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كاتاتكويداامستنداتا-اأولا   والمصانعاالشر

 
 

بريد في ( PDF Scanned Copy)حي بختم مختومة و)اسم ثالثي حي وكمبيوتر ومسمى وظيفي (  موقعةاصول  المستنداتجميع ارسال  يتم

 االتي :  البريد االلكترونيواحد للهيئة القومية لسالمة الغذاء على  يالكترون
unctional.food@nfsa.gov.egf 

 
 :دوائي (  أوإنتاج المكمالت الغذائية  ) مصنع غذائي مصنع  - أ
 

 
 )(.تكويد)والغرض الشركة اسم عليه مكتوب الهيئة قبل من مختوم بالقيم المرفقة في ملحق الرسوم في نهاية الدليل سداد مقابل خدمات ايصال -1

ي حالة 
 
ي ال المصنعف

ي المصنع اما في حالة أن .(دوائ 
 .بالهيئة لرقابة على المصانعكتفى بالرسوم المدفوعة الدارة التفتيش واي غذائ 

 و مختوم من الشركة.  موقع(  مرفق بموقع الهيئةنموذج تسجيل مصنع )  ملء -2
 توم ختم حي.مخ ( مكمالت غذائيةومثبت به النشاط )التجاري ساري كامل االوراق  السجل -3
 . سارية االلكترونية الحديثة الضريبية البطاقة -4
)  به الخاص الشخصية البطاقة رقم به مذكور الغذاء لسالمة القومية الهيئة مع بالتعامل المفوض الشخص باسم الشركة ورق على تفويض -5

 .الشركة قبل من مختوم و موقع(  القومي الرقم
 .سارية تكون ان على الهيئة مع التعامل له المفوض للشخص الجهتين من(  القومي الرقم)  الشخصية البطاقة اصل لارسا -6
ي )  GMPرخصة المصنع + السجل الصناعي + ايزو أو  -7

ي حالة التصنيع بمصنع دوائ 
 
 . ( ف

ي ئون الصيدلة حديث )تقرير تفتيش اإلدارة المركزية لش -8
ي حالة التصنيع بمصنع دوائ 

 
 (. ف

ي للهيئة القومية لسالمة الغذاء ) White listبدخول المصنع القائمة البيضاء  مايفيد  -9
ي حالة التصنيع بمصنع غذائ 

 
 . (ف

 
 

 (:TOLL) الغير لدى تصنيع شركة - ب

 
 (.تكويدمكتوب عليه اسم الشركة والغرض ) الهيئة قبل من مختوم لدليلسداد مقابل خدمات بالقيم المرفقة في ملحق الرسوم في نهاية ا ايصال -1
 و مختوم من الشركة.  موقع(  مرفق بموقع الهيئةنموذج تسجيل شركة تصنيع لدى الغير )  ملء -2
 .حي ختم مختوم( مكمالت غذائيةاالوراق ومثبت به النشاط ) كامل ساريالتجاري  السجل -3
 سارية . ترونيةااللك الحديثة الضريبية البطاقة -4
 .(الفردية الشركات حالة فيأو مزاولة نشاط ) الشركة تأسيس عقد -5
)  به الخاص الشخصية البطاقة رقم به مذكور الغذاء لسالمة القومية الهيئة مع بالتعامل المفوض الشخص باسم الشركة ورق على تفويض -6

 .الشركة قبل من مختوم و موقع(  القومي الرقم
 .سارية تكون ان على الهيئة مع التعامل له المفوض للشخص الجهتين من(  القومي الرقم)  لشخصيةا البطاقة اصل ارسال -7
مع ارفاق ما يثبت  كامل االوراق مع قائمة بالمنتجات المتعاقد عليها الطرفين من مختوم و موقع( مصنع مسجل بالهيئة) ساريالتصنيع  عقد -8

 .ادراجه بالقائمة البيضاء آخر تحديث
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   :استيراد و تصدير شركة - ج
 

  تي :أوال على البريد االلكتروني اآللتقنين و توفيق اوضاع الشركة  مع قسم االستيراد و التصدير المستنداتاستيفاء  يتم

import@nfsa.gov.eg  االستيراد 
import.export@nfsa.gov.eg            االستيراد و التصدير          

   
 الخاصة األغذية بإدارة الشركة لتكويد اآلتية المستندات ارسال يتم بسجل المستوردين التسجيل بعد
 

 و مختوم من الشركة. موقع(  مرفق بموقع الهيئة)  استيرادنموذج تسجيل شركة  ملء -1

)  به الخاص الشخصية البطاقة رقم به مذكور الغذاء لسالمة القومية الهيئة مع بالتعامل المفوض الشخص باسم الشركة ورق على تفويض -2
 .الشركة قبل من مختوم و موقع(  القومي الرقم

 .سارية تكون ان على الهيئة مع املالتع له المفوض للشخص الجهتين من(  القومي الرقم)  الشخصية البطاقة اصل ارسال -3

 تكويد ليتم الخاصة ةاالغذي إلدارة كاملة التصدير و االستيراد لقسم المقدمة المستنداتاعتماد الشركة وتسجيلها في قسم االستيراد +  مايثبت -4
 .( في حالة االستيراد للنفس)(.االستيرادية سارية  البطاقةالبطاقة الضريبية + السجل التجاري + ).القسم لدى نشاطها تسجيل و الشركة

 إلدارة مباشرة معتمدة من الهيئة مع ارفاق البطاقة االستيرادية للمستورد المتعاقد معهالستيراد االعقد موثق بالشهر العقاري مع شركة  -5
 أوفي حالة التعاقد مع شركة استيراد معتمدة ) + مايفيد اعتماد المستورد في سجل المستوردين المعتمدين من الهيئة الخاصة األغذية
 (.العلمية المكاتب

االستيراد بالهيئة للتكويد  في حالة االستيراد للنفس يكتفى بارسال ايصال سداد الرسوم المدفوعة للتسجيل في سجل المستوردين في ادارة -6
 ة أو حالة المكاتب العلمية يتم ارسال ايصال سداد رسومفي ادارة األغذية الخاصة أما في حالة التعاقد مع شركة مستوردة مسجلة بالهيئ

 .بالقيم المرفقة في ملحق الرسوم في نهاية الدليل إلدارة األغذية الخاصة مقابل خدمات التكويد في اإلدارة
 .(الفردية الشركات حالة في) أو مزاولة النشاط الشركة أسيست عقد -7

 

  :ملحوظة
 

 أة.أو المنش قبل اصدار كود الشركةيتم تقديم األصول للمستندات لالطالع عليها في مقر الهيئة بالشئون القانونية  .1
يام التي يستهلكها صاحب ضاف اليها األوي كاملة المطلوبة المستندات استيفاء تاريخ من عمل أيام 10 هيتكويد الشركة/المنشأة  مدة .2

