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 املجال

أدناه، تشمل هذه االشتراطات املؤقتة املنتجات الغذائية املعبأة ذات االستعماالت التغذوية الخاصة الواردة في التعريف 

 )االحماض الدهنية، االحماض األمينية، االنزيمات، البكتيريا النافعة واملغذيات الحيوية )
ً
 Probiotics andوتشمل أيضا

Prebiotics منتجات الكوالجين الغذائية، طحالب، ألياف غذائية، ميالتونين، الجينسنغ، غذاء ملكات النحل، العكبر ،)

 أعشاب أو مستخلصات عشبية غذائية وغيرها(.)البروبوليس(، حبوب اللقاح، 

 

 األغذية الخاصة

تم تجهيزها أو تركيبها لتفي بمتطلبات أو احتياجات تغذوية معينة ناشئة عن ظروف بدنية )فيزيائية( أو فسيولوجية منتجات 

 عن 
ً
مثيالتها من املنتجات محددة و/أو أمراض واضطرابات خاصة ويجب أن يكون تركيب هذه املواد الغذائية مختلفا

 الغذائية العادية إن وجدت.

 

 املتطلبات العامة

 -"األغذية الحالل  SFDA.FD\ GSO 2055-1أن تكون جميع مكونات املنتج متطابقة مع متطلبات الالئحة الفنية  -

      الجزء األول: االشتراطات العامة".

تكون متطااابقااة مع متطلبااات الالئحااة الفنيااة في حااال وجود ادعاااءات  ااااااااااااااحيااة عيج بطاااقااة املنتج فاا ناا  يجااب أن  -

SFDA.FD 2333 ."اشتراطات األغذية ذات االدعاءات الصحية والتغذوية" 
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 SFDA.FD 2500أن تكون املواد املضااااااااااااااافة املسااااااااااااااتخدمة في هذه املنتجات متطابقة مع متطلبات الالئحة الفنية  -

 "املواد املضافة املسموح باستخدامها في املواد الغذائية". 

  املنتج يكون  أن يجب -
ً
 .من أي مكونات لها استخدامات غير غذائية أو ذات استخدامات عالجية خاليا

 املسااااموح اإلشااااعاعية املسااااتويات "حدود SFDA.FD/GSO 988أال تزيد الحدود اإلشااااعاعية عن الحدود الواردة في  -

 األول". الجزء - الغذائية املواد في بها

"الحدود القصاااااوا املساااااموح  SFDA.FD 382في املنتج عن الحدود القصاااااوا الواردة في  أال تزيد متبقيات املبيدات -

 بها لبقايا مبيدات اآلفات في املنتجات الزراعية والغذائية".

"املواصااااافة العامة للملوثات  SFDA.FD 193الواردة في  أال تزيد امللوثات والساااااموا في املنتج عن الحدود القصاااااوا  -

 والسموا في األغذية".

 يكون املنتج خالي من امليكروبات املمرضة. أن -

 من املمكن تسويق هذه املنتجات في املحالت التجارية في أماكن منفصلة عن األغذية العادية. -

 للهيئة الحق في وضع تحذيرات محددة تكتب عيج بطاقة املنتج حسب مكونات . -

األغذية الخاصاااااااااة أو املكونات  مأمونيةللهيئة الحق في طلب أي مسااااااااامندات أو متطلبات إضاااااااااافية إلثبات ساااااااااالمة و  -

 الداخلة في تركيبتها.
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 التعبئة

 –الجزء األول  –عبوات املواد الغذائية  "SFDA.FD 839الساااااعوديتين  الالئحتين الفنيتين علي  نصااااا  بما اإلخالل عدا مع

اشااااااااااااتراطات عامة"،  -"عبوات املواد الغذائية الجزء الثاني: العبوات البالسااااااااااااميكية SFDA.FD 1863االشااااااااااااتراطات العامة" و

 :التالية الشروط مراعاة التعبئة عند فان  يجب

 يجب أن تكون العبوات ومواد التعبئة مصنوعة من مواد آمنة. -

كون طريقة تعبئت  "( أو أن تPills"، حبوب "tabletيمنع أن يكون شااكل املنتج صاايدالني )كبسااولة، حقنة، قر  " -

 في عبوات أو شرائط مما قد يعطي املستهلك انطباع خاطئ عن املنتج.

