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 الجريدة الرسمية

 2202( لسنة 9تعليمات رقم ) ز/
 االنشطة الزراعية النباتيةوترخيص تعليمات تنظيم 

 وتعديالته 2015لسنة  (13)/أ( من قانون الزراعة رقم 12ادة )صادرة مبوجب امل 
 

  
 (:1المادة )

( 2022) االنشطة اليراعية النباتية لسنةتسمى هذه التعليمات )تعليمات تنظيم وترخيص 

 . ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

 الباب االول : التعريفات

 (:2المادة )
 2015( لسنة 13ة في المادة الثانية من قانون اليراعة رقم )مع مراعاة التعاريف الوارد

وتعدي ته، يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الماصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة 

 على مير ذلك :

 . وزارة: وزارة اليراعةـــــــــــــــــــــــــال
 . ر: وزير اليراعةـــــــــــــــــــــــــــالوزي
 . ة: مديرية االنتاج النباتيــــــــــــــــــــــــيريالمد
 . ر: مدير مديرية االنتاج النباتيــــــــــــــــــــــــــــالمدي

 . ة: مديرية اليراعة في المحافظة او اللواءـــــــــــــالمديرية المعني
ستغ لها بصورة وادة لإلنتاج اليراعي تاضع  دارة واادة ال ة: ــــــــــــالحيازة اليراعي

 كلية او جيئية لغايات االنتاج النباتي او الحيواني.
المنش ة اليراعية النباتية: كل مسااة مرخصة  و مسجلة لدى وزارة اليراعة  و لدى 

 الجهات الرسمية االخرى لغايات االنتاج النباتي.
تااج وتربياة كال مان الغاراس ل: المكاان  و المنشا ة التاي تساتغل فاي إنــــــــــــــــــــــــــالمشت

المثمرة والغاراس الحرجياة والغاراس الرعوياة وماراس و شاتال 

نباتااااات اليينااااة و زهااااار القطااااف والنباتااااات الطبيااااة والعطريااااة 

 والاضروات.
 رض: المكان  و المنش ة الماصص لعرض وتداول النباتات الواردة في ــــــــــــــــــــــــالمع

 هذه التعليمات.
اتات اليينة وتقاويها: المكان  و المنش ة الماصص لعرض وتداول األزهار محل بيع نب

 ونباتات اليينة الداخلية وتقاويها.
)اليراعة المائية( هي زراعة النباتات بدون تربة بحيث يتم  ك(:ــــــــــــ)الهايدروبوني 

زراعة النبات في الماء كوسط اساسي للنمو مضافا اليه العناصر 

 .سمدة( التي يحتاجها النبات للنمو الغذائية )اال
ل: المكان  و المنش ة التي تستغل في إنتاج وتربية كل من الغراس المثمرة ـــــــــــــــالمشت

والغراس الحرجية والغراس الرعوية ومراس و شتال نباتات اليينة 

 و زهار القطف والنباتات الطبية والعطرية والاضروات.
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ان  و المنش ة التي تستغل  نتاج وتربية كل من الغراس المثمرة اجي: المكــالمشتل ا نت

 والحرجية والرعوية ومراس و شتال نباتات اليينة و زهار القطف.
ة: المكان  و المنش ة التي تستغل في تربية كل من الغراس المثمرة ـــــــمشتل التربي

 والغراس الحرجية والرعوية ومراس و شتال نباتات اليينة.
المكان  و المنش ة التي تستغل في إنتاج  شتال الاضروات و شتال  روات: ــــخض مشتل

 النباتات الطبية والعطرية.
ات: األرض التي تاصص ليراعة نباتات بمواصفات فنية وشروط صحية ـــــــبستان األمه

 لتستغل في توفير األصول والمطاعيم والعقل لغرض ا كثار.
ً  و جذوراً  مواد ا كثار النباتية: هي ً  و  وراقا  عبارة عن جيء من نبات قد يكون فروعا

 و درنات  و رييومات  و كورمات  و  بصال، مع مراعاة  ن النبات 

الكامل ال يتم التعامل معه كمادة إكثار وإنما هو مصدر لمادة ا كثار ما 

ً جديداً يتم إدخاله ليراعته ضمن بساتين  مهات ا كثار  لم يكن صنفا

 للتسويئ. وليس
النباتات المستوردة ألمراض التربية: نبات كامل يحتوق على المجموع الاضرق والمجماوع 

الجذرق سلت  و ضمن تربة صناعية خالية من التربة 

  الطبيعيااااة واآلفااااات اليراعيااااة، ال تتجاااااوز  عمارهااااا

شاااهور وتحتااااج إلاااى فتااارة زمنياااة لرعايتهاااا  (3-6)

ا فاي المشاتل وتربيتها داخال بياوت محمياة  و خارجها

 االنتاجي  و التربية.
 النباتااات المسااتوردة ألمااراض التسااويئ المباشاار: نبااات كاماال يتكااون ماان مجمااوع خضاارق 

)سا   و فروع( ومجموع جذرق ، سلت 

 و ماايروع ضاامن تربااة صااناعية خاليااة 

ماان التربااة الطبيعيااة واآلفااات اليراعيااة 

تنطباائ عليهااا الشااروط العامااة السااتيراد 

 ونباتات اليينة.الغراس المثمرة 
راس: تعاااود علاااى األشاااجار المثمااارة والحرجياااة والرعوياااة ونباتاااات الييناااة ــــــــــــــــــاااـالغ

 الاارجية.
ال: تعااود علااى الاضااروات والنباتااات الطبيااة والعطريااة ونباتااات اليينااة ــــــــــــــــــااـاألشت

 الداخلية.
 ت اليهرية التي تصلا للقطف التجارق.ف: تعود على األزهار  و النوراـــــــــ زهار القط
ات: هي مرع محكمة االم   توفر الظروع المثالية النبات بذور الشعير ــــــــــــالمستنبت

 ةودرجة الرطوب ةداخلها وذلك من خ ل التحكم فى درجة ارارة الغرف

   طوال العام. ةواالضاء
ماصصااة الجااراء التجااارب  اماااكن محطااات التجااارب النباتيااة وشااركات البحااث التجريبااي:

والبحااااث ماااان خاااا ل زراعااااة عينااااات 

اصااااناع بااااذور الاضااااراوات التابعااااة 

لشاركات عالمياة لمعرفااة مادى م ءمااة  

 زراعتها في االردن.
مكتب خدمات زراعية وتنسيئ الحدائئ:  ق منش ة تقدم الادمات اليراعية من إعداد األرض 

 والتقليم وتنسيئ الحدائئ واصاد المحاصيل.
ة: تشمل مديرية ) االنتاج النباتي ، الوقاية وصحة النبات ، األراضي ـــــــرية الفنيالمدي

 والرق الييتون (.
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 الباب الثاني: ترخيص الحيازات اليراعية النباتية

 (:3المادة )
تشمل هذه التعليمات ترخيص االنشطة اليراعية النباتية والتي لم ترد في  -  

 . تعليمات تنظم ترخيصها
 ال يتجي  منها وتقر  معها. ام ائ المرفقة بهذه التعليمات جيءتعتبر ال -ب 
 . اق ايازة زراعية يوجد فيها نشاط مشامل او معالجة اليبل يجب ترخيصها -ج 
 . اق ايازة زراعية يتم ريها من المياه المعالجة يجب ترخيصها -د 

 
 

 (:4المادة )
 م النظر في طلبات ترخيصيناط بقسم او شعبة الثروة النباتية في المديرية المعنية مها

الحيازات اليراعية النباتية وإتمام ا جراءات ال زمة وتدقيئ الوثائئ المقدمة والكشف على 

 الحيازات اليراعية النباتية واتااذ القرار المناسب بش نها.
 
 
 

 (:5المادة )
عة  يجب  ن تحقئ الحيازات اليراعية النباتية المراد ترخيصها مسااة ادها االدنى  رب

دونمات لليراعات في االراضي الملك خاج ادود البلدية ومسااة دونم وااد الراضي الملك 

 داخل ادود البلدية وخارج التنظيم التالية:
 . بساتين األشجار المثمرة والاضروات المكشوفة -  
 . اليراعات المحمية -ب 
 .  األشجار الحرجية -ج 
 .  المحاصيل الحقلية البعلية -د 
 .  المحاصيل العلفية -هـ
 .  المسطحات الاضراء . و
 .  نباتات عطرية وطبية . ز
 .  زهار القطف .  
من الدليل الوطني لتصنيف  (2ا و ) جميع االنشطة اليراعية الواردة في القسم . ط

 .  االنشطة االقتصادية
 . جميع االنشطة اليراعية التي لم يرد مواد خاصة لترخيصها في هذه التعليمات . ق

 
 (:6المادة )

 او التوسع بها تقديم الوثائئ التالية: ترخيصها ة اليراعية  و تجديديشترط لترخيص الحياز
طلب ترخيص األنشطة اليراعية النباتية إلى مديرية اليراعة وفئ النموذج  -  

 المعتمد.
 . شهادة تسجيل مفسسة او شركة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات  -ب 
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 زة.سند تسجيل وماطط  راضي اديثان لررض المتواجد عليها الحيا -ج 
في اال وجود شركاء في ملكية األرض يجب تقديم وكالة عدلية من الشركاء  -د 

 العدل  و عقد إيجار مصد  اسب األصول. مصدقة من كاتب
في اال كانت األرض مست جرة يجب تقديم عقد إيجار مصد  من جهة معتمدة   -هـ       

 وهي:
 ود البلدية.  مانة عمان الكبرى  و البلديات في اال كون األرض داخل اد .1
 دائرة األراضي والمسااة في اال كون األرض خارج ادود البلدية. .2

 صورة عن البطاقة الشاصية  و جواز السفر. -و      
 
 

 (:7المادة )
عند استكمال الوثائئ المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في  -  

واقع الحال مديرية اليراعة بالكشف على الحيازة اليراعية وإعداد تقرير ب

متضمن )نوع الحيازة، نوع اليراعات ومساااتها، نوع ومصدر الرق 

 .( والمسااة الميروعة فعليا
 للمنش ة رخصةبناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير اليراعة  -ب 

 اليراعية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ ا صدار.
 

 (:8المادة )
 ة كالتوسع او تغيير النمط اليراعي يتم تقديم في اال اية تغييرات على المنش .  

 طلب خطي من صااب الع قة )مالك  و مست جر(  للمديرية المعنية.
تقوم لجنة الترخيص في مديرية اليراعة بالكشف على المنش ة اليراعية وإعداد  .ب 

 تقرير بواقع الحال متضمن التغييرات التي اصلت على المنش ة.
لترخيص يصدر مدير اليراعة قرارا بتثبيت بناء على تنسيب من لجنة ا .ج 

 التغييرات على رخصة المنش ة اليراعية.
 

 (:9المادة )
 منيجب تجديد رخصة المنش ة اليراعية النباتية قبل نهاية شهر آذار  .  

  السنة التي تلي السنة الاامسة.
يقدم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعتمد ومرفقا به الوثائئ الواردة في  .ب 

 ( من هذه التعليمات.6ادة )الم
تقوم لجنة الترخيص في مديرية اليراعة بالكشف على المنش ة اليراعية  . ج

وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن النمط اليراعي ومسااات النمط والعمال 

 .  اليراعيين العاملين لدى المنش ة وارقامهم الوطنية وميرها من البيانات
ص يصدر مدير اليراعة قرارا بتجديد رخصة بناء على تنسيب من لجنة الترخي . د

 المنش ة اليراعية النباتية لمدة خمس سنوات.
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 (:10المادة )
يلتيم صااب المنش ة اليراعية النباتية بحفظ سجل للنشاطات التي تمت على الميروعات 

 لتسهيل متابعتها من قبل المعنيين بالوزارة.
 

 (:11المادة )
( اسب النماذج التي  الرخص( وتجديد )) الرخص  تصدر مديرية اليراعة .  

