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آلية أنتاج واستيراد األغذية الجاهزة املعدة لالستهالك خالل مواسم الحج والعمرة

مقدمة:
ً
سعيا من الهيئة في تطوير الخدمات وإنجازها بشكل أسرع ،أعدت الهيئة أحد املبادرات الهامة املتعلقة
بإنتاج واستيراد األغذية الجاهزة املعدة لالستهالك خالل مواسم الحج والعمرة.
الهدف:
مع عدم االخالل بما نص عليه نظام الغذاء والئحته التنفيذية واللوائح الفنية واملواصفات السعودية
والخليجية املعتمدة تهدف هذه االشتراطات إلى ضمان سالمة ومأمونية االغذية الجاهزة املعدة لالستهالك
اثناء تصنيعها ونقلها وتداولها وتخزينها خالل مواسم الحج والعمرة.
تعريف الغذاء الجاهز املعد للستهلك
أي غذاء (يشمل املشروبات) والتي تستهلك عادة وهي في صورتها الخام أو أي غذاء يتم تداوله أو تصنيعه أو
طبخه أو تجهيزه في صورة يمكن استخدامه بدون عمليات إضافية ويكون جاهز لالستهالك.
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ً
أوال :اشتراطات ومتطلبات عامة لألغذية الجاهزة
(أ) املواد األولية:
أ .أن تكون املواد األولية املستخدمة في األغذية الجاهزة لألكل مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة
بكل منها.
أ .أن تكون املياه املستخدمة في غسيل وإعداد األغذية الجاهزة لألكل مطابقة للمواصفة القياسية
الخاصة بمياه الشرب غير املعبأة SFDA.FD/GSO 140
ب .يجب أن يتوفر في املنشأة نظام فعال للمورد املعتمد (بالنسبة للمنتجات ذات األصل الحيواني يجب
أن تكون من أحد املنشآت املعتمدة للمنتجات ذات األصل الحيواني ،وفي حال عدم وجود منشأة
معتمدة يجب الرجوع إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء للحصول على معلومات متعلقة بذلك).
ت .أن تكون جميع املواد األولية مطابقة ملتطلبات الحالل املنصوص عليها في مواصفات الهيئة وأن تكون
األوراق واملستندات الخاصة بالحالل متوفرة وأن ترفق مع االرسالية النهائية.
ث .أن تكون فتره الصالحية للمواد األولية مطابقة للمتطلبات الواردة في الالئحة الفنية (SFDA.FD 150-
)1 & GSO 150-2
ج .أن يتم تخزين املواد األولية في ظروف مناسبة لطبيعة املنتج حسب نوع الحفظ املوص ي علية وفق
الالئحة املشار اليها اعاله.
ح .أن يتم فقط تخزين املنتجات الغذائية بكميات ال ينتج عنها تكدس في هذه املواد وتتماش ى مع طاقة
استيعاب مستودع حفظ املواد األولية املبردة او املجمدة او الجافة.
خ .يجب أن يتوفر في املنشأة مواصفات للمواد الخام وتكون ضمن املستندات التي يتم تقديمها للهيئة.
د .أن يتم شراء املكونات واملواد الغذائية األولية املستخدمة من جهات أو مصادر معتمدة وأن تكون
مخزنة تحت ظروف مناسبة في البرادات أو الثالجات حسب النوع ،واملخزنة على األرفف أو في صناديق
بالستيكية ذات درجة غذائية مزودة بأغطية محكمة الغلق لحمايتها من التلوث.
ذ .أن يتم شراء املكونات الغذائية األولية املستخدمة املعبأة التي تحمل أسم الصانع ،وال يتم شراء
املنتجات الغذائية التي ليس عليها بطاقة بيانات أو املعبأة بدون فترة صالحية واضحة ،وأن تكون
البطاقات مطابقة للمواصفة القياسية SFDA.FD/GSO 9
3
آلية أنتاج واستيراد األغذية الجاهزة املعدة لالستهالك خالل مواسم الحج والعمرة

ر .أن يتم فقط شراء املكونات الغذائية األولية املستخدمة التي تكون خواصها الطبيعية مماثلة للخواص
املحددة لطبيعة الغذاء الطازج أو املادة الخام والتي ليس بها أي آثار ألي نوع من التغيير و  /أو الغش.
ً
ز .عند شراء املكونات واملدخالت سريعة التلف يجب أن تكون محفوظة عند درجة الحرارة املناسبة وفقا
ملا هو موص ي بها من املصنع.
س .أن يتم فقط شراء املنتجات الغذائية بكميات ال ينتج عنها تكدس في هذه املواد وتتماش ى مع طاقة
استيعاب الثالجات واملبردات ومخزن املواد الغذائية الجافة

(ب) نقل واستلم وتخزين املكونات واملواد الغذائية األولية املستخدمة:
 أن يتم نقـل جميع املنتجات التي تم شراؤها في ظروف مناسبـة ،مع تجنب خطر التلوث الكيميائي أوالفيزيائي أو البيولوجي أو فساد هذه املنتجات ،وتحفظ عند درجة حرارة مناسبة ،وأن يتم عزل كل نوع
من املنتجات عن اآلخر ملنع حدوث التلوث الخلطي وأال يتم نقل املنتجات الغذائية مع املواد السامة
أو الكيميائية (مطهرات ،منظفات ،مبيدات حشرية ..الخ) ،وأن تتبع تعليمات الصانـع املوضحة على
ً
البطاقة بالنسبة للمنتجات املعبأة وأن تخزن في ظروف مالئمة لكل منها طبقا للمواصفات املعمول بها.
 أن تكون وسائل النقل وصناديق النقل نظيفة ،ذات حجم مالئم ومخصصة فقط لنقل املواد الغذائية،وأن تكون ذات مساحة داخلية مناسبة ،وأن تكون مطابقة ملا نصت عليه املواصفة الخاصة باشتراطات
عامة لنقل وتخزين األغذية املبردة واملجمدة .SFDA.FD/GSO 323
 يجب أن يتم استقبال املكونات واملدخالت وحفظها في أماكن نظيفة ،وأن يتم وضع اللحوم واألسماكواألغذية األخرى سريعة التلف في حاويات تحت ظروف التبريد و /أو التجميد ،وأن يتم وضع املنتجات
السائبة في أوعيه نظيفة.
 يجب أن تكون األرفف والصناديق وأماكن التخزين نظيفة ،وأن يتم حمايتها من األتربة وعوامل التلوثاألخرى.
4
آلية أنتاج واستيراد األغذية الجاهزة املعدة لالستهالك خالل مواسم الحج والعمرة

 أن يتم وضع بطاقات واضحة على األوعية التي تحتوي على الغذاء وأن تكون االغذية في أماكن منفصلةبعيدة عن املنتجات غير الغذائية مثل الصابون واملطهرات ومبيدات اآلفات واملواد السامة األخرى.
ً
ً
 أن تكون حركه املنتجات املخزنة في املستودع على اساس الداخل أوال ،يخرج أوال. أن يتم حمايـة األغذية من التلوث باآلفات (حشرات ،قوارض) والعوامل الحيوية األخـرى. أن يتم وضع قارئ حرارة طوال فترة النقل للحاويات املبردة واملجمدة.ً
 -أن يتم وضع ماصات للرطوبة تجنبا لتلف املواد الغذائية للحاويات العادية.

