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 أسئلة وإجابات
 

 ما ھي مبادئ العمل المتبعة في تسجیل األغذیة الخاصة؟ .1

 :تشملتسجیل منتجات األغذیة الخاصة  متطلباتصیاغة ثالث مبادئ رئیسیة لإعتمدت الھیئة القومیة لسالمة الغذاء 

 من ھذه المنتجات، ضمان سالمة المنتج وحمایة المستھلكیین المستھدفین -1

ضمان الممارسات العادلة في تجارة األغذیة الخاصة في السوق المصریة مع العمل على الحد من معرقالت  -2

 التجارة وطرح المنتج. 

بالقطاع  من مشغلي ومتداولي األغذیة الخاصةب الشأن مع أصحااإلنصاف والمشاركة المستمرة الشفافیة و -3

 .الخاص

 1رقم  إلدارة تسجیل األغذیة الخاصة بعد صدور القرار لسالمة الغذاءالقومیة  الھیئةالنھج المتبع من قبل  ما ھو .2

 ؟2018في أغسطس 

 ً القومیة الھیئة وضعت  لذلك، لھیئة.تسجیل منتجاتھم لدى اعلى أصحاب الشأن ، یتعین لقرار والالئحة التنفیذیةل وفقا

سیاسة لدعم اإلنتقال السلس إلجراءات التسجیل التي تھدف إلى الحد من معرقالت التجارة وتأمل في لسالمة الغذاء 

على  ومن ھنا فإن الھیئة تعمل حمایة المستھلكیین.أقصى أیضاً وللمنتجات المستھدفة سالمة الأعلى مستویات تحقیق 

من خالل تطویر محددات قبول للمجموعات خلق وسیلة نفاذ سریعة لمنتجات األغذیة الخاصة إلى السوق المصري 

الغذائیة المختلفة المنصوص علیھا بالقرار. وترتكز محددات القبول في األساس على معاییر السالمة المشتركة لنفس 

 2019ینایر  الممتدة مننتقالیة اإلفترة وسیتم تطویر محددات القبول بطریقة تدریجیة خالل الالمجموعات الغذائیة. 

على األقل من وقت إصدار محددات  شھور 6یراعى منح أصحاب الشأن س . خالل ھذه الفترة،2022سمبر دی 31 إلى

 .قبول معینة لحین إمتثالھم للمعاییر الجدیدة، وذلك لمساعدتھم على توفیق األوضاع وتكییف منتجاتھم مع تلك المتطلبات

 

 )؟Monographsقبول (الما ھو المقصود بمحددات  .3

األغذیة الخاصة  سالمة منتجات ضمانالتي یتم تطویرھا لالتركیب والتوسیم  مجموعة من متطلباتھي عبارة عن 

ویشمل بیان التركیب الذي على أساسھ تم تكوین المنتج على ھذا  بظروف اإلستھالك االمنة. المستھلكیینوإطالع 

وشروط التوسیم، بما في ذلك اإلدعاءات  النحو (المواد الفعالة المراد إدراجھا وكمیاتھا المقبولة، عند اإلقتضاء)

وتستند المتطلبات في األساس على دراسات تقییم المخاطر والممارسات المثلى المبنیة على القرارات العلمیة الصحیة. 

 التنظیمیة التي انتھىت الیھا التشریعات الدولیة. 
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 األغذیة الخاصة؟ مظلةتحت  القومیة لسالمة الغذاء األغذیة الواجب تسجیلھا في الھیئة أنواع  ما ھي .4

یخضع للتسجیل لدى الھیئة القومیة لسالمة الغذاء كل منتجات األغذیة التي تستوفي تعریف األغذیة الخاصة وفقاً للقرار 

 والذي یشمل األتي: الصادر في أغسطس1رقم 

 .)األم لبن بدائل( التكمیلیة األلبانتركیبات و لرضعتركیبات األلبان المحضرة ل -1

 .الحبوب منأساساً  محضرةال طفالاأل أغذیة -2

 .الصغار واألطفال للرضع المخصصة معلبةال غذیةاأل -3

 .الخاصة الفسیولوجیة الحاالت ذويالمعدة لألشخاص  غذیةاأل -4

 .المرضیة للحاالت مخصصةال غذیةاأل -5

وتشریعات ھیئة  1من المادة األولى من القرار رقم  )7، 2، 1طبقاً للبنود ( صحیة بادعاءات تسوق التي غذیةاأل -6

 الدستور الغذائي والتشریعات الدولیة األخرى.

-400( الطاقة في جدا والمنخفضة) كالوري كیلو 1200-800( الطاقةفي  منخفضةال یةائغذتركیبات المنتجات ال -7

الیومي كلیاً أو جزئیاً، وال ینطبق  ، وتقدم كبدیل للغذاءالوزنأو إنقاص  لتحكموذلك بغرض ا )كالوري كیلو 800

 ذلك على الوجبات المعبئة والمعروضة في شكل أغذیة تقلیدیة.

