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الرجاء زيارة موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء
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الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرؤية والرسالة

الرؤية
أن تكون هيئة رائدة عامليا تستند إلى أسس علمية لتعزيز وحماية الصحة العامة

الرسالة
حماية املجتمع من خالل تشريعات ومنظومة رقابية فعالة لضمان سالمة الغذاء والدواء واألجهزة الطبية ومنتجات التجميل
واملبيدات واألعالف
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توثيق املستند

النسخة

التاريخ

الناشر

مالحظات

1

1439/10/1

إدارة املنافذ قطاع الدواء

انشاء

2

1442/10/11

اإلدارة التنفيذية لدعم
التفتيش

تحديث

4

(الصفحة التالية توضح بنود
التحديث)

• ما هو التحديث في هذه النسخة (رقم )2؟
فيما يلي جدول ُيوضح التحديثات:

العنوان
املنتجات املستوردة من األدوية
واألجهزة واملستلزمات الطبية التي
بحوزة مكاتب شؤون الحجاج أو
الجهات الحكومية الرسمية القادمة
للمملكة الستعمال املرض ى التابعين
للبعثة وموانع توريد املواد الغذائية.

نوع التحديث
• حذف التواريخ للسنة.
• وضع البريد االلكتروني للفسح املركزي.
• استبدال خطاب طلب فسح موجه إلى مكتب الهيئة العامة
للغذاء والدواء في منفذ الوصول بالبريد االلكتروني للفسح
املركزي.
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الفهرس:

الصفحة
القسم األول :املنتجات املستوردة من األدوية واألجهزة واملستلزمات الطبية التي بحوزة مكاتب شؤون الحجاج أو
الجهات الحكومية الرسمية القادمة للمملكة الستعمال املرض ى التابعين للبعثة.
القسم الثاني :املنتجات من األدوية أو املستحضرات الصيدالنية أو األجهزة واملستلزمات الطبية الواردة مع األطباء
املرافقين لحمالت الحج القادمة عبر املنافذ الجوية أو البحرية أو البرية الستخدام الحجاج الطارئ
خالل فترة التنقل وصوال للمشاعر املقدسة.

10-07
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القسم الثالث :املنتجات الواردة من األدوية واألجهزة واملستلزمات الطبية واملواد الغذائية التي بحوزة الحجاج
لالستخدام الشخص ي.

