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 الجريدة الرسمية

 2021( لسنة 7تعليمات رقم )ز/
 وتصنيعها وجتهيزها واستريادها واالجتار بها وتداوهلا تعليمات تسجيل املبيدات

 وتعديالته 2015( لسنة 13قانون الزراعة رقم )من ( 21ألحكام املادة ) باالستنادصادرة 
 

 الباب االول: التعريفات

 (1المادة )

تسمى هذه التعليمات )تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها واالتجار بها 

 ( ويعمل بها من تاريخ نفرها في الجريدة الرسمية. 2021اولها لسنة وتد

 (2المادة )

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

 والكلمات التالية المعاني المخصصة إزاءها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 وزارة الزراعة. : وزارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 وزير الزراعة. : رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوزي

مديرية الوقاية والصحة النباتية أو أ  مديرية يتقرر  : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمديري

 المهام المنصوص عليها في هذه التعليمات.تكليفها ب

 ر مديرية الوقاية والصحة النباتية.يمد : رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدي

 لجنة تسجيل المبيدات. : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللجن

 رئيس لجنة تسجيل المبيدات. : ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـالرئ

األردنية  المؤسسة في بلد المنفس خارج المملكة : الجهة الحكومية المختصة في بلد المنفس

المعنية بتسجيل المبيدات وإلغاء تسجيلها  الهاشمية

وإجازة استعمالها و/ أو تنظيم تصنيعها وتداولها بما 

لك ذالتجار المحلي في اد والتصدير وافي ذلك االستير

 البلد.

الوثيقة التي تصدرها الجهة المختصة في بلد المنفس  : ســــــــــــــــشهادة التسجيل في بلد المنف

المبينة بسن المبيد قد تم تسجيله لديها لحساب الفركة 

 الصانعة.

الوزارة للفركة المفو ة الوثيقة التي تصدرها  : لــــــــــــــــــــــــــــــــــــشهادة التسجي

 بتسجيل المبيد أو المصنعة أو المجهزة داخل األردن.
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الوثيقة التي تصدرها السلطة المختصة في دولة ما  : الـــــــــــــــــــــــــــــــــــشهادة االستعم

تؤكد فيها بسن المبيد مسموا باستخدامه وبيعه في 

 تلك الدولة.

الماااواد أو المستحضااارات التاااي تساااتعمل للوقاياااة مااان  : دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبي

 اآلفااااااات النباتيااااااة أو لمكافحااااااة أمااااااراغ النباتااااااات 

أو الحفااارات أو القاااوارغ أو الحفاااائش أو الكائناااات 

 األخاااااااارو الضااااااااارة بالنباتااااااااات وكااااااااذلك المااااااااواد 

أو المستحضرات التي تساتعمل فاي مكافحاة الحفارات 

 ة  بالصحة العامة والحفرات.الضار

المبيد الذ  يحظر استعماله إال بواسطة أصحاب  : الــــــــــــــــــــــــــــالمبيد مقيد االستعم

 الخبرة في مجال استخدام المبيدات.

 المبيد الذ  منعت جميع أوجه استعماله بإجراء : ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمبيد المحظ

 تنظيمي نهائي من أجل حماية صحة اإلنسان والبيئة.

المبيدات التي تستخدم لغايات مكافحة اآلفات الزراعية  : ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالمبيدات الزراعي

المبيدات  المبيدات الحفرية، وتفمل المبيدات الفطرية

العفبية ومبيادات الحلام ومبيادات النيمااتود  ومبيادات 

البااذور واد ومبياادات القواقااع  ومعقمااات التربااة الجاار

والفاااتوية باإل اااافة الاااى الماااواد  والزياااوت الصااايفية

 ،الالصااقة والناشاارة وغيرهااا ماان المبياادات الزراعيااة

والتي تتبع القواعد الفنية الصادرة من منظمة األغذية 

 (.(FAOوالزراعة الدولية 

عبااارة عاان مركبااات كيميائيااة سااامة مختلطااة تسااتخدم  : رغمبيدات القــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 للقضاء على القوارغ . 

المبياادات التااي تسااتخدم لمكافحااة آفااات الصااحة العامااة  : ةـــــــــــــــــــــــــــمبيدات الصحة العام

ونواقااال االماااراغ داخااال وخاااارج المناااازل وتفاااامل 

وغيرهاا ومعقماات المخاازن مكافحاة اآلفاات الحفارية 

تتباع القواعاد الفنياة والتي  ،مبيدات الصحة العامةمن 

 (.WHOالصادرة من منظمة الصحة العالمية )

مبيدات جاهزة لالستعمال تستخدم داخل المنازل  : ةـــــــــــــــــــالمبيدات الحفرية المنزلي

لمكافحة آفات الصحة العامة وتفمل مكافحة الحفرات 

القواعد الفنية الزاحفة والطائرة والقوارغ وتتبع 

 (.WHOالصادرة من منظمة الصحة العامة )

 

 

 



4804 
 

 الجريدة الرسمية

المنظمات الدولية الرسمية المعترف بها والمعنية  : ةـــــــــــــــــــــالهيئات الدولية المختص

بحماية صحة اإلنسان والحيوان وسالمة البيئة 

( ومنظمة األغذية WHOكمنظمة الصحة العالمية )

( ووكالة حماية FAO) والزراعة لألمم المتحدة

( والمنظمات الحكومية EPAالبيئة األمريكية )

المفابهة في دول االتحاد األوروبي واليابان أو أ  

وكالة حماية بيئة أو أ  هيئة مختصة في أ  بلد 

 تقرها اللجنة.

د الحفاااارات تسااااتخدم لرصااااد أو للتقلياااال ماااان أعاااادا : المصائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

المستهدفة في المناطق الزراعية أو السكنية وتستخدم 

فيها الطعوم المختلفة وتكاون إماا  اوئية أو فرمونياة 

 أو الصقة . 

قسااام المبيااادات وهاااو المعناااي بتنفياااذ أحكاااام ومتابعاااة  : مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقس

 تعليمات تسجيل المبيدات.

ماان ( certifiedمعتماادة )وهااي عينااة عاليااة النقاااوة  : ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقياسيالعينة ا

   Analyticalالماادة الفعالاة للمبياد الماراد تحليلاه )
standardمعها شهادة تحليل. ا( مرفق 

رة الااذ  تاام وهااو مختباار الفحااي واالختبااار والمعاااي : وزارةــــــــــــــــالمختبر المعتمد لدو ال

بكفاااءة وأهليااة  منحااه االعتماااد ماان قباال جهااة محاياادة

المختباار والااذ  يضاامن العماال علااى تطبيااق متطلبااات 

 اإلداريااااة والفنيااااة للممارسااااات الجياااادة  المواصاااافة

   للمختبرات.

هي الفركة التي تقوم باكتفاف للمادة الفعالة ألول  : ةــــــــــــــــــــــــــــــــالفركة المخترع

 (.( Inventorمرة 

هااااي الفااااركة التااااي تقااااوم بتصاااانيع المااااواد الفعالااااة  : ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالفركة المصنع

 (.basic producerللمبيد)

 هاااااااي الفاااااااركة المفاااااااكلة للمستحضااااااار التجاااااااار   : زةـــــــــــــــــــــــــــــــــالفركة المجه

 ( Formulator.) 

هي الدول التي يطبق فيها نظام التسجيل المتكامل  : ورةـــــــــل متطدول ذات أنظمة تسجي

وهو مجموعة من االختبارات التي تتم على المبيد قبل 

الترخيي بتسجيله واستخدامه بما فيها اختبارات 

ودراسات السمية وتفمل دول االتحاد االوروبي 

والمملكة المتحدة  والواليات المتحدة االمريكية  وكندا 

 ستراليا واليابان  واية دولة تعتمدها اللجنة. وا

الوزارة وتكون معنية بترخيي  الرخصة الصادرة من : رخصة تصنيع المبيدات أو إجازة تصنيع

تكون  ،خطوط إنتاج المبيدات وحسب أنماط تصنيعها

صالحيتها لمدة خمس سنوات وتنتهي بنهاية السنة 

 الخامسة وتجدد لمدة خمس سنوات.
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هي مجموعة الوثائق المكتملة والمطلوبة لتسجيل  : لفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

 المبيد حسب ما ورد في هذه التعليمات.

