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 الطازجة والفواكه وترخيص الخضاردليل تسجيل 

 

هـ 6/1/1436( وتاريخ 1نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ للمادة التاسعة مناستنادا 

، الغذائية تسجيل منتجاتها الغذائية لدى الهيئةوعلى المادة التاسعة والتي تنص على أنه "على المنشأة 

جراءاته، والمواد التي تستثنى من التسجيل"، وعلى المادة السادسة إوتحدد الالئحة شروط التسجيل، و

عشر التي تنص على أنه "ال يجوز تداول الغذاء في الحاالت التالية" وذكر في الفقرة السابعة "إذا لم 

 يكن مسجالً لدى الهيئة".

-1439) بعد االطالع على الالئحة التنفيذية لنظام الغذاء الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقمو

العاشرة من الالئحة والتي تنص على أنه "على المنشآت  هـ والمادة9/4/1439( وتاريخ 16-3

 الغذائية المنتجة والمصنعة والمستوردة تسجيل منتجاتها الغذائية المحلية والمستوردة لدى الهيئة".

 ً لمستهلك، تم إعداد هذا الدليل الذي يهدف إلى ا صحةسالمة الغذاء و الهيئة في تعزيز منوسعيا

 بتسجيل منشآت ومنتجات الخضار والفواكه الطازجة. توضيح اإلجراءات المتعلقة

 

 في النظام اإللكتروني خطوات التسجيل: 

 لدى الهيئة: في األنظمة اإللكترونية تسجيل الخضار والفواكه الطازجةخطوات فيما يلي 

 

 فتح حساب إلكتروني  .1

للدخول على خدمة  لدى الهيئة. والخارجيةللمنشأة المحلية هذه الخدمة فتح حساب إلكتروني تتيح 

 فتح حساب إلكتروني كالتالي: 

ت الخدما◄ ت اإللكترونية خدماال ◄والدواء الدخول على موقع الهيئة العامة للغذاء  -

فتح  ◄الخدمات اإللكترونية  ◄الخدمة رابط  ◄ توردالمساإللكترونية للرقابة على الغذاء 

ارفاق السجل  ◄حساب تعبئة نموذج فتح ال ◄ رابط الخدمة ◄حساب إلكتروني جديد 

نشاط استيراد أو بيع او التجارة في الخضروات والفواكه ال يتضمنالتجاري بحيث 

 .نموذج التفويض ارفاق تفويض وفق الصيغة التالية: ◄الطازجة

 

 

 

 

https://www.sfda.gov.sa/ar/food/about/administration/mangement_food/Documents/fooddoc002.docx
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/about/administration/mangement_food/Documents/fooddoc002.docx
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 تسجيل المنتج: .2

المنتجات ومن ثم  أيقونةيتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية للنظام اإللكتروني لتسجيل الغذاء واختيار 

إطالع المستخدم على ضوابط تعبئة نموذج تسجيل منتج  وتتطلب هذه الخدمة أوالً تسجيل المنتج، 

 ( حقل، حسب اآلتي:27)ذج تسجيل المنتج وعددها جديد حسب الحقول المذكورة في نمو

 مع البيانات المدونة طلب التسجيلنات في البيامطابقة تعبئة طلب تسجيل المنتج والتحقق من  -

ً صورة بطاقة المنتج تحميليجب كما على بطاقة المنتج،  صورة المنتج  تحميليتم  ، وأيضا

 النهائي بعد التعبئة والتي توضح مالمح نوع التعبئة للمنتج.

كلمة )طازج( أو )طازجة( عند تعبئة الحقل المخصص السم الصنف في طلب يلزم إضافة  -

 التسجيل.

وبعد  النظاميةبدقة ومعرفة جميع الجوانب  طلب التسجيليجب قراءة اإلقرار قبل إرسال  -

قيد المعالجة  المراجعة للمستخدم تشعره بأن طلبهالموافقة على اإلقرار، تصل رسالة برقم 

على رقم المراجعة، كما يمكن للمستخدم البحث عن المنتجات برقم  ويتم تتبع الطلب بناءً 

 معرفة اإلجراء الذي تم على الطلب.لالمراجعة 

 

 

 ساسية على بطاقة المنتج:ق المنتجات بشكل عام للبيانات األآلية تدقي 

 اسم الصنف وليس وصف الصنف. -1

 الوزن الصافي والمصفى حسب حالة المنتج. -2

 لمكونات باللغة العربية مع اإلنجليزية إن وجدت.لمطابقة ن تكوالمكونات و -3

 بلد المنشأ واإلنتاج والتعبئة. -4

 .دخال اسم المزرعة في هذا الحقل(إ) يتم  الشركة الصانعةاسم  -5

( في الحقل المخصص 0، وفي حال عدم وجوده يتم كتابة رقم )ود إن وجدباركالرقم -6

 .لرقم الباركود

 االستخدام.طريقة  -7

ويكون يقوم المختصين في الهيئة بالتسجيل المباشر لمنتجات الخضار والفواكه  -9

 .المستورد/ المنتج مسؤوالً عن مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة

 

 

 

 



                           

Operation Sector      قطاع العمليات 

هـ 10/08/1440التاريخ:                                       
 

 :حالة الطلبات بعد اتخاذ اإلجراء المناسب عليها 

 مسجل. -1

 غير مكتمل. -2

 رفض. -3

 

  الالزمة:التراخيص 

 الخضار والفواكه الطازجة المحلية تشمل إحدى الحاالت التالية:

 .يتطلب تسجيل المنتجات فقط لدى الهية العامة للغذاء والدواءمن المزرعة مباشرة،  -

وتسجيل المنتجات لدى الهيئة العامة  مصنع أغذيةترخيص عند التعبئة والتغليف، يتطلب  -

 .للغذاء والدواء

 .وتسجيل المنتجات لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ترخيص مستودععند التخزين، يتطلب  -

 

 الخضار والفواكه الطازجة المستوردة:

ياتهم في للتخزين باستثناء المستوردين الذين ال تتجاوز عدد إرسال ترخيص مستودعيتطلب  -

 .(كجم 2000إرساليات ومجموع أوزانها ال يزيد عن ) 5السنة الميالدية عن 

 

 

 

https://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Documents/Guide-to-licensing-food.pdf
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Documents/GuideLicensingWarehouses.pdf
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Documents/GuideLicensingWarehouses.pdf
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Documents/GuideLicensingWarehouses.pdf
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Documents/GuideLicensingWarehouses.pdf

