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تُعتبـر الخضـار والفواكه من أهم المواد الغذائية لما لهـا من قيمة غذائية عالية، 

حيـث تُعد المصـدر الرئيـس للفيتامينات واألمـاح المعدنية، ولمـا كانت الخضار 

والفواكـه مواد سـريعة التلف والفسـاد عند تداولهـا وتخزينها، لذلـك قامت وزارة 

الشؤون البلدية والقروية بتطوير وتحديث )الئحة االشتراطات الصحية لمحات بيع 

الخضار والفواكـه(، بهدف توفير ُخضروات وفواكه طازجة عالية الجودة وحمايتها 

من التلوث والفساد أثناء عرضها للبيع، حرصاً على صحة وسامة اإلنسان.

وتحتوي الائحة على ثاثة أقسام رئيسة: يتناول القسم األول االشتراطات العاّمة 

التي يجب توافرها في محات بيع الخضار والفواكه، وهي شـروط أساسـية ملزمة 

لمنح تراخيص مزاولة النشـاط، ويوضح القسـم الثاني االشـتراطات الخاصة التي 

تعتبر شـروطاً أساسـية يجب توافرها بكل دقة أثناء التشـغيل، ويستعرض القسم 

الثالث االشـتراطات الصحيـة للعاملين في مجال تداول الخضـار والفواكه بمحات 

العرض والبيع، والتي يجب تطبيقها بعناية كاملة حفاظاً على صحة وسامة اإلنسان.

وإن وكالة الوزارة للشؤون البلدية في الوقت الذي تطالب فيه مزاولي هذا النشاط 

االلتزام بما ورد في هذه الائحة، للمحافظة على سامة اإلنسان وصحته، لتتطلع إلى 

التفاعل معها بإبداء اآلراء والمقترحات من خال موقع الوزارة على اإلنترنت:

www.momra.gov.sa
والله ولي التوفيق ،،،

اأهداف الالئحة
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مادة )1(: المجال

تسـري مواد وبنود هـذه الائحة على محـات عرض أو تقطيـع وبيع الخضار 

والفواكه ومحات تجزئة وتعبئة الخضار والفواكه في عبوات أو مغّلفات صغيرة.

مادة )2(: التعاريف

تطبيق بنـود هذه الائحة تُلزم معرفة المعاني الُمبيّنة أمام كٍل من المصطلحات 

اآلتية:-

الخضار :

تُعّرف الخضار بأنها نباتات عشبية بعضها حولي وبعضها ذو حولين أو معمر، 

مثـل الهليون ولكـن زراعتها تحّدد سـنوياً، وقليل منهـا ما يُعد معمـراً كالفراولة، 

وتسـتخدم أجزاؤهـا المختلفة فـي التغذيـة كاألوراق والجذور واألزهار والسـيقان 

والثمار والبذور.

نباتات الفواكه: 

مجموعـة مـن النباتات المعمرة التـي تختلف في طبيعة نموهـا، تزرع من أجل 

االستفادة من أجزائها المختلفة التي قد تُكّون ثماراً كما في معظم أنواع الفواكه، أو 

أوراقاً كما في الشاي أو بذوراً كما في البن والكاكاو، أو جنيناً كما في النقل أو قلفاً 

كما في القرفة.

الفواكه:

الثمـار النباتية التي تسـتخدم كغذاء، تتميز عادًة بأنهـا حلوة أو حامضة الطعم 

ومكتنزة )غنية( بالمياه.

محل بيع الخضار والفواكه:

كيان نظامي مجّهز لعرض أو تقطيع وبيع الخضار والفواكه، سواًء كانت معبّأة 

ومغّلفة أو معبّأة أو غير معبّأة.

تلف ميكانيكي:

الوحدة التي انقسـمت الى جزأين أو هرسـت الى درجـة تؤثر بصوره كبيرة في 

مظهر الُمنْتَج.
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وسيلة نقل مبردة بوسائل غير ميكانيكية:

وسـيلة نقل يمكن خفض درجة الحرارة بداخلها طبقـاً للظروف الُمحدَّدة وذلك 

فقط بواسـطة مصدر للبرودة كالثلج أو الثلج الجاف أو الغاز المسـال وال تستخدم 

نظم تبريد ميكانيكية.

وسيلة نقل مبردة ميكانيكياً: 

وسـيلة نقل يمكن خفض درجة حرارة حيز الشحن بها طبقاً للظروف الُمحدَّدة 

وذلك بواسطة جهاز تبريد بها أو ضمن مجموعة تبريد جماعي.

مخزن:

 أي مبنى أو جزء من مبنى يستخدم لغرض حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبّأة.



الباب الثاني:
اال�صتراطات العاّمة
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مادة )3(: عام

تعتبر المواد من )4( إلى )10( اشتراطات عاّمة ملزمة، لمنح ترخيص التشغيل، 

ومزاولة النشاط الخاص بالمحل.

مادة )4(: الموقع والمساحة

)4 – 1( الموقع: 

يجـب أن تتحقـق البنود الفرعيـة )أ، ب، ج، د، هـ( من البنـد الرئيس )4 – 1( أ. 