 .تعتمدها الوزارة لذلك
 ترخص المنشآت اليراعية النباتية واسب الترميي المعتمد لدى الوزارة. .ب 

 
 (:12المادة )

 الشروط الواجب توفرها في المنش ة اليراعية النباتية التي يتوفر فيها برك زراعية: 
م على األقل  (2)كتف البركة  تركيب سياج على محيط البركة يبتعد عن نهاية .  

  -:واسب المواصفات التالية
 م. (2)وبارتفاع  (سم 5*5) ملم مجلفن وبفتحات (2)شبك بق وة سماكة  .1
 مثبت ب ربعة صفوع من  س ك التربيط المجلفنة بسماكة مناسبة. .2
م بين  (9)م بين اليواية و  (3)مثبت على جسور وزوايا اديدية بمسافة  .3

 الجسور.
 وميودة بقفل مناسب. (م 2*2) وابة متينة قياستركيب ب .4

خطر ممنوع  -وضع الفتة على مستوى البصر مكتوب عليها )بركة زراعية . ب

 االقتراب(.
 وضع ابل مثبت عليه كرات ب ستيكية على سطا البركة. . ج

 
 (:13المادة )

وست الشروط الواجب توفرها في المنش ة اليراعية النباتية التي يتوفر فيها انتاج الكمب

 والسماد البلدق المعالج من اصل ايواني: 
ان يكون مكان التحضير بعيدا عن سكن العمال ومشامل التدريج والتعبئة  .  

 والتغليف ومدخل الميرعة والبرك اليراعية واالبار االرتوازية.
ان يتم تغطية السماد البلدق من  صل ايواني بشكل جيد  ثناء التحضير لمنع  .ب 

 الروائا.وصول الذباب وانتشار 
 

 (:14المادة )
الشروط الواجب توفرها في المنش ة اليراعية النباتية التي يتوفر فيها مشامل التدريج 

 والتعبئة والتغليف: 
 المنشاة: .  
 ان تتوافر الادمات الضرورية )كهرباء، مياه، طر  نافذة...( -1
ان يتوفر مستودعات منفصلة ونظيفة ومعقمة لتايين مواد التعبئة والتغليف  -2

 والتعقيم
 توفير مستودعات منفصلة للمواد الكيماوية الصلبة والسائلة -3
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توفر مرافئ صحية مناسبة )مغاسل امامات للرجال والنساء( وتعليمات واضحة  -4

 . الستادامها بالقرب من مواقع العمل للجنسين 
 توفر مغسلة خارجية على باب منش ة التعبئة والتدريج. -5
 ئة المحيطة.توفر  بواب  م   المشغل عن البي -6
 ن تكون مصادر المياه المستعملة نظيفة صالحة للشرب، يتم فحصها بشكل دورق  -7

  شهر مرة. (3)كل 
  ن تكون  رضية المنش ة من مواد سهلة التنظيف. -8
 توفر نظام صرع مناسب للمياه المستادمة في المشغل. -9
 استادام وسائل لمكافحة القوارض والحشرات. -10
 يدق.توفير المعقمات لتعقيم اال -11
 توفر صيدلية لإلسعافات األولية. -12
 تعقيم الصناديئ الحقلية قبل االستادام وبشكل يومي خ ل موسم الجني. -13
 .  توفير مرع لتبديل الم بس وخيائن خاصة للعمال والعام ت -14
 يجب  ن تبقى المركبات المستادمة في نقل المنتجات نظيفة وصيانتها بحالة جيدة. -15
 . ر والفواكه بعد الفرز يوميا بمواد معقمة معتمدةتعقيم االسطا الم مسة للاضا -16
يجب تمييي المنتجات المعب ة بوضو  باالسم والتعريف لتمكين تتبع المنتج من  -17

 .الميرعة 
يجب االاتفاو بسجل يوضا تاريخ االست م والتسليم والوجهة لكل شحنة إنتاج  -18

 .  ومستليمات انتاج
للمنتج قبل إخراجه من الميارع التي تطبيئ نظام التتبع في اال اعتماده من الوزارة  -19

 يتواجد فيها مشامل.
 

 األيدق العاملة: . ب
 الفحص الصحي الدورق للعمال من االمراض السارية والوبائية. -1
إليام العاملين بتعقيم األيدق قبل مباشرة العمل وااللتيام باللباس الاا  النظيف  -2

 ولبس القفازات والكمامات.
ل الحقل بحيث تكون بعيدة ومفصولة عن المرافئ توفير مرافئ صحية مناسبة لعما -3

 الصحية الااصة بعمال المشامل. 
 . استادام م بس موادة للعمالة ولليوار  -4
تدريب العمال على استادام وسائل الس مة والصحة المهنية والس مة العامة  -5

  . والغذائية 
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 الباب الثالث: ترخيص ميارع الفطر وماتبر سبورات الفطر
 
 (15لمادة )ا

 -ترخص ميارع الفطر ألمراض إنتاج واستيراد وتصدير الفطر وفئ الشروط التالية:
 التنظيم. خارجدونمات  (5)ال تقل مسااة  االرض المقام عليها الميرعة عن  .  
ان تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة  بحيث تكون  ادى ماياتها زراعة  .ب 

 (.011301الفطر )
 ة مهندسا زراعيا اردنيا وفئ الشروط التالية:)مالكي( الميرع ااد ن يكون  . ج

 ن يكون منتسبا لنقابة المهندسين اليراعيين وان يكون متفرما للعمل بصورة  .1

 دائمة في الميرعة.
  ن يكون متاصصا في ا نتاج النباتي  و في وقاية النبات  و  ن يكون بابرة  .2

 ة االخرى .عن  سنة واادة  إذا كان من املة التاصصات اليراعي ال تقل
ن صااب  ن يكون بابرة ال تقل عن  سنتين في مجال زراعة الفطر في اال كا . د

 .  ازراعي االميرعة ليس مهندس
  ن تحتوق الميرعة على األمور التالية:    -هـ

متر مربع  (100)ث ث مرع لإلنتاج معيولة ومكيفة ال تقل مسااة الغرع عن  .1

رضية إسمنتية  و ب ط مع وجود وتحتوق على  رفف معدنية على  ن تكون األ

 مجرى للمياه.
 مترا مربعا. (25)مرفة مبردة لتايين ا نتاج ال تقل مسااتها عن  .2
 لإلدارة يتكون من مكتب ومكان السترااة العمال وملحقاته. مبنى .3
 وجود مصدر للمياه. .4
 وجود افرة امتصاصية للمياه الاارجة. .5
 ث جة لحفظ السبورات. .6

 
 
 (:16لمادة )ا
 

طالب الترخيص تقديم الوثائئ التالية الى المديرية المعنية ألمراض  على

 -الترخيص:
صورة مصدقة عن السجل التجارق للميرعة لدى وزارة الصناعة والتجارة بحيث  .  

 (.011301تكون ااد ماياتها زراعة الفطر )
 صورة مصدقة عن الشهادة العلمية. . ب
 يراعي في الشركة المستدعية.شهادة مياولة المهنة سارية المفعول للمهندس ال . ج
 صورة مصدقة عن البطاقة الشاصية للمهندس واصحاب الشركة. . د
نساة عن عقد الموقع بين الشركة المستدعية والمهندس اليراعي مصد  من  . ه

 الجهه الرسمية.
 شهادة خبرة لمدة سنة واادة  للمهندس اليراعي من املة التاصصات األخرى  . و

 كان مالك الميرعة ليس مهندسا زراعيا. و شهادة خبرة لمدة سنتين إذا 



2338 
 

 الجريدة الرسمية

 (17المادة )
عند استكمال الوثائئ المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في مديرية  .  

 اليراعة بالكشف على ميرعة الفطر والت كد من توفر الشروط الواردة في 

( وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المسااات المستغلة والعمال 15المادة )

 ليراعيين العاملين لدى المنش ة وارقامهم الوطنية وميرها من البياناتا
بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير اليراعة شهادة ترخيص ميرعة  .ب 

 الفطر سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ ا صدار.
 السنة التي تلي  منيجب تجديد رخصة ميرعة الفطر قبل نهاية شهر آذار  . ج

 الاامسة.  السنة
 يقدم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعتمد ومرفقا به الوثائئ الواردة في  . د

 ( من هذه التعليمات. 15المادة )
تقوم لجنة الترخيص في مديرية اليراعة بالكشف على ميرعة الفطر وإعداد تقرير هـ.   

دى المنش ة بواقع الحال يتضمن المسااات المستغلة والعمال اليراعيين العاملين ل

 وارقامهم الوطنية وميرها من البيانات
بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير اليراعة قرارا بتجديد رخصة و.    

 ميرعة الفطر لمدة خمس سنوات.
 
 ترخيص ماتبر سبورات الفطر :(18لمادة )ا

 -يشترط لترخيص ماتبر سبورات الفطر توفر الشروط التالية: .  
ي وزارة الصناعة والتجارة  بحيث تكون  اد مسجلة فالميرعة ان تكون  .1

 (.011301ماياتها زراعة الفطر )
 الميرعة مهندسا زراعيا  ردنيا وفئ الشروط التالية:  مالكي ن يكون  اد  .2

 ن يكون منتسبا لنقابة المهندسين اليراعيين و ن يكون متفرما للعمل  .  

 بصورة دائمة في الميرعة.
اتي  و في الشعبة العامة  و في وقاية  ن يكون متاصصا في ا نتاج النب .ب 

عن سنة واادة  إذا كان من املة  النبات  و  ن يكون بابرة ال تقل

 التاصصات اليراعية األخرى .
  الميرعة ليس مهندس  زراعيا، ان يكون بابرة ال تقل مالك في اال كان .3

 سنتين.عن 
 حو التالي: ن يتكون البناء من خمس مرع منفصلة عن مرع االنتاج وعلى الن .4
 .( م1×م1)مرفة صغيرة للتعقيم الشاصي بمسااة ال تقل عن  .  
 للتايين والغسل والتقليب. (م5×5)مرفة ال تقل عن  .ب 

( autoclaveللتعقيم والغلي تحتوق على جهاز ) (م3×3) مرفة ال تقل عن . ج

 على  ن تكون األرضية والجدران من السيراميك.

ن األرضية والجدران من للحقن على  ن تكو (م3×2)مرفة ال تقل عن  . د

 (.luminal flowالسيراميك مع وجود جهاز )
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 للحاضنة. (م 4×3) مرفة ال تقل عن . ه
 يجب توفر االجهية التالية: .5

 ث جة  بحجم مناسب. .  
 مييان اساس. .ب 
 مجهر. .ج 
 .(لترا 150 ) ( ال يقل عنautoclaveجهاز ) .د 

 ارتفاع. (م1)طول  (م1,5)(luminal flowجهاز ). هـ
 ياه.مصدر ماء وتصريف م .6

 
  ن يكون الماتبر  بعيدا عن مباني ا نتاج إذا كان في نفس الميرعة. .7

 -الوثائئ التي تقدم ألمراض الترخيص: . ب
صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الميرعة لدى وزارة الصناعة والتجارة بحيث  .1

 (.011301تكون  اد ماياتها زراعة الفطر )
 صورة مصدقة عن الشهادة العلمية. .2
مهنة سارية المفعول للمهندس اليراعي في الشركة شهادة مياولة ال .3

 المستدعية.
 الشركة. مالكي صورة مصدقة عن البطاقة الشاصية للمهندس و .4
نساة عن العقد الموقع بين الشركة المستدعية والمهندس اليراعي مصد  من  .5

 الجهه الرسمية.
رى شهادة خبرة لمدة سنة واادة  للمهندس اليراعي من املة التاصصات االخ .6

 الميرعة ليس مهندسا زراعيا.  مالك و شهادة خبرة لمدة سنتين إذا كان 
 سند تسجيل و/ و سند ملكية للعقار  و عقد إيجار للمستاجرين. .7

 
 

 (:19المادة )
عند استكمال الوثائئ المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في مديرية  .  

كد من توفر الشروط الواردة في اليراعة بالكشف على ماتبر سبورات الفطر والت 

( وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المسااات المستغلة والعمال 18المادة )

 اليراعيين العاملين لدى المنش ة وارقامهم الوطنية وميرها من البيانات
بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير اليراعة شهادة ترخيص ماتبر  .ب 

 ول لمدة خمس سنوات من تاريخ ا صدار.سبورات الفطر سارية المفع
السنة التي تلي  منيجب تجديد رخصة ماتبر سبورات الفطر قبل نهاية شهر آذار  . ج

 السنة الاامسة. 

