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ي الرقابة  دور الهيئة العامة للغذاء والدواء 
ى ٔالاغذية املستوردة   ع

 عماد عويضة 
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 محاور العرض
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نشئت
ٔ
 وترتبط اعتبارية شخصية ذات مستقلة كهيئة هـ؛1424/1/7 وتاريخ )1( رقم الوزراء مجلس قرار بموجب والدواء للغذاء العامة الهيئة ا

 الغذاء سالمة لضمان حاليا القائمة الجهات بها تقوم التي والرقابية والتنفيذية التنظيمية المهمات جميع بها وتناط الوزراء، مجلس برئيس مباشره

   .اإلنسان صحة تمس التي االلكـترونية المنتجات وكذلك والكيميائية الحيوية المستحضرات وسالمة والحيوان لإلنسان والدواء
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 رؤيتنا      

ن
ٔ
سس إلى تستند عالميا رائدة هيئة تكون ا

ٔ
 علمية ا

   العامة الصحة وحماية لتعزيز
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 رسالتنا                 

 ومنومة تشريعات خالل من المجتمع حماية

 والدواء الغذاء سالمة لضمان فعالة رقابية

جهزة
ٔ
 والمبيدات التجميل ومنتجات الطبية واال

   .واالعالف
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 نطاق عمل الهيئة

 غذاء

 أعالف مبيدات تجميل

 دواء أجھزة طبية
 الحالل  التبغ ومنتجاته 
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01 

02 

06 

05 

03 04 

 وتشريعات لوائح

   تسجيل

 ومنشآت منتجات

 توعية المخاطر إدارة

 المجتمع

 حدودية منافذ

 محلية أسواق
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 المنافذ
 الحديثة منفذ

 حالة منفذ

 عمار

 ضباء ميناء

 الخفجي منفذ

 ميناء

 الملك عبدالعزيز 

 فھد الملك جسر

 فھد الملك مطار

 سلوى

 البطحاء

 الخضراء منفذ

 الطوال منفذ
 جازان ميناء

 ميناء 

 جدة اإلسالمي

 مطار 

 الملك خالد الدولي

 الجاف الميناء

 مطار 

 عبدالعزيزالملك 

ومططار االمير محمد بن 

 عبدالعزيز بالمدينة 

 ميناء 

 مدينة الملك عبدهللا االقتصادية برابغ

 عرعر جديدة منفذ
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 الفروع
 جدة

 الدمام

 الرياض

 جازان

 تبوك
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 المختبرات

 الرياض

 تبوك

 الحديثة

 الدمام

 جدة

 جازان
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 توعية المستھلك

 إنشاء مركز حالل

نظام تتبع الدواء-  
توفر األدوية األساسية-  

تطوير إجراءات التسجيل، 
والتراخيص، والتفتيش، 
.والفسح، وإنفاذ األنظمة  
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 العمليات 
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مهام 

 رئيسية 

ى  إحكام الرقابة ع

ي  الغذاء املستورد 

 املنافذ الجمركية

الدعم اللوجس 

إلدارات ومراكز 

 التفتيش

ٕالاذن بالفسح بناًء 

ى التقييم العلمي  ع

وتحليل املخاطر 

 والتشريعات

تسجيل املوردين 

ن  واملخلص

واملنتجات 

املستوردة واملصنعة 

 
ً
 محليا

ي بلد  إحكام الرقابة 

 املنشأ
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اعتماد الجهات الرقابية لتصدير املنتجات ذات الاصل الحيواني والنباتي  . 

سالمة السلسلة الغذائية اعتماد الجهة الرقابية الرسمية املسئولة عن كامل. 

اعتماد منشآت غذائية   . 

