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 الجريدة الرسمية

 تعليمات التعامل مع املبيدات  - 2202نة ( لس1تعليمات رقم )ز/
  ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة اآلفات الزراعية والصحة العامة واملخازن

 وتعديالته 2015( لسنة 13( من قانون الزراعة رقم )21) ( و3الصادرة مبوجب املواد )
 

 الباب الول
 التعريفات

 

 ( 1المادة )

عامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة التتعليمات تسمى هذه التعليمات " 

" ويعمل بها من تاريخ نشرها في 2022اآلفات الزراعية والصحة العامة والمخازن  لسنة 

  الجريدة الرسمية .

 (2المادة )

 

وتعديثت  يكون  2015( لسنة 13مع مراعاة أحكام المادة الثانية من قانون الزراعة رقم )

ت التالية المعاني المخصصة إزاءها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على للعبارات والكلما

 -: غير ذلك

 . وزارة الزراعة : وزارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 

 .  وزير الزراعة : ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوزي
 

 .مديرية الوقاية والصحة النباتية  : ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمديري

 .مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية  : رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدي

مديرية الزراعة في المحافظة او اللواء التي تتبع لها  : ةـــــــــــمديرية الزراعة المختص
 أماكن بيع خدمات المكافحة .

 
ستخدام المبيدات وئليات التعامل مع الجنة سياسات  : ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجنالل

 متبقياتها المشكلة بموةظ هذه التعليمات .
 

بشكل مباشر أو غير مباشر على سلبياً  أج كائن حي يوالر : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالف
 وممتلكات  .صحة امنسان وغذائ  

 
 الطههرا أو االسههاليظ التههي تسههتعمل للههتخلص مههن اآلفههات  : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمكافح

أو التخفيههه مههن أخههرارها علههى صههحة امنسههان وغذائهه  
 وممتلكات .

الشركة او المؤسسة المرخصة لبيع خدمات مكافحة  : ةــــــــــــــــــــــــــخدمات مكافح
 ت الزراعية والصحة العامة والمخازن .اآلفا
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المواد أوالمستحضرات التي تستخدم لعايات مكافحة  : ة ــــــــــــــــــــــالمبيدات الزراعي
)الفطريةو الحشريةو  اآلفات الزراعية مثل المبيدات

العشبيةو الحلم والنيماتوداو الجرادو القواقع( ومعقمات 
زيوت الصيفية والشتوية المخازن والبذور( وال )التربةو

بامخافة إلى المواد الثصقة والناشرةو وتتبع القواعد 
الفنية الصادرة من منظمة الغذية والزراعة الدولية 

(FAO.) 

مههواد كيميائيههة وطعههوم ةههاهزة لثسههتعمال تسههتخدم داخههل  : مبيدات الصحة العامة والقوارض

 وخههارج المنههازل والمؤسسههات العامههة والخاصههة لمكافحههة

 ئفهههههات الصههههههحة العامههههههة وتشهههههمل مكافحههههههة الحشههههههرات 

) طههائرة وزاحفههة( والزواحههه والقههوارض وتتبههع القواعههد 

 .(WHOالفنية الصادرة من منظمة الصحة العالمية )

 

مواد كيميائية يمكنها تحت ظروف ةوية معينة من  : رــــــــــــــــــــــــــــمبيدات التبخي

حول من الحالة الصلبة الحرارة والضع  والرطوبة من الت

أو السائلة واطثا غازات سامة بتركيزات كافية لقتل 

اآلفات المختلفة في وقت قصير وتستخدم لمكافحة ئفات 

المخازن في المنش ت المختلفة باستثناء المنازل والتي ال 

تؤالر على المواد العذائيةو ويجظ استخدامها تحت إشراف 

ن تكون تلك فنــي مخــتص مرخص ل  بذلكو على أ

 المبيدات مسجلة ومسموحا تداولها من قبل الوزارة.

 

القضاء على الكائنات الحية باستخدام الحرارة وامشعاع  : مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعقي

والترشي  أو المواد الكيميائية لجعل الكائن الحي غير 

عتمدة قادر على إنتاج ذرية على أن تكون تلك الطرا م

 لدى الجهات المختصة.

 

مواد تستخدم بشكلها التصنيعي الجاهز دون الحاةة إلى  : الــــــــالمبيدات الجاهزة لثستعم

تخفيه تركيزها وقد يحتاج المختص إلى أدوات لتساعده 

في استخدامهاو ويتم اتباع االرشادات الواردة في بطاقة 

 ا.البيان المعتمدة لدى الوزارة عند استخدامه

 

 : داتــــــــــــــــــــــــمتبقيات المبي
في ل الستعماالتي تتبقى بعد اعية رالزار المبيدات امقد

الةزاء النباتية خاصة الثمار وفي المكان الذج استخدم 

 في  المبيد أو الماكن المحيطة بها.
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ات المبيد الزراعي الحد القصى من تراكيز متبقي : اتــــــــــــــــالحد القصى للمتبقي

ً أو الذج يمكن قبول  خمن الغذية   المسموح ب  قانونا

 أو المنتجات الزراعية أو العثف.

 

 
الت المستخدمة في مكافحة اآلفات الزراعية اآلهي  : ةـــــــــــــــالمكافح اآلت ومعدات

والصحة العامة والمخازن على أن تتطابو والمعايير 

( FAOغذية والزراعة الدولية )الواردة من منظمة اال

 مثل: 

 ئالت التضههههههههههههههههههههههههههههههههبيظ الحههههههههههههههههههههههههههههههههرارج  . أ

ويتم فيها تبخير سائل  )مولدات الضباب الساخنة(

المبيد والذج عادة ما يكهون مهذابا فهي محلهول فهي 

غرفهههة االحتهههراا الهههم يطهههرد عهههن طريهههو أنبهههوب 

 الخروج.

 ئالت التضههبيظ البههارد )مولههدات الضههباب البههارد( ب. 

 يههههد بههههالقص الهههههوائي ويههههتم فيههههها تجزئههههة المب

أو بااللتفهههاف الهههدوامي لتفتيهههت مستحضهههر سهههائل 

 (.ULVالرش بالحجم متناهي في الصعر )
وهي أةهزة الرش النقالة :  ئالت الرش المحمولة ج. 

بواسطة القائم بتشعيلها والتي تعمل  ةالمحمول

 بالدفع الهوائي.

 أةههههههزة  ئالت الهههههرش المحمولهههههة علهههههى مركبهههههة   د.

ركبههة أو ةههرار أو مقطههورة رش محمولههة علههى م

وتسهههتخدم لهههرش مسهههاحات واسهههعة وينبعهههي أن 

تكهههون المرشهههات ملمونهههة وقهههادرة علهههى العمهههل 

 بكفاءة.