(ج) متطلبات أماكن التحضير:
 أماكن تحضير الغذاء:

ً
 أن يكون تصميم هذه األماكن مطابقا ملا جاء في املواصفة الخاصة بالشروط الصحية في مصانعاألغذية والعاملين بها .SFDA.FD 21
 أن تكون جميع أقسام املنشاة بعيدة عن أي مصدر من مصادر التلوث (روائح كريهة ،دخان ،أتربة أوً
أي ملوثات أخرى) وأن تكون في منطقة غير معرضة لالنغمار باملياه أيا كأن مصدرة ،وأن تتوافر فيها
إضاءة طبيعية أو اصطناعية كافية ومتجانسة (في حالة اإلضاءة االصطناعية يجب أن تكون كل
املصابيح مغطاة لتفادى التلوث الفيزيائي في حالة كسرها).
 أن يكون كل قسم من أقسام املؤسسة مزود بأجهزة تكييف بالعدد والحجم املالئمين ملساحة القسمعلى أن تكون درجة الحرارة أقل من °25م مع االلتزام بصيانتها وتنظيفها من الداخل والخارج بشكل
دوري حتى نحافظ على كفاءتها.
 أن يزود املبنى بالتهوية املناسبة ملنع ارتفاع الحرارة وتكاثف البخار واألتربة وإزالة الهواء امللوث ،وأاليكون اتجاه تيار الهواء من املناطق امللوثة إلى املناطق النظيفة ،مع مراعاة أن تزود غرف اإلنتاج بوسائل
تهوية داخلية.
 أن تكون جميع األجهزة واآلالت املستخدمة في تجهيز املواد الغذائية مصنعة من الصلب غير قابل للصدأوسهلة التنظيف والتطهير.
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ً
 أن تكون عبوات تخزين املياه دائما نظيفة. أن يتم التخلص من مياه الصرف بطريقة مناسبة وال تؤدي إلى تلوث مياه الشرب أو الغذاء أو املنطقةاملحيطة أو القائمين على تداول األغذية.
 أن تكون جميع أسطح العمل التي تالمس الغذاء (األدوات ،وأسطح الطاوالت ،وأدوات تقطيع األغذية،ً
وأوعية املياه ...الخ) من الصلب غير القابل للصدأ سهلة التنظيف والتطهير ،بحالة جيدة ومصانة دائما
وأن يتم غسلها باملياه الصالحة واملطهرات.
 ال يتم استعمال أية أوعية مع الغذاء يكون قد سبق استخدامها في التعامل مع املواد السامة أو الضارةبالصحة مثل املبيدات الحشرية أو البويات أو زيوت السيارات.
 أال يتم تخزين أية وقود أو مواد سامة أو منتجات قابلة لالشتعال مباشرة مع الغذاء ،وأن يتم العملبقوانين السالمة التي تقررها الجهات ذات العالقة.
 اشتراطات التصنيع:
 أن يكون خط التصنيع مخصص لتصنيع األغذية الحالل فقط وال يجوز أن يتم استخدام خطالتصنيع ألي مواد غير حالل.
 أن يتم توقيت عمليات التحضير حتى املنتج النهائي وعمليات التعبئة بصورة سريعة ومتتابعة تحتالظروف التي تمنع تعرض املنتج للتلوث والفساد والتلف أو نمو األحياء الدقيقة املسببة لألمراض أو
التسمم مع سحب عينات دورية من خط اإلنتاج ومن املنتج النهائي بطريقة عشوائية للتأكد من سالمة
املنتج.
 أن تكون العمليات التصنيعية للمنتج مثل تداول املواد الخام والتحضير والتصنيع ،الفحص والفرزوالطبخ وغيرها مطابقة ملتطلبات الالئحة الفنية (.)SFDA.FD 21
 يجب أن يتم ترميز املنتج النهائي بصورة واضحة توضح عملية التتبع ومكونات املواد األولية ومصدرهاوالتي تم أنتاج املنتج النهائي منها.
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 الشروط الخاصة باملنتجات املجمدة:
 يجب أن تكون أجهزة التبريد من الكفاءة بمكان لتحقيق االنخفاض املطلوب في درجة الحرارة بسرعةللمنتج.
 يجب أن يكون نظام التجميد من الكفاءة بمكان للمحافظة على املنتجات داخل غرف التخزين فيدرجة حرارة ال تقل عن ْ 18-م بغض النظر عن الحرارة الخارجية.
 الشروط الخاصة باملنتجات املطبوخة
 عندما تجرى عملية طبخ للمنتج بغرض الحد من تثبيط نمو األحياء الدقيقة املمرضة أو للحاجة إليهفي حفظ املنتج فيجب أن تتم معالجة الطبخ بصورة علمية.
 زمن ودرجة حرارة الطبخ يجب أن يشرف عليهما ويسجال بواسطة العاملين املعنيين. يجب أن يعقب الطبخ تبريد سريع. يجب على املنشأة القيام بتحاليل ميكروبيولوجيه ملنتجاتهم على فترات منتظمة كما ورد في املواصفاتاملذكورة في االشتراطات العامة.
 الشروط الخاصة بتخزين االغذية .
 يجب حفظ املنتجات في درجة الحرارة املناسبة خالل عملية التخزين. يجب حفظ املنتجات املجمدة في درجة حرارة  18درجة مئوية تحت الصفر أو أقل من ذلك في جميعأجزاء املنتجات ،مما يسمح باحتمال االرتفاع البسيط في درجة الحرارة وتذبذبها لتصل إلى درجة ال
تزيد عن  3درجات مئوية خالل النقل.
 يجب حفظ األنواع االخرى من املنتجات التي تتم معالجتها في درجات الحرارة املحددة واملطلوبة لظروفمحددة للتخزين.
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 يجب ترتيب املنتجات املجمدة التي في املخزن باإلضافة إلى حاوية النقل بطريقة مناسبة مع االحتفاظبمساحة مناسبة حول الكراتين من اجل السماح بتدفق الهواء.