 يمكن أن يكون شكل األغذية الخاصة كالتالي: -

أقرا  للمضااااااااااااااغ )حيمل تكون قاعدة املنتج غذا ي مثل شااااااااااااااوكوالتة أو عساااااااااااااال أو جلوكو  أو غيره(، بخا  للفم أو 

 (.Effervescent tabletولة، قطرة أو قر  فوار )(، أمبlozengesللحلق، سائل، مسحوق، معينات )

 البيانات اإليضاحية

ترد  "بطاااقااات املواد الغااذائيااة املعبااأة"، يجااب أن GSO 9 SFDA.FDالخليجيااة  الالئحااة الفنيااة بمتطلبااات االخالل عاادا مع

 عيج بطاقة املنتج: العربية باللغة التالية البيانات

 املنتج يعبر عن طبيعت   يكون اسااااام -
ً
بالسااااامة األسااااااساااااية في  )املادة الفعالة(  وتضااااااف عبارة "غذاء خا " متبوعا

 املضافة الي .
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يجب أن يتم توضااااااااااايي السااااااااااامة املميزة األسااااااااااااساااااااااااية، وليس الحالة املقصاااااااااااود تقديم الغذاء لها، بحيمل يتم ذكرها  -

 من اسم الغذاء.
ً
 بتعابير وصفية مناسبة بالقرب تماما

 عنها بالسعر  -
ً
 مل ولكل حصة من املنتج.100/أو  جم100/ات الحرارية لكل كمية الطاقة معبرا

 .االنتاج في الداخلة باملكونات بيان -

يجاااب توضاااااااااااااايي البياااانااات التغاااذويااة للمنتج )الكربوهيااادرات، البروتين، والاادهون، والاادهون املشاااااااااااااابعاااة، والاادهون  -

مية املكونات الفعالة، مل ولكل حصاااااااااة، كما يجب توضااااااااايي ك أو جراا 100املتحولة، وامللح أو الصاااااااااوديوا( لكل 

( واألقرا  lozengesوتوضاااااااااايي بجم الحصااااااااااة بالجراا أو بامللل وفي حالة أقرا  املضااااااااااغ واألمبوالت واملعينات )

 الفوارة فيجب توضيي عددها لكل حصة.

 يجب توفير ما يلي عند طلب الهيئة:

 الفئة املستهدفة وطريقة التحضير.تحديد  -

 كتابة الغرض من استخداا املنتج. -

 توضيي الجرعة املوص ى بها لالستهالك اليومي، وعند الحاجة يمكن توضيحها حسب الفئة املستهدفة. -

 ذكر الحاالت الخاصة التي يستعمل فيها املنتج.  -

 يجب كتابة العبارات التالية: -

o  غذية التي تتطلب ذلك(.يستخدا تح  اشراف طبي. )في حالة األ 

o عن متناول االطفال 
ً
 يحفظ بعيدا
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o .ال تتجاو  الجرعة اليومية املوص ى بها املوضحة 

o .األغذية الخاصة ال ينبغي أن تستخدا كبديل للنظاا الغذا ي املتنوع 

 عند الحاجة يجب ذكر التحذيرات الال مة حسب مكونات املنتج. -

 ر كمية الكافيين عيج بطاقة املنتج.عند احتواء املنتج عيج الكافيين، فيجب ذك -

 ( واألقرا  الفوارة يضاف عددها.lozengesذكر الو ن الصافي وفي حالة أقرا  املضغ واألمبوالت واملعينات ) -

الجزء  -"فترات صالحية املنتجات الغذائية SFDA.FD 150-1 ذكر تاريخ االنتاج وتاريخ انتهاء الصالحية كما ورد في -

 صالحية االلزامية".األول: فترات ال

 ذكر شروط الحفظ والتخزين وظروف التخزين قبل وبعد فتي العبوة. -

 والتخزين النقل

 املواد حفظ مخا ن  "اشااااتراطات SFDA.FD/GSO 168الخليجية  الفنية الالئحة علي  نصاااا  بما اإلخالل عدا مع -

 واملعبأة". الجافة الغذائية

 ا. 25°يجب أن ينقل ويخزن املنتج بطريقة مناسبة تحمي  من التلوث والتلف وعند درجة حرارة ال تزيد عن  -

 