 

 الباب الثاني 
 شروط ترخيص خدمات مكافحة اآلفات الزراعية والصحة العامة والمخازن  

 

 (  3المادة ) 

 

عية والصحة العامة ترخيص أماكن بيع خدمات مكافحة اآلفات الزرايشترط على طالظ 

 والمخازن ما يلي:

أن يكون لدي  شركة أو مؤسسة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تقديم   -أ 

( وتخزين المواد الخطرة والمتفجرة 16101خدمة الرش ومكافحة اآلفات الزراعية رقم )

 (و حسظ الدليل الوطني لتصنيه النشطة االقتصادية.521014رقم )
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زراعية أو متعاقدا مع ن صاحظ الشركة حاصث على شهادة بكالوريو  في العلوم الأن يكو -ب 

 على شهادة بكالوريو  في العلوم الزراعية.  مهند  حاصل

ان يكون صاحظ الشركة أو المهند  المتعاقد مع  لدي  مزاولة مهنة من نقابة المهندسين  -ج 

 الزراعيين سارية المفعول.

ً للعمل بصورة فعلية ودائمة وفي حال التعاقد مع أن يكون المهند  الزراعي مت -د  فرغا

مهند  يكون المهند  مسؤوالً بالتكافل والتضامن مع صاحظ الترخيص في كل ما يتعلو 

 بتطبيو أحكام هذه التعليمات.

في حال فسخ العقد بين صاحظ العمل والمهند  الزراعي المتعاقد مع و فعلى صاحظ العمل  -ه 

الوزارة خطياً بفسخ العقد قبل شهر من تاريخ فسخ العقد وعلى  أو المهند  المشرف إعثم

صاحظ العمل إعثم الوزارة باسم المهند  الزراعي البديل المتعاقد مع  خثل هذه المدة 

وال يجوز تقديم أية خدمات دون وةود مشرف فني  ملعاةوبخثف ذلك تعتبر الرخصة 

 عليها.

 

 (  4المادة ) 

 

بيع خدمات المكافحة أن يكون لدي  اآلالت والمعدات الثزمة على طالظ ترخيص أماكن  -أ 

لتنفيذ عمليات المكافحةو وفي حال تم إستخدام مادة فوسفيد اللمنيوم أو المعنيسيوم يجظ 

 إخافة الةهزة المذكورة أدناه وهي:

 ةهاز كاشه العاز  داخل وخارج منطقة التعقيم.  .1

  الكمامات الواقية الخاصة بعازات التعقيم. .2

على طالظ ترخيص أماكن بيع خدمات المكافحة أن يخصص ئالت خاصة لمكافحة العشاب  -ب 

الضارة وأن ال يسم  باستعمال هذه اآلالت لج عمليات مكافحة أخرى على المحاصيل 

الزراعية اآلخرى والخضار والشجار المثمرة ويتحمل المسؤولية  القانونية عن الضرر 

 ت لعمليات المكافحة الخرى.الناتد عن استخدام هذه اآلال

على طالظ ترخيص أماكن بيع خدمات المكافحة أن يقوم بتوفير أدوات السثمة العامة  -ج 

ستخدام المبيدات وأن تكون متخصصة لهذا العرض أالناء االخاصة بالفنيين المعنيين ب

عمليات المكافحة وهي )أفرهول مانع للتسربو نظارات واقيةو كمامات متخصصة للمواد 

 .ةسعافات الولياللكيماويةو كفوفو وأحذية واقية( وكذلك صندوا اا

 

 ( 5المادة )

 

 الشروط الواةظ توفرها في عمال تقديم خدمات المكافحة:  
يجظ على طالظ ترخيص أماكن بيع خدمات المكافحة أن يكون لدي  عمال رش فنيين  -أ 

 ي هذا المجال.مدربين على القيام بخدمات المكافحة ولديهم الخبرة الكافية ف
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وةد ةه  معتمدة للتدريظ فيجظ على تفي حال لم يكن عمال المكافحة مدربين وال  -ب 

المرخص ل  بتقديم خدمات المكافحة أن يلتزم بتدريظ العمال على كيفية القيام بعمليات 

مكافحة اآلفات والتعامل اآلمن مع المبيدات وتقديم ما يثبت ذلك من خثل تقديم إقرار 

لعمل يوخ  في  بلن  قد تم تدريظ العمال بالشكل المطلوب ويتحمل كافة من صاحظ ا

 المسؤوليات المترتبة على قيامهم بلعمال المكافحة.

 يجظ أن تتوفر في عامل المكافحة الشروط التالية: -ج 

 سن  . 18أن ال يقل عمره عن  .1
 أن يقدم صورة عن الشهادة العلمية )ال تقل عن شهادة المرحلة االعدادية  .2

 الثانوية(. أو
 صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية. .3
 صورة عن عقد العمل مصدقة من وزارة العمل حسظ الصول. .4

 

 (6المادة )

 
ترخيص خدمات المكافحة مستودع مملول او مستلةر وخمن الشروط أن يتوفر لدى طالظ 

 التالية:
 .2م 16أن ال تقل مساحت  عن  -أ 
 وال تتشقو بسهولة.أن تكون أرخية المستودع غير منفذة للماء  -ب 
أن تتوفر في  وسائل إطفاء الحريو التي تحددها السلطات المختصة وامرشادات  -ج 

 الواخحة في كيفية استعمال .
أن يتوفر في  مصدر ماء وأن يكون في مكان يسهل الوصول الي  بسهولة من كافة  -د 

 أنواع اآلليات بما فيها سيارات امطفاء.
 الروائ .تهوية ةيدة / مكيه / مراوح شف   -ه 
 إخاءة مناسبة. -و 
 صندوا إسعافات أولية. -ز 
 وخع إشارات تحذيرية مثل ممنوع التدخينو مواد سامةو مواد خطرة. -ح 
وةود مستودع  مبيدات واسم الشركة التابع لها ورقم هاتفها  ابين فيهيوخع الفت   -ط 

 مستخدامها في حاالت الطوارء.
 

 

 (7المادة )

 

كافحة لمديرية الزراعة المختصة على يقدم طلظ ترخيص أماكن بيع خدمات الم -أ 

ً بكل منها نسخة من الوالائو الثزمة  النموذج المعتمد وعلى نسختين منفصلتين مرفقا

 -حسظ مقتضى الحال وهي: 
صورة عن السجل التجارج من وزارة الصناعة والتجارة يتضمن غايات الشركة  .1

 عاية ( تقديم خدمة الرش ومكافحة اآلفات الزراعية وال16101رقم )

 ( تخزين المواد الخطرة والمتفجرة.521014رقم  )
ترخيص موقع المستودع لعايات تخزين المبيدات الكيماوية وتخزين مواد التعقيم  .2

 بما فيها مادة فوسفيد اللمنيوم أو فوسفيد المعنيسيوم من الجهات ذات العثقة 

البلدياتو سلطة منطة أو ما يعادلها )أمانة عمان الكبرىو وزارة امدارة المحلية / 

 العقبة امقتصادية الخاصةو مديرية الدفاع المدني.. ألخ(.
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 رخصة مهن لمكتظ إدارة أماكن بيع خدمات المكافحة من الجهات ذات العثقة  .3

أو ما يعادلها )أمانة عمان الكبرىو وزارة امدارة المحلية / البلدياتو سلطة منطة 

 العقبة امقتصادية الخاصةو .. ألخ(.