 يقدم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعتمد ومرفقا به الوثائئ الواردة في  . د

 ( من هذه التعليمات.18المادة )
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ية اليراعة بالكشف على ماتبر سبورات الفطر وإعداد تقوم لجنة الترخيص في مديرهـ.   

تقرير بواقع الحال يتضمن المسااات المستغلة والعمال اليراعيين العاملين لدى 

 المنش ة وارقامهم الوطنية وميرها من البيانات
بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير اليراعة قرارا بتجديد رخصة ماتبر و.    

 لمدة خمس سنوات. سبورات الفطر
 

 الباب الرابع: ترخيص المشاتل والمعارض وبيع نباتات اليينة
 

 يشترط لترخيص المشاتل والمعارض وبيع نباتات اليينة ما يلي: (:20المادة )

 
يجب  ن ال تقل مسااة  ق نوع من  نواع المنشآت سالفة الذكر عن الحد األدنى  .  

 المبين تالياً:
 المسااة/بالدونم المنشاة

 دونمات (6) المشتل ا نتاجي 
 دونم (3.4) مشتل التربية 

 دونم (3,4) مشتل خضروات 
 امربع امتر  (250) المعرض 
 

 ماياتها: ى ن تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ايث تكون ااد . ب
 ونباتاااات الييناااه واليهاااور الحولياااة األشاااجار مشاااتل نباتاااات وشااات ت  .1

 المشاتل.لنشاط  (13000) كثار النباتات(إ)

 لنشاط المعارض. (462020) تجارة اليهور والنباتات بالجملة .2

ً إلى نقابة المهندسين اليراعيين  . ج ً منتسبا ً زراعيا  ن يكون طالب الترخيص مهندسا

وااص ً على شهادة مياولة مهنة سارية المفعول و ن يكون متاصصاً في ا نتاج 

مهندس زراعي ب ق تاصص  النباتي  و في وقاية النبات  و شعبة عامة  و  ق

شريطة  ن يكون قد مارس إنتاج و/ و تربية األشتال لمدة ال تقل عن ث ث سنوات 

وإذا لم يكن طالب الترخيص مفه ً علمياً عليه  ن يتعاقد مع مهندس زراعي ضمن 

 الشروط والمفه ت المذكورة  ع ه.

ي الذق تجيي  نظمة يستثنى من  اكام الفقرة )ج( من هذه المادة المهندس اليراع . د

نقابة المهندسين اليراعيين مياولته للعمل في اال تقاعده، على  ن تنطبئ عليه 

 الشروط المشار إليها في الفقرة )ج(.
يجب  ن يكون المهندس اليراعي المشرع على  ق من المنشآت متفرماً للعمل في هـ. 

 لك.منش ة واادة  و فروعها إذا كانت تحمل نفس االسم ولنفس الما
 يحئ ترخيص مشتل خا  لاريجي المعاهد اليراعية بابرة عملية ال تقل عن و. 

 وخريجي الشهادة الثانوية اليراعية بابرة عملية ال تقل عن  ،ث ث سنوات

على  ن يكون هو المالك وال يحئ له ا شراع على منشآت  خرى  ،خمس سنوات

 مملوكة لغيره.
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 ى مديرية اليراعة المعنية مرفقاً ما يلي:يقدم طلب الترخيص إل (:21المادة )

 
سند تسجيل اديث وماطط  راضي وماطط موقع لقطعة األرض المنوق إنشاء  .  

 المنش ة عليها  و صور مصدقة عنها اسب األصول.
عقد إيجار مصد  اسب األصول من جهة رسمية لمدة ال تقل عن خمس سنوات من  .ب 

نوق إنشاء المشتل عليها مست جرة تاريخ تقديم الطلب إذا كانت قطعة األرض الم

وعقد إيجار سنوق بالنسبة للمعارض ومح ت بيع نباتات اليينة  ،بالنسبة للمشاتل

 وتقاويها.
عقد عمل مع المهندس اليراعي المشرع على المنش ة مصدقاً من الجهة الرسمية  . ج

 . هلإذا كان طالب الترخيص مير مف
المهندس اليراعي  و الفني اليراعي صورة مصدقة عن المفهل العلمي الذق يحمله  . د

 مبيناً فيه التاصص.
شهادة خبرة مصدقة للمهندس اليراعي وخريجي المعاهد اليراعية وخريجي هـ. 

 الشهادة الثانوية اليراعية اسب االصول.
شهادة مياولة المهنة سارية المفعول صادرة عن نقابة المهندسين اليراعيين و.  

 للمهندس المشرع.
 طاقة األاوال المدنية للمالك والمهندس المشرع.صورة عن ب . ز
 صورة مصدقة عن شهادة تسجيل المنش ة في وزارة الصناعة والتجارة. .  

 
 (:22المادة )

 
عند استكمال الوثائئ المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في مديرية  .  

ردة في اليراعة بالكشف على المشتل او المعرض والت كد من توفر الشروط الوا

( وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المسااات المستغلة والعمال 20المادة )

 .  اليراعيين العاملين لدى المنش ة وارقامهم الوطنية وميرها من البيانات
 بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير اليراعة شهادة ترخيص المشتل  .ب 

 تاريخ ا صدار. او المعرض سارية المفعول لمدة خمس سنوات من
السنة التي تلي  منيجب تجديد رخصة المشتل او المعرض قبل نهاية شهر آذار  . ج

 السنة الاامسة. 
 يقدم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعتمد ومرفقا به الوثائئ الواردة في  . د

 ( من هذه التعليمات.21المادة )
مشتل او المعرض وإعداد تقوم لجنة الترخيص في مديرية اليراعة بالكشف على الهـ. 

تقرير بواقع الحال يتضمن المسااات المستغلة والعمال اليراعيين العاملين لدى 

 المنش ة وارقامهم الوطنية وميرها من البيانات
بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير اليراعة قرارا بتجديد رخصة و. 

 المشتل او المعرض لمدة خمس سنوات.
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 (:23المادة )
على صااب المنش ة إب ن مديرية اليراعة التابع لها في االة فسخ  و انتهاء عقد العمل 

 على  ن يقوم صااب المنش ة بتصويب الوضع خ ل  ،مع المهندس اليراعي المشرع 

شهر وااد من تاريخ فسخ  و انتهاء العقد وإال يعتبر الترخيص ملغى وتتحقئ عليه 

 نون اليراعة المعمول به.الغرامات المنصو  عليها في قا
 

 (:24المادة )
 يجب  ن تتوفر في كافة  نواع المشاتل الشروط العامة التالية لغايات الترخيص: .  

  ن تحاط  رض المشتل بسياج طبيعي  و صناعي. -1
  ن يكون المشتل قريباً من طر  المواص ت العامة. -2
  ن توضع الفتة في الموقع تحمل اسم المشتل وصاابه بوضو . -3
 يتوفر نظام رق مناسب. ن  -4
 ن يتوفر نظاما إضاءة وتهوية مناسبان لرشتال المنتجة والمتداولة في البيوت  -5

 اليراعية الماصصة لهذه الغاية.
 ن ياصص مكان في المنش ة تحفظ به مالفات الب ستيك وعبوات األسمدة  -6

 والمبيدات الفارمة للتالص منها بشكل دورق دون ا ضرار بالبيئة المحيطة.
  ن يتوفر في المشتل معدات لتعقيم الالطات اليراعية المستادمة. -7
 ان يتوفر في المشتل مرافئ صحية -8

 يجب  ن تتوفر في المعارض الشروط الااصة التالية لغايات الترخيص: . ب
  ن تكون إادى واجهات األرض على شارع محدد على لواة التنظيم. .1
الرمل النظيف المرطب لحفظ  ن يتوفر في المعرض ماين مبرد  و خناد  ميودة ب .2

 الغراس السلت.
 ن يتوفر في المعرض بيت زراعي )ب ستيك، شبك اماية  و تظليل( ألمراض  .3

 النباتات التي تحتاج إلى ذلك.
 
 
 

 (:25المادة )
( من هذه التعليمات يجب  ن تتوفر في مشتل 24إضافة إلى ما ذكر في المادة ) .  

 ت الترخيص:الاضروات الشروط الااصة التالية لغايا
  ن توضع الصواني  و المكعبات على اوامل مرفوعة عن التربة. .1
يغطى هيكل المشتل باليجاج  و الفايبر ج س  و شرائا الب ستيك  و شبك  .2

الحماية )ال يقل عدد الفتحات لشبك الحماية المستادم في تغطية الهيكل عن 

/سم 10*20فتحة ) (200)
2

والثقوب التي تسما ( وااللتيام بصيانتها من الكسور 

 بدخول الحشرات الناقلة لرمراض الفيروسية وميرها.
يجب  ن تكون األبواب وفتحات التهوية محكمة ا م   ويجب تغطيتها بالشبك  .3

من هذه المادة عند  ) (من الفقرة ( 2رقم )الواقي المبينة مواصفاتها في البند 

 فتحها للتهوية.
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تقل عن مترين بين الباب الداخلي والاارجي  إقامة باب خارجي ميدوج بمسافة ال  .4

ً لكافة  نواع مشاتل الاضروات  يقفل تلقائياً، واعتبار الباب الميدوج إلياميا

 والنباتات الطبية والعطرية.
 يجب  ن تتوفر الشروط التالية في مح ت بيع نباتات اليينة لغايات الترخيص: . ب

 ة التنظيم.مكان صالا للعرض وعلى واجهة شارع محدد على لوا .1
توفر بيئة مناسبة للنباتات )جيدة التهوية وا ضاءة والرطوبة والحرارة من تبريد  .2

 وتدفئة(.
 يجب  ن تتوفر في المشاتل والمعارض الشروط التالية: . ج

وضع الفتات  و ملصقات واضحة على مقاطع المشتل  و المعرض تبين  سماء  .1

 األنواع واألصناع واألصول المنتجة والمتداولة.
ن تكون الغراس والنباتات المعدة للبيع ذات مواصفات بستانية جيدة وكما هو وارد   .2

 ( من هذه التعليمات.26في المادة )
 ن يحتفظ صااب المنش ة بسج ت وفواتير تبين مصادر الغراس والنباتات   .3

و نواعها و صنافها واركة تداولها و ن تحدد سج ت المنش ة مصدر وموقع 

 المستادمة  نتاج األشتال والغراس. األصول والمطاعيم
  ن تكون  رض المشتل  و المعرض خالية من األعشاب.  .4
 تحفظ الغراس المستديمة الاضرة  ثناء عرضها في المعرض للبيع في طوبارة   .5

 و  ية  وعية  خرى من ش نها افظ الجذور والتربة الم صقة لها بحالة جيدة 

 اس.وبحجم يتناسب مع المجموع الاضرق للغر
 ن تنتج األشتال للاضروات في صواني تشتيل  و مكعبات باستعمال تربة زراعية   .6

 معقمة.
يجب  ن تكون التقاوق المستعملة قي التشتيل من األصناع المسجلة في وزارة   .7

 اليراعة عدا األصناع التجريبية و صناع األنواع األخرى مير الااضعة للتسجيل.
 

 (:26المادة )
 ( يلتيم  صحاب المشاتل ا نتاجية ومشاتل التربية 25ورد في المادة )با ضافة إلى ما  .  

