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 :مقدمة 
الصادرة بقرار رقابة األجهزة واملنتجات الطبية الئحة التنفيذية لأحكام من  اخلامسة عشرةلمادة وفقًا ل

فإنه جيب على  هـ 29/12/1429( وتاريخ 1-8-1429رقم )جملس إدارة اهليئة العامة للغذاء والدواء 

احلصول على ترخيص للمنشأة وفروعها ومستودعاتها ألجهزة واملنتجات الطبية لاملستوردين واملوزعني 

 لغرض.هلذا اويوضح هذا الدليل التدابري واملتطلبات الالزمة توفرها من اهليئة.  

 تعريف املستثمر: 
او توزيع اجلهاز او املنتج يف جمال استرياد  )شركة( الراغب/الراغبة يف االستثمارفرد أو جمموعة أفراد 

 الطيب.

 املستورد: 
 .اململكةيف اخلارج إىل املصّنع يف سلسلة التوريد الذي يورد اجلهاز الطيب  األولالشخص 

 :وزعامل
 .النهائي ملستخدمهالطيب  اجلهاز الشخص يف سلسلة التوريد الذي يوفر

 املنشأة:
أو طرح  ويشمل تصنيع و/ ةالطبي واملنتجاتباألجهزة لكة يتعلق ممليف ا يان قانوني يزاول نشاطًاأي ك

 املصّنع.متثيل  توزيعه أو أو الطيب للتسويق و/املنتج اجلهاز/

 

 :مقدم الطلب
 لغرض ترخيص منشأة.  املعلوماتعن توفري  واملسئول اململكةيف  املوجودالشخص 
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  التـطبيق:اجملــال ونـطاق 

أجهزة/منتجات  استرياد وتوزيعيسري هذا الدليل على املستثمر الذي يرغب يف احلصول على ترخيص 

وذلك بعد استيفاء كافة املستندات واملتطلبات اخلاصة باجلهات  اليت تقع حتت مظلة اهليئة طبية

 احلكومية املعنية وهي على النحو التالي:

 اهليئة العامة للغذاء والدواء. -

 .واالستثماروزارة التجارة  -

 وزارة الشئون البلدية والقروية. -

 اهليئة العامة لالستثمار -

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية -

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -

ينطبق عليها هذا الدليل عن طريق املوقع االلكرتوني للهيئة  اليت  ISICميكن االطالع على أنشطة *

 www.sfda.gov.sa 

http://www.sfda.gov.sa/
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 أجهزة/منتجات طبية السترياد وتوزيع جديد() آلية احلصول على ترخيص

للغذاء والدواء للحصول على فتح حساب يف النظام االلكرتوني املوحد )غد( للهيئة العامة  .1

 رقم حساب للمنشأة.

لغرض احلصول  العامة للغذاء والدواء غد( للهيئةاملوحد ) التسجيل يف النظام االلكرتوني .2

 .وتوزيع األجهزة واملنتجات الطبية داستريا نشاطعلى ترخيص مزاولة 

 يف حال قبول الطلب للرتخيصإصدار املقابل املالي  .3

وال ميكن للمنشاة مزاولة  اهليئة العامة للغذاء والدواء قبل من الرتخيصعلى احلصول  .4

 ISO)دارة جودة وفق املواصفة السعودية تطبيق وتوثيق نظام إالنشاط إال بعد 

GSO/MD.SFDA 13485: 2017 )وتقوم اهليئة بإجراء التفتيش امليداني  يعادهلا أو ما 

 والدواء. زيارة املنشأة من قبل مفتشي اهليئة العامة للغذاء .5

 
) 

 

  استرياد وتوزيع األجهزة واملنتجات الطبيةاملدة املتوقعة للحصول على ترخيص: 

 وإصداراملنشأة  طلب دراسة يتم اخلطورة حبيثيتم الرتخيص املباشر لألنشطة منخفضة  

 إصدار بعد الحقًا التفتيش يتم نأ على املالي املقابل تسديد بعد مباشره الرتخيص

 .الرتخيص على احلصول بعد النشاط للمنشأة ممارسة وميكن الرتخيص

 

 

 

 

 

 

 

طلب  دراسة

  المنشأة

  

 إصدار الترخيص 

 المباشر 
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 :الشروط 

 :جيب على مقدم الطلب تقديم ما يلي .1

  له من اهليئةواملمنوح  ملستثمراخلاص با حساب للمنشأةرقم. 

