل   .10
برنامج التدريب التعاوني.

التواصل مع مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث لعقد دورات   .11
جماعية تخصصية.

التواصل مع مدينة امللك عبدالعزيز الصحية باحلرس الوطني لعقد دورات   .12
جماعية تخصصية.
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دعم الكادر النسائي بـ )29( وظيفة.  .2

جدول )7(

الدواءالغذاء
األجهزة 

والمنتجات 
الطبية

الخدمات 
المشتركة

تقنية 
المعلومات

الموارد 
اإلجماليالبشرية

مت 
219---17-توظيف

210---8-شاغر

429---25-إجمالي

املشاركة في املناسبات اخلاصة بالتوظيف.  .3

جدول )8(

التاريخالجهة المنظمةالمعرض

24-2014/5/27مشاركة يوم املهنة )ميرالند - أمريكا(يوم املهنة

24-26-2014/01مشاركة يوم املهنة )اوتاوا - كندا(يوم املهنة

رابعًا: األنشطة التشغيلية

استقطاب )157( من الكفاءات املميزة واخلريجني اجلدد.  .1

جدول )6(

الدواءالغذاء 
األجهزة 

والمنتجات 
الطبية

الخدمات 
المشتركة

تقنية 
المعلومات

مكتب 
اإلجماليالرئيس

524115211117157توظيف

شكل )١(
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أخصائيني حتاليل كيميائية متقدمة  •

صيادلة  •

أخصائيني حماية بيئة  •

أطباء بيطريني  •

أخصائيني كيمياء حيوية  •

أخصائيني نباتات وأعشاب  •

أخصائيني كيمياء سموم  •

أخصائيني سموم  •

أخصائيني احياء دقيقة  •

أخصائيني مختبر كيميائي  •

أخصائيني مستحضرات بيولوجية  •

أخصائيني هندسة كيميائية  •

أخصائيني عقاقير  •

أخصائيني أغذية  •

محللني مستحضرات جتميل  •

أخصائيني إحصاء حيوي  •

كيميائيني  •

أخصائيني سالمة أغذية  •

صيادلة اكلينيكيني  •

أخصائيني صحة عامة  •

أخصائيني أجهزة طبية  •

أخصائيني كيمياء عامة  •

مهندسني أجهزة طبية  •

أخصائيني إنتاج حيواني  •

أخصائيني تراخيص اجهزة طبية  •

أخصائيني تعبئة وتغليف  •

أخصائيني تقييم اجهزة مخبرية وتشخيصية  •

اعتماد )110( وظائف من وزارة املالية للعام املالي 1436/1435هـ تشمل كل   .4
قطاعات الهيئة.

اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في الصحف احمللية واملوقع االلكتروني للهيئة.  .5

الوظائف التخصصية التي حتتاجها الهيئة و خطة توفيرها: حتتاج الهيئة للكوادر   .6
الوطنية املتخصصة في مجاالت الغذاء والدواء واألجهزة الطبية وهي كتالي:
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إحصائية املبتعثني للعام 2014م.  .7

جدول )9(

البلد
اإلجماليهولندااستراليابريطانياأمريكا

القطاع

7-142الغذاء

13217الدواء

6-42-األجهزة واملنتجات الطبية

-----اخلدمات املشتركة

2--11تقنية املعلومات

3126122اإلجمالي

شكل )٢(

أخصائيني تغذية  •

أخصائيني تقييم األجهزة واملنتجات الطبية  •

أخصائيني تغذية حيوانية  •

أخصائيني تقييم الدراسات السريرية  •

أخصائيني فيزياء نووية  •

أخصائيني جودة مختبرات  •

أخصائيني مبيدات  •

أخصائيني مختبرات األجهزة املخبرية والتشخيصية  •

أخصائيني مختبر  •

أخصائيني مختبرات األشعة  •

أخصائيني مناعة  •

أخصائيني مختبرات األجهزة البصرية  •

أخصائيني وبائيات  •

أخصائيني مختبرات املواد احليوية والفيزيائية  •

أخصائيني وقاية نبات  •

أخصائيني مختبرات السالمة الكهربائية واإللكتروميكانيكية  •

فنيني نقل عينات  •

يكمن توفير االحتياج عن طريق استقطاب الكفاءات الوطنية عن طريق عدة مصادر  
منها ما يلي :

