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 الجريدة الرسمية

 2021لسنة  (6/تعليمات رقم )ز
 منو النباتتعليمات تسجيل وانتاج واسترياد وحتليل وبيع املخصبات الزراعية ومنظمات 

 وتعديالته 2015 لسنة( 13) رقم الزراعة قانونمن ( 02) املادة ألحكام باالستناد صادرة
 

 الباب االول

 (1المادة )

المخصبات الزراعية وانتاج واستيراد وتحليل وبيع تسمى هذه التعليمات )تعليمات تسجيل 

 ويعمل بها من تاريخ نفرها في الجريدة الرسمية( 2021لسنة  النبات ومنظمات نمو

 (2المادة )

 2015( لسنة 13( من قانون الزراعة رقم )2مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة رقم )

 التالية المعنى المخصي لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:ات يكون للعبار وتعديالته

 .وزارة الزراعة : وزارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

 .وزير الزراعة :   رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوزي

 .را ي والر مديرية األ : ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمديري

 مدير مديرية األرا ي والر . : المديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

 .سمدةقسم األ :    مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقس

نمو المفكلة بموجب لجنة تسجيل المخصبات ومنظمات ال : ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللجن

 .هذه التعليمات

 .المخصبات ومنظمات النمورئيس لجنة تسجيل  :   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرئي

موظف في المديرية و/ أو في مديريات الزراعة يحمل صفة  :   تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمف

بتنسيب من المدير وفقا ألحكام   الضابطة العدلية يكلفه الوزير

الرقابة وقانون  2015( لسنة 13قانون الزراعة رقم )

 2017( لسنة 33على االنفطة االقتصادية رقم ) والتفتيش

للقيام بتنفيذ أحكام هذه  التعليمات والتي تخي أعمال  

الرقابة والتفتيش على المنفآت المعنية بتصنيع وتجهيز 

 نظمات نمو النبات.المخصبات وموتداول وبيع 

في بلد  الجهة الحكومية المختصة

 المنفس

 األردنيااة الهاشااميةالمؤسسااة فااي بلااد المنفااس خااارج المملكااة  :

وإلغاااء  المخصاابات ومنظمااات نمااو النباااتالمعنيااة بتسااجيل 

تسااجيلها وإجااازة اسااتعمالها و/ أو تنظاايم تصاانيعها وتااداولها 

 ذلااكمحلااي فااي بمااا فااي ذلااك االسااتيراد والتصاادير واالتجااار ال

 .البلد

الوثيقة التي تصدرها الجهة المختصة في بلد المنفس المبينة  : ســــــشهادة التسجيل في بلد المنف

لديها  اقد تم تسجيله المخصبات ومنظمات نمو النباتبسن 

 .لحساب الفركة الصانعة
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زارة للفركة المفو ة بتسجيل الوثيقة التي تصدرها الو :   لــــــــــــــــــــــــــــشهادة التسجي

أو المصنعة أو المجهزة  المخصبات ومنظمات نمو النبات

 .داخل األردن

الوثيقااة التااي تصاادرها الساالطة المختصااة فااي دولااة مااا تؤكااد  : الــــــــــــــــــــــــــشهادة االستعم

مسااااموا  المخصاااابات ومنظمااااات نمااااو النباااااتفيهااااا بااااسن 

 .في تلك الدولة اباستخدامه

 خصائصاااها  لتحساااين التاااي يمكااان ا اااافتها للترباااة لماااوادا : اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمخصب

 والماواد التاي تفاكل وساطا لإلكثاار  او للنبات لتحساين نماوه 

 .او االستنبات سواء اكانت كيماوية او عضوية ام حيوية

او طبيعية تمتاز بقدرتها على تنظيم النمو  صنعةمأ  مادة  : وـــــــــــــــــــــــــــــات النمفطمن

 االنتاج النباتي زيادة او

والمركبة واألسمدة  االحاديةتفمل األسمدة الكيماوية  :      دةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألسم

 .العضوية الطبيعية والمصنعة

 .تحتو  على عنصر سماد  واحدهي التي  : االحاديــــــــــــــــــــــــــةاألسمدة 

 .هي التي تحتو  على أكثر من عنصر سماد  واحد : ةـــــــــــــــــــــــــــاألسمدة المركب

نترات البوتاسيوم ، نترات الكالسيوم ، نترات المغنيسيوم   : ةــــــــــــــــــــــــــاألسمدة النتراتي

 .خرونترات الصوديوم ، وأية مركبات نتراتية أ

هااي المخلفااات الحيوانيااة والنباتيااة المختماارة والتااي تتفاااوت  : ةـــــــــــاألسمدة العضوية الطبيعي

 .مكوناتها من العناصر الغذائية بدرجة كبيرة

المخلفات الحيوانية والنباتية المختمرة )والكمبوسات( والتاي  : ةــــــــــاألسمدة العضوية المصنع

 التجفيااف ثاام الهااوائي تخميااراليجاار  تصاانيعها عاان طريااق 

والتعقااايم والتعبئاااة  وتعتماااد المواصااافة الفنياااة للكمبوسااات 

 .الواردة  من الجدول )أ(

 الفيزيائيةهي المواد التي تستعمل إلصالا خواص التربة  : اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمصلح

 .وتحسينها لزيادة اإلنتاج والبيولوجية والكيماوية

المواد التي تستعمل كبديل للتربة أو لمزجها مع التربة  : اتـــــــــــــــــــــــــالستنبوسائ  ا

 .ألغراغ تحسين استنبات البذور واالشتال

 : يـــــــــــــــــــــــالبيتموا الطبيع
 

هو مادة عضوية متحللة ذات محتوو منخفض من الرماد 

صوصا مفتقة من ترسبات الطحالب في المستنقعات خ

(  PHفيها ) والرقم الهيدروجيني(  Sphagnumطحلب ) 

( ما لم تعال   4,5-3,5) ويتراوا ما بين منخفض جدا

 .كيماويا

تفتمل منظمات النمو النباتية غالبا على مواد االوكسينات  : ةـــــــــــــــــمنظمات النمو النباتي

 واالثيلين. والجبرلين والسيتوكنين

الوزارة وتكون معنية بترخيي خطوط  الرخصة الصادرة من : اتـــــــــــبالمخص رخصة تصنيع

إنتاج المخصبات وحسب أنماط تصنيعها, تكون صالحيتها 

 لمدة خمس سنوات وتنتهي بنهاية السنة الخامسة وتجدد

لمدة و قبل نهاية شهر آذار من السنة التي تلي الخامسة

 .خمس سنوات



4754 
 

 الجريدة الرسمية

المنظمااات الدوليااة الرساامية المعتاارف بهااا والمعنيااة بحمايااة  : ةـــــــــــالهيئات الدولية المختص

صااحة اإلنسااان والحيااوان وسااالمة البيئااة كمنظمااة الصااحة 

( ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحادة WHOالعالمية )

(FAO( ووكالاااااااة حماياااااااة البيئاااااااة األمريكيااااااااة )EPA )

 والمنظمااات الحكوميااة المفااابهة فااي دول االتحاااد األوروبااي

واليابان أو أ  وكالة حماية بيئة أو أ  هيئة مختصة فاي أ  

 .بلد تقرها اللجنة

وهااو مختباار الفحااي واالختبااار والمعااايرة الااذ  تاام منحااه  : وزارةـــــــالمختبر المعتمد لدو ال

بكفااءة وأهلياة المختبار والاذ   االعتماد من قبل جهة محايدة

إلدارياااة ا  يضااامن العمااال علاااى تطبياااق متطلباااات المواصااافة

   .والفنية للممارسات الجيدة للمختبرات

هااي الاادول التااي يطبااق فيهااا نظااام التسااجيل المتكاماال وهااو  : ورةـدول ذات أنظمة تسجيل متط

المخصابات ومنظماات مجموعة من االختبارات التي تتم على 

قبل التارخيي بتساجيله واساتخدامه وتفامل دول  نمو النبات

لمتحااادة والوالياااات المتحااادة االتحااااد االوروباااي والمملكاااة ا

االمريكيااة  وكناادا واسااتراليا واليابااان  وايااة دولااة تعتماادها 

  .اللجنة

هاااااي مجموعاااااة الوثاااااائق المكتملاااااة والمطلوباااااة لتساااااجيل  : فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمل

حسااب مااا ورد فااي هااذه   المخصاابات ومنظمااات نمااو النبااات

 .التعليمات

 

 تسجيل المخصبات ومنظمات النموالباب الثاني: 

 (3المادة )

تفمل المواد المنصوص عليها في هذا الباب المخصبات ومنظمات النمو بغرغ السماا 

 .  باستعمالها في األردنية الهاشمية كما تفمل تجديد وإلغاء وإعادة تسجيلها
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 (4المادة )

سجلة لدو وزارة الصناعة مال يجوز تسجيل المخصبات ومنظمات النمو إال لمؤسسة أو شركة 

( او تجارة 201210والتجارة واحدو غاياتها صنع األسمدة النيتروجينية والفوسفاتية )

( او تجارة الزهور والنباتات 466901األسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة )

 راد مرخي لها باستي( ويكون 477332الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة )

 .  او تصنيع او تجهيز او تداول المخصبات ومنظمات النمو وفقا ألحكام هذه التعليمات

 

  (5المادة )

يحظر استيراد أو صنع أو بيع أو عرغ المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات قبل  -أ 

 .  أن يتم تسجيلها وفق أحكام هذه التعليمات
تيراد عينات من المخصبات ومنظمات للوزير السماا للفركات الزراعية المرخصة باس -ب 

( كغم 50نمو النبات لغايات إجراء التجارب على ان ال تتجاوز كميات السماد الكيماو  )

( كغم 50( لتر والمصلحات )100( كغم والبيتموا )100والسماد العضو  )

 .  ومنظمات نمو لتر او كغم
وية المصنعة الناتجة يسمح بتسجيل واستيراد وتصنيع وتجهيز وتداول األسمدة العض -ج 

 . عن مخلفات الدواجن واألبقار واألغنام والمخلفات النباتية 
يحظر تسجيل واستيراد األسمدة العضوية المصنعة من العظام والدم المجفف ومخلفات  -د 

 . المسالخ 
يحظر تسجيل األحماغ االمينية ذات المنفسة الحيواني والمصنعة بطريقة البكتيريا  -ه 

 . واإلنزيمات 
 

 ( 6مادة )ال

يسمح بتسجيل األسمدة الكيماوية البسيطة واألسمدة الكيماوية المركبة الواردة في الجدول  -أ 

( من هذه التعليمات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة 2والجدول رقم ) (1رقم )

 التالية:

 أال يقاااال المجمااااوع الكلااااي للسااااماد المركااااب المحتااااو  علااااى العناصاااار األوليااااة  .1

(NPK عن +عناص )وزن/وزن(12ر نادرة( %  . 
 ( للعنصر المفرد SO4, CaO, MgOأال يقل المجموع الكلي للعناصر الثانوية ) .2

 .  %10أو الخلي  عن 
أال يقل المجموع الكلي للعناصر النادرة سواءت العنصر المفرد أو خلي  العناصر عن  .3

 .  % )وزن/ وزن(3
% 12فيك للمخصب السائل عن أال يقل المجموع الكلي لحامض الهيوميك والفول .4

 .  )وزن/وزن(
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 أال يقاااااال المجمااااااوع الكلااااااي للحااااااامض االمينااااااي فااااااي السااااااماد السااااااائل عاااااان .5

 . % )وزن/وزن(10 
أال يقل المجموع الكلي للسماد المركب المحتو  على مادة عضوية أو أعفاب  .6

 .  % )وزن/وزن(25+ مادة عضوية أو أعفاب بحرية( عن  NPKبحرية )
 الكلي للسماد المركب المحتو  على عناصر نادرة أو ثانوية أال يقل المجموع  .7

+ NPKأو مادة عضوية أو حامض أميني أو حامض هيوميك أو أعفاب بحرية ) 

عناصر نادرة + مادة عضوية أو حامض أميني أو حامض هيوميك أو أعفاب 

 . %(20عن  بحرية
 

 (7المادة )

وزارة قبل استيراده أو إنتاجه يقدم طلب تسجيل لكل مخصب زراعي غير مسجل لدو ال

ت على النموذج المقرر من قبل الوزارة مع دفع البدل المقرر بموجب قرار بدل الخدمات  محليا

 -على أن يرفق بالطلب حسب مقتضى الحال الوثائق التالية : الزراعية المعمول به

ستيراد شهادة تسجيل الفركة لدو وزارة الصناعة والتجارة واحدو غاياتها أنفطة اال -أ 

( او تجارة 201210( او صنع األسمدة النيتروجينية والفوسفاتية )461030والتصدير )

تجارة الزهور والنباتات ( او 466901األسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة )

 . (477332الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة )
مصنعة او المنتجة او المجهزة لتسجيل المخصب شهادة تفويض من الفركة المخترعة او ال -ب 

 . ومنظم النمو
 شهادة بسن الفركة مصدر المخصبات ومنظمات النمو شركة مخترعة للمخصبات  -ج 

أو مجهزة له وغير معبئة على أن تكون هذه الفهادة صادرة و / أو مصادق  أو مصنعة

النمو في بلد المنفس عليها حسب األصول من الجهة المعنية بتسجيل المخصبات ومنظمات 

وأن ال يكون قد مضى على صدورها أو تصديقها أكثر من سنة من تاريخ تقديمها أو أن 

يكون مصدر المخصبات ومنظمات النمو مصنعا محليا مرخصا بموجب تعليمات تصنيع 

المخصبات ومنظمات النمو السارية والتي تخول المصنع المحلي تجهيز أو صناعة 

 . لنمو المراد تسجيلهالمخصبات ومنظمات ا
 ملصقة مقترحة ونفرة فنية عن المخصب الزراعي تو ح ما يلي : -د 

 .  الجهة المنتجة وبلد المنفس .1
 .  االسم التجار  والعالمة التجارية .2
 .  توصيات االستعمال للمخصب الزراعي أو منظم النمو النباتي .3
 .  اسم الفركة المستوردة .4
 .  ترو الوزارة  رورة إبرازهاأ  اثباتات أو معلومات أو أ  وثائق  .5

 . فاتورة مبدئية بسعر المصنع او الفركة المصنعة  -ه 
 .  شهادة خلو من اإلشعاع من مختبر معتمد ومصدقة من بلد المنفس -و 
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شااهادة تحلياال للعناصاار الثقيلااة مصاادقة حسااب األصااول ماان بلااد المنفااس )الزئبااق، االرساانيك  -ز 

النيكااال ، السااالينيوم( وأن الحاااد األعلاااى )الااازرنيخ(، الرصااااص ، الكاااادميوم، الكوبالااات ، 

ت حساب  ت محلياا المسموا لمحتوو السماد من العناصر الثقيلة سواء أكان مستوردات أو مصانعا

 المواصفة التالية :
( أو العناصر النادرة يتم منعها في حال P2O5األسمدة المحتوية على الفوسفات ) .1

 :احتوائها مستويات أعلى من الجدول أدناه
 

عدننوع الم   1% جزء بالمليون لكل 

فوسفور   
% عناصر 1جزء بالمليون لكل 

 نادرة

 112 13 االرسنيك )الزرنيخ(
 82 10 الكاديوم
 2.228 136 الكوبالت
 463 61 الرصاص
 6 1 الزئبق
 1.900 250 النيكل