الموقع من المادة )4( الموقع والمساحة في الئحة االشتراطات الصحية العاّمة 

لمحات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العاقة بالصحة العاّمة.

تقع المحات في الدور األرضي، على أال يسبب شحن وتفريغ الخضار ب. 

والفواكه أي إزعاج للمجاورين أو عرقلة للمرور وحركة السير.

)4 – 2( المساحة: 

أال تقل المسـاحة الكلية للمحل عن الحـد األدنى الموضح في البوابة أ. 

اإللكترونيـة للـوزارة، بحيث تسـمح بمزاولة النشـاط دون إعاقة أو 

تزاحـم فـي الُمِعـّدات أو العاملين، مع وجود انسـياب وسـهولة في 

العمليات التي تتم في المحل.

 يمنع منعاً باتّاً التغيير في مسـاحة المحل بالزيادة أو النقصان، مع ب. 

عدم تغيير غرض االستعمال، إال بعد أخذ موافقة الجهة المختصة.

مادة )5(: المبنى

)5 – 1( تصميم وإنشاءات المبنى:

 يجـب أن تتحقق البنود الفرعيـة )أ، ج، د، هـ، و( من البند الرئيس أ. 

)5 – 1( تصميم وإنشـاءات المبنى من المادة )5( المبنى في الئحة 

االشـتراطات الصحيـة العاّمة لمحـات إعداد وتجهيـز وبيع المواد 

الغذائية وذات العاقة بالصحة العاّمة.

يسـمح التصميم واإلنشاءات الداخلية بسـهولة انسياب وتسلسل الخطوات ب. 

بدءاً من مرحلة استام الخضار والفواكه بجميع أنواعها وأحجامها وأشكالها 
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ومـروراً بفرزها وتنظيفها وتقطيعها حتى بيعهـا للزبائن وما يرافقها من 

حركة العاملين والُمِعّدات.

)5 – 2( مواد البناء والتشطيب:

يُراعـى ما ورد بالبند )5 – 2( مواد البناء والتشـطيب من المادة )5( المبنى في 

الئحة االشتراطات الصحية العاّمة لمحات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات 

العاقة بالصحة العاّمة.

)5 – 3( األرضيات:

يجـب مراعـاة كل ما ورد بالبنـد )5 – 3( األرضيات من المـادة )5( المبنى في 

الئحة االشتراطات الصحية العاّمة لمحات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات 

العاقة بالصحة العاّمة.

)5 – 4( الجدران:

يجـب أن يُراعى ما ورد بالبند )5 – 5( الجدران من المادة )5( المبنى في الئحة 

االشـتراطات الصحيـة العاّمة لمحـات إعداد وتجهيـز وبيع المـواد الغذائية وذات 

العاقة بالصحة العاّمة.

)5 – 5( األسقف:

يجـب مراعـاة كل ما ورد بالبنـد )5 – 6( األسـقف من المـادة )5( المبنى في 

الئحة االشتراطات الصحية العاّمة لمحات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات 

العاقة بالصحة العاّمة.

)5 – 6( النوافذ )في حال وجودها(:

يجـب مراعاة ما ورد بالبند )5 – 7( النوافذ )فـي حال وجودها( من المادة )5( 

المبنـى في الئحة االشـتراطات الصحية العاّمة لمحات إعـداد وتجهيز وبيع المواد 

الغذائية وذات العاقة بالصحة العاّمة.

)5 – 7( األبواب:

يُراعى ما ورد بالبند )5 – 8( األبواب من المادة )5( المبنى في الئحة االشتراطات 

الصحيـة العاّمة لمحات إعداد وتجهيز وبيـع المواد الغذائية وذات العاقة بالصحة 

العاّمة.
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مادة )6(: المرافق والخدمات

)6 – 1( المورد المائي )المياه الصالحة للشرب(:

يجـب أن يُراعى كل مـا ورد بالبند الفرعي )أ( المياه الصالحة للشـرب من البند 

الرئيـس )6 – 1( المـورد المائـي مـن المـادة )6( المرافـق والخدمـات في الئحة 

االشـتراطات الصحيـة العاّمة لمحـات إعداد وتجهيـز وبيع المـواد الغذائية وذات 

العاقة بالصحة العاّمة.

)6 – 2( الصرف الصحي:

يجـب أن تتحقـق البنـود الفرعية )أ، ب، ج، هــ، و( من البنـد الرئيس )6 – 3( 

الصرف الصحي من المادة )6( المرافق والخدمات في الئحة االشـتراطات الصحية 

العاّمة لمحات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العاقة بالصحة العاّمة.

)6 – 3( التوصيالت الكهربائية:

يُراعـى مـا ورد بالبند )6 – 4( التوصيـات الكهربائية من المـادة )6( المرافق 

والخدمات في الئحة االشتراطات الصحية العاّمة لمحات إعداد وتجهيز وبيع المواد 

الغذائية وذات العاقة بالصحة العاّمة.