ً
ً
 يجب مناولة املنتجات من املخزن باستخدام طريقة ما يدخل أوال يخرج أوال (.)FIFO يجب توفير اإلنارة الكافية للمخزن الذي يتم فيه تخزين املنتجات. يجب تزويد املخزن بجهاز مراقبة درجة الحرارة ويكون هناك عرض لها في مكان يسهل قراءتها فيهبشرط الحصول على لوحة رسم مستمرة لدرجة للحرارة.
 يجب وضع جهاز االستشعار الخاص بمراقبة الحرارة في أبعد نقطة عن جهاز التبريد. في حال تخزين أكثر من نوع من املنتجات الغذائية قد يؤدي إلى تلوثها أو التأثير عليها من الناحيةالصحية ،وما لم تكن معبأة بطريقة توفر حماية كافية لها .فيجب أن تحفظ منفصلة بطريق تضمن
الحماية الكاملة لها من التلوث.
 الشروط الخاصة بالمسائل العامة المتعلقة بالتصنيع.
 معايرة املعدات واألجهزة :يجب تنفيذ املعايرة للمعدات الضرورية على فترات منتظمة ويجب االحتفاظبالوثائق الضرورية لذلك.
 الكشف املعدني للمنتج النهائي :يجب أن يكون هناك جهاز للكشف عن املعادن في املنتج النهائي قبل -خروجه من املنشأة.
 املواد املضافة لألغذية :يسمح للمنشأة باستخدام تلك املواد املضافة لألغذية التي يتم اعتمادها منقبل اللوائح الفنية واملواصفات القياسية املعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
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(د) متطلبات تحضير الغذاء:
متطلبات التحضير األولي:
 الفاكهة والخضر:
 أن يتم فقط استخدام الفاكهة والخضر التي تم حمايتها من التلوث واملحفوظة بطريقة مناسبة أن يتم اختيار الفاكهة والخضر السليمة واملناسبة لالستهالك اآلدمي ،وأن تكون مطابقة ملا نصتعليه املواصفة القياسية الخاصة باالشتراطات العامة للخضروات والفواكه الطازجة
.SFDA.FD/GSO 123
 أن يتم غسل وتطهير الفاكهة والخضر سواء التي تستخدم مباشرة أو كمكون غذائي. أن يتم تقشير وعصر و /أو تقطيع الفاكهـة والخضر بطريقة مناسبة باستخدام أدوات وأجهزةمناسبة.
 أن يتم حفظ الفاكهة والخضر التي سبق تحضيرها في أوعية صحية مغطاة وعند درجة حرارةمناسبة.
 اللحوم واألسماك الطازجة:
 أن يتم إذابة اللحوم واألسماك املجمدة عند الضرورة في ثالجة خاصة باإلذابة ال تتجاوز درجةحرارتها  °4م باستخدام حاويات من البالستيك ذو درجة غذائية أو من الصلب غير القابل للصدأ،
مزود بمصفاة أو غطاء محكم الغلق أثناء عملية إذابة اللحوم واألسماك والدواجن لفصل الدم
ً
الناتج عن عملية اإلذابة عن باقي املواد الغذائية وذلك تفاديا لتلوثها ،ويمكن استخدام
امليكروويف لإلسراع في عملية اإلذابة ،إذا كأنت الكمية صغيرة على أن تطبخ مباشرة بعد
اإلذابة ،ويتجنب اإلذابة عند درجة حرارة الغرفة.
 أن يتـم تداول اللحوم واألسماك الطازجة بطريقـة تمنع حدوث التلوث التبادلي املباشر أو غيراملباشر إلى أسطـح العمل واألدوات واملنتجات الغذائية األخـرى ،وأن يتم االلتـزام بما جـاء في
املواصفة القياسية الخاصة بدليل املمارسة الصحية لنقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة
SFDA.FD/GSO 815عند نقـل وتداول وتخزين اللحوم الطازجـة.
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 أن يتم تنظيف اللحـوم واألسماك الطازجـة بإزالة األجزاء غير املرغـوب فيها إذا اقتض ى األمـر. أن يتم االلتزام بما جـاء باملواصفة الخاصة بدليل املمارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزيناألسماك  SFDA.FD/GSO 1026عند تجهيز ونقـل وتـداول وتخـزين األسماك.

 األغذية األخرى:
الجبن والسجق واللنشون واألغذية املشابهة.
 يتجنب مالمستها باليد وأن تكـون كل األدوات املستخدمة في التقطيع أو الطحن مناسبة ،وأنيتجنب تعريضها لدرجة حرارة الغـرفة.
 أن يتم تجهيـز الكمية الضرورية والتي تكفي لعمل أربـع ساعات بحد أقصـى. أال يظهر التغير على عبوات األغذية واألغذية املعبأة (تآكل ،تغير مرئي ...الخ). أال تحتوي الحبـوب ،الطحيـن ،امللـح والسكر واملنتجات املتشابهة على رطوبـة واضحة ،وأن يتـمحفظها في أوعية مغطاة ملنـع التغير والتلـوث.

ُ
 أال يتم استخـدام البيض الخام في تجهيز أغذية أو مشروبات تعد لالستهالك املباشر والتـي الً
تطهى بعد ذلك ،وأن يكـون البيض املستخدم مطابقا للمواصفة القياسية الخاصة ببيـض
الدجـاج .SFDA.FD/GSO 1002
متطلبات التحضير النهائي:
 يحظر تجهيز مثل هذه الوجبات في الشوارع واألماكن الغير مرخصة. أن يتم طبخ األغذية بدرجة حرارة كافية :يجب أن تصل درجة حرارة مركز املادة الغذائية خاللطبخها إلى °75م كحد أدنى.
 أن يتم حماية الغذاء بعد الطبخ من كل مصادر التلوث ،وإذا كأن هذا الغذاء املجهز يتم تتبيلهبمكونات غير مطبوخة ،فيكون ذلك قبل االستهالك املباشر.
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 أال يزيد الوقت بين تحضير الغذاء واستهالكه على ما يلي:أ.
ب.
ج.
د.
هـ.
و.
ز.

