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  شروط فسح الخضروات والفواكه الطازجة

 قطاع العمليات

 الهيئة العامة للغذاء والدواء

 

 للحصول على مزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع

www.sfda.gov.sa 

 

 واالقتراحاتللمالحظات  لالستفسارات

CPS@sfda.gov.sa 

 

 

 

 

 

http://www.sfda.gov.sa/
mailto:Ports.Drug@sfda.gov.sa
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 شروط فسح الخضروات والفواكه الطازجة
 

 

 
ا
 : اشتراطات الوثائق واملستندات املصاحبة إلرساليات الخضروات والفواكه الطازجةأوال

 
 

                     بشججججججججججججججججهججججججادة  جججججججججججججججج ججججججة  جججج ججججججايججججيجججججججة  الججججطججججججازجججججججة م جججججججججججججججج ججججو ججججججة والججججفججججواكججججججهيججججنججججججإ سا يججججخججججوا  ر جججججججججججججججججججالججججيججججججة الججججخضججججججججججججججججروات  (1

(Phytosanitary Certificate )  إلر الية وفبيا ات ل يتضمن ال لد املصدر بلد املنشأ سو من الجهات الر مية في 
ً
قا

  تناتووصججججججججججججج  للمنتشجججججججججججججمد معلومات املصجججججججججججججدر وامل جججججججججججججتورد  بحيث  للمعايير الدولية لتدابير ال ججججججججججججج ة الن ايية 

 يتضججججججججججمنا وس  ( التي تعرضججججججججججج لها املنتناتالتلمي   التشججججججججججعي التشججججججججججمي    الت خير  التطهير ويفاصججججججججججيد املعاملة )

  :بالنص التالي  فادة الشهادة

  املوضجججج ة بيا ابها  هذش الشججججهادة سا املنتنات الن ايية 
ً
خاضججججعة للوالص ال جججج ة الن ايية ويم فحصججججها   قا

املعتمدة  ووجدت خالية من اآلفات الحجرية ومطابقة ملتطل ات ال  ة الن ايية لدى اململكة  لإلجراءات

  العر ية ال عودية بما في ذلك اإلشترا ات ذات الصلة باآلفات غير الحجرية الخاضعة للوالص.

  اآلدمي ليمة )آمنة( وصال ة لال تهالك املنتنات الن ايية املوض ة بيا ابها  هذش الشهادة  ا.  

 ملعايير اإل تاع العضججوة عاصججلة ع   شججهادة   (2
ً
ينإ سا يخوا  ر ججالية الخضججروات والفواكه الطازجة املنتنة   قا

 العضوية.املنتنات 

 . ذا الت ليم (3

   .صورة ال ياا الجمركي (4

  .فايورة الشراءصورة   (5
 

 
ا
 اتاشتراطات املنتج: ثانيا

 

  يخوا الخضروات والفواكه الطازجة من األصناف التي تشملها قرارات عظر اإل تيراد. ينإ سل  .1

                          ملججتججطججلجج ججججججات الججاللججحججججججة الججفججنججيججججججة الججخججلججيججنججيججججججة الججخضججججججججججججججروات والججفججواكججججججه الججطججججججازجججججججة م ججججججججججججججتججوفججيججججججة  يججنججججججإ سا يججخججوا  .2

 الطازجة"(. والفاكهة للخضروات العامة الشترا ات" GSO 123رقم )

خد اللوالص الفنية املعتمدة لبسا يخوا الخضججججججججروات والفواكه الطازجة م ججججججججتوفية للمتطل ات املنصججججججججو  عل ها   .3

( وع   www.gso.org.saصجججججججججججججن  املعلن ع هججججا ع   املوق  اإللكترواي لهيئججججة التقيين الخلينيججججة ع   العنواا: )

 (.www.sfda.gov.sa)املوق  اإللكترواي للهيئة العامة للغذاء والدواء ع   العنواا: 

