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 مقدمة
 

 من الهيئة العامة للغذاء والدواء في تطوير الخدمات وتوضيح اإلجراءات، تم إعداد هذا الدليل 
 
سعيا

اإلرشادي الخاص بتسجيل املنتجات الغذائية، وتضمن الدليل آلية ومتطلبات تسجيل املنتجات الغذائية 

 في تسجيل  بأنواعها باإلضافة إلى بعض املعلومات الهامة مثل
 
 واألسئلة األكثر تكرارا

 
األخطاء األكثر شيوعا

 .املنتجات الغذائية، وذلك لغرض دعم االستثمار والصناعة في األنشطة الغذائية

ومع عدم اإلخالل بما ورد في نظام الغذاء والئحته التنفيذية وما ورد في اللواح الفنية املعتمدة، تكون املنشأة 

ضمان تطبيق أحكام نظام الغذاء ولوائحه ضمن النشاط الغذائي الواقع تحت الغذائية مسؤولة عن 

 .مسؤوليتها
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 :تعاريف هامة

 الالئحة الفنية

هي وثيقة إلزامية تصف خصائص الغذاء أو طرق إنتاجه وتصنيفه، والتعليمات املنظمة لذلك، بما فيها 

 اإليضاحية، أو البطاقة الخاصة باملنتج، أو طريقة إنتاجه.املصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو البيانات 

 املواصفة القياسية

هي وثيقة غير إلزامية تقرها الهيئة، وتنص على قواعد أو مبادئ توجيهية، أو خصائص الغذاء ومنتجاته، أو عمليات 

بات البطاقة الغذائية، أو أساليب اإلنتاج املرتبطة بها، وقد تشمل املصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو متطل

 والبيانات اإليضاحية املتعلقة باملنتج، أو طريقة إنتاجه.

 البطاقة الغذائية

أو أية بيانات وصفية أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مختومة أو موضوعة أو  أو ماركة أو صورة أي بطاقة أو عالمة

 .الةلإلز  بطريقة غير قابله محفورة أو بارزة على عبوة املادة الغذائية

 البيانات اإليضاحية التغذوية

هي وصف توضيحي موجه للمستهلك لإلعالم بالخصائص التغذوية الدالة على العناصر الغذائية واملعلومات 

 التغذوية لغذاء ما، وتتكون البيانات اإليضاحية التغذوية من مكونين:

o  إعالن العناصر الغذائية. –إيضاحات حول العنصر التغذوي 

o  تكميلية. ية إضافية/معلومات تغذو 

  ( HS Code)  الجمركيبند التعرفة 

وُيعرف برمز النظام املنسق لغرض وصف وتبويب السلع، ويتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية واألقسام 

)الرقم األول والثاني من اليسار يمثالن  والفصول ومالحظات البنود الفرعية، ويتكون من ثمانية أرقام وتتمثل بـ

الرقمين الخامس والسادس من اليسار  –الرقم الثالث والرابع من اليسار يمثالن رقم البند الرئيس ي  –الفصل  رمز 

 .(الرقمين السابع والثامن من اليسار يمثالن الفقرات الفرعية املحلية –يمثالن البنود الفرعية 

 الوزن الصافي

 .بالنظام املتري هو محتوى املادة الغذائية الصافية في العبوة ويسجل 

 الوزن املصفى

)وزن املادة الغذائية بعد تصفية السائل( ويقصد بالوسط السائل هنا املاء أو أية محاليل سكرية أو ملحية أو 

 بصورة منفردة أو مختلطة. -عصائر الفاكهة والخضر في الفاكهة والخضر املعلبة فقط أو الخل 
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 طريقة االستخدام

 :منسدلة توضح الغرض من استيراد أو تصنيع املنتج وتتضمن اآلتيهي عبارة عن قائمة و

 املنتجات الغذائية املعدة للعرض في األسواق يتم اختيار "منتج نهائي للمستهلك". -

 املنتجات الغذائية املعدة ألغراض التصنيع الغذائي يتم اختيار "مادة خام للتصنيع". -

شر يتم اختيار "للمطاعم واملقاهي وال تباع للمستهلك بشكل مبااملنتجات الغذائية املستخدمة في املطاعم  -

 الخاصة باملستورد".واملقاهي 

 املنتجات الزراعية كاألرز والحبوب والبقول يتم اختيار "محصول زراعي". -

 الفئة العمرية

العمرية من في حال وجود عمر معين تم تحديده على البطاقة الغذائية للمنتج، يتم بموجبه اختيار أحد الفئات 

القائمة املنسدلة، وفي حال عدم تحديد الفئة العمرية على بطاقة املنتج يتم اختيار "غير محدد" من القائمة 

 املنسدلة.

