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صفحة  2من 12

تصدير مواد التصوير الطبي .إ
إ
الغرض من هذا الدليل توضيح متطلبات الهيئة لستيراد وإعادة
إ

………
ينطبق هذا الدليل على:
 −املواد املستخدمة في التصوير الطبي لألغراض التشخيصية/العالجية.
 −املستوردين واملصدرين لتلك املواد ومقدمي الرعاية الصحية .إ

إشارة إلى "نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء" الصادر باملرسوم امللكي رقم م 6/وتاريخ 1428/1/25هـ  ،والذي أناط بالهيئة
العامة للغذاء والدواء تنظيم ومراقبة الغذاء والدواء واألجهزة واملسلتزمات الطبية ،أصدرت الهيئة/القطاع هذا الدليل
لتحديد متطلباتها الستيراد إوإعادة تصدير مواد التصوير الطبي وذلك لضمان سالمة وحماية املرض ى واملستخدمين
واألطراف ذات العالقة من املخاطر املحتملة من إستخدام هذه املواد .إ
إ
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عام إ

  1الحصول على إذن من الهيئة إالستيراد أو لعادة تصدير مواد التصوير املستخدمة في
التطبيقات الطبية .إ
 تقوم الهيئة بدراسة الطلبات والتحقق من إستيفائها لإلشتراطات الخاصة بها .إ

  2إنشاء حساب خاص باملستوردين أو املصدإرين في النظام املوحد للهيئة العامة للغذاء
متطلبات
والدواء "نظام غد".
الهيئة قبل
 الحصول على رخصة منشأة أجهزة ومستلزمات طبية ( )MDELمن الهيئة العامة للغذاء
تقديم الطلب إ
والدواء.
 توفير جميع املستندات الخاصة بالطلب واملذكورة في املستندات املطلوبة.
تقديم الطلب إ  3إ يتم طلب استيراد أو إعادة تصدير مواد تصوير طبي من خالل حساب املنشأة في النظام املوحد
ً
مرفقا املستندات املشار إليها في قسم "املستندات املطلوبة" ،إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء
ً
التخاذ ما تراه مناسبا حيال املوافقة على الفسح من عدمها.
الفسح عند
املنافذ إ

4إ



إ

إرفاق قاتورة املصنع.
التأكد من التعبئة الصحيحة إوالبطاقة التعريفية املالئمة مع كل منتج.
التقيد بوضع عالمات على العبوات مع تحديد هوية إما املرسل أو املرسل إليه ،أو ك إالهما.
االلتزام بالدليل الرشادي ملتطلبات الفسح عند املنافذ الجمركية واملنشورة بموقع الهيئة
اللكتروني ،على الرابط التالي:
https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-10/MDS-G21e.pdf

الجراءات  5إ  األلتزام بالدليل الرشادي للتخزين والنقل والتعامل مع األجهزة واملنتجات الطبية
واملنشورة بموقع الهيئة اللكتروني:
املكتوبة للنقل إ
1) https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/regulations/DocLib/(MDSG17)ar.pdf

 األلتزام باألدلة الرشادية للتخزين والنقل والتعامل لألدوية واملستحضرات الصيدالنية
واملنشورة بموقع الهيئة اللكتروني:
1) https://sfda.gov.sa/ar/drug/resources/DocLib2/Drug-

SupervisionCustomsPorts.pdf

2) https://sfda.gov.sa/ar/drug/resources/DocLib2/Drug-resource-5456.pdf

3) https://sfda.gov.sa/ar/drug/resources/DocLib2/PHWGuidelines1.pdf

مسؤوإلية إ
املستوردين
واملصدرين إ

التصوير
إ
تصدير مواد
إ
 6إ يلتزم املستوردين واملصدرين بما جاء في "نموذج تعهد طلب إذن استيراد أو
املستخدمة في التطبيقات الطبية" امللحق ( )1إ
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مالحظات

