نموذج طلب ترخ ص مستودع أجهزة طب ة
Application for Medical Devices Warehouse
License
All fields are mandatory except for Location coordinates

جميع الحقول إلزام ة اس ثناء إحداث ات الموقع

Please indicate the type of application:

: الرجاء تحد د ن ع الطلب

○ New license
○ License renewal
○ Informa on update

○ إصدار ترخ ص جد د
○ تجد د ترخ ص
○ تحد ث معلومات

Warehouse Information
Warehouse Name (In Arabic):
Warehouse Name (In English):
○ Main Warehouse
SFDA account number:

Warehouse Address
City:
Area/ District:
Street:
Building Number:
Location Coordinates
(GPS):

معلومات المستودع
:(اسم المستودع ) اللغة الع ة
:(اسم المستودع ) اللغة اﻹنجل ة
○ Branch (Branch No. ….)

○ North
○ East

○ South
○ West

Civil Defense License Number:
Issuance Date:
Expiration Date:
Municipal License Number:
Issuance Date:
Expiration Date:
Warehouse activities
□ Medical Devices
□ In vitro diagnos c (IVD)
□ there are products that need controlled temperature
□ Other (Specify in details)
Owner Information
○ Establishment
○ Company
Owner Name (in Arabic) :
Owner Name (in English) :
National I.D No. (For Establishment):
Commercial Record No. :
Address
City:
Area/District:
Street:
Building Number:
Location Coordinates
○ North ○ South
(GPS):
○ East
○ West
Phone:
Extension:
Fax:
Mobile:
Email:
Mailing Address:

(.… ○ مستودع فر )رقم الف ع

○ جنوب
○ غرب

○ شمال
○ ق

○ مستودع رئ
:رقم ال سج ل النظام الموحد

عنوان المستودع
:المدينة
: ال
:الشارع
: رقم المب
إحداث ات الموقع
:(GPS)

: رقم ترخ ص الدفاع المد
:تار ـ ــخ إصداره
:تار ـ ــخ انتهائه
:رقم ترخ ص ال لد ة
:تار ـ ــخ إصداره
:تار ـ ــخ انتهائه
شاط المستودع
□ أجهزة ومنتجات طب ة
□ كواشف مخ ة شخ ص ة
□ ل يتم تخ ن منتجات تحتاج ض ط درجة الحرارة
( □ أخرى ) اذكر ا التفص ل

○ كة

○ جنوب
○ غرب

○ شمال
○ ق

ب انات المالك
○ مﺆسسة
: (اسم المالك ) اللغة الع ة
: (اسم المالك ) اللغة اﻹنجل ة
:(رقم اله ة الوطن ة )للمﺆسسات
:رقم السجل التجاري
العنوان
:المدينة
: ال
:الشارع
: رقم المب
إحداث ات الموقع
:(GPS)

:الهاتف
:تح له
:الفا س
:الجوال
: ال د اﻻل و
:العنوان ال دي

Working hours

ساعات العمل

Warehouse Manager Information
Name:
National ID Number:
Issuance Date:
Issuance Place:
Expiry Date:
Phone:
Extension:
Fax:
Mobile:
Email:
Mailing Address:

للمستودع

معلومات المدير الف
: اﻻسم
:رقم اله ة الوطن ة
:تار ـ ــخ اﻹصدار
:م ان اﻹصدار
:تار ـ ــخ اﻻنتهاء
:الهاتف
:تح له
:الفا س
:الجوال
: ال د اﻻل و
:العنوان ال دي

. ساعة حاﻻت الطوارئ24 س تم اعتماد عناو ن مدير المستودع كوس لة اتصال رسم ة مكن اﻻتصال ه ع مدار ال
Above person will be the on call official contact for any urgent issues (available 24 hours).
العنوان المعتمد ﻻستق ال الخطا ات الرسم ة والتعام م الصادرة من الهيئة
The official address for receiving the official letter and memos from SFDA
○ Warehouse owner address
○ عنوان مالك المستودع
○ Warehouse manager address
○ عنوان المدير الف للمستودع
○ Other (Please specify):
:(○ عنوان آخر )فضﻼ تحد د العنوان
Fax No.:
:رقم الفا س
Email:
: ال د اﻹل و
Mailing Address:
:العنوان ال دي

ل تقوم بتعبئة الطلب ن ا ة عن مالك الم شأة ؟ إذا انت اﻹجا ة بنعم الرجاء تعبئة القسم التا
Are you applying on behalf of the Proposed License Holder? if YES please fill out next section

○ Yes
Contact Name:
National ID Number:
Phone:
Extension:
Fax:
Mobile:
Email:
Mailing Address:

○ No

Commitment should be confirmed by Commercial Chamber

○ﻻ

○ نعم
:اﻻسم
:رقم اله ة الوطن ة
:الهاتف
:تح له
:الفا س
:الجوال
: ال د اﻻل و
:العنوان ال دي

جب تصديق التعهد من الغرفة التجار ة

Warehouse Manager Commitment
I hereby confirm that the supplied data are correct, and in
case of otherwise I will be subjected to the SFDA policies.

I certify that I will inform the SFDA of any change to the
information previously submitted, within 10 calendar days of
the change occurring
I hereby confirm that all attached documents are stamped by
company's stamp and considered as an official copy. I take
the extreme responsibility for any forgery or incorrect
information on these documents.
I have read the SFDA medical devices interim regulation,
which was adopted by SFDA board of director’s decision no.
(1-8-1429) issued on 27/12/2008 and I promise to follow all
its content and any regulations followed. Also I promise to
follow any regulation issued by SFDA in future.