 بما يلي:
عدم إنتاج او تربية الغراس المثمرة إال من  نواع و صناع و صول  دخلت  .1

 بمعرفة وزارة اليراعة ومير محمية لجهة  خرى.
 خلوها من  ية ملوثات.  والت كد منتعقيم مواد ا كثار واألدوات المستعملة  .2
قيم الالطات اليراعية و رض المشتل المستادمة ألمراض ا كثار بما يضمن تع .3

 خلوها من آفات التربة.
من  رض المشتل كبستان  مهات فيما ياص المشاتل  تاصيص جيء كاع   .4

 ا نتاجية.
 يجب  ن تتوفر في نباتات اليينة وتقاويها المعروضة للبيع الشروط التالية:  . ب

 ة صحية جيدة وخالية من اآلفات اليراعية. ن تكون نباتات اليينة بحال .1
  ن تكون التقاوق ذات ايوية جيدة وخالية من اآلفات اليراعية. .2
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ً عليها النوع  ، ن تكون التقاوق المعروضة للبيع ضمن عبوات مناسبة .3 مبينا

 والصنف وتعليمات زراعتها.
 ن تكون النباتات ميروعة في طوبارة يتناسب اجمها مع اجم المجموع  .4

 رق للنبتة.الاض
مواصفات  شتال الاضروات المنتجة في مشاتل الاضروات والمسمو  ببيعها  . ج

 للميارعين كما يلي:
 ن تكون األشتال ذات مواصفات بستانية جيدة )نضرة، قائمة، مكتملة النمو  .1

 وذات سا  قوق( ومجموع جذرق مير ملتف وخارج من العبوات.
الفطرية، البكتيرية، النيماتودا   ن ال تييد نسبة ا صابة باآلفات اليراعية .2

 %.(10) علىالحشرية، الحلم، والعناكب منفردة  و مجتمعة 
 خالية من ا صابة باألمراض الفيروسية. .3
  ن يكون عمر األشتال عند تسليمها للميارع ضمن الحدود التالية: .4

  سابيع 5-3       البندورة والملفوع واليهرة -
  سابيع 3-1                       الايار -
  سابيع 3-2                      الشمام -
  سابيع 4-3         البطيخ والاس -         
  سابيع 6-4         الباذنجان والفلفل -         
 اسابيع 12-3                   زهار القطف -         
 ت الصينية.% من عدد فتحا95 ن ال يقل عدد األشتال في الصينية الواادة عن  .5
وضع بطاقة على صواني التشتيل توضا اسم الميارع والنوع وتاريخ التشتيل  .6

 الاا  لكل صنف.
 يجااب علااى  صااحاب مشاااتل الاضااروات ا اتفاااو بسااج ت تبااين  نااواع و صااناع  . د

ورقم التشغيلة للبذور الميروعاة و عاداد األشاتال وتاواريخ زراعتهاا والجهاات التاي 

  نااااااواع األسااااااامدة والمبياااااادات المساااااااتادمة وكااااااذلك  ،سااااااتباع  و تشااااااتل لهاااااااا

 وتواريخ استادامها.
 

 (:27المادة )
يحئ للميارع وبمعرفة صااب مشتل الاضروات، إرسال عينة من األشتال قبل است مها 

من المشتل إلى ماتبرات الثروة النباتية في وزارة اليراعة  و  ق ماتبر تعتمده وزارة 

وفي اال ثبوت ا صابة وبنسب  على من تلك اليراعة للكشف على اآلفات الماتلفة 

الواردة في هذه التعليمات يتحمل صااب المشتل كامل المسفولية المادية المتعلقة بقيمة 

 الضرر اسب قانون اليراعة المعمول به.
 

 (:28المادة )
إذا فقدت الرخصة  و  تلفت، يصدر مدير اليراعة المعني رخصة جديدة بدالً عنها مقابل بدل 

 دمات اليراعية ويسرق مفعولها للمدة المتبقية من مدة الترخيص االصلية المتعلقة بها.الا
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 (:29المادة )
ط ع على السج ت والفواتير الائ دخول المنش ة والمفتشي وزارة اليراعة  .  

والتجوال فيها وإبداء الم اظات الاطية وتنظيم الضبوط والماالفات وعلى صااب 

 تسهيل مهامهم.المنش ة ومستادميها 
تاضع األشتال والغراس داخل المشتل  و المعرض  و بساتين  مهات األصول  .ب 

واألصناع للفحص الحسي والمابرق، ويحئ للمفوضين في وزارة اليراعة  خذ 

العينات ال زمة لفحصها في ماتبرات الثروة النباتية او الماتبرات المعتمدة لدى 

تال  و الغراس التي تظهر عليها إصابات الوزارة والتحفظ على  ق عدد من األش

مرضية  و آفات  و  ية  عراض ماالفة للمواصفات البستانية، وذلك بموجب ضبط 

موقع من قبل المووف المسفول في المشتل والمفوضين من وزارة اليراعة وتبقى 

ً عليها لحين وهور نتائج الفحوصات المابرية على  ن ال تييد  هذه النباتات متحفظا

 ث ثين يوماً. علىالتحفظ  مدة

إذا تبين  ن  ق من النباتات  و التقاوق المعروضة للبيع مير صالحة لليراعة  و إذا  . ج

كانت مصابة بآفات زراعية يصعب معالجتها، للوزير بناء على تنسيب من الجهة 

 الماتصة األمر بإت فها على نفقة المالك ودون تعويض.
 
 

 (:30المادة )
 ين األمهات خالية تماماً من األمراض الفيروسية والبكتيرية.يجب  ن تكون بسات

 
 

 (: استيراد االشتال والغراس31المادة )
تقدم طلبات االستيراد لمديرية ا نتاج النباتي في الوزارة مبيناً فيها اسم المشتل  و المعرض 

ً بالطلب  صورة عن  و الميارع واألنواع واألصناع المطلوبة و عدادها ومصادرها، مرفقا

رخصة المنش ة سارية المفعول،  و تنسيب مدير اليراعة المعني بالنسبة للميارعين ويتم 

تحويلها الى مديرية التراخيص والمراكي الحدودية بعد الموافقة عليها من مديرية االنتاج 

 النباتي ومديرية الوقاية وصحة النبات  صدار الرخصة ال زمة.
 

 (:32المادة )
االنتاجية ومشاتل التربية والمعارض المرخصة باستيراد الغراس  يسما للمشاتل .  

المثمرة والحرجية والرعوية ونباتات  زهار القطف واليينة بموجب موافقات مسبقة من 

الوزارة يتم من خ لها الموافقة على األنواع واألصناع واألعداد والمصدر شريطة 

ميارع  زهار القطف باستيراد ابصال التقيد بالتعليمات التي تحددها الوزارة ويسما ل

 ونباتات  زهار القطف.
يسما لميارعي ومفسسات وشركات زراعة األشجار المثمرة باستيراد مراس األشجار  .ب 

ستناد إلى كتاب من مدير اليراعة الالمثمرة باألعداد ال زمة لسد ااتياجات ميارعهم با

ة لديهم، على  ن يتم  خذ المعني الذق يبين المسااات المتااة والمجهية لليراع

الموافقات المسبقة من الوزارة على األنواع واألصناع واألعداد والمصدر شريطة 

 التقيد بالتعليمات التي تحددها الوزارة.
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يسما ألصحاب األماكن المرخصة لمح ت بيع نباتات اليينة استيراد ااتياجاتهم من  . ج

  زهار القطف ونباتات اليينة الداخلية.
ألصحاب المشاتل المرخصة والميارعين والمفسسات والشركات اليراعية  يسما د. 

باستيراد  شتال الفراولة بموجب إذن مسبئ من الوزارة، على  ن تاضع األشتال 

 لفحو  وقوانين الحجر النباتي وتسلم بموجب  ذن تسليم من الوزارة. 
 

 ستوردة ألمراض البيع المواصفات الواجب توفرها في الغراس المثمرة الم (:33المادة )

  و ا كثار والمنتجة محلياً والمعدة للبيع:
 يجب  ن تكون الغراس المثمرة ذات مجموعة جذرية سليمة ومتفرعة جيداً. .  
يجب  ن تكاون الغاراس ذات مجماوع خضارق وجاذرق جياد وميار جافاة وخالياة مان  .ب 

 اآلفات اليراعية واسب تعليمات الحجر النباتي.

 لطعااام ماااع األصااال بشاااكل جياااد وخالياااة مااان ا نتفاخاااات يجاااب  ن يكاااون التحاااام ا . ج

مير الطبيعية في الغراس المثمرة، و  ن ال يقل ارتفااع الطعام عان منطقاة التااج عان 

 سم. (20)

يجب إبراز النوع والصانف واألصال علاى بطاقاات ال تتا ثر بالرطوباة مان بلاد المنشا   . د

 والمنتجة محلياً. و ن تكون مثبتة على كل ربطة من الغراس المثمرة المستوردة

يشترط عند استيراد مراس األنواع متساقطة األورا  سلتا )بدون طوبارة(  ن تكون  . ه

 جذورها نظيفة وسليمة وخالية من األتربة الطبيعية.

يشترط عند استيراد ماراس األناواع دائماة الاضارة  ن تكاون ميروعاة  و محفوواة  . و

ها ميروعة في تربة طبيعية ضمن بيتموس  و بيراليت  و كمبوست وال يسما بإدخال

  و سماد عضوق طبيعي  و كليهما.

يلتيم المستورد بترتيب الغراس واألشتال في السيارة الناقلة وذلك بعمل ممر وسطي  . ز

 بها يسما بالمعاينة األولية لكافة الغراس.
 

 (:34المادة )
الية ( من هذه التعليمات يشترط إرفا  ا رس33إضافة إلى ما ورد في المادة رقم ) .  

 بالوثائئ التالية:
شهادة صحية نباتية  صلية  و صورة مصدقة عنها و/ و شهادة صحية نباتية  .1

 عادة التصدير سارية المفعول مع صورة عن الشهادة األصلية تبين خلو 

 األشتال والغراس من اآلفات الحجرية ومرض التدرن التاجي.
 شهادة منش   صلية  و صورة مصدقة عنها. .2
 األنواع واألصناع والكميات ومصدر النباتات المستوردة. فاتورة تبين .3
 رخصة االستيراد الممنواة من الوزارة. .4

 
 تاضع الغراس واألشتال و زهار القطف ونباتات اليينة لإلجراءات الحدودية التالية: . ب

 المعاينة الظاهرية األولية في المركي الحدودق األول. .1
ذ عينات عشاوائية ممثلاة لإلرساالية في اال التاليص عليها في هذا المركي تفخ .2

 بحياااث تكاااون العيناااات ممثلاااة للناااوع والصااانف وتكاااون العيناااة ماتاااارة مااان

اسب اجم ا رسالية وعلى  ن ال تقال عان  رباع ماراس لكال   (0.02–0.002) 

 نوع وترسل إلى ماتبرات الثروة النباتية في وزارة اليراعة.



2347 
 

 الجريدة الرسمية

ب تعهد عدلي بقيمة في اال ضرورة إخراجها من المركي يتم ذلك بموج .3

االرسالية يتعهد صاابها بعدم التصرع بها لحين وهور نتائج الفحص 

 المابرق.
في االة ماالفتها للتعليمات المعمول بها يعاد تصديرها  و تتلف وعلى نفقة  .4

 المستورد.
 

 (:  35المادة )
ً من االفات الحجرية الواردة في القائمة   ( A1)يجب  ن تكون ا رسالية خالية تماما

( فينطبئ عليها التعليمات A2واما باصو  االفات الحجرية الواردة في القائمة )

 النافذة في مديرية الوقاية وصحة النبات. 
 
