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طلبات أذونات االستيراد  اآللية املؤقتة الستقبال

ملستلزمات الوقاية من العدوى خالل جائحة 

 كورونا
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COVID-بمكافحة فيروس كورونا )املتعلقة مسار أذونات استيراد األجهزة واملنتجات الطبية  .1

19): 

 تكون آلية تقديم الطلبات كالتالي: 

 ( covid19md@sfda.gov.saعن طريق البريد االلكتروني: ) تقديم الطلبتقوم املنشأة ب .1

 : املتطلبات

 (1)ملحق  ارفاق التعهد على الورق الرسمي للمستورد. 

 (2)ملحق  ارفاق نموذج طلب أذن استيراد منتجات على الورق الرسمي للمستورد. 

 .ارفاق فاتورة الشراء 

  املطلوب لها اذن االستيراد الوثائق واملستندات الخاصة باملنتجاتجميع ارفاق . 

  :إرفاق شهادة التحليل للكمامات تحتوي على االختبارات التالية 

 ( BFEتيري للكمامة الطبية )كفاءة الترشيح البك .1

 ( PFEالطبية )كفاءة ترشيح الجسيمات للكمامة  .2

 قدرة الكمامة الطبية على منع تسريب السوائل.   .3

 قدرة الكمامة الطبية على مقاومة الحريق.  .4

 قياس درجة التهوية. .5

 وكذلك تعبئته في البريد االلكتروني 
ً
 .(Email Body) تعبئة الجدول كامال

 : بالتواصل مع مقدم الطلب الهيئةتقوم  .2

  للمنفذ  عن طريق البريد االلكتروني هإرسالو أذن االستيراد إصدار عند املوافقة على الطلب يتم

 ملدة )للمنشأة ونسخة املعني
ً
 بأن األذن لالستيراد سيكون صالحا

ً
 من تاريخ اإلصدار. 60. علما

ً
 ( يوما

  مع ذكر املبررات يتم ابالغ مقدم الطلبللطلب عند الرفض. 

 : على الرابط التالي الدليل اإلرشادي ملتطلبات قيد وإذن تسويق األجهزة واملنتجات الطبيةكما نشرت الهيئة 

G5.pdf-https://www.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/regulations/DocLib/MDS 
 

 : مالحظات

  استيراد ملرة واحدة فقط، وال يتم منحها أذن املنشأة الغير مرخصة لدى الهيئة يتم منحها أذن

 استيراد آخر إال بعد ترخيص املنشأة لدى الهيئة.

mailto:covid19md@sfda.gov.sa
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  املنشأة املرخصة لدى الهيئة يتم منحها أذن استيراد ملرة واحدة فقط، وال يتم منحها أذن استيراد

 والدواء.آخر، ويطلب منها تسجيل املنتج واستيفاء جميع متطلبات الهيئة العامة للغذاء 

 : ذونات استيراد األجهزة والمنتجات الطبيةأل االسئلة شيوعا   أكثر

 يتم منحه أذن استيراد من الهيئة؟ هل طبيالقناع أو القفاز الغير  -1

إذا كان املنتج مصنف غير طبي ولديكم ما يثبت ذلك فهو ال يخضع لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء وال يتم منحه 

لمنتج من خالل نظام تصنيف لتقديم طلب تصنيف  موملعرفة ما إذا كان املنتج يخضع لرقابة الهيئة يمكنك  .أذن استيراد

   http://pcs.sfda.gov.sa/Default.En.aspx  :املنتجات االلكتروني على الرابط التالي

 املنشأة املستوردة مرخصة لدى الهيئة؟تكون لالستيراد أن هل يلزم  -2

 
ً
الستيراد املنتجات املتعلقة بجائحة كورونا، وكما هو مذكور ملرة واحدة فقط باإلمكان الحصول على أذن استيراد  حاليا

 أشهر من تاريخه. ستةفي التعهد على ان يلتزم املستورد بالترخيص لدى الهيئة خالل مدة أقصاها 