 180 26 السيلينيوم
 كالتالي:يتم استخدام البيانات في الجدول اعاله لضب  الجودة واحتساب النسب 

 ( األسمدة ذات محتوو عال من الفوسفاتP2O5) 

( للحصول على الحد األعلى 2في القيم المذكورة  من العمود ) P2O5%يتم  رب  -

 %(6هو  P2O5المسموا لكل عنصر ثقيل )مقدار الحد األدنى لنسبة العنصر 

 لفوسفات األسمدة ذات محتوو عنصر أو مجموعة من العناصر النادرة تحتو  نسبة من ا

(P2O5 أقل من )6% 

%( مع القيم المذكورة  من العدد T.Eيتم  رب المجموع الكلي لنسب العناصر النادرة ) -

( للحصول على الحد األعلى المسموا لكل عنصر ثقيل على حدا )الحد األدنى لنسبة 3)

 %(1العناصر النادرة 

 ( األسمدة المحتوية على الفوسفاتP2O5والعناصر ال )تم إتباع الطريقة التاليةنادرة ي: 

 (6( هو P2O5( )الحد األدنى لنسبة العنصر )2يتم  رب مع القيم الواردة  من العمود ) -

( 3%( مع القيم الواردة  من العمود )T.Eيتم  رب المجموع الكلي للعناصر النادرة ) -
 (1)الحد األدنى لنسبة العناصر النادرة هو 

يتين الواردتين أعاله هو )الحد األعلى المسموا به لكل إن القيم األعلى لحاصل  رب الكم -

 عنصر ثقيل(
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األساامدة المحتويااة علااى عنصاار النيتااروجين والبوتاااا يعباار عاان مقاادار العنصاار الثقياال  .2

 :بالملغم/ كغم لكل قيمة سماديه وتم اعتماد الجدول الوارد أدناه للعناصر الثقيلة
 

 ppm نوع المعدن
per 1% 

N ppm per 
1% 

K2O Unit 

االرسنيك 

 )الزرنيخ(
 ملغم/ كغم 17 0.17 265 2.65

 ملغم/ كغم 1 0.01 15 0.15 الكادميوم
 ملغم/ كغم 82 0.82 441 4.41 الكروم
 ملغم/ كغم 0.5  0.005 3 0.03 الزئبق
 ملغم/ كغم 50 0.50 294 2.94 النيكل
 ملغم/ كغم 67 0.67 294 2.94 الرصاص

  من الجدول أعاله تعبر عن قيمة العنصر الثقيل على النحو التالي : مالحظة : األرقام الواردة

 ()المجموعة النيتروجيني(N)ملغم عنصر ثقيل /كغم  -

 ()المجموعة البوتاسية(K2O)ملغم عنصر ثقيل/ كغم  -

-    (ppm per 1%  N ) ()المجموعة النتروجينية 

-  (ppm per 1% K2O) المجموعة البوتاسية ( ) 

 

 (8المادة )

يفترط توفر الوثائق التالية لتسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات المنتجة 

ت:  محليا

شهادة تسجيل الفركة لدو وزارة الصناعة والتجارة واحدو غاياتها صنع األسمدة  -أ 

 . (201210النيتروجينية والفوسفاتية )
الوطني  شهادة تحليل صادرة من مختبر معتمد لدو الوزارة )مختبرات المركز -ب 

للبحو  الزراعية ، الجمعية العلمية الملكية ، الجامعة األردنية ، سلطة واد  

او مختبر الفركة  أو أ  مختبر تعتمده الوزارة األردن ، سلطة المصادر الطبيعية(

 الصانعة الحاصل على االعتماد.
مل شهادة تحليل للعناصر الثقيلة لألسمدة العضوية الصلبة ووسائ  االستنبات وتف -ج 

العناصر التالية : )الزئبق، االرسنيك )الزرنيخ(، الرصاص ، الكادميوم، النيكل ، 

 . الكروم ، السيلينوم(
شهادة تفيد بخلو األسمدة العضوية الطبيعية الحيوانية والنباتية المصنعة ووسائ   -د 

االستنبات وخلطات األصيي من البكتيريا والفطريات والنماتود واآلفات المر ية 

 . ية والحيوانية الضارةوالحفر
 % 100شاااااااااااااهادة مكوناااااااااااااات تركياااااااااااااب المنااااااااااااات  النهاااااااااااااائي لغاياااااااااااااة  -ه 

(Certificate of composition up to 100%) )وتطلب عند الضرورة( . . 
 . نفرة فنية -و 
 . ملصقة مقترحة -ز 
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 (9المادة )

يتولى رئيس القسم المعني أو من يكلفه تدقيق طلب التسجيل من حيث الفكل للتسكد  -أ 

من كافة المعلومات المطلوب تدوينها فيه وكذلك تدقيق الوثائق المرفقة من أنه يتض

به للتسكد من استكمالها وعلى رئيس القسم المحافظة على سرية طلب التسجيل 

 . والوثائق المرفقة به
على مقدم الطلب مراجعة القسم المعني خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب للتسكد من  -ب 

 .واستيفائها للفروط المطلوبة بالتعليمات أو استكمالها استكمال الوثائق المطلوبة
إذا لم يقم طالب التسجيل باستكمال الوثائق أو تصويب الو ع خالل المدة  -ج 

ويحق لمقدمه استرداد  ىت الفقرة رقم )ب( يعتبر الطلب ملغ المنصوص عليها في

 .الوثائق التي قدمها خالل شهرين يتم بعدها اتالف هذه الوثائق
ن بسن الطلب مكتمل كافة المعلومات ومرفق به كافة الوثائق المطلوبة يوثق إذا تبي -د 

الطلب في سجل الطلبات الخاص والمنفس لهذه الغاية تحت رقم متسلسل وبتاريخ 

 .استالمه
يحيل القسم المعني طلبات التسجيل المستوفية للفروط إلى لجنة تسجيل المخصبات  -ه 

 .ة إلى الوزير التخاذ القرار المناسبومنظمات نمو النبات لدراستها والتوصي

 

 (10المادة )

( مادة مخصبة في الجلسة الواحدة 20ال يحيل القسم المعني إلى اللجنة أكثر من ) -أ 

 .باإل افة إلى الموا يع األخرو التي يتوجب عر ها على اللجنة
 .( طلبات للجهة الطالبة للتسجيل4ال يعرغ على اللجنة أكثر من ) -ب 
طالبة تقديم أكثر من أربع طلبات تسجيل وبعد عر ها على اللجنة ال يحق للجهة ال -ج 

يسمح لمقدم الطلب تقديم طلبات جديدة وحسب عدد الطلبات التي تم عر ها على 

 .اللجنة
 

 (11المادة )

 -كل من:تفكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوية  -أ 

 رئيس القسم /عضوات  .1
 الوطني للبحو  الزراعية /مختي بالمخصبات /عضوات مندوب عن المركز  .2
مندوب لمؤسسة المواصفات والمقاييس /مهندا كيماو  مختي بصناعة  .3

 االسمدة
الجامعات األردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة  -مندوب عن كلية الزراعة  .4

 /عضوات 
 مندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين /مختي بالمخصبات  .5
 تجار ومنتجي المواد الزراعية /ممثل لتجار االسمدة مندوب عن نقابة  .6
 مندوب عن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية /ممثل لمصانع االسمدة .7
 مندوب عن غرفة صناعة االردن /مختي بقطاع صناعة االسمدة .8
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 ممثل لقسم المنتجات العضوية في مديرية االنتاج النباتي .9
 ة عضو من القسم يسميه المدير /مقررا للجن .10

تكون مدة والية عضو اللجنة سنتين فق  باستثناء موظفي المديرية ويتم استبدال بقية  -ب 

 االعضاء من قبل الوزارات والمؤسسات التي يمثلونها
 

 (12المادة )

ت  -أ  تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الفهر على األقل ويكون اجتماعها قانونيا

أحدهم ويكون صوت الرئيس بحضور نصف األعضاء على أن يكون رئيس اللجنة 

ت للقرار  مرجحا
ت أو من ينوبه من المختصين لالستئناا بآرائهم  -ب  يحق للجنة دعوة من تراه مناسبا

 وخبراتهم على أن ال يكون لهم حق التصويت

 

 (13المادة )

 تتولى اللجنة المهام التالية:

 تسجيلها  تنظر اللجنة في طلبات تسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات النمو وتجديد

 أو إلغاء تسجيلها وحسب التعليمات
 

 (14المادة )

 تعتمد اللجنة قبول تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات على األسس التالية: -أ 
 فعالية المخصبات ومنظمات نمو النبات .1

 األغراغ والفائدة المتوخاة من استخدام المخصبات ومنظمات نمو النبات .2

ر  على المخصبات ومنظمات نمو النبات في نتائ  األبحا  والتجارب التي تج .3

 المملكة االردنية الهاشمية في حال وجودها

أن ال تكون المخصبات ومنظمات نمو النبات من المخصبات ومنظمات نمو  .4

 النبات المحضورة بموجب هذه التعليمات.

س تعتمد اللجنة االسس الفنية الواردة في الفقرة )أ( والمعتمدة للتسجيل في بلد المنف -ب 

 للدول ذات انظمة تسجيل متطورة
يجوز للوزارة اجراء تجارب على المخصب المنو  تسجيله على ان يقوم المركز  -ج 

الوطني للبحو  الزراعية بإجراء هذه التجارب وعلى طالب التسجيل تسليم المركز 

الوطني للبحو  الزراعية عينه من المخصب الزراعي أو منظم النمو المطلوب تسجيله 

 لتجارب كما هو مو ح أدناه:ألغراغ ا

 كغم 50سماد كيمياو  =  -أ 

 كغم 100سماد عضو  =  -ب 

 لتر 100بيتموا =  -ج 

 كغم 50مصلحات =  -د 

 منظمات نمو = لتر أو كغم واحد -ه 
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 (15المادة )

ت عليه  يعتبر طلب التسجيل المعروغ على اللجنة المستكمل لكافة الفروط والوثائق موافقا

ت خالل مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ بصورة مؤقتة إذا لم يتلق صاحب العال قة ردات خطيا

 تقديم الطلب ، ويحسم األمر بالرفض أو القبول عندما تستكمل اإلجراءات من قبل الوزارة

 

 (16المادة )

ت بموجب قرار بدل  يستوفى بدل تسجيل لكل مخصب زراعي يجر  تسجيله تسجيالت خاصا

 الخدمات الزراعية المعمول به

 

 (17المادة )

إذا كان قرار اللجنة المتخذ بالموافقة على التسجيل تعتبر هذه الموافقة مبدئية لحين  -أ 

استكمال متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذه التعليمات على أن يتم 

 استكمالها خالل شهرين من تاريخ إبالغه قرار الموافقة
مات نسخة من ملصقة المخصب )بطاقة البيان( المعتمدة للمخصبات ومنظ .1

 النمو المستوردة.

الوصل المالي الذ  تم بموجبه استيفاء بدل خدمات )أجور( تحليل   .2

 المخصبات المقررة

إذا لم يقم طالب التسجيل بتوفير أ  من المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة )ب(  -ب 

من هذه المادة خالل المهلة المنصوص عليها في الفقرة ) أ ( من هذه المادة تعتبر 

 ة المبدئية على تسجيل المخصب ملغى حكما من تاريخ انتهاء المهلةالموافق
يبل  طالب التسجيل بإلغاء الموافقة المبدئية على تسجيل المخصب خالل شهر من  -ج 

 قرار الغاء التسجيل
لطالب التسجيل االعتراغ على قرار اللجنة خالل مدة شهر من تاريخ ابالغه بقرار  -د 

 اللجنة
للنظر بطلب االعتراغ خالل شهر من استالم االعتراغ  على اللجنة اتخاذ القرار -ه 

ويكون قرارها نهائيا غير قابل لالعتراغ. ويبل  طالب التسجيل بالقرار خالل شهر 

 من قرار اللجنة
يحق لطالب التسجيل الذ  صدر قرار نهائي بإلغاء طلب تسجيله استرداد الملف من  -و 

 بالقرار النهائي .الوزارة خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ ابالغه 
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 (18المادة )

إذا قام طالب التسجيل بتوفير المتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات  -أ 

يتم تحويل عينة المخصب إلى مختبرات الوزارة أو إلى المختبرات المعتمدة 

 األخرو مع طرق تحليل المخصب.
ة لفهادة إذا تبين نتيجة تحليل العينة األولى من المخصب أنها غير مطابق -ب 

التحليل والبيانات المقدمة مع طلب التسجيل أو بسنها ال تتفق مع المواصفات 

الدولية المعتمدة يحق لطالب التسجيل أن يتقدم بطلب لتحليل عينة ثانية من 

المخصب على أن يقوم بدفع أجور التحليل المقررة. واذا كانت نتيجة الفحي 

ثالثة في مختبر غير الذ  فحصت  مخالفة لنتيجة الفحي االول يتم فحي عينة

 فيه العينة االولى والثانية ان امكن وتكون نتيجة الفحي الثالثة نهائية
إذا تعذر ألسباب فنية تحليل عينة المخصب في مختبرات الوزارة أو في أ  من  -ج 

المختبرات المعتمدة داخل المملكة االردنية الهاشمية على طالب التسجيل تقديم 

خصب مصدقة حسب االصول من مختبر معتمد من خارج شهادة تحليل الم

 المملكة االردنية الهاشمية
إذا تبين من طرق التحليل المرفقة بطلب التسجيل أن أ  منها غير معتمدة أو  -د 

غير مستخدمة في مختبرات الوزارة أو في المختبرات األخرو المعتمدة يتم 

مكن استخدامها في تحليل إخطار طالب التسجيل بذلك ليقوم بتقديم الطرق التي ي

 المخصب
 تعتبر الموافقة المبدئية على تسجيل المخصب ملغاة حكما: -ه 

إذا لم تجتاز العينة األولى اختبارات المطابقة يبل  طالب التسجيل خالل  .1

شهر من تاريخ صدور نتائ  التحليل ويحق له االعتراغ وطلب تحليل 

ي عينة المخصب عينة ثانية خالل شهر من تاريخ تبليغه بنتائ  فح

واذا لم يتقدم طالب التسجيل بطلب لتحليل عينة ثانية من المخصب 

 خالل مدة شهر من تاريخ تبلي  طالب التسجيل على الموافقة المبدئية

إذا تبين أن نتيجة تحليل العينة الثانية غير مطابقة لفهادة التحليل أو  .2

 بسنها ال تتفق مع المواصفات الفنية المعتمدة

ان نتيجة تحليل العينة الثانية مطابقة وكانت نتيجة تحليل  اذا تبين .3

العينة االولى غير مطابقة فيتم اخذ عينة ثالثة وفحصها في مختبر 

معتمد تحدده اللجنة وعلى نفقة صاحب الطلب وتكون نتيجة العينة 

 الثالثة نهائية
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 (19المادة )

ى أو الثالثة مطابقة لفهادة التحليل إذا كانت نتيجة تحليل عينة المخصب او منظم النمو األول