 صورة بطاقة املنتج

هي الشكل الهندس ي املصمم للبيانات قبل الطباعة على عبوة املنتج الغذائي وتكون شاملة من جميع الجهات 

 .(ArtWork)للبطاقة وتكون بصيغة 

 صورة املنتج النهائي

 ( بحيث توضح نوع التعبئة.snap shotهي صورة املنتج بعد التعبئة )

 رقم الباركود

 هو الترجمة البصرية على شكل أشرطة عمودية متعاقبة وفواصل لرمز رقمي أو أبجدي يسمح بتعريف سلعة.

 العالمة التجارية

 من أسماء أو كلمات 
ً
 مميزا

ً
أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم كل ما يأخذ شكال

أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعة ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة 

ملنشآت أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما أو خدمات ا

 األخرى أو للداللة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء املراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات.

 

 التعبئة -اإلنتاج  -بلد املنشأ 

 بلد املنشأ: البلد الذي نشأت منه املادة الخام. -

 بلد اإلنتاج: البلد الذي تم تصنيع املنتج فيه. -

 املنتج فيه بدون أي عمليات تصنيعية على املنتج. بلد التعبئة: البلد التي تم تعبئة -
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 حقل التحذيرات

يجب و  املعتمدة نصت عليها اللوائح الفنية الذيأي تحذير موضح على بطاقة املنتج هو الحقل الذي يكتب فيه 

لألطفال ال يستخدم  -أن يكون على بطاقة املنتج مثال )قد يكون له تأثير سلبي على النشاط والتركيز لدى األطفال 

 يحتوي على مكسرات ... إلخ(. -شهر 12أقل من 

Vegan  

 )نباتي صرف( للمنتجات الخالية من املكونات الحيوانية ومشتقاتها. يعتمد مصطلح 

Vegetarian : 

يكتب مصطلح )نباتي( للمنتجات الخالية من اللحوم والتي قد تحتوي على مكونات من مصادر حيوانية مثل  

 شتقاته.البيض  والحليب وم

 

 تسويق(ال)اإلخطار ب الغذائية املنتجات تسجيلومتطلبات آلية 

خدمة تسجيل املنتجات الغذائية إلى بناء وتطوير قاعدة بيانات لألغذية في اململكة كما تهدف إلى تنظيم تهدف 

وتتم من ،كما انه احد شروط استيراد املنتجات الغذائية وتصدير وإنتاج وتداول املنتجات الغذائية،  استيراد

 خالل عدة خطوات كاآلتي: 

 (1)ملحق  فتح حساب إلكتروني (أ

 الدخول على الرابط التالي:

 
 رفاق املستندين التاليين: ويتطلب إ وتعبئة جميع البيانات

 صورة السجل التجاري  -

 خطاب تفويض -

 (2)ملحق  بالتسويق()اإلخطار ملنتج الغذائي تسجيل ا (ب

 الدخول على الرابط التالي:

 
 رفاق املستندين التاليين:تعبئة جميع البيانات ويتطلب إ -

http://frcs.sfda.gov.sa/Account/RegisterAccount.aspx
http://frcs.sfda.gov.sa/Account/RegisterAccount.aspx
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 .صورة بطاقة املنتج )صورة بطاقة املنتج كاملة من جميع الجهات( -

 .صورة املنتج النهائي )صورة املنتج من الواجهة الرئيسية( -

 (3)ملحق متابعة طلبات املنتجات  (ج

 الدخول على الرابط التالي:

 
 كاآلتي: طلبات املنتجات واملنتجات متابعةومن خالله يمكن للمستخدم 

 متابعة طلبات املنتج: .1

من خالل هذا القسم يمكن للمستورد البحث واستعراض كافة طلبات التسجيل املقدمة منه ومعرفة حال كل 

 أجزاء رئيسية موجودة في الطلب وهي: 7ويتم البحث عن طريق  طلب بغض النظر عن اإلجراءات التي اتخذت عليه

تاريخ -بلد املنشأ  –اسم العالمة التجارية  –رمز النظام املنسق  –الباركود  –االسم التجاري  –رقم املراجعة 

 الطلب 

 بحث.اجراء عملية البحث باستخدام أي هذه الحقول منفردة أو مجتمعة واستطالع نتائج الويمكن للمستخدم 

 متابعة املنتج: .2

أجزاء رئيسية  6بعد املوافقة على تسجيل منتج غذائي يتحول من طلب منتج الى منتج ويتم البحث عن طريق  

 موجودة في املنتج وهي:

