
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استيراد عند إتباعها الواجب واالشتراطات الضوابط

 السعودية العربية اململكة إلى النحل ومنتجات العسل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 :مقدمة 

الغذاء من الدول الراغبة بالتصدير إلى اململكة  استيرادبناًء على شروط ومتطلبات 

من نظام الغذاء في اململكة التي تنص على  السابعة واملبنى على املادةواإلجراءات املنظمة لها 

 للشروط واملتطلبات 
ً
أنه "ال يجوز فسح الغذاء املستورد إال بعد موافقة الهيئة وفقا

ح ئة اللوائح املنظمة إلجراءات اإلذن بفسواإلجراءات التي تحددها الالئحة، وتصدر الهي

الواجب إتباعها عند  الضوابط واالشتراطات، توضح هذه الغذاء املستورد إلى اململكة"

 استيراد العسل ومنتجات النحل إلى اململكة العربية السعودية

 النطاق 

ومنتجات  ، ويغطي كافة اشكال العسلومنتجات النحلالعسل املنتج من النحل 

 .البشري  لالستهالك املخصصةالنحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 واالشتراطات الضوابط

 
ا
 :الغذاء إلى اململكة العربية السعودية إستيرادشروط ومتطلبات : أوال

الغذاء من الدول الراغبة بالتصدير إلى  اإلطار التنظيمي لشروط ومتطلبات إستيراد
اململكة واإلجراءات املنظمة لها بناء على املادة السابعة من نظام الغذاء في اململكة التي تنص 
 للشروط واملتطلبات 

ً
على أنه "ال يجوز فسح الغذاء املستورد إال بعد موافقة الهيئة وفقا

اللوائح املنظمة إلجراءات اإلذن بفسح واإلجراءات التي تحددها الالئحة، وتصدر الهيئة 
الغذاء املستورد إلى اململكة"، وكذلك على الفقرة الرابعة من املادة الثالثة من الالئحة 
التنفيذية لنظام الغذاء التي تنص على أن "تلتزم الدول التي يتم اإلستيراد منها بالشروط 

 (هناباللغة العربية ) هيئة االلكتروني، واملنشورة على موقع الواملتطلبات التي تصدرها الهيئة
 :التالي على الرابط أو  (هناو )باللغة اإلنجليزية 

10/ff27102020aa1a.pdf-https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020 

e.pdf1aa27102020ff/10-2020https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/  

 
ا
 : الشهادة الصحية ثانيا

شهادة صحية وفق النموذج يجب ان تصاحب ارساليات العسل ومنتجات النحل 

 على الرابط التالي:( أو هنا) املنشور للغذاء والدواء  املعتمد لدى الهيئة العامة

10/ff27102020aa1a.pdf-https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020 

 

 :
ا
 :ومنتجات النحل العسل الستيراداملتطلبات العامة رابعا

يحظر استيراد العسل ومنتجات النحل من املناطق أو الدول املوبوءة واملنصوص عليها  .1

( او WHOمنظمة الصحة العاملية )( أو OIEمن قبل املنظمة العاملية للصحة الحيوانية )

 أي منظمات أخرى. او التي صدر فيها قرار حظر او تعليق من الهيئة العامة للغذاء والدواء

العسل ومنتجات النحل من الدول واملنشآت املعتمدة لدى الهيئة  باستيراديسمح فقط  .2

مة الدول املصدرة العامة للغذاء والدواء. واملنشورة على موقع الهيئة االلكتروني ضمن قائ

  على الرابط التالي:أو  ،(هنا) للعسل الى للمملكة العربية السعودية

https://www.sfda.gov.sa/ar/list_countries  

https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-10/ff27102020aa1a.pdf
https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-10/ff27102020aa1a.pdf
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https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-10/ff27102020aa1e.pdf
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https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-10/ff27102020aa1e.pdf
https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-10/ff27102020aa1a.pdf
https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-10/ff27102020aa1a.pdf
https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-10/ff27102020aa1a.pdf
https://www.sfda.gov.sa/ar/list_countries
https://www.sfda.gov.sa/ar/list_countries
https://www.sfda.gov.sa/ar/list_countries