 .الوزن زیادةبغرض  الطاقةفي  مرتفعةال یةائغذالمنتجات ال -8

 .عالجیة ادعاءات تحمل بما في ذلك بدائل الملح التي الصودیوم في منخفضةال غذیةاأل -9

 جم 100 لكل من القیم المرجعیة أكثرف%) 15( بنسبة معدنیةال مالحاأل أو فیتامیناتال إلیھا مضافال غذیةاأل -10

 سوائل. مللیتر 100 لكل من القیم المرجعیة %)7.5(أو  جوامد

(المدعمة) في  تغذویةال فوائدال ذات عناصرال المركبات أو أو موادال أو حیویةال مدعماتال إلیھا مضافال غذیةاأل -11

 ضوء التشریعات الدولیة.

 .للشھیة فاتحة أو مقویة أو منشطة مواد على المحتویة غذیةاأل -12

 .معالج دوائي تأثیر لھا مواد أي على تحتوي الشریطة أ غذائیةال مكمالتال -13

 .المكثف المبذول العضلي الجھد حاالتواألغذیة المعدة لإلستخدام في  للریاضیین غذائیةال مكمالتال -14

 .عالجیة ادعاءات علیھا مدونال منھا خلیط أو منفردةال توابلالو عشاباأل -15

 .)المائدة سكر بدائل( معبأةال صناعیةال محلیاتال -16

في األشكال الصیدالنیة المختلفة ضمن األغذیة التي تسري علیھا أحكام القرار رقم المحضرة ھل المكمالت الغذائیة  .5
 تسجیل وتنظیم مراقبة تداول األغذیة الخاصة؟ب المرتبط 1

 ً ً لالو الوقائع المصریة، بجریدة والمنشور 2018أغسطس  فيالصادر  1رقم  لقرارل وفقا للھیئة  ئحة التنفیذیةوفقا

لمراقبة الھیئة القومیة لسالمة الغذاء بمصر وكذلك  األغذیة الخاصة تخضع، 2018فبرایر  18والصادرة في 

في األشكال  المحضرةمكمالت الغذائیة اللذلك، تخضع  اإلجراءات والسیاسات التي إعتمدتھا الھیئة في ھذا الشأن.
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المتعلق باألغذیة الخاصة  حكام القرارألالكبسوالت، األقراص، واألمبوالت الفمویة  بما في ذلكالصیدالنیة المختلفة 

 .المصري السوقوالتي یجب أن تخضع للتقییم والتسجیل قبل الطرح في 

 وإستالم شھادة التسجیل؟تسجیل المنتج التي تستغرقھا عملیة ما ھي المدة  .6

إعتبار الھیئة أن ملف تسجیل المنتج المقدم من یوم عمل منذ  60فترة أقصاھا  خالل علمي وفنيتقییم المنتج ل یخضع

یتم إخطار أصحاب الشأن إلستالم شھادات التسجیل  ،عند الموافقة على تسجیل المنتجصاحب الشأن قد تم إستیفائھ. 

  المقررة.التسجیل  فترةى عمل متضمنة في الخاصة بمنتجاتھم خالل یوم

 لحصول على شھادة تسجیل المنتج؟ارسوم ما ھي  .7

ً  15.000ألبان األطفال وأغذیة الریاضییین مقابل  محضرات منتجات یتم تسجیل أما باقى منتجات  ،جنیھاً مصریا

ً  10.000األغذیة الخاصة تسجل مقابل  ً  2000ھذا باإلضافة إلى  .جنیھاً مصریا مقابل  تستحق السداد جنیھاً مصریا

 ر الشھادة.إصداسنوات من تاریخ  5شھادة التسجیل ھي  صالحیةتسجیلة.  لیتمفتح ملف للمنتج 

بموجب النظام شھادات تسجیل مع المنتجات المسجلة الصادر لھا  القومیة لسالمة الغذاء الھیئة ستتعامل كیف .8
 ؟السابق

، یتعین على 2018أغسطس  15المرتبط بلوائح األغذیة الخاصة الفنیة والصادر في  1القرار رقم بناًء على أحكام 

المنتجات التي تم تسجیلھا سیتم إنتقال و أصحاب الشأن األلتزام  بتسجیل منتجاتھم لدى الھیئة القومیة لسالمة الغذاء.

