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نظام الزراعة العضويـة
والالئحة التنفيذية

المادة األولى
يف تطبيق �أحكام هذا النظام ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغريذلك:
الوزارة :وزارة الزراعة
الوزير :وزير الزراعة
النظام :نظام الزراعة الع�ضوية
الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام
الزراعة الع�ضوية� :أ�سلوب للإنتاج الزراعي  -ب�شقيه النباتي واحليواين  -يعتمد على ا�ستخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون
ا�ستخدام مواد �أو �أ�سمدة �أو مبيدات كيميائية �أو هرمونات �أو مواد معدلة وراثيًا.
معايري ن�شاط الزراعة الع�ضوية :معايري الزراعة الع�ضوية التي تعتمدها الوزارة
ن�شاط الزراعة الع�ضوية :عمليات �إنتاج املدخالت �أو املنتجات الع�ضوية �أو ت�صنيعها �أو ت�سويقها �أو ا�ستريادها �أو ت�صديرها.
املدخالت الع�ضوية :املواد التي ت�ستخدم يف الزراعة الع�ضوية.
املنتجات الع�ضوية :املنتجات النباتية واحليوانية الع�ضوية الطازجة وامل�صنعة.
وح��دة الإن�ت��اج الع�ضوي :املن�ش�أة املخ�ص�صة لإنتاج املدخالت �أو املنتجات الع�ضوية �أو ت�صنيعها �أو تخزينها �أو تغليفها �أو
جتهيزها.
جهة التوثيق� :شركات متخ�ص�صة يف جمال التوثيق الع�ضوي ت�شرف على وحدات الإنتاج من خالل تطبيق معايري ن�شاط
الزراعة الع�ضوية.
�شهادة التوثيق الع�ضوي� :شهادة متنحها جهة التوثيق التي ترخ�ص لها الوزارة.

المادة الثانية
يهدف هذا النظام �إىل تنظيم ن�شاط الزراعة الع�ضوية يف اململكة وحمايته من �أي ممار�سة خاطئة.

المادة الثالثة
ُتطبق �أحكام هذا النظام على كل من يزاول ن�شاط الزراعة الع�ضوية ،وجهات التوثيق العاملة يف اململكة.

المادة الرابعة
مع عدم الإخالل باخت�صا�صات اجلهات الواردة يف الأنظمة الأخرى ،تتوىل الوزارة الإ�شراف على ن�شاط الزراعة الع�ضوية.

المادة الخامسة
يجب على كل من يرغب يف مزاولة ن�شاط الزراعة الع�ضوية احل�صول على �شهادة التوثيق الع�ضوي من جهات التوثيق التي
ترخ�ص لها الوزارة.

المادة السادسة
تعمل الوزارة على حتقيق �أهداف هذا النظام ،ولها على الأخ�ص ما ي�أتي:
� .1إعداد معايري ن�شاط الزراعة الع�ضوية واعتمادها.
 .2اعتماد �شروط و�إجراءات فح�ص وحتليل املدخالت الع�ضوية.
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 .3و�ضع قوائم للمواد امل�صرح با�ستخدامها بو�صفها مدخالت ع�ضوية �ضمن معايري ن�شاط الزراعة الع�ضوية.
 .4و�ضع متطلبات املل�صقات وبيانات البطاقة اخلا�صة باملدخالت الع�ضوية.
 .5و�ضع متطلبات ا�سترياد املدخالت الع�ضوية وت�صديرها.

المادة السابعة
تعد الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتن�سيق مع الوزارة ما ي�أتي:
� .1شروط و�إجراءات فح�ص وحتليل املنتجات الع�ضوية.
 .2متطلبات املل�صقات وبيانات البطاقة اخلا�صة باملنتجات الع�ضوية.
 .3متطلبات ا�سترياد املنتجات الع�ضوية وت�صديرها.

المادة الثامنة
تخت�ص الوزارة مبنح الرتاخي�ص جلهات التوثيق يف اململكة ،وحتدد الالئحة �شروط منح الرتاخي�ص.

المادة التاسعة
يلتزم كل من يزاول ن�شاط الزراعة الع�ضوية باالحتفاظ بال�سجالت الالزمة ملتابعة كل ما يتعلق باملدخالت واملنتجات الع�ضوية.
ويلتزم كذلك ب�إبالغ الوزارة وجهة التوثيق بكل ما ي�ستجد على ن�شاطه ،وفق ما حتدده الالئحة.

المادة العاشرة
تخ�ضع املدخالت واملنتجات الع�ضوية ملعايري ن�شاط الزراعة الع�ضوية ولل�ضوابط واال�شرتاطات الفنية الالزمة لها ،وفقا ملا
حتدده الالئحة.

المادة الحادية عشرة
يحظر و�ضع �أي كلمة �أو عبارة �أو �شعار �أو مل�صق على منتج غري ع�ضوي للداللة على �أنه منتج ع�ضوي.

المادة الثانية عشرة
للوزارة  -بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة كل فيما يخ�صه  -حق التفتي�ش على وحدات الإنتاج الع�ضوي ،للت�أكد من تطبيقها
ملعايري ن�شاط الزراعة الع�ضوية.

المادة الثالثة عشرة
يجوز للوزير �إ�صدار قرار حظر �إنتاج احليوانات احلية الع�ضوية �أو ت�صديرها �أو ا�ستريادها �أو تداولها� ،أو �أي مدخل نباتي �أو
ً
وفقا ملا حتدده الالئحة.
حيواين ع�ضوي ،ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة� ،إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك،
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المادة الرابعة عشرة
يكون للموظفني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من الوزير �صفة م�أموري ال�ضبط و�إثبات ما يقع من خمالفات لأحكام هذا
النظام والئحته ،وذلك يف نطاق اخت�صا�ص كل منهم.

المادة الخامسة عشرة
مع عدم االخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي نظام �آخر ،يعاقب كل من يخالف �أي حكم من �أحكام هذا النظام �أو الئحته
بعقوبة �أو �أكرث من العقوبات الآتية:
�أ -الإنذار
ب -غرامة مالية ال تزيد على مليون ريال
ت -وقف الرتخي�ص مبزاولة الن�شاط ملدة ال تزيد على �سنة
ث� -إلغاء الرتخي�ص

المادة السادسة عشرة
تكوّن – بقرار من الوزير-جلنة (�أو �أكرث) من ثالثة �أع�ضاء على الأقل يكون من بينهم م�ست�شار نظامي ،للنظر يف خمالفات
�أحكام هذا النظام والئحته وتقرير العقوبات املنا�سبة ،ويعتمد الوزير قرارات اللجنة .ويجوز ملن �صدر يف حقه قرار بالعقوبة
التظلم منه �أمام ديوان املظامل خالل (�ستني) يوما من تاريخ �إبالغه به.

المادة السابعة عشرة
ي�صدر الوزير الئحة هذا النظام بعد (مائة وع�شرين) يوما من تاريخ ن�شره.

المادة الثامنة عشرة
ً
يوما من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وع�شرين)
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المادة 1
يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك.
الوزارة :وزارة الزراعة.
الوزير :وزير الزراعة.
ال�سلطة املخت�صة :ال�سلطة املعنية بتنظيم �إنتاج وتداول املدخالت واملنتجات الع�ضوية (�إدارة الإنتاج الع�ضوي).
النظام :نظام الزراعة الع�ضوية.
الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
الزراعة الع�ضوية� :أ�سلوب للإنتاج الزراعي ب�شقيه النباتي واحليواين يعتمد على ا�ستخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون ا�ستخدام
ً
وراثيا �أو مواد م�شتقة منها.
مواد �أو �أ�سمدة �أو مبيدات كيميائية �أو هرمونات �أو كائنات معدلة
معايري ن�شاط الزراعة الع�ضوية :ال�شروط التي تعتمدها الوزارة واملتعلقة بن�شاط الزراعة الع�ضوية.
ن�شاط الزراعة الع�ضوية :عمليات �إنتاج املدخالت �أو املنتجات الع�ضوية �أو ت�صنيعها �أو ت�سويقها �أو ا�ستريادها �أو ت�صديرها.
املدخالت الع�ضوية :املواد التي ت�ستخدم يف الزراعة الع�ضوية.
املنتجات الع�ضوية :املنتجات النباتية واحليوانية الع�ضوية الطازجة وامل�صنعة.
وحدة الإنتاج الع�ضوي :املن�ش�أة املخ�ص�صة لإنتاج املدخالت �أو املنتجات الع�ضوية �أو ت�صنيعها �أو تخزينها �أو تعليبها �أو تغليفها
�أو جتهيزها.
ا ٌمل ِنتج :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يقوم ب�إنتاج �أو ت�صنيع �أو جتهيز �أو تداول املنتجات واملدخالت الع�ضوية.
جهة التوثيق� :شركة متخ�ص�صة يف جمال التوثيق الع�ضوي ت�شرف على وح��دات الإنتاج من خالل تطبيق معايري ن�شاط
الزراعة الع�ضوية.
�شهادة التوثيق الع�ضوي� :شهادة متنحها جهة التوثيق التي ترخ�ص لها الوزارة.
التجهيز :عمليات احلفظ �أو التحويل للمنتجات الع�ضوية وكذلك التعديل والتنظيم وو�ضع ال�شعارات والعالمات التجارية عليها.
التداول :العر�ض للبيع �أو التخزين �أو النقل ب�أية و�سيلة من و�سائل النقل.
الزراعة املائية :زراعة النباتات بدون تربة يف و�سط مائي.
الرتبية املكثفة :امل َ َزارع التي ال يراعى فيها م�ساحات لرتي�ض احليوانات.
التحول :مرحلة االنتقال من زراعة غري ع�ضوية �إىل زراعة ع�ضوية يف غ�ضون فرتة زمنية معينة ،يتم خاللها تطبيق املعايري
املعنية بالإنتاج الع�ضوي.
ً
وراثيا :الكائنات التي مت تعديل مكوناتها اجلينية بطريقة غري طبيعية.
الكائنات املعدلة
العلف :ا�سم جامع لكل مادة تكون ذات م�صدر نباتي وت�ستخدم كغذاء للما�شية واحليوانات الداجنة.
العليقة :احل�صة اليومية من العلف التي تقدم للحيوان.
اخلمرية :كائنات وحيدة اخللية ت�ستخدم يف عملية التخمر.

المادة 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ُ
امل ِنتج وعلى وحدات الإنتاج الع�ضوي وعلى جهات التوثيق العاملة يف اململكة.

المادة 3
تطبق املعايري واال�شرتاطات الواردة يف هذه الالئحة على جميع �أن�شطة الزراعة الع�ضوية.
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المادة 4

صالحيات تحديد المواصفات ونشر المالحق

تتوىل ال�سلطة املخت�صة ما ي�أتي:
�إ�صدار ون�شر قوائم تت�ضمن املواد امل�صرح با�ستخدامها يف �إنتاج املدخالت واملنتجات الع�ضوية وفق هذه الالئحة.
حتديد متطلبات املل�صقات وبيانات البطاقة اخلا�صة باملدخالت و�شعاراتها.
حتديد موا�صفات الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة ومواد الإكثار ومواد وقاية النبات واحليوان ومكافحة الأمرا�ض ومواد التغذية
واملياه واملواد امل�ستخدمة يف عملية احلفظ والتخزين والتنظيف والتعقيم املو�ضحة باملالحق املرفقة بهذه الالئحة.

المادة 5

صالحيات تعديل المعايير والمالحق

يكون لل�سلطة املخت�صة �صالحيات �إ�ضافة �أو �سحب �أو تعديل �أي من املواد امل�صرح با�ستخدامها مبا يتوافق مع املعايري الدولية
ويحقق امل�صلحة العامة.
لل�سلطة املخت�صة �أن تتبع �إجراءات م�ؤقتة ملواجهة الظروف اال�ستثنائية واملناخية ال�صعبة يف اململكة ب�أن ت�سمح با�ستخدام
مواد غري م�سموح بها من �أجل �ضمان ا�ستدامة الإنتاج الع�ضوي.

16

الفصل الثالث
التحول إلى اإلنتاج العضوي
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المادة 6

متطلبات التحول إلى اإلنتاج العضوي

 -1يقوم مالك وحدة الإنتاج �أو من ينوب عنها عندالرغبة يف التحول �إىل الإنتاج الع�ضوي بتقدمي طلب حتول �إىل جهة
التوثيق.
 -2يلتزم مالك وحدة الإنتاج بتقدمي امل�ستندات والوفاء بالبيانات الواردة يف الطلب و�إبداء موافقته اخلطية على �إتباع جميع
معايري الإنتاج الع�ضوي.
 -3يبد�أ �سريان فرتة التحول من تاريخ تقدمي الطلب والتوقيع على وثيقة االلتزام.
 -4يلتزم مالك وحدة الإنتاج خالل فرتة التحول بتطبيق جميع الأحكام الواردة يف النظام والئحته التنفيذية.
 -5يكون جلهة التوثيق زيادة �أو �إنقا�ص مدة التحول بنا ًء على املعطيات التي تقدمها وحدة الإنتاج الع�ضوي.
 -6تكون الفرتة الزمنية الالزمة لعملية التحول ح�سب نوع املنتج الع�ضوي كما يلي:
	�أ .يف حالة املحا�صيل احلولية على الأقل �سنتني قبل عملية البذار.
ب .يف حالة املراعي على الأقل �سنتني قبل ا�ستغاللها كعلف من زراعة ع�ضوية.
ج .يف حالة املحا�صيل املعمرة ،ثالثة �سنوات قبل �أول ح�صاد للمنتجات.
 -7فرتة التحول للإنتاج احليواين ت�شمل:
	�أ .توفري �أعالف ع�ضوية ما �أمكن من بداية التحول.
ب .تعتمد هذه الفرتة على نوعية احليوان.
 -8فرتة التحول يف تربية النحل:
	�أ .يخ�ضع �إنتاج الع�سل ومنتجات النحل الأخ��رى �إىل فرتة حتول تدوم �سنة كاملة تطبق خاللها تقنيات الإنتاج
الع�ضوي لرتبية النحل.
ب .خالل فرتة التحول ي�ستبدل ال�شمع غري الع�ضوي بال�شمع الع�ضوي ويف حالة عدم توفره يف الأ�سواق �أو عند
املناحل التي �سبق منحها �شهادة ع�ضوية ميكن ا�ستخدام ال�شمع غري الع�ضوي خالل فرتة التحول �شرط عدم معاملته مبواد
كيميائية.

المادة 7

التحول والحصول على التوثيق العضوي

 -1تقوم جهة التوثيق بدرا�سة الطلب والتحقق من ا�ستيفاء جميع البيانات املطلوبة.
 -2تتم عملية التفتي�ش والفح�ص من جهة التوثيق خالل فرتة �أو فرتات زمنية منا�سبة للت�أكد من ا�ستيفاء كافة متطلبات
التحول.
 -3يكون من �صالحيات جهة التوثيق �أخذ عينات و�إجراء فحو�صات على نفقة طالب التحول لدى �أية جهة كانت ويف جميع
املراحل وحتى مرحلة عر�ض املنتج الع�ضوي للتداول.
ً
متنازال عن طلبه �إذا مل يتبع �إر�شادات جهة التوثيق وال يجوز �إعادة تقدمي طلب جديد �إال بعد �إزالة
 -4يعترب مقدم الطلب
�أ�سباب رف�ض الطلب.
 -5يجوز �أن تكون املوافقة مبدئية وم�شروطة ب�إدخال تعديالت �أو تغيريات على وحدة الإنتاج.
 -6عند قيام وحدة الإنتاج ب�إتباع �إر�شادات جهة التوثيق تتم �إعادة عملية التفتي�ش ويتم �إعداد تقرير نهائي بقبول �أو رف�ض
طلب التحول.
 -7عند قبول طلب التحول حت�صل وحدة الإنتاج على التوثيق الع�ضوي ملدة �سنة واحدة قابلة للتجديد ملدة مماثلة تكون
خاللها خا�ضعة لرقابة جهة التوثيق.
 -8متنح وحدة الإنتاج الع�ضوي �شهادة التوثيق الع�ضوي عند االنتهاء من فرتة التحول.
ً
م�شتمال على �أ�سباب الرف�ض.
 -9عند رف�ض طلب التحول ب�سبب عدم املطابقة يجب �أن يكون القرار

المادة 8

18

شهادة التوثيق

 -1على جهات التوثيق �أن تقدم �شهادة التوثيق عن �أي منتج يخ�ضع ل�ضوابطها وذل��ك يف جمال الأن�شطة املتعلقة بهذه
ً
تعريفا باملنتج وحتديد نوع وكمية املنتجات بالإ�ضافة �إىل مدة �صالحيتها.
الالئحة على �أن تقدم هذه ال�شهادة على الأقل
ً
 -2يكون ُ
م�صحوبا ب�شهادة توثيق �صادرة من ال�سلطة املخت�صة �أو جهات التوثيق يف بلد املن�ش�أ ،والتي ت�ؤكد �أن املنتج
املن َتج
ً
م�ستوفيا لل�شروط املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.

الفصل الرابــع 4
شروط ومتطلبات الترخيص
لجهات التوثيق وآلية المراقبة
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المادة 9

الترخيص لجهات التوثيق

على�أية جهة ترغب يف ممار�سة التوثيق يف اململكة �أن تكون م�سجلة يف الوزارة ومعتمدة منها و�أن يكون لها مقر دائم �أو ممثل
مقيم يف اململكة ح�سب ما تراه ال�سلطة املخت�صة.

المادة 10

شروط ومتطلبات الترخيص لجهات التوثيق

متنح ال�سلطة املخت�صة تراخي�ص جلهات التوثيق وفق ما يلي:
� -1أن تقدم جهات التوثيق �ضمانات كافية من املو�ضوعية والنزاهة ،ويكون لديها املوظفون امل�ؤهلون واملوارد الالزمة لتنفيذ
مهامها.
� -2أن يكون جلهة التوثيق مقر دائم �أو ممثل مقيم يف اململكة العربية ال�سعودية.
� -3أن يوجد دليل على �أن جلهة التوثيق اخل�برة الرقابية والتجهيزات والبنى التحتية املطلوبة ووج��ود العدد الكايف من
املوظفني امل�ؤهلني واملنا�سبني من ذوي اخل�برة و�أن تكون نزيهة وخاليه من �أي ت�ضارب يف امل�صالح فيما يتعلق باملهام
املفو�ضة لها كما ورد يف ملحق .8
� -4أن تكون جهة التوثيق معتمدة وفق املنظمة الدولية للمعايري( )ISOودليلها رقم  ( 17065املتطلبات العامة جلهات ت�شغيل
�أنظمة �إ�صدار ال�شهادات للمنتج ) �أو الأنظمة التي تعادلها.
� -5أن تقوم جهة التوثيق ب�إبالغ نتائج عمليات املراقبة التي تقوم بها �إىل ال�سلطة املخت�صة على �أ�سا�س منتظم وكلما طلبت
منها ال�سلطة املخت�صة ذلك ،و�إذا كانت نتائج عمليات املراقبة تبني عدم االمتثال �أو ت�شري �إىل احتمال عدم االمتثال تقوم
جهة التوثيق على الفور ب�إبالغ ال�سلطة املخت�صة.
� -6أن يوجد تن�سيق فعال بني ال�سلطة املخت�صة وجهة التوثيق.
ً
ً
ُ
تف�صيليا لإجراءات وتدابري الرقابة التي تقوم بها على امل ِن ِتجني والإج��راءات التي
و�صفا
� -7أن تقوم جهة التوثيق بتقدمي
تعتزم تطبيقها عند وجود املخالفات.
ُ
� -8أن ت�ضمن جهة التوثيق �أن �إجراءات احليطة والرقابة قد طبقت على امل ِن ِتجني اخلا�ضعني ملراقبتها.
 -9عند ف�شل جهة التوثيق يف القيام باملهام التي فو�ضت بها ،فعلى ال�سلطة املخت�صة �سحب املوافقة على الرتخي�ص.
 -10على جهة التوثيق �أن ت�سمح بالو�صول �إىل مكاتبها ومن�ش�أتها وتقدمي �أية معلومات �أو م�ساعدة تعتربها ال�سلطة
املخت�صة�ضرورية للوفاء بالتزاماتها:
�أ� .أن تكون �ضوابطها مو�ضوعية وم�ستقلة.
ب .التحقق من فعالية �أعمالها التوثيقية.
ج .معرفة �أي خمالفات �أو جتاوزات �إن وجدت وتطبيق الإجراءات الت�صحيحية لها.

المادة 11

آلية المراقبة

على جهات التوثيق االحتفاظ بقائمة حمدثة تت�ضمن �أ�سماء وعناوين ُ
امل ِن ِتجني امل�سجلني لديها كما يجب �أن تكون هذه
القائمة متاحة لدى الأطراف املعنية.
ُ
نّ
ميكن لل�سلطة املخت�صة عند ال�ضرورة �أن تعي �أو حتدد قواعد الإج��راءات املتبعة يف تقدمي التفا�صيل املتعلقة باملعلومات
املطلوبة املت�ضمنة يف الإخطار.
ُ
بحد �أق�صاه نهاية �شهر فرباير من كل �سنة على جهة التوثيق تزويد ال�سلطة املخت�صة بقائمة امل ِن ِتجني الذين حتت رقابتهم
عند نهاية �شهر دي�سمرب من العام ال�سابق وذلك مع تقرير موجز للأن�شطة الرقابية التي ُنفذت خالل ذلك العام.

20

الفصل الخامس
معايير ومواصفات مدخالت
الزراعة العضوية
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المادة 12

ضوابط المدخالت المسموح باستخدامها في نظام
الزراعة العضوية

ً
طبقا لأحكام الالئحة املتعلقة بالطرح يف ال�سوق.
 -1ا�ستعمال هذه املدخالت
� -2أن تكون املدخالت مطابقة لهذه الالئحة.
� -3أن يكون املدخل �ضروريا ل�ضمان الإنتاج امل�ستدام و�ضروريا للمحافظة على كمية ونوعية املنتج.
 -4يدعم وي�ساند ويحافظ على البيئة ويعزز ال�سالمة ال�صحية والغذائية الب�شرية.
 -5يدعم ويح�سن الأ�ساليب الزراعية الع�ضوية واحلفاظ على جودة املنتجات.
ُ -6املدخل امل�ستخدم يف الزراعة الع�ضوية يتوافق مع اجلوانب االجتماعية واالقت�صادية والأخالقية للم�ستهلك.
� -7أن تكون املدخالت من موارد طبيعية مثل املواد امل�ستخرجة من املناجم واملوجودة طبيعيا �أو عندما يكون م�صدرها مواد
طبيعية من �أ�صل حيواين �أو نباتي �أو معدين �أو �أحياء دقيقة وتعر�ضت املكونات لعمليات ميكانيكية �أو فيزيائية �أو حيوية
�أو �أنزميية �أو عمليات كيميائية مقيدة فقط ح�سب املواد امل�صرح با�ستخدامها بهذه الالئحة.
 -8يحظر ب�شكل عام املواد امل�صنعة من املواد غري املتجددة.
 -9حظر املدخالت التي مت احل�صول عليها بوا�سطة الو�سائل ال�ضارة بالبيئة.
 -10حظر املدخالت التي حتتوي على م�ستويات عالية من امللوثات البيئية كاملعادن الثقيلة والنظائر امل�شعة ومتبقيات
املبيدات وغريها من امللوثات.
� -11أال تكون مكونات املدخل معدلة وراثيا �أو مكوناته م�شتقة من مواد معدلة وراثياً.
� -12أن يكون املنتج النهائي للمدخل خايل من امل�سببات املر�ضية (الفطرية والبكتريية والفريو�سية والنيماتودية وغريها من
امل�سببات) ال�ضارة بالنبات.
� -13أن يكون املنتج النهائي للمدخل خايل من الآفات احل�شرية واحليوانية وبذور احل�شائ�ش.
 -14يحظر ا�ستخدام املواد املنتجة بتقنية اجلزيئات املتناهية ال�صغر (تقنية النانو).