 بلد املنشأ  –اسم العالمة التجارية  –رمز النظام املنسق  –الباركود  –االسم التجاري  –رقم املراجعة  

 عملية البحث باستخدام أي هذه الحقول منفردة أو مجتمعة واستطالع نتائج البحث. ويمكن للمستخدم اجراء

تتم مراجعة الطلب واعتماده، وفي حال عدم تصحيح املالحظات )إن وجدت( يتم إعادة الطلب للعميل 

 بأنه سيتم رفض الطلب عند إعادة إرساله بشكل غ
ً
م ير مكتمل للمرة الثانية ماللتصحيح املالحظات، علما

 الهيئة الحاجة لطلب معلومات إضافية.ى تر 

 

 

 

 

 

http://frcs.sfda.gov.sa/Account/RegisterAccount.aspx
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 فسح إلكتروني )لألغذية املستوردة فقط( (د

 .مدة والتعاميم الصادرة من الهيئةيجب االلتزام بمطابقة املنتج للوائح الفنية املعت

 "شروط ومتطلبات استيراد الغذاء الى اململكة" كما يمكنكم الرجوع إلى دليل 

  

 تسجيل األغذية: ةمد

"املدد املستغرقة لتسجيل املنتجات تحسب ابتداًء من تاريخ تقديم الطلب في النظام اإللكتروني لتسجيل الغذاء وهي مدة 

 تراكمية داخل الهيئة"

املدة القصوى 

لدراسة الطلب 

 داخل الهيئة

 النوع: تعريف النوع:

 عمل يوم 90

 

اململكـة أي غـذاء لم يســــــــــــتخـدم لالســــــــــــتهال  ال شــــــــــــري بـدرجـة كبيرة داخـل 

(. 2021يناير  1ه )املوافق 1442جمادى األولى  17العربية الســـعودية قبل 

 :وقد تشمل فئات األغذية املستحدثة، على س يل املثال ال الحصر، ما يلي

  أغـــــذيـــــة تتكون من أو معزولـــــة أو منتجـــــة من الكـــــائنـــــات الحيـــــة

الــــدقيقــــة أو الفطريــــات أو الطحــــالــــب أو النبــــاتــــات أو أجزا هــــا أو 

 .انات أو أجزا هاالحيو 

  أغذية تتكون من أو معزولة أو منتجة من اســــــــــــتنبات الخلية أو

األنسجة املستمدة من الحيوانات أو النباتات أو الكائنات الحية 

 .الدقيقة أو الفطريات أو الطحال

  أغــــذيــــة تتكون من أو معزولــــة أو منتجــــة من مــــادة ذات أصـــــــــــــــل

 معدني.

 انونية(.أغذية تتكون من مواد متناهية الصغر )ن 

  الفيتامينات واملعادن وغيرها من املواد التي لم يســـبق انتاجها او

 .(1.3) تسويقها داخل اململكة قبل التاريخ املحدد أعاله في البند

 أغذية تتكون من تركيبة جزيئية جديدة أو معدلة. 

  األغذية املنتجة من مصـــــادر جديدة أو عن طريق عملية إنتاجية

 .على األغذيةجديدة لم تطبق من قبل 

األغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

 املستحدثة
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 األغذية التقليدية من دول أخرى غير اململكة العربية السعودية. 

  األغذية املســـــــــتخدمة بشـــــــــكل خاي في املكمالت الغذائية، والتي

 .لتستخدم كغذاء وليس كمكمل غذائي يتم تقديمها

 

 

 عمل يوم 90

 

تغذوية خاصة  هي األغذية املجهزة واملستحضرة خصيصا للوفاء بمتطلبات

 مردها أوضاع بدنية أو فسيولوجية معينة و/أو اضطرابات محددة.

األغذذذذذذذذذذذذذيذذذذذذذذذذذذة ذات 

االسذذذذذذذذذذذذتخذذذذذدامذذذذذات 

الذذذذذذذذذذذذذذذتذذذذذذذذذذذذذذذغذذذذذذذذذذذذذذذذويذذذذذذذذذذذذذذذة 

 الخاصة

املدة القصوى 

لدراسة الطلب 

 داخل الهيئة

 النوع: تعريف النوع:

 عمل يوم 90

 

مجموعة من األغذية صــــــــنعت من أجل االســــــــتخدامات التغذوية الخاصــــــــة 

تســـتحضـــر بصـــورة خاصـــة لالســـتخدام التغذوي للمر ـــ   وال والتي تجهز أو 

يجوز اســــــــــــتخدامها إال تحت إشــــــــــــراف طبي والغرض منها هو توفير التغذية 

الكــاملــة أو الجزئيــة للمر ــــــــــــ   من ذوي القــدرات املحــدود أو املعــدومــة على 

امتصـــــاصـــــها أو تمثيلها أو بعض  و أاد الغذائية العادية أو هضـــــمها تناول املو 

تحتويها، أو املر ـــــــ   الذين لديهم احتياجات خاصـــــــة محددة  املغذيات التي

 لعناصـــر غذائية وال يمكن الحصـــول عليها إال من خالل تعديل النظام 
ً
طبيا

الغذائي العادي أو األغذية ذات االستخدامات التغذوية الخاصة أو بتوليفة 

 من االثنين.

األغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتذذذذذذذذعذذذذذذذذمذذذذذذذذلذذذذذذذذة 

ألغذذذذذراض طذذذذذبذذذذذيذذذذذذة 

 خاصة
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 تسويق(ال)اإلخطار ب املنتجات الغذائية بعض متطلبات خاصة بتسجيل

 املكمالت الغذائية ومشروبات الطاقة (أ

 املكمالت الغذائية ومشروبات الطاقة:نطاق 

 البروتينات والكربوهيدرات واألحماض األمينية التي تستخدم كمكمالت غذائية.منتجات  .1

 املكمالت الغذائية الغنية بالفيتامينات واملعادن. .2

املنتجات التي على شكل بودرة وتستخدم كمكمالت غذائية للرياضيين أو لألشخاي الذين يمارسون  .3

 الرياضة.

 جين والتي ترد على هيئة مسحوق أو سائل.املنتجات التي تحتوي ضمن مكوناتها على الكوال  .4

 

 عمل يوم 90

 

 املنتجات التالية:وتشمل 

  حليب الرضــــــع وحليب املتابعة والحليب املخصــــــص لالســــــتخدام

 الطبي الخاي.

  من 
ً
أغذية الرضـــــــع وصـــــــغار األطفال )األغذية املصـــــــنعة أســـــــاســـــــا

 من الحبوب(.
ً
 الحبوب وغير املصّنعة أساسا

أغذذذذذذذيذذذذذذة الرضذذذذذذذذذذذذع 

 واألطفال

 عمل أيام 10

 

 من 
ً
املاء، مضــاف لها الكافيين مشــروبات غازية أو غير غازية تحضــر أســاســا

وقد تحتوي على التاورين، اينوســيتول، جلوكورونوالكتون، الكربوهيدرات، 

األمالح املعدنية، واألحماض األمينية واملحليات واملضــــــــــــافات املســــــــــــموح بها 

والفيتامينات. ويجوز إضــــافة عصــــائر أو لب فاكهة طبيعية واملســــتخلصــــات 

 النباتية املسوح بها.

مشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات 

 ةالطاق

 عمل أيام 10

 

منتجات غذائية تســــتخدم الســــتكمال النظام الغذائي العادي وتحتوي على 

متعددة لها أثر تغذوي أو فسـيولويي، ولها أشـكال  مكونات سـواء منفردة أو

أو خليط من املكونــات  تعبئــة مختلفــة، ويحتوي املكمــل الغــذائي على أحــد

 االحمـــاض الـــدهنيـــة، االحمـــاضالتـــاليـــة أو غيرهـــا: فيتـــامينـــات أو معـــادن أو 

 Prebiotics andاألمينية، االنزيمات، البكتيريا النافعة واملعونات الحيوية )

Probiotics،أليــاف غــذائيــة، ميالتونين، العكبر )البروبوليس(،  (، الكوالجين

 غذائية. حبوب اللقاح، أعشاب أو مستخلصات عش ية

املذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالت 

 الغذائية

 عمل أيام 5

 

غير املشــــــــمولة في الفئات أعاله و التي لها خصــــــــائص أو ســــــــمات هي األغذية 

معينــة تميزهــا بوضــــــــــــوح عن املنتجــات املمــاثلــة األخرى من نفس الفئــة من 

حيث اســــتخدام "املكونات التقليدية"، وتشــــمل املواد الخام املســــتخدمة في 

صــــــــــــناعة املنتجات الغذائية، واألغذية الطازجة واملبردة واملجمدة واملجففة 

علبة بطبيعتها األصـــــــلية دون إضـــــــافة أي أعشـــــــاب أو عناصـــــــر تســـــــتخدم وامل

 ألغراض غير غذائية.

األغذذذذذذذيذذذذذذة األخرى 

 )التقليدية(
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املنتجات التي تحتوي ضمن مكوناتها على غذاء ملكات النحل أو حبوب اللقاح أو العكبر والتي ترد على  .5

 هيئة مسحوق أو سائل.

