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صفحة  2من 21

الغرض من هذا الدليل توضيح متطلبات حصول جهات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة على شهادة تعيين
من الهيئة للقيام بمهام ذات عالقة بالهيئة.

………
ينطبق هذا الدليل على جهات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة داخل المملكة أو خارجها المتقدمة بطلب
الحصول على شهادة تعيين من الهيئة للقيام بمهام تسندها الهيئة لها.

أعدت الهيئة هذا الدليل استنادا إلى "الئحة تعيين جهات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة" الصادرة بقرار
مجلس اإلدارة رقم ( )1440- 20- 5وتاريخ  1440/9/7هـ.
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عام

1

يجب على جهات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة سواء القائمة بذاتها أو التابعة
لجهات تقويم المطابقة الحصول على شهادة من الهيئة لتعيينهم للقيام بالمهام المشار
إليها ضمن مجاالت التعيين المحددة في الملحق ( )3و/أو الملحق (.)4

متطلبات التعيين
العامة

2

يجب اآلتي للحصول على شهادة التعيين:
 −أن يكون لدى جهة تقويم المطابقة أو المختبر الخاص القدرة والكفاءة
والخبرة للقيام بالمهام المطلوب التعيين عليها.
 −أن تكون جهة تقويم المطابقة أو المختبر الخاص كيان قانوني في المملكة.
 −أن يكون المالك سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص من الهيئة العامة
لالستثمار
 −أن يكون لدى جهة تقويم المطابقة أو المختبر الخاص نظام إلكتروني
إلصدار الشهادات والتقارير الفنية والمالية وجميع اإلجراءات ذات
العالقة ،ويجب أن يشمل النظام كحد أدنى على عدد وتفاصيل الطلبات
المقدمة من العمالء حسب بلد المنشأ أو المصدر وعدد وتفاصيل الطلبات
المجتازة والطلبات المرفوضة والطلبات المطلوب بحقها إجراء تصحيحي
والطلبات المطلوب بحقها إجراء تصحيحي وصححها العميل وعدد
وتفاصيل االعتراضات المقدمة من العمالء على النتائج وأي تقارير أو
احصائيات أخرى تطلبها الهيئة ،باإلضافة إلى التوثيق واألرشفة لمدة ال
تقل عن ( )5سنوات .ومنح الهيئة كامل الصالحية لدخول هذا النظام
اإللكتروني.

متطلبات إضافية
خاصة بجميع
جهات تقويم
المطابقة

يجب على جهات تقويم المطابقة اآلتي -عندما ينطبق ذلك :-
 −أن تكون جهة تقويم المطابقة حاصلة على شهادة قبول صادرة عن جهة
مختصة تغطي مجال التعيين المطلوب التعيين عليه
 −أن تكون جهة تقويم المطابقة جهة معتمدة وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية
الدولية ()ISO/IEC 17065
 −أن تكون لدى جهة تقويم المطابقة بالمملكة خطة لتوطين الوظائف خالل
( )3سنوات للوظائف الفنية تدريجيا بنسبة ( )% 50كحد أدنى.
 −أال تمنح شهادة تقويم المطابقة:
 oإال بعد التحقق من متطلبات الهيئة والمواصفات الدولية ذات
العالقة
 oإذا اكتشفت تباينا أو تدنيا في جودة المنتجات وثبت لديها عدم
إخضاعها لإلجراءات التصحيحية المطلوبة من قبل ال ُمصنّع أو
في المستندات المقدمة وإبالغ الهيئة مباشرة بذلك.
 oإال بالصيغة الموافق عليها من الهيئة وفق النماذج المعتمدة وأن
تكون شهادة المطابقة ورقية آمنة
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−

أ.
ب.
ج.
د.

