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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

المادة األولى

يف تطبيق اأحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل يق�ص �سياق الن�ص بغريذلك:

الوزارة: وزارة الزراعة

الوزير: وزير الزراعة

النظام: نظام الزراعة الع�سوية

الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام

الزراعة الع�سوية: اأ�سلوب لالإنتاج الزراعي - ب�سقيه النباتي واحليواين - يعتمد على ا�ستخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون 

ا�ستخدام مواد اأو اأ�سمدة اأو مبيدات كيميائية اأو هرمونات اأو مواد معدلة وراثًيا.

معايري ن�ضاط الزراعة الع�ضوية: معايري الزراعة الع�سوية التي تعتمدها الوزارة

ن�ضاط الزراعة الع�ضوية: عمليات اإنتاج املدخالت اأو املنتجات الع�سوية اأو ت�سنيعها اأو ت�سويقها اأو ا�ستريادها اأو ت�سديرها.

املدخالت الع�سوية: املواد التي ت�ستخدم يف الزراعة الع�سوية.

املنتجات الع�سوية: املنتجات النباتية واحليوانية الع�سوية الطازجة وامل�سنعة.

اأو  تغليفها  اأو  تخزينها  اأو  ت�سنيعها  اأو  الع�سوية  املنتجات  اأو  املدخالت  لإنتاج  املخ�س�سة  املن�ساأة  الع�سوي:  الإن��ت��اج  وح��دة 

جتهيزها.

جهة التوثيق: �ضركات متخ�ض�ضة يف جمال التوثيق الع�ضوي ت�ضرف على وحدات الإنتاج من خالل تطبيق معايري ن�ضاط 

الزراعة الع�سوية.

�ضهادة التوثيق الع�ضوي: �ضهادة متنحها جهة التوثيق التي ترخ�ص لها الوزارة.

المادة الثانية

يهدف هذا النظام اإىل تنظيم ن�ضاط الزراعة الع�ضوية يف اململكة وحمايته من اأي ممار�ضة خاطئة.

المادة الثالثة

ُتطبق اأحكام هذا النظام على كل من يزاول ن�ضاط الزراعة الع�ضوية، وجهات التوثيق العاملة يف اململكة.

المادة الرابعة

مع عدم الإخالل باخت�ضا�ضات اجلهات الواردة يف الأنظمة الأخرى، تتوىل الوزارة الإ�ضراف على ن�ضاط الزراعة الع�ضوية.

المادة الخامسة

يجب على كل من يرغب يف مزاولة ن�ضاط الزراعة الع�ضوية احل�ضول على �ضهادة التوثيق الع�ضوي من جهات التوثيق التي 

ترخ�ص لها الوزارة.

المادة السادسة

تعمل الوزارة على حتقيق اأهداف هذا النظام، ولها على الأخ�ص ما ياأتي:

1. اإعداد معايري ن�ضاط الزراعة الع�ضوية واعتمادها.

2. اعتماد �ضروط واإجراءات فح�ص وحتليل املدخالت الع�ضوية.
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3. و�ضع قوائم للمواد امل�ضرح با�ضتخدامها بو�ضفها مدخالت ع�ضوية �ضمن معايري ن�ضاط الزراعة الع�ضوية.

4. و�ضع متطلبات املل�ضقات وبيانات البطاقة اخلا�ضة باملدخالت الع�ضوية.

5. و�ضع متطلبات ا�ضترياد املدخالت الع�ضوية وت�ضديرها.

المادة السابعة

 تعد الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتن�ضيق مع الوزارة ما ياأتي:

1. �ضروط واإجراءات فح�ص وحتليل املنتجات الع�ضوية.

2. متطلبات املل�ضقات وبيانات البطاقة اخلا�ضة باملنتجات الع�ضوية.

3. متطلبات ا�سترياد املنتجات الع�سوية وت�سديرها.

المادة الثامنة

تخت�ص الوزارة مبنح الرتاخي�ص جلهات التوثيق يف اململكة، وحتدد الالئحة �ضروط منح الرتاخي�ص.

المادة التاسعة

الزراعة الع�ضوية بالحتفاظ بال�ضجالت الالزمة ملتابعة كل ما يتعلق باملدخالت واملنتجات الع�ضوية.  يلتزم كل من يزاول ن�ضاط 

ويلتزم كذلك باإبالغ الوزارة وجهة التوثيق بكل ما ي�ضتجد على ن�ضاطه، وفق ما حتدده الالئحة.

المادة العاشرة

تخ�ضع املدخالت واملنتجات الع�ضوية ملعايري ن�ضاط الزراعة الع�ضوية ولل�ضوابط وال�ضرتاطات الفنية الالزمة لها، وفقا ملا 

حتدده الالئحة.

المادة الحادية عشرة

يحظر و�ضع اأي كلمة اأو عبارة اأو �ضعار اأو مل�ضق على منتج غري ع�ضوي للدللة على اأنه منتج ع�ضوي.

المادة الثانية عشرة

للوزارة - بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة كل فيما يخ�ضه - حق التفتي�ص على وحدات الإنتاج الع�ضوي، للتاأكد من تطبيقها 

ملعايري ن�ضاط الزراعة الع�ضوية.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للوزير اإ�ضدار قرار حظر اإنتاج احليوانات احلية الع�ضوية اأو ت�ضديرها اأو ا�ضتريادها اأو تداولها، اأو اأي مدخل نباتي اأو 

حيواين ع�ضوي، ب�ضفة دائمة اأو موؤقتة، اإذا اقت�ضت امل�ضلحة العامة ذلك، وفقًا ملا حتدده الالئحة.
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

المادة الرابعة عشرة

يكون للموظفني الذين ي�ضدر بتحديدهم قرار من الوزير �ضفة ماأموري ال�ضبط واإثبات ما يقع من خمالفات لأحكام هذا 

النظام ولئحته، وذلك يف نطاق اخت�ضا�ص كل منهم.

المادة الخامسة عشرة

مع عدم الخالل باأي عقوبة اأ�ضد ين�ص عليها اأي نظام اآخر، يعاقب كل من يخالف اأي حكم من اأحكام هذا النظام اأو لئحته 

بعقوبة اأو اأكرث من العقوبات الآتية:

اأ- الإنذار

ب- غرامة مالية ل تزيد على مليون ريال

ت- وقف الرتخي�ص مبزاولة الن�ضاط ملدة ل تزيد على �ضنة

ث- اإلغاء الرتخي�ص

المادة السادسة عشرة

تكّون – بقرار من الوزير-جلنة )اأو اأكرث( من ثالثة اأع�ضاء على الأقل يكون من بينهم م�ضت�ضار نظامي، للنظر يف خمالفات 

اأحكام هذا النظام ولئحته وتقرير العقوبات املنا�ضبة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة. ويجوز ملن �ضدر يف حقه قرار بالعقوبة 

التظلم منه اأمام ديوان املظامل خالل )�ضتني( يوما من تاريخ اإبالغه به.

المادة السابعة عشرة

ي�ضدر الوزير لئحة هذا النظام بعد )مائة وع�ضرين( يوما من تاريخ ن�ضره.

المادة الثامنة عشرة

يعمل بهذا النظام بعد )مائة وع�ضرين( يومًا من تاريخ ن�ضره يف اجلريدة الر�ضمية.
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الالئحة التنفيذية لنظام 
الزراعة العضوية
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة
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الفصل األول

تعاريف وأحكام عامة

تعاريف وأحكام عامة



14

والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

المادة 1              

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يق�ص �سياق الن�ص بغري ذلك.

الوزارة: وزارة الزراعة.

الوزير: وزير الزراعة.

ال�سلطة املخت�سة: ال�ضلطة املعنية بتنظيم اإنتاج وتداول املدخالت واملنتجات الع�ضوية )اإدارة الإنتاج الع�ضوي(.

النظام: نظام الزراعة الع�سوية.

الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.

الزراعة الع�سوية: اأ�سلوب لالإنتاج الزراعي ب�سقيه النباتي واحليواين يعتمد على ا�ستخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون ا�ستخدام 

مواد اأو اأ�سمدة اأو مبيدات كيميائية اأو هرمونات اأو كائنات معدلة وراثيًا اأو مواد م�ستقة منها.

معايري ن�ضاط الزراعة الع�ضوية: ال�ضروط التي تعتمدها الوزارة واملتعلقة بن�ضاط الزراعة الع�ضوية.

ن�ضاط الزراعة الع�ضوية: عمليات اإنتاج املدخالت اأو املنتجات الع�سوية اأو ت�سنيعها اأو ت�سويقها اأو ا�ستريادها اأو ت�سديرها.

املدخالت الع�سوية: املواد التي ت�ستخدم يف الزراعة الع�سوية.

املنتجات الع�سوية: املنتجات النباتية واحليوانية الع�سوية الطازجة وامل�سنعة.

وحدة الإنتاج الع�سوي: املن�ساأة املخ�س�سة لإنتاج املدخالت اأو املنتجات الع�سوية اأو ت�سنيعها اأو تخزينها اأو تعليبها اأو تغليفها 

اأو جتهيزها.

امٌلنِتج: كل �ضخ�ص طبيعي اأو اعتباري يقوم باإنتاج اأو ت�ضنيع اأو جتهيز اأو تداول املنتجات واملدخالت الع�ضوية.

جهة التوثيق: �ضركة متخ�ض�ضة يف جمال التوثيق الع�ضوي ت�ضرف على وح��دات الإنتاج من خالل تطبيق معايري ن�ضاط 

الزراعة الع�سوية.

�ضهادة التوثيق الع�ضوي: �ضهادة متنحها جهة التوثيق التي ترخ�ص لها الوزارة.

التجهيز: عمليات احلفظ اأو التحويل للمنتجات الع�ضوية وكذلك التعديل والتنظيم وو�ضع ال�ضعارات والعالمات التجارية عليها.

التداول: العر�ص للبيع اأو التخزين اأو النقل باأية و�ضيلة من و�ضائل النقل.

الزراعة املائية: زراعة النباتات بدون تربة يف و�ضط مائي.

الرتبية املكثفة: املََزارع التي ل يراعى فيها م�ضاحات لرتي�ص احليوانات.

التحول: مرحلة النتقال من زراعة غري ع�ضوية اإىل زراعة ع�ضوية يف غ�ضون فرتة زمنية معينة، يتم خاللها تطبيق املعايري 

املعنية بالإنتاج الع�سوي.

الكائنات املعدلة وراثيًا: الكائنات التي مت تعديل مكوناتها اجلينية بطريقة غري طبيعية.

العلف: ا�ضم جامع لكل مادة تكون ذات م�ضدر نباتي وت�ضتخدم كغذاء للما�ضية واحليوانات الداجنة.

العليقة: احل�ضة اليومية من العلف التي تقدم للحيوان.

اخلمرية: كائنات وحيدة اخللية ت�ضتخدم يف عملية التخمر.

المادة 2

ت�ضري اأحكام هذه الالئحة على امُلنِتج وعلى وحدات الإنتاج الع�ضوي وعلى جهات التوثيق العاملة يف اململكة.

المادة 3

تطبق املعايري وال�ضرتاطات الواردة يف هذه الالئحة على جميع اأن�ضطة الزراعة الع�ضوية.
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الفصل الثاني

صالحيات تحديد المواصفات 
وإصدار جداول المواد وتعديلها
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

المادة 4            صالحيات تحديد المواصفات ونشر المالحق

تتوىل ال�ضلطة املخت�ضة ما ياأتي:

اإ�ضدار ون�ضر قوائم تت�ضمن املواد امل�ضرح با�ضتخدامها يف اإنتاج املدخالت واملنتجات الع�ضوية وفق هذه الالئحة.

حتديد متطلبات املل�ضقات وبيانات البطاقة اخلا�ضة باملدخالت و�ضعاراتها.

 حتديد موا�ضفات الأ�ضمدة وحم�ضنات الرتبة ومواد الإكثار ومواد وقاية النبات واحليوان ومكافحة الأمرا�ص ومواد التغذية 

واملياه واملواد امل�ضتخدمة يف عملية احلفظ والتخزين والتنظيف والتعقيم املو�ضحة باملالحق املرفقة بهذه الالئحة.

المادة 5           صالحيات تعديل المعايير والمالحق

يكون لل�ضلطة املخت�ضة �ضالحيات اإ�ضافة اأو �ضحب اأو تعديل اأي من املواد امل�ضرح با�ضتخدامها مبا يتوافق مع املعايري الدولية 

ويحقق امل�سلحة العامة.

لل�ضلطة املخت�ضة اأن تتبع اإجراءات موؤقتة ملواجهة الظروف ال�ضتثنائية واملناخية ال�ضعبة يف اململكة باأن ت�ضمح با�ضتخدام 

مواد غري م�ضموح بها من اأجل �ضمان ا�ضتدامة الإنتاج الع�ضوي.
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الفصل الثالث

التحول إلى اإلنتاج العضوي
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

المادة 6             متطلبات التحول إلى اإلنتاج العضوي
اأو من ينوب عنها عندالرغبة يف التحول اإىل الإنتاج الع�ضوي بتقدمي طلب حتول اإىل جهة  1- يقوم مالك وحدة الإنتاج 

التوثيق.

2- يلتزم مالك وحدة الإنتاج بتقدمي امل�ضتندات والوفاء بالبيانات الواردة يف الطلب واإبداء موافقته اخلطية على اإتباع جميع 

معايري الإنتاج الع�سوي.

3- يبداأ �ضريان فرتة التحول من تاريخ تقدمي الطلب والتوقيع على وثيقة اللتزام.

4- يلتزم مالك وحدة الإنتاج خالل فرتة التحول بتطبيق جميع الأحكام الواردة يف النظام ولئحته التنفيذية.

5- يكون جلهة التوثيق زيادة اأو اإنقا�ص مدة التحول بناًء على املعطيات التي تقدمها وحدة الإنتاج الع�ضوي.

6- تكون الفرتة الزمنية الالزمة لعملية التحول ح�ضب نوع املنتج الع�ضوي كما يلي:

اأ. يف حالة املحا�ضيل احلولية على الأقل �ضنتني قبل عملية البذار.  

ب. يف حالة املراعي على الأقل �ضنتني قبل ا�ضتغاللها كعلف من زراعة ع�ضوية.  

ج. يف حالة املحا�ضيل املعمرة، ثالثة �ضنوات قبل اأول ح�ضاد للمنتجات.  

7- فرتة التحول لالإنتاج احليواين ت�ضمل:

اأ. توفري اأعالف ع�ضوية ما اأمكن من بداية التحول.  

ب. تعتمد هذه الفرتة على نوعية احليوان.  

8- فرتة التحول يف تربية النحل:

اأ. يخ�ضع اإنتاج الع�ضل ومنتجات النحل الأخ��رى اإىل فرتة حتول تدوم �ضنة كاملة تطبق خاللها تقنيات الإنتاج   

الع�سوي لرتبية النحل.

ب. خالل فرتة التحول ي�ضتبدل ال�ضمع غري الع�ضوي بال�ضمع الع�ضوي ويف حالة عدم توفره يف الأ�ضواق اأو عند   

املناحل التي �ضبق منحها �ضهادة ع�ضوية ميكن ا�ضتخدام ال�ضمع غري الع�ضوي خالل فرتة التحول �ضرط عدم معاملته مبواد 

كيميائية.

المادة 7            التحول والحصول على التوثيق العضوي
1- تقوم جهة التوثيق بدرا�ضة الطلب والتحقق من ا�ضتيفاء جميع البيانات املطلوبة.

2- تتم عملية التفتي�ص والفح�ص من جهة التوثيق خالل فرتة اأو فرتات زمنية منا�ضبة للتاأكد من ا�ضتيفاء كافة متطلبات 

التحول.

3- يكون من �ضالحيات جهة التوثيق اأخذ عينات واإجراء فحو�ضات على نفقة طالب التحول لدى اأية جهة كانت ويف جميع 

املراحل وحتى مرحلة عر�ص املنتج الع�ضوي للتداول.

4- يعترب مقدم الطلب متنازًل عن طلبه اإذا مل يتبع اإر�ضادات جهة التوثيق ول يجوز اإعادة تقدمي طلب جديد اإل بعد اإزالة 

اأ�ضباب رف�ص الطلب.

5- يجوز اأن تكون املوافقة مبدئية وم�ضروطة باإدخال تعديالت اأو تغيريات على وحدة الإنتاج.

6- عند قيام وحدة الإنتاج باإتباع اإر�ضادات جهة التوثيق تتم اإعادة عملية التفتي�ص ويتم اإعداد تقرير نهائي بقبول اأو رف�ص 

طلب التحول.

7- عند قبول طلب التحول حت�ضل وحدة الإنتاج على التوثيق الع�ضوي ملدة �ضنة واحدة قابلة للتجديد ملدة مماثلة تكون 

خاللها خا�ضعة لرقابة جهة التوثيق.

8- متنح وحدة الإنتاج الع�ضوي �ضهادة التوثيق الع�ضوي عند النتهاء من فرتة التحول.

9- عند رف�ص طلب التحول ب�ضبب عدم املطابقة يجب اأن يكون القرار م�ضتماًل على اأ�ضباب الرف�ص.

المادة 8            شهادة التوثيق
املتعلقة بهذه  الأن�ضطة  اأي منتج يخ�ضع ل�ضوابطها وذل��ك يف جمال  التوثيق عن  اأن تقدم �ضهادة  التوثيق  1- على جهات 

الالئحة على اأن تقدم هذه ال�ضهادة على الأقل تعريفًا باملنتج وحتديد نوع وكمية املنتجات بالإ�ضافة اإىل مدة �ضالحيتها.

2- يكون امُلنَتج م�ضحوبًا ب�ضهادة توثيق �ضادرة من ال�ضلطة املخت�ضة اأو جهات التوثيق يف بلد املن�ضاأ، والتي توؤكد اأن املنتج 

م�ضتوفيًا لل�ضروط املن�ضو�ص عليها يف هذه الالئحة. 
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4الفصل الرابــع
شروط ومتطلبات الترخيص 

لجهات التوثيق وآلية المراقبة
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

المادة 9             الترخيص لجهات التوثيق

على�أية جهة ترغب يف ممار�سة �لتوثيق يف �ململكة �أن تكون م�سجلة يف �لوز�رة ومعتمدة منها و�أن يكون لها مقر د�ئم �أو ممثل 

مقيم يف �ململكة ح�سب ما تر�ه �ل�سلطة �ملخت�سة.

المادة 10              شروط ومتطلبات الترخيص لجهات التوثيق

متنح �ل�سلطة �ملخت�سة تر�خي�ص جلهات �لتوثيق وفق ما يلي: 

1- �أن تقدم جهات �لتوثيق �سمانات كافية من �ملو�سوعية و�لنز�هة، ويكون لديها �ملوظفون �ملوؤهلون و�ملو�رد �لالزمة لتنفيذ 

مهامها.

2- �أن يكون جلهة �لتوثيق مقر د�ئم �أو ممثل مقيم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. 

�لكايف من  �لعدد  �لتحتية �ملطلوبة ووج��ود  و�لبنى  �لرقابية و�لتجهيز�ت  �لتوثيق �خل��رة  �أن جلهة  �أن يوجد دليل على   -3

باملهام  يتعلق  فيما  �مل�سالح  ت�سارب يف  �أي  وخاليه من  نزيهة  تكون  و�أن  �خل��رة  ذوي  و�ملنا�سبني من  �ملوؤهلني  �ملوظفني 

�ملفو�سة لها كما ورد يف ملحق 8. 

4- �أن تكون جهة �لتوثيق معتمدة وفق �ملنظمة �لدولية للمعايري)ISO( ودليلها رقم 17065 ) �ملتطلبات �لعامة جلهات ت�سغيل 

�أنظمة �إ�سد�ر �ل�سهاد�ت للمنتج ( �أو �لأنظمة �لتي تعادلها.     

5- �أن تقوم جهة �لتوثيق باإبالغ نتائج عمليات �ملر�قبة �لتي تقوم بها �إىل �ل�سلطة �ملخت�سة على �أ�سا�ص منتظم وكلما طلبت 

منها �ل�سلطة �ملخت�سة ذلك، و�إذ� كانت نتائج عمليات �ملر�قبة تبني عدم �لمتثال �أو ت�سري �إىل �حتمال عدم �لمتثال تقوم 

جهة �لتوثيق على �لفور باإبالغ �ل�سلطة �ملخت�سة.

6- �أن يوجد تن�سيق فعال بني �ل�سلطة �ملخت�سة وجهة �لتوثيق. 

7- �أن تقوم جهة �لتوثيق بتقدمي و�سفًا تف�سيليًا لإجر�ء�ت وتد�بري �لرقابة �لتي تقوم بها على �مُلِنِتجني و�لإج��ر�ء�ت �لتي 

تعتزم تطبيقها عند وجود �ملخالفات.

8- �أن ت�سمن جهة �لتوثيق �أن �إجر�ء�ت �حليطة و�لرقابة قد طبقت على �مُلِنِتجني �خلا�سعني ملر�قبتها. 

9- عند ف�سل جهة �لتوثيق يف �لقيام باملهام �لتي فو�ست بها، فعلى �ل�سلطة �ملخت�سة �سحب �ملو�فقة على �لرتخي�ص.

�ل�سلطة  �أو م�ساعدة تعترها  �أية معلومات  �إىل مكاتبها ومن�ساأتها وتقدمي  بالو�سول  ت�سمح  �أن  �لتوثيق  10- على جهة 

�ملخت�سة�سرورية للوفاء بالتز�ماتها: 

�أ. �أن تكون �سو�بطها مو�سوعية وم�ستقلة.  

ب. �لتحقق من فعالية �أعمالها �لتوثيقية.   

ج. معرفة �أي خمالفات �أو جتاوز�ت �إن وجدت وتطبيق �لإجر�ء�ت �لت�سحيحية لها.  

المادة 11              آلية المراقبة

�أن تكون هذه  �أ�سماء وعناوين �مُلِنِتجني �مل�سجلني لديها كما يجب  على جهات �لتوثيق �لحتفاظ بقائمة حمدثة تت�سمن 

�لقائمة متاحة لدى �لأطر�ف �ملعنية. 

ميكن لل�سلطة �ملخت�سة عند �ل�سرورة �أن ُتعنينّ �أو حتدد قو�عد �لإج��ر�ء�ت �ملتبعة يف تقدمي �لتفا�سيل �ملتعلقة باملعلومات 

�ملطلوبة �ملت�سمنة يف �لإخطار.

 بحد �أق�ساه نهاية �سهر فر�ير من كل �سنة على جهة �لتوثيق تزويد �ل�سلطة �ملخت�سة بقائمة �مُلِنِتجني �لذين حتت رقابتهم 

عند نهاية �سهر دي�سمر من �لعام �ل�سابق وذلك مع تقرير موجز لالأن�سطة �لرقابية �لتي ُنفذت خالل ذلك �لعام.
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معايير ومواصفات مدخالت 
الزراعة العضوية
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

نظام   في  باستخدامها  المسموح  المدخالت  ضوابط      12 المادة 
                                الزراعة العضوية

1- ��ستعمال هذه �ملدخالت طبقًا لأحكام �لالئحة �ملتعلقة بالطرح يف �ل�سوق.

2- �أن تكون �ملدخالت مطابقة لهذه �لالئحة.

3- �أن يكون �ملدخل �سروريا ل�سمان �لإنتاج �مل�ستد�م و�سروريا للمحافظة على كمية ونوعية �ملنتج.

4- يدعم وي�ساند ويحافظ على �لبيئة ويعزز �ل�سالمة �ل�سحية و�لغذ�ئية �لب�سرية.

5- يدعم ويح�سن �لأ�ساليب �لزر�عية �لع�سوية و�حلفاظ على جودة �ملنتجات.

6- �مُلدخل �مل�ستخدم يف �لزر�عة �لع�سوية يتو�فق مع �جلو�نب �لجتماعية و�لقت�سادية و�لأخالقية للم�ستهلك.