حتـى  6ساعات عند حفظ الغذاء عند درجة حرارة فوق ° 60م.
حتـى يوم واحد عند حفظ الغـذاء عند درجة حرارة ال تزيد على °4م على أال يزيد الوقـت على
ساعتين حتى يصل الغـذاء الساخن إلى درجة حرارة ° 4م.
أن يتـم إعادة تسخين األغذيـة املبردة مرة واحدة فقط بحيث تصل درجة حـرارة مركزها الحراري
°75م كحد أدنى قبل االستهـالك املباشـر.
أن يتم تجهيز الساندويتشات وتغليفها بطريقة آمنه تمنع تلوثها.
أن يتم تجهيز السلطات الطازجـة والفواكه الطازجة وتغليفها بطريقة آمنه تمنع تلوثها.
أن يتم حفظ السلطات الطازجـة (الخضروات بكريم السلطة أو الجبن أو الالنشـون  ...الخ)
عند درجة حرارة ال تزيد على°5م بعد تجهيزهـا لالستهـالك.
أن يتم حفظ األغذية التـي تطبخ أو تسخـن مباشرة قبـل االستهالك عنـد درجة حرارة أقـل مـن
 ° 5م.

اشتراطات النقل:
 مع عدم اإلخالل بالالئحة الفنية الخليجية رقم (" )SFDA.FD/GSO 323اشتراطات عامه لنقلوتخزين األغذية املبردة واملجمدة" (مرفق).
 أن يتم نقل وشحن األغذية الجاهزة في حاويات مباشرة إلى اململكة وال يسمح بشحنها إلى بلد ثالث. أن تكون مطابقة للوائح الفنية واملواصفات الخاصة بنقل كل نوع من املنتجات الغذائية. أن تكون وسائل نقل األغذية املحضرة منفصلة ومحمية من الشمس املباشرة ،األتربة ،األمطاروامللوثات األخرى.
 أن تكون وسائل نقل األغذية مصنوعة و مجهزة ومخصصة لنقل الغذاء. أن تكون وسائل نقل فضالت الغذاء منفصلة عن وسائل نقل األغذية الجاهزة. أن يتم نقل األغذية في أوعية مناسبـة (مصنوعة من مادة املعدن غير قابل للصدأ و غير سامة وسهلةالتنظيف والتطهير) ومحكمة الغلق ومحمية من التلوث.
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 يتم ضبط درجة الحرارة مع تجنب التعرض لدرجة حرارة الغرفة لألغذية التي تحفظ ساخنة أوباردة.
 أن يتم حفظ الغذاء في صناديق حرارية تحفظ درجة الحرارة إذا زادت فترة النقل على ساعتين. يراعى عدم الخلط عند نقل الصناديق الحرارية لألغذية التي تنقل ساخنة عن االغذية التي تنقلمبردة.
 يجب أن يتم نقل املنتج النهائي بحاويات مبردة او مجمدة وفق طبيعة حفظ املنتج. -أن تكون الحاويات مزودة بقارئ حراري طوال رحلة الشحن.

اشتراطات التعبئة والتغليف:
 أن تكون مواد التعبئة والتغليف مطابقة ملتطلبات للوائح الفنية التالية: عبوات املواد الغذائية – الجزء االول :اشتراطات عامة). (SFDA. FD 839 عبوات املواد الغذائية – الجزء الثاني :العبوات البالستيكية اشتراطات عامة .SFDA. FD 1863 أن يتم لف تغليف األغذية الجاهزة لألكل في ورق و/أو بالستيك ذو درجة غذائية لم يسبقاستخدامه وغير ملوث ،ويمنع استخدام األوراق أو البالستيك املطبوع.
 أن تتم عملية التعبئة تحت تفريغ في عبوات مصنعة من رقائق األلومنيوم املبطنة من الداخلوالخارج على أن تكون ذات استخدام غذائي.
 أن تحتوي غالف الوجبة الجاهزة على شريط حساس الحرارة ( )Heat Sensitive Strapمن مكانتصنيعها وحتى وصولها للمستهلك.
 أن يتم تداول األغذية واملشروبات باستعمال األطباق واألدوات واألكواب التي تستعمل ملرة واحدة. يجب أن يتم تعبئة املنتج النهائي بمواد تعبئة وتغليف غير قابلة للتلف وتكون قابلة لتحمل ظروفالنقل والتخزين طوال فترة الصالحية.
 أن تكون من مواد آمنة وال توثر على املنتج النهائي. أن تكون األدوات املستخدمة في تعبئة وتغليف األغذية الجاهزة ذات درجة غذائية.12
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بطاقة البيانات:
 يجب أن تكون بطاقة البيانات مطابقة ملتطلبات الالئحة الفنية الخاصة ببطاقات املواد الغذائيةاملعبأة (.)SFSA.FD/GSO 9
 كتابة فترات صالحية املنتجات الغذائية طبقا للوائح واملواصفات ()SFDA.FD 150-1و(.(SFDA.FD/GDO 150-2

ً
 يجب أن توضـح تعليمات التخزين واالستخدام على األغذية طبقا للقواعد الصحيـة. ال يسمح بوضع أي شعارات دينية أو ادعاءات أو إيحاءات على بطاقة املنتج. االلتزام بما نصت عليه الالئحة الخاصة باشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة. SFDA. FD 2333ملحظة:
سيتم تطبيق الئحة الغرامات املنصوص عليها بنظام الغذاء في حال عدم االلتزام باالشتراطات.
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ً
ثانيا :اشتراطات ومتطلبات أنتاج األغذية الجاهزة املعدة للستهلك
آلية وشروط ومتطلبات ترخيص (مصنع غذائي محلي) لنتاج األغذية الجاهزة املعدة للستهلك
(أ) املتطلبات:
 .1أن يكون املصنع املحلي حاصل على ترخيص مصنع غذائي ملزواله النشاط (نشاط صنع الوجبات
الجاهزة) من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء ساري الصالحية.
 .2أن يكون املصنع املحلي حاصل على شهادة االيزو ( )22000سارية الصالحية.
 .3تسجيل جميع املنتجات الغذائية في املوقع اإللكتروني للهيئة.
(ب) آلية الحصول على الترخيص:
.1