موظف في المديرية و/ أو في مديريات الزراعة يحمل  : شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمفت

لفاااه الاااوزير بتنسااايب مااان صااافة الضاااابطة العدلياااة يك

( لسانة 13المدير وفقاا ألحكاام  قاانون الزراعاة رقام )

علااااى االنفااااطة  الرقابااااة والتفتاااايشوقااااانون 2015

للقياااام بتنفياااذ  2017( لسااانة 33االقتصاااادية رقااام )

أحكااام هااذه  التعليمااات والتااي تخااي أعمااال  الرقابااة 

والتفتااايش علاااى المنفاااآت المعنياااة بتصااانيع وتجهياااز 

 مبيدات.وتداول وبيع ال

عبااارة عاان ماانح أولويااة تسااجيل المبياادات للمصااانع  : المسار السريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

المحليااة فااي حااال تحقيااق المتطلبااات ماان حيااث تقااديم 

الوثااائق الرساامية وعينااات التحلياال وفااي حااال اكتمااال 

 .جنة لالفروط يتم عر ه على أول اجتماع ل

 

 المبيدات الباب الثاني: تسجيل

 (3المادة )

تفمل المواد المنصوص عليها في هذا الباب المبيدات بغرغ السماا باستعمالها في المملكة 

 االردنية الهاشمية األردنية الهاشمية كما تفمل تجديد وإلغاء وإعادة تسجيلها

 

 ( 4المادة )

 والتموين التجارةال يجوز تسجيل المبيدات إال لمؤسسة أو شركة مسجلة لدو وزارة الصناعة و

صنع مبيدات اآلفات او  (202110ُصنع مبيدات الحفرات والقوارغ ) واحدو غاياتها

تجارة األسمدة والمنتجات الكيميائية او  (202120الزراعية والمنتجات الكيميائية الزراعية )

تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد او  (466901الزراعية بالجملة )

مرخي لها باستيراد او تصنيع او تجهيز او تداول ويكون  (477332لزراعية بالتجزئة )ا

 وفقا ألحكام هذه التعليمات المبيدات
 

 (5المادة )

ال يجوز تسجيل أ  مبيد من المبيدات الموصوفة تاليا وال ينظر بطلب تسجيلها ألغراغ التداول 

 المحلي:

 االردنية الهاشمية.المبيدات المحظور استعمالها في المملكة  .1
المبيدات المحظور استعمالها في بلد المنفس ألسباب صحية أو وبيئية و/ أو التي تحتو   .2

على مواد كيماوية تسبب أوراما سرطانية أو تفوهات خلقية و / أو طفرات وراثية 

 على اإلنسان أو الحيوان
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 (6المادة )

 رةيسمح بتسجيل المبيدات من دول ذات أنظمة تسجيل متطو .أ 
التسكد من وجود يسمح بتسجيل المبيدات من دول ال يوجد لديها أنظمة تسجيل متطورة بعد  .ب 

ما يثبت وجود شبيه مسجل في دولة ذات أنظمة تسجيل متطورة من حيث تركيز المادة 

ومنفور على قاعدة البيانات للمواقع الرسمية  الفعالة و نم  التصنيع واستخدامات المبيد

 لوزارة لهذه الغاية المعتمدة من قبل ا
 يسمح بتسجيل المصائد المحتوية على مبيد ومادة جاذبة بالفروط التالية : .ج 

 ان تكون المادة الفعالة مسجلة في بلد المنفس  .1

ان تكون المصائد مسجلة او مستعملة او مسموا بتداولها او مسجلة لغايات التصدير  .2

حسب األصول من الجهة في بلد المنفس بعد احضار ما يثبت ذلك بفهادة مصدقة 

الحكومية المسؤولة عن التسجيل في بلد المنفس على ان تكون من دول ذات نظام 

 تسجيل متطور )االتحاد االوروبي / امريكا/ المملكة االردنية الهاشمية المتحدة 

 استراليا /اليابان / كندا (.

من هذه التعليمات ( 9ان يتم االلتزام بالمتطلبات االخرو المنصوص عليها في المادة ) .د 

 باستثناء الفقرة )ب( منها .

 

 (7المادة )

 المحلية بتسجيل مبيدات لغايات التصدير  من الفروط التالية: يسمح للمصانع -أ 

أن يخضع تسجيل المبيدات لغايات التصدير إلجراءات تسجيل المبيدات  من التعليمات  .1

 المعمول بها
ن يكتب عليها بعبارة وا حة ))ملصق اعتماد ملصق خاص للمبيد ) بطاقة بيان( على أ .2

 لغايات التصدير((
 أن يكون الستعماالت المبيد مرجعية علمية وعالمية في ملف المبيد .3
 أن ال يتم طرا المبيدات لغايات التصدير في األسواق المحلية .4

 : اآلتيفي حال إعادة أ  إرسالية من المبيدات المسجلة يجر  عليها  -ب 
ية من الجهة المستوردة تو ح أسباب رفض تزويد الوزارة بمخاطبة رسم .1

 اإلرسالية
ادخال االرسالية بتعهد جمركي من صاحب العالقة يفيد بعدم التصرف بالبضاعة اال  .2

بعد استيفاء كافة المتطلبات الواردة في هذه الفقرة وتحميله التبعات المالية 

 والقانونية
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اولها في المملكة االردنية اذا كانت االرسالية من المبيدات المسجلة والمسموا تد .3

الهاشمية يتم تحليل عينة من المبيد وفي حال اجتيازها للفحوصات المخبرية يتم 

تقديم تعهد من الفركة الصانعة بعدم بيعها في السوق المحلي اال بتغيير الملصقة 

 )بطاقة البيان ( وحسب الملصقة المعتمدة في األردن
يد مسجل لغايات التصدير وغير مسموا في حال كانت االرسالية المرتجعة لمب .4

تداولها داخل المملكة االردنية الهاشمية على صاحب العالقة التعهد بعدم التصرف 

بالبضاعة وعدم طرحها في السوق المحلي لحين إعادة تصنيعها او اعادة تصديرها 

خارج ارا ي المملكة االردنية الهاشمية او اتالفها حسب االصول في حال عدم 

 ة على التصدير وعلى نفقة صاحب العالقةالقدر
 

 (8المادة )

إذا كان المبيد مصنعا بغرغ التصدير من قبل شركة مصنعة للمادة الفعالة الداخلة في تركيبته 

مسجال في بلد المنفس يجب أن يرفق بطلب التسجيل شهادة تسجيل وشهادة استعمال مصدقة و

تطورة أو من أ  دولة أخرو تعتمدها حسب األصول من إحدو الدول ذات انظمة تسجيل م

 اللجنة

 

 (9المادة )

ال يجوز تصنيع أو تجهيز أو استيراد أو تداول أ  مبيد غير مسجل لدو الوزارة وتستثنى 

المبيدات الموصوفة في الفقرة )أ( من هذه المادة من إلزامية التسجيل ليسمح باستيرادها 

الة استيرادها ال يجوز التخليي عليها لألغراغ المنصوص عليها في ذات الفقرة, وفي ح

 وإخراجها من الساحة الجمركية إال بإذن خاص من المديرية وكما يلي:

المبيدات التي تستوردها الوزارة أو وزارة الصحة أو وزارة البيئة أو أ  جهة حكومية  -أ 

أخرو بغرغ استعمالها في مجال اختصاصها أو نفاطاتها شريطة أن ال تكون من 

المحظور استعمالها من قبل المنظمات الدولية المختصة أو من المبيدات المبيدات 

 المحظور استعمالها محليا
عينات المبيدات التي تسمح الوزارة لمؤسسات األبحا  المعترف بها باستيرادها  -ب 

ألغراغ األبحا  أو التجارب العلمية شريطة تزويد الوزارة بالنفرات الفنية للمبيد 

المنو  تنفيذه على أن تحمل العبوات عبارة "عينات للتجارب ومخط  مفروع البحث 

ليست للبيع" ويحدد المدير الكمية بعد اقرار خطة التجربة ويتم منح الجهة المعنية اذن 

 تسليم خطي مسبق من المدير قبل االستيراد



4808 
 

 الجريدة الرسمية

عينات المبيدات غير المسجلة في المملكة االردنية الهاشمية والتي تسمح الوزارة  -ج 

رادها كعينات مسبقة للفركات المصرا لها باستيراد المبيدات وكذلك المكاتب باستي

اإلقليمية للفركات الصانعة بغرغ إجراء الدراسات والمفاهدات عليها على ان تقدم 

( للمبيد المراد استيراده و أن تحمل Technical Data Bulletinالنفرة الفنية )

عفرين  عفرين لترات او علىتزيد الكمية  العبوات عبارة "" ليست للبيع" على ان ال

كغم أو عفرين عبوة لمبيدات الحفر  المنزلي بعد الحصول على إذن خطي مسبق 

من المدير قبل االستيراد ويجوز للمدير زيادة الكمية بناءت على نسبة االستخدام 

 تسجيله ويستثنى من ذلك عينة المبيد الموافق على

 

 (10المادة )

المبيدات المستوردة الى رئيس القسم المعني على النموذج المعتمد من يقدم طلب تسجيل 

 -الوزارة على أن يرفق بالطلب حسب مقتضى الحال الوثائق التالية :

شهادة بسن الفركة مصدر المبيد شركة مخترعة للمبيد أو مصنعة أو مجهزة له وغير  -أ 

حسب األصول من عليها  امعبئة على أن تكون هذه الفهادة صادرة و / أو مصادق

 الجهة المعنية بتسجيل المبيدات في بلد المنفس وأن ال يكون قد مضى على صدورها 

 امحلي اأو تصديقها أكثر من سنة من تاريخ تقديمها أو أن يكون مصدر المبيد مصنع

تعليمات والتي تخول المصنع المحلي تجهيز أو صناعة المبيد هذه البموجب  امرخص

 المراد تسجيله
 ( Approved( أو موافق أو مصدق عليه )(Registeredبسن المبيد مسجل  شهادة -ب 

