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 املادة األولى: تعريفات  

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

 : اململكة العربية السعودية.  اململكة

 : الهيئة العامة للغذاء والدواء.  الهيئة

 : مجلس إدارة الهيئة.  املجلس

 : الشخص الطبيعي أو االعتباري.  الشخص

 املنتج الطبي: الجهاز/

واشف ومعايير مخبرية أو برامج، ومواد تشغيل أو أي أداة كجهاز تطبيق طبي أو جهاز زرع أو  آلة أو أداة أو ل ك

   عالقة:شبيهة أو ذات 

 ثر من األهداف التالية:   كع أجهزة أخرى لإلنسان، لهدف أو أصنعت لتستخدم وحدها أو م (أ

 .  ضتسكين األمراتشخيص 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.   -

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

 من جسم النسان. 

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

بواسطة العقار الدوائي أو العامل املناعي أو التحوالت األيضية وإنما تساعد في تحقيق مفاعيلها 

 فقط. 

 



 

 

 ملحقات األجهزة: 

 الستخدامها مع جهاز طبي لتم
ً
الذي صنع كين ذلك الجهاز من تحقيق الغرض املنتجات التي يتم تصنيعها خصيًصا

  من أجله. 

  البطاقة التعريفية:

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

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

 الطبي أو الوصف الفني له.   املنتجعلومات الخاصة بالتعريف بالجهاز/امل .ب

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

 الجهاز الطبي املجدد بالكامل: 

الجهاز الجديد ويخضع للمتطلبات نفسها الخاصة بمطابقة الجهاز كاملستخدم الذي تم تحديثه ليعمل  الجهاز 

 الجديد.  

 األجهزة املخبرية والتشخيصية: 

هي األجهزة التي صنعت لتستخدم وحدها أو مع أجهزة أخرى في عملية تشخيص أو مطابقة أو متابعة الحاالت 

املرضية من خالل اختبارات تجرى خارج الجسم الحي باستعمال عينات منه، وهذا يشمل الكواشف املخبرية 

 التشغيلية وأي مواد ذات عالقة.  وأوعية العينات والبرامج

 : املنشأة

 في اململكة يتعلق باألجهزة واملنتجات الطبيك أي
ً
املنتج ة ويشمل تصنيع و/أو طرح الجهاز/يان قانوني يزاول نشاطا

 ّنع.  تسويق و/أو توزيعه أو تمثيل املصالطبي لل

عاملص
ّ
 : ن

ان كض طرحه لالستخدام تحت اسمه سواء منتج طبي لغر /وتصنيع جهازأي شخص مسؤول عن تصميم 

 أو مصّنعالجهاز/املنتج 
ً
 من قبله أو بواسطة طرف آخر نيابة عنه. الطبي مصمما

ً
   ا

 : املمثل القانوني

 من املصكالشخص املفوض 
ً
 ّنعتمثيل املصّنع لتمثيله في اململكة وفق مهام محددة، بما في ذلك مسؤولية تابيا

   لدى الهيئة.   

 



 

 

 : ِرداملستو 

 ّنع في الخارج إلى اململكة.  الجهاز الطبي املصريد الذي يورد الشخص األول في سلسلة التو 

   :املوزع

 الشخص في سلسلة التوريد الذي يوفر الجهاز الطبي ملستخدمه النهائي.  

   :الطلب مقدم

 توفير املعلومات لغرض ترخيص منشأة.   واملسؤول عنالشخص املوجود في اململكة 

 :  فريق التجانس العاملي

ندا واليابان والواليات املتحدة األمريكية ودول االتحاد األوروبي كال من استراليا و كضم في عضويتها مجموعة دولية ت

 وتعمل لتحقيق التجانس في أنظمة ومتطلبات رقابة األجهزة واملنتجات الطبية.  

   :واملنتجات الطبيةالسجل الوطني لألجهزة 

 تصنعها أو توردها أو توزعها.   التيواملنشآت  واملنتجات الطبيةقاعدة بيانات األجهزة 

 :  واملنتجات الطبيةز الوطني لبالغات األجهزة كاملر 

 واتخاذ الجراءاتواملنتجات الطبية  وأداء األجهزةنظام لدارة قاعدة املعلومات الخاصة بكل ماله عالقة بسالمة 

  املناسبة حيال البالغات الواردة التي يثبت وجود مشكالت فيها.  

