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يختـــص هـــذا الدليل بتوفير قوائم طعام مســـتقلة عن قوائم الطعام الرئيســـية 

خاليـــة مـــن المكونـــات المســـببة للحساســـية لتكون مناســـبة لألشـــخاص الذين 

يعانون من حساسية الطعام. 

ينطبـــق هـــذا الدليـــل علـــى جميـــع المنشـــآت الغذائيـــة التـــي تقـــدم الطعـــام 

للمســـتهلك خـــارج المنـــزل مثـــل: المطاعـــم والمقاهـــي ومحالت اآليـــس كريم 

والمخابـــز والحلويـــات والكافتيريـــا، والمطاعـــم والمقاهي والمخابـــز الموجودة 

بداخل المتاجر والسوبرماركت والمنتزهات الترفيهية، وفي الكليات والجامعات 

والجهـــات الحكومية، ومنصات طلبات الوجبات الغذائيـــة اإللكترونية المتعاقد 

معها من ِقبل المنشآت الغذائية. 

المجال
ونطاق التطبيق

2.1

1.1
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" SFDA.FD 56" اإلفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات المنشآت 

الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل".

"SFDA FD 20 "وضع الســـعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشـــآت الغذائية 

التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل". 

" SFDA.FD/ GSO 1021"األغذية الخالية من الجلوتين".

" SFDA FD 5001"العصائـــر الطازجـــة والخلطات والمشـــروبات التي يتم بيعها 

في محالت العصائر والمطاعم والمقاهي".

" SFDA.FD/GSO 2485 " االشـــتراطات الصحيـــة الخاصـــة بالمطاعـــم، مطابخ 

الوالئـــم، مطاعـــم الوجبـــات الســـريعة والكافيتريـــا الثابتـــة والمتنقلـــة ومطابـــخ 

التموين والمعاصر والفنادق".

المراجع التكميلية 

2.2

3.2

4.2

5.2

1.2
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حساسية طعام: 

هي عبارة عن ردة فعل سلبية من الجهاز المناعي في جسم اإلنسان تجاه بعض 

األغذية مما قد يســـبب أعراض جانبية خطيـــرة تظهر خالل فترة قصيرة (دقائق 

أو ســـاعات)، وال يوجـــد عـــالج لمرضـــى حساســـية الطعـــام إال بتجنـــب األغذيـــة 

المسببة لها. 

مسببات حساسية الطعام: 

هـــي مكونـــات موجـــودة في الغـــذاء وقد تســـبب ردة فعل تحسســـي تجاهها، 

وتكـــون عادة من بروتينات وعنـــد بعض المصابين فإن الجهاز المناعي يعتقد أن 

هذه المكونات خطيرة أو غريبة، وردة فعل الجهاز المناعي إلى هذه البروتينات 

المسببة هو الذي يؤدي إلى حساسية الطعام.

صدمة الحساسية: 

هـــي رد فعل تحسســـي شـــديد وخطيـــر، يمكن أن تعيـــق التنفس، وتـــؤدي إلى 

انخفـــاض شـــديد في ضغـــط الدم، وتؤثر فـــي معدل نبضات القلـــب، وقد تظهر 

خالل دقائق من التعرض للمادة المهيجة للحساسية. 

التعاريف 

2.3

3.3

1.3
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التعاريف 

قائمة الطعام (الرئيسية): 

هـــي قائمـــة بأنـــواع المأكـــوالت والمشـــروبات المقدمـــة فـــي المنشـــآت الغذائيـــة 

المذكورة في البند (2.1) حيث يقوم المســـتهلك من خاللها باختيار أصناف الطعام، 

بما في ذلك على ســـبيل المثال ال الحصر، قوائم اإلفطار والغداء والعشـــاء وقوائم 

أطعمة األطفال وقوائم الحلوى وقوائم المشروبات، وتكون عادة معلقة في الجزء 

العلـــوي أو عنـــد نقـــاط تلقـــي الطلـــب (الكاشـــير)، أو أماكـــن طلـــب الوجبـــات الخاصة 

بالســـيارات، أو تكون على شـــكل كتيبات تقدم للمســـتهلك مباشـــرة، أو تعرض على 

تطبيقـــات األجهزة الذكية أو المواقع اإللكترونية للمنشـــآت الغذائية أو على شـــكل 

barcode أو QR code (الماسح الضوئي).

المنشأة الغذائية: 

أي كيـــان نظامـــي يقوم بعمل تعلـــق بتداول الغذاء خالل مراحل السلســـلة الغذائية، 

ويستثنى من ذلك المطابخ المنزلية لألسرة. 