موقع التوظيف اخلاص بالهيئة على شبكة االنترنت . أ - 
املشاركة  )عن طريق  اخلريجني  باستقطاب  وذلك  السعودية  ب - اجلامعات 

في املعارض وأيام املهنة(
املشاركة في أيام املهنة في بعض اجلامعات احمللية وكذلك أيام املهنة  ج - 

اخلاصة باملبتعثني في اخلارج .
االستعانة مبواقع البحث للسير الذاتية في املواقع اخلاصة بالتوظيف. د - 
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8.  إحصائية املبتعثني حالياً.

جدول )١٠(

البلد
اإلجماليألمانياماليزياهولنداكندااستراليابريطانياأمريكا

القطاع

151312010041الغذاء

1754240032الدواء

1374100126األجهزة والنتجات الطبية

62100009اخلدمات املشتركة

41000106تقنية املعلومات

5528213511114اإلجمالي
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شكل )4(

شكل )3(

9.   إحصائية املستفيدين من برامج االبتعاث في الهيئة.

جدول )١١(

القطاع
عدد 

المبتعثين 
حاليًا

الخريجون
عادوا من 
االبتعاث 

ألسباب أخرى

إجمالي عدد 
المبتعثين 

حتى اآلن

قائمة 
االنتظار

41113211758الغذاء

327081105الدواء

األجهزة 
واملنتجات 

الطبية
265908612

اخلدمات 
9123240املشتركة

تقنية 
690156املعلومات

1142633240931اإلجمالي
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افتتاح العيادة الطبية في املبنى الرئيسي للهيئة بتاريخ 1435/9/1 هـ لتقدمي   .10
اخلدمات الطبية والرعاية الصحية ملنسوبي الهيئة. 

جتديد وثيقة التأمني الصحي ملوظفي الهيئة وذويهم، وإصدار )8600( بطاقة   .11
تأمني طبي.

تشكيل ثالثة جلان للترقيات، وترقية ومعاجلة الوضع الوظيفي )290( موظف.   .12

خامسًا: األنشطة التنظيمية
بلغ عدد املسكنني واملكلفني في جميع قطاعات الهيئة على الهيكل التنظيمي   .1

املؤقت كالتالي: 

جدول )١٢(

مسميات الوظائف حسب 
الهيكل التنظيمي المؤقت  

الشاغرالمشغورةالمعتمد
النسبة 
المئوية

100.0%550النواب واملساعدين  

0.0%606مساعدي النواب  

83.3%36306املدراء التنفيذيون

64.3%1298346مدراء اإلدارات

55.3%253140113رؤساء األقسام  

60.1%429258171املجموع 
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شكل )5(

سادسًا: أنشطة التوعية التنظيمية
االستمرار في تقدمي البرنامج التعريفي بالهيئة ملوظفيها اجلدد بشكل دوري.  .1

إرسال رسائل توعوية للموظفني في مجال املوارد البشرية.   .2

وضع قناة تواصل بني موظفي الهيئة واالدارة التنفيذية للموارد البشرية من   .3
خالل البوابة الداخلية للهيئة )أسأل املوارد البشرية(.
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األنشطة
التوعوية
واإلعالمية

المشاريع 
والدراسات

١٧٤

األنشطة 
التدريبية

١٨٤

األنشطة
التوعوية

١٧٦

األنشطة
اإلعالمية

١٨٦
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أواًل: المشاريع والدراسات:

المشاريع:

مشروع زيادة الوعي بأهمية اإلبالغ عن حوادث   -1
األجهزة والمنتجات الطبية ورفع كفاءة الرقابة عليها

الطبية  واملنتجات  األجهزة  حوادث  عن  اإلبالغ  ثقافة  نشر  إلى  املشروع  يهدف   
وحتديث قائمة ضباط اتصال املركز الوطني لبالغات األجهزة واملنتجات الطبية في 

املنشآت الصحية. 

