Circular No. (14) 2021

2021 ) لسنة14( تعميم رقم
2021  مايو26 :التاريخ

Date: May 26, 2021

To All Medical Devices Companies and
Healthcare Facilities
Subject: importation fees enforcement

الى جميع شركات األجهزة الطبية ومنشآت الرعاية
الصحية
 تنفيذ رسوم االستيراد:الموضوع

The National Health Regulatory Authority
would like to alert all importers, medical
devices companies, and healthcare facilities
that based on the Resolution No. (24) for 2021
Amending some provisions of Resolution (20)
for 2016 on the definition of fees for private
healthcare facilities the enforcement of medical
device importation fees will be the imposition of
medical devices import services implemented
through OFOQ system, starting from Tuesday
1/6/2021.

تود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تنبيه جميع

The authority announces the workshop
regarding fee collection through the OFOQ
system on Thursday, May 27, 2021 at 1.30 pm.

المستوردين وشركات األجهزة الطبية ومنشآت الرعاية
 بتعديل2021 ) لعام24( الصحية وذلك أنه بنا ًء على القرار رقم
 بشأن تحديد فئات2016 ) لسنة20( بعض أحكام القرار رقم
رسوم المؤسسات الصحية الخاصة سيتم تنفيذ فرض رسوم
استيراد األجهزة الطبية ذلك من خالل برنامج أفق ابتداء من
.2021  يونيو1 اليوم الثالثاء الموافق

علما بان الهيئة تعلن عن ورشة العمل بخصوص تحصيل
الرسوم (المرفق في هذا تعميم) عبر نظام افق وذلك يوم
.ً ظهرا1.30  في تمام الساعة2021  مايو27 الخميس الموافق

Please scan the quick scanner QR below to
attend the workshop, and the workshop will be
recorded and added on the Authority's website

يرجى مسح الرمز االلكتروني ادناه لحضور الورشة وسوف

Your cooperation is highly appreciated in
improving health services in the Kingdom.

 ولكم جزيل الشكر والتقدير على تعاونكم،هذا ما لزم توضيحه

.يتم رفع رابط تسجيل الورشة على الموقع الهيئة

.الدائم في االرتقاء بالخدمات الصحية بالمملكة
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