منصات طلبات الوجبات الغذائية االلكترونية: 

موقع أو تطبيق الكتروني لطلب وتوصيل الطعام من المنشأة الغذائية.

قائمة الطعام الخارجية: 

هي قائمة بأنواع المأكوالت والمشروبات تقدم للمستهلك خارج المنشأة الغذائية، 

وغالًبا ما تكون مشابهة لقائمة الطعام الرئيسية. 

5.3

6.3

7.3

4.3
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التعاريف 

السعرات الحرارية: 

الســـعرات الحراريـــة هي وحدة قيـــاس كمية الطاقة في الطعـــام، ويتم توضيح كمية 

الطاقة في الطعام عادة بعبارة سعر حراري أو كيلو سعر حراري. 

التلوث الخلطي: 

انتقـــال المواد الضارة أو األحياء الدقيقة إلى الغذاء الجاهز للتقديم عن طريق اليدين 

واألســـطح المالمســـة للغـــذاء والمعـــدات واألدوات التـــي تكون متســـخة وتالمس 

الغذاء الخام ثم تالمس الغذاء الجاهز للتقديم، كما يشـــمل مالمسة الغذاء الخام أو 

السائل الناجم عنه للغذاء الجاهز للتقديم. 

جلوتين: 

يعـــرف علـــى أنه جزء مـــن بروتين القمـــح، الجاودار، الشـــعير، الشـــوفان أو هجين هذه 

األنواع ومشتقاتها، وتكون حساسية لبعض األشخاص وغير قابلة للذوبان في الماء 

و0,5 مول من كلوريد الصوديوم.

10.3

9.3

8.3
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يجب أن تكون البيانات الخاصة بالمكونات المسببة لحساسية الطعام سهلة الوصول 

على قوائم الطعام ومكتوبة في مكان واضح للمستهلك النهائي.

مـــع عـــدم االخالل بما ورد فـــي الالئحة الفنية الســـعودية الـــواردة في البنـــد (1.2)يتم 

تخصيـــص عـــدد (2) قائمـــة طعـــام منفصلـــة خالية مـــن المكونات المســـببة لحساســـية 

الطعام للمكونات التالية:

الجلوتين مثل: القمح والشـــعير والشـــوفان والشـــيلم والدخن ســـواء األنواع األصلية 

منها أو المهجنة ومنتجاتها.

البيض ومنتجاته.

عنـــد تقديم أغذية خالية مـــن الجلوتين، يجب االلتزام بما ورد في الالئحة الفنية 

الواردة في البند (3.2).

يمكـــن لصاحـــب المنشـــأة تخصيـــص قوائـــم طعـــام منفصلة إضافيـــة خاليـــة من أحد 

المكونات المســـببة لحساســـية الطعام االثنا عشـــر األخرى، وهي كالتالي: القشريات 

ومنتجاتها، األســـماك ومنتجاتها، الفول السوداني ومنتجاته، المكسرات ومنتجاتها، 

الحليـــب ومنتجاتـــه (التي تحتوي على الكتوز)، الكرفـــس ومنتجاته، الخردل ومنتجاته، 

بذور السمســـم ومنتجاتهـــا، الرخويات ومنتجاتهـــا، لوبين (الترمـــس) ومنتجاتها، فول 

الصويا ومنتجاته، الكبريتيت بتركيز 10 جزء في المليون أو أكثر. 

الضوابط واالشتراطات

2.4

3.4

4.4

1.4

1.2.4

2.2.4
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أن يتـــم توفيـــر عدد خمس وجبـــات طعام على األقـــل خالية من المكونات المســـببة 

لحساســـية الطعام في القائمة اإلضافية، في حال كانت القائمة الرئيســـية للمنشأة 

تحتوي على عدد أكثر من خمس وجبات.

وفـــي حال كانت المنشـــأة تقدم عـــدد أقل من خمس وجبات في القائمة الرئيســـية، 

فإنه يكتفى بتوفير وجبة واحدة على األقل خالية من المكونات المســـببة لحساسية 

الطعام في القائمة اإلضافية.

أن تكـــون قائمـــة الطعام مســـتقلة عن قائمة الطعام الرئيســـية أو صفحة مســـتقلة 

بداخل قائمة الطعام األساســـية ســـواء كانت معروضة على لوحة خشبية، أو شاشة 

الكترونية، أو ورق مقوى، أو كتيبات، أو منشـــورات، أو تعرض على تطبيقات األجهزة 

الذكيـــة أو المواقع اإللكترونية للمنشـــآت الغذائية، أو أماكـــن طلب الوجبات الخاصة 

بالسيارات، أو barcode أو QR code (الماسح الضوئي) أو أي شكل من األشكال. 