 .طبقا الشتراطات الهيئة)في حالة عدم االستيفاء منذ بدء التكويد( التعليقاتشأن في استيفاء ال
للبدء في تسجيل والنماذج دليل التكويد والتسجيل  معه مرفقاالتكويد  وتاريخ الشركة بكود الخاصة األغذية من الكتروني بريد ارسال يتم .3

 .المنتجات
تصنيع محلي + تصنيع لدى الغير( أو (أو )في حالة رغبة صاحب الشأن تكويد شركته لنشاطين مختلفين )تصنيع لدى الغير + استيراد .4

 .وبايصال سداد منفصليتم سداد الرسوم الخاصة بكل نشاط  )تصنيع محلي + أستيراد(
 حالة فسخ التعاقد مع المصنع أو الشركة المستوردة أو الشخص المفوض يلتزم صاحب الشأن باخطار الهيئة.في  .5
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التسجيلاالمنتجاالدورااحجزاامتطلبات(اأ)ا–اثانياا
 

بريد في ( pyPDF Scanned Co)حي بختم مختومة و)اسم ثالثي حي وكمبيوتر ومسمى وظيفي (  موقعةاصول  المستنداتجميع ارسال  يتم

  :الشركة كود على الحصول بعد المنتجات تسجيل في دور لحجز fsdu.reg@nfsa.gov.eg على واحد الكتروني

 

 غير الكتروني بريد بأي يعتد وال( User or Domain)التواصل عن طريق بريد الكتروني باسم الشركة طالبة التسجيل  يتم -1

 .الشركة اسم به مدون

 .منتج لكل المرسل االلكتروني البريد حتوىم فيالمنتج باللغة االنجليزية  اسمو الخاصة األغذية بادارةالشركة  كودو اسم كتابة يتم -2
رسوم فتح الملف + نموذج التسجيل الخاص بالمنتج + بيان التركيب الخاص بالمنتج + عقد  ايصالفي البريد االلكتروني  يرفق -3

 )في حالة المنتج المستورد(. الوكالة عقد أو )في حالة المنتج المحلي(التصنيع 

 :ملحوظة
 .المطلوبة ختاممن التوقيعات واأل نموذجشادات الخاصة بكل اتباع كافة االر يتم .1

 بالرد ملزمة أويعتد بأي مراسالت ال تستوفي المتطلبات السابقة الخاصة بحجز الدور لتسجيل المنتجات والهيئة غير مسئولة  ال .2

 .السابقة المتطلبات ةلكاف والمستوفي الصحيح رسالاإل بتاريخ الإغير مستوفية وال يتم حجز الدور  مراسالت أي على
 الشركة ورق على طلب بتقديم الشركة تقوم الشركة اسم وجود اشتراط مستوفي غير للشركة سابق الكتروني بريد تواجد حالة في .3

 االدارة مجلس رئيس من موقع( User or Domain) الشركة اسم على المحتوي والجديد القديم االلكتروني البريد اسم به مدون

 .(fsdu.reg@nfsa.gov.eg ) على ارساله بعد الهيئة مقر في ختيننس منه ويسلم

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
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 الفحصابدءاعندااالمنتجاتاتسجيلامستندات)ب(اا–اثانياا

 
الموعد المحدد لفحص المنتج في الستيفاء المستندات اآلتية عند على بريدها االلكتروني يقوم المسئول عن فحص المنتج بالتواصل مع الشركة 

 دوره
بريد في ( PDF Scanned Copy)حي بختم مختومة و)اسم ثالثي حي وكمبيوتر ومسمى وظيفي (  موقعةاصول  المستنداتجميع ارسال  يتم

 :  أتي دور المنتج في الفحصالخاص بمسئول الفحص عندما ي البريد االلكترونيعلى  واحد الكتروني
 

 : منتج محلي -أ
 

مكتوب  جديد منتج ملف فتح نظير الهيئة قبل من مختوم بالقيم المرفقة في ملحق الرسوم في نهاية الدليلت رسوم مقابل خدماسداد  ايصال -1
 . (ملف فتحعليه اسم المنتج والغرض )

 (.الدليل مع ارساله ويتم الهيئة بموقع مرفق بيانات نموذج تسجيل المنتج كاملة )  ملء -2
المنتجات )في حالة  Declaration of ingredients or Recipe( أو صيدالنية)في حالة المكمالت في أشكال COC التركيب  بيان -3

 .( الدليل مع ارساله ويتم الهيئة بموقع مرفق) الملزمة لالشتراطات مطابق( الصيدالنيةالغذائية عدا األشكال 
 ويتم الهيئة بموقع مرفق)مطابق لالشتراطات الملزمة (مرة الول تصنيعه سيتم المنتج ان حالة ) FPS  نهائي منتج مواصفات شهادة -4

 (. الدليل مع ارساله
 تصنيعه سبقو صيدالنيفي شكل  المنتج ان حالة فيكاملة او معجلة ) Stability Studyالثبات  دراسة و COAتحليل المنتج  شهادة -5

 (. الدليل مع ارساله ويتم الهيئة بموقع مرفق)لالشتراطات الملزمة  مطابق (وتداوله
 .يجب أن تكون موردة من دولة مرجعية( Lactoferrin or Colostrum)منتجات .شهادة مورد لكل مادة فعالة موقعة ومختومة -6
 المنتجات حالة)في مطلوب تسجيله...الخ(  شرائط - بالستيك –لكل نوع عبوة )زجاج   Declaration of shelf lifeإفادة بمدة الصالحية  -7

 (.في أشكال غير صيدالنية الغذائية
 (.الدليل مع ارساله ويتم الهيئة بموقع فقمر ) نموذج تعهد واقرار المصنع -8
 (. الدليل مع ارساله ويتم الهيئة بموقع مرفق)الشركة مالكة المنتج  البيانات وسالمة صحة إقرارنموذج  -9

 (. الدليل مع ارساله ويتم الهيئة بموقع مرفق)المنتج الخارجي مطابق لالشتراطات الملزمة  ماكيت -10
 البودرة واكياس الشراب حالةفي ) Sticker( أو الملصق الداخلي أو الكبسوالت الشرائط حالةفي ) Foilالخلفي  الغالف -11

 (. يلالدل مع ارساله ويتم الهيئة بموقع مرفق) الملزمة لالشتراطات مطابق(والبرطمانات
( واضح ثالثيتوقيع ) موقع (العقد)ملحق عليها  المتعاقدواالحجام  والنكهاتالمنتجات واشكالها الصيدالنية  أسماءالتصنيع محتويا  عقد -12

