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 تنويه: 

يحرص المركز على تحديث المعلومات االرشادية الواردة بهذا الدليل بصورة دورية، ولكن يبقى على مستخدم  
هذا الدليل التأكد من المعلومات الواردة فيه بالرجوع الى مصادر تلك المعلومات، وأي اعتماد من قبل 

ة المباشرة، وال يتحمل المركز المستخدم على المعلومات الموجودة في الدليل يقع تحت مسؤوليته الشخصي
 مسؤولية القرارات واألنشطة التجارية التي يمارسها مستخدم هذا الدليل. 

 

 مقدمــة  البند األول 
 

 ،،، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،،،وبعد العالمين ربالحمد هللا 

ــ بالموافقة29/9/1432) وتاريخ  42649رقم (  لكريما  األمر السـامي إلى  إشـارة على تأسـيس "المركز الوطني للنخيل   هـــ
ــعودـية ـبالتـعاون مع وزارة  لـ " وفـقًا لوالتمور ــكـلة بمجلس الغرف السـ البيـئة  دراســـة المـعدة من قـبل اللجـنة المشـ

ــا  والمياه والزراعة، ــتهدف من إنشـ ــدير التمور بال  دعم أهمهاه عدة أهداف  ئوالذي يسـ ــويق وتصـ  والخارج،داخل تسـ
يسعى إلى دعم فإن المركز  لذا  الغذائي.  وأن تكون التمور مصدر أساسي لألمن   للتمور،وتشجيع الصناعة الوطنية  

، إضـافة إلى وأسـهلوذلك بإتمام إجراءات عملية التصـدير بشـكل أيسـر   السـعودية،جهود منتجي ومصـدري التمور  
ــادرات من التمور   ــتهداف دول متعددة لزيادة حجم الصـ ــعودية،اسـ ــدر األول عالميا   السـ وأن تكون المملكة المصـ

ل والتمور  للتمور.   ــعى المركز الوطني للنخـي ام    إلىوهـذا مـا يسـ إذن اهللا في األـي التعـاون مع تحقيقـه ـب القـادمـة ـب
 نا في قطاع التمور والجهات ذات العالقة.ئشركا

ث أن التصـدير له منافع كبيرة لالقتصـاد الوطني، كما أن له عوائد كبيرة للتجار ولها دور كبير في تنمية وتعدد وحي
توثيق إجراءات صادرات التمور السعودية    إلىومن خالل هذه الوثيقة يسعى المركز   مصادر الدخل للمنشأة. وعليه،

 السعودية.دعم وتسهيل إجراءات تصدير التمور العمل مع كافة الجهات ذات العالقة لولألسواق الدولية 
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 تعاريف  البند الثاني

 

 الشروط والضوابط واإلجراءات الخاصة بالتصدير لدى الجمارك السعودية. دليل اإلجراءات الجمركية

ــدر من وزارة التجارة  شهادة المنشأ  ــديرها وتص ــلع المراد تص ــأ الس هي وثيقة خطية تبين منش
 واالستثمار.

ل الوكيل المالحي (الشحن) ل  يمـث ة  المالحي  الوكـي اـب اإلـن ك  خطوط  ـب ة  في  المالحـة وذـل ــؤولـي ة  مسـ اوـل  مـن
ــائع، ــحن ،وكافة  البضـ ــتندات الشـ ــحن  أمور  ومسـ ــة  الشـ ــدّر، في  الخاصـ  بالمصـ

ــيق  ذلـك  في  بمـا  الموانئ، ــرعـة  ذات العالقـة  الجهـات  مع  التنسـ  وكفـاءة   بسـ
 .مطلوبة

وتصدر من وزارة شهادة توضح بأن المنتجات الزراعية خالية من اآلفات واألمراض   النباتية شهادة الصحة 
 .البيئة والمياه والزراعة

شهادة سالمة منتجات  
 التمور من متبقيات المبيدات 

ــدر من المركز  ــبة متبقيات المبيدات في التمور وتص ــح نس وثيقة الكترونية توض
 مختبرات آيداك. الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع

 شهادة تمنح للمصانع من قبل هيئة الغذاء والدواء للتمور المصنعة. شهادة صالحية التصدير 

 تعليب. أو تصنيع، تغليف لعملية تخضع جميع منتجات التمور التي التمور المصنعة

 التمور الغير مصنعة 

 المخلص الجمركي

 بعمليات تصنيعية. التمور الخام والفلة والتي لم تمر  

  ألداء السعودية  الجمارك قبل األفراد من الجمركيين للمخلصين الترخيص يتم
  المخلص أن يحصل ويجب المنشأة، عن نيابة الجمركي  إجراءات التخليص