.2
.3

تقديم طلب للهيئة العامة للغذاء والدواء للحصول على الترخيص املبدئي لغرض مراجعة الجهات
الحكومية املعنية مثل:
وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الدفاع املدني (إذا كأن املوقع خارج املدن الصناعية) للحصول على
املوافقة الخاصة باملوقع بناء على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم ( )181وموافقة الدفاع املدني.
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أو هيئة املدن االقتصادية( ،إذا كأن املوقع داخل
املدن الصناعية) للحصول على املوافقة الخاصة باملوقع.
وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية للحصول على الترخيص الصناعي النهائي.
تقوم املنشأة بالتسجيل في النظام اإللكتروني لتسجيل وترخيص املنشآت واملنتجات الغذائية املحلية
بعد إرفاق جميع املوافقات من الجهات الحكومية املعنية واملذكورة في البند رقم (.)1
الحصول على املوافقة النهائية (ترخيص مزاولة النشاط) من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
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(ج) الشروط واملستندات:
 الشروط
 .1أن تقع األرض املراد أنشاء املصنع عليها داخل إحدى املدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية أو مدينة امللك عبدهللا االقتصادية ،الوادي الصناعي برابغ وفق ما نص
عليه قرار مجلس الوزراء رقم ( )181وتاريخ 1434/6/5هـ في الفقرة (د) من البند (رقم " )2ال يسمح
وال يرخص بأنشاء أو تشغيل أي مصنع ،أو ممارسة أي نشاط صناعي يقع خارج نطاق املواقع املخصصة
ً
ً
سواء داخل املدن أو خارجها ،وفقا للفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند ،إال إذا كأن
لألنشطة الصناعية،
ً
املصنع أو النشاط الصناعي مرتبطا بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو أنتاج حيواني زراعي،
فيمكن الترخيص بأنشائها في املواقع التي تتوافر فيها تلك املواد أو املصادر ،مع إلزام املصنع بمراعاة
ً
املعايير البيئية والصحية وفقا ملا تقرره الجهات املختصة بذلك".
 .2االلتزام بتطبيق الدليل االرشادي الفني لترخيص مصانع األغذية ،ويمكن الحصول على الدليل
االرشادي عبر الرابط:
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Documents/food-Inspection-887.pdf

 .3الحصول على شهادة االيزو ( )22000وتكون سارية الصالحية.
 .4أن يتم تسجيل جميع املنتجات الغذائية في املوقع اإللكتروني الخاص بالهيئة وتكون مطابقة
للمواصفات القياسية الخاصة باملنتج.
 .5االلتزام باللوائح واملواصفات القياسية التالية في املنشأة واملواد األولية واثناء التحضير واملنتج النهائي:
 "الشروط الصحية في مصانع األغذية والعاملين بها". SFDA.FD 21 بطاقة املواد الغذائية املعبأة" .SFDA FD/GSO 9 بطاقات املواد املعبأة املستخدمة في صناعة املنتجات الغذائية .SFDA FD/GSO 2281 "اشتراطات مخازن حفظ املواد الغذائية الجافة واملعبأة" . SFDA FD/GSO168 ارشادات لتطبيقات االسس العامة لصحة الغذاء ملراقبة بكتيريا" ليستيريا مونوسيتوجنيس"في األغذية.SFDA.FD/GSO/CAC 61
 املعايير امليكروبيولوجية للسلع واملواد الغذائية . SFDA.FD/GSO 1016 -امللوثات والسموم في األغذية . SFDA.FD/ CAC 193
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 املواد املضافة املسموح باستخدامها في املواد الغذائية. SFDA.FD/GSO 2500 الحدود القصوى املسموح بها لبقايا املبيدات في املنتجات الزراعية والغذائية. SFDA.FD 382 الحدود القصوى املسموح بها من بقايا االدوية البيطرية في األغذية .SFDA.FD/ GSO 2481 االلتزام باملواصفات القياسية واللوائح الفنية ذات العالقة املعتمدة والخاصة باملنشأة واملنتجات الغذائيةً
سواء عبر املوقع اإللكتروني لهيئة
املراد انتاجها ويمكن الحصول على املواصفات واللوائح الفنية املعتمدة
التقييس الخليجية ( )www.gso.org.saأو عن طريق املوقع اإللكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء
(.)www.sfda.gov.sa

