الضوابط واﻻش اطات الواجب إتباع ا عند است اد
العسل ومنتجات النحل إ اﳌملكة العر ية السعودية

 مقدمة:
ً
بناء ع شروط ومتطلبات است اد الغذاء من الدول الراغبة بالتصدير إ اﳌملكة
واﻹجراءات اﳌنظمة ل ا واﳌب ية ع اﳌادة السا عة من نظام الغذاء اﳌملكة ال تنص ع
ً
أنه "ﻻ يجوز ف الغذاء اﳌستورد إﻻ عد موافقة ال يئة وفقا للشروط واﳌتطلبات
واﻹجراءات ال تحدد ا الﻼئحة ،وتصدر ال يئة اللوائح اﳌنظمة ﻹجراءات اﻹذن بف
ذه الضوابط واﻻش اطات الواجب إتباع ا عند
الغذاء اﳌستورد إ اﳌملكة" ،تو
است اد العسل ومنتجات النحل إ اﳌملكة العر ية السعودية.
 النطاق
العسل اﳌنتج من النحل ومنتجات النحل ،و غطي افة اش ال العسل ومنتجات
النحل ا صصة لﻼس ﻼك ال شري.
الضوابط واﻻش اطات
ً
أوﻻ :آلية اعتماد ا ات الرقابية واﳌ شآت الراغبة تصديرالعسل إ اﳌملكة:
يتم اعتماد الدول واﳌ شآت اﳌصدرة والراغبة بتصدير العسل ومنتجات النحل ا
اﳌملكة وذلك باتباع آلية اعتماد ا ة الرقابية الرسمية واﳌ شآت الدولة الراغبة
تصدير منتجات اﻷغذية ذات اﻷصل ا يوا ي إ اﳌملكة العرية السعودية ،بالت سيق ب ن
ا ة الرقابية الدولة اﳌصدرة وال يئة العامة للغذاء والدواء و مكن اﻻطﻼع ع اﻵلية
من خﻼل موقع ال يئة اﻻلك و ي ع الرابط التا :

ً
ثانيا :الش ادة ال

ية:

يجب ان تصاحب ارساليات العسل ومنتجات النحل ش ادة ية وفق النموذج
اﳌعتمد لدى ال يئة العامة للغذاء والدواء بالت سيق مع ا ة الرقابية الدولة اﳌصدرة،
و مكن اﻻطﻼع ع النموذج من خﻼل موقع ال يئة اﻻلك و ي ع الرابط التا :

ً
ثالثا :اﳌتطلبات العامة اﻹلزامية لف

العسل:

قبل است اد العسل ومنتجاته ،يجب أن يتأكد اﳌستورد من:
 .١أن ت ون اﳌ شأة الراغب باﻻست اد م ا معتمدة لدى ال يئة العامة للغذاء والدواء
وم شورة ع موقع ال يئة اﻻلك و ي ع الرابط التا :

 .٢أن يقوم اﳌستورد ب يل العسل ومنتجات النحل ال يرغب است اد ا النظام
اﻹلك و ي ل يل الغذاء ) (FIRSاﳌوجود ع موقع ال يئة اﻻلك و ي ع الرابط التا :

 .٣وجود مستودع مرخص وفقا ﻻش اطات ال يئة ) س ث من ذلك اﳌصا ع ا لية
اﳌستوردة للمواد ا ام وتدخل عملية تص يع منتجا ا ،باﻹضافة إ اﳌستوردين الذين
ﻻ تتجاوز عدد إرساليا م السنة اﳌيﻼدية عن ) (٥إرساليات ومجموع أوزا ا ﻻ يزد
عن )٢٠٠٠كجم( ،ع أن يقوم اﳌستورد بتوقيع نموذج التع د ا اص بذلك وإرسال ا
لل يئة ع ال يد اﻹلك و ي .LMRD.FOOD@SFDA.GOV.SA
 .٤اﳌس ندات اﻹلزامية العامة لف
منفذ الدخول:
م