 ي الدول املصدرة ملتطلبات اللوائح الفنية تعادل أنظمة الجهة الرقابية 
 .  الخليجية والتشريعات املحلية والدولية/واملواصفات القياسية السعودية
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لية اعتماد الجهة الرقابية 
ٓ
 ا

 تقديم طلب االعتماد من الجهة الرقابية•

 تعبئة االستبيان  •
 دراسة االستبيان•

 تقييم الطلب المبدئي•

 زيارة الفريق الفني•

 التوصية باالعتماد او عدم االعتماد•

ت فقط•
ٔ
 .  او اعتماد منشا
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 االستبيان

تنظيم الهيائت القانونية 
 والتمكين العام

 التنظيم العام

 التنظيم الدقيق

 مؤهالت الموظفين

 التدريب

نظمة الخاصة بسالمة 
ٔ
اال

غذية
ٔ
 اال

القوانين الخاصة بصحة 
 اللحوم

 الصحة الحيوانية
دوية البيطرية 

ٔ
اال

ومنتجات التقنية 
 الحيوية

بطاقة تعريف الحيوان 
 والتحكم بحركة النقل

 المنتجات الثانوية

 الصحة النباتية

منتجات وقاية النباتات 
 والكيماويات الزراعية

ولية
ٔ
 المنتجات اال

عالف
ٔ
 اال
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ي البد املصدر  . مراجعة إجراءات عمل الجهة الرقابية 

 ـي الدولـة املصـدرة للتحقـق مـن الامتثـال بالنظـام ـى الجهـة الرقابيـة الرسـمية  القيام بـالتفتيش ع
ـي الدولـة املصـدرة مـع نظـام الغـذاء السـعودي والتشـريعات  أو مدى توافق التشـريعات ؤالانظمـة 

ي اململكة العربية السعودية  . الخاصة بصحة الحيوان 
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15-Nov-18 21 

 تسجيل املنتجات الغذائية

 الهدف

ملطابقة املنتجات 

الغذائية مع اللوائح 

 الفنية الخليجية املعتمدة

لبناء قاعدة بيانات 

 لألغذية املستوردة

لتسهيل إجراءات الفسح 

روني بعد تسجيل  الالك

 املنتجات



07/03/1440 

22 

 تسجيل منتج  فتح حساب االلكتروني 
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No. Food Registration System Fields Description 

1 Item Description 
This should be filled in Arabic as it is written on the label 

2 Bar Code 
The bar code should be written as a (number) without any spaces or 

dashes. If there is no bar code, zero could be written in this field 

3 Trade Mark (TM) 
Describes the commercial name of food item. In case the food item has 

no TM, the manufacturer name could be written 

4 Registered Mark (R) 
If there is no brand, the manufacturer name could be written 

5 HS code 
It is an (8) digits, known as a custom ID, which can be gotten either from 

the supplier or custom broker 

6 Item Net Weight 
This must be in metric units 

7 Item Drain Weight 
This is just in case if the food item is a solid in a liquid e.g. olive 

8 Age Group 
This is only if the food item is special use for targeted age group e.g. 

infant formula 

9 Usage Method 
Many foods are imported for varied uses e.g. catering, ready to 

consume, bulk…etc 

10 Country of Origin 
The country in which the food item originate 

11 Country of Production 
If the food item underwent any other treatment in a different country 

15-Nov-18 23 

Explanation for all Food Item System page  
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No.  Food Registration System Fields  Description 

12  Country of Packing  Also if the food item has been packed in another country 

13  Packing Type 
It is a drop-down list which enables importers to select the packaging 

type of the food item 

14  Shelf Life  It describes the period from the production until expiry date 

15  Storage Temperature 
It can be described as the temperature of the storage location that can 

fit the food item e.g. frozen, chilled, ambient… etc 

16  Ingredients (Arabic) & (English)  It is a free text that can be written as described on the food label 

17  Producer Name 
This is the name of the manufacturer in the country of origin. It can be 

written either in Arabic or English according to the country of origin 

18  Producer Approval Number 
This number is usually given in a competent authority in the country of 

origin for only meat & their products 

19  Processing 
It describes the treatment processes for some food items e.g. smoking, 

pasteurization…etc 

20  Warnings 
If a food item contain any warning such as allergy advice or warning 

related to artificial sweeteners 

21  Food Label Image 
It is an art work for the label, which should contain all the necessary 

information 

22  Food Image  It is a snap shot for the final food product 

15-Nov-18 24 
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15-Nov-18 25 
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www.sfda.gov.sa/ar/food/about/administration/mangehttps://
ment_food/Pages/Introduction.aspx   
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 النظام االلكـتروني الموحد للهيئة
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غذية
ٔ
لية اإلذن بفسح اال