 منتجات مشروبات الطاقة. .6

الخاصة ومشروبات ال تنطبق هذه املتطلبات على املواد الخام أو املركزات التي تستخدم في تصنيع األغذية  .7

 الطاقة.

 :)اإلخطار بالتسويق( آلية تسجيل املكمالت الغذائية ومشروبات الطاقة

 .كما تم توضيحه في آلية تسجيل منتج غذائيتسويق( ال)اإلخطار بيتم تقديم طلب تسجيل املنتج  -

املالي الواجب سداده، تتم دراسة الطلب وتدقيق بطاقة املنتج والبيانات املدخلة وإصدار فاتورة للمقابل  -

 ما يلي:
ً
 ويعاد الطلب للعميل متضمنا

o .رقم فاتورة سداد املقابل املالي 

o .)املالحظات الواجب تعديلها على بطاقة املنتج أو في البيانات املدخلة بالحقول )إن وجدت 

 

وجدت وإعادة يقوم العميل بسداد املقابل املالي املرسل له من خالل النظام مع تعديل املالحظات إن  -

 إرسال الطلب مع إرفاق إشعار السداد البنكي بصورة بطاقة املنتج.

تتم مراجعة الطلب واعتماده، وفي حال عدم تصحيح املالحظات )إن وجدت( يتم إعادة الطلب للعميل  -

 بأنه سيتم رفض الطلب عند إعادة إرساله بشكل غ
ً
ير مكتمل للمرة الثانية مالم لتصحيح املالحظات، علما

 الهيئة الحاجة لطلب معلومات إضافية. ى تر 

في حال طلب الهيئة ملعلومات إضافية أو الرد بعدم اكتمال الطلب، فعلى مقدم الطلب استكمال طلب  -

 .من تاريخ رد الهيئة على الطلبيوم  30التسجيل خالل مدة أقصاها 

قبل الهيئة وعلى مقدم  في حال انقضاء املدة املحددة دون استكمال الطلب، فسيتم إنهاء الطلب من -

 بأن املقابل املالي للتسجيل غير مسترد
ً
 .الطلب تقديم طلب تسجيل جديد، علما

 

 ضوابط عامة في تسجيل املكمالت الغذائية ومشروبات الطاقة

 بعض هذه املنتجات للتقييم العلمي ودراسة الطلب من قبل فرق علمية متخصصة. قد تخضع -

 مع اللوائح الفنية  -
ً
)تشمل جميع والتعاميم الصادرة من الهيئة. املعتمدةيجب أن يكون املنتج متوافقا

 املنتجات(

، وفي حال تجاوزها لهذه الفترة فيجب أال يتم تقديم  24يجب أال تزيد فترة صالحية املنتجات عن  -
ً
شهرا

 قبل الحصول على موافقة الهيئة، وذلك 
ً
بتقديم خطاب يتضمن ما يث ت سالمة طلب التسجيل إلكترونيا

 املنتج وفعالية مكوناته خالل فترة الصالحية املحددة.
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من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما يمنع وضع شعار  يمنع االدعاء أو اإلشارة بأن املنتج مرخص -

ء برقم املراجعة على الهيئة أو اإلشارة بأي شكٍل من األشكال إلى اعتماد املنتج وضمان سالمته، واالكتفا

 ولديها شهادة P-3-N-000000-0000بطاقة املنتج )مثال: 
ً
( أو رقم التسجيل للمنتجات املسجلة سابقا

 تسجيل سارية الصالحية.

يجب أال يتم التعديل في بيانات املنتج املسجل حيث أن أي تعديل أو تغيير في البيانات اإللزامية للمنتج،  -

 تسجيله. )تشمل جميع املنتجات(م إعادة يعني أن املنتج جديد ويلز 

 مشروب طاقة(  –رسوم تسجيل منتج جديد )مكمالت غذائية  -

 ( 5000جديد )لاير 

  ( 2000تجديد  )لاير 

( سنوات 5*مالحظة: تجديد تسجيل املنتجات يخص املنتجات املسجلة بموجب شهادة بفترة صالحية )

 حال انتها ها.