 .(الغير لدى التصنيع حالةفي ) المدة وساري( حيختم ) الطرفين من ومختوم
منفصل  مستنديتم ارفاق الرابط في ) االلكتروني للتسوق موقع اي على وليس له المنتجة الشركة موقع على المرجعي للمنتج شرمبا رابط -13

Word File  ويسمىReference). 
 واألمان( تثبت الغرض Peer Reviewed مرجعية ميةعلدراسات وابحاث منشورة في جرائد ومجالت او مواقع علمي للمنتج ) ملف -14

Claim & Safety (.مرجعي منتج وجود عدم حالةفي ).والجرعات معا للمكونات الكميات بنفس ككل المنتج من 
 .(وجدتان ) التجارية العالمة تسجيل شهادة -15
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الخاصة غذيةلأل جيلوالتس التكويد دليل  

 :يح من الخارجمنتج محلي بتصر –ب 

 
 .باإلدارةمع ضرورة أن يكون المصنع معتمد ومكود والرسوم  اتالمستندات الخاصة بالمنتج المحلي بنفس االشتراط نفس تقدم -1
 .بيان التركيب للمنتج الخارجي من الشركة األم مالكة المنتج في الخارج مطابق لبيان التركيب المقدم للهيئة ومستوفيا الشتراطات الهيئة -2
( وخلوه من أي مواد ضارة بالصحة العامة أو كحوليات الخارج في المنتج مالكة األم الشركة) المنتجة الشركة من المنتج سالمة ارإقر -3

 ومشتقاتها وخلو المنتج من مشتقات الخنزير.
 المواد أو المنتجات سماءبأ الطرفين من ومختوم وموقع بالخارجأعطت تصريح التصنيع  التي األمالشركة  معأو تفويض ساري المدة  عقد -4

 . ساري حديث توثيق المنشأ ببلد المصرية والسفارة التجارية بالغرفة موثق ونكهاتها وأحجامها وأشكالها الفعالة

 

 (: ,Premix & packagingBulk)خطوة تصنيعية على خليط مستورد او تعبئة فقط  محليمنتج  –ج 

 .باإلدارةمع ضرورة أن يكون المصنع معتمد ومكود والرسوم  االشتراطات فسبن المحلي بالمنتج الخاصة المستندات نفس تقدم -1
 او العامة بالصحة ضارة مواد أي من وخلوه(الخارج في Premix الخليط مالكة األمالشركة ) المنتجة الشركة منسالمة المنتج  إقرار -2

 .الخنزير مشتقات من المنتج وخلو ومشتقاتها كحوليات

( موثقة بالغرفة التجارية أو السفارة المصرية في بلد المنشأ Premix) للخليط المنتج للمصنع ISOأو  GMPمنتج المصنع ال جودة شهادة -3

 .ساري حديث توثيق

 واحجامها واشكالها الفعالة المواد أو(Bulk or Premixالمنتجات ) بأسماءأو تفويض ساري المدة وموقع ومختوم من الطرفين  عقد -4

 .ساري حديث توثيق المنشأ ببلد المصرية والسفارة التجارية بالغرفة موثق ونكهاتها

 

 د - منتج مستورد :

مختوم من قبل الهيئة نظير فتح ملف منتج جديد مكتوب  رسوم في نهاية الدليلبالقيم المرفقة في ملحق الرسوم مقابل خدمات سداد  ايصال -1
 (. ملف فتحعليه اسم المنتج والغرض )

 (. الدليل مع ارساله ويتم الهيئة بموقع مرفق)  كاملة المنتج تسجيل نموذج بيانات ملء -2
المنتجات )في حالة  Declaration of ingredients or Recipe( أو صيدالنية)في حالة المكمالت في أشكال COC التركيب  بيان -3

 (.الدليل مع ارساله ويتم الهيئة بموقع مرفق) الملزمة لالشتراطات مطابق( الصيدالنيةالغذائية عدا األشكال 
 (. الدليل مع ارساله ويتم الهيئة بموقع مرفقمطابق لالشتراطات الملزمة ) COAتحليل المنتج  شهادة -4
...الخ( مطلوب شرائط - بالستيك –لكل نوع عبوة )زجاج ة لالشتراطات الملزمة كاملة او معجلة مطابق Stability Studyالثبات  دراسة -5

 (. الدليل مع ارساله ويتم الهيئة بموقع مرفق) تسجيله
لكل  .Declaration of shelf lifeخزينالت وظروف الصالحية بمدة( الخارج في المنتج مالكة األمالشركة ) المنتجة الشركة من إقرار -6

 (.ثبات دراسة وجود عدم حالة في) ...الخ( مطلوب تسجيله شرائط - بالستيك –نوع عبوة )زجاج 
 المصرية والسفارة التجارية بالغرفة موثقة( حالل منتجاته جميع وأن المصنع أو الشركة اسم ذكريمكن ) تجاتالمن بأسماء حالل شهادة -7

  .توثيق حديث ساري المنشأ ببلد
 كحوليات او عامةال بالصحة ضارة مواد أي من وخلوه(الخارج في المنتج مالكة األمالشركة ) المنتجة الشركة منسالمة المنتج  إقرار -8

 .(أو ألبان األطفال حالل شهادة وجود عدم حالة في)الخنزير مشتقات من المنتج وخلو ومشتقاتها
 مع ارساله ويتم الهيئة بموقع مرفق)مالكة المنتج أو الوكيل أو المستورد في مصر الشركة من البيانات وسالمة بصحة إقرارنموذج  -9

 .(الدليل

 (مرجعية غير دولة من االستيراد حالة في)باألخص  أي دولة مرجعيةفي  Freely soldالمنتجات مذكور فيها  بأسماءبيع حر  شهادة -10

 .ساري حديث توثيق المنشأ ببلدموثقة بالغرفة التجارية والسفارة المصرية 
 .ساري حديث توثيقموثقة بالغرفة التجارية أو السفارة المصرية في بلد المنشأ  ISOأو  GMPالمصنع المنتج  ودةج شهادة -11
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بالغرفة التجارية والسفارة المصرية  موثقالمنتجات واشكالها واحجامها ونكهاتها  بأسماءالمدة وموقع ومختوم من الطرفين  ساري وكالة عقد -12
 .ببلد المنشأ توثيق حديث ساري

في المنتجات واشكالها واحجامها ونكهاتها موقع ومختوم من الطرفين) بأسماءساري أو ما يفيد العالقة بين المصنع والشركة مالكة المنتج  عقد -13