زيادة اهتمام المستهلك في مجال سالمة األغذية   -2
من خالل حمالت التثقيف والتوعية

األغذية  سالمة  مببادئ  املستهلك  لدى  الوعي  مستوى  رفع  إلى  املشروع  يهدف 
وجتنب املخاطر احملتملة، ويجري تنفيذ املشروع على ثالث مراحل، مت اجناز املرحلة 

األولى منه بنسبة ١٠٠٪.

3- النظام اإللكتروني للمحاضرات والفعاليات العلمية 
لشركات األدوية

يتم حالياً بناء النظام اإللكتروني للمحاضرات والفعاليات العلمية اخلاصة بشركات 
العلمية،  للفعاليات  املوافقة  إجراءات  وتسريع  تسهيل  أجل  من  انشئ  والذي  األدوية 
والفعاليات  احملاضرات  على  املوافقة  وإجراءات  ضوابط  دليل  النظام  يضم  حيث 
العلمية، باإلضافة إلى قاعدة بيانات ملعلومات احملاضرات والفعاليات العلمية لتسهيل 

مهمة الرقابة عليها من قبل الهيئة.

4- إعالنات المستحضرات الصيدالنية 
اإلعالن  أو  الدعاية  على  املوافقة  وإجراءات  ضوابط  دليل  من  كاًل  حتديث  مت 
للمستحضرات الصيدالنية أو العشبية غير الوصفية )OTC( و دليل الضوابط العامة 
اخلاصة باإلعالن عن العالمة التجارية للشركة الدوائية والدليل اإلرشادي لإلعالن 
 )PromoDrug( االلكتروني  البرنامج  بناء  البدء في  فيما مت  التجميل،  منتجات  عن 
والذي يهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات املوافقة على اإلعالنات املقدمة من شركات 
األدوية، باإلضافة إلى بناء قاعدة بيانات عن اإلعالنات الدوائية باململكة وتفعيل برامج 

الرقابة الالحقة على املواد الدعائية الدوائية.
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الدراسات:

للمجتمع  والتغذوية  الغذائية  احلالة  لتقييم  املسحي  البحث  في  املشاركة   •

السعودي في مدينة الرياض من تاريخ 1434/12/15 هـ إلى 1435/01/15هـ.
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٤- حملة نحو )غذاء آمن (
وهي حملة توعوية تعنى بتعريف املستهلك بالتعامل اآلمن مع األغذية خالل مرحلة 
التسوق وحفظ األغذية وطهيها، وتشتمل احلملة على عروض مسرحية وعرض أفالم 
توعوية وتوزيع مطويات، وقد أقيمت في عدد من مدن اململكة )جدة و إبها والطائف( 

خالل إجازة الصيف 4-1435/10/14هـ. 

٥- إصدارات توعوية:

األلومنيوم  فوسفيد  مبيد  عن  حتليلية  »رؤية  بعنوان  توعوية  نشرة  إصدار   .1
)اخلطر الداهم( «.

إعداد نشرة عن االستخدام اآلمن للمبيدات.  .2

إعداد املادة العلمية لنشرة توعوية بعنوان »طرق الوقاية من الطفيليات املنقولة   .3
بالغذاء واملاء« 

اإلصابة  من  نفسك  تقي  »كيف  بعنوان  توعوية  لنشرة  العلمية  املادة  إعداد   .4
بالتسمم الغذائي«.

