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 إداز٠ اذتطاب  ( أ )  ٚسد٠اٍ

نٌ  دّتل املطتٛزد، سٝح ْعاّ ايػرا٤ ٟ ايؿفش١ األٚىل يفٙيف ايػهٌ أدْاٙ  ٠املٛقح إْػا٤ سطاب ددٜد/  ؾفش١ تطذٌٝ ايدخٍٛتعد 

ايالش١َ يهاف١ ستاٚالت  ٠، ٚحتتٟٛ ٖرٙ ايؿفش١ ع٢ً املهْٛات ايجالخايٓعاّٟ َطتددّيتشكل َٔ ؾش١ َعًَٛات ٍارتدَات ايالش١َ 

 : تطذٌٝ ايدخٍٛ إىل ايٓعاّ، ٖٚٞ

 .ْعاّ ايػرا٤ املطتٛزدضتددّ يتعسٜف َطتددّ املاضِ  (1

 .ن١ًُ ايطس يًتشكل َٔ ١ٜٖٛ املطتددّ (2

 .خادّ ايٓعاّشز ايدخٍٛ إلزضاٍ َعًَٛات تطذٌٝ ايدخٍٛ إىل  (3

ايس٥ٝط١ٝ َع عسض زضاي١ تسسٝب يف َٓتؿف ايػاغ١، يهٔ إذا مل  يف ساي١ تطذٌٝ ايدخٍٛ بٓذاح ضٝتِ إعاد٠ تٛدٝ٘ املطتددّ إىل ايؿفش١

املطتددّ بايٓكس ع٢ً شز ايدخٍٛ دٕٚ إدخاٍ إٔ ٜكّٛ ٚذيو  ،َاٖٝت٘ح ٟتتِ ع١ًُٝ تطذٌٝ ايدخٍٛ بٓذاح ضٛف تعٗس زضاي١ خطأ َع١ٓٝ يتٛض

 .َعًَٛات تطذٌٝ غري ؾشٝش١بإدخاٍ ّ ااضِ املطتددّ ٚن١ًُ ايطس أٚ إذا م

 :ٖٚٞ عٓاؾس أخس٣ اختٝاز١ٜ يًُطتددّ َٛقش١ يف ايػهٌ أدْاٖٙٓاى ؾفش١ تطذٌٝ ايدخٍٛ  يف ضبلنُا 

 ٍقّٛ بإعاد٠ تٛدٝ٘ املطتددّ إىل ؾفش١ تطذٌٝ سطاب ددٜدذٟ ٟزابط تطذٌٝ َطتددّ ددٜد ٚا. 

 زابط َطاعد٠ يًُطتددَني ايرٜٔ ٜٛادٕٗٛ َػه١ً يف تطذٌٝ ايدخٍٛ، َجٌ ْطٝإ ن١ًُ ايطس. 

  خالٍ ٚمتت املٛافك١ عًٝٗا َٔ املطتددَني ايرٜٔ يدِٜٗ سطابات ددٜد٠ مت إْػاؤٖا َطبكًا ألٚي٦وزابط ايتٓػٝط ايرٟ ٜطُح 

 .تفعًٝٗا
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 إْػا٤ سطاب ددٜد

. غرا٤اٍ ْعاّٜسغبٕٛ بإْػا٤ سطاب هلِ ع٢ً ٜٔ ذاٍ املدًؿني ادتُسنٝنيظُع املعًَٛات املطًٛب١ َٔ  "دإْػا٤ سطاب ددٟ"ؾفش١ ختتـ 

 .املطًٛب َٔ املطتددّ إدخاهلا خالٍ إْػا٤ اذتطاباملعًَٛات ز٥ٝط١ٝ َٔ َٛعات َر ٠ ثالخالسغايػهٌ أدْاٙ ميهٓٓا ّيف 

 ".املطتددّ"ٚضٛف ٜػاز إىل املدًـ ادتُسنٞ يف ٖرا ايديٌٝ بـ 

 ٍضساضِ املطتددّ ٚن١ًُ ا 

 :ٖرٙ املعًَٛات ٖٞ. ايػرا٤اييت ضٝتِ اضتدداَٗا يف ْعاّ َعًَٛات اعتُادٙ دخاٍ إٔ ٜكّٛ بإ ٙ اجملُٛع١يف ٖرع٢ً املطتددّ 

