تعليمبث تنظيم مراكس تصنيف وتعبئت الخضبر والفىاكه الطبزجت
رقم (ز )26/لسنت  2003وتعذيالتهب
صبدس ثًٕخت انًبدح  59يٍ لبٌَٕ انضساػخ انًؤلذ سلى  44نغُخ 2002
المبدة 1
رغًٗ ْزِ انزؼهًٛبد ( رؼهًٛبد رُظٛى يشاكض رصُٛف ٔرؼجئخ انخعبس ٔانفٕاكّ
انطبصخخ نغُخ ٚٔ ) 2003ؼًم ثٓب يٍ ربسٚخ َششْب ف ٙاندشٚذح انشعًٛخ .
المبدة 2
رطجك ْزِ انزؼهًٛبد ػهٗ كبفخ يشاكض رصُٛف ٔرؼجئخ انخعبس ٔانفٕاكّ انطبصخخ
انًؼذح الغشاض انزغٕٚك انًحهٔ ٙانزصذٚش .
المبدة 3
رشكم ٔثمشاس يٍ انٕصٚش ندُخ رغًٗ ( ندُخ رشخٛص يشاكض رصُٛف ٔرؼجئخ انخعبس
ٔانفٕاكّ انطبصخخ ) ٔرزكٌٕ يٍ يُٓذع ٍٛصساػ ٍٛٛاثُ ٍٛيخزص ٍٛيٍ انٕصاسح
ٔيُذٔة ػٍ كم يٍ يذٚشٚبد انضساػخ ٔانصحخ ٔانجهذٚبد ٔانجٛئخ ف ٙانًُطمخ .
تعذيالث المبدة :
 ْكزا اصجحذ ْزِ انًبدح ثؼذ رؼذٚهٓب ثًٕخت انزؼهًٛبد انًؼذنخ سلى ص5/نغُخ 2006
المبدة 4
أ  .ال ٚدٕص البيخ أ٘ يشكض نهزصُٛف ٔانزؼجئخ دٌٔ انحصٕل ػهٗ رصشٚح ثبنًضأنخ
يٍ انٕصٚش ثؼذ انكشف انحغ ٙيٍ لجم انهدُخ ػهٗ انًٕلغ نهزبكذ يٍ اعزٛفبئّ
نكبفخ انششٔغ انفُٛخ ٔانزؼهًٛبد انٕاسدح ػهٗ اٌ ٚزى ردذٚذِ عُٕٚب .
ةٚ .ؼًم ثبنشخص انصبدسح ثًٕخت ْزِ انزؼهًٛبد نًذح عُخ اثزذاء يٍ انٕٛو
االٔل يٍ شٓش كبٌَٕ انثبَٔ ٙرُزٓ ٙف ٙانٕٛو االخٛش يٍ كبٌَٕ االٔل يٍ َفظ
انغُخ ثغط انُظش ػٍ انزبسٚخ انز ٙصذسد ف ّٛانشخصخ .
جٚ .دذد انزشخٛص عُٕٚب يٍ لجم ٔصٚش انضساػخ أ يذٚش انضساػخ ٔرحذد انفزشح يب
ث ٍٛاالٔل يٍ كبٌَٕ انثبَ ٙحزٗ َٓبٚخ شجبغ وٌ كم ػبو يٕػذا نزدذٚذ
انزشخٛص.
دٚ .غزٕفٗ ثذل رشخٛص ٔردذٚذ انزشخٛص ثًٕخت لشاس ثذل انخذيبد انضساػٛخ
سلى ( ص )1/نغُخ ٔ 2003رؼذٚالرّ .
تعذيالث المبدة :
 ْكزا اصجحذ ْزِ انًبدح ثؼذ رؼذٚهٓب ثبػزجبس يب ٔسد فٓٛب فمشح (أ) ٔاظبفخانفمشاد ( ة ،ج  ،د ) انٓٛب ثبنُص انحبن ٙثًٕخت انزؼهًٛبد انًؼذنخ سلى ص5/
نغُخ . 2006

المبدة 5
أ .انًٕلغ :
 .1اٌ ٚكٌٕ ػُٕاٌ انًشغم ٔاظحب ًٚكٍ انٕصٕل ان.ّٛ
 .2اٌ رزٕافش ف ّٛانخذيبد انعشٔسٚخ ( كٓشثبء  ،يبء ْ ،برف  ...،انخ ) .
