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مقدمة:

الفصــــــل األول
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استنادًا إلى نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 1428/1/25هـ 

ومـــا نصت عليه الفقرة الخامســـة من المادة الثالثة من هـــذا النظام أن من مهام الهيئة: " التأكد من دقة 

معايير األجهزة الطبية والتشـــخيصية وســـالمتها، والتأكد من أنها ال تؤثر على صحة اإلنســـان". وما نصت 

عليـــه الفقـــرة الثانيـــة من المادة الخامســـة من المهمـــات الرقابية في النظـــام: "مراقبة التزام المنشـــآت 

الصحية بالمعايير الدولية للسالمة المتعلقة باألداء اآلمن لألجهزة الطبية".

وبنـــاًء علـــى قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1439/7/24هــــ، القاضي بالموافقة على نظام الرقابة على 

االستخدامات النووية واإلشعاعية والذي أشار في المادة ثانيًا أنه " على هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية أن 

تراعـــي عنـــد إعداد الالئحة التنفيذية لنظام الرقابة على االســـتخدامات النووية واإلشـــعاعية تضمين أحكامها 

اآللية المتفق عليها بين كل من وزارة الصحة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والهيئة العامة 

للغـــذاء والـــدواء وفق ما تم إيضاحه في محضـــر هيئة الخبراء رقم (490) وتاريخ 1439/4/24هـ، حيث ذكر في 

المحضر أهمية أال تؤثر األحكام الواردة في مشـــروعي النظام والتنظيم ما يخص الممارســـات الطبية الخاصة 

باألجهزة والمواد المشـــعة الطبية المســـتخدمة في التشخيص والعالج وأماكن ممارستها، وفي هذا الصدد 

تم التنسيق بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، 

واتفقوا على آلية تنســـيقية تضمن ممارســـة كل جهة لمهماتها المنوطة بها، بموجب أنظمتها على أن تختص 

الهيئة العامة للغذاء والدواء بضبط جودة األجهزة الطبية اإلشعاعية.

ويوضـــح هـــذا الدليل ما تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء حالًيا من ترخيص المؤسســـات والشـــركات التي 

تقـــدم خدمـــات اختبارات توكيد الجودة ألجهزة األشـــعة الطبية وباقي خدمات القياســـات اإلشـــعاعية والتي 

تشمل (توكيد الجودة النوعية ألجهزة األشعة الطبية – المسح اإلشعاعي ألقسام األشعة – خدمات التدريع 

ألقسام األشعة – قياس الجرعة الشخصية اإلشعاعية – االستشارات الفنية ألقسام األشعة). 



تعريف المستثمر: 
أو  األجهزة  مجال  في  االستثمار  في  الراغب/الراغبة  (شركة)  أفراد  مجموعة  أو  فرد 

المنتجات الطبية.
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المنشأة:
أي كيان قانوني يزاول نشاطًا في المملكة يتعلق باألجهزة والمنتجات الطبية ويشمل 

تصنيع و/ أو طرح الجهاز/المنتج الطبي للتسويق و/ أو توزيعه أو تمثيل المصّنع.

مقدم الطلب:
الشخص الموجود في المملكة والمسئول عن توفير المعلومات لغرض ترخيص منشأة.  

المجــال ونـطاق التـطبيق: 
يسري هذا الدليل على المستثمر الذي يرغب في الحصول على ترخيص تقديم خدمات 

الحماية والسالمة من اإلشعاع التي تقع تحت مظلة الهيئة وذلك بعد استيفاء كافة 

المستندات والمتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية المعنية وهي على النحو التالي:
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يقوم مقدم الطلب بتعبئة نموذج ترخيص تقديم خدمات الحماية والسالمة من اإلشعاع.

للغذاء  العامة  الهيئة  اإلدارية في  االتصاالت  لقسم  المطلوبة  والمستندات  النموذج  تقديم 

والدواء والحصول على رقم وارد للمعاملة.

الحصول على الموافقة على ترخيص تقديم خدمات الحماية والسالمة من اإلشعاع من قبل 

الهيئة العامة للغذاء والدواء.  
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الفصل الثاني

آلية الحصـــول على الموافقة على 
الحمايـــة  خدمـــات  تقديـــم  ترخيـــص 

والسالمة من اإلشعاع
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المدة المتوقعة
للحصول على ترخيص تقديم خدمات الحماية والسالمة من اإلشعاع:
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تعبئـــة نموذج ترخيص تقديم خدمات الحماية والســـالمة من اإلشـــعاع مع 
ارفاق المستندات المطلوبة:

خطاب طلب الترخيص على الورق الرسمي للمنشأة وموجة إلدارة ترخيص المنشآت 

صورة من اثبات الهوية والسيرة الذاتية لجميع موظفي المنشأة.

صورة من شهادات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لموظفي المنشأة.

تقديم اثبات عمل المعايرة والصيانة لألجهزة بشكل دوري من جهة او مختبر معتمد.

صورة من اإلجراءات والخطوات المتبعة لتنفيذ كل خدمة يتم طلب ترخيصها.

صورة من سجل قراءات الجرعة االشعاعية الشخصية لموظفي المنشأة.

صورة من شهادات التدريب والخبرة لجميع موظفي المنشأة مع مراعاة:

      - ان ال تقل عدد ساعات التدريب والتأهيل عن ٢٤ ساعة.

 -  الحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى في التخصصات (الفيزياء الطبية، 

هندسة األجهزة الطبية) أو تخصص ذو عالقة من جهة علمية معتمدة مع خبرة 

عملية ال تقل عن سنتين في نفس المجال.

صورة من شهادة مسؤول الحماية من االشعاع.  



الشروط والمستندات:
تعبئة نموذج ترخيص تقديم خدمات الحماية والســـالمة من اإلشعاع مع ارفاق المستندات 

المطلوبة وهي كالتالي:

خطاب طلب الترخيص على الورق الرسمي للمنشأة وموجة إلدارة ترخيص المنشآت 

صورة من اثبات الهوية والسيرة الذاتية لجميع موظفي المنشأة.

صورة من شهادات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لموظفي المنشأة.

تقديم اثبات عمل المعايرة والصيانة لألجهزة بشكل دوري من جهة او مختبر معتمد.

صورة من اإلجراءات والخطوات المتبعة لتنفيذ كل خدمة يتم طلب ترخيصها.

صورة من سجل قراءات الجرعة االشعاعية الشخصية لموظفي المنشأة.

صورة من شهادات التدريب والخبرة لجميع موظفي المنشأة مع مراعاة:

    -  ان ال تقل عدد ساعات التدريب والتأهيل عن 24 ساعة.

     -  الحصـــول علـــى درجـــة البكالوريـــوس كحد أدنى فـــي التخصصات (الفيزياء الطبية، هندســـة 

        األجهـــزة الطبيـــة) أو تخصـــص ذو عالقـــة من جهة علمية معتمدة مـــع خبرة عملية ال تقل 

       عن سنتين في نفس المجال.

صورة من شهادة مسؤول الحماية من االشعاع.
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الفصل الثالث

الشروط والمستنـــــدات 
للحصــول على الترخيص
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المقابل المالي

(5000 ريال) لكل نشاط  

المنشـــآت   علـــى  والمخالفـــات  العقوبـــات  تطبيـــق  يتـــم 
المخالفـــة بحســـب نظـــام االجهـــزة والمســـتلزمات الطبيـــة 

والئحة الهيئة الخاصة بذلك.

 مدة الترخيــص
3  سنـــوات

الفصل الرابع

مدة الترخيص والمقابل المالي 

المخالفات والعقوبات  

الفصل الخامس
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