إلى النظام الجدید، حیث خرى، كجزء من اإلطار التنظیمي السابق مؤسسات أُ  أي من قبل المعھد القومي للتغذیة أو

منتج صدر یُصدر قسم تسجیل األغذیة الخاصة بالھیئة القومیة لسالمة الغذاء شھادة تسجیل بإستكمال المدة المتبقیة ألي 

إلى أنھ  اإلشارة كما تجدر  .القرارنفس متي كان تحت مظلة األغذیة الخاصة الواردة بقبل صدور القرار ترخیص لھ 

ً سیتم إصدار ھذه الشھادة  ً جنیھ 2000باستثناء  مجانا  كجزء من الرسوم اإلداریة لفتح ملف جدید لدى تسدد اً مصری ا

 ).بالھیئة لمنتجلتسجیل  إعادة/جدیدالتسجیل المرة واحدة وال ینطبق على  الھیئة (تُحصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Official Journal of the Arab Republic of Egypt. Vol 7(2). 18 February 2019. Decision of the Prime Minister, #412 of 
2019. 
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 تسجیل المنتج؟ المنتجات لتحقیق العامة لقبول المتطلباتما ھي  .9

)، فإنھ متى كان ملف التسجیل المرسل للمنتج مستوفیاً لمتطلبات محددات القبول یكون 2س( أعالهالتوضیح  كما تم

فإن قبول المنتجات تسجیل المنتج مقبوالً. ومع ذلك، وبینما یتم تطویر محددات القبول (مازال العمل جاریاً علیھا)،  

كما یجب  .دولة 36لمرجعیة البالغ عددھا ل في أحد البلدان ایالمقدمة للتسجیل سوف یعتمد على تسجیل صالح لمنتج مث

أن یتوافر في المنتج المقدم للھیئة القومیة لسالمة الغذاء للمراجعة جمیع متطلبات المنتج المسموح بھا في أسواق الدول 

نسب التركیب ونفس إرشادات التوسیم واالدعاءات والمرجعیة/السلطات المرجعیة في جمیع الجوانب، من حیث إتباع 

في واحدة من السلطات أما في حالة عدم وجود منتج مثیل متاح ومقبول من السلطة المختصة  المرجعیة....إلخ). القیم

یلتزم أصحاب الشأن تقدیم تقییم علمي للمنتج یشھد على سالمة المنتج إلستھالك من  دولة، 36المرجعیة البالغ عددھا 

صحة اإلدعاءات الصحیة المرتبطة بالمنتج، من خالل إما ضاً ویجب أن یوضح التقییم أی .المستھلكین المصریین قبل 

العالمیة المعترف بھا  أو النشرات العلمیة الدولیة المنشورة بالدوریات/التقییم الناشئ من التقییمات العلمیة المثلى و

  المنظمات الدولیة.وذات السمعة الطیبة، وكذلك التوصیات المحتملة من 

 ؟بُلداناً مرجعیة التي أُعتبرتالسلطات /ما ھي الدول .10
  :دولة 36إلستیراد منتجات األغذیة الخاصة  لسالمة الغذاء قائمة الدول المرجعیة المعتمدة من الھیئة القومیة تشمل

 1 إستونیا

 2 البرتغال

 3 التشیك

 4 الدانمارك

 5 الســــوید

 6 المملكة المتحدة

 7 النرویــــج

 8 النمســـــا

 9 الوالیات المتحدة األمریكیة

 10 الیابــــان

 11 الیونان

 12 إیطالیــــا

 13 أسبانیــــا

 14 أســــترالیا

 15 ألمـــانیا

 16 أیرلنـــدا

 17 أیسالندا

 18 بلجــــیكا

 19 بلغاریا

 20 بولندا

 21 رومانیا

 22 سلوفاكیا

 23 سلوفینیا

 24 سویســـرا

 25 فرنســا

 26 فنلنــــدا

 27 قبرص

 28 كرواتیا

 29 كــــــندا

 30 التفیا
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 31 لتوانیا

 32 لكسمبورج

 33 مالطا

 34 نیوزیالندا

 35 ھنغاریا (المجر)

 36 ھولنــــدا

 

 ھل یمكن اإلستیراد من الدول غیر المرجعیة؟ .11

 قد تم إستیفاءھا. المذكورة أعاله القبول متطلبات طالما أننعم، حیث أنھ ال یوجد ما یمنع ذلك 

 ألبان األطفال من الدول غیر المرجعیة؟محضرات ھل یمكن إستیراد  .12

 .فقط من البلدان المرجعیةمحضرات ألبان األطفال یُسمح باستیراد 

 ؟غذیة الخاصة، خالل الفترة اإلنتقالیةلقبول منتجات األاألُخرى التي یمكن إعتبارھا  المرجعیاتما ھي  .13
خالل الفترة اإلنتقالیة، وبینما تعمل الھیئة القومیة لسالمة الغذاء على تطویر محددات قبول منتجات كل مجموعة 