 

 (:36المادة )
ً المعدة للبيع إذا كانت نسبة ا صابة  ترفض ا رسالية المستوردة  و المنتجة محليا

% عدا ما هو منصو  عليه (5)دة % ومنفر(7)باألمراض الفيروسية مجتمعة  كثر من 

 (.26المادة رقم ) في
 
 

 (:37المادة )
ترفع مديرية ماتبرات الثروة النباتية تقريرها إلى مديرية االنتاج النباتي والذق ينسب 

بدوره للوزير بإت ع األعداد المضبوطة المصابة وتتلف فور موافقة الوزير على ذلك، تحت 

 دون  ق تعويض.إشراع لجنة ا ت ع المكلفة و
 

 (:38المادة )
بالنسبة لفسائل النايل )مثمر وزينة( وقصب السكر يحظر استيرادها من الدول 

الموبوءة بآفة سوسة النايل الحمراء ويستثنى من ذلك الفسائل المنتجة بطريقة 

 سم وإرفاقها بشهادة تثبت ذلك. (50)اليراعة باألنسجة والتي ال يييد طولها عن 
 

 : ترخيص مشاتل االنتاج باألنسجة(39المادة )

 يشترط لترخيص مشاتل االنتاج باألنسجة ما يلي:
 ( ستة دونمات6ان تكون المسااة الفعلية للمشتل ) .  
 ن تكااون مسااجلة فااي وزارة الصااناعة والتجااارة ايااث تكااون اااادى ماياتهااا مشااتل  .ب 

 نباتااااات وشاااات ت األشااااجار ونباتااااات اليينااااه واليهااااور الحوليااااة إكثااااار النباتااااات 
 ( .13000) رقم

ً إلى نقابة المهندسين اليراعيين  . ج ً منتسبا ً زراعيا  ن يكون طالب الترخيص مهندسا
وااص ً على شهادة مياولة مهنة سارية المفعول و ن يكون متاصصاً في ا نتاج 
النباتي  و في وقاية النبات  و شعبة عامة  و  ق مهندس زراعي ب ق تاصص 

 و/ و تربية األشتال لمدة ال تقل عن ث ث سنوات شريطة  ن يكون قد مارس إنتاج
وإذا لم يكن طالب الترخيص مفه ً علمياً عليه  ن يتعاقد مع مهندس زراعي ضمن 

 الشروط والمفه ت المذكورة في هذه الفقرة.
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يستثنى من  اكام الفقرة )ج( من هذه المادة المهندس اليراعي الذق تجيي  نظمة  . د
يين مياولته للعمل في اال تقاعده، على  ن تنطبئ عليه نقابة المهندسين اليراع

 الشروط المشار إليها في الفقرة )ج(.
يجب  ن يكون المهندس اليراعي المشرع على  ق من المنشآت متفرماً للعمل في  . ه

 منش ة واادة  و فروعها إذا كانت تحمل نفس االسم ولنفس المالك.
معاهد اليراعية بابرة عملية ال تقل يجوز ترخيص مشتل انتاج باألنسجة لاريجي ال . و

عن ث ث سنوات، وخريجي الشهادة الثانوية اليراعية بابرة عملية ال تقل عن 
على  ن يكون هو المالك وال يحئ له ا شراع على منشآت  خرى  ،خمس سنوات
 مملوكة لغيره.

 

  (:40المادة )

 جة )مبنى ماتبر(:يجب توفر الشروط الفنية التالية لترخيص مشتل االنتاج باالنس
  . مرفااة التحضااير: )مرفااة لتحضااير الوسااط الغااذائي وتحضااير األجااياء النباتياااة( 

 تحتوق على:
 .  .AUTOCLAVEجهاز التعقيم الباارق .1
 فيتامينات. ،هرمونات ، م   ،خيانة تحتوق على الكيماويات .2
 ث جة مع فريير. .3
 جهاز تقطير الماء. .4
 زجاجيات ) نابيب و/ و مرطبانات(. .5
 والغرام(. ،زين اساسة ) جياء من ملغمموا .6
 جهاز التحريك. .7
 ميكروسكوب. .8
 .pH meter جهاز .9
 جهاز صب الوسط الغذائي في األنابيب. .10

  
 مرفة اليراعة  و النقل ) هم مرفة( وتحتوق على: . ب

وهو جهاز )الكبينة الهوائية(  Laminar flow  جهية التعقيم الهوائي .1

لحشرات والميكروبات ومعقم يحتوق على فلتر رقيئ ال يسما بمرور ا

 % لوجود ماز التعقيم.(100)
 جهاز شفط )شفط الروائا(. .2
 . مكيف .3

  
مرفة الحاضنات وتحتوق على: رفوع تحمل مرطبانات اليراعة محددة  . ج

 الرطوبة وا ضاءة والتهوية ومكيفة.
 مرفة صيانة.  . د

 مستودعات.   هـ. 
 . طاولة اجتماعات ،امام ،استرااة   و. 

 قلمة ويحتوق على بيت ب ستيكي و رض المشتل مفروشة بطبقة من مشتل ز.    

سم لعيل التربة وفوقها صناديئ بوليستر وفوقها  (20)الرمل بسماكة 

 صواني األشتال ومغطى بالب ستيك لحفظ الحرارة والرطوبة.
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  (:41المادة )

النايل  يجب في اال اكثار النايل باالنسجة ان تكون من امهات خالية من افة سوسة

الهندية الحمراء ومراقبة ولها سجل متابعة بماتبر سوسة النايل ويجب توفير جهاز 

 الكشف عن سوسة النايل

 
 

  (:42المادة )
يجب وضع الفتات  و ملصقات واضحة على مقاطع المشتل تبين  سماء األنواع واألصناع 

 واألصول لبساتين االمهات واالشتال المنتجة والمتداولة.
 
 

   (:43ة )الماد
( من 22و 21لغايات ترخيص وتجديد ترخيص مشتل االنتاج باألنسجة تطبئ ااكام المادة )

 هذه التعليمات
 

 (:44المادة )
 ترخيص واعتماد مشاتل انتاج فسائل النايل  خالية من اشرة سوسة النايل الهندية  

 الحمراء :
 اتل النايل :المواصفات الفنية لفسائل ورواكيب  النايل في مشالشروط و  .  

  ن يتم فصل الفسائل خ ل شهر كانون األول وكانون الثاني من كل عام . .1
 ن تكون الفسيلة المراد فصلها من شجرة سليمة وخالية من  ية  عراض آلفات  .2

 النايل .
  ن اليييد  عمر الفسيلة عن ث ث سنوات  . .3
 كغم . (35 -15)  ن يكون معدل وزن الفسيلة من .4

 
 يذية  الااصة بفسائل ورواكيب النايل بعد  فصلها : ا جراءات التنف . ب

  ن يتم تغطيس الفسيلة بمبيد فطرق واشرق جهازق . .1
 ن يتم رش منطقة الفصل للشجرة  األم بمبيد اشرق وإم   مكان الفصل ب ق  .2

 ااجي فيييائي .
 ساعة من تاريخ الفصل . (24)يتم نقل الفسائل إلى موقع المشتل خ ل  .3
 اء الفسائل من قبل صااب المشتل بموجب فواتير رسمية. ان يتم بيع وشر .4
 ن تتم عملية المراقبة الدورية الشهرية للمشاتل المرخصة من قبل مديرية  .5

اليراعة المعنية للت كد من س مة الفسائل وا جراءات المتبعة في المشتل 

  لضمان خلوها من سوسة النايل و ية آفات آخرى .
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 (:45المادة )

 واصفات الفنية للمشاتل المرخصة لبيع فسائل النايل كما يلي:تكون الم .  
 م .  (2,8)ان  ال يقل ارتفاع هيكل المشتل عن  .1
  ن يكون محكم التغطية بشبك معدني مجلفن ذات فتحات دقيقة ، جيد التهوية  .2

 وال يسما بدخول الحشرة .
 .   Double Door System ن  يكون باب المشتل ذا نظام ميدوج  .3
 ون التشتيل داخل  كياس ب ستيكية خاصة بتشتيل فسائل النايل . ن يك .4
 ن تكون اليراعة على خطوط ميدوجة فيها ممرات تسما بسهولة الحركة للكشف  .5

 والادمة والمراقبة .
 سم   و بطبقة ب ستيكية بيضاء  (10) ن تكون  رضية المشتل إسمنتية بإرتفاع  .6

 ميكرون . (50)ال تقل سماكتها عن 
 نظام الرق بالتنقيط في المشتل . اتباع .7

 
 تكون ا جراءات التنفيذية  الااصة بالمشاتل المرخصة لبيع فسائل النايل كما يلي : . ب

 ترصاااايص  بطاقااااة  البيااااان التااااي تحتااااوق علااااى المعلومااااات األساسااااية ) الصاااانف   .1

تاريخ اليراعة او التشتيل ، المصدر رقم القطعة والحوض ( على كل فسيلة مان قبال 

 اليراعة المعنية بعد نقلها إلى المشتل . مديرية
يلتيم المشتل القيام ببرنامج الرش الوقائي للفسائل لمنع ا صابة بسوسة النايل  .2

 الحمراء وتوثيئ ا جراءات ضمن سج ت المشتل . 
 دونم .  (3)مصيدة /  (2)وضع مصائد ا لكتراب داخل المشتل للمراقبة  بمعدل  .3
ل لتطبيئ إجراءات الحجر اليراعي من اجل المراقبة يتم وضع الفسائل في المشت .4

وضمان خلوها من اشرة سوسة النايل لمدة ستة اشهر مع إستمرار عملية 

 المراقبة من قبل مديرية اليراعة المعنية خ ل هذه الفترة .
 

 (:46المادة )

تكون ا جراءات المطبقة في اال وجود اشرة كاملة من سوسة  النايل داخل  .  

 ما يلي : المشتل ك
إذا تم التقاط اشرة كاملة في المصائد يتم الفحص الكامل  لجميع الفسائل  .1

 . )الشتلة(  في المشتل  والت كد من عدم إصابتها 
 . رش المشتل كام ً بالمبيدات الحشرية المناسبة  .2
إعادة الكشف على جميع األشتال مرة  خرى بعد  سبوعين من الرش للت كد من  .3

 صابة .خلو المشتل من ا 
يتم وقف البيع من المشتل اتى يتم الت كد من خلو المشتل من ا صابة خ ل  .4

 فترة شهر من إلتقاط الحشرة .
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في اال وجود إصابة بسوسة النايل على الفسائل داخل المشتل يتم اتااذ األجراءات  . ب

 التالية: 
 يتم إت ع الفسائل المصابة فوراً .   .1
من هذه المادة مع تمديد  ) (تفصيلها في الفقرة يتم تطبيئ ا جراءات الواردة   .2

 كتشاع ا صابة  .افترة الحجر اليراعي لمدة ستة  شهر اخرى من تاريخ 
 

 (:47المادة )

فة سوسة النايل الهندية آيجب في اال اكثار النايل ان تكون الفسائل من امهات خالية من 

ويجب توفير جهاز الكشف عن  الحمراء ومراقبة ولها سجل متابعة بماتبر سوسة النايل

 . سوسة النايل
 

 
 (:48المادة )

لغايات ترخيص وتجديد ترخيص مشاتل انتاج فسائل النايل  خالية من اشرة سوسة النايل 

 . ( من هذه التعليمات22و  21الهندية الحمراء تطبئ ااكام المادة )
 

 (: ترخيص المشاتل االنتاجية لغاية التصدير49المادة )

 لمشاتل االنتاجية لغاية التصدير كما يلي:رخيص اتشروط  .  
  ن يكون مرخص كمشتل انتاجي اسب هذه التعليمات. .1
يجب على المشتل  ن يحتفظ بسج ت ألنواع و صناع األمهات وعددها في  .2

 المشتل.
يجب اع م المعنيين في مديرية اليراعة قبل البدء ب ق عملية زراعية ليتم  .3

 ا شراع عليها من قبل المديرية.
يجب توثيئ عدد األشتال من كل صنف واألصل المطعم عليه و جميع العمليات  .4

اليراعية من بداية العناية باألمهات ولغاية ا نتهاء من االكثار ضمن سجل 

مكربن يتم التوقيع عليه من قبل المعنيين في المديرية والمهندس المشرع في 

 ديرية المعنية بكل زيارة.المشتل بحيث يتم االاتفاو في النساة األصلية في الم
تحديد الطاقة االنتاجية من العقل والمطاعيم من كل صنف من األمهات من خ ل  .5

 المعنيين بالمديرية.
اجراء الفحوصات الفيروسية والفطرية والبكتيرية لبساتين األمهات قبل  خذ  .6

 العقل منها واألشتال المنتجة على  ن يتم تحديدها من قبل صحة النبات.
 فحوصات  مراض التربة لتربة بساتين األمهات وتربة األشتال. اجراء .7
الفقرة يتم  خذ العينات من خ ل  همن هذ (7)و  (6)فيما ياص البندين  .8

الماتصين في المديرية المعنية ومندوب ماتبرات صحة النبات وتوثيئ النتائج 

 في المديرية والمشتل.
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صول على اعتماد تصدير عمل جدول زمني لييارة المشاتل التي ترمب بالح .9

 األشتال.
 وضع بطاقة بيان على كل شتلة منتجة في المشتل تحتوق على ما يلي: .10

 اسم النوع والصنف. .  
 الفحوصات البكتيرية والفيروسية والفطرية. .ب 
 طريقة االكثار. .ج 
 نوع التربة المستادمة ليراعة األشتال. .د 
 اسم األصل المطعم عليه.هـ.                     

