
 

 

 تعلٌمات الحجر النباتً 

 2003( لسنة  2ز/  تعلٌمات رقم )

  

 2002( لسنة  44( من قانون الزراعة رقم ) 26،23،22صادرة بموجب المواد )

  

 (1المادة )

بعد ثالثٌن ٌوماً من   وٌعمل بها 2003تسمى هذه التعلٌمات " تعلٌمات الحجر النباتً لسنة 
 0تارٌخ نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة

 (2المادة )

 2003( لسنة  44مع مراعاة التعرٌفات الواردة فً المادة الثانٌة من قانون الزراعة رقم ) 
وألؼراض هذه التعلٌمات ٌكون للعبارات والكلمات التالٌة المعانً المخصصة لها أدناه ما لم 

 0ٌنة على ؼٌر ذلكتدل القر

  

 مدٌرٌة الوقاٌة النباتٌة فً الوزارة المدٌرٌة

 مدٌر مدٌرٌة الوقاٌة النباتٌة فً الوزارة المدٌر

  

مركز الحجر الصحً الزراعً المعتمد من الوزارة فً  المركز الزراعً
جمركً تقع على حدود المملكة أو فً داخلها بؽرض مركز أي

المعرفة بهذه التعلٌمات المستورد التحقق من سالمة اإلرسالٌات 
منها والمصدر والمار عبر أراضً المملكة لدولة أخرى 

 0)الترانزٌت(

  

أي شحنة من النباتات أو المنتجات النباتٌة أو من المواد البدٌلة  اإلرسالٌة
لحماٌة النباتات أو من الحشرات المستخدمة لؽاٌات تلقٌح النباتات 

 عبر أراضً المملكةمستوردة أو مصدرة أو مارة 

الفحص الحسً الظاهري ألي إرسالٌة مستوردة أو مصدرة أو  المعاٌنة
مارة عبر أراضً المملكة للتؤكد من خلوها من اآلفات الحجرٌة 

 0ومن توافقها مع تدابٌر الصحة النباتٌة

  

المواد البدٌله لحماٌة 
  النباتات

تستخدم   ة التًالمواد والكائنات الحٌة النافعة واألحٌاء الدقٌق
 0لحماٌة النباتات من اآلفات ومن الكائنات الحٌة الضارة

  

رئٌس المركزالزراعً أو مسإول الحجر النباتً فً  الموظؾ المختص
المركزالزراعً الذي ٌقع فً النقطة الجمركٌة وتشمل كذلك أي 

موظؾ من موظفً الوزارة مفوض خطٌاً بتنفٌذ أي حكم من أحكام 
 0هذه التعلٌمات

هً اآلفة الضارة إقتصادٌاً وؼٌر المسجلة فً الدولة المستوردة  اآلفة الحجرٌة
أو مسجلة فً مناطق محددة وٌتم السٌطرة علٌها ومقاومتها من 

الجهات الرسمٌة فً هذه الدولة وٌخشى من إنتقالها لدولة 
 0أخرى



 

 

النموذجٌة التً هً الشهادة المعدة والمعتمدة وفقاً للشهادات  الشهادة الصحٌة
 0نصت علٌها اإلتفاقٌات الدولٌة لوقاٌة النبات

  

  

  

 (3المادة )

تطبق إجراءات الحجر النباتً المنصوص علٌها فً هذه التعلٌمات على أنواع النباتات  -أ 
والمنتجات النباتٌة التً تحددها القرارات الصادرة بهذا الشؤن وتكون كل إرسالٌة مصدرة منها 

أو عابرة ألراضً المملكة خاضعة لهذه اإلجراءات بما فً ذلك ما ٌكون منها أو مستوردة 
 0برفقة المسافرٌن

ال ٌجوز ألي سلطة جمركٌة فً المنافذ الحدودٌة وفً أي موقع آخر داخل المملكة بما فً -ب
ذلك مراكز البرٌد الحكومً أو الخاص إجازة التخلٌص على أي إرسالٌة مستوردة أو السماح 

 0أي إرسالٌة مصدرة إال بعد إجازتها من الموظؾ المختصبإخراج 

  

 (4المادة )

  