املستندات املطلوبة

 1إ نسخة من رخصة منشأة أجهزة ومستلزمات طبية  تطلب من املستوردين واملصدرين.
لإلستيراد أو التوزيع (( )MDELال إ
صادرة عن  يستثنى مقدمي الرعاية الصحية .إ
الهيئة) إ
 2إ نسخة من شهادة الذن بالتسويق للمادة
املصنفة كجهاز/منتج طبي ( )MDMAإ
(الصادرة عن الهيئة) .إ
أو رقم تسجيل الجهاز في حال تسجيله كجهاز
منخفض الخطورة
إ

 تطلب فقط في حال أن املادة مصنفة كجهاز/منتج
طبي .إ

 3إ بوليصة الشحن إ

 إن وجدت .إ

َ
املصنع أو فاتورة مبدئية إ
 4إ فاتورة
إ

 يجب أن تتضمن اآلتي:
 وصف الشحنة (أسماء البنود). األسم التجاري/العلمي. الكمية (الجمالية/التفصيلية). وزن الوحدة لكل بند والوزن الجمالي لكلحزمة.
 سعر الوحدة لكل بند. تاريخ النتاج وانتهاء الصالحية. رقم الدفعة/التشغيلة.إ

 5إ اصل شهادة املنشأ إ

 يجب أن تكون مختومة من الجهة املعنية بالتجارة
في بلد املنشأ .إ

بالضافة إلى إقرار باملطابقة للتوافق مع متطلبات رقابة
 6إ إقرار بمطابقة الشحنة لالئحة رقابة األجهزة
واملنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء إحدى دولإ فريق التجانس العاملي) استراليا وكندا واليابان
فيما يتعلق بالبطاقة التعريفية و شروط التوريد والواليات املتحدة األمريكية ودولإ االتحاد األوروبي( .إ
و/أو الستخدام إ
 7إ نسخة من شهادة نظام إدارة الجودة ()QMS
الخاص باملصنع بالضافة إلى شهادة ممارسات
التصنيع الجيدة ( .)GMPإ

إ
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 8إ أمر الشراء أو التعميد الصادر عن املنشأة
املستفيدة أو العميل (في حال الستيراد) إ

إ

 9إ خطاب رسمي أو شهادة حرية البيع يثبت أن
املواد تباع في بلد املنشأ .إ

إ

 10إ استمارة طلب استيراد /إعادة تصدير إ
مواد التصوير الطبي إ

 أنظر امللحق (.)1

 11إ  تعبئة نموذج ا إالفصاح إ

 أنظر امللحق (.)2

ً
إلكترونيا بنظام غد عن طريق
إ
 تعبأ االستمارة
الرابط التالي:

 https://ghad.sfda.gov.sa/arإ

 تعبئة إقرار التعهد إ

 رابط االدلة الرشادية واملتطلبات والرسوم :إ
https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/regulat
ions/Pages/RequirementsAndConditions.aspx

 رابط نموذج افصاح مواد مشعة أو مواد مخدرة أو
مواد كيمائية خاضعة لرقابة األمن العام :إ
https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/regulat
ions/DocLib/MD-DisclosureForm.docx

إ

 12إ متطلبات خاصة بإعادة التصدير إ

 خطاب طلب تصدير مواد تصوير طبي.
ً
 إرفاق إذن الستيراد املمنوح مسبقا للمادة .إ
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قطاع العمليات

إدارة أذونات اإلستيراد والتصدير

قطاع الدواء

قسم إستيراد األدوية

قطاع األجهزة والمنتجات الطبية

اإلدارة التنفيذية للصحة اإلشعاعية

البداية

النهاية

تقديم الطلب الكترونيا

القرار
قبول/رفض
غير مكتمل

المستندات
المطلوبة

مكتمل

مسجل مسبقا
منتج دوائي
نعم
ال
تقديم توصية بعد الدراسة الفنية للطلب
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صفحة  8من 12

إختيار وتعبئة جميع الحقول باملعلومات الوصفية وذات الصلة في طلب اذن االستيراد بالنظام املوحد
إ
يجب
(نظام غد) عن طريق الرابط التالي :إ
https://ghad.sfda.gov.sa/ar
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2

عبر الرابط االلكتروني
يجب إختيار وتعبئة جميع الحقولإ باملعلومات الوصفية وذات الصلة في نموذج ا إالفصاح إ
التالي:

https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/regulations/DocLib/MD-DisclosureForm.docx
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□

أقر بأن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة كاملة ودقيقة وصحيحة.