15-12

القسم الرابع :النماذج والتعهدات والقوائم

24-15
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القسم األول :املنتجات املستوردة من األدوية واألجهزة واملستلزمات الطبية التي بحوزة مكاتب شؤون الحجاج أو
الجهات الحكومية الرسمية القادمة للمملكة الستعمال املرض ى التابعين للبعثة وموانع توريد
املواد الغذائية.
أوال :الشروط والضوابط:
 -1االلتزام بتوريد األدوية واألجهزة واملستلزمات الطبية عبر املنافذ الجوية املعتمدة:
▪ مطار امللك عبد العزيز الدولي بجدة.
▪ مطار األمير محمد بن عبد العزيز باملدينة املنورة.
خالل الفترة من ( )15شوال إلى ( )30ذو القعدة ولن يتم املو افقة على فسح ما يرد خالف هذه الفترة وفقا للشروط
الواردة في كتيب التعليمات املنظمة لشئون الحج الصادر عن وزارة الحج والعمرة.
 -2يجب على مكاتب شؤون الحج تقديم املستندات والبيانات الرسمية الخاصة باألدوية واألجهزة واملستلزمات الطبية إلى
وزارة الحج والعمرة قبل موعد وصول الشحنة بمدة ال تقل عن خمسة عشر ( )15يوما ،وكذلك إرسال نسخة الكترونية
من املستندات املوضحة في الفقرة الثانية (املستندات املطلوبة) على البريد اإللكتروني ملكتب الهيئة العامة للغذاء والدواء
في منفذ الوصول:
▪ الفسح املركزي بالقطاع الغربي ( )WCC@sfda.gov.sa
 -3يكون استيراد األدوية واملستلزمات الطبية الخاصة بمكاتب شؤون الحجاج والواردة عبر مطار امللك عبد العزيز بجدة عن
طريق الشحن الجوي فقط وبموجب بوليصة شحن ليتم تطبيق اإلجراءات الجمركية النظامية في فسح األدوية واألجهزة
الطبية.
 -4أن يكون ضمن طاقم مكتب شؤون الحج فريق طبي مرخص وأن تكون األدوية املطلوبة تحت إشراف ومسئولية رئيس
الفريق الطبي.
 -5ال يسمح بتوريد أجهزة األشعة أو األجهزة واملستلزمات الطبية التي تحتوي على مواد مشعة.
 -6يمنع توريد األدوية واملستحضرات الصيدالنية املحتوية على مواد تندرج ضمن القوائم املحظورة محليا ودوليا.
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 -7التأكد من صحة محتوى بيان التعبئة للقائمة املرفقة للمنتجات املراد استيرادها واملقدمة للفسح بما يتوافق مع املحتوى
الفعلي للشحنات الواردة عن طريق املنفذ ،على ان تكون القوائم والصناديق مرقمة بطريقة تسهل إجراءات املعاينة
والتدقيق على البنود.
 -8يجب على جميع مكاتب شؤون الحجاج عند املغادرة عمل االتي:
▪ إعادة تصدير الكميات املتبقية من األدوية واملستلزمات الطبية عند مغادرة البعثة للمملكة ،بموجب بيان جمركي.
▪ يجب تقديم صورة من بيان املصروف واملتبقي والتالف.
ونظرا لعدم التزام بعض البعثات في التعهدات املقدمة سنويا فإنه لن يتم السماح ملسؤولي العهدة بمغادرة اململكة
حتى يتم التأكد من التزامهم بالتعهدات التي تم توقيعها  ,وإعادة تصدير الكميات املتبقية من االدوية واألجهزة
واملستلزمات الطبية  ,حيث يلزمه عند املغادرة تقديم خطاب من الهيئة العامة للغذاء والدواء للجوازات في املنفذ
يفيد بالتزامه بالتعهدات املشارإليها أعاله.
 -9ال يسمح بتوزيع الكميات الزائدة عن الحاجة أو املتبقية من األدوية واألجهزة واملستلزمات الطبية ألي جهة كانت ،وال يسمح
بحفظها في املقرات السكنية بعد انتهاء موسم الحج ويلزم إعادة تصديرها حتى ال تتعرض للتلف.
 -10على البعثة استيراد األدوية واألجهزة واملستلزمات الالزمة فقط الستخدام أفراد البعثة من خالل تقدير االستهالك السنوي
بناء على ما تم استهالكه خالل األعوام السابقة وعدم توريد كميات كبيرة تزيد عن الحاجة وللهيئة الحق في رفض أي منتج
أو كمية ترى بأنها تزيد عن حاجة البعثة.
 -11ال يسمح بتوريد املواد الغذائية مع مكاتب شؤون الحجاج لغرض اإلعاشة والتي يتكفل بتوفيرها متعهدي اإلعاشة وفقا
لكتيب التعليمات املنظمة لشئون الحج ومحضر االتفاقية املبرم بين وزارة الحج ومكتب شؤون الحجاج.
 -12يمنع استيراد املواد الغذائية من قائمة الدول املحظور االستيراد منها واملنشورة على موقع الهيئة االلكتروني.
 -13يمنع استيراد املواد الغذائية املوضحة في قائمة السلع الغذائية املمنوع استيرادها وفقا للبنود الجمركية واملنشورة على
موقع الهيئة االلكتروني (مرفق القائمة).
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ثانيا :املستندات املطلوبة للفسح:
ً
أ .بريد الكتروني موجه للفسح املركزي في القطاع التابع له املنفذ يطلب الفسح موضحا فيه أسم املسؤول عن عهد
االدوية واملستلزمات الطبية وعن إعادة تصديراملتبقي منها بعد نهاية الحج ،ورقم قيد املعاملة بوزارة الحج ويرفق نسخة
من محضر االتفاقية املبرمة بعدد الحجاج وتعبئة جدول بالبيانات التالية:
اجمالي عدد
ً
الحجاج –وفقا
ملحضراالتفاقية

اسم ورقم الصيدلي/الطبيب
اسم رئيس البعثة ورقم
املسؤول عن األدوية وعهدة املواد
التواصل
املخدرة واملؤثرات العقلية