( ومسموا باستعماله في بلد المنفس بنفس المواصفات Clearedأو مجاز أو مرخي )

التركيبة المقدمة للتسجيل من حيث اسم المادة أو المواد الفعالة الداخلة في تركيبته 

هادة صادرة من الجهة الحكومية وتركيزها ونم  تصنيعه على أن تكون هذه الف

المختصة في بلد المنفس وأن ال يكون قد مضى على صدورها أو تصديقها أكثر من سنة 

 من تاريخ استالمها.
( من هذه الفقرة تكون 4, 3, 2, 1الفهادات والوثائق المنصوص عليها في البنود ) -ج 

 -صادرة من الفركة المخترعة للمبيد أو المصنعة أو المجهزة له:
 وثيقة تثبت بسن الفركة طالبة التسجيل مفو ة من الفركة المخترعة للمبيد   .1

  للتسجيلأو المصنعة أو المجهزة أو وسي  التسويق في بلد المنفس للمبيد 

 تركيبته في الداخلة الفعالة المواد/ المادة اسم فيها ومو حااو وسي  محلي 

ر هذه الفهادة أكثر وأن ال يكون قد مضى على صدو تصنيعه ونم  وتركيزها

من سنة من تاريخ استالمها على أن يكون مصادق عليها من غرفة الصناعة 

 والتجارة في بلد المنفس.
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 على ان تكون ( (Certificate of Analysisشهادة تحليل للمبيد  .2

حسب المواصفة ذلك على الرسم الكروماتوغرافي و ابتاريخ جديد ومو ح

ومنظمة الصحة  FAOنظمة األغذية والزراعة الفنية للهيئات الدولية ) م

 .((WHOالعالمية 
 طرق ) تحليل المبيد ( و ) تحليل المتبقيات ( نسخة عربية او إنجليزية عن   .3

و) تحليل المادة الفعالة ( ألغراغ فحي المطابقة بما يتناسب مع إمكانيات 

ق مع مختبرات الوزارة أو أ  مختبرات أخرو تعتمدها الوزارة على ان يرف

الطريقة الرسم الكروماتوغرافي والحسابات الناتجة عنها ونوع الجهاز 

 المستخدم ورقمه
( تثبت أن مكوناته Certificate of Compositionشهادة تركيبة المبيد )  .4

ت للمواد التي جهز منها وان تحدد نسب) ت وكما ( فيه Cis-Transمطابقة نوعا

البايرثرويدية وتحديد نسب  إذا كان المبيد يحتو  على احدو المركبات

(Isomer( و )( والمواد الحاملة )المضافةCAS.number لها مع بيان )

الغرغ من اإل افة وأن تتضمن الفهادة االسم التجار  للمبيد وأن ال يكون 

 قد مضى على صدورها أكثر من سنة من تاريخ استالمها.

د ونفرة السالمة نسخة أصلية ونسختين مصورتين من )النفرة الفنية للمبي  .5

( تبين مواصفاته وتركيبته وسميته والجرعة المضادة MSDSالعامة 

وخواصه الكيماوية والفيزيائية وطريقة استعماله على المحاصيل واآلفات التي 

يقاومها وفترة األمان لحصاد المحصول وثباته على درجات حمو ة الماء 

ددة في نموذج طلب التسجيل المختلفة باإل افة للمعلومات الفنية األخرو المح

الموحد على أن تكون هذه النفرة باللغة العربية أو االنجليزية أو المترجمة 

 أل  منهما محلفة وأن تكون مختومة من الفركة الصانعة أو المجهزة.
نسخة من الملصقة ) بطاقة البيان ( المقترحة باللغة العربية لعبوة المبيد والمعدة وفقا  -د 

, 15, 14, 13, 12, 11, 9,10, 4, 3, 2, 1) دوالبن عليها فيللفروط المنصوص 

 من هذه التعليمات. (21الفقرة )أ( من المادة )من ( 21, 20, 16
ملصقة بلد المنفس مترجمة الى اللغة االنجليزية أو العربية ومختومة من الفركة  -ه 

 المخترعة أو المصنعة أو المجهزة
 ي تركيب المنت  النهائينفرات السالمة العامة للمواد الداخلة ف -و 
من الفركة المخترعة أو المصنعة أو المجهزة  اطلب التسجيل الموحد معبس ومختوم -ز 

للمبيد ومختوما بخاتمها المعتمد لكل صفحة فيه شريطة أن تتطابق المعلومات الواردة 

 بالطلب مع المعلومات المقدمة للتسجيل.
 .وسي  التسويق  او او الفركة المصنعةفاتورة مبدائية من المصنع  -ا 
 أية معلومات تراها اللجنة  رورية بخصوص تسجيل المبيد -ط 
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الوصل المالي الذ  بموجبه استيفاء البدل المنصوص عليه في قرار بدل الخدمات  -  

 الزراعية النافذ
 PDF( بصيغة CDجميع المتطلبات الواردة في هذه المادة تقدم على قرص مدم  ) -ك 

ت وشهادة التسجيل المصدقة في حال لم  الطلب الموحد فإنه يتمبإستثناء  إحضارها ورقيا

 تتوفر مواقع رسمية يمكن الرجوع إليها للتاكد من صحة الفهادة 
 

 (11المادة )

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

لوثائق المرفقة به للتسكد أنه يتضمن كافة المعلومات المطلوب تدوينها فيه وكذلك تدقيق ا

من استكمالها وعلى رئيس القسم المحافظة على سرية طلب التسجيل والوثائق المرفقة 

 به
به الوثائق المطلوبة يوثق الطلب  اإذا تبين بسن الطلب مستكمالت لكافة المعلومات ومرفق -ب 

 في سجل الطلبات الخاص تحت رقم متسلسل وبتاريخ استالمه
راجعة القسم خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب للتسكد من استكمال على طالب التسجيل م -ج 

الوثائق المطلوبة واستيفائها للفروط المنصوص عليها بهذه التعليمات ليتم توفيرها أو 

 استكمالها في مدة ال تتجاوز ثالثة شهور ويجوز للمدير تمديدها لمدة شهر واحد
تصويب الو ع خالل المهلة المنصوص  إذا لم يقم طالب التسجيل باستكمال النواقي أو -د 

ويحق لمقدمه استعادته خالل  ملغىعليها في الفقرة )ج( من هذه المادة يعتبر الطلب 

شهر واحد أو يتم بعدها إتالف الطلب ومرفقاته وليس من حق طالب التسجيل المطالبة 

 باستعادته بعد انقضاء هذه المهلة
 

 (12المادة )

يل المبيدات التي تستوفي الفروط والمتطلبات المنصوص يحيل رئيس القسم طلبات تسج

 -( من هذه التعليمات إلى اللجنة على أن يراعى في ذلك ما يلي:6عليها في المادة )
 ( ملفا للمصنع الذ  يتم ترخيصه ألول مره خالل 15يتم استالم ) .1

 ( من هذه المادة4سنة الترخيي على ان يخضع بعد ذلك ألحكام البند )

تسجيل في الجلسة الواحدة  ات( ملف10 - 6إلى اللجنة أكثر من ) حيلال يأن  .2

بالحد األعلى باإل افة للموا يع األخرو التي يتوجب عر ها على اللجنة 

 وتقع في حدود مهامها

أن ال يعرغ على اللجنة أكثر من طلبين لجهة واحدة في الجلسة الواحدة  .3

 في الجلسة الواحدة .ملفات  3باستثناء المصانع الجديدة فيعرغ لها 

ال يتم استالم أكثر من ملفين ) طلبين ( للجهة طالبة التسجيل و بعد عرغ أ   .4

منها على اللجنة يحق لها تقديم ملف أخر ويستثنى من ذلك المصانع التي تم 

 ترخيصها ألول مرة
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 (13المادة )

 تعتمد اللجنة قبول تسجيل المبيد على األسس التالية: .أ 
 فعالية المبيد .1

 غراغ والفائدة المتوخاة من استخدام المبيداأل .2

نتائ  األبحا  والتجارب التي تجر  على المبيد في المملكة االردنية  .3

 الهاشمية في حال وجودها

 من هذه التعليمات. (5أن ال يكون المبيد من المبيدات المذكورة في المادة ) .4

ة للتسجيل في بلد المنفس تعتمد اللجنة االسس الفنية الواردة في الفقرة )أ( والمعتمد .ب 

 للدول ذات انظمة تسجيل متطورة
فات الصحة العامة والمبيدات الحفرية المنزلية ان ال تزيد آ يراعى عند تسجيل .ج 