المادة 13

ضوابط مكافحة الحشائش واألعشاب الضارة

يقوم ُ
امل ِنتج ب��إزال��ة احل�شائ�ش والأع�شاب ال�ضارة باختيار دورة زراعية غري مالئمة للح�شائ�ش �أو تغطية الرتبة باملخلفات
الع�ضوية مثل �سعف النخيل والق�ش والتنب وغريها �أو بالطرق امليكانيكية مثل �إزال��ة احل�شائ�ش والأع�شاب باحلرث الآيل
وتقليب الرتبة �أو بالطرق الفيزيائية مثل ا�ستخدام اللهب �أو ت�شمي�س الرتبة يف ف�صل ال�صيف ،ويلتزم ُ
امل ِنتج با�ستخدام املواد
الواردة يف قائمة املواد امل�صرح با�ستخدامها فيما يتعلق مبكافحة احل�شائ�ش والأع�شاب ال�ضارة يف وحدة الإنتاج.

المادة 14

22

ضوابط مكافحة اآلفات واألمراض

 -1يلتزم ُ
امل ِنتج بعدم ا�ستخدام �أي مواد ت�شكل خطر ًا على �صحة الإن�سان �أو احليوان �أو النبات عند مكافحة الأمرا�ض والآفات
يف وحدة الإنتاج.
� -2أن تكون املواد امل�ستخدمة يف مكافحة الآفات والأمرا�ض غري قابلة لالمت�صا�ص داخل النبات وتعمل من اخلارج.
� -3أن تكون املواد امل�ستخدمة غري قابلة للرتاكم يف الرتبة يف وحدة الإنتاج.
 -4يجوز للمُ نتج �إتباع طرق املكافحة امليكانيكية وامل�صائد واحلواجز وال�ضوء وال�صوت.
ً
وفقا ل�شروط و�ضوابط ا�ستخدام التعقيم ال�شم�سي بالزراعة
 -5يجوز للمُ نتج �إتباع طرق التعقيم بالبخار والتعقيم ال�شم�سي
الع�ضوية.
 -6تكون عملية مكافحة الأم��را���ض والآف ��ات ب�إتباع ط��رق تربية الأع ��داء الطبيعية ل�ل�آف��ات مب��ا يف ذل��ك �إط�ل�اق املفرت�سات
والطفيليات ملكافحة الأمرا�ض والآفات.
 -7ا�ستخدام مركبات ومواد وقاية الأمرا�ض والآفات كما ورد يف حملق .4

الفصل السادس
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المادة 15

معايير اإلنتاج العضوي

ً
وفقا للمتطلبات التي تنطبق على الإن�ت��اج الع�ضوي ،وميكن تق�سيم احليازة �إىل وح��دات
�أن ت��دار كامل احليازة الزراعية
منف�صلة وا�ضحة ب�شكل تام عن بع�ضها البع�ض والتي ال تدار جميعها حتت �إدارة الإنتاج الع�ضوي ،وفيما يتعلق باحليوانات
ميكن تربية �أنواع خمتلفة منها ،وفيما يخ�ص الأحياء املائية ميكن تربية نف�س الأنواع �شريطة �أن يكون هناك ما يكفي من
ف�صل وا�ضح بني مواقع الإنتاج،وفيما يخ�ص النباتات ميكن زراعة �أ�صناف خمتلفة منها ب�شرط �سهولة التفرقة بينها ،ويف
حالة �أن جميع وحدات احليازة غري م�ستخدمة للإنتاج الع�ضوي فعلى ُ
امل ِنتج العامل �أن يُ بقي الأر�ض واحليوانات واملنتجات
الع�ضوية منف�صلة عن الوحدات غري الع�ضوية وحتفظ بياناتها يف �سجالت منا�سبة لإي�ضاح الف�صل.

المادة 16

معايير اإلنتاج النباتي

ت�سري القواعد التالية على الإنتاج النباتي الع�ضوي:
� -1أن ي�ستخدم الإنتاج النباتي الع�ضوي ممار�سات احلراثة والزراعة التي حتافظ على خ�صوبة الرتبة وحت�سن من ا�ستقرارها
وحتافظ على التنوع احليوي فيها ،ومتنع ان�ضغاط وتعرية الرتبة.
 -2املحافظة على خ�صوبة الرتبة ون�شاطها احليوي وزيادتها وذلك بتطبيق الدورة الزراعية ال�سنوية متعددة املحا�صيل والتي
تت�ضمن البقوليات ،وعند �إ�ضافة روث املوا�شي �أو املواد الع�ضوية املتخمرة يف�ضل �أن تكون من م�صدر ع�ضوي �أو غري مكثف
وفق ال�شروط التالية:
وراثيا �أو مكونات م�شتقة من مواد معدلة وراثياً.
ً
ُ
�أ� .أال تكون مكونات املدخل معدلة
ً
ُ
ب .تقدمي �إقرار بعدم وجود كائنات معدلة وراثيا �أو م�شتقاتها يف املدخل وتقدمي �شهادة تثبت ذلك.
ج� .أال يوجد يف مكونات املدخل متبقيات �سامة وتقدمي حتليل يثبت ذلك.
د .تمُ نع املخلفات احليوانية ال�سائلة واملواد الع�ضوية املخمرة مبا يف ذلك خملفات الدواجن التي م�صدرها تربية
مكثفة.
هـ .تمُ نع املخلفات احليوانية املجففة وخملفات الدواجن املجففة التي م�صدرها تربية مكثفة.
 -3ي�سمح با�ستخدام التجهيزات احليوية.
 -4ي�سمح فقط با�ستعمال الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة امل�صرح با�ستخدامها يف الإنتاج الع�ضوي وفقا لهذه الالئحة كما ورد
يف ملحق .3
 -5ال ي�سمح با�ستخدام الأ�سمدة النيرتوجينية املعدنية.
 -6يحظر ا�ستخدام �أغطية الرتبة امل�صنعة وي�سمح با�ستخدام املواد القابلة للتحلل احليوي.
 -7جميع التقنيات امل�ستخدمة يف الإنتاج النباتي يجب �أن متنع �أو تقلل من �أي م�ساهمة يف تلوث البيئة.
 -8ملنع ال�ضرر الناجت من الآفات والأمرا�ض والأع�شاب يجب �أن يعتمد يف الأ�سا�س على الوقاية با�ستخدام الأعداء الطبيعية واختيار
الأنواع والأ�صناف النباتية املقاومة والدورة الزراعية والتقنيات الزراعية والعمليات احلرارية.
 -9يف حالة وجود خطر على املح�صول ،ميكن فقط ا�ستعمال منتجات وقاية النبات التي قد �صرح با�ستخدامها يف الإنتاج
ً
وفقا لهذه الالئحة.
الع�ضوي
 -10ا�ستخدام البذور ومواد الإكثار اخل�ضري املنتجة ع�ضوياً.
ً
كيميائيا.
 -11يحظر ا�ستخدام البذور املعاملة
 -12يف حالة �إنتاج البذور وم��واد الإكثار اخل�ضري فيجب �أن تكون النباتات الأميه يف البذور ونباتات امل�صدر مل��واد الإكثار
اخل�ضري منتجة ً
وفقا للمواد املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة ملدة ال تقل عن جيل واحد او مو�سمني يف املحا�صيل املعمرة.
� -13أن تكون مواد التنظيف والتطهري امل�ستخدمة يف الإنتاج النباتي هي فقط تلك امل�صرح با�ستعمالها يف الإنتاج الع�ضوي
ً
وفقا لهذه الالئحة كما ورد يف ملحق .5
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ً
وفقا لهذه الالئحة بعد قيام جهة التوثيق
 -14ي�سمح بالزراعة املائية �إذا مت ا�ستخدام املواد امل�صرح بها يف الإنتاج الع�ضوي
ً
وفقا لهذه الالئحة.
بالت�أكد من مطابقة �إجراءات ممار�سات الإنتاج الع�ضوي
ً
طبيعيا يف املناطق الطبيعية والغابات واملناطق الزراعية تعترب طريقة
 -15جمع النباتات الربية �أو (�أجزاء منها) ،النامية
�إنتاج ع�ضوي ب�شرط:
�أ� .أن تلك املناطق مل تتلقى �أي معامالت تذكر مبواد غري املواد امل�صرح با�ستخدامها يف الإنتاج الع�ضوي وذلك لفرتة
ال تقل عن ثالث �سنوات قبل جمعها كما ورد يف هذه الالئحة.
ب� .أال يكون اجلمع جائر بحيث ي�ؤثر على ا�ستقرار املنبت الطبيعي �أو احلفاظ على الأنواع يف منطقة اجلمع.

المادة 17

معايير إنتاج الماشية

ت�سري القواعد التالية على �إنتاج املا�شية:
 -1من�ش�أ احليوانات:
�أ .املا�شية الع�ضوية يجب �أن تكون ولدت ون�ش�أت يف احليازات الع�ضوية با�ستثناء ما خ�ص�ص لأغرا�ض التنا�سل.
ب .لأغرا�ض التنا�سل ،ميكن جلب احليوانات التي كانت تربيتها غري ع�ضوية واملحافظة عليها يف احليازة حتت حاالت
معينة ومثل هذه احليوانات ومنتجاتها ميكن �أن تعترب ع�ضوية بعد اكتمال فرتة التحول.
ج .احليوانات املوجودة يف احليازة من بداية فرتة التحول ميكن �أن تعترب هي ومنتجاتها ع�ضوية بعد االمتثال
لفرتة التحول.
 -2العمر املحدد لدخول احليوانات فرتة التحول:
�أ .تربى الثدييات �صغرية العمر بعد الفطام مبا�شرة عند تكوين قطيع لأول مرة بالتوافق مع هذه الالئحة وتطبق
القيود التالية يف نف�س التاريخ الذي تدخل احليوانات �إىل القطيع:
• يف حالة �صغار الإبل والبقر يجب �أن يكون العمر �أقل من  180يوم.
• يف حالة �صغار الأغنام يجب �أن يكون عمرها �أقل من  60يوم.
ً
ب .تربى ذكور الثدييات البالغة والإناث غري الع�ضوية التي مل حتمل ومل تلد لتجديد القطيع وفقا لهذه الالئحة
على �أن يخ�ضع عدد الإناث �إىل القيود التالية:
• كحد �أق�صى  %10من القطيع يف حالة الأبقار والإبل و %20يف حالة الأغنام.
• ميكن �إ�ضافة حيوان غري ع�ضوي واحد لقطيع البقر �أو الإبل �إذا كان عددها �أقل من  10ويف الأغنام التي
�أقل من خم�سة ي�ضاف واحد يف العام الواحد.
ج .يجوز زيادة الن�سب املئوية امل�شار �إليها يف الفقرة (ب) حتى  %40بعد موافقة ال�سلطة املخت�صة يف احلاالت التالية:
• عند �إجراء تو�سع رئي�س يف املزرعة.
• عند تغيري ال�سالالت.
• عند تخ�صي�ص ن�شاط حيواين جديد.
• عندما يكون هناك خطر من فقدان ال�سالالت ،ال ي�شرتط �أن تكون حيوانات هذه ال�سالالت بال�ضرورة
مل حتمل ومل تلد.
 -3فرتة التحول للحيوانات ح�سب النوع:
�أ .فرتة التحول للأبقار والإبل لإنتاج احلليب تكون � 6أ�شهر.
ب .فرتة التحول للأبقار والإبل لإنتاج اللحم تكون � 12شهراً.
ج .فرتة التحول للأغنام لإنتاج احلليب �أو اللحم تكون � 6أ�شهر.
 -4عمليات الرتبية وظروف احلظائر:
ً
ً
�أ� .أن توفر ممار�سات الرتبية احتياجات منو احليوانات ف�سيولوجيا و�سلوكيا مبا فيها ظروف احلظائر وم�ساحاتها
كما ورد يف ملحق .7
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ب .يكون للما�شية �إمكانية دائمة للو�صول �إىل مناطق مظللة �إ�ضافة �إىل املناطق املفتوحة متى ما �سمحت ظروف
الطق�س والأر�ض.
ج .يجب احلد من الرعي اجلائر.
د .يجب �أن ُتف�صل املا�شية الع�ضوية عن غريها من املوا�شي،وميكن ان ي�سمح للما�شية الع�ضوية بالرعي يف �أر�ض
�شرط �أن تكون املراعي عوُ ملت فقط مبواد م�صرحٌ بها يف الإنتاج الع�ضوي لفرتة ال تقل عن ثالثة �سنوات.
هـ .يُ حظر ربط �أو عزل املا�شية �إال �إذا كان ذلك حليوانات ب�شكل منفرد ولفرتة زمنية حمدودة ،على �أن يكون له مربر
يتعلق بال�سالمة والرعاية �أو لأ�سباب بيطرية.
و .تقليل املدة الزمنية املخ�ص�صة لنقل املا�شية.
ز .تقليل معاناة احليوان للحد الأدنى ،مبا يف ذلك الت�شويه طوال فرتة حياة احليوان.
ح .ل�ضمان �سالمة احليوانات الع�ضوية هناك تدابري يجب االلتزام بها �أثناء احلركة والتداول والذبح.
ً
جروحا مثل املج�سات الكهربائية واملحفزات واملهدئات.
ط .يُ حظر ا�ستخدام الأدوات التي ت�سبب
 -5التنا�سل:
�أ .ت�ستخدم الطرق الطبيعية للتنا�سل كما ي�سمح بالتلقيح اال�صطناعي.
ب .ال ي�سمح با�ستخدام الهرمونات �أو املواد املماثلة يف عملية التنا�سل.
ج .اختيار ال�سالالت املنا�سبة التي تتالئم مع الظروف املحلية وال حتتاج التدخل من الإن�سان عند الوالدة.
 -6التغذية:
�أ .يو�ضع يف املقام الأول احل�صول على علف املا�شية من م�صدر ع�ضوي.
ب .تغذية املوا�شي بالأعالف الع�ضوية التي تلبي االحتياجات الغذائية للحيوان يف خمتلف مراحل النمو ،وميكن
�أن حتتوي العليقة على علف من حيازات يف مرحلة التحول �إىل الزراعة الع�ضوية.
ج .مكونات الأعالف غري الع�ضوية من م�صادر نباتية �أو م�صادر حيوانية �أو معدنية وم�ضافات الأعالف وبع�ض املواد
امل�ستخدمة يف تغذية احليوان وم�ساعدات الت�صنيع ،ي�سمح با�ستخدامها فقط �إذا كان قد �صرح با�ستخدامها يف
الإنتاج الع�ضوي كما ورد يف ملحق.5
د .ي�سمح با�ستخدام ن�سبة حمدودة من العلف غري الع�ضوي من �أ�صل نباتي وحيواين عندما ال ميكن توفري علف
ع�ضوي للما�شية ،واحلد الأق�صى بالن�سبة املئوية للعلف غري الع�ضوي امل�صرح با�ستخدامه لتغذية املا�شية يكون
كالتايل:
•  %20لفرتة � 24شهر من تطبيق هذه الالئحة.
•  %10لفرتة ال تتعدى � 36شهر من تطبيق هذه الالئحة.
•  %5لفرتة ال تتعدى � 48شهر من تطبيق هذه الالئحة.
ويجب ح�ساب هذه الأرقام ب�شكل �سنوي كن�سبة مئوية من املادة اجلافة للعلف من �أ�صل زراعي ،و�أن يكون احلد الأق�صى للن�سبة
املئوية امل�صرح بها للعلف غري الع�ضوي يف احل�صة اليومية  %25حم�سوبة على �أ�سا�س ن�سبة مئوية من املادة اجلافة ويجب �أن
يحتفظ امل�شغل بدليل م�ستندي عند احلاجة ال�ستخدام هذا ال�شرط.
هـ .ال ي�سمح با�ستخدام حمفزات النمو والأحما�ض الأمينية امل�صنعة.
و .فرتة الفطام ل�صغار الثدييات � 3أ�شهر كحد �أدنى للبقر والإبل و 45يوم للغنم واملاعز ،و�أن تتغذى كل الثدييات
ال�صغرية على حليب الأمهات ك�أف�ضلية عن احلليب من م�صادر طبيعية �أخرى.
ز .يحظر ا�ستخدام خملفات الذبح �أو �أي �إفرازات من احليوانات يف تغذية املا�شية.
ح .يف حالة �آكالت الأع�شاب ،فيما عدا الفرتة من كل عام التي تكون فيها احليوانات يف حالة الرتي�ض يف املرعى ،يجب �أن
ي�أتي  %50من العلف على الأقل من وحدة املزرعة نف�سها ويف حالة عدم جدوى ذلك يتم �إنتاجه بالتعاون مع املزارع
الع�ضوية الأخرى يف نف�س املنطقة ،وخالل فرتة الرعي يجوز رعي احليوانات على �أر�ض غري ع�ضوية عند حتركها على
الأقدام من منطقة رعي �إىل �أخرى ،وميكن تناول العلف غري الع�ضوي يف �شكل ح�شائ�ش وغطاء �أخ�ضر �آخر الذي ترعى
فيها احليوانات ،كما يجب �آال تتعدى %10من احل�صة العلقية الكلية يف كل عام ويجب ح�ساب هذا الرقم كن�سبة مئوية
من املادة اجلافة ملواد العلف من �أ�صل زراعي.
ط� .أن تتغذى �صغار الثدييات على احلليب الطبيعي.

 -7وقاية من الأمرا�ض والعالج البيطري:
�أ .يعتمد تفادي املر�ض على �أ�سا�س اختيار ال�ساللة املنا�سبة واالنتقاء الوراثي وممار�سات �إدارة الرتبية ال�سليمة
والأعالف عالية اجلودة وحرية احلركة وكثافة القطيع املنا�سبة واحلظائر الكافية واملالئمة مع املحافظة على
الظروف ال�صحية اجليدة.
ً
ب .يعالج املر�ض ً
فورا لتجنب معاناة احليوان ويجوز ا�ستخدام منتجات الطب البيطري التقليدي امل�صنع كيميائيا مبا يف
ذلك امل�ضادات احليوية عند ال�ضرورة وحتت ظروف �صارمة ،وذلك عندما ي�صعب ا�ستخدام �أدوية العالج النباتي �أو الطب البديل .وتكون
فرتة التحرمي �ضعف ماهي عليه يف الإنتاج التقليدي.
ج .ي�سمح با�ستخدام اللقاحات البيطرية.
 -8التنظيف والتطهري:
ميكن ا�ستخدام منتجات التنظيف والتطهري يف املباين ومن�ش�آت الرثوة احليوانية فقط �إذا كان قد �سمح با�ستخدامها يف
الإنتاج الع�ضوي كما ورد يف ملحق .5
ً
 -9يحظر ا�ستخدام الكائنات احلية املعدلة وراثيا ومنتجاتها.

المادة 18

معايير إنتاج الدواجن

ت�سري القواعد التالية على �إنتاج الدواجن:
 -1الرتبية:
�أن تكون تربية الدواجن املخ�ص�صة للإنتاج الع�ضوي يف مناطق مك�شوفة معر�ضة للهواء النقي وال يجوز تربية الدواجن
يف �أقفا�ص داخل وحدات الإنتاج ،مع مراعاة التايل:
�أ .اختيار ال�سالالت املت�أقلمة.
ب� .أن تكون ال�صي�صان الع�ضوية موثقة من جهة التوثيق.
ً
متاما ميكن ا�ستخدام ال�صي�صان غري الع�ضوية �شرط �أن يكون عمرها �أقل من
ج� .إذا كانت ال�صي�صان الع�ضوية غري متوفرة
يومني وتكون فرتة التحول لإنتاج البي�ض �ستة �أ�سابيع ولإنتاج اللحم ع�شرة �أ�سابيع.
 -2التغذية:
�أ .يجب �أن تكون تغذية الدواجن من م�صادر ع�ضوية.
ب .ي�سمح بالتغذية من م�صادر غري ع�ضوية مبا ال يتجاوز .%5
ج .الي�سمح با�ستخدام الأحما�ض الأمينية اال�صطناعية.
د .ال ي� ��� �س� �م ��ح ب� ��ا� � �س � �ت � �خ� ��دام امل � � �� � � �ض� � ��ادات احل� � �ي � ��وي � ��ة ك � �م � �ح � �ف� ��زات ل� �ل� �ن� �م ��و وامل � �ن � �ت � �ج � ��ات امل� � �ع � ��دل � ��ة وراث � � �ي� � ��اً
والـ( Coccidiostaticمادة ت�ضاف للعلف �ضد طفيل الكوك�سيديا).
هـ .يجوز ا�ستخدام املواد العلفية امل�سموح بها وفق ملحق .5
و .ال ي�سمح بالإطعام الق�سري.
 -3ال�صحة والرعاية:
�أ .ال ي�سمح بالعالج الوقائي.
ب .يعالج املر�ض فور ًا لتجنب معاناة الطري ويجوز ا�ستخدام منتجات الطب البيطري التقليدي امل�صنع كيميائياً
مبا يف ذلك امل�ضادات احليوية عند ال�ضرورة وحتت ظروف �صارمة ،وذلك عندما ي�صعب ا�ستخدام �أدوية العالج
النباتي �أو الطب البديل ،وتكون فرتة التحرمي �ضعف ماهي عليه يف الإنتاج التقليدي مع توثيق ذلك.
ج .ي�سمح با�ستخدام اللقاحات البيطرية.
د .ال يجوز ت�شذيب املنقار وال ق�ص الري�ش.
 -4ظروف احلظائر:
�أ .تغطية احلظائر مبواد طبيعية من الق�ش �أو ن�شارة اخل�شب �أو الرمل �أو الأع�شاب ذات الأ�صل الطبيعي.
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ب .توفري م�ساحات كافية للطري ح�سب ما ورد يف ملحق .7
ج .توفري املراقد ب�أعداد و�أحجام تتفق مع نوع وحجم الطري.
د .تقوم جهة التوثيق بتحديد �ساعات الإ�ضاءة عند �إطالة الزمن الطبيعي خالل اليوم با�ستخدام �أ�ضواء �صناعية
ً
وفقا لنوع الطري.