 الستيراده؟أو حامية الوجه و القفاز هل يلزم تسجيل القناع أ -3

 
ً
الستيراد املنتجات املتعلقة بجائحة كورونا، وكما هو مذكور في  ملرة واحدة فقط باإلمكان الحصول على أذن استيراد حاليا

 أشهر من تاريخه ستةالتعهد على ان يلتزم املستورد بتسجيل املنتجات املستوردة في الهيئة خالل مدة أقصاها 
ً
بأن ، علما

  الحصول على أذن استيراد.  باملنتجات املسجلة أو الحاصلة على أذن بالتسويق ال تتطل

 وماذا عن بوابات التعقيم؟ هل يمنح أذن استيراد؟ ي،سفنجإأو  يإذا كان القناع قماش  -4

العامة للغذاء خاضع لرقابة الهيئة يلزم تقديم ما يثبت أنه مصنف كمنتج وعليه  ،للمنتجات الطبيةستيراد اال أذن 

لتقدم بطلب تصنيف املنتج ملعرفة ما وفي حال عدم التأكد من قبل املستورد عن نوع املنتج وتصنيفه فيجب ا، والدواء

 إذا كان يخضع لرقابة الهيئة. 

 ما هو املطلوب بعد الحصول على أذن استيراد لفسح الشحنة؟ -5

اعتها وتقديمها مع متطلبات الفسح ليتم فسحها بعد التأكد مراجعة املنفذ املعني مع ارفاق نسخة من املوافقة بعد طب

 من مطابقتها للشروط.

 هل يلزم أن يكون نشاط املنشأة املستوردة في السجل التجاري أجهزة ومنتجات طبية للحصول على أذن استيراد؟ -6

 
ً
ائحة كورونا، على ان يتم إضافة الستيراد املنتجات املتعلقة بجملرة واحدة فقط باإلمكان الحصول على أذن استيراد  حاليا

 وذلك إلكمال عملية التسجيل والحصول على الرخصة من الهيئة.
ً
  النشاط في السجل التجاري الحقا

 هل يمكن تقديم أكثر من طلب أذن استيراد؟و  هل هناك عدد محدود للكميات؟ -7

 ملرة واحدة للشحنة ويجب اال يكون الطلبلح لالستخدام ولكن أذن االستيراد صا يوجد حد للكمية املراد استيرادها،ال 

 مكرر لفاتورة سابقة.

 املنتج؟إذا كان االستيراد لغرض استخدام املنشأة وليس لغرض البيع والتسويق، هل يلزم تسجيل  -8

 .باستيفاء جميع متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواءاملستورد وكما هو موضح بالتعهد يلزم ، نعم

 تسجيل املنتج؟املنشأة و ترخيص ما هي الية  -9

 لية الترخيص والتسجيل يمكن االطالع على رحلة العميل على الرابط التالي:ملعرفة آ

http://sfdaservice.sfda.gov.sa 

http://pcs.sfda.gov.sa/Default.En.aspx
http://sfdaservice.sfda.gov.sa/
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 :(COVID-19املتعلقة بمكافحة فيروس كورونا )مسار أذونات استيراد املعقمات  .2

 تكون آلية تقديم الطلبات كالتالي: 

 ( covid19drug@sfda.gov.saعن طريق البريد االلكتروني: ) تقديم الطلبتقوم املنشأة ب .1

 : املتطلبات

 (1)ملحق  ارفاق التعهد على الورق الرسمي للمستورد. 

  (2)ملحق  استيراد منتجات على الورق الرسمي للمستوردارفاق نموذج طلب أذن. 

 .ارفاق فاتورة الشراء أو فاتورة مبدئية 

  املطلوب لها اذن االستيراد الوثائق واملستندات الخاصة باملنتجاتجميع ارفاق . 