 
 

 
 

يرغب في استيرادها في نظام  وملنتجات التياملواد أن يكون املستورد قام بتسجيل  .3

(FIRS عبر ) (أو عبر هنا ) الرابط: 

https://frcs.sfda.gov.sa/Login.aspx  

مستودع مرخص وفقا الشتراطات الهيئة )يستثنى من ذلك املصانع املحلية وجود  .4

املستوردة للمواد الخام وتدخل في عملية تصنيع منتجاتها ، باإلضافة إلى املستوردين 

وع أوزانها ال ( إرساليات ومجم5الذين ال تتجاوز عدد إرسالياتهم في السنة امليالدية عن )

ذلك و وم املستورد بتوقيع نموذج التعهد الخاص ب، على أن يقكجم(2000يزيد عن )

 .  LMRD.FOOD@SFDA.GOV.SA  اإللكترونيإرسالها للهيئة عبر البريد 

 2لالستهالك اآلدمي  ةمعد ةنهائي اتكمنتج ومنتجات النحل العسلكمية تتجاوز  أال  .5

 ويستثنى من ذلك املنتجات لغرض التصنيع وإعادة التعبئة في املصانع املحلية. جرام،كيلو 

 2التي تتجاوز  ملألحجا إلى اململكةالعسل ومنتجات النحل تصدير يسمح بإعادة ال  .6

، على أن يكون مصدر العسل من دول منشآت معتمدة لدى الهيئة العامة كيلوجرام

 .راطات املذكورة في هذه الوثيقةللغذاء والدواء، ومطابق للضوابط واالشت

والتي يجب أن تقدم الى الهيئة في  العسل ومنتجاتهاملستندات اإللزامية العامة لفسح 

 منفذ الدخول:
 مالحظات املستند )ورقية/إلكترونية( م

 (هناالتقديم عبر منصة فسح عبر الرابط ) (.Bill Of Entryالجمركي ) البيانصورة  1

 مستند يصدر من بلد الشحن أو التصنيع  (Origin Certificateصورة شهادة املنشأ ) 2

 مستند من الشركة املصدرة  (commercial invoiceصورة الفاتورة التجارية ) 3

 مستند من الشركة املصدرة (Packing List) االرسالية بمحتويات صورة بيان التعبئة/ قائمة 4

 مستند من الشركة الناقلة (bill of ladingصورة بوليصة الشحن ) 5

 شروط ومتطلبات استيراد الغذاء إلى اململكةمرفقه في  (.Health Certificateأصل شهادة صحية) 6

7 
شهادة صالحية التصدير للمواد واملنتجات الغذائية نسخة 

 الخليجية
 املنتجات ذات املنشأ الخليجي

 شهادة املطابقة 8
 اختيارية لجميع الدول 

 (هناإلزامية لبعض الدول )حسب الرابط 

 مالحظات عامة:
 والتعليمات واللوائح الفنية املعتمدة لدى الهيئة.املستورد مستوفي ملتطلبات األنظمة  أن يكون الغذاء .1