المادة 19

معايير إنتاج النحل

ت�سري القواعد التالية على �إنتاج النحل الع�ضوي:
� -1سالالت النحل:
�أ .اختيار ال�سالالت املت�أقلمة مع الظروف املحلية واملقاومة للأمرا�ض.
ً
وخالفا لذلك ف�إنه يطبق عليها فرتة التحول املطلوبة.
ب� .أن تكون طوائف النحل من م�صدر ع�ضوي �أو طبيعي
ج .ي�سمح عند جتديد طوائف النحل �إدخال %25من الطرود غري الع�ضوية.
 -2مواقع خاليا النحل:
�أ .مينع ا�ستخدام املواقع غري امل�سموح بها لرتبية النحل.
ب .ت�سجيل موقع املنحل وترقيم اخلاليا بق�صد متابعتها.
ج� .أن تتوفر املوارد الطبيعية الكافية يف املوقع املخ�ص�ص للخاليا ومل ي�سبق ر�شها باملواد الكيميائية.
د� .أن تكون املوارد من �أ�صل ع�ضوي �أو طبيعي.
هـ� .أن تكون املناحل بعيدة عن م�صادر التلوث مثل :املدن ،الطرق ال�سريعة ،املطارات ،املناطق ال�صناعية ،مواقع رمي
النفايات ومواقع ال�صرف ال�صحي.
و� .إبالغ جهات التوثيق بجميع تنقالت خاليا النحل.
ز .و�ضع اخلاليا يف دائرة ال يزيد قطرها عن  3كم من م�صادر الرحيق وحبوب الرحيق وحبوب اللقاح من النباتات
العا�سلة الع�ضوية �أو الطبيعية التي مل ي�سبق معاملتها باملواد الكيميائية.
 -3التغذية:
َ
ُ
�أ� .أن توفر كميات كافية من الع�سل وحبوب اللقاح الع�ضوي �أو الطبيعي يف �آخر املو�سم وذلك لتامني التغذية يف فرتة
ال�شتاء �أو يف حالة عدم وجود م�صادر للرحيق وحبوب اللقاح.
ب� .إذا تعر�ضت اخلاليا �إىل ظروف مناخية قا�سية ميكن يف هذه احلالة ا�ستعمال الع�سل الع�ضوي امل�أخوذ من نف�س
وحدة الإنتاج ،ويف حالة عدم توفره ميكن ا�ستعمال الطبيعي �أو �شراب ال�سكر �أو دب�س التمر الع�ضوي �أو الطبيعي.
ج .ت�سجيل كل املعلومات املتعلقة بالتغذية �سواء كانت مواد ،كميات ،املواعيد ،واخلاليا التي مت تغذيتها.
د .تقدمي املعلومات اخلا�صة بالتغذية �إىل جهة التوثيق وعلى �سبيل املثال (ن��وع املنتج املغذى به – املواعيد –
الكميات – اخلاليا املغذاة).
هـ� .إذا تعر�ضت حياة اخلاليا �إىل ظروف طبيعية مناخية قا�سية ي�سمح فقط بالتغذية ال�صناعية (الغري ع�ضوية)
لفرتة حمدودة وهي من �آخر ح�صاد للع�سل وحتى (� 4-3أ�سابيع) قبل تفتح الأزهار وبداية التلقيح وتوفر الرحيق.
 -4الوقاية من الأمرا�ض:
�أ .تعتمد الوقاية من الأمرا�ض على املبادئ التالية:
 التجديد امل�ستمر للملكات. املراقبة املتوا�صلة للخاليا.ً
دوريا.
 تطهري الأدوات التجديد املنتظم لل�شمع.ب .يخ�ضع ا�ستعمال الأدوية البيطرية يف تربية النحل الع�ضوي �إىل املبادئ التالية:
 ي�شرتط �أن تكون الأدوية مرخ�صة لال�ستعمال على النطاق املحلي والدويل. -ا�ستعمال املواد امل�ستخل�صة من النباتات واملواد الطبيعية عو�ضاَ عن املواد الكيميائية امل�صنعة.
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 ا�ستعمال امل��واد الكيميائية امل�صنعة �إذا ثبت عدم ج��دوى ا�ستعمال امل��واد الأخ��رى خا�صة يف معاجلة الأمرا�ضامل�ستع�صية والتي قد ت�ؤدي �إىل تلف خاليا النحل.
 عند املعاجلة باملواد الكيميائية امل�صنعة ،تعزل خاليا النحل للمداواة طوال فرتة املعاجلة وي�شرتط تبديل ال�شمعب�شمع �آخر من �أ�صل ع�ضوي �أو طبيعي وانتظار �سنة كاملة كفرتة حتول لهذه اخلاليا املعاجلة.
ج .عند ا�ستعمال الأدوية البيطرية ي�شرتط تبليغ جهة التوثيق قبل بيع الع�سل بالنواحي التالية:
 طريقة ت�شخي�ص املر�ض ،نوعية املادة امل�ستعملة يف العالج ،طريقة وفرتة اال�ستعمال ،الفرتة النظامية. ا�ستعمال املواد امل�سموح بها واملذكورة يف هذه الالئحة يف حالة الإ�صابة بطفيل الفاروا �أو �أمرا�ض تعفن احل�ضنة.د .يف حالة الإ�صابة مبر�ض تعفن احل�ضنة الأمريكي �أو الأوروبي ف�أنه يجب حرق الأقرا�ص والرباويز امل�صابة وتعقيم
ال�صناديق بالطرق املو�صى بها.
ً
هـ .حفظ وتخزين الأقرا�ص ال�شمعية يف درجة “�صفر مئوي” بدال من التخزين مبادة الربادك�س الكيميائية.
و .العناية واملعاملة:
 مينع عند تربية النحل الع�ضوي:• الإ�ضرار باخلاليا عند جني �أو جمع منتجات النحل.
		
• �إح��داث �أي �ضرر بالنحل �أو امللكات عند ح�صاد منتجاته با�ستخدام الأم�شاط �أو ما ي�سمى بعملية
		
الك�شط.
• ا�ستعمال املنفرات الكيميائية امل�صنعة عند عمليات ا�ستخراج الع�سل.
		
 ي�سمح ب�إحالل امللكات. ي�شرتط �أخذ كل االحتياطات الالزمة عند عمليات ا�ستخراج وفرز وتخزين الع�سل. ت�سجيل كافة عمليات العناية واملعاملة للنحل يف �سجالت خا�صة لت�سهيل عملية املراقبة والتوثيق.ز .موا�صفات اخلاليا والتجهيزات امل�ستعملة:
 �أن تكون اخلاليا م�صنعة من مواد طبيعية �سواء كانت خاليا حديثة �أو بلدية تقليدية. ي�سمح با�ستعمال املواد الطبيعية داخل اخلاليا كالعكرب وال�شمع والزيوت النباتية املتطايرة. �أن تكون الأ�سا�سات ال�شمعية (�شمع النحل النقي) من م�صدر ع�ضوي �أو طبيعي. ي�سمح �أثناء فرتة التحول �أو عند بداية و�ضع اخلاليا ا�ستعمال ال�شمع غري الع�ضوي وذلك يف ظروف خا�صة �إذاثبت عدم وجود ال�شمع الع�ضوي يف ال�سوق.
 مينع ا�ستعمال الأقرا�ص التي حتتوي على ح�ضنه يف �إنتاج الع�سل. ي�سمح با�ستعمال العالج الفيزيائي مثل البخار �أو اللهب املبا�شر يف تعقيم �أدوات املنحل. ت�ستخدم فقط املواد امل�سموح بها يف هذه الالئحة حلماية التجهيزات امل�ستعملة للخاليا �ضد الكائنات ال�ضارة. ال ي�ستعمل عند تنظيف وتطهري الأدوات والتجهيز واملباين �إال املواد امل�سموح بها كما ورد يف هذه الالئحة.ح .جني الع�سل ومنتجات اخللية:
 ي�سمح عند عملية فح�ص اخلاليا وجني الع�سل ومعاجلة �إطارات ال�شمع والأقرا�ص با�ستعمال الدخان واملحروقاتالع�ضوية غري امللوثة وم�صائد النحل وتيار الهواء وجميع الطرق الفيزيائية.
 مينع ا�ستعمال املواد امل�صنعة. عند الفرز يجب �أن تكون وحدة فرز الع�سل �صاحلة حلفظ املواد الغذائية. عند التخزين مينع ا�ستعمال �صفائح املعادن �أو احلديد امل�صبوب حتى لو كانت مغلفة بال�شمع �أو مبادة العكربوا�ستعمال كل الأدوات غري املكبو�سة القابلة لت�سخني الع�سل فوق  40درجة مئوية.
 �أن تتوفر يف التجهيزات امل�ستخدمة ملواد اجلمع �أو الفرز جميع موا�صفات اجلودة املطلوبة.عند تخزين الع�سل ي�ستح�سن �أن تكون درجة احلرارة ثابتة لتجنب �إتالفه.
 عند حت�ضري حبوب اللقاح يجب �أن يتم تخفيفها على درجة حرارة اقل من  40درجه مئوية ومن امل�ستح�سن �أنيتم خزن حبوب اللقاح على درجة حرارة  5درجات مئوية.
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 عند جمع وحت�ضري الغذاء امللكي ميكن ا�ستعمال �أ�سا�سات �شمعية ا�صطناعية ومواد قابلة لإعادة اال�ستعمال. ي�شرتط تغذية الريقات بالغذاء امللكي ال�صادر من مناحل ع�ضوية. �أن تتم عملية ا�ستخال�ص الغذاء امللكي يف نف�س اليوم الذي يتم فيه �سحب �إطارات ال�شمع املحتوي على الك�ؤو�سال�شمعية.
 �إزالة الريقات قبل كل عملية جمع للغذاء امللكي. ي�شرتط ت�صفية الغذاء امللكي عند اجلمع يف �أواين غذائية ومن امل�ستح�سن �أن تكون يف �أواين من زجاج داكنة اللونحمكمة الغلق.
 تخزين الغذاء امللكي مبا�شرة بعد اجلني يف درجة حرارة �صفر درجة مئوية �إىل  5درجات حتت ال�صفر حتى اليف�سد ويتغري لونه �إىل اللون الأ�صفر.

المادة 20

معايير إنتاج األحياء المائية

ت�سري القواعد التالية على �إنتاج الأحياء املائية:
 -1من�ش�أ الأحياء املائية:
�أ .يجب �أن ت�ؤ�س�س تربية الأحياء املائية الع�ضوية على تربية جمموعة الأحياء املائية ال�صغرية النا�شئة من �أمهات
وحيازات ع�ضوية.
ب .يف حالة عدم توفر الأحياء املائية ال�صغرية النا�شئة من �أمهات ع�ضوية وحيازات ع�ضوية ميكن �إدخال �أحياء
مائية منتجة بطريقة غري ع�ضوية �إىل احليازة.
 -2ممار�سات الرتبية:
�أ .ممار�سات الرتبية مبا فيها التغذية وت�صميم املن�ش�آت والكثافة العددية للمجموعة ونوعية املياه ،يجب �أن تفي
باحتياجات منو الأحياء املائية والف�سيولوجية وال�سلوكية.
ب .يجب �أن تقلل ممار�سات الرتبية الآثار البيئية ال�سلبية للحيازات ،مبا يف ذلك هروب الأحياء املائية من املزارع
ال�سمكية.
ج .يجب �أن تف�صل الأحياء املائية الع�ضوية عن غري الع�ضوية.
د .مراعاة املحافظة على الأحياء املائية �أثناء عملية النقل.
هـ .تقليل معاناة الأحياء املائية للحد الأدنى.
 -3التنا�سل:
ال ي�ستخدم التنا�سل اال�صطناعي (حتفيز الكرومو�سومات ،التهجني اال�صطناعي ،اال�ستن�ساخ و�إنتاج �سالالت �أحادية اجلن�س).
 -4تغذية الأ�سماك والق�شريات:
�أ .يتم تغذية الأحياء املائية بالأعالف التي تلبي متطلباتها الغذائية يف خمتلف مراحل تطورها.
ب .اجلزء النباتي من العلف يجب �أن يكون � ً
أ�صال من م�صدر �إنتاج ع�ضوي وجزء العلف امل�ستمد من احليوانات
املائية يجب �أن يكون من م�صائد �أ�سماك م�ستدامة.
ج .مكونات الأع�لاف غري الع�ضوية من م�صادر نباتية �أو م�صادر حيوانية �أو معدنية وم�ضافات الأع�لاف وبع�ض
امل��واد امل�ستخدمة يف تغذية الأحياء املائية وم�ساعدات الت�صنيع ،ي�سمح با�ستخدامها فقط �إذا كان قد ُ�صرح
با�ستخدامها يف الإنتاج الع�ضوي كما ورد يف هذه الالئحة.
د .ال ي�سمح با�ستخدام حمفزات النمو والأحما�ض الأمينية امل�صنعة.
 -5الرخويات وغريها من الأنواع التي ال يغذيها الإن�سان ولكن تتغذى على العوالق الطبيعية:
�أ .الأحياء املائية التي تتغذى على الأجزاء العالقة يف املياه يجب �أن تتلقى متطلباتها الغذائية من الطبيعة فيما
عدا ال�صغار التي ُتربى يف ُ
فر َخات واحلا�ضنات.
امل ِ
ب .تكون مناطق الرتبية ذات جودة بيئية عالية.
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 -6الأمرا�ض والعالج البيطري:
�أ� .أن ت�ؤ�س�س الوقاية من الأمرا�ض للحفاظ على الأحياء املائية يف �أف�ضل الظروف املالئمة وذلك بتحديد املواقع
وت�صميم املن�ش�آت ،مبا يف ذلك �إج��راءات النظافة والتعقيم ب�صورة منتظمة لأماكن العمل واختيار القطيع
املنا�سب وكثافته ونوعية الأعالف املنا�سبة.
ب .يعالج املر�ض فور ًا لتجنب معاناة الأحياء املائية ويجوز ا�ستخدام منتجات الطب البيطري التقليدي امل�صنع
ً
كيميائيا مبا يف ذلك امل�ضادات احليوية عند ال�ضرورة وحتت ظروف �صارمة ،وذلك عندما ي�صعب ا�ستخدام
�أدوية العالج النباتي �أو الطب البديل .وتكون فرتة التحرمي �ضعف ماهي عليه يف الإنتاج التقليدي.
ج .ي�سمح با�ستخدام اللقاحات البيطرية.
 -7التنظيف والتطهري :ميكن ا�ستخدام مواد التنظيف والتطهري يف الربك والأقفا�ص واملباين واملن�ش�آت �إذا كان قد �سمح
فقط با�ستخدامها يف الإنتاج كما ورد يف ملحق .5

المادة 21

معايير إنتاج األعشاب البحرية

ً
طبيعيا يف البحر ب�أنها و�سيلة �إنتاج ع�ضوي �إذا توفرت ال�شروط
 -1يعترب جمع الأع�شاب البحرية �أو �أجزائها التي تنمو
التالية:
�أ� .أن تتمتع مناطق النمو بحالة بيئية عالية اجلودة ومنا�سبة من الناحية ال�صحية.
ب� .أال ي�ؤثر اجلمع على ا�ستقرار املنبت الطبيعي لفرتة طويلة �أو املحافظة على الأنواع يف منطقة اجلمع.
 -2لزراعة الأع�شاب البحرية:
�أ .يجب �أن ت�ستخدم ممار�سات اال�ستدامة يف جميع مراحل الإنتاج ،ابتدا ًء من مرحلة جمع الأع�شاب البحرية
ال�صغرية وحتى احل�صاد ،للمحافظة على مجُ مع جيني وا�سع.
ب .يجب �أن يتم جمع الأع�شاب البحرية ال�صغرية املوجودة يف الطبيعة ب�شكل منتظم لإمداد املخزون املزرعي ب�شكل
م�ستدمي.
ج .ال ت�ستخدم الأ�سمدة �إال يف املن�ش�آت الداخلية �شرط �أن يكون م�صرح با�ستخدامها يف الإنتاج الع�ضوي كما ورد يف
هذه الالئحة.
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الفصل السابـــع
إنتاج األغذية المصنعة
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المادة22

معايير إنتاج األغذية المصنعة

� -1إنتاج الأغذية الع�ضوية امل�صنعة يجب �أن يف�صل يف الزمان واملكان عن �إنتاج الأغذية غري الع�ضوية امل�صنعة.
 -2تطبق ال�شروط التالية على مكونات الأغذية الع�ضوية امل�صنعة:
�أ .يجب �أن ي�صنع املنتج من مكونات زراعية امل�صدر ولتحديد ما �إذا كان املنتج �صنع يف الأ�سا�س من مكونات زراعية
امل�صدر فال ي�ؤخذ يف االعتبار امل�ضافات من املياه وملح الطعام.
ب .لأغرا�ض غذائية حمددة ي�سمح فقط با�ستخدام امل�ضافات ومُ عينات الت�صنيع والنكهات واملاء وامللح وم�ستح�ضرات
الكائنات املجهرية والإنزميات ،واملعادن والعنا�صر النادرة والفيتامينات وكذلك الأحما�ض الأمينية وغريها من
املغذيات الدقيقة يف مواد الغذاء والتي ي�سمح با�ستخدامها يف احلاالت اخلا�صة كما ورد يف ملحق .6
ً
م�صرحا با�ستخدامها يف الإنتاج الع�ضوي كما ورد
ج .ميكن فقط ا�ستخدام املكونات الزراعية غري الع�ضوية �إذا كان
يف ملحق .6
د .يحظر ا�ستخدام الإ�شعاع امل�ؤين يف معاملة الأغذية �أو الأعالف الع�ضوية� ،أو املواد اخلام امل�ستخدمة يف الغذاء �أو
العلف الع�ضوي.
ً
هـ .ال ت�ستخدم الكائنات احلية املعدلة وراثيا ومنتجاتها يف الإنتاج الع�ضوي للغذاء والعلف وامل�ضافات �أو م�ساعدات
الت�صنيع.

المادة 23

المعايير المتعلقة باستخدام الخميرة

ً
م�صرحا با�ستخدامها يف الإنتاج الع�ضوي كما ورد يف ملحق .6
ميكن فقط ا�ستخدام اخلمائر غري الع�ضوية �إذا كان

المادة 24

معايير المنتجات والمواد المتعلقة في التصنيع

 -1الت�صاريح وال�شروط واملحددات اخلا�صة با�ستخدام املنتجات واملواد يف الإنتاج الع�ضوي يجب �أن ُتن�شر من قبل ال�سلطة
املخت�صة يف قائمة حمددة كما ورد يف ملحق .6
 -2طلب التعديل �أو ال�سحب للمنتجات �أو املواد امل�صادق عليها يف الفقرة ال�سابقة يجب �أن يوجه �إىل ال�سلطة املخت�صة وعليها
ن�شر القرارات املتعلقة بذلك.

34

الفصل الثامـــن
المـــرونـــــة
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المادة 25

المعايير االستثنائية في اإلنتاج

 -1يجوز لل�سلطة املخت�صة وفقا للأهداف والأ�سا�سيات ذات العالقة منح ا�ستثناءات من قواعد الإنتاج.
 -2يجب �أن تبقى اال�ستثناءات عند احلد الأدنى ،وعند احلاجة تكون حمدودة الزمن وتعطى يف احلاالت التالية:
	�أ .عند ال�ضرورة ل�ضمان بدء �أو للحفاظ على الإنتاج الع�ضوي يف احليازات التي تواجه ظروف مناخية �أو جغرافية
�أو هيكلية غري منا�سبة.
ب .عند ال�ضرورة ول�ضمان احل�صول على الأعالف واحليوانات احلية وغريها من مدخالت املزرعة ،وذلك يف حالة
عدم توفرها ب�شكل ع�ضوي يف الأ�سواق.
ج .يف حالة عدم توفر بذور ع�ضوية ميكن ا�ستخدام بذور تقليدية غري معاملة كيميائياً.
د .عند ال�ضرورة ميكن احل�صول على مكونات من �أ�صل زراعي غري ع�ضوي ،عندما ال تتوفر مثل هذه املكونات يف
�شكل ع�ضوي يف الأ�سواق.
هـ .عند ال�ضرورة حلل م�شكالت حمدودة تتعلق ب�إدارة الرثوة احليوانية الع�ضوية.
و .عند اتخاذ تدابري م�ؤقتة و�ضرورية ميكن ال�سماح مبوا�صلة و�إعادة الإنتاج الع�ضوي يف حالة الظروف القا�سية.
ً
متطلبا على �أ�سا�س الأنظمة املعمول بها
ز .عندما يكون ا�ستخدام امل�ضافات الغذائية �أو غريها من املواد الأخرى
باململكة.
ح .يف احلاالت الطارئة مثل الفي�ضانات وغريها ميكن تغذية احليوانات على �أعالف غري ع�ضوية ملدة حمدودة بدون
ن�سب معينة.

36

الفصل التاســع
الملصقات
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المادة 26

استخدام المصطلحات الخاصة باإلنتاج العضوي

 -1يعترب املل�صق املوجود على املنتج مرجع لطريقة الإنتاج املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة ،وميكن ا�ستعمال امل�صطلحات
ً
وفقا للمتطلبات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة:
التالية يف املل�صق والدعاية فقط و�إذا كانت جميع املكونات منتجة
بالعـ ـ ــربي :ع�ضوي
بالإجنليزيOrganic :
بالفرن�سـيBiologique :
بالإيطال ــيBiologic :
بالأملانـ ــيBio :
بالإ�سبان ــيEcológica :
بالرتك ـ ـ ــيOrganik :
 -2يجوز ت�سويق املنتجات �أثناء فرتة التحول من الإنتاج التقليدي �إىل الإنتاج الع�ضوي بعد الت�سجيل مع جهة التوثيق
معتمدة حتت م�سمى “منتج حتت التحول”.
 -3ال ت�ستخدم امل�صطلحات الع�ضوية يف املل�صقات �أو الدعاية �أو وثائق الت�سويق للمنتج الذي ال يفي مبتطلبات هذه الالئحة.
ً
وفقا ملا يلي:
 -4بالن�سبة للأغذية امل�صنعة ميكن ا�ستخدام امل�صطلحات الع�ضوية
�أ .يف و�صف املبيعات ي�شرتط �أن يكون  %95من وزن مكوناتها على الأقل ذات �أ�صل زراعي ع�ضوي.
ً
وفقا لهذه الالئحة.
ب .ميكن حتديد ن�سب املكونات الع�ضوية يف قائمة مكونات املنتج الع�ضوي
 -5تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة املنتجات الع�ضوية ملواد هذه الالئحة بالإ�ضافة للوائح الفنية
واملوا�صفات الغذائية املعتمدة لدى الهيئة.

المادة 27

بطاقة البيانات الخاصة بالمدخالت والمنتجات
العضوية والشروط المنظمة الستخدامها

�أن يو�ضع على املدخل او املنتج الع�ضوي بطاقة متيزه عن غريه باللغة العربية وعند ا�ستعمال لغة �أخرى تكون جميع البيانات
مطابقة للبيانات املكتوبة باللغة العربية:
 -1ا�سم ُ
املدخل او املنتج ورقم جهة الإنتاج ومكانها وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء ال�صالحية.
 -2ا�سم وعنوان ال�شركة املنتجة وامل�صدرة وامل�ستوردة.
ً
 -3يجب ذكر جميع مكونات املدخل او املنتج الع�ضوي مرتبة تنازليا ح�سب ن�سبة كل منها(وزن /وزن) وقت الت�صنيع وت�ستثنى
من ذلك املواد التي تتكون من مكون واحد.
 -4ا�سم �أورقم �أو �شعار الت�سجيل جلهة التوثيق التي �أ�صدرت �شهادة املنتج الع�ضوي.
 -5بيان �أن املدخل ي�سمح با�ستخدامه يف الإنتاج الع�ضوي �إذا كان خم�ص�ص لال�ستخدام كمدخل ع�ضوي.
� -6إذا كانت ن�سبة املكونات الع�ضوية � %95أو �أكرث (بخالف املاء وامللح) يكتب عليه منتج ع�ضوي� ،أما �إذا كانت ن�سبة املكونات
الع�ضوية اقل من  %95فان املنتج غري ع�ضوي.
 -7تتخذ ال�سلطة املخت�صة التدابري الالزمة بالتن�سيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ال�سعودية لإدراجها �ضمن �شروطها
ومتطلباتها وعلى جميع ماله عالقة باملنتجات الع�ضوية وت�صنيعها.