عدد املقرات
الطبية في مكة
املكرمة

عدد املقرات
الطبية في املدينة
املنورة

ب .تعهد بقصر استخدام األدوية واألجهزة واملستلزمات الطبية على أفراد البعثة فقط وعلى مسئوليتهم ،ولن يتم بيعها
أو التصرف بها بأي وسيلة كانت ،وأن يتم إعادة املتبقي منها مع البعثة حال عودتها .وتقديم بيان باملصروف واملتبقي
والتالف قبل مغادرة البعثة للمملكة إلى فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء باملنفذ الجمركي .والتعهد بالتعاقد مع شركة
معتمدة إلتالف النفايات الطبية (مرفق نموذج التعهد املطلوب تقديمه مع مكاتب شؤون الحجاج أو البعثات الرسمية).
ج .بيان تعبئة للتالي:
• باألدوية املخدرة والخاضعة للرقابة.
• باألدوية املطلوبة (غير املراقبة)..
• باألجهزة واملستلزمات الطبية.
ً
معتمد من الجهة املختصة بالدولة التي تتبع لها البعثة ومصدقا من السفارة السعودية ،بالنسبة لألدوية يجب
ان يحتوي بيان التعبئة على التالي:
• االسم العلمي
• الشكل الصيدالني
• التركيز
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• الحجم
• الكمية املطلوبة
• عدد الحاالت التي يتم عالجها
بالنسبة لألجهزة واملستلزمات الطبية يجب ان يحتوي بيان التعبئة على التالي:
• اسم املادة أو الجهاز
• الكمية املطلوبة
مع تعبئة النموذج املرفق وتوفيره بنسخة إلكترونية على برنامج ، Excelمع إرفاق الفواتير موضحا بها الكمية والوزن والقيمة
مع ضرورة التأكد من توافق الكميات والبنود املعتمدة ضمن القوائم مع الشحنة الواردة وان تحتوي القوائم والكراتين أرقام
توضيحية لتسهيل إجراءات املعاينة.

• مالحظة - :يتم حاليا العمل أن تكون هذه املتطلبات عبر املسار االلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة لتسهيل
وسرعة اإلجراءات  ,وفي حالة تم االنتهاء من ذلك قبل بداية موسم الحج لهذا العام فإنه يلزم في هذه الحالة التقيد
بتقديم الطلبات واملستندات إلكترونيا  ,دون الحاجة لتقديمها ورقيا.

10

القسم الثاني :املنتجات من األدوية أو املستحضرات الصيدالنية أو األجهزة واملستلزمات الطبية الواردة مع األطباء
املر افقين لحمالت الحج القادمة عبر املنافذ الجوية أو البحرية أو البرية الستخدام الحجاج
الطارئ خالل فترة التنقل وصوال للمشاعراملقدسة وموانع توريد املواد الغذائية.
ً
أوال :الشروط والضوابط:
 -1يجب أن تكون األدوية واملستلزمات الطبية الواردة مع الطبيب للحاالت االسعافية فقط وبكميات تغطي احتياج أفراد
الحملة املصاحبين للطبيب الستخدامهم الشخص ي خالل الرحلة واالنتقال إلى املقرات السكنية او املشاعر املقدسة
وإلى حين ارتباطهم بمكتب شؤون الحجاج الحقا.
 -2يمنع توريد األدوية املخدرة أو الخاضعة للرقابة مع الطبيب الستخدام الحجاج خالل فترة التنقل وصوال للمشاعر.
 -3يمنع توريد املنتجات املحتوية على مواد تندرج ضمن القوائم املحظورة محليا ودوليا.
 -4ال يسمح بتوريد أجهزة األشعة أو األجهزة واملستلزمات الطبية التي تحتوي على مواد مشعة.
 -5يمنع توريد املواد الغذائية لحمالت ومكاتب الحج وال توجد حاجة لنقلها مع الطبيب املصاحب للحملة.
 -6يجب ان تكون األدوية واملستلزمات الطبية تحت مسؤولية الطبيب املرافق للحملة ،وعليه إعادة تصدير الكميات
املتبقية منها عند مغادرة اململكة.