 خ اليراعة.تاريو.    
 تاريخ التطعيم..    ز 
 الرقم التسلسلي. .             

 وذلك لغايات التصدير  رقم رخصة المشتل المرخص الصادرة من وزارة اليراعة   .11
( والمطاعيم سواء ) للبذور، العقلوجود نظام تتبع لرشتال المنتجة في المشتل  .12

 واسادام الترميي االلكتروني لرشتال المصدرة.
مابرية للت كد من خلو األشتال من اآلفات الحجرية ومن اآلفات التي  فحوصات .13

 تتطلبها اللوائا من الدول المصدر لها.
 مواصفات األشتال المعدة للتصدير. .14

 ن تكون جميع الشت ت المنتجة ميروعة من البذرة إلى الشتلة المعدة  .  

الية للتصدير قد زرعت في ) وسط زراعي ، وبيئة ، ومياه رق ( نظيفة خ

 من المسببات المرضية وفطريات التربة والنيماتودا.
  ن تكون الشت ت اسب النوع والصنف مطعمة على األصل المناسب  .ب 

 الموصى به.
سم ( من سطا 30-25 ال يقل ارتفاع منطقة التطعيم على األصل عن )  .ج 

 التربة.
 سم ( فو  منطقة التطعيم في الشت ت50 ال يقل طول الطعم النامي عن )  .د 

 المعدة للتصدير.
سم( فو  50سم ( وعلى مسافة )1.  ن تكون الشت ت ذات قطر ال يقل عن ) هـ

سم( من سطا 100إلى  80منطقة التطعيم، وال يقل طول الشتلة عن )

 التربة.
و.   ن تكون الشت ت ذات سا  رئيسية واادة فقط خارجة من منطقة التطعيم، 

سم( من منطقة 50يقل عن ) ويفضل  ن يكون التفري  على ارتفاع ال

التطعيم، وعدد األفرع الجانبية ال يقل عن ث ثة  فرع رئيسية موزعة 

 توزيعاً منتظماً على السا  وليست نامية من نقطة واادة.
ً في مادة  ز.   ن تكون شت ت الحمضيات المعدة للتصدير ميروعة مسبقا

اليراعي  و خليط  البيتموس المعقمة المعروفة دولياً،  و مادة البيراليت

 سم( وارتفاع 40إلى  10) بينهما في  كياس ب ستيكية مناسبة بقطر

سم( مع مراعاة الثقوب من األسفل لتصريف اليائد من الماء 40إلى 35)

 و ن تكون خالية من الحشائل واألبصال والرييومات.
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 ( لكل شتلة PVC . عمل دعامة من الايرزان  و الب ستيك المقوى  و الـ ) 

 تثبت عليه بشريط التثبيت الب ستيكي.
 من  (10ط. يعلئ على كل شتلة معتمدة البطاقة المذكورة في البند  رقم )

 هذه الفقرة.
ق.  ن تكون الشت ت مير جافة  و ذابلة وال تظهر عليها  عراض نقص 

ً من اآلفات الحجرية واآلفات   العناصر المغذية و ن تكون خالية تماما

 ضعة للوائا.مير الحجرية الاا
 

 :الحمضيات اشتالب. الشروط الااصة بتصدير 

و عداد الشت ت   المنش إرفا  شهادة صحية نباتية وفئ النموذج الدولي وشهادة بلد  .1

واألصناع واألصول المطعمة عليها المعتمدة والاالية من اآلفات بعد إجراء الفحوصات 

 تالية:ال زمة، والت كد من خلو الشت ت من األمراض ال

 اسم المرض
 Citrus Tristeza Disease مرض التدهور السريع في الحمضيات

 Citrus Psorosis  Disease مرض قوباء الحمضيات
 Citrus Cristacortis  Disease مرض تنقر خشب سا  الحمضيات)النارنج(

 Citrus Cachxia (Xyloprosis) Disease مرض تلون وتنقر خشب التانجلو
 Citrus Exocortis Disease ئ قلف الترايفولياتامرض تشق

 Citrus Greening (H L B) Disease مرض اخضرار الحمضيات
 Citrus Stubborn Disease مرض قلة نمو واثمار الحمضيات

  

 .إرفا  شهادة االعتماد للمشاتل الصادرة من وزارة اليراعة  .2

  داً يكتب عليها باط واضا وثابت ن يعلئ على كل شتلة معتمدة بطاقة مثبتة جي .3

رقم شهادة االعتماد،اسم النوع،األصل،تاريخ ا نتاج يشمل تاريخ التطعيم وتاريخ زراعة )

 األصول، الرقم التسلسلي (.

 المواصفات والشروط الفنية والقياسية لشت ت الحمضيات المعتمدة والمعدة للتصدير: .4

بذور ، براعم الطعم، عقل،  ق م، ترقيد هوائي (  .  جميع المواد المستادمة في ا كثار) 

يجب  ن يتم الحصول عليها من مصادر معتمدة ) خالية من األمراض الفيروسية وشبه 

 الفيروسية وميرها من اآلفات (
ب.   ن تكون جميع الشت ت المنتجة ميروعة من البذرة إلى الشتلة المعدة للتصدير قد 

ومياه رق ( نظيفة خالية من المسببات المرضية زرعت في ) وسط زراعي، وبيئة، 

 وفطريات التربة والنيماتودا.
 ج.   ن تكون الشت ت اسب النوع والصنف مطعمة على األصل المناسب الموصي به.

 سم ( من سطا التربة.30-25د.   ال يقل ارتفاع منطقة التطعيم على األصل عن ) 
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فو  منطقة التطعيم في الشت ت المعدة  سم (50.  ال يقل طول الطعم النامي عن ) هـ

 للتصدير.
سم ( فو  منطقة 50سم ( وعلى مسافة ) 1و.   ن تكون الشت ت ذات قطر ال يقل عن ) 

 سم ( من سطا التربة.100إلى  80التطعيم، وال يقل طول الشتلة عن ) 
فضل ز.   ن تكون الشت ت ذات سا  رئيسية واادة فقط خارجة من منطقة التطعيم، وي

سم ( من منطقة التطعيم، وعدد األفرع 50 ن يكون التفري  على ارتفاع ال يقل عن ) 

ً على السا  وليست  ً منتظما الجانبية ال يقل عن ث ثة  فرع رئيسية موزعة توزيعا

 نامية من نقطة واادة.

 
ً في مادة البيتموس   .   ن تكون شت ت الحمضيات المعدة للتصدير ميروعة مسبقا

المعروفة دولياً،  و مادة البيراليت اليراعي  و خليط بينهما في  كياس  ة المعقم

سم ( مع مراعاة 40إلى 35سم ( وارتفاع )40إلى  10ب ستيكية مناسبة بقطر ) 

الثقوب من األسفل لتصريف اليائد من الماء، و ن تكون خالية من الحشائل 

 واألبصال والرييومات.
( لكل شتلة تثبت عليه  PVCالب ستيك المقوى  و الـ )  ط.  عمل دعامة من الايرزان  و

 بشريط التثبيت الب ستيكي.
 ( الفقرة رقم )( من 10البند رقم )ق.  يعلئ على كل شتلة معتمدة البطاقة المذكورة في 

 .من هذه المادة
ك.   ن تكون الشت ت مير جافة  و ذابلة وال تظهر عليها  عراض نقص العناصر المغذية 

 تكون خالية تماماً من اآلفات الحجرية واآلفات مير الحجرية الااضعة للوائا. و ن
 

 الهيدروبونيك( ومنشآت االستنبات)الباب الاامس: ترخيص ميارع اليراعة المائية 
 

 (:50المادة )
 )الهيدروبونيك( توفر الشروط التالية: يشترط في ترخيص منشآت اليراعة المائية

 .  دونم (3,4)عة عن ان ال تقل مسااة المير .  
ان تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة  بحيث تكون  اد ماياتها اليراعة  .ب 

 (.011302المتطورة للاضروات والبطيايات والجذور والدرنات )
 ( من هذه التعليمات.6ااضار الوثائئ المنصو  عليها بالمادة رقم ) .ج 
 تقاااااال عاااااان   ن تكااااااون مسااااااااة البياااااات المحمااااااي  و البيااااااوت المحميااااااة ال .د 

 .امربع امتر (450)

 .وجود ااواض لليراعة  . ه

 .  وجود نظام للرق لنظام اليراعة بدون تربة . و

 وجود خيان لتجميع الماء والعناصر الغذائية سواء للرق او لحفظ الراجع من    . ز

 عملية الرق.
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 (:51المادة )
 يشترط في ترخيص منشآت االستنبات توفر الشروط التالية:

 دونم (3,4)الميرعة عن  ان ال تقل مسااة .  
ان تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة  بحيث تكون  اد ماياتها زراعة  .ب 

 (.011102الحبوب والبقوليات والبذور الييتية باستادام التقنيات الحديثة )

 متر مربع.  (100) ن تكون مسااة وادة االستنبات ال تقل عن  . ج

 .ومعيوال اومكيف ا ن يكون البناء مغلق . د

 رفوع. (5)ن يحتوق على  رفف معدنية على االقل   . ه

 ان تكون االرضية من مواد سهلة التنظيف مع وجود مجرى ومصرع للماء. . و

 ان تتوفر افرة للتالص من الماء او تكون المياه المصروفة مربوطة على  . ز

 .  شبكة رق
 

 (:52المادة )
المنصو  عليها  يقدم طلب الترخيص الى مديرية اليراعة المعنية مرفقا بالوثائئ

( لترخيص 50( من هذه التعليمات وتحقيئ الشروط الواردة في المادة )6بالمادة رقم )

 ( لترخيص المستنبتات. 51والمادة ) ةميارع المائيال
 

 (:53المادة )
عند استكمال الوثائئ المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في  .  

المعرض والت كد من توفر الشروط مديرية اليراعة بالكشف على المشتل او 

( لمنشآت 51( لميارع اليراعة بدون تربة والمادة )50الواردة في المادة )

االستنبات وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المسااات المستغلة والعمال 

 . اليراعيين العاملين لدى المنش ة وارقامهم الوطنية وميرها من البيانات
لترخيص يصدر مدير اليراعة شهادة ترخيص بناء على تنسيب من لجنة ا .ب 

ميرعة اليراعة بدون تربة او منش ة االستنبات سارية المفعول لمدة خمس 

 سنوات من تاريخ ا صدار.

 يجب تجديد رخصة ميرعة اليراعة بدون تربة او منش ة االستنبات قبل نهاية  . ج

 شهر آذار من السنة التي تلي السنة الاامسة.

خصة على النموذج المعتمد ومرفقا به الوثائئ الواردة في يقدم طلب تجديد الر . د

( لمنشآت االستنبات من 51( لميارع اليراعة بدون تربة والمادة )50المادة )

 هذه التعليمات.

تقوم لجنة الترخيص في مديرية اليراعة بالكشف على ميرعة اليراعة بدون  . ه

من المسااات المستغلة تربة او منش ة االستنبات وإعداد تقرير بواقع الحال يتض

والعمال اليراعيين العاملين لدى المنش ة وارقامهم الوطنية وميرها من 

 .  البيانات

بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير اليراعة قرارا بتجديد رخصة  . و

 ميرعة اليراعة بدون تربة او منش ة االستنبات لمدة خمس سنوات.
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 ارب النباتية وشركات البحث التجريبيالباب السادس: ترخيص محطات التج
 

 (:54المادة )
يشترط لترخيص محطات التجارب النباتية وشركات البحث التجريبي ان تتوفر الشروط 

 التالية:
ان تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومن ماياتها  البحث والتطوير  .  