)6 – 4( اإلضاءة:

يجب مراعاة كل ما ورد بالبند )6 – 5( اإلضاءة من المادة )6( المرافق والخدمات 

من الئحة االشـتراطات الصحية العاّمة لمحات إعـداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية 

وذات العاقة بالصحة العاّمة.

)6 – 5( التهوية:

يجـب أن تتحقق البنود الفرعية )أ، ب، ج( من البند الرئيس )6 – 6( التهوية من 

المادة )6( المرافق والخدمات في الئحة االشـتراطات الصحية العاّمة لمحات إعداد 

وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العاقة بالصحة العاّمة.

)6 – 6( مغاسل األيدي ودورة المياه )حسب مساحة المحل(:

أال تكـون دورة المياه مفتوحة مباشـرًة على مكان العمـل، وتكون ُمزّودة أ. 

ببـاب ذاتي الغلق مصنوع مـن األلمونيوم، أو من أي مادة أخرى غير قابلة 

للصـدأ أو التـآكل، على أن تُرّكب بإحكام، كما تُزّود الدورة بمروحة شـفط 
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وصندوق طرد )سيفون( وحوض لغسل األيدي.

تقع مغاسل األيدي المناسبة والمصانة جيداً بالقرب من مكان العمل، لحث ب. 

العامليـن على غسـل أيديهم عند االنتهـاء من تجهيز صنـف من الخضار 

أو الفواكـه وقبل البدء فـي تجهيز صنف آخر، على أن تُـزّود بصنابير من 

النـوع الذي يعمل باالستشـعار عـن بُعد أو بالقـدم أو بالركبة أو بالمرفق 

ر ومناشـف ورقية  ومجّهـزة بمياه سـاخنة وباردة وصابون سـائل ومطهِّ

فات بالهواء الساخن أو كليهما. عالية االمتصاص أو مجفِّ

أن تُزّود دورة المياه بحاوية نفايات وصابون سـائل ومناشف ورقية عالية ج. 

فات أو كليهما. االمتصاص أو مجفِّ

أن تكون بها حوض مخّصص لغسـل األيدي ُمزّود بصنبور من النوع الذي د. 

يعمل باالستشـعار عن بُعد أو بالقدم أو بالركبة أو بالمرفق، على أن يكون 

إمداد الماء بضغط ودرجة حرارة كافية. 

مراقبة مطهرات اليد بانتظام، لتأمين التركيز المناسب لتأكيد الفعالية.	. 

وضع ملصقات إرشـادية )أغسـل يديك( فوق مغسلة األيدي ومكان العمل، و. 

حيثما كان ذلك مناسباً.

توفيـر مكان مناسـب لتغيير مابـس العاملين، علـى أن يُـزّود بالخزائن ز. 

المغلقة.

)6 – 7( التخلص من النفايات: 

يُراعـى ما ورد بالبنـد )6 – 8( التخلص مـن النفايات من المـادة )6( المرافق 

والخدمات في الئحة االشتراطات الصحية العاّمة لمحات إعداد وتجهيز وبيع المواد 

الغذائية وذات العاقة بالصحة العاّمة.
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مادة )7(: أقسام المحل

لضمان انسـيابية عمليات التداول وتجنباً لتلوث الخضار والفواكه وتلفها وحجم        

العمل، تُقّسم المحات إلى األقسام الموضحة في الجدول اآلتي على حسب نشاطها، 

على أن تكون هذه األقسام كما يلي:-
األقسامنشاط المحل

محل عرض وبيع الخضار 
والفواكه

قسم اإلدارة واستقبال الموردين والزبائن )ج، د( + مستودع المواد األوَّلية 
)أ، ب، د( + قسم الفرز والتنظيف والتقطيع، )أ، ب، ج، د، هـ( + قسم 

العرض والبيع )أ، ب، ج( + قسم التعبئة والتغليف )أ، ب(.

محل تجزئة وتعبئة 
الخضار والفواكه في 

عبوات او مغّلفات صغيرة

قسم اإلدارة واستقبال الموردين والزبائن )أ، ب، ج، د( + مستودع المواد األوَّلية 
)أ، ب، ج، د( + مستودع الُمنْتَجات النهائية )أ، ب، ج( + قسم التعبئة والتغليف 

)أ، ب( + قسم الفرز والتنظيف والتقطيع )أ، ب، ج، د، هـ(.

قسم اإلدارة واستقبال الموّردين والزبائن واستالم الخضار والفواكه:. 1

يكـون ُمـزّوداً بعدد كاٍف مـن المقاعد المريحـة المصنّعة مـن مواد قوية أ. 

التحمـل، غير ممتصـة ومقاومة للمـاء والصدأ، وغير تالفة، وذات أسـطح 

ملساء، ليسهل تنظيفها.

يكون ُمـزّوداً بطاولة من البناء مغطى سـطحها بالرخام قطعة واحدة من ب. 

النوع السميك أو ما ماثله، وبميزان أو أكثر حسب حاجة العمل.

يُراعـى عـدم تعرض الخضـار والفواكه أثناء اسـتامها للعوامـل الجوية، ج. 