ً
ثانيا :املستندات املطلوبة للفسح:
 -1خطاب من وزارة الصحة التابع لها الطبيب املرافق للحملة يفيد بأنه مكلف بمرافقة الحملة لتقديم الخدمات
العالجية االسعافية الالزمة أثناء سفر الحملة وحتى وصولها املشاعر املقدسة.
 -2في حال عدم توفر الخطاب املشار إليه أعاله يتم ارفاق تقارير/وصفات طبية توضح حاجة املرض ى املرافقين للطبيب،
للمنتجات االسعافية خالل فترة االنتقال إلى املقر.
 -3تعهد من الطبيب يفيد بمسؤوليته عن األدوية واملستلزمات الطبية وعدم صرفها اال لحجاج الحملة فقط ،وأن يتم
إعادة تصدير املتبقي منها عند مغادرة اململكة وفقا لنموذج التعهد املطلوب تقديمه مع الطبيب املرافق للحملة.
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القسم الثالث :املنتجات الواردة من األدوية واألجهزة واملستلزمات الطبية واملواد الغذائية التي بحوزة الحجاج
لالستخدام الشخص ي.
أوال :األدوية املخدرة والخاضعة للرقابة واألدوية واملستحضرات الصيدالنية غيراملر اقبة:
• الشروط والضوابط:
 oيتم املوافقة على فسح األدوية املخدرة والخاضعة للرقابة بكمية تكفي ملدة ثالثين يوما كحد أقص ى أو مدة إقامة
املريض في اململكة أيهما أقل بشرط أن يكون تاريخ الصالحية ساري املفعول لالستخدام الشخص ي للحاج فقط
وتحت مسؤوليته.
 oيتم املوافقة على فسح األدوية الغير مراقبة بكمية ال تتجاوز استخدام شهر أو مدة اقامة الحاج أيهما أقل
لالستخدام الشخص ي للحاج فقط وتحت مسؤوليته.
 oإذا زادت كمية الدواء املطلوب فسحها عن حاجة املريض فيتم إتالف الكمية املتبقية.
 oيمنع دخول األدوية واملستحضرات الصيدالنية التي ترد مع الحجاج بغير عبواتها األصلية أو املصروفة من
املؤسسة العالجية.
 oيمنع دخول األدوية واملستحضرات الصيدالنية منتهية الصالحية.
 oأن تكون األدوية واملستحضرات الصيدالنية املطلوب فسحها خالية من املواد املحظورة دوليا ومحليا ومن املواد
املشعة.
 oالهيئة ال تسمح بدخول املستحضرات مجهولة التركيب ،وكذلك ذات االدعاءات الطبية املظللة مثل (تخفيف
الوزن ،زيادة الوزن ،التبييض ،ادعاءات جنسية ,الخ .).....
 oتنصح الهيئة باستشارة الطبيب قبل استخدام أي مستحضر صيدالني.
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• متطلبات فسح األدوية املخدرة والخاضعة للرقابة:
 .1إرفاق تقرير طبي مفصل ومعتمد من املؤسسة العالجية التي يعالج بها املريض ولم يمض على تاريخ صدوره أكثر من
ستة أشهر ،على أن يتضمن التقرير ما يلي:
أ .املعلومات الشخصية عن املريض.
ب .التشخيص الطبي.
ج .الخطة العالجية ومدتها.
د .التوصيات الطبية.
ه .اسم الدواء العلمي والشكل الصيدالني والجرعة املقررة.
 .2أو إرفاق وصفة طبية باسم املريض معتمدة من نفس املؤسسة العالجية ،ولم يمض على تاريخ صدورها أكثر من ستة
أشهر ،على أن تحتوي على املعلومات التالية:
أ .تشخيص املرض.
ب .اسم الدواء العلمي والشكل الصيدالني والجرعة املقررة.
ج .طريقة االستعمال ومدة العالج.
د .ختم املؤسسة العالجية.

• متطلبات فسح األدوية واملستحضرات الصيدالنية غيراملر اقبة:
 .1صورة من التقرير الطبي أو الوصفة الطبية لألدوية الوصفية ،والتي تفيد بالحالة املرضية والدواء املطلوب
للعالج موضحا فيه مدة العالج والجرعة املوص ى بها ولم يمض على تاريخ صدورها أكثر من ستة أشهر.
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ً
ثانيا :األجهزة واملستلزمات الطبية:
• الشروط والضوابط:
 oيتم املوافقة على فسح األجهزة واملستلزمات الطبية بكمية ال تتجاوز استخدام شهر أو مدة اقامة الحاج أيهما أقل
لالستخدام الشخص ي للحاج فقط وتحت مسؤوليته.
 oإذا زادت كمية األجهزة واملستلزمات الطبية املطلوب فسحها عن حاجة املريض فيتم إتالف الكمية املتبقية.
 oيمنع دخول األجهزة واملستلزمات الطبية التي ترد مع الحجاج بغير عبواتها األصلية أو املصروفة من املؤسسة
العالجية.
 oيمنع دخول األجهزة واملستلزمات الطبية منتهية الصالحية.
 oأن تكون األجهزة واملستلزمات الطبية املطلوب فسحها خالية من املواد املحظورة دوليا ومن املواد املشعة.