إصدار الدليل اآلمن الستخدام األجهزة الطبية املنزلية.  .5

حتديث و طباعة ٩ مطويات تختص بسالمة الغذاء وهي:  .6

إرشادات حلفظ األغذية بالتبريد والتجميد.  •

لطهي آمن.  •

التلوث اخللطي.  •

إرشادات لسالمة استخدام العبوات البالستيكية واملغلفات لألغذية.  •

ثانيا: األنشطة التوعوية:

أنشطة لتوعية المستهلك: 

١- مستشارك )مركز التوعية الدوائية (

ببعض  املستهلك  وتوعية  بالهيئة  التعريف  إلى  يهدف  متنقل  توعوي  برنامج  وهو 
الصيدالنية  االستشارات  وتقدمي  املختلفة،  وأنواعها  باألدوية  تتعلق  التي  القضايا 
من   كل  في  تنفيذه  مت  وقد  الدوائية،  التوعية  اخصائي  قبل  من  للجمهور  املباشرة 

الرياض وأبها وجدة.

2.قافلة التثقيف الدوائي

الكثافة  ذات  اململكة  مدن  في  واملقيمني  املواطنني  إلى  للوصول  القافلة  تهدف 
السكانية املتوسطة، ويتم خاللها توزيع املواد التوعوية، وتقدمي االستشارات الصيدلية، 
كما يتم عرض املعلومات الدوائية بطرق مبسطة ومباشرة، وتوزيع املطويات العلمية، مت 
تنفيذها في املنطقة اجلنوبية التي شملت كل من محافظات بللسمر وتنومة والنماص 

باإلضافة إلى مدينة جازان وعدد من محافظاتها مثل صامطة وصبيا.

٣- البرنامج التفاعلي )دواء تك( 

يهدف البرنامج لرفع مستوى الوعي الصحي والدوائي لدى صغار السن وذلك من 
خالل استخدام التقنيات احلديثة في التوعية الدوائية، وتعتمد فكرة البرنامج على عقد 
جلسات نقاش مفتوحة مع اجلمهور، ويتخللها أسئلة تفاعلية مع املشاركني من األطفال 
عبر استخدام األجهزة اللوحية، ويناقش البرنامج أربعة محاور رئيسية وهي: االستخدام 
األمثل للدواء، سوء استخدام الدواء، اخللطات العشبية، التسمم الدوائي. وقد مت تنفيذ 

أول جلسات البرنامج في مدينة الرياض.
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السمنة املفرطة حقائق ومعلومات   •

حتديث وطباعة 7 مطويات تختص باألجهزة واملنتجات الطبية وهي:  .٨

أجهزة قياس ضغط الدم  •

أجهزة قياس نسبة السكر في الدم   •

أجهزة الرعاية الصحية املنزلية    •

الربو وأجهزة الوقاية   •

املركز الوطني لبالغات األجهزة واملنتجات الطبية  •

إرشادات ملستخدمي العدسات الالصقة   •

األشعة السينية   •

طباعة وتوزيع )70٫000( مطوية في احلمالت التوعوية باملدارس واجلامعات   .٩
واملستشفيات واملجمعات التجارية.

نحو تسوق غذائي آمن.  •

غسل اليدين.  •

عشر خطوات لضمان سالمة األغذية.  •

مطوية هل تعلم أن البكتيريا. ) خاصة باألطفال(.  •

احلليب اخلام وخطورة تناوله.  •

حتديث وطباعة 10 مطويات تختص بالتوعية الدوائية وهي:  .7

املستحضرات العشبية ومخاطر استخدامها   •

التسمم باملنظفات املنزلية   •

كيف تتجنب األخطاء في استعمال الدواء  •

كيف أحفظ دوائي والبدائل األرخص لألدوية   •

اختبر معلوماتك الدوائية   •

أحذر خلطات العطارين   •

طبيعي ال تعني آمن ) ال جتعل اخللطة غلطة(  •

نقاط سريعة للتعامل اآلمن مع منتجات التجميل   •

أطفالنا وحمايتهم من التسمم   •
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وقناة تلفزيون الشرق األوسط )MBC( وقناة االخبارية وقناة روتانا خليجية وإذاعة 
الرياض وإذاعة جدة وقناة الرسالة وشبكة قناة املجد.