مثل: أشعة الشـمس المباشرة أو األمطار، أو الملوثات البيئية مثل: الدخان 

واألتربة والحشرات والقوارض.

وضع ملصقات ال تقل عن )10سـم X 15سـم( في أماكن مناسبة مكتوب د. 

عليها “ممنوع التدخين«.

قسم الفرز والتنظيف والتقطيع:. 2

يكون مفصوالً عن قسم العرض والبيع بفاصل زجاجي.أ. 

يكون ُمزوداً بطاولة أو أكثر مغطى سطحها بالرخام قطعة واحدة من النوع ب. 

السـميك، أو من مواد غير قابلـة للصدأ لفرز الخضار والفواكه واسـتبعاد 
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التالف والفاسد منها.

توفيـر عـدد كاٍف مـن األدوات الازمة لعمليـات تنظيف أو إزالـة األجزاء ج. 

الخارجية أو تقطيع الخضار والفواكه.

توفيـر عـدد كاٍف من األحواض ثنائية األقسـام الكبيرة أو أجهزة مناسـبة د. 

لغسل الخضار والفواكه.

توفيـر ثاجـة أو أكثـر ذات وجهة زجاجيـة مرفوعة على قواعـد متحركة 	. 

مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ، لحفظ الخضار والفاكهة المقطعة على 

أن تكون درجة الحرارة بها ما بين )صفر ºم إلى +º 10م(، وفقاً لما تحدده 

المواصفة القياسية المعتمدة لكل صنف.

قسم التعبئة والتغليف:. 3

يكـون مجّهزاً بأجهزة وُمِعـّدات للتعبئة اآللية أو النصف آليـة أو اليدوية، أ. 

وبعـدد كاٍف من الموازين، ومواد التعبئة والتغليف، وخافه حسـب حاجة 

العمل، على أن يكون متصاً بقسم التقطيع.

االلتزام بمتطلبات التصنيع الجيد من درجة حرارة ورطوبة وتهوية وغيرها، ب. 

وكذلك بالممارسات الصحية الجيدة.

قسم العرض والبيع: . 4

يكـون ُمزّوداً بعدد كاٍف من األرفف المصنّعة من مواد غير قابلة للصدأ، مثل: أ. 

األلمونيوم، أو من الزجاج عالي التحمل، ويمنع منعاً باتّاً استخدام الخشب.

توفيـر ثاجة عرض أفقية أو رأسـية أو أكثر ذات وجهـة زجاجية مرفوعة ب. 

على قواعـد متحركة مصنوعة من مواد غير قابلـة للصدأ، لعرض الخضار 

والفواكه الحساسة أو المقطع المعبأ والمغلف، على أن تكون درجة الحرارة 

بهـا ما بين )صفـر ºم إلى +º 10م(، وفقاً لما تحدده المواصفة القياسـية 

المعتمدة لكل صنف.

توفير عدد كاٍف من الموازين المصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ أو التآكل، ج. 

ومواد تعبئة وتغليف.
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مستودع المواد األوَّلية:. 5

يقّسم إلى مستودعات صغيرة حسب الحال، على أن تطبق فيه كافة االشتراطات 

العاّمة والخاصة بمستودعات المواد الغذائية إلى ما يلي:-

مس�تودع المواد الخام: لتخزين كافة أنواع الخضار والفواكه، سـواًء أ. 

التي ال تحتاج إلى درجة حرارة خاصة وتخزن في درجة حرارة الغرفة 

)º 25م(، أو التـي تحتـاج إلى تبريد )صفر ºم إلـى +º 10م(، وفقاً لما 

تحدده المواصفة القياسية المعتمدة لكل صنف.

مس�تودع تخزين مواد التعبئة والتغليف: يكون مجّهزاً بخزائن محكمة ب. 

الغلق وأرففاً لهذا الغرض.

مستودع تخزين قطع الغيار:	. 

تخزيـن جميع قطع الغيار المامسـة للُخضار والفواكـه في بيئة نظيفة . 1

غير مامسة لألرض.

التخلص من األحزمة أو السـيور الناقلة المسـتعملة والمتسخة وال تخّزن . 2

الستخدامها في المستقبل.

حفظ مواد التزييت المسموح باستخدامها في المنشآت الغذائية بطريقة . 3

صحيحة لمنع تلوثها.

داً بواسـطة فواصـل ثابتـة أو متحركة، د.  مس�تودع مس�تقل: يكون محدَّ

لتخزين مواد التنظيف والتطهير وأدوات النظافة في خزائن محكمة الغلق، 

مع وضع ملصق إرشادي، لتعريف المكان لجميع العاملين.

قسم الُمنْتَجات النهائية:. 6

يقع في نهاية المنشأة ويكون مخّصصاً لتخزين الُمنْتَجات النهائية الُمَعّدة أ. 

للتوزيع، على أن تطبق فيه كافة االشتراطات العاّمة والخاصة بمستودعات 

المواد الغذائية.

يُزّود بروافع كهربائية لنقل المواد الُمنْتَجة إلى سـيارات الشـحن، مع عدم ب. 