ٌحظر إدخال أي مادة من المواد المنصوص علٌها فً الفقرة )أ( من هذه المادة إلى المملكة 
وال ٌتم التخلٌص جمركٌاً على أي إرسالٌة منها وٌعاد تصدٌرها خالل ثالثة أٌام من تارٌخ 

حالة تخلؾ أو إمتناع المستورد أو وكٌله عن إعادتها خالل هذه  وصولها لنقطة العبور، وفً
المهلة ٌتم إتالفها على نفقة صاحبها دون أي تعوٌض، كما ٌجوز إتالفها فوراً إذا كان بقائها 

 -فً نقطة العبور لحٌن إعادة تصدٌرها قد ٌسبب ضرراً للمزروعات المحلٌة:

 0لمصنعةالتربة واألسمدة العضوٌة الطبٌعٌة ؼٌر ا01-أ

 0النباتات المحفوظة جذورها بالتربة أو باألسمدة العضوٌة الطبٌعٌة ؼٌر المصنعة أو بكلٌهما02

 اآلفات الزراعٌة الحٌة فً أي طور من أطوار حٌاتها بإستثناء المواد البدٌلة لحماٌة النبات03

  

والطائرات فضالت النباتات وفضالت المنتجات النباتٌة المتبقٌة من إستهالك البواخر 04
ووسائط النقل البري الدولً وإذا ما تم لظروؾ إستثنائٌة إنزالها على أراضً المملكة ٌجب 

حرقها مباشرة فً نقطة العبور بإشراؾ الموظؾ المختص وبالتعاون مع السلطات 
 وعلى نفقة المستورد. الجمركٌة

 0الضارة بالنباتمستنبتات البكتٌرٌا والفطرٌات والفٌروسات والطحالب والكائنات 05

ٌستثنى من أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة ما ٌستورد ألؼراض البحث العلمً شرٌطة  -ب
الحصول على إذن مسبق من المدٌرٌة على أن ٌتم إدخالها ونقلها وفقاً للشروط واإلحتٌاطات 

 0الوقائٌة التً تحددها الوزارة

  

 (5المادة )

  

 ه التعلٌمات :( من هذ6مع مراعاة أحكام المادة )

ٌجب أن ٌصاحب أي إرسالٌة مستوردة شهادة صحٌة زراعٌة صادرة عن السلطات  -أ
 0المختصة فً بلد المنشؤ ومعدة وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة

إذا كانت اإلرسالٌة المستوردة معاد تصدٌرها من دولة ؼٌر دولة المنشؤ ٌجب أن ٌصاحبها  -ب
لمعاد تصدٌرها وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة إضافة لصورة إلرسالٌات اخاصة با شهادة صحٌة زراعٌة

عن الشهادة الصحٌة الصادرة من بلد المنشؤ مصدقة من السلطات المختصة فً الدولة التً تم 
 0إعادة التصدٌر منها



 

 

إذا كانت اإلرسالٌة المصدرة معاد تصدٌرها ٌجب أن ٌصاحبها الشهادة الصحٌة الزراعٌة  -ج
اد تصدٌرها وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة إضافة لصورة عن الشهادة الصحٌة المعدة لإلرسالٌات المع

 0الصادرة من بلد المنشؤ مصدقة من المدٌرٌة

  

 (6المادة )

محررة باللؽة العربٌة أصلٌة و ٌجب أن تكون الشهادة الصحٌة الزراعٌة المصاحبة لإلرسالٌة
ن النموذج وأن تتضمن المعلومات أو اإلنجلٌزٌة مطبوعة أو مكتوبة بخط الٌد وبلون مؽاٌر للو

 -األساسٌة التالٌة :

 0الرقم المتسلسل للشهادة    

 0الجهة الحكومٌة المختصة التً قامت بإصدار الشهادة والخاتم الرسمً لها    

 0الفحص   إسم الموظؾ الذي قام بفحص اإلرسالٌة المصدرة وتوقٌعه وتارٌخ    

 0التصدٌربلد المنشؤ أو بلد إعادة     

 0إسم المصدر وعنوانه    

 0إسم المستورد وعنوانه    

 0واإلسم العلمً أو التجاري وصؾ البضاعة من حٌث النوع واإلسم الدارج    

كمية البضاعة بالوزن أو العذد أو الحجم حسب مقتضى الحال ويستحسه إستخذام وحذات   

 0القياس المترية في تحذيذ الوزن والحجم

 0العالمات الممٌزة للبضاعة    

 0جو -بحر  -بر  -طرٌقة الشحن     

 نقطة الخروج )من البلد المصدر(.    

