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 الهيئة العامة للغذاء والدواء
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 مشروع إعداد
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المقدمة  غذيةاألبعض المنتجات الغذائية و عالن عناإلومعايير التسويق 

  في المنشآت الغذائية

Requirements for markting & advertisements of some 
food prodcuts and Foods are Selling Away-From-Home 

 

 

I.C.S: 67.230 

هذه الوثيقة مشروع لالئحة فنية سعودية تم توزيعها 

، لذلك فإنها عرضة إلبداء الرأي والملحوظات بشأنها

وال يجوز الرجوع إليها كمواصفة  والتبديل،للتغيير 

 .قياسية سعودية إال بعد اعتمادها من الهيئة

This document is a draft Saudi Standard 

Circulated for comments. It is, therefore, 

subject to alteration and modification and 

may not be referred to as a Saudi Standard 

Until approved by SFDA. 
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 تقديم
 

الهيئة جهة مستقلة الغرض األساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء واألجهزة الطبية، 

ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجاالت الغذاء والدواء واألجهزة والمنتجات الطبية 

لجان فنية متخصصة، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا بواسطة 

 SFDA.FDرقم ) معايير التسويق واإلعالن عن األغذية لتكون أكثر صحية بإعداد الالئحة الفنية

(، وقد تم إعداد المشروع بعد استعراض المواصفات ذات الصلة، وقد اعتمدت الالئحة الفنية في 00

ـ الموافق )1440/ / ( والذي عقد بتاريخ      اجتماع مجلس إدارة الهيئة )   م(2020/ / ه
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صحيةال واألطعمةغذية عالن عن األاإلومعايير التسويق   

 :المجال ونطاق التطبيق 1

 الغذائية عن المنتجات اإلعالنالتسويق و تنظيم هذه الالئحة بمتطلبات واشتراطات تختص 1.1

المقدمة في  متوازنة العناصر الغذائية والوجبات الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية المعبأة
 المنشآت الغذائية.

البند  في الواردة العاليةالغذائية  القيمة ذات الغذائية المنتجات جميع على الالئحة ق هذهطبت 2.1
 (.3.2)  رقم البند في الواردة الغذائية والوجبات (2.2) رقم 

الواردة في البند رقم  ذات القيمة الغذائية المنخفضة األغذيةيستثنى من تطبيق هذه الالئحة  3.1

 العناصر محتوى فيها يتجاوز التي الغذائية المنشآت في المقدمة الوجبات الغذائيةو (2.2)

في البند  الواردة المعايير )افالمض والسكر الصوديوم المشبعة، الدهون، الدهون( الغذائية
 :التالية األغذيةى من تطبيق الالئحة ستثنا يكم(، 3.2رقم )

الخضروات والفواكه الطازجة وتشمل أي خليط من الخضراوات الطازجة أو الفواكه، سواء  1.3.1
كليا أو المقطع، دون أي مضافات )مثل السلطة بدون خبز محمص( وال تشتمل على 

 .الخضروات والفواكه المجففة

األغذية التي تكون فيها كمية السعرات الحرارية والبروتين والكربوهيدرات والدهون والدهون  2.3.1
المشبعة والملح أو الصوديوم والمجموع الكلي للسكريات ضئيلة جداً )التي يمكن التعبير عنها 

والمشروبات الغازية مع المحليات ارات والتوابل، ومشروبات الطاقة بصفر( مثل البه
 الصناعية.

األغذية ذات االستخدامات التغذوية الخاصة، مثل: أغذية الرضع واألطفال، واألغذية ذات  3.3.1
 االستخدامات الطبية الخاصة، والمشروبات الرياضية.