٧-حملة المضادات الحيوية » المضاد الحيوي ليس حاًل «

حملة توعوية اهتمت بتوعية املرضى واملجتمع من عواقب سوء استخدام املضادات 
احليوية، وتوعية مقدمي الرعاية الصحية )صيادلة -أطباء( بأهمية االستخدام األمثل 
وتوفير   فاعليتها  للحفاظ على  وذلك  دون حاجة،  للمضادات احليوية وعدم صرفها 
بيئة آمنة في املستشفيات، وكذلك لتقليل العبء املالي على اخلدمات الصحية . وقد 

نظمت احلملة خالل الفترة 1-1436/3/14هـ .

وتضمنت احلملة نشر 20 إعالناً توعوياً في الصحف احمللية، باإلضافة إلى تصميم 
وطباعة وتوزيع امللصقات التوعوية والتي بلغ عددها )٨0٫000( ملصق.

٦- حملة التعامل اآلمن مع اللحوم )لحوم وعلوم(

وذلك  1435هـ،  للعام  االضحى  عيد  موسم  خالل  النطاق  واسعة  احلملة  نفذت 
حول  واملقيمني  املواطنني  تثقيف  إلى  احلملة  وهدفت  فيه،  اللحوم  استهالك  لكثرة 
املمارسات السليمة الختيار وذبح األضحية وطرق حفظها وطهيها، وذلك للتقليل من 
احتمال اإلصابة باألمراض املنتقلة بسبب تلوث أو فساد اللحوم. وتخلل احلملة توزيع 
امللصقات التوعوية على املسالخ واملطابخ املعتمدة في مناطق اململكة الرئيسية. كما 

وزعت مطويات توعوية عن طريق الصحف اليومية وبلغ عددها )100( ألف مطوية.

التواصل  وسائل  في   )Infographics( توعوية  بيانية  وأشكال  رسائل  نشرت  كما 
حسابات  وعبر   )@SaudiFDA( الهيئة  حساب  عبر  انستجرام(  )تويتر،  اإلجتماعي 
املشاهير من مختلف املجاالت واالهتمامات، كما أنتجت مقاطع مرئية تتضمن رسائل 

احلملة، وعرضت على قناة الهيئة في »يوتيوب«.

متعددة  وتلفزيونية  اذاعية  برامج  في  الهيئة  من  خبراء  مشاركة  الى  باالضافة 
السعودية  االولى  القناة  مثل  التفصيلية،  واملعلومات  التوعوية  الرسائل  عن  للحديث 

SFDA Report 2014.indb   178 4/14/15   10:52 AM



األنشطة التوعوية واإلعالمية 17٩التقرير السنوي للعام المالي 1435 - 1436 هـ )2014 م(

الرسائل  توصيل  في  اإلعالم اجلديد  قنوات  وبشكل مكثف على  التركيز  كما مت 
التوعوية للحملة من خالل املوقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي:

جدول )١(

12 تغريداتعدد التغريدات التوعوية

 )Infographics( 3  رسوماألشكال البيانية التوعوية

عدد مشاهدات الهاشتاق
أكثر من 2 مليون مشاهدة)#املضاد_ليس_حال(

20 مليون مشاهدةعدد املشاهدات بناء على عدد املتابعني

كما مت تصميم موقع الكتروني مخصص للحملة يشمل جميع املعلومات اخلاصة 
بها وهي:

املادة العلمية.  .1

.)Infographics( األشكال التوضيحية التوعوية  .2

الفيلم التوعوي والذي أضيف أيضاً في قناة الهيئة على »يوتيوب« .  .3
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١٠- فعاليات اليوم الوطني 

احتفاالً باليوم الوطني الرابع والثمانني لتأسيس اململكة نُظمت عدد من الفعاليات 
التوعوية في كل من مدينة الرياض وجدة وذلك يومي 27-2٨ ذي القعدة 1435هـ، 
واشتملت الفعاليات على عروض مسرحية موجهة لألطفال وفقرات توعوية ومسابقات 

تعليمية متنوعة.