 .(شتًـ مجسنٞ) ْٛع اذتطاب (1

 نإ اضِ إذاٜكّٛ ايربْاَر تًكا٥ًٝا بتشدٜد َا اضِ َطتددّ ٚضٛف  إدخاٍاملدًـ ادتُسنٞ ع٢ً جيب  :اضِ املطتددّ (2

إْ٘ االضِ َطتددّ َٔ قبٌ ف إٔٚيف ساٍ يًدالي١ ع٢ً ايكبٍٛ خكس ايًٕٛ األاملطتددّ َتٛفس أّ ال ٚذيو بعٗٛز عال١َ ؾح ب

 .بٓذاح نٌ َطتدد١ّٜٖٛ يكُإ حتدٜد ٚذيو يًدالي١ ع٢ً ايسفض  األمحسايًٕٛ  ٜعٗس

اختٝاز ن١ًُ ضس خاؾ١ ب٘ الضتدداَٗا نذص٤ َٔ َعًَٛات املطتددّ املعتُد٠ عٓد  املدًـ ادتُسنٞع٢ً : ن١ًُ ايطس (3

 .إىل ايٓعاّ ستاٚالت٘ تطذٌٝ ايدخٍٛ

املطتددّ إدخاٍ يكُإ  ١ٜدخاٍ ن١ًُ ايطس َس٠ أخس٣ ندط٠ٛ تأنٝدإاملدًـ ادتُسنٞ ع٢ً  :تأنٝد ن١ًُ ايطس (4

عسض بّ قٛضٞفإٕ ايٓعاّ ز املكرتس١ عن١ًُ اٍ ٠قِٝن١ًُ ايطس  مل ٜطابل تأنٝدإذا ٚ ْتكا٠،ايؿشٝح يه١ًُ ايطس امل

 .خطأ زضاي١

  ٔٚاملفٛض بفتح اذتطابادتُسنٞ َهتب ايتدًٝـ َعًَٛات تفؿ١ًٝٝ ع. 

َهتب اضتفاد٠ غسض ب ادتُسنٞ نتب ايتدًٝـايتفؿ١ًٝٝ ارتاؾ١ مببعض املعًَٛات  إدخاٍ ايفكس٠ ٙيف ٖرع٢ً املطتددّ 

 :بٝاْات َا ًٜٖٞرٙ اٍ ٌَتؽٚتَٔ خدَات ايٓعاّ ايتدًٝـ ادتُسنٞ 

 .اضِ ؾاسب زخؿ١ ايتدًٝـ (1

 .زقِ ايسخؿ١ (2

 .تازٜذ اْتٗا٤ ايسخؿ١ (3

 .ايربٜدٟ ايعٓٛإ (4

 :بٝاْات املفٛض بفتح اذتطاب (5

 ٍ٠عسبٞيػ١ اٍاالضِ األٍٚ با. 

 ٍ٠عسبٞيػ١ اٍاالضِ األٚضط با. 

 ٍ٠عسبٞيػ١ اٍاضِ ايعا١ً٥ با. 

 اإلصتًٝص١ٜايًػ١ االضِ األٍٚ ب. 

 اإلصتًٝص١ٜايًػ١ االضِ األٚضط ب. 

 اإلصتًٝص١ٜايًػ١ اضِ ايعا١ً٥ ب. 

 ايٛظٝف١. 

 زقِ اهلاتف. 

 يهرتْٚٞايربٜد اإل. 

 ٚ إٕ ٚددت حتًٜٛ٘اٍزقِ ايفانظ. 

 ٚ إٕ ٚددت حتًٜٛ٘اٍزقِ اهلاتف.

