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  اصنافتعليمات شروط واجراءات تسجيل  - 2202( لسنة 13تعليمات رقم )ز/
 وشروط انتاجها وتداوهلا  خضروات واصوهلا املستوردة واملنتجة حمليالل والتقاوي  البذور

 وتعديالته 2015لسنة  (13)( من قانون الزراعة رقم /ب18، /ب17) تنيمبوجب املاد ةصادر
 

 (:1) المادة

 البلور والتقاوي اصنا  تسمى اله التعليمات )تعليمات شروي واجراءات تسجيل

( 2022المستوردة والمنتجة محليا وشروي انتاجها وتداولها لسنة  لةضروات وأصولهال

 ويعمل بها من تاريخ نشراا في الجريدة الرسمية.

 (:2) المادة

 الباب االو  : التعريفات

 2015( لسنة 13مع مراعاة التعاري  الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم )

التالية المعاني المةصصة لها أدناه ما لم تد  القرينة وتعديالته  يكون للعبارات والكلمات 

 على غير ذلك:

 . ة: مديرية االنتاج النباتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمديري

 .  ر: مدير االنتاج النباتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدي

 . م: قسم مراقبة االنتاج النباتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقس

 . م: رئيس قسم مراقبة االنتاج النباتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس القس

وات وأصولها المستوردة ة: لجنة تسجيل اصنا  الةضرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللجن

 والمنتجة محليا .

 وات المستوردة من خارج المملكة.وردة: اي بلور الةضرــــــــــــــــــــــــــــــالبلور المست

ة: بلور الةضروات المنتجة محليا  من قبل الشركات ــــــــــــــــــــــــــــــــالبلور المحلي

 المرخصة لهله الغاية.

ر الةضروات وات محلية: اي الشركة المرخصة لغايات انتاج بلوشركة انتاج بلور خضر

 محليا .
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ن: اااو الجياال االو  الناااتظ ماان عمليااة التلقاايب بااين أبااوين ــــــــــــــــــــــــــــااـالصاان  الهجي

الغاارع منهااا اااو الحصااو  علااى جياال جديااد   نقيااين 

يجماااع باااين صااافات االباااوين المرغوباااة معاااا أو يزياااد 

بصفاته على صفات األبوين بحي  تكون جميع نباتاات 

تمامااا فااي جميااع المواصاافات لمقاومااة  الجياال متماثلااة

 األماااااااااااراع  االنتااااااااااااج  مواصااااااااااافات الثماااااااااااار

 النمو الةضري ..... الخ.

ن: اي أنوا  وأصنا  النباتات التي تم تكثيراا من دون ــــــــــــــــــــــالصن  غير الهجي 

تطبي  عملية التهجين حي  يتم تلقيب وتكثير اله 

طريقة معزولة األصنا  من خال  التلقيب اللاتي ب

 لضمان نقاوة الصن . 

اوي: أي جزء من النبات يستعمل في انتاج وتكثير المحاصيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتق

والمنتوجات الزراعية كالبلور والدرنات والجلور 

 واألجزاء الةضرية واألبصا  واألبواغ. 

ل : اي مجموعة الوثائ  المكتملة والمطلوبة لتسجيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

 التقاوي والبلور حس  ما ورد في اله التعليمات.

تل: مول  في المديرية و/ أو في مديريات الزراعة يحمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمف

صفة الضابطة العدلية يكلفه الوزير بتنسي  من المدير 

 2015( لسنة 13انون الزراعة رقم )وفقا ألحكام  ق

 التفتيل على االنشطة االقتصادية الرقابة و وقانون 

للقيام بتنفيل أحكام اله   2017( لسنة 33رقم )

التعليمات والتي تةص أعما   الرقابة والتفتيل على 

 المنشآت المعنية بإنتاج وتداو  وبيع التقاوي والبلور.

 الحقو  المعدة ركثار البلور على مراحل  ةي: اي زيارــــــــــــــــــــــــــالتفتيل الحقل

)بعد الزراعة  تلقيب االباء  وما بعد التلقيب(  لبيان 

خلواا من االمراع الفيروسية و /أو االمراع الفطرية 

 والتأكد من بي ة االنتاج.

على الحقو  والكش   ي: اي اللجنة المةولة رجراء التفتيلــــــــــــــــــلجنة التفتيل الحقل

عليها ورفع التقرير المتضمن اصدار شهاد التفتيل 

 الحقلي  ويتم تشكيلها بموافقة معالي الوزير.
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الدو  ذات األن مة المتطورة: اي الدو  التي يطب  فيها ن ام التسجيل المتكامل واو 

مجموعة من االختبارات التي تتم على البلور والتقاوي 

ا واستةدامها وتشمل دو  االتحاد قبل الترخيص بتسجيله

األوروبي والمملكة المتحدة والواليات المتحدة االمريكية 

 وكندا واستراليا واليابان واية دولة تعتمداا اللجنة. 

ة: البلور المةصصة لزراعة الحدائ  المنزلية واي أصنا  ـــــــــــبلور الحديقة المنزلي

  جم العبواتغير اجينة تستةدم في زراعة الحدائ  وح

   .اغرام (15) اال يتجاوز وزنه

 

 الباب الثاني: تسجيل التقاوي والبلور المستوردة والمنتجة محليا

 :(3المادة )

تشمل المواد المنصوص عليها في الا الباب التقاوي والبلور بغرع السماح بزراعتها 

 دة تسجيلها.وانتاجها في المملكة األردنية الهاشمية كما تشمل تجديد وللغاء ولعا

 

 (4) المادة

ال يجوز تسجيل أصنا  الةضروات وأصولها لال لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة 

الصناعة والتجارة واحدى غاياتها مشتل نباتات وشتالت األشجار ونباتات الزينة والزاور 

( أو تجارة البلور والتقاوي والتبغ غير الُمصنَع 013000الحولية )لكثار النباتات( )

( أو تجارة الزاور والنباتات الطبيعية والصناعية 462010واألعال  الحيوانية بالجملة )

 (.477332والمواد الزراعية بالتجزئة )

 

 ( :5المادة )

يسمب بتسجيل التقاوي والبلور المنتجة من شركات مسجلة رسميا من غايتها تصدير  -أ

 وانتاج البلور في الدو  المصدرة.

 تقاوي المنتجة من شركات االنتاج المحلي. يسمب بتسجيل ال -ب

 

 (:6المادة )

 يمنع تسجيل تقاوي وبلور األنوا  واألصنا  التي تدخل في صناعة المةدرات. - أ
 يمنع تسجيل تقاوي وبلور االصنا  واألنوا  الغازية.  - ب
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 (:7المادة )

يسمب لشركات انتاج التقاوي والبلور المحلية بتسجيل التقاوي والبلور لغايات  -أ 

 التصدير ضمن الشروي التالية:

يةضع تسجيل التقاوي والبلور لغايات التصدير رجراءات تسجيل التقاوي  .1

 والبلور ضمن التعليمات المعمو  بها.
اعتماد ملص  خاص للتقاوي والبلور ) بطاقة بيان( على أن يكت  عليها بعبارة  .2

 واضحة )ملص  لغايات التصدير(.
يتم يرح التقاوي والبلور لغايات التصدير في كتابة تعهد من الشركة بأن ال  .3

 األسواق المحلية.
 في حا  لعادة أي لرسالية من التقاوي المسجلة يجري عليها اآلتي: -ب 

تزويد الوزارة بمةايبة رسمية من الجهة المستوردة توضب أسباب رفض  .1

 اررسالية.
لبضاعة لدخا  االرسالية بتعهد عدلي من صاح  العالقة يفيد  بعدم التصر  با .2

من اله الفقرة وتحميله  (4 3) لال بعد استيفاء كافة المتطلبات الواردة في البند

 ضع  ثمن االرسالية في حالة التصر  بها.
لذا كانت االرسالية من التقاوي والبلور المسجلة والمسموح تداولها في  .3

المملكة يتم تحليل عينة من التقاوي والبلور وفي حا  اجتيازاا للفحوصات 

 لمةبرية يتم تقديم تعهد من الشركة المنتجة بعدم بيعها في السوق المحلي ا

 لال بتغيير الملصقة )بطاقة البيان( وحس  الملصقة المعتمدة في األردن.
لغايات التصدير  ةفي حا  كانت االرسالية المرتجعة التقاوي والبلور مسجل .4

عهد بعدم التصر  وغير مسموح تداولها داخل المملكة على صاح  العالقة الت

بالبضاعة وعدم يرحها في السوق المحلي لحين لعادة  تصديراا خارج  

أراضي المملكة أو اتالفها حس  االصو  في حا  عدم القدرة على التصدير 

 وعلى نفقة صاح  العالقة.
 

 (:8المادة )

لدى  ةال يجوز انتاج أو تجهيز أو استيراد أو تداو  أي تقاوي وبلور غير مسجل

زارة وتستثنى التقاوي والبلور الموصوفة في الفقرة )أ( من اله المادة من الو

 للزامية التسجيل ليسمب باستيراداا لألغراع المنصوص عليها في ذات الفقرة

 وفي حالة استيراداا ال يجوز التةليص عليها ولخراجها من الساحة الجمركية  

 لال بإذن خاص من المديرية وكما يلي:

لور التي تستورداا الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى بغرع التقاوي والب -أ 

استعمالها في مجا  اختصاصها أو نشاياتها شريطة أن ال تكون من التقاوي 

والبلور المح ور استعمالها من قبل المن مات الدولية المةتصة أو من التقاوي 

 والبلور المح ور استعمالها محليا.
 المنزلية.البلور المةصصة لزراعة الحدائ    -ب 
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 عينات التقاوي والبلور التي تسمب الوزارة للمركز الويني للبحوث الزراعية  -ج 

لمؤسسات والشركات الزراعية المعتر  بها باستيراداا ألغراع األبحاث أو لأو 

التجارب العلمية شريطة تزويد الوزارة بالنشرات الفنية لتقاوي البلور ومةط  

ن تحمل العبوات عبارة "عينات للتجارب مشرو  البح  المنوي تنفيله على أ

وليست للبيع" ويحدد المدير الكمية بعد لقرار خطة التجربة ويتم منب الجهة 

 المعنية رخصة استيراد من مديرية المراكز الحدودية  قبل االستيراد.
عينات التقاوي والبلور غير المسجلة في المملكة والتي تسمب الوزارة باستيراداا  -د 

ة للشركات المصرح لها باستيراد التقاوي والبلور وكللك محطات كعينات مسبق

التجارب النباتية وشركات البح  والتطوير التجريبي لشركات التقاوي األجنبية 

 والعربية المرخصة بغرع لجراء الدراسات والمشاادات عليها وأن تحمل العبوات. 
المنصوص عليها في اله الكمية  علىعبارة " ليست للبيع" على أن ال تزيد الكمية  -ه 

التعليمات بعد الحصو  على رخصة استيراد من مديرية المراكز الحدودية  قبل 

% بناء  على نسبة االستةدام ويستثنى 10 الكمية االستيراد ويجوز للمدير زيادة

 من ذلك عينة التقاوي والبلور المواف  على تسجيلها.

يات غير تجارية ألغراع يسمب باستيراد أصنا  التقاوي غير المسجلة بكم -و 

التجارب على أن يكت  عليها عينات ألغراع التجارب وليست للبيع شريطة 

 احضار وثيقة تثبت انها غير معدلة وراثيا.
 تحدد كميات العينات حس  الجدو  التالي: -ز 

 غرام. (1000) على* يج  أن ال يزيد وزن العبوة في االرسالية الواحدة للنو  الواحد 

الكميات المقررة  على% زيادة (10)لمدير االنتاج النباتي السماح بإدخا  ما نسبته  -ح 

 في اله المادة بند )و( بناء على شروحات القسم المعني.

عينات بحد اقصى ثالث مرات على أن يتم بعد ذلك تسجيل اله يسمب بإدخا  ال -ي 

 األنوا  وأصنافها لغايات تداولها تجاريا.

الكمية المسموح باستيراداا  المحصو 

للماااااارة الواحاااااادة للصاااااان  

 الواحد

الكمية المسموح باستيراداا 

ات التاليااااااااة وقباااااااال للماااااااار

 تسجيلها للصن  الواحد

 غرام1000لغاية  غرام 1000لغاية  *البندورة  الفلفل  الباذنجان 

 غرام 1500لغاية  غرام 1500لغاية  الزارة  الملفو   اللفت

الشمندر  الةس  البروكلي  الفجل  القر   

 اليقطين  البامية

 كيلو غراما 5لغاية  كيلو غرام 5لغاية 

 غرام500لغاية  غرام 500لغاية   الةيار

البطيخ  الشمام  البصل  الجزر  الكوسا  

 السبانخ

 كيلو غرام 5لغاية  كيلو غرام 5لغاية 

 كيلو غرام 100لغاية  كيلو غرام 100لغاية  البازيالء اللوبياء اللرة  

 اكيلو غرام 50لغاية  اكيلو غرام 50لغاية  ملوخية

 كيلو غرام 100لغاية  كيلو غرام 100لغاية  الفو   الفاصولياء
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 (: 9المادة )

يتم مصادرة أي كمية اضافية من العينات ويتم اتال  أو اعادة تصديراا على نفقة صاح  

التابعة للمركز العالقة ويجوز للوزارة استةدامها في المحطات الزراعية والمحطات البحثية 

 الويني للبحوث الزراعية حا  موافقة المستورد.

  (:10المادة )

قدم يل  تسجيل التقاوي للى رئيس القسم المعني على النموذج المعتمد من الوزارة على ي

 -أن يرف  بالطل  حس  مقتضى الحا  الوثائ  التالية:

وي والبلور أو منتجة شهادة بأن الشركة مصدر التقاوي والبلور شركة مطورة للتقا -أ 

وغير معب ة على أن تكون اله الشهادة صادرة و/ أو مصادق عليها حس  األصو  

من الجهة المعنية بتسجيل التقاوي والبلور في بلد المنشأ وأن ال يكون قد مضى 

على صدوراا أو تصديقها أكثر من سنة من تاريخ تقديمها أو أن يكون مصدر 

بموج  اله التعليمات والتي تةو   ةمحلي مرخص التقاوي والبلور شركة انتاج

 الشركة المحلية تجهيز أو انتاج التقاوي والبلور المراد تسجيلها.
  ة( أو مجازApproved) اشهادة بأن التقاوي والبلور مواف  أو مصدق عليه -ب 

( بنفس المواصفات المقدمة للتسجيل على أن تكون اله Cleared) ةأو مرخص

لشركة المنتجة أو المطورة في بلد المنشأ وأن ال يكون قد الشهادة صادرة من ا

مضى على صدوراا أو تصديقها أكثر من سنة من تاريخ استالمها وأن تكون 

 مالئمة لل رو  البي ية للزراعة ومالئمة للعادات االستهالكية  للمنتظ.
ة ( من اله الفقر5  4  3  1 2الشهادات والوثائ  المنصوص عليها في البنود )  -ج 

 تكون صادرة من الشركة االم:
وثيقة تثبت بأن الشركة يالبة التسجيل مفوضة من الشركة المطورة  .1

للتقاوي والبلور أو المنتجة في بلد المنشأ للتقاوي والبلور للتسجيل 

وموضحا فيها اسم المادة الصن  وأن ال يكون قد مضى على صدور 

أن يكون مصادق  اله الشهادة أكثر من سنة من تاريخ استالمها على

 عليها من غرفة الصناعة والتجارة في بلد المنشأ.
لألصنا   ( من الشركة األم المنتجة أو المطورة DUSشهادة ) .2

 المسجلة ببلد المنشأ لن أمكن
وراثيا  وأن تتضمن  ةشهادة تبين أن التقاوي والبلور غير معدل .3

ضى على الشهادة االسم التجاري للتقاوي والبلور وأن ال يكون قد م

 (.(NON GMOصدوراا أكثر من سنة من تاريخ استالمها 

 انسةة أصلية من )النشرة الفنية للتقاوي والبلور( تبين مواصفاته .4

بارضافة ال رو  المناخية والبي ية  اويرق زراعته اولرو  انتاجه

 والموسم المالئم لإلنتاج والمعلومات الفنية األخرى. 
تجري على التقاوي والبلور في المملكة نتائظ األبحاث والتجارب التي  .5

 االردنية الهاشمية.
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 صورة ملونه للجزء المستهلك من الصن  المراد تسجيله. .6
سعر الشركة المنتجة المدرج في الفاتورة /الشهادات الصادرة من  .7

الجهة المسؤولة عن لصدار الفواتير /الشهادات مصدقة حس  األصو  

 أ.وفاتورة البيع للجمهور ببلد المنش
استيفاء البد  المنصوص عليه في قرار بد  الةدمات تم الوصل المالي اللي بموجبه  -د 

 الزراعية النافل.
 .PDF( بصيغة CDجميع المتطلبات الواردة في اله المادة تقدم على قرص مدمظ ) -اـ

 

 (:11المادة )

ا  النباتية وبلور بناء  على تنسي  لجنة تسجيل األصن لوزير الح  بإلغاء تسجيل أي تقاو  ل

 مع بيان األسباب التي أدت للى للغاءه.