ملغم/كغم( عن طريق الجلد )قليلة السمية( وحسب  2000) علىدرجة سمية المبيد 

 تصنيف منظمة الصحة العالمية
 ألية اسباب تراها موجبة لذلك يحق للجنة طلب تغيير االسم التجار  .د 

 

 (14المادة )

ال يجوز أن تمتد فترة النظر في طلب تسجيل المبيد ألكثر من ستة اشهر من تاريخ تسجيله في 

 سجل الطلبات وال تحتسب المهل التي يتم منحها لطالب التسجيل بموجب أحكام هذه التعليمات

 

 

 (15المادة )

لمبيدات برئاسة المدير او من ينوب عنه تفكل بقرار من الوزير لجنة تسجيل ا -أ 

 -كل من:وعضوية 
 ممثل لوزارة الصحة يسميه وزير الصحة .1
يسميه مدير عام  -ممثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء /مختي في المبيدات  .2

 المؤسسة

 يسميه رئيس الجمعية -ممثل للجمعية العلمية الملكية  .3

يسميه رئيس الجامعة  -الزراعة ن للجامعات األردنية الحكومية / كلية يممثل .4

 التي يطلب منها المفاركة في أعمال اللجنة

 ممثل لوزارة البيئة /مختي بالمبيدات يسميه وزير البيئة .5

لنقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية يسميه نقيب تجار ومنتجي المواد  ينممثل .6

 على أن يكون أحدهما عن المصانع المحلية  الزراعية

 ة االردن /قطاع صناعة المبيدات يسميه رئيس الغرفةممثل غرفة صناع .7

يسميه مدير  -ممثل للمركز الوطني للبحو  الزراعية /مختي في المبيدات  .8

 عام المركز

 ممثل نقابة المهندسين الزراعيين/مختي في المبيدات  .9

 مندوب عن مختبرات الثروة النباتية .10
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 رئيس شعبة تسجيل المبيدات / قسم المبيدات .11

 مراقبة تصنيع واستيراد المبيدات / قسم المبيدات رئيس شعبة .12

يكون رئيس قسم المبيدات او من ينوب عنه في المديرية عضوا ومقررات ألعمال هذه  -ب 

 اللجنة ويسمى المدير سكرتير للجنة
 يتم تسمية عضو بديل لكافة الجهات المختلفة عدا الوزارة -ج 
واالختصاص في مجال عمل  يكون عضو اللجنة المسمى و كذلك بديله من ذو  الخبرة -د 

 اللجنة
ال يجوز ان تستمر مدة والية اعضاء اللجنة اكثر من سنتين باستثناء اعضاء اللجنة من  -ه 

المديرية ويتم تسمية ممثلين بدال من االعضاء المنتهية واليتهم من قبل الجهة التي 

 يمثلونها
 

 (16المادة )

 أربعة اجتماعات  علىعلى أن ال تزيد  تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الفهر على األقل -أ 

و يكون اجتماعها قانونيا إذا حضر نصف األعضاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة 

 أحدهم
يحق للجنة أن تدعو إلي اجتماعاتها من تراه مناسبا من المختصين لالستئناا بآرائهم  -ب 

يل أو من يمثله حضور وخبراتهم على أن ال يكون لهم حق التصويت كما يحق لطالب التسج

 اجتماعات اللجنة أثناء دراسة طلبه فق  بناء على طلب مسبق يقدم للمدير
تنظر اللجنة في طلبات تسجيل المبيدات وإلغاء تسجيلها و إعادة تسجيلها وأية أمور أخرو  -ج 

 تتعلق بتسجيل المبيدات والغائها
 

 (17المادة )

الحضور وفي حالة تساو  األصوات يرجح تتخذ اللجنة توصياتها بسغلبية أصوات األعضاء  -أ 

 الجانب الذ  صوت معه الرئيس
من قبل األعضاء  هتوثق توصيات اللجنة في نهاية كل اجتماع في محضر خاص يوقع علي -ب 

الحضور ويرفع رئيس اللجنة هذه التوصيات إلى الوزير التخاذ القرار الذ  يراه مناسبا 

 بفسنها
ى عنوانه البريد  بالقرار المتخذ حيال طلبه خالل على المدير إبال  طالب التسجيل عل -ج 

ت من تاريخ اتخاذ القرار  ثالثين يوما
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 (18المادة )

إذا كان القرار المتخذ بالموافقة على تسجيل المبيد تعتبر هذه الموافقة موافقة مبدئية لحين  -أ 

 استكمال متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذه التعليمات ويبل  طالب التسجيل

يوما من قرار اللجنة على أن يتم استكمال هذه المتطلبات خالل ستة  15بالقرار خالل 

 .شهور من تاريخ تبلي  طالب التسجيل بالموافقة
الستكمال إجراءات تسجيل المبيد الذ  تمت الموافقة المبدئية على تسجيله على طالب  -ب 

 التسجيل تزويد المديرية بما يلي:
تقل عن كيلو غرام واحد أو لتر واحد على أن تحمل عبوة من المبيد كعينة ال  .1

ت فيها ) االسم التجار , المادة / المواد الفعالة وتراكيزها لكل لتر  ملصقة مبينا

على  ةالوارد,/كغم , تاريخ الصنع وتاريخ االنتهاء ورقم التفغيلة او الدفعة 

 Certificateشهادة التحليل والمرفقة مع العينة( على ان تكون هذه الفهادة )
of analysis أصلية صادرة من الفركة الصانعة أو المجهزة للمبيد تبين كافة )

ت ونوعتا  الفحوصات كما

( من المادة أو المواد الفعالة  ( Analytical standardعينة قياسية نقية  .2

الداخلة في تركيبته مرفقا مع العينة القياسية شهادة تحليل صادرة عن مختبرات 

زة للعينة القياسية و أن تكون كافية إلجراء الفحوصات المخبرية الفركة المجه

المقررة في مختبرات الوزارة أو في أ  مختبرات أخرو تعتمدها الوزارة 

لمطابقة نتائ  تحليل هذه العينات مع البيانات المبينة في الوثائق المرفقة 

 جة لذلكبالطلب ويحق للمديرية طلب كمية مضاعفة من العينات إذا دعت الحا

 نسخة من ملصقة المبيد )بطاقة البيان( المعتمدة للمبيد المستورد. .3

الوصل المالي الذ  تم بموجبه استيفاء بدل خدمات )أجور( تحليل المبيدات  .4

 المقررة

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

ليها في الفقرة ) أ ( من هذه المادة تعتبر الموافقة هذه المادة خالل المهلة المنصوص ع

 حكما من تاريخ انتهاء المهلة ملغاةالمبدئية على تسجيل المبيد 
يبل  طالب التسجيل بإلغاء الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد خالل شهر من قرار الغاء  -د 

 التسجيل
 تاريخ ابالغه بقرار اللجنةلطالب التسجيل االعتراغ على قرار اللجنة خالل مدة شهر من  -ه 
على اللجنة اتخاذ القرار للنظر بطلب االعتراغ خالل شهر من استالم االعتراغ ويكون  -و 

 خمسة عفر يوماقرارها نهائيا غير قابل لالعتراغ. ويبل  طالب التسجيل بالقرار خالل 

 من قرار اللجنة
ترداد الملف من الوزارة يحق لطالب التسجيل الذ  صدر قرار نهائي بإلغاء طلب تسجيله اس -ز 

 خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ ابالغه بالقرار النهائي .
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 (19المادة )

إذا قام طالب التسجيل بتوفير المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة )ب( من المادة  .أ 

( من هذه التعليمات يتم تحويل عينة المبيد إلى مختبرات الوزارة أو إلى المختبرات 18)

 األخرو مع طرق تحليل المبيد و العينة القياسية المعتمدة
نتيجة تحليل العينة األولى من المبيد غير مطابقة لفهادة التحليل والبيانات  أن إذا تبين .ب 

المقدمة مع طلب التسجيل أو بسنها ال تتفق مع المواصفات الدولية المعتمدة يحق لطالب 

بيد على أن يقوم بدفع أجور التحليل التسجيل أن يتقدم بطلب لتحليل عينة ثانية من الم

المقررة. واذا كانت نتيجة الفحي مخالفة لنتيجة الفحي االول يتم فحي عينة ثالثة في 

مختبر غير الذ  فحصت فيه العينة االولى والثانية ان امكن وتكون نتيجة الفحي 

 الثالثة نهائية
رة أو في أ  من المختبرات إذا تعذر ألسباب فنية تحليل عينة المبيد في مختبرات الوزا .ج 

المعتمدة داخل المملكة االردنية الهاشمية على طالب التسجيل تقديم شهادة تحليل للمبيد 

 مصدقة حسب االصول من مختبر معتمد من خارج المملكة االردنية الهاشمية
أو غير  ةإذا تبين من طرق التحليل المرفقة بطلب التسجيل أن أ  منها غير معتمد .د 

