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صفحة  2من 14

ّ
املصنع

أي شخص مسؤول عن تصميم وتصنيع جهاز/منتج طبي لغرض طرحه لالستخدام
تحت اسمه سواءإ كان الجهاز  /املنتج الطبي مصمماإ أو مصنعاإ من قبله أو بواسطة
طرف آخر نيابة عنه.

املمثل القانوني

الشخص املفوض كتابياإ من املصإنع لتمثيله في اململكة وفق مهام محددة ،بما في ذلك
مسؤوإلية تمثيل املصنع لد الهي ة.

املستورد

الشخص األول في سلسلة التوريد الذي يورد الجهاز الطبي املصنع في الخارج إلى اململكة.

املوزع

الشخص في سلسلة التوريد الذي يوفر الجهاز الطبي ملستخدمه النهائي.

املنشأة

أي كيان قانوني يزاو إل نشاطاإ في اململكة يتعلق باألجهزة واملنتجات الطبية ويشمل تصنيع
و /أو طرح الجهاز /املنتج الطبي للتسويق و/أو توزيعه أو تمثيل املصنع.

الدعاية والعالن لألجهزة
واملنتجات الطبية
السجل الوطني لألجهزة
واملنتجات الطبية
رقم السجل الوطني
للمنشأة
رقم القيد الوطني
للجهاز/املنتج الطبي

أي بيان سواء كان مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا أو خالف ذلك يهدف للترويج لألجهزة
واملنتجات الطبية أو بيعها أو تسويقها.
قاعدة بيانات األجهزة واملنتجات الطبية واملنشآت التي تصنعها أو توردها أو توزعها.
الرقم الذي تصدره الهي ة للشخص بموجب أحكام تسجيل املنشآت بالئحة رقابة
األجهزة واملنتجات الطبية
الرقم الذي تخصصه الهي ة للجهاز /املنتج الطبي إواملتضمن في شهادة ا إلذن بتسويق
األجهزة واملنتجات الطبية ،لتبين أن الجهاز/املنتج الطبي قد تم الذن بإدخاله إلى
إ
اململكة ولتسهل تعقبه.
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اململكة

اململكة العربية السعودية إ

الهيئة

الهي ة العامة للغذاء والدواء
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الغرض من هذه الوثيقة هو توضيح متطلبات الدعاية والعالن لألجهزة واملنتجات الطبية إولكي تتوافق مع متطلبات
الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية .إ

………
تطبق هذه الوثيقة على:
 مصنعي األجهزة واملنتجات الطبية
 املمثلين القانونيين ملصنعي األجهزة واملنتجات الطبية إ
 موزعي األجهزة واملنتجات الطبية
 مقدمي الرعاية الصحية.

 الدعاية والعالن لألجهزة واملنتجات الطبية تعني أي بيان سواءإ كان مكتوباإ أو مسموعاإ أو مرئياإ أو خالف ذلك
يهدف للترويج لألجهزة واملنتجات الطبية أو بيعها أو تسويقها.
 املادة التسويقية تشمل على سبيل املثال:
 oمطويات الجهاز/املنتج الطبي
 oالنشرات املصورة للجهاز/املنتج الطبي
 oمعلومات األداء السريريإ
 oمنشورات من املجالت الفنية
 املادة الدعائية والعالنية تشمل على سبيل املثال :إ
 oاملادة املكتوبة (مثل الصحف واملجالت املتخصصة)
 oاملعلومات املتاحة ع إبر الوسائط التالية:
 األنترنت
 التلفزيونإ
 الراديو
 مواد املعارض
 املحاضرات الطبية أو الندوات أو ورش العمل
 oاملعلومات املتاحة الكترونياإ (مثل االسطوانات املدمجة) إ
إ
صفحة  5من 14

 الهي ة تشترط على األشخاص في سلسلة التوريد أخذ املوافقة على صيغة الدعاية والعالن للتأكد من مطابقة
أي ادعاء يتعلق بسالمة أو أداء الجهاز/املنتج الطبي مع املعلومات املقدمة ضمن طلب الذن بتسويق األجهزة
واملنتجات الطبية .إ
العالنية أ إو التسويقية وهي كالتالي:
 توجد حالتان للحصول على املوافقة على املادة الدعائية إو إ
 oكجزء ضمن إجراءات طلب الذن بتسويق الجهاز/املنتج الطبي ،يشترط على مقدم الطلب أن يقدم
والعالنية أوالتسويقية املراد استخدامها في اململكة.
جميع املواد الدعائية إ
والعالن لألجهزة واملنتجات الطبية).
 oالحصول على موافقة منفصلة (رخصة الدعاية إ

إإ
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عام

محتوى املادة
الدعائية والعالنية
أو التسويقية

1

ال يجوز إصدار أي مادة دعائية و إعالنية أو تسويقية لألجهزة واملنتجات الطبية إال
بعد أخذ املوافقة عليها من الهيئة كما يجب تقديمها بصفة مستمرة وليس ملجرد
الحصول على الذن بتسويق األجهزة واملنتجات الطبية.