المرفقة بطلب التسجيل أو كانت شهادة تحليل المخصب من مختبر خارج المملكة االردنية 

الهاشمية مطابقة لفهادة التحليل المقدمة مع طلب التسجيل وفي حال المطابقة يقوم القسم 

خالل شهر للتسكد من أنها المعني في المديرية بتدقيق ملصقة عبوة المخصب )بطاقة البيان ( 

تتضمن كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في هذه التعليمات وأنها معدة وفق الفروط 

 الواردة فيها

 

 (20المادة )

مع مراعاة أحكام قانون العالمات التجارية يجب أن تتضمن ملصقة عبوة المخصب  -أ 

باللغة العربية او باللغة العربية و )بطاقة البيان ( المعلومات والبيانات التالية مطبوعة 

 -اإلنجليزية حسب مقتضى الحال:
 اسم المخصب التجار  باللغتين العربية و اإلنجليزية .1

المادة أو العناصر السمادية وتراكيزها )وزن/وزن( أو )وزن/حجم(مع ذكر  .2

 االسم العام باللغتين العربية و اإلنجليزية

ودرة، .. الخ، باللغة العربية و حالة المخصب ) نم  التصنيع( سائل , ب .3

 االنجليزية

 قابلية المخصب للمزج مع غيره من المخصبات  .4

 الكمية الصافية في العبوة .5

 رقم تسجيل المخصب لدو الوزارة ويتم تثبيته عند إصدار الفهادة .6

رقم التفغيلة وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء المفعول أو تاريخ الصنع ومدة  .7

خ الصنع على أن يكون التاريخ مختوما باللغة صالحية المخصب من تاري

 العربية أو اإلنجليزية على الملصقة أو على العبوة وان يكون بالفهر والسنة

 بلد المنفس و اسم الفركة الصانعة واسم الفركة المسوقة إن وجدت .8

 اسم المستورد المحلي وعنوانه .9

ادية في حسب تركيز العناصر السم البطاقة المخصب على ان يكون تصنيف .10

 المنت  النهائي 

 تحذيرات يفمل عبارة مادة كيميائية خطرة مع اظهار قابلية االشتعال .11

شروط التخزين اآلمنة بما في ذلك اإلشارة إلى حفظ المخصب بعيدا عن  .12

 متناول األطفال

 طريقة التخلي من العبوات الفارغة بصورة آمنة .13

 بها دوليا ومحليا:يجب أن تكون العبوات مصنعة  من المواصفات المعمول  -ب 
إذا كان المخصب على شكل صلب فيجب و ع المخصب في عبوات او أكياا  .1

 ذات جودة عالية محكمة اإلغالق و غير قابلة للتلف
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إذا كان المخصب سائال يجب أن تكون العبوات محكمة اإلغالق من المصدر  .2

 صالحة ومالئمة لحفظ المخصبات من المؤثرات الخارجية التي قد تتسبب في

 تغيير تركيبتها الكيماوية والفيزيائية

يجب أن تكون المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة )أ ( من هذه المادة  -ج 

مطبوعة على العبوة والنفرة المرفقة بها حسب مقتضى الحال بفكل وا ح وثابت 

 وبطريقة ال يمكن نزعها أو إحدا  أ  تغيير عليها
أ ( من هذه المادة اذا كان حجم العبوة ال يسمح بو ع بالرغم مما ورد في الفقرة )  -د 

ملصقة تفمل كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة ) أ ( من هذه 

، 3، 2،  1المادة يكتفي بان تتضمن الملصقة المعلومات المنصوص عليها في البنود )

مطوية تتضمن ( من هذه المادة على أن يرافق العبوة 14، 13، 12، 11، 10، 5

 المعلومات والبيانات األخرو وتعتبر هذه المطوية جزءا ال يتجزأ من الملصقة

 

 (21المادة )

إذا تبين أن الملصقة او النفرة المرفقة بها غير مستوفية أل  من الفروط المنصوص  -أ 

عليها في هذه التعليمات على القسم المعني إشعار طالب التسجيل بذلك خالل شهر من 

ور الموافقة المبدئية على التسجيل ليقوم باستكمال النواقي خالل شهر من تاريخ صد

 تاريخ تبليغه باإلشعار
ال يجوز بعد تسجيل المخصب إجراء أ  تعديل او إ افة على الملصقة أو على النفرة  -ب 

المرفقة إال بموافقة اللجنة باستثناء تغيير اسم المستورد وال يتم اخذ موافقة اللجنة 

ن ال يفمل التعديل المواد أو المادة الفعالة أو تراكيزها أو المواد المضافة أو عليه على أ

نم  تصنيع المخصب و يحق له االحتفاظ باالسم التجار  إذا كان لنفس غرغ 

 االستعمال ونفس الفركة المنتجة أو المصنعة
 

 (22المادة )

الفروط، أو جرو تعديلها  إذا كانت الملصقة والنفرة المرفقة بها مستوفية ومستكملة لكافة

يتم اعتماد نسختين منها من قبل القسم المعني و تصديقها من المدير و تختم بخاتم المديرية 

مع بيان تاريخ اعتمادها كما يتم توقيعها من قبل طالب التسجيل أومن يفو ه و يتم حفظها 

 في ملف الطلب وتسلم نسخة منها لطالب التسجيل

 

 (23المادة )

لت كافة متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذا الباب يستوفى من طالب إذا استكم

 التسجيل البدل المقرر في قرار الخدمات الزراعية المعمول به لدو الوزارة
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 (24المادة )

بعد استيفاء البدل المقرر ينظم القسم المعني في المديرية وخالل شهر شهادة  -أ 

 المدير و تختم بخاتم الوزارة تسجيل المخصب على ثالثة نسخ يصادق عليها
يتم تزويد صاحب العالقة بالنسخة األولى من شهادة التسجيل وتحتفظ المديرية  -ب 

بالنسخة الثانية في ملف طلب تسجيل المخصب او منظم النمو والنسخة الثالثة في 

 ملف شهادات تسجيل المخصبات
 سنوات  يكون سريان مفعول شهادة تسجيل المخصب المستورد والمحلي خمسة -ج 

 يكون سريان مفعول شهادة تسجيل المخصب المصنع أو المجهز محليا غير منتهية 

يجدد تسجيل المخصب المحدد بفترة تسجيل بعد انتهاء مدة التسجيل و خالل مدة ال  -د 

تتجاوز ثالثة شهور من انتهاء مدة التسجيل المخصب، اما غير محدد فترة 

ور من انتهاء السنة الخامسة بعد أن يتم التسجيل يجدد التسجيل خالل مدة ثال  شه

 اإحضار شهادة تبين أن المخصب ال زال مستعمال و مسجال في بلد المنفس مصادق

عليها حسب األصول، و إعادة تدقيق و اعتماد الملصقة و استيفاء البدل المقرر في 

 قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
خصب او منظم النمو ما زال مسجال في وفي حال لم يتم احضار شهادة تبين ان الم -ه 

بلد المنفس فيتم ايقاف استيراد المخصب او منظم النمو على ان يتم اخطار 

المستوردين بذلك قبل شهر من نهاية فترة التسجيل للمخصب وفي حالة احضار 

 الوثيقة يستسنف استيراد المخصب او منظم النمو
ل فترة إحضار وثائق تجديد ال يسمح باستيراد المخصب المنتهي تسجيله خال -و 

 التسجيل الواردة في البند )د(

 

 (25المادة )

ت متسلسالت ويبل  صاحب العالقة  -أ  يعطى المخصب الذ  يتم الموافقة على تسجيله رقما

ت حسب النموذج المعتمد وتمنح له شهادة تسجيل حسب األصول  بذلك خطيا
لخاصة بالمخصب الذ  على القسم توثيق كافة البيانات والمعلومات األساسية ا -ب 

 استكملت متطلبات تسجيله تحت رقم متسلسل في السجل الخاص لدو المديرية
 على المديرية نفر بطاقة بيان المخصب المسجل على موقع الوزارة -ج 

 

 (26المادة )

يسمح للفركات المحلية المنتجة لألسمدة تسجيل ا  عدد من االسماء تجارية إ افية 

اسماء لطرحها في السوق المحلي للسماد المسجل ويتم ذلك لغايات التصدير. و ثالثة 

بإصدار شهادة تسجيل لكل اسم تجار  بعد تقديم طلب تسجيل لكل اسم تجار  واستيفاء 

 الرسوم المقررة حسب األصول
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 (27المادة )

 إذا أجرت الجهة المنتجة تغييرات في التركيب يعامل كمخصب أو منظم نمو جديد -أ 
نتجة تعديالت في االسم التجار  للمخصب الزراعي أو منظم النمو إذا أجرت الجهة الم -ب 

ت حسب األصول  على الفركة المحلية المسجلة إحضار كتاب من الفركة المنتجة مصدقا

يفيد بتعديل االسم التجار  ليتم بموجبه تعديل االسم دون السير بإجراءات التسجيل 

تسجيل مع إلغاء االسم السابق وتمنح بموجبه شهادة تسجيل جديدة تحمل نفس رقم ال

 شريطة دفع البدالت المطلوبة وفق قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ

 

 (28المادة )

ال يجوز أن تمتد فترة النظر في طلب تسجيل المخصب ألكثر من ستة اشهر من تاريخ  -أ 

تسجيله في سجل الطلبات وال تحتسب المهل التي يتم منحها لطالب التسجيل بموجب 

 م هذه التعليماتأحكا
يسمح بنقل تسجيل أ  سماد أل  شركة أخرو بناء على طلب الفركة الصانعة دون ان  -ب 

 يؤثر ذلك على تسجيل المخصب او منظم النمو

 

 (29المادة )

ت في أ  من الحاالت التالية : -أ   يلغى تسجيل المخصب الزراعي أو منظم نمو النبات حكما

مات غير صحيحة سواء بالنفر الفنية أو أ  إذا تبين انه تم تسجيله بناء على معلو .1

 من الوثائق المرفقة بطلب التسجيل
إذا تبين أن استعمال المخصب أو منظم النمو في الظروف الحالية قد يتسبب  .2

بس رار للنبات أو التربة حسب المعايير الدولية أو المحلية أو على أ  عنصر من 

 عناصر البيئة
 مفاهدات حقلية معتمدة عدم كفاءة السماد  إذا تبين نتيجة لدراسات فنية أو .3
 إذا منع استعمال السماد أو المنظم في بلد المنفس .4
إذا منع استعمال المخصب أو منظم النمو من قبل الهيئات الدولية أو المحلية  .5

 المختصة
ت وذو عالمة تجارية .6  إذا تبين أن المخصب الزراعي أو منظم النمو مسجل سابقا

أل  سبب من األسباب المنصوص عليها في الفقرة )أ( المخصب  إذا تقرر إلغاء تسجيل -ب 

من تقوم اللجنة بتحديد فترات السماا للبيع والتداول والتخلي النهائي  ،من هذه المادة

تسجيله على أن يتم اعتماد فترات السماا الواردة في قرار الهيئات  ىالملغالمخصب 

 المخصب الدولية المختصة التي قامت بإلغاء 
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ل  صاحب العالقة بقرار االلغاء خالل شهر من تاريخ الغائه ويحق له االعتراغ على يب -ج 

قرار االلغاء خالل مدة شهر من تاريخ تبليغه وعلى اللجنة اتخاذ القرار بفان 

االعتراغ خالل شهر من تاريخ تسلمها االعتراغ ويكون قرار اللجنة قطعيا ويبل  به 

 تخاذهصاحب العالقة خالل شهر من تاريخ ا
 اذا تقرر الغاء تسجيل المخصب على المدير القيام بما يلي . -د 

نفر إعالن في صحيفة يومية محليه وعلى يومين متتالين يتضمن قرار  .1

 إلغاء تسجيل المخصب

إبال  الجهة المسجل باسمها المخصب او منظم النمو بقرار إلغاء تسجيل  .2

اتخاذ القرار  المخصب مع بيان سبب اإللغاء وذلك خالل شهر من تاريخ

وعلى هذه الجهة التخلي من مخزوناتها من خالل البيع خالل الفترة التي 

 تحدده اللجنة بقرار االلغاء .
إشعار مديريات الزراعة في المحافظات بقرار إلغاء تسجيل المخصب لتقوم  .3

بإبال  محالت االتجار بالمخصبات بمضمون القرار وابالغها بالتخلي من 

الفترة التي من تاريخ القرار ويجوز للجنة تمديد الفترة المخزون من خالل 

 حسب توصيات الهيئات الدولية المختصة

مصادرة الكميات المتداولة بعد انقضاء الفترة المحددة في الفترة السابقة  .4

والمخزونات المتوفرة لدو الفركات من المخصب الملغى تسجيله ويتم 

 ة لهذه الغاية.التخلي منها واتالفها حسب الطرق المعتمد
يسمح بإدخال المخصب وبيعه إذا تبين انه تم شحنه قبل صدور قرار إلغاء تسجيل  - ه

 المخصب.

تطبق فترات السماا للبيع والتداول واإلتجار التي تقررها اللجنة على المخصبات التي  - و

يتقرر الغاؤها على المخصبات المستوردة والمصنعة محليات والمواد الفعالة قيد 

 دو المصانع المحلية.التصنيع ل
يسمح للمصانع المحلية، التصنيع أو التجهيز للمخصب الملغى تسجيله لغايات التصدير   -ز

فق  على ان يتم احضار موافقة مسبقة من الجهة الحكومية صاحبة العالقة في الدولة 

المصدر لها واعالم الوزارة بذلك ويتم منحه شهادة تسجيل لغايات التصدير فق  على ان 

 يتم اتخاذ االجراءات التالية قبل التصنيع :
تزويد الوزارة بكتاب من الجهة المنو  التصدير اليها بالكمية المطلوبة من  .1

 المخصب

تزويد الوزارة بمعادلة التصنيع الخاصة بكل طلبية ليتم السماا باستيراد كمية  .2

 المادة الخام الالزمة لتصنيع هذه الطلبية 

 لجمركي الخاص بتصدير الكمية المنتجةتزويد الوزارة بالبيان ا .3
يحق للوزارة عند البدء بالنظر بإلغاء تسجيل أ  مخصب ان تقوم بإبال  اصحاب العالقة  -ا

 بذلك  من الفروط التالية
إشعار اصحاب العالقة بسنه سيتم النظر في الغاء تسجيل المادة الفعالة خالل  .1

 فترة تحددها الوزارة

   ملف جديد بنفس المادة الفعالةوقف استالم و/ او تسجيل ا .2
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% عن 25تخفيض الكميات المستوردة من المخصب المنو  إلغاؤه بنسبة  .3

 اخر ارسالية تم استيرادها

 الحصول على تصريح استيراد مسبق لهذا المخصب .4

 (31المادة )

إذا كان المخصب الملغى تسجيله من المخصبات المستوردة وكان هناك إمكانية فنية  -أ 

وإذا توانى  فه فعلى المستورد القيام بإتالفه حسب القوانين المعمول بها،وبيئية إلتال

وفي بالتنسيق مع الجهات المعنية المخصب عن اإلتالف تتولى الوزارة عملية إتالف 

 األماكن التي تحددها وعلى نفقة المستورد
إعادة  إذا كانت عملية إتالف المخصب غير ممكنة ألسباب فنية أو بيئية فعلى المستورد -ب 