غذائیة، فإن القرارات الدولیة التي تتوصل إلیھا الھیئات التنظیمیة في الدول المرجعیة، تكون ھي األساس في إصدار 

اصة المقدمة للتسجیل. ویتعین على ُمقدم ملف التسجیل تقدیم الدلیل الھیئة الموافقات على تسجیل منتجات األغذیة الخ

 حصول مثل ھذا المنتج على الموافقة في أي من البالد المرجعیة.على 

 الھیئةقبل من  لنفس المنتج بمحددات القبولعن ما صدر بتركیبة تمثل بعض الحیودللتسجیل  منتجتقدیم  ل یمكنھ .14
 ؟لقومیة لسالمة الغذاءا

ً  ذات تركیب وبیانات توسیم لمنتجات للھیئة القومیة لسالمة الغذاء الممكن إرسال ملفات تسجیلمن  عن  تمثل إختالفا

، طالما كانت مصحوبة بتقییم أمان یوضح سالمة المنتج ومدى مالئمة بیانات التوسیم محددات القبول التي أقرتھا الھیئة

 قبل الموافقة علیھ.ییم للمخاطر لمراجعة ھذا المنتج، وستحتاج الھیئة إلى إجراء تق للغرض من المنتج.

بناًء على طلب من الصناعة لتوضیح المزید من التنوع  محددات قبول منتج بمجموعة غذائیة معینة  كما یمكن أن تتغیر

 في تكوین المنتج والنظر في االبتكار في قطاع األغذیة الخاصة.

 ؟تقدیم عینات للتحلیل أثناء التسجیلیجب ھل  .15
 .التسجیل عملیة عینات لتحلیلھا أثناء إرسالالقومیة لسالمة الغذاء ال تشترط الھیئة 

 اإلنتاج؟ بعدھل یجب تقدیم عینات للتحلیل   .16

 نتاج.اإل بعدعینات لتحلیلھا  تقدیمالقومیة لسالمة الغذاء لھیئة ال تشترط ا

 التسجیل وبعد األنتاج؟ أثناءأخذ عینات للتحلیل إلى  القومیة لسالمة الغذاء الھیئة تحتاجلماذا ال  .17

لوصول إلى ا عند ، عند التسجیل أوللھیئة القومیة لسالمة الغذاءلن تكون ھناك حاجة إلى تقدیم عینات من المنتجات 

وما  الطرحلإلشراف على المنتجات، قبل الھیئة السوق واالستیراد، وذلك بسبب النھج التنظیمي الشامل الذي تتبعھ 

 طویر برنامج للتحقق من االمتثالبت الھیئةجنبا إلى جنب مع الرقابة على السوق، ستقوم  السوق. الطرح في بعد

 .السالمة والتركیب والتوسیم الھیئة من حیث ستھدف مطابقة المنتجات المسجلة لمتطلباتی
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محتملة أعلى للمخاطر  المنتجات التي لھا عواقب مجموعاتالبرنامج قائًما على المخاطر وسیتناول  ھذا سیكون 

الصحیة (في حالة عدم االمتثال). نتیجة لتدابیر التحقق واإلنفاذ المستھدفة والمستندة إلى المخاطر المستھدفة ، لن یتم 

ذیة السابق لألغاإلطار التنظیمي  ضمن إجراءاتالتي كانت وتطبیق بعض الممارسات، مثل تقدیم عینات من المنتجات 

 .ةالخاص

 شتراطات التسجیل؟أصحاب الشأن إ ضد إنتھاكالتي ستتخذ  التدابیر واإلجراءاتما ھي  .18

تحدد سیاسة االمتثال جمیع اإلجراءات التي سیتم اتباعھا وتطبیقھا في حالة انتھاك شروط التسجیل من قبل أصحاب 

ستكون تدابیر اإلنفاذ التي سیتم تبنیھا متناسبة و. سیتم تحدید ھذه االنتھاكات نتیجة لحمالت التحقق من االمتثال. الشأن

 مع التأثیر المحتمل لمثل ھذه االنتھاكات.

 ؟المصري للطرح في السوق عتمادهن الذي یمكن أن أتواصل معھ لمراجعة المنتج وإم .19
من خالل القومیة لسالمة الغذاء یمكن ألصحاب الشأن أو من یفوضونھ التواصل مع قسم األغذیة الخاصة بالھیئة 

كما سیتم  البرید اإللكتروني للقسم للحصول على المعلومات الخاصة بالمستندات المطلوبة وإشتراطات القبول وغیرھا.

  ت الجدیدة المتعلقة بعملیة التسجیل ومعاییر قبول المنتج.تحدیث الموقع اإللكتروني للھیئة بشكل دوري بالمعلوما

 

 

 