 : الجهاز/املنتج الطبي في السوق طرح 

 أو بمقابل، سواء ململكة مجانمنتج طبي جديد أو مجدد للمرة األولى في اتوفير جهاز/
ً
 ان للتوزيع أو لالستخدام.  كا

 : املنتج في الخدمةوضع الجهاز/

املرحلة التي يوفر فيها الجهاز الطبي للمستفيد النهائي بهدف استخدامه في اململكة للمرة األولى ألداء الغرض الذي 

 صنع من أجله.  

 :  الدعاية واإلعالن لألجهزة واملنتجات الطبية

 أو مرئيكًء أي بيان سوا
ً
 أو مسموعا

ً
 أو مقروءا

ً
 أو ان مكتوبا

ً
خالف ذلك يهدف للترويج لألجهزة واملنتجات الطبية  ا

 أو بيعها أو تسويقها.  

 

 



 

 

 : مكتب التحقق

املنتج ّنع ومستخدم الجهاز/ث موجود في اململكة ومستقل عن مصطرف ثالكمكتب للتحقق من املطابقة يعمل 

 املراد تقييمه.   الطبي

  

   املادة الثانية: أهداف الالئحة

 تهدف هذه الالئحة إلى اآلتي:   

حماية الصحة العامة في اململكة من خالل تطبيق الجراءات واالشتراطات التي تضمن سالمة وحماية صحة  .أ

واستخدامها األجهزة واملنتجات الطبية واألطراف األخرى خالل مراحل تصنيعها وتسويقها  املرض ى ومستخدمي

 عمرها االفتراض ي.  أثناء

أو تجات الطبية املطروحة للتسويق و/الالزمة لضمان مطابقة األجهزة واملن وتحديد املسؤولياتءات اتخاذ الجرا .ب

 االستخدام في اململكة لجميع متطلبات هذه الالئحة. 

  

 نطاق التطبيق الثالثة:املادة 

 :  واملنتجات التاليةتطبق هذه الالئحة على األشخاص 

 ردين واملوزعين. املصنعين وممثليهم القانونيين واملستو  .أ

  اململكة.جميع األجهزة واملنتجات الطبية وملحقاتها التي ستطرح للتداول في  .ب

 العدسات الالصقة وأجهزة الليزر الجراحية املستخدمة ألغراض تجميلية غير طبية وملحقاتها.  .ج

   

   

   

   

 



 

 

 

 

 

    الرابعة:املادة 

الهيئة  تسـجيله لدىمنتج طبي إلى اململكة أو طرحه في أسواقها أو استخدامه فيها، إال بعد ال يجوز إدخال أي جهاز/ 

 ألحــكام هذه الالئـحةا وفقوالحـصول على إذن خطي بالتسويق مـنه
ً
على أن ويجوز للهيئة أن تستثني أي جهاز/منتج طبي  ،ا

   .بما يحقق املصلحة العامة بالعالن عن األجهزة واملنتجات الطبية املستثناة على موقعها اللكترونيتقوم الهيئة 

         

   الخامسة:املادة 

الشروط واملتطلبات  مع جميعتعامل ملحقات األجهزة واملنتجات الطبية معاملة األجهزة واملنتجات الطبية ويجب توافقها 

  الواردة في هذه الالئحة. 

   

  السادسة:املادة 

العاملي، بالضافة إلى  فريق التجانساملنتج الطبي متوافقا مع متطلبات واحدة على األقل من دول يجب أن يكون الجهاز/

 املنتج الطبي للحصول أو استخدام الجهاز//تأمين واالشتراطات الخاصة باململكة فيما يخص البطاقة التعريفية وظروف 

 الشتراطات تضعها الهيئة.ذن التسويق للجهاز/إئة أن تعطي على إذن بالتسويق في اململـكة. ويجوز للهي
ً
 املنتج الطبي وفقا

   

  السابعة:املادة 

أو أدائه أو الغرض  على سالمتهمنتج طبي بما قد يؤثر لقاء نفسه بتحويل أو تعديل جهاز/إذا قام شخص في اململكة من ت

 عن تسجيله لدى الهيئة والحصول على إذن بالتسويق قبل طرحه للتسويق أو أجله؛ فإنه يكون مسؤو لذي صنع من ا
ً
ال