الشحن    مستندات إلى باإلضافة المنشأة،  رسمي من تفويض على الجمركي
    أن تختار المهم من  فإنه ذلك، على التخليص، فضلًا إجراءات  الستكمال

  حيث  منه، الذي تصدر الميناء في بالعمل له مرخص  جمركي المنشأة مخلص
المخلص  أن  من التأكد المنشأة على يتعين كما .مختلف ترخيص  ميناء لكل أن

  بعض أن  حيث الجمركي للتصدير، بإجراءات التخليص دراية على الجمركي
 التخليص الجمركي خدمات توفير على عملهم الجمركيين يقتصر المخلصين

 .فقط للواردات
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 الجهات المساهمة في عمليات التصدير في المملكة العربية السعودية  لث البند الثا
 

 الجهات الحكومية: 

 

 الجهات الخاصة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة التجارة واالستثمار هيئة الغذاء والدواء

الجمارك السعودية مجلس الغرف التجارية هيئة تنمية الصادرات 
السعودية

المصدر )الشحن( وكيل المالحة  شهادات اضافية من 
جهات خاصة

وسيط الشحن المخلص الجمركي
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 دليل اإلجراءات الجمركية رابع البند ال
 

   الضوابط أوال:

 م البند 

  المنتج  نوع مع تتوافق  التي التجارية األنشطة» يشمل تجاري سجل على المنشأة تحصل أن يجب
 في نشاطها يكون أن عليها التمور فيتعين تصدير  ما منشأة أرادت إذا: فمثلًا . تصديره سيتم الذي

 .  تصديرها أو  التمور صناعة على التجاري مشتملًا السجل

1 

 رقم على للحصول السعودية  للجمارك  التجاري السجل  تقديم الجدد المصدرين على يتعين
 .واحدة فقط مرة اإلجراء  هذا عمل ويتم  بالمصدِّر، الجماركالخاص

2 

 3 .المصدَّرة المنتجات كافة على المنشأ توضح بلد  المحو أو  للنزع قابلة غير الصقات  تثبيت يجب

 من الجمركي التخليص إجراءات  بانهاء للقيام الجمارك  مخلصي احد تفويض المصدرين على يجب
 . االلكتروني  خالل التفويض

4 

 تصدير شحنة لكل التجارية ) الفاتورة بيان الشحن، التعبئة، ( بيان الشحن  مستندات تقديم يجب
 في الموقع الخاص بالجمارك )    التصدير مستندات  عن التفاصيل من (مزيد للجمارك

5 

  (مستندات بالشحنة  عالقة ذات مستندات أي على االطالع  تطلب أن  السعودية  للجمارك يحق
 )إلخ.والمراسالت،.  الشحن، والعقود، 

6 

  والرخص الموافقات توفير  المصدر على يجب لذا خاصة،  إجراءات التصدير  منتجات بعض تتطلب
 المعنية الجهة  أو الوزارة المطلوبة من

7 

 

 التي تتعامل الجهات  إلى السعودية  الجمارك   تقدمه تأهيلي برنامجبرنامج   أطلقت  قد السعودية  الجمارك أن كما
  يساهم الذي  والخاص، العام القطاعين بين مفهوم الشراكة لتعزيز سعيًا التوريد،   أمن سلسلة لتأكيد معها

 التقيد  التزام، برنامج في المدرجين على المهم ومن .االستثمار   وتشجيع الوطني  االقتصاد  تنمية بدوره في
 المقررة، التفضيلية والمعاملة التسهيالت الجمركية اإلضافية على للحصول الرسمية باألنظمة والتعليمات

لبرنامج المشغل االقتصادي المعتمد والذي تم   المتبادل  االعتراف قوائم ضمن التأهل للدخول إلى باإلضافة
  تلك لدى المزايا  استفادتهم من  تبدأ العالمية، حيثتطبيقه لدى العديد من الدول األعضاء بمنظمة الجمارك  

 .الشأن  الخاصة بهذا االتفاقيات توقيع  عند الدول
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 الجمارك األجنبية  ثانيا:

 البند  م

 