2

يشترط الحصول على موافقة جديدة من الهي ة على أي تعديل في صيغة املادة
الدعائية و العالنية أو التسويقية بما في ذلك الترجمة.

3

 يجب أال تحتوي الدعاية والعالن على أي معلومات مضللة للمستخدم عن
إمكانات األجهزة واملنتجات الطبية املحددة من قبل املصنع .إ
 تجنب التغرير باملستخدم العادي في املواد الدعائية والعالنية واملنشورات املوجهة
للمجتمع بما في ذلك املعلومات على الشبكة العنكبوتية.
 يجب أن تحتوي املواد الدعائية والعالنية واملنشورات املوجهة لألشخاص املعنيين
باستخدام األجهزة واملنتجات الطبية على املعلومات املتوافقة مع احتياجاتهم .إ







يجب أن تتضمن املادة الدعائية و العالنية أو التسويقية ما يلي :إ
 oاسم الجهاز/املنتج الطبي
 oاسم وعنوان املصنع
 oرقم الضبط املرجعي للوثيقة (يكو إن مطلوباإ عندما تكون املوافقة على
والعالن جزءا ضمن إجراءات طلب الذن بتسويق األجهزة
الدعاية إ
واملنتجات الطبية)
 oرقم ترخيص الدعاية والعالن للجهاز/املنتج الطبي الصادر بعد
موافقة الهيئة على الطلب
يجب أال تحتوي املادة الدعائية و العالنية على شعار الهيئة إأو على رقم السجل
الوطني للمنشأة ،بينما قد تحتوي على رقم القيد الوطني للجهاز/املنتج الطبي
واملتضمن في شهادة ا إلذن بتسويق األجهزة واملنتجات الطبية.
يجب أال تحتوي املادة الدعائية و العالنية أو التسويقية على بعض العبارات التي
يمكن تفسيرها بصورة خاط ة.
يجب أال تكون املادة الدعائية و العالنية أو التسويقية مخالفة لنظام "املطبوعات
والنشر" باململكة.
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لغة املادة الدعائية 4
والعالنية أو
التسويقية

يجب أن تكون املادة الدعائية و العالنية أو التسويقية مكتوبة :إ
 باللغة االنجليزية عندما يكون الغرض منها مخاطبة األشخاص املتخصصين.
 باللغة العربية عندما يكون الغرض منها مخاطبة املستخدمين العاديين.

ممثلو مبيعات
ومسوقو األجهزة
واملنتجات الطبية

5

يجب أن يكون لد ممثلي املبيعات/األشخاص املعنيين بتسويق األجهزة واملنتجات
الطبية املعلومات الكافية عنها بما يكفل تقديم املعلومات الصحيحة الخاصة
بتسويقها.

متطلبات ما قبل
التقدم للحصول
على رخصة الدعاية
والعالن

6

العالنية أو التسويقية معدة ومقدمة من قبل املوزع أو
عندما تكون املادة الدعائية أو إ
مقدم الرعاية الصحية فإنه يتعين عليه الحصول على ما يلي قبل طلب رخصة الدعاية
والعالن :إ
إ
 .1رقم السجل الوطني للمنشأة
غير
(مقدمو الرعاية الصحية إ
إ
 .2رخصة منشأة األجهزة واملنتجات الطبية
مطالبين بالحصول عليها)

7

حاصال على رقم القيد الوطني
إ
العالن عنه
يجب أن يكون الجهاز/املنتج الطبي املراد إ
للجهاز /املنتج الطبي واملتضمن في شهادة ا إلذن بتسويق األجهزة واملنتجات الطبية.

8

العالنية أو التسويقية كالتالي :إ
توجد حالتان للحصول على املوافقة على املادة الدعائية و إ

طريقة
تقديم املادة
الدعائية والعالنية
أو التسويقية للهيئة

أ.