تصدير المخصب او اعادة تصنيعه ليصبح مطابقا للمواصفات القياسية االردنية بعد 

 االتفاق مع مصنع محلي وموافقة وزارة الزراعة
إذا كان المخصب الملغى تسجيله من المخصبات المصنعة او المجهزة محليا يلزم  -ج 

لية والمتواجدة المصنع باستعادة الكميات التي يتم حصرها و بطها في األسواق المح

في المصنع والتخلي منها إما بإعادة معالجتها أو إتالفها بإشراف الوزارة وبالتنسيق 

مع الجهات المختصة والمعنية بفؤون البيئة وفي األماكن التي تحددها ويتحمل 

 المصنع نفقات اإلتالف
 ال يسمح باستيراد أو تصنيع أو تجهيز المخصب الملغى تسجيله ألغراغ التداول -د 

المحلي أل  سبب من األسباب وفقا ألحكام هذه التعليمات إال إذا زالت األسباب التي أدت 

 إلى إلغاء تسجيله

 

 (32المادة )

إلغاء تسجيل  تقرررفض طلب تسجيل مخصب باسمها أو تقرر يحق للجهة التي  -أ 

مخصب مسجل باسمها أن تتقدم للمدير باعتراغ خطي على القرار المفكو منه خالل 

ن تاريخ تبلغها هذا القرار على أن يرفق مع االعتراغ الوثائق التي يرو شهر م

المعترغ بسنها مؤيدة العترا ه وال ينظر بس  اعتراغ يتم تقديمه بعد انقضاء هذه 

 المهلة
يحيل المدير االعتراغ إلى اللجنة خالل شهر من تسلمه االعتراغ إلعادة النظر فيه  -ب 

 قة به من معلوماتعلى  وء ما ورد في الوثائق المرف
على اللجنة البت في االعتراغ خالل ثالثين يوما من تاريخ إحالته إليها وان ترفع  -ج 

توصياتها بفسنه للوزير التخاذ القرار الذ  يراه مناسبا ويكون قراره نهائيا ويتم تبليغه 

 لصاحب العالقة خالل ثالثين يوما من تاريخ اتخاذه
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 (33المادة )

منتجة إظهار أ  عنصر غذائي للمادة المسجلة من العناصر الكبرو اذا رغبت الفركة ال

والصغرو أو أية مادة مخصبة أخرو على الملصقة وبحيث يكون متواجدات أصالت داخل المادة 

ت  المخصبة فيجب إعادة تسجيل المادة كمخصب جديد وفق المحتوو األخير بحيث يكون خا عا

 مدةللتحاليل المخبرية لدو المختبرات المعت

 

 (34المادة )

 يجوز للمصانع المحلية طلب تسجيل المخصبات  من المسار السريع . -أ 
على المصانع ان تقدم للقسم جميع الوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات  -ب 

 باإل افة الى تقديم عينه من المخصب لغايات التحليل .
لكافة الفروط الواردة في بعد ان يقوم القسم بمراجعة كافة الوثائق والتسكد من تحقيقها  -ج 

هذه التعليمات يقوم رئيس القسم بإحالة الملف الى لجنة تسجيل المخصبات لعر ه في 

 اول اجتماع للجنة .
 تقوم اللجنة بدراسة الملف التخاذ القرار المناسب -د 
 استكمال االجراءات المطلوبة لتسجيل المخصب او منظم النمو. -ه 

 

 ا واختبارهاهمات نمو النبات وفحصالباب الثالث: تحليل المخصبات ومنظ

 (35المادة )

تعتمد المواصفة األردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الخاصة بطرق اخذ 

 عينات األسمدة

 

 (36المادة )

تعتمد المواصفات المتوفرة والصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس والخاصة بتحليل 

و النبات وفي حال عدم توفر هذه المواصفات لبعض المخصبات الزراعية أو منظمات نم

المخصبات الزراعية أو منظمات نمو النبات فتعتمد طرق التحليل الكيماو  المتبع في مختبرات 

المركز الوطني للبحو  الزراعية أو الجامعة األردنية أو الجمعية العلمية الملكية أو أ  جهة 

بار النسبة المسموا بتجاوزها كما وردت بالملحق أخرو تحددها الوزارة مع األخذ بعين االعت

 ( الذ  يعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه التعليمات1رقم )
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 (37المادة )

يتم تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات للفحنات المستوردة لدو المختبرات  -أ 

 المعتمدة لدو الوزارة ، على ان يتم إحضار طريقة التحليل المخصب ومنظم نمو النبات

من الفركة صاحبة العالقة عند تسجيل المادة أو عند االستيراد وتعتمد معايير النقي 

% عن النسبة المسجل على 10والزيادة بحيث ال تزيد نسبة النقي أو الزيادة على 

 أساسها المخصب او منظم النمو النباتي
لدو يتم تحليل األحماغ االمينية كمجموع كلي فق  لفحنات األسمدة المستوردة   -ب 

المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة ، على ان يتم إحضار طريقة التحليل االحماغ 

االمينية من الفركة صاحبة العالقة عند تسجيل المادة أو عند االستيراد ، وتعتمد 

% من النسبة المسجل 15معايير النقي والزيادة بحيث ال تزيد نسبة النقي على 

% عن النسبة المسجل على 40ة الزيادة على على أساسها المخصب وال تزيد نسب

 أساسها المخصب
 يفترط لتحليل حامض الهيوميك : -ج 

 Cation Exchange Capacityان يتم تحليل السعة التبادلية الكاتيونية ) .1
CEC لفحنات األسمدة المستوردة من خالل فحوصات المطابقة المخبرية 

 75meq/100 gm( عن CECال تقل قيمة ) -المعيار المعتمد  .2

 

 (38المادة )

 يجب ان يكون التحليل في مختبر حكومي أو معتمد من قبل الوزارة -أ 
يجب ان تكون العينة مسحوبة من قبل المركز الزراعي إذا كانت مستوردة ويتم سحب  -ب 

 العينة المرسلة إلى التحليل تحت إشراف الوزارة إذا كانت العينة محلية

 

 (39المادة )

ة التحليل لنفس العينة في أ  مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية يجوز للمدير السماا بإعاد

بناء على طلب خطي يقدمه صاحب العالقة معتر ا فيه على نتائ  التحليل خالل اسبوعين 

 من تاريخ تبليغه خطيا بنتيجة التحليل شريطة ما يلي :
 ان يتحمل طالب التحليل كافة النفقات والمصاريف المترتبة على ذلك .1
 تم إعادة التحليل خالل مدة أقصاها ثالثون يوما من تاريخ موافقة المديران ي .2
اذا كانت نتيجة تحليل العينة الثانية مطابقة لنتائ  تحليل العينة االولى تعتبر  .3

 النتيجة نهائية وغير قابلة لالعتراغ.
اذا كانت نتيجة العينة الثانية تختلف عن نتيجة العينة االولى فعلى المدير اخذ  .4

ينة موسعة ثالثة وتفحي في المختبرات المعتمدة لدو الوزارة وتختلف عن ع

المختبر الذ  فحصت فيه العينتين اذا امكن ذلك وتكون نتيجة العينة الموسعة 

 نهائية غير قابلة لالعتراغ.
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 شروط الترخيي إلنتاج المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات: الباب الرابع

 

 (40المادة )

كات المنتجة للمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات أن تسجيل جميع منتجاتها قبل على الفر

طرحها في السوق المحلي أو تصديرها وفي حال وجود أسمدة كمواد مرتجعة من الخارج يتم 

أخذ العينات المطلوبة من هذه المادة إلجراء التحليل عليها ومطابقتها مع شهادة التحليل 

يسمح بإدخالها كمادة مصنعة شريطة ان  كانت مطابقة للمواصفة االردنية االمرفقة للفحنة فاذ

تكون مسجلة لدو الوزارة، اما في حالة عدم مطابقتها للمواصفة يسمح بإعادة تصنيعها 

 وا افة مواد اخرو لتصبح مطابقة للمواصفات الفنية.

 (41المادة )

( المرفقة أو 5-1ن )يحظر تصنيع ا  نوع من المخصبات والمبينة في الجداول م -أ 

تجهيزها في ا  مصنع دون ترخيي مسبق للمصنع من الوزارة وفقا ألحكام هذه 

 التعليمات
يحظر تصنيع أو تجهيز أ  مخصب ألغراغ التداول المحلي في المملكة االردنية  -ب 

 الهاشمية ما لم يكن مسجالت في الوزارة
لغاية من االستخدام يكون ترخيي المصنع معنيا بخ  االنتاج و نم  التصنيع وا -ج 

 حسب مقتضيات التصنيع ةبحيث يكون ترخيي كل خ  على حد
 

 (42المادة )

تعتمد القواعد الفنية والمواصفات القياسية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس 

لكافة أنواع المخصبات الزراعية المسموا تصنيعها وانتاجها وفي حالة عدم توفر قاعدة 

دنية لدو المؤسسة أل  من المخصبات الزراعية تعتمد المراجع الدولية فنية أو مواصفة أر

 التي توافق عليها اللجنة

 

 (43المادة )

 ال ينظر بطلب الترخيي بتصنيع المخصبات و/ أو تجهيزها مالم يكن حاصال على:

 لجنة التراخيي المركزية/ وزارة البيئةموافقة  -أ 
كبرو و/ او المناطق التنموية كل حسب رخصة مهن من البلديات و/ او امانة عمان ال -ب 

 منطقته
شهادة سجل تجار  صادرة من مديرية السجل المركز  في وزارة الصناعة والتجارة  -ج 

 (201210ُصنع األسمدة النيتروجينية والفوسفاتية )من غاياتها 
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 (44المادة )

 يلي :لغايات ترخيي مصانع إنتاج المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات يفترط ما 

 

صنع كفركة لدو وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها  أن يكون المصنع مسجال -أ 

 (201210األسمدة النيتروجينية والفوسفاتية )
تعيين مدير إنتاج يحمل على األقل مؤهال علميا ال يقل عن درجة البكالوريوا في  -ب 

 العلوم  الزراعية أو كيماوية او الهندسة الكيميائية
يي لفركة أو مؤسسة أو مستثمر أجنبي أو كان شخصا ال تتوفر الفروط إذا كان الترخ -ج 

الفنية في هذه الفقرة أو غير متفر  لإلشراف الفني على المصنع فيجب عليه أن يتعاقد 

مع ينوب عنه من الجنسية األردنية وتنطبق عليه الفروط الواردة في هذه الفقرة على 

التكافل واالتفاق مع صاحب العمل عن تنفيذ أن يكون متفرغا للعمل وان يكون مسؤوال ب

 التعليمات والقرارات المتعلقة بهذه التعليمات ويتقدم بطلبه مرفقا الوثائق التالية:
 الفهادة العلمية أو صورة مصدقة عنها .1
 عقد عمل مصدق من كاتب العدل أو وزارة العمل .2
 موافقة لجنة التراخيي المركزية / وزارة البيئة .3
 بلديات / أو أمانة عمان الكبرو / أو المدن الصناعيةرخصة مهن من ال .4
كفف حسي على المصنع من قبل مديرية األرا ي والر  مديرية الزراعة  .5

 المعنية

 

 (45المادة )

 : الفروط الواجب توفرها في موقع المصنع -أ 
أن يكون موقع المصنع في منطقة منظمة صناعيا إال إذا كان الموقع خارج  .1

 ود التنظيمحدود البلديات أو حد
 أن يكون الموقع موافقا عليه من قبل الجهات المعنية .2
أن تكون مباني المصنع الذ  يقع خارج المدن الصناعية مفصولة عن  .3

المجاورين بسور إسمنتي ال يقل ارتفاعه عن مترين وعليه بوابات مناسبة 

 لحركة السيارات والمفاة وأثناء الطوارئ
 : ت التصنيعالفروط التي يجب أن تتوفر في صاال -ب 

 أن تتوفر بالمصنع صالة خاصة لتجهيز المكونات األولية  .1
 أن تتوفر في المصنع صالة خاصة للتصنيع وتعبئة المنت  النهائي .2
أن تكون المباني المستخدمة في األعمال اإلدارية منفصلة عن صاالت  .3

 اإلنتاج ومستودعات المواد األولية
ن المواد األولية وعبوات أن تتوفر في المصنع مستودعات خاصة لتخزي .4

 المنت  النهائي وتخزين المواد المنتجة
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أن يتوفر في المصنع مختبر إلجراء فحوصات تسكيد جودة المنت  وان  .5

يكون منفصال عن باقي المستودعات وان تتوفر فيه األجهزة الالزمة 

إلجراء هذه الفحوصات ويجوز للمصنع اعتماد مختبر خاص أو حكومي 

 حوصاتإلجراء هذه الف
أن يتوفر في المصنع دورات مياه ودوشات حمام كافية وحسب عدد  .6

 الموظفين والعمال العاملين في المصنع
أن تكون مساحة وحجم صاالت اإلنتاج والعمل مناسبة مع عدد وحجم  .7

 الماكينات
 : الفروط الواجب توفرها في اآلالت والماكينات المستخدمة في التصنيع -ج 

 مة العامة والوقاية وفقا لقانون العمل األردنيأن تراعي كافة شروط السال .1
أن تكون اآلالت واألجهزة مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ والتآكل  .2

ومحكمة اإلغالق أثناء عمليات التصنيع أو الخل  وان تتم عملية تغذية 

 الجهاز بالمواد األولية بفكل آلي
 

 (46المادة )

النمو للوزارة ويقوم القسم المعني  يقدم طلب ترخيي تصنيع المخصبات ومنظمات -أ 

بتدقيق طلب الترخيي للتسكد من توفر كافة الوثائق المنصوص عليها وفقا ألحكام هذه 

 التعليمات
يفكل المدير لجنة من ثالثة من المختصين في القسم المعني للكفف على المصنع  -ب 

التعليمات على للتسكد من استيفائه لكافة الفروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه 

ان يرافق اللجنة اثناء الكفف طالب الترخيي أو وكيله المعتمد وعلى اللجنة تقديم 

 تقرير بواقع الحال
اذا تبين ان نتيجة الكفف وجود نواقي او وجود مخالفة للفروط والمتطلبات  -ج 

المنصوص عليها في هذه التعليمات يوجه المدير لطالب الترخيي اشعارا مبينا فيه 

ي والمخالفات التي تم الوقوف عليها ويمنح طالب الترخيي مهلة الستكمال النواق

النواقي أو تصويب المخالفة خالل مدة اقصاها مائة وثمانون يوما اعتبارا من تاريخ 

 التبلي 
اذا لم يقم طالب الترخيي بتوفير النواقي او تصويب المخالفة يصدر المدير قرارا  -د 

 يه ويتم ابال  طالب الترخيي بذلكباعتبار ان الطلب غير موافق عل
إذا قام طالب الترخيي بتصويب او اع المخالفات او استيفاء النواقي لمتطلبات  -ه 