 .  ( 721000التجريبي في مجال العلوم الطبية والطبيعية والهندسة رقم )
 مهندس زراعي مسفول تاصص انتاج نباتي او وقاية نباتية او شعبة عامة. .ب 

 .  دونم (3,4)ان ال تقل مسااة المحطة عن  . ج

 مصدر مناسب لمياه الرق. . د

 سياج يحيط بكامل القطعة . . ه

 ( . 2)بيوت محمية عدد  . و

 مبنى يحتوق على مكاتب للشركة. . ز

يجار صالا لمدة سنة على ااضار سند تسجيل وماطط اراضي اديثين وعقد ا . ح

 . االقل اذا كانت االرض مستاجرة  

 .  عن المحطة عقد ايجار او سند تسجيل لمكتب  الشركة في اال كان منفص  . ط
 

 (:55المادة )
يقدم طلب الترخيص الى مديرية اليراعة المعنية مرفقا بالوثائئ المنصو  عليها 

 (. 54ط الواردة في المادة )( من هذه التعليمات وتحقيئ الشرو6بالمادة رقم )
 
 

 (:56المادة )
عند استكمال الوثائئ المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في  .  

مديرية اليراعة بالكشف على محطة التجارب النباتية وشركة البحث التجريبي 

( لمحطة التجارب النباتية 54والت كد من توفر الشروط الواردة في المادة )

التجريبي وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المسااات المستغلة  وشركة البحث

 والعمال اليراعيين العاملين لدى المنش ة وارقامهم الوطنية وميرها من البيانات
بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير اليراعة شهادة ترخيص  .ب 

خمس  محطة التجارب النباتية وشركة البحث التجريبي سارية المفعول لمدة

 سنوات من تاريخ ا صدار.

يجب تجديد رخصة محطة التجارب النباتية وشركة البحث التجريبي قبل نهاية  . ج

 السنة التي تلي السنة الاامسة.  منشهر آذار 

يقدم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعتمد ومرفقا به الوثائئ الواردة في  . د

 ( من هذه التعليمات.6المادة )
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ص في مديرية اليراعة بالكشف على محطة التجارب النباتية تقوم لجنة الترخي . ه

وشركة البحث التجريبي وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المسااات المستغلة 

والعمال اليراعيين العاملين لدى المنش ة وارقامهم الوطنية وميرها من 

 .  البيانات

ديد رخصة بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير اليراعة قرارا بتج . و

 محطة التجارب النباتية وشركة البحث التجريبي لمدة خمس سنوات. 
 

 الباب السابع: ترخيص مكاتب الادمات اليراعية وتنسيئ الحدائئ
 

 (:57المادة )
 يشترط لترخيص مكاتب الادمات اليراعية وتنسيئ الحدائئ ان تتوفر الشروط التالية:

ة ومن ماياتها  تقديم الادمات ان تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجار .  

اليراعية )اعداد األراضي، الرش ومكافحة اآلفات اليراعية، والتقليم والحصاد 

 .  ( 016101للمحاصيل( رقم )
وفي اال كان من املة تاصصات الدبلوم عليه  ازراعي ا ن يكون المالك مهندس .ب 

 حدائئ.ااضار خبرة ال تقل عن سنة في مجال الادمات اليراعية وتنسيئ ال
 وجود مكتب مرخص من  مانة عمان  و البلديات على  ن يحتوق على ما يلي: .ج 

 وجود مرافئ صحية. -1
 .  وجود مسااة كافية لتايين األدوات والعدد المستادمة في العمل -2

ااضار سند تسجيل وماطط اراضي اديثين وعقد ايجار صالا لمدة سنة على االقل  . د

   ا . اذا كان المكتب مستاجر
 

 (:58) المادة
يقدم طلب الترخيص الى مديرية اليراعة المعنية مرفقا بالوثائئ المنصو  عليها 

 (. 57( من هذه التعليمات وتحقيئ الشروط الواردة في المادة )6بالمادة رقم )
 

 (:59المادة )
عند استكمال الوثائئ المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في مديرية  .  

مكتب الادمات اليراعية وتنسيئ الحدائئ والت كد من توفر  اليراعة بالكشف على

( وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المسااات 57الشروط الواردة في المادة )

المستغلة والعمال اليراعيين العاملين لدى المنش ة وارقامهم الوطنية وميرها من 

 .  البيانات
شاهادة تارخيص مكتاب  بناء على تنسايب مان لجناة التارخيص يصادر مادير اليراعاة . ب

 الاااادمات اليراعياااة وتنسااايئ الحااادائئ ساااارية المفعاااول لمااادة خماااس سااانوات مااان 

 تاريخ ا صدار.
يجب تجديد رخصة مكتب الادمات اليراعية وتنسيئ الحدائئ قبل نهاية شهر آذار  . ج

 السنة التي تلي السنة الاامسة.  من
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لوثائئ الواردة في المادة يقدم طلب تجديد الرخصة على النموذج المعتمد ومرفقا به ا . د

 ( من هذه التعليمات.6)
تقوم لجنة الترخيص في مديرية اليراعة بالكشف على مكتب الادمات اليراعية هـ. 

وتنسيئ الحدائئ وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المسااات المستغلة والعمال 

 . اتاليراعيين العاملين لدى المنش ة وارقامهم الوطنية وميرها من البيان
بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير اليراعة قرارا بتجديد رخصة و.  

 مكتب الادمات اليراعية وتنسيئ الحدائئ لمدة خمس سنوات. 
 

 الباب الثامن: ترخيص الميارع المروية من المياه المعالجة
 

 (:60المادة )
 يشترط في ترخيص المنشآت اليراعية توفر الشروط التالية:

ون مفسسة او شركة مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين ومن ان تك .  

ماياتها زراعة المحاصيل واشجار الفاكهة واالشجار الحرجية المنصو  عليها 

في تعليمات وشروط استعمال المياه العادمة والمعالجة والمياه المالحة والمياه 

 المسوس ل ستادامات اليراعية.
 .  دونم (4)عن ان ال تقل مسااة الميرعة  .ب 

ااضار سند تسجيل وماطط اراضي اديثين وعقد ايجار اذا كانت االرض  . ج

 .  مست جرة

صورة عن اتفاقية المياه مع وزارة المياه والرق تبين كمية المياه المتعاقد  . د

 عليها.
 تحديد االنواع الميروعة واسب ما ورد في هذا الباب.هـ.       
ميرعة واالط ع على سج ت الميرعة ومعاينة للجان التفتيل الحئ بييارة الو.     

 الميروعة على المياه المعالجة.اليراعات 
 

  ( :61المادة )

عند استادام المياه العادمة المعالجة )المستصلحة( في الرق يجب التقيد بالشروط 

 والمتطلبات التالية: 

 
 اتباع  سلوب الممارسات اليراعية الجيدة . .  
 مطاعيم )الشلل، الانا ، الكياز( للعاملين.  خذ المطاعيم الضرورية مثل .ب 
 يجب استادام الملل لمنع م مسة الثمار لررض عند جني المحصول. .ج 
يجب  ن يحتوق نظام الرق بالتنقيط على نظام فلترة رملي وشبكي يتناسب مع  .د 

المسااة الميروعة على  ن يستبدل رمل الفلتر الرملي مرة كل موسم و ن 

ة كل رية و ن يتم تنظيف الفلتر الرملي مرة في اليوم ينظف الفلتر الشبكي مر

 على األقل.
يجب  ن تكون  نابيب الرق ذات لون  رجواني مغاير للون األنابيب العادية هـ.    

 )األسود( والتي تستادم في رق الميارع التي تروى بالمياه العذبة .
الميارع التي يجب  ن تستادم محابس ذات لون مغاير لتلك التي تستادم في و. 

 تروى بالماء العذب. 
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يجب  ن توضع في الميرعة وفى  ماكن بارزة وعند المحابس إشارات تحذيرية تبين  . ز

 ن المياه المستادمة مياه عادمة معالجة )مستصلحة( ومير صالحة للشرب 

 والغسيل واالستحمام .
لجة يجب  ن يرتدق العاملون في الميارع التي تستادم المياه العادمة المعا .  

 )المستصلحة( فى الرق م بس واقية و اذية مطاطية عالية الساقين )الجيمة(.
تجنب م مسة المياه العادمة المعالجة في البرك  و في التربة المبلولة، ولبس  . ط

قفازات مطاطية)كفوع اليد( خ ل العمل لمنع م مسة العمال للمياه العادمة المعالجة 

 )المستصلحة(.

والتدخين  و الشرب وتناول األطعمة خ ل العمل بالمياه  تجنب م مسة الوجه . ي

 المستصلحة.
 مسل االيدق والوجه بالماء النظيف والصابون . . ك
 عدم استادام المياه المستصلحة ألمراض رش المبيدات . . ل
 تجنب م مسة الثمار للمياه المستصلحة  ثناء وبعد الحصاد. . م
 معقمة.تعقيم جميع الجرو  مهما صغرت وتغطيتها ب نسجة  . ن
 تبديل الثياب المبتلة بالمياه المستصلحة ب سرع وقت ممكن. . س
( ميكرون وبلون داكن مغاير 50يجب  ن يستادم الملل اليراعي بسماكة  كثر من )ع.  

للون األسود المستادم عادة في الميارع التي تروى بالماء العذب و ن ال يعاد 

 نابيب الرق تحت الملل  استادام هذا الملل في الميارع مرة  خرى و ن توضع

 وفى منتصفه.
يجب فحص نظام الرق بانتظام وإص   األعطال الموجودة لمنع تسرب المياه في  . ع

 األماكن المنافضة للمحافظة على البيئة والس مة العامة.
 في اال استادام برك لغايات تجميع المياه العادمة )المستصلحة( في الميارع يجب .   

وفى مواقع بارزة وبشكل واضا إشارات تحذيرية تبين فيها   ن توضع على البركة

  ن المياه الموجودة هي مياه عادمة معالجة .
 يمنع استادام هذه المياه ألمراض السبااة  و الغسيل  و االستحمام  و مسيل .   

 الاضار والفواكه والعبوات اليراعية .
 ذ المياه الى التربة . ن تكون هذه البرك مبطنة بمواد تمنع نفا  . ر       

يجاااب علاااى المااايارعين القياااام بتشاااييك البااارك الااصاااة بتجمياااع الميااااه العادماااة    . ش

 )المستصلحة(.
 

 (:62المادة )
يحضر استادام المياه المعالجة في الميارع التي تستادم مياه الينابيع او المياه الجوفية 

ي تجرق فيها المياه المعالجة  وخاصة الميارع التي تقع على محاذاة او جانبي االودية الت

وعلى اصحاب هذه الميارع تقديم تعهد عدلي بعدم استادام المياه المعالجة في رق 

 المحاصيل الممنوع ريها وفقا لهذه التعليمات.
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 (:63المادة )
ال يساااما باساااتادام ميااااه الصااارع الصاااحي اال بعاااد معالجتهاااا وتوافقهاااا ماااع المواصااافتين 

 القياسيتين التاليتين:
)المنيليااة( تحكمهااا وتطباائ عليهااا المواصاافة  مياااه الصاارع الصااحي المستصاالحة .  

 ( وتعدي تها.893/2021القياسية األردنية   رقم )
المياه العادمة الاارجة من المصانع تحكمها وتطبئ عليها المواصفة القياسية  .ب 

 ( وتعدي تها .202/2007األردنية رقم )
 

 (:64المادة )
 ادام المياه العادمة المعالجة )المستصلحة(  في الحاالت التالية: يمنع منعًا باتًا است

 في رق الاضروات سواء المطبوخة او التي تفكل نيئة . .  
في مسل الاضروات و الفواكه  و عبواتها  و السيارات التي تنقل هذه  .ب 

 الاضروات بالمياه العادمة المعالجة )المستصلحة( .
لميروعات باستثناء م عب الجولف استادام نظام الرق بالرشاشات لرق ا .ج 

مشاتل األشتال الحرجية، األشتال المثمرة و شتال الاضروات، وعند استادام 

الرشاشات يجب  ن يتم الرق لياالً وباستادام الرشاشات المتحركة ومير 

 المعرضة ل ستادام نهاراً .
 استادام الحقول التي تروى بالمياه العادمة )المستصلحة( كمراعي . .د 

 
 (:65لمادة )ا

يمنع إنشاء افر تجميع المياه بطريقة الترشيا بمحاذاة ارم السيل او األودية والمسايل 

 المائية التي تجرق فيها المياه العادمة المعالجة )المستصلحة( بمسافة  قل من 

 وتطبئ  على المياه داخل البركة مواصفة المياه المعالجة. اهوائي ا( متر50)
 

 (:66المادة )
وقف الرق بالمياه العادمة المعالجة  قبل  سبوعين من جني المحصول لرشجار يجب 

 المثمرة  مع استبعاد الثمار المتساقطة  والم مسة لررض.

