شروط فسح الخضروات
والفواكه الطازجة المستوردة
(مسودة)
الهيئة العامة للغذاء والدواء
بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة

شروط فسح الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة
أوالً :اشتراطات الوثائق والمستندات المصاحبة إلرساليات الخضروات والفواكه الطازجة
 )1يجب أن تكون إر سالية الخ ضروات والفواكه الطازجة م صحوبة ب شهادة ال صحة النباتية
( )Phytosanitary Certificateأو شهههه هادة الصهههه حة الن بات ية إل عادة التصهههههدير
( )Phytosanitary Certificate for Re-exportصادرة من الجهات الر سمية في
بلد المنشأ أو البلد المصدر تتضمن بيانات لإلرسالية وفق ًا للمعايير الدولية لتدابير الصحة
النباتية ،بحيث تشمل معلومات المصدر والمستورد ،ووصف للمنتجات ،وتفاصيل المعاملة
(التطهير ،التبخير ،التشميع ،التلميع ،التشعيع) التي تعرضت لها المنتجات ،وأن تتضمن
الشهادة إفادة بالنص التالي:
 أن المنتجات النباتية الموضهههحة بياناتها بهذه الشههههادة خاضهههعة للوائح الصهههحة
الن بات ية وتم فحصهههه ها طب ق ًا لإلجراءات المعت مدة ،وو جدت خال ية من ا فات
الحجرية ومطابقة لمتطلبات الصهههحة النباتية لدى المملكة العربية السهههعودية بما
في ذلك اإلشتراطات ذات الصلة با فات غير الحجرية الخاضعة للوائح.
 إن المنتجات النباتية الموضهههحة بياناتها بهذه الشههههادة سهههليمة (ةمنة) وصهههالحة
لالستهالك ا دمي.
 )2يجب أن تكون إرسههههالية الخضههههروات والفواكه الطازجة المنتجة طبق ًا لمعايير اإلنتا
العضوي حاصلة على شهادة المنتجات العضوية.
 )3شهادة منشأ.
 )4إذن التسليم.
 )5صورة البيان الجمركي.
 )6صورة فاتورة الشراء.
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ثاني ًا :اشتراطات المنتجات
 .1يجب أال تكون الخ ضروات والفواكه الطازجة من األنواع التي ت شملها قرارات حظر
اإلستيراد.
 .2يجب أن تكون الخضههههروات والفواكه الطازجة مسههههتوفية لمتطلبات الالئحة الفنية
الخليجية رقم (" SFDA.FD/GOS 123اال شتراطات العامة للخ ضروات والفاكهة
الطازجة").
 .3أن تكون الخضههههروات والفواكه الطازجة مسههههتوفية للمتطلبات المنصههههو عليها
باللوائح الفنية المعتمدة لكل صههنف المعلن عنها على الموقع اإللكتروني لهيئة التقيي
الخليجيههة على العنوان( ( )www.gso.org.saوعلى الموقع اإللكتروني للهيئههة
العامة للغذاء والدواء على العنوان( (.)www.sfda.gov.sa
 .4يقتصر استخدام المواد المضافة لتشميع أو تلميع الخضروات والفواكه الطازجة على
المواد الطبيعية ا منة المسههههموا بها وفق ًا لالئحة الفنية الخليجية المعتمدة ("المواد
الم ضافة الم سموا با ستخدامها في المواد الغذائية " ) SFDA.FD 2500مثل شمع
النحل ( ،)Beeswaxو شههههمع الكانديال ( ،)"E902 " Candelilla waxوشههههمع
الكارنوبا ( ،)"E903 " Carnauba waxوال يسههمح باسههتخدام المشههتقات النفطية
والمعدنية.
 .5ال يسهههمح باسهههتخدام مواد التلوين واإلنضههها الكيميائية على الخضهههروات والفواكه
الطازجة.
 .6يجب أن يكون اسهههتخدام تقنية التشهههعيع ""Irradiated foodsعلى الخضهههروات
والههفههواكههه الههطههازجههة وفههقهه ًا لههالئههحههة الههفههنههيههة السههههههعههوديههة الههمههعههتههمههدة
(" SFDA.FD/GOS 1814االشتراطات العامة لألغذية المحفوظة بالتشعيع ").
 .7ي جب أن تكون الخضههههروات والفوا كه المنت جة بتقن ية الت عد يل الوراثي مسههههتوف ية
لمتطلبات الالئحة الفنية السههعودية المعتمدة ( " SFDA.FD/GOS 2141المتطلبات
العامة للمنتجات الزراعية غير المصنعة المحورة وراثي ًا ").
ثالث ًا :اشتراطات التعبئة
أن يعبأ المنتج في عبوات مناسبة تحافظ على جودة المنتج وسالمته ،وفق ًا لمتطلبات لالئحة
الفنية( " SFDA.FD/GOS 124االشتراطات العامة لصناديق الخضروات والفاكهة
الطازجة").
رابع ًا :النقل
 يجب أن تكون وسيلة النقل مبردة ميكانيكيًا وقادرة على االحتفاظ بدرجة الحرارة
القياسية للخضروات والفواكه المبردة أثناء النقل ،وأن يتم النقل وفق ًا لالئحة الفنية
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الخليجية المعتمدة (اشتراطات عامة لنقل وتخزين األغذية المبردة والمجمدة
.) “SFDA.FD/GOS 323”.
خامس ًا :البيانات اإليضاحية
أن تكون الخضهههروات والفواكه الطازجة مسهههتوفيه لمتطلبات الالئحة الفنية الخليجية
رقم (" SFDA.FD/GOS 123االشههههتراطات العامة للخضههههروات والفاكهة الطازجة")
والالئحة الفنية الخليجية رقم (" SFDA.FD/GOS 9بطاقات المواد الغذائية المعبأة").
سادس ًا :سحب عينات الفح
يحق للوزارة وللهيئة سههههحب عينات من إرسههههاليات الخضههههروات والفواكه الطازجة
وإحالتها للفحوصههات المخبرية الروتينية للتأكد من مطابقتها إلشههتراطات الحجر الزراعي في
المملكة ولفحوصات برامج الرصد الوطنية ،على أن يتحمل المستورد تكاليف تلك الفحوصات
في المختبرات المعتمدة داخل أو خار المملكة التي تحددها الهيئة إلجراء الفحوصات المحددة
وفق ًا لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة.
سابع ًا :اشتراطات عامة
 يجب االلتزام بتعميم الهيئة المبلغ للغرف التجارية الصناعية رقم ( )47084وتاريخ
1440/06/12هه المتضمن بأن على المستوردين اإلحتفاظ بأصول المستندات لمدة
خم سنوات من تاريخ الفسح.
 يجب االلتزام بجميع اإلجراءات والمتطلبات والتعاميم التي تصدرها الهيئة.
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إحالة إرسالية الخضروات
والفواكه الطازجة

إفادة بالفسح
/أو الرفض

معاينة اإلرسالية وإحالتها إلى
الهيئة

الجمارك

إدارة المحجر الحيواني والنباتي

SFDA
مطابقة/
غير مطابقة

معاينة اإلرسالية وتطبيق
المواصفات وسحب عينات
وفق ًا للخطط واإلجراءات
المتبعة لذلك

المختبرات الخاصة

تحليل
العينات
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