  توريدها للمملكة ومعلومات تفصيلية عن  املزمعالطبية  املنتجاتو األجهزةقائمة بأصناف

 األجهزة.تلك  مصّنعيعناوين 

  السادسة  ملادةمتلك الوثائق اليت تدل على التزامها مبسؤولياتها الواردة يف ا املنشأةالتعهد بأن

 ة من الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية وهي كالتالي: عشر

انوني عند رغبته يف طرح أي من ممثله الق لطيب أوإخطار مصّنع اجلهاز/املنتج ا .أ

 .اململكةللتسويق يف  ملقيدةجهزة األا

يف توصيات  املوضحةالطيب وفق التعليمات  املنتجأو نقل اجلهاز/ ضمان ختزين و/ .ب

 .الطيب املنتجباجلهاز/ املرفقة املصّنع

الطيب مبا يضمن تعقبه يف السوق، وتقع عليه مسؤوليات  املنتجتوثيق عملية بيع اجلهاز/       ج.

 .الطيب أثناء استخدامه املنتجمراقبة السوق وتعقب اجلهاز/

التأكد من إرفاق البطاقات التعريفية وإذن التسويق، وإخطار اهليئة يف حالة عدم          د.

 .الطبية للتسويقاألجهزة واملنتجات متكنه من ذلك قبل طرح 

  عشرة أيام من التغيري املعلومات املقدمة خاللإخطار اهليئة بأي تغيري يف. 

 وزارة التجارة واالستثمار(إصدار سجل جتاري بنشاط األجهزة واملنتجات الطبية )من  .2

 .رخصة الدفاع املدنيو احلصول على رخصة البلدية .3

 لفئة املنشأة وهي على النحو التالي:  لرتخيصاملقابل املالي لتسديد  .4

عن ريال(  5000ريال( )فئة د  8000ريال( )فئة ج  15000)فئة ب  (ريال 25000 فئة أ)

، بعد احلصول على (109للهيئة العامة للغذاء والدواء  طريق نظام سداد )رقم املفوتر

 .العملياتالفاتورة من نظام إصدار فواتري تسديد املقابل املالي خلدمات قطاع 
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نظم  -ة الطبية " األجهزتأسيس وتوثيق وتطبيق نظام إدارة جودة وفق للمواصفة السعودية   .5

 (”SFDA.MD/GSO ISO 13485:2017املتطلبات التنظيمية ) – إدارة اجلودة

 

 

 

 

 :املستندات 

لعدد أو صورة من حساب املنشأة يف مكتب العمل من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية صورة  .1

 داخل املنشأة.العاملني يف اجملال الطيب املوظفني 

اسم املدينة، اسم املراد افتتاحها يوضح  املنشأةودقيق ملوقع رسم كروكي باحلاسب اآللي واضح  .2

الكروكي أرقام هواتف  وأمساء املنشآت اجملاورة للموقع ويكتب على احلي، أمساء الشوارع،

 وتتضمن احداثيات املوقع الطلبصاحب 

 .رخصة من الدفاع املدنيو صورة من رخصة البلدية .3
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  طريقة تقديم الطلب للحصول على ترخيص مزاولة نشاط عرب النظام االلكرتوني

 باهليئة.اخلاص 

 للمنشأة حسابفتح حساب يف النظام االلكرتوني املوحد )غد( واحلصول على رقم  .1

املوحد على املوقع اإللكرتوني  أجهزة/منتجات طبيةاسترياد وتوزيع ترخيص  اختيار .2

  .للهيئة)غد( 

 قائمة املستندات املطلوبة. وإرفاقالطلب تعبئة  .3

 املقابل املالي اخلاص باخلدمة. تسديد .4

 

 

يومًا من تاريخ انتهاء الرتخيص  60املنشأة التقديم بطلب جتديد للرتخيص قبل  تستطيع -1

 الساري.