 :املواد الغذائيةاملواد املستخدمة في صناعة  (ب

فإنه ال يلزم  او أي منتج موضح بالجدول ادناهم واملقاهي عندما يكون املنتج يستخدم في أغراض تموينية للمطاع -

وضع ملصق بيانات املنتج على التغليف الصغير للمنتج وإنما يكتفى بوضعه على الكرتون الخاريي فقط مع 

شار إليها في 
ُ
 الجدول أدناه.االلتزام باالشتراطات امل

 .هذه األنواع من املنتجاتعدم إلزامية كتابة البيانات التغذوية على بطاقات  -

 التزام املنشأة الغذائية بعدم عرض املنتج مباشرة على املستهلك. -

 

 :جدول يوضح املواد األولية املستخدمة

 م نوع املنتجات آلية التعامل معها البطاقة الغذائية

السعودية رقم خاضعة لالئحة الفنية 

(SFDA.FD 2281  بطاقات املواد املعبأة "

املستخدمة في صناعة املنتجات 

 الغذائية"(

يتم تسجيلها في النظام اإللكتروني 

لتسجيل الغذاء  ويتم اختيار )مادة خام 

 فقط( كطريقة لالستخدام  للتصنيع

املواد األولية التي 

تستوردها املنشآت 

الغذائية ألغراض 

 التصنيع

 

 

1 

 ( "بطاقاتGSO 9تخضع لالئحة الفنية )

 املعبأة" الغذائية املواد

يتم تسجيلها في النظام اإللكتروني 

لتسجيل الغذاء  ويتم اختيار )للمطاعم 

املواد الغذائية التي 

تستوردها املنشآت 

الغذائية ألغراض 

 

2 



 
 

13 
 

واملقاهي الخاصة باملستورد(  كطريقة 

 لالستخدام

االستخدام في 

 هياملطاعم واملقا

على وحدة التعبئة الصغيرة يتم  -1

توضيح ما يلي: )رقم التشغيل/ تاريخ 

 صالحية املنتج/ رمز توسيم املنتج(

يتم توضيح جميع متطلبات الالئحة  -2

( في العقد SFDA.FD/GSO 9الفنية )

 املبرم بين الشركة الصانعة واملطاعم

يجب أن تكون العبوات الخارجية  -3

 SFDA.FD/GSOالفنية )مطابقة لالئحة 

 املعبأة" الغذائية املواد ( "بطاقات9

يتم تسجيلها في النظام اإللكتروني 

لتسجيل الغذاء ويتم اختيار )للتموين/ 

ليس للعرض في االسواق(  كطريقة 

 لالستخدام

املنتجات الغذائية 

الجاهزة والتي ال 

تعرض في األسواق 

وتكون ألغراض 

تموينية للمطاعم 

 وغيرها

 

 

3 

 

 )اإلخطار بالتسويق(تسجيل الخضار والفواكه الطازجة  (ج

 الخضار والفواكه الطازجة املحلية تشمل إحدى الحاالت التالية:

ة ئاإلخطار بتسويقها فقط لدى الهي -الخضار والفواكه الطازجة من املزرعة مباشرة/ يتطلب تسجيلها  -

 .العامة للغذاء والدواء

تسويق( الخضار والفواكه ترخيص مصنع أغذية وتسجيل )اإلخطار ب)عند التعبئة والتغليف( يتطلب  -

 .لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء الطازجة

)عند التخزين( يتطلب ترخيص مستودع وتسجيل )اإلخطار بتسويق( الخضار والفواكه الطازجة لدى  -

 .الهيئة العامة للغذاء والدواء

رخيص مستودع للتخزين باستثناء املستوردين الذين يتطلب ت الخضار والفواكه الطازجة املستوردة/ -

 .كجم( 2000إرساليات ومجموع أوزانها يزيد عن ) 5إرسالياتهم في السنة امليالدية  تتجاوز عدد

 االستثناءات من تسجيل الغذاء

 األغذية ذات االستخدام الشخص ي كما حدد في اللوائح الفنية. -1

 الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم لالستهال  اآلدمي.عينات األغذية املستوردة لقصد إجراء  -2

 عينات العرض والتسويق غير املخصصة للبيع واملرفقة بوثائق صحية واملدون على بطاقة بياناتها "عينة مجانية". -3

 خدمة في املعارض واملهرجانات وفقعينات األغذية املست -4
ً
 للشروط التالية: ا

 .تلك األغذية للغرض املقصود منها يقوم املستورد بضمان صالحية (أ
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 .ال يتم بيعها أو توزيعها خارج مكان املعرض أو بعد انتهائه (ب

 مستوردي ومنتجي الغذاء مسؤوليات

 .املوافقة على اإلقرارو قبل إرسال طلب التسجيل بدقة ومعرفة جميع الجوانب النظامية يجب قراءة اإلقرار  .1

نتج:  .2
ُ
االلتزام باللوائح الفنية والتعاميم الصادرة صحة البيانات املقدمة و  التحقق منيجب على املستورد أو امل

  .االستدعاء أو السحب للمنتجات من جميع منافذ البيع والتوزيع مت  لزم ذلكالهيئة ومتابعة من 