7- �أن تكون �ملدخالت من مو�رد طبيعية مثل �ملو�د �مل�ستخرجة من �ملناجم و�ملوجودة طبيعيا �أو عندما يكون م�سدرها مو�د 

طبيعية من �أ�سل حيو�ين �أو نباتي �أو معدين �أو �أحياء دقيقة وتعر�ست �ملكونات لعمليات ميكانيكية �أو فيزيائية �أو حيوية 

�أو �أنزميية �أو عمليات كيميائية مقيدة فقط ح�سب �ملو�د �مل�سرح با�ستخد�مها بهذه �لالئحة.

8- يحظر ب�سكل عام �ملو�د �مل�سنعة من �ملو�د غري �ملتجددة.

9- حظر �ملدخالت �لتي مت �حل�سول عليها بو��سطة �لو�سائل �ل�سارة بالبيئة.

ومتبقيات  �مل�سعة  و�لنظائر  �لثقيلة  كاملعادن  �لبيئية  �مللوثات  من  عالية  م�ستويات  على  حتتوي  �لتي  �ملدخالت  حظر   -10

�ملبيد�ت وغريها من �مللوثات.

11-  �أل تكون مكونات �ملدخل معدلة ور�ثيا �أو مكوناته م�ستقة من مو�د معدلة ور�ثيًا.

12- �أن يكون �ملنتج �لنهائي للمدخل خايل من �مل�سببات �ملر�سية )�لفطرية و�لبكتريية و�لفريو�سية و�لنيماتودية وغريها من 

�مل�سببات( �ل�سارة بالنبات.

13- �أن يكون �ملنتج �لنهائي للمدخل خايل من �لآفات �حل�سرية و�حليو�نية وبذور �حل�سائ�ص.

14- يحظر ��ستخد�م �ملو�د �ملنتجة بتقنية �جلزيئات �ملتناهية �ل�سغر )تقنية �لنانو(.

المادة 13          ضوابط مكافحة الحشائش واألعشاب الضارة

باملخلفات  �لرتبة  تغطية  �أو  للح�سائ�ص  مالئمة  غري  زر�عية  دورة  باختيار  �ل�سارة  و�لأع�ساب  �حل�سائ�ص  ب��اإز�ل��ة  �مُلنِتج  يقوم 

�لآيل  و�لأع�ساب باحلرث  �إز�ل��ة �حل�سائ�ص  �مليكانيكية مثل  بالطرق  �أو  و�لتنب وغريها  و�لق�ص  �لنخيل  �سعف  �لع�سوية مثل 

وتقليب �لرتبة �أو بالطرق �لفيزيائية مثل ��ستخد�م �للهب �أو ت�سمي�ص �لرتبة يف ف�سل �ل�سيف، ويلتزم �مُلنِتج با�ستخد�م �ملو�د 

�لو�ردة يف قائمة �ملو�د �مل�سرح با�ستخد�مها فيما يتعلق مبكافحة �حل�سائ�ص و�لأع�ساب �ل�سارة يف وحدة �لإنتاج.

المادة 14          ضوابط مكافحة اآلفات واألمراض

1- يلتزم �مُلنِتج بعدم ��ستخد�م �أي مو�د ت�سكل خطرً� على �سحة �لإن�سان �أو �حليو�ن �أو �لنبات عند مكافحة �لأمر��ص و�لآفات 

يف وحدة �لإنتاج.

2- �أن تكون �ملو�د �مل�ستخدمة يف مكافحة �لآفات و�لأمر��ص غري قابلة لالمت�سا�ص د�خل �لنبات وتعمل من �خلارج.

3- �أن تكون �ملو�د �مل�ستخدمة غري قابلة للرت�كم يف �لرتبة يف وحدة �لإنتاج.

4- يجوز للُمنتج �إتباع طرق �ملكافحة �مليكانيكية و�مل�سائد و�حلو�جز و�ل�سوء و�ل�سوت.

5- يجوز للُمنتج اإتباع طرق التعقيم بالبخار والتعقيم ال�سم�سي وفقًا ل�سروط و�سوابط ا�ستخدام التعقيم ال�سم�سي بالزراعة 

�لع�سوية.

�إط���الق �ملفرت�سات  ل��الآف��ات مب��ا يف ذل��ك  باإتباع ط��رق تربية �لأع���د�ء �لطبيعية  �لأم��ر����ص و�لآف���ات  6- تكون عملية مكافحة 

و�لطفيليات ملكافحة �لأمر��ص و�لآفات.

7- ��ستخد�م مركبات ومو�د وقاية �لأمر��ص و�لآفات كما ورد يف حملق 4.
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الفصل السادس
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

المادة 15           معايير اإلنتاج العضوي

وح��د�ت  �إىل  �حليازة  تق�سيم  �لع�سوي، وميكن  �لإن��ت��اج  على  تنطبق  �لتي  للمتطلبات  وفقًا  �لزر�عية  �حليازة  كامل  ت��د�ر  �أن 

منف�سلة و��سحة ب�سكل تام عن بع�سها �لبع�ص و�لتي ل تد�ر جميعها حتت �إد�رة �لإنتاج �لع�سوي، وفيما يتعلق باحليو�نات 

ميكن تربية �أنو�ع خمتلفة منها، وفيما يخ�ص �لأحياء �ملائية ميكن تربية نف�ص �لأنو�ع �سريطة �أن يكون هناك ما يكفي من 

ف�سل وا�سح بني مواقع الإنتاج،وفيما يخ�ص النباتات ميكن زراعة اأ�سناف خمتلفة منها ب�سرط �سهولة التفرقة بينها، ويف 

حالة �أن جميع وحد�ت �حليازة غري م�ستخدمة لالإنتاج �لع�سوي فعلى �مُلنِتج �لعامل �أن ُيبقي �لأر�ص و�حليو�نات و�ملنتجات 

�لع�سوية منف�سلة عن �لوحد�ت غري �لع�سوية وحتفظ بياناتها يف �سجالت منا�سبة لإي�ساح �لف�سل. 

المادة 16           معايير اإلنتاج النباتي

ت�سري �لقو�عد �لتالية على �لإنتاج �لنباتي �لع�سوي:

1- �أن ي�ستخدم �لإنتاج �لنباتي �لع�سوي ممار�سات �حلر�ثة و�لزر�عة �لتي حتافظ على خ�سوبة �لرتبة وحت�سن من ��ستقر�رها 

وحتافظ على التنوع احليوي فيها، ومتنع ان�سغاط وتعرية الرتبة.

2- �ملحافظة على خ�سوبة �لرتبة ون�ساطها �حليوي وزيادتها وذلك بتطبيق �لدورة �لزر�عية �ل�سنوية متعددة �ملحا�سيل و�لتي 

تت�سمن �لبقوليات، وعند �إ�سافة روث �ملو��سي �أو �ملو�د �لع�سوية �ملتخمرة يف�سل �أن تكون من م�سدر ع�سوي �أو غري مكثف 

وفق ال�سروط التالية:

�أ. �أل تكون مكونات �مُلدخل معدلة ور�ثيًا �أو مكونات م�ستقة من مو�د معدلة ور�ثيًا.  

ب. تقدمي �إقر�ر بعدم وجود كائنات معدلة ور�ثيًا �أو م�ستقاتها يف �مُلدخل وتقدمي �سهادة تثبت ذلك.  

ج. �أل يوجد يف مكونات �ملدخل متبقيات �سامة وتقدمي حتليل يثبت ذلك.  

د. مُتنع �ملخلفات �حليو�نية �ل�سائلة و�ملو�د �لع�سوية �ملخمرة مبا يف ذلك خملفات �لدو�جن �لتي م�سدرها تربية    

مكثفة.

ه�. مُتنع �ملخلفات �حليو�نية �ملجففة وخملفات �لدو�جن �ملجففة �لتي م�سدرها تربية مكثفة.  

3- ي�سمح با�ستخد�م �لتجهيز�ت �حليوية.

4- ي�سمح فقط با�ستعمال �لأ�سمدة وحم�سنات �لرتبة �مل�سرح با�ستخد�مها يف �لإنتاج �لع�سوي وفقا لهذه �لالئحة كما ورد 

يف ملحق 3.

5- ل ي�سمح با�ستخد�م �لأ�سمدة �لنيرتوجينية �ملعدنية.

6- يحظر ��ستخد�م �أغطية �لرتبة �مل�سنعة وي�سمح با�ستخد�م �ملو�د �لقابلة للتحلل �حليوي.

7- جميع �لتقنيات �مل�ستخدمة يف �لإنتاج �لنباتي يجب �أن متنع �أو تقلل من �أي م�ساهمة يف تلوث �لبيئة.

8- ملنع �ل�سرر �لناجت من �لآفات و�لأمر��ص و�لأع�ساب يجب �أن يعتمد يف �لأ�سا�ص على �لوقاية با�ستخد�م �لأعد�ء �لطبيعية و�ختيار 

�لأنو�ع و�لأ�سناف �لنباتية �ملقاومة و�لدورة �لزر�عية و�لتقنيات �لزر�عية و�لعمليات �حلر�رية.

9- يف حالة وجود خطر على �ملح�سول، ميكن فقط ��ستعمال منتجات وقاية �لنبات �لتي قد �سرح با�ستخد�مها يف �لإنتاج 

�لع�سوي وفقًا لهذه �لالئحة.

10- ��ستخد�م �لبذور ومو�د �لإكثار �خل�سري �ملنتجة ع�سويًا.

11- يحظر ��ستخد�م �لبذور �ملعاملة كيميائيًا.

�لإكثار  مل��و�د  �مل�سدر  ونباتات  �لبذور  �لأميه يف  �لنباتات  تكون  �أن  �لإكثار �خل�سري فيجب  وم��و�د  �لبذور  �إنتاج  12- يف حالة 

�خل�سري منتجة وفقًا للمو�د �ملن�سو�ص عليها يف هذه �لالئحة ملدة ل تقل عن جيل و�حد �و مو�سمني يف �ملحا�سيل �ملعمرة.

13- �أن تكون مو�د �لتنظيف و�لتطهري �مل�ستخدمة يف �لإنتاج �لنباتي هي فقط تلك �مل�سرح با�ستعمالها يف �لإنتاج �لع�سوي 

وفقًا لهذه �لالئحة كما ورد يف ملحق 5.
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14- ي�سمح بالزر�عة �ملائية �إذ� مت ��ستخد�م �ملو�د �مل�سرح بها يف �لإنتاج �لع�سوي وفقًا لهذه �لالئحة بعد قيام جهة �لتوثيق 

بالتاأكد من مطابقة �إجر�ء�ت ممار�سات �لإنتاج �لع�سوي وفقًا لهذه �لالئحة.

15- جمع �لنباتات �لرية �أو )�أجز�ء منها(، �لنامية طبيعيًا يف �ملناطق �لطبيعية و�لغابات و�ملناطق �لزر�عية تعتر طريقة 

اإنتاج ع�سوي ب�سرط:

�أ. �أن تلك �ملناطق مل تتلقى �أي معامالت تذكر مبو�د غري �ملو�د �مل�سرح با�ستخد�مها يف �لإنتاج �لع�سوي وذلك لفرتة   

ل تقل عن ثالث �سنو�ت قبل جمعها كما ورد يف هذه �لالئحة.

ب. �أل يكون �جلمع جائر بحيث يوؤثر على ��ستقر�ر �ملنبت �لطبيعي �أو �حلفاظ على �لأنو�ع يف منطقة �جلمع.  

المادة 17          معايير إنتاج الماشية

ت�سري �لقو�عد �لتالية على �إنتاج �ملا�سية: 

1- من�ساأ �حليو�نات:

�أ. �ملا�سية �لع�سوية يجب �أن تكون ولدت ون�ساأت يف �حلياز�ت �لع�سوية با�ستثناء ما خ�س�ص لأغر��ص �لتنا�سل.  

ب. لأغر��ص �لتنا�سل، ميكن جلب �حليو�نات �لتي كانت تربيتها غري ع�سوية و�ملحافظة عليها يف �حليازة حتت حالت   

معينة ومثل هذه �حليو�نات ومنتجاتها ميكن �أن تعتر ع�سوية بعد �كتمال فرتة �لتحول.

�أن تعتر هي ومنتجاتها ع�سوية بعد �لمتثال  ج. �حليو�نات �ملوجودة يف �حليازة من بد�ية فرتة �لتحول ميكن   

لفرتة �لتحول.

2- �لعمر �ملحدد لدخول �حليو�نات فرتة �لتحول:

�أ. تربى �لثدييات �سغرية �لعمر بعد �لفطام مبا�سرة عند تكوين قطيع لأول مرة بالتو�فق مع هذه �لالئحة وتطبق   

�لقيود �لتالية يف نف�ص �لتاريخ �لذي تدخل �حليو�نات �إىل �لقطيع:

• يف حالة �سغار �لإبل و�لبقر يجب �أن يكون �لعمر �أقل من 180 يوم.  

• يف حالة �سغار �لأغنام يجب �أن يكون عمرها �أقل من 60 يوم.  

ب. تربى ذكور �لثدييات �لبالغة و�لإناث غري �لع�سوية �لتي مل حتمل ومل تلد لتجديد �لقطيع وفقًا لهذه �لالئحة   

على �أن يخ�سع عدد �لإناث �إىل �لقيود �لتالية:

• كحد �أق�سى 10% من �لقطيع يف حالة �لأبقار و�لإبل و20% يف حالة �لأغنام.  

• ميكن �إ�سافة حيو�ن غري ع�سوي و�حد لقطيع �لبقر �أو �لإبل �إذ� كان عددها �أقل من 10 ويف �لأغنام �لتي   

�أقل من خم�سة ي�ساف و�حد يف �لعام �لو�حد.

ج. يجوز زيادة �لن�سب �ملئوية �مل�سار �إليها يف �لفقرة )ب( حتى 40% بعد مو�فقة �ل�سلطة �ملخت�سة يف �حلالت �لتالية:  

• عند �إجر�ء تو�سع رئي�ص يف �ملزرعة.  

• عند تغيري �ل�ساللت.  

• عند تخ�سي�ص ن�ساط حيواين جديد.  

• عندما يكون هناك خطر من فقدان ال�ساللت، ل ي�سرتط اأن تكون حيوانات هذه ال�ساللت بال�سرورة   

مل حتمل ومل تلد.

3- فرتة �لتحول للحيو�نات ح�سب �لنوع:

�أ. فرتة �لتحول لالأبقار و�لإبل لإنتاج �حلليب تكون 6 �أ�سهر.  

ب. فرتة �لتحول لالأبقار و�لإبل لإنتاج �للحم تكون 12 �سهرً�.  

ج. فرتة �لتحول لالأغنام لإنتاج �حلليب �أو �للحم تكون 6 �أ�سهر.  

4- عمليات �لرتبية وظروف �حلظائر: 

�أ. �أن توفر ممار�سات �لرتبية �حتياجات منو �حليو�نات ف�سيولوجيًا و�سلوكيًا مبا فيها ظروف �حلظائر وم�ساحاتها   

كما ورد يف ملحق 7.
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

ب. يكون للما�سية �إمكانية د�ئمة للو�سول �إىل مناطق مظللة �إ�سافة �إىل �ملناطق �ملفتوحة متى ما �سمحت ظروف   

�لطق�ص و�لأر�ص.

ج. يجب �حلد من �لرعي �جلائر.  

د. يجب �أن ُتف�سل �ملا�سية �لع�سوية عن غريها من �ملو��سي،وميكن �ن ي�سمح للما�سية �لع�سوية بالرعي يف �أر�ص   

�سرط اأن تكون املراعي عُوملت فقط مبواد م�سرٌح بها يف الإنتاج الع�سوي لفرتة ل تقل عن ثالثة �سنوات.

ه�. ُيحظر ربط �أو عزل �ملا�سية �إل �إذ� كان ذلك حليو�نات ب�سكل منفرد ولفرتة زمنية حمدودة، على �أن يكون له مرر   

يتعلق بال�سالمة و�لرعاية �أو لأ�سباب بيطرية.

و. تقليل �ملدة �لزمنية �ملخ�س�سة لنقل �ملا�سية.  

ز. تقليل معاناة �حليو�ن للحد �لأدنى، مبا يف ذلك �لت�سويه طو�ل فرتة حياة �حليو�ن.  

ح. ل�سمان �سالمة �حليو�نات �لع�سوية هناك تد�بري يجب �للتز�م بها �أثناء �حلركة و�لتد�ول و�لذبح.    

ط. ُيحظر ا�ستخدام الأدوات التي ت�سبب جروحًا مثل املج�سات الكهربائية واملحفزات واملهدئات.  

5- �لتنا�سل:

�أ. ت�ستخدم �لطرق �لطبيعية للتنا�سل كما ي�سمح بالتلقيح �ل�سطناعي.  

ب. ل ي�سمح با�ستخد�م �لهرمونات �أو �ملو�د �ملماثلة يف عملية �لتنا�سل.  

ج. �ختيار �ل�ساللت �ملنا�سبة �لتي تتالئم مع �لظروف �ملحلية ول حتتاج �لتدخل من �لإن�سان عند �لولدة.     

6- �لتغذية:

�أ. يو�سع يف �ملقام �لأول �حل�سول على علف �ملا�سية من م�سدر ع�سوي.  

ب. تغذية �ملو��سي بالأعالف �لع�سوية �لتي تلبي �لحتياجات �لغذ�ئية للحيو�ن يف خمتلف مر�حل �لنمو، وميكن   

�أن حتتوي �لعليقة على علف من حياز�ت يف مرحلة �لتحول �إىل �لزر�عة �لع�سوية.

ج. مكونات �لأعالف غري �لع�سوية من م�سادر نباتية �أو م�سادر حيو�نية �أو معدنية وم�سافات �لأعالف وبع�ص �ملو�د   

�مل�ستخدمة يف تغذية �حليو�ن وم�ساعد�ت �لت�سنيع، ي�سمح با�ستخد�مها فقط �إذ� كان قد �سرح با�ستخد�مها يف 

�لإنتاج �لع�سوي كما ورد يف ملحق5.

د. ي�سمح با�ستخد�م ن�سبة حمدودة من �لعلف غري �لع�سوي من �أ�سل نباتي وحيو�ين عندما ل ميكن توفري علف   

ع�سوي للما�سية، و�حلد �لأق�سى بالن�سبة �ملئوية للعلف غري �لع�سوي �مل�سرح با�ستخد�مه لتغذية �ملا�سية يكون 

كالتايل:

• 20% لفرتة 24 �سهر من تطبيق هذه �لالئحة.  

• 10% لفرتة ل تتعدى 36 �سهر من تطبيق هذه �لالئحة.  

• 5% لفرتة ل تتعدى 48 �سهر من تطبيق هذه �لالئحة.   

ويجب ح�ساب هذه �لأرقام ب�سكل �سنوي كن�سبة مئوية من �ملادة �جلافة للعلف من �أ�سل زر�عي، و�أن يكون �حلد �لأق�سى للن�سبة 

�ملئوية �مل�سرح بها للعلف غري �لع�سوي يف �حل�سة �ليومية 25% حم�سوبة على �أ�سا�ص ن�سبة مئوية من �ملادة �جلافة ويجب �أن 

يحتفظ امل�سغل بدليل م�ستندي عند احلاجة ل�ستخدام هذا ال�سرط.

ه�. ل ي�سمح با�ستخد�م حمفز�ت �لنمو و�لأحما�ص �لأمينية �مل�سنعة.  

و. فرتة �لفطام ل�سغار �لثدييات 3 �أ�سهر كحد �أدنى للبقر و�لإبل و45 يوم للغنم و�ملاعز، و�أن تتغذى كل �لثدييات   

�ل�سغرية على حليب �لأمهات كاأف�سلية عن �حلليب من م�سادر طبيعية �أخرى.   

ز. يحظر ��ستخد�م خملفات �لذبح �أو �أي �إفر�ز�ت من �حليو�نات يف تغذية �ملا�سية.  

ح. يف حالة �آكالت �لأع�ساب، فيما عد� �لفرتة من كل عام �لتي تكون فيها �حليو�نات يف حالة �لرتي�ص يف �ملرعى، يجب �أن   

ياأتي 50% من �لعلف على �لأقل من وحدة �ملزرعة نف�سها ويف حالة عدم جدوى ذلك يتم �إنتاجه بالتعاون مع �ملز�رع 

�لع�سوية �لأخرى يف نف�ص �ملنطقة، وخالل فرتة �لرعي يجوز رعي �حليو�نات على �أر�ص غري ع�سوية عند حتركها على 

�لأقد�م من منطقة رعي �إىل �أخرى، وميكن تناول �لعلف غري �لع�سوي يف �سكل ح�سائ�ص وغطاء �أخ�سر �آخر �لذي ترعى 

فيها �حليو�نات، كما يجب �آل تتعدى10% من �حل�سة �لعلقية �لكلية يف كل عام ويجب ح�ساب هذ� �لرقم كن�سبة مئوية 

من �ملادة �جلافة ملو�د �لعلف من �أ�سل زر�عي.      

ط. اأن تتغذى �سغار الثدييات على احلليب الطبيعي.  
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7- وقاية من �لأمر��ص و�لعالج �لبيطري:

�ل�سليمة  �لرتبية  �إد�رة  �لور�ثي وممار�سات  و�لنتقاء  �ملنا�سبة  �ل�ساللة  �ختيار  �أ�سا�ص  �ملر�ص على  تفادي  �أ. يعتمد   

و�لأعالف عالية �جلودة وحرية �حلركة وكثافة �لقطيع �ملنا�سبة و�حلظائر �لكافية و�ملالئمة مع �ملحافظة على 

�لظروف �ل�سحية �جليدة.

ب. يعالج �ملر�ص فورً� لتجنب معاناة �حليو�ن ويجوز ��ستخد�م منتجات �لطب �لبيطري �لتقليدي �مل�سنع كيميائيًا مبا يف   

ذلك �مل�ساد�ت �حليوية عند �ل�سرورة وحتت ظروف �سارمة، وذلك عندما ي�سعب ��ستخد�م �أدوية �لعالج �لنباتي �أو �لطب �لبديل. وتكون 

فرتة �لتحرمي �سعف ماهي عليه يف �لإنتاج �لتقليدي.

ج. ي�سمح با�ستخد�م �للقاحات �لبيطرية.  

8- �لتنظيف و�لتطهري: 

ميكن ��ستخد�م منتجات �لتنظيف و�لتطهري يف �ملباين ومن�ساآت �لرثوة �حليو�نية فقط �إذ� كان قد �سمح با�ستخد�مها يف 

�لإنتاج �لع�سوي كما ورد يف ملحق 5.

9- يحظر ��ستخد�م �لكائنات �حلية �ملعدلة ور�ثيًا ومنتجاتها.

المادة 18          معايير إنتاج الدواجن

ت�سري �لقو�عد �لتالية على �إنتاج �لدو�جن:

1- �لرتبية: 

�أن تكون تربية �لدو�جن �ملخ�س�سة لالإنتاج �لع�سوي يف مناطق مك�سوفة معر�سة للهو�ء �لنقي ول يجوز تربية �لدو�جن 

يف �أقفا�ص د�خل وحد�ت �لإنتاج، مع مر�عاة �لتايل: 

�أ.    �ختيار �ل�ساللت �ملتاأقلمة.  

ب. �أن تكون �ل�سي�سان �لع�سوية موثقة من جهة �لتوثيق.  

ج.  اإذا كانت ال�سي�سان الع�سوية غري متوفرة متامًا ميكن ا�ستخدام ال�سي�سان غري الع�سوية �سرط اأن يكون عمرها اأقل من   

يومني وتكون فرتة �لتحول لإنتاج �لبي�ص �ستة �أ�سابيع ولإنتاج �للحم ع�سرة �أ�سابيع.

2- �لتغذية:

�أ.    يجب �أن تكون تغذية �لدو�جن من م�سادر ع�سوية.  