 .زخؿ١ ايتدًٝـ ادتُسنْٞطد١ َٔ حتٌُٝ  (6

ٚميهٔ اضتدداّ  .َهتب ايتدًٝـ َٚؿدم َٔ ايػسف١ ايتذاز١ٜ ايؿٓاع١ٝفتح سطاب ؾادز َٔ  تفٜٛضٌَٝ خطاب تح (7

 :ايتايٞ منٛذز ايتفٜٛض املٛدٛد ع٢ً ايسابط

http://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Documents/F-IF-T-F-0003.doc 

 ٟبؾٛز أٚ ًَفات إٔ تهٕٛ ًَفات  أٟ إَا) أٚ ايتعدٌٜ غري قاب١ً يًتشسٜس َساعا٠ إٔ تهٕٛ ٜٓبػٞ، فحتًُٝٗا جيباملًفات اييت بفُٝا ٜتعًل ٚ

 .َٝذا باٜت 2عٔ  ايٛاسد عٝح ال ٜصٜد سذِ املًف "(PDF" فإدٟ 

http://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Documents/F-IF-T-F-0003.doc
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َٓٗا أٟ غ٤ٞ إدخاٍ املطتددّ  إساٍ ْطٞ ٚيف ،جتدز اإلغاز٠ إىل إٔ ع١ًُٝ ايتطذٌٝ ال ميهٔ إٔ تهتٌُ إال بإدخاٍ ناف١ ٖرٙ اذتكٍٛ

ضٝتِ عسض زضاي١ يًُطتددّ  ايتطذٌٝ، مبذسد صتاح ع١ًُٝ .هلرا ايػسض عسض زضاي١ َٓاضب١بريو َٔ خالٍ بالغ٘ فإٕ ايٓعاّ ضٝكّٛ بإ

 .ذيوٚقٝح يت ٍمماخيًُفٛض ٜتِ إزضاٍ بسٜد إيهرتْٚٞ ، نُا عاهل١٦ٍٝٚ عٔ ايطًبات يف ؤاملظملٛظف ايتطذٌٝ إىل ا إزضاٍ طًبب إلبالغ٘
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 تفعٌٝ اذتطاب

ذا ايربٜد اإليهرتْٚٞ ٙ ضاب؛تفعٌٝ احلطًب ملطتددّ ٍإىل ا يهرتْٚٞإمبذسد املٛافك١ ع٢ً طًب تطذٌٝ َطتددّ ددٜد، ضٝتِ إزضاٍ بسٜد 

  .زَص تفعٌٝ اذتطاب املسضٌ َٔ ايٓعاّ َعتطذٌٝ اٍإدزادٗا يف طًب اييت مت اعتُاد املطتددّ  َعًَٛاتستٟٛ ع٢ً ضٞ

 :اضتدداّ إسد٣ ايطسٜكتني ايتايٝتنيب  تٓػٝط سطابٖ٘ٞ ارتط٠ٛ ايتاي١ٝ املطًٛب١ يربٜد اإليهرتْٚٞ إىل املطتددّ فإٕ عٓد ٚؾٍٛ ا

  .اذتطاب سٝح ضٝتِ ايتٓػٝط تًكا٥ًٝاايكػط ع٢ً ايسابط املٛدٛد يف ايربٜد املسضٌ يتٓػٝط : ايطسٜك١ األٚىل

 
 

 .ثِ ايكٝاّ بإدخاٍ اضِ املطتددّ ٚن١ًُ ايطس
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 :يف ايػهٌ أدْاٙ "تفعٌٝ اذتطاب ارتاف بو"ع٢ً بايٓكس  ؛اضتدداّ زابط ايتٓػٝط املٛدٛد يف ؾفش١ تطذٌٝ ايدخٍٛ :ايجا١ْٝ  ايطسٜك١

 
 :تفعٌٝ اذتطاب غاغ١ضٝتِ عسض  

 
 . ايؿٛز٠ أدْاٙضتطًب ٖرٙ ايػاغ١ َٔ املطتددّ إدخاٍ املعًَٛات املب١ٓٝ يف

 .اضِ املطتددّ (1

 .ن١ًُ ايطس (2

 .يهرتْٚٞ ارتافزَص ايتفعٌٝ املسضٌ ع٢ً بسٜدٙ اإل (3

 ."سفغ"تفعٌٝ اذتطاب أٜك١ْٛ (4

عسض زضاي١ َٓاضب١ بّ قٛضٞإ أٟ َٓٗا فإٕ ايٓعاّ ساٍ ْطٜٞعترب إدخاٍ مجٝع بٝاْات ايتفعٌٝ املػاز إيٝٗا أعالٙ أَسًا قسٚزًٜا، ٚيف 