 االلتزام بالتعاميم الصادرة من الهيئة واملنشورة على املوقع االلكتروني. .2

 ( هناأن يتم االلتزام بدليل االشتراطات العامة لنقل املواد الغذائية للمملكة.)  .3

https://frcs.sfda.gov.sa/Login.aspx
https://frcs.sfda.gov.sa/Login.aspx
https://frcs.sfda.gov.sa/Login.aspx
mailto:LMRD.FOOD@SFDA.GOV.SA
https://www.fasah.sa/sanam/pfk/PfkMainServlet?pContents=/sau/sauCustomerResource.jsp&pAction=FIRST&pPortalId=SAU
https://www.fasah.sa/sanam/pfk/PfkMainServlet?pContents=/sau/sauCustomerResource.jsp&pAction=FIRST&pPortalId=SAU
https://www.sfda.gov.sa/ar/oper/Documents/ConditionsRequirementsImportingFoodSA.pdf
https://www.sfda.gov.sa/ar/oper/Documents/ConditionsRequirementsImportingFoodSA.pdf
https://www.sfda.gov.sa/ar/oper/RegistrationAndLicencing/Pages/VerificationComplianceOfficesPrivateLaboratories.aspx
https://www.sfda.gov.sa/ar/oper/RegistrationAndLicencing/Pages/VerificationComplianceOfficesPrivateLaboratories.aspx
https://beta.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-01/Giud07.pdf
https://beta.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-01/Giud07.pdf


 
 

 
 

 واملجمدة(. توفر مؤشر قراءة درجات الحرارة أثناء النقل )دليل نقل األغذية املبردة .4

 بطاقة تحمل غذائية ادمو  (: للمنتجات الغذائية املحتوية على مكون ذو أصل حيواني، أليHalal Certificateأصل شهادة حالل ) .5

 .حالل شهادة تتطلب ال التي املواد تلك من "حالل" شعار او كلمة التعريفية البطاقة او البيان

يجب تقديم شهادة تثبت صحة أي شعار يوضع على بطاقة املنتج الغذائية وذلك بناء على ما نصت عليه الالئحة الفنية  .6

عند استخدام أي شعار خاص  3.4ات املواد الغذائية املعبأة"، في البند رقم "بطاق SFDA FD. GSO 9السعودية الخليجية رقم 

 بالحالل أو عالمات الجودة أو منتج عضوي... الخ يجب تقديم ما يثبت صحة هذا االدعاء.

 لنظام الغذاء والئحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم  .7
ً
( وتاريخ 143٩-16-03)استنادا

هـ.، واستنادا على ما نصت عليه الالئحة في املادة السابعة والعشرون "للهيئة حق سحب عينات من الغذاء دون 4/143٩/٩

مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها ألحكام هذا النظام ولوائحه، وتحليلها إذا لزم األمر في مختبراتها، أو في املختبرات املسجلة 

ملادة الثالثة واالربعون " للهيئة االستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها لديها"، وا

بموجب هذا النظام والئحته"، وللتحقق من استيفاء الغذاء ملتطلبات الهيئة، قد يتم سحب عينات من اإلرسالية املستوردة 

من قبل الهيئة بموجب الئحة تعيين جهات تقويم املطابقة واملختبرات الخاصة، لغرض  واحالتها إلى املختبرات الخاصة املعينة

 .تحليلها والتأكد من مطابقتها الشتراطات الهيئة. على ان يتحمل املستورد تكاليف تحليل وفحص العينات

 

 :واملواصفات القياسية اللوائح الفنية

 لتحديثات قبل استيراد املواد الغذائية.*تحدث هذه اللوائح بشكل مستمر ويجب االطالع على ا
 املواصفات العامة والتي تطبق في مرحلة الفسح:

 املواصفات العامة

 اسم املواصفة باللغة العربية رقم املواصفة

SFDA.FD/GSO 9 بطاقات املواد الغذائية املعبأة 

SFDA.FD 150-1  الصالحية اإللزاميةالجزء األول : فترات  -فترات صالحية املنتجات الغذائية 

SFDA.FD  2500 املواد املضافة املسموح باستخدامها في املواد الغذائية 

SFDA.FD 2233 اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة 

SFDA.FD 2333 اشتراطات األغذية ذات اإلدعاءات التغذوية والصحية 

SFDA.FD/GSO 1016 للسلع واملواد الغذائية املعايير امليكروبيولوجية 

SFDA.FD 382 الحدود القصوى لبقايا مبيدات اآلفات في املنتجات الزراعية والغذائيـة 

SFDA.FD/GSO  2055-1 األغذية الحالل الجزء األول: االشتراطات العامة لألغذية الحالل 

SFDA.FD  2481  األغذيةالحدود القصوى املسموح بها من بقايا االدوية البيطرية في 

SFDA.FD/GSO 2359 مذيبات االستخالص والحدود القصوى املسموح بها املستخدمة في انتاج املواد الغذائية ومكوناتها 

