
 

 

 اشعار زيارة  

 الغرض  تمت زيارة المنشأة وتبين بأن المنشأة مغلقة  

االجراء  1  )رابط تحميل نموذج طلب الزيارة بعد االشعار(تعبئة نموذج طلب الزيارة بعد االشعار   

الواجب 

 اتباعه 

 2 ارسال النموذج للبريد اإللكتروني للقسم المختص   

 3 أيام عمل من تاريخ الزيارة  3يلزم ارسال المستند في فترة أقصاها   

 في حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل على البريد اإللكتروني التالي  

 القطاع الشرقي  تفتيش الغذاء  تفتيش المبيدات واألعالف  تفتيش الدواء واألجهزة الطبية  متابعة العمليات 

 Followup.eastern@sfda.gov.sa   Epdmd@sfda.gov.sa   Pf.dmm@sfda.gov.sa  

 

food.dmm@sfda.gov.sa 

 وحدة األغذية 

  

 

water.dmm@sfda.gov.sa 

 وحدة مصانع المياه 

 

whs.dmm@sfda.gov.sa 

  وحدة المستودعات ومراكز توزيع  

 األغذية 

 القطاع األوسط  تفتيش الغذاء  تفتيش المبيدات واألعالف  تفتيش الدواء واألجهزة الطبية  متابعة العمليات 

followup_RUH@sfda.gov.sa 

 

dmdr.Inspection@sfda.gov.sa 
 

 pfi@sfda.gov.sa واملياهمصانع األغذية  التفتيش قسم IFWR@sfda.gov.sa 

  

 توزيع ومراكز  مستودعات قسم

 األغذية
CFW.insp@sfda.gov.sa 

 القطاع الغربي  تفتيش الغذاء  تفتيش المبيدات واألعالف  تفتيش الدواء واألجهزة الطبية  متابعة العمليات 

IFD.JED@sfda.gov.sa  dmdj.inspection@sfda.gov.sa  - FPI.Jeddah@sfda.gov.sa 

 

 إدارة تفتيش الغذاء واملبيدات

  

Wd.Jed@sfda.gov.sa 

 

قسم تفتيش مستودعات ومراكز 

 توزيع األغذية

ifwf@sfda.gov.sa 

 

 قسم تفتيش مصانع األغذية واملياه

 القطاع الشمالي  تفتيش الغذاء  تفتيش المبيدات واألعالف  تفتيش الدواء واألجهزة الطبية  متابعة العمليات 

ifutb@sfda.gov.sa DMDN.Inspection@sfda.gov.sa FPI.Tabuk@sfda.gov.sa FPI.Tabuk@sfda.gov.sa 

  

http://sfda.gov.sa/system/files/2021/SFDARequestVisitAfterNotice.pdf
http://sfda.gov.sa/system/files/2021/SFDARequestVisitAfterNotice.pdf
mailto:followup_RUH@sfda.gov.sa
mailto:dmdr.Inspection@sfda.gov.sa
mailto:pfi@sfda.gov.sa
mailto:CFW.insp@sfda.gov.sa
mailto:IFD.JED@sfda.gov.sa
mailto:dmdj.inspection@sfda.gov.sa
mailto:FPI.Jeddah@sfda.gov.sa
mailto:Wd.Jed@sfda.gov.sa
mailto:ifwf@sfda.gov.sa


 

 

 القطاع الجنوبي  تفتيش الغذاء  تفتيش المبيدات واألعالف  تفتيش الدواء واألجهزة الطبية  متابعة العمليات 

 FISR@sfda.gov.sa  DMDS@sfda.gov.sa    ijb@sfda.gov.sa    ijb@sfda.gov.sa   

 
  

    

 

 إغالق منشأة 

 الغرض  تم اغالق المنشأة وتحريز كافة ما بها من منتجات ومعدات لوجود مخالفات 

عدم فتح المنشأة او التصرف بما في داخلها حتى يتم االذن بذلك خطياً من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء وسيتم اتخاذ الالزم بحق 