 فإٕ ايٓعاّ ضٝتٛىل تٓبٝ٘ املطتددّ بريو َٔ خالٍ عسض ناْت املعًَٛات املدخ١ً غري ؾشٝش١أَا إذا  ،ذيوبإلعالَ٘ يًُطتددّ 

تفعٌٝ إلبالغ٘ بٓذاح ع١ًُٝ ضٝتِ عسض زضاي١ تأنٝد يًُطتددّ ، فبٓذاحٚإذا متت ع١ًُٝ تفعٌٝ اذتطاب  ،ايػسضَال١ُ٥ هلرا زضاي١ 

 .اذتطاب
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 ْطٝإ ن١ًُ ايطس

ايربٜد  عربتٛفس ؾفش١ ْطٝإ ن١ًُ ايطس إَها١ْٝ إعاد٠ قبط ن١ًُ ايطس يف ساٍ فكداْٗا ٚاذتؿٍٛ ع٢ً ن١ًُ ضس ددٜد٠ ٚاضتالَٗا 

. ن١ًُ ايطس تػٝريارتط٠ٛ األٚىل ٖٞ ايتشكل َٔ ١ٜٖٛ املطتددّ ٚارتط٠ٛ ايجا١ْٝ ٖٞ : ع١ًُٝ إعاد٠ ايكبط خطٛتني، تتكُٔ اإليهرتْٚٞ

 :ٖاتني ارتطٛتني نُا ٖٛ َبني يف ايٓكاط ايتاي١ٜٝتبع ع٢ً املطتددّ إٔ 

 .بسٜد اإليهرتْٚٞاٍإدخاٍ  (1

 ".إزضاٍ زَص ايتأنٝد"ايكػط ع٢ً شز  (2

 .ع٢ً زَص تأنٝد خافزضاي١ بسٜد ايهرتْٚٞ حتتٟٛ ملطتددّ ضٝؿٌ ٍ (3

  .إدخاٍ زَص ايتأنٝد املسضٌ َع ن١ًُ ايطس اييت ٜسغب املطتددّ اختٝازٖا (4

 .ٚذيو َٔ أدٌ اذتؿٍٛ ع٢ً ن١ًُ ضس ددٜد٠" إعاد٠ قبط ن١ًُ ايطس"ايكػط ع٢ً شز  (5

 

عسض زضاي١ َٓاضب١ بّ قٛضٞأٟ َٓٗا فإٕ ايٓعاّ عدّ االيتصاّ بساٍ ، ٚيف إيصاًَٝا( *)املػاز إيٝٗا بـ  مجٝع اذتكٍٛبٝاْات ٜعترب إدخاٍ 

زضاي١  فإٕ ايٓعاّ ضٝتٛىل تٓبٝ٘ املطتددّ بريو َٔ خالٍ عسض ناْت املعًَٛات املدخ١ً غري ؾشٝش١أَا إذا  ،ذيوب إلبالغ٘يًُطتددّ 

إلبالغ٘ بٓذاح ايع١ًُٝ اي١ تأنٝد يًُطتددّ ضٝتِ عسض زع، بٓذاحٚإذا َا متت ع١ًُٝ إعاد٠ قبط ن١ًُ ايطس  ،َال١ُ٥ هلرا ايػسض

 .يهرتْٚٞ ارتافن١ًُ ايطس ادتدٜد٠ ع٢ً بسٜدٙ اإل ٚإزضاٍ
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 تػٝري ن١ًُ ايطس

يف ْعاّ ايػرا٤ ٚاالستفاظ ز ارتاؾ١ بِٗ عاٍ ٠تػٝري نًِإَها١ْٝ ايرٜٔ مت تطذًِٝٗ بٓذاح يًُطتددَني  "تػٝري ن١ًُ ايطس"تتٝح ؾفش١ 