تعهدات المدير الف للمستودع
 و ذا تب خﻼف ذلك،أتعهد أن جميع الب انات المقدمة بهذا النموذج صح حة
.فإ أتحمل ما ي تب ع جراء المخالفة من س اسات وأنظمة الهيئة

 أ ام10 غضون

المعلومات المقدمة سا قا

أتعهد ب ﻼغ الهيئة أي تغي
. من التغي

سخة طبق
أتعهد أن جميع الوثائق المرفقة والمختومة ختم الم شأة
 و ذا ظهر خﻼف ذلك فإ أقر ارت اب ال و ر الوثائق وأتحمل ما،اﻷصل
. ي تب ع ذلك من الجزاء النظا

أطلعت ع ﻻئحة رقا ة اﻷجهزة والمنتجات الطب ة والقواعد اﻹجرائ ة الم ملة
(1429-8-1) لها الصادرة قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم
 وأتعهد اﻻل ام ما جاء فيها و أي تعام م وقرارات،ه29/12/1429 وتار ـ ــخ
 ما أتعهد اﻻل ام أي تنظ مات مستق ل ة تقر ا الهيئة.صدرت من الهيئة
.العامة للغذاء والدواء

Warehouse Manager Signature:

:توقيع المدير الف المستودع

Name:
Date:

:اﻻسم
:التار ـ ــخ

Stamp :

:الختم

Commitment should be confirmed by Commercial Chamber

Owner Commitment
This form has been filled by my knowledge with complete
and correct information. Also, all attached documents are
stamped by company's stamp and considered as an official
copy. I take the extreme responsibility for any forgery or
incorrect information on these documents.
I promise to update any changes in the current information.
I will not store any product unless I have the license from
SFDA.
I have read the SFDA medical devices interim regulation,
which was adopted by SFDA board of director’s decision no.
(1-8-1429) issued on 27/12/2008 and I promise to follow all
its content and any regulations followed. Also I promise to
follow any regulation issued by SFDA in future.

Owner/ General Manager (for companies) signature:

جب تصديق التعهد من الغرفة التجار ة

تعهدات المالك
، تم تعبئة ذه اﻻستمارة المعلومات الصح حة وال املة امل معرف و راد
سخة طبق
المﺆسسة/وأن جميع الوثائق المرفقة والمختومة ختم ال كة
 و ذا ظهر خﻼف ذلك فإ أقر ارت اب ال و ر الوثائق وأتحمل ما،اﻷصل
. ي تب ع ذلك من الجزاء النظا
.حال طرأ تغي عليها

أتعهد بتحد ث الب انات

منتج ط إﻻ عد الحصول ع ال خ ص من/أتعهد عدم تخ ن أي جهاز
. الهيئة العامة للغذاء والدواء
أطلعت ع ﻻئحة رقا ة اﻷجهزة والمنتجات الطب ة والقواعد اﻹجرائ ة الم ملة
(1429-8-1) لها الصادرة قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم
 وأتعهد اﻻل ام ما جاء فيها و أي تعام م وقرارات،ه29/12/1429 وتار ـ ــخ
 ما أتعهد اﻻل ام أي تنظ مات مستق ل ة تقر ا الهيئة.صدرت من الهيئة
.العامة للغذاء والدواء

:(ات

 المدير العام )لل/توقيع المالك

Name:
Date:

:اﻻسم
:التار ـ ــخ

Stamp :

:الختم

Commitment should be confirmed by Commercial Chamber

جب تصديق التعهد من الغرفة التجار ة

ال

وط والمس ندات المطل ة للحصول ع

الموافقة ع ترخ ص مستودع أجهزة ومنتجات طب ة

ال

وط

تخ ن و نقل و التعامل للجهاز /المنتج الط )يوجد دل ل ارشادي  MDS – G25ع موقع الهيئة(

1

التق د اش اطات المصنع

2
3

الحصول ع رخصة الدفاع المد أو رخصة مدن )حسب موقع الم شأة( .
الحصول ع رخصة ال لد ة ) شاط مستودع( /صورة من عقد مدن أو المدن اﻻقتصاد ة حسب موقع الم شأة.
مدير ف للمستودع سعودي ومتف غ للعمل المستودع و كون مهندس أو ف أجهزة طب ة او ذو تخصص متوافق.

4

تعي

5
6

جب أن قع المستودع منطقة مستودعات.
جب أن كون المستودع منطقة يتوفر فيها ال ه اء.
المس ندات

1
2
صورة من اله ة الوطن ة )لﻸفراد( أو صورة عقد تأس س ال كة موثق من وزارة التجارة )لل ات(.
3
صورة ترخ ص اﻻس ثمار الصنا للمس ثمر اﻷجن .
4
صورة من رخصة الدفاع المد و رخصة مدن )حسب موقع الم شأة( .
5
صورة من رخصة ال لد ة ) شاط مستودع( /صورة من عقد مدن أو المدن اﻻقتصاد ة حسب موقع الم شأة.
6
صورة من عقد اﻹ جار أو صك المل ة.
7
صورة من اله ة الوطن ة لمدير الف للمستودع.
8
صورة من اله ة الوطن ة لمقدم الطلب.
9
صورة من الو الة ال ع ة أو تف ض مصدق من الغرفة التجار ة لمقدم الطلب.
10
*All documents should be valid
*جميع المس ندات جب أن تكون سار ة المفعول
*جميع الحقول تع أ ال ون ا
*All fields need to be filled electronically
تقد م خطاب طلب ترخ ص مستودع أجهزة/منتجات طب ة مقدم من الم شأة وموجة إ سعادة مدير إدارة ترخ ص الم ش ت قطاع العمل ات
تقد م استمارة طلب ترخ ص مستودع أجهزة/منتجات طب ة.