SFDA.FD   193 امللوثات والسموم في األغذية واألعالف 

SFDA.FD/GSO 1366  اشتراطات عامة لتداول األغذية املستعملة ألغراض طبية خاصة 

SFDA.FD 839 عامة اشتراطات: األول  الجزء الغذائية املواد عبوات 

SFDA.FD 1863 عامة اشتراطات – البالستيكية العبوات: الثاني الجزء – الغذائية املواد عبوات. 

SFDA.FD 21 الشروط الصحية في مصانع األغذية والعاملين بها. 

SFDA.FD GSO 1694 القواعد العامة لصحة الغذاء. 

 

 ومنتجات النحلالعسل 
 

 العسل
o SFDA.FD 147 عسل النحل""  يتطلب شهادة صحية 



 
 

 
 

حبوب اللقاح ، غذاء 

امللكات، صمغ النحل 

)العكبر(، شمع 

 العسل

o SFDA.FD/GSO 122  طرق اختبار"

 عسل النحل"

o SFDA.FD/GSO 2290  عسل"

النحل املستخدم في التصنيع "عسل 

 الخباز"

o SFDA.FD/GSO 2097  غذاء ملكات"

 النحل"

 

  شهادة جودة في حال وجد شعار جودة على

 بطاقة املنتج.

  للمنتجات العضوية انتاج عضوي شهادة 

  شهادة تثبت مطابقة العسل املنتج في

 نيوزيالندا للحدود املسموح بها ملادة التوتين

 

 

 

 

 املراجع التكميلية:
  

 املراجع               

 نظام الغذاء  .1

 قائمة الدول   .2

 قرارات الحظر ورفع الحظر  .3

 مكاتب التحقق واملطابقة واملختبرات الخاصة املعينة من قبل الهيئةقائمة   .4

 مركز حالل  .5

 ومتطلبات استيراد الغذاء إلى اململكةشروط   .6

 دليل نقل األغذية املبردة واملجمدة  .7

 تعميم الهيئة بشأن االحتفاظ باملستندات  .8

 آلية انتاج واستيراد األغذية الجاهزة املعدة لإلستهالك  .9

 دليل تسجيل األغذية الخاصة ومشروبات الطاقة  .10

 للوائح الفنية واملواصفات القياسية السعودية الخليجيةيمكن الوصول إلى ا  .11

  )PCS(نظام التصنيف االلكتروني  .12

 

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Rules/Documents/011.pdf
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/about/administration/mangement_food/Pages/EDOIFC-MeatAndImportingCountries.aspx
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/circulations/restraiction/Pages/default.aspx
https://www.sfda.gov.sa/ar/oper/RegistrationAndLicencing/Pages/VerificationComplianceOfficesPrivateLaboratories.aspx
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/Pages/HalalCenter.aspx
https://www.sfda.gov.sa/ar/oper/Documents/ConditionsRequirementsImportingFoodSA.pdf
https://beta.sfda.gov.sa/sites/default/files/2019-06/1558986946Food-TransportationStorageFood.pdf
https://beta.sfda.gov.sa/sites/default/files/2019-06/1561839085Drug-Clearance31110.pdf
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/circulations/DocLib/sfdafood2019a1.pdf
https://www.sfda.gov.sa/ar/Documents/PowerDrinksRegistrationGuide.pdf
https://www.sfda.gov.sa/ar/eservices/65916
https://pcs.sfda.gov.sa/Default.En.aspx