  الجمارك بأنظمة  تام  اطالع على المنشأة  تكون  أن بد  ال السعودية، بالجمارك الخاصة اإلرشادات إلى باإلضافة
  ومن .آخر  إلى بلد من الخارجية واألسواق باالستيراد  الخاصة األنظمة تختلف حيث المستهدف، األجنبية، والسوق

 الشحنات رفض إلى يؤدي أو الشحن عملية يعيق قد بها وااللتزام األنظمة هذه معرفة عدم بأن  التنويه  المهم
 قبل من باالستيراد الخاصة المتطلبات  من التحقق  دائمًا األفضل من فإنه وبالتالي،.  األجنبية قبل الجمارك من

 على يتعين ذلك على وعالوة آلخر، وقت من تتغير قد المتطلبات  هذه أن  االعتبار في مع األخذ األجانب، المشترين
  لإللمام اإللكترونية، مواقعها زيارة  خالل من األجنبية الجهات التنظيمية أنظمة  من التأكد أيضًا  المنشأة

 .المُصدر بالمنتج  المتعلقة  بالمتطلبات
 

 م تعرفة الجمارك األجنبية 

 

جمارك    بتعرفة علم على يكون أن  المصدر على يجب األجنبية، بالجمارك الخاصة المتطلبات فهم إلى باإلضافة
 في  منتجاته بتصدير المتعلقة  التكاليف فهم في المُصدِّر  سيساعد وهذا  المُصٌدرة،  للمنتجات الوصول بلد

  بلد  في المنتج  تواجد مناسبة لمدى أخرى  واستراتيجيات التسعير، استراتيجية إعداد ثم ومن البلداألجنبي،
 لمركز اإللكتروني الموقع  زيارة يرجى الدول لمختلف الجمركية التعرفة حول المعلومات من ولمزيد .اإلستيراد

  : www.intracen.orgالدولي التجارة

 

 لألغذية والمشروبات المستندات المطلوبة للتصدير خامسالبند ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهادة المنشأ ةالفاتورة التجارية مختم
قائمة التعبئة باللغة 

العربية واالنجليزية 
مصدقة

شهادة صالحية تصدير 
للتمور المصنعة 

ومشتقاتها

شهادة االرساليات 
لصالحية التصدير الشهادة الصحية 

ن شهادة سالمة المنتج م
متبقات المبيدات شهادة حرية البيع
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 آلية استخراج الشهادات  سادس البند ال
 

  :وهي ملزمة ألي شحنة مصدرة من التمور أو مشتقاتها. ( تصدر الكترونيا ).   شهادة المنشأ
 lk http://co.mci.gov.sa   

 

 

 

 :ملزمة ألي شحنة مصدرة من التمور وتكون بعد اتمام جميع المتطلبات   شهادة الصحة النباتية
نافذ سواء الجوية أو البحرية أو البرية والخاصة بالمحجر  الخاصة بالتصدير و تعبأ وتسلم من الم 

 الزراعي.  

اصدار فاتورة الطلب 
تعبئة نموذج الطلب 

أ االلكتروني لشهادة المنش
الخاص بالدولة المصدر لها

استالم الشهادة الكترونيا

 البند  م

 الفاتورة التجارية.  1

 شهادات المنشأ.  2

 قائمة التعبئة بااللغتين العربية واالنجليزية .  3

 من المركز الوطني للنخيل والتمور.  شهادة سالمة منتجات التمور من متبقيات المبيدات 4

 النباتية. الصحةشهادة  5

 شهادة صالحية تصدير .  6

 شهادة االرساليات لصالحية التصدير. 7

 شهادة حرية البيع. 8

http://co.mci.gov.sa/
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 :لتمور المصنعة ومشتقاتها  ل ملزمة  وهي شهادة صالحية التصدير من الهيئة العامة للغذاء والدواء
 ، وتكون اجراءاتها كالتالي:https://tasdeer.sfda.gov.sa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f:  على الرابط التالي ، فقط

 

 

 

 

صورة من الفاتورة مختمة

شهادة المنشأ

عينة تسلم للمحجر أو بيان الحمولة
المنفذ

تعبئة نموذج طلب شهادة 
الصحة النباتية

الحصول على الموافقة 
.واستالم الشهادة

تعبئة نموذج الطلب 
االلكتروني في موقع 

قسم الرقابة على(الهيئة 
).األسواق المحلية

من قبل دراسة الطلب 
المختصين بالهيئة 

والتواصل مع المنشأة 
الغذائية حال وجود 

مالحظات

يقوم المفتش بإجراء 
الفحص وأخذ العينات 
لإلختبار ومن ثم إرسال 
ة  العينات للمختبرات الخاص