• املتطلبات:
 .1صورة من التقرير الطبي أو الوصفة الطبية لألجهزة واملستلزمات الطبية الوصفية ،والتي تفيد بالحالة املرضية
والحاجة للجهاز أو املنتج الطبي املطلوب للعالج موضحا فيه مدة العالج ولم يمض على تاريخ صدورها أكثر من
ستة أشهر.

ً
ثالثا :املواد الغذائية:
• الشروط والضوابط:
 oيمنع استيراد املواد الغذائية املوضحة في قائمة السلع الغذائية املمنوع استيرادها وفقا للبنود الجمركية واملنشورة
على موقع الهيئة االلكتروني (مرفق القائمة).
 oيجب أن تحتوي أي مادة غذائية على بطاقة غذائية أيا كان نوع املنتج الغذائي (ألبان ،أجبان ،لحوم ،دواجن،
أسماك ،معلبات).
 oيمنع دخول أي مواد غذائية منتهية الصالحية أو ال تحتوي على تاريخ صالحية.
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 oيمنع دخول أي مواد غذائية تظهر عليها عالمات التلف أو الفساد ومنها على سبيل املثال (وجود عفن ،رائحة كريهة،
تغير اللون والخواص الفيزيائية للمادة الغذائية).
 oيمنع دخول أي مواد غذائية تم التحذير عنها عبر موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء ملخالفاتها للوائح الفنية
واملواصفات القياسية املعتمدة.
 oيمنع دخول أي مواد غذائية تحتوي في بطاقتها الغذائية على أي املكونات التالية (كحول ،دهون ومشتقات الخنزير،
مواد مضافة ممنوعة االستخدام).
 oيجب أن تكون املادة الغذائية الواردة مع الحاج محفوظة حسب طريقة الحفظ املناسبة وخصوصا املواد الغذائية
التي تحتاج إما إلى تبرد أو تجميد.
 oيمنع دخول أي مادة غذائية يوجد بها تلوث سواء بالحشرات أو أي ملوثات أخرى مالمسة للمادة الغذائية أو عبوة
املنتج الغذائي.
 oيمنع دخول أي مادة غذائية تحتوي على ادعاءات صحية أو تغذوية أو تحتوي على صور توحى باالدعاءات الطبية أو
التغذوية على املنتج الغذائي.
 oيمنع دخول املواد الغذائية التي ترد مع الحجاج في أوعية غير مخصصه لحفظ املواد الغذائية أو وجودها في أوعية
غير نظيفة.
 oيمنع دخول املواد الغذائية التي ترد مع الحجاج بكميات تجارية وتفوق حاجتهم.
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 النماذج املطلوب تعبئتها عند إرسال أو تقديم الطلب الى مكتب الهيئة في منفذ الوصول:القسم الرابع
Narcotics & Controlled Drugs List

No.

Product Name
(including dosage
form)

Name & Strength of Active
Ingredient(s)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

16

No. of pallet
(carton)

Quantity

No. of patients
using the product

Drugs List
No.

Product Name
(including dosage
form)

Name & Strength of Active
Ingredient(s)

No. of pallet
(carton)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

17

Quantity

No. of patients using the
product for Chronic
diseases

Medical Devices List
No.

Name

Quantity

………………………….………………………….………………

1

………………………….………………………….………………
………………………….………………………….………………

2

………………………….………………………….………………
………………………….………………………….………………

3

………………………….………………………….………………
………………………….………………………….………………

4

………………………….………………………….………………
………………………….………………………….………………

5

………………………….………………………….………………
………………………….………………………….………………

6

………………………….………………………….………………
………………………….………………………….………………

7

………………………….………………………….………………
………………………….………………………….………………

8

………………………….………………………….………………
………………………….………………………….………………

9

………………………….………………………….………………
………………………….………………………….………………

10

………………………….………………………….………………
………………………….………………………….………………

11

………………………….………………………….………………
………………………….………………………….………………

12

………………………….………………………….………………
………………………….………………………….………………

13

………………………….………………………….………………
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No. of pallet
(carton)