ب. ي�سمح بالتغذية من م�سادر غري ع�سوية مبا ل يتجاوز %5.  

ج.  لي�سمح با�ستخد�م �لأحما�ص �لأمينية �ل�سطناعية.  

�مل�����ع�����دل�����ة ور�ث�������ي�������ًا  ل����ل����ن����م����و و�مل�����ن�����ت�����ج�����ات  ك�����م�����ح�����ف�����ز�ت  �مل���������������س�������اد�ت �حل�����ي�����وي�����ة  ب�����ا������س�����ت�����خ�����د�م  ي���������س����م����ح  د. ل   

و�ل�Coccidiostatic )مادة ت�ساف للعلف �سد طفيل �لكوك�سيديا(.

ه�. يجوز ��ستخد�م �ملو�د �لعلفية �مل�سموح بها وفق ملحق 5.  

و. ل ي�سمح بالإطعام �لق�سري.  

3- �ل�سحة و�لرعاية: 

�أ. ل ي�سمح بالعالج �لوقائي.  

ب. يعالج �ملر�ص فورً� لتجنب معاناة �لطري ويجوز ��ستخد�م منتجات �لطب �لبيطري �لتقليدي �مل�سنع كيميائيًا   

مبا يف ذلك �مل�ساد�ت �حليوية عند �ل�سرورة وحتت ظروف �سارمة، وذلك عندما ي�سعب ��ستخد�م �أدوية �لعالج 

�لنباتي �أو �لطب �لبديل، وتكون فرتة �لتحرمي �سعف ماهي عليه يف �لإنتاج �لتقليدي مع توثيق ذلك.

ج. ي�سمح با�ستخد�م �للقاحات �لبيطرية.  

د. ل يجوز ت�سذيب �ملنقار ول ق�ص �لري�ص.  

4- ظروف �حلظائر: 

�أ. تغطية �حلظائر مبو�د طبيعية من �لق�ص �أو ن�سارة �خل�سب �أو �لرمل �أو �لأع�ساب ذ�ت �لأ�سل �لطبيعي.  
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ب. توفري م�ساحات كافية للطري ح�سب ما ورد يف ملحق 7.  

ج. توفري �ملر�قد باأعد�د و�أحجام تتفق مع نوع وحجم �لطري.  

د. تقوم جهة �لتوثيق بتحديد �ساعات �لإ�ساءة عند �إطالة �لزمن �لطبيعي خالل �ليوم با�ستخد�م �أ�سو�ء �سناعية   

وفقًا لنوع �لطري.

المادة 19           معايير إنتاج النحل

ت�سري �لقو�عد �لتالية على �إنتاج �لنحل �لع�سوي:

1- �ساللت �لنحل:

�أ. �ختيار �ل�ساللت �ملتاأقلمة مع �لظروف �ملحلية و�ملقاومة لالأمر��ص.  

ب. �أن تكون طو�ئف �لنحل من م�سدر ع�سوي �أو طبيعي وخالفًا لذلك فاإنه يطبق عليها فرتة �لتحول �ملطلوبة.  

ج. ي�سمح عند جتديد طو�ئف �لنحل �إدخال 25%من �لطرود غري �لع�سوية.  

2- مو�قع خاليا �لنحل:

�أ. مينع ��ستخد�م �ملو�قع غري �مل�سموح بها لرتبية �لنحل.  

ب. ت�سجيل موقع �ملنحل وترقيم �خلاليا بق�سد متابعتها.  

ج. �أن تتوفر �ملو�رد �لطبيعية �لكافية يف �ملوقع �ملخ�س�ص للخاليا ومل ي�سبق ر�سها باملو�د �لكيميائية.  

د. �أن تكون �ملو�رد من �أ�سل ع�سوي �أو طبيعي.  

ه�. �أن تكون �ملناحل بعيدة عن م�سادر �لتلوث مثل: �ملدن، �لطرق �ل�سريعة، �ملطار�ت، �ملناطق �ل�سناعية، مو�قع رمي   

�لنفايات ومو�قع �ل�سرف �ل�سحي.

و. �إبالغ جهات �لتوثيق بجميع تنقالت خاليا �لنحل.  

ز. و�سع �خلاليا يف د�ئرة ل يزيد قطرها عن 3 كم من م�سادر �لرحيق وحبوب �لرحيق وحبوب �للقاح من �لنباتات   

�لعا�سلة �لع�سوية �أو �لطبيعية �لتي مل ي�سبق معاملتها باملو�د �لكيميائية.

3- �لتغذية:

�أ. �أن ُتوَفر كميات كافية من �لع�سل وحبوب �للقاح �لع�سوي �أو �لطبيعي يف �آخر �ملو�سم وذلك لتامني �لتغذية يف فرتة   

�ل�ستاء �أو يف حالة عدم وجود م�سادر للرحيق وحبوب �للقاح.

ب. �إذ� تعر�ست �خلاليا �إىل ظروف مناخية قا�سية ميكن يف هذه �حلالة ��ستعمال �لع�سل �لع�سوي �ملاأخوذ من نف�ص   

وحدة �لإنتاج، ويف حالة عدم توفره ميكن ��ستعمال �لطبيعي �أو �سر�ب �ل�سكر �أو دب�ص �لتمر �لع�سوي �أو �لطبيعي.

ج. ت�سجيل كل �ملعلومات �ملتعلقة بالتغذية �سو�ء كانت مو�د، كميات، �ملو�عيد، و�خلاليا �لتي مت تغذيتها.  

 – �ملو�عيد   – به  �ملغذى  �ملنتج  )ن��وع  �ملثال  �سبيل  �لتوثيق وعلى  �إىل جهة  بالتغذية  �ملعلومات �خلا�سة  د. تقدمي   

�لكميات – �خلاليا �ملغذ�ة(.

ه�. �إذ� تعر�ست حياة �خلاليا �إىل ظروف طبيعية مناخية قا�سية ي�سمح فقط بالتغذية �ل�سناعية )�لغري ع�سوية(   

لفرتة حمدودة وهي من �آخر ح�ساد للع�سل وحتى )3-4 �أ�سابيع( قبل تفتح �لأزهار وبد�ية �لتلقيح وتوفر �لرحيق.

4- �لوقاية من �لأمر��ص:

�أ. تعتمد �لوقاية من �لأمر��ص على �ملبادئ �لتالية:  

- �لتجديد �مل�ستمر للملكات.  

- �ملر�قبة �ملتو��سلة للخاليا.  

- تطهري �لأدو�ت دوريًا.  

- �لتجديد �ملنتظم لل�سمع.  

ب. يخ�سع ��ستعمال �لأدوية �لبيطرية يف تربية �لنحل �لع�سوي �إىل �ملبادئ �لتالية:  

- ي�سرتط اأن تكون الأدوية مرخ�سة لال�ستعمال على النطاق املحلي والدويل.  

- ��ستعمال �ملو�د �مل�ستخل�سة من �لنباتات و�ملو�د �لطبيعية عو�ساَ عن �ملو�د �لكيميائية �مل�سنعة.  
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�مل��و�د �لأخ��رى خا�سة يف معاجلة �لأمر��ص  ��ستعمال  �إذ� ثبت عدم ج��دوى  �لكيميائية �مل�سنعة  �مل��و�د  ��ستعمال   -  

�مل�ستع�سية و�لتي قد توؤدي �إىل تلف خاليا �لنحل.

- عند املعاجلة باملواد الكيميائية امل�سنعة، تعزل خاليا النحل للمداواة طوال فرتة املعاجلة وي�سرتط تبديل ال�سمع   

ب�سمع �آخر من �أ�سل ع�سوي �أو طبيعي و�نتظار �سنة كاملة كفرتة حتول لهذه �خلاليا �ملعاجلة.

ج. عند ا�ستعمال الأدوية البيطرية ي�سرتط تبليغ جهة التوثيق قبل بيع الع�سل بالنواحي التالية:  

- طريقة ت�سخي�ص �ملر�ص، نوعية �ملادة �مل�ستعملة يف �لعالج، طريقة وفرتة �ل�ستعمال، �لفرتة �لنظامية.  

- ��ستعمال �ملو�د �مل�سموح بها و�ملذكورة يف هذه �لالئحة يف حالة �لإ�سابة بطفيل �لفارو� �أو �أمر��ص تعفن �حل�سنة.  

د. يف حالة �لإ�سابة مبر�ص تعفن �حل�سنة �لأمريكي �أو �لأوروبي فاأنه يجب حرق �لأقر��ص و�لر�ويز �مل�سابة وتعقيم   

�ل�سناديق بالطرق �ملو�سى بها.

ه�. حفظ وتخزين �لأقر��ص �ل�سمعية يف درجة “�سفر مئوي” بدًل من �لتخزين مبادة �لر�دك�ص �لكيميائية.  

و. �لعناية و�ملعاملة:  

- مينع عند تربية �لنحل �لع�سوي:  

• �لإ�سر�ر باخلاليا عند جني �أو جمع منتجات �لنحل.   

بعملية  ي�سمى  ما  اأو  الأم�ساط  با�ستخدام  منتجاته  عند ح�ساد  امللكات  اأو  بالنحل  �سرر  اأي  اإح��داث   •   

�لك�سط.

• ��ستعمال �ملنفر�ت �لكيميائية �مل�سنعة عند عمليات ��ستخر�ج �لع�سل.   

- ي�سمح باإحالل �مللكات.  

- ي�سرتط اأخذ كل الحتياطات الالزمة عند عمليات ا�ستخراج وفرز وتخزين الع�سل.  

- ت�سجيل كافة عمليات �لعناية و�ملعاملة للنحل يف �سجالت خا�سة لت�سهيل عملية �ملر�قبة و�لتوثيق.  

ز. مو��سفات �خلاليا و�لتجهيز�ت �مل�ستعملة:  

- �أن تكون �خلاليا م�سنعة من مو�د طبيعية �سو�ء كانت خاليا حديثة �أو بلدية تقليدية.  

- ي�سمح با�ستعمال �ملو�د �لطبيعية د�خل �خلاليا كالعكر و�ل�سمع و�لزيوت �لنباتية �ملتطايرة.  

- �أن تكون �لأ�سا�سات �ل�سمعية )�سمع �لنحل �لنقي( من م�سدر ع�سوي �أو طبيعي.  

- ي�سمح �أثناء فرتة �لتحول �أو عند بد�ية و�سع �خلاليا ��ستعمال �ل�سمع غري �لع�سوي وذلك يف ظروف خا�سة �إذ�   

ثبت عدم وجود �ل�سمع �لع�سوي يف �ل�سوق.

- مينع ��ستعمال �لأقر��ص �لتي حتتوي على ح�سنه يف �إنتاج �لع�سل.  

- ي�سمح با�ستعمال �لعالج �لفيزيائي مثل �لبخار �أو �للهب �ملبا�سر يف تعقيم �أدو�ت �ملنحل.  

- ت�ستخدم فقط �ملو�د �مل�سموح بها يف هذه �لالئحة حلماية �لتجهيز�ت �مل�ستعملة للخاليا �سد �لكائنات �ل�سارة.  

- ل ي�ستعمل عند تنظيف وتطهري �لأدو�ت و�لتجهيز و�ملباين �إل �ملو�د �مل�سموح بها كما ورد يف هذه �لالئحة.  

ح. جني �لع�سل ومنتجات �خللية:  

- ي�سمح عند عملية فح�ص �خلاليا وجني �لع�سل ومعاجلة �إطار�ت �ل�سمع و�لأقر��ص با�ستعمال �لدخان و�ملحروقات   

�لع�سوية غري �مللوثة وم�سائد �لنحل وتيار �لهو�ء وجميع �لطرق �لفيزيائية.

- مينع ��ستعمال �ملو�د �مل�سنعة.  

- عند �لفرز يجب �أن تكون وحدة فرز �لع�سل �ساحلة حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية.  

- عند �لتخزين مينع ��ستعمال �سفائح �ملعادن �أو �حلديد �مل�سبوب حتى لو كانت مغلفة بال�سمع �أو مبادة �لعكر   

و��ستعمال كل �لأدو�ت غري �ملكبو�سة �لقابلة لت�سخني �لع�سل فوق 40 درجة مئوية.

- �أن تتوفر يف �لتجهيز�ت �مل�ستخدمة ملو�د �جلمع �أو �لفرز جميع مو��سفات �جلودة �ملطلوبة.  

عند تخزين �لع�سل ي�ستح�سن �أن تكون درجة �حلر�رة ثابتة لتجنب �إتالفه.

- عند حت�سري حبوب �للقاح يجب �أن يتم تخفيفها على درجة حر�رة �قل من 40 درجه مئوية ومن �مل�ستح�سن �أن   

يتم خزن حبوب �للقاح على درجة حر�رة 5 درجات مئوية.
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- عند جمع وحت�سري �لغذ�ء �مللكي ميكن ��ستعمال �أ�سا�سات �سمعية ��سطناعية ومو�د قابلة لإعادة �ل�ستعمال.  

- ي�سرتط تغذية الريقات بالغذاء امللكي ال�سادر من مناحل ع�سوية.  

- �أن تتم عملية ��ستخال�ص �لغذ�ء �مللكي يف نف�ص �ليوم �لذي يتم فيه �سحب �إطار�ت �ل�سمع �ملحتوي على �لكوؤو�ص   

�ل�سمعية.

- �إز�لة �لريقات قبل كل عملية جمع للغذ�ء �مللكي.  

- ي�سرتط ت�سفية الغذاء امللكي عند اجلمع يف اأواين غذائية ومن امل�ستح�سن اأن تكون يف اأواين من زجاج داكنة اللون   

حمكمة �لغلق.

- تخزين �لغذ�ء �مللكي مبا�سرة بعد �جلني يف درجة حر�رة �سفر درجة مئوية �إىل 5 درجات حتت �ل�سفر حتى ل   

يف�سد ويتغري لونه �إىل �للون �لأ�سفر.

المادة 20           معايير إنتاج األحياء المائية

ت�سري �لقو�عد �لتالية على �إنتاج �لأحياء �ملائية: 

1- من�ساأ �لأحياء �ملائية:

�أ. يجب �أن توؤ�س�ص تربية �لأحياء �ملائية �لع�سوية على تربية جمموعة �لأحياء �ملائية �ل�سغرية �لنا�سئة من �أمهات   

وحياز�ت ع�سوية.

ب. يف حالة عدم توفر �لأحياء �ملائية �ل�سغرية �لنا�سئة من �أمهات ع�سوية وحياز�ت ع�سوية ميكن �إدخال �أحياء   

مائية منتجة بطريقة غري ع�سوية �إىل �حليازة.

2- ممار�سات �لرتبية: 

�أ. ممار�سات �لرتبية مبا فيها �لتغذية وت�سميم �ملن�ساآت و�لكثافة �لعددية للمجموعة ونوعية �ملياه، يجب �أن تفي   

باحتياجات منو �لأحياء �ملائية و�لف�سيولوجية و�ل�سلوكية.

ب. يجب �أن تقلل ممار�سات �لرتبية �لآثار �لبيئية �ل�سلبية للحياز�ت، مبا يف ذلك هروب �لأحياء �ملائية من �ملز�رع   

�ل�سمكية.

ج. يجب �أن تف�سل �لأحياء �ملائية �لع�سوية عن غري �لع�سوية.  

د. مر�عاة �ملحافظة على �لأحياء �ملائية �أثناء عملية �لنقل.  

ه�. تقليل معاناة �لأحياء �ملائية للحد �لأدنى.  

3- �لتنا�سل: 

ل ي�ستخدم �لتنا�سل �ل�سطناعي )حتفيز �لكرومو�سومات، �لتهجني �ل�سطناعي، �ل�ستن�ساخ و�إنتاج �ساللت �أحادية �جلن�ص(.

4- تغذية �لأ�سماك و�لق�سريات: 

�أ. يتم تغذية �لأحياء �ملائية بالأعالف �لتي تلبي متطلباتها �لغذ�ئية يف خمتلف مر�حل تطورها.  

ب. �جلزء �لنباتي من �لعلف يجب �أن يكون �أ�ساًل من م�سدر �إنتاج ع�سوي وجزء �لعلف �مل�ستمد من �حليو�نات   

�ملائية يجب �أن يكون من م�سائد �أ�سماك م�ستد�مة.

�لأع��الف وبع�ص  �أو معدنية وم�سافات  �أو م�سادر حيو�نية  نباتية  �لع�سوية من م�سادر  �لأع��الف غري  ج. مكونات   

رح  كان قد �سُ �إذ�  با�ستخد�مها فقط  ي�سمح  �لت�سنيع،  �ملائية وم�ساعد�ت  �لأحياء  تغذية  �مل�ستخدمة يف  �مل��و�د 

با�ستخد�مها يف �لإنتاج �لع�سوي كما ورد يف هذه �لالئحة.

د. ل ي�سمح با�ستخد�م حمفز�ت �لنمو و�لأحما�ص �لأمينية �مل�سنعة.  

5- �لرخويات وغريها من �لأنو�ع �لتي ل يغذيها �لإن�سان ولكن تتغذى على �لعو�لق �لطبيعية:

�أ. �لأحياء �ملائية �لتي تتغذى على �لأجز�ء �لعالقة يف �ملياه يجب �أن تتلقى متطلباتها �لغذ�ئية من �لطبيعة فيما   

عد� �ل�سغار �لتي ُتربى يف �مُلفِرَخات و�حلا�سنات.

ب. تكون مناطق �لرتبية ذ�ت جودة بيئية عالية.   
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6- �لأمر��ص و�لعالج �لبيطري: 

�أ. �أن توؤ�س�ص �لوقاية من �لأمر��ص للحفاظ على �لأحياء �ملائية يف �أف�سل �لظروف �ملالئمة وذلك بتحديد �ملو�قع   

�لقطيع  و�ختيار  �لعمل  ب�سورة منتظمة لأماكن  و�لتعقيم  �لنظافة  �إج��ر�ء�ت  �ملن�ساآت، مبا يف ذلك  وت�سميم 

�ملنا�سب وكثافته ونوعية �لأعالف �ملنا�سبة.

ب. يعالج �ملر�ص فورً� لتجنب معاناة �لأحياء �ملائية ويجوز ��ستخد�م منتجات �لطب �لبيطري �لتقليدي �مل�سنع   

كيميائيًا مبا يف ذلك �مل�ساد�ت �حليوية عند �ل�سرورة وحتت ظروف �سارمة، وذلك عندما ي�سعب ��ستخد�م 

�أدوية �لعالج �لنباتي �أو �لطب �لبديل. وتكون فرتة �لتحرمي �سعف ماهي عليه يف �لإنتاج �لتقليدي. 

ج. ي�سمح با�ستخد�م �للقاحات �لبيطرية.  

�إذ� كان قد �سمح  7- �لتنظيف و�لتطهري: ميكن ��ستخد�م مو�د �لتنظيف و�لتطهري يف �لرك و�لأقفا�ص و�ملباين و�ملن�ساآت 

فقط با�ستخد�مها يف �لإنتاج كما ورد يف ملحق 5.

المادة 21                معايير إنتاج األعشاب البحرية

ال�سروط  توفرت  اإذا  اإنتاج ع�سوي  و�سيلة  باأنها  البحر  تنمو طبيعيًا يف  التي  اأجزائها  اأو  البحرية  الأع�ساب  يعترب جمع   -1

�لتالية:

�أ. �أن تتمتع مناطق �لنمو بحالة بيئية عالية �جلودة ومنا�سبة من �لناحية �ل�سحية.  

ب. �أل يوؤثر �جلمع على ��ستقر�ر �ملنبت �لطبيعي لفرتة طويلة �أو �ملحافظة على �لأنو�ع يف منطقة �جلمع.  

2- لزر�عة �لأع�ساب �لبحرية:

�لبحرية  �لأع�ساب  �بتد�ًء من مرحلة جمع  �لإنتاج،  �ل�ستد�مة يف جميع مر�حل  ت�ستخدم ممار�سات  �أن  �أ. يجب   

�ل�سغرية وحتى �حل�ساد، للمحافظة على جُممع جيني و��سع.

ب. يجب �أن يتم جمع �لأع�ساب �لبحرية �ل�سغرية �ملوجودة يف �لطبيعة ب�سكل منتظم لإمد�د �ملخزون �ملزرعي ب�سكل   

م�ستدمي.

ج. ل ت�ستخدم الأ�سمدة اإل يف املن�ساآت الداخلية �سرط اأن يكون م�سرح با�ستخدامها يف الإنتاج الع�سوي كما ورد يف   

هذه �لالئحة.
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة
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الفصل السابـــع

إنتاج األغذية المصنعة
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

المادة22          معايير إنتاج األغذية المصنعة

1- �إنتاج �لأغذية �لع�سوية �مل�سنعة يجب �أن يف�سل يف �لزمان و�ملكان عن �إنتاج �لأغذية غري �لع�سوية �مل�سنعة.

2- تطبق ال�سروط التالية على مكونات الأغذية الع�سوية امل�سنعة:

�أ. يجب �أن ي�سنع �ملنتج من مكونات زر�عية �مل�سدر ولتحديد ما �إذ� كان �ملنتج �سنع يف �لأ�سا�ص من مكونات زر�عية   

�مل�سدر فال يوؤخذ يف �لعتبار �مل�سافات من �ملياه وملح �لطعام.

ب. لأغر��ص غذ�ئية حمددة ي�سمح فقط با�ستخد�م �مل�سافات وُمعينات �لت�سنيع و�لنكهات و�ملاء و�مللح وم�ستح�سر�ت   

�لكائنات �ملجهرية و�لإنزميات، و�ملعادن و�لعنا�سر �لنادرة و�لفيتامينات وكذلك �لأحما�ص �لأمينية وغريها من 

�ملغذيات �لدقيقة يف مو�د �لغذ�ء و�لتي ي�سمح با�ستخد�مها يف �حلالت �خلا�سة كما ورد يف ملحق 6.

ج. ميكن فقط ��ستخد�م �ملكونات �لزر�عية غري �لع�سوية �إذ� كان م�سرحًا با�ستخد�مها يف �لإنتاج �لع�سوي كما ورد   

يف ملحق 6.

د. يحظر ��ستخد�م �لإ�سعاع �ملوؤين يف معاملة �لأغذية �أو �لأعالف �لع�سوية، �أو �ملو�د �خلام �مل�ستخدمة يف �لغذ�ء �أو   

�لعلف �لع�سوي.

ه�. ل ت�ستخدم �لكائنات �حلية �ملعدلة ور�ثيًا ومنتجاتها يف �لإنتاج �لع�سوي للغذ�ء و�لعلف و�مل�سافات �أو م�ساعد�ت   

�لت�سنيع.

المادة 23         المعايير المتعلقة باستخدام الخميرة

ميكن فقط ��ستخد�م �خلمائر غري �لع�سوية �إذ� كان م�سرحًا با�ستخد�مها يف �لإنتاج �لع�سوي كما ورد يف ملحق 6.

المادة 24         معايير المنتجات والمواد المتعلقة في التصنيع

1- الت�ساريح وال�سروط واملحددات اخلا�سة با�ستخدام املنتجات واملواد يف الإنتاج الع�سوي يجب اأن ُتن�سر من قبل ال�سلطة 

�ملخت�سة يف قائمة حمددة كما ورد يف ملحق 6.

2- طلب �لتعديل �أو �ل�سحب للمنتجات �أو �ملو�د �مل�سادق عليها يف �لفقرة �ل�سابقة يجب �أن يوجه �إىل �ل�سلطة �ملخت�سة وعليها 

ن�سر �لقر�ر�ت �ملتعلقة بذلك.
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الفصل الثامـــن

المـــرونـــــة
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

المادة 25         المعايير االستثنائية في اإلنتاج

1- يجوز لل�سلطة املخت�سة وفقا لالأهداف والأ�سا�سيات ذات العالقة منح ا�ستثناءات من قواعد الإنتاج.