المخبرية

ش التأكد من نتائج التفتي
يل الميداني مع نتائج التحل

المخبري للعينة

يقوم الفريق بتقديم 
التقارير الى ادارة المعايير

.بالهيئة

اشعار المنشأة بقبول 
الطلب أو رفضه أو وجود 

.مالحظات على الطلب

تسديد المقابل المادي 
للشهادة

6اصدار الشهادة لمدة 
سنة/ أشهر

https://tasdeer.sfda.gov.sa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
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  تكون مرفقة مع شهادة  التصدير من الهيئة العامة للغذاء والدواء االرساليات لصالحيةشهادة :
 تصدر الكترونيا وقت طلبها.صالحية التصدير وتطلب للتمور المصنعة المصدرة أو مشتقاتها، 

 

  :وهي ملزمة للتصدير لدولة االمارات العربية المتحدة.  شهادة سالمة المنتج من متبقيات المبيدات 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

الحصول على 
الشهادة

طباعة االرسالية
ة من قبل المنشأ

ي بشكل الكترون
بعد تصديقها 

وختمها 
)24/7(الكترونيا 

طباعة نموذج 
طلب االرسالية 

الكترونيا

التواصل مع مختبرات 
أيداك وطلب الفحص

ارسال العينات 
للمختبر

تحليل العينات وارسال 
النتائج

الحصول على 
الشهادة
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  هي شهادة تطلب من بعض الدول وهي ليست ملزمة، غالبا يتم معرفة ذلك   : حرية البيعشهادة
 من خالل شركة الشحن أو المشتري. 

 

 

 

 

 

 

 

الدخول على موقع الهيئة للخدمات االلكترونية للرقابة على األسواق 
المحلية لقطاع الغذاء، 

https://old.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Pages/LMCES.aspx

منتجات / طباعة نموذج طلب إصدار شهادة حرية البيع لمنتج
غذائية مصنعة محليًا

.ساري الصالحيةالخاص بالمصنعإرفاق صورة السجل التجاري

ت ملف قائمة المنتجا+ ارفاق قرص مرن للبطاقات الغذائية للمنتجات
بصيغة الوورد

المنتجات / طباعة نموذج تعهد ابالغ الهيئة عن توقف بيع المنتج
المحددة في نموذج طلب اصدار شهادة حرية البيع

تقديم الطلب لدى أحد فروع الهيئة العامة للغذاء والدواء بكل 
)الرياض، الدمام، جدة(من

تسديد المقابل المالي

الحصول على الشهادة ومدتها سنة
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 أنواع شهادات المنشأ سابع البند ال
 

تختلف نماذج شهادات المنشأ بحسب البلد المصدر له، وكل نموذج موضح به الدول الخاصة به وهي 
 واالستثمار في الموقع االلكتروني والخدمات االلكترونية الخاصة بهم. موجودة لدى وزارة التجارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهي دول االتحاد األوروبي، ) A(شهادة المنشأ الخاصة للدول المذكورة بالنموذج 
ضمنة كندا، أستراليا، بيالروسيا، اليابان، نيوزيالند، النرويج، روسيا، سويسرا مت:( ودول

).ليتشتينستاين، تركيا، أمريكا

).A(شهادة المنشأ العامة للدول األجنبية الغير مذكورة بالنموذج 

شهادة المنشأ الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي

.شهادة المنشأ الخاصة بالدول العربية
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 كيف تصدر  ثامنالبند ال
 

 التالي يوضح ما هي أبرز المهام والمستندات المطلوبة من المصدر للتصدير:

 

 

 

ةاتمام عملية البيع واصدار الفاتورة التجارية وتصديقها من الغرفة التجاري

من خالل الموقع (اصدار شهادة المنشأ من وزارة التجارة واالستثمار 
االلكتروني لوزارة التجارة واالستثمار وتعبئة النموذج الخاص بالشحنة 

).المصدرة

ق ترف( اصدار شهادة الصحة النباتية من المنافذ الجوية او البحرية أو البرية 
نة من الفاتورة التجارية مصدقة وشهادة المنشأ وبيانات الحمولة وتسليم عي

.الشحنة لدى المحجر الزراعي الموجود بالمنافذ

استخراج شهادة صالحية التصدير من الهيئة العامة للغذاء والدواء وشهادة
للتمور المصنعة . االرساليات لصالحية التصدير كما هو موضح باألعلى