ّنع املص وعليه إخطار ّدد ا الشخص بمثابة املصّنع للجهاز/املنتج الطبي املعّدل أو املجاالستخدام للمرة األولى، ويعتبر هذ

.مسبقاألساس ي عن أي أنشطة معدة 
ً
  ا

   

  

  

   

   

   



 

 

 

 

   

    الثامنة:املادة 

ـــجيل منـشآتها كترونيا لقيد األجـهزة واملنتجاتتنش ئ الهــيئة سجال وطـنيا إل ــ   بـما يلي:ويخــــتص  الطبية وتسـ

 . منشآتهاوتسجيل  واملنتجات الطبيةاملطلوبة لقيد األجهزة  وإدارة املعلوماتحصر  .أ

 عن حجم سوق األجهزة واملنتجات الطبية في اململكة.   عمل تصور  .ب

 توفير معلومات عن املنشآت العاملة في تصنيع أو تأمين األجهزة واملنتجات الطبية في اململكة.   .ج

 توفير معلومات عن األجهزة واملنتجات الطبية التي ستطرح للتداول في اململكة.   .د

   

   التاسعة:املادة 

قيد ال يعفي مقدم الطلب من الهيئة، والحصول على رقم تسجيل/ تسجيل املنشآت وقيد األجهزة واملنتجات الطبية لدى

 التزامه الكامل باستكمال جميع املتطلبات الواردة في هذه الالئحة.  

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

   

   العاشرة:املادة 

في عي األجهزة واملنتجات الطبية املحليين وممثلي ومستوردي األجهزة واملنتجات الطبية املوجودين يجب على مصنّ  .١

ومقدمي الرعاية الصحية املستوردين لألجهزة واملنتجات الطبية ومن له عالقة باستيراد أي  واملوزعين اململكة

 جهاز/منتج طبي في السوق:  

 تسجيل منشآتهم بالسجل الوطني لألجهزة واملنتجات الطبية بالهيئة.  .أ

 قيد األجهزة واملنتجات الطبية التي يتعاملون بها بالسجل الوطني لألجهزة واملنتجات الطبية بالهيئة.   .ب

 االلتزام باستخدامها لصالح منشآتهم فقط. مقدمي الرعاية الصحية املستوردين لألجهزة واملنتجات الطبيةيجب على  .٢

 

    عشرة:املادة الحادية 

 ّنع املوجود خارج اململكة تعيين ممثل قانوني له ينوب عنه في اململكة.  يجب على املص

 

   عشرة:املادة الثانية 

 .  واملنتجات الطبيةلألجهزة مستورد و/أو موزع ككة أو املمثل القانوني العمل ّنع املوجود باململيجوز للمص

 

 شروط التسجيل والقيد   عشرة:املادة الثالثة 

للمرة األولى  واملنتجات الطبيةالقيد قبل الشروع باستيراد األجهزة على املتقدمين بطلبات التسجيل/ يجب  .أ

  املطلوبة:باململكة تقديم املعلومات 

  واملنتجات الطبية.لتسجيل املنشأة بالسجل الوطني لألجهزة  .١

 بالسجل الوطني لألجهزة واملنتجات الطبية   واملنتجات الطبيةلقيد األجهزة  .٢

 التعهد بصحة ودقة املعلومات املقدمة.  .ب

 أو عند طلب الهيئة أو خالل عشرةوطني سنويتحديث بيانات تسجيل منشأة املقدمة للسجل ال .ج
ً
أيام من أي  ا

 تغيير جوهري للمعلومات. 

 أو عند طلب الهيئة أو خالل عشرة واملنتجات الطبية سنويد األجهزة تحديث بيانات قي .د
ً
أي تغيير جوهري  أيام منا

 للمعلومات.  

   



 

 

   عشرة:املادة الرابعة 

 تصدر الهيئة رقم سجل وطني لكل منشأة.   .أ

   منتج طبي. تصدر الهيئة رقم قيد لكل جهاز/ .ب



 

 

 

   

   عشرة:املادة الخامسة 

منشأة للعين الحصول على ترخيص يجب على املستوردين واملوزعين واملصنعين املحليين واملمثلين القانونيين للمصنّ  .أ

  الهيئة.من وفروعها ومستودعاتها 

   يلي:يجب على مقدم الطلب تقديم ما  .ب

 رقم السجل الوطني الخاص باملنشأة املمنوح له من الهيئة.   .١

 ّنعيعناوين مصقائمة بأصناف األجهزة واملنتجات الطبية املزمع توريدها للمملكة ومعلومات تفصيلية عن  .٢

 تلك األجهزة.   