 يتم تقديم طلب التجديد عرب النظام االلكرتوني املوحد )غد( وارفاق املستندات املطلوبة.  -2

 النشاط يف حال عدم وجود خمالفات على املنشأة إصدار املقابل املالي لرتخيص مزاولة  -3

 اهليئة العامة للغذاء والدواء. قبل مناسترياد وتوزيع  نشاطمزاولة  على ترخيصاحلصول  -4
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 حسب الالئحة جتدد سنويًا 

 

 

)فئة ب  ريال( 25000لفئة املنشأة وهي على النحو التالي: )فئة أ  لرتخيصاملقابل املالي لتسديد 

 ريال( 5000ريال( )فئة د  8000ريال( )فئة ج  15000

 

 :املخالفات والعقوبات  

 نشاط األجهزة والمنتجات الطبية لم ترد له الئحة للمخالفات والعقوبات       

 

 (سيتم ارفاقها في وقت الحق)
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 ؟مهمًا أمرًاوترخيص منشآت األجهزة واملنتجات الطبية  تسجيل نظام يف التسجيل يعترب ملاذاس / 

 :لعدة أسباب مهمًا أمرًامنشآت األجهزة واملنتجات الطبية وترخيص  تسجيل نظام يف التسجيل يعترب

 واملنتجات الطبيةمنشآت األجهزة نشاط اصدار ترخيص مزاولة  .1

اململكة العربية  يف ومنتجاتهامنشآت األجهزة واملنتجات الطبية  جلميع بيانات قاعدة بناء .2

 .السعودية

 .ومنشآت األجهزة واملنتجات الطبية والدواء للغذاء العامة اهليئة بني التواصل طرق حتسني .3

ستمر باإلضافة إىل من حتديث بياناتها بشكل ممنشآت األجهزة واملنتجات الطبية متكني  .4

 تسهيل عملية التواصل مع اهليئة كجهة رقابية على هذه املنشآت.

  املنشآت؟ تسجيل نظام يف بالتسجيل يقوم الذي س/ من

 املنشأة ويكون ِقبل وخمول من شخص مسئولمنشآت األجهزة واملنتجات الطبية تسجيل  يقوم بعملية

 واإلدارية. الفنية التسجيل خطوات إلكمال كافية فنيه معلومات لديه

 متى يتم التقديم على رخصة مزاولة النشاط لدى اهليئة؟س/ 

االلكرتوني حال استخراج السجل التجاري  يتم التقديم على ترخيص مزاولة النشاط عرب النظام

 %.100بنسبة املنشأة واالنتهاء من جتهيز 

 مزاولة النشاط؟ للمنشأةس/ متى حيق 

تطبيق وواء الرتخيص من قبل هيئة العامة الغذاء والدمزاولة النشاط حال حصوله على  للمنشأةحيق 

اولة ومينع مز SFDA.MD/GSO ISO 13485:2017 ودة وفق املواصفة السعوديةاجلوتوثيق نظام إدارة 

 النشاط قبل ذلك.

األجهزة واملنتجات  س/ كم هي مدة ترخيص مزاولة النشاط الصادر من هيئة الغذاء والدواء ملزاولة نشاط

 ؟الطبية

 حسب الالئحة جتدد سنويًا 

 س/ متى جيب على املستثمر القيام بطلب جتديد ترخيص مزاولة النشاط؟

 من تاريخ انتهاء الرتخيص الساري. يوم 60 بطلب جتديد للرتخيص قبلتقوم املنشأة  

هل يتم تسجيلها كمنشأة واحدة يف نظام  نتجات طبيةمأجهزة و أةمنشإذا كان لدى املستثمر أكثر من س/ 

  التسجيل والرتخيص لدى اهليئة؟

 على حده )طلبني مستقلني(أجهزة ومنتجات طبية جيب على املستثمر تسجيل كل منشأة 
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  املسجلة؟ باملنشأة اخلاص امللف بتحديث القيام جيب هلس/ 

 االتصال. او بياناتالسجل التجاري  مثل لذلك احلاجة عند البيانات حتديث نعم، جيب

  للمساعدة؟  احتياجي حال يف بها االتصال ميكنين اليت االتصال عناوين هي س/ ما

 او  19999االتصال على الرقم املوحد  للمساعدة احتياجهم حال يف للمتقدمني ميكن

 md.mdel@sfda.gov.sa اإلرسال للربيد اإللكرتوني 

 

 بيانات التواصل

 19999 الرقم الموحد

 md.mdel@sfda.gov.sa البريد اإللكتروني

 