الترخيي من خالل كفوفات الجنة المكلفة وخالل الفترة الزمنية المنصوص عليها 

الستكمال النواقي او تصويب االو اع يمنح طالب الترخيي رخصة تصنيع 

 المخصبات
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 (47) المادة

وينظم القسم اذا استوفى المصنع الفروط الالزمة للترخيي يمنح الترخيي الالزم  -أ 

ت للنموذج المعتمد توقع منه ويصادق  المعني في المديرية الرخصة على أربعة نسخ وفقا

عليها المدير وتختم بالخاتم الرسمي للوزارة وتسلم النسخة األولى منها لطالب 

رية الزراعة المعنية وتحفظ  الثالثة مع ملف الطلب وتبقى الترخيي وترسل الثانية لمدي

 الرابعة في جلد الرخي
يستوفى من طالب الترخيي بدل الترخيي أو تجديد الترخيي المقرر بموجب إحكام  -ب 

 قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ
 توثق الرخصة في السجل الخاص لدو المديرية -ج 
ل مرة من تاريخ اصدارها ولنهاية اليوم يكون سريان مفعول الرخصة التي تصدر ألو -د 

 األخير من السنة الخامسة
يتم تجديد الرخصة من قبل مديرية زراعة المحافظة المعنية كل خمس سنوات في موعد  -ه 

ال يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم العمل األخير من شهر آذار من السنة التالية للسنة 

 دمات المقررالخامسة بعد أن تستوفي الوزارة بدل الخ
 

 (48المادة )

( من قانون الزراعة رقم 63للوزير منح صفة الضابطة العدلية وفقا ألحكام المادة ) -أ 

( لسنة 33وقانون الرقابة والتفتيش على االنفطة االقتصادية رقم ) 2015( لسنة 13)

للمفتفين في المديرية ومديريات الزراعة في المحافظات للقيام بجوالت ميدانية  2017

فتيفية على الفركات الزراعية ومصانع األسمدة ومنظمات النمو النباتي للتسكد من ت

التزامهم بكافة المتطلبات واالشتراطات الفنية لصنع األسمدة والتحقق من أ  مخالف 

ويحق للمفتش اخذ عينات عفوائية لألسمدة الجاهزة أو المواد األولية سواء من 

ء التحاليل عليها والتسكد من مطابقتها للمواصفات خطوط اإلنتاج أو المستودعات إلجرا

 الدولية والمحلية المعتمدة لدو الوزارة واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المخالفين

على اللجنة المكلفة بالتفتيش تحرير محضر للمخالفة التي تم  بطها وفقا لنموذج  -ب 

محكمة الصلح  الضب  المعتمد من قبل الوزارة وارسال نسخة من المحضر لقا ي

للمنطقة التي يتبع لها المصنع لدفع الغرامة المستحقة وفقا للنصوص الواردة في قانون 

 2015( لسنة 13الزراعة رقم )

 

 (49المادة )

في حالة فسخ العقد مع المهندا الزراعي المتعاقد معه على صاحب الترخيي أن 

عي المتعاقد معه خالل يخطر الوزارة خطيا بفسخ العقد وباسم بديل للمهندا الزرا

 شهر من تاريخ فسخ العقد
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 (50المادة )

على إدارة المصنع االحتفاظ بسجالت وقيود رسمية تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة  -أ 

بالعملية اإلنتاجية كسنواع وكميات المواد التي تدخل في عملية التصنيع والمواد 

تاريخ التصنيع وحجم/وزن العبوات المصنعة أو المجهزة وكمياتها وأرقام التفغيلة و

وأ  معلومات أخرو تراها  رورية وتكون هذه السجالت خا عة للتفتيش الدور  

 والمفاجئ في أ  وقت من اليوم يكون المصنع فيه مفتوحا
على إدارة المصنع تزويد الوزارة في نهاية كل عام بكفف يتضمن أنواع وكميات  -ب 

أو أنتجها أو جهزها خالل العام الواحد على ان المخصبات ومنظمات النمو التي صنعها 

 تتطابق هذه المعلومات مع سجالت المصنع 
 

 (51المادة )

يحق للمصنع المرخي له بتجهيز المخصبات، التصنيع لحساب مصنع آخر مرخي شريطة ان 

يكون هناك عقد تصنيع بينهما على ان يتحمل الطرفان مسؤولية التصنيع و/أو التجهيز للمنت  

 نهائي وذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة.ال

 

 (52المادة )

يحق للمصنع المحلي المرخي له بتجهيز المخصبات، التصنيع لحساب مصنع آخر مرخي 

 من خارج المملكة االردنية الهاشمية  من الفروط التالية:

تقديم شهادة سجل تجار  تثبت ان المصنع الخارجي مسجل ومرخي حسب األصول  -أ 

 مصدقه من غرفه الصناعة في بلد المنفس) سنويا (.و

مسجله في بلد المنفس مع وان يكون المصنع الخارجي منت  للمخصبات الجاهزة  -ب 

احضار شهاده مصدقه حسب األصول والتي تثبت ذلك على ان يكون المخصب الجاهز 

 بنفس التركيز ونم  التصنيع والتركيب المراد تصنيعه في االردن .

ت بما ال يقل عن سنه او اكثر .مصنع الخارجي منتجات مسجله ان يكون لل -ج   محليا
 باالتفاقية الموقعة بين الطرفين .الوزارة تزويد  -د 

محدده باالسم المخصبات من المصنع الخارجي للمصنع المحلي لتصنيع خطاب تفويض  -ه 

 مصدق حسب االصول ) التصديق من المصنع وغرفة الصناعة في بلد المنفس(

 صنع المحلي بتسجيل المخصب المنو  تصنيعه وحسب هذه التعليمات ان يقوم الم -و 

بامتياز من ) اسم المصنع  ةان يذكر على الملصقة بفكل وا ح ان المخصبات مصنع -ز 

 الخارجي مع ذكر الدولة(.
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 (53المادة )

على صاحب الترخيي الذ  يرغب بالتوقف كليا أو جزئيا عن تصنيع المخصبات و/ أو 

من األسباب ولمدة تزيد على ثالثة اشهر إشعار المديرية بذلك خطيا خالل  تجهيزها أل  سبب

عفرة  أيام من تاريخ التوقف عن التصنيع وتزويدها بسنواع وكميات المخصبات ومنظمات 

 النمو المتوفرة لديه بتاريخ توقفه عن التصنيع

 

 (54المادة )

ال يجوز للمصنع فتحها  يجب حفظ و تخزين المخصبات المصنعة في عبواتها االصلية و -أ 

 او تجزئتها اال بموافقة الوزارة وتحت اشرافها
على كل منت  للمخصبات أن يعلن سعر بيع المخصبات على العبوات عند طرحها في  -ب 

 األسواق
ال يسمح بسحدا  ا  تغيير على الملصقات ) بطاقة البيان( بعد اعتمادها اال بموافقة  -ج 

 لجنة تسجيل المخصبات

 

 (55المادة )

للوزارة الحق في أخذ العينات من أ  مخصب زراعي أو منظم نمو النبات منت  محليا 

لغايات تحليله مخبريا في أ  وقت وفي حالة عدم مطابقته للمواصفات يتم التحفظ عليه 

 لحين إعادة تصنيعه أو إعادة تسجيله حسب نتائ  التحليل المخبر 

 

 ات النموالباب الخامس: تجارة الجملة بالمخصبات ومنظم

 (56المادة )

ال يجوز تجارة الجملة بالمخصبات ومنظمات النمو اال من قبل شركة مسجلة لدو وزارة 

تجارة األسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة الصناعة والتجارة وان يكون من غاياتها 

(466901) 
 

 (57) المادة

ت أردني  يفترط في طالب ترخيي تجارة الجملة في المخصبات أن -أ  يكون مهندسا زراعيا

ت في التربة او احد فروعها أو الفعبة العامة او اإلنتاج النباتي ، أو أن  الجنسية مختصا

يكون متعاقدات مع مهندا زراعي من  من االختصاصات المذكورة او احد فروعها 

ت للعمل لديه بصورة فعلية ودائمة وفي هذا الحالة يكون المهندا  وأن يكون متفرغا

 لزراعي مسؤوالت عن كل ما يتعلق بتطبيق التعليمات الصادرة عن الوزارةا
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يسمح للمهندا الحاصل على شهادة في العلوم الزراعية من التخصصات االخرو   -ب 

سنوات في مجال  3بتجارة الجملة للمخصبات على ان يكون لديه خبرة ال تقل عن 

لجهة التي مارا العمل لديها االتجار بالمخصبات وتداولها موثقة بفهادة صادرة من ا

في هذا المجال مصدقة من وزارة العمل وحاصال على شهادة مزاولة مهنة من نقابة 

 المهندسين الزراعيين
على صاحب الفركة أو المؤسسة طالبة ترخيي تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات  -ج 

 -النمو أن تقدم إلى الوزارة الوثائق التالية :

 ة مصدقة عنهاالفهادة العلمية او صور .1
 صورة مصدقة للبطاقة الفخصية .2
نسخة طبق األصل مصدقة عن العقد إذا كان طالب رخصة االستيراد متعاقدات مع مهندا  .3

ت من الجهات المعنية  زراعي مصدقا
رخصة مهن من البلديات و/ او امانة عمان الكبرو و/ او المدن الصناعية كل حسب  .4

 منطقته
ة ية السجل المركز  في وزارة الصناعة والتجارشهادة سجل تجار  صادرة من مدير .5

( وتجارة األسمدة والمنتجات 461030ومن غاياتها أنفطة االستيراد والتصدير )

 (466901الكيميائية الزراعية بالجملة )

 

 (58المادة )

في حالة فسخ العقد بين صاحب العمل والمهندا الزراعي المتعاقد معه فعلى صاحب العمل أو 

ت بفسخ العقد خالل شهر وعلى صاحب العمل إعالم المهندا ال زراعي إعالم الوزارة خطيا

الوزارة باسم المهندا الزراعي البديل المتعاقد معه من تاريخ فسخ العقد، وبخالف ذلك تعتبر 

 الرخصة ملغاة

 

 (59المادة )

 اذا ال يجوز للفركة او المؤسسة ممارسة مهنه تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو إال

ت او مستاجرات بموجب عقد إيجار على ان تتوفر فيه الفروط  ت مملوكا توفر لديها مستودعا

 والمواصفات التالية :

ان يكون لديها رخصة مهن من البلديات او امانة عمان الكبرو او المناطق التنموية  -أ 

 للمخصبات ومنظمات النموكمستودع 
النقل إليه بما فيها عربات إطفاء  أن يكون في مكان يسهل وصول كافة أنواع آليات -ب 

 الحريق بسهوله ويسر
أن يكون في موقع بعيد عن المساكن وحظائر الماشية ومخازن األعالف والمواد  -ج 

 الغذائية وعن مصادر المياه بمسافة ال تقل عن مائة متر من كافة االتجاهات
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طوبة وتتوفر أن ال تقل مساحته عن مائة متر مربع وان يكون جيد التهوية وقليل الر -د 

فيه اإلنارة الطبيعية الكافية وفتحات عالية في الجدران ومقفلة بفبك حماية من  الحديد 

 وان يكون المستودع مقفال بإحكام
 أن تكون أر يته من مواد غير منفذة للماء وال تتفقق بسهولة -ه 
أن يتوفر فيها مصدر ماء وصنبور ماء مع مغسلة و متصلة بفبكة الصرف الصحي أو  -و 

 رة امتصاصيةبحف
أن يتوفر فيه وسائل إطفاء الحريق التي تحددها السلطات المختصة  وكذلك مواد  -ز 

اإلسعافات األولية مع اإلرشادات الوا حة لكيفية استعمالهما وان يكون في مكان يسهل 

 الوصول إليه
أن يكون مقسم بقواطع تفصل المخصبات ومنظمات النمو السائلة عن المخصبات  -ا 

 الجافة وان يتوفر فيه ممرات تمكن من التنقل داخله بسهولة ويسر ومنظمات النمو
أن يتوفر فيه معدات األمان الضرورية كالكمامات و األقنعة الواقية لحماية الوجه  -ط 

 والعيون وقفازات وأحذية مناسبة ومالبس خارجية واقيه
وصور  أن يتوفر فيه لوحات إرشادية مثبتة في مكان بارز يسهل رؤيتها تحمل عبارات -  

 ممنوع التدخين واآلكل والفرب -مواد خطرة وسامة  -تحذيرية 

 

 (60المادة )

يتوجب على الفركة او المؤسسة أن تحتفظ بسجل خاص يدون فيه كميات المخصبات ومنظمات 

النمو وأنواعها وتاريخ تداولها وحركة الصادر والوارد وأن يبرز هذا السجل للمفتش عند 

 الطلب

 

 (61المادة )

م الفركة او المؤسسة طلب ترخيي تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو ويتم تقد -أ 

 الكفف الحسي على المستودع وفقا للفروط المنصوص عليها في هذه التعليمات

يتم الكفف على المستودع من قبل مديرية الزراعة التابع لها المستودع وبحضور  -ب 

يرا بالكفف يوقع عليه أعضاء اللجنة طالب الترخيي أو وكيله المعتمد و يتم تنظيم تقر

 وطالب الترخيي أو وكيله المعتمد
ينظر في طلب الترخيي خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمه من قبل مديرية الزراعة  -ج 

 التابع لها المستودع
إذا تبين بان الطلب ومرفقاته مستكمال لكافة الفروط والمتطلبات المنصوص عليها في  -د 

از لمدير الزراعة المعني بتفكيل لجنة فنية للكفف على المستودع هذا الباب يتم اإليع

الذ  سيتم استخدامه من قبل طالب الترخيي للتسكد من استيفائه للفروط والمتطلبات 

المنصوص عليها في هذه التعليمات، على أن يتم إشعار طالب الترخيي بتاريخ وموعد 

 الكفف قبل ثمانية وأربعين ساعة من الموعد
حرير رخصة للمستودع لمدة خمس سنوات من قبل المديرية المعنية في المحافظة يتم ت -ه 

 ليتم ارسال نسخة منها للقسم المعني في الوزارة
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 (62المادة )

إذا تبين نتيجة الكفف بان المستودع ال تتوفر فيه أ  من الفروط المنصوص عليها 

واقي التي وجدت ليقوم في هذه التعليمات أو يخالفها يتم إشعار طالب الترخيي بالن

بتصويبها خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور اإلشعار و اذا لم يتمكن طالب الترخيي 

من تصويب النواقي خالل هذه المهلة يحق لمدير الزراعة بناء على طلب خطي من 

طالب الترخيي تمديد المهلة لثالثين يوما أخرو من تاريخ انتهاء المهلة األولى 

 إلجراء التصويب

 

 (63المادة )

 -يعتبر طلب الترخيي غير موافق عليه لألسباب التالية:  -أ 

إذا لم يتقدم طالب الترخيي بطلب لتمديد المهلة المنصوص عليها من هذه  .1

 التعليمات او عدم تمكنه من تصويب النواقي خالل المهلة األولى
م يقم إذا تبين نتيجة الكفف للمرة الثانية على المستودع أن طالب الترخيي ل .2

 بتصويب النواقي 
يصدر مدير الزراعة قرارا بعدم الموافقة على الطلب لألسباب المنصوص عليها في  -ب 

الفقرة )أ( من هذه المادة ويتم إبال  طالب الترخيي به خالل اسبوع من تاريخ 

صدوره مع بيان أسباب عدم الموافقة على أن يرفع نسخة من القرار إلى المديرية 

 ومرفقاته ونسخة من تقرير الكفف مع نسخة من الطلب

 (64المادة )

إذا تبين بان طلب الترخيي مستوفي لكافة الفروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه 