 

 (:12) المادة

يتولى رئيس القسم المعني أو من يكلفه تدقي  يل  التسجيل من حي  الشكل للتأكد  -أ 

من أنه يتضمن كافة المعلومات المطلوب تدوينها فيه وكللك تدقي  الوثائ  المرفقة 

اف ة على سرية يل  التسجيل به للتأكد من استكمالها وعلى رئيس القسم المح

 والوثائ  المرفقة به.
لكافة المعلومات ومرف  به الوثائ  المطلوبة يوث   ل  مستكمل  اذا تبين بأن الط -ب 

 الطل  في سجل الطلبات الةاص تحت رقم متسلسل وبتاريخ استالمه.
على يال  التسجيل مراجعة القسم خال  شهر من تاريخ تقديم الطل  للتأكد من  -ج 

  الوثائ  المطلوبة واستيفائها للشروي المنصوص عليها بهله التعليمات استكما

 ليتم توفيراا أو استكمالها في مدة ال تتجاوز الشهرين ويجوز للمدير تمديداا 

 لمدة شهر واحد.
لذا لم يقم يال  التسجيل باستكما  النواقص أو تصوي  الوضع خال  المهلة  -د 

  والبد المادة يعتبر الطل  ملغى  المنصوص عليها في الفقرة )ج( من اله

ويح  لمقدمه استعادته خال  شهر واحد أو يتم بعداا لتال  الطل   غير مسترد

 ومرفقاته وليس من ح  يال  التسجيل المطالبة باستعادته بعد انقضاء اله المهلة.
في حا  كان مقدم الطل  شركة انتاج محلي للبلور يشتري مضي سنة كامله من  -اـ

 ترخيصه كشركة انتاج محلي للبلور.تاريخ 
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 : (13) المادة

يحيل رئيس القسم يلبات تسجيل التقاوي التي تستوفي الشروي والمتطلبات المنصوص 

 عليها في اله التعليمات للى اللجنة على أن يراعى في ذلك ما يلي:

 ( اجين من كل نو  5) علىأن ال يزيد عدد االصنا  المراد تسجيلها  -أ 

 بالسنة.   اعادي ا( صنف15و )
( ملفات تسجيل في الجلسة الواحدة 10أن ال يحيل للى اللجنة أكثر من ) -ب 

بالحد األعلى بارضافة للمواضيع األخرى التي يتوج  عرضها على اللجنة 

 وتقع في حدود مهامها.

أن ال يعرع على اللجنة أكثر من يل  من الشركة الواحدة للوصو  للى  -ج 

 يل  التسجيل في ذلك في الجلسة الواحدة  ( ملفات ويراعى أقدمية10)

 ( فيتم قبو  عرضها.10لال في حا  كان عدد الملفات اقل من )
 : (14) المادة

 تعتمد اللجنة قبو  تسجيل التقاوي والبلور على األسس التالية: - أ
نتائظ األبحاث والتجارب التي تجري على التقاوي والبلور في المملكة  .1

 ظ المحلي والمنتظ من خارج األردن.االردنية الهاشمية  للمنت
 لضافة االمراع المطلوبة في يل  تسجيل الصن  لن وجدت. .2

 يح  للجنة يل  تغيير االسم التجاري: -ب        

احر  ألصنا  مسجلة في  (3)في حا  وجود تشابه باللفر أو بأو    .1

 الوزارة.
 في حا  التشابه باسم الرتبة أو المجموعة أو الصن .  .2
 ان االسم منافيا  للعادات والثقافة والقيم الدينية.في حا  ك .3

 : (15المادة )

تشكل لجنة تسجيل أصنا  الةضراوات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا برئاسة  -أ 
 المدير وعضوية كل من:

 رئيس قسم مراقبة االنتاج النباتي. -1
 رئيس شعبة البلور )مقررا (.  -2
 ة.مندوب عن المركز الويني للبحوث الزراعي  -3
 مندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين.  -4
 مندوب عن نقابة تجار المواد الزراعية.  -5
 مندوب عن مديرية الوقاية وصحة النبات. -6
 مندوب عن حماية األصنا  النباتية الجديدة. -7
 مندوب عن وحدة الرقابة الداخلية )مراقبا (.  -8

استثناء أعضاء ال يجوز أن تستمر عضوية والية أعضاء اللجنة اكثر من سنتين ب -ب 
اللجنة من المديرية ويتم تسمية ممثلين بدال  من االعضاء المنتهية واليتهم من قبل 

 الجهة التي يمثلونها.
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أربعة اجتماعات ويكون  علىتعقد اللجنة اجتماعاتها أسبوعيا  على أن ال تزيد  -ج 
اجتماعها قانونيا لذا حضر نص  األعضاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة 

 أحدام.
يح  للجنة أن تدعو للي اجتماعاتها من تراه مناسبا من المةتصين لالست نا   -د 

بآرائهم وخبراتهم على أن ال يكون لهم ح  التصويت كما يح  لطال  التسجيل أو من 
يمثله حضور اجتماعات اللجنة أثناء دراسة يلبه فق  بناء على يل  مسب  وموافقة 

 المدير.
يلبات تسجيل أصنا  الةضراوات وللغاء تسجيلها ولعادة تسجيلها  تن ر اللجنة في   -اـ  

 وأية أمور أخرى تتعل  بتسجيل اصنا  الةضراوات والغائها.

 

 : (16المادة )

تتةل اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات األعضاء الحضور وفي حالة تساوي  -أ 

 األصوات يرجب الجان  اللي صوت معه الرئيس.
نهاية كل اجتما  في محضر خاص يوقع علية من قبل توث  توصيات اللجنة في  -ب 

األعضاء الحضور ويرفع رئيس اللجنة اله التوصيات للى المعنيين ألخل موافقة 

 الوزير على توصيات اللجنة أو اتةاذ القرار اللي يراه مناسبا بشأنها.
ا  على رئيس القسم لعالم يال  التسجيل بالقرار المتةل حيا  يلبه خال  ثالثين يوم -ج 

 من تاريخ اتةاذ القرار.
لطال  التسجيل االعتراع على قرار اللجنة خال  مدة شهر من تاريخ ابالغه بقرار  -د 

 اللجنة.
على اللجنة اتةاذ القرار بطل  االعتراع خال  شهر من استالم االعتراع ويكون  -اـ

ما يو (15)قراراا نهائيا غير قابل لالعتراع  ويبلغ يال  التسجيل بالقرار خال  

 من قرار اللجنة.
 

 : (17المادة )

لذا كان القرار المتةل بالموافقة على تسجيل الصن  تعتبر اله الموافقة موافقة  -أ 

مبدئية لحين استكما  متطلبات التسجيل المنصوص عليها في اله التعليمات ويتم 

يوما من قرار اللجنة على أن يتم استكما   (15)اعالم يال  التسجيل بالقرار خال  

 اله المتطلبات خال  شهرين من تاريخ تبليغ يال  التسجيل بالموافقة.
لذا لم يقم يال  التسجيل باستكما  المتطلبات خال  شهرين من تاريخ اعالمه  -ب 

 حكما  ملغاةبالموافقة على التسجيل تعتبر الموافقة المبدئية على تسجيل الصن  

 من تاريخ انتهاء المهلة.
 الموافقااة المبدئيااة علااى تسااجيل الصاان  خااال  شااهر  يبلااغ يالاا  التسااجيل بإلغاااء -ج 

 من قرار الغاء التسجيل.
لطال  التسجيل االعتراع على قرار اللجنة خال  مدة شهر من تاريخ لبالغه بقرار  -د 

 اللجنة.
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على اللجنة اتةاذ القرار للن ر بطل  االعتراع خال  شهر من استالم االعتراع  -ه 

راع  ويبلغ يال  التسجيل بالقرار خال  شهر ويكون قراراا نهائيا غير قابل لالعت

 من قرار اللجنة.
 إعادة يل  تسجيله استرداد المل  بيح  لطال  التسجيل اللي صدر قرار نهائي  -و 

 من الوزارة خال  مدة أقصااا شهر من تاريخ ابالغه بالقرار النهائي.
 

 :(18) المادة

  واو االسم المتداو  داخل يتم تسجيل الصن  المنتظ للشركة المحلية باسم واحد فق -أ 

 المملكة.
في حا  الحاجة للى لضافة أسماء أخرى لغايات التصدير والتسجيل في دو  أخرى  -ب 

يكتفى بكتاب من الشركة المنتجة للصن  بإضافة االسم الجديد مع تعهد بعدم بيعه داخل 

 األردن باالسم المطلوب لغايات التصدير.
 

 (:19) المادة

ة الن ر في يل  تساجيل التقااوي ألكثار مان شاهرين مان تااريخ تساجيله ال يجوز أن تمتد فتر

 فاااي ساااجل الطلباااات وال تحتسااا  المهااال التاااي ياااتم منحهاااا لطالااا  التساااجيل بموجااا  أحكاااام 

 اله التعليمات.

 

 (:20) المادة

لذا تمت الموافقة على تسجيل الصن  يتم اعالم صاح  العالقة بللك ويطل  منه استكما  

 خال  تسعين بوما  من تاريخ صدور الموافقة. اجراءات التسجيل

 

 :(21) المادة

 % من قيمة بد  التسجيل وذلك بد  دراسة الوثائ  المتعلقة بالتسجيل 10يستوفي  - أ

عند تقديم الطل  وتكون غير مستردة لذا رفض الطل  ويستوفى المبلغ المتبقي من 

 د  الةدمات الزراعية النافل.القيمة عند اصدار شهادة التسجيل وفقا  لما ورد في قرار ب
 يستوفي بد  اعادة التسجيل وفقا  لما ورد في قرار بد  الةدمات الزراعية النافل. - ب
 

  (22المادة )

بعد استيفاء البد  المقرر ين م القسم المعني  في المديرية وخال  شهر شهادة  -أ 

 تسجيل  الصن  على نسةة يصادق عليها المدير وتةتم بةاتم الوزارة.
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تزويد صاح  العالقة بالنسةة االصلية من شهادة التسجيل وتحتفر المديرية يتم  -ب 

 بصورة من الشهادة في القسم بمل  الشركة المعنية.
يكون سريان مفعو  شهادة تسجيل الصن  المستورد وفقا لما يلي وحس  مقتضى  -ج 

 -الحا :

 ( سنوات. 5خارج االردن يكون مدة تسجيله ) ااذا كان الصن  منتج .1
سريان مفعو  شهادة تسجيل الصن  المنتظ أو المجهز محليا يكون  .2

 غير منتهية.
 يجدد تسجيل الصن  المنتظ خارج االردن بعد انتهاء مدة التسجيل وخال  مدة  -د 

 ال تتجاوز الثالثة شهور من انتهاء السنة الةامسة بعد أن يتم لحضار وثيقة تبين 

لشركة المنتجة مصدقة حس  من قبل الشركة األم في ا اأن الصن  ال زا  منتج

 األصو   و استيفاء البد  المقرر في قرار بد  الةدمات الزراعية النافل.
وفي حا  لم يتم احضار وثيقة تبين أن الصن  ما زا  ينتظ في الشركة المنتجة فيتم   -اـ   

ايقا  استيراد الصن  على أن يتم اخطار المستوردين بللك قبل شهر من نهاية فترة 

 يل للصن  وفي حالة احضار الوثيقة يستأن  استيراد الصن .التسج
ال يسمب باستيراد الصن  المنتهي تسجيله خال  فترة لحضار وثائ  تجديد التسجيل    -و    

 الواردة في البند )د( من اله المادة.

 

 : (23) المادة

استكملت  على القسم توثي  كافة البيانات والمعلومات األساسية الةاصة بالصن  اللي

 متطلبات تسجيله تحت رقم متسلسل في السجل الةاص لدى المديرية.

 

 : (24) المادة

في حا  تم تغيير المفوع اللي قام بتسجيل الصن  من قبل الشركة المنتجة يطل   -أ 

 من المفوع الجديد ما يلي:
 تقديم شهادة للغاء التفويض من الشركة المنتجة للتقاوي مصدقة  -1

 االصو . من بلد المنشأ حس 
تقديم شهادة تفويض من الشركة المنتجة مصدقة من بلد المنشأ حس   -2

 االصو .
 ال يجوز للمفوع اللي تم الغاء تفويضه التقدم بطل  الغاء تسجيل الصن . -ب 
يح  ألي جهة فوضتها الشركة المنتجة للتقاوي بإعادة تسجيل التقاوي أو استكما   -ج 

 وص احكام اله التعليمات.التسجيل او تسجيلها باسمها مع مراعاة نص
 يح  ألي جهة من الجهات المسموح لها تسجيل التقاوي بتجديد تسجيل التقاوي  -د 

 مع مراعاة نصوص أحكام اله التعليمات.
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 (:25) المادة

وتعديالته وقانون الرقابة  2015( لسنة 13يح  للمفوضين بموج  قانون الزراعة رقم )

متابعة االصنا  المسجلة  2017( لسنة 33) والتفتيل على األنشطة االقتصادية رقم

 )المحلية المستوردة( ومطابقة مواصفاتها في حقو  المزارعين.