 التعهد بأن املنشأة تملك الوثائق التي تدل على التزامها بمسؤولياتها الواردة في املادة السادسة عشرة.  .3

 ل عشرة أيام من التغيير. إخطار الهيئة بأي تغيير في املعلومات املقدمة خال .٤

 

    عشرة:املادة السادسة 

   يلي:يلتزم مقدم الطلب بما 

 للفقرة ي طرح أي من األجهزة املقيدة وفقاملنتج الطبي أو ممثله القانوني عند رغبته فإخطار مصّنع الجهاز/ .أ
ً
ا

 ( من املادة الخامسة عشرة للتسويق في اململكة. ٢)ب

املرفقة ع الجهاز/املنتج الطبي وفق التعليمات املوضحة في توصيات املصنّ ضمان تخزين و/أو نقل  .ب

 الطبي.   املنتجبالجهاز/

ليات مراقبة السوق مسؤو  وتقع عليهتوثيق عملية بيع الجهاز/املنتج الطبي بما يضمن تعقبه في السوق،  .ج

 املنتج الطبي أثناء استخدامه. وتعقب الجهاز/

طرح في حالة عدم تمكنه من ذلك قبل  وإخطار الهيئةد من إرفاق البطاقات التعريفية وإذن التسويق، كالتأ .د

 واملنتجات الطبية للتسويق.   األجهزة

 

 

 

 

 



 

 

 : عشرةالسابعة  املادة

 :تتولى الهيئة ما يلي

: الترخيص للجهات الراغبة القيام بما يلي
ً
 :أوال

 .واملنتجات الطبية في السوق التحقيقات السريرية لطرح األجهزة  .١

 .إجراء التقييم السريري لألجهزة واملنتجات الطبية بعد طرحها بالسوق  .٢

 :
َ
 :صدار املوافقة للقيام بما يليإثانيا

 .التحقيقات السريرية .١

 إجراء التقييم السريري. .٢

 

  :عشرةالثامنة املادة 

 ًيا عند استيفاء املتطلبات الواردة في هذه الالئحة. ار ترخيص للمنشأة يتم تجديده سنو تقوم الهيئة بإصد

 

   

   



 

 

 

    

   :عشرةالتاسعة املادة 

طلب الحصول على إذن منتج طبي في السوق التقدم للهيئة بملمثل القانوني قبل طرح أي جهاز/ّنع أو ايجب على املص .أ

 للشروط وفقبالتسويق 
ً
   التالية:ا

املنتج الطبي املطلوب تسويقه متوافق مع تشريعات إحدى دول /ائق الالزمة التي تثبت أن الجهازاستيفاء الوث .١

   العاملي.فريق التجانس 

إلى  بلغة أخرى الحق في طلب ملخص أو ترجمة للوثائق التي تكون  النجليزية وللهيئةتقديم الوثائق باللغة  .٢

 اللغة النجليزية.  

 طلب ترجمة البنود ذات العالقة من الوثائق في حالة تقديم ملخص لها عند طلب الهيئة لذلك.  .3

تقديم شهادة مطابقة باللغة النجليزية تثبت أن الجهاز /املنتج الطبي املعني متوافق مع متطلبات رقابة إحدى  .٤

 التي تصدرها الهيئة.  دول فريق التجانس العاملي واملتطلبات املحلية 

أو العربية وضمان استيفاء نتج الطبي باللغة النجليزية و/املاقات التعريفية املرافقة للجهاز/نسخة من البط .5

املنتج الطبي من أجله ومؤهالت املستخدم لتعريفية للغرض الذي صنع الجهاز/عناصر ومحتويات البطاقة ا

 في اململكة. 

 أو االستخدام باململكة. املتعلقة بظروف البيئة و/الخاصة معلومات عن التدابير  .6

املنتج الطبي بطريقة صحيحة، يب وصيانة الجهاز/كات الالزمة لضمان تخزين ونقل وتر وثيقة تحدد الجراء .7

 وتدريب مستخدميه بشكل مناسب. 