 (.Tollحالة ان الشركة األم في الخارج هي شركة تصنيع لدى الغير 

 (. الدليل مع ارساله ويتم الهيئة بموقع مرفق) الملزمة لالشتراطات مطابق الخارجي المنتج ماكيت -14
(مطابق والبرطمانات البودرة واكياس الشراب حالةفي )Sticker( أو الملصق الداخلي الكبسوالت أو الشرائط حالةفي )Foilالخلفي  الغالف -15

 (. الدليل مع ارساله ويتم الهيئة بموقع مرفق) زمةالمل لالشتراطات

 .(وجدتان ) التجارية العالمة تسجيل شهادة -16

 

 :ملحوظة
 

 وليس بريد أفراد. Domainأو ال  USERتروني الخاص بالتواصل يحتوي على اسم الشركة في ال يجب أن يكون البريد االلك .1
ويضاف اليها األيام التي  الهيئة الشتراطات المستندات استيفاء على التأكيد تاريخ من تبدأ عمل يوم 60 هي الترخيص استخراج مدة .2

 .يستهلكها صاحب الشأن في استيفاء التعليقات 
 جميع استيفاء من االنتهاء بعد بياناته صحة على بالتأكيد والرد عليه لالطالع التسجيل طالبة للشركة الترخيص بيانات الهيئة ترسل .3

 .الهيئة الشتراطات المنتج ومطابقة التعليقات
 من والغرض الوصل على المنتج اسم كتابة مع الدليل نهاية في الرسوم ملحق في المرفقة بالقيممقابل خدمات  سداد ايصال ارسال يتم .4

 )ترخيص(. الدفع
الخلفية للشرائط(  غلفةوالملصقات أو األ –لكل حجم وكل نكهة بطاقة البيانات  –من كال من )بيان التركيب  نسخة واحدةتسليم  يتم .5

 مبخت ومختومة المسئول الشخص من واضح ثالثي توقيع وموقعة المجردة بالعين البيانات ومقروؤة High Resolution واضحة
 بعد استيفاء جميع االشتراطات في مقر الهيئة.  المنتج مالكة الشركة

وبيان التركيب الصادر بهم شهادة التسجيل وارفاقهم مع شهادة التسجيل  واألغلفة الملصقات أو البيانات بطاقة باعتماد الهيئة تقوم .6
 .لذلك المنظمة جراءاتلال تخضع تغييرات أو تعديالت وأي بها الترخيص مالك يلتزم أنالنهائية على 

 .والرسوم المستندات كافة استيفاء بعد الترخيص المتاس بميعاد بريد الكتروني الهيئة ترسل .7
على األقل مع استمرار االنتاج على التسجيل القديم لحين استصدار  شهرينبيتم التقديم لتجديد شهادة تسجيل المنتج قبل مدتها المقررة  .8

 التسجيل الجديد.
 .تراخيص لها صدرت التي المنتجات تصنيع في البدء بعد اال أخرى منتجاتالبدء في مراجعة  طلبحب الشأن يحق لصا ال .9

في حالة تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته دون اجراء أي تعديالت على ما تم اعتماده في الترخيص المنتهي يكون التسجيل باإلخطار  .10
 .(fsdu.reg@nfsa.gov.eg لشأن وعلى نفس البريد االلكتروني )وعلى صاحب الشأن دفع الرسوم المقررة في هذا ا
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  طلباتاخاصة(اج)ا–اثانياا
 

بريد في ( PDF Scanned Copy)حي بختم مختومة و)اسم ثالثي حي وكمبيوتر ومسمى وظيفي (  موقعةاصول  المستنداتجميع ارسال  يتم

 االتي :  البريد االلكترونيعلى  واحد الكتروني

@nfsa.gov.eg.regfsdu 

 

 

 تصدير منتج محلي بدون تداول: –

  
اطات المستندات -1 ي نموذج التسجيل. والرسوم المطلوبة للمنتج المحلي مستوفية االشتر

ي و مع توضيح أن المنتج للتصدير بدون تداول ف 
ف 

ي 
ون  يد االلكتر  . المرسل لحجز الدور  محتوى التر

كة مالكة المنتج  تعهد نموذج  -2  مع ارساله ويتم الهيئة بموقع رفقم). المرصي السوق داخل التداول بعدمموقع ومختوم عل ورق الشر
 . (الدليل

 . المطلوبة بالكميات التوريد  أمر  -3

 
 منتجات محولة من هيئة الدواء: -

 
كة مالكة المنتج موقع ) طلب -1 ي حي وكمبيوترعل ورق الشر

 منتج كل  وموقفالمنتجات  أسماء( محتويا عل ختم حي توم )( ومختوقيع ثالئ 
ي  التسجيل من

ي  + نموذج تسجيل كل منتج موضحا به بأنه تحويل من هيئة الدواء . الدواء  هيئة ف 
ون  يد االلكتر ي محتوى التر

 مع توضيح ذلك ف 
 . المرسل لحجز الدور 

 . الغذاء  لسالمة القومية الهيئة اىل وتحويله المنتج بموقف الدواء هيئة من إفادة -2
 . اإلفادة وقت حتر  الدواء هيئة منعتمدة الم المستندات أصول جميع -3
 . بالقيم المرفقة في ملحق الرسوم في نهاية الدليل الغذاء لسالمة القومية بالهيئة المحلي  للمنتج المقررة الرسوم دفع -4
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الهيئة من ترخيص على حاصل منتج على التعديالت)أ(  – ثالثا  

 
بريد في ( PDF Scanned Copy)حي بختم مختومة وثالثي حي وكمبيوتر ومسمى وظيفي (  )اسم موقعةاصول  المستنداتجميع ارسال  يتم

 االتي :  البريد االلكترونيعلى  واحد الكتروني
fsdu.variation@nfsa.gov.eg 

 
 بعد استيفاء كافة بياناته.  (الدليل مع ارساله ويتم الهيئة بموقع مرفقادخال تعديالت ) طلبنموذج  -1
خيص أصل من ضوئية نسخة -2  . منتج لكل (. تركيب بيان أو ماكيت )+ أصل كل مستند معتمد من الهيئة سيجري عليه التعديل  الصادر  التر
 .االيصالمع كتابة اسم المنتج ونوع التعديل على  تعديل كل عن في ملحق الرسوم في نهاية الدليلبالقيم المرفقة مقابل خدمات سداد  لايصا -3