 

 (: 26) المادة

 تسجيل الصن  المسجل حكما  في الحاالت التالية: ىيلغ -أ 
 لذا لااام تساااتكمل اجاااراءات التساااجيل خاااال  تساااعين يوماااا مااان قااارار الموافقاااة  -1

 على التسجيل.
 جيل الصن  بناء على معلومات غير صحيحة.لذا تبين انه تم تس -2
لذا تبين أن أي من الوثائ  المرفقة بطل  التسجيل كانت مزورة أو لم تكن  -3

 صحيحة أو كانت تتضمن معلومات مغايرة للحقيقة أو مضللة.
لذا تقرر للغاء تسجيل الصن  ألي سب  من األسباب المنصوص عليها في الفقرة  -ب 

جنة بتحديد فترات السماح للبيع والتداو  والتةلص )أ( من اله المادة  تقوم الل

 تسجيله.  ىالنهائي للصن  الملغ
يبلغ صاح  العالقة بقرار االلغاء خال  شهر من تاريخ الغائه ويح  له االعتراع  -ج 

على قرار االلغاء خال  مدة شهر من تاريخ تبليغه وعلى اللجنة اتةاذ القرار بشان 

لمها االعتراع ويكون قرار اللجنة قطعيا وعلى االعتراع خال  شهر من تاريخ تس

 القسم اتةاذ االجراءات التالية:
لبالغ الجهة المسجل باسمها الصن  بقرار للغاء تسجيل الصن  مع بيان سب   -1

 ارلغاء وذلك خال  شهر من تاريخ اتةاذ القرار وعلى اله الجهة التةلص 

 دده اللجنة بقرار االلغاء.من مةزوناتها من خال  البيع خال   الفترة التي تح
لشعار مديريات الزراعة في المحاف ات بقرار للغاء تسجيل الصن  لتقوم باإبالغ  -2

 محااااالت االتجااااار بالتقاااااوي والباااالور بمضاااامون القاااارار وابالغهااااا بااااالتةلص 

من المةزون من خال  الفترة التي من تاريخ القارار ويجاوز للجناة تمدياد الفتارة 

 لية المةتصة.حس  توصيات الهي ات الدو

مصادرة الكميات المتداولة بعد انقضاء الفترة المحددة في الفترة السابقة  -3

والمةزونات المتوفرة لدى الشركات من الصن  الملغى تسجيله ويتم التةلص 

 منها واتالفها حس  الطرق المعتمدة لهله الغاية.
غاء تسجيل يسمب بإدخا  الصن  وبيعه لذا تبين انه تم شحنه قبل صدور قرار لل -د 

 الصن  مع احضار ما يثبت ذلك.
 الليتطب  فترات السماح للبيع والتداو  وارتجار التي تقرراا اللجنة على  الصن     -اـ   

 محليا. ه على الصن  المستورد والمنتظؤيتقرر الغا



3679 
 

 الجريدة الرسمية

يسمب لشركات انتاج البلور المحلية انتاج أو التجهيز الصن  الملغى تسجيله لغايات  - و

فق  ويتم منحه شهادة تسجيل لغايات التصدير فق  على ان ال يكون الصن  التصدير 

 ( من اله التعليمات.5من االصنا  الملكورة في المادة )
 

  (:27) المادة

للشركات التي تقرر رفض  يل  تسجيل صن  باسمها أو تقرر للغاء تسجيل  صن   - أ

مشكو منه خال  شهر مسجل باسمها  أن تتقدم للمدير باعتراع خطي على القرار ال

من تاريخ  تبلغها الا القرار على أن يرف  مع االعتراع  الوثائ  التي يرى 

 المعترع بأنها مؤيدة العتراضه وال ين ر بأي اعتراع يتم تقديمه بعد انقضاء 

 اله المهلة.
يحيل المدير االعتراع للى اللجنة خال  شهر من تسلمه االعتراع رعادة الن ر  - ب

 ما ورد في الوثائ  المرفقة به من معلومات.فيه على ضوء 
على اللجنة البت في االعتراع خال  ثالثين يوما من تاريخ لحالته لليها وأن ترفع  - ج

توصياتها بشأنه للوزير التةاذ القرار اللي يراه مناسبا ويكون قراره نهائيا ويتم 

 تبليغه لصاح  العالقة خال  ثالثين يوما من تاريخ اتةاذه.

 

 (:28) المادة

على الشركات المحلية المرخص لها انتاج او تجهيز التقاوي احضار الوثائ  التالية    

 -ألغراع التسجيل:

 وثيقة بان البلور غير معدلة وراثيا.  .أ 
 الصن  موقع حس  االصو .  يل  تسجيلكتاب  .ب 
 النشرة الفنية للصن  المراد تسجيله. .ج 
 (.10ادة )التقيد بكافة متطلبات التسجيل الواردة في الم .د 

 
 الباب الثال : انتاج التقاوي والبلور

 (:29المادة )

على الشركة التي ترغ  بإنتاج تقاوي الةضروات محليا  أن تكون شركة مسجلة في وزارة 

الصناعة والتجارة ومن غاياتها  مشتل نباتات وشتالت األشجار ونباتات الزينة والزاور 

 .  013000) الحولية )لكثار النباتات
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 (:30مادة )ال

 يج  أن يتوفر في الشركة يالبة الترخيص  الشروي التالية: -أ 
مسؤو  تةصص انتاج نباتي أو وقاية  ازراعي اأن يكون صاح  الشركة مهندس -1

 النباتات ال تقل عن سنة.نباتية أو شعبة عامة ولديه خبرة في مجا  تربية واستنباي 
لديه خبرة في مجا  انتاج  في حا  كان صاح  الشركة ليس مهندسا زراعيا أو ليس -2

 البلور فعلية التعاقد مع مهند  زراعي  تةصص انتاج نباتي أو شعبة عامة 

مع شهادة خبرة في مجا  تربية واستنباي النباتات ال تقل عن سنة على أن يكون 

 عن العمليات الفنية. ى الشركة ومسؤوالمتفرغا  للعمل بصورة دائمة لد
  بتملك أكثر من شركة عليه التعاقد مع مهند  في حا  كان صاح  الشركة يرغ -3

زراعي  تةصص انتاج نباتي او وقاية نباتية أو شعبة عامة مع شهادة خبرة في 

مجا  تربية واستنباي النباتات ال تقل عن سنة واحدة لكل شركة جديدة على أن يكون 

 متفرغا  للعمل بصورة دائمة لدى الشركة لإلشرا  على العمليات الفنية.
لك الشركة أو تستأجر محطة زراعية ال تقل مساحتها عن عشرة  دونمات تن تما -ب 

 تحتوي على ما يلي:
وشبك لمنع الحشرات وكللك ابواب مزدوجة عند المداخل  ةبيوت محمية مغطا .1

 على أن ال يقل عدداا عن خمس بيوت وبمساحة اجمالية ال تقل عن 

 ( دونم.2.5)
   ب ر اسمنتي  بركة  خزان اسمنتي(.مصدر مناس  لمياه الري )ب ر ارتوازي .2
 سياج يحي  بكامل القطعة. .3
 مكون من: ( متر مربع100عن )أن تحتوي على مبنى بمساحة ال تقل  .4

 غرفة االدارة.  .أ 
غرفة لعملية فرز البلور ذات تهوية جيدة وصر  صحي جيد مع مراعات  .ب 

 لرو  الصحة العامة.
تمام عملية فحاص االنباات غرفة  تحتوي على األجهزة واالدوات  الالزمة  ر .ج 

والنقااااوة والتعب اااة والتغليااا  علاااى أن تكاااون مااازودة بحاااوع مااااء مناسااا  

 ومصار  لمياه الغسيل.
 على جهاز تبريد.  تحتويغرفة مناسبة لحفر التقاوي بعد تجهيزاا  .د 
 المراف  الصحية. اـ.      
 سكن مناس  للعما . .5

والتغلي  موجودة في مقر  على انه يجوز أن تكون غرفة المةتبر وغرفة التعب ة .6

 الشااركة ولاايس فااي المحطااة علااى أن ال تقاال المساااحة المتبقيااة فااي اااله الحالااـة 

   كمااااا يمكاااان أن يكااااون مكااااان حفاااار التقاااااوي كمااااا امربعاااا ا( متاااار80عاااان )

 او موضب اعاله في مقر الشركة بشري وجود مستود  في المحطة.
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 -أن تحتوي على االدوات واالجهزة التالية: .7
 ةراج التقاوي.للة است .أ 
 للة فصل التقاوي بالهواء. .ب 
 للة تدريظ التقاوي. .ج 
 في مكان عالي التهوية مناس للة تجفي  او ياوالت خاصة لتجفي  التقاوي  .د 

 لهله الغاية.
 (:31المادة )

يقدم يل  ترخيص انتاج البلور الى مديرية الزراعة المعنية في المحاف ة على الطل   -أ 

 ه الوثائ  التالية:المعتمد لهله الغاية ومرفقا ب

صااورة مصاادقة عاان شااهادة تسااجيل الشااركة وأن تكااون ماان غاياتهااا مشااتل  .1

 نباتاااااااات وشاااااااتالت األشاااااااجار ونباتاااااااات الزيناااااااة والزااااااااور الحولياااااااة 

 (.013000 )لكثار النباتات
سند تسجيل االرع باسم الشركة وأن ال يكون قد مضى على لصداره أكثر  .2

 صدقا حس  االصو .شهور أو عقد ايجار باسم الشركة وم 6من 
رخصة مهن سارية المفعو  من البلديات أو أمانة عمان الكبرى أو المناي   .3

 التنموية.
 صورة  مصدقة عن الشهادة العلمية لصاح  الشركة. .4
عقد عمل مصدق مع مهند  زراعي لذا كان مالك الشركة ليس مهندسا  .5

 زراعيا أو ليس لديه خبرة.
 المهندسين الزراعيين.شهادة مزاولة مهنة صادرة من نقابة  .6
صورة مصدقة من وزراه العمل عن شهادة الةبرة ومدتها خمس  .7

 سنوات. 

صورة عن البطاقة الشةصية أو جواز السفر لصاح  الشركة والمهند   .8

 المسؤو . 
 لذا تبين بأن الطل  ومرفقاته مستكمال لكافة الشروي والمتطلبات المنصوص عليها  -ب 

ر الزراعة المعني بتشكيل لجنة فنية للكش  على المحطة في الا الباب يتم اريعاز لمدي

ه للشروي والمتطلبات ئالتي سيتم استةدامها من قبل يال  الترخيص للتأكد من استيفا

يص المنصوص عليها في الا الباب من اله التعليمات على أن يتم لشعار يال  الترخ

 وأربعين ساعة من الموعد. بتاريخ وموعد الكش  قبل ثمان  
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 (:32المادة )

تقااوم لجنااة التاارخيص فااي المحاف ااة بالكشاا  الحسااي علااى موقااع الشااركة ومحطتهااا  -أ 

 الزراعية وبحضاور يالا  التارخيص للتأكاد مان تاوفر الشاروي الاواردة فاي االا البااب 

بالكشاا  يوقااع عليااه أعضاااء اللجنااة ويالاا   و يااتم تن اايم تقرياارماان اااله التعليمااات 

 .الترخيص أو وكيله المعتمد
في يل  الترخيص خال  ثالثين يوما من تاريخ تقديمه من قبل مديرية الزراعة ين ر  -ب 

 التابع لها الشركة.
 ياااتم تحريااار رخصاااة انتااااج البااالور لمااادة خماااس سااانوات مااان قبااال المديرياااة المعنياااة  -ج 

 في المحاف ة ليتم ارسا  نسةة منها للقسم المعني في الوزارة.

 

 (:33المادة )

محطة ومقر الشركة ال تتوفر فيه أي من الشروي المنصوص لذا تبين نتيجة الكش  بان ال

عليها في الا الباب من اله التعليمات أو يةالفها يتم لشعار يال  الترخيص بالنواقص  التي 

م يتمكن يال  وجدت ليقوم بتصويبها خال  ثالثين يوما من تاريخ صدور ارشعار و اذا ل

ة يح  لمدير الزراعة بناء على يل  خطي  النواقص  خال  اله المهلالترخيص من  تصوي  

من يال  الترخيص تمديد المهلة  لثالثين  يوما أخرى من تاريخ انتهاء المهلة األولى 

 رجراء التصوي .

 

 (:34المادة )

 يعتبر يل  الترخيص غير مواف  عليه لألسباب التالية:  -أ 
كما  ( يوما الست30لذا لم يتقدم يال  الترخيص  بطل  لتمديد مهلة ) .1

 النواقص أو عدم تمكنه من تصوي  النواقص  خال   المهلة األولى.
لذا تبين نتيجة الكش  للمرة الثانية على المحطة ومقر الشركة أن يال   .2

 الترخيص لم يقم بتصوي  النواقص. 
يصدر مدير الزراعة  قرارا بعدم الموافقة على الطل  لألسباب المنصوص عليها   -ب 

 لمادة ويتم لبالغ  يال  الترخيص به  خال  اسبو  في الفقرة)أ( من اله ا

من تاريخ صدوره مع بيان أسباب عدم الموافقة على أن يرفع نسةة  من القرار للى 

 المديرية مع نسةة من الطل  ومرفقاته ونسةة من تقرير الكش .
 

 (:35المادة )

على  ال يح  لمقدم الطل  ممارسة أي نشاي بإنتاج البلور لال بعد الموافقة

 الترخيص.
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 (:36المادة )

لكافة الشروي والمتطلبات المنصوص عليها   لذا تبين بان يل  الترخيص مستوفي - أ

 في اله التعليمات يتم اصدار رخصة انتاج التقاوي والبلور لمدة خمس سنوات 

من مديرية زراعة المحاف ة المعنية وذلك بعد استيفاء البد  المقرر في قرار بد  

عية النافل ويتم تجديد الترخيص لمدة خمس سنوات من قبل مديريات الةدمات الزرا

 زراعة المحاف ات.

 يسااااري مفعااااو  رخصااااة انتاااااج التقاااااوي والباااالور لماااادة خمااااس ساااانوات تنتهااااي  - ب

 كاااانون األو  مااان السااانة الةامساااة علاااى أن تجااادد لمااادة خماااس سااانوات  (31)فاااي 

التاارخيص وذلااك بعااد فااي ماادة أقصااااا نهايااة شااهر لذار ماان الساانة التاليااة النتهاااء 

 استيفاء البد  المقرر في قرار بد  الةدمات الزراعية النافل.
 

 

 (:37المادة )

بدال   ةاذا فقدت الرخصة أو اتلفت تصدر مديرية الزراعة المعنية رخصة جديد - أ

 عنها مقابل بد  الةدمات الزراعية ويسري مفعولها للمدة المتبقية 

 من السنة المالية المتعلقة بها.
صاح  الشركة ابالغ مديرية الزراعة التابع لها في حا  فسخ او انتهاء  على - ب

عقد العمل مع المهند  الزراعي المشر  على أن يقوم بتصوي  الوضع خال  

 ه ولال يعتبر الترخيص ملغى.ئشهر من تاريخ فسةه أو انتها

 

 (:38المادة )

ت وقيود رسمية وف  النماذج على الشركة المرخصة رنتاج التقاوي والبلور االحتفال بسجال

المعتمدة من  الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بالعملية ارنتاجية كأنوا  وكميات 

المواد التي تدخل في عملية االنتاج وموسم االنتاج وحجم/وزن العبوات التي انتجتها وأي 

 دوري والمفاجئ معلومات أخرى ترااا ضرورية وتكون اله السجالت خاضعة للتفتيل ال

 و تكون الشركة ومحطتها مفتوحة في أي وقت من ايام العمل.

 

 (:39المادة )

يح  للمولفين المفوضين بموج  قانون الزراعة وقانون الرقابة والتفتيل على االنشطة 

االقتصادية دخو  الشركة وااليال  على السجالت والفواتير والتجوا  فيها وابداء 

 يم الضبوي والمةالفات وزيارة محطات االكثار والتأكد من برامظ المالح ات الةطية وتن

التهجين المعمو  بها حس  خطة العمل السنوية وعلى صاح  الشركة ومستةدميها تسهيل 

 مهامهم.
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 (:40المادة )

في حا  قيام الشركة بإكثار التقاوي خارج المملكة وادخا  التقاوي بعد اكثاراا للى المملكة 

صو  المتبعة )لذن تسليم  فحص انبات او اي فحوصات تطلبها الوزارة( تعامل حس  اال

لي انتجت فيه شريطة ويشار على العبوات انها انتاج اردني ويثبت عليها بلد المنشأ ال

كثار الصن  المراد اكثاره وكميات االباء التي سيتم ارسالها لإلكثار بالةارج احضار عقد ا

 والكمية المتوقع انتاجها.