 0نقطة الدخول إلى البلد المستورد    

المعلومات اإلضافٌة التً ٌتوجب إدراجها ضمن الشهادة الصحٌة لمنتج معٌن من بلد معٌن     
 سالٌة واردة للمملكة قرارات تصدر لهذه الؽاٌة.وٌحدد المعلومات اإلضافٌة الخاصة بؤي إر

 الدول التً ستمر منها البضاعة عن طرٌق الترانزٌت إن وجدت.    

  

 (7المادة )

ال ٌجوزإدخال أي إرسالٌة مستوردة من األشتال والؽراس إلى المملكة أو تصدٌرها منها اال  -أ 
اإلستٌراد أو فً رخصة التصدٌر حسب من المنفذ الحدودي الذي ٌتم تحدٌده فً رخصة 

 0مقتضى الحال

ٌتم إدخال إرسالٌات المنتجات النباتٌة والمواد البدٌلة لحماٌة النباتات المستوردة إلى  -ب
 0المملكة أو تصدٌرها منها عبرالمنافذ الحدودٌة المعتمدة

  

 (8المادة )

إرسالٌة تخضع إلجراءات  على السلطات الجمركٌة أو على المستورد أو وكٌله عند وصول أي
الحجر النباتً إشعار الموظؾ المختص فً المركز الزراعً بذلك وتزوٌده بالوثائق والبٌانات 

الخاصة باإلرسالٌة كالشهادات الصحٌة الزراعٌة وشهادة المنشؤ والفاتورة وكذلك رخصة 
 0ٌرادهااإلستٌراد إذا كانت اإلرسالٌة من المواد التً ٌتوجب الحصول على رخصة إلست

  

 (9المادة)

ٌتولى الموظؾ المختص فً المركز الزراعً تدقٌق الوثائق المصاحبة لإلرسالٌة  -أ 
 0المستوردة للتؤكد من أن الوثائق المنصوص علٌها فً هذه التعلٌمات معتمدة ومكتملة

 ال تقبل الشهادة الصحٌة الزراعٌة المصاحبة لإلرسالٌة المستوردة إذا تبٌن أنها محررة -ب
 0بتارٌخ ٌسبق تارٌخ شحن اإلرسالٌة بالمدة المحددة أدناه حسب مقتضى الحال



 

 

 0خمسة عشر ٌوماً إذا كانت اإلرسالٌة من التقاوي أو األشتال أو الؽراس -1

 0واحد وعشرون ٌوماً إذا كانت اإلرسالٌة من البذور -2

 0سبعة أٌام إذا كانت اإلرسالٌة من المنتجات النباتٌة األخرى -3

تعتبر الشهادة الصحٌة الزراعٌة المصاحبة لإلرسالٌة المستوردة ؼٌر معتمدة أو ؼٌر  -ج
 -صحٌحة أو مزورة وال ٌجوز إعتمادها فً أي من الحاالت التالٌة :

إذا كانت على نموذج ؼٌر معتمد أو تم إصدارها من شخص ؼٌرمعتمد أو إذا كانت خالٌة -1
إذا كانت ال تحمل الخاتم الرسمً للجهة التً  من إسم وتوقٌع الموظؾ المفوض بالتوقٌع أو

 0أصدرتها أو ؼٌر معتمدة أو ؼٌر مصدقة من الجهات المختصة فً بلد المنشؤ

( من هذه التعلٌمات أو 6إذا لم تتضمن أي من المعلومات المنصوص علٌها فً المادة )-2
 0كانت المعلومات الواردة فٌها ؼٌر مكتملة

ادة منتهٌة وفقاً لتعلٌمات الحجر البٌطري أو الحجر النباتً إذا كانت مدة صالحٌة الشه-3
 0سارٌة المفعول

