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 الفصل األول 
 مقــدمـــة

 إلى نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر باملرسوم امللكي الكريم رقم )م/
ً
هـ، 25/1/1428( وتاريخ 6استنادا

وما نصت عليه املادة الخامسة من النظام " أن تباشر الهيئة جميع املهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية 

وب تحقيقها ... إلخ"، حيث تضمنت املهمات التنظيمية في الالزمة لتحقيق أغراضها املنوطة بها واألهداف املطل

( أن "تضع الهيئة األسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي واالشتراطات الصحية الواجب 4الفقرة رقم )

 توافرها في املرافق واملصانع وتشمل املنشآت الغذائية والعاملين فيها ومرافق ومصانع املياه". 

واملياه املعبأة  الذي يهدف إلى توضيح جميع اإلجراءات املتعلقة بترخيص مصانع األغذية تم إعداد هذا الدليل

ة )للمصانع التي تقع داخل املبدئي املوافقةاملحلية والضوابط املحددة لذلك بما فيها شروط الحصول على  والثلج

 هائي ملزاولة النشاط.والترخيص الن النطاق البلدي(
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 الثانيالفصل 
 التـعاريـف 

 يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردت في الدليل املعاني املبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك.

 املستثمر:

فرد أو مجموعة أفراد )شركة( الراغب/الراغبة في االستثمار وإقامة مصنع في مجال تصنيع أو تعبئة املواد الغذائية 

 لج سواًء كان سعودي الجنسية أو خليجي أو أجنبي.واملياه املعبأة والث

 مصنع أغذية:

مبنى أو مباني مجتمعة أو متفرقة أو جزء منها تستعمل إلنتاج وتشغيل وتصنيع وتعبئة وتداول وتخزين خاماته 

 ومنتجاته كما تشمل املنطقة املحيطة التي تخضع لرقابة املصنع.

 مصانع املياه املعبأة:

 صالحة للشرب، وتعبأ في عبوات صحية متباينة في سعاتها ومحكمة الغلق املنشآت الصناعية ا
ً
لتي تنتج مياها

 ومستوفية للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بمياه الشرب املعبأة وبطاقة املواد الغذائية املعبأة.

 مصانع الثلج:

 املنشآت الصناعية التي تحّول املياه إلى ثلج صالح لالستهالك اآلدمي.

 لترخيص الفني )ترخيص مزاولة النشاط(:ا

الترخيص الذي تصدره الجهة املختصة إلقامة مصنع أغذية أو مصنع مياه معبأة أو ثلج بعد االطالع على التصاميم 

 الفنية والهندسية، وإقرار طرق التصنيع والتعبئة.

 الترخيص البلدي:

 مصنع أغذية. الترخيص الذي تصدره وزارة الشئون البلدية والقروية إلنشاء
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 الفصل الثالث
 املجــال ونـطاق التـطبيق

يسري هذا الدليل على املستثمر الذي يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط ملصنع أغذية أو مصنع مياه 

( التي تقع تحت مظلة الهيئة، حيث ُيمكن هذا الترخيص املصنع من ISICمعبأة أو مصنع ثلج لألنشطة الصناعية)

اإلنتاج والبيع في األسواق املحلية واستيراد املواد الخام للتصنيع، ويصدر هذا الترخيص بعد استيفاء كافة 

 املستندات واملتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية املعنية وهي على النحو التالي:

 الهيئة العامة للغذاء والدواء.