 

 (:41ادة )الم

 بعد تسجيله. على الشركة المنتجة للتقاوي عدم تداو  أي صن  بالسوق المحلي اال -أ 
على الشركة المنتجة للتقاوي عدم تداو  اي صن  بالسوق المحلي لال بعد فحصه  -ب 

لإلنبات في المركز الويني للبحوث الزراعية واجتيازه الفحص  ويمكن يل  أي 

بة والنقاوة وللوزارة لجراء أي فحص لبيان فحص اخر كصحة البلرة ونسبة الريو

خلو التقاوي المنتجة محليا  من اآلفات وال يسمب بتداو  التقاوي لال بعد لهور 

 نتيجة الفحص المطلوب.
( منفصلة وأخل عينة لفحص االنبات قبل lot Noأن تكون كل مرحلة حصاد  تعب ه ) -ج 

 بيعها بالسوق المحلي.
 (:42المادة )

 ج تقاااوي الةضااروات اسااتيراد مااا يلزمهااا لعمليااة االنتاااج ومااا تحتاجااه يحاا  لشااركات انتااا

مااان مساااتلزمات انتااااج )صااابغات التلاااوين والباااولمرات  ماااواد تعقااايم  والمعاملاااة للبااالور 

fludioxonyl  Capta ( وغيراا ومواد تغلي  البلورcoated material.)  

 جالباب الرابع التفتيل الحقلي على االباء خال  فترة االنتا

 (: 43المادة )

على شركات االنتاج المحلي التي ترغ  بإصدار شهادة تفتيل حقلي تقديم يل  للقسم  -أ 

نو  المحصو    المعني يتضمن تحديد اد  التفتيل  حقل المنتظ )موقعه ومساحته( 

والعنوان كامال  مةط  بسي  للحقل لغرع تسهيل مهمة    واسم صاح  الشركة

 المفتل.

 اجراءات التفتيل الحقلي. تصدر الوزارة دليل -ب 

 تشكل لجان رجراء التفتيل الحقلي  في مركز الوزارة ومديريات الزراعة. -ج 

 : تشكل لجنة اجراء التفتيل الحقلي بمركز الوزارة بعضوية كال من -د 

 عضو من مديرية االنتاج النباتي. -1

 عضو من مديرية الوقاية وصحة النبات. -2

 .عضو من مديرية مةتبرات الثروة النباتية -3
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 : تشكل لجنة اجراء التفتيل الحقلي في مديريات الزراعة بعضوية كال من -ه 

 عضو من شعبة االنتاج النباتي. -1

 عضو من شعبة الوقاية وصحة النبات. -2

 : على القسم المعني ما يلي -و 

 استالم الطل  من الشركة. -1
 تحديد موعد التفتيل بالتنسي  مع لجنة التفتيل الحقلي. -2

 

 (:44المادة )

التفتيل الحقلي بتنفيل اجراءات التفتيل وف  دليل االجراءات اللي تصدره تقوم لجنة  -أ 

 الوزارة.

ترفع لجنة التفتيل تقريراا النهائي بعمليات التفتيل  للقسم  وتوصي به بمنب شهادة  -ب 

  التفتيل أو عدمه
 يحتفر القسم بالتقرير في مل  التفتيل الحقلي للشركة. -ج 

المديرية شهادة التفتيل الحقلي حس  النموذج ا  التوصية بمنب الشهادة تصدر حفي  -د 

 المعتمد.
 

 الباب الةامس تجارة الجملة للتقاوي والبلور

 :(45)المادة 

يسمب بتجارة الجملة للتقاوي والبلور للشركات الزراعية المسجلة في وزارة  -أ 

الصناعة والتجارة ومن غاياتها تجارة البلور والتقاوي والتبغ غير الُمصنَع 

 (.462010الحيوانية بالجملة )واألعال  
يسمب بتجارة الجملة للتقاوي وأصولها ألغراع تجارية لألصنا  المسجلة رسميا  -ب 

 الزراعة فق . ةلدى وزار
 ومحطات التجارب النباتية وشركات البح  والتطوير التجريبيال يسمب للمزارعين  -ج 

 وبأي شكل من األشكا  بيع التقاوي والبلور بالجملة.
 

 :(46المادة )

 يشتري في يل  ترخيص تجارة الجملة لتقاوي الحاصالت الزراعية ما يلي:

أن تكون شركة زراعية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تجارة  -أ 

 (.462010البلور والتقاوي والتبغ غير الُمصنَع واألعال  الحيوانية بالجملة )
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أردنيا في حا  كان صاح   أن يكون صاح  أو أحد اصحاب الشركة مهندسا زراعيا -ب 

الشركة ليس مهندسا زراعيا فعليه  التعاقد مع مهند  زراعي متفرغ للعمل بصورة 

 دائمة لدى الشركة.
بحي  يحتوي على غرفة  امربع امتر (45) ان تكون مساحة مكت  الشركة ال يقل عن -ج 

( ومراف  امربع امتر 20للمكت  وغرفة للمستود  )على ان ال تقل مساحتة عن 

 صحية.

 

 (:47المادة )

لة لتقاوي الحاصالت الزراعية يتوج  على الشركة او المؤسسة المرخص لها بتجارة الجم

حتفر بسجل خاص يدون فيه كميات التقاوي المستوردة وأنواعها وتاريخ االستيراد تأن 

 وحركة الصادر والوارد وأن يبرز الا السجل للمفتل عند الطل .

 

 (:48المادة )

كة أو المؤسسة يل  ترخيص تجارة الجملة لتقاوي الحاصالت الزراعية الى تقدم الشر

 مديرية الزراعة المعنية على النموذج المعتمد مرفقا به الوثائ  التالية:

ومن غاياتها والتموين الصناعة والتجارة وزارة شهادة تسجيل الشركة صادرة عن  -أ 

 (.462010  الحيوانية بالجملة )تجارة البلور والتقاوي والتبغ غير الُمصنَع واألعال
 صورة  عن البطاقة الشةصية لصاح  الشركة. -ب 
 شهادة مزاولة المهنة صادرة عن نقابة المهندسين الزراعيين. -ج 
 شهادة الةبرة مصدقة حس  االصو . -د 
صورة عن عقد العمل مصدق حس  االصو  اذا كان مالك الشركة ليس مهندسا    -اـ

 زراعيا.

 لدية المعنية أو أمانة عمان الكبرى أو المناي  التنموية.رخصة مهن صادرة عن الب - و

 

 (:49المادة )

تقوم لجنة الترخيص في مديرية زراعة المحاف ة بالكش  الحسي على مكت   -أ 

 الشركة/المؤسسة وفقا للشروي المنصوص عليها في الا الباب من اله التعليمات.
زراعة التابعة لها يتم الكش  على مكت  الشركة/المؤسسة من قبل مديرية ال -ب 

بالكش  يوقع عليه  وكيله المعتمد و يتم تن يم تقريروبحضور يال  الترخيص أو 

 أعضاء اللجنة ويال  الترخيص أو وكيله المعتمد.
ين ر في يل  الترخيص خال  ثالثين يوما من تاريخ تقديمه من قبل مديرية  -ج 

 الزراعة التابع لها مكت  الشركة/المؤسسة.
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لطل  ومرفقاته مستكمال لكافة الشروي والمتطلبات المنصوص عليها لذا تبين بان ا -د 

في الا الباب  يقوم مدير الزراعة المعني بتشكيل لجنة فنية للكش  على مكت  

 ئهالشركة/المؤسسة اللي سيتم استةدامه من قبل يال  الترخيص للتأكد من استيفا

يتم لشعار يال   للشروي والمتطلبات المنصوص عليها في الا الباب  على أن

 الترخيص بتاريخ وموعد الكش  قبل ثمانية وأربعين ساعة من الموعد.
يتم تحرير رخصة الشركة/المؤسسة لمدة خمس سنوات من قبل المديرية المعنية  -ه 

 في المحاف ة ليتم ارسا  نسةة منها للقسم المعني في الوزارة.

 

 (:50المادة )

المؤسسة ال تتوفر فيه أي من الشروي المنصوص لذا تبين نتيجة الكش  بأن مكت  الشركة/

عليها في الا الباب أو يةالفها يتم لشعار يال  الترخيص بالنواقص التي وجدت ليقوم 

 م يتمكن يال  الترخيص بتصويبها خال  ثالثين يوما من تاريخ صدور ارشعار ولذا ل

 لى يل  خطي النواقص خال  اله المهلة يح  لمدير الزراعة  بناء  عمن  تصوي  

من يال  الترخيص تمديد المهلة  لثالثين يوما أخرى من  تاريخ  انتهاء المهلة األولى 

 رجراء التصوي .

 

 (:51المادة )

 يعتبر يل  الترخيص غير مواف  عليه لألسباب التالية:  -أ 
 لذا لم يتقدم يال  الترخيص بطل  لتمديد المهلة المنصوص عليها  .1

لتعليمات أو عدم تمكنه من تصوي  النواقص  خال   من اله ا (50المادة )في 

 المهلة األولى.
لذا تبين نتيجة الكش  للمرة الثانية على مكت  الشركة/المؤسسة أن يال   .2

 الترخيص لم يقم بتصوي  النواقص.
ا بعاادم الموافقااة علااى الطلاا  لألسااباب المنصااوص عليهااا   -ب   يصاادر ماادير الزراعااة  قاارار 

 ماااادة وياااتم لباااالغ  يالااا  التااارخيص باااه  خاااال  اسااابو   فاااي الفقااارة )أ( مااان ااااله ال

 ماان تاااريخ صاادوره مااع بيااان أسااباب عاادم الموافقااة علااى أن  يحفاار نسااةة ماان القاارار 

 في  المديرية مع نسةة من الطل  ومرفقاته ونسةة من تقرير الكش .
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 (:52المادة )

 ص عليها في لكافة الشروي والمتطلبات المنصو لذا تبين بان يل  الترخيص مستوفي

 اله التعليمات يتم اصدار رخصة استيراد وتجارة الجملة لتقاوي الحاصالت الزراعية 

لمدة خمس سنوات من مديرية زراعة المحاف ة المعنية وذلك بعد استيفاء البد  المقرر في 

قرار بد  الةدمات الزراعية النافل ويتم تجديد الترخيص لمدة خمس سنوات من قبل مديريات 

 ة المحاف ات.زراع

 

 (:53المادة )

ملة لتقاوي الحاصالت الزراعية لمدة خمس سنوات تنتهي جيسري مفعو  رخصة تجارة ال

كانون األو  من السنة الةامسة على أن تجدد لمدة خمس سنوات في مدة أقصااا  31في 

في قرار نهاية شهر لذار من السنة التالية النتهاء الترخيص وذلك بعد استيفاء البد  المقرر 

 بد  الةدمات الزراعية النافل.

 

 (:54المادة )

 على صاح  شركة تجارة الجملة بالتقاوي ابالغ مديرية الزراعة التابع لها في حالة فسخ 

على أن يقوم بتصوي  الوضع خال  أو انتهاء عقد العمل مع المهند  الزراعي المشر  

الترخيص ملغى وتتحق  عليه  شهر واحد من تاريخ فسخ او انتهاء العقد ولال يعتبر

 الغرامات المنصوص عليها في قانون الزراعة المعمو  به.

 

 (:55المادة )

يج  حفر و تةزين التقاوي في عبواتها االصلية وال يجوز لشركات تجارة الجملة  -أ 

 فتحها أو تجزئتها لال بموافقة وزارة الزراعة وتحت اشرافها. 

 ركات التقاوي يج  التقيد بالشروي التالية: لمنب تصاريب خاصة لتعب ة التقاوي لش -ب 

تجهيز مكان التعب ة بحي  يشمل المعدات واآلالت الالزمة للتعب ة وال رو   .1

 المناسبة للتةزين.
يج  أن يكون صن  التقاوي المطلوب تعب تها للتداو  المحلي مسجال في  .2

 لبة. االوزارة لصالب الشركة الط
ركة المنتجة للتقاوي في الةارج احضار توكيل أو تفويض مصدق من الش .3

 يسمب للشركة المستوردة بإعادة التعب ة.
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  كامل االجراءات عن شحنة التقاوي يتوثلتوفير سجالت في الشركة  .4

)الكمية المستلمة  وزن العبوة وعدد العبوات بعد التعب ة رقم الدفعة تاريخ 

ش  تفصيلي االنتاج ...( وعلى أن يتم تزويد مديرية االنتاج النباتي بك

 اسبوعيا لكافة التقاوي(. 
سح  عينة لفحص االنبات واية فحوص اخرى تطل  قبل التعب ة وبعد  .5

 التعب ة من قبل المعنيين بالوزارة.
يح  للمعنيين في الوزارة الكش  على مكان التعب ة في أي وقت اثناء وبعد   .6

 عمليات التعب ة. 
ويتم  ةصن  وارسالية على حد يقدم يل  السماح بالتعب ة قبل االستيراد لكل .7

أخل الموافقة المسبقة وف  نموذج محدد لللك وبعد دفع الرسوم المترتبة 
 على ذلك.

بين على العبوات بعد التعب ة بلد المنشأ بارضافة الى عبارة "معبأ ييج  أن  .8
 ( 86في االردن" وأن تحمل بطاقة البيان المعلومات الواردة في المادة )

 ت.من اله التعليما
 

 (:56المادة )

 على كل شركة مرخصة لتجارة الجملة للتقاوي أن تعلن سعر بيع التقاوي على العبوات 

 عند يرحها في األسواق.

 

 الباب الساد  استيراد وتصدير التقاوي والبلور

 (:57المادة )

 ال يسمب باستيراد تقاوي الحاصالت الزراعية اال للجهات التالية:

لتجارة الجملة للتقاوي ولديها بطاقة مستورد صادرة لشركة أو مؤسسة مرخصة  -أ 

عن وزارة الصناعة والتجارة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها  

( ومشتل نباتات وشتالت األشجار ونباتات 461030أنشطة االستيراد والتصدير )

والتقاوي ( أو تجارة البلور 013000الزينة والزاور الحولية )لكثار النباتات( )

 (.462010والتبغ غير الُمصنَع واألعال  الحيوانية بالجملة )
المزارعون سواء أفراد أو مؤسسات والشركات الزراعية أو شركات زراعية  -ب 

شريطة الحصو  على لذن مسب  من المديرية ولحضار كتاب من مديرية الزراعة 

اعة من االصنا  المعنية يبين كونهم مزارعين وموضب فيه المساحة الجاازة للزر

 ( من اله التعليمات.8من المادة ) الفقرة )ز(وحس  جدو  العينات 
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المؤسسات والشركات الزراعية العلمية والبحثية ومحطات التجارب النباتية  -ج 

وشركات البح  والتطوير التجريبي لشركات التقاوي األجنبية والعربية المرخصة 

كميات من التقاوي لألصنا  المسجلة وفقا لهله التعليمات ويسمب لهم باستيراد 

وغير المسجلة بما يكفى حاجاتهم ألغراع التجارب وبعد الحصو  على لذن مسب  

من المديرية يتم من خالله الموافقة على الكميات واألنوا  واألصنا  ومصدر 

 ( من اله التعليمات.8من المادة رقم ) الفقرة )ز(التقاوي وحس  جدو  العينات من 
 

 (:58) المادة

 يمنع استيراد تقاوي الحاصالت الزراعية لال بعد الحصو  على:

 رخصااااة صااااادرة عاااان الااااوزارة للجهااااات المسااااموح لهااااا باسااااتيراد التقاااااوي  -أ 

بعد الحصاو  علاى موافقاة مسابقة مان قسام تحليال المةااير باساتثناء االصانا  

 التاااي ياااتم اكثارااااا مااان الةاااارج التابعاااة لشاااركة االنتااااج المحلاااي والحاصااالة 

 لى موافقة مسبقة من الوزارة. ع
 بطاقة مستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة باستثناء ما تم استثناؤه  -ب 

 في تعليمات االستيراد الصادرة بموج  قانون االستيراد والتصدير.
 