أن يتم التدقيق وفق االلية اآلتية:
 oابالغ المنشأة باإلجراءات التصحيحية وحاالت عدم المطابقة إن
وجد.
 oتزويد الهيئة بتقرير التدقيق وفق النماذج المعتمدة لدى الهيئة
وخالل مدة اقصاها اسبوعين من نهاية التدقيق.
 oأن يتم التدقيق بشكل دوري حسب تقييم المخاطر.
تزويد الهيئة وبشكل منتظم (ربع سنوي) تقارير وإحصائيات تتضمن
التالي:
إجمالي عدد شهادات المطابقة الصادرة لذلك الشهر ،ومفصال حسب بلد
المنشأ أو المصدر.
تفاصيل عن المواد المزيفة والمغشوشة المكتشفة في ذلك الشهر شاملة
أسماء المستوردين ،المصدرين ،وأنواع وأسماء المنتجات ،وكمياتها،
وطريقة تزييفها وغشها إن وجدت.
عدد االعتراضات المقدمة من الصانع أو المستورد أو الموزع على نتائج
التحقق.
أي تقارير أو إحصائيات قد تحتاجها الهيئة.

 −إبالغ الهيئة عن أية تغييرات تطرأ على بيانات جهة تقويم المطابقة أو
المنشآت الحاصلة على أي شهادة من قبلها فيما يتعلق بعناوين االتصال،
والمسمى ،والموقع ،أو أية تغييرات أخرى في البيانات المحفوظة لدى
الهيئة عنها.
 −التعاون التام مع فريق التقييم للهيئة خالل الزيارة وتقديم كافة التسهيالت
والوسائل التي تساعد على تأدية الفريق لمهامه.
 −التوقف عن منح الشهادات في حال تعليق نشاطها من الهيئة او من جهة
االعتماد.
 −االحتفاظ بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بالشهادة بعد انتهاء صالحية
شهادة التعيين لمدة ( )5سنوات.
 −في حال تغيير أحد مكونات المنتج الذي تمت مطابقته –عندما ينطبق ذلك-
فيجب مطابقته كمنتج جديد.
متطلبات إضافية
خاصة بجهات
تقويم المطابقة
للغذاء

 −جهات تقويم المطابقة المانحة لشهادات قبول المنشآت الغذائية (وتشمل
كامل السلسلة الغذائية من المزرعة الى المنتج النهائي) الراغبة بالتصدير
للمملكة:
 −يجب أن يتم التدقيق من قبل مختصين فنيين ذوي عالقة بطبيعة المنتج
وفق معايير الهيئة الخاصة بالمفتشين وأن يكون حاصل على أحد شهادات
التدقيق (.)Global Food Safety Initiative
 اعتماد جهة التفتيش وفق المواصفة الدولية  ISO17020وإبالغ الهيئةبنتيجة التدقيق والتوصيات وفق النماذج المعتمدة لدى الهيئة
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 −جهات تقويم المطابقة المانحة لشهادات أنظمة إدارة الجودة ()ISO 22000
و/أو شهادات تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (:)HACCP
-

يجب أن يكون لدى الجهة القدرة والكفاءة لتقويم المطابقة وفق أنظمة إدارة
الجودة ( )ISO 22000و/أو شهادات تحليل المخاطر ونقاط التحكم
الحرجة ()HACCP

 −جهات تقويم المطابقة المانحة لشهادات المطابقة إلرساليات المنتجات
الغذائية المصدرة الى المملكة:
 −القدرة والكفاءة لدى جهة تقويم المطابقة على مطابقة ارساليات األغذية
المصدرة للمملكة لمتطلبات نظام الغذاء والئحته التنفيذية واللوائح الفنية
والمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة ،والتأكد من سالمتها ومأمونيتها
وصالحيتها لالستهالك اآلدمي ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
 oالتفتيش على وسائل النقل والحاويات والتأكد من سالمتها ومطابقتها
لمتطلبات الهيئة وأخذ عينات من كل حاوية /وسيلة  /تشغيله نقل
بحيث تكون مماثلة للشحنة ثم يتم ترصيصها وختمها بخاتم خاص
بمكتب التحقق من المطابقة على قفل الحاوية /وسيلة  /تشغيله النقل.
o

التأكد من مصدر المادة الغذائية ومطابقتها لمتطلبات الهيئة في كامل
السلسلة الغذائية من المزرعة الى المنتج النهائي بناء على طلب
الهيئة.