 صورة طبو الصل للشهادة العلمية مصدقة حسظ الصول لصاحظ الشركة  .4

 او المهند  المتعاقد مع .

مزاولة مهنة الهندسة الزراعية صادرة عن نقابة المهندسين الزراعيين لصاحظ  .5

 الشركة أو المهند  المتعاقد مع . 

 صورة مصدقة عن بطاقة الحوال المدنية حسظ الصول لصاحظ الشركة  .6

 لمهند  المتعاقد مع .او ا

نسخة طبو الصل عن العقد إذا كان طالظ الترخيص متعاقداً مع مهند  زراعي  .7

 مصدقة من وزارة العمل حسظ الصول.

شهادة خبرة ال تقل عن عام واحد في مجال مكافحة اآلفات الزراعية والصحة  .8

العامة وئفات المخازن مصدقة من وزارة العمل حسظ الصولو في حال كان 

المهند  يحمل شهادات خبرة من خارج االردن مصدقة من الجهات الرسمية 

 والسفارة الردنية في البلد الحاصل على شهادة الخبرة منها. 

صورة عن هوية عمال المكافحة وصورة عن شهادات خبراتهم او التدريظ  .9

 مصدقة من وزارة العمل.

د المكافحة للتقيرخص ل  بيع خدمات تقديم تعهد عدلي حسظ االصول من الم .10

على استخدام مواد التعقيم التي تحتوج على  الوزارةبالضواب  المطبقة من قبل 

 المواد الفعالة فوسفيد اللمنيوم أو فوسفيد المعنيسيوم.

باستيفاء بدل الترخيص المنصو  عليها في قرار بدل الخدمات  صل ماليو .11

كاف عن الطلظ أو عدم الزراعية النافذ وال يسترد هذا البدل في حالة االستن

 الموافقة علي .

إذا تبين بان الطلظ ومرفقات  مستكمث لكافة الشروط والمتطلبات المنصو  عليها في  -ب 

هذه التعليمات يكله مدير الزراعة لجنة فنية من الثث أعضاء للكشه على مكتظ 

للشروط والمتطلبات المنصو   ئ ومستودع بيع خدمات المكافحة للتلكد من استيفا

نسخ يوقع علي  أعضاء  ه على النموذج المعتمد وعلى الثثليها وينظم تقريراً بالكشع

اللجنة وطالظ الترخيص أو وكيل و على أن يتم العمل على إصدار الترخيص المطلوب 

إذا كانت كافة الشروط والمتطلبات مستوفاه من قبل مدير الزراعة وعلى النموذج 

 ية.المعتمد لهذه العاية من قبل المدير

كانون الول من العام الخامسو  31تكون مدة الترخيص لمدة خمس سنوات تنتهي في  -ج 

ويجدد  الترخيص كل خمس سنوات في مدة اقصاها نهاية شهر ئذار من السنة التي تلي 

 السنة الخامسة.
تسلم النسخة الولى من الرخصة لطالظ الترخيص ويتم وخعها في مكان بارز في  -د 

للمديرية وتحتف  مديرية الزراعة المختصة بالنسخة الثالثة من  المحل وترسل الثانية

 الرخصة.
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 (8المادة )

 
 على المرخص ل  بممارسة بيع خدمات المكافحة االلتزام بالشروط التالية: 

االحتفاظ بسجثت وقيود رسمية نظامية تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بلنواع  -أ 
دع وتخرج من  ومصادر الشراء وأج معلومات وكميات المبيدات التي تدخل المستو

 أخرى وتكون هذه السجثت خاخعة للتفتيش الدورج والمفاةئ في أج وقت.

عدم البيع المباشر للمبيدات أو مواد التعقيم وإنما لتقديم خدمات المكافحة المطلوبة  -ب 
 لهذه التعليمات. امقابل أةر فق  وبخثف ذلك يعتبر مخالف

ء بارزة على حدود المناطو المرشوشة بالمبيدات الزراعية يجظ وخع الفتات حمرا -ج 
تبين خطورة المكان المرشوشو وفترة تحريم دخول الحقل وفترة المان للمبيد وأن يتم 

 إزالة هذه الثفتات في نهاية الفترة المحددة. 

 يلزم صاحظ الشركة المعقمة في مكان التعقيم بامةراءات التالية: -د 

( لكل عملية تعقيم من حي  المواد Fumigation Planتوفير مخط  ) .1
المستخدمةو الكمياتو العبواتو طرا التهوية المقترحة وامخثء والسثمة 

 العامة في حاالت الطوارء مع توفير كافة أرقام المعنيين في موقع التعقيم.

 توفر أةهزة قيا  نسبة العاز داخل وخارج مكان التعقيم خثل فترة التعقيم. .2

 

يكون مكان التعقيم محكم امغثا بوخع الفتات حمراء بارزة أو شري  أحمر يجظ أن  -ه 
حول منطقة التعقيم بلسماء مواد التعقيم المستخدمة وكميتهاو تاريخ بدء وإنتهاء عملية 
التعقيم ومساحة مكان التعقيم كما ويجظ ان تشمل هذه الثفتات خطورة المكان وتحذير 

الثفتات في نهاية الفترة المحددة وتهوية المكان بشكل  بعدم دخول و وان يتم إزالة هذه
 كامل.

على المرخص ل  ببيع خدمات المكافحة التقيد بتعليمات استعمال المبيد كما هي في  -و 
 النشرة الفنية المرفقة أو ببطاقة البيان للمبيد وأية تعليمات تصدرها الوزارة.

لكاملة فيما يتعلو بتنفيذ عمليات يتحمل المرخص ل  ببيع خدمات المكافحة المسؤولية ا -ز 
 التعقيم والتبخير وتسليم الموقع ئمناً خالياً من المبيدات ومتبيقياتها.