 (:59المادة )
على يال  االستيراد الحاصل على رخصة تجارة الجملة لتقاوي الحاصالت الزراعية وبطاقة 

تورد الحصو  على لذن تسليم من المديرية وفقا  للنموذج المعتمد لللك بعد دفع البدالت مس

 المقررة.

 

 (:60المادة )

 يج  أن يتضمن النموذج )أذن التسليم( المعلومات التالية: 

 االسم التجاري للصن  المراد استيراده. .1
 رقم تسجيله في وزارة الزراعة. .2
 كمية البلور بالغرام.  .3
 ات وحجمها.عدد العبو .4
 مركز التةليص. .5
 اسم الجهة المستوردة.  .6
 رقم رخصة تجارة الجملة لتقاوي الحاصالت الزراعية. .7
 رقم رخصة شركة انتاج البلور  المحلية. .8

 يكون أذن التسليم ساري المفعو  لغاية ثالثة اشهر من تاريخ صدوره. .9
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 (:61المادة )

 للى مراكز الحدود حس  يسمب بالتةليص على التقاوي المستوردة بعد وصولها 

 االجراءات التالية:

بحي  تكون ممثلة للصن   ةيتم اخل عينات من التقاوي المستوردة لغايات تجاري -أ 

 " من قبل المول  المسؤو  بمركز الحدود. Lotnumberورقم التشغيله "
 تةتم وترف  بكتاب رسمي وترسل للى مديرية االنتاج النباتي. -ب 
قسم المعني والتأكد من مطابقتها للشروي المتعلقة الي تدقي  العينة )العبوات( ف  -ج 

 ببطاقة البيان والمنصوص عليها في اله التعليمات.
اعتماد العينة في الوزارة ولرسالها أو لرسا  جزء منها للى الجهة الفاحصة بعد دفع  -د 

 البد  المقرر للفحوص الالزمة.
ل الوزارة بموج  تعهد عدلي بعدم يمنب بعداا المستورد اذنا  باستالم التقاوي من قب -اـ

 التصر  بها لحين لهور نتائظ الفحص المةبري. 
في حالة مةالفتها للتعليمات المعمو  بها يعاد تصديراا أو تتل  وعلى نفقة  -و

 المستورد.
 ال تؤخل عينات ألصنا  التقاوي الواردة ألغراع تجريبية اال في حاالت الضرورة.  -ز

 

 (:62المادة )

زارة اجراء فحص التعديل الوراثي لإلرساليات المستوردة والمنتجة محليا للتقاوي يح  للو

 بما فيها العينات عند اللزوم وعلى نفقة المستورد.

 

 (:63المادة )

ال يسمب االتجار بالجملة أو التجزئة بالتقاوي الزراعية المستوردة لال بعد فحصها من قبل 

والمركز الويني للبحوث الزراعية أو أي مةتبرات المةتبرات المةتصة والتابعة للوزارة 

تعتمداا لهله الغاية وذلك لتحديد نس  االنبات ودرجات النقاوة للمحاصيل التي تحدداا 

 الوزارة على ان تةضع كافة التقاوي لتعليمات الحجر النباتي.

 

 (:64المادة )

 يسمب بتداو  التقاوي للوزارة اجراء فحص لبيان خلو التقاوي المستوردة من اآلفات وال 

 اال بعد لهور نتيجة الفحص المطلوب.
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 (:65المادة )

 يسمب باستيراد تقاوي الحاصالت الزراعية ألصنا  غير مسجلة برفقة جمركية وفقا 

 :التعليمات للحاالت التالية هلهل

 لغايات اعادة تصديراا الى االسواق الةارجية دون منب لذن تسليم. -أ 
 يت(.لغايات المرور )ترانز -ب 

 

 (:66المادة )

 يجوز السماح باستيراد التقاوي المسجلة من خارج بلد المنشأ شريطة أن تكون  -أ 

من الدو  التي يوجد لديها قوانين أو ان مة أو تعليمات لتسجيل التقاوي وكما يجوز 

استيراد التقاوي من أسواق اله الدو  شريطة أن تكون مسجلة ومسموح 

 أن تكون منتجة او مجهزة في احدى اله الدو  استةدامها في اله الدو  على 

 -على أن يلتزم المستورد بما يلي:
 رفاق فاتورة مع كل شحنة مستوردة تحتوي على موسم وتاريخ االنتاج ل .1

 وتاريخ انتهاء الصالحية مصدقة حس  االصو  من الدولة المصدرة.
 الوزارة أن تكون بطاقة البيان مطابقة لبطاقة البيان المعتمد للصن  لدى  .2

 عند التسجيل باستثناء اسم المستورد.
أما الدو  االخرى غير الدو  التي يوجد لديها قوانين أو ان مة أو تعليمات لتسجيل   -ب 

التقاوي فال يجوز استيراد التقاوي منها لال من بلد المنشأ ومن نفس الشركة 

من خارج بلد المنتجة او المجهزة للصن   على أنه يجوز السماح باستيراد التقاوي 

 المنشأ عند وجود محطة انتاج أو شركة انتاج للشركة المنتجة في أي بلد لخر 

 على أن يثبت ذلك رسميا  من قبل الشركة المنتجة في بلد المنشأ.
 

 (:67المادة )

 صااورا عنهااا  وارسااا يجاا  أن ترفاا  الوثااائ  التاليااة مااع ارساااليات التقاااوي المسااتوردة 

 :للوزارةمع كتاب العينات المرسل 

 شهادة منشأ. -أ 
 شهادة صحية صادرة عن بلد المنشأ موضحا في بند ارقرار ارضافي خلواا  -ب 

 من الفايروسات المطلوبة.
 فاتورة تبين الكميات واالصنا  بوضوح. -ج 
شهادة تفيد بأن البلور الواردة غير معدلة وراثيا /صادرة من الجهة الرسمية المصنعة  -د 

 ومصدقة.
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 (:68المادة )

 تيراد تقاوي الملوخية والبرسيم:شروي اس

يسمب لشركات تجارة الجملة للتقاوي والتي لديها بطاقة مستورد باستيراد تقاوي  -أ 

الملوخية والبرسيم ألغراع التجارة بعد الحصو  على اذن مسب  من الوزارة 

والشركات الزراعية ألغراع الزراعة    وللمزارعين سواء أفراد أو مؤسسات

لذن استيراد مسب  من الجهة المةتصة بالوزارة وذلك شريطة الحصو  على 

 بموج  كتاب من مدير الزراعة المعنى يبين المساحات المنوي زراعتها 

 من قبلهم.

يشتري لرفاق شهادة خلو من بلور الحامو  والدب  لمحصولي الملوخية  -ب 

 حس  االصو . ةوالبرسيم من قبل الجهة المسؤولة في بلد المنشأ مصدق
ا ورد في الفقرة )أ( من اله المادة تةضع تقاوي الملوخية والبرسيم بالرغم مم -ج 

المستوردة للى فحص النقاوة للتأكد من خلواا من بلور الحامو  والدب  والتي 

ا ويتم اعادة تصدير التقاوي المةالفة للى بلد ميج  أن تكون خالية تماما  منه

 ته. المنشأ او اتالفها بناء  على يل  المستورد وعلى نفق
ال يسمب بإدخا  تقاوي الملوخية والبرسيم للى المملكة اال بعد لهور نتيجة  -د 

 فحص النقاوة من بلور الحامو  والدب  وعلى نفقة المستورد أو المنتظ.
 اد( من اله المادة لذا كانت االرسالية مرفق )ج بالفقرتينعلى الرغم مما ورد  -اـ

  كندا  التحاد االروبي  امريكامعها فحص مةبري من مةتبر معتمد من دو  )ا

كوريا الجنوبية( يؤكد خلواا من بلور الحامو  والدب  يتم   اليابان  استراليا

 لتةليص على اررسالية.لمةايبة مدير االنتاج النباتي من أجل منب اذن تسليم 
يح  للوزارة اجراء فحص نقاوة ألي محصو  لخر أو أي فحص لخر حس   -و

 الضرورة.
 

 (:69المادة )

 شروي استيراد قنار  البصل:

يسمب لشركات تجارة الجملة للتقاوي والتي لديها بطاقة مستورد باستيراد مادة قنار  -أ 

البصل ألغراع التجارة  بعد الحصو  على لذن مسب  من الوزارة وللمزارعين سواء 

أفراد او مؤسسات والشركات الزراعية ألغراع الزراعة شريطة الحصو  على لذن 

اد مسب  من الجهة المةتصة بالوزارة وذلك بموج  كتاب من مدير الزراعة استير

 المعنى يبين المساحات المنوي زراعتها من قبلهم.

لرفاق فاتورة من بلد المنشأ تبين اسم الصن  والكمية بشكل واضب وشهادة صحية  -ب 

زراعية وشهادة منشأ مصدقتين حس  األصو  وتعهد من صاح  العالقة بعدم الةل  

 ألصنا .ل
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يةضع قنار البصل فحص لااري من قبل الوزرة لبيان مطابقته لألحجام المطلوبة  -ج 

% للحد 5سم( قطريا وبنسبة سماح 4-سم0,8والتي يج  أن ال تتجاوز اقطاراا )

االعلى او االدنى وللوزارة اجراء الفحوص المةبرية الالزمة الضرورة ثم يمنب اذن 

مة وعدا ذلك يتم اعادة تصديراا او اتالفها وعلى تسليم في حا  اجتياز الفحوص الالز

 نفقة المستورد.

 

 (:70المادة )

 شروي استيراد تقاوي الثوم:

يسمب لشركات تجارة الجملة للتقاوي والتي لديها بطاقة مستورد باستيراد مادة  -أ 

قنار الثوم ألغراع التجارة بعد الحصو  على اذن مسب  من الوزارة وللمزارعين 

أو مؤسسات والشركات الزراعية ألغراع الزراعة  شريطة الحصو  سواء افراد 

على لذن استيراد مسب  من الجهة المةتصة بالوزارة وذلك بموج  كتاب من مدير 

 الزراعة المعنى يبين المساحات المنوي زراعتها من قبلهم.

الحصو  على لذن استيراد مسب  من الجهة المةتصة بالوزارة للمزارعين وذلك  -ب 

 كتاب من مدير الزراعة المعنى يبين المساحات المنوي زراعتها من قبلهم. بموج 
لرفاق فاتورة من بلد المنشأ تبين اسم الصن  والكمية بشكل واضب وشهادة  -ج 

 صحية زراعية وشهادة منشأ مصدقتين حس  االصو .
 ااري من قبل الوزرة لبيان مطابقته لألحجام التةضع تقاوي الثوم للفحص  -د 

سم( قطريا وبنسبة سماح 2-سم0,5التي يج  أن ال تتجاوز اقطاراا )المطلوبة و

% للحد االعلى أو االدنى وللوزارة اجراء الفحوص المةبرية الالزمة ثم يمنب 5

 اذن تسليم في حا  اجتياز الفحوص الالزمة وعدا ذلك يتم اعادة تصديراا 

 او اتالفها وعلى نفقة المستورد.
 

 (:71المادة )

 ابصا  الزينة: شروي استيراد

يسمب لشركات التقاوي والتي لديها بطاقة مستورد والمشاتل االنتاجية ومزار  ازاار 

 القط  باستيراد االبصا  الزارية المةتلفة  بعد الحصو  على اذن استيراد مسب  

من الوزارة وتةضع الى فحص لااري من قبل الوزارة وللوزارة اجراء الفحوص المةبرية 

نب اذن تسليم في حا  اجتياز الفحوص الالزمة وعدا ذلك يتم لعادة تصديراا الالزمة ثم يم

 او اتالفها وعلى نفقة المستورد.
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 (:72المادة )

 شروي استيراد تقاوي المحاصيل الحقلية:

يسمب لشركات تجارة الجملة للتقاوي والتي لديها بطاقة مستورد استيراد تقاوي  -أ 

 راع الزراعة بعد الحصو  على موافقة مسبقة المحاصيل الحقلية وللمزارعين ألغ

 من الوزارة وكتاب من مديرية الزراعة للمزارعين وضمن المواصفات المعتمدة التالية:

 .%  (95)نسبة النقاوة الوراثية ال تقل عن  .1
 .% (95)نسبة النقاوة التحليلية ال تقل عن  .2
 . %(95)نسبة االنبات ال تقل عن  .3
 واالمراع  التقاوي خالية من الحشرات .4
 . التقاوي خالية من بلور االعشاب ومن الحامو   .5
 .  التقاوي معاملة كيميائيا   .6
العبوات تحمل بطاقات بيان بالصن  ونسبة االنبات وبلد المنشأ وتاريخ االنتاج  .7

 والمعامالت التي تمت عليها. 
 مستورد.يتم فحص العينات مةبريا  للتأكد من المواصفات الملكورة سابقا  على نفقة ال -ب 

 

 (:73المادة )

 بطاقات بيان التقاوي والبلور:

 يشاااتري أن تحمااال عباااوات التقااااوي بطاقاااات بياااان بإحااادى اللغتاااين العربياااة أو االنجليزياااة 

 او كلتيهما من بلد المنشأ تشمل المعلومات التالية:

 .اسم الشركة المصدرة والمستوردة  .1
 . اسم بلد المنشأ .2
 .اسم المحصو   .3
 . اسم الصن  .4
 .ية الصافية بالعبوة الكم .5
 .تاريخ التعب ة او االنتاج  .6
 . نسبة االنبات .7
 . نسبة النقاوة .8
 . رقم التسجيل بالوزارة .9
 .في حالة كون التقاوي معاملة بمادة كيماوية يوضع تحلير على العبوة بللك  .10

 ( يوضب ذلك على العبوة Pelleted( او ) Coatedفي حا  كون التقاوي مغلفة ) .11

 . "  Lot numberرقم التشغيلة  .12
 . NONGMO)البلور غير معدلة وراثيا )  .13
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 (:74المادة )

ال يسمب بتغير بطاقات البيان الملصقة على العبوات لال بموافقة المدير في حاالت خاصة لذا 

 ورد خطأ ببطاقة البيان.

 (:75المادة )

وال تسلم يح  للف ات المسموح لها باستيراد التقاوي استيراداا عن يري  مكات  البريد 

 التقاوي لال بعد حصو  المستورد على اذن تسليم من الوزارة.

 

 (:76المادة )

يمنع لدخا  التقاوي بصحبة المسافرين ما لم تكن مستوردة بموج  موافقة مسبقة وتحجز 

 في المركز الحدودي وال تسلم التقاوي لال بعد الحصو  على اذن تسليم بللك من الوزارة.