 −االلتزام بطرق الفحص الفيزيائي والمخبري وفقا لألنظمة واللوائح
التنفيذية والمواصفات القياسية واالشتراطات المعتمدة من الهيئة في
مختبرات معتمدة دوليا وفقا للمواصفة القياسية الدولية ( ISO/IEC
 ،)17025وفي حالة عدم توفرها يتم الرجوع إلى الهيئة لتحديد طرق
الفحص ،مع االخذ باالعتبار التحديثات التي تتم على اللوائح الفنية
والمواصفات وأي مواصفات ومعايير جديدة.
متطلبات إضافية
خاصة بجهات
تقويم المطابقة
للمستحضرات
الصحية
والعشبية
والبيطرية

يجب اآلتي على جهات تقويم المطابقة المانحة لشهادات مطابقة مصانع
المستحضرات الصحية والعشبية والبيطرية لمتطلبات الهيئة بشأن التصنيع الجيد:
 −القدرة والكفاءة لتقويم المطابقة وفق متطلبات ومعايير واشتراطات
التصنيع الجيد المعتمدة من الهيئة في مدونة التصنيع الجيد الصادرة من
الهيئة ) (SFDA GMP Guidelineومنظمة الصحة العالمية )(WHO
ومنح الشهادة وفقا لذلك وبعد التفتيش على خط/خطوط اإلنتاج
للمستحضرات الصحية والبيطرية المقدمة للتسجيل لدى الهيئة.
 −عدم منح شهادة مطابقة لم تصدر الهيئة لها طلبا بإصدار شهادة مطابقة أو
لمصانع خارج النطاق المتفق عليه.

متطلبات إضافية
خاصة بجهات
تقويم المطابقة
لألجهزة

أ .جهات تقويم المطابقة المانحة لشهادات إدارة الجودة لمصانع األجهزة
والمنتجات الطبية
 −يجب على جهة تقويم المطابقة القدرة على تقويم المطابقة لمصانع األجهزة
والمنتجات الطبية وفق الئحة رقابة األجهزة والمنتجات الطبية والقواعد
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االجرائية و نظام إدارة الجودة المتوافق مع االصدار األخير للمواصفة
"األجهزة الطبية– نظم إدارة الجودة – المتطلبات التنظيمية -ايزو
( ")13485والمتطلبات ذات العالقة ومنح الشهادة وفقا لذلك

والمنتجات
الطبية

ب .جهات تقويم المطابقة المانحة لشهادات تقييم الملفات الفنية المقدمة لغرض
الحصول على اإل ذن بالتسويق لألجهزة والمنتجات الطبية
 −يجب على جهة تقويم المطابقة القدرة على تقويم المطابقة ومراجعة
المستندات الفنية لألجهزة والمنتجات الطبية وفق الئحة رقابة األجهزة
والمنتجات الطبية والقواعد االجرائية والمتطلبات ذات العالقة ومنح
الشهادة وفقا لذلك.
متطلبات إضافية
خاصة بجهات
تقويم المطابقة
للتجميل

يجب اآلتي على جهات تقويم المطابقة المانحة لشهادة إدارة الجودة لمصانع
منتجات التجميل وشهادات اإلرساليات
 −التأكد من مطابقة وتوافق منتجات التجميل مع نظام منتجات التجميل
والقواعد والتعليمات المطبقة بالهيئة والئحة متطلبات السالمة في
مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (.)GSO 1943
ص نع أو المستورد أو الموزع بالمتطلبات والمعايير
 −التأكد من التزام الم ّ
والمواصفات المعتمدة من الهيئة الختبارات منتجات التجميل .واشتراطات
ومتطلبات تقويم المطابقة وفق المواصفة القياسية الدولية ( ISO/IEC
.)17050 pt 1 and 2
 −تحليل المنتجات بشكل دوري وفقا لمعايير واضحة تحددها الجهة وتتضمن
تحليل أول تشغيله مستوردة أو مصنعة محليا بعد إدراج المنتج في النظام
اإللكتروني إلدراج منتجات التجميل.
 −منح شهادات المطابقة لكل شحنة مستوردة وكل تشغيله مصنعة محليا على
حده.
 −عدم اصدار شهادة مطابقة للمنتجات غير المدرجة في النظام اإللكتروني
لمنتجات التجميل في الهيئة