 
 
 األخطاء األكثر شيوعا

 يشابه ذلك على بطاقة املنتج.ال يسمح بالتسويق ألي موقع إلكتروني أو حسابات في مواقع التواصل االجتماعي أو ما  -

 ال تمنح الهيئة بموجب تسجيل املنتج الغذائي أي شهادة وال يعتبر التسجيل ترخيص. -

بكتابة روابط املوقع اإللكتروني للشركة الصانعة أو رقم الباركود للدخول على املوقع اإللكتروني ألغراض  حال يسم -

 لفة للوائح الفنية املعتمدة.الترويج أو التسويق عن طريق استخراج ادعاءات مخا

اال يستخدم اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى اإلعالن أو أي اسم أو شعار لجهة رقابية أخرى   -

 داخلية أو خارجية. 

 
 
 :األسئلة األكثر تكرارا

 من هو املستورد؟

الصناعي )بموجب السجل الصناعي( الذي املستورد هو الكيان التجاري )بموجب السجل التجاري( أو الكيان 

يستورد منتجات غذائية سواء منتجات جاهزة للبيع أو مواد خام داخلة في الصناعات الغذائية عبر منافذ اململكة 

 العربية السعودية البحرية أو البرية أو الجوية.

 كيف يتم تعبئة حقل اسم املنشأة؟

 ل التجاري دون زيادة أو نقصان.يتم تسجيل اسم املنشأة كما هو مذكور في السج

 ما هو نشاط السجل التجاري؟

 
ً
 ذو ارتباط باملنتجات التي سيتم تسجيلها وذلك وفقا

ً
يجب أن يحتوي نشاط السجل التجاري للمنشأة نشاطا

 الخاصة بالهيئة واملنشورة على الرابط التالي: (ISIC-4) لقائمة التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية

EconomicActivitiesSFDA.pdf/12-2021https://sfda.gov.sa/sites/default/files/  

 

 

 

 

https://sfda.gov.sa/sites/default/files/2021-12/EconomicActivitiesSFDA.pdf
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 هل الباركود يتغير بتغير رقم الدفعة أو التشغيلة أو تاريخ الصالحية؟

 باركود متغير حسب الدفعة أو التشغيلة  ال، إنما هو ثابت لصفات املنتج
ً
وال يرتبط بتاريخ اإلنتاج، فقد يوجد أحيانا

 على منتجات، في هذه الحالة ال يكتب هذا الباركود في خانة الباركود.

 في حال وجود ماركة واحدة، ماذا أكتب في حقل العالمة التجارية؟

مة تجارية أو ال الحقلين أما في حال وجود أكثر من عال في حال وجود ماركة أو عالمة تجارية واحدة، فتكتب في ك

 كتب أحدها مكان حقل املاركة واألخرى في حقل العالمة التجارية. ماركة على املنتج يُ 

 ما هي صورة بطاقة املنتج؟

 .(ArtWork)هي الصورة لكامل بيانات مغلف املنتج قبل الطباعة ويجب أن تكون بصيغة 

 ما هو حقل التحذيرات؟

الحقل الذي يكتب فيه أي تحذير مكتوب على بطاقة املنتج أو يجب أن يكون على بطاقة املنتج مثال )أن اإلفراط  هو 

يحتوي على مكسرات ........  -شهر 12أو ال يستخدم لألطفال أقل من  -استخدام املنتج قد يس ب الحساسية  في

 إلخ(.

 يوم(  ؟ 30للرد على استفسارات الهيئة )  ما هو اإلجراء املتبع عند قرب انتهاء املدة املحددة

عبر القنوات الرسمية للهيئة أو  19999طريق مركز االتصال املوحد يتم التواصل مع إدارة تسجيل املنتجات عن 

.وتقديم مبررات تأخير الرد  

هل من املمكن االدعاء أو اإلشارة بأن املنتج مرخص من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء سواء بوضع عبارة او 

 شعار؟

 يمنع وضع شعار الهيئة أو اإلشارة بأي شكٍل من األشكال 

 االكتفاء برقم املراجعة على بطاقة املنتج املكمالت الغذائية ومشروبات الطاقة ب )باستثناء(

 ولديها شهادة تسجيل سارية P-3-N-000000-0000)مثال: 
ً
 الصالحية.( أو رقم التسجيل للمنتجات املسجلة سابقا
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 :خطار بالتسويق(تسجيل املنتج الغذائي )اإل  يوضح حقول نموذججدول 

 نبذة عن الحقل  اسم الحقل 

 يلزم كتابة اسم الصنف باللغة العربية كما هو على بطاقة املنتج )الصنف( بدون إضافة املاركة اسم الصنف .1