السماح بدخول السيارات إلى داخل المستودعات في جميع األحوال.

عدم تعـرض الُمنْتَجات للعوامل الجوية، مثل: أشـعة الشـمس المباشـرة ج. 
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واألمطار، أو الملوثات البيئية المختلفة، مثل: الدخان واألتربة والحشرات.

مادة )8(: التجهيزات

يجـب أن تتحقق البنود )1، 2، 4، 7، 8، 11( مـن المادة )7( التجهيزات في . 1

الئحة االشتراطات الصحية العاّمة لمحات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية 

وذات العاقة بالصحة العاّمة. 

توفير سـخان مياه أو أكثر حسـب حاجة العمل على أال تقل سعة الواحد عن . 2

)120 لتراً(.

توفير أرفف مناسـبة من مواد غير قابلة للصدأ، لعـرض الخضار والفواكه، على . 3

هيئة مدرجات مرتفعة عن األرضية بمقدار )30سم(، لتسهيل عمليات التنظيف. 

توفير صناديق خشـبية أو كرتونية أو باسـتيكية مهواة من جميع الجوانب، . 4

لعرض الخضار والفواكه بها.

يمنع منعاً باتّاً اسـتخدام األلواح الخشـبية أو سـكاكين بمقابض خشبية في . 5

إزالة األجزاء الخارجية وتقطيع الخضار والفواكه، وتستبدل بألواح وسكاكين 

بمقابض مصنوعة من اللدائن، لسهولة تنظيفها.

توفير كافة األوعية والُمِعّدات المستخدمة في تداول الخضار والفواكه باألعداد . 6

الكافية والكفاءة العالية.

مادة )9(: التشغيل والصيانة والمعايرة 

يجب أن تُراعى كافة البنود الواردة في المادة )8( التشـغيل والصيانة والمعايرة 

في الئحة االشـتراطات الصحية العاّمة لمحات إعـداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية 

وذات العاقة بالصحة العاّمة.

مادة )10(: األمان والسالمة

يجـب مراعاة كل ما ورد من بنود بالمادة )9( األمان والسـامة في الئحة االشـتراطات 

الصحية العاّمة لمحات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العاقة بالصحة العاّمة.



الباب الثالث:
اال�صتراطات الخا�صة
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مادة )11(: عام

االشتراطات الصحية الخاصة: 

مجموعـة من الضوابط اإلضافية التي يجب توافرها في محات عرض أو تقطيع 

وبيـع أو تجزئـة وتعبئة الخضار والفواكه، التي تقوم بعـرض أو تقطيع وبيع كافة 

أنواع الخضار والفواكه أو تجزئتها وتعبئتها في عبوات أو مغّلفات بدءاً من شـرائها 

واستامها عندما ترد للمحل وانتهاًء ببيعها للزبائن، بغرض تداول الخضار والفواكه 

عالية الجودة وصحية وآمنة لاستهاك اآلدمي.

مادة )12(: استالم الخضار والفواكه

يشـترط أن تكـون جميع أصنـاف الخضـار والفواكه خالية مـن عامات التلف 

والفسـاد وصالحة لاسـتهاك اآلدمي، ومطابقـة للمواصفات القياسـية المعتمدة 

الخاصة بكل صنف وبالتالي تتوافر فيها الضوابط اآلتية:-

تكون الخضار والفواكه ذات لون وقوام ونكهة مميزة لكل نوع، وخالية . 1

من الطعم والرائحة الغريبين.

تكون الخضار والفواكه نظيفة وخالية من األوسـاخ واألتربة، وأي مواد . 2

غريبة مرئية.

تكون الخضار والفواكه خالية من أي آثار للعفن أو التلف الذي يجعلها . 3

غير صالحة لاستهاك اآلدمي.

تكون الخضار والفواكه مكتملة النمو )ناضجة(، بشكل مناسب وبحالة . 4

جيدة.

تكون الخضار والفواكه ذات مظهر طازج )غير ذابلة(.. 5

تكون الخضار والفواكه خالية من اآلفات واألضرار، الناتجة عن إصابتها . 6

بهذه اآلفات.

تكون الخضار والفواكه سـليمة كاملة التكوين، خالية من التشـوهات . 7

الَخْلقية بأنواعها.

تكون الخضار والفواكه خالية من الرطوبة الزائدة غير الطبيعية.. 8

أال تزيد حدود متبقيات المبيدات والملوثات على الحدود المسموح بها، . 9
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وفقاً للمواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بكل صنف.

تكـون الخضار والفواكه خالية من األضرار، إال في الحدود المسـموح . 10

بها في المواصفة القياسية المعتمدة الخاصة بكل صنف.