يقتصججججججر ا ججججججتخداف املواد املضججججججافة لتشججججججمي  سو يلمي  الخضججججججروات والفواكه الطازجة ع   املواد الط يعية اآلمنة  .4

 لاللحة الفنية 
ً
الغذالية  املواد في با ججججججججتخدامها امل ججججججججموق املضججججججججافة الخلينية املعتمدة )"املوادامل ججججججججموق  ها وفقا
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"GSO 2500) ( مثد شججججججججججم  النحدBeeswax ) ( و شججججججججججم  الخا ديال Candelilla wax "E902" وشججججججججججم  الخار و ا  )

(Carnauba wax  "E903" ول ي مص  )املشتقات النفطية واملعد ية با تخداف.  

 ع   الخضروات والفواكه الطازجة. الكيميالية تخداف مواد التلوين واإل ضاع ال ي مص ب .5

 لاللحة ع   الخضججججججروات والفواكه الطازجة "Irradiated foods"ينإ سا يخوا ا ججججججتخداف يقنية التشججججججعي   .6
ً
وفقا

  بالتشعي  "(. املحفوظة لألغذية العامة الشترا ات GSO 1814الفنية ال عودية املعتمدة )"

نيجججة لاللحجججة الفا ينجججإ سا يخوا الخضجججججججججججججروات والفواكجججه املنتنجججة بتقنيجججة التعجججديجججد الورا ي م جججججججججججججتوفيجججة ملتطل جججات .7

  GSO 2141ال عودية املعتمدة )"
ً
  "(. املتطل ات العامة للمنتنات الزراعية غير املصنعة املحورة وراثيا

 
ا
 اشتراطات التعبئة: ثالثا

 ملتطل ات و المته املنتج جودة ع   يحافظ منا  ة ع وات في املنتج يع أ سا      
ً
 الشترا ات GSO 124لاللحة الفنية   وفقا

 ". الطازجة والفاكهة الخضروات لصناديق العامة

 
ا
 النقل :رابعا

  للخضروات والفواكه  ال رارة القيا ية بدرجة العتفاظ ع   وقادرة ميخا يكًيا مبردة النقد و يلة يخوا  ساينإ

 لاللحة الفنية الخلينية املعتمدة )اشترا ات عامة لنقد  وسا يتم  النقد سثناء املبردة
ً
 يةويخزين األغذالنقد وفقا

 .( .”GSO 323“املبردة و املنمدة 

 
ا
 اإليضاحية البيانات: خامسا

 

 GSO 123رقم )الخلينيججججججة ملتطل ججججججات الاللحججججججة الفنيججججججة  م جججججججججججججتوفيججججججه سا يخوا الخضجججججججججججججروات والفواكججججججه الطججججججازجججججججة          

بطاقات املواد الغذالية " GSO 9رقم )الخلينية الاللحة الفنية و  الطازجة"( والفاكهة للخضجججججججججججججروات العامة الشجججججججججججججترا ات"

 ."(املع أة
 

 
ا
  عينات الفحص سحب :سادسا

يحق للهيئة سجججججججج إ عينات من  ر ججججججججاليات الخضججججججججروات والفواكه الطازجة و عالتها للفحوصججججججججات املخبرية الرويينية         

و خارع س ولفحوصجججات برامج الرصجججد الو نية  وسا يتحمد امل جججتورد يخالي  يلك الفحوصجججات في املختبرات املعتمدة داخد

 ملتطل ات اللوالص الفنية املعتمدة.التي يحددها الهيئة إلجراء  اململكة
ً
  الفحوصات املحددة وفقا

 
ا
  اشتراطات عامة :سابعا

 ( وياريخ 47084ينإ اللتزاف بتعميم الهيئة امل لغ للغرف التنارية الصناعية رقم )هج املتضمن بأا ع   12/06/1440

 امل توردين اإلعتفاظ بأصول امل تندات ملدة خمن  نوات من ياريخ الفسح.

 .ينإ اللتزاف بنمي  اإلجراءات واملتطل ات والتعاميم التي يصدرها الهيئة 