أن يوضح داخل المنشـــأة الغذائية من خالل ملصقات أو لوحات إعالنية وجود قائمة 

طعام منفصلة مخصصة لألشخاص المصابين بحساسية الطعام.

أن تقـــوم المنشـــأة الغذائيـــة بتزويـــد منصـــات طلبات الوجبـــات الغذائيـــة اإللكترونية 

بقوائم الطعام الخالية من المكونات المسببة لحساسية الطعام.

أن يقـــوم أصحاب منصـــات طلبات الوجبات الغذائية اإللكترونية بإدراج قوائم الطعام 

الخالية من المكونات المســـببة لحساســـية الطعام تحت قسم خاص يسهل الوصول 

إليه من قبل المستهلك.

7.4

8.4

9.4

10.4

6.4

5.4

الضوابط واالشتراطات
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أن يقوم صاحب المنشـــأة الغذائية وكذلك أصحاب منصات طلبات الوجبات الغذائية 

اإللكترونيـــة بتوضيح خلو وجبات الطعام من المكونات المســـببة لحساســـية الطعام 

بأيقونات تشـــير إلى نوع مسبب حساســـية الطعام، تسهيًال على المستهلك للتعرف 

عليها.

أن يتم توفير قوائم الطعام الخالية من المكونات المسببات لحساسية الطعام على 

قائمة طلبات الطعام الخارجية.

في حال كانت المنشأة تقوم بتقديم الطعام على شكل بوفيه مفتوح:

أن يتم توفير قســـم خاص باألغذية الخالية من المكونات المســـببة للحساســـية الواردة في 

البند (1.2.4) و (2.2.4).

 أن يتـــم وضـــع لوحـــة واضحـــة للمســـتهلك توضـــح القســـم الخـــاص بالمكونـــات المســـببة 

للحساسية.

مع عدم االخالل بما ورد في الالئحة الفنية السعودية الواردة في البند (2.2)، يجب 

أن تكـــون الوجبـــات الخاليـــة مـــن المكونـــات المســـببة لحساســـية الطعـــام موضحـــة 

السعرات الحرارية. 

يجب أن يتم طباعة العبارة التالية: (البيانات التغذوية متاحة عند الطلب) على قائمة 

الطعام الخالية من المكونات المسببة لحساسية الطعام كما ورد في البند (2.2).

12.4

13.4

14.4

15.4

11.4

1.13.4

2.13.4

الضوابط واالشتراطات
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مع عدم االخالل بما ورد في الالئحة الفنية السعودية الواردة في البند(4.2)، يمكن 

توفيـــر قوائـــم مـــن العصائـــر الطازجة والخلطـــات والمشـــروبات خالية مـــن المكونات 

المسببة للحساسية.

يجـــب االلتـــزام باالشـــتراطات الصحية الخاصـــة بالمطاعـــم، مطابخ الوالئـــم، مطاعم 

الوجبات السريعة والكافيتريا الثابتة والمتنقلة ومطابخ التموين والمعاصر والفنادق 

الواردة في البند ( 5.2 ).

علـــى المنشـــأة الغذائيـــة تدريـــب العاملين على طريقـــة تحضير األطعمـــة الخالية من 

المكونات المسببة لحساسية الطعام، لضمان خلو الوجبات منها. 

تلتـــزم المنشـــأة الغذائية بتدريب العاملين على تجنب حالـــة التلوث الخلطي للوجبات 

الخاليـــة من المكونات المســـببة لحساســـية الطعام، بحيث يتم توفيـــر أدوات طهي، 

وإعداد الوجبات بشكل خاص لضمان الحد من التلوث الخلطي.

16.4

17.4

18.4

19.4

الضوابط واالشتراطات
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5

تلتـــزم المنشـــأة الغذائيـــة المطبقة للتشـــريع بمســـؤولية التحقـــق من خلو 

قوائم الطعام المستحدثة من المكونات المسببة لحساسية الطعام.

ســـيتم التأكد من خلو الوجبات من المكونات المســـببة لحساســـية الطعام 

من خالل الحمالت المشتركة.

الرقابة والتفتيش

2.5

1.5
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المصطلحات
الفنية 
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حسـاسيـــــــــة الطعــــــــــام

المكونـــــــات المسببـــــة لحساسيـــــة الطعــــام

Food Allergy

Food allergens

Anaphylactic Shockصدمـــــــــة الحساسيــــــــــة

Main Menu Itemقائمة الطعام الرئيسية

Food Establishmentالمنشـــــــــأة الغذائيـــــــــــة

Ordering Platform Onlineمنصات طلبات الوجبات الغذائية اإللكترونية

Caloriesالسعــــــــــرات الحــراريــــــــة

Cross Contaminationالتلــــــــــــوث الخلطــــــــــــي