مادة )13(: تجهيز الخضار والفواكه في محالت التقطيع والتجزئة

يجـب تجهيز الخضار والفواكه وفقاً لمواصفـات الجودة المعتمدة الخاصة بكل 

نوع ويمكن إجمال عمليات تجهيز الخضار والفواكه، فيما يلي:

التهيئة والفرز المبدئي والتنظيف، مثل: إزالة األوراق الخارجية التالفة . 1

كما في القرنبيط والبروكلي والخس بأنواعه، وإزالة القشرة الخارجية 

الرخـوة كما في البصل، وإزالة السـاق الزهري كمـا في الملفوف، كما 

يتم الغسل والتنظيف الجاف مثاً للُخضار الجذرية )كالبطاطا والجزر 

والبنجر واللفت(.

التطهيـر باسـتخدام المواد المصرح بهـا، والتجفيـف الجيد بالطرق . 2

الفنية المعمول بها.

التلميع، مثل: تلميع التفاح.. 3

الفرز النهائـي والتدريج للُخضار والفواكه، وفقاً للمواصفة القياسـية . 4

المعتمدة الخاصة بكل نوع.

تقطيع الخضار بأنواعه المختلفة حسـب الكميات المطلوبة في اليوم، . 5

بأوزان مختلفة، على أن يحفظ في الثاجة حتى بيعه للزبائن.

مادة )14(: مواد التعبئة والتغليف 

تسـتخدم عبوات ومواد تغليف مختلفة مناسـبة لتعبئـة وتغليف جميع الخضار 

والفواكه المصرح بإنتاجها في الترخيص الممنوح، على أال يتعارض مع المواصفات 

القياسـية المعتمـدة الصـادرة الخاصة بالعبوات المسـتخدمة فـي تعبئة الخضار 

والفواكه، والتي يجب أن يتوفر بها ما يلي:

اشتراطات عاّمة:. 1

تصنّـع من مواد غيـر ضارة بالصحـة، على أن تكـون نظيفة جافة أ. 

ويُراعى توصيل مصادر التهوية عن طريق فتحات في سقف وجوانب 
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الصناديق.

تكون جديدة لم يسـبق اسـتعمالها ذات شـكل جذاب، تكفل حماية ب. 

الُمنْتَجات من حدوث أي تَغيُّر في خواصها، أو صاحيتها لاستهاك 

اآلدمي.

ال تسـبب أي تَغيُّرات غير مرغوبة أثناء التـداول والتخزين، وبالتالي ج. 

حفظها من التلف.

في حالة الطباعة عليها من الخارج، يجب أن تكون األحبار المستخدمة د. 

من المواد المصـرح بها صحياً، وثابتة وغير قابلة لإلزالة، وال يحدث 

نفاذ لأللوان من الخارج للداخل.

اشتراطات خاصة:. 2

اشتراطات صناديق الخشب:أ. 

يكـون الخشـب جيـداً نظيفـاً خاليـاً مـن الفطريات والحشـرات . 1

والصموغ، وتكون حوافه خالية من القشور الخارجية.

يكون الخشب جافاً عند التصنيع خالياً من أي رائحة غريبة.. 2

تكون الصناديق بعد التصنيع خالية من النتوءات ورؤوس المسامير . 3

من الداخل والخارج.

يسـمح بأن تكون األسطح الداخلية للصناديق مشّمعة أو مطّلية أو . 4

مشـبّعة بأية مادة مقاومة لنفاذية الرطوبة، بشـرط أال ينتج عنها 

رائحة أو طعم أو عطب للثمار.

اشتراطات صناديق الورق المقوى )الكرتونية(:ب. 

يصنّـع الصندوق من الورق المقوى المموج الذي يتحمل ضغطاً ال . 1

يقل عن )13كجم/سم2(.

يكـون للصنـدوق غطاء منفصـل أو متصل من نفس مـادة الورق . 2

المقوى، على أال يتعدى حجم الصندوق الداخلي )60 دسم3(.

يُراعـى عند تخزين ونقل الصناديق الكرتونية أن تكون مغطاة من . 3

الخارج، بحيـث ال تتعرض ألي تلوث وقت اسـتخدامها وأن تكون 
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سليمة المظهر دون تمزق.

يكون الشـمع المسـتخدم في معاملة صناديق الـورق المقوى هو . 4

شـمع البارفين النقي الخالي مـن الطعم والرائحـة، والذي ال تقل 

درجـة انصهاره عن )º 58م(، ويمكـن أن تعامل الصناديق بمادة 

لدنة )باستيكية(.

يسـمح بأن تكون األسطح الداخلية للصناديق مشّمعة أو مطّلية أو . 5

مشـبّعة بأية مادة مقاومة لنفاذية الرطوبة، بشـرط أال ينتج عنها 

رائحة أو طعم أو عطب للثمار.

يجب أن تحتوي الصناديق الُمَعّدة لتعبئة التفاح والكمثرى والدراق . 6

والخوخ على مقاطع داخلية لكل صف من الثمار، بشكل تحجز كل 

ثمـرة منفردة أو يحتوي الصندوق على صواٍن مقّعرة، يُرصُّ عليها 

صف من الثمار في حالة عدم لف الثمار بالورق.

اشتراطات الصناديق البالستيكية:	. 