2- يجب اأن تبقى ال�ستثناءات عند احلد الأدنى، وعند احلاجة تكون حمدودة الزمن وتعطى يف احلالت التالية:

اأ. عند ال�سرورة ل�سمان بدء اأو للحفاظ على الإنتاج الع�سوي يف احليازات التي تواجه ظروف مناخية اأو جغرافية   

اأو هيكلية غري منا�سبة.

ب. عند ال�سرورة ول�سمان احل�سول على الأعالف واحليوانات احلية وغريها من مدخالت املزرعة، وذلك يف حالة   

عدم توفرها ب�سكل ع�سوي يف الأ�سواق.

ج. يف حالة عدم توفر بذور ع�سوية ميكن ا�ستخدام بذور تقليدية غري معاملة كيميائيًا.  

د. عند ال�سرورة ميكن احل�سول على مكونات من اأ�سل زراعي غري ع�سوي، عندما ل تتوفر مثل هذه املكونات يف   

�سكل ع�سوي يف الأ�سواق.

هـ. عند ال�سرورة حلل م�سكالت حمدودة تتعلق باإدارة الرثوة احليوانية الع�سوية.  

و. عند اتخاذ تدابري موؤقتة و�سرورية ميكن ال�سماح مبوا�سلة واإعادة الإنتاج الع�سوي يف حالة الظروف القا�سية.  

ز. عندما يكون ا�ستخدام امل�سافات الغذائية اأو غريها من املواد الأخرى متطلبًا على اأ�سا�س الأنظمة املعمول بها   

باململكة.

ح. يف احلالت الطارئة مثل الفي�سانات وغريها ميكن تغذية احليوانات على اأعالف غري ع�سوية ملدة حمدودة بدون   

ن�سب معينة.
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الفصل التاســع

الملصقات
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

المادة 26         استخدام المصطلحات الخاصة باإلنتاج العضوي

1- يعترب املل�سق املوجود على املنتج مرجع لطريقة الإنتاج املن�سو�س عليها يف هذه الالئحة، وميكن ا�ستعمال امل�سطلحات 

التالية يف املل�سق والدعاية فقط واإذا كانت جميع املكونات منتجة وفقًا للمتطلبات املن�سو�س عليها يف هذه الالئحة:

بالعــــــربي:   ع�سوي

Organic :بالإجنليزي

Biologique :بالفرن�سـي

Biologic  :بالإيطالـــي

Bio  :بالأملانــــي

Ecológica :بالإ�سبانـــي

Organik  :بالرتكـــــــي

اأثناء فرتة التحول من الإنتاج التقليدي اإىل الإنتاج الع�سوي بعد الت�سجيل مع جهة التوثيق  2- يجوز ت�سويق املنتجات 

معتمدة حتت م�سمى “منتج حتت التحول”.

3- ل ت�ستخدم امل�سطلحات الع�سوية يف املل�سقات اأو الدعاية اأو وثائق الت�سويق للمنتج الذي ل يفي مبتطلبات هذه الالئحة.

4- بالن�سبة لالأغذية امل�سنعة ميكن ا�ستخدام امل�سطلحات الع�سوية وفقًا ملا يلي:

�أ. يف و�شف �ملبيعات ي�شرتط �أن يكون 95% من وزن مكوناتها على الأقل ذات اأ�سل زراعي ع�سوي.  

ب. ميكن حتديد ن�سب املكونات الع�سوية يف قائمة مكونات املنتج الع�سوي وفقًا لهذه الالئحة.  

5- تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة املنتجات الع�سوية ملواد هذه الالئحة بالإ�سافة للوائح الفنية 

واملوا�سفات الغذائية املعتمدة لدى الهيئة.

المادة 27        بطاقة البيانات الخاصة بالمدخالت والمنتجات        
                               العضوية والشروط المنظمة الستخدامها

اأن يو�سع على املدخل او املنتج الع�سوي بطاقة متيزه عن غريه باللغة العربية وعند ا�ستعمال لغة اأخرى تكون جميع البيانات 

مطابقة للبيانات املكتوبة باللغة العربية:

1- ا�سم امُلدخل او املنتج ورقم جهة الإنتاج ومكانها وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء ال�سالحية.

2- ا�سم وعنوان ال�سركة املنتجة وامل�سدرة وامل�ستوردة.

3- يجب ذكر جميع مكونات املدخل او املنتج الع�سوي مرتبة تنازليًا ح�سب ن�سبة كل منها)وزن/ وزن( وقت الت�سنيع وت�ستثنى 

من ذلك املواد التي تتكون من مكون واحد.

4- ا�سم اأورقم اأو �سعار الت�سجيل جلهة التوثيق التي اأ�سدرت �سهادة املنتج الع�سوي.

5- بيان اأن املدخل ي�سمح با�ستخدامه يف الإنتاج الع�سوي اإذا كان خم�س�س لال�ستخدام كمدخل ع�سوي.

6- اإذا كانت ن�سبة املكونات الع�سوية 95% اأو اأكرث )بخالف املاء وامللح( يكتب عليه منتج ع�سوي، اأما اإذا كانت ن�سبة املكونات 

الع�سوية اقل من 95% فان املنتج غري ع�سوي.

7- تتخذ ال�سلطة املخت�سة التدابري الالزمة بالتن�سيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ال�سعودية لإدراجها �سمن �سروطها 

ومتطلباتها وعلى جميع ماله عالقة باملنتجات الع�سوية وت�سنيعها.
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المادة 28        استخدام الملصقات والعالمات التجارية

يلتزم كل ُمنِتج اأو وحدة الإنتاج بو�سع مل�سق يحتوي على �سعار الإنتاج الع�سوي كما ميكنه و�سع ال�سعار اخلا�س به اأو بها 

لتمييز منتجه او منتجها.

المادة 29                 التعليمات اإللزامية والمتطلبات الخاصة بالملصقات

1- يجب اأن يو�سع اأ�سم اأو رقم الت�سجيل اأو �سعارجهة التوثيق اخلا�سع لها املنتج يف اآخر مرحلة من مراحل الإنتاج على 

املل�سق.

2- املتطلبات اخلا�سة باملل�سقات:

اأ. ي�ستخدم ال�سعار الوطني ال�سعودي للمنتجات الع�سوية املنتجة وفقًا لهذه الالئحة.  

ب. اأن يحتوي املل�سق على كامل املكونات.  

ج. ل ي�ستخدم ال�سعار الوطني ال�سعودي للمنتجات الع�سوية على املنتجات امل�سنعة التي تكون مكوناتها الع�سوية   

اقل من %95.

د. اأن يحتوي املل�سق على ا�سم املنتج.  

هـ. يجب اأن تو�سع التعليمات يف مكان وا�سح وتكون �سهلة الروؤية ومقروءة ويتعذر اإزالتها.  

3- تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة املنتجات الع�سوية ملواد هذه الالئحة بالإ�سافة للوائح الفنية 

واملوا�سفات الغذائية املعتمدة لدى الهيئة بخ�سو�س املل�سقات.

المادة 30           الشعار الوطني السعودي للمدخالت والمنتجات العضوية

1- ال�سعار الوطني ال�سعودي ملدخالت الإنتاج الع�سوي:

اأ. يجب و�سع ال�سعار الوطني ملدخالت الإنتاج الع�سوي املو�سح يف ملحق 1 على العبوات واملعرو�سات واإعالنات   

املدخالت التي ت�ستويف متطلبات هذه الالئحة.

ب. ل ي�سمح با�ستعمال ال�سعار الوطني ملدخالت الإنتاج الع�سوي يف حالة عدم الت�سجيل لدى اجلهة املخت�سة اأو   

عدم املطابقة ملتطلبات هذه الالئحة.

ج. يجب اللتزام مبقا�سات و�سكل ال�سعار الوطني ملدخالت الإنتاج الع�سوي واألوانه ودرجاتها كما هي يف ملحق 1   

كما ميكن ا�ستخدام �سورة ال�سعار.

2- ال�سعار الوطني ال�سعودي للمنتجات الع�سوية:

والإعالنات  واملعرو�سات  املل�سقات  على   2 ملحق  املو�سح يف  الع�سوية  للمنتجات  الوطني  ال�سعار  و�سع  يجب  اأ.   

للمنتجات التي ت�ستويف متطلبات هذه الالئحة.

ب. ل ي�سمح با�ستعمال ال�سعار الوطني للمنتجات الع�سوية يف حالة املنتجات التي حتت التحول.  

ج. يجب اأن يو�سع ال�سعار الوطني ال�سعودي املو�سح يف ملحق 2 على املنتجات الع�سوية امُلنَتجة حمليًا بعد اأن   

ت�شتويف �شروط منح �ل�شعار.

التي  امل�ستوردة  الع�سوية  املنتجات  املو�سح يف ملحق 2 على  الع�سوية  الوطني للمنتجات  ال�سعار  د. ميكن و�سع   

ت�ستويف متطلبات هذه الالئحة.

هـ. يجب اللتزام مبقا�سات و�سكل ال�سعار الوطني للمنتجات الع�سوية واألوانه ودرجاتها كما هي يف امللحق 2 كما   

ميكن ا�ستخدام �سورة ال�سعار.

و. تقوم الهيئة العامة للغذاء والــدواء بالتحقق من مطابقة املنتجات الع�سوية لهذه الالئحة بالإ�سافة للوائح   

الفنية واملوا�سفات الغذائية املعتمدة لدى الهيئة.
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

المادة 31           شروط استخدام الشعارات األجنبية على المنتجات        
                                   العضوية المستوردة

لل�سماح با�ستخدام هذه ال�سعارات يجب اللتزام مبا يلي:

1- ح�سول امُلنِتج ووحدة الإنتاج الع�سوي على �سهادة التوثيق الع�سوي من جهة توثيق معتمدة.

2- �تفاق �مُلنتج مع �ل�شروط و�ملعايري �لو�ردة يف نظام �لزر�عة �لع�شوية والئحته �لتنفيذية.

3- الإ�سارة اإىل اأن امٌلنَتج ع�سوي اأما باللغة العربية و / اأو اللغة الجنليزية.

4- و�سع ال�سعار وبطاقة البيانات يف مكان وا�سح للعيان وب�سكل يتعذر معه اإزالة ال�سعار.
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الفصل العاشـر

استيراد وتصدير وتداول مدخالت 
ومنتجات الزراعة  العضوية
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

المادة 32         

1- �شروط ��شتري�د وت�شدير وتد�ول مدخالت �لزر�عة �لع�شوية:

�أ. ي�شرتط يف جميع �ملو�د �لع�شوية �ملعدة لال�شتري�د و�لت�شدير عدم �حتو�ئها على �أية مو�د غري متفقة مع هذه   

الالئحة.

ب. ي�شرتط يف مدخالت �لزر�عة �لع�شوية �ملعدة لال�شتري�د �أو �لت�شدير �أن ت�شتمل على بطاقة �لبيانات.  

ج. يجب �أن ينقل �ملدخل د�خل عبوة �أو مغلف �أو حاوية مغلقة بطريقة �آمنه.  

د. يو�سع على املدخل بطاقة البيانات املميزة للمدخل الع�سوي.  

لل�سهادة  مطابقتها  من  للتاأكد  الو�سول  ميناء  يف  ال�سحنة  بيانات  جميع  مبطابقة  املخت�سة  اجلهات  تقوم  هـــ.   

امل�ساحبة لل�سحنة.

و. عند ا�سترياد املدخالت يجب اأن تكون كل حمتوياتها من �سمن املواد املدرجة يف هذه الالئحة.  

ز. عند ا�سترياد مواد وقاية النباتات يجب اأن يرفق بها �سهادة من امل�سدر اأو ال�سركة املنتجة تفيد بان املادة ل يدخل   

يف تركيبها اأي مواد منتجة من كائنات معدلة وراثيًا ومل ي�ستعمل خالل عملية اإنتاجها اأي مواد ناجتة من كائنات 

معدلة وراثيًا وان تكون من �سمن املواد املدرجة يف ملحق 4.

ح. يلتزم امل�ستورد بتقدمي بيانات مف�سلة عن كل مركب على حده ت�سمل املواد الفعالة واملواد امل�ساعدة اأو احلاملة   

اأو املذيبة والهدف من ا�ستخدامها واجلرعات املنا�سبة، وتدون املعلومات الفنية والتقنية املوجودة يف ال�ستمارة 

اخلا�سة بذلك.

�لُعقل و�لدرنات و�الأب�شال و�ل�شتالت و�لف�شائل �لع�شوية(  �لبذور ومو�د �لتكاثر �الأخ��رى )مثل  ط. عند ��شتري�د   

يجب اأن تكون م�سحوبة ب�سهادة منتج ع�سوي �سادرة من جهة التوثيق يف بلد املن�ساأ، اأما اإذا كانت البذور اأو مواد 

التكاثر الأخرى غري ع�سوية و�سيتم ا�ستخدامها يف الإنتاج الع�سوي يجب اأن تكون م�سحوبة ب�سهادة تفيد باأنها 

غري معدلة وراثيًا وغري معاملة كيميائيًا.

ي. ت�سرح ال�سلطة املخت�سة بقوائم املواد امل�سموح با�ستخدامها كمدخالت للزراعة الع�سوية وفق هذه الالئحة.  

ال�سلطة املخت�سة وفق الأنظمة  اإىل  اأن تتقدم بطلب  اأو ت�سدير املدخالت  ا�سترياد  ك. يجوز لأي جهة ترغب يف   

املعمول بها ولوائحها التنفيذية.

ل. عند فح�س وحتليل املدخالت الع�سوية املحلية وامل�ستوردة وحتديد مدى�سالحيتها فاأنها تخ�سع اإىل الأنظمة   

املعمول بها لتلك املدخالت ولوائحها التنفيذية.

2- �شروط ��شتري�د وت�شدير وتد�ول منتجات �لزر�عة �لع�شوية:

اأ. عند ال�سترياد تقدم اجلهة امل�ستوردة �سهادة من جهة التوثيق املخت�سة يف بلد الإنتاج تفيد باأن املنتج ع�سوي وعلى   

اجلهة امل�ستوردة ان حتتفظ بهذه امل�ستندات ملدة �سنتني لأغرا�س التفتي�س.

ب. يو�سع على املنتج الع�سوي املحلي بطاقة البيانات وال�سعارات املميزة لالإنتاج الع�سوي وا�سم جهة التوثيق اأو   

رقم الت�سجيل.

ج. تقدمي �سهادة منتج ع�سوي �سادرة من جهة التوثيق يذكر فيها ا�سم امُلنِتج امُل�سدر وامل�ستورد وعدد العبوات ووزن   

العبوة ونوع املنتج.

د. اإذا كان امُلنَتج ناجت عن اأكرث من م�سدر يتم ترقيم العبوات مع ذكر رقم امُلنِتج وجهة التوثيق.    

هـ. تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة املنتجات الع�سوية لهذه الالئحة بالإ�سافة للوائح   

الفنية واملوا�سفات الغذائية املعتمدة لدى الهيئة.

المادة 33

للوزير اإ�سدار قرار حظر اإنتاج احليوانات احلية الع�سوية اأو ت�سديرها اأو ا�ستريادها اأو تداولها اأو اأي مدخل نباتي اأو حيواين 

ع�سوي ب�سفة دائمة اأو موؤقتة اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة وفقًا ملا يرد من اجلهات ذات العالقة.



43
www.mewa.gov.sa

الفصل الحادي عشر

العقوبـــات

ــام عــلــى كل  ــظ ــن ـــذا ال ُتــطــبــق أحــكــام ه
ــــزاول نــشــاط الـــزراعـــة الــعــضــويــة،  ــن ي م
المملكة. في  العاملة  التوثيق  وجهات 
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

المادة34

مع عدم �الإخالل باأي عقوبة ��شد ين�ص عليها �أي نظام �آخر يعاقب كل من يخالف �أي حكم من �أحكام هذ� �لنظام �أو الئحته 

التنفيذية بعقوبة اأو اأكرث من العقوبات التالية:

1- الإنذار.

2- غرامة مالية ل تزيد عن مليون ريال.

3- وقف �لرتخي�ص مبز�ولة �لن�شاط ملدة ال تزيد عن �شنة.

4- اإلغاء الرتخي�س.

)ل حتتاج اىل مادة لئحية(

المادة 35

يعترب كل من قام باالأعمال �لتالية على �شبيل �ملثال ال �حل�شر خمالف الأحكام نظام �لزر�عة �لع�شوية والئحته �لتنفيذية 

�سواء قام بنف�سه اأو ب�سكل غري مبا�سر من خالل وكيل:

1- ا�ستخدام مدخالت غري م�سموح بها يف الزراعة الع�سوية.

2- بيع منتجات غري ع�سوية على اإنها منتجات ع�سوية.

3- ت�سويق منتجات ع�سوية حملية ل حتمل ال�سعار الوطني ال�سعودي للمنتجات الع�سوية.

4- بيع منتجات اأثناء فرتة التحول على اأنها ع�سوية.

5- ا�ستخدام بذور اأو �ستالت غري م�سموح بها يف الزراعة الع�سوية.

6- ت�سويق مدخالت انتاج لال�ستخدام يف الزراعة الع�سوية وهي غري مطابقة لهذه الالئحة.

7- خمالفة جهة التوثيق لأي من مواد هذه الالئحة.

المادة 36

ل يخل توقيع العقوبات امل�سار اإليها بحق املت�سرر يف مطالبة مرتكب املخالفات بالتعوي�س عن ال�سرر الذي حلق به نتيجة 

ارتكاب املخالفة.

المادة 37

ت�سكل جلنة بقرار من معايل الوزير من ثالثة اأع�ساء اأحدهم قانوين واآخرين من املخت�سني بالزراعة الع�سوية للنظر يف 

خمالفات هذا النظام ولئحته التنفيذية وتقدير العقوبة املنا�سبة، ويعتمد الوزير قرار اللجنة.

)ل حتتاج اىل مادة لئحية(
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المادة 38

يحق ملن �سدر بحقه العقوبة التظلم اأمام ديوان املظامل خالل �ستني)60( يوم من تاريخ اإبالغه.

)ل حتتاج اىل مادة لئحية(

المادة 39

تقوم اجلهات املخت�سة بالوزارة بتنفيذ اأحكام هذه الالئحة وفقًا لخت�سا�ساتها.

المادة 40

للوزير اإ�سافة اأو اإلغاء اأو تعديل اأي مادة من مواد هذه الالئحة.

المادة 41

تن�سر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�سمية وتطبق اأحكامها من تاريخ �سدورها وتبليغ اجلهات ذات العالقة.
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة
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المـالحـق
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

40x40mm

20x20mm

10x10mm

40x40mm

20x20mm

10x10mm

ملحق
1

الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضويةالشعار الوطني السعودي لمدخالت اإلنتاج العضوي
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40x40mm

20x20mm

10x10mm

40x40mm

20x20mm

10x10mm

ملحق
2

الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضويةالشعار الوطني السعودي لمدخالت اإلنتاج العضوي
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

�لو�شف، �ملتطلبات �لرتكيبية، �شروط �ال�شتعمالال�سم

املواد املركبة اأو املواد التي ل حتوي 

�سوى العنا�سر املذكورة اأدناه:

�سماد املزرعة

- مادة مكونة من مزيج الفر�سة النباتية )خملفات نباتية( واملخلفات احليوانية

- �سرورة موافقة جهة التوثيق عند الحتياج

- الإ�سارة اإىل نوع احليوان

- تاأتي من تربية غري مكثفة

اأ�سمدة جمففة من حظائر املزرعة

و�شماد دو�جن جمفف

- الإ�سارة اإىل نوع احليوان

- تاأتي من تربية غري مكثفة 

خليط  من  واملــكــون  املخمر  ال�سماد 

�سماد  فيه  احليوانات، مبا  روث  من 

الــــدواجــــن وخــلــيــط الأ�ـــســـمـــدة من 

حظائر املزرعة

- اإ�سارة اإىل نوع احليوان

- منع ��شتخد�م �لبقايا �لناجتة من مز�رع ذ�ت �إنتاج مكثف )زر�عة ت�شنيعية(

)كالبول،  للحيوانات  ال�سائل  الروث 

والروث الطازج...(

- �ال�شتعمال بعد �لتخمري حتت �ملر�قبة و/�أو تخفيف منا�شب

- الإ�سارة اإىل نوع احليوان

- منع ��شتخد�م �لبقايا �لناجتة من مز�رع ذ�ت �إنتاج مكثف )زر�عة ت�شنيعية(

- منتج مت ف�سله عن املنتجات امل�سنعة كالبال�ستيك وما ي�سابهها ومت تخمريهاملخلفات املنزلية املخمرة

املخمرة ل هوائيا  اأو  الكمبو�ست  لإنتاج  واملكمورة  املفروزة  املنزلية  البقايا  - فقط 

لإنتاج البيوجاز. فقط بقايا اخل�سروات واحليوانات الداجنة نظام جمع القمامة 

يكون موافق عليه من جهة التوثيق. ال�سماد الناجت يجب األ يحتوي على اأكرث من 

الآتي حم�سوبا باملليجرام لكل واحد كيلوجرام ماده جافه: 7،0 كادميوم، 70 نحا�س، 

يكون  ان  الكروميوم، على  اإجمايل   70 زئبق،   4،0 زنــك،  ر�سا�س، 200   45 نيكل،   25

كروميوم )6( = �سفر

خالية من املواد امل�سنعة فقط من اأ�سل طبيعياخلث/ البيتمو�س

ونــبــاتــات الظل  الــزهــور  واإنــتــاج  بالب�ستنة )احلــدائــق  املـــادة حم�سور  ا�ستعمال هــذه 

وامل�ساتل(

لال�ستخدامات الأخرى لبد من �سرورة موافقة جهة التوثيق عند الحتياج 

املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد الـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة 

)البريليتوالفريموكاليت ... الخ(

تركيبة اخللطة امل�ستعملة ل تتخطى املواد املذكورة وامل�سموح بها �سمن هذا اجلدولالف�سالت الناجتة عن زراعة الفطر

خملفات دود الأر�س واحل�سرات

غوانو )خملفات طيور البحر(

مزيج خممر هوائيًا اأو ل هوائيًا من 

املواد النباتية 

- مادة مكونة من مزيج من املواد النباتية، تعر�ست للتخمري الهوائي اأو الالهوائي 

بغية اإنتاج البيوجاز

- �سرورة موافقة جهة التوثيق عند الحتياج

ملحق
3

األسـمدة ومحسنات التربة
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ذات  ال��ث��ان��وي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات  املنتجات 

امل�صدر احليواين املذكورة اأدناه:

- احلوافر املطحونة

- القرون املطحونة 

- ال�صمك املطحون

ب��ع��د  اأو  ك��ل��ه��ا  ال���ع���ظ���ام  ط���ح���ن   -

ا�صتخال�ص اجليالتن

- طحن اللحم

- طحن الري�ص وال�صعر وال�صرانق

- ال�صوف 

- الفرو/ الوبر

- الدم املجفف املطحون

- م�صتقات الألبان

الرتكيز الأق�صى للكروميوم )6( ملجم/ كلجم مادة جافة = �صفر 

م��ن��ت��ج��ات او م��ن��ت��ج��ات ث��ان��وي��ة من 

اأ�صل نباتي مثل: )خملفات معا�صر 

الزيوت وق�صرة الكاكاو.. الخ(

بطرق الطحالب البحرية ومنتجاتها التجهيز  التالية:  بالطرق  امل�صتطاع  ق��در  مبا�صرة  عليها  احل�صول  يتم   -

طبيعية مثاللتجفيف والتجميد والطحن وال�صتخال�ص بوا�صطة املاء اأو املحاليل 

احلام�صية و/اأو املحاليل القلوية والتخمري.

من خ�صب غري معالج كيميائيًان�صارة اخل�صب وقطع اخل�صب ال�صغرية

من خ�صب غري معالج كيميائيًاال�صماد املخمر املكون من حلاء ال�صجر

من خ�صب غري معالج كيميائيًارماد اخل�صب

ل يزيد معدل الكادميوم عن )90( ملجم/كلجم من P2O5.الفو�صفات احلجري الطبيعي

ل يزيد معدل الكادميوم عن )90( ملجم/كلجم من P2O5.فو�صفات الكال�صيوم والأملونيوم.