 0محتواها    إذا كان بها كشط أو شطب أو تم إجراء تؽٌٌر أوتعدٌل على-4
إذا كانت المعلومات المدونة فٌها متضاربة أو مؽلوطة أو بها كلمات أو عبارات ال تتفق -5

 0والمضمون

  

 (10المادة)

التدقٌق أن الوثائق المصاحبة لإلرسالٌة المستوردة ؼٌر معتمدة أوؼٌر كاملة أو  إذا تبٌن من
تنقصها معلومات أساسٌة ال ٌتم معاٌنة اإلرسالٌة وال تستكمل إجراءات التخلٌص علٌها وٌلزم 
المستورد بإعادة تصدٌر اإلرسالٌة خالل المدة التً ٌحددها الوزٌر وإذا تعذر إعادة تصدٌرها 

 ن من ذلك ٌتم إتالؾ اإلرسالٌة على نفقة المستورد ودون تعوٌض.أو لم ٌتمك

  

 (11المادة)

ٌتم معاٌنة اإلرسالٌات المستوردة التً ٌتوجب معاٌنتها وفق القرارات الصادرة بهذا الشؤن  -أ
 0فً المركز الزراعً فً نقطة العبور 

تصدٌر   عبور التً سٌتمٌتم معاٌنة اإلرسالٌات المصدرة فً المركز الزراعً فً نقطة ال -ب 
 اإلرسالٌة منها وٌتم فٌه إصدار الشهادة الصحٌة التً ستصاحبها.

للموظؾ المختص فً منفذ العبور تحوٌل أي إرسالٌة مستوردة إلى المركز الزراعً فً  -ج
جمرك عمان إلستكمال إجراءات المعاٌنة والتخلٌص علٌها بناء على طلب المستورد إال إذا 

 0صحٌة تحول دون ذلك كان هناك أسباب

على السلطات الجمركٌة فً المراكز الجمركٌة على الحدود أو فً داخل المملكة التً ال  -د
ٌوجد فٌها مراكز زراعٌة عدم التخلٌص على أي إرسالٌة مستوردة وتحوٌلها إلى أقرب نقطة 

ا عدم جمركٌة ٌتوفر بها مركز زراعً إلستكمال إجراءات الحجر النباتً علٌها كما علٌه
السماح بإخراج أي إرسالٌة مصدرة إذا لم تصاحبها الوثائق التً تإكد خضوعها إلجراءات 

 0الحجر النباتً فً مركز زراعً معتمد

  

 (12المادة)

إذا كانت الوثائق المصاحبة لإلرسالٌة المستوردة مكتملة ٌقوم الموظؾ المختص فً المركز 
له أخذ عٌنات منها ألؼراض الفحص المخبري الزراعً بالكشؾ على اإلرسالٌة ومعاٌنتها و

مع مراعاة  0إذا اشتبه بوجود آفات أو إذا كانت طبٌعتها أو أؼراض إستهالكها تستدعً ذلك
 ما ٌلً:

إذا تبٌن نتٌجة المعاٌنة بؤن اإلرسالٌة خالٌة من اآلفات المحظورة أو خالٌة من اآلفات التً  -أ
أي أعراض مرضٌة وال تستدعً طبٌعة أو أؼراض  ٌتعذر القضاء علٌها بالتعقٌم وخالٌة من



 

 

استهالكها فحصها مخبرٌاً للتؤكد من خلوها من اآلفات أو من الملوثات تستكمل إجراءات 
 0التخلٌص علٌها بعد إجازتها من الموظؾ المختص

إذا تبٌن نتٌجة المعاٌنة بؤن اإلرسالٌة خالٌة من اآلفات ومن أي أعراض مرضٌة ٌمكن  -ب
بالعٌن المجردة اال أن طبٌعتها أو أؼراض استهالكها تستوجب فحصها مخبرٌاً  مالحظتهما

للتؤكد من خلوها من اآلفات التً ال ٌمكن مالحظتها بالعٌن المجردة أو من الملوثات ٌجوز 
للموظؾ المختص أن ٌسمح بإخراج اإلرسالٌة من الساحة الجمركٌة إلى مستودعات 

و من وكٌل التخلٌص بعدم التصرؾ بها بؤي شكل من منه أ جمركً المستورد مقابل تعهد
 0األشكال لحٌن ظهور نتٌجة الفحوص المخبرٌة