في حال رغبة صاحظ العمل إيقاف النشاط لج سبظ يجظ علي  إعثم المديرية بلسباب  -ح 
لترخيص تجديدا لستئناف ممارسة النشاط يعتبر اااليقاف ومدة االيقافو وفي حال تم 

 لول مرة. وليس
في حال تم بيع المؤسسة أو الشركة إلى مالك ئخر يجظ إعثم المديرية خثل شهر من  -ط 

تاريخ البيع وتطبو على المالك الجديد كافة االشتراطات الواردة في هذه التعليمات ويتم 
نقل الرخصة بنفس الرقم الى المالك الجديد وتستوفى البدالت المنصو  عليها في 

 ات الزراعية النافذ. قرار بدل الخدم
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  (9المادة )

 

( من التعليمات فان  تبقى العايات المعتمدة 7( و)3مع مراعاة ما ورد في المواد رقم ) .أ 

 والمرخص لها للشركات أو المؤسسات سابقاً كما هي دون تعير.
تعطى الشركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات مهلة سنتين لتصويظ أوخاعها وفقا لحكام  .ب 

 ه التعليمات فيما يتعلو بالعايات والترخيص.هذ
في حال تقدمت احدى الشركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات بطلظ رسمي من اةل إخافة  .ج 

 غايات ةديدة فان  يتم تعير ةميع العايات وفقا الحكام هذه التعليمات.
 

 الباب الثال 
 من المتبقيات للمبيدات الزراعيةشروط استخدام المبيدات الزراعية والحد العلى المسموح ب  

 
 (10المادة ) 

 

ستخدام المبيدات وئليات التعامل مع اتشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة سياسات  -أ 

 متبقياتها  برئاسة مساعد المين العام للثروة النباتية او من ينوب عن  وعضوية 

 -كل من:
 

 مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية.  .1
 رية مختبرات الثروة النباتية.مندوب مدي .2
 مندوب مديرية التراخيص والمراكز الحدودية.  .3
 مندوب مديرية التسويو والتجارة الخارةية.  .4
 مندوب وزارة البيئة / مختص بالمبيدات يسمي  وزير البيئة. .5
 منههههههدوب المؤسسههههههة العامههههههة للعههههههذاء والههههههدواء / مخههههههتص فههههههي متبقيههههههات  .6

 يسمي  المدير العام.  –المبيدات 
دوب نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية يسمي  نقيظ تجار ومنتجي المواد من .7

 الزراعية. 
ويكون عضواً ومقرراً في اللجنة من قسم المبيدات من قبل المدير  يتم تسمية عضو -ب 

 لعمال هذه اللجنة.
 يكون عضو اللجنة المسمى من ذوج الخبرة واالختصا  في مجال عمل اللجنة. -ج 
مدة والية اعضاء اللجنة اكثر من سنتين باستثناء اعضاء اللجنة من ال يجوز ان تستمر  -د 

الوزارةو ويتم تسمية ممثلين بدال من االعضاء المنتهية واليتهم من قبل الجهة التي 
 يمثلونها. 

 
 

 (11المادة )
 

 اةتماعات اللجنة:

 
اةتماعها أربعة اةتماعات في الشهر ويكون  لىتعقد اللجنة اةتماعاتها على أن ال تزيد ع -أ 

قانونيا إذا حضر نصه عدد العضاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب 
 . عن  أحدهم

يحو للجنة أن تدعو إلي اةتماعاتها من تراه مناسبا من المختصين لثستئنا  ب رائهم  -ب 
 .وخبراتهم على أن ال يكون لهم حو التصويت 
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عضاء الحضور وفي حالة تساوج الصوات تتخذ اللجنة توصياتها بلغلبية  أصوات ال -ج 
 . يرة  الجانظ الذج صوت مع  الرئيس

توالو توصيات اللجنة في نهاية كل اةتماع في محضر خا  يوقع علية من قبل العضاء  -د 
الحضور ويرفع رئيس اللجنة هذه التوصيات إلى الوزير التخاذ القرار الذج يراه مناسبا 

 بشلنها .

 

 (12المادة )

 

 : اللجنة مهام     

النظر في نتائد الفحوصات المخبرية لمتبقيات المبيدات الواردة من مديرية المختبرات  -أ 

أو المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة والتوصية إلى لجنة تسجيل المبيدات من اةل 

اتخاذ القرار المناسظ حول المواد الفعالة التي تظهر فيها  متبقيات للمبيدات أعلى من 

 لى المسموح ب . الحد الع
التوصية إلى إدارة امرشاد حول االستخدام االمن للمبيدات الزراعية في حال ظهور  -ب 

 سوء استخدام للمبيدات المسجلة.
تحديد السياسات والمتطلبات الخاصة حول االستخدام اآلمن للمبيدات بما يضمن  -ج 

 استخدام المبيدات في الحدود المسموح بها. 
 

 ( 13المادة ) 
 

طرا استخدام المبيدات الزراعية والحد المسموح ب  من المتبقيات المرفقة بوالائو شروط و

 مله التسجيل للمبيدات الزراعية:

على المزارع أو المكله باستخدام المبيد الزراعي أن ينفذ التعليمات الواردة بملصو  -أ 

محاصيل عبوة المبيد الزراعي وخاصة فيما يتعلو بطريقة االستعمال والفترة اآلمنة وال

 التي سيتم رشها واالحتياطات الواةظ اتخاذها أالناء المعاملة أو الرش.
المحصول الذج تـتم معاملت  ال يجظ تسويق  داخلياً أو خارةياً قبل انتهاء فترة المان   -ب 

 المنصو  عليها في ملصو عبوة المبيد.
المنتجة  يمنع وةود متبقيات للمبيدات المحظورة في المحاصيل الزراعية واالغذية -ج 

 محليا والمستوردة.
في حال تبين وةود متبقيات للمبيدات المحظورة وغير المسجلة في الردن في  -د 

المنتجات المحلية يتم اتثفها بشكل مباشر وعلى المديرية التحقو من مصدر المبيدات 

 واتخاذ االةراءات المنصو  عليها في تعليمات تسجيل المبيدات النافذة.
متبقيات للمبيدات المحظورة وغير المسجلة في الردن في  في حال تبين وةود -ه 

 المنتجات المستوردة يتم اتثفها على نفقة المستورد او اعادة تصديرها.
في حال تبين وةود متبقيات للمبيدات غير المسجلة في االردن إذا كانت من المبيدات  -و 

لحدود العليا غير المحظورة أو المقيدة حسظ الهيئات الدولية المعتمدة وخمن ا

المسموح بها لمتبقيات المبيدات في المنتجات النباتية المستوردة يتم إةازتها والسماح 

 بادخالها وتداولها.
( على المبيدات المسجلة MRLتطبو الحدود العليا المسموح بها لمتبقيات المبيدات ) -ز 

اً للجداول والمبيدات غير المحظور إستخدامها على المحاصيل والمنتجات الزراعية طبق

   codex alimentarius FAOالمعتمدة في قوائم دستور الغذية الدولي

)منظمة الغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية( الم قوائم التشريعات الفيدرالية 

 المريكية الم قوائم التشريعات الوروبية. 
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في القوائم في حال عدم توفر البيانات عن حدود المتبقيات المسموح بها الج مبيد  -ح 

( كمرةع  0.01ppm لهذا المبيد ملعم / كعم )   MRL ( يعتمدزالمذكورة في البند )

 لعايات المطابقة  . 
يصدر الوزير بناء على توصية لجنة متبقيات المبيدات قوائم بالمبيدات المحظورة وأية  -ط 

 شروط أخرى تراها الوزارة المختصة.
 

