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للحصـــول على خطاب نقل الكفالة 
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تعريف / المجال ونطاق التطبيق

آليـــة الحصـــول علـــى خطـــاب نقـــل الكفالـــة للمنشـــآت 

العاملة بمجال األجهزة والمنتجات الطبية

رحلـــة المســـتثمر للحصـــول علـــى خطـــاب نقـــل الكفالة 

للمنشآت العاملة بمجال األجهزة والمنتجات الطبية

الشـــروط والمســـتندات للحصـــول علـــى نقـــل الكفالـــة



مقدمة
الغـــرض مـــن هذا الدليل هو توضيح متطلبات الحصول على خطاب نقل الكفالة 

للمنشآت العاملة بمجال األجهزة والمنتجات الطبية.

تعريف المستثمر: 
فـــرد أو مجموعــــة أفـــــــراد (شركـــة) الراغب/الراغبـــــــة فــــي االستثمـــار فـــــي مجـــال األجهــــزة 

أو المنتجات الطبية.

المنشأة:
أي كيان قانوني يزاول نشاطًا في المملكة يتعلق باألجهزة والمنتجات الطبية ويشمل تصنيع 

و/ أو طرح الجهاز/المنتج الطبي للتسويق و/ أو توزيعه أو تمثيل المصّنع.

مقدم الطلب:
الشخص الموجود في المملكة والمسئول عن توفير المعلومات لغرض ترخيص منشأة. 

المجــال ونـطاق التـطبيق: 
للمنشآت  الكفالة  نقل  خطاب  الحصول  في  يرغب  الذي  المستثمر  على  الدليل  هذا  يسري 

استيفاء  بعد  الهيئة وذلك  تحت مظلة  تقع  التي  الطبية  والمنتجات  األجهزة  بمجال  العاملة 

كافة المستندات والمتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية المعنية وهي على النحو التالي:

الفصــــــل األول

الهيئة العامة 
للغذاء والدواء

وزارة
التجــــــــارة

وزارة 
االستثمــــار

مكتـــــــب
العمل

وزارة
الداخليـــــة

يمكن االطالع على أنشطة ISIC  التي 
ينطبـــق عليها هـــذا الدليل عـــن طريق 

الموقع االلكتروني للهيئة 

 *

3



آليـــة الحصـــول علـــى الموافقـــة علـــى نقـــل الكفالة للمنشـــآت العاملـــة بمجال 
األجهزة والمنتجات الطبية 

المـــدة المتوقعـــة للحصول على خطـــاب نقل الكفالة للمنشـــآت العاملة 
بمجال األجهزة والمنتجات الطبية:

يقوم مقدم الطلب بتعبئة نموذج طلب نقل الكفالة.

تقديـــم النموذج والمســـتندات المطلوبة لقســـم االتصاالت اإلدارية في الهيئـــة العامة للغذاء 

والدواء والحصول على رقم وارد للمعاملة.

الحصول على خطاب الموافقة على نقل الكفالة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء. 

يتم منح المنشأة بالموافقة على نقل الكفالة مباشرة بحيث يتم دراسة طلب المنشأة ومن 

ثم الحصول على خطاب الموافقة من قبل الهيئة.

الفصــل الثاني
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رحلة المستثمـــر للحصـــول على نقــــل الكفالــــة للمنشــــآت العاملـــة بمجال 
األجهزة والمنتجات الطبية

الحصول على خطاب الموافقة على نقل الكفالة

تقديم النموذج والمستندات المطلوبة لقسم االتصاالت اإلدارية والحصول 
على رقم للمعاملة 

دراسة
طلب المنشأة 

إصدار الترخيص 
المباشر 

تعبئة نموذج طلب نقل الكفالة مع ارفاق المستندات المطلوبة:

خطاب طلب نقل كفالة مقدم من المنشأة وموجة إلدارة ترخيص المنشآت. 

رخصة (اســـتيراد/توزيع) منشـــآت األجهـــزة والمنتجات الطبيـــة للكفيل الجديد 
تكون سارية المفعول.

خطاب من الكفيل السابق بعدم الممانعة على نقل المكفول ويكون مصدقًا 
من الغرفة التجارية.

صورة من اإلقامة سارية المفعول.

صورة من ترخيص مزاولة المهنة للمكفول سارية المفعول.

إرفاق أي مبررات أو مستندات تدعم طلب التأييد.

صورة من بطاقة التسجيل المهني للمكفول سارية المفعول.

تقرير حديث من مكتب العمل يوضح المهنة للعاملين وأعدادهم السعوديين 
وغير السعوديين لدى الكفيل الجديد.

وصـــف وظيفـــي للوظيفة التي ســـيتم تعيين المرشـــح عليها علـــى أن يتضمن 
اإلدارة والقسم التي تندرج تحتها هذه الوظيفة.
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الشروط والمستندات للحصول على نقل الكفالة

الشروط والمستندات:
تعبئة نموذج طلب نقل الكفالة مع ارفاق المستندات المطلوبة وهي كالتالي:

خطاب نقل كفالة مقدم من المنشأة وموجة إلدارة ترخيص المنشآت

رخصـــة (اســـتيراد/توزيع) منشـــآت األجهـــزة والمنتجـــات الطبيـــة للكفيـــل الجديـــد تكون ســـارية 

المفعول

خطـــاب من الكفيل الســـابق بعـــدم الممانعة علـــى نقل المكفـــول ويكون مصدقًا مـــن الغرفة 

التجارية.

صورة من اإلقامة سارية المفعول.

صورة من ترخيص مزاولة المهنة للمكفول سارية المفعول.

إرفاق أي مبررات أو مستندات تدعم طلب التأييد.

صورة من بطاقة التسجيل المهني للمكفول سارية المفعول.

تقرير حديث من مكتب العمل يوضح المهنة للعاملين وأعدادهم السعوديين وغير السعوديين 

لدى الكفيل الجديد.

وصف وظيفي للوظيفة التي سيتم تعيين المرشح عليها على أن يتضمن اإلدارة والقسم التي 

تندرج تحتها هذه الوظيفة.

الفصـــل الثالث
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