العسل ومنتجاته وال يجب أن تقدم ا ال يئة

اﳌس ند )ورقية/إلك ونية(

١

صورة البيان ا مر ي ).(Bill Of Entry

٢
٣

صورة ش ادة اﳌ شأ )(Origin Certificate
صورة الفاتورة التجار ة )(commercial invoice
صورة بيان التعبئة /قائمة بمحتو ات اﻻرسالية
)(Packing List
صورة بوليصة ال ن )(bill of lading
أصل ش ادة ية).(Health Certificate
ة ش ادة صﻼحية التصديرللمواد واﳌنتجات
الغذائية ا ليجية

٨

ش ادة اﳌطابقة

٤
٥
٦
٧

مﻼحظات
التقديم ع منصة ف ع الرابط:

مس ند يصدرمن بلد ال ن أو التص يع
مس ند من الشركة اﳌصدرة
مس ند من الشركة اﳌصدرة
مس ند من الشركة الناقلة
ً
اﳌشارإل ا البند ثانيا
اﳌنتجات ذات اﳌ شأ ا لي
اختيار ة ميع الدول وإلزامية لبعض الدول

 .٥مﻼحظات عامة:
أ -أن ي ون الغذاء اﳌستورد مستو ﳌتطلبات اﻷنظمة والتعليمات واللوائح الفنية
اﳌعتمدة لدى ال يئة.
ب -اﻻل ام بالتعاميم الصادرة من ال يئة واﳌ شورة ع اﳌوقع اﻻلك و ي ع الرابط:

ت -أن يتم اﻻل ام بدليل اﻻش اطات العامة لنقل اﳌواد الغذائية للمملكة واﳌ شور ع
الرابط:

ث -توفرمؤشرقراءة درجات ا رارة أثناء النقل )دليل نقل اﻷغذية اﳌ دة وا مدة(.
ج -أصل ش ادة حﻼل ) :(Halal Certificateﳌنتجات العسل ال تحمل بطاقة البيان او
البطاقة التعرفية لمة او شعار" حﻼل "من تلك اﳌواد ال ﻻ تتطلب ش ادة حﻼل.
ح -يجب تقديم ش ادة تث ت ة أي شعاريوضع ع بطاقة اﳌنتج الغذائية وذلك بناء
ع ما نصت عليه الﻼئحة الفنية السعودية ا ليجية رقم SFDA FD. GSO 9
"بطاقات اﳌواد الغذائية اﳌعبأة" ،البند رقم  ٣٫٤عند استخدام أي شعار خاص
با ﻼل أو عﻼمات ا ودة أو منتج عضوي ...ا يجب تقديم ما يث ت ة ذا
اﻻدعاء.

ً
خ -اس نادا لنظام الغذاء وﻻئحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة ال يئة العامة
للغذاء والدواء رقم ) (١٤٣٩-١٦-٠٣وتار خ  ١٤٣٩/٤/٩ـ ،.واس نادا ع ما نصت
عليه الﻼئحة اﳌادة السا عة والعشرون "لل يئة حق ب عينات من الغذاء دون
مقابل؛ للتحقق من مدى مطابق ا ﻷح ام ذا النظام ولوائحه ،وتحليل ا إذا لزم اﻷمر
مخت ا ا ،أو ا ت ات اﳌ لة لد ا" ،واﳌادة الثالثة واﻻر عون " لل يئة
اﻻستعانة بأي ج ة ح ومية أخرى أو بالقطاع ا اص؛ للقيام بأي م مة مسندة إل ا
بموجب ذا النظام وﻻئحته" ،وللتحقق من اس يفاء الغذاء ﳌتطلبات ال يئة ،قد يتم
ب عينات من اﻹرسالية اﳌستوردة واحال ا إ ا ت ات ا اصة اﳌعينة من قبل
ال يئة بموجب ﻻئحة عي ن ج ات تقو م اﳌطابقة وا ت ات ا اصة ،لغرض
تحليل ا والتأكد من مطابق ا ﻻش اطات ال يئة .ع ان يتحمل اﳌستورد ت اليف
تحليل وفحص العينات.
 .٦اللوائح الفنية واﳌواصفات القياسية واﻻش اطات ال ية:
اللوائح واﳌواصفات ال تطبق مرحلة الف واﻹنتاج ع اﳌنتجات واﳌ شآت
واﻻرساليات )تحدث ذه اللوائح ش ل مستمر و جب اﻻطﻼع ع التحديثات قبل است اد
اﳌواد الغذائية(:
اسم اﳌواصفة باللغة العر ية