التعليمات يتم اصدار رخصة استيراد وتجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو لمدة خمس 

لبدل المقرر في قرار بدل سنوات من مديرية زراعة المحافظة المعنية وذلك بعد استيفاء ا

الخدمات الزراعية النافذ ويتم تجديد الترخيي لمدة خمس سنوات من قبل مديريات زراعة 

 المحافظات

 

 (65المادة )

يسر  مفعول رخصة تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو لمدة خمس سنوات تنتهي في 

نوات في مدة أقصاها نهاية كانون األول من السنة الخامسة على أن تجدد لمدة خمس س 31

شهر آذار من السنة التالية النتهاء الترخيي وذلك بعد استيفاء البدل المقرر في قرار بدل 

 الخدمات الزراعية النافذ
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 الباب السادا: استيراد المخصبات ومنظمات النمو

 (66المادة )

وزارة الصناعة  ال يجوز استيراد المخصبات ومنظمات النمو اال من قبل شركة مسجلة لدو -أ 

( وتجارة األسمدة 461030أنفطة االستيراد والتصدير )والتجارة وان يكون من غاياتها 

 (466901والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة )
( المرفقة والتي تعتبر 5-1ال يجوز استيراد المخصبات الزراعية والمبينة في الجداول من ) -ب 

 د الحصول على رخصة استيراد من الوزارةجزءا ال يتجزأ من التعليمات اال بع
 

 (67المادة)

يمنع استيراد المخصبات إال بعد الحصول على رخصة تجارة الجملة للمخصبات من الوزارة 

 وبطاقة مستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة

 

 (68المادة )

 يحظر على المصانع المرخصة استيراد المواد األولية التالية :

 اجن واألبقار واألغناممخلفات الدو -أ 
المواد المصنعة وغير المصنعة المتحللة الناتجة عن تحلل رواسب الصرف  -ب 

 الصحي
 المواد العضوية المصنعة من العظام والدم المجفف ومخلفات المسالخ -ج 
 األحماغ االمينية ذات المنفس الحيواني والمصنعة بطريقة البكتيريا واإلنزيمات -د 

 

 (69المادة )

 ات المنتجة او المستوردة ألسمدة النترات سواء كانت لالستخدام المباشر على جميع الفرك

أو لغايات تصنيع األسمدة المختلفة إ افة أحد المواد التالية لتثبي  اشتعالها أو قابليتها لالنفجار 

 أو استخدامها كمادة أولية في صناعة المتفجرات :

سيوم او ا  مادة مثبطة إلى األسمدة إ افة مادة كبريتات البوتاسيوم أو كبريتات المغني -أ 

 % على أساا الوزن الجاف 25النتراتية بفكل عام بنسبة إ افية ال تقل عن 
أو إ افة سماد عضو  معدني مفابه للمواصفات الكيميائية والفيزيائية للسماد  -ب 

kama Eco 
إلزام جميع الفركات المستوردة أل  نوع من مركبات النترات إل افة أحد المواد  -ج 

لمذكورة في البنود )أ، ب، ج( من هذه المواد لتركيبة السماد تكون لها خاصية مثبطة ا

لالشتعال وتؤد  من خالل إ افتها وبنسب معينة إبطال مفعول هذا السماد كمادة 

 متفجرة أو كمادة أولية في صناعة المتفجرات و التخفيف من قوة التفجير أو اإلشعال
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ة النقية بالفركات المنتجة والحاصلة على جميع حصر استيراد األسمدة النيتراتي -د 

الموافقات األمنية المطلوبة وموافقة الوزارة والتقيد بطرا المنتجات النهائية في 

 األسواق المحلية بحيث تكون مطابقة كما جاء بالفقرة )د( من هذه المادة
ر البحث قبل أن يتم الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة لألسمدة النتراتية مدا -ه 

 الحصول على الموافقة األمنية من قبل إدارة المعلومات الجنائية
يتم تحديد نسب الخل  والمعادالت الالزمة من قبل مختصين من الوزارة وبالتنسيق مع  -و 

 الجهات المعنية األخرو
على الفركات المنتجة فتح سجالت تبين كمية المواد المستوردة من النترات والكميات  -ز 

 ونسبة التثبي  ونوع المادة المضافةالمنتجة 
 

 (70المادة )

يحظر على جميع الفركات الزراعية غير المنتجة لألسمدة استيراد األسمدة النيتراتية التي لها 

 قابلية االنفجار أو االشتعال أو التي تستخدم كمادة أولية في صناعة المتفجرات

 

 (71المادة )

دة الكيماوية المختلفة والمسجلة لدو الوزارة استيراد يجوز للفركات الزراعية المصنعة لألسم

 أسمدة النترات  من الفروط التالية :

الحصول على موافقة الوزارة للسماا لها باستيراد هذه األنواع من المركبات مع بيان  -أ 

 كمية هذه المواد
 الحصول على موافقة الجهات األمنية ممثلة بإدارة المعلومات الجنائية -ب 
لمواد المثبطة للمركبات والنترات لمنع استخدامها كمادة أولية في صناعة إ افة احد ا -ج 

 المتفجرات
( وبنسبة خل  ال تقل عن 69االلتزام بإ افة احد المثبطات الواردة في المادة رقم ) -د 

%( والمعادالت الالزمة لذلك بإشراف الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية 25)

 األخرو
 

 (72المادة )

  جميع الفركات استيراد مادة نترات األمونيوم لألغراغ الزراعية يحظر على

 



4782 
 

 الجريدة الرسمية

 (73المادة )

يسمح للفركات الزراعية المنتجة للمخصبات الزراعية باستيراد المواد الخام التي تدخل 

بصناعة المخصبات ومنظمات النمو دون تسجيلها، شريطة إرفاق شهادة تحليل صادرة من بلد 

 المنفس

 

 (74المادة )

لى الفركات المنتجة للمخصبات الزراعية ومنظمات النمو النباتي أن تسجل جميع منتجاتها ع

قبل طرحها في السوق المحلي أو تصديرها وفي حال وجود أسمدة كمواد مرتجعة من الخارج 

يسمح بإدخالها كمواد اولية إلعادة تصنيعها على أن يتم أخذ العينات المطلوبة من هذه المادة 

تحليل عليها ومطابقتها مع شهادة التحليل المرفقة للفحنة وفي حال عدم مطابقتها إلجراء ال

 يسمح بإعادة تصنيعها وا افة مواد اخرو لتصبح مطابقة للمواصفات الفنية.

 

 (75المادة )

على طالب االستيراد الحاصل على رخصة تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو وبطاقة 

ت للنموذج المعتمد لذلك بعد دفع الرسوم مستورد الحصول على اذن  تسليم من المديرية وفقا

 المقررة

 (76المادة )

 -يجب أن يتضمن النموذج )أذن التسليم( المعلومات التالية :  -أ 
والمادة الداخلة في االسم التجار  للمخصبات ومنظمات النمو المراد استيراده  .1

 تركيبه ونسبتها وتركيزها
 رقم تسجيله في الوزارة .2
 اريخ انتهاء التسجيلت .3
 الكمية المراد استيرادها بالوزن أو بالحجم .4
 عدد العبوات و حجمها .5
صوره أصل عن الفاتورة و شهادة التحليل للمخصبات ومنظمات النمو المراد  .6

 استيراده
 اسم الفركة المنتجة وبلد المنفس .7
 مركز التخليي .8
 اسم الجهة المستوردة وعنوانها .9
 د وتوقيعه وختم الفركةاسم المهندا الزراعي المعتم .10
 استيراد وتجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمورقم رخصة  .11
 رقم رخصة تصنيع للمخصبات ومنظمات النمو للمصانع المحلية .12

 
 يكون أذن التسليم سار  المفعول لغاية ثالثة اشهر من تاريخ صدوره -ب 
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 (77المادة )

ومنظمات النمو الحصول على  على طالب االستيراد الحاصل على رخصة استيراد للمخصبات

ت للنموذج المعتمد لذلك  اذن تسليم من الوزارة وفقا

 (78المادة )

 بعد وصول اإلرساليات المستوردة يتم ما يلي :

يقوم مندوب الوزارة بسخذ عينات ممثلة لإلرسالية لتحليلها في أ  مختبر تعتمده  -أ 

 الوزارة لهذه الغاية
طابقة المواصفات الفنية المسجل عليها من يجب تحليل أ  مخصب مستورد ألغراغ م -ب 

حيث التركيب والتركيز في المختبرات التابعة للوزارة أو مختبر تعتمده الوزارة لهذه 

المخصبات المستوردة و المنتجة من قبل شركات عالميه  يكون تحليلالغاية على ان 

خالل عام على ال يقل عن مرة واحدة معتمدة لدو الوزارة و من قائمة يصدرها المدير 

 أن يتم إحضار شهادة تحليل مع كل شحنة مستورده
ت أو جزئيا  -ج  في حال اعتذار المختبرات المعتمدة لدو الوزارة عن تحليل أ  مخصب كليا

يصار إلى طلب شهادة تحليل من مختبر محايد حاصل على شهادة االعتماد الدولية على 

 على العبوات .ان تحتو  الفهادة رقم الدفعة االنتاجية المثبتة 
 

 (79المادة )

يسمح بإدخال المخصب المستورد بموجب تعهد جمركي بقيمة المخصب وعدم التصرف  -أ 

به لحين ظهور نتيجة التحليل ويعاد شحن ا  كمية تدخل المملكة االردنية الهاشمية 

على نفقة المستورد اذا كانت مخالفة أل  من الفروط التي اعتمدت عند التسجيل أو أن 

 غير حاصلة على اذن تسليم مسبق من قبل الوزارةتكون 
يحق للمستورد االعتراغ على نتيجة التحليل وإعادة فحي االرسالية بتقديم طلب  -ب 

خطي خالل اسبوع من تاريخ تبليغه بنتيجة الفحي على ان يتم سحب العينة الثانية 

وفي حال تحت اشراف الوزارة وتحويلها للمختبر الذ  تعتمده وعلى نفقة المستورد 

كانت نتيجة العينة الثانية غير مطابقة يتم اتالف االرسالية على نفقة المستورد او اعادة 

تصديرها بناء على طلب المستورد او اعادة تصنيعها لتصبح مطابقة للمواصفات 

القياسية االردنية على ان يحضر عقد موثق من المصنع إلعادة التصنيع ويتم اجراء 

لما ذكر في بداية هذه الفقرة. اما اذا كانت نتيجة العينة الثانية التحليل عليها وفقا 

مطابقة فيتم اخذ عينة ثالثة من قبل الوزارة ويتم فحصها في المختبر الذ  تحدده 

المديرية وعلى نفقة المستورد وتكون نتيجة العينة الثالثة نهائية وغير قابلة 

 لالعتراغ.
 -لمادة ما يلي:يستثنى من احكام الفقرة )أ( من هذه ا -ج 

 عينات التجارب المسموا استيرادها بموافقة مسبقة من المدير .1

العينات القياسية الواردة لغايات التحليل بحيث يسمح بالتخليي عليها من قبل  .2

 المراكز الحدودية مباشرة
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 (80المادة )

من ال يجوز أل  مصنع محلي استيراد ا  مادة خام مالم يكن حاصال على إذن تسليم مسبق 

الوزارة مرفقا فاتورة اصلية وشهادة تحليل اصلية ومو ح عليها رقم الدفعة وتاريخ 

 االنتاج لكل شحنة مستوردة

 

 (81المادة )

يمنح المستورد إذن تسليم للبضاعة ) حسب النموذج المعتمد ( بعد تقديمه فاتورة تو ح 

وذلك للتخليي على  نوعية وكمية المخصبات الزراعية أو منظمات نمو النبات المستوردة

البضاعة المستوردة بعد تقديم التعهد الجمركي بعدم التصرف بالبضاعة إال بعد ظهور نتيجة 

 التحليل المخبر  ومطابقة النتائ  للمواصفات

 

 (82المادة )

للوزارة الحق في أخذ العينات من أ  مخصب زراعي مستورد أو مصنع محلي لغايات تحليله 

 مخبريا في أ  وقت

 

 (83ادة )الم

يجوز السماا باستيراد المخصبات المسجلة من خارج بلد المنفس شريطة ان تكون من  -أ 

الدول ذات انظمة تسجيل متطورة وكما يجوز استيراد المخصبات من اسواق هذه الدول 

شريطة ان تكون مسجلة ومسموا استخدامها في هذه الدول على ان تكون مصنعة او 

 -أن يلتزم المستورد بما يلي: مجهزة في احدو هذه الدول على
للمخصب إرفاق فاتورة مع كل شحنة مستوردة تحتو  على رقم التفغيلة بالمصنع  .1

 وتاريخ الصنع و تاريخ االنتهاء مصدقة حسب االصول من الدولة المصدرة.
لدو الوزارة عند للمخصب ان تكون بطاقة البيان مطابقة لبطاقة البيان المعتمد  .2

 سم المستورد .التسجيل باستثناء ا
اما الدول االخرو غير الدول التي لديها انظمة تسجيل متطورة فال يجوز استيراد  -ب 

للمخصبات منها إال من بلد المنفس ومن نفس الفركة الصانعة او المجهزة للمخصب، 

على انه يجوز السماا باستيراد المخصبات من خارج بلد المنفس عند وجود مصنع 

ت من قبل الفركة المصنعة في للفركة المصنعة في أ  بل د آخر على أن يثبت ذلك رسميا

 بلد المنفس
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 ( 84المادة )

 يجب حفظ و تخزين المخصبات في عبواتها االصلية و ال يجوز للمستوردين فتحها -أ 

 او تجزئتها اال بموافقة الوزارة وتحت اشرافها 
عند طرحها في  على كل مستورد و/أو منت  للمخصبات أن يعلن سعر بيع على العبوات -ب 

 األسواق
ال يسمح بسحدا  ا  تغيير على الملصقات ) بطاقة البيان( بعد اعتمادها اال بموافقة  -ج 

 لجنة تسجيل المخصبات باستثناء اسم المستورد 
 

 تجارة التجزئة بالمخصبات الزراعية ومنظماتلترخيي الالباب السابع: شروط 

 نمو النبات واالتجار بها 

 (85المادة )

 ترخيي االتجار بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات يفترط ما يلي : لغايات -أ 

تجارة ان تكون شركة مسجلة لدو وزارة الصناعة والتجارة واحدو غاياتها  .1

 (477332الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة )
 ت المعنيةأن يكون المحل مرخصا من أمانة عمان الكبرو أو البلديا .2
أن يكون صاحب الفركة مهندسا زراعيا أردنيا مزاوال للمهنة أو فنيا زراعيا من  .3

حملة الدبلوم وفي حال عدم توفر ذلك يتوجب على صاحب المحل التعاقد مع 

 مهندا زراعي أردني مزاول للمهنة أو فني زراعي
 بهدفع بدل الترخيي المقرر بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول  .4

تسر  صالحية ترخيي االتجار و بيع و تداول المخصبات الزراعية ومنظمات نمو  -ب 

النبات لمدة خمس سنوات و تنتهي في الحاد  و الثالثين من كانون االول من السنة 

الخامسة و يجب تجديدها من مديريات الزراعة المختصة لمدة خمس سنوات وخالل 

 ثالثة أشهر من تاريخ انتهائها
سخ التعاقد بين صاحب الترخيي والمتعاقد معه فعلى صاحب العمل ان يعلم في حالة ف -ج 