ي مختبرات الوزارة أو في المختبرات األخرو المعتمدة يتم إخطار طالب ف ةمستخدم

 التسجيل بذلك ليقوم بتقديم الطرق التي يمكن استخدامها في تحليل المبيد
 حكما: ملغاةتعتبر الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد  .ه 

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

طلب تحليل عينة ثانية خالل شهر وويحق له االعتراغ  تاريخ صدور نتائ  التحليل

من تاريخ تبليغه بنتائ  فحي عينة المبيد واذا لم يتقدم طالب التسجيل بطلب لتحليل 

عينة ثانية من المبيد خالل مدة شهر من تاريخ تبلي  طالب التسجيل على الموافقة 

 المبدئية

غير مطابقة لفهادة التحليل أو بسنها ال تتفق  ة تحليل العينة الثانيةإذا تبين أن نتيج .2

 مع المواصفات الفنية المعتمدة

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

مطابقة فيتم اخذ عينة ثالثة وفحصها في مختبر معتمد تحدده اللجنة وعلى نفقة 

 طلب وتكون نتيجة العينة الثالثة نهائيةصاحب ال

 

 (20المادة )

إذا كانت نتيجة تحليل عينة المبيد األولى أو الثالثة مطابقة لفهادة التحليل المرفقة بطلب 

أو كانت شهادة تحليل المبيد من مختبر خارج المملكة االردنية الهاشمية مطابقة  التسجيل

وفي حال المطابقة يقوم القسم المعني في المديرية  لفهادة التحليل المقدمة مع طلب التسجيل

بتدقيق ملصقة عبوة المبيد )بطاقة البيان ( خالل شهر للتسكد من أنها تتضمن كافة المعلومات 

( من هذه التعليمات وأنها معدة وفق الفروط  21والبيانات المنصوص عليها في المادة )

 الواردة فيها
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 (21المادة )

 نون العالمات التجارية يجب أن تتضمن ملصقة عبوة المبيد مع مراعاة أحكام قا .أ 

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

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

ن/وزن( أو )وزن/حجم(مع ذكر االسم المادة أو المواد الفعالة وتراكيزها )وز .2

 العام باللغتين العربية و اإلنجليزية

 باللغة العربية و االنجليزية…حالة المبيد) نم  التصنيع( سائل , بودرة  .3

 ثبات المبيد على درجات حمو ة الماء المختلفة مع بيان المدة الزمنية .4

و فترة األمان  أسماء المحاصيل واآلفات المستهدفة وطريقة ونسبة االستعمال .5

كما هي محددة في طلب التسجيل المعبس من الفركة الصانعة على ان تكون هذه 

 المعلومات مذكورة في النفرة الفنية األصلية المرفقة مع الملف

 قابلية المبيد للمزج مع غيره من المبيدات .6

 المزروعات الحساسة للمبيد .7

وتو ع الرموز التعبيرية سميته على السمك والنحل والطيور واالعداء الحيوية  .8

 لها داخل شري  االلوان

 الكمية الصافية في العبوة .9

 رقم تسجيل المبيد لدو الوزارة ويتم تثبيته عند إصدار الفهادة .10

رقم التفغيلة وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء المفعول أو تاريخ الصنع ومدة  .11

 لغة العربيةصالحية المبيد من تاريخ الصنع على أن يكون التاريخ مختوما بال

 أو اإلنجليزية على الملصقة أو على العبوة وان يكون بالفهر والسنة 

 بلد المنفس و اسم الفركة الصانعة واسم الفركة المسوقة إن وجدت .12

 اسم المستورد المحلي وعنوانه .13

االحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال المبيد والجرعة المضادة واإلسعافات  .14

مم بالمبيد وتو ع الرموز التعبيرية لها داخل شري  األولية في حالة التس

 االلوان.

حسب تركيز المادة الفعالة في  البطاقة للمبيد على السمية ان يكون تصنيف .15

 المنت  النهائي 

 Color Code & Pictogram)تحذيرات باللون والصورة التو يحية )  .16

 ووسمها ةالكيماوي المواد لتصنيف عالميا المنسق النظاموالمعتمدة من 

(GHS بفكل وا ح ) ( على أن تتضمن في جميع الحاالت عبارة )مادة سامة

 يمكن تمييزه بسهولة
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باللون والصور  WHOاتباع التحذيرات الواردة من منظمة الصحة العالمية  .17

التحذيرية الخاصة بالمنت  من حيث قابليتها لالشتعال واالحتراق حسب 

في تركيبة مبيدات الصحة العامة والمبيدات  التصنيف الكيماو  للمذيبات الداخلة

 البيان بطاقة على منفرد بفكل التعبيرية الرموز بو ع الحفرية المنزلية

 ووسمها الكيماوية المواد لتصنيف عالميا المنسق النظام من والمعتمدة

(GHS.) 

تحذيرا بعدم جواز استخدام المبيد إال بإشراف مهندا زراعي إذا كان المبيد من  .18

 بيدات مقيدة االستعمالالم

تحذيرا بعدم استخدام المبيد إال على المحاصيل المحددة في هذه الملصقة مع  .19

 االلتزام بفترات األمان عند قطف المحصول

تحذيرا بعدم السماا بالرعي في األرا ي التي رشت بالمبيد إذا كان طبيعة  .20

 المبيد تستوجب هذا التحذير

اإلشارة إلى حفظ المبيد بعيدا عن متناول شروط التخزين اآلمنة بما في ذلك  .21

 األطفال

 طريقة التخلي من العبوات الفارغة بصورة آمنة .22

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش حسب تعليمات منظمة الصحة  .23

( و/ أو من منظمة األغذية والزراعة الدولية لألمم WHOالعالمية)

 .وتوصيات الفركة الصانعة (FAOالمتحدة)

داخل عبوات من الورق المقوو ) الكرتون( فيجب بيان اذا كان المبيد  .24

المعلومات التالية على العبوة الداخلية ) االسم التجار  واسم المبيد العام واسم 

 ريخ الصنع واالنتهاء الفركة الصانعة وعالمة مبيد زراعي سام وتا

 (.ورقم الدفعة

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

 ذات جودة عالية محكمة اإلغالق و غير قابلة للتلف

إذا كان المبيد سائال يجب أن تكون العبوات محكمة اإلغالق من المصدر  .2

صالحة ومالئمة لحفظ المبيدات من المؤثرات الخارجية التي قد تتسبب في 

 ركيبتها الكيماوية والفيزيائيةتغيير ت

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

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

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

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

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

( من هذه المادة على أن يرافق العبوة 16، 15، 13،14. ،11،12 10، 5، 3

ال يتجزأ  ءاوية تتضمن المعلومات والبيانات األخرو وتعتبر هذه المطوية جزمط

 من الملصقة
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 (22المادة )

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

( من هذه التعليمات على القسم المعني إشعار طالب التسجيل 21عليها في المادة ) 

ر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية على التسجيل ليقوم باستكمال بذلك خالل شه

 النواقي خالل شهر من تاريخ تبليغه باإلشعار
على الملصقة  للمعلومات الفنية او ا افتها ال يجوز بعد تسجيل المبيد إجراء أ  تعديل .ب 

يتم اخذ ال فأو على النفرة المرفقة إال بموافقة اللجنة باستثناء تغيير اسم المستورد 

أن ال يفمل التعديل المواد أو المادة الفعالة أو تراكيزها أو عليه ، على موافقة اللجنة 

المواد المضافة أو نم  تصنيع المبيد و يحق له االحتفاظ باالسم التجار  إذا كان لنفس 

 غرغ االستعمال ونفس الفركة المنتجة أو المصنعة
 

 (23المادة )

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

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

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

 لب التسجيلملف الطلب وتسلم نسخة منها لطا

 

 (24المادة )

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

 البدل المقرر في قرار الخدمات الزراعية المعمول به لدو الوزارة

 

 (25المادة )

ل بعد استيفاء البدل المقرر ينظم القسم المعني في المديرية وخالل شهر شهادة تسجي .أ 

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

 الثانية في ملف طلب تسجيل المبيد والنسخة الثالثة في ملف شهادات تسجيل المبيدات
 -لمستورد وفقا لما يلي وحسب مقتضى الحال:يكون سريان مفعول شهادة تسجيل المبيد ا .ج 

إذا كانت مدة تسجيل المبيد في بلد المنفس أو في البلد الذ  اعتمدت شهادة التسجيل  .1

الصادرة منه حين تقديم طلب التسجيل غير محددة تكون مدة سريان شهادة التسجيل 

 لمدة خمس سنوات على ان ال يلغى تسجيل المبيد بعد السنة الخامسة
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كانت مدة تسجيل المبيد في بلد المنفس أو في البلد الذ  اعتمدت شهادة التسجيل إذا  .2

الصادرة منه حين تقديم طلب التسجيل محددة بفترة زمنية تكون فترة صالحية المبيد 

 بنفس فترة تسجيله في بلد المنفس

 يكون سريان مفعول شهادة تسجيل المبيد المصنع أو المجهز محليا غير منتهية .3
 

تسجيل المبيد المحدد بفترة تسجيل بعد انتهاء مدة التسجيل و خالل مدة ال تتجاوز  يجدد .د 