 

 (  14المادة ) 

 
 عيةتحليل المبيدات الزرا

تتولى مختبرات الوزارة والمختبرات المعتمدة من الوزارة تحليل المبيدات ومتبقياتها  -أ 

ً والمدونة بمله تسجيل المبيد  ً لطريقة تحليل المبيد الزراعي المعتمدة عالميا وفقا

الزراعي وإصدار شهادة التحليل وإرسالها إلى المديرية لتقوم باخطار صاحظ العثقة 

 بنتيجة التحليل.
مل تحاليل المبيد الزراعي مراقبة الجودةو المتبقياتو الشوائظ وغيرها من التحاليل تش -ب 

 التي توطلظ في أج مرحلة من مراحل إةراءات تسجيل المبيد الزراعي أو استيراده 

أو تصديره أو تصنيع  أو مراقبت  أالناء التسويو أو االستعمالو ويتم ذلك في مختبرات 

ً من الهاشمية ة في المملكة الردني ةمرةعي أو خارةها وبالطرا المعتمدة دوليا

المنظمات الدولية مثل منظمة الغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات 

 الدولية الممااللة لمثل هذا النوع من التحاليل.
 
 
 

 (  15المادة ) 

 

 التفتيش عن المبيدات الزراعية

نيين بالتفتيش على االنشطة االقتصادية صفة بقرار من الوزير من  الموظفين المعويصدر 

الضابطة العدلية التي تخولهم دخول الماكن التي يخضع نشاطها لحكام هذه التعليمات 

 للتلكد من تنفيذها وخب  الحاالت المخالفة ولهم ما يلي:

 القيام بالتفتيش الدورج على المؤسسات التي تستورد أو تصدر أو تصنع أو تعبئ  -أ 

بئة أو تضع الملصقات أو توزع أو تستخدم المبيدات الزراعية أو تعلن عنها أو تعيد تع

 وذلك للتلكد من التقيد بلحكام هذه التعليمات. 

طلظ إبراز وتصوير وتدقيو وتصوير الشهادات والرخص والسجثت أو أية والائو   -ب 

 أخرى ذات العثقة في تطبيو قانون الزراعة والتعليمات الصادرة بموةب .

عينات من أج مواد لها عثقة بهذه التعليمات وتقديم هذه العينات للتحليل أخذ   -ج 

 المخبرج.

التحف  على أج معداتو مبيدات زراعيةو سجثتو والائو أو أية أشياء أخرى يعتقد  -د 

 المفتش أنها تعتبر دليثً مادياً على المخالفة.

ت الزراعية مهما كان االطثع على ةميع الوالائو والمستندات المتعلقة بتداول المبيدا -ه 

 نوعها. 
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التنبي  على التجار والوكثء قبل الثالة أشهر من تاريخ انتهاء الصثحية للمبيدات  -و 

الزراعية وإلزامهم بسحظ المبيدات الزراعية المنتهية الصثحية من السواا خثل مدة 

ئة شهر والتخلص منها على نفقـتهم الخاصة بالتنسيو مع وزارة البي لىال تزيد ع

وتحت إشرافها وحسظ الخطوط التوةيهية لمنظمة الغذية والزراعة في هذا 

الخصو  وامعثن عن عدم صثحيتها في وسائل امعثم المختلفة وفي حال حظر 

 المبيدات من قبل الوزارة. 

يلتزم أج شخص يقوم بتداول المبيدات الزراعية باعادة تعبئة المبيد المتسرب وتنظيه  -ز 

الة وفي حال وةود خطورة أو عدم القدرة على التعامل مع الحادث يتم االماكن الملو

 ستدعاء الدفاع المدني مةراء الثزم.ا

يقوم المفتش بالتفتيش على محثت بيع المبيدات الزراعية للتحقو من استيفاء هذه   -ح 

المحثت لشروط التراخيصو ويحو ل  أخذ عينات من المبيدات الزراعية المتداولة دون 

ل على الوة  المبين في هذه التعليمات وتعليمات تسجيل المبيدات للتحقو من مقاب

صثحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المسجلة بها وذلك أيا كان مكان وةودهاو وفي 

حالة عدم البوت مطابقة المبيد الزراعي للمواصفات الفنية المسجل بهاو يتم إخطار 

ويستمر التحف  على المبيدات الزراعية  صاحظ الشلن بصورة من شهادة التحليل

المخالفة للمواصفات مع اتخاذ امةراءات القانونية المنصو  عليها في قانون 

 الزراعة وتعليمات تسجيل المبيدات النافذة في مثل هذه الحاالت.

يحو للمفتش الدخول إلى المزارع للتفتيش على المبيدات الزراعية الموةودة ومراقبة  -ط 

المعاملة والتخزين وكيفية التخلص من عبوات المبيدات الزراعية  طرا الرش أو

الفارغة والمبيدات الزراعية التالفة للتلكد من أن المبيدات الزراعية المستخدمة كلها 

مسجلةو كم يحو للمفتش التلكد من محتويات سيارات نقل المبيدات والتي تقوم ببيعها 

وإستخدامها وأن ال تكون من المبيدات  للمزارعين للتاكد من انها مسموح تداولها

 الممنوعة.

 .يكون المفتش مسؤوالً عن تقديم تقرير عن أج مخالفة إلى المديرية -ج 
تعليمات تسجيل وتصنيع وتجهيز واستيراد تطبو امةراءات المنصو  عليها في  -ل 

 النافذة. وتداول واالتجار بالمبيدات

 

 

 

 (16المادة )

 

 تداول المبيدات الزراعية:إةراءات السثمة للعاملين في 

ال يجوز تشعيل أج عامل ما لم تثبت لياقت  الصحية لهذا العمل وعلى صاحظ المنشلة  -أ 

تحويل العاملين إلى وزارة الصحة مةراء فحص دورج عليهم مرة كل ستة أشهر 

 وعلي  االحتفاظ بنتائد الفحص في مله خا .