باعتبارها جزءا من إجراءات الذن بتسويق األجهزة واملنتجات الطبية ،
العالنية أ إو التسويقية كافة
يشترط على مقدم الطلب تقديم املواد الدعائية إو إ
املراد استخدامها باململكة ،هذه الحالة تنطبق في حال تم:
العالنية أ إو التسويقية من قبل
 إعداد وتقديم املادة الدعائية و إمصنع داخل اململكة.
العالنية أ إو التسويقية من قبل مصنع
 إعداد املادة الدعائية و إخارج اململكة وتقديمها بواسطة ممثله القانوني.

والعالن لألجهزة واملنتجات
ب .الحصول على موافقة منفصلة (رخصة الدعاية إ
الطبية) ،إوتنطبق هذه الحالة في حال إعداد وتقديم املادة الدعائية و
العالنية أو التسويقية من قبل مقدم رعاية صحية مسجل لد الهي ة أو
موزع مرخص لد الهي ة.
والعالن إلى ا إلدارة التنفيذية للتسجيل
يتم تقديم طلب رخصة الدعاية إ
والتراخيص بقطاع األجهزة واملنتجات الطبية بالهي ة عن طريق البريد
إ
االلكتروني ،Ad.MD@sfda.gov.sa :مرفقا باملستندات التالية :إ
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o
o
o

o

آلية املوافقة

مسؤولية ما بعد
التسويق

9

نظر امللحق )1
نموذج طلب ترخيص دعاية وإعالن لجهاز/منتج طبي (ا إ
العالنية أو التسويقية.
نسخة من املادة الدعائية و إ
العالنية أو التسويقية أي ادعاءات
في حال تضمنت املادة الدعائية و إ
(مثل :األسرع ،األفضل .... ،الخ) فيجب تقديم مستندات تثبت تلك
االدعاءات على أن تكون تلك املستندات سارية املفعولإ وصادرة عن
جهات معتبرة.
في حال إقامة محاضرات طبية أو ندوات أو ورش عمل فيجب تقديم
العالنية أو التسويقية مرفقة بحجز القاعة
نسخة من املادة الدعائية و إ
والسير الذاتية للمتحدثين.
إ

عند استيفاء جميع املتطلبات :إ
العالنية أو التسويقية جزءإا من إجراءات ا إلذن
أ .عندما تكون املادة الدعائية و إ
بتسويق األجهزة واملنتجات الطبية  ،يعد إصدار شهادة الذن بتسويق
األجهزة واملنتجات الطبية موافقة على املادة املقدمة.
ب .عندما يعد املوزع أو مقدم الرعاية الصحية املادة الدعائية و العالنية أو
التسويقية ويقدمها ،ستصدر الهيئة رخصة الدعاية والعالن للجهاز /املنتج
الطبي.

ّ
 10املصنعون واملمثلون القانونيون واملوزعون مسؤولون بأن يكون لد ممثلي
املبيعات/األشخاص املعنيين بتسويق األجهزة واملنتجات الطبية املعلومات الكافية
عنها بما يكفل تقديم املعلومات الصحيحة الخاصة بتسويقها.
ّ
 11املصنعون واملمثلون القانونيون مسؤولون عن:
العالنية أ إو التسويقية ألجهزتهم ومنتجاتهم
أ .التأكد من أن جميع املواد الدعائية و إ
الطبية ( سواءإ املعدة حديثا أو املعدلة إواملقدمة كجزء ضمن طلب االذن
بتسويق األجهزة واملنتجات الطبية) تمت املوافقة عليها من الهيئة قبل
استخدامها من قإبلهم إأو من قبل موزعيهم.
العالنية أو
ب .تزويد املوزعين (إن وجدوا) بنسخة من املواد الدعائية و إ
التسويقية كافة التي تمت املوافقة عليها من الهي ة مع تحديد ما يلي :إ
 oاملتلقي املستهدف (مثل املمرضين ،أطباء االطفال ،أطباء األ إورام،
فنيي األشعة ،مهندس ي األجهزة الطبية ،املستخدمين العاديين)
 oوسيلة العرض (مثل الصحف ،املجالت املتخصصة ،التلفزيون،
الراديو ،االنترنت)
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العينة

مالحظات

املستندات املطلوبة
 1نموذج طلب ترخيص
دعاية وإعالن لجهاز/منتج
طبي

انظر إ
امللحق 1

 تقديم الطلب عن طريق البريد االلكتروني( )Ad.MD@sfda.gov.saإلى قطاع األجهزة واملنتجات الطبية
بالهي ة.