 وزارة الشئون البلدية والقروية. -

 والزراعة. وزارة البيئة واملياه -

 وزارة التجارة واالستثمار -

 الهيئة العامة لالستثمار. -

 وزارة الصناعة والثروة املعدنية. -

 الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. -

 مدينة امللك عبدهللا االقتصادية. -

 .الهيئة امللكية للجبيل وينبع -

 

 

 

 

 

 

 

 
 ينطبق عليها هذا الدليل عن طريق املوقع االلكتروني للهيئة  التي ISICيمكن االطالع على أنشطة *

.pdf0EconomicActivitiesSFDA_/07-2020https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/  
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 الفصل الرابع
 لرحلة للحصول على ترخيص مزاولة نشاطمسار ا

 تختلف مسار رحلة املستثمر للحصول على ترخيص مزاولة نشاط بناًء على موقع انشاء املصنع. -1

  املناطق الصناعية التابعة لوزارة  أحدفي املصنع  إقامةحيث يتوجب على املستثمر الراغب في

أو على أرض زراعية يتوفر بها مواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية او  الشئون البلدية والقروية

 الحكومية املعنية وهي:  الجهات الحصول على التراخيص الالزمة منإنتاج حيواني أو زراعي 

   )للحصول على املوافقة الخاصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية صادرة )رخصة البلدية

  (181قرار مجلس الوزراء رقم )يه بناء على ما نص علباملوقع 

  )املدني. من الدفاعصادر )تصريح الدفاع املدني 

  االدارة العامة لتنظيم  -وزارة البيئة واملياه والزراعة)موافقة مصدر املياه والتخلص من الرجيع( من

 ."فقط ملصانع املياه املعبأة والثلج("املياه 

  )الصناعة والثروة املعدنية.وزارة من صادر )الترخيص الصناعي النهائي 

  أما في حال إقامة املصنع داخل إحدى املدن الصناعية او االقتصادية او الهيئة امللكية للجبيل

يتوجب عليه الحصول على املوافقة على املوقع وكذلك التراخيص الالزمة من  وينبع فإن املستثمر 

 الجهات الحكومية املعنية وهي: 

  .رخصة تشغيل( صادرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية( 

 االدارة العامة  -)موافقة مصدر املياه والتخلص من الرجيع( صادرة من وزارة البيئة واملياه والزراعة

 لتنظيم املياه "فقط ملصانع املياه املعبأة والثلج(".

 لصناعة والثروة املعدنية.)الترخيص الصناعي النهائي( صادر من وزارة ا 

 

بعد حصول املنشأة على موافقات الجهات الحكومية املعنية يقوم املستثمر بإنشاء وتجهيز املصنع مع  -2

ضرورة تطبيق االشتراطات الفنية الواردة في الدليل االرشادي لالشتراطات الفنية )يمكن الحصول على 

الجهة املناحة للموقع مثل وزارة الشئون البلدية الدليل عبر الرابط ادناه( باإلضافة إلى اشتراطات 

 والقروية أو املدن الصناعية أو االقتصادية.

 
 

.pdf10-11-food/10-2020https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/  

https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-10/food-11-10.pdf
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النظام اإللكتروني لتسجيل وترخيص املنشآت واملنتجات الغذائية املحلية بعد إرفاق جميع التسجيل في  -3

 (.1املوافقات من الجهات الحكومية املعنية واملذكورة في البند رقم )

 الحصول على املوافقة النهائية )ترخيص مزاولة النشاط( من الهيئة العامة للغذاء والدواء. -4
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ترخيص مزاولة نشاطعلى  مسار الرحلة للحصول  

 إنشاء املصنع 

  املوافقة على املوقع

املدن الصناعية او االقتصادية او امللكيةالجهة املعينة )وزارة الشئون البلدية والقروية /   
 

املصانع التي سوف تقام داخل احدى املدن الصناعية  املصانع التي سوف تقام داخل نطاق القطاع البلدي

 او االقتصادية او امللكية
 

 

 الحصول على الترخيص الصناعي النهائي

املعنية/ وزارة الصناعة والثروة املعدنيةالجهة   

 

 إصدار املوافقة النهائية )ترخيص مزاولة النشاط(

  الجهة املعنية/ الهيئة العامة للغذاء والدواء

 

 

املدن الصناعية او االقتصادية او امللكيةالجهة املعنية/ الحصول على رخصة تشغيل   

الشئون البلدية والقرويةالحصول على ترخيص بلدي الجهة املعنية/   
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 الفصل الخامس
 إصدار ترخيص مزاولة النشاط )الترخيص النهائي(

 
 شروط الحصول على ترخيص مزاولة النشاط:

التراخيص واملوافقات الالزمة من الجهات الحكومية ذات العالقة املذكورة في الفصل الحصول على  -1

 الرابع.

