شروط وضوابط استرياد اخلضروات والفواكه الطازجة للمملكة
استناداً إىل الفقرة ( )1من املادة ( )15من نظام احلجر الزراعي لدول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية الصادر باملرسوم امللك ي رق (م )9/بت ارخ 1426/2/27ه
اليت تنص على ما خلي (ال خسمح ألي شحنة بدخول الدولة إال مبوجب ترخيص اس ترياد
وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة املختصة يف البلد املص در) ،وإىل امل ادة ()12
من الالئحة التنفيذخة للنظام املشار إليه الصادر بالقرار الوزاري رق ( )26825بت ارخ
 1426/5/1ه اليت تنص على ما خلي (على اجله ة ال يت ترغ ب اس ترياد نبات ات وو
منتجات نباتية وو مواد خاضعة للوائح الصحية النباتية تتطلب إ ذن استرياد التق دم بطلبه ا
إىل السلطة املختصة) ،وبناءً على املعاخري الدولية هليئة تدابري الصحة النباتي ة ()CPM
واليت تتيح للدول وضع اشرتاطات على السلع املستوردة.
وعلى ضوء ما تقدم ،فقد مت إعداد شروط وضوابط استرياد اخلضروات والفواكه الطازجة
إىل اململكة وفق النسخة (املرفقة) ،واليت مت التوقيع عليها من الفرخق املش ك ب الوزارة
(مرفق) ،واملوافقة عليها من معالي وزخر البيئة واملياه والزراعة (مرفق).
خُقصد باأللفاظ اآلتية وخنما وردت يف هذه الشروط والضوابط املعاني املبين ة وم ام
ك منها.
الوزارة :وزارة البيئة واملياه والزراعة.
الوكالة :وكالة الوزارة للزراعة بالوزارة.
الوكي  :وكي الوزارة للزراعة.
نقطة الدخول :املنفذ احلدودي للمملكة الذي حتدده الوزارة إلدخال الشحنة من خالله.
 املستورد :وي شخص معنوي سواء مالك للخضروات والفواكه الطازج ة املس توردة وووسيط.
مع عدم اإلخالل مبتطلب ات اس ترياد املنتج ات النباتي ة املنص وص عليه ا يف نظ ام
(قانون) احلجر الزراعي لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية والئحته التنفيذخة،
والق رارات ال يت تص درها ال وزارة ،ب عل ى املس تورد ال ذي خرغ ب يف اس ترياد
(خضروات وو فواكه طازجة) إىل اململكة ،التق دم لل وزارة (إلكرتوني اً) بطل ب احلص ول
على ترخيص استرياد ،وذلك وفق االشرتاطات التالية:
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ووالً :ب و ن ختمتع املستورد بإحدى االشرتاطات التالية:
 .1ون خكون شخصاً معنوخاً سعودخاً مرخص له مبزاولة النشاط.
 .2ون خكون مس تممراً وجنبي اً مرخص اً ل ه مبزاول ة النش اط ،وفق اً لنظ ام االس تممار
األجنيب.
ثانياُ :خنقس املستوردخن إىل قسمني ،وفقاً ملا خلي:
 .1مستورد فئة (و) مينح ترخيص حمدد امل دة ب ( )10س نوات قابل ة للتجدخ د،
بشرط ون خمبت ملكيته للعق ارات حم مس تودعات وثالج ات الت خ د املزم ع
تفرخغ شحنات اخلض روات والفواك ه الطازج ة املس توردة به ا ،وو مراك ز اارخ ة
لتسوخق الشحنة ،وما خمبت ملكيته لوسائ نق م دة.
 .2مستورد فئة (ب) مينح ترخيص حمدد ب ( )3سنوات قابلة للتجدخد.
ثالماً :متطلبات عامة إلصدار الرتخيص:
 .1ب ون خُرفق مع الطلب املعلومات التالية:
و) عنوان املستورد.
ب) تارخ االسترياد وبلد التصدخر.
ج) بالنسبة للمستورد فئة (و) :إرفاق إحداثيات املستودعات وثالجات الت خد
املزمع تفرخغ شحنة (اخلضروات والفواكه) املستوردة فيها ،لي تمكن مفتش ي
الوزارة من الشخوص إىل تلك املستودعات والمالجات ملعاخنتها للتأكد م ن
سالمتها ومناسبتها للتخزخن.
د) بالنس بة للمس تورد فئ ة (ب) :إرف اق عق ود موثق ة م ع مراك ز اارخ ة وو
موزعني لتورخد الشحنات إليه مباشرة ،وبيان بوسائ النق امل دة.
 .2التأكد من املالءة املالية للمستورد.
 .3وي مستندات وو معلومات وخرى تطلبها الوكالة.
رابعاً :إجراءات إصدار الرتخيص:
 .1تستقب الوكالة طلب الرتخ يص بع د التحق ق م ن اكتم ال م ا ورد يف البن دخن
(ووالً ،وثالماً) من هذه الشروط والضوابط ،وتص در الرتخ يص (إلكرتوني اً) خ الل
مدة ال تزخد عن ( )3وخام عم من تارخ تقدخ الطلب.
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 .2يف حال عدم قبول طلب الرتخيص ،فيت إبالغ مقدم الطلب (إلكرتوني اً) خ الل
مدة ال تزخد عن ( )3وخام عم من تارخ تقدخ الطلب ،برفض طلب ه ،عل ى ون
خكون الرفض مسبباً.
 .3خت إصدار تراخيص االسترياد من قب الوكي  ،عل ى ون خوض ح يف الرتخ يص
البيانات األساسية للمستورد ،ومدة صالحية الرتخيص.