ة .انًغبحخ :
 .1اٌ ال رمم انًغبحخ انكهٛخ نهًشكض ػٍ (250و. )2
ٔ .2خٕد سيجخ الغشاض انزحًٛم ٔانزُضٚم.
 .3رٕفش يغبحخ كبفٛخ رغًح نهجشاداد ثبنزحًٛم ٔانزُضٚم ثغٕٓنخ.
ج .يحزٕٚبد انًشكض :
ٚدت اٌ رزٕفش ف ٙانًشكض انًشافك ٔانًؼذاد انزبنٛخ :
 .1ثُبء ٚزى فَ ّٛشبغبد رصُٛف ٔرؼجئخ انخعبس ٔانفٕاكّ نهزصذٚش.
 .2يكبرت اداسٚخ.
 .3خطٕغ نزذسٚح انًُزدبد انضساػٛخ.
 .4غشفخ رجشٚذ أ ٔحذح نهزجشٚذ االٔنٗ.
 .5غبٔالد الغشاض انفشص.
 .6غجبن ٙثًمبعبد دٔنٛخ.
 .7احٕاض نغغم انثًبس ٔيؼبيهزٓب.
 .8اٌ ركٌٕ يصبدس انًٛبِ انًغزؼًهخ َظٛفخ ظبْشٚب.
 .9سافؼبد شٕكٛخ ( انٛخ أ يدشٔسح) اٌ ايكٍ.
 .10يؼذاد لنزحضٚى .
 .11صٛذنٛخ نالعؼبفبد االٔنٛخ.
 .12يشافك صحٛخ يُبعجخ ( يغبعم ٔحًبيبد).
 .13اٌ ركٌٕ اسظٛخ انًشغم عٓهخ انزُظٛف.
َ .14ظبو صشف يُبعت نهًٛبِ انًغزخذيخ ف ٙانًشغم.
 .15اظبءح كبفٛخ ف ٙانًشغم.
 .16ادٔاد انغاليخ انؼبيخ.
 .17يغزٕدػبد نًغزهضيبد انزؼجئخ.
َ .19ظب و يُبعت نًكبفحخ انمٕاسض انحششاد ٔانطٕٛس.
َ .20ظبو رٕٓٚخ يُبعت.
ٔ .21خٕد عٛبج يُبعت نًُغ انحٕٛاَبد يٍ انٕصٕل انٗ انًٕلغ.
د .انؼًبنخ :
 .1اعزخذاو ػًبنخ يؤْهخ ف ٙفشص رؼجئخ انًُزدبد انطبصخخ.
 .2اعزخذاو نجبط يٕحذ نهؼبيه.ٍٛ
 .3اعزخذاو لفبصاد اثُبء انؼًم.
 .4رٕفش ادٔاد يغبػذح ف ٙانؼًم ( يمصبد  /عكبك.) ٍٛ
 .5ػًبل نهُظبفخ.
تعذيالث المبدة :
 ْكزا اصجحذ ْزِ انًبدح ثؼذ انغبء َصٓب ٔاالعزؼبظخ ػُّ ثبنُص انحبنٙثًٕخت انزؼهًٛبد انًؼذنخ سلى ص 7/نغُخ  2010حٛث كبٌ َصٓب انغبثك كًب
ٚه: ٙ
ٚدت اٌ رزٕفش ف ٙانًشكض االشزشاغبد انفُٛخ انزبنٛخ :
أ  .انًٕلغ :

 .1انمشة يٍ انطشق انشئٛغٛخ .
 .2اٌ رزٕفش ف ّٛانخذيبد انعشٔسٚخ ( كٓشثبء  ،يبء ْ ،برف ) .
ة .انًغبحخ :
 .1اٌ ال رمم يغبحخ انًشكض ػٍ دَٔى ٔاحذ ( 1000و. ) 2
ٔ .2خٕد سيجخ الغشاض انزحًٛم ٔانزُضٚم .
ج .يحزٕٚبد انًشكض :
ٚدت اٌ رزٕفش ف ٙانًشكض انًشافك ٔانًؼذاد انزبنٛخ :
 .1ثُبء رزى فَ ّٛشبغبد رصُٛف ٔرؼجئخ انخعبس ٔانفٕاكّ نهزصذٚش .