 (:77المادة )

 فر وتةزين التقاوي في عبواتها االصلية وال يجوز للمستوردين فتحها يج  ح -أ 

 او تجزئتها لال بموافقة وزارة الزراعة وتحت اشرافها.
 على كل مستورد أن يعلن سعر بيع التقاوي على العبوات عند يرحها في األسواق. -ب 

 

 (:78المادة )

 تحدد مواصفات العينات كما يلي :

 "   Lot numberن  ورقم التشغيله "أن تكون العينة ممثلة للص -أ 
أن تؤخل عبوة كاملة وسليمة ومغلقة وتةتم بةاتم مركز الحدود المعني بشكل واضب  -ب 

( 1000( للى )500وعلى اكثر من جهة )باكيت او علبه من اي نو  تحتوي من )

 بلرة (.
 ة: في حالة التقاوي والتي ترد في عبوات كبيرة يعتمد الجدو  التالي في وزن العين -ج 

 الوزن النو   

 غم 2 البندورة  الفلفل  الباذنجان

 غم 10 بروكلي  البصل   الزارة  الملفو   الةس 

 غم 700 اللفت  الشمندر  الفجل  الجزر 

القر   اليقطين  البامية  البطيخ  الشمام الةيار  الكوسا  

 سبانخ

 غم 700

 غم 1000 اءالبازيالء  اللوبياء  اللرة  ملوخيه  الفو   فاصولي
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 (:79المادة )

تحس  نس  انبات التقاوي المنتجة أو المةزنة محليا  لدى شركات ومحالت بيع  -أ 

التقاوي بناء على عينة تؤخل من قبل ممثل عن الوزارة واللي يقوم بحصر الكمية 

المتواجدة في الموقع بموج  ضب  يوقع عليه صاح  العالقة بعدم التصر  بهله 

لهور نتيجة الفحص وفي حا  تدنى نسبة االنبات عن الحدود الكميات اال بعد 

المسموح بها تصادر الكميات التي تم حصراا ويتم اتالفها بحضور صاح  العالقة 

وعلى نفقته أو يتم تصديراا من قبله أو يعطى مهلة لمعاملتها لذا امكن ذلك  ثم يعاد 

الحدود المسموح بها  فحصها لإلنبات وعلى نفقته وفي حا  بقاء النسبة أدنى من

تصادر الكميات التي تم حصراا ويتم اتالفها بحضور صاح  العالقة وعلى نفقته أو 

 .يتم تصديراا من قبله
 يج  أن ال تقل نس  االنبات للتقاوي عن النس  التالية :  -ب 

 يتم فحص انبات التقاوي المنتجة أو المةزنة محليا  لما بناء على يل  التاجر  -ج 

أو المنتظ أو بناء على يل  المول  المسؤو  لدى مديريات الزراعة أو الجهة 

 المةتصة بالوزارة وتؤخل العينة كاملة ومغلقة وتةتم بةاتم المديرية المعينة.
ناء  على يل  المستورد أو المنتظ أو التاجر يسمب بإعادة فحص االنبات لمرة واحدة ب -د 

 لنفس العينة وعلى نفقه صاح  العالقة.
 رد تيتم تحديد الحد االدنى للنسبة الم وية لإلنبات المسموح بها للمحاصيل التي لم    -اـ

 ( من اله المادة من قبل الوزارة استنادا  للوثائ  العلمية المتوفرة.ب) الفقرةفي 
 

 ( :80مادة )ال

مب لشركات التقاوي وشركات انتاج التقاوي المرخصة بتصدير تقاوي الحاصالت يس -أ 

الزراعية المسجلة )المستوردة والمنتجة محليا( في االردن الى خارج المملكة بدون 

اذن تصدير مسب  من الوزارة شريطة تزويد الوزارة بالوثائ  التي تبين أنوا  

تمنب الجهات المةتصة بالوزارة  االصنا  المصدرة واسمائها وكمياتها على أن

 الشهادات المطلوبة من قبل البلد المستورد.

الحاااااد االدناااااى للنسااااابة الم وياااااة  النو 

لالنباااات المساااموح بهاااا للتقااااوي 

 المستوردة

بة الم وياااة لالنباااات الحاااد االدناااى للنسااا

المسااااااموح بهااااااا للتقاااااااوي المنتجااااااة 

 والمةزنة

 %75 %80 خيار  لفت بازيالء فو 

بنااادورة  كوساااا  ذرة  شااامام 

خااااااس  قاااااار    فاصااااااولياء 

 ملفو   يقطين لوبيا

75% 70% 

فلفاال  باذنجااان  بطاايخ  فجاال 

بصااااااال  بروكلاااااااي   زااااااارة 

 ملوخية برسيم  شمندر

70% 65% 

 %60 %65 جزر  باميا  سبانخ
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في حا  تم لعادة البلور المصدرة  من المملكة  يتم ادخا  البلور بموج  لذن تسليم   -ب 

ويتم اعتماد فحص االنبات الصادر من الوزارة لمدة اقصااا ستة أشهر أو اجراء 

 شهور على الفحص االو . أكثر من ستة يفحص انبات جديدة عند مض

 

 الباب السابع تجارة التجزئة للبلور والتقاوي

 (:81مادة )ال

ال يجوز تجارة التجزئة بالتقاوي والبلور وتداولها  محليا لال اذا كانت مسجلة لدى  -أ 

 الوزارة.
يمنع االتجار أو بيع أو تداو  التقاوي والبلور قبل الحصو  على ترخيص تجارة  -ب 

 التجزئة للتقاوي.
 

 (:82لمادة )ا

ال يجوز ترخيص تجارة التجزئة للتقاوي لال لشركة او مؤسسة مسجلة لدى وزارة  -أ 

تجارة الزاور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الصناعة والتجارة ومن غاياتها 

وأن يكون مالكها لشةص أردني الجنسية من حملة ( 477332الزراعية بالتجزئة )

 أي من المؤاالت التالية:

درجة البكالوريو  في العلوم الزراعية وأن يكون مسموحا  له بمزاولة  -1

 المهنة لدى نقابة المهندسين الزراعيين.

درجة الدبلوم من معهد زراعي متوس   معتر  به من الجهة الحكومية  -2

 المةتصة في المملكة. 
 توجيهي زراعي. -3

 رخصة مهن سارية المفعو . -4
سجل المركزي في وزارة الصناعة شهادة سجل تجاري صادرة من مديرية ال -5

تجارة الزاور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد والتجارة ومن غاياتها 

 (.477332الزراعية بالتجزئة )
اردني ممن شةص في حا  كان مقدم الطل  غير اردني يج  أن يكون متعاقدا  مع  -ب 

وتتوفر اله المادة من من الفقرة )أ(  (3  2  1البنود ) يحمل الشروي المتوفرة في

اا حس  مقتضى الحا  وأن يكون متفرغا تفرغا كامال ءفيه المتطلبات المبينة لزا

للعمل في  المحل أو المؤسسة او الشركة أو المعرع اللي ستتم فيه عملية االتجار 

 والتداو .

تسري صالحية ترخيص االتجار وبيع و تداو  التقاوي لمدة خمس سنوات و تنتهي  -ج 

والثالثين من كانون االو  من السنة الةامسة ويج  تجديداا من مديريات في الحادي 

 ها.ئالزراعة المةتصة لمدة خمس سنوات وخال  ثالثة أشهر من تاريخ انتها
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 (:83المادة )

في حالة فسخ التعاقد بين صاح  الترخيص والمتعاقد معه فعلى صاح  العمل أن يعلم 

 يل خال  شهر واحد من تاريخ فسخ العقد.الوزارة خطيا  بفسخ العقد واسم البد

 

 (:84المادة )

 ال يجوز ترخيص تجارة التجزئة بالتقاوي لال اذا توفر لدى يال  الترخيص محال  -أ 

 -أو معرضا تتوفر فيه الشروي والمتطلبات التالية: 
 . أن تكون أرضيته ملساء سهلة التن ي  .1

 .أن يكون جيد التهوية وارضاءة  .2

 .مناسبة  أن يحتوي رفو  عرع .3

أن يتوفر فيه صندوق لإلسعافات األولية يحتوي على مواد ارسعا  األولي  .4

 . التي تتناس  مع يبيعة العمل

أن تتوفر فيه دورة مياه مناسبة متصلة بالصر  الصحي أو بحفرة  .5

 . امتصاصية

 . أن تتوفر فيه أجهزة السالمة العامة كالمالبس الواقية ويفايات الحري  .6

 به مةزن مالئم لتةزين التقاوي وفقا ألحكام اله التعليمات ويجوز  اأن يكون ملحق -ب 

 للمحل أو المعرع. اأو مجاور أن يكون الا المةزن بناء منفصال

 

 (:85المادة )

يقدم يل  الترخيص لمديرية الزراعة المةتصة على النموذج المعتمد وعلى نسةتين  -أ 

محل بيع التقاوي حس   مرفقا  بكل منها نسةة من المستندات الالزمة لترخيص

 مقتضى الحا : 
 .  صورة مصدقة عن المؤال العلمي لطال  الترخيص أو الشةص المتعاقد معه .1

صورة مصدقة عن لجازة مزاولة المهنة لطال  الترخيص أو الشةص المتعاقد معه  .2

 المهندسين الزراعيين اذا كان أي منهما مهندسا زراعيا.ن نقابة م

 لشةصية لطال  الترخيص أو الشةص المتعاقد معه.صورة مصدقة عن البطاقة ا .3

نسةة عن عقد العمل مصدقا  من وزارة  العمل لذا كان يال   الترخيص متعاقدا  مع  .4

 شةص لخر.
 سند ملكية المحل أو المعرع أو عقد اريجار اذا كان المحل أو المعرع مستأجرا  .5

 ية المةتصة.من السلطات البلدارشغا   الصادر  مصدقا وصورة عن  لذنو 
 رخصة مهن سارية المفعو . .6
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في قرار بد  الةدمات  ستيفاء بد  الترخيص المنصوص عليهوصال ماليا با .7

الزراعية النافل وال يسترد الا البد  في حالة االستنكا  عن الطل  أو عدم الموافقة 

 عليه.

يها في لكافة الشروي والمتطلبات  المنصوص عل اذا تبين ان الطل  ومرفقاته مستكمل   -ب 

اله التعليمات يكل  مدير الزراعة لجنة فنية للكش  على المحل أو المعرع للتأكد 

ه للشروي والمتطلبات المنصوص عليها وين م تقريرا  بالكش  على ئمن استيفا

 النموذج المعتمد وعلى ثالثة نسخ يوقع عليه أعضاء اللجنة ويال  الترخيص 

الترخيص المطلوب اذا كانت كافة الشروي أو وكيله على ان يتم العمل على اصدار 

 والمتطلبات مستوفاه من قبل مدير الزراعة وعلى النموذج المعتمد لهله الغاية.
كانون األو  ويجدد كل  31يسري مفعو  الترخيص لمدة خمس سنوات تنتهي في  -ج 

 خمس سنوات في مدة اقصااا  نهاية شهر اذار من السنة التي تلي السنة الةامسة.
لنسةة األولى من الرخصة لطال  الترخيص اللي عليه وضعها في مكان بارز تسلم ا -د 

 في المحل وترسل الثانية للمديرية.

 

 (:86مادة )ال

على المرخص له بممارسة مهنة االتجار بالتجزئة بالتقاوي وتداولها االحتفال  - أ

بسجالت وقيود رسمية  وف  النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة 

ومات المتعلقة بأنوا  وكميات التقاوي التي  تدخل المحل أو المعرع وتةرج المعل

منه ومصادر الشراء والجهات التي تم البيع لليها وأي معلومات أخرى يحدداا 

النموذج المعتمد وتكون اله السجالت خاضعة للتفتيل الدوري والمفاجئ في أي 

 وقت من اليوم.
ر بالتجزئة بالتقاوي وتداولها ابراز سعر على المرخص له بممارسة مهنة االتجا - ب

 السلعة على المبيدات المعروضة للبيع للمزارعين.
 

 (:87مادة )ال

 يح ر عرع أي مادة مةصصة لالستهال  البشري أو الحيواني في المحل  -أ 

 أو المعرع أو المستود  المرخص لإلتجار بالتقاوي و تداولها.
لبيع في غير عبواتها األصلية المحكمة يح ر حفر التقاوي أو تةزينها أو عرضها ل -ب 

ارغالق )المةتومة(  كما يح ر فتب اله العبوات أو تجزئة التقاوي بدون موافقة 

 مسبقة من الوزارة.
يح ر أن يعرع للبيع في المحل أو المعرع المرخص أي تقاوي ال تحمل عبوته  -ج 

 بطاقة البيان )الملصقة( المعتمدة لدى تسجيله.
تقاوي من قبل الوزارة يتم تزويد الجهة التي تم مصادرة  في حا  مصادرة أي -د 

 التقاوي منها بوثيقة تبين كمية التقاوي المصادرة واسباب المصادرة.
 التقاوي المصادرة حس  ما ورد في قانون الزراعة النافل.بيتم التصر   -اـ
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 (:88مادة )ال

خل عينات من التقاوي المةزنة يح  للمفتشين المكلفين في المديرية أو في مديرية الزراعة أ

في مستودعات الشركات المستوردة والمنتجة والمجهزة  و من التقاوي المعروضة للبيع في 

 المحااااالت أو المعااااارع  ومسااااتودعاتها المرخصااااة  لتحليلهااااا  فااااي مةتباااارات الااااوزارة 

 .أو أي مةتبر لخر  تراه مناسبا   للتأكد من مطابقتها للمواصفات أو للقواعد الفنية

 

 (:89مادة )ال

 في حا  تم سح  عينة التقاوي من المحالت او المعارع يتم تزويداا بكتاب من الوزارة 

 او المديرية المعنية يبين كمية ونوعية التقاوي التي تم سحبها كعينات.

 

 (:90مادة )ال

ال يجوز ألي شركة أو مستورد أو منتظ ارعالن لصدار نشرات فنية محلية عن أي تقاوي 

دون موافقة مسبقة من المدير  وفي حا  كانت التقاوي مسجلة ومسموحا  ةر مسجلغي

باستعمالها في المملكة يج  ان ينسجم االعالن والنشرات الفنية مع ما او معتمد لدى 

 الوزارة.

 

 (:91مادة )ال

 لذا انتهت مدة صالحية أي تقاوي وكان لدى الشركة المستوردة أو المنتجة له  -أ 

ردنية الهاشمية كميات لم يتم استعمالها يح  للشركة التقدم بطل  في المملكة اال

خطي للمديرية رعادة عمل فحص انبات لتمديد فترة الصالحية وفي حا  نجاح نسبة 

 ( شهور على أن يحدد بالطل  الكمية المتوفرة منها.6االنبات يمدد لغاية )
المةتصاين فاي المديرياة  اذا رأى المدير أن اناا  لمكانياة لدراساة الطلا  يكلا  أحاد -ب 

ع فحاص االنباات اغارال اوي المطلاوب تمدياد مادة صاالحيتهبإحضار عينة من التقاا

بعااد أن يقااوم مقاادم الطلاا   باادفع اجااور الفحااص المقااررة  وفااي حااا  كاناات التقاااوي 

 برسااايم( ياااتم اجاااراء فحاااص النقااااوة وخلوااااا مااان الحاااامو  بارضاااافة  )ملوخياااة

 الى فحص االنبات.
ةتومة للى المركز الويني للبحوث الزراعية رجراء فحص االنبات  ترسل العينة م -ج 

 ( من اله التعليمات.79لتحديد مدى مطابقتها للمادة رقم )
( 79مادة )البعد اجراء فحص االنبات وتحقي  نسبة االنبات المنصوص عليها في  -د 

لمدة سنة من تاريخ لهور  صالحيتهامن اله التعليمات يح  للمدير تمديد مدة 

 تيجة الفحص بقرار يصدره.ن
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 الباب الثامن: شروي استيراد وتصدير ولنتاج وتداو  تقاوي البطايا

 (:92المادة )

ال يسمب باستيراد تقاوي البطايا لال بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة وبعد تحليل مةاير 

من الجهات اآلفات ومن الدو  التي تقوم بإنتاج التقاوي ضمن برنامظ مراق  حقليا ومةبريا 

 الرسمية المعتمدة في دو  االنتاج.

 

 (:93المادة )

يسمب باستيراد االصنا  التي تحدداا الوزارة والتي ثبت نجاحها بناء على   -أ 

تجربتها حقليا  في منطقة معينة ولمدة عامين زراعيين متتاليين وبنفس فترة 

جامعات الرسمية  الزراعة )العروة( من قبل المركز الويني للبحوث الزراعية  أو ال

 . التي تم  اعتماداا من قبل وزارة الزراعة

 يساامب للشااركات باسااتيراد أصاانا  ألغااراع التجااارب والمشاااادات بكميااات محااددة  -ب 

 ( ايناااان للصااان  الواحاااد بعاااد الحصاااو  علاااى الموافقاااة المسااابقة 5ال تزياااد علاااى )

 من الوزارة.