خامساً :ب على املستورد قب البدء يف استرياد وي شحنة ،ون ختقدم للوكالة بطلب
إصدار (إذن استرياد) وفقاً ملا خلي:
 .1إصدار إذن االسترياد (إلكرتونياً) خالل م دة ال تزخ د ع ن ( )3وخ ام عم م ن
تارخ تقدخ الطلب للوكالة ،و ب ون ختضمن إذن االسترياد البيانات التالية:
و) صورة من السج التجاري وو رخصة االستممار األجنيب.
ب) حتدخد األصناف والكميات املطلوب استريادها.
د) تارخ االسترياد وبلد التصدخر.
ج) رق وت ارخ ت رخيص االس ترياد ،ونقط ة ال دخول ،ووزن ص ايف ش حنة
اخلضروات والفواكه املستوردة ونوعها.
د) م دة ص الحية إذن االس ترياد ،عل ى ون ال تتج اوز ( )60خوم اً م ن ت ارخ
صدوره.
و) ب ون تص الش حنة حم إذن االس ترياد إىل نقط ة ال دخول خ الل م دة
صالحية إذن االسترياد.
ي) ال خت إصدار إذن االسترياد يف حال ظهور ومراض وبائية يف بلد التصدخر.
 .2يف حال عدم قبول الوكالة الطلب ،فيت إبالغ مقدمه (إلكرتوني اً) خ الل م دة ال
تزخد عن ( )3وخام عم من تارخ تقدخ الطلب ،برفض طلبه ،عل ى ون خك ون
الرفض مسبباً.
سادساً :الشروط الصحية للشحنة:
 .1ون تكون خالية من اآلفات املدرجة ضمن قوائ آفات احلجر الزراعي باململكة.
 .2ب ون تكون الشحنة مصحوبة باملستندات التالية:
و) شهادة صحية نباتية وفق النموذج املعتمد دولياً ،صادرة من اجلهات الرمسي ة
يف بلد املنشأ وو بلد التصدخر.
ب) شهادة منشأ وو صورة منها.
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ج) نسخة طبق األص من مستندات الشحن والشهادة اجلمركية.
د) وخه مستندات وخرى خطلبها املفتش وهلا عالقة بتدابري الصحة النباتية.
 .3ب ون تكون الشحنة مستوفية جلميع اشرتاطات اهليئة العام ة للغ ذاء وال دواء
اخلاصة باسترياد اخلضروات والفواكه الطازجة.
 .4ب ون تكون شحنة اخلض روات والفواك ه الطازج ة املنتج ة مس توفية جلمي ع
متطلبات اإلنتاج النباتي.
 .5حيق للوزارة وكذلك هيئة الغذاء وال دواء س حب عين ات م ن الش حنة يف منف ذ
الدخول وإخضاعها للفحوصات يف املخت ات املعتمدة داخ وو خ ارج اململك ة
اليت حتددها الوزارة وو اهليئة.
 .6ب ون تكون الشحنة خالية من متبقيات املبيدات وو ضمن احلدود املسموح
بها وفقاً للمعاخري املعتمدة لدى اهليئة العامة للغذاء والدواء.
سابعاً :شروط السماح بدخول شحنة (اخلضروات والفواكه) املستوردة للمملكة:
 .1ون تك ون الش حنة مس توفية ملتطلب ات األنظم ة والتعليم ات والل وائح الفني ة
واملواصفات واالشرتاطات املعتمدة من الوزارة واجلهات احلكومية ذات العالقة.
 .2ون خ ت إدخ ال الش حنة للمملك ة م ن خ الل نقط ة ال دخول املُح ددة يف إذن
االسترياد.
 .3ال مينح املستورد إذن استرياد ،إذا مل خسبق للمستورد احلص ول عل ى ت رخيص
استرياد صادر من الوكي .
 .4ون تت إجراءات استرياد الشحنة وفقاً ألحكام قانون احلجر الزراعي لدول جمل س
التع اون ل دول اخلل يج العربي ة والئحت ه التنفيذخ ة وم ا تض منته ه ذه الش روط
والضوابط ،ويف حال ثبت خمالفة املستورد لذلك ،وو ثبوت إص ابة الش حنة بآف ة
معروفة وو غري معروفة ،فال خت تفرخغ الشحنة ،وإخطار املس تورد كتاب ة برفض ها
وحتدخ د ف رتة إلخراجه ا م ن اململك ة ،ويف ح ال ع دم إخراجه ا خ الل الف رتة
احملددة خت إتالفها وفقاً لإلجراءات الواردة يف الفقرة ( )4من املادة ( )15م ن
الالئحة التنفيذخة للنظام املشار إليه ،دون حتم الوزارة وخة مسؤولية مادخة ااه
الغري.
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 .5ال خُس مح ب دخول وي ش حنة تص إىل نقط ة ال دخول بع د انته اء م دة إذن
االسترياد ،و وز للوكي متدخ د الرتخ يص مل دة ال تزخ د ع ن ( )3وخ ام م ن
تارخ انتهاء مدته األصلية.
 .6يف حال ظهور ومراض وبائية يف بلد التصدخر قب انطالق الشحنة منه ،فيُعد إذن
االسترياد مُلغي.
 .7تق وم ال وزارة ب التحقق م ن الكمي ات املس توردة وف ق اذن االس ترياد ال ذي مت
إصداره ،و ب على املستورد اإلفصاح عن مجيع املنتجات النباتية املس توردة
فور وصوهلا إىل نقطة الدخول.
واهلل املوفق،،،
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