 المنتجات الغذائية المكونة من مكون واحد، مثل: األرز، الشاي، والقهوة، والسكر. 4.3.1

 نية.المعدوالمياه مياه الشرب المعبأة  5.3.1

 مواد غذائية تحتاج إلى تعبئة أو إلى مزيد من المعالجة وال تباع مباشرة للمستهلك. 6.3.1

واألسماك الطازجة، المجمدة والمبردة، غير المطبوخة وغير المضاف إليها  اللحوم والدواجن 7.3.1
 التوابل والماء

السلطات، والمخبوزات، األغذية التي تسوق مباشرة للمستهلك من موقع تحضيره، مثل:  8.3.1

 والحلويات، والوجبات الجاهزة.
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 المراجع التكميلية: 2

1.2 SFDA.FD/ GSO 9." بطاقات المواد الغذائية المعبأة" 

2.2 SFDA.FD 5015 " ."متطلبات األغذية المعبأة ذات القيمة الغذائية العالية 

3.2 SFDA.FD 5016 " العناصر الغذائية في قائمة وجبات متطلبات الوجبات الغذائية متوازنة
 ". المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل

4.2 2333SFDA.FD  " والصحية التغذوية االدعاءات ذات اشتراطات األغذية“.  

 التعاريف 3

 : بطاقة 1.3

 أو مطبوعة أو مكتوبة أخرى وصفية بيانات أي أو صورة أو ماركة أو عالمة أو بطاقة أي

 قابلة لإلزالة. غير بطريقة الغذائية المادة عبوة على بارزة أو محفورة أو موضوعة أو مختومة
 اإلعالن:          2.3

أي بيان سواء كان مكتوباً، أو مقروءاً، أو مسموعاً، أو مرئياً، أو غير ذلك، يقصد منه الترويج 

 أو مادة مقدمة بوصفها غذاء.المباشر أو غير المباشر لبيع أو تعريف أي غذاء، 

 :اإللكتروني اإلعالن          3.3

 خدمة تقديم أو منتج بيع جيعشت إلى هدفت الخدمة، موفر بها يقوم إلكترونية بوسيلة دعاية كل

 .مباشر غير أو مباشر بأسلوب

 :نموذج التصنيف الغذائي 4.3

األغذية غير الصحية ورفع وعي هو أداة لتصنيف األغذية والمشروبات للحد من استهالك 
المستهلك، وتشجيعه على اتباع نمط حياة صحي، ويهدف للموازنة بين األغذية والمشروبات 
الصحية واألغذية والمشروبات غير الصحية العالية بالسكر والسعرات الحرارية والدهون 

 المشبعة.

 :مادة غذائية 5.3

 اآلدمي، وتشمل لالستهالك معدة مجهزة رغي أو مجهزة نصف أو مجهزة كانت سواء مادة أية
 أو أو تحضيرها الغذائية المادة تصنيع في تستخدم أخرى مادة أية أو المضغ ولبان المشروبات

 .كعقاقير تستخدم فقط مواد أية أو التبغ أو العطور أو التجميل مواد تشمل وال معاملتها

 عبوة:   6.3

 وقد جزئيًا أو كليًا بتغليفها ذلك كان سواء مستقلة كوحدة لبيعها الغذائية المادة فيها تعبأ مادة أية
 .المستهلك على عرضها عند األغلفة من أنواع أو وحدات على تشتمل
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 البيانات اإليضاحية التغذوية:   7.3

  وصف توضيحي موجه للمستهلك لإلعالم بالخصائص التغذوية الدالة على العناصر الغذائية 
 التغذوية لغذاء ما. وتتكون البيانات اإليضاحية التغذوية من مكونين:والمعلومات 

 إعالن العناصر الغذائية. -ايضاحات حول العنصر التغذوي   1.7.3

 معلومات تغذوية إضافية/ تكميلية.   2.7.3

 اإليضاح التغذوي:   8.3

 .بيان موحد أو قائمة بالعناصر الغذائية التي يحتويها الغذاء

 :عاء التغذوياالد  9.3

أي بيان أو تصريح أو تلميح أو عرض ينص على أو يقترح أو يدعي أن غذاء معين يحتوي 

على خصائص تغذوية معينة، على سبيل المثال ال الحصر قيمة الطاقة، أو محتوى الغذاء من 
البروتين أو الدهون أو والكربوهيدرات باإلضافة إلى محتواه من الفيتامينات والعناصر 