التعهد املطلوب تقديمه مع مكاتب شؤون الحجاج أو البعثات الرسمية
تعهد

Commitment

ؤ د د د د ؤ We ………….. Pledge that the Medications
نتعهد د د ددشؤنند د د دد.ؤ..ت د د د د ؤ د د د د ؤ د د د د ؤ د د د د
األ ي د د د د ؤ األزهد د د ددواؤ ا ضمد د د ددت و .ؤا د د د د ؤا د د د د ا اؤ د د د ددض.ؤ and medical devices and materials, which are
imported in flight/ Bill of lading Number ………..,
ؤ ؤ ند د د د د د د د ؤ
ا ر /ب ص د د د د د د د د ؤ  .د د د د د د د د
under our responsibility and commit that it will be
.م د د لن ؤ د دد.ؤرمد ددت ش ؤ ؤأل د درا ؤا بعث د د ؤ د د ؤ د دد.ؤ د ددت ؤused by the members of the campaign only, and it
ب عهد د د د ؤه ؤا ت د د د دد،ؤبهد د د د ؤ د د د د ؤ د د د د ؤ ند د د د ؤ ند د د د ؤ د د د د ت ؤ
will not be sold or used in any manner whatsoever
and the remaining quantities will be returned when
ع اؤا كض ؤا ضتب ؤ .ه ؤ.عؤا بعث ؤ لؤع ه ؤؤ
the campaign depart to their country.
د د د د د ددع ؤ ر .د د د د د د د ؤ
يد د د د د د د ؤا
نتعه د د د د د ددشؤبت د د د د د ددش ؤب د د د د د د د ؤ
& We also commit to submit to Saudi Food
ا ض د د ددش اؤ ود د د ددضمؤا ريد د د د شؤ ا ضمد د د ددته ؤ ا ضت د د ددب ؤ د د د ددش ؤ
Drug Authority a list of control drugs and
عد د ددشؤانتهد د د سؤ د د د اؤا ند د د ؤ ؤ.مد د د لؤا هل د د د ؤا ع .د د د ؤ د د د ؤاسؤ
narcotics, including the stock, used, and the
remaining quantity after the end of the Hajj period
ا د د ددش اسؤ.ب د د ددمؤا ض د د د د ا ؤ ضد د د د ؤنتعه د د ددشؤ ضمد د د د لن ؤا ك  .د د د د ؤ
عد دد.ؤاألزهد ددواؤا د د ؤا ضر د د ؤ  .د د ؤ د د ؤع له د د ؤ.د دد.ؤه د د سؤand before departure, we also commit to take full
responsibility for the accompanied medical
.ؤؤ
devices, and technical errors resulted from them.
ضد د د ؤنتعه د ددشؤ تع  .د ددشؤ .د ددعؤ د د د ؤ.عتض د ددشاؤ د د د ،ؤا د د د ؤ we also commit to take full responsibility to
ؤ عش ؤا ه ؤ رقؤغ ر ؤنظ  .ؤؤ
ا
Sign contract with approved medical waste
Company
مع ع ع علمم ع ععلعوق ع ععهعأن ع ععمعنعي مع ع ع عأ ن ع ععم ع نع ع ع ع ع ع ع عمع ع ع عمع ع ع ع
ز
With my full knowledge I am the
ز
عحملعودمعنعتنمع يمعذكرعأوال ع.ع
مغم رةعنعييقكةعف
undersigned that I will be prevented from
ز
ظيف:عع
نع صفعنع
leaving the Kingdom if I do not comply with
نال :عع
the above.
Job title:
رم عنعج نز:عع
ز
Name:
نعتيدعنالعكتون:عع
ر
Passport number:
رم عنعج نل:عع
E-mail:
نع مي :عع
Mobile number:
نعخ :عع
Signature:
Stamp:
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التعهد املطلوب تقديمه مع الطبيب املر افق للحملة
Commitment