 ت العاملين المنشلة.توفير وسائل امسعافات الولية الكافية مسعافا  -ب 

 نقل أج حالة إصابة أو تسمم فوراً إلى المستشفيات المتخصصة.  -ج 

الكشه الدورج على نسبة تلوث الهواء داخل المنشلة بواسطة الجهات المختصة في   -د 

 . وزارة البيئة
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 (17المادة )

 

 الحاالت التي يصادر فيها المبيد الزراعي:

 دة تصديره أو التخلص من  على نفقة المستورد تـتم مصادرة المبيد الزراعي بعرض إعا

 أو البائع في الحاالت التالية:

 إذا أوْدِخَل إلى المملكة االردنية الهاشمية وتم توزيع  بدون إذن تسليم من المديرية. -أ 

إذا عوثَِر في أج مكان من المملكة االردنية الهاشمية على مبيد زراعي ببطاقة بيان ال  -ب 

 ردة في تعليمات تسجيل المبيدات.يطابو المتطلبات الوا

المبيدات الزراعية غير المسجلة والتي تضب  بالسوا أو بمنافذ الدخول إلى المملكة  -ج 

 المضبوطة. االردنية الهاشمية أو تلك التي تضب  برفقة المسافرين مهما بلعت الكمية

 

 (18المادة )

 

 استخدام المبيدات الزراعية:

راطات المطلوبة أالناء استخدام المبيدات الزراعية وذلك يجظ التقيد بامةراءات واالشت

 لحماية امنسان أو الحيوان أو البيئةو وهي: 

ال يجوز استخدام أج مبيد زراعي في أعمال المكافحة إال بعد موافقة الوزارة على  -أ 

 استخدام .

فترة ال يجوز تداول المحاصيل الزراعية المعاملة بالمبيدات الزراعية إال بعد انتهاء   -ب 

 االمان الكافية لزوال تلالير المبيد الزراعي لكل محصول.

 ال يجوز استخدام المبيد الزراعي في مكافحة حشرات الصحة العامة  بالمنازل. -ج 

في حالة استخدام مواد التعقيم السامة في تعقيم مخازن الحبوب أو غيرها لمكافحة ئفات  -د 

 المخازن فيجظ إتباع امةراءات اآلتية:
 التبخير تحت إشراف فني متخصص ومرخص ل  بذلك.تتم عملية  .1
يقتصر استخدام مواد التعقيم التي ال تؤالر على الحبوب المخزونة أو غيرها  .2

 والتي تحددها الوزارة.
يجظ مراعاة إغثا المبنى باحكام خاصة فتحات أةهزة التكييه وفتحات الصرف  .3

 رج.الصحي بحي  ال يسم  بتسريظ أج كمية من العازات إلى الخا
ً لنوع غاز التعقيم  .4 بعد انتهاء عملية التبخير يجظ القيام بتهوية المبنى تبعا

 المستخدم.
ال يسم  بتداول الحبوب التي تم تبخيرها إال بعد انتهاء فترة المان الثزمة  .5

 للوصول إلى المستوى اآلمن لبقايا العاز طبقاً للمراةع الدولية المعتمدة.

حة اآلفات الزراعية بالمبيدات الزراعية إال بواسطة فنيين ال يجوز مزاولة أعمال مكاف -ه 

 . مرخص لهم بذلك من قبل الوزارة

 

 ( 19المادة ) 

 التخلص من المبيدات الزراعية

ال يجوز لج شخص أن يتخلص من المبيدات الزراعية أو عبواتها التالفة أو العبوات  -أ 

أو البيئة  كما ال يجوز إعادة الفارغة بطريقة يمكن أن تؤذج صحة امنسان أو الحيوان 

 تدويرها.
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يتم التخلص من المبيدات الزراعية الممنوعة ومنتهية الصثحية والتالفة والعبوات  -ب 

الفارغة وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة البيئة والمبادء والخطوط التوةيهية ذات 

لبيئة ومنظمة الصلة التي وخعتها منظمة الغذية والزراعة وبرنامد المم المتحدة ل

 الصحة العالمية أو غير ذلك من المراةع الدولية المعتمدة.
تنظيم حمثت إرشادية موةهة إلى المزارعين وةميع المتعاملين مع المبيدات الزراعية  -ج 

عن طريو امرشاد الزراعي أو الجمعيات الزراعية أو الجمعيات غير الحكومية 

السليمة واآلمنة للتخلص من المبيدات بالتنسيو مع الوزارة حول الطرا المناسبة و

الزراعية التالفة والمهجورة والمنتهية الصثحية والعبوات الفارغة أو تخزينها أو أالناء 

النقل والمناولة سواء على مستوى المزرعة أو على مستوى محثت بيع المبيدات 

 الزراعية.
عة العربية بعدم إعادة يجظ أن تتضمن بيانات ملصو عبوة المبيد الزراعي تحذيرات بالل -د 

 استخدام العبوة وكذلك تعليمات بشلن طرا التخلص اآلمن من العبوات الفارغة 

 أو تطهير العبوات المستخدمة.
إلزام مصانع تصنيع أو تجهيز المبيدات الزراعية بالتعاون مع الجهات المختصة على  -ه 

مة وغير الصالحة التخلص من المبيدات الزراعية التالفة أو الفائضة وغير المستخد

 لثستخدام أو المنتهية الصثحية أو عبواتها الفارغة بطريقة سليمة بيئياً.
 

 (20المادة )

 

 امعثن عن المبيدات الزراعية

 ال يجوز لج شخص أن يعلن عن مبيد زراعي غير مسجل أو محظور تداول .  -أ 

فة إال وفو ال يسم  بامعثن عن المبيدات الزراعية في وسائل امعثم المختل -ب 

 التوةيهات واالحتياطات الواردة في بطاقة البيان للمبيد.

 ال يسم  لج شخص أن يعلن عن أج مبيد زراعي بطريقة مضللة. -ج 

 ال يسم  بامعثن عن مبيد زراعي بطريقة تتعارض مع شروط تسجيل . -د 

هم يجظ أن يكون ةميع المتعاملين في ترويد المبيدات الزراعية مدربين بقدر كاف ولدي -ه 

المعرفة الفنية الكاملة من أةل تقديم معلومات كاملة ودقيقة وصحيحة عن المبيدات 

 . المعروخة للبيع
 

 (21المادة )

 تبادل المعلومات

من أةل تبادل المعلومات الخاصة بالمبيدات و على الوزارة بناء على مخرةات اللجان المختلفة  

 القيام بما يلي:

لزراعية المسجلة والمعاد تسجيلها وكذلك المبيدات نشر وتحدي  قائمة بالمبيدات ا -أ 

الزراعية المحظورة والمقيدة االستعمال وكميات المبيدات الزراعية المصدرة 

والمستوردة والمصنعة والمجهزة والدول التي تم التصدير إليها أو االستيراد منها مع 

الوزارة االحتفاظ  ذكر النواع والعرض من االستعمال وغيرها من المعلومات التي ترى

مثل سجثت نتائد الفحوصات المخبرية لمتبقيات المبيدات الصادرة عن المختبرات  بها

المعتمدة والمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل الوزارة بصفة دورية في نشرات تعد 