 

 ( :94المادة )

ها الصن   المصدر  بلد المنشأ والكمية المراد فينا تقدم يلبات االستيراد الى الوزارة مبي

 استيراداا.

 

 (:95المادة )

 -تعتمد الرت  التالية عند استيراد تقاوي البطايا:

 ( او ما يعادلها.E SEرتبة تقاوي األسا  ) . أ
 (.Aرتبة التقاوي المعتمدة ) . ب

 

 (:96المادة )

 يسمب للف ات التالية باستيراد تقاوي البطايا: 

الزراعية المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تجارة البلور الشركات  -أ 

 (: ويسمب462010والتقاوي والتبغ غير الُمصنَع واألعال  الحيوانية بالجملة )

 الوثائ لها باستيراد كافة الرت  من اصنا  معتمدة وغير معتمدة والواردة وحس  

 ( من اله التعليمات.98الواردة في المادة )
ن والمؤسسات والشركات الزراعية حي  يسمب لهم باستيراد كافة الرت  ولمزارعا -ب 

من اصنا  معتمدة وغير معتمدة بكميات تكفى لزراعة حيازاتهم الزراعية بموج  

كتاب من مدير الزراعة المعني يبين فيها كون المستدعي مزارعا ويتوفر لديه 

 ستيراداا.المساحة الكافية لزراعة كمية التقاوي المطلوب ا
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 ( :97المادة )

 يج  أن ترف  بكل لرسالية تقاوي مستوردة الشهادات التالية:

صورة عن بطاقة مستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة باسم الشركة  -أ 

 المستوردة.
 صورة عن رخصة تجارة الجملة للبلور والتقاوي سارية المفعو  صادرة عن  -ب 

 وزارة الزراعة.
 الية اي تقاوي أنتجت بموج  برنامظ مراقبة حقلي ومةبري.شهادة تثبت أن االرس -ج 

شهادة تبين اجراء اختبارات للكش  عن األمراع الفيروسية على التقاوي المنتجة  -د 

 . (Post harvest testبعد الحصاد )

شهادة صحية نباتية اصلية من الهي ة الرسمية المةتصة في بلد المنشأ تثبت خلواا  -اـ

ة استيراداا من خارج بلد المنشأ فيج  ان ترف  مع االرسالية من اآلفات  وفي حال

بارضافة الى الشهادة السابقة شهادة صحية نباتية. وفي حالة اعادة التصدير ارفاق 

 صورة مصدقة عن الشهادة الصحية النباتية من بلد المنشأ.

 شهادة منشأ مصدقة حس  األصو . -و

 ياتها وسعر البيع في بلد المنشأ.فاتورة تتضمن أسماء االصنا  ورتبها وكم - ز

كش  يتضمن الكميات المستوردة من كل صن  مصنفه حس  أرقام المزارعين  - ح

(Grower Numberاو رقم التشغيل )ة (lot number.) 

 شهادة تثبت بأن التقاوي ليست معدلة وراثيا . - ي
 

 (:98المادة )

 تاج النباتي يقدم يل  تسجيل الصن  من قبل الشركة المستوردة لمديرية االن -أ 

 مرفقا ما يلي :
شهادة مصدقة تثبت ان الشركة المنتجة للتقاوي مرخصة لغايات انتاج تقاوي  .1

 الحاصالت الزراعية مصدقة حس  االصو  من الجهة المسؤولة في بلد المنشأ.
لحضار شهادة تثبت بانها غير معدلة وراثيا  من الشركة المنتجة مصدقة حس   .2

 االصو .
ية أو وثيقة مروسة أصلية من الشركة المنتجة المحلية كتالوج ونشرة فن .3

 للتقاوي تبين ما يلي:
 االسم العلمي للمحصو  والتجاري للصن  المراد تسجيله. .أ 
 اسم وعنوان الجهة المنتجة. .ب 
 رتبة الصن . .ج 
 ضاااااااري  موعاااااااد النضاااااااظالمواصااااااافات البساااااااتانية )يبيعاااااااة النماااااااو الة .د 

الرئيسية والةاصة بكل نو  ( وضرورة بيان الصفات النباتية مواصفات الثمار

 نباتي.
 مقاومة او تحمل الصن  لآلفات الزراعية. اـ.             
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 ال رو  المناخية والبي ية المالئمة لإلنتاج.و.   
 صورة ملونة  للصن  المراد تسجيله.  . ز

لرفاق نتيجة اعتماد الصن  من المركز الويني للبحوث الزراعية أو الجامعات  .4

اعتماداا من قبل الوزارة بعد  تجربته حقليا  في منطقة معينة  الرسمية التي تم

 ولمدة عامين زراعيين متتاليين وبنفس فترة الزراعة )العروة(.
يتم تسجيل الصن  بعد عرضه على لجنة تسجيل بلور الةضراوات بعد ان يتم استيفاء  -ب 

 الرسوم المقررة بتعليمات بد  الةدمات.
 

 ( :99المادة )

  أية ارسالية من تقاوي البطايا لال بعد استيفاء شروي الحجر النباتي بما ال يسمب بإدخا

فيها العينات  وتةضع جميع العينات الواردة للفحص المةبري في مةتبرات الثروة النباتية 

  104  103  102وحس  ما ورد بالمواد )او المةتبرات المعتمدة الداخلية أو الةارجية 

 ( من اله التعليمات.111  110  109  108  107  106  105

 ( : 100المادة )

 يج  أن تكون التقاوي المستوردة معب ة في أكيا  خيل حس  الشروي التالية:

 أن تكون األكيا  جديدة غير مستعملة موحدة األوزان. -أ 

أن يطبع بوضوح على األكيا  العالمة التجارية للشركة المصدرة  اسم الصن    -ب 

 في.رتبة التقاوي والوزن الصا

يج  أن يحتوي كل كيس بطاقة بيان من الجهة الفاحصة مةاية من الةارج مدونا  -ج 

عليها النو   الصن   رتبة التقاوي  الوزن الصافي  المنشأ  سنة ارنتاج  رقم 

   تاريخ التعب ة  المعاملة بالمواد الكيماوية وحجم التقاوي.ةالمزار  او رقم التشغيل
 

 ( : 101المادة )

 ر الشروي العامة التالية في التقاوي:يج  ان تتوف

 أن تكون من انتاج موسم االستيراد نفسه. -أ 

%( من الحجم 3( ملم ويسمب بتجاوز قدره )65-28أن يتراوح قطر الدرنات من ) -ب 

 %( من الحجم االعلى لكافة الرت .3األدنى و)

 ان تكون الدرنات كاملة ومكتملة النمو ومطابقة لمواصفات الصن . -ج 

رنات خالية من التشواات واالمراع الفسيولوجية مثل القل  األسود أن تكون الد -د 

%( 3القل  األجو   التبقع البني  البراعم الداخلية  ويسمب بتجاوز ال يزيد على )

 %( لباقي الرت .5( و)E SEللرت  )
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( عند وصو  اررسالية لمراكز الحدود على Sproutsأن ال يزيد يو  نمو البراعم ) -ه 

%( من عدد 10) هالبرعم الطرفي ويسمب بتجاوز للحد األعلى قدر( ملم عدا 20)

 %( في حا  انكماش الدرنات.5الدرنات لكافة الرت  في حا  كون الدرنات صلبة و)

%( 3أن تكون اررسالية خالية من األضرار الميكانيكية ويسمب بتجاوز ال يزيد على ) -و 

 %( لباقي الرت .6( و)E SEللتقاوي من رتبة )

%( 3ص التشواات الناتجة عن أضرار اآلفات يسمب بتجاوز ال يزيد على )فيما ية -ز 

%( لباقي الرت  بشري عدم وجود مسببات اله التشواات 5( و)E SEللرت  )

 بصورة حية.

% وحس  المعايير (1)فيما يةص التلوث بالتربة الطبيعية يسمب بتجاوز بحد اقصى  -ح 

والةاصة بنسبة التربة   eppoوسطية الدولية من قبل من مة وقاية النبات االورو مت

 المسموح بها عالميا مع  ارساليات البطايا المستوردة.

 

 ( :  102المادة )

 يج  أن تكون تقاوي البطايا المستوردة من كافة الرت  خالية تماما من اآلفات التالية:

 االمراع الفطرية  -أ 

 المسب  المرضي المرع 

 مرع سريان البطايا

 Wart Disease of Potato  

Synchytrium endobioticum 

 االعفان الجافة المتسببة عن الفطر
Fusarium spp 

FUSARIUM OXYSPORUM f.sp.albedinis. 
FUSARIUM foetens. 

 
 امراع النيماتود  -ب 

 المسب  المرضي المرع 

 نيماتود الحوصلة اللابية على البطايا

Potato GoldenCyst Nematode                                       

 

Globodera Pallida and G.rostochiensis 

نيمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتود تعقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد الجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالور  
 Root-knot Nematodes 

Meloidogyn spp. 

    نيماتود تعفن درنات البطاي

                      Potato Tuber Rot Nematode destructor  
                               

Ditylenchusspp. 
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 االمراع البكتيرية -ج 

 المسب  المرضي المرع 

  مااااااااااااارع العفااااااااااااان الحلقاااااااااااااي
 Bacterial Ring Rot  

 

Clavibacter michiganensis  Sepedonicus  

 مرع العفن البني

Bacterial Brown Wilt   
Ralstonia solanacearum 

 ..Dickeya spp مرع العفن الطري 

  Aster yellow phytoplazma Group اصفرار االسترالفايتوبالزمي

 
 االمراع الفيروسية -د 

 المرع 

 Potato spindle tuber viroid مرع الدرنة المغزلية في البطايا

 tobacco rattle virusفيرو  

 potato  mop top virus(pmtv)فيرو  

 pepino mosaic virusفيرو  موازيك الببينو 

 Potato Virus S (PVS) Sفيرو  البطايا 

 

 الحشرات -اـ

 المرع 

 leptinotarsa decemlineate Colorado beetleحشرة الةنفساء كولورادو 
 epitrix sppحشرة الةنفساء البرغوثية 

 papillia japonicaواالسم العلمي    japans beetleحشرة الةنفساء اليابانية 

 

ت البطايا يج  أن تكون االرسالية خالية تماما من االصابة بآفة فراشة درنا -و

 tecia solanivoraخصوصا  

 أن تكون تقاوي البطايا خالية تماما  من اي نو  من انوا  القواقع والبزاقات. - ز
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 ( : 103المادة )

يج  أن ال تزيد نسبة ارصابة باألمراع التالية على الحد المبين لزاء كل منها والتي تشمل 

 ما يلي:

 الحد األعلى المسموح به للرت  % المرع

SE E A *B *C 

 األعفان الجافة المتسببة عن الفطريات التالية:-أ

Phytophthora spp 
Alternaria spp 
Phoma exigua 

F.dry rot) Fusarium spp) ) 

0 1 2 3 4 

 االعفان الطرية والتي تشمل:-ب

 مرع الساق األسود المتسب  عن بكتيريا*

Pectobacterium atroseptica 
0 0 1 1 2 

 فن الطري المتسب  عن بكتيريا مرع الع*
 Pectobacterium carotovorum subsp.carotovorum  

0 1 5 10 15 

 ج.مرع اللبو  الفيرتسيلومي والمتسب  عن الفطرين:

Verticillium albo –atrum  
Verticillium dahliae 

0 0 1 1 12 

اللفحاااااااااااااااة المتااااااااااااااااخرة المتساااااااااااااااببة عااااااااااااااان الفطااااااااااااااار -د

Phytophthorainfestans  للفحة المبكرة المتسببة عن الفطر وا

Alternaria solani 
0 1 2 3 5 

 sclerotinaiaوالمسب  الفطر White mold   . العفن االبيضاـ
sclerotiorum 

0 1 2 3 5 

 والفطاااار المسااااب  Black dotماااارع النقطااااة السااااوداء  -و
Collesotrichum coccodes 

0 0 1 3 5 

 ANTHURACROSE 0 0 1 3 5_ االنثراكروز ز

 ارنتاج المحلي فق  * 

 

 ( : 104المادة )

 يجاااا  أن ال تزيااااد نساااابة الاااادرنات المصااااابة ماااان االرسااااالية بماااارع القشاااارة السااااوداء 

(Black Scurf ( المتسب  عن الفطر )Rhizoctonia solani على النس  المبينة أدناه )

 لكل رتبة:

الحد االعلى لنسبة  رتبة التقاوي

 ارصابة الشديدة***

األعلى المسموح به الحد 

 لالصابة المتوسطة**

الحد االعلى المسموح به 

 لالصابة الةفيفة*

E SE  1% 5% 10% 

A 3% 10% 15% 

B 5% 13% 25% 

C 7% 15% 30% 
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 ( : 105المادة )

يج  أن ال تزيد نسبة الدرنات المصابة من االرسالية بمرع الجرب العادي 

(Streptomyces scabies المتسب  على ) :النس  المبينة أدناه لكل رتبة 

الحد االعلى لنسبة  رتبة التقاوي

 ارصابة الشديدة***

الحد األعلى المسموح به 

 لالصابة المتوسطة**

الحد االعلى المسموح به 

 لالصابة الةفيفة*

E SE  2% 5% 15% 

A 5% 15% 30% 

B 10% 25% 40% 

C 15% 35% 50% 

 

 

 ( : 106المادة )

د نسبة الدرنات المصابة من االرسالية بمرع الجرب المسحوقي يج  أن ال تزي

(Spongospora subterranean :على النس  المبينة أدناه لكل رتبة ) 

الحد االعلى لنسبة  رتبة التقاوي

 ارصابة الشديدة***

الحد األعلى المسموح به 

 لالصابة المتوسطة**

الحد االعلى المسموح به 

 لالصابة الةفيفة*

E SE  0% 0% 1% 

A 1% 5% 10% 

B 5% 10% 20% 

C 7% 15% 25% 

 

 ( : 107المادة )

يجااااا  أن ال تزياااااد نسااااابة الااااادرنات المصاااااابة مااااان االرساااااالية بمااااارع الجااااارب الفضاااااي  

(Helminthosporium solani :على النس  المبينة أدناه لكل رتبة ) 

الحد االعلى لنسبة  رتبة التقاوي

 ارصابة الشديدة***

لى المسموح به الحد األع

 لالصابة المتوسطة**

الحد االعلى المسموح به 

 لالصابة الةفيفة*

E SE  0% 0% 1% 

A 1% 5% 10% 

B 5% 10% 20% 

C 5% 15% 20% 
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 ( : 108المادة )

من اله  ( 106( و )105و ) (104و ) (103)يعبر عن الرموز الواردة في جداو  المواد 

  -: بما يليالتعليمات 

 % سطب الدرنة(10)ابة الشديدة: اي االصابة التي يغطي المرع أكثر من *** االص

 % من سطب الدرنة(10-5) ** االصابة المتوسطة: اي االصابة التي يغطي المرع

 % من سطب الدرنة(5)*االصابة الةفيفة: اي التي يغطي المرع أقل من 

 ( : 109المادة )

اشة درنات البطايا والتي تشمل األنوا  يج  أن يكون اررسالية خالية من االصابة بفر

 التالية من رتبة حرشفية األجنحة:

 Phthorimaea operculella -أ 
 Symmetrischama tansolias -ب 
 Tecia solanivora -ج 
 

 ( : 110المادة )

يج  أن ال يزيد نسبة ارصابة باألمراع الفيروسية على النس  المبينة أدناه لمةتل  الرت  

ارصابة الفيروسية جميعها على الحدود المبينة أدناه حتى في حا   شريطة أن ال تزيد نس 

 نجاحها بصورة منفردة.