خ��ب��ث ق���اع���دي )����ص���م���اد ف��و���ص��ف��وري 

يح�صل عليه يف �صناعة الفولذ(.

م���ل���ح ال���ب���وت���ا����ص���ي���وم اخل������ام )م���ث���اًل: 

الكانيت وال�صيلفينايت، اإلخ(

����ص���ل���ف���ات ال���ب���وت���ا����ص���ي���وم ال�������ذي ق��د 

يحتوي على اأمالح املاغني�صيوم

مادة م�صتخرجة من اأمالح البوتا�صيوم اخلام خالل عملية ا�صتخراج فيزيائية وقد 

حتتوي اأي�صا على اأمالح املاغني�صيوم.

ما عدا تفل التقطري بالأمونياتفل اأو خملفات التقطري واملقطرات

ك��رب��ون��ات ال��ك��ال�����ص��ي��وم ذات الأ���ص��ل 

الطبيعي )مثاًل: الطبا�صري، والرتاب 

الكل�صي الطيني، والكل�ص املطحون، 

وامل������ارح������ل )�����ص����ج����ّي����ل(، وط���ب���ا����ص���ري 

الفو�صفات(

واملاغني�صيوم  الكال�صيوم  ك��رب��ون��ات 

)م��ث��اًل: طبا�صري  اأ���ص��ل طبيعي  ذات 

املاغني�صيوم  وك��ل�����ص  امل��اغ��ن��ي�����ص��ي��وم، 

املطحون، الخ(

فقط من اأ�صل طبيعي

كربيتات  املاغني�صيوم )مثاًل: الكيي�صرييت(

باملعاجلة الورقية ل�صجر التفاح بعد ت�صخي�ص النق�ص يف الكال�صيوم، وكذلك باقي حملول كلوريد الكال�صيوم

املحا�صيل التي تعاين من نق�ص يف الكال�صيوم

فقط من اأ�صل طبيعيكربيتات الكال�صيوم )اجلب�ص(

األسـمدة ومحسنات التربة
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

الكل�ص ال�صادر عن ت�صنيع ال�صكر

عن�صر الكربيت النقي

عنا�صر �صغرى

فقط امللح امل�صتخرج من الأر�صكلوريد ال�صوديوم )ملح الطعام(

م�صحوق احلجر اأو الطن

ك��ائ��ن��ات ح��ي��ة دق��ي��ق��ة م��ث��ل بكترييا 

ت��ث��ب��ي��ت ال���ن���ي���رتوج���ن اجل�����وي مثل 

الريزوبيومو الزوتوبكرت والبكترييا 

)ف��و���ص��ف��وري��ن(  للفو�صفور   امل��ي�����ص��رة 

وغريها

من م�صدر غري معدل وراثيًا

الطبيعية  النباتية  امل�صتخل�صات 

مثل م�صتخل�ص زهور ق�صب ال�صكر 

والثوم.. الخ

من م�صدر غري معدل وراثيًا

الربوتينات املحللة مائيًا من م�صدر 

حيواين كناجت ثانوي

- يجب األ تكون املنتجات الثانوية احليوانية من زراعة �صناعية.

- اأن ل ت�صتخدم لالأجزاء املاأكولة من املح�صول كاجلزر واللفت.

- اأن ل تدخل يف عملية التحلل اأحما�ص اأو قواعد م�صنعة كيميائيًا.

عند احل�صول عليه كناجت ثانوي لالأن�صطة املنجمية الأخرى.الليونارديت

- ينبغي ا�صتخدام الروا�صب الع�صوية فقط التي تعترب منتجات ثانوية للم�صادر �صابروبيل

املائية والتي يتم ا�صتخال�صها بطرق ل توؤدي لتاأثري �صلبي كبري على النظام البيئي 

املائي.

- يجب اأن ل تزيد العنا�صر الثقيلة عن احلدود امل�صموح فيها.

- ينبغي عدم ا�صتخدام الروا�صب الغنية بامللوثات مثل املواد ال�صبيهة بالبرتول.

املائية الكيتن الأح��ي��اء  اأو  امل�صتدامة  ال�صمكية  امل��زارع  من  اأ�صال  امل�صتمدة  املنتجات  فقط 

الع�صوية.

بالطرق اأحما�ص الهيوميكو الفولفيك ال��ذك��ر  اآن��ف��ة  امل�صموحة  امل�صادر  م��ن  فقط  مبا�صرة  عليها  احل�صول  ميكن 

التالية:

1- التح�صري الفيزيائي مثل التجفيف والتجميد والطحن.

2- ال�صتخال�ص بوا�صطة املاء اأو املحاليل احلم�صية و/اأو املحاليل القلوية.

3- التخمري.

مواد مستعملة لوقاية النبات
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ملحق
4

 
شروط عامة لجميع المنتجات:

- استعمال هذه المنتجات يتم طبقًا لالئحة التنفيذية.
- استعمال هذه المنتجات طبقًا ألحكام األنظمة المتعلقة بالطرح في السوق واستعمال المنتج المعني 

بالزراعة عامًة حيث تستعمل المادة.

مواد مستعملة لوقاية النبات
مواد ذات أصل نباتي أو حيواني

الو�سف، املتطلبات الرتكيبية، �سروط اال�ستعمالال�صم

Azadirachtaspp. الآزاديراكتن امل�صتخل�ص من

)�صجرة النيم(

مبيد ح�صري

ي�صتخدم لتغطية جروح التقليم�صمع النحل 

مبيد ح�صرياجليالتن 

املحللة  )ال���ربوت���ي���ن���ات  ال���ربوت���ن  ه���ي���درول���ي���زات 

مائيا(

مادة جاذبة

يجوز ا�صتعماله فقط من خالل و�صعه مع مواد 

مالئمة اأخرى من هذه الالئحة

مبيد فطرياللي�صيتن

ال���زي���وت ال��ن��ب��ات��ي��ة امل��ق��ط��رة )م��ث��ل زي���ت النعناع 

وزيت ال�صنوبر وزيت الكراوية... الخ( 

م��ب��ي��د ح�����ص��ري وم��ب��ي��د ع��ن��اك��ب��ي وم��ب��ي��د ف��ط��ري 

ومثبط لالإنبات

البريثرين امل�صتخل�ص من اأزهار نبات الكري�صانثيمم 

Chrysanthemum cinerariaefolium
مبيد ح�صري

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

Quassiaamara
مبيد ح�صري ومادة طاردة

خ��ل��ي��ط ال���روت���ي���ن���ون امل�����ص��ت��خ��ل�����ص م���ن ن���ب���ات ال��� 

وال����   .Lonchocarpus spp وال������   Derris spp

.Terphrosia spp

مبيد ح�صري

ال�صوفورا نبتة  م��ن  امل�صتخل�صة  امل��ات��ري��ن  م���ادة 

Sophoraflavescens
مبيد ح�صري وعناكبي

Ryaniaspeciosa م�صتح�صرات رينيا

Propolis العكرب

وم�صتخل�صاتها  وم�صاحيقها  ب��ح��ري��ة  اأع�����ص��اب 

وملح البحر واملياه املاحلة
بدون معاجلة كيميائية.

الكازين

الأحما�ص الطبيعية )مثل اخلل(

Aspergillus منتجات متخمرة من فطر ال�صربجلل�ص

Shiitake fungus م�صتح�صرات من فطر ال�صيتاكي

Chlorella م�صتخل�صات كلوريال

م�صتح�صرات من نباتات طبيعية عدا التبغ

�صاي التبغ )عدا النيكوتن النقي(

مواد مستعملة لوقاية النبات

1 � 4

1-1-4
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

األحياء الدقيقة المستعملة في المكافحة الحيوية
الو�سف، املتطلبات الرتكيبية،  �سروط اال�ستعمالال�صم

الأح����ي����اء ال��دق��ي��ق��ة )ال��ب��ك��ت��ريي��ا وال��ف��ريو���ص��ات 

والفطريات( مثل:

,Bacilluthuringiensis Granulosis,virus

Trichodermaspp،.. الخ

املنتجات غري املعدلة وراثيًا فقط.

المواد المستخدمة في المصائد و / أو الموزعات
    - ي�سرتط يف امل�سائد واملوزعات اأال ت�سمح بو�سول املادة اإىل البيئة واأن متنع مالم�ستها للمنتجات   

       الزراعية.

    - يجب جمع امل�صائد بعد ال�صتعمال والتخل�ص منها باأمان

الو�سف، املتطلبات الرتكيبية،  �سروط اال�ستعمالال�صم

مادة جاذبة فو�صفات ثنائي الأمونيوم

فقط داخل امل�صيدة

مادة جاذبةالفريمونات

مغريه للت�صرفات اجلن�صية

فقط داخل امل�صائد واملوزعات

)ف����ق����ط   pyrethroids ال�������ب�������ريوث�������روي�������دات 

الدلتاميرثين اأو الالمبدا�صايهالوثرين(

مبيد ح�صري 

ف��ق��ط داخ����ل امل�����ص��اي��د ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى م���واد 

جاذبة متخ�ص�صة 

مل��ك��اف��ح��ة احل�����ص��رات م��ث��ل: ذب���اب���ة ث��م��ار ال��زي��ت��ون 

امل��ت��و���ص��ط  ال���ب���ح���ر  وذب����اب����ة   Bactroceraoleae

Ceratitiscapitata وذبابة القرعيات

المستحضرات التي تنثر على المساحة بين النباتات
الو�سف، املتطلبات الرتكيبية،  �سروط اال�ستعمالال�صم

احل��دي��د )III( الأورث��وف��و���ص��ف��ات )ارث��وف��و���ص��ف��ات 

احلديديك(

مبيد للرخويات )البزاقات(

مواد أخرى مستخدمة تقليديًا في الزراعة العضوية
الو�سف، املتطلبات الرتكيبية،  �سروط اال�ستعمالال�صم

ن���ح���ا����ص ع���ل���ى ���ص��ك��ل ه��ي��دروك�����ص��ي��د ال��ن��ح��ا���ص، 

اأوك�����ص��ي��ك��ل��وري��د ال��ن��ح��ا���ص، ���ص��ل��ف��ات ال��ن��ح��ا���ص، 

اأوك�����ص��ي��د ال��ن��ح��ا���ص، ث����اين اأوك�����ص��ي��د ال��ن��ح��ا���ص، 

وعجينة )بوردو(

مبيد فطري

هكتار/   / 6كجم  ع��ن  تزيد  ل  امل�صتعملة  الكمية 

�صنة

لإن�صاج املوز، الكيوي، الكاكا، الرب�صومياإيثيلن

اإط�����ار  لإزال��������ة الإخ���������ص����رار يف احل��م�����ص��ي��ات ويف 

ا�صرتاتيجية لتفادي �صرر ذبابة الفاكهة

حتفيز الإزهار يف الأنانا�ص

منع الإنبات اأثناء التخزين يف البطاط�ص والب�صل

2-1-4

3-1-4

4-1-4

5-1-4
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الكحول الإيثيلي

غاز ثاين اأك�صيد الكربون وغاز النيرتوجن

اأم�����الح ال��ب��وت��ا���ص��ي��وم م���ن الأح���م���ا����ص ال��ده��ن��ي��ة 

)ال�صابون الطبيعي الرخو مثل �صابون الغار(
مبيد ح�صري

ملنع اإن�صاج املوز�صلفات الأملونيوم، )كالينيت(

مبيد فطري ومبيد ح�صري ومبيد عناكبيكربيت اجلري )كال�صيوم عديد الكربيتيد(

طاردرمل الكوارتز 

مبيد فطري ومبيد عناكبي وطاردالكربيت

مبيد ح�صري ومبيد عناكبيزيت الربافن

اأ���ص��ج��ار الفاكهة الزيوت املعدنية مبيد ح�����ص��ري وم��ب��ي��د ف��ط��ري يف 

وك�����روم ال��ع��ن��ب وال���زي���ت���ون وال��ن��خ��ي��ل وامل��ح��ا���ص��ي��ل 

ال�صتوائية كاملوز واخل�صروات

اأ�صجارالفاكهة برمنجنات البوتا�صيوم  يف  بكتريي  ومبيد  ف��ط��ري  مبيد 

وك�����روم ال��ع��ن��ب وال���زي���ت���ون وغ���ريه���ا م���ن الأ���ص��ج��ار 

واخل�صروات

مبيد فطريهيدروك�صيد الكال�صيوم

مبيد فطريكربونات البوتا�صيوم الثنائية

�صائل بورغوندي

اأمالح النحا�ص

امل�������ص���اح���ي���ق امل���ع���دن���ي���ة )م�������ص���اح���ي���ق احل����ج����ارة 

وال�صليكات(

الرتبة الدياتومية

(Bentonite( ال�صيليكات وال�صل�صال

�صيليكات ال�صوديوم

بيكربونات ال�صوديوم

م�����ص��ت��ح�����ص��رات ال���ط���ب ال���ب���دي���ل الأي���ورف���ي���دي���ك 

Ayurvedic

البيولوجية  وامل�صتح�صرات  الأع�صاب  م�صتح�صرات 

الديناميكية

ذكور احل�صرات العقيمة

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

2-4
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

الأعالف من م�صدر نباتي: 

حبوب املحا�صيل وم�صتقاتها الثانوية. ت�صم هذه الفئة املواد التالية:

الأرز  وبروتيناته وحبوب  ال�صعري وجري�صه  والنخالة وحبوب  وق�صور احلبوب  ال�صوفان وجري�صه  حبوب 

ال��ذرة  وحبوب  والنخالة  وجري�صها  وال�صيلم  الدخن  وحبوب  احلبوب  وجنن  احلبوب  وك�صر  والنخالة 

ال��ذرة  وح��ب��وب  الرتيتيكال  وح��ب��وب  والأج��ن��ة  واجل��ل��وت��ن  والنخالة  وجري�صه  القمح  وح��ب��وب  البي�صاء 

ال�صفراء وجري�صها والنخالة والأجنة واجللوتن.

البذور الزيتية والفاكهة الزيتية ومنتجاتهما وم�صتقاتهما. ت�صم هذه الفئة املواد التالية:

بذور  والق�صر؛  والك�صبة  املحم�صة  ال�صويا  وب��ذور  ال�صويا  ب��ذور  )ال��ك��ان��ول(؛  اللفت  وق�صر  وك�صبة  ب��ذور 

بذور  الكتان؛  وك�صبة  ب��ذور  القطن؛  وك�صبة  ب��ذور  ال�صم�ص؛  دوار  وك�صبة  ب��ذور  ال�صوداين؛  الفول  وك�صبة 

وك�صبة ال�صم�صم؛ ونواة نخيل الزيت وك�صبها؛ بذور وك�صبة اليقطن؛ الزيتون وجفت الزيتون )الناجت عن 

عمليات ع�صر زيت الزيتون(؛ وزيوت نباتية )مت ع�صرها فقط بطريقة ميكانيكية(. 

بذور البقوليات ومنتجاتها وم�صتقاتها الثانوية. ت�صم هذه الفئة املواد التالية:

لعالج  بعد خ�صوعها  واجللبان  والكر�صنة  نخالة  اأو  اأو جري�ص  �صورة حبوب  على  �صواًء  حب احلم�ص 

منا�صب باحلرارة؛ وبذور البازلء اأو جري�صها اأو النخالة والفول كحبوب اأو جري�ص اأو نخالة؛ وفول اخليل 

نخالة  اأو  اأوجري�ص  والرتم�ص كحبوب  واللوبيا  والفا�صوليا  البيقية  وب��ذور  اأونخالة  اأو جري�ص  كحبوب 

املحا�صيل الدرنية واجلذرية ومنتجاتها وم�صتقاتها الثانوية. ت�صم هذه الفئة املواد التالية: 

وج��ذور  البطاط�ص  درن���ات  اجل���زر،  العلف،  بنجر  املجفف،  والبنجر  ال�صكري  )ال�صمندر(  البنجر  تفل 

البطاطا احللوة، جذور املانهوت، لب البطاط�ص )ف�صالت ا�صتخراج ن�صاء البطاط�ص(، ن�صاء البطاط�ص، 

بروتينات البطاط�ص والتبيوكا.

خمتلف البذور والفواكه الأخرى ومنتجاتها وم�صتقاتها الثانوية. وت�صم هذه الفئة املواد التالية:

قرون اخلروب والرب�صوب�ص واللوز الهندي واللبخ وم�صحوقها وتفل القرع والتمر ونواه وتفل احلم�صيات 

والتفاح والكمرثى )الأجا�ص( واخلوخ واللوزيات وتفل الطماطم وتفل كل من )العنب والتن واملاجنو 

واجلوافة والبابايا والق�صطة واملوز والأنانا�ص والرمان وال�صدر(.

الأعالف اخل�صراء واملجففة وت�صم هذه الفئة املواد التالية:

اأنواع الرب�صيم واأنواع النفل ومكعباتها والدري�ص )الناجت عن النباتات العلفية( ومكعباته، والذرة البي�صاء 

والذرة ال�صفراء واحل�صائ�ص وتنب احلبوب و�صعف النخيل و�صيقان واأوراق اخل�صار وال�صيالج.

النباتات الأخرى مع منتجاتها وم�صتقاتها الثانوية وت�صم هذه الفئة املواد التالية:

الدب�ص واملول�ص يف املواد العلفية املركبة، والأع�صاب البحرية )بعد جتفيفها وطحنها وغ�صلها لتخفيف 

)للحيوانات  النبات  من  امل�صتقة  والربوتينات  وم�صتخل�صاتها،  املطحونة  والنباتات  فيها(،  اليود  ن�صبة 

ال�صغرية فقط(، والأع�صاب والتوابل.

1-5
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ملحق
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األعالف والمواد المضافة لها ومواد التنظيف
والتعقيم في الحظائر والمنشآت
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األعالف من مصدر حيواني:
احلليب وم�صتقاته وت�صم هذه الفئة املواد التالية:

احلليب اخلام، واحلليب البودرة، واحلليب املق�صود )منزوع الد�صم(، واحلليب البودرة املق�صود، واملخي�ص، 

وبودرة املخي�ص، وم�صل احلليب، وم�صل احلليب البودرة القليل ال�صكر، وبودرة بروتن م�صل احلليب 

)امل�صتخل�صة بالطرق الطبيعية(، وبودرة الكازين وبودرة الالكتوز )�صكر اللنب( واحلليب احلام�ص.

ال�صمك و�صائر احليوانات البحرية ومنتجاتها وم�صتقاتها وت�صم هذه الفئة املواد التالية:

ال�صمك، وزيت ال�صمك، وال�صمك املطحون، وزيت كبد احلوت غري املكرر، والرخويات، والق�صريات ذات 

التحلل الذاتي، ونواجت التحليل املائي ومواد التحليل الربوتيني الناجتة عن عمل الأنزميات �صواء هذه 

املواد قابلة للذوبان اأم ل وتعطى فقط ل�صغار احليوانات.

البي�س وم�ستقاته كعلف للدواجن �سرط اأن يكون م�سدره من نف�س املزرعة اأو م�سدر ع�سوي.

مواد تغذية الحيوان من مصدر معدني طبيعي
ت�صم هذه الفئة املواد التالية:

ال�صوديوم:

ملح البحر غري املكرر 

ملح ال�صخور اخل�صن 

�صلفات ال�صوديوم 

كربونات ال�صوديوم

بيكربونات ال�صوديوم

كلوريد ال�صوديوم )ملح الطعام(

البوتا�صيوم: 

كلوريد البوتا�صيوم 

الكال�صيوم:

الليثواأمنيون واملرل

اأ�صداف احليوانات املائية )مبا فيها عظام احلّبار(

كربونات الكال�صيوم 

لكتات الكال�صيوم )اأمالح الكال�صيوم حلام�ص الالكتيك( 

جلوكونات الكال�صيوم

الفو�صفور:

فو�صفات ثاين الكال�صيوم املن�زوع الفلور

فو�صفات اأحادي الكال�صيوم املن�زوع الفلور

فو�صفات اأحادي ال�صوديوم

فو�صفات الكال�صيوم-املاغني�صيوم

فو�صفات الكال�صيوم ال�صوديوم

املاغني�صيوم:

اك�صيد املاغني�صيوم الالمائي

كربيتات املاغني�صيوم 

كلوريد املاغني�صيوم

كاربونات املاغني�صيوم 

فو�صفات املاغني�صيوم

الكربيت: 

�صلفات ال�صوديوم 

التصنيع  ومساعدات  الحيوانات  تغذية  في  المستخدمة  )المواد  العلفية  اإلضافات 
المستخدمة في األعالف(:

الإ�صافات العلفية:

العنا�صر ال�صغرى: ت�صتمل هذه الفئة فقط علىاملواد التالية: 

2-5

1-2-5

2-2-5

3-2-5

3-5

4-5

1-4-5

1-1-4-5

األعالف والمواد المضافة لها ومواد التنظيف
والتعقيم في الحظائر والمنشآت
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احلديد: 

FeSO4.7 H2O & Fe SO4.H2O اأحادي اأو �صباعي املاء )II(  كربيتات احلديدوز

 )III( اوك�صيد احلديديك

اليود:

يوديد الكال�صيوم الالمائي

يوديد الكال�صيوم ال�صدا�صي املاء

يوديدال�صوديوم

الكوبلت:

كربيتات الكوبلتوز )II) الأحادي املاء اأو ال�صباعي املاء.

كربونات الكوبالتوز القاعدي )II) الأحادي املاء.

النحا�ص:

(II( اأك�صيد النحا�ص

كربونات النحا�ص القاعدي )II) الأحادي املاء.

كربيتات النحا�ص )II) اخلما�صي املاء

املنجنيز:

(II( كربونات املنجنيز

اأك�صيد املنجنيز واأك�صيد املنجنيز

كربيتات املنجنيز )II) اأحادي اأو رباعي املاء.

الزنك:

كربونات الزنك 

اأك�صيد الزنك

�صلفات الزنك اأحادي املاء اأو ال�صباعي املاء

املوليبدنوم:

موليبدات الأمونيوم، موليبدات ال�صوديوم

ال�صلينيوم:

�صيلينات ال�صوديوم 

�صيلينيت ال�صوديوم

اإىل مواد كيميائية حمددة والتي تعطي نف�ص املفعول الذي  الفيتامينات والربوفيتامينات بالإ�صافة 

تعطيه الفيتامينات وت�صم هذه الفئة املواد التالية:

الفيتامينات

- من الأف�صل اأن تكون م�صتقه من مواد خام موجودة اأ�صا�صًا يف املواد العلفية

فقط  ُت�صتعمل  اأن  على  الطبيعية  للفيتامينات  ومطابقة  كيميائيًا  خُملقة  فيتامينات  تكون  اأن  اأو   -

للحيوانات ذات املعدة الواحدة.

الأنزميات

االأنزميات املح�سرة من الكائنات احلية الدقيقة والتي ت�ستخدم طبيعيا يف التجهيز ب�سرط اأاّل تكون 

هذه الكائنات معدلة وراثيًا.

الأحياء الدقيقة

االأحياء الدقيقة التي عادة ت�ستخدم يف جتهيز االأعالف ب�سرط اأال تكون معدلة وراثيا. 

