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 املالي الدعم الشفافية واإلفصاح عن إجراءات دليل

   الطبية والغذائية الشركات مناملقدم 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 من 2 صفحة

 

 

 

 

 

2نسخة رقم   

01/10/2018 اإلصدارتاريخ    

22/06/2120 التحديثتاريخ    

 

  

                     Ad.l@sfda.gov.sa 

 

واملالحظات قطاع العمليات:االستفسارات   
 



 

 12 من 3 صفحة

 

 الرؤية والرسالة

للهيئة العامة للغذاء والدواء    

 

 

 رؤيتنا...

 تستند إلى أسس علمية لتعزيز وحماية 
ً
أن تكون هيئة رائدة عامليا

 الصحة العامة.

 

 رسالتنا...

رقابية فّعالة لضمان حماية املجتمع من خالل تشريعات ومنظومة 

سالمة الغذاء والدواء واألجهزة الطبية ومنتجات التجميل واملبيدات 

 واألعالف.

 

 

 

 

 

 



 

 12 من 4 صفحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        الدفعات املاليةطبيعة     

 

 

 

 

 

 

 

 جدول املحتويات

 

   5                                                            مقدمة

للدليل عيالتشري األساس  

 

5 

الدليل أهداف   

 التعاريف  
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 6 

(املجال) الدليل نطاق  

 

 

8 

املطلوبة من املمارسين الصحيين  بياناتال

 9 واملؤسسات الصحية

 

السنويةآلية اإلفصاح   01  
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 12 من 5 صفحة

 

 مقدمة

 جهة منأو الشركات الغذائية  الطبية واألجهزة لألدوية املوردة الطبية الشركات بين العالقةإن 

 الواضح والتأثير  هميةاأل  من لها أخرى  جهة من الصحية الخدمات ومقدمي الصحيين واملمارسين

 هذه تفيد كما واملستفيدين، املرض ى الحتياجات املناسبة والتغذوية الطبية املنتجات توفر  على

 الطبية املنتجات ومأمونية بجودة املتعلقة والفنية والتغذوية الطبية املعلومات تبادل في العالقة

 واملستفيدين للمرض ى الفائدة تحقق قد العالقات فهذه. استخدامها وسالمة الخاصة والتغذوية

 ومنتجات والعشبية الصيدالنية املستحضرات بتطوير  املتعلقةلألبحاث  املالي الدعم توفير  خالل من

 الخاصة والطبية التغذوية االستخدامات ذات األغذية ومنتجات األطفال وصغار  الرضع حليب

 
ً
 أو  الطبية األجهزة كفاءة بتقييم الخاصة الفنية ولألبحاث العالجية السريرية لألبحاث وأيضا

 الهامة املعلومات وتبادل العالجية، املمارسات أفضل لتحقيق فكار األ  سالمة في تسهم كما سالمتها،

 حليب ومنتجاتوالعشبية  الصيدالنية واملستحضرات لألدوية بها يمكن التي بالكيفية املتعلقة

 تحسين الخاصة والطبية التغذوية االستخدامات ذات األغذية ومنتجات األطفال وصغار  الرضع

 . الصحية املرض ى وضاعأ

 

 األساس التشريعي للدليل

هـ 25/1/1428( وتاريخ 6الالئحة التنفيذية لنظام الهيئة الصادرة بقرار مجلس اإلدارة رقم)م/

املادة الثانية:" الغرض األساس ي للهيئة هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء واألجهزة 

 “ واملنتجات الطبية ذات العالقة ووضع التنظيمات الالزمة لها.. 

 

 



 

 12 من 6 صفحة

 

 أهداف الدليل

 دليل لتحقيق ما يأتي:يهدف ال

تنظيم وإيضـــــــــــــاح العالقات املالية بين الشـــــــــــــركات الطبية أو الغذائية وأخصـــــــــــــا ي الرعاية   -1

الصــحية ومؤســســات الرعاية الصــحية والحد من إمكانية اشــوء عالقات مالية غير قانونية 

 أو غير أخالقية.

اإلجراءات كافة رفع مســـــــــــــتوى الشـــــــــــــفافية في تمويل األبحاث )رفع مســـــــــــــتوى الشـــــــــــــفافية في  -2

 املتعلقة باملجال الصحي(.

وذلك بضـــــــمان نزاهة القرارات الطبية التي تب ى على  ،حماية حقوق املرضـــــــ ى واملســـــــتفيدين -3

سس علمية ومهنية.
ُ
 أ

الحـــــد من إمكـــــانيـــــة حـــــدوث تعـــــارض في املصـــــــــــــــــالح عنـــــد اتخـــــاذ القرارات املتعلقـــــة بـــــاألمور  -4

 التنظيمية.