 وكذلك تعبئته في البريد االلكتروني 
ً
 .(email body) تعبئة الجدول كامال

 تكون نسبة الكحول باملعقمبيان التركيب وأن  ارفاق Ethanol 60-80%  أوIsopropanol 60-70% 

 

 : بالتواصل مع مقدم الطلب الهيئةتقوم  .2

  للمنفذ  عن طريق البريد االلكتروني هإرسالو أذن االستيراد إصدار عند املوافقة على الطلب يتم

 ملدة ). للمنشأة ونسخة املعني
ً
 بأن األذن لالستيراد سيكون صالحا

ً
 من تاريخ اإلصدار. 60علما

ً
 ( يوما

 مع ذكر املبررات عند الرفض للطلب يتم ابالغ مقدم الطلب. 

 : التاليعلى الرابط  الدليل املؤقت لتسويق منتجات معقمات األيديكما نشرت الهيئة 

 https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/resources/DocLib2/dr56322.pdf 

 

 : مالحظات

  املنشأة الغير مرخصة لدى الهيئة يتم منحها أذن استيراد ملرة واحدة فقط، وال يتم منحها أذن

 ترخيص املنشأة لدى الهيئة. استيراد آخر إال بعد

  املنشأة املرخصة لدى الهيئة يتم منحها أذن استيراد ملرة واحدة فقط، وال يتم منحها أذن استيراد

 آخر، ويطلب منها تسجيل املنتج واستيفاء جميع متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

 

 

mailto:covid19drug@sfda.gov.sa
https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/resources/DocLib2/dr56322.pdf
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 : المعقماتألذونات استيراد  االسئلة شيوعا   أكثر

 الشروط واملتطلبات الستيراد املعقمات؟ماهي  -1

 على الرابط التالي:  الدليل املؤقت لتسويق منتجات معقمات األيدينشرت الهيئة  

 https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/resources/DocLib2/dr56322.pdf 

  البخاخات املعقمة التي تستخدم في االسطح هل يتم منحها أذن استيراد من الهيئة؟و املناديل املعقمة ماذا عن  -2

إذا كان املنتج مصنف غير طبي ولديكم ما يثبت ذلك فهو ال يخضع لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء وال يتم تسجيله  

املنتج يخضع لرقابة الهيئة يمكنك تقديم طلب تصنيف املنتج من خالل نظام وملعرفة ما إذا كان   .أو منحه أذن استيراد

  http://pcs.sfda.gov.sa/Default.En.aspx  :تصنيف املنتجات االلكتروني على الرابط التالي

 :لهيئة العامة للغذاء والدواء على الرابط التالييمكنكم االطالع على دليل تصنيف املنتجات في ا كما

https://www.sfda.gov.sa/ar/oper/Documents/SFDAProductsClassificationGuidance.pdf  

 مرخصة لدى الهيئة الستيراد املعقمات؟ هل يلزم تكون املنشأة املستوردة -3

 
ً
الستيراد املنتجات املتعلقة بجائحة كورونا، وكما هو مذكور في ملرة واحدة فقط باإلمكان الحصول على أذن استيراد  حاليا

   .التعهد على ان يلتزم املستورد بالترخيص لدى الهيئة خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخه

 ؟على شهادة تسويق بعد الفسح للمعقماتطلب الحصول هل يت -4

 .املعقمات الحاصلة على أذن استيراد تتطلب الحصول على تسجيل للمنتج

 ما هو املطلوب بعد الحصول على أذن استيراد لفسح شحنة املعقمات؟- -5

فسحها بعد التأكد مراجعة املنفذ املعني مع ارفاق نسخة من املوافقة بعد طباعتها وتقديمها مع متطلبات الفسح ليتم 

 من مطابقتها للشروط.

 املعقمات؟هل هناك عدد محدود للكميات  -6

 ال يوجد حد معين للكمية املراد استيرادها ولكن أذن االستيراد صالح لالستخدام ملرة واحدة للشحنة. 