رقم اﳌواصفة
GSO 147

عسل النحل

GSO 122

طرق اختبارعسل النحل

GSO 2290

عسل النحل اﳌستخدم التص يع "عسل ا باز

GSO 2097

غذاء مل ات النحل

GSO 2190

طرق اختبارغذاء مل ات النحل

GSO 9
SFDA.FD/GSO150-1
SFDA.FD/GSO2500
SFDA.FD 2233
SFDA.FD 2333

بطاقات اﳌواد الغذائية اﳌعبأة
ف ات صﻼحية اﳌنتجات الغذائية  -ا زء اﻷول  :ف ات الصﻼحية اﻹلزامية
اﳌواد اﳌضافة اﳌسموح باستخدام ا اﳌواد الغذائية
اش اطات البيانات التغذو ة ع البطاقة
اش اطات اﻷغذية ذات اﻹدعاءات التغذو ة وال ية

SFDA.FD/GSO1016
SFDA.FD 382
SFDA.FD/GSO2055-1
SFDA.FD/GSO2481
SFDA.FD/GSO2359
SFDA.FD CAC193
SFDA.FD/GSO 1366
SFDA.FD 839
SFDA.FD 1863
SFDA.FD 21
GSO 1694

اﳌعاي اﳌيكرو يولوجية للسلع واﳌواد الغذائية
ا دود القصوى لبقايا مبيدات اﻵفات اﳌنتجات الزراعية والغذائيـة
اﻷغذية ا ﻼل ا زء اﻷول :اﻻش اطات العامة لﻸغذية ا ﻼل
ا دود القصوى اﳌسموح ا من بقايا اﻻدو ة البيطر ة اﻷغذية
مذيبات اﻻستخﻼص وا دود القصوى اﳌسموح ا اﳌستخدمة انتاج اﳌواد
الغذائية وم ونا ا
اﳌلوثات والسموم اﻷغذية واﻷعﻼف
اش اطات عامة لتداول اﻷغذية اﳌستعملة ﻷغراض طبية خاصة
عبوات اﳌواد الغذائية ا زء اﻷول :اش اطات عامة
عبوات اﳌواد الغذائية – ا زء الثا ي :العبوات البﻼس يكية – اش اطات عامة.
الشروط ال ية مصا ع اﻷغذية والعامل ن ا.
القواعد العامة ل ة الغذاء.

 و مكن الوصول إ اللوائح الفنية السعودية واﳌواصفات القياسية ا ليجية
من خﻼل الرابط التا :

 يمكن ا صول ع اش اطات

ة الغذاء من خﻼل الرابط التا :

ً
را عا :اش اطات عامة:
 .١يحظر است اد العسل ومنتجات النحل من اﳌناطق أو الدول اﳌو وءة واﳌنصوص عل ا
من قبل اﳌنظمة العاﳌية لل ة ا يوانية ) (OIEأو منظمة ال ة العاﳌية ) (WHOاو
أي ا ات الرقابية بلد اﳌ شأ .او ال صدرف ا قرارحظراو عليق من ال يئة العامة
للغذاء والدواء.
 .٢اﳌ شآت ال تقوم بالتعبئة والتغليف فقط ش ط ان ي ون مصدر العسل من دول
وم شآت معتمدة لدى ال يئة العامة للغذاء ودواء .ومطابق للضوابط واﻻش اطات
اﳌذ ورة ذه الوثيقة .بما فيه الش ادات اﳌطلو ة.