متطلبات إضافية
خاصة
بالمختبرات
الخاصة

يجب اآلتي على المختبرات الخاصة:
 −المشاركة في اختبارات المقارنة ) (Proficiency Testالتي تطلبها الهيئة
حسب متطلبات المواصفة الدولية ()ISO/IEC 17025
 −تقديم طرق االختبارات الخاصة بكل صنف من األصناف ( Testing
 )methodحسب نوع المنتجات في االشتراطات الخاصة.

 −الحصول على رخصة مختبر خاص صادرة عن الهيئة
تقديم الطلب

−

تقديم المستندات المشار إليها في الفقرة (أ) في قسم "المستندات المطلوبة"
لطلبات جهات تقويم المطابقة أو المستندات المشار إليها في الفقرة (ب)
لطلبات المختبرات الخاصة ،وإرسالها عبر البريد اإللكتروني
(.)CAB.Lab@sfda.gov.sa
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−

سداد المقابل المالي حسب الملحق ( )3لطلبات جهات تقويم المطابقة أو حسب
الملحق ( )4لطلبات المختبرات الخاصة.

−

تقوم الهيئة بالزيارة التدقيقية والتفتيشية (عند الحاجة لذلك) وعند استيفاء
المتطلبات تصدر شهادة التعيين بالمجال المطلوب التعيين عليه خالل ()10
أيام عمل ،وتكون الشهادة صالحة لمدة ( )3سنوات وترسل عبر البريد
اإللكتروني.

مالحظة:
 −يجب التقدم بطلب تجديد الترخيص –عند الرغبة بذلك– قبل انتهاء الترخيص
الساري بـ ( )60يوما.
−

يحق لجهة تقويم المطابقة أو المختبر الخاص توسيع مجال التعيين –عند
الرغبة بذلك– بتقديم طلب خاص بذلك للهيئة.
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مالحظات

المستندات المطلوبة
أ .المستندات المطلوبة لجهات تقويم المطابقة
1

نموذج طلب الترخيص

 oانظر الملحق ( .)1اضغط هنا لنسخة قابلة
للطباعة والتعديل

2

شهادة القبول وملحق القبول الصادرة من قبل
الجهة المختصة

 oبيان تفصيلي باالعتمادات الحاصلة عليها
الجهة موضح فيها تاريخ االعتماد والدولة

3

السجل التجاري

 oيجب أن يكون السجل ساري الصالحية.
وفي حال إلغاء ترخيص الهيئة ألي منشأة
سوف يتم مخاطبة وزارة التجارة
واالستثمار إللغاء السجل التجاري.

4

رخصة الهيئة العامة لالستثمار

 oتطلب في حال أن المالك مستثمر أجنبي.
وفي حال إلغاء ترخيص الهيئة ألي منشأة
سوف يتم مخاطبة الهيئة العامة لالستثمار
إللغاء السجل.

5

رخصة الدفاع المدني

 oيجب أن تكون الرخصة ساري الصالحية

6

رخصة البلدية

 oيجب أن تكون الرخصة ساري الصالحية

7

 oموثقة بخطاب من مالك المنشأة يتعهد
الهيكل التنظيمي وقائمة بالكادر الفني واإلداري
بصحة البيانات وإبالغ الهيئة في حال تغير
ومؤهالتهم ودوراتهم التدريبية والوصف الوظيفي
الكادر الفني .والصالحيات الممنوحة
لهم
لألشخاص المخولين.

 oمثل شهادة اعتماد من جهة االعتماد
السعودي ( )SACأو أجهزة االعتماد ذات
العضوية الكاملة في أي من المنظمات
( )ILAC/IAFتغطي مجال التعيين

8

خطة السعودة لجهة تقويم المطابقة في المملكة

 oبنسبة ( )% 50كحد أدنى خالل ()3
سنوات للوظائف الفنية

9

الهوية الوطنية والسيرة الذاتية وشهادات المؤهل
العلمي والخبرة العملية

 oتطلب للمالك ومدير المنشأة والموظفون
ذو العالقة.