ٓ
 ا

28 

 الكشف الجمركي وصول البضاعة شحن ٕالارسالية
ى الغذاء  التفتيش ع

 املستورد

 تسجيل املستورد

 تسجيل املنتجات

 إرسال الطلب للمخلص

 الفاتورةبيانات تسجيل •
 اختيار املنتجات•
 املنتجاتبيانات استكمال •
 املخلص الجمركياختيار •

 تقديم إشعار مسبق

SFDA 

 طباعة الطلب وتسليمه
 مع املستندات ملركز التفتيش

 الجمركيالبيان تسجيل •
 الدخول منفذ اختيار •

 تقديم طلب ملركز التفتيش

SFDA املستورد مخلص جمركي  

 مرة واحدة 

ارسالية لكل  
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ت
ءا
را
ج
ا

 

 فحص املستندات

 فحص الهوية

يائي  الفحص الف
  

مطابقة الارسالية مع اللوائح الفنية واملواصفات القياسية 
 املعتمدة 

  

 فسح الارسالية

 
 رفض الارسالية
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 التدقيق المستندي
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 الفحص الفيزيائي

 
 
 
 
 
 

 التأكد من ھوية المنتج  

 
 
 
 
 
 

 التحاليل المخبرية

باإلذنإتخاذ القرار   
 بالفسح أو الرفض
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متابعة املنتجات أثناء تداولها باألسواق املحلية. 

 ـــى مـــدار الســـاعة مـــن خـــالل مركـــز ٕالانـــذار ي بشـــكل مســـتمر وع ـــي والـــدو ـــى الصـــعيدين املح رصـــدٕالانذارات والبالغـــات الغذائيـــة ع

 .السريع بالهيئة

 ـــر لك مـــن ٔالاغذيـــة غ ـــى املعلومـــات الـــواردة تقـــوم الهيئـــة باتخـــاذ ٕالاجـــراءات الالزمـــة الكفيلـــة بضـــمان حمايـــة صـــحة املســـ بنـــاء ع

 .املأمونة
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ا عدد الدول   )طن( وز
ال عدد الارساليات 

لها اذونات  صدرت
 بعدم الفسح

 الوزن
 العدد الارساليات 

صدرت لها اذونات 
 فسح

 عدد الارساليات )طن( الارسالياتوزن 

145 13949 2649 13779102 548078 13793051 550727 
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غذية " الغذاء والدواء"

ٔ
 الواردةتوقع اتفاقية إصدار شهادات مطابقة لشحنات اال

 

 
ً
هداف الهيئة العامة للغذاء والدواء في تسهيل إجـراءات إرسـاليات المـواد الغذائيـة المسـتوردة عبـر المنافـذ الحدوديـة بالتنسـيقانطالقا

ٔ
 مـع من تحقيق ا

" الغذائيـةبرنـامج شـهادات المطابقـة إلرسـاليات المـواد "الهيئة العامة للجمارك، تود الهيئة اإلعالن لكافة مستوردي المواد الغذائيـة عـن توقيـع اتفاقيـة 

 .انترناشيونال الرياض، والشركة السعودية لخدمات الفحص الصناعي إنترتكمع شركة 

ي الــذالهيئــة كافــة مســتوردي المــواد الغذائيــة الــراغبين االســتفادة مــن المســار الســريع إلنهــاء اإلجــراءات الخاصــة بالهيئــة فــي المنافــذ الجمركيــة، وتــدعو 

 .يمّكنهم من إخراج مستورداتهم من الساحات الجمركية في نفس اليوم

.aspx1a2018-7-31https://www.sfda.gov.sa/ar/news/Pages/h 
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  2018استراتيجية الھيئة 

 التميز ورفع الكفاءة

 تحقيق التوازن المالي اللوائح واإلجراءات

القدرات وانشاء برامج استراتيجية الهدف منها بناء  شركاء الهيئة

 تسهيل كافة الخدمات المتعلقة بالهيئة



07/03/1440 

37 

 طرق التواصل

Saudi_FDA@ Saudi_FDA Saudi_FDA 

www.sfda.gov.sa 
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 لكم
ً
 شكرا