٧- المشاركة في مهرجان » جنيا « الثاني للنخيل والتمور.
مهرجان األسرة للنخيل والتمور الثاني »جنيا 2« والذي ترعاه أمانة منطقة الرياض 
خالل الفترة من 1435/3/2٩هـ إلى 1435/4/٨هـ، ويحتوي على العديد من الفعاليات 
واألركان التي تتمحور حول النخيل والتمور والصناعات املرتبطة بها إلى جانب بعض 

الفعاليات واألنشطة التراثية والتثقيفية.

٨- المشاركة في المعرض المصاحب لبرنامج )صحتك تاج الثالث(
املشاركة في املعرض املصاحب لبرنامج )صحتك تاج الثالث( في جامعة دار العلوم 
مبدينة الرياض بتاريخ 27-1435/12/2٨هـ الذي مت تنظيمه من قبل جلنة التنمية 

االجتماعية بحي الفالح.

٩- رسائل توعوية عبر وسائل التواصل األجتماعي
مت إعداد مايزيد على )200( رسالة توعوية متعلقة بسالمة الغذاء والدواء واألجهزة 

الطبية، لنشرها في وسائل التواصل األجتماعي )تويتر- انستقرام(.
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اخلليجي  اجلانبني  في  الدوائية  واملصانع  األدوية  ملقـّيمي  العلمي  البرنامج   .13
والتركي، الرياض.

ترخيص منشآت االعالف واإلضافات العلفية وتسجيل منتجاتها، جدة  .14

املبيدات وطرق ادارتها، الرياض.  .15

البرنامج االلكتروني للتصنيف األدوية واملستحضرات الصيدالنية، الرياض.  .16

النظام اإللكتروني لألدوية املخدرة، الرياض.  .17

أنشطة توعوية لقطاع االعمال: 

تم التنسيق واإلشراف على تنظيم ورش العمل التالية:

للمنتجات  التصدير  صالحية  شهادات  إلصدار  اإللكتروني  النظام  إطالق   .1
الغذائية، ) الدمام، جدة، الرياض( - اململكة العربية السعودية.

ترخيص منشآت األعالف واإلضافات العلفية وتسجيل منتجاتها، الدمام.  .2

الصناعية،وذلك  التجارية  بالغرفة  األملونيوم  فوسفيد  ملبيد  اآلمن  االستخدام   .3
مبشاركة وزارة الصحة، املديرية العامة للدفاع املدني ووزارة الزراعة، الرياض.

متبقيات املبيدات: حساب حدودها القصوى وتقييم مخاطرها في املقر الرئيسي   .4
للهيئة العامة للغذاء والدواء، الرياض - اململكة العربية السعودية.

طرق التدعيم والكشف عن فيتامني »د« في املنتجات الغذائية وذلك بالتعاون   .5
مع كرسي األمير متعب بن عبدالله ألبحاث املؤشرات احليوية لهشاشة العظام، 
»د«،  بفيتامني  العالقة  ذات  الغذائية  املنتجات  ومستوردي  ملصنعي  واملوجهة 

الرياض. 

العالقة التكاملية بني قطاع األجهزة واملنتجات الطبية ومقدمي الرعاية الصحية   .6
باململكة العربية السعودية، )الرياض وجدة واملدينة املنورة والدمام(. 

تسع ورش عمل تدريبية للشركات العاملة في مجال األجهزة واملنتجات الطبية،   .7
الرياض - جدة.