38

المادة 28

استخدام الملصقات والعالمات التجارية

يلتزم كل مُ ِنتج �أو وحدة الإنتاج بو�ضع مل�صق يحتوي على �شعار الإنتاج الع�ضوي كما ميكنه و�ضع ال�شعار اخلا�ص به �أو بها
لتمييز منتجه او منتجها.

المادة 29

التعليمات اإللزامية والمتطلبات الخاصة بالملصقات

 -1يجب �أن يو�ضع �أ�سم �أو رقم الت�سجيل �أو �شعارجهة التوثيق اخلا�ضع لها املنتج يف �آخر مرحلة من مراحل الإنتاج على
املل�صق.
 -2املتطلبات اخلا�صة باملل�صقات:
ً
	�أ .ي�ستخدم ال�شعار الوطني ال�سعودي للمنتجات الع�ضوية املنتجة وفقا لهذه الالئحة.
ب� .أن يحتوي املل�صق على كامل املكونات.
ج .ال ي�ستخدم ال�شعار الوطني ال�سعودي للمنتجات الع�ضوية على املنتجات امل�صنعة التي تكون مكوناتها الع�ضوية
اقل من .%95
د� .أن يحتوي املل�صق على ا�سم املنتج.
هـ .يجب �أن تو�ضع التعليمات يف مكان وا�ضح وتكون �سهلة الر�ؤية ومقروءة ويتعذر �إزالتها.
 -3تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة املنتجات الع�ضوية ملواد هذه الالئحة بالإ�ضافة للوائح الفنية
واملوا�صفات الغذائية املعتمدة لدى الهيئة بخ�صو�ص املل�صقات.

المادة 30

الشعار الوطني السعودي للمدخالت والمنتجات العضوية

 -1ال�شعار الوطني ال�سعودي ملدخالت الإنتاج الع�ضوي:
	�أ .يجب و�ضع ال�شعار الوطني ملدخالت الإنتاج الع�ضوي املو�ضح يف ملحق  1على العبوات واملعرو�ضات و�إعالنات
املدخالت التي ت�ستويف متطلبات هذه الالئحة.
ب .ال ي�سمح با�ستعمال ال�شعار الوطني ملدخالت الإنتاج الع�ضوي يف حالة عدم الت�سجيل لدى اجلهة املخت�صة �أو
عدم املطابقة ملتطلبات هذه الالئحة.
ج .يجب االلتزام مبقا�سات و�شكل ال�شعار الوطني ملدخالت الإنتاج الع�ضوي و�ألوانه ودرجاتها كما هي يف ملحق 1
كما ميكن ا�ستخدام �صورة ال�شعار.
 -2ال�شعار الوطني ال�سعودي للمنتجات الع�ضوية:
	�أ .يجب و�ضع ال�شعار الوطني للمنتجات الع�ضوية املو�ضح يف ملحق  2على املل�صقات واملعرو�ضات والإعالنات
للمنتجات التي ت�ستويف متطلبات هذه الالئحة.
ب .ال ي�سمح با�ستعمال ال�شعار الوطني للمنتجات الع�ضوية يف حالة املنتجات التي حتت التحول.
ً
ُ
َ
ج .يجب �أن يو�ضع ال�شعار الوطني ال�سعودي املو�ضح يف ملحق  2على املنتجات الع�ضوية املنتجة حمليا بعد �أن
ت�ستويف �شروط منح ال�شعار.
د .ميكن و�ضع ال�شعار الوطني للمنتجات الع�ضوية املو�ضح يف ملحق  2على املنتجات الع�ضوية امل�ستوردة التي
ت�ستويف متطلبات هذه الالئحة.
هـ .يجب االلتزام مبقا�سات و�شكل ال�شعار الوطني للمنتجات الع�ضوية و�ألوانه ودرجاتها كما هي يف امللحق  2كما
ميكن ا�ستخدام �صورة ال�شعار.
و .تقوم الهيئة العامة للغذاء وال��دواء بالتحقق من مطابقة املنتجات الع�ضوية لهذه الالئحة بالإ�ضافة للوائح
الفنية واملوا�صفات الغذائية املعتمدة لدى الهيئة.
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المادة 31

شروط استخدام الشعارات األجنبية على المنتجات
العضوية المستوردة

لل�سماح با�ستخدام هذه ال�شعارات يجب االلتزام مبا يلي:
 -1ح�صول ُ
امل ِنتج ووحدة الإنتاج الع�ضوي على �شهادة التوثيق الع�ضوي من جهة توثيق معتمدة.
 -2اتفاق ُ
املنتج مع ال�شروط واملعايري الواردة يف نظام الزراعة الع�ضوية والئحته التنفيذية.
 -3الإ�شارة �إىل �أن ا ٌملن َتج ع�ضوي �أما باللغة العربية و � /أو اللغة االجنليزية.
 -4و�ضع ال�شعار وبطاقة البيانات يف مكان وا�ضح للعيان وب�شكل يتعذر معه �إزالة ال�شعار.

40

الفصل العاشـر
استيراد وتصدير وتداول مدخالت
ومنتجات الزراعة العضوية
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المادة 32
� -1شروط ا�سترياد وت�صدير وتداول مدخالت الزراعة الع�ضوية:
�أ .ي�شرتط يف جميع املواد الع�ضوية املعدة لال�سترياد والت�صدير عدم احتوائها على �أية مواد غري متفقة مع هذه
الالئحة.
ب .ي�شرتط يف مدخالت الزراعة الع�ضوية املعدة لال�سترياد �أو الت�صدير �أن ت�شتمل على بطاقة البيانات.
ج .يجب �أن ينقل املدخل داخل عبوة �أو مغلف �أو حاوية مغلقة بطريقة �آمنه.
د .يو�ضع على املدخل بطاقة البيانات املميزة للمدخل الع�ضوي.
ه��ـ .تقوم اجلهات املخت�صة مبطابقة جميع بيانات ال�شحنة يف ميناء الو�صول للت�أكد من مطابقتها لل�شهادة
امل�صاحبة لل�شحنة.
و .عند ا�سترياد املدخالت يجب �أن تكون كل حمتوياتها من �ضمن املواد املدرجة يف هذه الالئحة.
ز .عند ا�سترياد مواد وقاية النباتات يجب �أن يرفق بها �شهادة من امل�صدر �أو ال�شركة املنتجة تفيد بان املادة ال يدخل
ً
وراثيا ومل ي�ستعمل خالل عملية �إنتاجها �أي مواد ناجتة من كائنات
يف تركيبها �أي مواد منتجة من كائنات معدلة
ً
وراثيا وان تكون من �ضمن املواد املدرجة يف ملحق .4
معدلة
ح .يلتزم امل�ستورد بتقدمي بيانات مف�صلة عن كل مركب على حده ت�شمل املواد الفعالة واملواد امل�ساعدة �أو احلاملة
�أو املذيبة والهدف من ا�ستخدامها واجلرعات املنا�سبة ،وتدون املعلومات الفنية والتقنية املوجودة يف اال�ستمارة
اخلا�صة بذلك.
ط .عند ا�سترياد البذور ومواد التكاثر الأخ��رى (مثل العُ قل والدرنات والأب�صال وال�شتالت والف�سائل الع�ضوية)
يجب �أن تكون م�صحوبة ب�شهادة منتج ع�ضوي �صادرة من جهة التوثيق يف بلد املن�ش�أ� ،أما �إذا كانت البذور �أو مواد
التكاثر الأخرى غري ع�ضوية و�سيتم ا�ستخدامها يف الإنتاج الع�ضوي يجب �أن تكون م�صحوبة ب�شهادة تفيد ب�أنها
ً
ً
كيميائيا.
وراثيا وغري معاملة
غري معدلة
ي .ت�صرح ال�سلطة املخت�صة بقوائم املواد امل�سموح با�ستخدامها كمدخالت للزراعة الع�ضوية وفق هذه الالئحة.
ك .يجوز لأي جهة ترغب يف ا�سترياد �أو ت�صدير املدخالت �أن تتقدم بطلب �إىل ال�سلطة املخت�صة وفق الأنظمة
املعمول بها ولوائحها التنفيذية.
ل .عند فح�ص وحتليل املدخالت الع�ضوية املحلية وامل�ستوردة وحتديد مدى�صالحيتها ف�أنها تخ�ضع �إىل الأنظمة
املعمول بها لتلك املدخالت ولوائحها التنفيذية.
� -2شروط ا�سترياد وت�صدير وتداول منتجات الزراعة الع�ضوية:
	�أ .عند اال�سترياد تقدم اجلهة امل�ستوردة �شهادة من جهة التوثيق املخت�صة يف بلد الإنتاج تفيد ب�أن املنتج ع�ضوي وعلى
اجلهة امل�ستوردة ان حتتفظ بهذه امل�ستندات ملدة �سنتني لأغرا�ض التفتي�ش.
ب .يو�ضع على املنتج الع�ضوي املحلي بطاقة البيانات وال�شعارات املميزة للإنتاج الع�ضوي وا�سم جهة التوثيق �أو
رقم الت�سجيل.
امل ِنتج ُ
ج .تقدمي �شهادة منتج ع�ضوي �صادرة من جهة التوثيق يذكر فيها ا�سم ُ
امل�صدر وامل�ستورد وعدد العبوات ووزن
العبوة ونوع املنتج.
ُ
د� .إذا كان ُ
املن َتج ناجت عن �أكرث من م�صدر يتم ترقيم العبوات مع ذكر رقم امل ِنتج وجهة التوثيق.
هـ .تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة املنتجات الع�ضوية لهذه الالئحة بالإ�ضافة للوائح
الفنية واملوا�صفات الغذائية املعتمدة لدى الهيئة.

المادة 33
للوزير �إ�صدار قرار حظر �إنتاج احليوانات احلية الع�ضوية �أو ت�صديرها �أو ا�ستريادها �أو تداولها �أو �أي مدخل نباتي �أو حيواين
ً
وفقا ملا يرد من اجلهات ذات العالقة.
ع�ضوي ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة

42

الفصل الحادي عشر
العقوبـــات
ُت��ط��ب��ق أح��ك��ام ه���ذا ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى كل
م��ن ي����زاول ن��ش��اط ال���زراع���ة ال��ع��ض��وي��ة،
وجهات التوثيق العاملة في المملكة.
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المادة34
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة ا�شد ين�ص عليها �أي نظام �آخر يعاقب كل من يخالف �أي حكم من �أحكام هذا النظام �أو الئحته
التنفيذية بعقوبة �أو �أكرث من العقوبات التالية:
 -1الإنذار.
 -2غرامة مالية ال تزيد عن مليون ريال.
 -3وقف الرتخي�ص مبزاولة الن�شاط ملدة ال تزيد عن �سنة.
� -4إلغاء الرتخي�ص.
(ال حتتاج اىل مادة الئحية)

المادة 35
يعترب كل من قام بالأعمال التالية على �سبيل املثال ال احل�صر خمالف لأحكام نظام الزراعة الع�ضوية والئحته التنفيذية
�سواء قام بنف�سه �أو ب�شكل غري مبا�شر من خالل وكيل:
 -1ا�ستخدام مدخالت غري م�سموح بها يف الزراعة الع�ضوية.
 -2بيع منتجات غري ع�ضوية على �إنها منتجات ع�ضوية.
 -3ت�سويق منتجات ع�ضوية حملية ال حتمل ال�شعار الوطني ال�سعودي للمنتجات الع�ضوية.
 -4بيع منتجات �أثناء فرتة التحول على �أنها ع�ضوية.
 -5ا�ستخدام بذور �أو �شتالت غري م�سموح بها يف الزراعة الع�ضوية.
 -6ت�سويق مدخالت انتاج لال�ستخدام يف الزراعة الع�ضوية وهي غري مطابقة لهذه الالئحة.
 -7خمالفة جهة التوثيق لأي من مواد هذه الالئحة.

المادة 36
ال يخل توقيع العقوبات امل�شار �إليها بحق املت�ضرر يف مطالبة مرتكب املخالفات بالتعوي�ض عن ال�ضرر الذي حلق به نتيجة
ارتكاب املخالفة.

المادة 37
ت�شكل جلنة بقرار من معايل الوزير من ثالثة �أع�ضاء �أحدهم قانوين و�آخرين من املخت�صني بالزراعة الع�ضوية للنظر يف
خمالفات هذا النظام والئحته التنفيذية وتقدير العقوبة املنا�سبة ،ويعتمد الوزير قرار اللجنة.
(ال حتتاج اىل مادة الئحية)
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المادة 38
يحق ملن �صدر بحقه العقوبة التظلم �أمام ديوان املظامل خالل �ستني( )60يوم من تاريخ �إبالغه.
(ال حتتاج اىل مادة الئحية)

المادة 39
ً
وفقا الخت�صا�صاتها.
تقوم اجلهات املخت�صة بالوزارة بتنفيذ �أحكام هذه الالئحة

المادة 40
للوزير �إ�ضافة �أو �إلغاء �أو تعديل �أي مادة من مواد هذه الالئحة.

المادة 41
تن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�سمية وتطبق �أحكامها من تاريخ �صدورها وتبليغ اجلهات ذات العالقة.
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المـالحـق
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الشعار الوطني السعودي لمدخالت اإلنتاج العضوي
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40x40mm

40x40mm

20x20mm

20x20mm

10x10mm

10x10mm

ملحق
2
الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية

40x40mm

40x40mm

20x20mm

20x20mm

10x10mm

10x10mm
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والالئحة التنفيذية

األسـمدة ومحسنات التربة
الو�صف ،املتطلبات الرتكيبية� ،شروط اال�ستعمال
اال�سم
املواد املركبة �أو املواد التي ال حتوي  -مادة مكونة من مزيج الفر�شة النباتية (خملفات نباتية) واملخلفات احليوانية
 �ضرورة موافقة جهة التوثيق عند االحتياج�سوى العنا�صر املذكورة �أدناه:
 الإ�شارة �إىل نوع احليوان�سماد املزرعة
 ت�أتي من تربية غري مكثفة�أ�سمدة جمففة من حظائر املزرعة
و�سماد دواجن جمفف

 الإ�شارة �إىل نوع احليوان -ت�أتي من تربية غري مكثفة

ال�سماد املخمر وامل��ك��ون من خليط � -إ�شارة �إىل نوع احليوان
من روث احليوانات ،مبا فيه �سماد  -منع ا�ستخدام البقايا الناجتة من مزارع ذات �إنتاج مكثف (زراعة ت�صنيعية)
ال����دواج����ن وخ��ل��ي��ط الأ����س���م���دة من
حظائر املزرعة
الروث ال�سائل للحيوانات (كالبول - ،اال�ستعمال بعد التخمري حتت املراقبة و�/أو تخفيف منا�سب
 الإ�شارة �إىل نوع احليوانوالروث الطازج)...
 منع ا�ستخدام البقايا الناجتة من مزارع ذات �إنتاج مكثف (زراعة ت�صنيعية)املخلفات املنزلية املخمرة

 منتج مت ف�صله عن املنتجات امل�صنعة كالبال�ستيك وما ي�شابهها ومت تخمريه فقط البقايا املنزلية املفروزة واملكمورة لإنتاج الكمبو�ست �أو املخمرة ال هوائيالإنتاج البيوجاز .فقط بقايا اخل�ضروات واحليوانات الداجنة نظام جمع القمامة
يكون موافق عليه من جهة التوثيق .ال�سماد الناجت يجب �أال يحتوي على �أكرث من
الآتي حم�سوبا باملليجرام لكل واحد كيلوجرام ماده جافه 7,0 :كادميوم 70 ،نحا�س،
 25نيكل 45 ،ر�صا�ص 200 ،زن��ك 4,0 ،زئبق� 70 ،إجمايل الكروميوم ،على ان يكون
كروميوم (� = )6صفر

اخلث /البيتمو�س

خالية من املواد امل�صنعة فقط من �أ�صل طبيعي
ا�ستعمال ه��ذه امل���ادة حم�صور بالب�ستنة (احل��دائ��ق و�إن��ت��اج ال��زه��ور ون��ب��ات��ات الظل
وامل�شاتل)
لال�ستخدامات الأخرى البد من �ضرورة موافقة جهة التوثيق عند االحتياج

امل���������������������������������������������������واد ال�����������ط�����������ي�����������ن�����������ي�����������ة
(البرياليتوالفريموكاليت  ...الخ)
الف�ضالت الناجتة عن زراعة الفطر تركيبة اخللطة امل�ستعملة ال تتخطى املواد املذكورة وامل�سموح بها �ضمن هذا اجلدول
خملفات دود الأر�ض واحل�شرات
غوانو (خملفات طيور البحر)
ً
ً
هوائيا من  -مادة مكونة من مزيج من املواد النباتية ،تعر�ضت للتخمري الهوائي �أو الالهوائي
هوائيا �أو ال
مزيج خممر
بغية �إنتاج البيوجاز
املواد النباتية
� -ضرورة موافقة جهة التوثيق عند االحتياج
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املنتجات وامل�ن�ت�ج��ات ال�ث��ان��وي��ة ذات
امل�صدر احليواين املذكورة �أدناه:
 احلوافر املطحونة القرون املطحونة ال�سمك املطحون ط �ح�ي�ن ال� �ع� �ظ ��ام ك �ل �ه��ا �أو ب�ع��دا�ستخال�ص اجليالتني
الرتكيز الأق�صى للكروميوم ( )6ملجم /كلجم مادة جافة = �صفر
 طحني اللحم طحني الري�ش وال�شعر وال�شرانق ال�صوف الفرو /الوبر الدم املجفف املطحون م�شتقات الألبانم�ن�ت�ج��ات او م�ن�ت�ج��ات ث��ان��وي��ة من
�أ�صل نباتي مثل( :خملفات معا�صر
الزيوت وق�شرة الكاكاو ..الخ)
 يتم احل�صول عليها مبا�شرة ق��در امل�ستطاع بالطرق التالية :التجهيز بطرقالطحالب البحرية ومنتجاتها
طبيعية مثاللتجفيف والتجميد والطحن واال�ستخال�ص بوا�سطة املاء �أو املحاليل
احلام�ضية و�/أو املحاليل القلوية والتخمري.
ً
كيميائيا
من خ�شب غري معالج
ن�شارة اخل�شب وقطع اخل�شب ال�صغرية
من خ�شب غري معالج كيميائياً
ال�سماد املخمر املكون من حلاء ال�شجر
ً
كيميائيا
من خ�شب غري معالج
رماد اخل�شب
ال يزيد معدل الكادميوم عن ( )90ملجم/كلجم من .P2O5
الفو�سفات احلجري الطبيعي
ال يزيد معدل الكادميوم عن ( )90ملجم/كلجم من .P2O5
فو�سفات الكال�سيوم والأملونيوم.
خ �ب��ث ق ��اع ��دي (� �س �م��اد ف��و� �س �ف��وري
يح�صل عليه يف �صناعة الفوالذ).
م �ل��ح ال �ب��وت��ا� �س �ي��وم اخل � ��ام (م� �ث�ل ً�ا:
الكانيت وال�سيلفينايت� ،إلخ)
� �س �ل �ف��ات ال� �ب ��وت ��ا�� �س� �ي ��وم ال � � ��ذي ق��د مادة م�ستخرجة من �أمالح البوتا�سيوم اخلام خالل عملية ا�ستخراج فيزيائية وقد
حتتوي �أي�ضا على �أمالح املاغني�سيوم.
يحتوي على �أمالح املاغني�سيوم
ما عدا تفل التقطري بالأمونيا
تفل �أو خملفات التقطري واملقطرات
ك��رب��ون��ات ال�ك��ال���س�ي��وم ذات الأ� �ص��ل
ً
(مثال :الطبا�شري ،والرتاب
الطبيعي
الكل�سي الطيني ،والكل�س املطحون،
وامل � ��ارح � ��ل (�� �س� �ج� � ّي ��ل) ،وط �ب��ا� �ش�ي�ر
الفو�سفات)
ك��رب��ون��ات الكال�سيوم واملاغني�سيوم
ذات �أ��ص��ل طبيعي (م�ث ً
�لا :طبا�شري
فقط من �أ�صل طبيعي
امل��اغ�ن�ي���س�ي��وم ،وك�ل����س املاغني�سيوم
املطحون ،الخ)
كربيتات املاغني�سيوم ً
(مثال :الكيي�سرييت)
باملعاجلة الورقية ل�شجر التفاح بعد ت�شخي�ص النق�ص يف الكال�سيوم ،وكذلك باقي
حملول كلوريد الكال�سيوم
املحا�صيل التي تعاين من نق�ص يف الكال�سيوم
فقط من �أ�صل طبيعي
كربيتات الكال�سيوم (اجلب�س)
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الكل�س ال�صادر عن ت�صنيع ال�سكر
عن�صر الكربيت النقي
عنا�صر �صغرى
كلوريد ال�صوديوم (ملح الطعام)
م�سحوق احلجر �أو الطني

فقط امللح امل�ستخرج من الأر�ض

ك��ائ �ن��ات ح�ي��ة دق�ي�ق��ة م�ث��ل بكترييا
ت�ث�ب�ي��ت ال �ن �ي�ت�روج�ي�ن اجل� ��وي مثل
ً
الريزوبيومو االزوتوبكرت والبكترييا
وراثيا
من م�صدر غري معدل
امل�ي���س��رة للفو�سفور (ف��و��س�ف��وري��ن)
وغريها
امل�ستخل�صات النباتية الطبيعية
من م�صدر غري معدل وراثياً
مثل م�ستخل�ص زهور ق�صب ال�سكر
والثوم ..الخ
ً
مائيا من م�صدر  -يجب �أال تكون املنتجات الثانوية احليوانية من زراعة �صناعية.
الربوتينات املحللة
 �أن ال ت�ستخدم للأجزاء امل�أكولة من املح�صول كاجلزر واللفت.حيواين كناجت ثانوي
ً
كيميائيا.
 �أن ال تدخل يف عملية التحلل �أحما�ض �أو قواعد م�صنعةالليونارديت
�سابروبيل

 ينبغي ا�ستخدام الروا�سب الع�ضوية فقط التي تعترب منتجات ثانوية للم�صادراملائية والتي يتم ا�ستخال�صها بطرق ال ت�ؤدي لت�أثري �سلبي كبري على النظام البيئي
املائي.
 يجب �أن ال تزيد العنا�صر الثقيلة عن احلدود امل�سموح فيها. -ينبغي عدم ا�ستخدام الروا�سب الغنية بامللوثات مثل املواد ال�شبيهة بالبرتول.

