
 

 تعميم  

 هـ 1442 /11/  27وتاريخ:  55566 رقم: 

منتجات بدائل بأسماء و/ أو أشكال عبوات مشابهة لعبوات عرض المنتجات الغذائية التي ت)بشأن  

 ("حليب الرضع وصغار األطفال حليب األم المصنّعة
 

 
تعرض املستهلك ألي ادعاءات  عدموضمان من دور في تعزيز صحة وسالمة املستهلك  الهيئة في إطار ما تقوم به 

 ملا لوحظ من قيام العديد من الشركات بعرض منتجاتها بأسماء وأشكال و عبارات تسويقية مضللةأ
ً
، ونظرا

مما يؤدي إلى الخلط بين هذه  عبوات مشابهة لعبوات بدائل حليب األم )حليب الرضع وصغار األطفال(

 .املنتجات

 

التي املنتجات الغذائية والدواء تود إبالغ ذوي العالقة من مصنعي ومستوردي فإن الهيئة العامة للغذاء  عليه

ضرورة تعرض بأسماء و/ أو أشكال عبوات مشابهة لعبوات بدائل حليب األم "حليب الرضع وصغار األطفال ب

"اشتراطات  SFDA.FD GSO 223رقم الخليجية املعتمدة السعودية الفنية االلتزام بما نصت عليه الالئحة 

"بطاقات املواد  SFDA.FD  GSO 9رقم الالئحة الفنية السعودية الخليجية املعتمدة ، و "بدائل حليب األم

"عبوات املواد الغذائية الجزء األول:  SFDA.FD 839الالئحة الفنية السعودية رقم و  ،“الغذائية املعبأة

 واستيفاء املتطلبات التالية: اشتراطات عامة"( 

شكل ينطوي لها أن ال يكون و  طات العامة لعبوات املواد الغذائية بجميع أنواعهارااالشت عاةرايجب م .1

 على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بأي شكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ لدى املستهلك

أال توصف املادة الغذائية املعبأة أو تعرض ببطاقة أو بيانات إيضاحية بشكل ينطوي على الزيف أو  .2

 .األحوالقد يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفاتها بأي حال من  بأي شكل و التضليل أو الخداع أ

غذائية بأسماء و/ أو أشكال عبوات بطريقة مشابهة ملنتجات بدائل حليب منتجات أي  عرض يمنع .3

 األم "حليب الرضع وصغار األطفال". 

يمنع عرض أي منتجات حليب بفئات عمرية غير تلك املنصوص عليها في اللوائح الفنية واملواصفات  .4

 السعودية املعتمدة. 

بعد تاريخ  بما ورد في هذا التعميم االلتزاموسوف تتخذ الهيئة كافة اإلجراءات النظامية في حال عدم 

 م. 1/7/2022

  

المصلحة العامة، وحفاظا على سالمة وصحة مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل 

 المستهلك
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