، اما المبيد غير محدد فترة التسجيل فيتم التجديد ثالثة شهور من انتهاء مدة التسجيل

بعد إن يتم إحضار شهادة تبين ان المبيد  شهور من انتهاء السنة الخامسة ةخالل مدة ثالث

 عليها حسب األصول، و إعادة تدقيق  افي بلد المنفس مصادق مسجالو  ال زال مستعمال

 النافذ.و اعتماد الملصقة و استيفاء البدل المقرر في قرار بدل الخدمات الزراعية 
لم يتم احضار شهادة تبين ان المبيد ما زال مسجال في بلد المنفس فيتم ايقاف  وفي حال .ه 

دين بذلك قبل شهر من نهاية فترة التسجيل استيراد المبيد على ان يتم اخطار المستور

 للمبيد وفي حالة احضار الوثيقة يستسنف استيراد المبيد
لمبيد المنتهي تسجيله خالل فترة إحضار وثائق تجديد التسجيل الواردة اال يسمح باستيراد  .و 

 في البند )د(

 

 

 (26المادة )

ة بالمبيد الذ  استكملت على القسم توثيق كافة البيانات والمعلومات األساسية الخاص -أ 

 متطلبات تسجيله تحت رقم متسلسل في السجل الخاص لدو المديرية
 على المديرية نفر بطاقة بيان المبيد المسجل على موقع الوزارة -ب 
 

 (27المادة)

للوزارة الحق بإخضاع المبيد المسجل لالختبار بإجراء أبحا  وتجارب عليه تستهدف  -أ 

ه من قبل الفركة المخترعة او المصنعة او المجهزة  د ب الموصىدراسة كفاءته بالمعدل 

اآلفة المستهدفة ومدو تسثيره على النباتات والمحاصيل وفترات األمان أو أ  اختبارات 

إ افية تراها اللجنة  رورية على أن تجرو هذه األبحا  لموسمين زراعيين على األقل 

موقع آخر تراه الوزارة مناسبا وان في مراكز ومحطات األبحا  التابعة للوزارة أو في أ  

ال تزيد الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ هذه األبحا  واستخالص نتائجها على موسمين 

 زراعيين
على الجهة صاحبة العالقة تزويد المديرية دون مقابل بكمية كافية من المبيد المسجل  -ب 

 لصالحها وفقا لمتطلبات وخطة التجربة المقترحة
حا  والتجارب التي أجريت على المبيد المسجل على اللجنة لدراستها تعرغ نتائ  األب -ج 

 وتقييمها وترفع اللجنة التوصية المناسبة بفسنه لمعالي الوزير
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وزارة, وزارة العلى المؤسسات الحكومية المعنية باستخدام مبيدات الصحة العامة )  -د 

ر  ومستمر تقديم تقرير أمانة عمان الكبرو ( بفكل دو ،وزارة االدارة المحلية ،الصحة 

ن فحي كفاءة المبيد في خفض مستوو كثافة اآلفة واذا تبين نتيجة التقارير ان يوافي يب

بتنفيذ  ئه% يحول التقرير الى اللجنة ليصار الى إلغا75مستوو الخفض يصل الى أقل من 

 (.31من المادة ) الفقرة )د(أحكام 
 

 (28لمادة )ا
لمبيد مسجل في المملكة االردنية الهاشمية من قبل الفركة  في حال تم تعديل االسم التجار  .أ 

المنتجة له على الجهة المحلية المسجل باسمها المبيد تزويد المديرية وخالل شهرين من 

تاريخ التعديل بالوثائق الصادرة عن الفركة المنتجة للمبيد والمتعلقة بالتعديل الذ  أجرته 

ناعة والتجارة في بلد المنفس وفي حال تخلفها على االسم التجار  مصدقة من غرفة الص

 عن ذلك ال يسمح باستيراد المبيد باسمه التجار  الجديد
ال يجوز تسجيل ا  مبيد مستورد بسكثر من اسم تجار  للفركة المنتجة الواحدة للمفوغ  .ب 

 الواحد.
 ال يجوز للمصانع المحلية تسجيل ا  مبيد بسكثر من اسم تجار  لالستخدام المحلي .ج 
 حق للمصانع المحلية تسجيل اكثر من اسم تجار  لغايات التصديري .د 
في حال تم تغيير المفوغ الذ  قام بتسجيل المبيد من قبل الفركة الصانعة يطلب من  .ه 

 المفوغ الجديد ما يلي:
تقديم شهادة الغاء التفويض من الفركة الصانعة للفركة المسجلة للمبيد مصدقة من  .1

 بلد المنفس حسب االصول

يم شهادة تفويض من الفركة الصانعة للمفوغ الجديد مصدقة من بلد المنفس حسب تقد .2

 االصول

 تعديل الطلب الموحد والملصق المقترا .3

 ال يجوز للمفوغ الذ  تم الغاء تفويضه التقدم بطلب الغاء تسجيل المبيد .و 
يحق أل  جهة فو تها الفركة الصانعة بإعادة تسجيل المبيد أو استكمال التسجيل أو  .ز 

 (.28تسجيل المبيد باسمها مع مراعاة نصوص أحكام المادة )
يحق أل  جهة من الجهات المسموا لها استيراد المبيدات تجديد تسجيل المبيد مع مراعاة  .ا 

 (. 28نصوص أحكام المادة )

 

 (29المادة )

يكون تسجيل المبيد منحصرا في شكله وتركيزه المعين في الوثائق المرفقة بطلب تسجيله 

ب تغيير شكل المبيد أو تركيزه التقدم بطلب لتسجيل المبيد بفكله أو تركيزه الجديد وفقا ويتطل

 ألحكام هذه التعليمات
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 (30المادة )

للوزير الحق بإلغاء تسجيل أ  مبيد بناءت على تنسيب لجنة تسجيل المبيدات مع بيان األسباب 

 هئالتي أدت إلى إلغا

 

 (31المادة )

 -ستخدام المحلي بقرار من الوزير في أ  حالة من الحاالت التالية :يلغى تسجيل المبيد لال -أ 
إذا تبين نتيجة لدراسات فنية أو مفاهدات حقلية نفذتها المؤسسات البحثية التي  .1

تعتمدها الوزارة بسن المبيد يتصف بعدم الفاعلية أو الكفاءة المحددة في النفرة 

 يله أو فقد فاعليته أو كفاءته الفنية أو في أ  من الوثائق المرفقة بطلب تسج

إذا تبين أن استعمال المبيد في الظروف المحلية قد تسبب بس رار جانبية حسب  .2

 المعايير المحلية أو الدولية على أ  عنصر من عناصر البيئة

تين دوليتين مختصين على ان يكون اإلتحاد إذا منع استعمال المبيد من قبل هيئ .3

 األوروبي أحدهما 

ن المبيد لم يكن مسموحا باستعماله في بلد المنفس عند تقديم طلب إذا تبين أ .4

 التسجيل أو أثناء النظر في الطلب

إذا تبين أن أ  من الوثائق المرفقة بطلب التسجيل كانت مزورة أو لم تكن صحيحة  .5

 أو كانت تتضمن معلومات مغايرة للحقيقة أو مضللة
من هذه )أ(  ب المنصوص عليها في الفقرةإذا تقرر إلغاء تسجيل مبيد أل  سبب من األسبا -ب 

تقوم اللجنة بتحديد فترات السماا للبيع والتداول والتخلي النهائي للمبيد الملغى  ,المادة

تسجيله على أن يتم اعتماد فترات السماا الواردة في قرار الهيئات الدولية المختصة التي 

من ( من الفقرة )أ( 3بب اإللغاء البند )قامت بإلغاء المبيد وبما ال يقل عن سنة اال اذا كان س

 هذه المادة
يبل  صاحب العالقة بقرار االلغاء خالل شهر من تاريخ الغائه ويحق له االعتراغ على  -ج 

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

جنة قطعيا ويبل  به صاحب العالقة خالل شهر من تاريخ تسلمها االعتراغ ويكون قرار الل

 خالل شهر من تاريخ اتخاذه
 :اذا تقرر الغاء تسجيل مبيد على المدير القيام بما يلي  -د 

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

 المبيد

سبب اإللغاء  إبال  الجهة المسجل باسمها المبيد بقرار إلغاء تسجيل المبيد مع بيان .2

وذلك خالل شهر من تاريخ اتخاذ القرار وعلى هذه الجهة التخلي من مخزوناتها 

 من خالل البيع خالل الفترة التي تحدده اللجنة بقرار االلغاء .
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إشعار مديريات الزراعة في المحافظات بقرار إلغاء تسجيل المبيد لتقوم بإبال   .3