 املستندات املطلوبة لتقديم طلب الترخيص املبدئي:
الدخول على املوقع اإللكتروني للهيئة ( > )www.sfda.gov.saالخدمات اإللكترونية > الخدمات اإللكترونية
للرقابة على األسواق املحلية > خدمة ترخيص مصنع أغذية وتعبئة النماذج التالية:
 .1تعبئة خطاب طلب الترخيص املبدئي لترخيص مصنع أغذية.
 .2نموذج التفويض مصدق من الغرفة التجارية للشخص املفوض بمتابعة الطلب لدى الهيئة مصدق من
الغرفة التجارية (في حال لم يكن صاحب الطلب نفسه).
 .3صورة من الهوية الوطنية /اإلقامة للشخص املفوض بمتابعة الطلب لدى الهيئة (في حال وجود
تفويض).
 .4صورة من السجل التجاري ساري الصالحية موضح فيها نشاط أنتاج وتصنيع املواد الغذائية /صنع
الوجبات الجاهزة.
 .5صورة من الترخيص الصناعي املبدئي للنشاط ساري الصالحية.
 .6صورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة اإلقامة (للمستثمر األجنبي السعودي).
 .7صورة من الترخيص االستثماري ساري الصالحية (في حالة املستثمر األجنبي).
 .8صورة من صك األرض (املزرعة) أو عقد اإليجار موضح به مساحة املزرعة (في حال وجود املصنع على
أرض زراعية) أو عقد هيئة املدن الصناعية (مدن) أو املدن االقتصادية.
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 .9عدم اإلخالل بما جاء في املواصفة الخليجية رقم ( 1984/21الشروط الصحية في مصانع األغذية
والعاملين بها" البند رقم " 1/2/4الخاص باشتراطات املوقع").
(د) طريقة تقديم الطلب للحصول على ترخيص مزاولة النشاط النهائي عبر النظام االلكتروني الخاص
بالهيئة:
 .1الدخول على املوقع اإللكتروني للهيئة (.)www.sfda.gov.sa
 .2اختيار الخدمات اإللكترونية.
 .3اختيار خدمات قطاع الغذاء (الخدمات اإللكترونية للرقابة على األسواق املحلية).
 .4اختيار رابط الخدمة.
 .5تعبئة نموذج (أنشاء حساب جديد) وإرساله عبر النظام.
 .6استالم رمز التفعيل الخاص بالحساب عبر البريد اإللكتروني في النظام ومن ثم تفعيل الحساب.
 .7القيام بإكمال كافة املعلومات في نموذج تسجيل املنشأة الغذائية بخطواتها السبعة:
 الخطوة األولى :معلومات املنشأة. الخطوة الثانية :عنوان اإلدارة الرئيسية. الخطوة الثالثة :نشاطات املنشأة. الخطوة الرابعة :معلومات اإلنتاج. الخطوة الخامسة :أنظمة سالمة الغذاء. الخطوة السادسة :املستندات الرسمية. الخطوة السابعة :املوافقة. .8يتم إرسال طلب تسجيل املنشأة الغذائية عبر النظام.
 .9القيام بإكمال كافة املعلومات في نموذج تسجيل املنتجات الغذائية.
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(هـ) آلية تجديد ترخيص مزاولة النشاط:
ً
 .1على املنشأة التقدم بطلب تجديد للترخيص قبل  60يوما من تاريخ انتهاء الترخيص الساري.
 .2تقديم طلب تجديد الترخيص وارفاق نسخة من السجل التجاري ونسخة من الترخيص الصناعي النهائي
عبر ارسال بريد الكتروني لإلدارة على الرابط ()Lmrd.food@sfda.gov.sa
 .3زيارة املنشأة من قبل مفتش ي الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من تطبيق املصنع لالشتراطات الفنية
والتأكد من مطابقة املنتج للوائح الفنية واملواصفات.
 .4إصدار املقابل املالي لترخيص مزاولة النشاط في حال تمت موافقة إدارة التفتيش بالهيئة العامة للغذاء
والدواء.
 .5الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
(و) مدة الترخيص:
يمكن للمستثمر اختيار مدة الترخيص سنة ،سنتين أو  3سنوات.
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ً
ثالثا :اشتراطات ومتطلبات ترخيص (مستودع غذائي) لتخزين األغذية الجاهزة املعدة
للستهلك
(أ) املتطلبات:
أن يكون املستودع حاصل على ترخيص مستودع غذائي ملزواله النشاط (نشاط تخزين األغذية) من قبل
الهيئة العامة للغذاء والدواء ساري الصالحية.
(ب) آلية الحصول على الترخيص املبدئي:
يكون التقديم لنشاط املستودعات ومراكز توزيع األغذية الواقعة خارج املدن الصناعية عبر منصة بلدي
اإللكتروني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية ،وفي حال كأن موقع املستودع /مركز التوزيع داخل املدن
الصناعية التابع لهيئة املدن الصناعية يتم تقديم الطلب للهيئة العامة للغذاء والدواء للحصول على
املوافقة الخاصة باملوقع من خالل الدخول على املوقع اإللكتروني للهيئة ( > )www.sfda.gov.saالخدمات
اإللكترونية > الخدمات اإللكترونية للرقابة على األسواق املحلية > خدمة ترخيص مستودعات ومراكز توزيع
االغذية "جديد" وتعبئة النماذج التالية:
 تعبئة خطاب طلب املوافقة املبدئية لترخيص مستودع أو مركز توزيع أغذية. تعبئة نموذج طلب املوافقة املبدئية لترخيص مستودع أو مركز توزيع أغذية. نموذج التفويض مصدق من الغرفة التجارية للشخص املفوض بمتابعة الطلب لدى الهيئة مصدقمن الغرفة التجارية (نموذج تفويض مصدق من الغرفة التجارية للشخص املفوض بمتابعة الطلب
لدى الهيئة).
 صورة من الهوية الوطنية للشخص املفوض بمتابعة الطلب لدى الهيئة. صورة من السجل التجاري ساري الصالحية موضح فيها نشاط بيع/استيراد تصدير/تخزين موادغذائية.
 صورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة اإلقامة (للمستثمر األجنبي).19
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ملحظة :ال يحق للمنشأة البدء في ممارسة نشاطها إال بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من
قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
 تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بإصدار ترخيص مبدئي. تقوم املنشأة باستكمال باقي االجراءات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع املدني والحصولعلى رخصة الدفاع املدني والبلدية للمستودع أو مركز التوزيع.
 بعد استيفاء املنشأة جميع املتطلبات تتقدم املنشأة بطلب للهيئة العامة للغذاء والدواء للحصول علىرخصة مزاولة نشاط مرفق به صورة من رخصة الدفاع املدني وصورة من رخصة البلدية وصورة من
السجل التجاري.
 يتم تحديد موعد لزيارة تفتيشية من قبل مفتش ي الهيئة العامة للغذاء والدواء للشخوص على املوقعوالتأكد من تطبيق املنشأة لالشتراطات الفنية الخاصة بالنشاط.
 الحصول على املوافقة النهائية (ترخيص مزاولة النشاط) من الهيئة العامة للغذاء والدواء.(ج) آلية الحصول على الترخيص النهائي:
 الدخول على املوقع اإللكتروني للهيئة ( > )www.sfda.gov.saالخدمات اإللكترونية > الخدماتاإللكترونية للرقابة على األسواق املحلية > خدمة "قائم" ترخيص مستودعات ومراكز توزيع االغذية
وتعبئة النماذج التالية:
 .1تعبئة خطاب طلب املوافقة لتجديد ترخيص مستودع أو مركز توزيع أغذية.
 .2نموذج تفويض مصدق من الغرفة التجارية للشخص املفوض بمتابعة الطلب لدى الهيئة.
 .3صورة من الهوية الوطنية للشخص املفوض بمتابعة الطلب لدى الهيئة.
 .4صورة من السجل التجاري ساري الصالحية موضح فيها نشاط بيع/استيراد تصدير/تخزين مواد غذائية.
 .5صورمن رخصة البلدية
 .6صورة من رخصة الدفاع املدني
 .7صورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة اإلقامة (للمستثمر األجنبي).
 .8تقديم الطلب للهيئة العامة للغذاء والدواء
 .9مراجعة الطلب والتأكد من اكتمال املتطلبات.
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 .10تتم الزيارة التفتيشية من قبل مفتش ي الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من تطبيق املنشأة
لالشتراطات الصحية الخاصة ب ـ املستودع/مركز توزيع.
 .11الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
(د) الشروط واملستندات:
 الشروط:
ً
 .1أن يكون موقع املستودع أو مركز التوزيع مطابقا الشتراطات الجهة املانحة للموافقة املبدئية على املوقع
(وزارة الشئون البلدية والقروية ،الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية).
 .2االلتزام باملواصفات القياسية التالية:
 الالئحة الفنية الخليجية رقم (" )SFDA.FD/GSO 168اشتراطات مخازن حفظ املواد الغذائية الجافةواملعبأة" (مرفق).
 الالئحة الفنية الخليجية رقم (" )SFDA.FD/GSO 323اشتراطات عامه لنقل وتخزين األغذية املبردةواملجمدة" (مرفق).
-