أال يكون الجزء السفلي من الصندوق قطعة واحدة دون أي فتحات.. 1

يُراعى صنع الصناديق بطريقة تسـمح عنـد وضعها فوق بعضها . 2

بعضاً، وعدم تأثير أحدها على محتويات اآلخر.

يسـمح باسـتخدام صناديق باسـتيكية أو مصنوعة مـن أي مادة . 3

مماثلة بنفس المواصفات للصناديق الكرتونية والخشبية.

مادة )15(: التعبئة والتغليف 

توضع الخضار والفواكه في حاويات مناسـبة مقاومة للرطوبة، تحقق . 1

حمايتهـا من التلوث أثناء التداول أو التخزين، على أن تكون محتويات 

الحاوية الواحدة من الخضار والفواكه متماثلة في الحجم والوزن.

تكـون البيانـات اآلتية علـى العبـوات أو األغلفة من الخـارج بصورة . 2

واضحة )باللغة العربيـة بجانب أي لغة أخرى( وبحبر ثابت غير قابل 

للمحو وغير ضار بالصحة:
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النوع والصنف.أ. 

درجة الجودة.ب. 

اسم المستورد أو الُمنْتَج وعامته التجارية وعنوانه والهاتف والفاكس.ج. 

بلد المنشأ.د. 

تاريخ التعبئة.	. 

الوزن الكلي )القائم( والوزن الصافي عند التعبئة بالوحدات الدولية و. 

أو عدد الثمار.

إرشادات الحفظ والنقل والتخزين.ز. 

مادة )16(: النقل 

أن تكـون وسـيلة النقل مبّردة ميكانيكياً عند درجـة حرارة تتراوح ما أ. 

بين )صفر ºم إلى +º 10م(، وفقاً لما تحدده المواصفة القياسية المعتمدة 

لكل صنف عند نقل الخضار والفواكه الحساسة، وال تزيد درجة الحرارة 

على )º 25م( عند نقل أصناف الخضار والفواكه األخرى.

أن تكون كل أسطح وسيلة النقل التي تامس عبوات الخضار والفواكه ب. 

مقاومة للتآكل وملساء وسهلة التنظيف.

أن تكون وسيلة النقل نظيفة وجافة ولم يسبق استخدامها في نقل أي ج. 

مادة أخرى خاف الخضار والفواكه.

يكتب على جانبي وسيلة النقل اسم الُمنْتَج وعنوانه ورقم هاتفه وعامته د. 

التجارية.

يمنع منعاً باتّاً استخدام وسيلة نقل مكشوفة لنقل الخضار والفواكه.	. 

يكون جميع العاملين على وسيلة النقل حاصلين على شهادات صحية و. 

سارية المفعول.

أال يسـبب شـحن أو تفريغ وسـيلة النقل أي إرباك للمـرور أو تعطيل ز. 

حركة السير.

تُزّود أبواب وسـيلة النقل المبّرد بسـتائر باسـتيكية، للمحافظة على ح. 

ثبات درجة حرارة الخضار والفواكه داخل حيز وسيلة النقل.
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مادة )17(: التخزين 

أن يتم التخزين بوسائل تحمي الُمنْتَجات من التلف الميكانيكي والفساد.. 1

أال تُخـّزن الخضـار والفواكه التـي تحتاج إلى تبريد بكميـات تزيد على . 2

الطاقة التخزينية للثاجات المستخدمة لذلك.

إبعـاد الثاجات عن أي مصدر حراري وعدم فصل التيار الكهربائي عنها . 3

ألي سـبب من األسـباب، طالما كانت محملة بالخضار والفواكه، وتجنب 

التذبذب في درجة حرارة الثاجات.

تخزيـن جميـع أصناف الخضـار والفواكه بعيداً عن التعرض للحشـرات . 4

والقوارض ومصادر التلوث األخرى، على أن تحفظ بطريقة صحية، سـواًء 

عنـد درجة حرارة الغرفـة )º 25م( أو بالتبريد )صفـر ºم الى +º 10م(، 

وفقاً لما تحدده المواصفة القياسية المعتمدة لكل صنف.

ترتيب الخضـار والفواكه داخل الثاجات، لتجنـب التلوث ومنعاً إلتاف . 5

بعضها بعضاً وحسـب تاريخ صاحيتها، علـى أن يكون دوران أصناف 

الخضار والفواكه على قاعدة الوارد أوالً يخرج أوالً.

تخزيـن الخضار والفواكـه وإخراجها من أماكن حفظهـا بطريقة تمنع . 6

التلوث.

تخزيـن الخضار والفواكه منفصلة عـن األرض على منصات التحميل أو . 7

علـى ألـواح فاصلة أو حامات بارتفاع ال يقل عن )20سـم( من سـطح 

األرض، وعلـى بُعـد مـن الجدران واألسـقف بمـا ال يقل عن )45سـم( 

والحفاظ على مسـاحة كافيـة بين صفوف الخضـار والفواكه المخزنة، 

للسماح بأعمال التفتيش والتنظيف والتهوية البينية.

يجب أن تسهل الوثائق الخاصة باالستام أو بطاقات البيان للُمنْتَجات عملية . 8

تدوير المخزون بشكل صحيح على قاعدة ما يخّزن أوالً يصرف أوالً. 