ت بفسخ العقد واسم البديل خالل شهر واحد من تاريخ فسخ العقد  الوزارة خطيا

 

 (86المادة )

ال يجوز ترخيي تجارة التجزئة بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات إال اذا توفر لدو 

 - ا تتوفر فيه الفروط والمتطلبات التالية : طالب الترخيي محال أو معر

 أر يته ملساء سهلة التنظيف -أ 
 المخزن ذا سقف سليم وال يسمح بتعريض المخصبات الزراعية لضرر تسرب الرطوبة -ب 

 أو المياه إليها 
 جيد التهوية واإل اءة وتتوفر فيه أجهزة شف  هواء مناسبة -ج 
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 مة اإلغالقيحتو  رفوف عرغ مناسبة ويفضل أن تكون خزائن محك -د 
 و ع عبوات المخصبات الزراعية على ألواا خفبية -ه 
يتوفر فيه صندوق لإلسعافات األولية يحتو  على مواد اإلسعاف  األولي التي تتناسب مع  -و 

 طبيعة العمل
 يتوفر فيه خزانة منفصلة ومقفلة لتخزين المخصبات مقيدة االستعمال -ز 
 كابات وتمكن من السيطرة عليهاتتوفر فيه المواد والمعدات الالزمة لمعالجة االنس -ا 
 تتوفر فيه دورة مياه مناسبة متصلة بالصرف الصحي أو بحفرة امتصاصية -ط 
 تتوفر فيه أجهزة السالمة العامة كالمالبس الواقية وكمامات  التنفس وطفايات الحريق -  
ملحقا به مخزن مالئم لتخزين المخصبات ومنظمات النمو وفقا ألحكام هذه التعليمات  -ك 

 يكون هذا المخزن بناء منفصال أو مجاورا للمحل أو المعرغ ويجوز أن
 

 (87المادة )

يقدم طلب الترخيي لمديرية الزراعة المختصة على النموذج المعتمد وعلى نسختين  -أ 

ت بكل منهما نسخة من المستندات الالزمة لترخيي محل بيع المخصبات حسب  مرفقا

 -مقتضى الحال: 

 طالب الترخيي أو الفخي المتعاقد معهصورة مصدقة عن المؤهل العلمي ل .1
صورة مصدقة عن إجازة مزاولة المهنة لطالب الترخيي أو الفخي المتعاقد معه  .2

 من نقابة المهندسين الزراعيين اذا كان أ  منهما مهندسا زراعيا
 صورة مصدقة عن البطاقة الفخصية لطالب الترخيي أو الفخي المتعاقد معه .3
ت  .4 من وزارة العمل إذا كان طالب الترخيي متعاقدات مع نسخة عن عقد العمل مصدقا

 شخي آخر
 صورة مصدقة عن شهادة الخبرة لطالب الترخيي أو الفخي المتعاقد معه .5
سند ملكية المحل أو المعرغ أو عقد اإليجار اذا كان المحل أو المعرغ مستسجرا  .6

 مصدقا وصورة عن إذن اإلشغال الصادر من السلطات البلدية المختصة
 ة مهن سارية المفعولرخص .7
وصال ماليا باستيفاء بدل الترخيي المنصوص عليها في قرار بدل الخدمات  .8

الزراعية النافذ وال يسترد هذا البدل في حالة االستنكاف عن الطلب أو عدم الموافقة 

 عليه
 

اذا تبين بان الطلب ومرفقاته مستكمال لكافة الفروط والمتطلبات المنصوص عليها في  -ب 

ليمات يكلف مدير الزراعة  لجنة فنية للكفف على المحل  أو المعرغ للتسكد هذه التع

من استيفائه للفروط والمتطلبات المنصوص عليها وينظم تقريرات بالكفف على 

النموذج المعتمد وعلى ثال  نسخ يوقع عليه أعضاء اللجنة وطالب الترخيي أو وكيله 

اذا كانت كافة الفروط والمتطلبات  على ان يتم العمل على اصدار الترخيي المطلوب

 مستوفاه من قبل مدير الزراعة وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية.
كانون األول ويجدد كل  31يسر  مفعول الترخيي لمدة خمس سنوات تنتهي في  -ج 

 خمس سنوات في مدة اقصاها ، نهاية شهر اذار من السنة التي تلي السنة الخامسة
الرخصة لطالب الترخيي الذ  عليه و عها في مكان بارز  تسلم النسخة األولى من -د 

 في المحل وترسل الثانية للمديرية
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 (88المادة )

على المرخي له بممارسة مهنة االتجار بالمخصبات ومنظمات النمو وتداولها  -أ 

االحتفاظ بسجالت وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة 

ة بسنواع وكميات المخصبات التي تدخل المحل أو المعرغ و المعلومات المتعلق

تخرج منه ومصادر الفراء والجهات التي تم البيع إليها وأ  معلومات أخرو 

يحددها النموذج المعتمد وتكون هذه السجالت خا عة للتفتيش الدور  والمفاجئ 

 في أ  وقت من اليوم
ومنظمات النمو و تداولها على المرخي له بممارسة مهنة االتجار بالمخصبات  -ب 

 ابراز سعر السلعة على بالمخصبات ومنظمات النمو المعرو ة للبيع للمزارعين

 

 ( 89المادة )

يحظر بيع مخصب او منظم نمو او عر ه للبيع اذا لم تتوفر في العبوات الفروط 

 التالية: 

ته ان تكون العبوة محكمة االغالق بحيث تتضمن نقاوة المخصب الزراعي و سالم .1

 من المؤثرات الخارجية و عدم التالعب في محتوياتها 

ان تحتو  بطاقة البيان )باللغة العربية كلغة رئيسية مع عدم الممانعة بإ افة اللغة  .2

 اإلنجليزية كلغة ثانية على المعلومات التالية ( :

 اسم المنت  و بلد المنفس  .أ 

 االسم التجار  للمخصب و عالمته التجارية  .ب 

 و الوزن القائم  الوزن الصافي .ج 

 نسب المكونات من العناصر  .د 

 تاريخ اإلنتاج  .ه 

 رقم التسجيل لدو الوزارة  .و 

 طريقة االستعمال  .ز 

 .(Batch No)رقم التفغيله  .ا 
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 احكام عامة الباب الثامن:

 (90المادة )

 يحظر عرغ أ  مادة مخصصة لالستهالك البفر  أو الحيواني في المحل    -أ 

 لإلتجار بالمخصبات ومنظمات النمو و تداولهاأو المعرغ أو المستودع المرخي 
يحظر أن يعرغ للبيع في المحل أو المعرغ المرخي أ  مخصبات ومنظمات النمو  -ب 

 ال تحمل عبوته بطاقة البيان ) الملصقة( المعتمدة لدو تسجيله
 يحظر عرغ او بيع ا  مخصبات ومنظمات النمو غير مسجلة لدو الوزارة -ج 
ات ومنظمات النمو انتهت مدة صالحيته و بخالف ذلك يحظر عرغ او بيع أ  مخصب   -د 

 تصادر الكمية و تتلف على نفقة صاحب المحل أو المصنع و يغرم صاحب المحل
يحظر بيع المخصبات ومنظمات النمو لألطفال ولمن تقل أعمارهم عن ثماني عفرة    -ه 

 سنة
 

 (91المادة )

اعة أخذ عينات من المخصبات يحق للمفتفين المكلفين في المديرية أو في مديرية الزر

ومنظمات النمو المخزنة في مستودعات الفركات المستوردة و المصنعة والمجهزة و من 

المخصبات ومنظمات النمو المعرو ة للبيع في المحالت أو المعارغ ومستودعاتها 

ت للتسكد من مطابقته ا المرخصة لتحليلها في مختبرات الوزارة أو أ  مختبر آخر تراه مناسبا

 للمواصفات أو للقواعد الفنية

 

 (92المادة )

ال يجوز أل  شركة أو مستورد أو مصنع اإلعالن او إصدار نفرات فنية محلية عن أ  

مخصب ومنظم نمو غير مسجل دون موافقة مسبقة من المدير . وفي حال أن يكون 

لهاشمية يجب المخصبات ومنظمات النمو مسجلة ومسموحا باستعمالها في المملكة االردنية ا

 ان ينسجم االعالن والنفرات الفنية مع ما هو معتمد لدو الوزارة

 

 (93المادة )

 اذا انتهت مدة صالحية أ  مخصب ومنظم نمو وكان لدو الفركة المستوردة   -أ 

 أو المصنعة له في المملكة االردنية الهاشمية كميات لم يتم استعمالها يحق للفركة 

للمديرية لتمديد مدة صالحيته على أن يحدد بالطلب أو المصنع التقدم بطلب خطي 

 الكمية المتوفرة منها
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اذا رأو المدير أن هناك إمكانية لدراسة الطلب يكلف أحد المختصين في المديرية  -ب 

غ اغرمو المطلوب تمديد مدة صالحيته البإحضار عبوتين من المخصب ومنظم ن

 ل المقررةالتحليل بعد أن يقوم مقدم الطلب بدفع اجور التحلي
ترسل إحدو العبوتين مختومة إلى مختبر تحليل المخصبات ومنظمات النمو أو إلى أ   -ج 

مختبر آخر يعتمده المدير لتحليل العينة لتحديد مدو مطابقتها للمواصفات التي سجلت 

 بموجبها
اذا اثبتت نتائ  التحليل سالمة العينة مخبريا يحق للمدير تمديد مدة الصالحية لمدة    -د 

 من تاريخ ظهور نتيجة التحليل بقرار يصدرهسنة 
يلزم طالب التمديد بتثبيت رقم قرار التمديد وتاريخه ومدة الصالحية الجديدة على    -ه 

 عبوات المخصب او منظم النمو وبإشراف الوزارة
اذا تبين نتيجة التحليل عدم مطابقة المخصب ومنظم النمو للمواصفات التي سجل على  -و 

التمديد ويتم مصادرته وإتالفه حسب القوانين المرعية و على  اساسها ال ينظر بطلب

 نفقة طالب التمديد

 

 (94المادة )

تعتبر رخصة انفاء او تفغيل مصنع المخصبات ومنظمات النمو ورخصة ممارسة  -أ 

تجارة الجملة وتجارة التجزئة للمخصبات ومنظمات النمو الصادرة بموجب هذه 

ألرغ المقام عليها المصنع او المستودع التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة ا

 )االرغ المملوكة او المستسجرة( وال يترتب عليها اية حقوق نفعية للفركة 

او المؤسسة او الفخي الصادر باسمه الترخيي في حال انتهاء العالقة اإليجارية 

 أل  سبب كان.
طعة ال يجوز اصدار رخصة مصنع او مستودع المخصبات ومنظمات النمو على ق   -ب 

ارغ مملوكة او مستسجرة سبق وأن تم اعطاء رخصة عليها ألول مرة )يعطى تجديد 

 رخصة باسم المالك /المستسجر الجديد(.
في حال دخل المصنع المرخي داخل حدود تنظيم االمانة او البلديات تطبق عليها   -ج 

 التفريعات النافذة لتلك الجهات
 

 :(95المادة )

( من التعليمات فانة تبقى 86، 66، 57، 56، 43، 7، 4مع مراعاة ما ورد في المواد ) .أ 

 الغايات المعتمدة و المرخي لها للفركات الزراعية سابقا كما هي دون تغيير.
( لتصويب 10تعطى الفركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات مهلة عفرة سنوات ) .ب 

 ارة الجملةاو اعها وفقا ألحكام هذه التعليمات فيما يتعلق بالغايات و ترخيي تج

 و التجزئة. 

في حال تقدمت احدو الفركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات بطلب رسمي من اجل ا افة  .ج 

 غايات جديدة فانة يتم تغيير جميع الغايات وفقا ألحكام هذه التعليمات. 
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 (96المادة )

( من 20) من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة في المادة كل

 وتعديالته 2015( لسنة 13قانون الزراعة رقم )

 

 تلغى التعليمات التالية:( 97المادة )

تعليمات تسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات نمو  2016( لسنة 3تعليمات )ز/ .1

 النبات واجراءاته.
تعليمات تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها  2016( لسنة 4)ز/تعليمات   .2

 ها واختبار
تعليمات شروط استيراد المخصبات الزراعية ومنظمات 2016لسنة ( 5تعليمات )ز/  .3

 نمو النبات
 تعليمات شروط الترخيي انتاج المخصبات الزراعية2016لسنة ( 6تعليمات )ز/ .4

 ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها واالتجار بها واالعالن عنها.

 

 وزيـــر الــــــــــزراعـة
 املهندس خالد احلنيفات
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 المالحق:

 (1جدول )

 االسمدة النيتروجينية .أ 
 

الحد األدنى للمحتوو  األسمدة النيتروجينية 

 Nالنتروجيني 
 %20.5 سلفات االمونيوم 
 %33 نترات االمونيوم 

 %45 يوريا
 %46 يوريا ورقية 

 فوسفاتية أسمدة  .1
الحد األدنى للفوسفات   األسمدة الفوسفاتية 

P2O5 
 %18 سوبر فوسفات احاد  
 %45 سوبر فوسفات ثالثي 
 %52 حامض الفوسفوريك

 اسمدة بوتاسية .2
الحد األدنى للبوتاا  األسمدة البوتاسية 

K2O 
 %50 سلفات البوتاسيوم 
 %60 كلوريد البوتاسيوم 

  االخرو .3

ائي و مخلبات تضاف للتربة منفردة او مخلوطة شريطة ان تو ح نسبة العنصر الغذ -أ

 نسبة المخلب فيها :

 EDDHA,HBEDمخلبات الحديد على صورة  -1    
 DTPAمخلبات الزنك على صورة  -2    
 DTPAعلى صورة  المغنيزمخلبات  -3    
 DTPAمخلبات النحاا على صورة  -4    

 مخلبات أ  من العناصر الصغرو و التي تستعمل رشا على النباتات على صورة : -ب

1-HBED,EDDHA 
2-EDTA 
3-DTPA 
4-PHENOLIC ACID 
5-LIGNO SULPHATE  
6-Carboxlic acid  

،  المغنيزمن العناصر السمادية  )الحديد ، الزنك ،  أل المركبات و االمالا المعدنية  -ج

، المغنيسيوم ، الكبريت ، الكالسيوم ( و التي  مالمولبيديوالنحاا ، البورون ، 

او مع خلطات ترش على األوراق  األخرواألسمدة تضاف للتربة مباشرة او تخل  مع 

 شريطة تو يح نسبة العنصر الغذائي لكل منها
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 األسمدة النيتروجينية :  .ب 

 الحد األدنى للمحتوو النتروجيني 
N 

 األسمدة النيتروجينية 

 سلفات االمونيوم  20.5%
 نترات االمونيوم  33%
 يوريا 45%
 يوريا ورقية  46%

 

 تية :أسمدة فوسفا .ج 

 الحد األدنى للفوسفات 

P2O5 
 األسمدة الفوسفاتية 

 سوبر فوسفات احاد   18%

 سوبر فوسفات ثالثي  45%
 حامض الفوسفوريك 52%

 

 