 وغير املباشر املقدم من الشركات الطبية والغذائية.توثيق بيانات الدعم املالي املباشر  -5

لكي املباملرســــــوم  الصــــــادر  التنفيذية والئحته األم حليب بدائل تداول  بنظام اإللتزام ضــــــمان -6

 واألنظمة والقرارات الصادرة ذات العالقة. ، ه1425/  9/  21بتاريخ  49رقم م/

 

 التعاريف

 :الشركات الطبية 

املالكة لواحدة أو أكثر من الشـــــركات التي تعمل في مجال تشـــــمل املاشـــــةت التجارية 

تصايع أو تسويق أو توزيع األدوية واملستحضرات الصيدالنية والعشبية أو األجهزة 

واملنتجــات الطبيــة أو مــا في حكمهــا، مثــل شـــــــــــــركــات املســـــــــــــتحضـــــــــــــرات الصـــــــــــــيــدالنيــة 

 للتنظ
ً
 بالعمل وفقا

ً
يمات والعشـــــــــــــبية وشـــــــــــــركات األجهزة الطبية، وتملك ترخيصـــــــــــــا

 املعمول بها في اململكة العربية السعودية.



 

 12 من 7 صفحة

 

 الشركات الغذائية: 

أو توزيع أو تســـــــــــويق  اســـــــــــتيرادأو  انتاج في تعمل التي والشـــــــــــركات املصـــــــــــااع شـــــــــــملت

 مثل: الخاصة والطبية التغذوية االستخدامات ذات األغذية منتجات

 .حليب الرضع -

 شهر(. 36 - 6) حليب املتابعة -

 .شهر( 12- 0) لالستخدامات الطبية الخاصةالحليب املخصص  -

 العناصر جميع على املحتوية خاصة طبية ألغراض املستعملة املنتجات -

 تركيبة تغذوية متكاملة العناصر(.)الغذائية 

 العناصر جميع على املحتوية غير خاصة طبية ألغراض املستعملة املنتجات -

 الغذائية )تركيبة تغذوية غير متكاملة العناصر(.

 (.ةاأليضي (االستقالبية  باألمراض الخاصة ملنتجاتا -

 :املمارس الصحي 

 هو أي شخص مرخص له بمزاولة مهنة صحية في اململكة العربية السعودية.

 :مؤسسات الرعاية الصحية 

بما  ،حيةرخص لها بتقديم خدمات الرعاية الصـــــهي مؤســـــســـــات عامة أو خاصـــــة م

 ،واملجمعات الطبية العامة ،ومراكز الرعاية الصـــحية الرئةســـية ،فيها املســـتشـــفيات

 ،واملختبرات الطبية ،ومراكز األشـــــــعة ،والعيادات ،واملجمعات الطبية املتخصـــــــصـــــــة

ومراكز دعم خدمات الرعاية  ،ومراكز العمليات الجراحية التي تجرى في يوم واحد

 ومراكز خدمات النقل بسيارات اإلسعاف. ،الصحية

 

  املصالح:تعارض 

أي التعارض بين  ،هو وجود تعارض بين املصـــــــــةحة املهنية واملصـــــــــةحة ال ـــــــــخصـــــــــية

 احتياجات املمارس الصحي ومسؤولياته املهنية تجاه املريض.

 



 

 12 من 8 صفحة

 

 :تقرير الشفافية 

التقرير املقدم للهيئة من املمارســـــــــــــين الصـــــــــــــحين والشـــــــــــــركات الطبية أو الشـــــــــــــركات 

 أو املادية.الغذائية والذي يفصح التعامالت املالية 

 :الطرف الثالث 

أو مؤسسة غير شركة املستحضرات الصيدالنية  هو كل شخص طبيعي او اعتباري 

)وهي الطرف األول( أو املمارس الصــحي )وهو  ،والعشــبية واألجهزة الطبية والغذائية

 معهما في العالقة املالية. ،الطرف الثااي(
ً
 ويكون مشاركا

 :)املستحضر الصيدالني )الدواء 

 أو  تستعمل من الظاهر  أكثر  اي يحتوي على مادة أو منتج يصنع بشكل صيدالأي 

 .مراض أو الوقاية منهااسان من األ ج االالباطن في عال 

 ستحضر العشبي:امل 

 .أي نبات أو عشب له ادعاء طبي ويحضر على شكل صيدالاي

 

 

 نطاق الدليل )املجال(

ٍل من الشركات الطبية 
ُ
يسري هذا الدليل على مؤسسات الرعاية الصحية واملمارسين الصحيين وك

 منتجاتوالعشبية واألجهزة الطبية وكذلك  الصيدالنية واملستحضرات ألدويةكل من الوالغذائية 

 . الخاصة والطبية التغذوية االستخدامات ذات األغذية ومنتجات األطفال وصغار  الرضع حليب

  



 

 12 من 9 صفحة

 

 

ممارسين الصحيين من قبل الشركات عند اإلفصاح عن الدعم املقدم لل بةالبيانات املطلو 

 :واملؤسسات الصحية

 :املمارسين الصحيين 

 اللقب  (Eng,PhD,Dr, Mr, Miss). 