 
ي  للجدول وفقا  التعديالت تتم( : 1)جدول 

ي  اآلئ 
 
     : االضافة حاالت  ف

العميل يتسلمه ما  ي الهيئة تسليمه المطلوب 
 
ف يد  ارساله المطلوب  ي باالضافة لما سبقبالبر

وئ  االلكب   التعديل 

 نموذج الرد بالموافقة -

 لبيان معتمدة نسخة -

كيب  والماكيتات التر

 المضاف للمصنع

كيب بيان من نسخة -1  أو  والماكيتات التر

  المضاف للمصنعببيانات  الملصقات 

 ومختوم موقعالطلب نموذج  أصل -2

 تنموذج طلب ادخال تعديال  -1

 والنكهاتالمنتجات واشكالها الصيدالنية  أسماءالتصنيع محتويا  عقد  -2

ي )توقيع  موقععليها  المتعاقد واالحجام 
 
 من ومختوم (واضح ثالئ

 المدة وساري (حي )ختم  الطرفي   

كيب بيان -3 ي  المنتج مواصفات شهادة+  التر
 واإلقرارات التعهدات+  النهان 

 المصنع بيانات عليها  مكتوبات النكه أو لألحجام أو العبوات  الماكيتات -4

 الجديد

(1.A) 

 مصنع اضافة 

 نموذج الرد بالموافقة -

 معتمدة نسخة -

 أو  للماكيتات

 ببيانات الملصقات

 المضاف المستورد 

 من الماكيتات والملصقات نسخة -1

 المضاف للمستورد  ببيانات

 ومختوم موقعالطلب نموذج  أصل -2

 نموذج طلب ادخال تعديالت -1

 مايثبت تسجيل المستورد بسجل المستوردين المعتمدن بالهيئة -2

اد محتويا  عقد  -3  والنكهاتالمنتجات واشكالها الصيدالنية  أسماءاستت 

ي )توقيع  موقععليها  المتعاقد واالحجام 
 الطرفي    من ومختوم( واضح ثالن 

 المدة وساري( حي )ختم 

 المستورد ام أو العبوات أو النكهات مكتوب عليها بيانات لألحج الماكيتات  -4

 الجديد + اقرار صحة وسالمة البيانات للمستورد الجديد

(1.B) 

 مستورد اضافة 

  نموذج الرد بالموافقة  -

 معتمدة نسخة -

 او  لالحجام  للماكيتات

 النكهات او  العبوات

 المضافة

لبيان  مدةنسخة معت -

كي  ب للنكهةالتر

 للعبوات الماكيتات من نسخة -1

 الجديدة والنكهات واألحجام

كيب للنكهة نسخة -2  من بيان التر

 ومختوم موقعالطلب نموذج  أصل -3

 نموذج طلب ادخال تعديالت -1

اطات الهيئة -2  الماكيتات لألحجام أو العبوات أو النكهات مستوفية الشتر

كيب الخاص بكل نكهة مطلوب اضافتها عل ورق المصنع بيان التر  -3

اطات  الهيئة ومستوفيا اشتر

عبوة أو نكهة مضافة عل ورق  تعهد بارسال دراسة الثبات لكل نوع -4

اطات الهيئة  المصنع مستوفيا اشتر

 

(1.C) 

 ضافةا 

 حجم/نكهة/ عبوة

  نموذج الرد بالموافقة   -

 من معتمدة سخةن -

 الملصقات أو  كيتاتالما 

  الجديدة بالصالحية

 

من الماكيتات للعبوات  نسخة -1

 بالصالحيةواألحجام والنكهات 

ي حالة تدوين الصالحية  الجديدة
 
ف

 عليها

أو المعتمدة من الماكيتات  النسخ -2

 المعتمدة بالصالحيةالملصقات 

ي حالة تدوين  سابقا 
 
 الصالحية عليهاف

 ومختوم موقعالطلب نموذج  أصل -3

 نموذج طلب ادخال تعديالت -1

اطات مستوفيةكاملة   الثبات الفعلية الجديدة  دراسة -2  الهيئة الشتر

الماكيتات لألحجام أو العبوات أو النكهات مكتوب عليها الصالحية  -3

ي حالة تدوين الصالحية عليهاالجديدة 
 
 ف

(1.D) 

 مد الصالحية 

mailto:fsdu.variation@nfsa.gov.eg


  

 

 
 مخمخ

 

اإلدارة العامة لتسجيل وترخيص 

 المنتجات الغذائية
هورية مصر العربيةجم   

 

   12 
 2023 يناير 1تاريخ :  V4:  4إصدار رقم 

 

الخاصة غذيةلأل جيلوالتس التكويد دليل  

 
ي حاالت ( : 2جدول )

 
ي ف

 
 : التغيبر أو الحذفتتم التعديالت وفقا للجدول اآلئ

 

العميل يتسلمه ما  ي الهيئة تسليمه المطلوب 
 
ف ي باالضافة لما  ارساله المطلوب 

 
وئ يد االلكب  بالبر

 سبق
 التعديل

 معدل ترخيص -

  نموذج الرد بالموافقة  -

كي بيان من نسخة -  بالتر

 ببيانات المعتمد  والماكيت

 المضاف المصنع

خيص  أصل -1   المعتمد التر

 الهيئةالمعتمدة  والصادرة من  النسخ -2

كيب ل   والماكيتاتبيان التر

 مصنع الضافة المطلوبة المستندات -3

 (A.1)السابق بالجدول

 (2.A) (A.1) بالجدول السابق مصنع الضافة لمطلوبةا المستندات -1

 مصنع تغيبر -

 معدل ترخيص -

  نموذج الرد بالموافقة  -

 او  الماكيتات من نسخة -

 معتمدة الملصقات

 الجديد المستورد  ببيانات

خيص أصل -1  المعتمد التر

 الهيئة من والصادرة المعتمدة النسخ -2

 صةالخا والملصقات للماكيتات

 األول بالمستورد 

 مستورد  الضافة المطلوبة المستندات -3

 (B.1)السابق بالجدول

 السابق بالجدول مستورد  الضافة المطلوبة المستندات -1

(1.B) 

(2.B) 

مثبت  مستورد  تغيبر  أو  حذف -

خيص  بالب 

 معدل ترخيص -

  نموذج الرد بالموافقة  -

 من معتمدة نسخة -

  الملصقات أو  الماكيتات

كيب للنكه -  اتبيان التر

خيص أصل -1  المعتمد التر

 للماكيتات الهيئة من المعتمدة النسخ -2

 أو  العبوات أو  لألحجام والملصقات

 النكهات

 الضافة المطلوبة المستندات -3

بالجدول السابق  حجم/نكهة/ عبوة

(1.C) 

حجم/نكهة / عبوة الضافة المطلوبة والرسوم المستندات -1

 (C.1)السابق بالجدول

 

(2.C) 