املواد احلافظة: ت�صم هذه الفئة املواد التالية:

INS200 حم�ص ال�صوربيك

INS236 حم�ص الفورميك )حم�ص النمل( للعلف الأخ�صر املخمر )ال�صيالج( فقط 

INS260 حم�ص ال�صيتيك )حم�ص اخلل( للعلف الأخ�صر املخمر )ال�صيالج( فقط

INS270 حم�ص الالكتيك )حم�ص اللنب( اأو اللبنيك للعلف الأخ�صر املخمر )ال�صيالج( فقط

INS280 حم�ص الربوبيونيك للعلف الأخ�صراملخمر )ال�صيالج( فقط

INS330 حم�ص ال�صرتيك

2-1-4-5

3-1-4-5

4-1-4-5

5-1-4-5
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عنا�صر الإل�صاق واملواد امل�صافة للرت�صيب )التلزن( والتخرث وت�صم هذه الفئة املواد التالية:

INS470 �صرتات الكال�صيوم من اأ�صل طبيعي

INS551b ال�صيليكا الغروي

INS551c الرتاب النقاعي

INS558 البنتونايت

INS559 الطن الكاولينيتي

INS560 خلطات طبيعية من ال�صتريايت و الكلورايت

INS561 فريميكوليت

INS562 ال�صيبيوليت

INS599 الربليت

مواد م�صادة لالأك�صدة

INS306 م�صتخل�صات غنية بالتوكوفريول من اأ�صل طبيعي.

اإ�صافات للعلف الأخ�صر املخمر)ال�صيالج(.

الإنزميات واخلمائر والبكترييا غري املعدلة وراثيا والتي ت�صتخدم طبيعيا لإنتاج هذه الأعالف.

هذا عالوة على خمرية البرية والتي ت�صتخدم يف التغذية كم�صدر لفيتامن )ب(.

م�صاعدات الت�صنيع يف مواد الت�صمن 

اخلمائر

Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces carlsbergiensis

م�صاعدات الت�صنيع للعلف الأخ�صر املخمر )ال�صيالج(

ت�صم هذه الفئة املواد التالية: 

دقيق  ال�صكري،  )ال�صمندر(  البنجر  ل��ب  ال�صكر،  احلليب،  م�صل  اخل�صن،  ال�صخور  ملح  البحر،  ملح 

احلبوب، الدب�ص واملول�ص بالإ�صافة اإىل البكترييا اللبنية والأ�صيتية والفورميكية والربوبيونية.

عندما حتول الظروف املناخية دون التخمري املنا�صب ملكونات ال�صيالج فقد جتيز جهة التوثيق ا�صتخدام 

الأحما�ص اللبنية اأو الفورميكية اأو الربوبيونية يف اإنتاج العلف الأخ�صر املخمر )ال�صيالج(.

املواد امل�صموح بها لتنظيف وتعقيم مباين ومن�صاآت الإنتاج احليواين )كاملعدات والأدوات(

ميكن  )كما  ال�صودا(،  رم��اد  اأو  الغ�صيل  )�صودا  ال�صوديوم  �صابون  الغار(،  )�صابون  البوتا�صيوم  �صابون 

ا�صتعمالهما يف تنظيف اأنظمة الري(

املاء والبخار

لنب اجلري

اجلري 

اجلري احلي

ال�صوديوم هايبوكلورايت )مثاًل: املبي�ص ال�صائل(

ال�صودا الكاوية 

البوتا�صيوم الكاوي

بروك�صيد الهيدروجن )H2O2 ماء الوك�صجن(

Natural essences نواجت تقطري النباتات الطبيعية

اأحما�ص الليمون والبريا�صتيك والفورميك والالكتيك والأوك�صاليك والأ�صيتيك )حم�ص اخلل(

الكحول

حم�ص النيرتيك )ملعدات احلالبة،كما ميكن ا�صتعماله يف تنظيف اأنظمة الري(

حم�ص الف�صفوريك )ملعدات احلالبة،كما ميكن ا�صتعماله يف تنظيف اأنظمة الري(

الفورمالديهيد

مواد التنظيف والتعقيم للحلمة ومعدات احلالبة

كربونات ال�صوديوم

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
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ملحق
6

 التـصـنـيـع الغـذائـي

 مقدمة )تعريفات(
لغر�ص هذه الالئحة تطبق التعريفات التالية:

املكونات: املواد وفقا لتعريف هذه الالئحة.

المكونات ذات األصل الزراعي:
املواد الزراعية املنفردة واملواد امل�صتقة منها بالأ�صاليب املنا�صبة كالغ�صيل والتنظيف واملعامالت احلرارية 

و/اأو امليكانيكية و/اأو الفيزيائية والتي لها مفعول تقليل ن�صبة الرطوبة يف املنتج.

املنتجات امل�صتقة عن املنتجات املذكورة يف البند )6-1-2-1( بوا�صطة اأ�صاليب ت�صنيع غذائي اأخرى، اإل 

اإذا اعتربت هذه املواد اإ�صافات غذائية اأو منكهات وفق التعريف الوارد يف البندين6-1-5 و 6-1-7 لحقًا.

المكونات ذات األصل غير الزراعي:
هي املكونات التي تنتمي اإىل واحدة من الفئات التالية على الأقل:

الإ�صافات الغذائية وت�صم حامالت الإ�صافات الغذائية، وفق التعريف الوارد يف البندين6-1-5 و6-1-6 لحقًا.

املنكهات وفق التعريف الوارد يف البند 6-1-7 لحقًا.

املاء وامللح.

م�صتح�صرات الأحياء الدقيقة.

املعادن )مبا يف ذلك العنا�صر ال�صغرى( والفيتامينات.

المواد المساعدة في التصنيع:
امل��واد اخلام  ا�صتعمالها يف ت�صنيع  ذات��ه، ويق�صد من  ُت�صتهلك كعن�صر غذائي بحد  م��ادة ل  اأي  وه��ي 

والأغذية ومكوناتها حتقيق هدف تقني خالل املعاجلة اأو الت�صنيع وقد يوؤدي ذلك اإىل وجود متبقيات 

من املادة اأو م�ستقاتها يف املنتج النهائي ب�سكل غري مق�سود ولكن تقنيًا ال مفر من هذه املتبقيات، �سرط 

اأن ل ت�صكل هذه الرت�صبات اأية خماطر �صحية، ولي�ص لها اأية اآثار تقنية على املنتج النهائي.

اإلضافات الغذائية:
وهي اأي مادة ل ت�صتهلك ب�صكل اعتيادي كغذاء بحد ذاته، ول ت�صتعمل عادة كمكون مميز للغذاء، بغ�ص 

النظر عن قيمتها الغذائية. ويكون الهدف من اإ�صافتها للمادة الغذائية من اأجل غر�ص تكنولوجي يف 

اإ�صافتها �صمن  ت��وؤدي عند  اأو تخزين هذا الغذاء، قد  اأو نقل  اأو تو�صيب  اأو معاجلة  ت�صنيع وحت�صري 

احلدود املعقولة اأن ت�صبح هي اأو اإحدى م�صتقاتها اأحد مكونات املادة الغذائية. ت�صتعمل هذه الإ�صافات 

خالل ت�صنيع اأو حت�صري املادة الغذائية وتظل موجودة يف املنتج النهائي.

الحامالت بما فيها المذيبات الحاملة:
وهي الإ�صافات الغذائية امل�صتعملة لتذويب اأو تخفيف اأو انت�صار اأو تعديل الإ�صافة الغذائية فيزيائيًا 

وذلك دون تعديل وظيفتها التقنية بغر�ص ت�صهيل معاملتها اأو تطبيقها اأو ا�صتعمالها.

املنكهات لغر�ص هذه الالئحة فاإن الكلمة اأو امل�صطلح يعنى بها مايلي:

تعني كلمة منكهات، جميع امل�صتح�صرات واملواد املنكهة واملنكهات امل�صنعة واملنكهات املدخنة اأو مزيجًا 

من كل ما �صبق.

مادة منكهة:
تعني مادة كيميائية حمددة ذات خ�صائ�ص منكهة. ميكن احل�صول عليها بالطرق التالية:

عن طريق حت�صري فيزيائي مالئم )مبا يف ذلك التقطري وال�صتخال�ص باملذيبات( اأو الت�صنيع الأنزميي 

اأو امليكروبي من مواد ذات اأ�صل نباتي اأو حيواين، �صواًء كانت على �صكلها اخلام اأو بعد ت�صنيعها لال�صتهالك 

الآدمي بطرق التح�صري التقليدية للطعام )مثل التجفيف والتحمي�ص باحلرارة والتخمري(.

عن طريق الرتكيب الكيميائي اأو العزل اأثناء الت�صنيع الكيميائي بحيث ت�صبح مماثلة للمواد املوجودة 

اأ�صا�صًا يف املواد ذات الأ�صل احليواين اأو النباتي طبقًا ملا مت و�صفه يف البند1-2-7-1-6.

عن طريق الت�صنيع الكيميائي، ويف هذه احلالة لن تكون املواد مماثلة لتلك املوجودة اأ�صا�صًا يف املواد ذات 

الأ�صل احليواين اأو النباتي بح�صب ما مت و�صفه يف البند1-2-7-1-6.

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
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التـصـنـيـع الغـذائـي

تحضير المادة المنكهة:
ويعني اأن منتجًا من غري املواد املذكورة يف البند6-1-7-2-1. يتم احل�صول عليه بالت�صنيع غري الكيميائي

اأ�صل  ذات  م��واد  الأن��زمي��ي من  اأو  امليكروبي  بالت�صنيع  اأو  باملذيبات(  وال�صتخال�ص  التقطري  فيه  )مب��ا 

حيواين اأو نباتي ب�صكلها اخلام اأو بعد الت�صنيع لال�صتهالك الآدمي بطرق حت�صري تقليدية )مبا فيها 

التحمي�ص والتخمري(.

تصنيع المادة المنكهة:
مادة يتم احل�صول عليها بوا�صطة و�صائل الت�صنيع ال�صليمة؛ اأي الت�صخن اإىل حرارة ل تتجاوز ال� 180 

درجة مئوية، ملدة ل تزيد عن 15 دقيقة ملزيج من العنا�صر لي�صت بال�صرورة منكهات، لكن يحتوي اأحدها 

على الأقل علىالنيرتوجن )الأمينو( وثانيها هو �صكر خمتزل.

عملية التدخين:
ا�صتخدام التدخن التقليدي يف ت�صنيع املواد الغذائية لتح�صن نكهة املنتج.

المواد المستخدمة في إنتاج األغذية العضوية:
اإلضافات الغذائية بما فيها الحامالت:

الرمزال�صم

لتجهيز مواد غذائية من

�سروط / حاالت خا�سة
م�صدر حيواينم�صدر نباتي

جنب املاعز√INS153كربون اخُل�صر*

جنب �صيدر√INS160bاناتو، بك�صن، نوربيك�صن*

 �صتى الوظائف امل�صموحة√√INS170كاربونات الكال�صيوم

با�صتثناء التلوين

نترييت ال�صوديوم 

اأو نرتات البوتا�صيوم

INS250

INS252
√
√

منتجات اللحوم

منتجات اللحوم

√√INS270حم�ص اللنب )الالكتيك(
√√INS290ثاين اأوك�صيد الكربون

√INS296حم�ص التفاح )املاليك(
√√INS300حم�ص الأ�صكوربيك
منتجات اللحوم√INS301اأ�صكوربات ال�صوديوم

م�صتخل�صات غنية 

بالتوكوفريول*

INS306√√م�صاد لالأك�صدة للزيوت 

والدهون

√√INS322اللي�صيتن*
منتجات احلليب / اللحوم√INS325لكتات ال�صوديوم

√INS330حم�ص الليمون )ال�صرتيك(
√INS331�صرتات ال�صوديوم
√INS333�صرتات الكال�صيوم

√INS334حم�ص الطرطريك
√INS335طرطرات ال�صوديوم
√INS336طرطرات البوتا�صيوم

 عن�صر ي�صاعد على التخمر√INS341فو�صفات اأحادي الكال�صيوم

)للدقيق(

 منتجات احلليب√√INS400حم�ص اجلينيك

 منتجات احلليب√√INS401اجلينات ال�صوديوم

 منتجات احلليب√√INS402اجلينات البوتا�صيوم

منتجات احلليب / اللحوم√√INS406اجار

ملنتجات احلليب√√INS407الكاراجن

√√INS410�صمغ حبوب اخلروب*

3-7-1-6

4-7-1-6

5-7-1-6

2-6

1-2-6

1-1-2-6
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√√INS412�صمغ الغوار*
√√INS414ال�صمغ العربي*

√√INS415�صمغ الزانتان )كزان�صان(
م�صتخل�ص نباتي√INS422اجللي�صريول

√√INS440البكتن*
هيدروك�صي بروبيل ميثيل 

ال�صيليلوز

INS464√√مواد تغليف للكب�صولت

√√INS500كاربونات ال�صوديوم
√INS501كاربونات البوتا�صيوم
√INS503كاربونات الأمونيوم

√INS504كاربونات املاغني�صيوم
تخرث احلليب√INS509كلوريد الكال�صيوم

ناقل√INS516كربيتات الكال�صيوم

 دهن �صطحي للعجن√INS524هيدروك�صيد ال�صوديوم

املخمر قبل اخلبز

 عن�صر م�صاد التكتل )التحجر(√INS551ثاين اأوك�صيد ال�صليكون

لالأع�صاب والبهارات

عامل تغطية ملنتجات اللحوم√√INS553bتالك

√√INS938الأرجون )غاز خامل(
√√INS939الهليوم

√√INS941النيرتوجن
√√INS948الأوك�صجن

* مكونات ذات اأ�صل زراعي

المنكهات:
املواد واملنتجات امل�صنفة على اأنها مواد منكهة طبيعية اأو م�صتح�صرات منكهة طبيعية طبقًا ملوا�صفات 

املل�صق املذكورة يف هذه الالئحة.

الماء والملح:
- مياه ال�صرب.

- امللح )كلوريد ال�صوديوم اأو كلوريد البوتا�صيوم كعن�صر اأ�صا�صي( وي�صتعمل يف الت�صنيع الغذائي ب�صكل عام. 

مستحضرات األحياء الدقيقة:
اأي م�صتح�صر مكون من الأحياء الدقيقة ُي�صتعمل عادة يف الت�صنيع الغذائي با�صتثناء الأحياء الدقيقة املعدلة 

جينيًا )كائن مت تعديل مواده اجلينية بطريقة غري طبيعية اأي غري التزاوج و/اأو اإعادة الرتكيب الطبيعية(.

�صمن اإطار هذا التحديد:

يحصل التعديل الجيني بواسطة التقنيات التالية على األقل:
- تقنيات اإعادة تركيب احلم�ص النووي املنقو�ص الأوك�صجن التي ت�صتخدم اأنظمة الناقل.

- التقنيات التي تت�صمن الإدخال املبا�صر ملواد وراثية معدة يف اخلارج لداخل كائن معن منها: احلقن 

اجلزئي واحلقن الكلي والو�صع داخل كب�صولة �صغرى.

- دمج اخلاليا )مبا فيه الدمج الهيويل( اأو تقنيات التهجن حيث تتكون خاليا حية جديدة برتكيب 

جديد للمواد الوراثية اجلينية من خالل دمج خليتن اأو اأكرث ل يح�صل ب�صكل طبيعي.

ال تعترب التقنيات التالية مولدة لتعديل جيني �سرط اأال ت�ستخدم جزيئات احلم�س النووي املنقو�س 

الأوك�صجن املعاد تركيبها اأو الأج�صام املعدلة جينيًا. هذه املواد هي التالية:

in vitro الإخ�صاب اخلارجي املعملي بالأنابيب -

- الرتافق اأو التزاوج اأو التحول اأو اأية عملية طبيعية اأخرى.

- احلث املتعدد ال�صيغة )مثل البذور 4N حيث تت�صاعف املجموعة الكرومو�صوميه(.

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���ص الأم��ي��ن��ي��ة و���ص��ائ��ر امل��رك��ب��ات 

النيرتوجينية الأخرى.

ُي�صمح با�صتخدام جميع املواد املعدنية )مبا فيها العنا�صر النادرة( والفيتامينات والأحما�ص الأمينية 

وغريها من املركبات النيرتوجينية �سرط اأن يكون ذلك �سروريًا يف املواد الغذائية التي ت�ساف اإليها.

2-1-2-6

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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مساعدات التصنيع والمنتجات األخرى التي يمكن استخدامها لتجهيز مكونات ذات أصل زراعي:

1-2-2-6

2-2-6

ال�ص����م
لتجهيز مواد غذائية من

�سروط / حاالت خا�سة
م�صدر حيواينم�صدر نباتي

√√املاء
عن�صر تخثري√كلوريد الكال�صيوم

√كربونات الكال�صيوم
√هيدروك�صيد الكال�صيوم

عن�صر تخثري√كربيتات الكال�صيوم

عن�صر تخثري√كلوريد املاغني�صيوم )اأو نيغاري(

جتفيف العنب√كربونات البوتا�صيوم

اإنتاج ال�صكر√كربونات ال�صوديوم

تنظيم درجة احلمو�صة pH عند �صناعة اجلنب√حم�ص الالكتيك

√حم�ص ال�صرتيك
تنظيم درجة pH يف ت�صنيع الجبان

اإنتاج الزيت واإنتاج الن�صاء

اإنتاج اجليالتن√حم�ص الهيدروكلوريك

اإنتاج اجليالتن√هيدورك�صيد المونيوم

اإنتاج اجليالتن√بريوك�صيد الهيدروجن

اإنتاج اجليالتن√√ال�صليلوز

√هيدروك�صيد ال�صوديوم
اإنتاج ال�صكر

(Brassica spp( اإنتاج الزيت من بذور اللفت

اإنتاج ال�صكر√√حم�ص الكربيتيك

يف عملية حت�صري ال�صكر بالتبلوراإيزوبروبانول

√√ثاين اأك�صيد الكربون
√√النيرتوجن

مذوب√√الكحول الإيثلي

م�صاعد على التكرير√حم�ص التنيك )عف�صن(

√زلل البي�ص
√الكازين

غري م�صتخرجة من عظام املجرتات√اجليالتن

Isinglass غراء ال�صمك√
عنا�صر التزييت اأو الإطالق اأو �صد الرغاء√√الزيوت النباتية

جل ثاين اأك�صيد ال�صيلكون اأو 

Colloidal حملول غرواين√
√الكربون الن�صط

√التالك
√√بنتونيت
√√كاولن

انتاج اجلالتن√√تراب دياتومي

انتاج اجلالتن√√ال�صخر اللوؤلوؤي )برليت(

√ق�صرة غالف البندق
√دقيق الأرز

عن�صر اإطالق√�صمع الع�صل

عن�صر اإطالق√�صمع الكرنوبا
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

الحمولة الرعوية من الحيوانات في المزرعة والحد األدنى
من المساحات داخل وخارج الحظائر

المستحضرات المكونة من أحياء دقيقة وأنزيمات:
يف  كم�صاعدات  ع��ادة  وامل�صتعملة  واأن��زمي��ات  دقيقة  اأح��ي��اء  من  املكونة  امل�صتح�صرات  اإىل جميع  اإ�صافة 

ت�صنيع الأغذية با�صتثناء الأحياء الدقيقة املعدلة وراثيًا بح�صب التحديد الوارد يف البند6-2-1-4 من 

هذه الالئحة والأنزميات امل�صتقة من كائنات معدلة وراثيًا.

المكونات ذات األصل الزراعي غير المنتجة عضويًا
منتجات اخل�صار غري امل�صنعة واملنتجات امل�صتقة منها بالعمليات الواردة بالتحديد يف البند 1-2-1-6 

يف مقدمة هذه الالئحة.

الفواكه والبذور واللوزيات الصالحة لألكل:
Quercusspp البلوط

Cola acuminata ثمار الكول

Ribesvar-crispa الك�صم�ص ال�صائك

Passifloraedulis ثمار املاراكويا

Rubusidaeus )توت العليق )جمفف

Ribesrubrum )ك�صم�ص )توت يوهان�ص اأحمر( )جمفف

البهارات واألعشاب الصالحة لألكل:
Schinusmolle L )الفلفل )البريويف

Armoraciarusticana )بذر فجل اخليل )اأو خردل الأملان

Alpiniaofficinarum خولنجان

Carthamustinctorius )زهر القرطم )اأو الع�صفر

Nasturtiumofficinale جرجري / قرة

مواد أخرى
الطحالب مبا فيها الأع�صاب البحرية التي ُي�صمح با�صتخدامها يف الطرق التقليدية يف  حت�صري املواد الغذائية.

منتجات اخل�صار امل�صنعة طبقًا لطرق الت�صنيع املدرجة بالتحديد يف البند 6-1-2-2 يف مقدمة هذه الالئحة.

الدهون والزيوت املكررة وغري املكررة والتي لي�صت معدلة كيميائيًا وامل�صتخرجة من نباتات غري الواردة 

اأدناه:

Theobroma cacao الكاكاو

Cocosnucifera جوز الهند

Oleaeuropaea الزيتون

Helianthus annuus دوار ال�صم�ص

Elaeisguineensis نخيل الزيت

Brassica napus, B. rapa )اللفت )الكانول

Carthamustinctorius )القرطم )اأو ع�صفر

Sesamumindicum ال�صم�صم

Glycine max ال�صويا

السكريات والنشويات التالية ومنتجات أخرى من الحبوب والدرنات
الفركتوز )�صكر الفواكه(

رقائق الأرز

رقائق اخلبز غري املخمر

الن�صاء امل�صتخرج من الأرز والذرة غري املعدلة كيميائيًا

مواد متنوعة
.Pisum spp بروتينات البازيالء

واملنكهات املذكورة يف البند 6-2-1-2 من هذه الالئحة.

المنتجات الحيوانية
امل��واد  وامل�صموح بها يف حت�صري  املائية  الأح��ي��اء  اأح��وا���ص  الرتبية يف  م��ن  الناجتة  غ��ري  املائية  الأح��ي��اء 

الغذائية بالطرق التقليدية

بودرة امل�صالة »Herasuola« )بودرة �صر�ص اللنب(.

اأمعاء طبيعية لتعبئة املنتجات احليوانية )نقانق(.

2-2-2-6

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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ملحق
7

الحمولة الرعوية من الحيوانات في المزرعة والحد األدنى
من المساحات داخل وخارج الحظائر

الحمولة الرعوية من الحيوانات في المزرعة:
نظراً للظروف املناخية يف اململكة العربية ال�صعودية وال�صيا�صة املائية للدولة فقد مت ا�صتبعاد مايتعلق 

باحلمولة الرعوية يف املزرعة.

اأما فيما يتعلق باحليوانات امل�صتوردة من اخلارج فت�صري عليها الأنظمة املعمول بها يف بلد املن�صاأ.

احلد الأدنى من امل�صاحات املظللة داخل وخارج احلظائر وغريها من موا�صفات الأبنية ملختلف اأنواع 

احليوانات واأنواع الإنتاج.

ف�صيلة الأبقار، الأغنام، الإبل:

امل�صاحة اخلارجية

)امل�صاحة ال�صافية املتاحة( *

امل�صاحات الداخلية

)امل�صاحة ال�صافية املتاحة( نوع الإنتاج

م2 / راأ�ص م2 / راأ�ص الوزن احلي )كجم(

 1،5 1،1 حتى 100 كجم

الأبقار و الإبل

)ت�صمن اأو تربية(

 2،5  1،9 حتى 200 كجم

4   3 حتى 350 كجم

5 / 100 كجم لرتبية

1 / 100 كجم لت�صمن

3،7 / 100 كجم لرتبية

0،75 / 100 كجم لت�صمن

ما فوق 350 كجم

 6  4،5
الأبقار و النوق 

احللوب

30 10
الثريان ال�صاحلة 

للتكاثر

2،5 ) الغنم البالغة (

0،5  )احلمل اأو اجلدي (

1،5  )الغنم البالغة(

0،35 )احلمل اأو اجلدي( الأغنام

*  يق�صد بها م�صاحة الرتي�ص عدا املراعي.