وابالغها بالتخلي من المخزون من خالل محالت االتجار بالمبيدات بمضمون القرار 

الفترة التي من تاريخ القرار ويجوز للجنة تمديد الفترة حسب توصيات الهيئات 

 الدولية المختصة

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

تخلي منها والمخزونات المتوفرة لدو الفركات من المبيد الملغى تسجيله ويتم ال

 واتالفها حسب الطرق المعتمدة لهذه الغاية.
إذا تبين انه تم شحنه قبل صدور قرار إلغاء  و/او المواد الخام وبيعه يسمح بإدخال المبيد -ه 

 المبيد او المواد الخام.تسجيل 

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

 لدو التصنيع قيد الفعالة والمواد محليا والمصنعة المستوردة المبيدات على هاؤالغا

 .المحلية المصانع
يسمح للمصانع المحلية التصنيع أو التجهيز للمبيد الملغى تسجيله لغايات التصدير فق  على  -ز 

احضار ، علىى أن يتم  PIC اإللتزام بإتفاقية منظومة اإلخطار المبكر ) البيك(ان يتم 

افقة مسبقة من الجهة الحكومية صاحبة العالقة في الدولة المصدر لها واعالم الوزارة مو

بذلك ويتم منحه شهادة تسجيل لغايات التصدير فق  على ان ال يكون المبيد من المبيدات 

 االجراءات التالية قبل التصنيع : اتخاذ( على ان يتم 5المذكورة في المادة )
 جهة المنو  التصدير اليها بالكمية المطلوبة من المبيد تزويد الوزارة بكتاب من ال .1

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

 الخام الالزمة لتصنيع هذه الطلبية 

 تزويد الوزارة بالبيان الجمركي الخاص بتصدير الكمية المنتجة .3
لغاء تسجيل أ  مبيد ان تقوم بإبال  اصحاب العالقة بذلك عند البدء بالنظر بإ على الوزارة -ا 

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

 تحددها الوزارة

 وقف استالم و/ او تسجيل ا  ملف جديد بنفس المادة الفعالة .2

% عن اخر ارسالية 25ه بنسبة ؤلمنو  إلغاتخفيض الكميات المستوردة من المبيد ا .3

 تم استيرادها

 الحصول على تصريح استيراد مسبق لهذا المبيد .4

 

 (32المادة )

إذا كان المبيد الملغي تسجيله من المبيدات المستوردة وكان هناك إمكانية فنية وبيئية  .أ 

اإلتالف تتولى وإذا توانى عن  إلتالفه فعليه القيام بإتالفه حسب القوانين المعمول بها،

وفي األماكن التي تحددها الوزارة عملية إتالف المبيد بالتنسيق مع الجهات المعنية 

 وعلى نفقة المستورد
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إذا كانت عملية إتالف المبيد غير ممكنة ألسباب فنية أو بيئية فعلى المستورد إعادة  .ب 

 تصدير المبيد
لمجهزة محليا يلزم المصنع إذا كان المبيد الملغى تسجيله من المبيدات المصنعة او ا .ج 

باستعادة الكميات التي يتم حصرها و بطها في األسواق المحلية والتخلي منها إما 

بإعادة معالجتها أو إتالفها بإشراف الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية 

 بفؤون البيئة وفي األماكن التي تحددها ويتحمل المصنع نفقات اإلتالف
و تجهيز المبيد الملغى تسجيله ألغراغ التداول المحلي أيراد أو تصنيع ال يسمح باست .د 

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

 إلغاء تسجيله
 

 (33المادة )

إلغاء تسجيل مبيد مسجل  تقرررفض طلب تسجيل مبيد باسمها أو تقرر يحق للجهة التي  .أ 

تتقدم للمدير باعتراغ خطي على القرار المفكو منه خالل شهر من تاريخ  باسمها أن

تبلغها هذا القرار على أن يرفق مع االعتراغ الوثائق التي يرو المعترغ بسنها مؤيدة 

 العترا ه وال ينظر بس  اعتراغ يتم تقديمه بعد انقضاء هذه المهلة
االعتراغ إلعادة النظر فيه  يحيل المدير االعتراغ إلى اللجنة خالل شهر من تسلمه .ب 

 على  وء ما ورد في الوثائق المرفقة به من معلومات
على اللجنة البت في االعتراغ خالل ثالثين يوما من تاريخ إحالته إليها وان ترفع  .ج 

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

 ثين يوما من تاريخ اتخاذهلصاحب العالقة خالل ثال
 

 (34المادة )

على المصانع المحلية المرخي لها تصنيع او تجهيز المبيدات احضار ألغراغ  -أ 

شهادة تحليل للمادة الخام صادرة من الفركة المصنعة عند استيراد كل شحنة  التسجيل

لية على ان تكون مطابقة للقواعد الفنية الصادرة من منظمة االغذية والزراعة الدو

FAO للمبيدات الزراعية و/أو منظمة الصحة. 
 (.10التقيد بكافة متطلبات التسجيل الواردة في المادة ) -ب 
يحق للوزارة تحليل عينة من المادة الخام المراد تصنيعها للتسكد من مطابقتها  -ج 

للمواصفات المطلوبة حيثما ارتست ذلك وفي المختبر الذ  تحدده الوزارة وعلى نفقة 

 قةصاحب العال
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 (35المادة )

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

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

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

 اول اجتماع للجنة .
 تقوم اللجنة بدراسة الملف التخاذ القرار المناسب . .د 
 استكمال االجراءات المطلوبة لتسجيل المبيد.  .ه 
 

 : تصنيع المبيدات و/او تجهيزهاالثالثالباب 

 (36دة )الما

يحظر تصنيع ا  نوع من المبيدات أو تجهيزها في ا  مصنع دون ترخيي مسبق  .أ 

 للمصنع من الوزارة وفقا ألحكام هذه التعليمات
يحظر تصنيع أو تجهيز أ  مبيد ألغراغ التداول المحلي في المملكة االردنية الهاشمية  .ب 

 ما لم يكن مسجالت في الوزارة
نتاج و نم  التصنيع والغاية من االستخدام بحيث بخ  اال ايكون ترخيي المصنع معني .ج 

 حسب مقتضيات التصنيع ةيكون ترخيي كل خ  على حد
 

 (37المادة )

ال يجوز الترخيي بتصنيع المبيدات أو تجهيزها إال بتعيين مدير انتاج يحمل على األقل أ   -أ 

وتتوفر فيه ( من هذه الفقرة 3, 2، 1من المؤهالت العلمية المنصوص عليها في البنود ) 

ها حسب مقتضى الحال وان يكون متفرغا تفرغا كامال للعمل في هذه ؤالمتطلبات المبينة إزا

 :المهنة
درجة البكالوريوا في العلوم الزراعية تخصي مبيدات أو وقاية نباتات وعلى  .1

 أن يكون منتسبا لنقابة المهندسين الزراعيين

ن يكون منتسبا لنقابة درجة البكالوريوا في الهندسة الكيماوية وعلى أ .2

 المهندسين األردنيين

 درجة البكالوريوا في الكيمياء .3
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إذا كان طالب الترخيي شركة أو مؤسسة أو مستثمرا أجنبيا أو كان طالب الترخيي  -ب 

شخصا ال تتوفر فيه أ  من الفروط المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة أو 

ا لإلشراف الفني المباشر على المصنع يجب أن كانت تتوفر فيه إال انه لن يكون متفرغ

يكون هذا الفخي أو الفركة أو المؤسسة أو المستثمر األجنبي متعاقدا مع شخي أردني 

الجنسية تتوفر فيه هذه الفروط والمتطلبات المذكورة في الفقرة )أ( من هذه المادة على أن 

مع صاحب العمل عن تنفيذ يكون متفرغا للعمل وان يكون مسؤوال بالتكافل و التضامن 

 :التاليةالتعليمات والقرارات المتعلقة بهذه التعليمات ويتقدم بطلبه مرفقا بالوثائق 
 الفهادة العلمية او صورة مصدقة عنها .1

شهادة انتساب للنقابة اذا كان مهندسا زراعيا او مهندسا كيميائيا سارية  .2

 المفعول

 ع و تجهيز و تحليل المبيداتسنوات في مجال تصني 3شهادة خبرة ال تقل عن  .3

 صورة عن هوية االحوال المدنية مثبت عليها الرقم الوطني .4

عقد عمل مصدق من كاتب العدل أو وزارة العمل اذا كان طالب الترخيي  .5

 من هذه المادة مع ا  شخي من االشخاص الموصوفين في الفقرة ) أ( امتعاقد

 

 (38المادة )

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

 موافقة لجنة التراخيي المركزية/ وزارة البيئة -أ 
كل حسب  المناطق التنمويةرخصة مهن من البلديات و/ او امانة عمان الكبرو و/ او  -ب 

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

( وُصنع مبيدات اآلفات والمنتجات 202110ات الحفرات والقوارغ )غاياته ُصنع مبيد

 (202120الكيميائية الزراعية )

 

 (39المادة)