  

 (13المادة )

إذا تبٌن نتٌجة الفحص المخبري بؤن اإلرسالٌة سلٌمة وخالٌة من اآلفات المحظورة ومن  -أ
 0الملوثات ٌجاز التخلٌص علٌها جمركٌاً 

المخبري بؤن اإلرسالٌة مصابة بآفة من اآلفات الحجرٌة إذا تبٌن نتٌجة المعاٌنة أو الفحص -ب
أو بآفة ال ٌمكن القضاء علٌها بالتعقٌم أو بآفة ٌتعذر تشخٌصها ٌلزم المستورد بإعادة 

 0( من هذه التعلٌمات10تصدٌرها إلى بلد المنشؤ وإذا تعذر ذلك تطبق علٌها أحكام المادة )

  

 (14المادة )

رسالٌة أو لفحصها مخبرٌاً بؤنها مصابة بآفة من اآلفات الموجودة إذا تبٌن نتٌجة لمعاٌنة اإل
( ساعة 48فً المملكة وٌمكن القضاء علٌها بالتعقٌم على المستورد تقدٌمها للتعقٌم خالل )

من ساعة تبلٌؽه أو تبلٌػ وكٌل التخلٌص وإذا وجد الموظؾ المختص أن بقائها هذه المدة 
لٌة بالخطر علٌه األمر بتقدٌمها فوراً للتعقٌم وعلى دون تعقٌم قد ٌهدد المزروعات المح

المستورد اإللتزام بذلك ودون إبطاء وفً حالة إمتناعه أو تخلفه ٌتم إتالفها على نفقته ودون 
 0تعوٌض

  

 (15المادة )

إذا تقرر بعد المعاٌنة أو الفحص المخبري تعقٌم اإلرسالٌة المستوردة عن طرٌق منفذ حدودي 
و معدات تصلح أو تكفً لتعقٌمها، على الموظؾ المختص األمر بتحوٌلها إلى لٌس فٌه مكان أ

 0أقرب مركز زراعً تتوفر فٌه اإلمكانٌات والوسائل الالزمة لعملٌة التعقٌم

  

 (16المادة )

إذا كانت حالة اإلرسالٌة المستوردة تستدعً تعقٌمها ولم ٌكن هناك موانع أخرى تحول دون 
ركٌة أو أن إخراجها دون تعقٌم ال ٌشكل خطورة مباشرة على إخراجها من الساحة الجم

المزروعات وكان من الممكن تعقٌمها فً مستودعات المستورد للموظؾ المختص إن ٌسمح 
بنقلها إلى مستودعات المستورد بعد أن ٌقدم تعهداً جمركٌاً بعدم التصرؾ بها اال بعد تعقٌمها 

جوز إتمام إجراءات التخلٌص علٌها إال إذا أبرز بإشراؾ الموظؾ المختص أو من ٌنٌبه وال ٌ
 0المستورد شهادة من المركز الزراعً تثبت ذلك

  

 (17المادة )

تتم عملٌة التعقٌم لإلرسالٌات المستوردة والمصدرة بالطرق والوسائل والمواد التً تقررها -أ
لفحص المخبري المدٌرٌة وفقاً للتوصٌات الدولٌة وتستوفً علٌها وعلى عملٌة المعاٌنة وا
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ٌتعهد المستورد بعدم تحمٌل الوزارة أي خسارة أو ضرر قد ٌلحق باإلرسالٌة نتٌجة لعملٌة  -ب
 0التعقٌم كما وٌلزم بكافة النفقات اإلضافٌة كؤجور النقل والتحمٌل والتنزٌل



 

 

  

 (18المادة )

اإلرسالٌات المصدرة والمعاد تصدٌرها بطلب من المصدر أو إذا كانت الدولة ٌتم تعقٌم 
المستوردة تشترط ذلك وعلى الموظؾ المختص تزوٌد اإلرسالٌة بالشهادة الصحٌة الزراعٌة 

 0المعتمدة

  

 (19المادة )

ل على المستورد نقل اإلرسالٌة التً أجٌز إخراجها بعد أن تم تعقٌمها من المركز الزراعً خال
( ساعة من إنتهاء عملٌة التعقٌم وفً خالؾ ذلك ٌتم تحوٌلها إلى السلطات الجمركٌة 24)