 10اثبات سداد المقابل المالي

o

 11النموذج المقترح لشهادة تقويم المطابقة

 oيجب أن يتضمن النموذج المقترح على
البيانات اآلتية كحد أدنى :اسم المنتج،
ورقم ادراج المنتج بالهيئة ،ورقم التشغيلة
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أو الدفعة أو تاريخ اإلنتاج ،والكميات،
ورقم الفاتورة ،واسم ال ُمصنّع أو المستورد
أو الموزع ،واسم الشركة المنتجة ،ورقم
المواصفة أو الالئحة الفنية التي بناء عليها
تم التحقق من مطابقة المنتج ،ورقم شهادة
المطابقة
 12تفاصيل تأمين المسؤولية لجهة تقويم المطابقة

o

 13تفاصيل عن الوضع القانوني لجهة تقويم
المطابقة بموجب األنظمة في المملكة
 14بيان تفصيلي بالشهادات الممنوحة فترة التعيين
وقائمة المنشآت والمنتجات الحاصلة عليها
 15أي مستندات تطلبها الهيئة

o
 oتطلب عند التجديد
o

ب .المستندات المطلوبة للمختبرات الخاصة
 16نموذج طلب التعيين للمختبر الخاص

 oانظر الملحق ( .)2اضغط هنا لنسخة قابلة
للطباعة والتعديل

 17رخصة المختبر الصادرة عن الهيئة

 oيجب أن تكون سارية الصالحية

 18اثبات سداد المقابل المالي

o

 oموثقة بخطاب من مالك المنشأة يتعهد
 19الهيكل التنظيمي وقائمة بالكادر الفني واإلداري
بصحة البيانات وإبالغ الهيئة في حال تغير
ومؤهالتهم ودوراتهم التدريبية والوصف الوظيفي
الكادر الفني .والصالحيات الممنوحة
لهم
لألشخاص المخولين.
 oوفق المنشور على موقع الهيئة
 20بيان تفصيلي باالختبارات المعتمدة والمنتجات
 oتقدم بغرض اعتماد أسعار االختبارات من
التي يغطيها نطاق االختبار
قبل الهيئة
 oيجب أن تقدم بشكل ملف بصيغة جدول
بيانات ( )Excelويتضمن نوع االختبار
والمنتج والسعر (بالريال السعودي)
o
 21نموذج مقترح بتحليل المنتجات
 22تفاصيل تأمين المسؤولية للمختبر الخاص

o

 23تفاصيل عن الوضع القانوني للمختبر بموجب
األنظمة في المملكة
 24تفاصيل عن سياسة المختبر وترتيباته للحفاظ
على أمن وسرية المعلومات التي يتم الحصول

o
o
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عليها أو إنشاؤها أثناء أداءه لواجباته وتفاصيل
عن ترتيباته لضمان قيام إدارته وموظفيه
بواجباتهم على نحو مستقل وموضوعي وأخالقي
ومحايد ،وتجنبهم أي تضارب في المصالح
 25وصف إلجراءات إدارة الجودة الخاصة بالمختبر
الخاص
 26بيان تفصيلي بالشهادات الممنوحة خالل فترة
الترخيص وقائمة المنشآت والمنتجات الحاصلة
عليها
 27أي مستندات تطلبها الهيئة

o
 oتطلب فقط عند التجديد

o
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معلومات جهة تقويم المطابقة
:اسم الجهة

Information of Conformity Assessment Body
Company Name:

:نوع النشاط

Activity:

:رقم السجل التجاري

CR

:مجال التعيين

Scope:
City:

:المدينة

Phone:

:الهاتف

Extension:

:تحويلة
:البريد اإللكتروني

Email:

:العنوان البريدي

Mailing Address:

Information of Director of Conformity
Assessment Body in Kingdom of Saudi Arabia
Name:

معلومات مدير مكتب جهة تقويم المطابقة في
المملكة
:االسم
:الجنسية

Nationality:

:رقم الهوية

ID No:
Telephone:

:الهاتف

Mobile:

:الجوال
:البريد اإللكتروني

Email:
Information of Technical Representative of
Conformity Assessment Body
Name:

معلومات الممثل الفني لجهة تقويم المطابقة
:االسم
:الجنسية

Nationality:

:رقم الهوية

ID No:

21  من12 صفحة

Telephone:

:الهاتف

Mobile:

:الجوال
:البريد اإللكتروني

Email:
Official Address of Conformity Assessment
Body
Country:

عنوان المقر الرئيسي لجهة تقويم المطابقة
:الدولة
:المدينة

City:

:رقم الهاتف

Telephone:

:البريد اإللكتروني

Email:

:العنوان البريدي

Mailing Address:

تعهدات جهة تقويم المطابقة
We are committed that all provided information تعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة
is correct and we met all requirements specified وااللتزام التام بجميع ما ورد في الئحة تعيين جهات
in the regulation of designation of conformity
.تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة
assessment bodies and private laboratories.
Conformity Assessment Body Attestation

:االسم

Name:
Date:

:التاريخ

Signature:

:التوقيع
:توقيع المالك أو من ينوب عنه

Owner Signature :

:الختم

Stamp:

 يجب تصديق التوقيع من الغرفة التجارية:مالحظة
Note: Signature shall be confirmed by
Commercial Chamber

21  من13 صفحة

2

معلومات مختبر خاص
اسم الجهة:

Information of Laboratory
Company Name:

النشاط:

Activity:

رقم السجل التجاري:

CR

المجال:

Scope:

المدينة:

City:

الهاتف:

Phone:

تحويلة:

Extension:

البريد اإللكتروني:

Email:

العنوان البريدي:

Mailing Address:

عنوان المقر الرئيسي للمختبر الخاص

Official Address of Laboratory

الدولة:

Country:

المدينة:

City:

رقم الهاتف:

Telephone:

البريد اإللكتروني:

Email:

العنوان البريدي:

معلومات مدير المختبر الخاص بالمملكة
االسم:

Mailing Address:

Information of Director of Laboratory in Kingdom
of Saudi Arabia
Name:

الجنسية:

Nationality:

رقم الهوية:

ID No:

الهاتف:

Telephone:
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:الجوال

Mobile:

:البريد اإللكتروني

Email:
Technical Representative of Laboratory in
Kingdom of Saudi Arabia
Name:

معلومات الممثل الفني للمختبر الخاص
بالمملكة
:االسم
:الجنسية

Nationality:

:رقم الهوية

ID No:
Telephone:

:الهاتف

Mobile:

:الجوال
:البريد اإللكتروني

Email:

عنوان المقر الرئيسي للمختبر الخاص
:الدولة

Official Address of Laboratory
Country:

:المدينة

City:
Telephone:

:رقم الهاتف

Fax No.:

:رقم الفاكس
:البريد اإللكتروني

Email:

:العنوان البريدي

Mailing Address:

Laboratory Attestations
We are committed that all provided information is
correct and we met all requirements specified in the
regulation of designation of conformity assessment
bodies and private laboratories.

تعهدات المختبر الخاص
تعهد بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة
وااللتزام التام بجميع ما ورد في الئحة تعيين
.جهات تقويم المطابقة والمختبرات الخاصة

:االسم

Name:
Date:

:التاريخ

Signature:

:التوقيع
:توقيع المالك أو من ينوب عنه

Owner Signature :
21  من15 صفحة

:الختم

Stamp:

Note: Signature shall be confirmed by Commercial
Chamber

21  من16 صفحة

 يجب تصديق التوقيع من الغرفة:مالحظة
التجارية

3
النشاط

مجال التعيين

إجراءات التحقق

إلزامية التطبيق

المقابل المالي
(لاير سعودي)
التعيين
والتجديد

التحقق من مطابقة
قبول منشآت التصدير
الغذاء
منشآت التصدير
الشتراطات الهيئة
التحقق من مطابقة
الجهات المانحة
لشهادات أنظمة إدارة شهادات أنظمة إدارة
الجودة
الجودة
()ISO 22000
()ISO 22000
وشهادات تحليل
وشهادات تحليل
المخاطر ونقاط التحكم
المخاطر ونقاط
الحرجة ()HACCP
التحكم الحرجة
()HACCP
التحقق من مطابقة
شهادات المطابقة
اإلرساليات
لإلرساليات
للمواصفات القياسية
السعودية و/أو
الخليجية
التحقق من المطابقة
شهادات المطابقة
الدواء
الشتراطات الهيئة
لمصانع
المستحضرات
الصحية والعشبية
والبيطرية الخاضعة
للتسجيل
التحقق من مطابقة
تفتيش على منشآت
األجهزة
منشآت ومصانع
ومصانع األجهزة
والمنتجات
األجهزة والمنتجات
والمنتجات الطبية
الطبية
الطبية الشتراطات
للتحقق من نظام إدارة
الهيئة
الجودة
ونظام إدارة الجودة
()ISO 13485
التحقق من مطابقة
تقييم الملف الفني
األجهزة والمنتجات
بغرض التحقق من
الطبية الشتراطات
مطابقة أنظمة
الهيئة
واشتراطات الهيئة
للحصول على اإلذن
صفحة  17من 21

في الدول التي
تحددها الهيئة

إضافة
دولة

()1000( )20.000
-

حسب الخطة
االستراتيجية
للهيئة

()40.000

حسب المعلن
على موقع
الهيئة

()1000( )20.000

حسب تقييم
المخاطر
وللمصانع التي
تحددها الهيئة

()40.000

-

حسب تقييم
المخاطر

()40.000

-

حسب تقييم
المخاطر

()40.000

-

بتسويق األجهزة
والمنتجات الطبية
منتجات
التجميل

-

تفتيش على المصانع

التحقق من المطابقة
الشتراطات الهيئة

حسب تقييم
المخاطر

()40.000

شهادات المطابقة
لإلرساليات

التحقق من مطابقة
اإلرساليات
الشتراطات الهيئة

حسب تقييم
المخاطر

()1000( )20.000

مالحظات:
 .1تقوم الهيئة بتحصيل مقابل مالي لكل شهادة مطابقة ارسالية لمنتجات األغذية والتجميل (1000لاير/
شهادة).
.2

ال تستقطع الهيئة مقابل مالي لشهادات الجودة للمصانع.
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4
المقابل
المالي
للتعيين
والتجديد

النشاط

مجال التعيين

اجراءات التحقق

الزامية التطبيق

الغذاء

فحص وتحليل
المنتجات

االعالف

فحص وتحليل
المنتجات

الزامي حسب
تقييم المخاطر

()1000

الدواء

فحص وتحليل
المستحضرات

الزامي حسب
تقييم المخاطر

()1000

التبغ

فحص وتحليل
المنتجات المستوردة

يتم فحص وتحليل المنتجات
المستوردة والمصنعة محليا على
حساب المستورد أو الشركة
المنتجة
يتم فحص وتحليل المنتجات
المستوردة والمصنعة محليا على
حساب المستورد أو الشركة
المنتجة
يتم فحص وتحليل المستحضرات
المستوردة والمصنعة محليا على
حساب المستورد أو الشركة
المنتجة
يتم فحص وتحليل المنتجات
المستوردة على حساب المستورد

الزامي حسب
تقييم المخاطر

()1000

الزامي على كل
المنتجات

()1000

الزامي حسب
تقييم المخاطر

()1000

الزامي حسب
تقييم المخاطر

()1000

(لاير
سعودي)

يتم فحص وتحليل المنتجات
فحص وتحليل
منتجات
المستوردة والمصنعة محليا على
المنتجات
التجميل
حساب المستورد أو الشركة
المنتجة
يتم فحص وتحليل المنتجات
فحص وتحليل
األجهزة
المستوردة والمصنعة محليا على
المنتجات
والمنتجات
حساب المستورد أو الشركة
الطبية
المنتجة
مالحظة :تستقطع الهيئة لصالحها ( )% 25من قيمة كل فحص وتحليل
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5
المملكة
الهيئة
جهة تقويم المطابقة