 الــــــفــــــنــــــيــــــة  تــــــطــــــبــــــيــــــق االشـــــــــــــــــتــــــراطــــــات الــــــفــــــنــــــيــــــة الــــــواردة فــــــي الــــــدلــــــيــــــل االرشـــــــــــــــــادي لــــــالشـــــــــــــــــتــــــراطــــــات

10.pdf-11-10/food-ov.sa/sites/default/files/2020https://www.sfda.g 

 االلتزام باملواصفات القياسية التالية: -2

م( الخاصة "بالشروط الصحية في مصانع األغذية  21/1984املواصفة القياسية الخليجية رقم ) -

 والعاملين بها".

 الغذائية املعبأة".م( الخاصة " ببطاقة املواد 9/2013املواصفة القياسية الخليجية رقم ) -

م( الخاصة "باشتراطات مخازن حفظ املواد الغذائية 168/1994املواصفة القياسية الخليجية رقم ) -

 الجافة واملعبأة".

االلتزام باملواصفات القياسية واللوائح الفنية املتعلقة املعتمدة والخاصة باملنشأة واملنتجات  -

ملواصفات واللوائح الفنية املعتمدة سواًء عبر املوقع الغذائية املراد إنتاجها ويمكن الحصول على ا

أو عن طريق املوقع اإللكتروني للهيئة  www.gso.org.saاإللكتروني لهيئة التقييس الخليجية 

 .www.saso.gov.saالسعودية للمواصفات واملقاييس والجودة 

 ى ترخيص مزاولة النشاط:آلية التقديم بطلب الحصول عل

 بإتباع الخطوات التالية: 
ً
 يتم التقديم على ترخيص مزاولة النشاط إلكترونيا

  =https://frcs.sfda.gov.sa/Account/RegisterAccount.aspx?enc=YmnZnGScyVIالدخول على رابط الخدمة التالي:  .1

https://frcs.sfda.gov.sa/Login.aspx 

 .تعبئة الطلب ونموذج التفويض .2

 الحساب.استالم رمز التفعيل الخاص بالحساب عبر البريد اإللكتروني ومن ثم تفعيل  .3

 القيام بإكمال كافة املعلومات في نموذج تسجيل املنشأة الغذائية بخطواتها السبعة: .4

 

https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-10/food-11-10.pdf
http://www.saso.gov.sa/
https://frcs.sfda.gov.sa/Account/RegisterAccount.aspx?enc=YmnZnGScyVI
https://frcs.sfda.gov.sa/Login.aspx
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 الخطوة األولى: معلومات املنشأة. -

 الخطوة الثانية: عنوان اإلدارة الرئيسية. -

 الخطوة الثالثة: نشاطات املنشأة. -

 الخطوة الرابعة: معلومات اإلنتاج. -

 اء.الخطوة الخامسة: أنظمة سالمة الغذ -

 الخطوة السادسة: املستندات الرسمية. -

 الخطوة السابعة: املوافقة. -

 يتم إرسال طلب تسجيل املنشأة الغذائية عبر النظام. .5

 القيام بإكمال كافة املعلومات في نموذج تسجيل املنتجات الغذائية. .6

 

 املستندات املطلوبة في النظام اإللكتروني:

املطلوبة في الخطوة السادسة عند التسجيل في النظام اإللكتروني وهي يجب استكمال جميع املستندات الرسمية 

 كالتالي:

 خريطة املوقع. .1

 مع الترخيص الصناعي لألنشطة املعنية بها الهيئةمطابق و  الصالحية ساري ي صورة من الترخيص البلد .2

ساري  الصناعيأو صورة من الترخيص  / الصناعية خارج املدنإذا كان املوقع  النهائي ساري الصالحية

 إذا كان املوقع داخل املدن الصناعية. الصالحية

 .ملصنع املياه املعبأة و ثلج ارفاق موافقة وزارة البيئة واملياه والزراعة .3

عة قصورة من رخصة الدفاع املدني للمصانع الواقعة خارج املدن الصناعية او رخصة تشغيل للمصانع الوا .4

 سارية الصالحية.داخل املدن الصناعية واالقتصادية 

 في حالة الوكالة التجارية يلزم إحضار صورة من الوكالة التجارية مصدقة من الغرفة التجارية. .5

 صورة من الهوية الوطنية أو سجل االسرة أو جواز السفر أو اإلقامة للشخص املفوض. .6

 إقرار موقع من صاحب املنشأة ومصدق من الغرفة التجارية يخول فيه الشخص املفوض. .7

 رة من الوكالة الشرعية أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية للشخص املسؤول.صو  .8
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 املقابل املالي:رسوم 

تستوفي الهيئة املقابل املالي نظير الخدمات التي تقدمها في مجال تسجيل وترخيص وتفتيش مصانع األغذية 

 ومصانع املياه املعبأة ومصانع الثلج املحلية وذلك على النحو التالي: 

 

 املقابل املالي
 الخدمة

 فئة أ فئة ب فئة ج

لاير 1000  تسجيل وترخيص مصنع أغذية أو مياه معبأة أو مصنع ثلج. 

لاير 1000 لاير 2000  لاير 3000   رسوم التفتيش ملصنع أغذية أو مصنع مياه معبأة أو مصنع ثلج. 

 

 طريقة احتساب الرسوم:

 يتم استيفاء رسوم إصدار رخصة مزاولة النشاط حسب فئة املصنع وعدد السنوات للترخيص. 

عدد السنوات( بحد × لاير( + )رسوم التفتيش حسب الفئة  1000رسوم الترخيص= )رسوم التسجيل والترخيص 

 سنوات. 3أدني سنة واحدة وبحد اقص ى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 11 

 الخطورة:آلية ترخيص املصانع حسب درجة 

بعد التسجيل في النظام االلكتروني لتسجيل وترخيص املنشآت الغذائية تتم مراجعة الطلب واالطالع على 

األنشطة املذكورة في الترخيص الصناعي والتي من خاللها يتم تحديد درجة خطورة املصنع حسب الدليل الوطني 

م تحديدها من قبل الهيئة " لالطالع على األنشطة زك" ودرجة خطورة كل نشاط والتي تلألنشطة االقتصادية "االي

 التي تقع ضمن اختصاص

 الهيئة ودرجة خطورتها يرجى الضغط على الرابط التالي: 

.pdf0EconomicActivitiesSFDA_/07-2020https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/  

 

 

/ املنشآت ذات األنشطة منخفضة الخطورة:
ً
 أوال

يتم إصدار ترخيص مزاولة النشاط ملصانع األغذية منخفضة الخطورة مباشرة بعد اكتمال التسجيل في النظام 

 للتأكد من تطبيق املصنع لالشتراطات الفنية االلكتروني وتسديد املقابل املالي 
ً
على أن تتم عملية التفتيش الحقا

 وسحب العينات لعمل التحاليل املخبري.