مادة )18(: العرض والبيع 

يمنع منعاً باتّاً عرض وبيع الخضار والفواكه التي تظهر عليها عامات . 1

التلف والفسـاد أو تَغيُّر أحد خصائصها الحسية )كلون وطعم ورائحة 
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وقوام...(، ويجب أن تكون هذه الخضار والفواكه صالحة لاسـتهاك 

اآلدمي طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة لكل صنف.

تكون جميع أصناف الخضار والفواكه غير ُمعّرضة للذباب والحشرات . 2

والقوارض والملوثات البيئية المختلفة، مثل: األتربة والدخان ومصادر 

التلوث األخرى.

تعرض الخضار والفواكه عند درجة الحرارة المناسبة لكل صنف، سواًء . 3

بالتبريد عند درجـة حرارة تتراوح بين )صفر ºم الى+º 10م(، وفقاً لما 

تحـدده المواصفة القياسـية المعتمدة لكل صنف لألصناف الحساسـة، أو 

عند درجة حـرارة الغرفة )º 25م( لبقية األصناف، على أن تعرض على 

أرفف على شكل مدرجات.

أن يتم عرض الخضار والفواكه الحساسة بصورة تمنع تكديسها داخل . 4

ثاجـات العرض المبـّرد، حتى ال تتأثر درجة حرارتهـا مما يؤدي إلى 

تَغيُّر خصائصها ويعرضها للتلف والفساد.

مادة )19(: النظافة العاّمة  

يجب أن يُراعى كل ما ورد بالمادة )10( النظافة العامة في الئحة االشتراطات الصحية 

العاّمة لمحات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العاقة بالصحة العاّمة.

مادة )20(: التحكم في اآلفات

يجب مراعاة كل ما ورد بالمادة )11( التحكم في اآلفات في الئحة االشـتراطات 

الصحيـة العاّمة لمحات إعداد وتجهيز وبيـع المواد الغذائية وذات العاقة بالصحة 

العاّمة.

مادة )21(: الترخيص

يجب أن يُراعى ما ورد بالمادة )12( الترخيص في الئحة االشـتراطات الصحية 

العاّمة لمحات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العاقة بالصحة العاّمة.

مادة )22(: سجل الرقابة الصحية

يُراعى ما ورد بالمادة )13( سجل الرقابة الصحية في الئحة االشتراطات الصحية 

العاّمة لمحات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العاقة بالصحة العاّمة.





الباب الرابع:
ا�صتراطات العاملين
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مادة )23(: رخصة ممارسة العمل

يجـب حصـول العاملين فـي مجال تـداول األغذية على شـهادات من . 1

الجهـات الصحيـة المختصـة المرخص لها بذلـك، تفيـد خلّوهم من 

األمراض الُمعِدية التي تنتقل إلى الغذاء.

يتم اسـتخراج هذه الرخص بعد إجراء الكشف السريري، والفحوصات . 2

الازمة على العاملين، وتحصينهم ضـد بعض األمراض الوبائية، وفق 

ما تـم االتفاق عليه بين وزارة الصحة وهذه الـوزارة، على النحو الذي 

ورد فـي المادة )14( رخصة ممارسـة العمل في الئحة االشـتراطات 

الصحيـة العاّمة لمحـات إعداد وتجهيـز وبيع المـواد الغذائية وذات 

العاقة بالصحة العاّمة.

مادة )24(: صالحية رخصة ممارسة العمل

مدة صاحية رخصة ممارسة العمل سنة واحدة، وتجدد فور انتهائها، ويتم اتباع 

الخطوات السابقة عند التجديد.

مادة )25(: األمراض الُمعِدية واإلصابات

يجـب مراعـاة مـا ورد بالمـادة )16( األمـراض الُمعِدية واإلصابـات في الئحة 

االشـتراطات الصحيـة العاّمة لمحـات إعداد وتجهيـز وبيع المـواد الغذائية وذات 

العاقة بالصحة العاّمة.

مادة )26(: التثقيف

يُراعـى ما ورد بالمـادة )17( التثقيف فـي الئحة االشـتراطات الصحية العاّمة 

لمحات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العاقة بالصحة العاّمة.

مادة )27(: النظافة الشخصية والممارسات الصحية 

يجب أن يُراعى كل ما ورد من بنود بالمادة )18( النظافة الشخصية والممارسات 

الصحية في الئحة االشـتراطات الصحية العاّمـة لمحات إعداد وتجهيز وبيع المواد 

الغذائية وذات العاقة بالصحة العاّمة.





الباب اخلام�س:
مراقبة تنفيذ الالئحة





39

مادة )28(: مراقبة تنفيذ الالئحة

تختص وزارة الشـؤون البلدية والقروية بمراقبـة تنفيذ هذه الائحة في محات 

عرض أو تقطيع وبيـع الخضار والفواكه، ومحات تجزئة وتعبئة الخضار والفواكه 

في عبوات أو مغّلفات صغيرة.