الكيتني

فقط املنتجات امل�ستمدة �أ�صال من امل��زارع ال�سمكية امل�ستدامة �أو الأح�ي��اء املائية
الع�ضوية.
ميكن احل�صول عليها مبا�شرة فقط م��ن امل�صادر امل�سموحة �آن�ف��ة ال��ذك��ر بالطرق
التالية:
 -1التح�ضري الفيزيائي مثل التجفيف والتجميد والطحن.
 -2اال�ستخال�ص بوا�سطة املاء �أو املحاليل احلم�ضية و�/أو املحاليل القلوية.
 -3التخمري.

�أحما�ض الهيوميكو الفولفيك
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عند احل�صول عليه كناجت ثانوي للأن�شطة املنجمية الأخرى.

ملحق
4
مواد مستعملة لوقاية النبات
شروط عامة لجميع المنتجات:
 استعمال هذه المنتجات يتم طبق ًا لالئحة التنفيذية. استعمال هذه المنتجات طبق ًا ألحكام األنظمة المتعلقة بالطرح في السوق واستعمال المنتج المعنيً
عامة حيث تستعمل المادة.
بالزراعة

4ـ1
1-1-4

مواد مستعملة لوقاية النبات
مواد ذات أصل نباتي أو حيواني
الو�صف ،املتطلبات الرتكيبية� ،شروط اال�ستعمال
اال�سم
الآزاديراكتني امل�ستخل�ص من  Azadirachtaspp.مبيد ح�شري
(�شجرة النيم)
ي�ستخدم لتغطية جروح التقليم
�شمع النحل
مبيد ح�شري
اجليالتني
ه �ي��درول �ي��زات ال�ب�روت�ي�ن (ال�ب�روت �ي �ن��ات املحللة مادة جاذبة
يجوز ا�ستعماله فقط من خالل و�ضعه مع مواد
مائيا)
مالئمة �أخرى من هذه الالئحة
مبيد فطري
اللي�سيتني
ال��زي��وت ال�ن�ب��ات�ي��ة امل�ق�ط��رة (م�ث��ل زي��ت النعناع م �ب �ي��د ح �� �ش��ري وم �ب �ي��د ع �ن��اك �ب��ي وم �ب �ي��د ف�ط��ري
ومثبط للإنبات
وزيت ال�صنوبر وزيت الكراوية ...الخ)
البريثرين امل�ستخل�ص من �أزهار نبات الكري�سانثيمم
مبيد ح�شري
Chrysanthemum cinerariaefolium

ال � �ك� ��وا� � �س � �ي� ��ة امل� ��� �س� �ت� �خ� �ل� �� ��ص م � � ��ن ن� � �ب � ��ات ال � �ـ
Quassiaamara

مبيد ح�شري ومادة طاردة

خ�ل�ي��ط ال��روت �ي �ن��ون امل���س�ت�خ�ل����ص م��ن ن �ب��ات ال �ـ
 Derris sppوال � �ـ  .Lonchocarpus sppوال �ـ مبيد ح�شري
.Terphrosia spp

م��ادة امل��ات��ري��ن امل�ستخل�صة م��ن نبتة ال�سوفورا
Sophoraflavescens

مبيد ح�شري وعناكبي

م�ستح�ضرات رينيا Ryaniaspeciosa
العكرب Propolis
�أع���ش��اب ب�ح��ري��ة وم�ساحيقها وم�ستخل�صاتها
بدون معاجلة كيميائية.
وملح البحر واملياه املاحلة
الكازين
الأحما�ض الطبيعية (مثل اخلل)
منتجات متخمرة من فطر اال�سربجلل�س Aspergillus
م�ستح�ضرات من فطر ال�شيتاكي Shiitake fungus
م�ستخل�صات كلوريال Chlorella
م�ستح�ضرات من نباتات طبيعية عدا التبغ
�شاي التبغ (عدا النيكوتني النقي)
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2-1-4

األحياء الدقيقة المستعملة في المكافحة الحيوية
الو�صف ،املتطلبات الرتكيبية� ،شروط اال�ستعمال
اال�سم
الأح � �ي ��اء ال��دق �ي �ق��ة (ال �ب �ك �ت�يري��ا وال �ف�يرو� �س��ات
والفطريات) مثل:
ً
وراثيا فقط.
املنتجات غري املعدلة
,Bacilluthuringiensis Granulosis,virus
 ..،Trichodermasppالخ

3-1-4
		
		
		

المواد المستخدمة في المصائد و  /أو الموزعات
 ي�شرتط يف امل�صائد واملوزعات �أال ت�سمح بو�صول املادة �إىل البيئة و�أن متنع مالم�ستها للمنتجات 		الزراعية.
 يجب جمع امل�صائد بعد اال�ستعمال والتخل�ص منها ب�أمانالو�صف ،املتطلبات الرتكيبية� ،شروط اال�ستعمال
اال�سم
مادة جاذبة
فو�سفات ثنائي الأمونيوم
فقط داخل امل�صيدة
مادة جاذبة
الفريمونات
مغريه للت�صرفات اجلن�سية
فقط داخل امل�صائد واملوزعات
ال � � �ب �ي ��روث � � ��روي � � ��دات ( pyrethroidsف� �ق ��ط مبيد ح�شري
ف �ق��ط داخ� ��ل امل �� �ص��اي��د ال �ت��ي حت �ت��وي ع �ل��ى م��واد
الدلتاميرثين �أو الالمبدا�سايهالوثرين)
جاذبة متخ�ص�صة
مل�ك��اف�ح��ة احل �� �ش��رات م �ث��ل :ذب��اب��ة ث �م��ار ال��زي�ت��ون
 Bactroceraoleaeوذب� ��اب� ��ة ال �ب �ح��ر امل �ت��و� �س��ط
 Ceratitiscapitataوذبابة القرعيات

4-1-4

المستحضرات التي تنثر على المساحة بين النباتات
الو�صف ،املتطلبات الرتكيبية� ،شروط اال�ستعمال
اال�سم
احل��دي��د ( )IIIالأورث��وف��و��س�ف��ات (ارث��وف��و��س�ف��ات مبيد للرخويات (البزاقات)
احلديديك)

5-1-4

54

مواد أخرى مستخدمة تقليدي ًا في الزراعة العضوية
الو�صف ،املتطلبات الرتكيبية� ،شروط اال�ستعمال
اال�سم
ن �ح��ا���س ع �ل��ى � �ش �ك��ل ه �ي��دروك �� �س �ي��د ال �ن �ح��ا���س ،مبيد فطري
�أوك �� �س �ي �ك �ل��وري��د ال �ن �ح��ا���س� � ،س �ل �ف��ات ال �ن �ح��ا���س ،الكمية امل�ستعملة ال تزيد ع��ن 6كجم  /هكتار/
�أوك �� �س �ي��د ال �ن �ح��ا���س ،ث ��اين �أوك �� �س �ي��د ال�ن�ح��ا���س� ،سنة
وعجينة (بوردو)
لإن�ضاج املوز ،الكيوي ،الكاكا ،الرب�شومي
�إيثيلني
لإزال � � ��ة الإخ � �� � �ض ��رار يف احل �م �� �ض �ي��ات ويف �إط� ��ار
ا�سرتاتيجية لتفادي �ضرر ذبابة الفاكهة
حتفيز الإزهار يف الأنانا�س
منع الإنبات �أثناء التخزين يف البطاط�س والب�صل

الكحول الإيثيلي
غاز ثاين �أك�سيد الكربون وغاز النيرتوجني
�أم �ل��اح ال �ب��وت��ا� �س �ي��وم م��ن الأح �م��ا���ض ال��ده�ن�ي��ة
(ال�صابون الطبيعي الرخو مثل �صابون الغار)
�سلفات الأملونيوم( ،كالينيت)
كربيت اجلري (كال�سيوم عديد الكربيتيد)
رمل الكوارتز
الكربيت
زيت الربافني
الزيوت املعدنية
برمنجنات البوتا�سيوم
هيدروك�سيد الكال�سيوم
كربونات البوتا�سيوم الثنائية
�سائل بورغوندي
�أمالح النحا�س
امل �� �س��اح �ي��ق امل� �ع ��دن� �ي ��ة (م �� �س��اح �ي��ق احل� �ج ��ارة
وال�سليكات)
الرتبة الدياتومية
ال�سيليكات وال�صل�صال ((Bentonite
�سيليكات ال�صوديوم
بيكربونات ال�صوديوم
م���س�ت�ح���ض��رات ال �ط��ب ال �ب��دي��ل الأي��ورف �ي��دي��ك

مبيد ح�شري
ملنع �إن�ضاج املوز
مبيد فطري ومبيد ح�شري ومبيد عناكبي
طارد
مبيد فطري ومبيد عناكبي وطارد
مبيد ح�شري ومبيد عناكبي
مبيد ح���ش��ري وم�ب�ي��د ف�ط��ري يف �أ��ش�ج��ار الفاكهة
وك � ��روم ال �ع �ن��ب وال��زي �ت��ون وال �ن �خ �ي��ل وامل�ح��ا��ص�ي��ل
اال�ستوائية كاملوز واخل�ضروات
مبيد ف�ط��ري ومبيد بكتريي يف �أ�شجارالفاكهة
وك� ��روم ال�ع�ن��ب وال��زي �ت��ون وغ�ي�ره��ا م��ن الأ� �ش �ج��ار
واخل�ضروات
مبيد فطري
مبيد فطري

Ayurvedic

م�ستح�ضرات الأع�شاب وامل�ستح�ضرات البيولوجية
الديناميكية
ذكور احل�شرات العقيمة
2-4

مواد مستعملة لمكافحة اآلفات في األبنية والمنشآت التي تربى فيها المواشي
 -مبيدات القوارض
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ملحق
5

األعالف والمواد المضافة لها ومواد التنظيف
والتعقيم في الحظائر والمنشآت

56

1-5
1-1-5

الأعالف من م�صدر نباتي:
حبوب املحا�صيل وم�شتقاتها الثانوية .ت�ضم هذه الفئة املواد التالية:
حبوب ال�شوفان وجري�شه وق�شور احلبوب والنخالة وحبوب ال�شعري وجري�شه وبروتيناته وحبوب الأرز
والنخالة وك�سر احلبوب وجنني احلبوب وحبوب الدخن وال�شيلم وجري�شها والنخالة وحبوب ال��ذرة
البي�ضاء وح�ب��وب القمح وجري�شه والنخالة واجل�ل��وت�ين والأج �ن��ة وح�ب��وب الرتيتيكال وح�ب��وب ال��ذرة
ال�صفراء وجري�شها والنخالة والأجنة واجللوتني.

2-1-5

البذور الزيتية والفاكهة الزيتية ومنتجاتهما وم�شتقاتهما .ت�ضم هذه الفئة املواد التالية:
ب��ذور وك�سبة وق�شر اللفت (ال�ك��ان��وال)؛ ب��ذور ال�صويا وب��ذور ال�صويا املحم�صة والك�سبة والق�شر؛ بذور
وك�سبة الفول ال�سوداين؛ ب��ذور وك�سبة دوار ال�شم�س؛ ب��ذور وك�سبة القطن؛ ب��ذور وك�سبة الكتان؛ بذور
وك�سبة ال�سم�سم؛ ونواة نخيل الزيت وك�سبها؛ بذور وك�سبة اليقطني؛ الزيتون وجفت الزيتون (الناجت عن
عمليات ع�صر زيت الزيتون)؛ وزيوت نباتية (مت ع�صرها فقط بطريقة ميكانيكية).

3-1-5

بذور البقوليات ومنتجاتها وم�شتقاتها الثانوية .ت�ضم هذه الفئة املواد التالية:
حب احلم�ص �سوا ًء على �صورة حبوب �أو جري�ش �أو نخالة والكر�سنة واجللبان بعد خ�ضوعها لعالج
منا�سب باحلرارة؛ وبذور البازالء �أو جري�شها �أو النخالة والفول كحبوب �أو جري�ش �أو نخالة؛ وفول اخليل
كحبوب �أو جري�ش �أونخالة وب��ذور البيقية والفا�صوليا واللوبيا والرتم�س كحبوب �أوجري�ش �أو نخالة
املحا�صيل الدرنية واجلذرية ومنتجاتها وم�شتقاتها الثانوية .ت�ضم هذه الفئة املواد التالية:

4-1-5

تفل البنجر (ال�شمندر) ال�سكري والبنجر املجفف ،بنجر العلف ،اجل��زر ،درن��ات البطاط�س وج��ذور
البطاطا احللوة ،جذور املانهوت ،لب البطاط�س (ف�ضالت ا�ستخراج ن�شاء البطاط�س) ،ن�شاء البطاط�س،
بروتينات البطاط�س والتبيوكا.

5-1-5

خمتلف البذور والفواكه الأخرى ومنتجاتها وم�شتقاتها الثانوية .وت�ضم هذه الفئة املواد التالية:
قرون اخلروب والرب�سوب�س واللوز الهندي واللبخ وم�سحوقها وتفل القرع والتمر ونواه وتفل احلم�ضيات
والتفاح والكمرثى (الأجا�ص) واخلوخ واللوزيات وتفل الطماطم وتفل كل من (العنب والتني واملاجنو
واجلوافة والبابايا والق�شطة واملوز والأنانا�س والرمان وال�سدر).

6-1-5

الأعالف اخل�ضراء واملجففة وت�ضم هذه الفئة املواد التالية:
�أنواع الرب�سيم و�أنواع النفل ومكعباتها والدري�س (الناجت عن النباتات العلفية) ومكعباته ،والذرة البي�ضاء
والذرة ال�صفراء واحل�شائ�ش وتنب احلبوب و�سعف النخيل و�سيقان و�أوراق اخل�ضار وال�سيالج.

7-1-5

النباتات الأخرى مع منتجاتها وم�شتقاتها الثانوية وت�ضم هذه الفئة املواد التالية:
الدب�س واملوال�س يف املواد العلفية املركبة ،والأع�شاب البحرية (بعد جتفيفها وطحنها وغ�سلها لتخفيف
ن�سبة اليود فيها) ،والنباتات املطحونة وم�ستخل�صاتها ،والربوتينات امل�شتقة من النبات (للحيوانات
ال�صغرية فقط) ،والأع�شاب والتوابل.

2-5
1-2-5

2-2-5

3-2-5

األعالف من مصدر حيواني:
احلليب وم�شتقاته وت�ضم هذه الفئة املواد التالية:
احلليب اخلام ،واحلليب البودرة ،واحلليب املق�شود (منزوع الد�سم) ،واحلليب البودرة املق�شود ،واملخي�ض،
وبودرة املخي�ض ،وم�صل احلليب ،وم�صل احلليب البودرة القليل ال�سكر ،وبودرة بروتني م�صل احلليب
(امل�ستخل�صة بالطرق الطبيعية) ،وبودرة الكازين وبودرة الالكتوز (�سكر اللنب) واحلليب احلام�ض.
ال�سمك و�سائر احليوانات البحرية ومنتجاتها وم�شتقاتها وت�ضم هذه الفئة املواد التالية:
ال�سمك ،وزيت ال�سمك ،وال�سمك املطحون ،وزيت كبد احلوت غري املكرر ،والرخويات ،والق�شريات ذات
التحلل الذاتي ،ونواجت التحليل املائي ومواد التحليل الربوتيني الناجتة عن عمل الأنزميات �سواء هذه
املواد قابلة للذوبان �أم ال وتعطى فقط ل�صغار احليوانات.
البي�ض وم�شتقاته كعلف للدواجن �شرط �أن يكون م�صدره من نف�س املزرعة �أو م�صدر ع�ضوي.

3-5

مواد تغذية الحيوان من مصدر معدني طبيعي
ت�ضم هذه الفئة املواد التالية:
ال�صوديوم:
ملح البحر غري املكرر
ملح ال�صخور اخل�شن
�سلفات ال�صوديوم
كربونات ال�صوديوم
بيكربونات ال�صوديوم
كلوريد ال�صوديوم (ملح الطعام)
البوتا�سيوم:
كلوريد البوتا�سيوم
الكال�سيوم:
الليثو�أمنيون واملرل
�أ�صداف احليوانات املائية (مبا فيها عظام احلبّار)
كربونات الكال�سيوم
الكتات الكال�سيوم (�أمالح الكال�سيوم حلام�ض الالكتيك)
جلوكونات الكال�سيوم
الفو�سفور:
فو�سفات ثاين الكال�سيوم املنـزوع الفلور
فو�سفات �أحادي الكال�سيوم املنـزوع الفلور
فو�سفات �أحادي ال�صوديوم
فو�سفات الكال�سيوم-املاغني�سيوم
فو�سفات الكال�سيوم ال�صوديوم
املاغني�سيوم:
اك�سيد املاغني�سيوم الالمائي
كربيتات املاغني�سيوم
كلوريد املاغني�سيوم
كاربونات املاغني�سيوم
فو�سفات املاغني�سيوم
الكربيت:
�سلفات ال�صوديوم

4-5

اإلضافات العلفية (المواد المستخدمة في تغذية الحيوانات ومساعدات التصنيع
المستخدمة في األعالف):
الإ�ضافات العلفية:
العنا�صر ال�صغرى :ت�شتمل هذه الفئة فقط علىاملواد التالية:

1-4-5
1-1-4-5
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احلديد:

كربيتات احلديدوز (� )IIأحادي �أو �سباعي املاء FeSO4.7 H2O & Fe SO4.H2O
اوك�سيد احلديديك ()III

2-1-4-5
3-1-4-5

4-1-4-5
5-1-4-5

58

اليود:
يوديد الكال�سيوم الالمائي
يوديد الكال�سيوم ال�سدا�سي املاء
يوديدال�صوديوم
الكوبلت:
كربيتات الكوبلتوز ( )IIالأحادي املاء �أو ال�سباعي املاء.
كربونات الكوبالتوز القاعدي ( )IIالأحادي املاء.
النحا�س:
�أك�سيد النحا�س ()II
كربونات النحا�س القاعدي ( )IIالأحادي املاء.
كربيتات النحا�س ( )IIاخلما�سي املاء
املنجنيز:
كربونات املنجنيز ()II
�أك�سيد املنجنيز و�أك�سيد املنجنيز
كربيتات املنجنيز (� )IIأحادي �أو رباعي املاء.
الزنك:
كربونات الزنك
�أك�سيد الزنك
�سلفات الزنك �أحادي املاء �أو ال�سباعي املاء
املوليبدنوم:
موليبدات الأمونيوم ،موليبدات ال�صوديوم
ال�سلينيوم:
�سيلينات ال�صوديوم
�سيلينيت ال�صوديوم
الفيتامينات والربوفيتامينات بالإ�ضافة �إىل مواد كيميائية حمددة والتي تعطي نف�س املفعول الذي
تعطيه الفيتامينات وت�ضم هذه الفئة املواد التالية:
الفيتامينات
ً
أ�سا�سا يف املواد العلفية
 من الأف�ضل �أن تكون م�شتقه من مواد خام موجودة �ً
كيميائيا ومطابقة للفيتامينات الطبيعية على �أن ُت�ستعمل فقط
 �أو �أن تكون فيتامينات مخُ لقةللحيوانات ذات املعدة الواحدة.
الأنزميات
الأنزميات املح�ضرة من الكائنات احلية الدقيقة والتي ت�ستخدم طبيعيا يف التجهيز ب�شرط � ّأال تكون
ً
وراثيا.
هذه الكائنات معدلة
الأحياء الدقيقة
الأحياء الدقيقة التي عادة ت�ستخدم يف جتهيز الأعالف ب�شرط �أال تكون معدلة وراثيا.
املواد احلافظة :ت�ضم هذه الفئة املواد التالية:
 INS200حم�ض ال�سوربيك
 INS236حم�ض الفورميك (حم�ض النمل) للعلف الأخ�ضر املخمر (ال�سيالج) فقط
 INS260حم�ض اال�سيتيك (حم�ض اخلل) للعلف الأخ�ضر املخمر (ال�سيالج) فقط
 INS270حم�ض الالكتيك (حم�ض اللنب) �أو اللبنيك للعلف الأخ�ضر املخمر (ال�سيالج) فقط
 INS280حم�ض الربوبيونيك للعلف الأخ�ضراملخمر (ال�سيالج) فقط
 INS330حم�ض ال�سرتيك

6-1-4-5

7-1-4-5
8-1-4-5
2-4-5
1-2-4-5
2-2-4-5

5-5

عنا�صر الإل�صاق واملواد امل�ضافة للرت�سيب (التلزن) والتخرث وت�ضم هذه الفئة املواد التالية:
� INS470سرتات الكال�سيوم من �أ�صل طبيعي
 INS551bال�سيليكا الغروي
 INS551cالرتاب النقاعي
 INS558البنتونايت
 INS559الطني الكاولينيتي
 INS560خلطات طبيعية من ال�ستريايت و الكلورايت
 INS561فريميكواليت
 INS562ال�سيبيواليت
 INS599الرباليت
مواد م�ضادة للأك�سدة
 INS306م�ستخل�صات غنية بالتوكوفريول من �أ�صل طبيعي.
�إ�ضافات للعلف الأخ�ضر املخمر(ال�سيالج).
الإنزميات واخلمائر والبكترييا غري املعدلة وراثيا والتي ت�ستخدم طبيعيا لإنتاج هذه الأعالف.
هذا عالوة على خمرية البرية والتي ت�ستخدم يف التغذية كم�صدر لفيتامني (ب).
م�ساعدات الت�صنيع يف مواد الت�سمني
اخلمائر
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces carlsbergiensis

م�ساعدات الت�صنيع للعلف الأخ�ضر املخمر (ال�سيالج)
ت�ضم هذه الفئة املواد التالية:
ملح البحر ،ملح ال�صخور اخل�شن ،م�صل احلليب ،ال�سكر ،ل��ب البنجر (ال�شمندر) ال�سكري ،دقيق
احلبوب ،الدب�س واملوال�س بالإ�ضافة �إىل البكترييا اللبنية والأ�سيتية والفورميكية والربوبيونية.
عندما حتول الظروف املناخية دون التخمري املنا�سب ملكونات ال�سيالج فقد جتيز جهة التوثيق ا�ستخدام
الأحما�ض اللبنية �أو الفورميكية �أو الربوبيونية يف �إنتاج العلف الأخ�ضر املخمر (ال�سيالج).
املواد امل�سموح بها لتنظيف وتعقيم مباين ومن�ش�آت الإنتاج احليواين (كاملعدات والأدوات)
�صابون البوتا�سيوم (�صابون الغار)� ،صابون ال�صوديوم (�صودا الغ�سيل �أو رم��اد ال�صودا)( ،كما ميكن
ا�ستعمالهما يف تنظيف �أنظمة الري)
املاء والبخار
لنب اجلري
اجلري
اجلري احلي
ً
(مثال :املبي�ض ال�سائل)
ال�صوديوم هايبوكلورايت
ال�صودا الكاوية
البوتا�سيوم الكاوي
بروك�سيد الهيدروجني ( H2O2ماء االوك�سجني)
نواجت تقطري النباتات الطبيعية Natural essences
�أحما�ض الليمون والبريا�ستيك والفورميك والالكتيك والأوك�ساليك والأ�سيتيك (حم�ض اخلل)
الكحول
حم�ض النيرتيك (ملعدات احلالبة،كما ميكن ا�ستعماله يف تنظيف �أنظمة الري)
حم�ض الف�سفوريك (ملعدات احلالبة،كما ميكن ا�ستعماله يف تنظيف �أنظمة الري)
الفورمالديهيد
مواد التنظيف والتعقيم للحلمة ومعدات احلالبة
كربونات ال�صوديوم
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ملحق
6
التـصـنـيـع الغـذائـي