ت ذات أو مشكال ز الوطني لبالغات األجهزة واملنتجات الطبية بالهيئة عن أي حوادث كتعهد بتقديم تقرير للمر  .٨

 املنتج الطبي. عالقة تحصل بسبب الجهاز /

 ّنع تقديم نسخة من التفويض الكتابي تحدد مسؤوليات املمثل القانوني. لى املصع .ب

   بالتسويق.للهيئة طلب وثائق فنية إضافية عند الحاجة مع إيضاح السبب قبل البت في طلب الذن  .ج

    

   :العشروناملادة 

 الالئحة.املنتج الطبي ألحكام هذه د من مطابقة الجهاز/كالوثائق واملستندات املقدمة للتأتقوم الهيئة بدراسة وفحص 

  

 



 

 

   :والعشرونالحادية املادة 

متطلبات ّنع عند استيفاء مقدم الطلب لجميع از/املنتج الطبي في اململكة للمصتصدر الهيئة شهادة الذن بالتسويق للجه

  بالتسويق. الذن

   

   :والعشرونالثانية املادة 

 االعتراض علىفي حالة عدم موافقة الهيئة على طلب الذن بالتسويق يتم إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض ويجوز له 

 لإلجراءات النظامية قرار الرفض وفق
ً
   املتبعة.ا

  

   :والعشرونالثالثة املادة 

الجهاز/املنتج الطبي مع أحكام هذه الالئحة؛ فيجب على الهيئة تعليق أو إلغاء الذن تشاف أو الشك بعدم توافق كفي حالة ا

على  وآلية االستدراكّنع أو املمثل القانوني بأسباب التعليق أو اللغاء سب ما تقتضيه الحالة وإخطار املصبالتسويق ح

   القرار.

   

   

   

   

     

   

   

   



 

 

 

 

   

   :والعشرونالرابعة املادة 

يجوز للهيئة تفويض بعض املهام الواردة في هذه الالئحة ملكاتب التحقق من املطابقة )طرف ثالث( مع استمرار مسؤولية 

 الهيئة عن تلك املهام.  

   

   والعشرون:الخامسة املادة 

 تختص الهيئة بالترخيص ملكاتب التحقق ألهداف محددة.  

   

 مكاتب التحقق   والعشرون: مهامالسادسة املادة 

 املنتج الطبي.  الحصول على إذن بالتسويق للجهاز/دراسة الوثائق املقدمة لغرض  .أ

 املنتج الطبي ملتطلبات وأحكام الالئحة.  /د من مطابقة الجهازكالتأ .ب

 التوصية للهيئة بإمكانية إصدار شهادة إذن بالتسويق.   .ج

 أي مهام تتوافق مع قدراتها ترى الهيئة إسنادها لها.  .د

  

    والعشرون:السابعة املادة 

 لة لها.  كة أداء مكاتب التحقق للمهام املو تقوم الهيئة بمراقب

   

   والعشرون:الثامنة املادة 

 والتحقق منيجب أن ال يكون أي من منسوبي مكاتب التحقق املرخص لها من الهيئة بما في ذلك مديرها ومسؤولو التقييم 

 املطابقة مصمم
ً
 أو مستورد ا

ً
 أو مر أو مصّنعا

ً
 أو مستخدمكا

ً
 با

ً
 في التصميم أو التر أو مساهم ا

ً
يب أو التسويق أو الصيانة كا

 ألي من هؤالء.    بل مكتب التحقق أو ممثقييمه من قألي جهاز/منتج طبي يتم ت
ً
 ال

 

    والعشرون:التاسعة املادة 

 لة إليه من الهيئة.  كعند أداء املهام املو  وتجرد قراراتهيلتزم مكتب التحقق املرخص له من الهيئة بضمان استقاللية 

 



 

 

 

   

     :الثالثون املادة 

هذه  مع متطلباتتقوم الهيئة باتخاذ الجراءات املناسبة لضمان توافق األجهزة واملنتجات الطبية املطروحة للتسويق 

   الالئحة.