 المنشأة في حال عدم التزامها بذلك

االجراء  1

الواجب 

 2 عدم التصرف بالمنتجات واألدوات والمعدات داخل المنشأة بدون إذن الهيئة   اتباعه 

 3  )رابط تحميل نموذج الخطة التصحيحية(تعبئة النموذج التالي  

 4 توفير المستندات التالية عند زيارة الهيئة  

 أ  طباعة نموذج الخطة التصحيحية على الورق الرسمي للمنشأة وتوقيعه وختمة وتصديقه من الغرفة التجارية 

 ب  السجل التجاري للمنشأة 

مستند يثبت الملكية للمالك، أو تفويض يخول صاحبه المرافعة والمدافعة أمام الهيئة للمفوض مصدق من الغرفة التجارية أو 

المرافعة والمدافعة ومراجعة الهيئة أو كافة المدير المسجل بالسجل التجاري أو التوكيل الشرعي متضمن العبارة التالية" 

 " الهيئات الحكومية

 ج 

 د  مزاولة النشاط للمنشأةرخصة 

 5 يجب توفير جميع المستندات عند الحضور لمقر الهيئة  

 

 

mailto:FISR@sfda.gov.sa
mailto:DMDS@sfda.gov.sa
mailto:ijb@sfda.gov.sa
mailto:ijb@sfda.gov.sa
http://sfda.gov.sa/system/files/2021/SFDACorrectivePlan.pdf
http://sfda.gov.sa/system/files/2021/SFDACorrectivePlan.pdf


 

 

 في حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل على البريد اإللكتروني التالي 

 القطاع الشرقي  تفتيش الغذاء  تفتيش المبيدات واألعالف  تفتيش الدواء واألجهزة الطبية  متابعة العمليات 

Followup.eastern@sfda.gov.sa   Epdmd@sfda.gov.sa   Pf.dmm@sfda.gov.sa  

 food.dmm@sfda.gov.sa  وحدة األغذية 

  

 water.dmm@sfda.gov.sa  وحدة مصانع المياه 

 whs.dmm@sfda.gov.sa  وحدة المستودعات ومراكز توزيع

 األغذية 
 القطاع األوسط  تفتيش الغذاء  تفتيش المبيدات واألعالف  تفتيش الدواء واألجهزة الطبية  متابعة العمليات 

followup_RUH@sfda.gov.sa 

 

dmdr.Inspection@sfda.gov.sa 
 

pfi@sfda.gov.sa واملياهمصانع األغذية  التفتيش قسم IFWR@sfda.gov.sa 

  

 توزيع ومراكز  مستودعات قسم

 األغذية
CFW.insp@sfda.gov.sa 

 القطاع الغربي  تفتيش الغذاء  تفتيش المبيدات واألعالف  تفتيش الدواء واألجهزة الطبية  متابعة العمليات 

IFD.JED@sfda.gov.sa  dmdj.inspection@sfda.gov.sa 

 - 

FPI.Jeddah@sfda.gov.sa 

 

 إدارة تفتيش الغذاء واملبيدات

 Wd.Jed@sfda.gov.sa 

 

قسم تفتيش مستودعات 

 ومراكز توزيع األغذية

ifwf@sfda.gov.sa 

 

قسم تفتيش مصانع األغذية 

 واملياه

 القطاع الشمالي  تفتيش الغذاء  تفتيش المبيدات واألعالف  تفتيش الدواء واألجهزة الطبية  متابعة العمليات 

ifutb@sfda.gov.sa DMDN.Inspection@sfda.gov.sa FPI.Tabuk@sfda.gov.sa FPI.Tabuk@sfda.gov.sa 

  
 القطاع الجنوبي  تفتيش الغذاء  تفتيش المبيدات واألعالف  تفتيش الدواء واألجهزة الطبية  متابعة العمليات 

 
 FISR@sfda.gov.sa  

 
DMDS@sfda.gov.sa   

  
 ijb@sfda.gov.sa   

  
ijb@sfda.gov.sa 
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 إيقاف خط االنتاج 