تعهد
ؤ د د د د د د د د ؤاأل يد د د د د د د د ؤ
نتعه د د د د د د ددشؤنن د د د د د د دد.ؤ
األزهد د د د د د ددواؤ ا ضمد د د د د د ددت و .ؤا د د د د د د د ؤا ضمد د د د د د ددت اؤ.د د د د د د دد.ؤ
ؤ ؤ يد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ؤ نض د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ؤ
ؤ د د دد.ؤرم د د ددت ش ؤ ؤأل د د د درا ؤا بعثد د د د ؤ
د د د ؤ ن د د د ؤ.م د د د لن ؤ د د دد.ؤ د د ددت ؤب عه د د د ؤه ؤا ت د د د دد،ؤ
بهد د د ؤ د د د ؤ د د د ؤ ند د د ؤ ه ؤ د ددت ؤ عد د د اؤا ضت د ددب ؤ .هد د د ؤه ؤ
ا ت د د مؤه ؤا ضم د ددت ش ؤ زضل د ددعؤا ع د د ا ؤ .د ددعؤا بعث د د ؤ د د د لؤ
ع ه ؤؤ
د د د د ددع ؤ ؤر .د د د د د د ؤ
يد د د د د د ؤا
نتعه د د د د ددشؤبت د د د د د ددش ؤب د د د د د د ؤ
ا ض د د ددش اؤ ود د ددضمؤا ري د د د شؤ ا ضمد د ددته ؤ ا ضتد د ددب ؤ د د ددش ؤ
عد ددشؤانته د د سؤ د د اؤا ن د د ؤ ؤ.م د د لؤا هل د د ؤا ع  .د د ؤ د د اسؤ
ا د د ددش اسؤ.بد د ددمؤا ض د د د ا ؤ ض د د د ؤنتعهد د ددشؤ ضم د د د لن ؤا ك  .د د د ؤ
ع د د دد.ؤاألزه د د ددواؤا د د د د ؤا ضر د د د د ؤ .د د د د ؤ د د د د ؤع لهد د د د ؤ.د د د دد.ؤ
ه سؤ .ؤؤ
ؤ
ا يمؤا ظ ؤ:ؤ
ؤ:ؤ
ا
 .ؤا از:ؤؤ
ا ر يشؤا ك ن:ؤؤ
 .ؤا ال:ؤؤ
ا ت .لع:ؤ

We ………….. Pledge that the
Medications and medical devices and
materials, which are imported from ………..
belong to campaign of ….... , and commit that
it will be used by the members of the campaign
only, and under our responsibility, and it will
not be sold or used in any manner whatsoever
and the remaining quantities, damaged, and
used products, and all packages will be
returned when the campaign depart to their
country.
& We also commit to submit to Saudi Food
Drug Authority a list of control drugs and
narcotics, including the stock, used, and the
remaining quantity after the end of the Hajj
period and before departure, we also commit to
take full responsibility for the accompanied
medical devices, and technical errors resulted
from them.
Job title:
Name:
Passport number:
E-mail:
Mobile number:
Signature:
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قائمة السلع الغذائية املمنوع استيرادها* وفقا لبنود التعرفة الجمركية
البند

رقم النظام
املنسق

0203
02031100
02031200
02031900
02032100
02032200
02032900
0205
02050090
0206
02063000
02064100
02064900
0208
02089091
0209

02091000
0210

02101100

الصنف
لحوم فصيلة الخنازير ،طازجة أو مبردة أو مجمدة.
طازجة أو مبردة او مجمدة:
ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح
أفخاذ وأكتاف وقطعها بعظمها
 --غيرهاذبائح كاملة وأنصاف ذبائح
أفخاذ وأكتاف وقطعها بعظمها
غيرها
لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنغال طازجة أو مجمدة أو مبردة
 --غيرهاأحشاء وأطراف صالحة لألكل من فصائل األبقار والخنازير والضأن واملاعز والخيل
والحمير والبغال والنغال ،طازجة أو مبردة أو مجمدة.
-من فصيلة الخنازيرطازجة او مبردة-أكباد-غيرهالحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل طازجة أو مبردة أو مجمدة
---افخاذ ضفادعشحم خنزير صرف وشحم طيور دواجن ،غير مستخلص باإلذابة أو بطرق
االستخالص االخرى طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحا أو في ماء مملح أو مجففا أو
مدخنا
من خنزيرلحوم وأحشاء وأطراف صالحة لألكل مملحة أو ماء مملح مجففة أو مدخنة دقيق
ومساحيق صالحة لألكل من لحوم وأحشاء أو أطراف.
لحوم فصيلة الخنازير
أفخاذ وأكتاف وقطعها وعظمها
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02101200
02101900
0908
09081100
09081200
09082100
09082200
1207
12079100
12079910
12079920
1211
12113000
12114000
12119020
12119060
1302
13021100
13021910
1501