والالئحة الفنية الخليجية رقم ( " )SFDA.FD/GSO 969مستودعات تجميد وتبريد املواد الغذائية-
الجزء الثاني :املتطلبات العامة (مرفق).

 املواصفة القياسية الخليجية (" )SFDA.FD/GSO 968مستودعات تجميد وتبريد املواد الغذائية"الجزء األول :التعاريف والتصنيف واملصطلحات( .مرفق).
 املواصفة القياسية الخليجية (" )GSO 21الشروط الصحية في مصانع األغذية والعاملين بها" (مرفق). املواصفة القياسية الخليجية ( " )GSO 9بطاقات املواد الغذائية املعبأة " (مرفق).(هـ) الية تجديد ترخيص مزاولة النشاط
ً
 .1على املنشأة التقديم بطلب تجديد للترخيص قبل  60يوما من تاريخ انتهاء الترخيص الساري.
 .2تقديم طلب تجديد الترخيص وارفاق نسخة من السجل التجاري ونسخة من الترخيص الصناعي
النهائي عبر ارسال بريد الكتروني لإلدارة على الرابط (.)Lmrd.food@sfda.gov.sa
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 .3زيارة املنشأة من قبل مفتش ي الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من تطبيق املستودع /مركز التوزيع
لالشتراطات الفنية والتأكد من مطابقة املنتج للوائح الفنية واملواصفات.
 .4إصدار املقابل املالي لترخيص مزاولة النشاط في حال تمت موافقة إدارة التفتيش بالهيئة العامة
للغذاء والدواء.
 .5الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
(و) مدة الترخيص:
يمكن للمستثمر اختيار مدة الترخيص سنة ،سنتين أو 3سنوات.
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ً
رابعا :اشتراطات ومتطلبات استيراد األغذية الجاهزة املعدة للستهلك
(أ) اشتراطات عامة للمنشأة الخارجية املصدرة لألغذية الجاهزة املعدة للستهلك:
 يجب أن تكون الوجبات من منشأة معتمدة لدى الهيئة ومعلن عنها في املوقع الخارجي للهيئة. مطابقة املنشأة لجميع متطلبات الالئحة الفنية (.)SFDA.FD 21 تطبيق مواصفة ارشادات لتطبيقات االسس العامة لصحة الغذاء ملراقبة بكتيريا" ليستيريامونوسيتوجنيس"في األغذية. SFDA.FD/GSO/CAC 61
 أن تكون املنشأة حاصلة على شهادة الجودة  ISO 22000أو ما يعادلها من أحد الجهات املعتمدةً
دوليا.
 أن يكون لدى املنشأة برنامج رقابي للملوثات وأن تكون النتائج والحدود املسموح بها مطابقة للوائحالفنية واملواصفات التالية:
• املعايير امليكروبيولوجية للسلع واملواد الغذائية .SFDA.FD/GSO 1016
• امللوثات والسموم في األغذية . SFDA.FD/ CAC 193
• املواد املضافة املسموح باستخدامها في املواد الغذائية . SFDA.FD/GSO 2500
• الحدود القصوى املسموح بها لبقايا املبيدات في املنتجات الزراعية والغذائية . SFDA.FD 38
• الحدود القصوى املسموح بها من بقايا االدوية البيطرية في األغذية .SFDA.FD/ GSO 2481
• أن يكون لدى املنشأة برنامج مجدول للتدقيق الداخلي يلبي ما يلي:
• جدول زمني للتدقيق على املنشأة بشكل كامل على األقل  4مرات مختلفة.
• أن يتم تحديد املخاطر الغذائية وفق أسس علمية لخطوط اإلنتاج على أن يتم تقديم
الخطة للهيئة للدراسة واملراجعة.
• أن يشمل البرنامج خطة الهاسب ،والخطة التصحيحية ،وخطة سالمة الغذاء ،برنامج
النظافة العامة وبرنامج مكافحة الحشرات وغيرها من البرامج املعتمدة في املنشأة.
 يجب أن يكون لدى املنشأة مدير خبير بسالمة الغذاء وأن يكون هو حلقة التواصل مع الهيئة أن يتوفر لدى املنشأة نظام إلدارة جودة للمنتج املراد للتصدير.23
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 يجب تطبيق نظام التتبع بحيث يمكن للمنشأة تتبع املواد الخام واملكونات الداخلة في التصنيع واملنتجالنهائي من خالل جميع املراحل تشمل استالم املواد االولية واإلنتاج واملنتج النهائي والتخزين والتوزيع.
ومورد املادة الخام والعمالء املوزعين للمنتج النهائي .ويجب أن يكون فعال في جميع مراحل اإلنتاج
والتجهيز والتوزيع من خالل تسجيل جميع رموز الدفعات بطريقة منتظمة على جميع املنتجات
الغذائية وبطاقات بيانات املنتج .ويجب حفظ جميع الوثائق والسجالت التي تقوم بأنشائها كجزء من
نشاط تتبع الغذاء إلى توثيق العالقة بين املادة الخام واملنتج النهائي بوضوح .يجب االحتفاظ بتفاصيل
التتبع بتنسيق يسمح بالوصول السهل وفي الوقت املناسب إلى املعلومات بشكل عام ،يجب أن تكون
جميع معلومات ووثائق تتبع الغذاء متاحة ويمكن استرجاعها في غضون ساعات .كما يجب عمل
اختبارات لكل دفعه قبل تسليمها للموزع للتأكد من نظام التتبع.
(ب) متطلبات الفسح:
املستندات الواجب توفرها مع االرسالية:
 شهادات الذبح الحالل. شهادة الحالل. التحاليل التي تم اجرءها على املواد األولية واملنتج النهائي. الشهادة الصحية وفق متطلبات اململكة تختلف حسب الدولة يتم اعتمادها في حينه. قائمة بجميع األصناف في االرسالية. يسمح االستيراد فقط من البلدان التي ال يوجد عليها حظر كلي صادر من الهيئة أو من املنظماتالدولية ( )OIEأو (.)WHO
 -أن يتم توضيح مصدر اللحوم أو األسماك املستخدمة بما يتوافق مع اشتراطات الهيئة.