 .اإليهرتْٚٞ ِٖبسٜد عٔ طسٜل به١ًُ ايطس ادتدٜد٠ املسض١ً إيِٝٗ 

 :املعًَٛات ايتاي١ٝ غاغ١ َٔ املطتددّ إدخاٍتتطًب ٖرٙ اٍ

 .اضِ املطتددّ (1

  .َٔ أ١ًٖٝ املطتددّ يتػٝري ن١ًُ ايطس يتشكلٍن١ًُ ايطس ايكدمي١ ندط٠ٛ  (2

  .ن١ًُ ايطس ادتدٜد٠ املكرتس١ (3

املطتددّ هلا بػهٌ  إدخاٍيتأند َٔ ن١ًُ ايطس ادتدٜد٠ َستني ٍإدخاٍ جيب . ن١ًُ ايطس ادتدٜد٠ املكرتس١ايتأنٝد ع٢ً  (4

إٔ ٜهٕٛ ايتأنٝد ددٜد٠ شتتًف١ عٔ ن١ًُ ايطس ايكدمي١ ٚن١ًُ ضس  ادخاٍٚتػرتط ٖرٙ ايؿفش١ ع٢ً املطتددّ ، ؾشٝح

  ."دتدٜد٠ن١ًُ ايطس ا"ذتكٌ ادتدٜد٠ َطابك١ ن١ًُ ايطس ع٢ً 

 

 بالغ٘إليًُطتددّ عسض زضاي١ َٓاضب١ بّ قٛضٞعدّ االيتصاّ بريو ساٍ ، ٚيف إيصاًَٝا( *)املػاز إيٝٗا بـ  مجٝع اذتكٍٛبٝاْات ٜعترب إدخاٍ 

 ،ايػسضَال١ُ٥ هلرا زضاي١  فإٕ ايٓعاّ ضٝتٛىل تٓبٝ٘ املطتددّ بريو َٔ خالٍ عسض ناْت املعًَٛات املدخ١ً غري ؾشٝش١أَا إذا  ،ذيوب

ن١ًُ ايطس ادتدٜد٠ ع٢ً  إلبالغ٘ بٓذاح ايع١ًُٝ ٚإزضاٍضٝتِ عسض زضاي١ تأنٝد يًُطتددّ ، بٓذاحٚإذا َا متت ع١ًُٝ تػٝري ن١ًُ ايطس 

 .يهرتْٚٞ ارتافبسٜدٙ اإل
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 ايفطح اإليهرتْٚٞ( ب)ايٛسد٠ 
، ٚفٝٗا ٜعٗس دٚز املدًـ ادتُسنٞ يف زبط ايبٝاْات ايػرا٤ املطتٛزدتعد ٖرٙ ارتد١َ سًك١ ايٛؾٌ بني نٌ َٔ َطتٛزد األغر١ٜ َٚسنص ايتفتٝؼ ع٢ً 

 :ادتُسن١ٝ باالخطاز املطبل، ٚتتهٕٛ قا١ُ٥ ايفطح االيهرتْٚٞ َٔ خدَتني

 .ايبشح عٔ اخطازات َطبك١-1 

 .ايبشح عٔ طًبات ايتفتٝؼ-2 

 

 َطبك١ات ايبشح عٔ إخطاز

 .املسض١ً َٔ املطتٛزد إىل املدًـ ادتُسنٞتٗدف ٖرٙ ارتد١َ إىل ايبشح عٔ االخطازات املطبك١ 

 .ات َطبك١إخطازايبشح عٔ خٝاز  ايفطح االيهرتْٚٞخيتاز املطتددّ َٔ ايؿفش١ ايس٥ٝط١ٝ َٔ قا١ُ٥ 

 
 

 :ادتُسنٞخًـ املظُٝع اإلخطازات املسض١ً َٔ مجٝع املطتٛزدٜٔ إىل  سٝح ضتعٗس ايػاغ١ ايتاي١ٝ

 
 :٠ٖٞٚ زتتُع١ أٚ َٓفسدقُٔ ٖرٙ ايكا١ُ٥ ايط١ًٜٛ باضتدداّ سكٍٛ فسش ٚعح  ٚميهٔ إدسا٤ ع١ًُٝ ايبشح

  (املٓػأ٠ احمل١ًٝ)اضِ املطتٛزد. 