1-6
1-1-6
2-1-6
1-2-1-6
2-2-1-6
3-1-6
1-3-1-6
2-3-1-6
3-3-1-6
4-3-1-6
5-3-1-6
4-1-6

5-1-6

6-1-6
7-1-6
1-7-1-6
2-7-1-6
1-2-7-1-6
2-2-7-1-6
3-2-7-1-6

60

مقدمة (تعريفات)
لغر�ض هذه الالئحة تطبق التعريفات التالية:
املكونات :املواد وفقا لتعريف هذه الالئحة.
المكونات ذات األصل الزراعي:
املواد الزراعية املنفردة واملواد امل�شتقة منها بالأ�ساليب املنا�سبة كالغ�سيل والتنظيف واملعامالت احلرارية
و�/أو امليكانيكية و�/أو الفيزيائية والتي لها مفعول تقليل ن�سبة الرطوبة يف املنتج.
املنتجات امل�شتقة عن املنتجات املذكورة يف البند ( )1-2-1-6بوا�سطة �أ�ساليب ت�صنيع غذائي �أخرى� ،إال
ً
الحقا.
�إذا اعتربت هذه املواد �إ�ضافات غذائية �أو منكهات وفق التعريف الوارد يف البندين 5-1-6و 7-1-6
المكونات ذات األصل غير الزراعي:
هي املكونات التي تنتمي �إىل واحدة من الفئات التالية على الأقل:
ً
الحقا.
الإ�ضافات الغذائية وت�ضم حامالت الإ�ضافات الغذائية ،وفق التعريف الوارد يف البندين 5-1-6و6-1-6
ً
الحقا.
املنكهات وفق التعريف الوارد يف البند 7-1-6
املاء وامللح.
م�ستح�ضرات الأحياء الدقيقة.
املعادن (مبا يف ذلك العنا�صر ال�صغرى) والفيتامينات.
المواد المساعدة في التصنيع:
وه��ي �أي م��ادة ال ُت�ستهلك كعن�صر غذائي بحد ذات��ه ،ويق�صد من ا�ستعمالها يف ت�صنيع امل��واد اخلام
والأغذية ومكوناتها حتقيق هدف تقني خالل املعاجلة �أو الت�صنيع وقد ي�ؤدي ذلك �إىل وجود متبقيات
ً
تقنيا ال مفر من هذه املتبقيات� ،شرط
من املادة �أو م�شتقاتها يف املنتج النهائي ب�شكل غري مق�صود ولكن
�أن ال ت�شكل هذه الرت�سبات �أية خماطر �صحية ،ولي�س لها �أية �آثار تقنية على املنتج النهائي.
اإلضافات الغذائية:
وهي �أي مادة ال ت�ستهلك ب�شكل اعتيادي كغذاء بحد ذاته ،وال ت�ستعمل عادة كمكون مميز للغذاء ،بغ�ض
النظر عن قيمتها الغذائية .ويكون الهدف من �إ�ضافتها للمادة الغذائية من �أجل غر�ض تكنولوجي يف
ت�صنيع وحت�ضري �أو معاجلة �أو تو�ضيب �أو نقل �أو تخزين هذا الغذاء ،قد ت��ؤدي عند �إ�ضافتها �ضمن
احلدود املعقولة �أن ت�صبح هي �أو �إحدى م�شتقاتها �أحد مكونات املادة الغذائية .ت�ستعمل هذه الإ�ضافات
خالل ت�صنيع �أو حت�ضري املادة الغذائية وتظل موجودة يف املنتج النهائي.
الحامالت بما فيها المذيبات الحاملة:
وهي الإ�ضافات الغذائية امل�ستعملة لتذويب �أو تخفيف �أو انت�شار �أو تعديل الإ�ضافة الغذائية فيزيائياً
وذلك دون تعديل وظيفتها التقنية بغر�ض ت�سهيل معاملتها �أو تطبيقها �أو ا�ستعمالها.
املنكهات لغر�ض هذه الالئحة ف�إن الكلمة �أو امل�صطلح يعنى بها مايلي:
ً
مزيجا
تعني كلمة منكهات ،جميع امل�ستح�ضرات واملواد املنكهة واملنكهات امل�صنعة واملنكهات املدخنة �أو
من كل ما �سبق.
مادة منكهة:
تعني مادة كيميائية حمددة ذات خ�صائ�ص منكهة .ميكن احل�صول عليها بالطرق التالية:
عن طريق حت�ضري فيزيائي مالئم (مبا يف ذلك التقطري واال�ستخال�ص باملذيبات) �أو الت�صنيع الأنزميي
�أو امليكروبي من مواد ذات �أ�صل نباتي �أو حيواين� ،سوا ًء كانت على �شكلها اخلام �أو بعد ت�صنيعها لال�ستهالك
الآدمي بطرق التح�ضري التقليدية للطعام (مثل التجفيف والتحمي�ص باحلرارة والتخمري).
عن طريق الرتكيب الكيميائي �أو العزل �أثناء الت�صنيع الكيميائي بحيث ت�صبح مماثلة للمواد املوجودة
ً
ً
طبقا ملا مت و�صفه يف البند.1-2-7-1-6
أ�سا�سا يف املواد ذات الأ�صل احليواين �أو النباتي
�
ً
أ�سا�سا يف املواد ذات
عن طريق الت�صنيع الكيميائي ،ويف هذه احلالة لن تكون املواد مماثلة لتلك املوجودة �
الأ�صل احليواين �أو النباتي بح�سب ما مت و�صفه يف البند.1-2-7-1-6

3-7-1-6

تحضير المادة المنكهة:
ً
منتجا من غري املواد املذكورة يف البند .1-2-7-1-6يتم احل�صول عليه بالت�صنيع غري الكيميائي
ويعني �أن
(مب��ا فيه التقطري واال�ستخال�ص باملذيبات) �أو بالت�صنيع امليكروبي �أو الأن��زمي��ي من م��واد ذات �أ�صل
حيواين �أو نباتي ب�شكلها اخلام �أو بعد الت�صنيع لال�ستهالك الآدمي بطرق حت�ضري تقليدية (مبا فيها
التحمي�ص والتخمري).
تصنيع المادة المنكهة:
مادة يتم احل�صول عليها بوا�سطة و�سائل الت�صنيع ال�سليمة؛ �أي الت�سخني �إىل حرارة ال تتجاوز الـ 180
درجة مئوية ،ملدة ال تزيد عن  15دقيقة ملزيج من العنا�صر لي�ست بال�ضرورة منكهات ،لكن يحتوي �أحدها
على الأقل علىالنيرتوجني (الأمينو) وثانيها هو �سكر خمتزل.
عملية التدخين:
ا�ستخدام التدخني التقليدي يف ت�صنيع املواد الغذائية لتح�سني نكهة املنتج.

2-6
1-2-6

المواد المستخدمة في إنتاج األغذية العضوية:
اإلضافات الغذائية بما فيها الحامالت:
لتجهيز مواد غذائية من
الرمز م�صدر نباتي م�صدر حيواين �شروط  /حاالت خا�صة
اال�سم
كربون ُ
جنب املاعز
INS153
اخل�ضر*
√
جنب �شيدر
اناتو ,بك�سني ,نوربيك�سني* INS160b
√
�شتى الوظائف امل�سموحة
كاربونات الكال�سيوم
INS170
√
√
با�ستثناء التلوين
منتجات اللحوم
نترييت ال�صوديوم
INS250
√
منتجات اللحوم
البوتا�سيوم
�أو نرتات
INS252
√
حم�ض اللنب (الالكتيك)
INS270
√
√
ثاين �أوك�سيد الكربون
INS290
√
√
حم�ض التفاح (املاليك)
INS296
√
حم�ض الأ�سكوربيك
INS300
√
√
منتجات اللحوم
�أ�سكوربات ال�صوديوم
INS301
√
م�ضاد للأك�سدة للزيوت
م�ستخل�صات غنية
INS306
√
√
والدهون
بالتوكوفريول*
INS322
اللي�سيتني*
√
√
منتجات احلليب  /اللحوم
ال�صوديوم
الكتات
INS325
√
حم�ض الليمون (ال�سرتيك) INS330
√
�سرتات ال�صوديوم
INS331
√
�سرتات الكال�سيوم
INS333
√
الطرطريك
حم�ض
INS334
√
طرطرات ال�صوديوم
INS335
√
البوتا�سيوم
طرطرات
INS336
√
عن�صر ي�ساعد على التخمر
فو�سفات �أحادي الكال�سيوم
INS341
√
(للدقيق)
منتجات احلليب
حم�ض اجلينيك
INS400
√
√
منتجات احلليب
ال�صوديوم
اجلينات
INS401
√
√
منتجات احلليب
اجلينات البوتا�سيوم
INS402
√
√
منتجات احلليب  /اللحوم
اجار
INS406
√
√
ملنتجات احلليب
الكاراجني
INS407
√
√
INS410
�صمغ حبوب اخلروب*
√
√

4-7-1-6

5-7-1-6

1-1-2-6
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�صمغ الغوار*

INS412

ال�صمغ العربي*

INS414

�صمغ الزانتان (كزان�سان)
اجللي�سريول
البكتني*
هيدروك�سي بروبيل ميثيل
ال�سيليلوز
كاربونات ال�صوديوم
كاربونات البوتا�سيوم
كاربونات الأمونيوم
كاربونات املاغني�سيوم
كلوريد الكال�سيوم
كربيتات الكال�سيوم
هيدروك�سيد ال�صوديوم

√
√
√
√
√
√

INS500

√
√
√
√

INS516
INS524

√
√

ثاين �أوك�سيد ال�سليكون

INS551

√

INS415
INS422
INS440
INS464

INS501
INS503
INS504
INS509

3-1-2-6
4-1-2-6

1- 4-1-2-6

2- 4-1-2-6

5-1-2-6
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√
√

م�ستخل�ص نباتي
مواد تغليف للكب�سوالت

√

√

تخرث احلليب
ناقل
دهن �سطحي للعجني
املخمر قبل اخلبز
عن�صر م�ضاد التكتل (التحجر)
للأع�شاب والبهارات
عامل تغطية ملنتجات اللحوم

تالك
الأرجون (غاز خامل)
INS938
الهليوم
INS939
النيرتوجني
INS941
الأوك�سجني
INS948
* مكونات ذات �أ�صل زراعي
المنكهات:
ً
املواد واملنتجات امل�صنفة على �أنها مواد منكهة طبيعية �أو م�ستح�ضرات منكهة طبيعية طبقا ملوا�صفات
املل�صق املذكورة يف هذه الالئحة.
الماء والملح:
 مياه ال�شرب. امللح (كلوريد ال�صوديوم �أو كلوريد البوتا�سيوم كعن�صر �أ�سا�سي) وي�ستعمل يف الت�صنيع الغذائي ب�شكل عام.مستحضرات األحياء الدقيقة:
�أي م�ستح�ضر مكون من الأحياء الدقيقة يُ�ستعمل عادة يف الت�صنيع الغذائي با�ستثناء الأحياء الدقيقة املعدلة
ً
جينيا (كائن مت تعديل مواده اجلينية بطريقة غري طبيعية �أي غري التزاوج و�/أو �إعادة الرتكيب الطبيعية).
�ضمن �إطار هذا التحديد:
يحصل التعديل الجيني بواسطة التقنيات التالية على األقل:
 تقنيات �إعادة تركيب احلم�ض النووي املنقو�ص الأوك�سجني التي ت�ستخدم �أنظمة الناقل. التقنيات التي تت�ضمن الإدخال املبا�شر ملواد وراثية معدة يف اخلارج لداخل كائن معني منها :احلقناجلزئي واحلقن الكلي والو�ضع داخل كب�سولة �صغرى.
 دمج اخلاليا (مبا فيه الدمج الهيويل) �أو تقنيات التهجني حيث تتكون خاليا حية جديدة برتكيبجديد للمواد الوراثية اجلينية من خالل دمج خليتني �أو �أكرث ال يح�صل ب�شكل طبيعي.
ال تعترب التقنيات التالية مولدة لتعديل جيني �شرط �أال ت�ستخدم جزيئات احلم�ض النووي املنقو�ص
ً
جينيا .هذه املواد هي التالية:
الأوك�سجني املعاد تركيبها �أو الأج�سام املعدلة
 الإخ�صاب اخلارجي املعملي بالأنابيب in vitro الرتافق �أو التزاوج �أو التحول �أو �أية عملية طبيعية �أخرى. احلث املتعدد ال�صيغة (مثل البذور  4Nحيث تت�ضاعف املجموعة الكرومو�سوميه).امل ��واد امل�ع��دن�ي��ة (مب��ا فيها ال�ع�ن��ا��ص��ر ال� �ن ��ادرة) وال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات والأح �م��ا���ض الأم�ي�ن�ي��ة و��س��ائ��ر امل��رك�ب��ات
النيرتوجينية الأخرى.
يُ �سمح با�ستخدام جميع املواد املعدنية (مبا فيها العنا�صر النادرة) والفيتامينات والأحما�ض الأمينية
ً
�ضروريا يف املواد الغذائية التي ت�ضاف �إليها.
وغريها من املركبات النيرتوجينية �شرط �أن يكون ذلك
INS553b

2-1-2-6

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

2-2-6
1-2-2-6

مساعدات التصنيع والمنتجات األخرى التي يمكن استخدامها لتجهيز مكونات ذات أصل زراعي:
اال�ســــم
املاء
كلوريد الكال�سيوم
كربونات الكال�سيوم
هيدروك�سيد الكال�سيوم
كربيتات الكال�سيوم
كلوريد املاغني�سيوم (�أو نيغاري)
كربونات البوتا�سيوم
كربونات ال�صوديوم
حم�ض الالكتيك

لتجهيز مواد غذائية من
م�صدر نباتي م�صدر حيواين
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

حم�ض ال�سرتيك

√

حم�ض الهيدروكلوريك
هيدورك�سيد االمونيوم
بريوك�سيد الهيدروجني
ال�سليلوز

√
√
√
√

هيدروك�سيد ال�صوديوم
حم�ض الكربيتيك
�إيزوبروبانول
ثاين �أك�سيد الكربون
النيرتوجني
الكحول الإيثلي
حم�ض التنيك (عف�صني)
زالل البي�ض
الكازيني
اجليالتني
غراء ال�سمك Isinglass
الزيوت النباتية
جل ثاين �أك�سيد ال�سيلكون �أو
حملول غرواين Colloidal
الكربون الن�شط
التالك
بنتونيت
كاولني
تراب دياتومي
ال�صخر الل�ؤل�ؤي (براليت)
ق�شرة غالف البندق
دقيق الأرز
�شمع الع�سل
�شمع الكرنوبا

√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

�شروط  /حاالت خا�صة
عن�صر تخثري
عن�صر تخثري
عن�صر تخثري
جتفيف العنب
�إنتاج ال�سكر
تنظيم درجة احلمو�ضة  pHعند �صناعة اجلنب
تنظيم درجة  pHيف ت�صنيع االجبان
�إنتاج الزيت و�إنتاج الن�شاء
�إنتاج اجليالتني
�إنتاج اجليالتني
�إنتاج اجليالتني
�إنتاج اجليالتني
�إنتاج ال�سكر
�إنتاج الزيت من بذور اللفت ()Brassica spp
�إنتاج ال�سكر
يف عملية حت�ضري ال�سكر بالتبلور
مذوب
م�ساعد على التكرير
غري م�ستخرجة من عظام املجرتات

√

عنا�صر التزييت �أو الإطالق �أو �ضد االرغاء

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

انتاج اجلالتني
انتاج اجلالتني
عن�صر �إطالق
عن�صر �إطالق
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3-2-6
1-3-2-6
1-1-3-2-6

2-1-3-2-6

3-1-3-2-6
2-3-2-6
1-2-3-2-6

2-2-3-2-6

3-2-3-2-6
3-3-2-6
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المستحضرات المكونة من أحياء دقيقة وأنزيمات:
�إ�ضافة �إىل جميع امل�ستح�ضرات املكونة من �أح�ي��اء دقيقة و�أن��زمي��ات وامل�ستعملة ع��ادة كم�ساعدات يف
ً
وراثيا بح�سب التحديد الوارد يف البند 4-1-2-6من
ت�صنيع الأغذية با�ستثناء الأحياء الدقيقة املعدلة
هذه الالئحة والأنزميات امل�شتقة من كائنات معدلة وراثياً.
المكونات ذات األصل الزراعي غير المنتجة عضوي ًا
منتجات اخل�ضار غري امل�صنعة واملنتجات امل�شتقة منها بالعمليات الواردة بالتحديد يف البند 1-2-1-6
يف مقدمة هذه الالئحة.
الفواكه والبذور واللوزيات الصالحة لألكل:
البلوط Quercusspp
ثمار الكوال Cola acuminata
الك�شم�ش ال�شائك Ribesvar-crispa
ثمار املاراكويا Passifloraedulis
توت العليق (جمفف) Rubusidaeus
ك�شم�ش (توت يوهان�س �أحمر) (جمفف) Ribesrubrum
البهارات واألعشاب الصالحة لألكل:
الفلفل (البريويف) Schinusmolle L
بذر فجل اخليل (�أو خردل الأملان) Armoraciarusticana
خولنجان Alpiniaofficinarum
زهر القرطم (�أو الع�صفر) Carthamustinctorius
جرجري  /قرة Nasturtiumofficinale
مواد أخرى
الطحالب مبا فيها الأع�شاب البحرية التي يُ�سمح با�ستخدامها يف الطرق التقليدية يف حت�ضري املواد الغذائية.
ً
طبقا لطرق الت�صنيع املدرجة بالتحديد يف البند  2-2-1-6يف مقدمة هذه الالئحة.
منتجات اخل�ضار امل�صنعة
ً
كيميائيا وامل�ستخرجة من نباتات غري الواردة
الدهون والزيوت املكررة وغري املكررة والتي لي�ست معدلة
�أدناه:
الكاكاو Theobroma cacao
جوز الهند Cocosnucifera
الزيتون Oleaeuropaea
دوار ال�شم�س Helianthus annuus
نخيل الزيت Elaeisguineensis
اللفت (الكانوال) Brassica napus, B. rapa
القرطم (�أو ع�صفر) Carthamustinctorius
ال�سم�سم Sesamumindicum
ال�صويا Glycine max
السكريات والنشويات التالية ومنتجات أخرى من الحبوب والدرنات
الفركتوز (�سكر الفواكه)
رقائق الأرز
رقائق اخلبز غري املخمر
ً
كيميائيا
الن�شاء امل�ستخرج من الأرز والذرة غري املعدلة
مواد متنوعة
بروتينات البازيالء .Pisum spp
واملنكهات املذكورة يف البند  2-1-2-6من هذه الالئحة.
المنتجات الحيوانية
الأح�ي��اء املائية غ�ير الناجتة م��ن الرتبية يف �أح��وا���ض الأح�ي��اء املائية وامل�سموح بها يف حت�ضري امل��واد
الغذائية بالطرق التقليدية
بودرة امل�صالة «( »Herasuolaبودرة �شر�ش اللنب).
�أمعاء طبيعية لتعبئة املنتجات احليوانية (نقانق).

ملحق
7
الحمولة الرعوية من الحيوانات في المزرعة والحد األدنى
من المساحات داخل وخارج الحظائر
1-7

2-7
1-2-7

الحمولة الرعوية من الحيوانات في المزرعة:
نظر ًا للظروف املناخية يف اململكة العربية ال�سعودية وال�سيا�سة املائية للدولة فقد مت ا�ستبعاد مايتعلق
باحلمولة الرعوية يف املزرعة.
�أما فيما يتعلق باحليوانات امل�ستوردة من اخلارج فت�سري عليها الأنظمة املعمول بها يف بلد املن�ش�أ.
احلد الأدنى من امل�ساحات املظللة داخل وخارج احلظائر وغريها من موا�صفات الأبنية ملختلف �أنواع
احليوانات و�أنواع الإنتاج.
ف�صيلة الأبقار ،الأغنام ,الإبل:
امل�ساحة اخلارجية
امل�ساحات الداخلية
(امل�ساحة ال�صافية املتاحة)
(امل�ساحة ال�صافية املتاحة) *
نوع الإنتاج
م / 2ر�أ�س
م / 2ر�أ�س
الوزن احلي (كجم)
1,5
1,1
حتى  100كجم
2,5
1,9
حتى  200كجم
الأبقار و الإبل
4
3
حتى  350كجم
(ت�سمني �أو تربية)
 100 / 5كجم لرتبية
ما فوق  350كجم  100 / 3,7كجم لرتبية
 100 / 1كجم لت�سمني
 100 / 0,75كجم لت�سمني

*

2-2-7

الأبقار و النوق
احللوب

4,5

6

الثريان ال�صاحلة
للتكاثر

10

30

الأغنام

( 1,5الغنم البالغة)
( 0,35احلمل �أو اجلدي)

 ( 2,5الغنم البالغة )
( 0,5احلمل �أو اجلدي )

يق�صد بها م�ساحة الرتي�ض عدا املراعي.