 لهذا العرض وتوفرها بدون مقابل لكل من يطلبها.
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 لظ التراخيص الخاصة بتصدير نشر شروط تسجيل المبيدات الزراعية وشروط ط -ب 

أو استيراد أو تصنيع أو تجهيز أو امتجار بالمبيدات الزراعية أو استخدامهاو وكذلك 

الشروط الواةظ توافرها في من ينوج ممارسة أج نشاط من النشطة المتعلقة 

بالمبيدات الزراعية والمشار إليها أعثهو وةعل هذه المطبوعات في متناول من يطلبها 

 ون مقابل.  وبد

إعداد النماذج الخاصة بطلبات تسجيل المبيدات الزراعيةو إصدار التراخيص الخاصة  -ج 

 بممارسة ةميع النشطة المتعلقة بالمبيدات الزراعية والمشار إليها في هذه الثئحة.

نشر شروط إنشاء مصانع تصنيع المبيدات الزراعية أو تجهيزها وكذلك طرا التخزين  -د 

الزراعيةو وشروط إنشاء محثت بيع المبيدات الزراعية وكذلك الجيدة للمبيدات 

الشروط الواةظ توفرها في طالظ ترخيص مزاولة العمال المتعلقة بالمبيدات 

 الزراعية.

 

 (22المادة )
 

 نقل المبيدات

تكون المبيدات في أعلى تركيزاتها وأخطر حاالتها عند نقلها من المخازن والمحثتو وقد يؤدج 

ث ما إلى تله بع  العبوات وانسكاب محتوياتها ومن الم تلوث البيئة واحتمال حدوث وقوع حاد

 تسمم وإن هذه المخاطر تستدعي العناية باةراءات المان عند نقل المبيدات ويجظ مراعاة 

 ما يلي:

نقل المبيدات في سيارات نقل مجهزة لهذه العاية وعدم نقل المبيدات بسيارات وحافثت  -أ 

تحمل ركابا أو أطفاال أوحيوناتو ال يجظ مطلقا وخع المبيدات في   وسيارات أةرة

  مكان ةلو  الركاب بالسيارة الناقلة.
 عههههدم نقههههل المبيههههدات مههههع الغذيههههة أو العههههثف أو السههههلع التههههي يسههههتهلكها امنسههههان  -ب 

 .)القمشة والمثبس الجاهزة على سبيل المثال(
نقل ذات الرخية المسطحة  المعزولة تعتبر أفضل وسيلة لنقل المبيدات هي سيارات ال -ج 

  إن أمكن وال يجظ أن توةد بالرخية مسامير أو نتوءات قد تضر بلوعية المبيدات.
 التلكد من وةود مستلزمات المان بالسيارة الستخدامها في حالة وةود حادث  -د 

 أرقام هواته الطوارء(. –)طفاية حريو 

ل بطاقات بيانات يمكن قراءتها ويجظ التلكد من نقل المبيدات في أوعية سليمة تحم -ه 

 فحص الوعية قبل التحميل لضمان عدم وةود تسرب أو أغطية غير محكمة امغثا.

أن يتم حمل المبيدات وتفريعها بعناية وعدم إلقاء العبوات بعير اكتراث لن هذا قد  -و 

 يحدث خررا لها.
الشمس حي  إن  فوقها لحمايتها من حرارة كام رب  الحمولة مع وخع غطاء خا إح -ز 

 . فترة صثحية المبيد تقل إذا تعرض للحرارة العالية
عدم القاء العبوات أرخا أو السماح بسقوطها على الرض من السيارةو وإذا كانت  -ح 

 .العبوات القيلة يمكن دحرةتها على لوح خشبي مائل في نهايت  إطارات مطاطية قديمة
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 (23المادة )

 
 خل  المبيدات

السياا هو تجهيز المبيد لثستعمال مثلما يحدث عند خل  المبيد مع  إن الخل  في هذا -أ 

الماء ليكون ةاهزا للرش وال يقصد بالخل  هنا خل  مبيدين الستعمالهما سويا وإن هذه 

 المحصول  ىوخاصة علكسية المحتملة الممارسة غير موصى بها بسبظ اآلالار الع

 إال بعد التلكد من قابلية الخل  .  أو ئلة الرش وبالتالي يجظ تجنظ خل  مبيدين معا

تعتبر عملية خل  المبيدات أخطر عمليات التداول للمبيد لكون المنتد في أعلى تراكيزه  -ب 

ومن الم ينبعي اتخاذ كل االحتياطات الواةبة لحماية الشخص القائم بالخل  والتداول 

 :وحماية البيئة أيضا وعلى النحو التالي
لبس القفازات والحذية الطويلة ومثبس العمل  ارتداء المثبس الواقية مثل .1

 .)الوفرهول(
توخي الحذر عند فت  العبوة ويجظ فت  االكيا  الورقية أو البثستيكية باستخدام  .2

 .مقص وليس باليد

 .وخع الوعية على سط  مستوج حتى ال تميل فينسكظ المبيد .3
  وتحديد ما بعد تفري  المبيد يجظ إغثا العبوة أو إعادة العطاء لموخع .4

 ن من مكاييل وحساب سعتها من السائل ون المحليويستخدم  المزارع

أو المسحوا لخذ معامل التحويل في االعتبار عند تقديم التوصية والنصيحة 

 .للمزارع
من المفضل استخدام المكاييل القياسية التي توفرها بع  الشركات المصنعة  .5

 .ا لحدوث الخطاءللحد من استخدام المكاييل المحلية تفادي
 :عند خل  مبيد في وعاء رشاشة صعيرة -ج 

 .قراءة بطاقة بيانات المبيد .1
ملء خزان الرشاشة إلى نصف  بالماء مع وةود المرش  في موخع  على فتحة  .2

 .الخزان
 .رفع المرش  واخافة الكمية الصحيحة من المبيد .3
 .اعادة المرش  والعطاء إلى مكان  ورج الرشاشة .4
بقي من كمية المياه مع وةود المرش  في موخع  على فتحة ملء الخزان بالمت .5

 .الخزان
 .وخع العطاء ورج الرشاشة مرة أخرى .6
عند رفع المرش  من الرشاشة يتم وخع  على سط  نظيه حتى ال يتلوث  .7

 .بلشياء قد تسبظ امخرار بمضخة الرشاشة أو تؤدج إلى انسداد المرش 
 :عند خل  المبيد في رشاشة كبيرة -د 

