شروط فسح المنتجات العلفية المستوردة
(مسودة)
الهيئة العامة للغذاء والدواء
بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة

شروط عامه لفسح منتجات األعالف وأغذية الحيوانات المرافقة واألليفة
أو ً
ال :اشتراطات التسجيل
 .1أن يكون لدى مستورد األعالف مرخص لدى الهيئة في النظام اإللكتروني الوطني
لألعالف ( . ) AFNR
 .2أن تكون منشأة األعالف ومنتجاتها مرخصة لدى الهيئة في النظام اإللكتروني الوطني
لألعالف ( .) AFNR
كما هو موضح بالتفصيل على الموقع اإللكتروني للهيئة على العنوان:
WWW.SFDA.GOV.SA

ثاني ًا :اشتراطات الوثائق والمستندات المصاحبة إلرساليات المنتجات العلفية
 )1يجببأ أن تكون سرسبببببباليببة األعالف مصببببحوبببة بشببببهببادة الصببببحببة النببباتيببة
( )Phytosanitary Certificateأو شببببهادة الصببببحة النباتية إلعادة التصببببدير
( )Phytosanitary Certificate for Re-exportصببادرة من الجهات الرسببمية
في بلد المنشأ أو البلد المصدر وفق ًا للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ،بحيث تشمل
معلومات المصببدر والمسببتورد ،ووصببف للمنتجات ،وأن تتضببمن الشببهادة سفادة بالنص
التالي:
 نشبببهد بأن المنتجات النباتية الموضبببحة بياناتها بهذه الشبببهادة خاضبببعة للوائح
الصببببحة النباتية وتم فحصببببها طبق ًا لإلجراءات المعتمدة ،ووجدت خالية من
اآل فات الحجر ية وم طاب قة لمتطل بات الصبببب حة الن بات ية لدى الممل كة العرب ية
السعودية بما في ذلك اإلشتراطات ذات الصلة باآلفات غير الحجرية الخاضعة
للوائح.
 سن المنتجات النباتية الموضببحة بياناتها بهذه الشببهادة سببليمة (نمنة) وصببالحة
لالستهالك الحيواني.
 )2يجأ أن تكون سر سالية األعالف م صحوبة ب شهادة صحية للمنتجات التي تحتوي على
مكونات ذات أصل حيواني.
 )3شهادة منشأ.
 )4صورة البيان الجمركي.
 )5فاتورة الشراء.
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ثالث ًا :اشتراطات المنتجات
يجأ أن تكون مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة ،ومنها:
"( المواد العلفية المسموح والمحظور سستخدامها في األعالف ".)SFDA.FD41
"( األعالف-مسحوق السمك ".)GSO 1977
"( المواصفات القياسية لمواد العلف الخام ومضافات األعالف المصنعة لحيوانات
المزرعة والدواجن ".)GSO 1072
"( األعالف الحيوانية -أعالف ماشية الحليأ ". )GSO 1923

رابع ًا :البيانات اإليضاحية
يجأ أن تكون بطاقات المنتجات العلفية مسبببتوفية للمتطلبات الموضبببحة ببببببببب" دليل
التعلي مات اإللزام ية الوا جأ توافر ها في ب طا قة التعب ئة للمنت جات العلف ية" المعلن ع نه
على الموقع اإللكتروني للهيئة على العنوانWWW.SFDA.GOV.SA :

خامس ًا :النقل

يجأ أن يتم نقل وتداول المنتجات العلفية وفق ًا لمتطلبات الالئحة الفنية:
("الممارسات الصحية لنقل األعالف المعبأة والسائبة ".)SFDA.FD40

سادس ًا :سحب عينات الفحص
يحق للهيئة سببببحأ عينات من سرسبببباليات األعالف وسحالتها للفحوصببببات المخبرية
الروتينية ولفحوصببات براما الرصببد الوطنية ،وأن يتحمل المسببتورد تكاليف تلك الفحوصببات
في المختبرات المعتمدة داخل أو خارج المملكة التي تحددها الهيئة إلجراء الفحوصات المحددة
وفق ًا لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة ،ويحق لوزارة البيئة والمياه والزراعة سببحأ عينات من
األعالف النباتية الطبيعية وفحصها على نفقة المستورد للتأكد من مطابقتها إلشتراطات الحجر
الزراعي بالمملكة.

سابع ًا :اشتراطات عامة
 يجأ االلتزام بتعميم الهيئة المبلغ للغرف التجارية الصناعية رقم ( )47084وتاريخ
1440/06/12هب المتضمن بأن على المستوردين اإلحتفاظ بأصول المستندات لمدة
خمس سنوات من تاريخ الفسح.
 يجأ االلتزام بجميع اإلجراءات والمتطلبات والتعاميم التي تصدرها الهيئة.
*****
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مسار إجراءات فسح إرساليات المنتجات العلفية المستوردة
الجمارك

SFDA

المختبرات الخاصة

سدارة المحجر الحيواني والنباتي
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