 
 (:67المادة )

اليراعات والمحاصيل المسمو  بريها بمياه الصرع الصحي المستصلحة )المعالجة( اسب 

( 202/2007( ورقم )893/2021نية رقم )ما ورد في محددات المواصفات القياسية األرد

 وتتضمن ما يلي:
المحاصااايل الصاااناعية وهاااي المحاصااايل التاااي تساااتادم لغاياااات صاااناعية مثااال  شاااجار   .  

 األخشاب والييتون .
المحاصيل الحقلية وهي المحاصيل التي تيرع بمسااات واسعة وتحصد مرة واادة   . ب

 سنويًا وتتضمن :
 
 المحاصيل العلفية : -1

 ل التي تيرع من  جل الحصول على مجموعها الحيوق وهي المحاصي 

)السيقان واألورا ( الستادامها في تغذية الحيوان مثل البرسيم والذرة العلفية 

 والحشيشة السودانية والفصة واشيشة الراق والجلبان .
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 محاصيل الحبوب :  -2
وهي المحاصيل التي تيرع من  جل الحصول على ابوبها ذات المحتوى النشوق   

والتي تستادم في تغذية ا نسان والحيوان وتشمل القما والشعير والشوفان 

 والذرة الرفيعة )البيضاء( .

 
 محاصيل البذور البقولية : -3

وهي المحاصيل التي تيرع بقصد الحصول على بذورها بعد تجفيفها مثل العدس  

 والحلبة والترمس.

 
 محاصيل األلياع : -4

 صول على  ليافها مثل القطن والكتان .وهي المحاصيل التي تيرع بقصد الح

 
 محاصيل الييت :  -5

وهي المحاصيل التي تيرع بقصد استاراج الييت منها مثل السمسم وفول الصويا 

 والييتون.

 
 محاصيل السكر: -6

وهي المحاصيل التي تيرع بقصد الحصول على مادة السكر منها مثل الشمندر 

 السكرق وقصب السكر.

 
 األشجار المثمرة:  . ج
 مثل النايل، الرمان، اللوزيات والحمضيات .              

 األشجار الحرجية بماتلف  نواعها . . د
 المتنيهات والم عب وجوانب الطر  داخل المدن وخارجها  و المسطحات الاضراء .هـ.    

ورد القطف وهي الورود التي يتم قطفها وتداولها منفردة  و على شكل باقات  و  كاليل و.   

 اليينة  و الشم مثل الورد الجورق والقرنفل والجاردينا واالبصال وميرها .لغايات 
 مشاتل إنتاج مراس األشجار المثمرة والاضروات . . ز
 

 (:68المادة )
يقدم طلب الترخيص الى مديرية اليراعة المعنية مرفقا بالوثائئ المنصو  عليها 

 (. 60في المادة ) ( من هذه التعليمات وتحقيئ الشروط الواردة6بالمادة رقم )
 
 

 (:69المادة )
عند استكمال الوثائئ المطلوبة لعملية الترخيص تقوم لجنة الترخيص في  .  

مديرية اليراعة بالكشف على الميرعة المروية بالمياه المعالجة والت كد من 

( وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن 60توفر الشروط الواردة في المادة )

مال اليراعيين العاملين لدى المنش ة وارقامهم المسااات المستغلة والع

 .  الوطنية وميرها من البيانات
بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير اليراعة شهادة ترخيص  .ب 

الميرعة المروية على المياه المعالجة سارية المفعول لمدة سنة واادة 

 من العام. 31/12تنتهي في 
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المعتمد ومرفقا به الوثائئ الواردة يقدم طلب تجديد الرخصة على النموذج  .ج 

 ( من هذه التعليمات.60( والمادة )6في المادة )
تقوم لجنة الترخيص في مديرية اليراعة بالكشف على الميرعة المروية  .د 

على المياه المعالجة وإعداد تقرير بواقع الحال يتضمن المسااات المستغلة 

هم الوطنية وميرها من والعمال اليراعيين العاملين لدى المنش ة وارقام

 .  البيانات
بناء على تنسيب من لجنة الترخيص يصدر مدير اليراعة قرارا بتجديد هـ.    

 المياه المعالجة لمدة سنة واادة. علىرخصة الميرعة المروية 

 
 الباب التاسع: المحافظة على التربة اليراعية

 (:70المادة )
طئ اليراعية من ايث خصوبتها لغايات تنفيذ  اكام هذه التعليمات تصنف المنا

وص ايتها لليراعة واسبما هو مبيّن في خارطة استعماالت األراضي ونظام تنظيم 

 استعماالت األراضي وتعدي ته المقرة من مجلس الوزراء إلى ما يلي :
 ( .A راضي زراعية ويرمي لها بالرمي ) .  
 ( .Bاألراضي الريفية ويرمي لها بالرمي ) .ب 
 ( .Cويرمي لها بالرمي )األراضي الهامشية  .ج 
 ( .Dاألراضي الجافة الصحراوية ويرمي لها بالرمي ) .د 

  راضي الغابات )الحراج(.هـ.              
 

 (:71المادة )
يحظر تجريف  و نقل  و بيع  ق من  نواع األتربة اليراعية في المناطئ اليراعية 

لى التراخيص ال زمة ( من هذه التعليمات إال بعد الحصول ع70الواردة في المادة )

ً ل ستعماالت المصر  بها لتلك المناطئ الواردة في نظام استعماالت األراضي  ووفقا

 (13)النافذ وتعليمات اماية االراضي اليراعية الصادرة بموجب قانون اليراعة رقم 

 وتعدي ته. 2015لسنة 
 

 (:72المادة )
انت الحصول على موافقة على جميع الشركات والمفسسات واألفراد  و  ية جهة ك

( 70وزارة اليراعة قبل البدء ب ية نشاطات في األراضي اليراعية المحددة في المادة )

من هذه التعليمات لغايات ضبط عملية نقل التربة  و بيعها وتحديد مواقع افظ هذه 

 الكميات.
 
 

 (:73المادة )
 تالية لليراعة:على الميارعين التقيد باللوائا االرشادية مير االليامية ال

 الميول: .  
 . %(10)اليراعة المروية في المناطئ التي تقل نسبة الميل فيها عن  .1
اليراعة البعلية للمحاصيل الدائمة )االشجار المثمرة( في المناطئ التي تقل  .2

 .  %(40)نسبة الميل فيها عن 
اليراعة البعلية للمحاصيل الحولية مير الدائمة )الاضراوات والمحاصيل  .3

 .  %(10)ية( في المناطئ التي تقل نسبة الميل فيها عن الحقل
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 معدالت االمطار . ب
اليراعة البعلية للمحاصيل الدائمة )االشجار المثمرة( في المناطئ التي تييد  .1

 .  ملم (250) علىمعدالت االمطار فيها 
اليراعة البعلية للمحاصيل الحولية مير الدائمة )الاضراوات والمحاصيل  .2

 .  ملم (200) علىلمناطئ التي تييد معدالت االمطار فيها الحقلية(  في ا
 (:74المادة )

 على الميارعين تنفيذ تدابير افظ التربة التالية في ايازاتهم اليراعية:
 . درجة ( 15 – 8)تنفيذ الس سل الحجرية في الميول ما بين  .  
 درجة  ) 25- 15  (تنفيذ اله الت واالاواض الترابية في الميول ما بين .ب 

اذا كانت االرض ترابية و اذا كانت االرض ترابية واالاواض الحجرية 

 خفيفة او صارية.
 .درجة  ( 40 – 25)  تنفيذ االاواض الحجرية في الميول ما بين .ج 
تنفيذ ابار جمع المياه )نجاصة( او الارانات االرضية اسب طبيعة التربة  .د 

 وص بة الطبقات الصارية.
 
 

 اعة والجني وازالة مالفات الميرعةالباب العاشر: مواعيد الير

 
 (:75المادة )

 على الميارعين تجنب مواعيد اليراعة التالية:
زراعة المحاصيل والاضراوات الحساسة للصقيع في مواعيد اليراعة التي  .  

 تنمو فيها المحاصيل خ ل فترات الصقيع.
 . يعزراعة اشجار الفاكهة التي ال تتحمل الصقيع في المناطئ المعرضة للصق .ب 

 

 (:76المادة )
على الميارعين اتااذ التدابير التي تقلل من اثار الصقيع على ميروعاتهم مثل تركيب 

 المراو  وتوفير المواد القابلة ل شتعال ورق المحاصيل في اال توقع الصقيع.
 

 (:77المادة )
يجب على الميارعين التالص من بقايا محاصيل اليراعات السابقة ويفضل  .  

 ي.عرعي االمنام اذا كانت المالفات تصلا للربالسما  ب
يجب على الميارعين جمع بقايا المالفات الب ستيكية )كالملل وانابيب الرق( من  .ب 

و توفير اماكن ووسائل لجمع النفايات الاطرة كعبوات المبيدات  ارض الميرعة

 ومالفات التسميد في اليراعة بدون تربة.
الاطرة بالطر  االمنة واسب ما تنص عليه  على الميارعين التالص من النفايات .ج 

 التشريعات المتعلقة بذلك.
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 الباب الحادق عشر: ترخيص مكاتب الادمات اليراعية وتنسيئ الحدائئ

 
 (:78المادة )

 شروط ترخيص مكاتب الادمات اليراعية وتنسيئ الحدائئ.

قاااديم لااادى وزارة الصاااناعة والتجاااارة والتماااوين ااااادى ماياتاااه ت  ن يكاااون مساااج  .  

 الااادمات اليراعيااة ) اعااداد األرض ، تقلاايم تنساايئ الحاادائئ ، اصاااد المحاصاايل( 

 (01610 .) 
وفي اال كان من املة التاصصات الدبلوم عليه  ازراعي ا ن يكون المالك مهندس . ب

 ااضار خبرة ال تقل عن سنة في مجال الادمات اليراعية وتنسيئ الحدائئ.
 البلديات على  ن يحتوق على ما يلي:وجود مكتب مرخص من  مانة عمان  و  . ج

 وجود مرافئ صحية. -1
 وجود مسااة كافية لتايين األدوات والعدد المستادمة في العمل. -2

 

 الباب الثاني عشر:  اكام عامة

 

 (:79المادة )
يتم تثبيت كود تسلسل ترخيص الميارع وتسجيل الحيازات على شهادات الترخيص اسب 

 ية النباتية النافذ.تعليمات تسجيل الحيازات اليراع

 

 

 (:80المادة )
يجوز للمديريات الفنية اضافة  ق نشاط رئيسي  و فرعي باستادام الترميي ) كود ( يلي اخر 

 ترميي مستادم النشاط الفرعي او الرئيسي.
 

 (:81المادة )
( من 19كل من ياالف  اكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبة المنصو  عليها في المادة )  

 وتعدي ته. 2015( لسنة 13ن اليراعة رقم )قانو
 
 

 (:82المادة )
تلغى تعليمات ترخيص واستيراد وانتاج وتربية وعرض وتداول الغراس المثمرة 

والحرجية والرعوية واشتال الاضراوات واشتال النباتات الطبية والعطرية ومراس 

 .2016 ( لسنة43اشتال نباتات اليينة وازهار القطف وتعدي تها رقم )ز/

  

 وزيــــــــــر الـزراعـــة

 املهندس خالد احلنيفات

 