الطيور الداجنة:

نوع الإنتاج

امل�صاحة ال�صافية املتاحة

احلظرية

عدد الطيور / م2

املجثم

�صم 2/ طري

الع�ص

احلد الأق�صى للطيور / الع�ص

18 6 الدجاج البيا�ص
7  دجاجات يف الع�ص الواحد

الع�ص امل�صرتك 120 �صم2 / طري

الدجاج الالحم

)يف احلظائر 

الثابتة(

10 دجاجات وزنها

21 كجم / م2

20 / )الديك الرومي 

فقط(

طيور الت�صمن

)يف احلظائر 

املتنقلة(*

16 طري وزنها احلي

30 / م2

1-7

2-7

1-2-7

2-2-7

* التي ل تزيد م�صاحتها عن 150 م2 والتي تبقى مفتوحة لياًل
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

ملحق
8

الحد األدنى لمتطلبات التفتيش واإلجراءات االحترازية

الإجراءات الحرتازية مبوجب خطة التفتي�ص امل�صار اإليها يف املادة 10 من هذه الالئحة.

الحد األدنى لمتطلبات التفتيش:
متطلبات التفتي�ص املذكورة يف هذه الالئحة يجب اأن تطبق طاملا ل تتعار�ص مع اأية تدابري مت و�صعها 

بوا�صطة ال�صلطة املخت�صة وذلك ل�صمان تتبع املنتج الع�صوي خالل جميع مراحل الإنتاج ول�صمان 

تطبيق هذه الالئحة. 

ال�سروط العامة التي ذكرت يف هذه الالئحة يجب اأن تطبق على جميع امُلِنِتجني امل�سار اإليه ما يف هذه 

الالئحة طاملا اأنها ترتبط بالأن�صطة التي ينفذها امُلِنِتجن املعنيون واملذكورة يف عنوان كل بند.

التفتيش المبدئي:
عند تنفيذ ترتيبات التفتي�ص لأول مرة يجب اأن يقوم املُنتج امل�صئول بتو�صيح ما يلي:

- و�صف كامل للوحدة و/ اأو املباين، و/ اأو الأن�صطة املمار�صة.

يتم  التي  الأن�صطة  اأو  و/  املباين،  اأو  و/  الوحدة  اتخذت على م�صتوى  التي  العملية  التدابري  - جميع 

القيام بها ل�صمان توافقها مع هذه الالئحة، ل�صيما مع متطلبات هذاامللحق.

الوحدة كما  املتبعة يف  واملمار�صات  واملقايي�ص  بيان مو�صح فيه، و�صف للوحدة  امل�صئول  امُلِنِتج  - يقدم 

يجب اأن يحتوي هذا البيان اأي�صا على: 

- التدابري الحرتازية التي اتخذت لتقلي�ص خماطر تلوث املنتجات باملواد املحظورة، واإجراءات النظافة 

املتخذة يف اأماكن التخزين طوال �صل�صلة الإنتاج.

- عندما يكون الو�صف والإجراءات مالئمة فاإنهما يعدان اآنذاك جزءًا من نظام اجلودة الذي و�صعه امُلِنِتج.

- اأداء العمليات وفق ما جاء يف معايري املنتجات الع�صوية من هذه الالئحة.

- قبول تطبيق الإجراءات امل�صار اإليها يف املادة 11يف حالة وجود خمالفات اأو خلل وتطبيق املادة 34 اإذا 

حدث ما يوجب تطبيقها.

- يجب اإبالغ م�صرتي املنتج كتابيًا باأنه مت اإلغاء املل�صق / املل�صقات التي ت�صري اإىل الإنتاج الع�صوي 

من هذا املنتج. ويجب اأن ت�صهد جهة التوثيق على هذا البالغ حيث اإنها ت�صدر تقريرًا يو�صح العيوب 

واملخالفات املحتملة ل�سروط املعايري وال�سوابط. ويجب اأن يوقع املُنتج على هذا التقرير، ويقوم بتنفيذ 

التدابري الت�صحيحية الالزمة.

االتصاالت:
اأو على  ال��وح��دة  ي��ط��راأ على و�صف  اأي تغيري  امل��ح��دد ع��ن  ال��وق��ت  التوثيق يف  باإخطار جهة  امُل��ِن��ِت��ج  يلتزم 

الإجراءات امل�صار اإليها يف البند 8-1-2 لهذه الالئحة ويف �سروط التفتي�س املبدئي املذكورة يف البنود االآتية:

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

8-2-4-1  و 1-5-2-8

زيارات التفتيش:
لكل  ال�صنة  الأق��ل يف  على  واح��دة  م��رة  الطبيعة  على  ومتكامل  كامل  بتفتي�ص  املفت�ص  يقوم  اأن  يجب 

الالئحة،  لهذه  تبعا  بها  م�صموح  غري  م��واد  وج��ود  لختبار  عينات  املفت�ص  ياأخذ  اأن  وميكن  امُلِنِتجن. 

اأي�صًا لتحليلها لك�صف  العينات  اأخ��ذ  الالئحة.  وميكن  املطابق لهذه  الإنتاج غري  تقنيات  اأو لفح�ص 

التلوث املحتمل بفعل املدخالت املحظورة. كمايجب القيام بهذه التحليالت عندما ي�صاور املفت�ص ال�صك 

با�صتخدام مواد حمظورة.

ويجب اأن يكتب املفت�ص تقريرًا بعد كل زيارة وبحيث يتم التوقيع على التقرير من قبل املُنتج امل�صئول 

عن الوحدة اأو من ميثله. وكذلك يتعن على جهة التوثيق اأن تقوم بزيارات للتفتي�ص الع�صوائي، �صواًء 

كانت الزيارة معلنًة اأم ل. وتقوم هذه الزيارات على التقييم العام ملخاطر عدم تطبيق هذه الالئحة، مع 

ال�صابق، وكمية املنتجات ذات العالقة واحتمالية خماطر تبادل  الأخذ بعن العتبار نتائج التفتي�ص 

املنتجات على الأقل، كما يتم حتميل امُلِنِتج تكاليف التفتي�ص والتحليالت ب�صرف النظر عن النتائج.

1-8

1-1-8

2-1-8

3-1-8

4-1-8
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الحد األدنى لمتطلبات التفتيش واإلجراءات االحترازية

مسك السجالت:
يجب االحتفاظ ب�سجالت املخزون وال�سجالت املالية داخل الوحدة اأو يف املقر من اأجل متكني امُلِنِتج من 

التعرف على ما يلي ومتكني جهة التوثيق من التحقق مما يلي:

- مورد املنتجات وبائعها -اإن كان غري املورد – اأو م�سّدرها.

- طبيعة وكميات املنتجات – جلميع اأنواع املنتجات– امل�سلمه اإىل الوحدة وطبيعة وكميات جميع املواد 

امل�سرتاه وا�ستخدام تلك املواد عالوة على تركيب االأعالف املركبة.

- طبيعة وكميات جميع املنتجات -املحتفظ بها يف خمازن املقر.

- طبيعة وكميات جميع منتجات -وامل�سحون اإليهم وم�سرتي هذه املنتجات – اإذا كانوا غري امل�سحون اإليهم 

– وذلك بخالف امل�ستهلكني النهائيني التي خرجت من املقر اأو مقر امل�سحون اإليه اأو من�ساآت التخزين.
- )يف حالة امُلِنِتجني الذين ال يقومون بتخزين هذه املنتجات اأو ال يتناولونها تناوال مبا�سرا(، طبيعة 

وكميات جميع املنتجات - امل�سرتاه واملباعة واملوردين والبائعني – اإذا كانوا بخالف املوردين – اأو امل�سّدرين 

وامل�سرتين وامل�سحون اإليهم اإذا كانوا بخالف امل�سرتين.

- يجب كذلك اأن ت�ستمل التقارير امل�ستندية على نتائج التحقق عند ا�ستالم املنتجات واأية معلومات 

ال�سجالت  يف  ال����واردة  البيانات  توثيق  ويجب  ه��ذا  املنا�سب.  التفتي�ش  الإج���راء  التوثيق  جهة  تطلبها 

مب�ستندات االإثبات املنا�سبة، كما يجب اأن تبني ال�سجالت التوازن بني املدخالت واملخرجات.

تعبئة ونقل المنتجات الى وحدة إنتاج أو منشأة تجهيز أخرى:
ح�سب ما هو م�سار جلميع اأنواع املنتجات يجب على امُلِنِتج �سمان عدم نقل املنتجات اإىل وحدات اأخرى، 

مبا يف ذلك جتار البيع باجلملة والتجزئة، اإال يف عبوات منا�سبة اأو حاويات اأو �ساحنات مغلقة، بحيث 

ال ميكن ا�ستبدال املحتوى دون معاجلة اخلتم اأو اإتالفه، بحيث حتمل مل�سق خا�ش دومنا اإخالل باأية 

مل�سقات اأو عالمات اأخرى تن�ش عليهاالقواعد واالأنظمة– تدل على: 

)اأ( ا�سم امُلِنِتج وعنوانه، يف حالة كون �ساحب املنتج �سخ�سا اآخر غري البائع. 

)ب( ا�سم املنتج اأو و�سف للعلف املركب م�سحوبًا مبرجع دال على طريقة االإنتاج الع�سوي طبقًا للمادة 27.

)ج( ا�سم و/اأو رقم كود جهة التوثيق التي يخ�سع لها املُنتج.

امل�ستوى  املعتمد على  �سواء  املل�سقات  )batch number( لنظام و�سع  الدفعة  )د( عالمة تعريف 

الوطني اأو املتفق عليه مع جهة التوثيق، والتي ت�سمح بربط الدفعة بال�سجالت امل�سار اإليها يف البند 

8-1-5 حيثما كان ذلك منا�سبًا.

باالإ�سافة اإىل ذلك، من املمكن تقدمي املعلومات التي تندرج حتت الفقرات اأعاله ) اأ، ب، ج، د ( يف م�ستند 

مرفق ، اإذا اأمكن ربط هذا امل�ستند ربطًا وثيقا وم�ساحبا لتعبئة املنتج اأو حاويته اأو �ساحنته. ويجب اأن 

يت�سمن امل�ستند املرفق املعلومات املتعلقة باملورد و/اأو �سركة النقل. ومع ذلك، ال يكون غلق العبوات اأو 

احلاويات اأو ال�ساحنات مطلوبًايف احلاالت التالية: 

- اإذا كان النقل مبا�سرًا بني املنتج وم�سغل اآخر، يخ�سعان لنظام التفتي�ش امل�سار اإليه يف املادة10.

- اإذا كانت املنتجات م�سحوبة مب�ستند يقدم املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرة الفرعية ال�سابقة.

امُلِنِتجني املعتِمٍدين واملعَتَمد لديهم بعمليات النقل تلك  اإب��الغ جهة التوثيق التابع لها  اإذا كان مت   -

ووافقت على ذلك. ويجوز اأن تن�ش هذه املوافقة على عملية نقل واحدة اأو اأكرث. 

استالم المنتجات من وحدات أخرى وأشخاص آخرين:
عند ا�ستالم املنتجات بجميع اأنواعها يقوم املُنتج بالتحقق من قفل العبوة اأو احلاوية حينما يكون ذلك 

مطلوبًا، ومن وجود املل�سقات امل�سار اإليها يف البند 8-1-6، كما يقوم مبقارنة املعلومات املوجودة على 

العالمة امل�سار اإليها يف البند 8-1-6 باملعلومات املتعلقة بامل�ستندات املرفقة. ويتم تدوين نتيجة عمليات 

التحقق تلك بو�سوح يف ال�سجالت امل�ستندية امل�سار اإليها يف البند 5-1-8. 

تخزين المنتجات: 
لتخزين املنتجات، يجب ا�ستخدام م�ساحات ل�سمان تعريف الدفعات وتفادي اأي خلط اأو تلوث مبنتجات 

و/اأو مواد ال تتطابق مع هذه الالئحة. ويجب اأن تكون جميع اأنواع املنتجات قابلة للتحديد ب�سكل دائم.

المنتجات المشتبه في أنها ال تفي بشروط هذه الالئحة:
اإذا راأى امُلِنِتج اأو �ساوره �سك يف اأن اأحد املنتجات التي قام باإنتاجها اأو حت�سريها اأو ا�ستريادها اأو ا�ستالمها 

من �سخ�ش اآخر ال تتطابق مع هذه الالئحة، فاإنه يقوم باتخاذ اإجراءات اإما ب�سحب اأية اإ�سارة اإىل طريقة 

االإنتاج الع�سوي من هذا املنتج اأو بف�سل املنتج وحتديده. وال يجوز له اإدخاله املعاجلة اأو التعبئة اأو 

5-1-8
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

طرحه يف ال�سوق اإال بعد زوال هذا ال�سك، ما مل يتم طرحه يف ال�سوق بعالمة ت�سري اإىل طريقة االإنتاج 

اأن  التوثيق. ويجوز لهذه اجلهة  باإخطار جهة  الفور  امُلِنِتج على  الع�سوي. ويف مثل هذه احلالة، يقوم 

ب��زوال  اإىل طريقة الإن��ت��اج الع�ضوي حتى تقتنع  ت�ضرتط ع��دم ط��رح املنتج يف الأ���ض��واق بعالمات ت�ضري 

ال�سك، وذلك عن طريق املعلومات التي يتم احل�سول عليها من امُلِنِتج اأو من م�سادر اأخرى. واإذا توفر 

لدى جهة التوثيق احتمال قوي باأن امل�سغل يعتزم طرح اأحد املنتجات التي ال تتطابق مع هذه الالئحة 

لكنها متت ب�سلة اإىل طريقة االإنتاج الع�سوي، يجوز جلهة التوثيق اأن تلزم امُلِنِتج بعدم ت�سويق املنتج 

بهذه العالمة. ويجب ا�ستكمال هذا القرار بااللتزام ب�سحب اأي اإ�سارة اإىل طريقة االإنتاج الع�سوي من 

هذا املنتج اإذا تاأكدت جهة التوثيق من اأن املنتج ل يفي ب�ضروط هذه الالئحة. ويف حالة عدم تاأكد ال�ضك 

فاإنه يتم اإلغاء هذا القرار املذكور اأعاله بعد فرتة زمنية من اتخاذه، وحتدد جهة التوثيق هذه املدة. عالوة 

على ذلك، يجب اأن يتعاون امل�سغل تعاونًا تامًا مع جهة التوثيق الإزالة ذلك ال�سك. 

الوصول إلى المنشآت: 
يجب على املُنتج اأن مينح جهة التوثيق حق الو�سول اإىل كافة اأق�سام الوحدة وكافة املباين، وذلك الأغرا�ش 

التفتي�ش، باالإ�سافة اإىل ال�سجالت وامل�ستندات املوؤيدة ذات ال�سلة. كما يتعني عليه تزويد جهة التوثيق 

باأية معلومات تعترب �سرورية بالن�سبة للتفتي�ش. 

التوثيق.  جهة  تطلبها  عندما  العينات  وب��رام��ج  الطوعي  التفتي�ش  نتائج  ت��ق��دمي  امُل��ِن��ِت��ج  على  وي��ج��ب 

كذلك يجب على املوردين اأو امل�سحون اإليهم اأواًل تقدمي اأية ت�ساريح ا�سترياد اأو �سهادات تفتي�ش خا�سة 

باال�سترياد من اأطراف اأخرى. 

تبادل المعلومات: 
اإذا قامت جهات التوثيق املختلفة بالتفتي�ش على امُلِنِتج اأو املتعاقدين معه من الباطن، يجب اأن يت�سمن 

البيان امل�سار اإليه يف البند 8-1-2موافقة املُنتج بالنيابة عنه وعن املتعاقدين معه من الباطن على اأنه 

تفتي�سها  دائ��رة  تندرج حتت  التي  بالعمليات  املتعلقة  املعلومات  تبادل  املختلفة  التوثيق  يجوز جلهات 

وبالطريقة التي يتم بها تبادل تلك املعلومات. 

أحكام محددة 
إنتاج النباتات والمنتجات النباتية والماشية و/أو منتجات الماشية:

كما هو من�سو�ش عليه جلميع اأنواع املنتجات ينطبق هذا الق�سم على اأية وحدة داخلة يف اإنتاج جميع 

اأنواع املنتجات الع�سوية حل�سابها خلا�ش اأو حل�ساب طرف ثالث. 

ويجب اأن يتم االإنتاج يف وحدة يراعى فيها اأن تكون مباين االإنتاج بها وقطع االأر�ش واملراعي ومناطق 

املحا�سيل  بتخزين  اخلا�سة  املباين  ينطبق،  وحيثما  املا�سية،  ومباين  املفتوحة  وال���دورات  اال�ستخدام 

ومنتجاتها ومنتجات املا�سية واملواد اخلام واملدخالت � م�ستقلة ا�ستقالاًل وا�سحًا عن تلك املوجودة يف اأية 

وحدة اأخرى ال تقوم باالإنتاج طبقًا للمواد املن�سو�ش عليها يف هذه الالئحة.

اإذا اقت�سرت هذه االأن�سطة  كما يجوز القيام بعملية املعاجلة والتعبئة و/اأو الت�سويق يف وحدة االإنتاج 

على امُلنَتج الزراعي. 

عالوة على ذلك، يتم ح�ساب الكميات التي مت بيعها مبا�سرة اإىل امل�ستهلك النهائي على اأ�سا�ش يومي. 

هذا ومينع تخزين مواد املدخالت يف الوحدة با�ستثناء تلك التي جتيزها هذه الالئحة ومواد التكاثر 

اخل�سري والبذور غري املنتجة بالطرق الع�سوية.

النباتات والمنتجات النباتية المأخوذة من إنتاج المزرعة أو من الجمع من النباتات البرية.
التفتيش المبدئي:

ينبغي مراعاة ما يلي بالن�سبة للبيان الكامل امل�سار اإليه للوحدة مبوجب البند8-1-2 من االأحكام العامة 

يف هذه الالئحة: 

- يجب اإعداد البيان حتى واإن كان ن�ضاط امُلنتج يقت�ضر على جمع النباتات الربية.

التجميع  و/اأو مناطق  االأر����ش  واالإن��ت��اج وقطع  التخزين  اإىل مباين  البيان  االإ���س��ارة يف  اأن يتم  - يجب 

واملباين املعدة للقيام بت�سنيع و/اأو عمليات تعبئة.

- يجب اأن يحدد البيان حتديد تاريخ اآخر ا�ستعمال حيازات االأر���ش و/اأو م�ساحات التجميع اخلا�سة 

باملنتجات، التي ال يتطابق ا�ستخدامها مع املادة 16 )14-اأ(.

يف حالة جمع النباتات الربية، يجب اأن تت�سمن االإجراءات العملية امل�سار اإليها مبوجب البند 8-1-2 من 

االأحكام العامة يف هذه الالئحة ال�سمانات التي يقدمها الطرف الثالث والتي ميكن للُمنِتج اأن يقدمها 

ل�سمان مراعاة املادة 16 )14-اأ(.

10-1-8
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االتصاالت:
يجب على امُلنِتج اإخطار جهة التوثيق بجدوله اخلا�ش باإنتاج املنتجات املح�سولية النباتية، وذلك كل 

مو�سم زراعي وقبل املوعد الذي حتدده جهة التوثيق.  

تعدد وحدات اإلنتاج التي يديرها نفس الُمِنِتج:
اإذا قام امُلِنِتج باإدارة وحدات اإنتاج متعددة يف نف�ش املنطقة، يجب اإخ�ساع الوحدات التي تنتج املحا�سيل 

اأو منتجات املحا�سيل الزراعية ومباين التخزين اخلا�سة باملدخالت )مثل االأ�سمدة واملنتجات النباتية 

الأحكام  اأي�سًا  واإخ�ساعها   ،2-1-8 البند  مبوجب  عليها  املن�سو�ش  العام  التفتي�ش  الإج���راءات  وال��ب��ذور( 

التفتي�ش املحددة املتعلقة بالبنود 8-2-1-1-1 و 8-2-1-2-1 و 8-2-2-1 و 8-2-3-1 و 8-2-4-1 و 1-5-2-8.

ب�سهولة عن  التي ال ميكن متييزها  االأ�سناف  اأواأح���دى  ال�سنف  اإنتاج نف�ش  الوحدات  ال يجوز يف هذه 

تلك التي يتم اإنتاجها يف الوحدة امل�سار اإليها يف البند 8-2-1-1-3 ومع ذلك يجوز ا�ستثناء املنتجني يف 

احلاالت التالية:

وال��ك��رم  ل��الأك��ل  ال�ساحلة  الفاكهة  )اأ���س��ج��ار  املعمرة  واالأ���س��ج��ار  ال�سجريات  منتجات  اإن��ت��اج  ح��ال��ة  يف  )اأ( 

واملت�ضلقات الأخرى( �ضريطة الوفاء بال�ضروط التالية: 

1. اأن ي�سكل ذلك االإنتاج جزًءا من خطة حتويل ع�سوي يقدم امُلنِتج ب�سددها تعهدًا اأكيدًا، والتي تن�ش 

على بداية حتويل اآخر جزء من امل�ساحة املتعلقة اإىل االإنتاج الع�سوي يف اأق�سر فرتة ممكنة والتي ال 

يجوز اأن تتجاوز على اأية حال مدة زمنية اأق�ساها خم�ش �سنوات. 

2. اتخاذ التدابري املنا�سبة ل�سمان الف�سل الدائم للمنتجات التي مت احل�سول عليها من كل وحدة من 

الوحدات املعنية.

3. اإخطار جهة التوثيق م�سبقا بح�ساد كل منتج من املنتجات املعنية وذلك قبل ثماين واأربعني �ساعة على االأقل.

4. عند اكتمال احل�ساد يقوم امُلنِتج على الفور باإبالغ جهة التوثيق بالكميات الفعلية التي مت ح�سادها 

يف الوحدات املعنية باالإ�سافة اإىل اأية �سمات مميزة خا�سة )مثل النوعية واللون ومتو�سط الوزن، الخ( 

ويوؤكد اأنه مت تطبيق التدابري التي مت اتخاذها لف�سل املنتجات. 

5. اعتماد جهة التوثيق خلطة التحويل والتدابري امل�سار اإليها يف البند 8-1-1 والبند 8-1-2 من االأحكام 

العامة. ويجب تاأكيد هذا االعتماد كل عام بعد بداية خطة التحويل. 

ب. يف حالة امل�ساحات املخ�س�سة لالأبحاث الزراعية التي متت املوافقة عليها من قبل ال�سلطة املخت�سة، 

�ضريطة الوفاء بال�ضروط )الثاين والثالث والرابع واجلزء املتعلق من ال�ضرط اخلام�س( امل�ضار اإليه يف )اأ(.

والرابع  والثالث  الثاين  بال�ضرط  الوفاء  �ضريطة  ال�ضتنبات،  وم��واد  وال�ضتالت  البذور  اإنتاج  ج. يف حالة 

واجلزء املتعلق من ال�ضرط اخلام�س امل�ضار اإليه يف )اأ(.

د. يف حالة املراعي امل�ستخدمة ح�سرًا لرعي املا�سية.

الثروة الحيوانية ومنتجاتها التي تنتج من التربية
التفتيش المبدئي:

عندما يتم تنفيذ نظام التفتي�ش الذي يطبق على وجه التحديد على اإنتاج املا�سية، يجب اأن يت�سمن 

البيان الكامل للوحدة امل�سار اإليها مبوجب البند 8-2-1 من االأحكام العامة يف هذه الالئحة ما يلي: 

اخلا�سة  واملباين  ال��خ،  املفتوحة  وال���دورات  اال�ستخدام  ومناطق  واملراعي  املا�سية  كامل مبباين  بيان  )اأ( 

بالتخزين والتعبئة ومعاجلة املا�سية ومنتجاتها واملواد اخلام واملدخالت.

التدابري  اأن تت�سمن  املا�سية. عالوة على ذلك، يجب  باملن�ساآت اخلا�سة بتخزين �سماد  بيان كامل  )ب( 

العملية امل�سار اإليها مبوجب البند 8-1-2 من االأحكام العامة يف هذه الالئحة ما يلي: 

باملناطق  ك��ام��ل  ب��ي��ان  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  التوثيق،  م��ع جهة  عليه  املتفق  ال�سماد  بنرث  اخل��ا���ش  ال��ن��ظ��ام   .1

املخ�س�سة الإنتاج املحا�سيل.