 نية، وال تشمل:المعد

 .ذكر المواد الداخلة في تصنيع المادة الغذائية في قائمة المكونات أو المحتويات   1.9.3

 .ذكر المغذيات التي هي جزء إلزامي في البيانات اإليضاحية التغذوية   2.9.3

 .البيانات بالكمية والنوعية لبعض المغذيات أو المكونات على البطاقة 3.9.3

 :الغذائية المنشأة  10.3

 من ويستثنى الغذائية، السلسلة مراحل خالل الغذاء بتداول يتعلق بعمل يقوم نظامي كيان أي
 .لألسرة المنزلية المطابخ ذلك

 
 المتطلبات العامة: 4

، كل منتج غذائيبمع عدم االخالل بما نصت عليه اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة 

 :يلي االلتزام بما يجبفإنه 

بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع في اإلعالن أو تقدم  المنتجات الغذائيةأال توصف        1.4

 .(1.2للبند رقم )، وذلك وفقاً أو يرجح أن تعطي انطباعاً خاطئاً بشأن خصائصها من أية ناحية

الغذاء المعلن ثير الشك حول سالمة بشكل ي أال توصف المنتجات الغذائية أو تقدم في اإلعالن 2.4

 مكوناته. أحد ن أبش أو تستغل الخوف لدى المستهلك/و عنه

 لمستهلك.دى اأال يقلل اإلعالن والتسويق من أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية ل 3.4
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الصحية  أال توصف المنتجات الغذائية أو تقدم في اإلعالن بطريقة تكون مرتبطة بالمماراسات 4.4

 الجيدة مثل "جيد" و"صحي" و "سليم".

مخصصة  نهاألى إباإلشارة  الغذائية والوجباتأ عن المنتجات الغذائيةاإلعالن والتسويق  يمنع       5.4

  .مالم ترد في التشريعات المعتمدة أو فئة معينة معينة لحمية

 المتطلبات الخاصة: 5

 : التاليتشمل  إلعالن عن األغذيةالمستخدمة في التسويق واالوسائل  1.5

 .التلفزيون            1.1.5

 .الصحف            2.1.5

 .المجالت            3.1.5

 .الراديو            4.1.5

 .المطويات           5.1.5

 .اإلعالنية اللوحات           6.1.5

 .الجوال رسائل           7.1.5

 .االجتماعي التواصل قنوات جميع           8.1.5

 .أنواعها بجميع النقل وسائل           9.1.5

 . اإلعالن االلكتروني )أي وسيلة إلكترونية(          10.1.5

 البند رقم  في الغذائية العالية الواردة القيمة ذات المنتجات الغذائية والتسويق عنيمكن اإلعالن         2.5

 (3.2) رقم البند في الواردة الغذائية والوجباتذو قيمة غذائية عالية، باإلشارة إلى أنه منتج  (2.2)

 .(1.5)في البند رقم الواردة   الوسائل وذلك عبر متوازنة العناصرالغذائيةباإلشارة إلى أنه وجبة 

 عبر المنتجات الغذائيةعن إلعالن والتسويق استخدام اإلدعاءات الصحية والتغذوية ل يمكن         3.5

 . (4.2) رقم البند وذلك في حال كانت متوافقة مع ما ورد في (1.5) في البند رقم الواردة  الوسائل

 البند رقم  في الغذائية العالية الواردة القيمة ذات الغذائيةالمنتجات  يمكن اإلعالن والتسويق عن         4.5

في المتاجر االلكترونية على أن تكون صور  (3.2) رقم البند في الواردة الغذائية والوجبات (2.2)
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ات الخارجية والبيانات المستخدمة في المتجر االلكتروني تجات والعبوات والبطاقات والملصقالمن

 مطابقة للمنتج المتداول.  

