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  املنتجات العلفيةشروط فسح 

 قطاع العمليات

 الهيئة العامة للغذاء والدواء

 

 للحصول على مزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع

www.sfda.gov.sa 

 

 واالقتراحاتللمالحظات  لالستفسارات

CPS@sfda.gov.sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfda.gov.sa/
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 وأغذية الحيوانات املرافقة واألليفة منتجات األعالفشروط عامه لفسح 
  

 :
ً
  اشتراطات التسجيلأوال

 . ( AFNR ) لألعالف الوطني اإللكتروني النظامفي  لدى الهيئة مرخص األعالفأن يكون لدى مستورد  .1

 .( AFNR ) لألعالف الوطني اإللكتروني النظامفي  لدى الهيئةتكون منشأة األعالف ومنتجاتها مرخصة أن   .2

 WWW.SFDA.GOV.SAكما هو موضح بالتفصيل على املوقع اإللكتروني للهيئة على العنوان: 
 

 

: اشتراطات الوثائق واملستندات املصاحبة 
ً
 إلرساليات املنتجات العلفيةثانيا

 

من الجهات  (Phytosanitary Certificate) بشاااااااااااااهادة  ااااااااااااا ة   اتية  مصااااااااااااا و ة األعالفيجب أن تكون إرساااااااااااااالية  .1

 للمعايير الدولية لتدابير الصاااااااا ة الن اتية  الرساااااااامية في بلد املنشااااااااأ أو ال لد املصاااااااادر 
ً
معلومات  تشااااااااملبحيث  وفقا

 :بالنص التالي إفادة الشهادة تتضمنوأن   ووصف للمنتجاتاملصدر واملستورد  

  خاضااااعة للوالص الصاااا ة الن اتية وتم فحصااااها املوضاااا ة بيا اتها  هذش الشااااهادة نشااااهد بأن املنتجات الن اتية

 
ً
املعتماادة  ووجاادت خاااليااة من اجفااات البجر ااة ومطااابقااة ملتطل ااات الصااااااااااااا ااة الن اااتيااة لاادى  لإلجراءاتط قااا

  اململكة العر ية السعودية بما في ذلك اإلشتراطات ذات الصلة باجفات غير البجر ة الخاضعة للوالص.

  ال يوانيسليمة )آمنة( وصال ة لالستهالك املنتجات الن اتية املوض ة بيا اتها  هذش الشهادة إن. 

 اااااااااااا ية للمنتجات ال ي تحتو  على مكو ات ذات أصاااااااااااال مصاااااااااااا و ة بشااااااااااااهادة  األعالفيجب أن تكون إرسااااااااااااالية  .2

                                                  .حيواني

   .صورة ال يان الجمركي .3

 .فاتورة الشراء  .4
 

 
ً
  اتاشتراطات املنتج: ثالثا

 الفنية واملواصفات القياسية املعتمدة  ومنها: يجب أن تكون مستوفية ملتطل ات اللوالص

  "(املواد العلفية املسموح واملحظور إستخدامها في األعالف "SFDA.FD41.)  

  "(مس وق السمك-األعالف "GSO 1977.)  

 "(املواصفات القياسية ملواد العلف الخام ومضافات األعالف املصنعة ل يوا ات املزرعة والدواجن "GSO 

1072). 

  "(أعالف ماشية ال ليب -األعالف ال يوا ية "GSO 1923) . 
 

http://www.sfda.gov.sa/
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ً
 اإليضاحية البيانات: رابعا

دليل التعليمات اإللزامية الواجب  "بااااااااااااااااااتكون بطاقات املنتجات العلفية مساااااتوفية للمتطل ات املوضااااا ة  أن يجب

 :العنوانتوافرهااااااا في بطاااااااقااااااة التع ئااااااة للمنتجااااااات العلفيااااااة" املعلن عناااااا  على املوقع اإللكتروني للهيئااااااة على 

WWW.SFDA.GOV.SA  

 
ً
  النقل: خامسا

 ملتطل ات الاللحة الفنية: أن يجب
ً
 يتم  قل وتداول املنتجات العلفية وفقا

 (.SFDA.FD40" األعالف املع أة والسال ةاملمارسات الص ية لنقل )" 
 

 
ً
  سحب عينات الفحص :سادسا

 

وإحالتها للفحوصات املخبرية الروتينية ولفحوصات برامج الرصد  األعالفيحق للهيئة س ب عينات من إرساليات         

ها الهيئة ال ي تحدد أو خارج اململكة الوطنية  وأن يتحمل املساتورد تكاليف تلك الفحوصاات في املختبرات املعتمدة داخل

 ملتطل ات اللوالص الفنية املعتمدة.
ً
  إلجراء الفحوصات املحددة وفقا

 

 
ً
  اشتراطات عامة :سابعا

 ( وتار خ 47084يجب االلتزام بتعميم الهيئة امل لغ للغرف التجار ة الصناعية رقم )ها املتضمن بأن على 12/06/1440

 بأصول املستندات ملدة خمس سنوات من تار خ الفسح. املستوردين اإلحتفاظ

 .يجب االلتزام بجميع اإلجراءات واملتطل ات والتعاميم ال ي تصدرها الهيئة 

 

 

                                           ***** 