 الحد األعلى المسموح به لرت  % المرع

SE E A *B *C 

( PLRVمرع التفا  األوراق الفيروسي )

potato leaf roll virus 
0 1 3 4 5 

 Potato Virus Y (PVY) Y 0 1 3 4 5فيرو  البطايا 
 Potato Virus A (PVA) A 0 1 3 4 5  البطايا فيرو

 Potato Virus X (PVX) X 0 2 3 4 5فيرو  البطايا 
الحد االعلى المسموح به لمجمو  نسبة االصابة 

 PLRV  PVY  PVA  PVXبالفيروسات 
0 2 7 8 10 

 

 ( : 111المادة )

ة من المةتصين من يشكل الوزير وبناء  على تنسي  مدير مةتبرات الثروة النباتية لجن

مديرية مةتبرات الثروة النباتية لفحص ارساليات تقاوي البطايا المستوردة والمنتجة محليا  

تسمى لجنة الفحص ال ااري لتقاوي البطايا برئاسة مدير مديرية المةتبرات الثروة 

 النباتية.
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 ( : 112) المادة

المةبرية في مديرية  تحدد مدة الفحوصات حس  الدليل ارجرائي للفحوص والتحاليل

 الفحص وحس  الجدو  التالي:مةتبرات الثروة النباتية من تاريخ بدء 

 المدة الزمنية نو  الفحص الرقم

 ( ساعة48-24) تحليل االثر المتبقي للمبيدات 1

 ا( يوم17 – 15) تحليـــــــــل المبيــــــــــدات 2

 ( ساعة72-48)  الفيروسات 3

 ايوم (14 – 12) فيروسات التقاوي 4

 ( أيام7-10) الفطريات 5

 ( أيام14-2) البكتيريا 6

 ( أيام14-1) الحشرات 7

 ( أيام14-1) النيماتودا 8

 

 ( : 113المادة )

 عند ورود لرسالية تقاوي بطايا لمراكز الحدود يتم اجراء الةطوات التالية:

ركز الزراعي الحدودي يتم تدقي  الوثائ  المرفقة مع االرسالية من قبل مولفي الم -أ 

 والتعامل معها وفقا لما يلي:
لذا لم تكن مكتملة ال تؤخل عينات للفحص ويةطر المستورد الستكما  الوثائ    .1

ساعة من تاريخ الوصو  ولذا لم يقم بللك تعاد االرسالية الى بلد المنشأ  72خال  

 أو تتل  في مركز الحدود على نفقة المستورد.
تملة يقوم مولفو المركز الزراعي بأخل عينات ممثلة لكل لذا كانت الوثائ  مك .2

لرسالية بحي  تكون العينات ممثلة للصن  والرتبة ورقم المزار  وتكون العينة 

عينات  منها ثالث% من األكيا  في اررسالية وتةل  جيدا  وتؤخل 2مةتارة من

نة للفحص المةبري وعينه بشكل عشوائيا ) عينة للفحص ال ااري وعي

( كغم لكل عينه وترسل ضمن كيس مرصص 50,50,25)  ( بحجمترازيةاح

ومةتوم حس  األصو  رجراء الفحص مع لرسا  صورة عن كافة الوثائ  

المرفقة باررسالية للى مةتبرات الثروة النباتية مع صاح  العالقة ويتم االحتفال 

ل المستورد بالعينة االحترازية بمستودعات المستورد بعد ترصيصها على أن يتحم

كافة المسؤولية بالمحاف ة عليها بشكل سليم واي خلل بعملية التةزين او فقدان 

 العينة يتحمل المسؤولية القانونية.
 ( ساعة عمل من تاريخ ورود العينة لمركز الفحص.48يتم الفحص ال ااري خال  ) -ب 
 تقوم لجنة الفحص ال ااري بفحص الوثائ  الواردة مع اررسالية. -ج 
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لجنة بفحص العينة لااريا  فيما يةص مطابقة الصن   الحجم  االضرار تقوم ال -د 

ما او مبين في الميكانيكية  األمراع الفطرية والبكتيرية وارصابة الحشرية حس  

( 111  110  109  108  107  106  105  104  103  102المواد )

سالية ويبين مدى مطابقة االر ولعداد تقرير يتضمن نتائظ الفحص ال ااري

 للمواصفات ويرفع الا التقرير لرئيس اللجنة للمصادقة علية.
في حا  لم يتم اجتياز الفحص ال ااري يتم اتال  او اعاده التصدير وذلك على نفقة    -اـ

 المستورد.
 في حا  نجاح الفحص ال ااري يتم اجراء ما يلي:      -و

 امريكا  حاد االروبيلذا كان مرف  فحص مةبري من مةتبر معتمد من دو  )االت .1

كوريا الجنوبية( يتم مةايبة مدير االنتاج النباتي من اجل   اليابان  استراليا  كندا

 منب اذن تسليم لتةليص على اررسالية.
في حا  لم يتم ارفاق فحص مةبري من مةتبر معتمد يتم مةايبة مدير مديرية  .2

ذن تسليم وال يسمب له االنتاج النباتي بنتائظ الفحص ال ااري لمنب المستورد ا

التةليص على اررسالية ويتم االحتفال بها في عهدته لحين لهور نتيجة الفحص 

اررسالية فاذا كانت اررسالية مطابقة يتم  ةالمةبري بموج  تعهد عدلي بقيم

ص عليها حس  االصو  واذا لم تكن مطابقة يتم اتالفها على نفقة يالتةل

 المستورد او اعاده تصديراا.
 

 (:114المادة )

 تستمر من اله التعليمات ( 113)و( من المادة ) الفقرةاضافة الى ما ذكر في  -أ 

مديرية مةتبرات الثروة النباتية في اجراءاتها المعتمدة كالمعتاد لالحتفال بسجل جميع 

نتائظ فحوصات االرساليات المعتمدة للرجو  اليها في حالة وجود افات الحقا  او اي 

ستدعى الرجو  للنتائظ المةبرية المعتمدة من وزارة الزراعة االردنية ت ةخالفات فني

االحترازية المحفولة لدى المستورد في حا  نشأ خال  بين المزار   نةوفحص العي

والشركة المستوردة وبناء على النتائظ يتحمل المستورد مسؤولية تعويض المزار  

 في حا  رسوب العينة االحترازية بالفحص.

 ار باستيفاء بد  الةدمات الزراعية على الفحوصات المةبرية.  االستمر -ب 

 

 (: 115المادة )

من اله  (101بالمادة )لذا كانت اررسالية غير مطابقة للمواصفات الواردة  . أ

الحجم أو بسب  االضرار الميكانيكية يسمب للمستورد بإدخالها  بسب  التعليمات

ليها ليتم فرزاا على نفقته حس  بتعهد عدلي بقيمة االرسالية وعدم التةليص ع

كل على حدة بعد تقديم يل  بللك الى لجنة  lot number الصن  ورقم المزار 

االعتراضات مع لعادة لخاية البطاقات على االكيا  حس  األصو  ثم سح  عينه 

الفرز يعاد فحصها لمرة أخرى من قبل لجنة الفحص ال ااري ولذا كانت  ةبعد عملي

نة للفحص المةبري وبةال  ذلك يعاد تصدير الكمية المةالفة من مطابقة تؤخل عي

 اررسالية أو اتالفها على نفقة المستورد.
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من  )أ(  الفقرةعند رفض أي ارسالية تقاوي بطايا بسب  غير السب  الوارد في  . ب

للمستورد تقديم يل  اعتراع رعادة الفحص للجنة دراسة االعتراضات اله المادة 

 ابير الصحة والصحة النباتية باستثناء االفات واالمراع الحجرية.على اجراءات تد

 

 الباب التاسع: شروي انتاج تقاوي البطايا محليا  

 ( : 116المادة )

يمنع استةدام تقاوي البطايا غير المتعمدة في حقو  لنتاج تقاوي البطايا في األردن على 

 سنوات 3ان يكون الحقل غير مزرو  لمدة  ال تقل عن

 

 ( : 117مادة )ال

( او ما يعلواا وتكثر اله E SEيستةدم في لنتاج تقاوي البطايا محليا تقاوي من رتبة )

( حس  ما تحدده نتائظ C.B.Aالتقاوي لموسم واحد فق  وذلك رنتاج التقاوي من رت  )

 التفتيل الحقلي والفحوص المةبرية على التقاوي المنتجة.

 

 ( : 118المادة )

 ايا من األصنا  التي تحدداا الوزارة.تنتظ تقاوي البط

 

 ( : 119المادة )

على الراغبين في انتاج تقاوي البطايا الحصو  على موافقة رنتاج التقاوي من الوزارة 

 حس  الشروي التالية:

أن تكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها مشتل نباتات وشتالت  -أ 

 .013000الحولية )لكثار النباتات( رقم األشجار ونباتات الزينة والزاور 
 ان يكون مرخصا لدى وزارة الزراعة رنتاج تقاوي البطايا -ب 
أن يكون المشر  على حقل ارنتاج مهندسا زراعيا مةتصا في االنتاج النباتي او  -ج 

في وقاية النبات مسجال لدى نقابة المهندسين الزراعيين األردنيين وبةبرة ال تقل 

 لمجا .عن سنتين في نفس ا

 

 ( : 120المادة )

 يقدم يل  الترخيص للى مديرية ارنتاج النباتي لدراسته مرفقا به ما يلي: -أ 

سند تسجيل ومةط  أراضي حديثان للموقع وعقد ايجار لمدة سنة واحدة على األقل  .1

 مصدقا حس  األصو  اذا كانت األرع مستأجرة.

 ن معدات ولالت وتقنياتكش  مبين به ارمكانات والتجهيزات الفنية المتوفرة م .2

 رخصة شركة تقاوي .3
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 شهادة مزاولة المهنة سارية المفعو  للمهند  الزراعي .4

 صورة عن الشهادة الجامعية التي تبين التةصص للمهند  الزراعي .5

تتم دراسة الطل  خال  ثالثين يوما من تاريخ تقديمه واستكما  الوثائ  المطلوبة وفي  -ب

 فقة رنتاج التقاوي.حا  الموافقة عليه منحه الموا

 

 ( : 121المادة )

 يج  أن يتقيد المنتظ بما يلي:

يمنع زراعة قطعة األرع الواحدة اال لمرة واحدة على أن يتم اتبا  دورة زراعية  -أ 

ثالثية قبل زراعة نفس القطعة بحي  ال تشمل الدورة زراعة اي محصو   من 

 العائلة الباذنجانية.
 له المفتشون الحقليون من حي :تطبي  التعليمات التي يحدداا  -ب 

( عن الصن  والنباتات التي ت هر عليها Rougingازالة النباتات الغريبة ) .1

 أعراع امراع فطرية  بكتيرية او فيروسية.
 مكافحة االعشاب .2
 تطبي  برامظ وقاية النباتات لمكافحة اآلفات الزراعية. .3

ة لرصد حشرات المن وضع مصائد صفراء مائية او اية انوا  اخرى تقبلها الوزار -ج 

من حقو  ارنتاج وتسجيل أعداداا دوريا وتقديم اله النباتات للمفتشين الحقليين 

 عند الطل 

قتل المجمو  الةضري للنباتات في حقو  ارنتاج في الموعد اللي يحدده المفتشون  -د 

 الحقليون قبل الحصاد.

اج بطايا المائدة لمسافة توفير مسافة عز  بين حقو  اكثار التقاوي واقرب حقل رنت  -اـ

 متر (300)ال تقل عن 

 

 ( : 122المادة )

 . يسمب بإنتاج تقاوي البطايا في كافة المناي  المروية في المملكة باستثناء االغوار

 

 ( : 123المادة )

تشكل لجنة فنية في الوزارة تسمى لجنة التفتيل الحقلي تضم في عضويتها مةتصين في 

 لنبات ومةتبرات الثروة النباتية.ارنتاج النباتي ووقاية ا
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 ( : 124المادة )

تعتمد مةتبرات الثروة النباتية او المةتبرات المحلية المعتمدة في الوزارة ألجراء الفحوص 

 المةبرية على العينات المنتجة في حقو  اكثار التقاوي

 

 ( : 125المادة )

 تجرى عمليات الرقابة والتفتيل الحقلي على النحو التالي:

( مرات خال  الموسم حس  مواعيد الزراعة لألصنا  3-2تتم عمليات التفتيل ) -أ 

المزروعة ويح  للجنة التفتيل الحقلي أن تجري عمليات تفتيل اضافية اذا رات 

 اللجنة ذلك ضروريا .
( اعاله 122تقوم لجنة التفتيل بالكش  على الحقل والتأكد بما ورد بالمادة ) -ب 

 بما يةص االصابة باآلفات ومكافحتها.واعطاء التوجيهات الالزمة 
ال يسمب بوجود اي نبات مصاب بمرع الساق االسود او العفن الطري في حقو    -ج 

 ( ويسمب بوجود اصابات كحد اعلى بمقدار E SEاكثار التقاوي ذات الرت  )

 ( على التواليC.B.A( نبات مصاب للهكتار للرت  )15  10  5)
قاوي المنتجة لااريا ومةبريا وبما ورد بالمواد بعد الحصاد والتدريظ تفحص الت  -د 

( وتحدد الرتبة النهائية للتقاوي الناتجة بعد لجراء اله الفحوص 111 - 102)

 جميعها.

 

 ( : 126المادة )

 يعتبر الناتظ مرخصا للبيع كتقاوي للزراعة بعد استكما  االجراءات التالية:

لة موحدة الوزن ويطبع على كل أن يعبأ االنتاج في اكيا  خيل جديدة غير مستعم -أ 

 كيس المعلومات التالية:

 اسم الشركة المنتجة. .1
 اسم الصن  .2
 رتبة التقاوي. .3
 سعة الكيس بالكيلوغرام. .4
 موسم االنتاج. .5
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 تثبيت بطاقة على الكيس تحدد رتبة التقاوي حس  المواصفات التالية: -ب 

 . ( سم وان تكون من الكرتون12×10حجم البطاقات ) .1

  -: لون البطاقة .2

 .  اللون األبيض E SEتعطى الرتبة  .أ 

 .  اللون األزرق Aتعطى الرتبة  .ب 

 .  اللون األحمر Bتعطى الرتبة  .ج 

 .  اللون األصفر Cتعطى الرتبة  .د 

 يدون على البطاقة المعلومات التالية: .3

 . الجهة الفاحصة .أ 

 . الشركة المنتجة .ب 

 .  اسم الصن  .ج 

 .  الرتبة .د 

 . حجم الدرناتاـ.  

 .  سنه االنتاج . و

 .  التعب ةتاريخ  . ز

 .  رقم المزار  . ح

 .  المعاملة بالمواد الكيماوية . ي

 .  تقوم الوزارة باعتماد بطاقات للجهة المنتجة -ج 

 

 ( : 127المادة )

تحو  الى حقو  انتاجية  ي ال تستوفي شروي االعتماد كتقاو  حقو  انتاج تقاوي البطايا الت

 لبطايا المائدة.
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 سميةالجريدة الر 

 الباب العاشر: االحكام العامة

 ( : 281المادة )

( 13( من قانون الزراعة رقم )18كل من يةال  اله التعليمات يعاق  بموج  المادة رقم)

 وتعديالته. 2015لسنة 

 

 ( : 129المادة )

اصنا  الةضراوات تقاوي )بلور( تلغى تعليمات شروي واجراءات تسجيل  -أ 

 ( 30وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وشروي انتاجها وتعديالتها رقم )ز/

 .  2016لسنة 

 وتعديالتها  تقاوي البطاياوتداو  تلغى تعليمات استيراد وتصدير وانتاج  -ب 

 .2016( لسنة 28رقم )ز/
 وتعديالتها تلغى تعليمات استيراد وتصدير وتداو  تقاوي الحاصالت الزراعية  -ج 

 .2016( لسنة 29رقم )ز/

 

  

 وزير الزراعــــــــــــــــــة
 املهندس خالد احلنيفـــات