 حذف أو  تغيبر  -

مثبتة  حجم/نكهة/ عبوة

خيصب  الب 

 معدل ترخيص -

  نموذج الرد بالموافقة  -

 من معتمدة نسخة -

 الملصقات أو  الماكيتات

 الجديدة بالصالحية

 

خيص أصل -1  المعتمد التر

من الماكيتات للعبوات  نسخة -2

 بالصالحيةواألحجام والنكهات 

 الجديدة

المعتمدة من الماكيتات أو  النسخ -3

 سابقا المعتمدة بالصالحيةالملصقات 

 ومختوم موقعالطلب نموذج  أصل -4

 نموذج طلب ادخال تعديالت -1

اطات كاملة   دراسة الثبات الفعلية الجديدة  -2 مستوفية الشتر

 الهيئة

الماكيتات لألحجام أو العبوات أو النكهات مكتوب عليها  -3

ي حالة تدوين الصال الصالحية الجديدة 
 
 حية عليهاف

(2.D) 

 )تقليل المدة( صالحيةتغيبر  -

 

 

 

  نموذج الرد بالموافقة  -

 الهيئة من معتمدة نسخة -

 الملصقات أو  للماكيتات

 جديدةال

 ومختوم موقعالطلب نموذج  أصل -1

والملصقات من الماكيتات  نسخة -2

 الجديدة

المعتمدة من الماكيتات أو  النسخ -3

 الملصقات 

 نموذج طلب ادخال تعديالت -1

اطات مستوفية الجديدة والملصقاتأالماكيتات   -2  الهيئة اشتر

(2.F) 

 أو  بياناتتغيبر / تعديل -

  قاتملص أو  ماكيتات تصميم

 نموذج الرد بالموافقة -

 جديدة معتمدة نسخ -

كيب لبيان  والماكيتات التر

 ومختوم موقعالطلب نموذج  أصل -1

كيب الجديد  نسخة -2 من بيان التر

 التعديالت بعد والماكيتات 

لجميع (األخرى)المكونات الجديدة

خيص  . المصانع المعتمدة بالتر

كيب  والماكيتات او بي نسخة -3 ان التر

 من سابقا  المعتمدةالملصقات 

 الهيئة

كيب -1 مع  نموذج طلب إدخال تعديالت علي بيان التر

 وم   التغيت   من الغرض توضيح
 
 أو  علمية دالالت رفقا

ي  للتغيت   مرجعية
 
 . للهيئة المقدم الطلب ف

كيب بيان -2  ومستوفيا  ومختوم موقع الجديد  التر

اطات لمصانع المعتمدة لجميع ا الهيئة الشتر

خيص  . بالتر

 

 

(2.G) 

كيب بيان تعديل -  الغبر  الب 

 حذف أو )اضافة  جوهري

 األخرى المواد  تغيبر  أو 

 ( والمضافة
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 نموذج الرد بالموافقة -

معتمدة من الهيئة  نسخة -

كيب   والماكيتاتلبيان التر

 . ةالجديد والملصقات

 ومختوم موقعالطلب نموذج  صلأ -1

كيب بيان من نسخة -2  الجديد  التر

بعد والماكيتات والملصقات 

 التعديل

كيب  نسخة -3 والماكيتات او  بيان التر

 من سابقا  المعتمدةالملصقات 

 الهيئة

كيبنمو   -1 مع  ذج طلب إدخال تعديالت علي بيان التر

 وم   التغيت   من الغرض توضيح
 
 أو  علمية دالالت رفقا

ي  للتغيت   مرجعية
 
 . للهيئة المقدم الطلب ف

كيب بيان -2  مستوفيا  ومختوم موقع الجديد  التر

اطات  . الهيئة الشتر

(2.H) 

كيب بيان تعديل-  الب 

 أو )تغيبر  جوهري تعديل

 للمواد  اضافة أو  حذف

 عىل التأثبر  دون الفعالة

( للمنتج السالمة أو  الغرض

 رقم بنفس االحتفاظ مع

 التسجيل

 ل ترخيص معد -

 نموذج الرد بالموافقة -

معتمدة من الهيئة  نسخة -

كيب   والماكيتاتلبيان التر

 . الجديدة والملصقات

 أصل االخطار المعتمد  -1

 ومختوم موقعالطلب نموذج  أصل -2

لبيان سابقا النسخ المعتمدة   -3

كيب والماكيتات أو الملصقات  التر

والملحقات الخاصة بأي تعديالت 

 عل المنتج

كيب بيان من نسخة -4  الجديد  التر

باالسم والماكيتات والملصقات 

 الجديد

 نموذج طلب ادخال تعديالت -1

ي الطلب المقدم  -2
 
ح ف بعد الموافقة عل االسم المقتر

يتم ارسال جميع المستندات الخاصة بتسجيل 

ي 
 
اطات الهيئة ف المنتج باالسم الجديد مستوفية اشتر

 تسجيل المنتج الجديد. 

 

(2.I) 

 منتج اسم تغبر  -

 

 فقط واحدة مرة به)يسمح 

 (اإلخطار رسيان مدة طوال

 ترخيص معدل  -

 نموذج الرد بالموافقة -

دة من الهيئة معتم نسخة -

كيب   والماكيتاتلبيان التر

 . الجديدة والملصقات

 أصل االخطار المعتمد -1

أصل نموذج الطلب موقع  -2

 ومختوم

النسخ المعتمدة سابقا لبيان  -3

كيب والماكيتات  أو الملصقات التر

والملحقات الخاصة بأي 

 تعديالت عل المنتج

كيب بيان من نسخة -4  الجديد  التر

باالسم والملصقات  والماكيتات

 الجديد

 نموذج طلب ادخال تعديالت -1

)سجل تجاري + الجديد باالسم التكويد  مستندات -2

كة( يبية + نموذج تكويد الشر  تكون أن عىل بطاقة ض 

كة   الشأن صاحب نفس ملك الشر

 مستندات تسجيل المنتج باالسم الجديد -3

 منتج ايصال رسوم منفصل لكل -4

 

(2.J) 

كة أو  اسم تغبر  - الشر

ي  المصنع
 
)تعديل ف

 (السجل التجاري

 

 

 :ملحوظة

 من الهيئة اال في حالة وجود تغيير طاريء لدواعي التصنيع. الترخيص على المنتج حصول من أشهر 6فقط بالتعديالت بعد  مسموح .1
الشتراطات الهيئة ويضاف اليها المدة  المطلوبة المستندات استيفاء تاريخ منأيام عمل  10 يالتنموذج الرد على طلب التعداصدار  مدة .2

