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 :املادة األولى

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

 املادة و ، هــ. 2٩/12/142٩وتاريخ  (ه 142٩- 8-1)رقم  مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواءالصادرة بقرار 
ً
الخامسة تحديدا

 واألربعون من الالئحة.

 

 :املادة الثانية

املمثلين بترخيص  واملتعلقمن "الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية"  الفصل السادستحدد وتوّضح هذه القاعدة الجرائية أحكام 

 استنادا ملا نصت عليه الالئحة.وذلك ، اململكة العربية السعوديةفي نيابة عنه  للعملالقانونيين املفوضين من قبل املصّنع 

 

 املادة الثالثة: تعريفات

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

 اململكة العربية السعودية.  اململكة:

 الهيئة العامة للغذاء والدواء.   الهيئة:

 الشخص الطبيعي أو االعتباري. الشخص:

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

   عالقة:شبيهة أو ذات 

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

 .  تسكين األمراضتشخيص أو وقاية أو رصد أو عالج أو تخفيف أو  -

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

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

 دعم الحياة أو تمكينها من االستمرار.   -

 تنظيم الحمل.   -

 تعقيم األجهزة الطبية.   -

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

 النسان. 

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

 أو العامل املناعي أو التحوالت األيضية وإنما تساعد في تحقيق مفاعيلها فقط. 

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

 الهيئة.     

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



 

 

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

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

 من قبله أو بواسطة طرف آخر نيابة عنه.   
ً
 أو مصّنعا

ً
 الطبي مصمما

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

 للتوزيع أو لالستخدام.  

ع املحلي: 
 
 املصّنع املنشأ في اململكة.املصن

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

إلى اململكة  التي تجري منذ توفيرها لالستيرادُيقصد بها مختلف عناصر أنشطة توزيع األجهزة واملنتجات الطبية  سلسلة التوريد:

 وحتى وضعها في الخدمة.

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

 للتسويق و/أو توزيعه أو تمثيل املصّنع.  

مجموعة األجهزة واملنتجات ذات االستخدامات املتشابهة أو املتماثلة أو ذات القواسم التقنية  املجموعة العامة للجهاز/للمنتج:

 مميزة. خصائصاملشتركة التي تسمح بتصنيفها بطريقة عامة ال تعكس 

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

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

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

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

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

 سوق اململكة. فياألشخاص املسؤولة عن تأمين األجهزة واملنتجات الطبية 

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

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

م الطلب:  ِّ
 الشخص املوجود في اململكة واملسؤول عن توفير املعلومات لغرض ترخيص منشأة.مقد 

ندا واليابان والواليات املتحدة األمريكية ودول االتحاد كال من استراليا و كمجموعة دولية تضم في عضويتها  فريق التجانس العاملي:

 األوروبي وتعمل لتحقيق التجانس في أنظمة ومتطلبات رقابة األجهزة واملنتجات الطبية.  

 األجهزة واملنتجات الطبية.امللتقى الدولي للرقابة على ولى مهمته وت م2012فريق التجانس العاملي في عام تم حّل مالحظة: 

 

  



 

 

 املادة الرابعة: مبادئ عامة

ض تحصليقض ي الفصل السادس من الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية بوجوب أن  .أ قبل املصّنع من  ةاملؤسسات املفوَّ

ضة صادرة عن الهيئة منشأة رخصة على اململكة للعمل نيابة عنها في  ملزاولة هذا النشاط. وتكون هذه املؤسسات مفوَّ

في املادة السابعة  املشار إليهاوتحّمل املسؤوليات  جرائيةفي املادة السادسة من هذه القاعدة ال  املشار إليهاملزاولة األنشطة 

 منها.

عمله  ، بالضافة إلىاألجهزة واملنتجات الطبية و/أو توزيعها استيرادنشاط  الذي يزاول الشخص يجب أن تلتزم املؤسسة أو  .ب

 ترخيص املنشآتوالقاعدة الجرائية ل جرائيةبمتطلبات كل من هذه القاعدة ال ، أكثرل قانوني ألحد املصّنعين أو كممث

(MDS-IR4). 