الطيور الداجنة:
نوع الإنتاج

احلظرية
عدد الطيور  /م2

الدجاج البيا�ض

6

الدجاج الالحم
(يف احلظائر
الثابتة)
طيور الت�سمني
(يف احلظائر
املتنقلة)*

 10دجاجات وزنها
 21كجم  /م2

امل�ساحة ال�صافية املتاحة
الع�ش
املجثم
احلد الأق�صى للطيور  /الع�ش
�سم  /2طري
 7دجاجات يف الع�ش الواحد
18
الع�ش امل�شرتك � 120سم / 2طري
( / 20الديك الرومي
فقط)

 16طري وزنها احلي
 / 30م2

* التي ال تزيد م�ساحتها عن  150م 2والتي تبقى مفتوحة ً
ليال
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ملحق
8

الحد األدنى لمتطلبات التفتيش واإلجراءات االحترازية
1-8
1-1-8

2-1-8

3-1-8

4-1-8
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الإجراءات االحرتازية مبوجب خطة التفتي�ش امل�شار �إليها يف املادة  10من هذه الالئحة.
الحد األدنى لمتطلبات التفتيش:
متطلبات التفتي�ش املذكورة يف هذه الالئحة يجب �أن تطبق طاملا ال تتعار�ض مع �أية تدابري مت و�ضعها
بوا�سطة ال�سلطة املخت�صة وذلك ل�ضمان تتبع املنتج الع�ضوي خالل جميع مراحل الإنتاج ول�ضمان
تطبيق هذه الالئحة.
ال�شروط العامة التي ذكرت يف هذه الالئحة يجب �أن تطبق على جميع ُ
امل ِن ِتجني امل�شار �إليه ما يف هذه
الالئحة طاملا �أنها ترتبط بالأن�شطة التي ينفذها ُ
امل ِن ِتجني املعنيون واملذكورة يف عنوان كل بند.
التفتيش المبدئي:
عند تنفيذ ترتيبات التفتي�ش لأول مرة يجب �أن يقوم امل ُنتج امل�سئول بتو�ضيح ما يلي:
 و�صف كامل للوحدة و� /أو املباين ،و� /أو الأن�شطة املمار�سة. جميع التدابري العملية التي اتخذت على م�ستوى الوحدة و� /أو املباين ،و� /أو الأن�شطة التي يتمالقيام بها ل�ضمان توافقها مع هذه الالئحة ،ال�سيما مع متطلبات هذاامللحق.
 يقدم ُامل ِن ِتج امل�سئول بيان مو�ضح فيه ،و�صف للوحدة واملقايي�س واملمار�سات املتبعة يف الوحدة كما
يجب �أن يحتوي هذا البيان �أي�ضا على:
 التدابري االحرتازية التي اتخذت لتقلي�ص خماطر تلوث املنتجات باملواد املحظورة ،و�إجراءات النظافةاملتخذة يف �أماكن التخزين طوال �سل�سلة الإنتاج.
 عندما يكون الو�صف والإجراءات مالئمة ف�إنهما يعدان �آنذاك جزء ًا من نظام اجلودة الذي و�ضعه ُامل ِن ِتج. �أداء العمليات وفق ما جاء يف معايري املنتجات الع�ضوية من هذه الالئحة. قبول تطبيق الإجراءات امل�شار �إليها يف املادة 11يف حالة وجود خمالفات �أو خلل وتطبيق املادة � 34إذاحدث ما يوجب تطبيقها.
ً
 يجب �إبالغ م�شرتي املنتج كتابيا ب�أنه مت �إلغاء املل�صق  /املل�صقات التي ت�شري �إىل الإنتاج الع�ضويمن هذا املنتج .ويجب �أن ت�شهد جهة التوثيق على هذا البالغ حيث �إنها ت�صدر تقرير ًا يو�ضح العيوب
واملخالفات املحتملة ل�شروط املعايري وال�ضوابط .ويجب �أن يوقع امل ُنتج على هذا التقرير ،ويقوم بتنفيذ
التدابري الت�صحيحية الالزمة.
االتصاالت:
يلتزم ُامل� ِ�ن� ِ�ت��ج ب�إخطار جهة التوثيق يف ال��وق��ت امل�ح��دد ع��ن �أي تغيري ي�ط��ر�أ على و�صف ال��وح��دة �أو على
الإجراءات امل�شار �إليها يف البند  2-1-8لهذه الالئحة ويف �شروط التفتي�ش املبدئي املذكورة يف البنود الآتية:
 1-1-1-2-8و  1-2-1-2-8و  1-2-2-8و 1-3-2-8
 1-4-2-8و 1-5-2-8
زيارات التفتيش:
يجب �أن يقوم املفت�ش بتفتي�ش كامل ومتكامل على الطبيعة م��رة واح��دة على الأق��ل يف ال�سنة لكل
ُ
امل ِن ِتجني .وميكن �أن ي�أخذ املفت�ش عينات الختبار وج��ود م��واد غري م�سموح بها تبعا لهذه الالئحة،
ً
�أو لفح�ص تقنيات الإنتاج غري املطابق لهذه الالئحة .وميكن �أخ��ذ العينات �أي�ضا لتحليلها لك�شف
التلوث املحتمل بفعل املدخالت املحظورة .كمايجب القيام بهذه التحليالت عندما ي�ساور املفت�ش ال�شك
با�ستخدام مواد حمظورة.
ويجب �أن يكتب املفت�ش تقرير ًا بعد كل زيارة وبحيث يتم التوقيع على التقرير من قبل امل ُنتج امل�سئول
عن الوحدة �أو من ميثله .وكذلك يتعني على جهة التوثيق �أن تقوم بزيارات للتفتي�ش الع�شوائي� ،سوا ًء
ً
معلنة �أم ال .وتقوم هذه الزيارات على التقييم العام ملخاطر عدم تطبيق هذه الالئحة ،مع
كانت الزيارة
الأخذ بعني االعتبار نتائج التفتي�ش ال�سابق ،وكمية املنتجات ذات العالقة واحتمالية خماطر تبادل
املنتجات على الأقل ،كما يتم حتميل ُ
امل ِن ِتج تكاليف التفتي�ش والتحليالت ب�صرف النظر عن النتائج.

5-1-8

6-1-8

7-1-8

8-1-8
9-1-8

مسك السجالت:
يجب االحتفاظ ب�سجالت املخزون وال�سجالت املالية داخل الوحدة �أو يف املقر من �أجل متكني ُ
امل ِن ِتج من
التعرف على ما يلي ومتكني جهة التوثيق من التحقق مما يلي:
ّ
م�صدرها.
 مورد املنتجات وبائعها �-إن كان غري املورد – �أو طبيعة وكميات املنتجات – جلميع �أنواع املنتجات– امل�سلمه �إىل الوحدة وطبيعة وكميات جميع املوادامل�شرتاه وا�ستخدام تلك املواد عالوة على تركيب الأعالف املركبة.
 طبيعة وكميات جميع املنتجات -املحتفظ بها يف خمازن املقر. طبيعة وكميات جميع منتجات -وامل�شحون �إليهم وم�شرتي هذه املنتجات – �إذا كانوا غري امل�شحون �إليهم– وذلك بخالف امل�ستهلكني النهائيني التي خرجت من املقر �أو مقر امل�شحون �إليه �أو من�ش�آت التخزين.
 (يف حالة ُامل ِن ِتجني الذين ال يقومون بتخزين هذه املنتجات �أو ال يتناولونها تناوال مبا�شرا) ،طبيعة
ّ
امل�صدرين
وكميات جميع املنتجات  -امل�شرتاه واملباعة واملوردين والبائعني – �إذا كانوا بخالف املوردين – �أو
وامل�شرتين وامل�شحون �إليهم �إذا كانوا بخالف امل�شرتين.
 يجب كذلك �أن ت�شتمل التقارير امل�ستندية على نتائج التحقق عند ا�ستالم املنتجات و�أية معلوماتتطلبها جهة التوثيق لإج ��راء التفتي�ش املنا�سب .ه��ذا ويجب توثيق البيانات ال ��واردة يف ال�سجالت
مب�ستندات الإثبات املنا�سبة ،كما يجب �أن تبني ال�سجالت التوازن بني املدخالت واملخرجات.
تعبئة ونقل المنتجات الى وحدة إنتاج أو منشأة تجهيز أخرى:
ح�سب ما هو م�شار جلميع �أنواع املنتجات يجب على ُ
امل ِن ِتج �ضمان عدم نقل املنتجات �إىل وحدات �أخرى،
مبا يف ذلك جتار البيع باجلملة والتجزئة� ،إال يف عبوات منا�سبة �أو حاويات �أو �شاحنات مغلقة ،بحيث
ال ميكن ا�ستبدال املحتوى دون معاجلة اخلتم �أو �إتالفه ،بحيث حتمل مل�صق خا�ص دومنا �إخالل ب�أية
مل�صقات �أو عالمات �أخرى تن�ص عليهاالقواعد والأنظمة– تدل على:
(�أ) ا�سم ُ
امل ِن ِتج وعنوانه ،يف حالة كون �صاحب املنتج �شخ�صا �آخر غري البائع.
ً
ً
طبقا للمادة .27
م�صحوبا مبرجع دال على طريقة الإنتاج الع�ضوي
(ب) ا�سم املنتج �أو و�صف للعلف املركب
(ج) ا�سم و�/أو رقم كود جهة التوثيق التي يخ�ضع لها امل ُنتج.
(د) عالمة تعريف الدفعة ( )batch numberلنظام و�ضع املل�صقات �سواء املعتمد على امل�ستوى
الوطني �أو املتفق عليه مع جهة التوثيق ،والتي ت�سمح بربط الدفعة بال�سجالت امل�شار �إليها يف البند
ً
منا�سبا.
 5-1-8حيثما كان ذلك
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،من املمكن تقدمي املعلومات التي تندرج حتت الفقرات �أعاله ( �أ ،ب ،ج ،د ) يف م�ستند
ً
ربطا وثيقا وم�صاحبا لتعبئة املنتج �أو حاويته �أو �شاحنته .ويجب �أن
مرفق � ،إذا �أمكن ربط هذا امل�ستند
يت�ضمن امل�ستند املرفق املعلومات املتعلقة باملورد و�/أو �شركة النقل .ومع ذلك ،ال يكون غلق العبوات �أو
ً
مطلوبايف احلاالت التالية:
احلاويات �أو ال�شاحنات
ً
 �إذا كان النقل مبا�شرا بني املنتج وم�شغل �آخر ،يخ�ضعان لنظام التفتي�ش امل�شار �إليه يف املادة.10 �إذا كانت املنتجات م�صحوبة مب�ستند يقدم املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرة الفرعية ال�سابقة. �إذا كان مت �إب�لاغ جهة التوثيق التابع لها ُاملعتم ٍدين واملع َتمَ د لديهم بعمليات النقل تلك
ِ
امل ِن ِتجني
ووافقت على ذلك .ويجوز �أن تن�ص هذه املوافقة على عملية نقل واحدة �أو �أكرث.
استالم المنتجات من وحدات أخرى وأشخاص آخرين:
عند ا�ستالم املنتجات بجميع �أنواعها يقوم امل ُنتج بالتحقق من قفل العبوة �أو احلاوية حينما يكون ذلك
ً
مطلوبا ،ومن وجود املل�صقات امل�شار �إليها يف البند  ،6-1-8كما يقوم مبقارنة املعلومات املوجودة على
العالمة امل�شار �إليها يف البند  6-1-8باملعلومات املتعلقة بامل�ستندات املرفقة .ويتم تدوين نتيجة عمليات
التحقق تلك بو�ضوح يف ال�سجالت امل�ستندية امل�شار �إليها يف البند .5-1-8
تخزين المنتجات:
لتخزين املنتجات ،يجب ا�ستخدام م�ساحات ل�ضمان تعريف الدفعات وتفادي �أي خلط �أو تلوث مبنتجات
و�/أو مواد ال تتطابق مع هذه الالئحة .ويجب �أن تكون جميع �أنواع املنتجات قابلة للتحديد ب�شكل دائم.
المنتجات المشتبه في أنها ال تفي بشروط هذه الالئحة:
�إذا ر�أى ُ
امل ِن ِتج �أو �ساوره �شك يف �أن �أحد املنتجات التي قام ب�إنتاجها �أو حت�ضريها �أو ا�ستريادها �أو ا�ستالمها
من �شخ�ص �آخر ال تتطابق مع هذه الالئحة ،ف�إنه يقوم باتخاذ �إجراءات �إما ب�سحب �أية �إ�شارة �إىل طريقة
الإنتاج الع�ضوي من هذا املنتج �أو بف�صل املنتج وحتديده .وال يجوز له �إدخاله املعاجلة �أو التعبئة �أو
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طرحه يف ال�سوق �إال بعد زوال هذا ال�شك ،ما مل يتم طرحه يف ال�سوق بعالمة ت�شري �إىل طريقة الإنتاج
الع�ضوي .ويف مثل هذه احلالة ،يقوم ُامل ِن ِتج على الفور ب�إخطار جهة التوثيق .ويجوز لهذه اجلهة �أن
ت�شرتط ع��دم ط��رح املنتج يف الأ��س��واق بعالمات ت�شري �إىل طريقة الإن�ت��اج الع�ضوي حتى تقتنع ب��زوال
ال�شك ،وذلك عن طريق املعلومات التي يتم احل�صول عليها من ُامل ِن ِتج �أو من م�صادر �أخرى .و�إذا توفر
لدى جهة التوثيق احتمال قوي ب�أن امل�شغل يعتزم طرح �أحد املنتجات التي ال تتطابق مع هذه الالئحة
لكنها متت ب�صلة �إىل طريقة الإنتاج الع�ضوي ،يجوز جلهة التوثيق �أن تلزم ُامل ِن ِتج بعدم ت�سويق املنتج
بهذه العالمة .ويجب ا�ستكمال هذا القرار بااللتزام ب�سحب �أي �إ�شارة �إىل طريقة الإنتاج الع�ضوي من
هذا املنتج �إذا ت�أكدت جهة التوثيق من �أن املنتج ال يفي ب�شروط هذه الالئحة .ويف حالة عدم ت�أكد ال�شك
ف�إنه يتم �إلغاء هذا القرار املذكور �أعاله بعد فرتة زمنية من اتخاذه ،وحتدد جهة التوثيق هذه املدة .عالوة
تعاونا ً
ً
تاما مع جهة التوثيق لإزالة ذلك ال�شك.
على ذلك ،يجب �أن يتعاون امل�شغل
الوصول إلى المنشآت:
يجب على امل ُنتج �أن مينح جهة التوثيق حق الو�صول �إىل كافة �أق�سام الوحدة وكافة املباين ،وذلك لأغرا�ض
التفتي�ش ،بالإ�ضافة �إىل ال�سجالت وامل�ستندات امل�ؤيدة ذات ال�صلة .كما يتعني عليه تزويد جهة التوثيق
ب�أية معلومات تعترب �ضرورية بالن�سبة للتفتي�ش.
وي�ج��ب على ُامل� ِ�ن� ِ�ت��ج ت�ق��دمي نتائج التفتي�ش الطوعي وب��رام��ج العينات عندما تطلبها جهة التوثيق.
كذلك يجب على املوردين �أو امل�شحون �إليهم � ً
أوال تقدمي �أية ت�صاريح ا�سترياد �أو �شهادات تفتي�ش خا�صة
باال�سترياد من �أطراف �أخرى.
تبادل المعلومات:
ُ
�إذا قامت جهات التوثيق املختلفة بالتفتي�ش على امل ِن ِتج �أو املتعاقدين معه من الباطن ،يجب �أن يت�ضمن
البيان امل�شار �إليه يف البند 2-1-8موافقة امل ُنتج بالنيابة عنه وعن املتعاقدين معه من الباطن على �أنه
يجوز جلهات التوثيق املختلفة تبادل املعلومات املتعلقة بالعمليات التي تندرج حتت دائ��رة تفتي�شها
وبالطريقة التي يتم بها تبادل تلك املعلومات.
أحكام محددة
إنتاج النباتات والمنتجات النباتية والماشية و/أو منتجات الماشية:
كما هو من�صو�ص عليه جلميع �أنواع املنتجات ينطبق هذا الق�سم على �أية وحدة داخلة يف �إنتاج جميع
�أنواع املنتجات الع�ضوية حل�سابها خلا�ص �أو حل�ساب طرف ثالث.
ويجب �أن يتم الإنتاج يف وحدة يراعى فيها �أن تكون مباين الإنتاج بها وقطع الأر�ض واملراعي ومناطق
اال�ستخدام وال ��دورات املفتوحة ومباين املا�شية ،وحيثما ينطبق ،املباين اخلا�صة بتخزين املحا�صيل
ً
ً
وا�ضحا عن تلك املوجودة يف �أية
ا�ستقالال
ومنتجاتها ومنتجات املا�شية واملواد اخلام واملدخالت ـ م�ستقلة
ً
طبقا للمواد املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.
وحدة �أخرى ال تقوم بالإنتاج
كما يجوز القيام بعملية املعاجلة والتعبئة و�/أو الت�سويق يف وحدة الإنتاج �إذا اقت�صرت هذه الأن�شطة
على ُاملن َتج الزراعي.
عالوة على ذلك ،يتم ح�ساب الكميات التي مت بيعها مبا�شرة �إىل امل�ستهلك النهائي على �أ�سا�س يومي.
هذا ومينع تخزين مواد املدخالت يف الوحدة با�ستثناء تلك التي جتيزها هذه الالئحة ومواد التكاثر
اخل�ضري والبذور غري املنتجة بالطرق الع�ضوية.
النباتات والمنتجات النباتية المأخوذة من إنتاج المزرعة أو من الجمع من النباتات البرية.
التفتيش المبدئي:
ينبغي مراعاة ما يلي بالن�سبة للبيان الكامل امل�شار �إليه للوحدة مبوجب البند 2-1-8من الأحكام العامة
يف هذه الالئحة:
ُ
 يجب �إعداد البيان حتى و�إن كان ن�شاط املنتج يقت�صر على جمع النباتات الربية. يجب �أن يتم الإ��ش��ارة يف البيان �إىل مباين التخزين والإن�ت��اج وقطع الأر���ض و�/أو مناطق التجميعواملباين املعدة للقيام بت�صنيع و�/أو عمليات تعبئة.
 يجب �أن يحدد البيان حتديد تاريخ �آخر ا�ستعمال حيازات الأر���ض و�/أو م�ساحات التجميع اخلا�صةباملنتجات ،التي ال يتطابق ا�ستخدامها مع املادة �-14( 16أ).
يف حالة جمع النباتات الربية ،يجب �أن تت�ضمن الإجراءات العملية امل�شار �إليها مبوجب البند  2-1-8من
الأحكام العامة يف هذه الالئحة ال�ضمانات التي يقدمها الطرف الثالث والتي ميكن للمُ ِنتج �أن يقدمها
ل�ضمان مراعاة املادة �-14( 16أ).
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االتصاالت:
يجب على ُامل ِنتج �إخطار جهة التوثيق بجدوله اخلا�ص ب�إنتاج املنتجات املح�صولية النباتية ،وذلك كل
مو�سم زراعي وقبل املوعد الذي حتدده جهة التوثيق.
الم ِن ِتج:
تعدد وحدات اإلنتاج التي يديرها نفس ُ
�إذا قام ُامل ِن ِتج ب�إدارة وحدات �إنتاج متعددة يف نف�س املنطقة ،يجب �إخ�ضاع الوحدات التي تنتج املحا�صيل
�أو منتجات املحا�صيل الزراعية ومباين التخزين اخلا�صة باملدخالت (مثل الأ�سمدة واملنتجات النباتية
وال�ب��ذور) لإج ��راءات التفتي�ش العام املن�صو�ص عليها مبوجب البند  ،2-1-8و�إخ�ضاعها � ً
أي�ضا لأحكام
التفتي�ش املحددة املتعلقة بالبنود  1-1-1-2-8و  1-2-1-2-8و  1-2-2-8و  1-3-2-8و  1-4-2-8و .1-5-2-8
ال يجوز يف هذه الوحدات �إنتاج نف�س ال�صنف �أو�أح��دى الأ�صناف التي ال ميكن متييزها ب�سهولة عن
تلك التي يتم �إنتاجها يف الوحدة امل�شار �إليها يف البند  3-1-1-2-8ومع ذلك يجوز ا�ستثناء املنتجني يف
احلاالت التالية:
(�أ) يف ح��ال��ة �إن�ت��اج منتجات ال�شجريات والأ��ش�ج��ار املعمرة (�أ��ش�ج��ار الفاكهة ال�صاحلة ل�ل�أك��ل وال�ك��رم
واملت�سلقات الأخرى) �شريطة الوفاء بال�شروط التالية:
� .1أن ي�شكل ذلك الإنتاج جزءًا من خطة حتويل ع�ضوي يقدم ُامل ِنتج ب�صددها تعهد ًا �أكيد ًا ،والتي تن�ص
على بداية حتويل �آخر جزء من امل�ساحة املتعلقة �إىل الإنتاج الع�ضوي يف �أق�صر فرتة ممكنة والتي ال
يجوز �أن تتجاوز على �أية حال مدة زمنية �أق�صاها خم�س �سنوات.
 .2اتخاذ التدابري املنا�سبة ل�ضمان الف�صل الدائم للمنتجات التي مت احل�صول عليها من كل وحدة من
الوحدات املعنية.
� .3إخطار جهة التوثيق م�سبقا بح�صاد كل منتج من املنتجات املعنية وذلك قبل ثماين و�أربعني �ساعة على الأقل.
 .4عند اكتمال احل�صاد يقوم ُامل ِنتج على الفور ب�إبالغ جهة التوثيق بالكميات الفعلية التي مت ح�صادها
يف الوحدات املعنية بالإ�ضافة �إىل �أية �سمات مميزة خا�صة (مثل النوعية واللون ومتو�سط الوزن ،الخ)
وي�ؤكد �أنه مت تطبيق التدابري التي مت اتخاذها لف�صل املنتجات.
 .5اعتماد جهة التوثيق خلطة التحويل والتدابري امل�شار �إليها يف البند  1-1-8والبند  2-1-8من الأحكام
العامة .ويجب ت�أكيد هذا االعتماد كل عام بعد بداية خطة التحويل.
ب .يف حالة امل�ساحات املخ�ص�صة للأبحاث الزراعية التي متت املوافقة عليها من قبل ال�سلطة املخت�صة،
�شريطة الوفاء بال�شروط (الثاين والثالث والرابع واجلزء املتعلق من ال�شرط اخلام�س) امل�شار �إليه يف (�أ).
ج .يف حالة �إنتاج البذور وال�شتالت وم��واد اال�ستنبات� ،شريطة الوفاء بال�شرط الثاين والثالث والرابع
واجلزء املتعلق من ال�شرط اخلام�س امل�شار �إليه يف (�أ).
د .يف حالة املراعي امل�ستخدمة ح�صر ًا لرعي املا�شية.
الثروة الحيوانية ومنتجاتها التي تنتج من التربية
التفتيش المبدئي:
عندما يتم تنفيذ نظام التفتي�ش الذي يطبق على وجه التحديد على �إنتاج املا�شية ،يجب �أن يت�ضمن
البيان الكامل للوحدة امل�شار �إليها مبوجب البند  1-2-8من الأحكام العامة يف هذه الالئحة ما يلي:
(�أ) بيان كامل مبباين املا�شية واملراعي ومناطق اال�ستخدام وال��دورات املفتوحة ال��خ ،واملباين اخلا�صة
بالتخزين والتعبئة ومعاجلة املا�شية ومنتجاتها واملواد اخلام واملدخالت.
(ب) بيان كامل باملن�ش�آت اخلا�صة بتخزين �سماد املا�شية .عالوة على ذلك ،يجب �أن تت�ضمن التدابري
العملية امل�شار �إليها مبوجب البند  2-1-8من الأحكام العامة يف هذه الالئحة ما يلي:
 .1ال�ن�ظ��ام اخل��ا���ص بنرث ال�سماد املتفق عليه م��ع جهة التوثيق ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ب�ي��ان ك��ام��ل باملناطق
املخ�ص�صة لإنتاج املحا�صيل.
 .2الرتتيبات املو�ضوعة مع املزارع الأخرى التي تنطبق مع �أحكام هذه الالئحة فيما يخ�ص نرث ال�سماد،
ً
منا�سبا.
حيثما كان ذلك
 .3نظام الإدارة اخلا�ص بوحدة الإنتاج احليواين (على �سبيل املثال ،الإدارة اخلا�صة بالتغذية والتكاثر
وال�صحة ،الخ).
تعريف (تمييز) الثروة الحيوانية :
يجب تعريف (متييز) الرثوة احليوانية ب�شكل دائم با�ستخدام التقنيات التي تتوائم مع كل نوع .ففي
حالة احليوانات الكبرية يتم متييز احليوانات كل على حدة يف حالة الثدييات الكبرية ب�شكل فردي �أو يتم
التمييز ب�شكل جماعي يف حالة الدواجن والثدييات ال�صغرية.
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نظام الزراعة العضويـة
والالئحة التنفيذية
3-2-1-2-8
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سجالت الثروة الحيوانية:
ً
متاحا جلهة التوثيق ب�شكل دائم يف مقر
يجب جمع �سجالت الرثوة احليوانية يف �شكل �سجل وجعله
املزرعة .ويجب �أن تت�ضمن تلك ال�سجالت (التي من املقرر �أن توفر بيان كامل عن نظام �إدارة الرثوة
احليوانية) املعلومات التالية:
 النوع ،بالن�سبة للما�شية التي تدخل يف نطاق احليازة :من�ش�أ وتاريخ الو�صول ،وفرتة التحويل ،وعالمةالتعريف ،وال�سجل البيطري.
 بالن�سبة للما�شية التي تخرج من نطاق احليازة :ال�سن وعدد الر�ؤو�س والوزن يف حالة الذبح وعالمةالتعريف ومكان الو�صول.
 التفا�صيل املتعلقة ب�أية حيوانات مفقودة والأ�سباب وراء ذلك. بالن�سبة للعلف :النوع مبا يف ذلك الإ�ضافات العلفية ،ون�سب املكونات املتنوعة من ح�ص�ص الغذاء،وفرتات الو�صول �إىل املناطق املفتوحة ،وفرتات تنقل املا�شية حيثما تنطبق القيود اخلا�صة بذلك،
 فيما يخ�ص الوقاية من الأمرا�ض والعالج والرعاية البيطرية :تاريخ العالج ،والت�شخي�ص ،ونوع منتجالعالج ،وطريقة العالج ،وو�صفة الطبيب اخلا�صة بالرعاية البيطرية ،بالإ�ضافة �إىل الأ�سباب وفرتات
التحرمي التي ت�سري قبل ت�سويق املنتجات احليوانية.
الم ِن ِتج:
وحدات اإلنتاج المتعددة التي يديرها نفس ُ
�إذا قام امل ُنتج ب�إدارة وحدات �إنتاج متعددة ،يجب �إخ�ضاع الوحدات التي تنتج املا�شية �أو منتجات املا�شية
التي ال ت�شملها مواد هذه الالئحة لنظام التفتي�ش بالفقرة (�أ) من البند  1-2-1-2-8املتعلق باملا�شية
�أو منتجاتها ،وفيما يخ�ص الأحكام املتعلقة ب�إدارة املا�شية و�سجالت املا�شية واملبادئ التي تنظم تخزين
املنتجات امل�ستخدمة لرتبية احليوانات.
يجوز لل�سلطة املخت�صة �أن متنح ا�ستثناءًا للمزارع التي تقوم ب��إج��راء �أب�ح��اث زراع�ي��ة �إذا مت الوفاء
بال�شروط التالية:
 اتخاذ التدابري املنا�سبة ،املتفق عليها مع جهة التوثيق ل�ضمان الف�صل الدائم بني املا�شية ومنتجاتهاوال�سماد والعلف يف كل وحدة من الوحدات.
 قيام ُامل ِنتج ب�إبالغ جهة التوثيق بالكميات الفعلية التي مت �إنتاجها يف ال��وح��دات ،بالإ�ضافة �إىل كافةاخل�صائ�ص التي ت�سمح بتحديد املنتجات وت�أكيده ب�أنه مت تطبيق التدابري التي مت اتخاذها لف�صل املنتجات.
متطلبات أخرى:
ً
م�سموحا به يف امل��زارع على �سبيل
يكون تخزين امل�ستح�ضرات الطبية البيطرية وامل���ض��ادات احليوية
اال�ستثناء من هذه القواعد �شريطة �أن يكون قد مت و�صفها بوا�سطة طبيب بيطري بالن�سبة للعالج امل�شار
�إليه يف املادة  17فقرة ( ،)5و�شرط �أن يتم تخزينها يف موقع يتم الإ�شراف عليه وتدوينها يف �سجل املزرعة.
وحدات تجهيز المنتجات النباتية والحيوانية والمواد الغذائية المكونة من منتجات
نباتية وحيوانية:
ينطبق ه��ذا الق�سم على �أي��ة وح��دة معنية بتح�ضري املنتجات امل�شار �إليها يف ه��ذه الالئحة كما هو
من�صو�ص عليه يف املادتني16و17حل�سابها �أو حل�ساب طرف �آخر ،وعلى وجه اخل�صو�ص:
 الوحدات املعنية بتعبئة و�/أو �إعادة تعبئة هذه املنتجات. الوحدات املعنية بو�ضع املل�صقات و�/أو �إعادة و�ضع مل�صقات هذه املنتجات.التفتيش المبدئي:
يجب �أن يو�ضح البيان الكامل للوحدة امل�شار �إليها مبوجب البند 2-1-8من الأحكام العامة يف هذه
الالئحة املن�ش�آت امل�ستخدمة ال�ستالم املنتجات الزراعية ومعاجلتها وتعبئتها وو�ضع املل�صقات عليها
وتخزينها قبل وبعد العمليات اخلا�صة بها ،بالإ�ضافة �إىل الإجراءات املتعلقة بنقل املنتجات.
وحدات التحضير المعنية التي تقوم أيض ًا بمناولة منتجات ال صلة لها باإلنتاج العضوي:
�إذا مت حت�ضري منتجات غري ع�ضوية �أو تعبئتها �أو تخزينها يف وحدة التح�ضري املعنية:
 يجب �أن حتتوي الوحدة على �أماكن منف�صلة لتخزين املواد الع�ضوية �سواء قبل �إجراء عملية التجهيز�أو بعده وميكن �أي�ضا �أن يتم الف�صل بوا�سطة حتديد �أوقات معينة لوجود املنتجات الع�ضوية .يف هذه
امل�ساحات �أو خ�لال ه��ذه الأوق��ات مينع دخ��ول �أو ت��داول �أي منتجات عادية �أخ��رى ملنع اخللط كما هو
من�صو�ص عليه يف البند .8-1-8