 باركود متغير حسب الدفعة او التشغيلة على منتجات، في هذه الحالة بتاريخ اإلنتاج، قد يوجد أ وال يرتبطرقم ثابت لصفات املنتج  الباركود .2
ً
حيانا

 ( في حقل الباركود.0ال تكتب هذا الباركود في خانة الباركود، في هذه الحالة اكتب )

اكتب واحدة مكان حقل املاركة واألخرى في حقل العالمة التجارية، وفي حال لديك في حال وجود عالمتين تجاريتين أو ماركتين على املنتج  اسم العالمة التجارية .3

 ماركة واحدة أو عالمة تجارية واحدة، فاكتب املاركة أو العالمة التجارية في كال الحقلين

حقل العالمة التجارية، وفي حال لديك  في حال وجود عالمتين تجاريتين أو ماركتين على املنتج اكتب واحدة مكان حقل املاركة واألخرى في املاركة .4

 ماركة واحدة أو عالمة تجارية واحدة، فاكتب املاركة أو العالمة التجارية في كال الحقلين

 الجمار خانات ويستخدم لتعريف تصنيف املنتجات لدى  8هو رقم مكون من  بند التعرفة .5

 وزن املادة الغذائية املسجل على املنتج الوزن الصافي .6

 من الوزن الصافي املصفى الوزن .7
ً
 وزن املادة الغذائية الصلبة من الوزن الصافي )الصلبة +السائلة( وتكون أقل دائما

 البلد الذي نشأت منه املادة الخام بلد املنشأ .8

 البلد الذي تم تصنيع املنتج فيه بلد اإلنتاج .9

 تصنيعية على املنتجالبلد الذي تم تعبئة املنتج فيه بدون أي عمليات  بلد التعبئة .10

في حال وجود عمر معين تم تحديده على البطاقة الغذائية للمنتج، يتم بموجبه اختيار أحد الفئات العمرية من القائمة املنسدلة، وفي  الفئة العمرية .11

 حال عدم تحديد الفئة العمرية على بطاقة املنتج يتم اختيار "غير محدد" من القائمة املنسدلة

 وهي عبارة عن قائمة منسدلة توضح الغرض من استيراد أو تصنيع املنتج وتتضمن اآلتي: دامطريقة االستخ .12

 املنتجات الغذائية املعدة للعرض في األسواق يتم اختيار "منتج نهائي للمستهلك". -

 ألغراض التصنيع الغذائي يتم اختيار "مادة خام للتصنيع". املعدةاملنتجات الغذائية  -

 الغذائية املستخدمة في املطاعم واملقاهي وال تباع للمستهلك بشكل مباشر يتم اختيار "للمطاعم واملقاهي الخاصة باملستورد".املنتجات  -

 املنتجات الزراعية كاألرز والحبوب والبقول يتم اختيار "محصول زراعي". -

 لشكل املنتج النهائي بعد التعبئة  نوع التعبئة .13
ً
 والتغليف ويكون مطابق لصورة املنتجيتم اختيار النوع وفقا

 فترة الصالحية اإللزامية املنصوي عليها في مواصفة املنتج فترة الصالحية .14

 درجة الحرارة التي يجب حفظ املنتج بها درجة حرارة التخزين .15

 جميع املكونات على بطاقة املنتج املكونات )عربي( .16

 ن وجدت(إ) نتجاملجميع املكونات على بطاقة  املكونات )إنجليزي( .17

 الشركة التي صنعت املنتج الصانعة اسم الشركة .18

رقم اعتماد الشركة  .19

 الصانعة )إن وجد(

 رقم اعتماد الشركة الصانعة من جهة صحية رقابية على األغذية في بلد التصنيع وهو مطلوب فقط ملنتجات اللحوم والدواجن واألسما 

 (UHTالحرارة فوق العالية  -التجفيف-ال سترة -أي عمليات تصنيعية مثل )التدخين املعالجة )إن وجد( .20

أو ال يستخدم  -إلفراط في استخدام املنتج قد يس ب الحساسيةا)هو الحقل الذي يكتب فيه أي تحذير مكتوب على بطاقة املنتج مثال  التحذيرات )عن وجد( .21

 (.... إلخيحتوي على مكسرات  -شهرا 12أقل من 

 (art workالصورة لكامل بيانات مغلف املنتج قبل الطباعة ) صورة بطاقة املنتج .22

 ميجابايت 1أقص   حد للصور هو 

 صورة املنتج بعد التعبئة والتغليف صورة املنتج .23

 ميجابايت 1أقص   حد للصور هو 
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