/ املصانع متوسطة وعالية الخطورة:
ً
 ثانيا

 متوسطة وعالية الخطورة  املعبأة والثلج يتم إحالة طلبات ترخيص مزاولة النشاط للمصانع األغذية واملياه

 للتأكد من تطبيق املنشأة لالشتراطات الفنية. إلى التفتيش

 والحصول  لدى الهيئة املعتمدة الخاصة املختبرات احدى في املخبري  التحليل بإجراء القيام املصنع على يجب 

التفتيشية. يمكن الحصول على قائمة املختبرات الخاصة املعتمدة  بالزيارة القيام قبل االختبارات نتائج على

 التالي:عبر الرابط 
list-establishments-https://www.sfda.gov.sa/ar/licensed  

  يقوم املصنع بتزويد فريق التفتيش بصورة من نتائج التحاليل املخبرية للمنتجات التي يقوم بإنتاجها في

 املصنع.

 تصنع التي من املنتجات % 80 فقط( وتحليل املخبري  التحليل اإلنتاج( لغرض خطوط غيلبتش املصنع يقوم 

 .الزيارة وقت املصنع داخل

 غير املنشاة أن املخبري  التحليل نتائج وفي حال أظهرت الهيئة ملختبرات وإرسالها عينات يحق للمفتش سحب 

والعقوبات. يمكن االطالع على قائمة املخالفات حسب قائمة املخالفات  الالزمة االجراءات يتم اتخاذ مطابقة

 pdf2102018https://www.sfda.gov.sa/ar/food/about/regulations/Documents/Food. والعقوبات على الرابط التالي:

 

https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-07/EconomicActivitiesSFDA_0.pdf
https://www.sfda.gov.sa/ar/licensed-establishments-list
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/about/regulations/Documents/Food2102018.pdf
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 الترخيص النهائي مدة الحصول على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في النظام االلكتروني فتح حساب  

عمليوم    

 تسجيل منشأة 

عمليوم   

 تفتيش المنشأة

أيام  5 – 3من   

 منخفض الخطورة متوسط وعالي الخطورة

عمل اصدار المقابل المالي يومين  

 اصدار الترخيص

عمليوم   
عمل اصدار المقابل المالي يومين  

 اصدار الترخيص

عمليوم   
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 السادسالفصل 

 تجديد ترخيص مزاولة النشاط

/
ً
 آلية تجديد ترخيص مزاولة النشاط: اوال

  http://sfda.sa/nnjzhaعن طريق االتصاالت اإلدارية أو عبر منصة )ننجزها( من خالل الرابط:  تقديم خطاب رسمييتم 

 التالية:تجديد الترخيص مع ارفاق املستندات بطلب 

  النهائي ساري الصالحيةالترخيص الصناعي. 

  ساري الصالحية للمصانع الواقعة خارج املدن الصناعية -تصريح الدفاع املدني. 

 ساري الصالحية للمصانع الواقعة داخل املدن الصناعية - رخصة تشغيل مصنع. 

  مزاولة النشاط الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء املراد تجديدهارخصة. 

 .PDFن تكون جميع املرفقات بصيغة أعلى 

 

/ مسار تجديد ترخيص مزاولة نشاط:
ً
 ثانيا

  طلب التجديد من قبل الشركة.تقديم يتم 

 .يتم تحويل طلب التجديد الى التفتيش 

  للتجديد.بعد موافقة التفتيش يصدر مقابل مالي 

 .يرسل املقابل املالي للمنشأة عن طريق البريد االلكتروني 

 .تقوم املنشأة بالسداد وتزويد الهيئة بوصل السداد 

 .يتم اصدار الترخيص الجديد للمنشأة 

 

 

 

 

 

 

 تقديم طلب التجديد

عمليوم   
  اصدار المقابل المالي

 يومين عمل
 اصدار الترخيص

عمليوم   

http://sfda.sa/nnjzha
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 السابعالفصل 
 إضافة خطوط اإلنتاجأو توسعة 

 

ضافة خطوط إنتاج الحصول على إيجب على مصانع االغذية واملياه املعبأة والثلج الراغبة في توسعة املنشأة أو 

الفعلي قبل  باإلنتاجالبدء  موافقة الهيئة قبل القيام بأعمال التوسعة أو االضافة، كما يجب على املصنع عدم