 البند رقم  في الغذائية العالية الواردة القيمة ذات المنتجات الغذائية عن اإلعالن والتسويق يمنع         5.5

صحية أو تمثيلها  أنها منتجات أو وجباتب (3.2) رقم البند في الواردة الغذائية والوجبات (2.2)

 وذلك عبر في اإلعالن بطريقة توحي بأن هذا الغذاء في حد ذاته سيؤثر على الصحة بشكل مباشر

 .(1.5) في البند رقم الواردة الوسائل

 البند رقم  في الغذائية العالية الواردة القيمة ذات المنتجات الغذائية عن اإلعالن والتسويق يمنع          6.5

 في البند رقم الواردة  الوسائل وذلك عبر (3.2) رقم البند في الواردة الغذائية والوجبات (2.2)

عندما وذلك  من العناصر الغذائية حتوي على قيمة معينةاألغذية أو األطعمة ت هذه لى أنع (1.5)

 .ةصر الغذائيامن العنهذه القيمة  علىالمنتج الغذائي كليًا  يحتويال 

 البند رقم  في الغذائية العالية الواردة القيمة ذات المنتجات الغذائية اإلعالن والتسويق عن يمنع         7.5 

 في البند رقمالواردة   الوسائل وذلك عبر (3.2) رقم البند في الواردة الغذائية والوجبات (2.2)

الممارسات تقلل من االستهالك المفرط ألي طعام أو  علىتقديم ادعاءات تشجع ن طريق ع (1.5)

 .نحوه الغذائية الجيدة

 البند رقم  في الغذائية العالية الواردة القيمة ذات المنتجات الغذائيةعن إلعالن حتواء اا يمنع        8.5

معلومات للتسويق أو اإلعالن عن  على أي (3.2) رقم البند في الواردة الغذائية والوجبات(2.2)

 . 3.2)والبند رقم ) 2.2)في البند رقم )ال يدخل ضمن المعايير الواردة  منتج آخر

 البند رقم  في الغذائية العالية الواردة القيمة ذات المنتجات الغذائيةعن  اإلعالن والتسويق يمنع           9.5

باإلشارة ة المنتج الغذائي ئمفيما يتعلق بمال (3.2) رقم البند في الواردة الغذائية والوجبات (2.2)

في الوقاية من مرض أو اضطراب أو حالة فسيولوجية أو التخفيف  هالستخدامإلى أحد مكوناته 

 .من حدته أو إدارته أو معالجته أو الشفاء منه

 البند رقم  في الغذائية العالية الواردة القيمة ذات المنتجات الغذائيةعن اإلعالن والتسويق  يمنع       10.5

نصائح أطباء أو  باإلشارة إلى (3.2) رقم البند في الواردة الغذائية والوجبات (2.2)

 .على الصحة المنتج نفسهأو تأثير حيال مكونات  بالصحة مؤثرين/متخصصين
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 المصطلحات الفنية

Calories .....................................................................................  السعرات الحرارية 

Fiber  ..........................................................................................  األلياف 

soduim  ....................................................................................  الصوديوم 

Saturated fats .........................................................................  دهون مشبعة 

Total Sugar .....................................................................  مجموع السكريات 

Nutritional....................................................................................  تغذوي 

Nutrition ........................................................................................  تغذية 

Labeling ............................................................................... بيان إيضاحي 

Container  ....................................................................................... عبوة 
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 المراجع

 السعودية العربية المملكة في الغذائي التصنيف نموذج 

 المتاجر اإللكترونية الدعاية واإلعالن الواجب اتباعها من قبل اشتراطات 
 Food products advertisement regulations 2019 (NAFDAC) 

 Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018 

https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2021-04/Guideline_for_Food_Classification_Model-01.pdf
https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-09/SFAD-MDd66d7.pdf