 0لإلحتفاظ بها كؤمانة وٌلزم المستورد بالنفقات اإلضافٌة وٌتحمل الخسارة التً قد تلحق به

 (20المادة )

دة وخالٌة ٌجب أن تكون مواد التعبئة والتؽلٌؾ المستعملة فً توضٌب اإلرسالٌات النباتٌة جدٌ
من اآلفات وتحدد أنواع المواد المسموح بإستخدامها لهذا الؽرض بقرارات تصدر لهذه الؽاٌة 

 0وفقاً للتوصٌات الدولٌة

  

  

 (21المادة )

ٌحظر إدخال أي إرسالٌة إذا تبٌن لسبب صحً طارىء أن دخولها إلى المملكة سٌشكل  -أ
 -ذلك ما ٌلً حسب مقتضى الحال:خطراً على المزروعات المحلٌة على أن ٌراعى فً 

 0نشر قرار الحظر فً صحٌفتٌن محلٌتٌن ٌومٌتٌن01
ٌبلػ المستورد قرار الحظر فور إتخاذه بالهاتؾ إذا كانت اإلرسالٌة من المواد التً ٌتوجب 02

الحصول على رخصة أو إذن خاص إلستٌرادها كما ٌتم إرسال القرار إلٌه بالبرٌد المسجل على 
 على طلب اإلستٌراد المقدم منه وٌعتبر ذلك كافٌاً لعلمه. عنوانه المثبت

إذا تم شحن أي إرسالٌة مستوردة من المواد التً حظر إدخالها للمملكة وفقاً ألحكام الفقرة -ب
)أ( من هذه المادة قبل صدور قرار الحظر أو وصلت المنفذ الحدودي ال ٌسمح بالتخلٌص 

تحددها الوزارة وفً حالة إمتناع المستورد عن ذلك أو علٌها وٌعاد تصدٌرها خالل المدة التً 
 0توانٌه ٌتم إتالفها فً مركز العبور على نفقة المستورد ودون أي تعوٌض

  

 (22المادة )

ٌجوز إدخال الكائنات الحٌة النافعة واألحٌاء الدقٌقة التً لها القدرة على التكاثر الذاتً 
الفطرٌة والبكتٌرٌة( وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة )كالمتطفالت، والمفترسات، والممرضات 

واإلشتراطات المحلٌة بؽرض إستخدامها بؤعمال المكافحة الحٌوٌة فً البٌئة المحلٌة وال ٌتم 
 0تسلٌمها للمستورد بعد إستكمال إجراءات التخلٌص علٌها إال بإذن خاص من المدٌرٌة

  

 (23المادة )

إلى خارج المملكة إال إذا كانت مصحوبة بشهادة  ال ٌجوز تصدٌر نباتات أو منتجات نباتٌة
الدولة المستوردة بإستٌرادها دون   صحٌة زراعٌة وٌستثنى من ذلك اإلرسالٌات التً تسمح

 0شهادة صحٌة

  

 (24المادة )

اإلرسالٌات التً تدخل المملكة وٌتم إنزالها فً المناطق الحرة تطبق علٌها اإلجراءات 
زراعً فً المنطقة الحرة   علٌمات وفً حالة عدم وجود مركز المنصوص علٌها فً هذه الت



 

 

التً تم إدخال اإلرسالٌة إلٌها على السلطات الجمركٌة فً هذه المنطقة إبالغ مدٌر الزراعة 
 0الذي تقع المنطقة الحرة ضمن إختصاصه اإلداري لتنفٌذ إجراءات الحجر النباتً

  

 (25المادة )

كز العبور بؤن اإلرسالٌة المراد تصدٌرها تحمل آفة ٌمكن إذا اشتبه الموظؾ المختص فً مر
القضاء علٌها بالتعقٌم علٌه األمر بتعقٌمها وفق إجراءات التعقٌم المتبعة وإصدار الشهادة 

 0الصحٌة الزراعٌة الخاصة بها بعد ذلك

  

 (26المادة )

