
Requirements for receiving a Food 
file 

 

 متطلبات استالم ملف غذاء 

Importers must have an account with the 
SFDA and the Food Product must be 
registered. 

یجب على المستورد ان یمتلك حساب على موقع الھیئة 
العامة للغذاء والدواء السعودیة وان تكون المنتجات 

 مسجلة علیھ. 
Importers must have a valid Commercial 
Registration Certificate which includes Food 
Trade as a registered commercial activity. 

یجب على المستورد أن یكون لدیھ سجل تجاري ساري 
 یتضمن نشاط غذائي كما ھو مسجل على الموقع. 

Manufacturer must be registered with SFDA 
under Registration of Foreign Establishment. 

یجب على المصنع المصدر أن یكون مدرج في قائمة 
المنشات المعتمدة لدى الھیئة العامة للغذاء والدواء 

 السعودیة للتصدیر الي المملكة.
The Food Product must meet the Standards 
and other Requirements as stipulated by the 
SFDA. 

یجب ان یكون المنتج الغذائي خاضع لالشتراطات  
 واللوائح الخاصة بالھیئة العامة للغذاء والدواء السعودیة. 

 
Copy of commercial registration  صورة من السجل التجاري للمصنع المصدر 

Copy of industrial registration  للمصنع المصدر صورة من السجل الصناعي  

Documents: Ingredient list with 
concentrations, Copy of product label from 
every side. 

قائمة بالمكونات والتركیزات المستخدمة للمنتج وصورة  
 للمنتج من جمیع الجوانب.

SFDA Registration number for product. ھیئة العامة رقم تسجیل المنتج على النظام اإللكتروني لل
 للغذاء والدواء السعودیة  

HS code  الرمز الجمركي 
 

Packing List, Containing Quantity & Unit of 
measure. 

 قائمة التعبئة "كمیة ونوع المنتجات" 

Commercial Invoice  فاتورة تجاریة 

Origin Certificate  شھادة منشأ 

Health Certificate شھادة صحیة 



 

Test reports for SFDA approved parameters 
should be from ISO 17025 accredited labs 
only. 

للمنتجات   17025تقریر معمل حاصل على ایزو 
الغذائیة طبقا للوائح الھیئة العامة للغذاء والدواء 

 السعودیة.
 

Request for Certification and Declaration of 
Conformity. 

اصدار شھادة مطابقة طلب   

For meat products. 
Halal Certificate “All slaughtered animal 
products and meat products must be Halal 
certified and shall be accompanied with 
original Halal Slaughter Certificates and Halal 
Certificates as applicable” 
For Fresh Fruits and Vegetables. 
Exporters of Fresh Fruits and Fresh Vegetables 
are currently not mandated to be Registered 
with the Saudi Food and Drugs Authority 
(SFDA). 

 اللحوم ومنتجاتھا 
 شھادة حالل للمجزر وشھادة ذبح حالل 

 
 

 الخضروات والفواكھ الطازجة
مصدرین الخضروات والفواكھ  ال یشترط حالیا على 

الطازجة التسجیل لدى الھیئة العامة للغذاء والدواء 
 السعودیة.

 