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ً
خامسا :اشتراطات ومتطلبات تسجيل األغذية الجاهزة املعدة للستهلك
(أ) متطلبات وآلية تسجيل األغذية الجاهزة املستوردة:
 .1الدخول على املوقع اإللكتروني للهيئة (.)www.sfda.gov.sa
 .2اختيار الخدمات اإللكترونية.
 .3اختيار خدمات قطاع الغذاء (الخدمات اإللكترونية للرقابة على األسواق املستورد).
 .4الدخول على رابط الخدمة ،ويتطلب فتح الحساب توفير البيانات التالية:
أ .صورة السجل التجاري سارية املفعول ويتضمن النشاط (تجارة مواد غذائية).
ب .تعبئة نموذج تفويض بفتح الحساب ،ويتم طباعته على الورق الرسمي للمنشأة وتصديقه من
الغرفة التجارية الصناعية.
ج .استكمال فتح الحساب اإللكتروني وتحميل البيانات حسب ما تم ذكره في النقاط (أ) و (ب) أعاله
وإرسال الطلب.
 .5تفعيل الحساب من خالل رابط التفعيل الوارد عن طريق البريد اإللكتروني والدخول باسم املستخدم
وكلمة السر.
 .6تسجيل املنتج الغذائي (الوجبة الجاهزة) من خالل اختيار (تسجيل منتج) في قائمة املنتجات في أعلى
صفحة النظام اإللكتروني.
 .7تعبئة كافة الحقول وتحميل صورة بطاقة املنتج وصورة املنتج.
 .8توقيع اإلقرار الخاص بتسجيل املنتج وإرسال الطلب.
 .9بعد استالم رسالة عن طريق البريد اإللكتروني بتسجيل املنتج ،يمكن استكمال باقي اإلجراءات الستيراد
املنتجات املرغوب استيرادها.
 .10عند استالم بيانات فاتورة الشراء من بلد املنشأ ،يمكن تقديم (إخطار مسبق) من قائمة الفسح
اإللكتروني في صفحة النظام اإللكتروني لتسجيل الغذاء.
ً
 .11يقوم املستورد بإضافة املخلص الجمركي ،وفي هذه الحالة يجب أن يكون املخلص الجمركي مسجال
لدى الهيئة.
 .12تقديم إخطار مسبق وذلك بإدخال بيانات فاتورة الشراء.
ً
 .13اختيار املنتج الغذائي املسجل مسبقا لدى الهيئة ضمن قوائم املنتجات.
25
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 .14إدخال بيانات الوارد الفعلي لإلرسالية باألوزن والكميات وأرقام التسلسل في الفاتورة.
ً
 .15حفظ البيانات وإرسال معلومات اإلخطار إلكترونيا إلى املخلص الجمركي.
 .16يقوم املخلص الجمركي بإضافة رقم البيان الجمركي وتاريخه واسم الجمرك الواردة عن طريقه
اإلرسالية.
 .17يتحقق املخلص من األوزان وعدد الطرود ويقوم بتعديلها حسب املعلومات املتاحة من أنظمة
الجمارك.
ً
 .18يقوم املخلص بالحفظ وبالتالي يرسل طلب التفتيش إلكترونيا إلى إدارة التفتيش في املنفذ الستكمال
باقي اإلجراءات.
 .19بااللتزام بإحضار أصول الشهادات الصحية الذبح الحالل أو شهادة الحالل األصل للمنتجات مع
ضرورة االلتزام بالنماذج املعتمدة كل حسب الدولة املراد االستيراد منها.
 .20أن يتم االستيراد من املنشآت املعتمدة فقط وال يعاد النظر في حالة مخالفة ذلك.
ً
(ب) متطلبات تسجيل األغذية الجاهزة املصنعة محليا:
 .1الدخول على املوقع اإللكتروني للهيئة (.)www.sfda.gov.sa
 .2اختيار الخدمات اإللكترونية.
 .3اختيار خدمات قطاع الغذاء (الخدمات اإللكترونية للرقابة على األسواق املحلية).
 .4اختيار رابط الخدمة.
 .5تعبئة نموذج (أنشاء حساب جديد) وإرساله عبر النظام.
 .6استالم رمز التفعيل الخاص بالحساب عبر البريد اإللكتروني في النظام ومن ثم تفعيل الحساب.
 .7القيام بإكمال كافة املعلومات في نموذج تسجيل املنشأة الغذائية بخطواتها السبعة:
 الخطوة األولى :معلومات املنشأة. الخطوة الثانية :عنوان اإلدارة الرئيسية. الخطوة الثالثة :نشاطات املنشأة. الخطوة الرابعة :معلومات اإلنتاج. الخطوة الخامسة :أنظمة سالمة الغذاء.26
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 الخطوة السادسة :املستندات الرسمية. الخطوة السابعة :املوافقة. .8يتم إرسال طلب تسجيل املنشأة الغذائية عبر النظام.
 .9تسجيل املنتج الغذائي (الوجبة الجاهزة) من خالل اختيار (تسجيل منتج) في قائمة املنتجات في أعلى
صفحة النظام اإللكتروني.
 .10تعبئة كافة الحقول وتحميل صورة بطاقة املنتج وصورة املنتج.
 .11توقيع اإلقرار الخاص بتسجيل املنتج وإرسال الطلب.
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ً
 روابط الخدمات:سادسا
. آلية اعتماد املنشآت الخارجية.1
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/about/administration/mangement_food/Docu
ments/foodAdoptionCan.pdf

. قائمة املنشاة املعتمدة.2
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/about/administration/mangement_food/Pages/
EDOIFC-MeatAndImportingCountries.aspx

. اليه التحقق من مطابقة املنشاة.3
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/about/administration/mangement_food/Docu
ments/SelfAudit.docx

. للتحقق من البرنامج الرقابي.4
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/about/administration/mangement_food/Docu
ments/Country_Questionnaire_v5.docx
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