 هل يمكن تقديم أكثر من طلب أذن استيراد للمعقمات؟ -7

 .لفاتورة سابقةنعم يمكنكم ذلك على ان ال يكون الطلب مكرر 

 املنتج؟إذا كان االستيراد املعقمات لغرض استخدام املنشأة وليس لغرض البيع والتسويق، هل يلزم تسجيل  -8

 .باستيفاء جميع متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواءاملستورد وكما هو موضح بالتعهد يلزم ، نعم

 ؟املعقمات هل يوجد موافقه ورقية لالستيراد -9

 اإللكتروني.املوافقة فقط عن طريق البريد 

 

 

 

 

https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/resources/DocLib2/dr56322.pdf
http://pcs.sfda.gov.sa/Default.En.aspx
https://www.sfda.gov.sa/ar/oper/Documents/SFDAProductsClassificationGuidance.pdf
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 يطبع على ورق املنشأة: التعهد (1ملحق )

 سلمه هللا                                         الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات سعادة نائب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
     

نتعهد  يخ: ......................................................... وتار  (:رقم )إن وجد إشارة الى طلب أذن استيراد املنتجات بالفاتورة

 باآلتي:  نحن ......................................

مطابقة بنود الشحنة الواردة للشروط واملعايير الدولية واملتطلبات الوطنية ومتطلبات واشتراطات  .1

 اء.الهيئة العامة للغذاء والدو 

 مراعاة شروط النقل والتخزين بحسب اشتراطات الشركة الصانعة. .2

عدم احتواء البنود الواردة بالشحنة على أي مواد مخدرة أو مواد متفجرة أو مواد مشعة أو أي مواد  .3

 محظورة. 

عدم احتواء البنود الواردة بالشحنة على ادعاءات مضللة أو ادعاء صناعتها للوقاية من فايروس كورونا  .4

 حديدا.ت

إبالغ الهيئة عن أي إشعار إنذار السالمة أو استدعاءات أو أي أحداث سلبية ذات عالقة باملنتجات فور  .5

 العلم بها سواًء وقعت داخل اململكة، أو خارجها.

            االحتفاظ باملستندات وسجالت بيانات الكميات الواردة واملنصرفة واملستهلكة. .6

عامة للغذاء والدواء ال تضمن سالمة وكفاءة وجودة ومأمونية املنتجات أننا على علم بأن الهيئة ال .7

  املذكورة وأدائها للغرض الذي صنعت من أجله.

 اننا على علم بجودة املنتجات الواردة بالشحنة من قبلنا وسيتم ارفاق شهادة التحليل مع اإلرسالية. .8

ضمنها ترخيص املنشأة ء والدواء والتي من باستيفاء جميع متطلبات الهيئة العامة للغذاننا سوف نقوم أ .9

ستة خالل مدة أقصاها  تسجيل املنتجات التي نرغب في استيرادها لدى الهيئة العامة للغذاء والدواءو 

  .من تاريخه أشهر 

 جزيل الشكر والتقديرولسعادتكم 
 

             

 املنشأة ختم             

 املســؤول:اسم الشخص 

ــــي :        ــ ــ  املسمى الوظيفــ

ــــع  : ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  التوقيـ

  التاريـــــــــــــــــــــــخ  :
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 يطبع على ورق املنشأة(: 2ملحق )

 

 

 

 طلب أذن استيرادنموذج 

  :اسم املستورد
الجهة 

 املستفيدة:

 

 رقم الفاتورة:

 )أو فاتورة مبدئية(
 تاريخها: 

 

  الوصول:اسم منفذ 
 رقم البوليصة:

 )إن وجد(

 

 :رقم الجوال  :التاريخ املتوقع لوصول الشحنة
 

 رقم السجل التجاري:

 )حال عدم التسجيل في الهيئة(
 البريد االلكتروني: 

 

 الكمية الشركة الصانعة اسم املنتج #
وحدة 

 الكمية

تاريخ 

 الصالحية

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     