 الغرض  تم ايقاف خط االنتاج وتحريز المنتجات والمعدات الخاصة به لوجود مخالفات

عدم تشغيل خط اإلنتاج مطلقاً حتى يتم االذن بذلك خطياً من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء وسيتم اتخاذ الالزم بحق المنشأة في 

 حال عدم التزامها بذلك

االجراء  1 

الواجب 

 2  عدم التصرف باألدوات والمنتجات المحرزة داخل المنشأة بدون اذن الهيئة اتباعه 

 3   )رابط تحميل نموذج الخطة التصحيحية(تعبئة النموذج التالي 

 4  توفير المستندات التالية عند زيارة الهيئة 

 أ  طباعة نموذج الخطة التصحيحية على الورق الرسمي للمنشأة وتوقيعه وختمة وتصديقه من الغرفة التجارية 

 ب  السجل التجاري للمنشأة 

مستند يثبت الملكية للمالك، أو تفويض يخول صاحبه المرافعة والمدافعة أمام الهيئة للمفوض مصدق من الغرفة التجارية أو 

المرافعة والمدافعة ومراجعة الهيئة أو كافة المدير المسجل بالسجل التجاري أو التوكيل الشرعي متضمن العبارة التالية" 

 " الهيئات الحكومية

 ج 

 د  مزاولة النشاط للمنشأةرخصة 

 5  يجب توفير جميع المستندات عند الحضور لمقر الهيئة 

 في حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل على البريد اإللكتروني التالي 

 القطاع الشرقي  تفتيش الغذاء  تفتيش المبيدات واألعالف  تفتيش الدواء واألجهزة الطبية  متابعة العمليات 

Followup.eastern@sfda.gov.sa   Epdmd@sfda.gov.sa   Pf.dmm@sfda.gov.sa  

 food.dmm@sfda.gov.sa  وحدة األغذية 

  

 water.dmm@sfda.gov.sa  وحدة مصانع المياه 

 whs.dmm@sfda.gov.sa  وحدة المستودعات ومراكز

 توزيع األغذية 

http://sfda.gov.sa/system/files/2021/SFDACorrectivePlan.pdf
http://sfda.gov.sa/system/files/2021/SFDACorrectivePlan.pdf


 

 

 القطاع األوسط  تفتيش الغذاء  تفتيش المبيدات واألعالف  تفتيش الدواء واألجهزة الطبية  متابعة العمليات 

followup_RUH@sfda.gov.sa 

 

dmdr.Inspection@sfda.gov.sa 
 

 pfi@sfda.gov.sa مصانع األغذية  التفتيش قسم

 واملياه
 IFWR@sfda.gov.sa 

  

 توزيع ومراكز  مستودعات قسم

 األغذية
CFW.insp@sfda.gov.sa 

 القطاع الغربي  تفتيش الغذاء  تفتيش المبيدات واألعالف  تفتيش الدواء واألجهزة الطبية  متابعة العمليات 

IFD.JED@sfda.gov.sa   dmdj.inspection@sfda.gov.sa -  FPI.Jeddah@sfda.gov.sa 

 

إدارة تفتيش الغذاء 

 واملبيدات
 Wd.Jed@sfda.gov.sa 

 

قسم تفتيش مستودعات 

 ومراكز توزيع األغذية

ifwf@sfda.gov.sa 

 

قسم تفتيش مصانع 

 األغذية واملياه

 القطاع الشمالي  تفتيش الغذاء  تفتيش المبيدات واألعالف  تفتيش الدواء واألجهزة الطبية  متابعة العمليات 

ifutb@sfda.gov.sa DMDN.Inspection@sfda.gov.sa FPI.Tabuk@sfda.gov.sa FPI.Tabuk@sfda.gov.sa 

  
 القطاع الجنوبي  تفتيش الغذاء  تفتيش المبيدات واألعالف  تفتيش الدواء واألجهزة الطبية  متابعة العمليات 

 
 FISR@sfda.gov.sa  

 
DMDS@sfda.gov.sa   

  
 ijb@sfda.gov.sa   

  
ijb@sfda.gov.sa 
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