 .يستهلكها صاحب الشأن في استيفاء التعليقات التي
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خدمات ما بعد الترخيص)ب(  – ثالثا  

بريد في ( PDF Scanned Copy)حي بختم ةمختوم و)اسم ثالثي حي وكمبيوتر ومسمى وظيفي (  موقعةاصول  المستنداتجميع ارسال  يتم

 االتي :  البريد االلكترونيعلى  واحد الكتروني
ariation@nfsa.gov.egv.fsdu 

 

 :األصل طبقتالف/صورة /فاقد بدل - أ

 
خيص طلبنموذج  -1  (. الدليل مع ارساله ويتم الهيئة بموقع)مرفق مستوفيا جميع البيانات  خدمات ما بعد التر
طة محرص   أصل من ضوئية نسخة -2 خيص ورقم المنتج باسم األصلية الشهادة فقد  يفيد  يثحد شر ي .)وتاريخه التر

 
 (. الفقد حالة ف

ي .)أمكن ان األصلية الشهادة أو  للمنتج التسجيل شهادة من صورة -3
 
 (. التلف أو  الفقد  حالة ف

خيص أصل من ضوئية نسخة -4 ي .)منتج لكل الصادر  التر
 
 (. األصل طبق صورة طلب حالة ف

ي نهاية الدليل دماتمقابل خ سداد  ايصال -5
ي ملحق الرسوم ف 

 . الطلب ونوع المنتج اسم الوصل عل مكتوب بالقيم المرفقة ف 
 

 ادة البيع الحر:شه – ب

 
خيص طلبنموذج  -1  )مرفق بموقع الهيئة ويتم ارساله مع الدليل(. مستوفيا جميع البيانات  خدمات ما بعد التر
خيص أصل من ضوئية نسخة -2  . منتج لكل الصادر  التر

ي نهاية الدليلمقابل خدمات سداد  ايصال -3
ي ملحق الرسوم ف 

 المصدر والبلدكتابة اسم المنتج  مع الواحدة لبلدل منتجعن كل  بالقيم المرفقة ف 

 على الوصل. لها
 .المحلي بالسوق للمنتج والتداول البيع فواتير منواضحة  ضوئية نسخة -4

 

 موافقة اعالنية: – ج

 
خيصنموذج طلب  -1  الدليل(.  )مرفق بموقع الهيئة ويتم ارساله معمستوفيا جميع البيانات  خدمات ما بعد التر
ي  –ملصقات  – كتيبات) االعالن من نسخة -2

وئ  ي  –منشور الكب 
 (أي وسائل دعاية -ملف فيديو   –ملف صوئ 

ي  االلزامية الجملة اضافة -3
ي . االعالن نهاية ف 

 
ي  مكمل عن اإلعالن حالة)ف

 (غذائ 

 . .....(بالهيئة القومية لسالمة الغذاء رقم...../ تاري    خ  مسجل) اضافة -4

كتيب/ملصق/منشور /فيديو/صوت –رقم وسنة تسجيل المنتج  –باإلدارة ودي لالعالن عبارة عن )كود الشركة كالرمز الاضافة  -5

 (V-1-1502022-200مثال  ) مسلسل لالعالن(.رقم  – الكتروني
 

 
 
 
 
 
 

الشركة كود التسجيل وسنة رقم  )فيديو( اإلعالن نوع  اإلعالن رقم   

mailto:fsdu.variation@nfsa.gov.eg
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 : ملحوظة
 

 المستندات لكافة الشأن صاحب استيفاء تاري    خ من عمل أيام 10 الحر  البيع شهادة أو  األصل قطبتالف/صورة / فاقد  بدلاصدار  مدة .1
ي  المطلوبة

 
 المستندات كافة  استيفاء بعد  أقصي  بحد  عمل يوم 2 هي  االعالنية الموافقة أو  التصدير  إذن اصدار  مدة أن حير   ف
اطات  . الهيئة الشب 

ام باالدعاءات المرصح بها عىل الماكيت أن يخلو االعالن من أي ايحاء أو ادعاء ع يجب .2 ي ويفضل االلب   من الهيئة  المعتمد الحر
ي ....(.  –يدعم  –للمنتج.)مثال : يساعد عىل 

 
 يساهم ف

 . للمستهلك مضلل أو  كاذب  ادعاء أي من االعالن يخلو  أن يجب .3
 . للجمهور  المرضية للحاالت  المخصصة األغذية عن االعالن يحظر  .4
 . األم لير   لبدائل الدعاية من نوع اي استخدام وز اليج .5
ي  اعالن أي اصدار  قبل الهيئة اخطار  يتم .6

 
 الهيئة من ترخيص عىل حاصل لمنتج مرئية أو  مسموعة االعالن وسائل من وسيلة أي ف

ي  األقل عىل بأسبوع
 
كة مع التعامل وقف يتم اخطار  بدون االعالن حالة وف خيص مالكة الشر كة وتعريض الب   . للمسائلة الشر

ورة دعت طالما  المنتج تصنيف حسب لالعالن التحذيرات بعض اضافة يمكن .7  . كذل اىل الرص 
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 عامة ارشادات

 

 اختيار اسم المنتج

 :اآلتية للشروط طبقا يكون ان يجب المنتج اسم اختيار
 
 وكتابة نطقا الدولي أو المحلي بالسوق أوة بموقع الهيئة االلكتروني()مرفق البيانات بقاعدة متواجدسواء يشبه اي اسم لمنتج آخر  ال -

 .باللغتين
 (.B,P – O,U – C,K,Q – D,T – C,S – E,I,Y – X,Z – F,V,Ph – CH,SHتعتبر األحرف التالية متشابهة في النطق ) -
 مثل السيارات....الخ. تجارية معروفة عالماتأو  أسماء المشاهيركرتونية أو  شخصياتصور يحتوي على أسماء  ال -
 . موجودة غير مكوناتيحمل ادعاء كاذب أو مضلل او  ال -
 ( كمقاطع منفصلة عن باقي اسم المنتج.Super – High – Power – Slim - Safe….etcاليسمح باستخدام صيغ المبالغة اآلتية ) -
 (.Cure – Relief – Pain - …..etcال يسمح باستخدام صيغ عالجية أو أسماء أمراض أو حاالت مرضية ) -
 ( لنفس الشركة.Line Extension( اال في حالة )Extra – Plus – Forte – Advanced….etcاليسمح باستخدام ) -

 
 :للمساعدة مقترحات

 
 .منفردة وجودها حالة في الشركة باسم ربطها أو فقط الفعالة المادة اسم استخدام يمكن -
 في حالة وجود المادتين منفردتين في منتج أو ربطهما باسم الشركة.يمكن استخدام حرف أو مقطع لكل مادة فعالة  -
 يمكن استخدام أحرف أو مقاطع للمواد الفعالة األكثر تأثيرا أو تركيزا أو مرتبطة باالدعاء المكتوب على المنتج أو ربطها باسم الشركة. -
 (.Osso = Boneيمكن استخدام ما يدل على معنى من تأثير المادة الفعالة ) -
 يمكن استخدام شكل المنتج الصيدلي باضافة مقطع من الشكل الصيدلي السم المادة الفعالة. -
( أو محرك https://branddb.wipo.int/branddb/en/ ) Wipo.intيجب البحث عن وجود منتجات مشابهة في موقع  -

 البحث جوجل.
 