 .2رٕفش يكبرت اداسٚخ.
 .3خطٕغ نزذسٚح انًُزدبد انضساػٛخ .
 .4غشفخ رجشٚذ أ ٔحذح نهزجشٚذ االٔنٗ .
 .5غبٔالد الغشاض انفشص .
 .6غجبن ٙثًٕاصفبد دٔنٛخ .
 .7احٕاض نغغم انثًبس ٔيؼبيهزٓب .
 .8سافؼبد شٕكٛخ اٌ ايكٍ .
 .9يؼذاد نهزحضٚى .
 .10صٛذنٛخ نالعؼبفبد االٔنٛخ.
 .11يشافك صحٛخ .
 .12اٌ ركٌٕ اسظٛخ انًشغم يٍ االعًُذ نغٕٓنخ انزُظٛف .
َ .13ظبو صشف يُبعت نهًٛبِ انًغزخذيخ ف ٙانًشغم .
 .14اظبءح كبفٛخ ف ٙانًشغم .
 .15ادٔاد انغاليخ انؼبيخ .
 .16يغزٕدػبد نًغزهضيبد انزؼجئخ .
 .17حبٔٚبد نهمًبيخ ٔانًخهفبد االخشٖ .
د .انؼًبنخ :
 .1اعزخذاو ػًبنخ يذسثخ .
 .2اعزخذاو نجبط يٕحذ نهؼبيه. ٍٛ
 .3اعزخذاو لفبصاد اثُبء انؼًم .
 .4رٕفش ادٔاد يغبػذح ف ٙانؼًم ( يمصبد  /عكبك. ) ٍٛ
 .5ػًبل نهُظبفخ .
المبدة 6
ٚدت اعزخذاو يهصمبد خبصخ ثبنًشكض ٚج ٍٛػهٓٛب يب ٚه: ٙ
 .1انًشكض ٔػُٕاَّ .
 .2انؼاليخ انزدبسٚخ اٌ ٔخذد .
َٕ .3ع انًحصٕل ٔصُفّ .
 .4انذسخخ .
 .5اعى انًضاسع.
 .6اعى انًضسػخ.
 .7يُطمخ االَزبج.
تعذيالث المبدة :
ْ -كزا اصجحذ ْزِ انًبدح ثؼذ رؼذٚهٓب ثًٕخت انزؼهًٛبد انًؼذنخ سلى /7ص

نغُخ  2010حٛث كبٌ َص انجُٕد انغبثك كًب ٚه: ٙ
ٔ .5صٌ انؼجٕح .
 .6يؼهٕيبد اخشٖ ظشٔسٚخ .
المبدة 7
ٚدت اٌ ركٌٕ االسعبنٛبد انًصذسح يطبثمخ نهًٕاصفبد انمٛبعٛخ انًؼزًذح ٔ /أ
انمٕاػذ انفُٛخ أ يٕاصفبد انذٔنخ انًغزٕسدح ًُٔٚغ رصذٚش اٚخ اسعبنٛخ اال يٍ
خالل يشكض رزٕفش ف ّٛانششٔغ عبثمخ انزكش .
تعذيالث المبدة :
 ْكزا اصجحذ ْزِ انًبدح ثؼذ رؼذٚهٓب ثًٕخت انزؼهًٛبد انًؼذنخ سلى ص7/نغُخ ٔ 2010رى رؼذٚهٓب ثًٕخت انزؼهًٛبد انًؼذنخ سلى ص 5/نغُخ . 2006
المبدة 8
ٚحك نًٕظفٔ ٙصاسح انضساػخ انًفٕظ ٍٛيٍ لجم انٕصٚش دخٕل ٔيشالجخ يشاكض
انزصُٛف ٔانزؼجئخ ٔارخبر االخشاءاد انالصيخ ثحك انًخبنف. ٍٛ
المبدة 9
كم يٍ ٚخبنف ْزِ انزؼهًٛبد ٚؼبلت ثبنؼمٕثبد انٕاسدح ف ٙانفمشح (ة) يٍ انًبدح
سلى ( )59يٍ لبٌَٕ انضساػخ انًٕلذ سلى  44نغُخ . 2002

طراد الفبيس
وزير السراعت