□

أتعهد بعدم توريد أي من المنتجات المذكورة إلى جهة غير المستفيدة في الطلب.

□

أتعهد بأن جميع البنود المدرجة في الطلب تتفق مع االشتراطات والمواصفات الدولية وكذلك لمتطلبات
ولوائح الهيئة العامة للغذاء والدواء.

□

أتعهد باإللتزام باألدلة اإلرشادية الصادرة من الهيئة والمتعلقة بالتخزين والنقل والتعامل.

□

أقر بأن الشحنة ال تحتوي على :مواد مشعة أو مخدرات أو متفجرات أو أي مواد محظورة أخرى تبعا ً
ألنظمة األمن العام.

□

أقر ّ
بأن محتويات هذه الشحنة موصوفة بشكل كامل ودقيق باسم الشحن المناسب لها وتصنّف وتعبّأ وتعلّم
وتوضع البطاقة التعريفية /البطاقة المثبتة على الجهاز .وهي في جميع النواحي في حالة مناسبة للنقل وفقاً
لالشتراطات الوطنية والدولية واللوائح التنظيمية الحكومية.

هل جميع المنتجات أو أحدها مصنف كجهاز/منتج طبي؟
 نعم
في حال اإلجابة بنعم:
أسم الجهاز/المنتج
الطبي

 ال

.........................................................................................................

□

منتج عالي الخطورة ................................................... :

نوع التسجيل

□

أسم مقدم الطلب

منتج منخفض الخطورة ................................................ :

توقيع مقدم الطلب
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التاريخ

اململكة

اململكة العربية السعودية إ

الهيئة

الهيئة العامة للغذاء والدواء

القطاع

قطاع األجهزة واملنتجات الطبية إ

ترخيص منشأة أجهزة الطبية

ترخيص تصدره الهيئة للمنشأة املوردة/املصدرة/املسوقة لنشاط تجارة األجهزة
واملنتجات الطبية .إ

ترخيص
الطبية

تسويق

األجهزة ترخيص تصدره الهيئة للمنشأة املسوقة لبيع وإستخدام جهاز/منتج طبي .إ

رقم ملف املنشأة في النظام الرقم الذي تصدره الهيئة للجهة بموجب أحكام تسجيل املنشآت بالئحة رقابة األجهزة
واملنتجات الطبية .إ
املوحد
الجهاز الطبي

كل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق طبي أو جهاز زرع أو كواشف ومعايير مخبرية أو برامج،
ومواد تشغيل أو أي أداة شبيهة أو ذات عالقة:
ى لإلنسان ،لهدف أو أكثر من األهداف
أ( صنعت لتستخدم وحدها أو مع أجهزة أخر إ
التالية:
 تشخيص أو وقاية أو رصد أو عالج أو تخفيف أو تسكين األمراض. تشخيص أو رصد أو عالج أو تخفيف وتسكين الصابات أو التعويض لتلكالصابات أوالعاقات.
 الفحص أو الحالل أو التعديل أو الدعم التشريحي أو الوظيفي ألعضاءالجسم.
 دعم الحياة أو تمكينها من االستمرار. تنظيم الحمل. تعقيم األجهزة الطبية. إعطاء املعلومات لغرض طبي أو تشخيص ي عن طريق الفحوصات املخبريةللعينات املأخوذة من جسم النسان.
ب( األجهزة التي ال يمكن أن تحقق الغرض الفعلي الذي صنعت من أجله في أو على جسم
النسان بواسطة العقار الدوائي أو العامل املناعي أو التحوالت األيضية وإنما تساعد في
تحقيق مفاعيلها فقط.

منتج دوائي

أي منتج يصنع بشكل صيدالني يحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر أو الباطن
لعالج النسان أو الحيوان من األمراض أو الوقاية منها .إ

صفحة  12من 12

