Неофициален превод!
Регистрация на предприятия и продукти от фуражния сектор с цел внос на фуражи в
Кралство Саудитска Арабия
Националният регистър на фуражите (AFNR) е електронна система, която има за цел
да регистрира и изгради база данни за всички предприятия за фуражи (включително
местни и чуждестранни фуражни компании и предприятия, техните агенти и складове,
които са лицензирани или регистрирани в Кралство Саудитска Арабия), техните продукти,
(включително фуражни суровини, комбинирани фуражи, немедикаментозни фуражни
добавки), както и използване на други електронни услуги във фуражния сектор.
Задължителни стъпки:
1. Създайте си е-акаунт:
Описание на услугата
Линк към услугата
Услуги и диаграма на
стъпките за
регистрация

Улеснява местните и чуждестранни вносители и техни
представители да регистрират данните на предприятията, за да
се улесни митническото освобождаване на продуктите
http://afnr.sfda.gov.sa/Account/RegisterAccount.aspx
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Documents/Account%20
Management.pdf

2. Регистрация на предприятия
Описание на услугата
Линк към услугата

Улеснява местните и чуждестранни вносители и техни
представители да регистрират своите данни с цел получаване
на лиценз за производство на фураж
http://afnr.sfda.gov.sa/

Услуги и диаграма на
стъпките за
регистрация

https://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Documents/Establishmen
t%20Management.pdf
Регистрация на обекта (PDF)

3. Регистрация на продукта
Описание на услугата

Линк към услугата
Услуги и диаграма на
стъпките за
регистрация

Улеснява местните и чуждестранни вносители и техни
представители да регистрират своите данни и да улесни
одобряването, регистрацията и освобождаването на техните
продукти
http://afnr.sfda.gov.sa/
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Documents/Product%20
Management.pdf

Стъпки:
1. Писмо, адресирано до SFDA, с което се иска разрешение за внос (по E-mail:
FES.food@sfda.gov.sa )
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2. Име на производственото предприятие, неговата националност, фирма, нейната
националност и името на пристанището/ГИП, през което ще пристигне пратката.
3. Търговското наименование на продукта (на арабски и английски), размера на
опаковките и броя на опаковките, които ще бъдат внесени, се посочват в следната
таблица:
Брутно тегло
(Кг - метрични
тонове)

Брой
опаковки

Тегло на опаковката Регистрационен номер на продукта - Наименование
или размер на
в случай че продуктът е регистриран на продукта
опаковката
(Kg-l)

4. Прикачете следните документи:
Фуражни добавки фуражни смеси
Премикси - комбиниран
фураж
Регистриран Регистриран Регистрир Регистрирани
и продукти и продукти
продукти от
ани
от трети
продукти трети страни
държави

Сурови фуражни суровини

×

×

×

√

×

√

√

√

Наименование на продукта

Сертификат за свободна продажба
Сертификат, издаден от правителствения
орган, упълномощен да контролира и
инспектира предприятията за производство
на фураж, в който се посочва, че продуктът
се разпространява в държавата на произход.
Сертификатът се издава с актуална и
заверена дата.

×

√

×

√

Сертификат за произход:
Сертификат, издаден от компетентните
органи в държавата на произход, указващ
държавата на произход на продукта.

×

√

Сертификат за анализ:
Сертификат, издаден от лаборатория,
документиращ, че е извършен химичен
анализ на продукта.

√

√

Здравен сертификат за продукти, съдържащи
съставки от животински произход:
Сертификат, издаден от държавния орган,
упълномощен да контролира и инспектира
предприятията за производство на фураж, в
който се посочва, че продуктът се
произвежда се в зона, свободна от болести и
епидемии и сертификатът трябва да бъде
издаден с актуална и заверена дата.
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√

√

×

×

√

√

√

√

×

√

×

√

×

√

×

√

Фитосанитарен сертификат:
Сертификат, издаден от държавната агенция,
упълномощена да проверява растенията или
техните продукти, в който се посочва, че
продуктът е без
карантинни и селскостопански вредители.
Фактура:
Фактура за покупка, в която се посочва
операционен номер на продукта.
Търговски регистър:
Официален документ, издаден от
Министерството на търговията и
промишлеността, в който се посочва, че
дружеството е упълномощено да извършва
търговия с фуражи. Фуражните добавки
трябва да са валидни.
Етикет:
Копие на етикета/карта на продукта
(отговарящ на всички изисквания за
опаковане)

X – не се изисква
√ - изисква се
Бележки:
1. Ако заявлението не отговаря на горните условия, заявлението ще бъде отхвърлено, докато
не бъдат изпълнени всички условия.
2. Спазването на всички изисквания не означава непременно, че имате разрешение за внос.
Източници:
https://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/pages/esafcar.aspx
https://afnr.sfda.gov.sa/FAQ.aspx
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