
 
 
 
 

 

 

 إلزامية الحصول على شهادة المطابقة حسب الصنف الغذائي والدولة
 

 شهادات المطابقة إرفاق الصنف الدولة

 مصر

 واملصنعة من املجمدة والفواكه الخضار 

 .فقط املعتمدة املنشآت

 فقط املنشآت املعتمدة من ومنتجاته الحليب 

 مع إرفاق شهادات الفحص املخبري:إلزامي 

 بقايا املعادن الثقيلة -2        بقايا املبيدات -1

 ( Hepatitis A)الوبائي  دفيروس التهاب الكب -4       ميكروبيولوجي -3

  م 15/9/2021شهادة مطابقة ابتداء من تاريخ

 على املنتجات التالية:

 يانسون  كمون  لوبيا جافة خضار ورقية
 

 لزامي مع التالي:إ

 خلو تضمن مطابقة شهادة إلى باإلضافة مختبر نتيجة إرفاق املبيدات:

 كما إرسالية لكل بها املسموح الحدود أو ضمن املبيدات من املصدرة املنتجات

 ملتبقيات القصوى  بالحدود الخاصة( SFDA.FD 382 )رقم الفنية الالئحة في

 املنتجات. في اآلفات مبيدات

 األردن

  جميع املنتجات الغذائية ذات األصل

 الحيواني والنباتي

 إرفاق شهادات الفحص املخبري:مع إلزامي 

 ميكروبيولوجي -3      بقايا املعادن الثقيلة -2          بقايا املبيدات -1

  الخضار والفواكه الطازجة 

 جميع املحاصيل الزراعية والبهارات 

 م 15/9/2021بداية من 

 خلو تضمن مطابقة شهادة إلى باإلضافة مختبر نتيجة إرفاق   لزامي مع التالي:إ

 كما إرسالية لكل بها املسموح الحدود أو ضمن املبيدات من املصدرة املنتجات

 ملتبقيات القصوى  بالحدود الخاصة ( SFDA.FD 382 )رقم الفنية الالئحة في

 املنتجات. في اآلفات مبيدات

 إلزامي  واألغنام األبقار االبل و لحوم   السودان

 الصومال

  األبقار واألغناماالبل و لحوم  

مع ضمان مطابقة االرسالية للوائح الفنية واملواصفات القياسية  إلزامي

 :التالية

 .(GSO 1016) املعايير املكروبيولوجية للسلع واملواد الغذائية رقم .1

الحدود القصوى ملتبقيات مبيدات اآلفات في املنتجات الزراعية  .2

 .(SFDA.FD 382) ذائية رقموالغ

 .(SFDA.FD GSO 193امللوثات والسموم في األغذية واالعالف رقم ) .3

 إلزامي الشاي  سريالنكا

 الهند

 لحوم األغنام والجواميس 

 الخضار والفواكه املصنعة 

  األرز 

 السمسم ومنتجاته 

 لزامي إ

مطابقة منتجات السمسم للمواصفات املعتمدة للمبيدات وباألخص خلوها 

 (Ethylene Oxide)من مبيد 

  الخضار والفواكه الطازجة 

  والبهاراتجميع املحاصيل الزراعية 

 خلو تضمن مطابقة شهادة إلى باإلضافة مختبر نتيجة إرفاق  لزامي مع التالي:إ

 كما إرسالية لكل بها املسموح الحدود أو ضمن املبيدات من املصدرة املنتجات



 
 
 
 

 

 

 ملتبقيات القصوى  بالحدود الخاصة ( SFDA.FD 382 )رقم الفنية الالئحة في م 15/9/2021بداية من 

 املنتجات. في اآلفات مبيدات

 
 شهادة مطابقة مع الشحنة يكون اختيارياً. إرفاقماعدا ذلك من الجدول أعاله فإن 