   

 والثالثون:الحادية  املادة

واملنتجات الطبية واملوزعين عي األجهزة واملنتجات الطبية املحليين والخارجيين وممثلي ومستوردي األجهزة يجب على مصنّ 

ومقدمي الرعاية الصحية املستوردين لألجهزة واملنتجات الطبية االلتزام بتطبيق نظام إدارة الجودة، وتقوم الهيئة بنشر 

 .لكتروني وتتحقق الهيئة من التزامهم بتطبيق أنظمة إدارة الجودةنظام إدارة الجودة على موقعها الاالشتراطات الخاصة ب

 

    :والثالثون الثانية املادة 

املنتج ّنع أو ممثله القانوني أو أي طرف آخر في سلسلة توريد الجهاز/ن املصإذا توافرت لدى الهيئة معلومات تجعلها تعتقد أ

 فلها إجراء التحقيق الالزم واتخاذ الجراءات املناسبة.   الطبي،قدم معلومات أو ادعاءات مضللة عن الجهاز/املنتج  الطبي

   

   والثالثون:الثالثة املادة 

إذا ظهر لها من خالل ممارستها ملهامها  وبالطرق املناسبة،تقوم الهيئة بإبالغ املرض ى أو املستخدمين أو غيرهم حسب الحاجة 

 منتج طبي ألحكام هذه الالئحة بما يؤثر على الصحة العامة.  الرقابية على األجهزة واملنتجات الطبية عدم مطابقة جهاز/

   

   والثالثون:الرابعة املادة 

 ز كتنش ئ الهيئة مر 
ً
 لبالغات األجهزة واملنتجات الطبية يختص بما  وطنيا

ً
   يلي:ا

 تعزيز الحماية لصحة وسالمة املرض ى واملستخدمين وغيرهم.   .أ

التقليل من  وقوعها أو تبادل املعلومات املتعلقة بحوادث األجهزة واملنتجات الطبية للتقليل من احتمالية أو تكرار  .ب

 العواقب املحتملة لتكرار الحوادث.  

 املفاهيم األساسية ألنشطة ما بعد التسويق.   تفعيل أحد .ج

املشكالت املتعلقة باألجهزة واملنتجات الطبية عين ومقدمي الرعاية الصحية للتعرف على تشجيع التعاون بين املصنّ  .د

 والتحقيق فيها واتخاذ الجراءات الالزمة حيالها. 



 

 

ل األطراف في سلسلة كاملوردين و عين واملمثلين القانونيين و تشجيع مقدمي الرعاية الصحية واملستخدمين واملصنّ  .ه

 . التوريد باململكة على البالغ عن حوادث األجهزة واملنتجات الطبية

توفير قاعدة بيانات عن سالمة وأداء األجهزة واملنتجات الطبية بما يحقق تبادل معلومات الحوادث مع الهيئات الرقابية  .و

 العاملية. 

   

   والثالثون:الخامسة املادة 

ز الوطني لبالغات األجهزة واملنتجات الطبية لديها وتتخذ في كقاها املر تقوم الهيئة بمراجعة والتحقق من البالغات التي يتل

 شأنها الجراءات الالزمة لضمان سالمة الصحة العامة.  

   

    والثالثون:السادسة املادة 

 الحاجة،تقوم الهيئة بإصدار تنبيهات السالمة امليدانية لتوعية مستخدمي الجهاز/املنتج الطبي وللمرض ى ذوي العالقة عند 

 ّنع الجهاز/املنتج الطبي أو املمثل القانوني قبل إصدار التنبيه.  راجعة نص ومحتوى التنبيهات مع مصأيضا بم تقوم ماك

   

   والثالثون:السابعة املادة 

يبها كلالزمة واملالئمة لضمان سالمة تر تقوم الهيئة بمراقبة استخدام األجهزة واملنتجات الطبية في اململكة واتخاذ الجراءات ا

 وصيانتها بما يحقق سالمة املرض ى واملستخدمين وغيرهم.  

