وزارة انصحت
اإلدارة انمركسيت نهشئىن انصيذنيت
مركس انخخطيط وانسيبسبث انذوائيت
إدارة انخخطيط وانمىافقبث االسخيراديت نألجهسة
وانمسخهسمبث انطبيت

Code No. FM-CPM-43

Ministry of Health
Central Administration for Pharmaceutical
Affairs
Drug Policy & Planning Center
Department of Planning and Approvals to
Import Medical Devices

نمىرج قبىل مهف قيذ جهبز طبي مسخىرد نهفحص
انرقم انمبذئى ________________
 اسم انشركت:
 عنىان انبريذ االنكخروني :

Serial: 00001 / yyyy

Medical Device
بيبنبث انمهف

 اسى انجهاز
 بهذ انًُشأ
محخىيبث انمهف
مسخىفى
مىجىد

مالحظبث

ًَىرج انطهب انخاص بانشركت
سجم انًستىردٍَ يضاف انُه انشركت انًىردة
عالقت انًصُع االجُبً يع انًىرد يضافت انٍ
سجم انًستىردٍَ
عقذ انىكانت سارٌ انتارَخ
انسجم انتجار ي
انبطاقت انضرَبُت
Declaration of Conformity
شهادة الCE/ ISO
شهادة FDA
Free Sale
كتانىج
يطابقت انبُىد عهٍ انكتانىج وانشهادة
قرار انهجُت انعهًُت انًتخصصت
*-تصذر بطاقت انقُذ وتكىٌ سارَت نًذة عاو يٍ تارَخ اصذارها بشرط صالحُت شهاداث انجىدة وَعتبر انقُذ الغُا فٍ حانت عذو
احضار شهادة انجىدة انًجذدة انتارَخ نُفس انجهاز+يهحقاته يع انفاتىرة.
*َجب االستعالو عٍ انًهف خالل َ 51ىو فقظ يٍ تارَخ انتقذَى واستُفاء طهباته خالل شهرٍَ فقظ يٍ تارَخ تقذًَه فًُا عذا رنك َعتبر
انطهب الغُا والَستكًم بعذ رنك دوٌ اٌ استثُاءاث
*فٍ حانت اعادة انقُذ َهسو تقذَى اصم بطاقت انقُذ انًُتهُت فٍ انًهف.
* َتى قُذ االجهسة انطبُت يتىسطت انخطىرة عانُت انخطىرة وشذَذة انخطىرة فقظ انًصُفت طبقا نم
MEDICAL DEVICE DIRECTIVE CLASS Im,CLASS IIa,CLASS IIb,CLASS III
*َتى قُذ االجهسة انطبُت فقظ دوٌ قطع انغُار او اكسسىاراث يفصهت.

ححريرا في :

/

/

اسخهمج انمهف ححج انفحص
ممثم االدارة
...............................
.

ممثم انشركت
...............................
.
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وزارة انصحت
اإلدارة انًركسيت نهشئىٌ انصيذنيت
يركس انخخطيط وانسيبسبث انذوائيت
إدارة انخخطيط وانًىافقبث االسخيراديت نألجهسة
وانًسخهسيبث انطبيت

Ministry of Health
Central Administration for Pharmaceutical
Affairs
Drug Policy & Planning Center
Department of Planning and Approvals to
Import Medical Devices
Code No. FM-CPM-44

ًَىرج عذو قبىل يهف قيذ جهبز طبي يسخىرد
 اسى انشركت:

Serial: 00001 / yyyy

Medical Device
بيبَبث انًهف

 اسى انجهاز
 بهذ انًُشأ
يحخىيبث انًهف
يطهىة
يىجىد

يسخىفى

يالحظبث

ًَىرج انطهب انخاص بانشركت
سجم انًستىردٍَ يضاف انُه انشركت انًىردة
عقذ انتىزَع ساري انتارَخ
انبطاقت انضرَبُت
انسجم انتجار ي
عالقت انًظُع االجُبً يع انًىرد يضافت انٍ
ترخُض قُذ سجم انًستىردٍَ
Declaration of Conformity
شهادة الCE/ ISO
شهادة FDA
Free Sale
كتانىج
يطابقت انبُىد عهً انشهادة وانكتانىج
قرار انهجُت انعهًُت انًتخظظت
-

*-تظذر بطاقت انقُذ وتكىٌ سارَت نًذة عاو يٍ تارَخ اطذارها بشرط طالحُت شهاداث انجىدة وَعتبر انقُذ الغُا فٍ حانت
عذو احضار شهادة انجىدة انًجذدة انتارَخ نُفس انجهاز+يهحقاته يع انفاتىرة.
*َجب االستعالو عٍ انًهف خالل  51يىو فقط يٍ تارَخ انتقذَى واستُفاء طهباته خالل شهريٍ فقط يٍ تارَخ تقذًَه فًُا عذا
رنك َعتبر انطهب الغُا والَستكًم بعذ رنك دوٌ اٌ استثُاءاث
*فٍ حانت اعادة انقُذ َهسو تقذَى اطم بطاقت انقُذ انًُتهُت فٍ انًهف.
* َتى قُذ االجهسة انطبُت يتىسطت انخطىرة عانُت انخطىرة وشذَذة انخطىرة فقظ انًظُفت طبقا نم
MEDICAL DEVICE DIRECTIVE CLASS Im,CLASS IIa,CLASS IIb,CLASS III
*َتى قُذ االجهسة انطبُت فقظ دوٌ قطع انغُار او اكسسىاراث يفظهت.

اسخهًج انًهف السخكًبل انًسخُذاث انًطهىبت؛
يًثم انشركت
يًثم االدارة
ححريرا في :

/

/

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

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