صدور يتخللها شحم وقطعها
-غيرهاجوز الطيب وبسباسته وحب الهال (قاقلة)
جوز الطيب غير مجروش وال مسحوق
جوز الطيب مجروش أو مسحوق
بسباسة جوز الطيب غير مجروشة وال مسحوقة
بسباسة جوز الطيب مجروشة أو مسحوقة
أثمار وبذور زيتية أخر وإن كانت مكسرة
-بذورخشخاش-خشخاش-بذورقنب"نباتات وأجزاءها،
ـ أوراق الكوكا…
ـ قش خشخاش…
ـ ـ ـ خشخاش أسود
ـ ـ ـ قنب هندي
عصارات وخالصات نباتية،
عصارات وخالصات نباتية:
ـ ـ أفيون……
-غيرها--حشيششحوم خنزير (بما فيها دهن الخنزير
دهن خنزير
الصنف

15011000
البند رقم النظام
املنسق
 15012000شحوم خنزير أخر
ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير
1503
 15030011ـ ـ ـ من خنزير……
 15030021ـ ـ ـ من خنزير………
 15030091ـ ـ ـ من خنزير
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1518
15180011
1601
16010010
1602
16024100
16024200
16024900
16029030
1704
17049080
1806
18063110
18063210
22030000 2203
2204
22041000
22042100
22042900
22043000
2205
22051000
22059000
22060000 2206

زيوت ودهون وشحوم حيوانية
-من خنزيرسجق (غليظ أو رفيع) ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم
حيواني؛ محضرات غذائية أساسها هذه املنتجات
"ـ ـ ـ من خنزبرأو دم حيواني
محضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني
فخذ الخنزير وقطعه..
كتف الخنزير وقطعه
غيره ــا بما فيها املخاليط..
محضرات من دم الحيوانات..
مصنوعات سكرية (بما فيها الشوكالته البيضاء) ،ال تحتوي على الكاكاو
ـشوكالته بيضاء محتوية على كحول.
شوكالته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو
محشوة تحتوي على كحول
غير محشوة تحتوي على كحول
جعة بيرة مصنوعة من شعير الناشط (امللت)
نبيذ من عنب طازج بما في ذلك االنبذة املقواة بالكحول؛ سالفه العنب عدا الداخل
منها في البند 20.09
نبيذ فوار
أنبذه أخر ،سالفه عنب منع أو أوقف اختمارها بإضافة كحول في أوعية ال تزيد سعتها
عن  2لتر.
أنبذه أخر ،سالفه عنب منع أو أوقف اختمارها بإضافة كحول غيره.
أنبذه أخر ،سالفه عنب منع أو أوقف اختمارها بإضافة كحول أنواع أخر من سالفه
العنب
فيرموث وأنبذه أخر من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية
في أوعية التزيد سعتها عن  2لتر
غيرها
مشروبات مخمرة أخر (شراب تفاح أو كمثرى أو عسل مثال)؛ مخاليط مشروبات
مخمرة ومخاليط مشروبات مخمرة مع مشروبات ال كحولية غير داخلة أو مذكورة في
مكان آخر.
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2207
22072090
2208
22082000
22083000
22084000
22085000
22086000
22087000
22089090
23070010

كحول ايثيل غير معطل ال يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن  %80حجما؛ كحول
ايثيل معطل وغيره من املشروبات الروحية املعطلة املحولة ،من أي عيار كان".
كحول ايثيل معطل وغيره من املشروبات الروحية املعطلة من أي عيار كان :غيره.
كحول ايثيل غير معطل يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن  %80حجما؛ مشروبات
روحية ومشروبات كحولية معطرة (ليكور) ومشروبات روحية أخر.
مشروبات كحولية ناتجة عن تقطير النبيذ أو تفل العنب
ويسكي
روم ومشروبات روحية أخر ناتجة عن تقطير منتجات قصب السكر املخمرة.
جن وجنيفا.
فودكا
مشروبات كحولية معطرة (ليكور)
غيره...
رواسب نبيذ.

*املصدر :مصلحة الجمارك السعودية ،كتاب التعريفة الجمركية الطبعة الخامسة عشر1433هـ2012-م.
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