الداخلً وال تخضع أي منطقة داخل المملكة تصاب بآفة خطرة إلى إجراءات الحجر النباتً 
ٌسمح بخروج نباتات منها خاصة الؽراس واألشتال والنباتات العائلة لهذه اآلفة وعلى 

مدٌرٌات الزراعة المعنٌة إتخاذ كافة اإلحتٌاطات الضرورٌة لمنع تسرب اآلفة وإنتشارها 
 0خارج المنطقة الموبإة وعلٌها اإلستعانة باألجهزة األمنٌة إذا دعت الحاجة لذلك

  

  

 (27المادة)

ال ٌسمح بدخول اإلرسالٌات المارة بطرٌق الترانزٌت للمملكة إال إذا كانت مشحونة بواسطة  -أ
نقل مقفلة أو مؽطاه بؤحكام وضمن عبوات محكمة اإلؼالق تمنع تسرب أي آفة نباتٌة ألراضً 

ما المملكة وعلى الموظؾ المختص فً نقطة الدخول التؤكد من ختم واسطة النقل بالرصاص ك
الٌجوز فتحها أثناء مرورها بؤراضً المملكة إال فً مركز الخروج الذي ستعبره اإلرسالٌة 
لخارج المملكة إذا رأت السلطات المختصة ذلك على أن ٌتم ذلك بمعرفة ومشاركة الموظؾ 

 0المختص

ٌحظر إدخال أي إرسالٌة مارة بطرٌق الترانزٌت عبر أراضً المملكة إذا كانت قادمة من  -ب
لة أو منطقة موبإة وتعاد من مركز الدخول إلى مصدرها أو ٌتم إتالفها بإشراؾ أجهزة دو

 0الوزارة وعلى نفقة المالك ودون أي تعوٌض

  

 (28المادة )

إذا تم ألي سبب من األسباب فتح اإلرسالٌة المارة بطرٌق الترانزٌت فً مركز الدخول تصبح 
وكافة اإلجراءات المنصوص علٌها فً هذه اإلرسالٌة خاضعة إلجراءات الفحص والمعاٌنة 

 0التعلٌمات

  

 (29المادة )

إذا تم ألي سبب من األسباب إنزال اإلرسالٌة النباتٌة المارة بطرٌق الترانزٌت فً أراضً 
المملكة بعد خروجها من مركز الدخول ٌتم معاملتها على أنها إرسالٌة مستوردة وتطبق علٌها 

 0وص علٌها فً هذه التعلٌماتإجراءات الحجر النباتً المنص

  

 (30المادة )

ألؼراض الفحص المخبري ٌتم أخذ عٌنة ممثلة لإلرسالٌة من قبل الموظؾ المختص فً 
المركز الزراعً وفقاً لتعلٌمات أخذ العٌنات وٌتم تؤمٌنها للمختبر المختص بعبوة محكمة 

 0داإلؼالق ومختومة بالخاتم الرسمً للمركز وبموجب النموذج المعتم

  

 (31المادة )



 

 

إذا تقرر إتالؾ إرسالٌة نباتٌة مستوردة أو مصدرة أو مارة بطرٌق الترانزٌت تشكل لجنة 
مكونة من موظؾ الوزارة المختص فً المركز الزراعً ومندوب عن السلطات الجمركٌة 

المعنٌة وبحضور صاحب اإلرسالٌة أو وكٌله لإلشراؾ على عملٌة اإلتالؾ أو التحوٌل على أن 
نظم ضبط بواقعه اإلتالؾ مبٌناً فٌه المعلومات المتعلقة باإلرسالٌة واألسباب التً دعت ٌ

إلتالفها تسلم نسخة منه لصاحب العالقة وال ٌمنع تخلؾ المستورد أو وكٌله عن حضـور 
 0عملٌـة اإلتالؾ من إتمامها على أن ٌكون قد تم اخطاره أو اخطار وكٌله بذلك

  

 (32المادة )

ب من المدٌر تحدٌد اآلفات الحجرٌة المشار إلٌها فً هذه التعلٌمات بقرارات تصدر ٌتم وبتنسٌ
 0لهذه الؽاٌة

  

 (33المادة )

تستوفً بدالت الخدمات التً تقدمها الوزارة وفقاً لهذه التعلٌمات كما هً محددة فً القرار 
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