 ٟزقِ ايطذٌ ايتذاز. 

 زقِ ايفاتٛز٠. 

  َٔتازٜذ. 

 تازٜذ إىل. 

  ِاملطبل اإلخطاززق.
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 ."عح"ثِ ٜكّٛ املطتددّ بعدٖا بايٓكس ع٢ً شز 

 

 

 

 .٠ سطب سكٍٛ ايبشح املدتاز٠املطبل اتتعٗس تفاؾٌٝ اإلخطاز" عسض" شزثِ بايكػط ع٢ً 

 

 .حتٌٜٛ اإلخطاز املطبل إىل طًب تفتٝؼ

باضتهُاٍ ايبٝاْات بدٚزٙ  قّٟٛ، ٚيًُدًـ ادتُسنٞاملسضٌ َٔ املطتٛزد  اإلخطاز املطبلٜتِ يف ٖرٙ املسس١ً اضتعساض 

  .ادتُسن١ٝ ٚبٝاْات اإلزضاي١ٝ

 
 

 .تفتٝؼطًب  إْػا٤دٌ أَٔ  "عٓاؾس اإلخطاز املطبل"قا١ُ٥  باختٝاز ٜكّٛ املطتددّ بعدٖا

 . تعٗس تفاؾٌٝ ايفٛاتري ٚاألؾٓاف

 
 

 



    

  املدًـ ادتُسنٞ   12

 

ي١ األؾٓاف يف َسح/ ايؿٓف ع٢ً تأغري ٜتِ اٍايفعًٞ ثِ ٚازد بٓا٤ ع٢ً اٍ اإلزضاي١ٖٝرٙ  ٚزدت قُٔاييت املٓتذات ايػرا١ٝ٥ اختٝاز 

 ."بد٤ َعا١ًَ ايتدًٝـ ادتُسنٞ"ثِ ايكػط ع٢ً شز ٚاسد٠ 

 
 

 

 .ٕ إدخاٍ َعًَٛات ايبٝإ ادتُسنٞاغ١ ايتاي١ٝ ٚاييت متهٓو ّؽتعٗس اٍ

 
 

 :ٖٚٞ( *)ٜتِ اضتهُاٍ اذتكٍٛ املػاز إيٝٗا بـ  "َعًَٛات ايبٝإ ادتُسنٞ"خالٍ فكس٠ َٔ ٚ

 .زنّٞزقِ ايبٝإ اجل

 .ايبٝإ ادتُسنٞ تازٜذ

 .ادتُسىاضِ 
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 :تعدٌٜ اذتكٍٛ ايتاي١ٝ/ٜتِ اضتهُاٍ" قا١ُ٥ االزضايٝات"َٚٔ خالٍ فكس٠ 

 .عدد ايطسٚد -1

 .ْٛع ايطسد -2

 (.نذِ)ايٛشٕ ايٛازد  -3

 

 
 :َٛقح بايػاغ١ ايتاي١ٖٝٛ نُا  ايتفتٝؼتعٗس زضاي١ اضتالّ طًب ع سٝح "سفغ"ايكػط ع٢ً شز ثِ 
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  .باالقاف١ إىل إزضاٍ بسٜد ايهرتْٚٞ إىل نٌ َٔ املطتٛزد ٚاملدًـ ادتُسنٞ بسقِ طًب ايتفتٝؼ
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  ايتفتٝؼايبشح عٔ طًبات 

 خًـ ادتُسنٞ؛ َٔ قبٌ املات ايتفتٝؼ املكد١َ يًُٓفر إيهرتًْٚٝا طًب ضسد إىلتٗدف ٖرٙ ارتد١َ 

 
 

 ايطًب نايتايٞ ساي١فٝٗا  تعٗس مجٝع ايطًبات املسض١ً َٔ املدًـ إىل إداز٠ ايتفتٝؼ َٛقشًا:
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 َع حتٝات

 إداز٠ ايتطذٌٝ

 ايتٓفٝر١ٜ يًسقاب١ ع٢ً ايػرا٤ املطتٛزداإلداز٠ 

 