     

  

   

   

  

  

 

  



 

 

 

 

  

   والثالثون:الثامنة املادة 

ملرض ى واملستخدمين تقوم الهيئة بسحب أو حظر استخدام أي جهاز/منتج طبي متى ظهر لها أنه قد يعرض صحة أو سالمة ا

 على شهادة إذن بالتسويق من الهيئة.  ان حاصكللخطر حتى لو 
ً
 ال

   

   والثالثون:التاسعة املادة 

 حسب الحاجة بأسباب السحب أو الحظر تابيكني واملستورد واملوزع واملستخدم ّنع واملمثل القانو تقوم الهيئة بإخطار املص
ً
ا

 وآلية االستدراك على القرار.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  



 

 

 

 

      

:أو 
ً
 أمن وسرية املعلومات   ال

   :األربعون املادة 

  يلي:ألغراض أمن وسرية املعلومات يجب مراعاة ما 

التزام جميع األطراف املشمولة في هذه الالئحة باملحافظة على سرية املعلومات ذات العالقة التي يحصلون عليها لغرض  .أ

 إنجاز مهامهم.   

 ال يؤثر ذلك على التزامات الهيئة ومكاتب التحقق في تبادل املعلومات فيما بينها.   .ب

 تنبيهات التي تساعد على تعزيز الصحة العامة.   ال يؤثر ذلك على التزام الهيئة في تبادل املعلومات وال .ج

 ال يؤثر ذلك على مسؤوليات األشخاص املهتمين بتقديم املعلومات في الحاالت الجنائية.   .د

  

:ثاني
ً
   واملنتجات الطبيةالدعاية واإلعالن لألجهزة  ا

  :واألربعون الحادية املادة 

انت حاصلة على الذن بتسويقها من كجهزة واملنتجات الطبية إال إذا ال يجوز إصدار أي مادة دعائية أو إعالنية لأل  .أ

 الهيئة. 

   العالنية.يجب أخذ موافقة الهيئة على صيغة املادة الدعائية أو  .ب

يجب أن ال تحتوي الدعاية والعالن على أي معلومات مضللة للمستخدم عن إمكانات األجهزة واملنتجات الطبية  .ج

  املصنع.املحددة من قبل 

يجب تجنب التغرير باملستخدم العادي في املواد الدعائية والعالنية واملنشورات املوجهة للمجتمع بما في ذلك املعلومات  .د

   العنكبوتية.على الشبكة 

بجب أن تحتوي املواد الدعائية والعالنية واملنشورات املوجهة لألشخاص املعنيين باستخدام األجهزة واملنتجات  .ه

   احتياجاتهم.على املعلومات املتوافقة مع الطبية 

يجب أن يكون لدى األشخاص املعنيين بتسويق األجهزة واملنتجات الطبية املعلومات الكافية عنها بما يكفل تقديم  .و

   بتسويقها.املعلومات الصحيحة الخاصة 

 

   



 

 

 

   

   :واألربعون  الثانيةاملادة 

 للهيئة اتخاذ الجراءات املناسبة عند مخالفة أي حكم من أحكام هذه الالئحة ومنها على سبيل املثال:  

.  إيقاف الترخيص مؤقت .أ
ً
 ا

   الترخيص.إلغاء  .ب

 سحب املنتج وإيقاف تداوله.   .ج

 إلغاء الذن بالتسويق.  .د

   

   واألربعون:الثالثة املادة 

 تنشر الهيئة املقابل املالي لدراسة طلبات الذن بتسويق األجهزة واملنتجات الطبية.  

   

    واألربعون:الرابعة املادة 

 تستوفي الهيئة املقابل املالي لتراخيص منشآت األجهزة واملنتجات الطبية بحد أقص ى قدره خمسة وثالثون ألف لاير 

  لاير( وفق تصنيف منشآت األجهزة واملنتجات الطبية الذي يعده قطاع األجهزة واملنتجات الطبية بالهيئة. ٠٠٠.35)

   

   واألربعون:الخامسة املادة 

ل من كتراطات الخاصة بها وتاريخ سريان تقوم الهيئة بوضع ونشر القواعد الجرائية املكملة لهذه الالئحة والتي تحدد االش

 القواعد الجرائية واملواد ذات العالقة في هذه الالئحة.  

     

   واألربعون: السادسةاملادة 

 من نشر القواعد الجرائية الخاصة بالفصل السادس من هذه الالئحة. دار الذن بالتسويق بعد ستين يوميتم البدء في إص
ً
 ا

 

   واألربعون: السابعةاملادة 

 من تاريخ الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوملجريدة تنشر هذه الالئحة في ا
ً
  نشرها.ا

 

 