تحدد هذه القاعدة الجرائية و/أو تستكمل املتطلبات ذات العالقة بالئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية سعًيا لضمان  .ج

 .يناملعني األشخاصتطبيقها املوحد من قبل جميع 

 

  



 

 

 

 

 

 املادة الخامسة: عام

 :يهدف ترخيص املنشآت إلى ضمان .أ

 لتمثيل أحد املصّنعين في اململكة. بشكل مناسبتعيين ممثل قانوني  .1

يوضح كفاية هذه فيها بالنيابة عن املصّنع  يعملاملمثل القانوني تفويًضا كتابًيا يبّين األنشطة التي  حصول  .2

 من الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية. ذات العالقةلألحكام  املناسباألنشطة لضمان التطبيق 

 جراءات مناسبة من أجل االمتثال لألنشطة املوكلة إليه.ل  القانونيوضع املمثل  .3

بالعمل بشكل قانوني عن الهيئة املفعول صادرة سارية منشأة رخصة  الحاصلين علىال يسمح سوى للممثلين القانونيين  .ب

ذات  جرائيةمن الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية وقواعدها ال  ذات العالقةبالنيابة عن املصّنع فيما يتعلق باألحكام 

 الرخصة.قبل تقديمه طلب رقم سجل وطني للمنشأة على  يحصل. يجب على كل ممثل قانوني أن العالقة

 أن يحصل على رخص منفصلة لكل مصّنع يقوم بتمثيله داخل اململكة.يجب على املمثل القانوني  .ج

، يجوز له تعيين سوق اململكةأو مجموعة عامة لألجهزة واملنتجات الطبية في  صنفإذا ما اعتزم املصّنع توفير أكثر من  .د

 الطبية. ممثل قانوني مختلف لكل فئة أو مجموعة عامة لألجهزة واملنتجات

 إرشادًيا تحدد فيه متطلبات  الهيئةيجب على املمثل القانوني تطبيق نظاًما لدارة الجودة. وتنشر  .ه
ً

أن تنشر على موقعها دليال

 نظام إدارة الجودة، كما ويجب عليها ضمان االمتثال لهذه املتطلبات.

 

 على املمثل القانوني القيام بها يجباملادة السادسة: األنشطة التي 

 اململكة.لألنظمة في يجب أن يكون التفويض املبرم بين املصّنع واملمثل القانوني كتابًيا، ويحدد األنشطة املفّوضة، ويخضع  .أ

 باملهام التالية على األقل:للقيام يسمح التفويض للممثل القانوني يجب أن  .ب

 تمثيل املصّنع في تعامالته مع الهيئة. .1

 .سوق اململكةأو مجموعة عامة من أجهزته ومنتجاته الطبية املزمع توريدها إلى  صنفقيد كل  .2

على موقع  "بتسويق األجهزة واملنتجات الطبية نالذعلى نظام " املتاحاللكتروني  الوصول إلى نموذج الطلب .3

إلذن القاعدة الجرائية لواملطلوبة بموجب الفصل الثاني من  بكل الوثائق الداعمة الالزمةالهيئة، وتزويد الهيئة 

 .(MDS-IR6)تسويق الب

في  املشار إليهامراقبة السالمة خالل رقابة السوق و/أو املتخذة  الهيئة في التقييمات والجراءاتالتعاون مع  .4

 .(MDS-IR7) القاعدة الجرائية لرقابة ما بعد التسويق

 رقابة التسويق.طلبها فيما يخص أنشطة توفير املعلومات التالية للهيئة عند  .5

 شهادة الذن بتسويق األجهزة واملنتجات الطبية التي أصدرتها الهيئة لألجهزة واملنتجات الطبية املقّيدة. -

 لفريق التجانس العاملي. ينلدول األعضاء املؤسساولوائح بأنظمة لثبات االلتزام الوثائق التي استخدمت  -

واملشار إليها في املادة الخاصة باململكة باالشتراطات واملتطلبات الوثائق املعتمدة من الهيئة والتي تثبت االلتزام  -

 (MDS-IR6)تسويق الإلذن بالقاعدة الجرائية ل السادسة من

 

 



 

 

  

 التصريحعواقب على األجهزة واملنتجات الطبية التي تم  لهاإعالم الهيئة بأي حوادث وقعت خارج اململكة ولكن  .6

. ويجب أن يشرح املمثل القانوني الظروف ويوفر املعلومات عن الجراءات التصحيحية سوق اململكةبطرحها في 

 التي اتخذها املصّنع أو ينوي اتخاذها.

تحقيقات املتابعة ما بعد التسويق لسالمة امليدانية والناتجة عن لإعالم الهيئة بجميع الجراءات التصحيحية  .7

. ويجب أن يشرح املمثل سوق اململكةبطرحها في  التصريحالتي يجريها املصّنع لألجهزة واملنتجات الطبية التي تم 

 القانوني أسباب الجراءات التصحيحية ويوفر املعلومات عن الجراءات التي اتخذها املصّنع أو ينوي اتخاذها.