.ومشتقاتها فقط

في ( طلب فحص وشهادة سالمة منتج من متبقيات المبيدات من آيداك 
).حال كانت الشحنة مصدرة لالمارات فقط

وهي خطوة اختيارية وغالبا يتم االتفاق بين المشتري ( التأمين على الشحنة 
).والبائع عليها

سواء كان الشحن بري أو بحري أو جوي مع أحد الشركات (الحجز للشحنة 
).المختصة بالشحن

شركة ( تلقي بيان الشحنة بعد تحميلها من الوكيل المالحي الخاص بالشحن 
.الرسالها للمشتري) الشحن

ارسال مستندات الشحن للمشتري
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 شروط اضافية للتصدير لدى بعض الدول  تاسع البند ال
 

شروط تصدير التمور، هناك بعض المتطلبات االضافية لبعض الدول، ومن باالضافة الى ما سبق ذكره من 
 هذه الدول: 

 

 الواليات المتحدة األمريكية
،    FDAشـهادة من هيئة الغذاء والدواء األمريكية، تقديم اشـعار مسـبق الى ال

 اشعار الوصول الخاص بالشحنة.

 الخاصة بالوسطاء  BRCالعالمية،  الجلوبال قاب،  BCRشهادة  دول االتحاد االوروبي وبريطانيا

 الصين
ــرافيــة للجودة والتفتيش (  الهيئــة االشـ ــجيــل لــدى  )، تكون مواد AQSIQالتسـ

 التغليف قابلة للتدوير.

 تأمين ضد المنتجات (ضمان مالي ). أندونيسيا 

 ترجمة الفاتورة الى اللغة الروسية روسيا

 استراليا 

اضــافية عند تصــدير التمور الطازجة الســتراليا فيما يتعلق بآفات  هناك اجراءات  
 الحجر الزراعي وهي : الحلم، ذباب الفاكهة، البق الدقيقي على الكرمة

   الحلم: تتمثل االجراءات بالتحقق من خلو الشحنة من اآلفات من خالل
 الفحص البصري وتطبيق االجراءات العالجية عند اكتشافها.

   اب ل اجراءاتهـا من خالل خلو المنطقـة من اآلفـة أو  ذـب الفـاكهـة: تتمـث
 معاملة ومعالجتها عن طريق مثال معامل التبريد او التشعيع.

   ــحـنة من اآلـفات البق اـلدقيقي: تتمـثل االجراءات ـبالتحقق من خلو الشـ
 من خالل الفحص البصري وتطبيق االجراءات العالجية عند اكتشافها.

 

 

 العبوة بشكل عام والتي تكون مطلوبة ألغلب الدول هي: الملصقات على 

لغتها أو لغات متعددة ملصقاتها ب الدولة المصدر لهايجب أن تحمل جميع المنتجات الغذائية التي تباع في  
يجب أن تحتوي ملصقات المنتجات الغذائية على الوزن الصافي ، وقائمة المكونات ،   بجانب اللغة األم، كما

عنوان ، وتاريخ اإلنتاج وتاريخ انتهاء  السم واالالشركة المصنعة ، وتعليمات التخزين ، وبلد المنشأ ، و واسم 
 الخ.   الصالحية
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 الخاتمة  عاشرالالبند  
 

من   للتمور، وهذا يتطلبآلية تصدير التمور السعودية للخارج هو المتبع حاليا    التصدير والذي يوضحدليل إجراءات  
 األيام. يعمل بمفهوم الشراكة مع الجهات ذات العالقة لتسهيل وتبسيط إجراءات التصدير في قادم  أنالمركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحقات 
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 )Aنموذج طلب شهادة المنشأ (

 

 

 



 

17 
 م 2020دليل إجراءات تصدير التمور 

 

 المنشأ العامة نموذج طلب شهادة 
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 طلب إصدار شهادة ا لمنشأ الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجينموذج 
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 طلب إصدار شهادة المنشأ الخاصة بالدول العربيةنموذج 
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لمزيد من المعلومات، برجاء التواصل مع المركز أو شركائه من الجهات الحكومية ذات العالقة للتأكد وأخذ 
 المعلومات االضافية.المزيد من 

 المركز الوطني للنخيل والتمور  •
 وزارة البيئة والمياه والزراعه •
 وزارة التجارة واالستثمار  •
 الهيئة العامة للغذاء والدواء •
 هيئة تنمية الصادرات السعودية •
 الهيئة العامة للجمارك  •
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