 اسمدة بوتاسية : .د 

 الحد األدنى للبوتاا 

K2O 

 األسمدة البوتاسية 

 سلفات البوتاسيوم  50%

 كلوريد البوتاسيوم  60%
 

 أخرو : .ه 

ربة منفردة او مخلوطة شريطة ان تو ح نسبة العنصر الغذائي و مخلبات تضاف للت - أ

 نسبة المخلب فيها 

 EDDHA,HBEDمخلبات الحديد على صورة  -1    

 DTPAمخلبات الزنك على صورة  -2    

 DTPAمخلبات المغنيز على صورة  -3    

 DTPAمخلبات النحاا على صورة  -4    
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 لتي تستعمل رشا على النباتات على صورة :مخلبات أ  من العناصر الصغرو و ا -ب

1-HBED,EDDHA 

2-EDTA 

3-DTPA 

4-PHENOLIC ACID 

5-LIGNO SULPHATE  

6-Carboxlic acid  

من العناصر السمادية  )الحديد ، الزنك ، المغنيز   أل المركبات و االمالا المعدنية  -ج

لكالسيوم ( و التي تضاف ، المغنيسيوم ، الكبريت ، ا مالمولبيديوالنحاا البورون ، 

او مع خلطات ترش على األوراق شريطة  األخروللتربة مباشرة او تخل  مع األسمدة 

 تو يح نسبة العنصر الغذائي لكل منها 
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 ( األسمدة الكيماوية المركبة2جدول رقم )

أوال : األسمدة التي تحتو  على عنصرين او اكثر )تصنيع كيماو  ( من العناصر الكبرو 

 الصغرو و منها :او 

 نيترات البوتاسيوم  -1

 فوسفات االمونيوم  -2

 فوسفات االمونيوم الثنائي  -3

 سلفات البوتاسيوم و المغنيزيوم  -4

 فوسفات اليوريا  -5

 

 ثانيا : اسمدة تحتو  على عنصرين او اكثر )خل  ميكانيكي (من العناصر الكبرو و الصغرو 

 ركيب الكيماو  لكل منها كما يلي : و يفترط في هذه األسمدة تو يح الت

 نسبة العناصر الغذائية الكبرو و الصغرو مقدرة كنسب مئوية للوزن  -1

 الصفة الكيماوية لعنصر النيتروجين نسبة ما هو على شكل يوريا او على شكل نترات  -2

 الصفة الكيماوية لعنصر البوتاا لتو يح محتوو السماد من الكلور عندما يكون مصدر -3

 السماد كلوريد البوتاسيوم للتقيد بما يلي :

 % 3ان ال يزيد نسبة الكلور في السماد المركب الذ  يضاف للتربة مباشرة على  -أ  

ان ال يزيد نسبة الكلوريد في السماد الذائب الذ  يضاف من خالل أجهزة الر  على  -ب  

يد الفسفور + من مجموع محتوو السماد النيتروجين +خامس أكس 2/100% او 1.0

 البوتاسيوم اوكسيد
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 ( األسمدة العضوية الطبيعية او المصنعة و وسائ  االستنبات3جدول رقم )

 

 األسمدة العضوية النباتية )الطبيعية و المصنعة / الكمبوست (: -1

 مخلفات بقايا المحاصيل ، مخلفات مصانع البيرة و جفت الزيتون و نفارة الخفب

 ندورة بفكلها الطبيعي او المتخمر. و مخلفات معاصر الب 

 

 و تعتمد المواصفات الفنية  من الجدول التالي للكمبوست :

 جدول )أ( يبين مواصفات و معايير الكمبوست

 الرقم المعيار القيمة

 
 -1 الحمو ة 5-8.8

 -2 /متر(زديسي سيمناالمالا الذائبة )التوصيل الكهربائي() 10اقل من 
 -3 (نالكربون: النيتروجيى النيتروجين )نسبة الكربون ال 1:30

 -4 محتوو المادة العضوية )% على أساا وزن جاف( 30-65
 -5 محتوو الرطوبة )% على أساا الوزن الرطب( 30-60

انش او اقل تمر من خالل المنخل /وزن  4/3حجم الحبيبات ) 98

 جاف %(
6- 

 80أكبر من او يساو  

 80أكبر من او يساو  
 % تنمو النبا

 % البادرات
7- 

 -8 المئوية للمواد الخاملة من الوزن الجاف ةالمواد: النسب 1اقل من 
 

41 

39 

300 

17 

420 

100 

 )ملغم/كغم(الملوثات الكيميائية الوزن الجاف 

 االرسنيك

 الكادميوم

 الرصاص

 الزئبق

 النيكل

 السيلينيوم

9- 

 

 1000اقل من 

 3اقل من 

 (ولوجية /اكبر رقم محتملوثات البيمسببات االمراغ )المل

 البكتيريا )اكبر رقم ممكن لكل غم من المادة الجافة( -1

 غاااااام ماااااان  4السااااااالمونيال )اكباااااار رقاااااام محتماااااال لكاااااال   -2

 المادة الجافة(

10- 

 

 يفترط على الكمبوست ما يلي :

 ان تكون المادة منفس نباتيا و ال تدخل بها اية مخلفات حيوانية مهما كانت نسبتها  - 

  )أ(ارفاق شهادة تحليل مع كل شحنة تبين القيم و المعايير الواردة  من الجدول يتم  - 

 
 األسمدة العضوية الحيوانية )طبيعي او مصنع( .2

 زبل االبقار ،الغنم ، الطيور  -أ 

 مخلفات المسلخ )الدم ، مسحوق العظام ،مسحوق اللحم ( -ب 
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 جدول رقم )ب(

 و  ابقار و اغنام ، زرق طيور(:مواصفات السماد العضو  )مصدر حيواني /ر

% ) على أساا الوزن الجاف 50ال تقل نسبة المادة العضوية في السماد العضو  عن ن ا -

 % )على أساا الوزن الجاف (للمنت  المستورد 60للمنت  المحلي ( و اال تقل عن 

  15:1ان ال تزيد ك:ن على   -

 % 20ان ال تزيد نسبة الرطوبة على   -

% )أساا الوزن الجاف( للمنت  المحلي و ال تزيد على 50زيد نسبة الرماد على ان ال ت  -

 % )أساا الوزن الجاف( للمنت  المستورد 40

 م/ديسيسمنز 15 علىان ال تزيد نسبة الملوحة )التوصيل الكهربائي(   -

 ان يقدم صاحب العالقة وثيقة مصدقة تتضمن خلو المادة العضوية من اآلفات و الحفرات  -

 و االمراغ الضارة باإلنسان و الحيوان و النبات و كذلك بذور النباتات المختلفة 

  متكتلةان ال تكون ذات رائحة كريهة تعكس عدم تخمر المادة و ان ال تكون   -

ان تكون المادة المكون منها السماد العضو  مهترئة بحيث ال تظهر مكوناتها الرئيسية   -

 تؤد  الى تحلل المواد االصلية و عدم معرفتها ( )بمعنى ان عملية التخمرات 
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 اعتماد المعايير في الجدول )ج( كحد اعلى للعناصر الثقيلة للسماد العضو  المحلي  -

 و المستورد سواء كانت من مصدر حيواني او نباتي : 

 الجدول )ج(

الحد المسموا به 

 )جزء بالمليون(
الحد المسموا به  العنصر

 )جزء بالمليون(

 نصرالع

120 Pb 15 As 
1.5 Hg 3 Cd 
50 Ni 100 Cr 
- - 4 Se 

 

 البيانات المطلوب و عها على عبوات األسمدة العضوية : .1

 اسم المنت  و مكانه )بلد التصنيع( -أ

 االسم التجار  و العالمة التجارية  -ب

 الوزن الصافي  -ج

 السماد  فينسب العناصر الغذائية المحتوو  -د

 نوع الفرشة  -ه

 نوع مصدر السماد )دجاج ،غنم، بقر،....( -و

 يبين على العبوة اية خلطات غير عضوية )ان وجدت و نسبتها( -ز

 رقم التسجيل لدو الوزارة -ا 

 األسمدة العضوية السائلة و الصلبة : -2

وهي المواد المفتقة من المواد العضوية المتحللة و التي تندرج تحت مركبات حامض      

 الفولفيك و االحماغ االمينية مع ذكر السعة التبادلية الكاتونية الهيوميك و 

 وسائ  االستنبات :  -3

البتموا الطبيعي : نظرا لتعدد مصادره الجغرافية فان االوصاف المطلوبة لكل مادة يجب ان  -أ

تحدد محتواها من المادة العضوية و الرماد و الرطوبة و معيار 

 الحمو ة فيها 
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خلطات من التراب و األسمدة الطبيعية او المصنعة او البيتموا  ألنها: و  يياألصخلطات  -ب

فان االوصاف لهذه الخلطات يجب ان تحدد محتواها من المادة العضوية 

 و الرماد و الرطوبة و معيار الحمو ة فيها و قدرتها االستيعابية للماء 

 ق الجدول )د(و وف ياألصيتعتمد المواصفات الفنية للبيتموا و خلطات  -ج

 جدول )د(

 الرقم المعيار الفني البيتموا ياألصيخلطات 
 -1 النيتروجين % - -

 -2 الرطوبة% %70-%30 %25ال تزيد على 
 %60ال تزيد على 

 )وزن جاف(
 -3 محتوو الرماد% %10اقل من 

 %50ال تقل عن 

 )وزن جاف(
% )وزن 85ال تقل عن 

 جاف(
 4 المادة العضوية %

 5 ك:ن - 1:20ى ال تزيد عل
 علىوال تزيد  5ال تقل عن 

7 
 6 درجة الحمو ة 5-6.5

ديسي ) 2اقل من 

 /متر(زسيمن
ديسي ) 2اقل من 

 /متر(زسيمن
 -7 التوصيل الكهربائي

 الكثافة الظاهرية 3غم/سم 0.3اقل من  3غم/سم 0.7اقل من 

 

 

 

8- 

 

 الحد األعلى المسموا 

 به

120 

1.5 

50 

15 

3 
100 

4 

 

لى المسموا الحد األع

 به

120 

1.5 

50 

15 

3 
100 

4 

 العناصر الثقيلة

 جزء من مليون

 الرصاص

 الزئبق

 النيكل

 االرسنيك

 الكادميوم

 الكروم

 السيلنيوم

9- 

 ان يكون خاليا من البذور   

 اآلفاتو األعفاب الضارة و 

الحفرية و الفطرية و البكتيرية 

 المضرة و النيماتود

10- 

 حسب المواصفات

 يس األردنيةو المقاي 

 من بكتيريا ةخاليان تكون  

E.coli 
 و

Salmonella 

11- 
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 (4جدول رقم )

 

 المصلحات -1

 و هي المواد التي تستعمل إلصالا التربة مثل :     

 CaSO4الجبس الزراعي  .أ 

 CaSO4 .ب 

مواد كيميائية مختلفة لها القدرة على امتصاص الماء بمقدار وزنها  :حافظات الرطوبة .ج 

 او ا عاف ذلك 

 مفتقات البترول    .د 

البيراليت الزراعي و هي مواد طبيعية معدنية منفؤها الصخر البركاني تزيد من قدرة    .ه 

 التربة على امتصاص الماء إ افة الى تحسين التهوية 

منظمات النمو النباتي التي تساعد على تجديد العقل او على عقد الثمار او غيرها من  .و 

 تنظيم النمو النباتي 

يرية و الفطرية التي تساعد على جاهزية العناصر الغذائية بالتربة و التي مواد البكتال .ز 

 تسبب امرا ا لإلنسان و الحيوان و النبات 

 منفطات النمو النباتي .ا 

 تعتمد المواصفة الفنية وفق الجدول التالي للبيراليت الزراعي  -2

 (5جدول رقم )

 الرقم المعيار القيمة المقترحة
% من اجمالي  80أال تقل الحبيبات عن 

 ملم( 4-2الكمية )حجم الحبيبات يتراوا بين 
 1. حجم الجزيئات

 2. الكثافة الظاهرية 3كغم/م -100-18
 3. محتوو الرطوبة %2ال تزيد على 

 الحمو ة %20( اكثر او اقل ب 7معتدل )

PH 
.4 

 السليكا %60عن  لال تق

SIO2 
.5 

 6. اللون ابيض
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 وا للعناصر الثقيلة لبعض األنواع من المخصبات الزراعية جدول يبين الحد األعلى المسم

 و منظمات النمو التي لم يرد ذكرها  من الجداول السابقة 

 ( الحد األعلى للعناصر الثقيلة للمخصبات الزراعية6جدول رقم )

Ni Hg Pb Cd As CrIV  نوع

المخصب 

 الزراعي
حامض  100 15 3 120 1.5 200

 الهيوميك

الحمض  100 15 3 120 0.51 200

 األميني

منظمات  100 15 3 120 1.5 200

 النمو النباتي
البير اليت  150 15 3 150 1.5 230

 الزراعي
األسمدة  100 15 3 120 1.5 200

العضوية 

 السائلة
العناصر  2 60 3 150 2 -

الثانوية 

 )وزن جاف(
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 العناصر المركبة  .1

 

من النسبة المئوية للعناصر الفعالة و المسجل  (: التجاوز المسموا به بالنقي7جدول رقم )

 على اساسها المخصب الزراعي

 
 التجاوز المسموا به اسم المادة

 (K2Oبوا ) (P2O5فوا ) (Nن )

 - - 0.6 سلفات االمونيوم

 - - 1 نترات االمونيوم

 - - 1.2 يوريا

 - 1 - سوبر فوسفات احاد 

 - 1.2 - سوبر فوسفات ثالثي

 - 1.2 - %52ريك حامض فوسفو

 - 1.2 - سلفات البوتاسيوم

 - 1.2 - كلوريد البوتاسيوم 

 1.2 - 0.5 نترات البوتاسيوم
 - 1 1 فوسفات االمونيوم االحاد 
 - 1 1 فوسفات االمونيوم الثنائي

    اسمدة كيميائية تحتو  على العناصر الثال 
 

  0.5سموا به % فالتجاوز الم10اذا كانت نسبة النيتروجين اقل من 

  1% فالتجاوز المسموا به 10اذا كانت نسبة النيتروجين اكثر من 

 ( اذا كانت نسبة خامس اكسيد الفسفورP2O5 اقل من )فالتجاوز المسموا15 % 

 1به  

 ( اذا كانت نسبة خامس اكسيد الفسفورP2O5 اكثر من )فالتجاوز المسموا 15 % 

 1.5به 

 ( اذا كانت نسبة اكسيد البوتااK2O ) 0.5% فالتجاوز المسموا به 10اقل من 

 ( اذا كانت نسبة اكسيد البوتااK2O اكثر من )2% فالتجاوز المسموا به 10 
( Mn,Cu,Fe,Mo,Zn,B( و العناصر النادرة )Ca,Mg,Sتتم مطابقة العناصر الثانوية ) .2

% من المحتوو اللذ  سجل على اساسة المخصب 85 بحيث ال تقل نتيجة التحاليل عن 

 زراعي.ال

% 40صغرو( هو  ،ثانوية ،التجاوز المسموا به للزيادة لنتائ  العناصر الغذائية ) اولية  .3

من المحتوو المسجل على اساسه المخصب الزراعي و اذا زادة النسبة عن ذلك يعاد 

 تسجيل المخصب وفق نتائ  التحليل المخبر .