املشاركة في تنظيم احدى ورش نظام املسح االلكتروني للغذاء املستورد، الرياض.  .٨

األنظمة  ملناقشة  واملخلصني اجلمركيني  األغذية  املفتوح  مع مستوردي  اللقاء   .٩
اإللكترونية للرقابة على الغذاء املستورد، الرياض - الدمام - جدة.

األنظمة  ملناقشة  واملخلصني اجلمركيني  األغذية  املفتوح  مع مستوردي  اللقاء   .10
اإللكترونية للرقابة على الغذاء املستورد، اخلبر - جدة - الرياض.

محاضرة تعريفية لشركات االدوية والوكالء عن مشروع تطبيق الباركود ثنائي   .11
االبعاد، الرياض.

مسودة الدليل اإلرشادي إلدعاءات منتجات التجميل، جدة.  .12
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النشرات الدورية ومصادر المعلومات.

١- نشرة رسالة الدواء 
نشرة داخلية في قطاع الدواء تهدف لتعزيز التواصل 
مرات سنوياً  ثالث  تصدر  بالقطاع،  واالرتباط  الداخلي 
ذات  اجلهات  جميع  على  داخلياً  وتوزع  العربية،  باللغة 

العالقة.

 Saudi Drug( 2- النشرة الدوائية السعودية
)Bulletin

نشرة علمية دورية تصدر باللغة االجنليزية، موجهة 
للممارسني الصحيني وذوي االهتمام حول أهم حتديثات 
املمارسني  على  توزيعها  ويتم  األدوية،  ومستجدات 
والكليات  واجلامعات  الصحية  واجلمعيات  الصحيني 

الصحية.

 )OTC( ٣- الدليل السعودي لألدوية الالوصفية
يعد هذا الدليل مرجعاً هاماً جلميع األدوية الالوصفة 
العربية السعودية، والذي يتم حتديثه  املسجلة في اململكة 
بشكل دوري نظراً لتحديث قائمة األدوية املسجلة باململكة، 
نظرا إللغاء التسجيل أو التعديل على اجلرعة أو األسعار أو 
األعراض اجلانبية اجلديدة، وذلك إمياناً من الهيئة بدورها 
في متابعة سوق الدواء وكل ما يطرأ عليه من جديد وتزويد 
وأحدث  بأدق  اخلصوص  هذا  في  الصحيني  املمارسني 

املعلومات.
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اإلدارة اإلستراتيجية والقيادة.  .٨

. Planning and Managing PR Campaigns, Malaysia  .٩

.Leadership and Communication, Turkey  .10

ثالثاً :األنشطة التدريبية:

المؤتمرات والندوات:

.conference on health communication, USA  .1

. International conference on Single Use Medical Devices, KSA  .2

.Public Health Association Australia )PHAA( 43rd annual conference  .3

 International conference on communication healthcare in  Amsterdam  .4

 2014  Association of Science Technology Centers conference  .5
.USA

الندوة السنوية اخلامسة للتوعية الصحية، الرياض.  .6

الدورات التدريبية:

التحق منسوبو اإلدارة بالدورات التدريبية التالية:

تقييم املخاطر و إدارة اتصاالت املخاطر في مجال سالمة األغذية من تاريخ   .1
2014/0٨/1٨م إلى 2014/0٨/2٩م.

إدارة اجلودة في السالمة الغذائية من تاريخ 23-2014/6/25م الرياض  .2

سيكولوجية االتصال الفعال، دبي  .3

Introduction to European Medical Devices Regulation, UK  .4

تخطيط وتصميم البيانات املعلوماتية.  .5

املفاهيم  ومعرفة  الصحة،  تعزيز  في مجال  والرصد  والتقييم  مبادئ  تطبيق   .6
األساسية لألدلة املبنية على البراهني.