توزيع وتركيب وصيانة األجهزة واملنتجات الطبية التي استيراد و  أنشطةيزاولون  الذين األشخاصالتعاون مع  .8

 بموجب تفويضه. سوق اململكةطرحت في 

 في الفقرة )ب( من هذه املادة. املشار إليهايحق للمصّنع بموجب مسؤوليته وحده تفويض ممثله ألداء مهام غير تلك  .ج

 

 القانونياملادة السابعة: التزامات املمثل 

 يجب أن يكون املمثل القانوني  .أ
ً
 في اململكة. موجودا

 واملتاح "الطبيةواملنتجات ترخيص منشآت األجهزة "يجب أن يستكمل املمثل القانوني نموذج طلب الترخيص اللكتروني  .ب

 على موقع الهيئة، وإعالم الهيئة دون تأخير بأي تغييرات تطرأ على املعلومات املقدمة.

لدى  ذات العالقةثل القانوني إثبات وتوثيق وتنفيذ العمليات الالزمة ألداء املهام املوكلة إليه، وإرفاق الوثائق يجب على املم .ج

 ."الطبيةواملنتجات ت األجهزة ترخيص منشآ"استكماله طلب 

 

 الهيئةاملادة الثامنة: مسؤوليات 

 تقوم الهيئة بما يلي بالنسبة لكل مصّنع يمثله املمثل القانوني: .أ

 املمثل القانوني باستالم نموذج الطلب ومرفقاته. اخطار  .1

م الطلب كافية وتستوفي متطلبات التفويض والئحة رقابة األجهزة  .2 التحقق من أن املعلومات املقدمة من قبل مقّدِّ

 .جرائيةواملنتجات الطبية واملادتين السادسة والسابعة من هذه القاعدة ال 

 للممثل القانوني مناسبة ألداء املهام املنوطة به. التنفيذيةالتحقق من أن الجراءات  .3

 .ذات العالقةإصدار رخصة سارية ملدة عام واحد إلى املمثل القانوني إذا ما استوفى املتطلبات  .4

 التي سبق تقديمها.املعلومات وصحة استمرارية دقة  الطلب سنوًيا من صاحب الرخصة تأكيد .5

 الجراءات املناسبة إذا لزم األمر. واتخاذتقييم أي تغييرات تطرأ على التفويض  .6

  



 

 

 

 

 

 املادة التاسعة: رفض الرخصة

ترفض الهيئة إصدار الرخصة إلى املمثل القانوني إذا كانت املهام املنوطة به و/أو الجراءات املقترحة غير كافية لضمان  .أ

 .جرائيةواملنتجات الطبية وهذه القاعدة ال التنفيذ املناسب لالئحة رقابة األجهزة 

م الطلب كتاب إذا اعتزمت الهيئة رفض إصدار رخصة ملنشأة، .ب  يفإنها تخطر مقّدِّ
ً
ر املعلومات  ا ِّ

ّ
عن بأسباب الرفض وتوف

 إجراءات الطعن في الجراء املتخذ.

  .ج

 

 تعليق أو سحب رخصة صادرةاملادة العاشرة: 

القانوني إذا كانت لديها أسباب معقولة تدفعها لالعتقاد أن صاحب الرخصة قد خالف تقرر الهيئة تعليق رخصة املمثل  .أ

م معلومات  أي من األحكام ذات العالقة من الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية و/أو هذه القاعدة الجرائية، أو قد قدَّ

 زائفة أو مضللة في طلبه.

 .بشكل صحيحما ارتأت أنه لم يؤد املهام املنوطة به  تقرر الهيئة تعليق رخصة املمثل القانوني إذا .ب

ح سبب التعليق املزمع، القبل تعليق  .ج الجراءات بالضافة إلى رخصة، ترسل الهيئة إشعاًرا إلى صاحب الرخصة يوّضِّ

 ، بحسب ما يقتضيه الحال.لتنفيذهاالتصحيحية الواجب اتخاذها والوقت الالزم 

قة إ .د
َّ
 ذا ما تم تصحيح الوضع الذي أدى إلى تعليق رخصتها تصحيًحا وافًيا.ُيعاد العمل بالرخصة املعل

سحب  .ه
ُ
 الت

ُ
 تخذ الجراءات التصحيحية املطلوبة في الوقت املناسب.رخصة إذا لم ت

 املتخذ إجراءات الطعن في القرار  عنعلومات ميجب على الهيئة تزويد صاحب الرخصة ب .و

  



 

 

 

 

 

 عشرة: تاريخ التطبيقاملادة الحادية 

 وتوفيرها على املوقع اللكتروني للهيئة. جرائيةيجب نشر هذه القاعدة ال  .أ

 م.14/2/2011 فيواألحكام املتعلقة بها من الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية  جرائيةيبدأ تاريخ تطبيق هذه القاعدة ال  .ب

 بدًءا من تاريخ التطبيق املشار إليه في الفقرة )ب( من هذه املادة.م طلبات ترخيص املمثلين القانونيين إلى الهيئة قّد ت  .ج