 

 خدمة العمال ء

 (. 2-11)كل يوم من  ومواعيدها  المقابالت أيام -1
كة من مقدم طلب عىل بناءا  تحديدها  يتم االستثنائية المقابالت -2 ي الخاص بالشخص المسئول عىل مسبقا  الشر

وئ  يد االلكب  مع  البر
كة وكودها والغرض من المقابلة.   ذكر اسم الشر

ي مقر الهيئة القومية ( مرفق بموقع الهيئة والدليل) اتاالستعالم عن منتجعن طريق ملء نموذج  االستعالمات تقديم -3
 
ويسلم باليد ف

األربعاء( وانتظار  –القاهرة( أيام )اإلثنير   –مرص الجديدة  –متفرع من شارع هارون الرشيد  –ش االسكندرية  49لسالمة الغذاء )
ي نفس اليوم. 

 
 الرد عىل االستفسار المقدم ف

كة -4 ي الشهر.  ال يسمح باالستفسار عن نفس الشر
 
 أو المنتج اال مرة واحدة ف

 . لالحراج منعا  للمقابالت المخصص بالمكان اال  شخص اي بدخول يسمح ال  -5
 

 0227933493للتواصل مع اإلدارة : 
 

https://branddb.wipo.int/branddb/en/
https://branddb.wipo.int/branddb/en/
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  List of Reference CountriesApproved  المرجعية البلدان قائمة

 المرجـــــعية الدولـــــة ماســــــ م
 العربية باللغة

Name of Reference Country  

in English 

 Australia أســــتراليا    .1

 Austria النمســـــا .2

 Belgium بلجــــيكا                .3

 Bulgaria بلغاريا .4

 Canada كــــــندا                   .5

 Croatia كرواتيا .6

 Cyprus قبرص .7

 Czech Republic التشيك جمهورية .8

 Denmark الدانمارك            .9

 Estonia استونيا .10

 Finland فنلنــــدا                  .11

 France فرنســا                   .12

 Germany ألمـــانيا               .13

 Greece اليونان .14

 Hungary المجر .15

 Iceland أيسالندا                 .16

 Ireland يرلنـــدا               أ .17

 Italy يطاليــــا                      إ .18

 Japan اليابــــان                     .19

 Latvia التفيا .20

 Lithuania لتوانيا .21

 Luxemburg لكسمبورج      .22

 Malta مالطا .23

 Netherland هولنــــدا                 .24

 New Zealand نيوزيالندا        .25

 Norway النرويــــج                .26

 Poland بولندا .27

 Portugal البرتغال  .28

 Romania رومانيا .29

 Slovakia سلوفاكيا .30

 Slovenia سلوفينيا .31

 Spain        أسبانيــــا               .32

 Sweden الســــويد                 .33

 Switzerland سويســـرا          .34

 United States of America مريكية                      الواليات المتحدة األ .35

 United Kingdom المملكة المتحدة               .36
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  تسجيلها المحظور  المواد  قائمة

 

 

 تيجاء متابعة تحديثات قائمة المواد المحظورة على الرابط اآلبر

 
https://www.mediafire.com/folder/cgyzn0hjxgl3u/Rejected_Ingredients_List 

 
 

ي  المتبعة العلمية المرجعيات
 
ي  صالفح ف

 الفن 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference Review Category 

Decree 1/2018 - Product Category - All 

Decree 4/2020 - Additives & Other Ingredients - All 

Decree 13/2021 - Labelling 
- NRVs 

- Allergens 
- Nutrition & Health Claims 
- Approved Salts 
- Mineral Salts & Trace Elements 

approved for Infants & young 
children 

- Vitamins & Amino Acids used 
for Infants & young children 

- NRVs in non- communicable & 
chronic disease 

- All 

Codex - E-Number of other ingredients - All 

- Infant Formula & 
follow up formula, 
Cereals, Infant RTE 
food, Fortified food, 
food for special 
medical or 
physiological 
conditions, Sugar & 
Salt Replacement 

EFSA, EU - Category Classification 

- Health Claims 
- Upper limits & warnings 

- All 

FDA - Limits of other ingredients & 
additives 

- Warnings 

- All 

Health Canada - Category Classification 

- Upper limits & warnings 
- Health Claims 

- All 

National (Local) Monographs - When established - Energy Drinks 

https://www.mediafire.com/folder/cgyzn0hjxgl3u/Rejected_Ingredients_List


  

 

 
 مخمخ

 

اإلدارة العامة لتسجيل وترخيص 

 المنتجات الغذائية
هورية مصر العربيةجم   
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الخاصة غذيةلأل جيلوالتس التكويد دليل  

 الخدمات مقابل رسوم ملحق

بالجنيه  الرسوم الخدمة لالمسلس
 المرصي

 مالحظات

 في المدفوعة بالرسوم يكتفى الهيئة من معتمد غذائية مكمالتأغذية خاصة و مصنع التكويد -أوال 
 المصانع على الرقابة ادارة

 

  10000 مصنع مكمالت غذائية معتمد من هيئة الدواء

  10000 شركة تصنيع لدى الغير

يكتفى بالرسوم المدفوعة لقسم  اد مسجلة بسجل المستوردينشركة استير
 االستيراد

 

مكتب علمي أو شركة متعاقدة مع مستورد مسجل 
 بسجل المستوردين

10000  

 تدفع مرة واحدة فقط 2000 فتح ملف منتج لحجز دوره للفحص والتسجيل تسجيل المنتج –ثانيا 

 لمدة خمس سنوات 10000 اصدار ترخيص منتج غذائي خاص

 لمدة خمس سنوات 15000 اصدار ترخيص منتج ألبان أطفال أو أغذية رياضيين

 

 

ي جميع 
ون  شادية مرفقة بموقع الهيئة االلكتر  النماذج المطلوبة والنماذج االستر

ه من طلبات ورسوميتم العمل بالدليل   من اليوم الموافق لتاري    خ نشر

 