.
ً
  أخذ موافقة الهيئة وإضافة النشاط في الترخيص في حال عدم وجوده مسبقا

 

 :الية الحصول على املوافقة -

 إضافة خطوطبتوسعة املنشأة أو  تتقدم املنشأة بخطاب رسمي للهيئة توضح رغبتها 

  نتاج جديدة مع ارفاق املستندات التالي:إ

 اإلقرار منويمكن الحصول على  التوسع او االضافة باشتراطاتإقرار االلتزام  -

   /73862https://www.sfda.gov.sa/ar/forms التالي:خالل الرابط 

 توضيحية للتوسعة أو إضافة خطوط االنتاج.الرسومات الهندسية ال  -

  .تقوم الهيئة بدراسة الطلب 

  عبر البريد االلكتروني. على املنشأة باملوافقة من عدمهاالرد 

 او اإلضافة. ةالتوسع أعمال يقوم املصنع بتنفيذ 

  رسمي عن طريق االتصاالت بخطاب و اإلضافة تقوم املنشأة بإبالغ الهيئة أبعد االنتهاء من التوسعة

 تم االنتهاء من االعمال. بأنه  http://sfda.sa/nnjzha  اإلدارية أو عبر منصة )ننجزها( من خالل الرابط:

 لدى الهيئة املعتمدة الخاصة املختبرات احدى في املخبري  التحليل بإجراء القيام املصنع على يجب 

قائمة املختبرات التفتيشية. يمكن الحصول على  بالزيارة القيام قبل االختبارات نتائج على والحصول 

 الخاصة املعتمدة عبر الرابط التالي:
list-establishments-https://www.sfda.gov.sa/ar/licensed   

 للمواصفات القياسية.أعمال التوسعة او اإلضافة  مطابقةتأكد من لل بالتفتيش على املنشأة تقوم الهيئة 

 .بعد موافقة التفتيش تقوم الهيئة بإبالغ املنشأة للبدء بعملية اإلنتاج الفعلي 

 

 

 

https://www.sfda.gov.sa/ar/forms/73862
http://sfda.sa/nnjzha
https://www.sfda.gov.sa/ar/licensed-establishments-list
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 الثامنالفصل 
 آلية نقل ملكية او تغيير موقع املصنع

 :آلية نقل امللكية ملصنع قائم 

 تقديم خطاب الى الهيئة بنقل امللكية للمصنع. -1

 .الترخيص املبدئياملستندات املطلوبة لتقديم طلب ارفاق  -2

 يتم اصدار ترخيص مبدئي للحصول على موافقات الجهات الحكومية املذكورة في الفصل الرابع. -3

 اتباع الخطوات املذكورة في الفصل السادس للحصول على ترخيص مزاولة نشاط. -4

 املستندات املطلوبة لتقديم طلب الترخيص املبدئي:

 

 صورة اإلقامة )للمستثمر األجنبي(.الوطنية للسعوديين أو  الهوية من صورة -1

 صورة من الترخيص الصناعي املبدئي للنشاط. -2

 صورة من الترخيص االستثماري )في حالة املستثمر األجنبي(. -3

 .الهيئة لدى الطلب الوطنية/ اإلقامة للشخص املفوض بمتابعة الهوية من صورة -4

ض بمتابعة الطلب لدى الهيئة للشخص املفو  التجارية الغرفة من مصدق نموذج التفويض من صورة -5

 مصدق من الغرفة التجارية.

 صورة من عقد املبايعة. -6

 العنوان الوطني. -7

 

 :آلية تغيير موقع مصنع أغذية 

يتم التعامل مع جميع طلبات تغيير موقع مصنع األغذية على أنها طلب ترخيص منشأة أغذية جديدة وتسري عليها 

 والخامس والسادس( من هذا الدليل.اآللية الواردة في الفصول )الرابع 
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