 ارس.ماألسم األول للم 

 ارس.ماألسم األخير للم 

 .التخصص 

 للهيئة السعودية للتخصصات الصحية رقم التصايف والتسجيل املنهي. 

 اإلقامة لغير السعودين./رقم الهوية الوطنية 

 .البريد اإللكترواي 

 .رقم الجوال 

 تحويل طبيعة الدفعة املالية ،
ً
 .(إلكترواي )نقدا

 بلغ املدفوع.امل 

 الغرض من الدعم. 

 لدعمتاريخ ا. 

 الصحية: الرعاية ؤسساتم 

 .رمز املؤسسة الصحية 

 .موقع املؤسسة 

 .املدينة 

 /القسم املستفيد.اإلدارة 

 تحويل طبيعة ال ،
ً
 (.إلكتروايدفعة املالية )نقدا

 بلغ املدفوع.امل 

 .الغرض من الدعم 

 .تاريخ الدعم 

 

 

املطلوبة من املمارسين الصحيين واملؤسسات الصحية بياناتال  

 

 



 

 12 من 10 صفحة

 

 

 

1.  
ً
 للجدول التالييتم اإلفصاح مرة سنويا

ً
 :وفقا

 

 ارسال البيانات: February 1 - March 1 

 عبر بوابة الشفافية واإلفصاح. بالسنة املاضية املتعلقةيتم في هذه املرحلة ارسال البيانات 

  (مع الشركات )من قبل املمارس الصحيمراجعة البيانات: April 1 - April 30 

بوابة الشفافية يتم في هذه املرحلة مراجعة البيانات والتحقق من صحتها من قبل املمارس الصحي عبر 

 واإلفصاح.

  من قبل الشركة(مراجعة وتعديل البيانات ( :April 1 - May 15 

 مراجعة وتعديل مايلزم من قبل الشركة.يتم في هذه املرحلة 

 اعتماد اإلفصاح: By June 30 

 مراجعة واعتماد اإلفصاح من الهيئة العامة للغذاء والدواء.يتم في هذه املرحلة 

 

 

 

 املدة النهاية تاريخ تاريخ البدء املرحلة

 شهر February 1 March 1 ارسال البيانات

        مراجعة البيانات

 )من قبل املمارس الصحي

 (مع الشركات

April 1  April 30 شهر 

   مراجعة وتعديل البيانات 

 ) من قبل الشركة(
April 1  May 15 شهر ونصف 

 --- --- By June 30 اعتماد اإلفصاح

لية اإلفصاح السنويةآ  

 



 

 12 من 11 صفحة

 

 للجدول التالي: -فقط–م 2020بيانات اإلفصاح لعام  سيكون استقبال .2
ً
 وفقا

 
 املدة تاريخ النهاية تاريخ البدء املرحلة

 نيشهر  July 1 September 1 ارسال البيانات

      مراجعة البيانات 

)من قبل املمارس الصحي 

 مع الشركات(

October 1 November 15 

 

 شهر ونصف

مراجعة وتعديل البيانات 

 الشركة() من قبل 
October 1 November 30 

 شهرين

 -- --- By December15 اعتماد اإلفصاح

 
 ارسال البيانات: July 1- September 1 

 م عبر بوابة الشفافية واإلفصاح.2020يتم في هذه املرحلة ارسال البيانات املتعلقة بعام 

  (مع الشركات )من قبل املمارس الصحيمراجعة البيانات: October 1 - November 15 

يتم في هذه املرحلة مراجعة البيانات والتحقق من صحتها من قبل املمارس الصحي عبر بوابة الشفافية 

 واإلفصاح.

  من قبل الشركة(مراجعة وتعديل البيانات ( :October 1 - November 30 

 مراجعة وتعديل مايلزم من قبل الشركة.يتم في هذه املرحلة 

 اعتماد اإلفصاح: By December15 

 مراجعة واعتماد اإلفصاح من الهيئة العامة للغذاء والدواء.يتم في هذه املرحلة 

 

 

 



 

 12 من 12 صفحة

 

 

 

 

الذي  ،يجب على األطراف املعنية إبالغ الهيئة العامة للغذاء والدواء بكل تفاصيل الدعم املالي

 أو فيما مجموعه 50ل تجاوز يتم تقديمه في حا
ً
ومنها على  ،لاير في السنة الواحدة 500 رياال

 سبيل املثال ال الحصر:

 رسوم االستشارات. -1

 رسوم املحاضرات. -2

 رسوم الدورات التدريبية. -3

 توفير الرعاية للممارس الصحي لحضور فعالية تعليمية. -4

 منح األبحاث واملنح التعليمية )املقيدة وغير املقيدة(. -5

 رعاية الندوات واملؤتمرات. -6

 الضيافة. -7

 وفير املواد العلمية )مثل الكتب أو األدوات(.ت -8

 

 

 

 

 

 

 طبيعة الدفعات املالية