2. الرتتيبات املو�سوعة مع املزارع االأخرى التي تنطبق مع اأحكام هذه الالئحة فيما يخ�ش نرث ال�سماد، 

حيثما كان ذلك منا�سبًا.

3. نظام االإدارة اخلا�ش بوحدة االإنتاج احليواين )على �سبيل املثال، االإدارة اخلا�سة بالتغذية والتكاثر 

وال�سحة، الخ(.

تعريف )تمييز( الثروة الحيوانية :
يجب تعريف )متييز( الرثوة احليوانية ب�سكل دائم با�ستخدام التقنيات التي تتوائم مع كل نوع. ففي 

حالة احليوانات الكبرية يتم متييز احليوانات كل على حدة يف حالة الثدييات الكبرية ب�سكل فردي اأو يتم 

التمييز ب�سكل جماعي يف حالة الدواجن والثدييات ال�سغرية.
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سجالت الثروة الحيوانية:
يجب جمع �سجالت الرثوة احليوانية يف �سكل �سجل وجعله متاحًا جلهة التوثيق ب�سكل دائم يف مقر 

الرثوة  اإدارة  بيان كامل عن نظام  اأن توفر  املقرر  )التي من  ال�سجالت  اأن تت�سمن تلك  املزرعة. ويجب 

احليوانية( املعلومات التالية: 

- النوع، بالن�سبة للما�سية التي تدخل يف نطاق احليازة: من�ساأ وتاريخ الو�سول، وفرتة التحويل، وعالمة 

التعريف، وال�سجل البيطري.

- بالن�سبة للما�سية التي تخرج من نطاق احليازة: ال�سن وعدد الروؤو�ش والوزن يف حالة الذبح وعالمة 

التعريف ومكان الو�سول.

- التفا�سيل املتعلقة باأية حيوانات مفقودة واالأ�سباب وراء ذلك.

- بالن�سبة للعلف: النوع مبا يف ذلك االإ�سافات العلفية، ون�سب املكونات املتنوعة من ح�س�ش الغذاء، 

وفرتات الو�سول اإىل املناطق املفتوحة، وفرتات تنقل املا�سية حيثما تنطبق القيود اخلا�سة بذلك،  

- فيما يخ�ش الوقاية من االأمرا�ش والعالج والرعاية البيطرية: تاريخ العالج، والت�سخي�ش، ونوع منتج 

العالج، وطريقة العالج، وو�سفة الطبيب اخلا�سة بالرعاية البيطرية، باالإ�سافة اإىل االأ�سباب وفرتات 

التحرمي التي ت�سري قبل ت�سويق املنتجات احليوانية.

وحدات اإلنتاج المتعددة التي يديرها نفس الُمِنِتج:
اإذا قام املُنتج باإدارة وحدات اإنتاج متعددة، يجب اإخ�ساع الوحدات التي تنتج املا�سية اأو منتجات املا�سية 

التي ال ت�سملها مواد هذه الالئحة لنظام التفتي�ش بالفقرة )اأ( من البند 8-2-1-2-1 املتعلق باملا�سية 

اأو منتجاتها، وفيما يخ�ش االأحكام املتعلقة باإدارة املا�سية و�سجالت املا�سية واملبادئ التي تنظم تخزين 

املنتجات امل�ستخدمة لرتبية احليوانات.  

الوفاء  اإذا مت  زراع��ي��ة  اأب��ح��اث  ب��اإج��راء  تقوم  التي  للمزارع  ا�ستثناًءا  اأن متنح  املخت�سة  لل�سلطة  يجوز 

بال�ضروط التالية: 

- اتخاذ التدابري املنا�سبة، املتفق عليها مع جهة التوثيق ل�سمان الف�سل الدائم بني املا�سية ومنتجاتها 

وال�سماد والعلف يف كل وحدة من الوحدات. 

كافة  اإىل  باالإ�سافة  ال��وح��دات،  يف  اإنتاجها  التي مت  الفعلية  بالكميات  التوثيق  باإبالغ جهة  امُلنِتج  قيام   -

اخل�سائ�ش التي ت�سمح بتحديد املنتجات وتاأكيده باأنه مت تطبيق التدابري التي مت اتخاذها لف�سل املنتجات. 

متطلبات أخرى:
�سبيل  على  امل���زارع  يف  به  م�سموحًا  احليوية  وامل�����س��ادات  البيطرية  الطبية  امل�ستح�سرات  تخزين  يكون 

اال�ستثناء من هذه القواعد �سريطة اأن يكون قد مت و�سفها بوا�سطة طبيب بيطري بالن�سبة للعالج امل�سار 

اإليه يف املادة 17 فقرة )5(، و�ضرط اأن يتم تخزينها يف موقع يتم الإ�ضراف عليه وتدوينها يف �ضجل املزرعة. 

وحدات تجهيز المنتجات النباتية والحيوانية والمواد الغذائية المكونة من منتجات 
نباتية وحيوانية: 

هو  كما  الالئحة  ه��ذه  يف  اإليها  امل�سار  املنتجات  بتح�سري  معنية  وح��دة  اأي��ة  على  الق�سم  ه��ذا  ينطبق 

من�سو�ش عليه يف املادتني16و17حل�سابها اأو حل�ساب طرف اآخر، وعلى وجه اخل�سو�ش: 

- الوحدات املعنية بتعبئة و/اأو اإعادة تعبئة هذه املنتجات.

- الوحدات املعنية بو�سع املل�سقات و/اأو اإعادة و�سع مل�سقات هذه املنتجات. 

التفتيش المبدئي: 
العامة يف هذه  االأحكام  البند8-1-2 من  اإليها مبوجب  امل�سار  للوحدة  الكامل  البيان  يو�سح  اأن  يجب 

املل�سقات عليها  الزراعية ومعاجلتها وتعبئتها وو�سع  املنتجات  امل�ستخدمة ال�ستالم  املن�ساآت  الالئحة 

وتخزينها قبل وبعد العمليات اخلا�سة بها، باالإ�سافة اإىل االإجراءات املتعلقة بنقل املنتجات. 

وحدات التحضير المعنية التي تقوم أيضًا بمناولة منتجات ال صلة لها باإلنتاج العضوي:
اإذا مت حت�سري منتجات غري ع�سوية اأو تعبئتها اأو تخزينها يف وحدة التح�سري املعنية: 

- يجب اأن حتتوي الوحدة على اأماكن منف�سلة لتخزين املواد الع�سوية �سواء قبل اإجراء عملية التجهيز 

اأو بعده وميكن اأي�سا اأن يتم الف�سل بوا�سطة حتديد اأوقات معينة لوجود املنتجات الع�سوية. يف هذه 

امل�ساحات اأو خ��الل ه��ذه االأوق���ات مينع دخ��ول اأو ت��داول اأي منتجات عادية اأخ��رى ملنع اخللط كما هو 

من�سو�ش عليه يف البند 8-1-8.
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اأو  - يجب القيام بالعمليات على نحو م�ستمر حتى يتم التعامل مع ال��دورة الكاملة وف�سلها باملكان 

الزمان عن العمليات امل�سابهة التي مت اإجراوؤها على املنتجات الع�سوية.

- اإذا مل يتم القيام بهذه العمليات يف اأوقات منتظمة اأو يف يوم حمدد، يجب االإعالن عنها مقدمًا مع 

حتديد موعد نهائي يتم االتفاق عليه مع جهة التوثيق.

- يجب اتخاذ كافة التدابري الالزمة ل�ضمان تعريف الدفعات، وتفادي عمليات الختالط اأو ال�ضتبدال 

مع املنتجات التي مل يتم احل�سول عليها طبقًا للبنود املن�سو�ش عليها يف هذه الالئحة.

-ال يجب اإجراء العمليات اخلا�سة باملنتجات اإال بعد القيام بتنظيف معدات االإنتاج طبقًا للبنود املن�سو�ش 

عليها يف هذه الالئحة. عالوة على ذلك، يجب التحقق من فعالية اإجراءات التنظيف وت�سجيلها.

تعبئة المنتجات ونقلها إلى وحدات التحضير:
يتم  التي مل  املنتجات  عن  م�ستقل  ب�سكل  امل��زرع��ة  من  البي�ش  ومنتجات  والبي�ش  احلليب  يتم جمع 

جهة  بوا�سطة  امل�سبق  االع��ت��م��اد  ومب��وج��ب  اال�ستثناء  �سبيل  على  لكن  ال��الئ��ح��ة.  لهذه  طبقًا  اإنتاجها 

التوثيق، يجوز القيام باجلمع يف اآن واحد اإذا مت اتخاذ التدابري املنا�سبة للحيلولة دون وقوع اأي خلط 

اإنتاجها طبقًا لهذه الالئحة، ول�سمان حتديد املنتجات التي مت  اأو ا�ستبدال للمنتجات التي مل يتم 

اإنتاجها طبقًا الأحكام هذه الالئحة.

ويقوم امُلِنِتج بتزويد جهة التوثيق باملعلومات املتعلقة باأيام و�ساعات ودورة وتاريخ اجلمع وموعد ا�ستالم املنتجات. 

منتجات  من  املركبة  واالأغذية  احليوانية  واملنتجات  واحليوانات  النباتية  واملنتجات  النباتات  ا�سترياد 

نباتيه و/ اأو حيوانية واالأعالف املركبة من دول اأخرى:

اال�ستالم  و/اأو  باال�سترياد  معني  اأول  مر�سل  و/اأو  كم�ستورد  يعمل  �سخ�ش  اأي  على  البند  هذا  ينطبق 

حل�سابه اأو حل�ساب �سخ�ش اآخر للمنتجات الع�سوية كالتايل: 

• امل�ستورد هو امُلِنِتج الطبيعي اأو االعتباري داخل اململكة العربية ال�سعودية الذي تر�سل اإليه �سحنات 
لف�سحها للتوزيع احلر اإما عن طريقه �سخ�سيًا اأو عن طريق من ميثله. 

ي�ستلمها  وال��ذي  ال�سحنة  اإليه  ت�سل  الذي  االعتباري  اأو  الطبيعي  امُلِنِتج  االأول  اإليه  امل�سحون  يعني   •
الإجراء املزيد من التح�سري و/اأو الت�سويق.

التفتيش المبدئي
المستوردون:

اإليها مبوجب البند 8-1-2 من هذه الالئحة مباين  اأن يت�سمن البيان الكامل للوحدة امل�سار  - يجب 

امل�ضتورد واأن�ضطته املتعلقة بال�ضترياد، مو�ضحًا نقاط دخول املنتجات اإىل اململكة العربية ال�ضعودية، 

اأثناء  امل�ستوردة  املنتجات  ا�ستخدامها بغر�ش تخزين  امل�ستورد  اأخرى يعتزم  اأية من�ساآت  اإىل  باالإ�سافة 

تو�سيلها للمر�سل اإليه االأول. 

- عالوة على ذلك، يجب اأن يت�سمن االإعالن امل�سار اإليه يف البند 8-1-2 من هذه الالئحة تعهدًا من قبل امل�ستورد 

ب�سمان تقدمي اأية من�ساآت ي�ستخدمها لتخزين املنتجات للتفتي�ش املقرر اإجراوؤه بوا�سطة جهة التوثيق.

المشحون إليه األول:
- يجب اأن يو�سح البيان الكامل للوحدة امل�سار اإليها مبوجب البند 8-1-2 من هذه الالئحة للمن�ساآت 

امل�ستخدمة لال�ستالم والتخزين. 

- يجب اأن تنطبق االأحكام ذات ال�سلة مبوجب البند 8-2-2 اإذا مت القيام باأن�سطة اأخرى، مثل ت�سنيع 

املنتجات الزراعية وتعبئتها وو�سع املل�سقات عليها وتخزينها قبل وبعد العمليات اخلا�سة بها، باالإ�سافة 

اإىل نقل هذه املنتجات. عندما يكون امل�ستورد وامل�سحون اإليه االأول هما نف�ش امُلِنِتج االعتباري ويعمالن يف 

وحدة واحدة، حينئذ ميكن �سياغة التقارير امل�سار اإليها يف البند 8-1-2 من هذه الالئحة يف تقرير واحد.

مسك السجالت:  
اإذا كان امل�ستورد وامل�سحون اإليه االأول ال يعمالن يف وحدة واحدة، يجب عليهما االحتفاظ بال�سجالت 

املالية. وبناًء على طلب من جهة التوثيق فاإنه يتعني تقدمي كل التفا�سيل املتعلقة برتتيبات النقل من 

امُل�سدر يف دولة املن�ساأ اإىل امل�سحون اإليه االأول، ومن مباين امل�سحون اإليه االأول اأو من�ساآت التخزين اإىل 

اأي �سخ�ش اآخر. 

المعلومات المتعلقة بالشحنات المستوردة:
فيما يخ�ش �سهادة التوثيق املتعلقة بالواردات من خارج اململكة مبوجب املادة 32 من هذه الالئحة، 
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يجب على امل�ستورد اإبالغ جهة التوثيق مقدمًا بكل �سحنة يتم ا�ستريادها اإىل اململكة العربية ال�سعودية:

- ا�سم ُم�ستقبل ال�سحنة وعنوانه.

- اأية تفا�سيل ميكن اأن تطلبها جهة التوثيق، مثل ن�سخة من �سهادة التوثيق اخلا�سة با�سترياد منتجات 

من الزراعة الع�سوية. ويلتزم امل�ستورد بناء على طلب جهة التوثيق بتقدمي املعلومات جلهة التوثيق 

التي يتبع لها ُم�ستقبل ال�سحنة. 

المستوردون ومستقبلو الشحنات الواردة الذين يتعاملون أيضًا مع منتجات غير عضوية:
اأو منتجات  اأع��الف  اأي�سًا تخزين  اأن��واع املنتجات يف من�ساآت التخزين التي يتم فيها  يف حالة تخزين 

زراعية اأخرى: 

- يجب ف�سل املنتجات الع�سوية عن املواد الغذائية و/اأو املنتجات الزراعية االأخرى.

اأو  اخللط  عمليات  لتفادي  وذل��ك  ال�سحنات،  )متييز(  تعريف  ل�سمان  التدابري  جميع  ات��خ��اذ  يجب   

اال�ستبدال مع املنتجات التي مل يتم احل�سول عليها طبقًا للبنود املن�سو�ش عليها يف هذه الالئحة.

زيارات التفتيش: 
البند 8-2-3-2، وال�سهادات  املالية املذكورة يف  ال�سجالت  اإج��راء تفتي�ش على  التوثيق  يتعني علىجهة 

امل�سار اإليها يف املادة 8 من هذه الالئحة.

الطلب  املختلفة، يجب عليه عند  ال��وح��دات  اأو  املن�ساآت  ا�سترياد عن طريق  بعمليات  امل�ستورد  ق��ام  اإذا 

فيما  الالئحة  ه��ذه  امل��ذك��ورة يف  البنود  من  و4-1-8   2-1-8 البندين  املطلوبة مبوجب  التقارير  تقدمي 

يخ�ش كل من�ساأة من هذه املن�ساآت. 

استالم المنتجات من دولة أخرى:
اأو عبوات منا�سبة مغلقة بطريقة حتول دون  اأخ��رى يف حاويات  ان��واع املنتجات من دول��ة  يتم ا�سترياد 

ا�ستبدال املحتوى، ومزودة بتحديد هوية امُل�سدر واأية مل�سقات واأرقام اأخرى تعمل على تعريف ال�سحنة، 

باالإ�سافة اإىل �سهادة التوثيق اخلا�سة باال�سترياد من اأطراف اأخرى. 

عند ا�ستالم اأحد انواع املنتجات، يجب اأن تكون معباأة يف عبوات اأو حاويات منا�سبة وعلى امل�سحون اإليه 

االأول التاأكد من اإحكام غلقها بطريقة متنع من تبديل حمتوياتها وتطابق حتديد ال�سحنة مع �سهادة 

العملية ذات ال�سلة، باالإ�سافة اإىل ذلك، يجب ذكر نتيجة هذا التحقق بو�سوح يف التقارير امل�سار اإليها 

يف البند 2-3-2-8.

أخرى  والتي عهدت ألطراف  المنتجات  أنواع  أو استيراد  بإنتاج وتحضير  المعنية  الوحدات 
بشكل جزئي أو كلي:

التفتيش المبدئي:
فيما يتعلق بالعمليات التي اأوكلت اإىل مقاول من الباطن يجب اأن يت�سمن البيان الكامل امل�سار اإليه يف 

البند 8-1-2 من هذه الالئحة ما يلي: 

ويجب على  لها؛  التي يخ�سعون  التوثيق  اأن�سطتهم وجهات  بيان  الباطن مع  باملتعاقدين من  قائمة   -

هوؤالء اأن يكونوا قد وافقوا على اإخ�ساع مزارعهم لنظام التوثيق مبوجب املادتني 10 و11 من هذه الالئحة.

- كافة التدابري العملية – التي تت�سمن على �سبيل املثال ال احل�سر تدابري اأخرى اأو اأحد االأنظمة املنا�سبة 

لو�سع التقارير امل�ستندية – املقرر اتخاذها على م�ستوى الوحدة ل�سمان ن�سبة املنتجات التي يطرحها 

امُلِنِتج يف ال�سوق اإىل مورديها واإىل البائعني واأي�سًا اإىل امل�سحون اإليهم واإىل امل�سرتين اإذا كانوا خمتلفني. 

الوحدات التي تحضر العلف الحيواني والعلف المركب واألعالف:
ينطبق هذا البند على اأي وحدة معنية بتح�سري اأنواع االأعالف الع�سوية حل�سابها اأو حل�ساب طرف ثالث.

التفتيش المبدئي;
ينبغي مراعاة ما يلي بالن�سبة للبيان الكامل للوحدة امل�سار اإليها مبوجب البند8-1-2 من هذه الالئحة:  

• اإي�ساح املن�ساآت امل�ستخدمة ال�ستالم وحت�سري وتخزين املنتجات املعدة للعلف احليواين قبل العمليات 
املتعلقة بها وبعدها.

• بيان املن�ساآت امل�ستخدمة لتخزين منتجات اأخرى م�ستخدمة لتح�سري العلف احليواين.
• بيان املن�ساآت امل�ستخدمة لتخزين املنتجات بق�سد النظافة والتطهري.

• و�سف العلف املركب الذي يعتزم املنتج القيام باإنتاجه ونوع وفئة املا�سية املخ�س�ش لها هذا العلف 
اإذا لزم االأمر.
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• االإ�سارة اإىل ا�سم مواد العلف التي يعتزم امُلِنِتج حت�سريها متى لزم االأمر.
وامل�سار  الالئحة.  االلتزام بهذه  اتخاذها ل�سمان  امُلِنِتجني  التي يجب على  التدابري  اأن تت�سمن  يجب 

اإليها يف البند 8-1-2 من االأحكام العامة يف هذه  الالئحة ما يلي: 

- على وجه التحديد، بيانًا باالإجراءات االحتياطية التي يتم اتخاذها للحد من خماطر التلوث مبواد 

اأو منتجات غري م�سرح بها، واإجراءات التنظيف التي مت القيام بها ومراقبة مدى فعاليتها.

اأن�سطتها الهامة ل�سمان توافق املنتجات التي مت حت�سريها يف هذه الوحدات  - حتديد كافة عنا�سر 

ومطابقتها بهذه الالئحة ب�سكل دائم.

املخاطر  اإىل مبادئ نظام حتليل  ا�ستنادًا  املنا�سبة وتنفيذها ومراعاتها وحتديثها  االإج��راءات  - و�سع 

 .)HACCP( ونقاط التحكم احلرجة

على جهة التوثيق ا�ستخدام ه��ذه االإج���راءات الإج��راء تقييم ع��ام للمخاطر امل�ساحبة لكل وح��دة من 

اأن تن�ش خطة التوثيق على احل��د االأدن��ى من العينات  وح��دات االإن��ت��اج ولو�سع خطة توثيق. ويجب 

الع�سوائية تبعًا للمخاطر املحتملة. 

مسك السجالت: 
الأغرا�ش اإجراء التفتي�ش املنا�سب على العمليات فاإن التقارير امل�ستندية امل�سار اإليها يف البند8-1-5 من 

االأحكام العامة يف هذه الالئحة يجب اأن ت�ستمل معلومات حول االأ�سل وطبيعة وكميات االأعالف واملواد 

امل�سافة واملبيعات وال�سلع تامة ال�سنع.

وحدات التجهيز:
عند اإعداد املنتجات يجب على امُلِنِتجني التاأكد من ا�ضتيفاء ال�ضروط التالية:

منها  المشتقة  األعالف  أو  عضوية  بطريقة  المنتجة  األعالف  بين  التام  بالفصل  القيام 
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:
• �سمان الف�سل من حيث الوقت وتنفيذ تدابري تنظيف مالئمة مت التحقق من فعاليتها وذلك قبل 

البدء بتجهيز املنتجات امل�سمولة بهذه الالئحة، ويجب على امُلِنِتجني ت�سجيل هذه العمليات.

• يجب اأن يتاأكد امُلِنِتجني من تنفيذ كافة التدابري املالئمة وذلك بناء على املخاطر التي يتم تقييمها 
مبا يتفق مع البند 8-2-5-1 واأن ي�سمنوا حيثما كان �سروريا عدم طرح املنتجات التي ال تلتزم بهذه 

الالئحة يف االأ�سواق مع و�سع ما ي�سري اإىل الزراعة الع�سوية.

• يخ�سع التفوي�ش املن�سو�ش عليه يف الفقرة الفرعية الثانية للتحويل وميكن توفري هذا التحويل 
لعملية اأو اأكرث من عمليات التجهيز.

ميكن تعديل تاريخ نهاية �سهر فرباير اإذا لزم االأمر.

زيارات المراقبة:
عالوة على الزيارة ال�سنوية الكاملة يجب على جهة التوثيق القيام بزيارات م�ستهدفة بناء على تقييم 

التوثيق اهتماما خا�ضا لنقاط  عام لالأخطار املحتملة لعدم اللتزام بهذه الالئحة حيث تعري جهة 

الرقابة  اإذا كانت عمليات  التاأكد مما  التي يتم تو�سيحها لل�سخ�ش مع احلر�ش على  الهامة  الرقابة 

اأن�سطته مع  ملمار�سة  امُلِنِتج  ي�ستخدمها  التي  االأماكن  كافة  تفتي�ش  ينبغي. ويجوز  تتم كما  والفح�ش 

تكرار عمليات التفتي�ش مبا يتنا�سب مع املخاطر امل�ساحبة.

نقل المنتجات إلى وحدات إنتاج/ تجهيز أخرى أو منشآت تخزين:
يجب على املنتجني التاأكد من ا�ضتيفاء ال�ضروط 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�سمولة 
يف هذه الالئحة ال�سعودية على اأن يقوم امُلِنِتجني بت�سجيل هذه العمليات.
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والالئحة التنفيذية
نظام الزراعة العضويـة

اأن ي�سمن امُلِنِتجني اتخاذ كافة التدابري املنا�سبة وذلك بناء على املخاطر التي يتم تقييمها  • يجب 
تلتزم بهذه  التي ال  املنتجات  عدم طرح   – حيثما كان �سروريا   – واأن ي�سمنوا  البند 1-5-2-8  ح�سب 

الالئحة يف االأ�سواق وعليها ما ي�سري اإىل الزراعة الع�سوية.

• يجب اإطالع جهة التوثيق على عمليات النقل من هذا القبيل واملوافقة عليها. وميكن اإعطاء هذه 
املوافقة لعملية نقل واحدة اأو اأكرث.

يتم نقل المنتجات تامة الصنع المشار إليها في الالئحة بمعزل عن المنتجات تامة الصنع 
األخرى إما فصاًل مكانيًا أو زمنيًا.

أثناء النقل يجب تسجيل كمية المنتجات في البداية وكل كمية منفردة يتم تسليمها 
خالل دورة التسليم.
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