المختبر الخاص
الجهة المعينة
التعيين
مجال التعيين
المنشأة الغذائية
تقويم المطابقة
االعتماد
التحقق من المطابقة
االختبار

التفتيش

منح الشهادات

المنتج
سحب العينات
شهادات المطابقة

المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
هي الجهة التي تقوم بالتحقق من مطابقة المنتجات و/أو المنشآت و/أو
المصانع الشتراطات ومتطلبات الهيئة وتشمل جهات التفتيش وجهات منح
الشهادات والمختبرات وأي جهات تقويم مطابقة أخرى تضيفها الهيئة
لنشاطها مستقبال.
هي الجهة التي تقوم باالختبارات والقياسات التي تقع ضمن نطاق عمل الهيئة
تحت ظروف معيارية ،سواء كان المختبر الخاص قائما بذاته أو تابع لجهة
تقويم المطابقة.
الجهة المقبولة والتي يتم تفويضها وتعيينها من قبل سلطة التعيين (الهيئة
العامة للغذاء والدواء) لتنفيذ اجراءات تقويم المطابقة المحددة في اللوائح
والمواصفات الفنية ألصناف المنتجات التي تشرف عليها.
تفويض حكومي لجهة تقويم المطابقة لتأدية أنشطة محددة لتقويم المطابقة.
نطاق عمل محدد تقدمه جهة تقويم المطابقة أو مختبر خاص نيابة عن الهيئة.
أي كيان قانوني يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خالل مراحل السلسلة الغذائية،
ويستثنى من ذلك المطابخ المنزلية لألسرة.
إثبات بأن اشتراطات ومتطلبات محددة من الهيئة ذات عالقة بمنتج ،أو عملية،
أو نظام ،أو شخص ،أو جهة ما ،قد تم استيفاؤها..
مصادقة طرف ثالث مصرح له باعتماد جهات تقوم المطابقة تدل بصورة
رسمية على كفاءة جهة تقويم المطابقة لتنفيذ مهام محددة
إثبات أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص مستوفٍ
للمتطلبات الالزمة لكل منها بموجب التشريعات واللوائح الفنية النافذة.
عملية فنية تتكون من تحديد واحدة أو أكثر من خصائص موضوع المطابقة
وفقا إلجراء معين ،ومن االختبارات التقليدية قياس األبعاد وتحديد التركيب
الكيميائي ،والنقاء الميكروبيولوجي والقوة الميكروبيولوجي ،او الخصائص
الفيزيائية األخرى للمواد مثل الخلو من العيوب.
هو مجموعة من إ جراءات تقويم المطابقة التي يتم من خاللها تطبيق المفاهيم
الخاصة بجمع معلومات محددة عن طريق المراقبة (واالختبار ،القياس) ومن
ثم إصدار األحكام بشأن المالئمة لالستخدام وااللتزام بالمتطلبات المحددة
الواردة ضمن الالئحة الفنية والمواصفة الفنية ذات العالقة.
هي آلية تقوم بموجبها احدى جهات تقويم المطابقة بتنفيذ عمليات (الفحص
واالختبار/التفتيش والمعاينة) والتصديق بان (منتج/خدمة/عملية/نظام/شخص)
ملتزم بتطبيق إ جراءات تقويم المطابقة المحددة ضمن الالئحة او المواصفة
الفنية ذات العالقة.
كل ما نتج وصدر عن أي عملية أو مجموعة من العمليات التصنيعية أو
التحليلية وتم توجيهه للمستهلك بغرض االستهالك أو االستخدام.
نشاط مرتبط في الحصول على عينة ممثلة لعنصر تقييم المطابقة طبقا
لإلجراء.
مصادقة طرف ثالث بالنسبة لمنتجات أو عمليات او أنظمة أو اشخاص.
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