مهارات التخطيط واملتابعة و االبتكار في العمل.  .7
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تغطيات إعالمية:

رابعًا: األنشطة اإلعالمية:

مجلة » غذاء ودواء «
إصدار مجلة »غذاء ودواء« والتي تعنى باملساهمة في بناء وعي اإلنسان من خالل 
االهتمام بسالمة غذائه ودوائه والتأكد من مأمونيته وفاعليته. وعرض كل ما هو علمي 
وجديد في مجال الغذاء والدواء واألجهزة الطبية مبا يعود بالفائدة على اجلميع، علماً 

بأن املجلة تصدر كل شهرين.
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إحصائيات باالرقام:
جدول )٢(

عام 2014الملف الصحفي

365عدد امللفات الصحفية التي مت تنفيذها

32٨5عدد األخبار في امللف الصحفي

٩40عدد األخبار الصادرة من الهيئة والتي مت نشرها في الصحف الورقية

جدول )٣(

عام 2014تويتر

2٩٨٩ تغريدهإجمالي التغريدات خالل عام 2014

317 تغريدهالتغريدات التوعوية والتحذيرات

2672 ردالرد على االستفسارات الواردة على حساب الهيئة في توتير

 جدول )٤(

عام 2014يوتيوب

320٩70 مشاهدةعدد مرات املشاهدة ملواد الهيئة في اليوتيوب

2526 مشتركعدد املشتركني في قناة الهيئة باليوتيوب

 جدول )٥( 

خالل عام 2014اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية

لقاء13
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إحصائيات با�رقام

يوتيوب

عدد مرات املشاهدة
٣٢٠٩٧٠

عدد املشتركني في القناة
٢٥٢٦

اللقاءات التلفزيونية وا
ذاعية

١٣لقاء

تويتر

إجمالي التغريدات خالل عام ٢٠١٤

التغريدات التوعوية والتحذيرات

الرد على االستفسارات الواردة

٢٩٨٩
٣١٧
٢٦٧٢

الملف الصحفي

عدد امللفات الصحفية

 عدد األخبار

عدد األخبار الصادرة من الهيئة

٣٦٥
٣٢٨٥
٩٤٠

انستقرام

٨٤صورة
٣٢٣٣عدد املشتركني

االستفسارات الواردة

استفساراً تختص بالغذاء
٤٠٠٠
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أمثلة من أخبار الهيئة في الصحف:
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المعوقات والمقترحات

المعوقات:

تأخر صدور بعض األنظمة الفنية الالزمة ألعمال الهيئة، مما يحد من قدرتها   .1
على القيام مبهامها التنفيذية والرقابية.

عدم القدرة على إستقطاب الكفاءات الوطنية الفنية، وصعوبة احملافظة على   .2
منسوبي الهيئة الفنيني من التسرب.

مع  التعاقد  صعوبة  من  تزيد  الهيئة،  ملشاريع  الفنية  التخصصية  الطبيعة   .3
املباني ومحتوياتها  مقاولني متخصصني قادرين على تنفيذ وتطوير وتأهيل 

في الوقت احملدد، وبتكاليف مناسبة. 

عدم توفر املساحات الكافية في املنافذ البرية واجلوية؛ مما يعيق الهيئة عن   .4
توفير املتطلبات الفنية من مختبرات وأجهزة للقيام بدورها في تلك املنافذ.

المقترحات:

التعجيل في إجراءات اعتماد ما تبقى من أنظمة فنية، ملا لها من ارتباط وثيق   .1
ومباشر بصحة وسالمة املواطن واملقيم.

الكافية  املرونة  ملنحها  بالهيئة  اخلاص  الذاتي  التشغيل  برنامج  اعتماد   .2
الستقطاب الكوادر املؤهلة.

منح الهيئة مرونة أكبر في التعاقد مع شركات متخصصة لتنفيذ مشاريعها   .3
الفنية من داخل اململكة وخارجها.

4.  أهمية توفير املساحات الكافية واملالئمة الحتياجات عمل الهيئة في املنافذ 
البرية واجلوية.
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