 2نسخة من املادة الدعائية
والعالنية أو التسويقية

ال يوجد

انظر الفقرتين الثالثة والرابعة ضمن (أ .أحكام عامة)

 3املستندات التي تثبت
االدعاءات

ال يوجد

تإطلب في حال تضمنت املادة الدعائية والعالنية أو التسويقية أي
ادعاءات (مثل :األسرع ،األفضل .... ،الخ) على أن تكون مستنداتها
الثبوتية:
 سارية املفعول وصادرة عن جهات معتبرة. -باللغة االنجليزية.

 4صورة من حجز القاعة

ال يوجد

 5السير الذاتية للمتحدثين

ال يوجد

 تإطلب في حال إقامة محاضرات طبية أو ندوات أو ورش عمل. -يجب أن تكون باللغة االنجليزية أو العربية.

 قبل تقديم الطلب ،يجب الحصول على: .1رقم السجل الوطني للمنشأة
(مقدمو الرعاية
إ
 .2رخصة منشأة األجهزة واملنتجات الطبية
غير مطالبين بالحصول عليها)
الصحية إ
 .3رقم القيد الوطني للجهاز /املنتج الطبي واملتضمن في
شهادة ا إلذن بتسويق األجهزة واملنتجات الطبية املراد
العالن عنه.
إ

مالحظة :في حال إقامة محاضرات طبية أو ندوات أو ورش عمل ،يراعى التقيد باشتراطات وتعليمات المارة ذات
العالقة.
إ
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املنشأة

اسم املنشأة

إ

نوع املنشأة إ
رقم السجل الوطني للمنشأة

 موزع

إ
إ

رقم ترخيص املنشأة

الجهاز/املنتج الطبي

 مقدم رعاية صحية إ

اسم الجهاز /املنتج الطبي
رقم قيد الجهاز/املنتج الطبي
واملتضمن في شهادة الذن
بتسويق األجهزة واملنتجات الطبية

إ
إ
 ممرضون
 مهندسو األجهزة الطبية
 أطباء
 فنيون صحيونإ  أشخاص عاديون  أخر  ....................إ

املتلقي املستهدف

 إذاعة
 مجالت مهنية

وسيلة العرض

 تلفزيون
 صحف
 إنترنت
 مواد للمعارض  أخر ...............................

العنوان

املحاضرة /
العمل /التدريب

ورشة الغرض إ
املكان إ
التاريخ إ
املحاضرون إ

إ

إ
إ
إ

مالحظة :في حال إقامة محاضرات طبية أو ندوات أو ورش عمل ،يراعى التقيد
باشتراطات وتعليمات المارة ذات العالقة.
التعهد

نتعهد بالتالي :إ
 .1عدم تعديل صيغة املادة الدعائية و العالنية أو التسويقية بعد املوافقة عليها.
 .2ال تحتوي الدعاية والعالن على أي معلومات مضللة للمستخدم عن إمكانات األجهزة واملنتجات
الطبية املحددة من قبل املصنع.
 .3تجنب التغرير باملستخدم العادي في املواد الدعائية والعالنية واملنشورات املوجهة للمجتمع بما في
ذلك املعلومات على الشبكة العنكبوتية.
 .4أن تحتوي املواد الدعائية والعالنية واملنشورات املوجهة لألشخاص املعنيين باستخدام األجهزة
واملنتجات الطبية على املعلومات املتوافقة مع احتياجاتهم.
 .5أن يكون لد ممثلي املبيعات/األشخاص املعنيين بتسويق األجهزة واملنتجات الطبية املعلومات
الكافية عنها بما يكفل تقديم املعلومات الصحيحة الخاصة بتسويقها.
 .6إبالغ املمثل القانوني للجهاز/املنتج الطبي املراد ا إلعالن عنه بهذا الطلب.

إ
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إ
إ

املرفقات :إ
 نسخة من املادة الدعائية و العالنية أو التسويقية إ
 نسخة من إثبات االدعاء الطبي (في حال وجود ادعاء طبي) إ
 نسخة من املحاضرة (في حال إقامة محاضرات/ورش عمل/تدريب) إ
 السيرة الذاتية للمتحدث/املتحدثين (في حال اقامة محاضرات/ورش عمل/تدريب) إ
 حجز الفندق (في حال إقامة محاضرات/ورش عمل/تدريب)

إ
إ
إ
إ
إ
إ
الختم إ
إ
إ
إ
إ

مدير عام املنشأة /املفوض ............................................... :إ
التاريخ ................................................................................ :إ
التوقيع.............................................................................. :
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