 .طاقة البيان للمبيدقراءة ب .1
  ملء خزان الرشاشة إلى منتصف  بالماء. .2
 .خل  المبيد بالماء في وعاء صعير وتحريك  بعصا نظيفة وليس باليد .3
 .صظ خلي  المبيد والماء بالخزان بعناية .4
 شطه وعاء الخل  في الماء وصظ الماء بالخزان يكرر ذلك مرتين أو اكثر. .5

 .ملء الخزان بما تبقى من الماء .6
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 (24لمادة )ا

 
 :التخلص من عبوات المبيدات الفارغة

عندما تكون العبوات الورقية فارغة يتم فتحها بالقص ونثر بقايا المبيد في أحد أوعية  -أ 

 .الخل 
عندما تكون العبوات البثستيكية أو المعدنية فارغة يتم شطفها بالماء ووخع المزيد  -ب 

تين أخريين ويعرف هذا امةراء في خزان الرشاشة وتكرر عملية الشطه وامخافة مر

 .بالشطه الثثالي
 باحدى الطرا التالية:  بعد ذلك يمكن التصرف في الوعية -ج 

من الممكن حرا الوعية الورقية أو البثستيكية ولكن بعيدا عن المباني والتلكد  .1

من عدم وةود أشخا  أو حيوانات باتجاه الري  للدخان لتثفي احتمال 

 .استنشاقهم ل 
ريم الوعية المعدنية وتهشيمها ودفنها في حفرة ال يقل عمقها عن متر يجظ تخ .2

 .واحد وال تدفن الوعية على مقربة من مصادر المياه أو المباني
ال يجظ مطلقا استخدام عبوات المبيد الفارغة لج غرض ئخر مثل تخزين المياه  .3

استخدام الشطه  أو المواد العذائية وذلك لن  من الصعظ إزالة كل المبيد حتى مع

 .الثثالي
 

 (25المادة )
 

 :المخالي  غير المستخدمة من المبيدات

 .القاعدة الساسية هي عدم إبقاء أية كميات من مزيد أو مخلوط  المبيد بعد عملية الرش

 يجظ تحضير الكمية الصحيحة من محلول الرش المناسبة للمساحة التي سيتم رشها -أ 
ل كمية استخدام المبيد وكمية المياه الثزمة ويتطلظ ذلك معرفة بالمساحة ومعد

 .واستخدام رشاشات معايرة بدقة

إذا بقي أج كمية من المخلوط أو المزيد في الخزان في نهاية الرش يجظ رشها في  -ب 
الحقل مع التعجل في السير عن المعدل المعتاد حتى ال يكون تراكيز المبيد في المساحة 

 .المعالجة مرتين عاليا

لقا التصرف في المخالي  غير المستخدمة بالقائها في مصادر المياه أو على ال يجظ مط -ج 
 .الرض

 

 (26المادة )

 

 انسكاب المبيد

قد يحدث االنسكاب أالناء النقل والتخزين والخل  )التحضير( وهنال الثث مراحل للتعامل مع 

 حاالت انسكاب المبيد وهي السيطرة على الموقه واحتواء الموقه والتنظيه.

 لسيطرة على الموقها -أ 

 .ارتداء المثبس الواقية الثزمة .1
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وقه مصادر االنسكاب إذا كان ذلك ممكنا وإذا كانت إحدى العبوات قد سقطت فتعاد  .2

إلى وخعها الصحي  أما إذا كان هنال تسرب من أحد الوعية فيتم تفري  محتويات  

سكاب بالسرعة في وعاء فارغ اكبر حجما من  وربما ال تستطيع إيقاف مصدر االن

 .الكافية إذا كانت العبوة التي سقطت أو حدث منها تسرب كبير الحجم
ال يسم  باقتراب أشخا  ئخرين من موخع انسكاب المبيد ويجظ تنبي  المارة إلى  .3

 .خرورة عدم االقتراب
 احتواء الموقه -ب 

 العمل على منع انتشار المبيد المنسكظ يتم تحوي  موخع االنسكاب بالتربة  .1

 .لمنع انتشار المبيد رمل واقامة حاةزأو ال
العمل على امتصا  السوائل بتعطيتها بالرمل أو التربة أو نشارة الخشظ وورا  .2

 .الصحه
التطاير مع الري  بتعطيتها بعطاء بثستيكي أو عمل على منع المبيدات الجافة من ال .3

ن هذا قد رش تيار خفيه من الرذاذ المائي ويجظ عدم رش كمية كبيرة من المياه ل

 .يجعل التنظيه صعبا
 التنظـيه -ج 

بالنسبة النسكاب مبيدات سائلة يتم ةمع المواد الماصة للمبيد وخعها في كيس  .1

 قوج أو في أحد البراميل.

بالنسبة النسكاب مبيدات ةافة يتم كنسها بعناية وخعها في كيس كبير قوج أو في  .2

 أحد البراميل المانعة للتسرب.

ب غير مسامية مثل الخرسانة أو القرميد يجظ غسل إذا كانت منطقة االنسكا .3

المساحة المتلالرة بالماء والصابون أو أحد المنظفات الصناعيةو ويجظ عدم 

استخدام كمية كبيرة من المياه لن هذا يزيد من انتشار التلوثو ويتم استخدم مادة 

 قماش أو وراو..( في تجميع تلك المياه وخعها في كيس قوج سليم (ماصة 

 .و برميل مانع للتسربأ
بعد ذلك  يتم غسل كل الدوات والمثبس المستعملة أالناء مرحلة االحتواء والتنظيه .4

 .يجظ أن تعتسل غسث ةيدا
 

 (27المادة )
 

 التظلمات واالعتراخات 

 
يحو للمتضرر من قرار المفتش أو الموظه المكله بالمراقبة والتفتيش على المبيدات 

 ليات المنصو  عليها في قانون الرقابة على االنشطة االقتصادية الزراعية التظلم وفو اال

 واالنظمة والتعليمات الصادرة بموةب .  2017( لسنة 33رقم )

 

 

 (28المادة )

 
( من 67كل من يخاله أحكام هذه التعليمات يعاقظ بالعقوبات المنصو  عليها في المادة )

 قانون الزراعة النافذ.
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 الجريدة الرسمية

 ( 29المادة )

 

ع خدمات مكافحة اآلفات الزراعية يب وأتداول التعليمات تعليمات ترخيص أماكن  هذهتلعي 

وئفات المخازن واستخدام المبيدات ومواد التعقيم والتبخير وترخيص وئفات الصحة العامة 

وأية نصو  أو أية تعليمات تتعارض أحكامها مع   2016( لسنة 21رقم )ز/عمال المكافحة 

                                                                                                                                                               التعليمات. ما ورد في أحكام هذه 

 

 ـةــــــــــالـزراعـ وزيـــر
 املهندس خالد احلنيفات