3-2-2-8

3-2-8

1- 3-2-8
1- 1- 3-2-8

2- 1- 3-2-8

2-3-2-8

3-3-2-8

 يجب القيام بالعمليات على نحو م�ستمر حتى يتم التعامل مع ال��دورة الكاملة وف�صلها باملكان �أوالزمان عن العمليات امل�شابهة التي مت �إجرا�ؤها على املنتجات الع�ضوية.
ً
 �إذا مل يتم القيام بهذه العمليات يف �أوقات منتظمة �أو يف يوم حمدد ،يجب الإعالن عنها مقدما معحتديد موعد نهائي يتم االتفاق عليه مع جهة التوثيق.
 يجب اتخاذ كافة التدابري الالزمة ل�ضمان تعريف الدفعات ،وتفادي عمليات االختالط �أو اال�ستبدالً
طبقا للبنود املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.
مع املنتجات التي مل يتم احل�صول عليها
ً
طبقا للبنود املن�صو�ص
ال يجب �إجراء العمليات اخلا�صة باملنتجات �إال بعد القيام بتنظيف معدات الإنتاجعليها يف هذه الالئحة .عالوة على ذلك ،يجب التحقق من فعالية �إجراءات التنظيف وت�سجيلها.
تعبئة المنتجات ونقلها إلى وحدات التحضير:
يتم جمع احلليب والبي�ض ومنتجات البي�ض من امل��زرع��ة ب�شكل م�ستقل عن املنتجات التي مل يتم
ً
طبقا لهذه ال�لائ�ح��ة .لكن على �سبيل اال�ستثناء ومب��وج��ب االع�ت�م��اد امل�سبق بوا�سطة جهة
�إنتاجها
التوثيق ،يجوز القيام باجلمع يف �آن واحد �إذا مت اتخاذ التدابري املنا�سبة للحيلولة دون وقوع �أي خلط
ً
طبقا لهذه الالئحة ،ول�ضمان حتديد املنتجات التي مت
�أو ا�ستبدال للمنتجات التي مل يتم �إنتاجها
ً
طبقا لأحكام هذه الالئحة.
�إنتاجها
ويقوم ُامل ِن ِتج بتزويد جهة التوثيق باملعلومات املتعلقة ب�أيام و�ساعات ودورة وتاريخ اجلمع وموعد ا�ستالم املنتجات.
ا�سترياد النباتات واملنتجات النباتية واحليوانات واملنتجات احليوانية والأغذية املركبة من منتجات
نباتيه و� /أو حيوانية والأعالف املركبة من دول �أخرى:
ينطبق هذا البند على �أي �شخ�ص يعمل كم�ستورد و�/أو مر�سل �أول معني باال�سترياد و�/أو اال�ستالم
حل�سابه �أو حل�ساب �شخ�ص �آخر للمنتجات الع�ضوية كالتايل:
• امل�ستورد هو ُ
امل ِن ِتج الطبيعي �أو االعتباري داخل اململكة العربية ال�سعودية الذي تر�سل �إليه �شحنات
ً
�شخ�صيا �أو عن طريق من ميثله.
لف�سحها للتوزيع احلر �إما عن طريقه
• يعني امل�شحون �إليه الأول ُ
امل ِن ِتج الطبيعي �أو االعتباري الذي ت�صل �إليه ال�شحنة وال��ذي ي�ستلمها
لإجراء املزيد من التح�ضري و�/أو الت�سويق.
التفتيش المبدئي
المستوردون:
 يجب �أن يت�ضمن البيان الكامل للوحدة امل�شار �إليها مبوجب البند  2-1-8من هذه الالئحة مباينً
مو�ضحا نقاط دخول املنتجات �إىل اململكة العربية ال�سعودية،
امل�ستورد و�أن�شطته املتعلقة باال�سترياد،
بالإ�ضافة �إىل �أية من�ش�آت �أخرى يعتزم امل�ستورد ا�ستخدامها بغر�ض تخزين املنتجات امل�ستوردة �أثناء
تو�صيلها للمر�سل �إليه الأول.
ً
 عالوة على ذلك ،يجب �أن يت�ضمن الإعالن امل�شار �إليه يف البند  2-1-8من هذه الالئحة تعهدا من قبل امل�ستوردب�ضمان تقدمي �أية من�ش�آت ي�ستخدمها لتخزين املنتجات للتفتي�ش املقرر �إجرا�ؤه بوا�سطة جهة التوثيق.
المشحون إليه األول:
 يجب �أن يو�ضح البيان الكامل للوحدة امل�شار �إليها مبوجب البند  2-1-8من هذه الالئحة للمن�ش�آتامل�ستخدمة لال�ستالم والتخزين.
 يجب �أن تنطبق الأحكام ذات ال�صلة مبوجب البند � 2-2-8إذا مت القيام ب�أن�شطة �أخرى ،مثل ت�صنيعاملنتجات الزراعية وتعبئتها وو�ضع املل�صقات عليها وتخزينها قبل وبعد العمليات اخلا�صة بها ،بالإ�ضافة
�إىل نقل هذه املنتجات .عندما يكون امل�ستورد وامل�شحون �إليه الأول هما نف�س ُامل ِن ِتج االعتباري ويعمالن يف
وحدة واحدة ،حينئذ ميكن �صياغة التقارير امل�شار �إليها يف البند  2-1-8من هذه الالئحة يف تقرير واحد.
مسك السجالت:
�إذا كان امل�ستورد وامل�شحون �إليه الأول ال يعمالن يف وحدة واحدة ،يجب عليهما االحتفاظ بال�سجالت
املالية .وبنا ًء على طلب من جهة التوثيق ف�إنه يتعني تقدمي كل التفا�صيل املتعلقة برتتيبات النقل من
ُ
امل�صدر يف دولة املن�ش�أ �إىل امل�شحون �إليه الأول ،ومن مباين امل�شحون �إليه الأول �أو من�ش�آت التخزين �إىل
�أي �شخ�ص �آخر.
المعلومات المتعلقة بالشحنات المستوردة:
فيما يخ�ص �شهادة التوثيق املتعلقة بالواردات من خارج اململكة مبوجب املادة  32من هذه الالئحة،
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ً
مقدما بكل �شحنة يتم ا�ستريادها �إىل اململكة العربية ال�سعودية:
يجب على امل�ستورد �إبالغ جهة التوثيق
 ا�سم مُ �ستقبل ال�شحنة وعنوانه. �أية تفا�صيل ميكن �أن تطلبها جهة التوثيق ،مثل ن�سخة من �شهادة التوثيق اخلا�صة با�سترياد منتجاتمن الزراعة الع�ضوية .ويلتزم امل�ستورد بناء على طلب جهة التوثيق بتقدمي املعلومات جلهة التوثيق
التي يتبع لها مُ �ستقبل ال�شحنة.
ً
المستوردون ومستقبلو الشحنات الواردة الذين يتعاملون أيضا مع منتجات غير عضوية:
يف حالة تخزين �أن��واع املنتجات يف من�ش�آت التخزين التي يتم فيها � ً
أي�ضا تخزين �أع�لاف �أو منتجات
زراعية �أخرى:
 يجب ف�صل املنتجات الع�ضوية عن املواد الغذائية و�/أو املنتجات الزراعية الأخرى.يجب ات�خ��اذ جميع التدابري ل�ضمان تعريف (متييز) ال�شحنات ،وذل��ك لتفادي عمليات اخللط �أو
ً
طبقا للبنود املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.
اال�ستبدال مع املنتجات التي مل يتم احل�صول عليها
زيارات التفتيش:
يتعني علىجهة التوثيق �إج��راء تفتي�ش على ال�سجالت املالية املذكورة يف البند  ،2-3-2-8وال�شهادات
امل�شار �إليها يف املادة  8من هذه الالئحة.
�إذا ق��ام امل�ستورد بعمليات ا�سترياد عن طريق املن�ش�آت �أو ال��وح��دات املختلفة ،يجب عليه عند الطلب
تقدمي التقارير املطلوبة مبوجب البندين  2-1-8و 4-1-8من البنود امل��ذك��ورة يف ه��ذه الالئحة فيما
يخ�ص كل من�ش�أة من هذه املن�ش�آت.
استالم المنتجات من دولة أخرى:
يتم ا�سترياد ان��واع املنتجات من دول��ة �أخ��رى يف حاويات �أو عبوات منا�سبة مغلقة بطريقة حتول دون
ا�ستبدال املحتوى ،ومزودة بتحديد هوية ُ
امل�صدر و�أية مل�صقات و�أرقام �أخرى تعمل على تعريف ال�شحنة،
بالإ�ضافة �إىل �شهادة التوثيق اخلا�صة باال�سترياد من �أطراف �أخرى.
عند ا�ستالم �أحد انواع املنتجات ،يجب �أن تكون معب�أة يف عبوات �أو حاويات منا�سبة وعلى امل�شحون �إليه
الأول الت�أكد من �إحكام غلقها بطريقة متنع من تبديل حمتوياتها وتطابق حتديد ال�شحنة مع �شهادة
العملية ذات ال�صلة ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب ذكر نتيجة هذا التحقق بو�ضوح يف التقارير امل�شار �إليها
يف البند .2-3-2-8
الوحدات المعنية بإنتاج وتحضير أو استيراد أنواع المنتجات والتي عهدت ألطراف أخرى
بشكل جزئي أو كلي:
التفتيش المبدئي:
فيما يتعلق بالعمليات التي �أوكلت �إىل مقاول من الباطن يجب �أن يت�ضمن البيان الكامل امل�شار �إليه يف
البند  2-1-8من هذه الالئحة ما يلي:
 قائمة باملتعاقدين من الباطن مع بيان �أن�شطتهم وجهات التوثيق التي يخ�ضعون لها؛ ويجب علىه�ؤالء �أن يكونوا قد وافقوا على �إخ�ضاع مزارعهم لنظام التوثيق مبوجب املادتني  10و 11من هذه الالئحة.
 كافة التدابري العملية – التي تت�ضمن على �سبيل املثال ال احل�صر تدابري �أخرى �أو �أحد الأنظمة املنا�سبةلو�ضع التقارير امل�ستندية – املقرر اتخاذها على م�ستوى الوحدة ل�ضمان ن�سبة املنتجات التي يطرحها
ُامل ِن ِتج يف ال�سوق �إىل مورديها و�إىل البائعني و� ً
أي�ضا �إىل امل�شحون �إليهم و�إىل امل�شرتين �إذا كانوا خمتلفني.
الوحدات التي تحضر العلف الحيواني والعلف المركب واألعالف:
ينطبق هذا البند على �أي وحدة معنية بتح�ضري �أنواع الأعالف الع�ضوية حل�سابها �أو حل�ساب طرف ثالث.
التفتيش المبدئي;
ينبغي مراعاة ما يلي بالن�سبة للبيان الكامل للوحدة امل�شار �إليها مبوجب البند 2-1-8من هذه الالئحة:
• �إي�ضاح املن�ش�آت امل�ستخدمة ال�ستالم وحت�ضري وتخزين املنتجات املعدة للعلف احليواين قبل العمليات
املتعلقة بها وبعدها.
• بيان املن�ش�آت امل�ستخدمة لتخزين منتجات �أخرى م�ستخدمة لتح�ضري العلف احليواين.
• بيان املن�ش�آت امل�ستخدمة لتخزين املنتجات بق�صد النظافة والتطهري.
• و�صف العلف املركب الذي يعتزم املنتج القيام ب�إنتاجه ونوع وفئة املا�شية املخ�ص�ص لها هذا العلف
�إذا لزم الأمر.

2-5-2-8

3-5-2-8
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2-5-5-2-8

• الإ�شارة �إىل ا�سم مواد العلف التي يعتزم ُ
امل ِن ِتج حت�ضريها متى لزم الأمر.
يجب �أن تت�ضمن التدابري التي يجب على ُ
امل ِن ِتجني اتخاذها ل�ضمان االلتزام بهذه الالئحة .وامل�شار
�إليها يف البند  2-1-8من الأحكام العامة يف هذه الالئحة ما يلي:
ً
بيانا بالإجراءات االحتياطية التي يتم اتخاذها للحد من خماطر التلوث مبواد
 على وجه التحديد،�أو منتجات غري م�صرح بها ،و�إجراءات التنظيف التي مت القيام بها ومراقبة مدى فعاليتها.
 حتديد كافة عنا�صر �أن�شطتها الهامة ل�ضمان توافق املنتجات التي مت حت�ضريها يف هذه الوحداتومطابقتها بهذه الالئحة ب�شكل دائم.
ً
 و�ضع الإج��راءات املنا�سبة وتنفيذها ومراعاتها وحتديثها ا�ستنادا �إىل مبادئ نظام حتليل املخاطرونقاط التحكم احلرجة (.)HACCP
على جهة التوثيق ا�ستخدام ه��ذه الإج ��راءات لإج��راء تقييم ع��ام للمخاطر امل�صاحبة لكل وح��دة من
وح��دات الإن�ت��اج ولو�ضع خطة توثيق .ويجب �أن تن�ص خطة التوثيق على احل��د الأدن��ى من العينات
الع�شوائية ً
تبعا للمخاطر املحتملة.
مسك السجالت:
لأغرا�ض �إجراء التفتي�ش املنا�سب على العمليات ف�إن التقارير امل�ستندية امل�شار �إليها يف البند 5-1-8من
الأحكام العامة يف هذه الالئحة يجب �أن ت�شتمل معلومات حول الأ�صل وطبيعة وكميات الأعالف واملواد
امل�ضافة واملبيعات وال�سلع تامة ال�صنع.
وحدات التجهيز:
عند �إعداد املنتجات يجب على ُ
امل ِن ِتجني الت�أكد من ا�ستيفاء ال�شروط التالية:
القيام بالفصل التام بين األعالف المنتجة بطريقة عضوية أو األعالف المشتقة منها
واألعالف التي في طور التحول واألعالف المشتقة منها واألعالف التقليدية.
الفصل التام لكافة المعدات المستخدمة في الوحدات التي تجهز األعالف المركبة التي
تشملها هذه الالئحة عن غيرها من المعدات .ودونما إخالل بهذا البند حتى نهاية شهر
فبراير ،فإن العمليات يمكن أن تتم باستخدام نفس المعدات شريطة:
• �ضمان الف�صل من حيث الوقت وتنفيذ تدابري تنظيف مالئمة مت التحقق من فعاليتها وذلك قبل
البدء بتجهيز املنتجات امل�شمولة بهذه الالئحة ،ويجب على ُ
امل ِن ِتجني ت�سجيل هذه العمليات.
• يجب �أن يت�أكد ُ
امل ِن ِتجني من تنفيذ كافة التدابري املالئمة وذلك بناء على املخاطر التي يتم تقييمها
مبا يتفق مع البند  1-5-2-8و�أن ي�ضمنوا حيثما كان �ضروريا عدم طرح املنتجات التي ال تلتزم بهذه
الالئحة يف الأ�سواق مع و�ضع ما ي�شري �إىل الزراعة الع�ضوية.
• يخ�ضع التفوي�ض املن�صو�ص عليه يف الفقرة الفرعية الثانية للتحويل وميكن توفري هذا التحويل
لعملية �أو �أكرث من عمليات التجهيز.
ميكن تعديل تاريخ نهاية �شهر فرباير �إذا لزم الأمر.
زيارات المراقبة:
عالوة على الزيارة ال�سنوية الكاملة يجب على جهة التوثيق القيام بزيارات م�ستهدفة بناء على تقييم
عام للأخطار املحتملة لعدم االلتزام بهذه الالئحة حيث تعري جهة التوثيق اهتماما خا�صا لنقاط
الرقابة الهامة التي يتم تو�ضيحها لل�شخ�ص مع احلر�ص على الت�أكد مما �إذا كانت عمليات الرقابة
والفح�ص تتم كما ينبغي .ويجوز تفتي�ش كافة الأماكن التي ي�ستخدمها ُ
امل ِن ِتج ملمار�سة �أن�شطته مع
تكرار عمليات التفتي�ش مبا يتنا�سب مع املخاطر امل�صاحبة.
نقل المنتجات إلى وحدات إنتاج /تجهيز أخرى أو منشآت تخزين:
يجب على املنتجني الت�أكد من ا�ستيفاء ال�شروط التالية:
يجب خالل عملية النقل أن يتم الفصل بين األعالف المنتجة عضويا أو األعالف المشتقة
منها ،واألعالف التي في طور التحول أو األعالف المشتقة منها ،واألعالف التقليدية.
يجوز استخدام المركبات و/أو الحاويات التي نقلت فيها المنتجات غير المشمولة بهذه
الالئحة لنقل المنتجات المشمولة بهذه الالئحة شريطة مراعاة ما يلي:
• تنفيذ تدابري تنظيف مالئمة مع التحقق من فعاليتها ،وذلك قبل البدء يف نقل املنتجات امل�شمولة
يف هذه الالئحة ال�سعودية على �أن يقوم ُ
امل ِن ِتجني بت�سجيل هذه العمليات.
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• يجب �أن ي�ضمن ُ
امل ِن ِتجني اتخاذ كافة التدابري املنا�سبة وذلك بناء على املخاطر التي يتم تقييمها
ح�سب البند  1-5-2-8و�أن ي�ضمنوا – حيثما كان �ضروريا – عدم طرح املنتجات التي ال تلتزم بهذه
الالئحة يف الأ�سواق وعليها ما ي�شري �إىل الزراعة الع�ضوية.
• يجب �إطالع جهة التوثيق على عمليات النقل من هذا القبيل واملوافقة عليها .وميكن �إعطاء هذه
املوافقة لعملية نقل واحدة �أو �أكرث.
يتم نقل المنتجات تامة الصنع المشار إليها في الالئحة بمعزل عن المنتجات تامة الصنع
األخرى إما فص ً
ال مكاني ًا أو زمني ًا.
أثناء النقل يجب تسجيل كمية المنتجات في البداية وكل كمية منفردة يتم تسليمها
خالل دورة التسليم.