يقدم طلب ترخيي تصنيع المبيدات للوزارة ويقوم القسم المعني بتدقيق طلب الترخيي  -أ 

( من هذه 38، 37تين )والماد ألحكامللتسكد من توفر كافة الوثائق المنصوص عليها وفقا 

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

ه لكافة الفروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات على ان يرافق ئاستيفا

 اللجنة اثناء الكفف طالب الترخيي أو وكيله المعتمد وعلى اللجنة تقديم تقرير بواقع الحال
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ذا تبين ان نتيجة الكفف وجود نواقي او وجود مخالفة للفروط والمتطلبات المنصوص ا -ج 

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

والمخالفات التي تم الوقوف عليها ويمنح طالب الترخيي مهلة الستكمال النواقي أو 

 مائة وثمانون يوما اعتبارا من تاريخ التبلي تصويب المخالفة خالل مدة اقصاها 
اذا لم يقم طالب الترخيي بتوفير النواقي او تصويب المخالفة يصدر المدير قرارا باعتبار  -د 

 ان الطلب غير موافق عليه ويتم ابال  طالب الترخيي بذلك
إذا قام طالب الترخيي بتصويب او اع المخالفات او استيفاء النواقي لمتطلبات  -ه 

جنة المكلفة وخالل الفترة الزمنية المنصوص عليها ليي من خالل كفوفات الالترخ

 الستكمال النواقي او تصويب االو اع يمنح طالب الترخيي رخصة تصنيع المبيدات
 

 (40المادة )

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

ت للنموذج المعتمد توقع منه ويصادق عليها في المديرية الرخصة على  أربع نسخ وفقا

المدير وتختم بالخاتم الرسمي للوزارة وتسلم النسخة األولى منها لطالب الترخيي وترسل 

الثانية لمديرية الزراعة المعنية وتحفظ الثالثة مع ملف الطلب وتبقى الرابعة في جلد 

 الرخي
و تجديد الترخيي المقرر بموجب إحكام قرار يستوفى من طالب الترخيي بدل الترخيي أ -ب 

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

 من السنة الخامسة
ية كل خمس سنوات في موعد ال يتم تجدد الرخصة من قبل مديرية زراعة المحافظة المعن -ه 

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

 الخامسة بعد أن تستوفي الوزارة بدل الخدمات المقرر

 

 (41المادة)

( 13قانون الزراعة رقم ) ( من63للمادة )مفتفين من المديرية وفقا  تفويضللوزير الحق 

( لسنة 33التفتيش على االنفطة االقتصادية رقم )الرقابة و وقانونوتعديالته  2015لسنة 

للقيام بجوالت تفتيفية على مصانع المبيدات للمراقبة والتفتيش والوقوف على واقع  2017

الحال في أ  وقت للتسكد من التزام المصنع بكافة المتطلبات واالشتراطات الفنية لتصنيع 

ق من أ  مخالفة يقوم بها المصنع , ويحق للمفتش اخذ عينات عفوائية المبيدات و/ أو التحق

للمبيدات الجاهزة او من المواد االولية سواء من خطوط االنتاج أو مستودعات المصنع 

 فحصها والتسكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الدولية المعتمدة لدو الوزارة ألغراغ
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 (42المادة )

تفتيش تحرير محضر للمخالفة التي تم  بطها وفقا لنموذج الضب  على اللجنة المكلفة بال

نسخة من المحضر لقا ي محكمة الصلح للمنطقة التي يتبع لها والمعتمد من قبل الوزارة 

 ( 13المصنع لدفع الغرامة المستحقة وفقا للنصوص الواردة في قانون الزراعة رقم )

 وتعديالته 2015لسنة 

 

 (43المادة )

لى المتطلبات والفروط الخاصة بترخيي المصانع لدو الوزارات المعنية األخرو، ال باإل افة إ

 إال اذا توفرت الفروط التالية: المبيدات يجوز الترخيي بتصنيع

يكون ترخيي خطوط انتاج المبيدات العفبية وصاالت االنتاج منفصال عن باقي خطوط  -أ 

 فنية الواردة في احكام هذه المادةانتاج المبيدات االخرو على ان تراعى االشتراطات ال
 : الفروط والمتطلبات التي يجب انا تتوفر في موقع المصنع -ب 

أن يكون الموقع في منطقة منظمة صناعيا خاصة لهذا الغرغ إال إذا كان الموقع  .1

 خارج حدود البلديات أو حدود التنظيم وموافق عليه من قبل الجهات ذات االختصاص

 يه من قبل الجهات ذات العالقةأن يكون الموقع موافق عل .2

أن يراعى في اختيار الموقع اتجاه الرياا السائدة في المنطقة وتجنب ما أمكن أن  .3

يكون االتجاه السائد للرياا من المصنع الى المناطق السكنية المجاورة أو إلى 

 المصانع الغذائية القريبة

آليات  طرق لوصول أن يتوفر حول مباني المصنع الذ  يقع خارج المدن الصناعية .4

الدفاع المدني إليها في حاالت الطوارئ وعلى أن يؤخذ بعين االعتبار التطور 

 والتوسع المتوقع للمصنع في المستقبل

أن تكون مباني المصنع الذ  يقع خارج المدن الصناعية مفصولة عن األبنية  .5

ن تسهيل المجاورة لها بسور إسمنتي ال يقل عن مترين وبه بوابات مناسبة تمكن م

 الحركة أثناء حاالت الطوارئ

 الفروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في صاالت التصنيع و المرافق األخرو : -ج 
أن تتوفر في المصنع صالة خاصة لتجهيز المكونات األولية منفصلة تماما عن صالة  .1

 التصنيع

ن صالة أن تتوفر في المصنع صالة خاصة لتجهيز المكونات األولية منفصلة تماما ع .2

 التصنيع

 أن تتوفر في المصنع صالة خاصة للتصنيع و تعبئة المنت  النهائي .3

أن تكون األبنية المستخدمة في األعمال اإلدارية و المكتبية منفصلة عن صاالت  .4

 اإلنتاج ومستودعات المواد األولية ومستودعات المواد المنتجة

ولية و عبوات المنت  أن تتوفر في المصنع مستودعات خاصة لتخزين المواد األ .5

 النهائي ومستودعات أخرو لتخزين المواد المنتجة



4827 
 

 الجريدة الرسمية

أن تتوفر في المصنع مستودعات خاصة لتخزين اسطوانات و خزانات الغاز مع األخذ  .6

 بعين االعتبار االشتراطات التي تحددها الجهات الحكومية األخرو

ة )د( من هذه أن يتوفر في المصنع مختبر وفق الفروط المنصوص عليها في الفقر .7

 المادة

 :المصنع الفروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في مختبرات  -د 
أن يكون مبنى المختبر مستقال عن باقي أقسام المصنع ومصمما وفق األسس  .1

 والمعايير العلمية

 -أن تتوفر فيه األجهزة والمعدات التالية: .2

 Gas-Liquid Chromatographyجهاز الكروموتوغراف وتوابعه  -

 HPLCو جهازأ/و

 جهاز قياا اللزوجة للزيوت -

 ميزان حساا -

 PH-Meterجهاز القياا األا الهيدروجيني  -

 جهاز قياا  غ  الغاز في عبوات االيروسوالت -

 جهاز قياا درجة التوه  واالنصهار -

 جهاز قياا نسبة الرطوبة -

 مناخل لقياا درجة النعومة في المساحيق -

 ثالجة لحفظ العينات القياسية -

 جهاز تقطير -

 فرن كهربائي للتجفيف -

أية اجهزة تلزم لفحي جودة المبيدات بعد تجهيزها وفقا للطرق المتبعة في  -

CIPAC methods) والمعتمدة لمنظمة األغذية والزراعة الدولية )FAO 

 WHOو/ أو منظمة الصحة العالمية 
نع الفروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في اآلالت والماكينات المستخدمة في المص -ه 

 : )خطوط اإلنتاج(
 اآلالتأن تراعي كافة الفروط المنصوص عليها في تفريعات الوقاية والسالمة من  .1

 والماكينات ومواقع العمل الصادرة وفقا لقانون العمل األردني

 أن تعمل بفكل آلي )أوتوماتيكي( .2

اء والتآكل ومحكم اإلغالق أثن أأن يكون جهاز الخل  مصنوعا من مادة غير قابلة للصد .3

عملية الخل  وأن تتم عملية تغذيته بالمواد األولية بفكل آلي على أن يكون محاطا 

 بمنصة واقية محمية اذا كان ارتفاعه يزيد على متر ونصف لتساعد في عملية التعبئة 

 و خدمة الجهاز

أن يكون جهاز التعبئة مصنوعا من مواد غير قابلة للصدأ و التآكل وال يسمح بس   .4

اء عملية التعبئة و مزودا بعداد يبين كمية المواد المعبئة فيه وان تتم تسرب منه أثن

 تغذيته من خزان التزويد بفكل آلي
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أن يكون متوفر في جهاز فحي التسرب للعبوات المضغوطة ) الحمام المائي ( أجهزة  .5

تسخين ذاتية و أجهزة تنظيم درجة الحرارة تكفل بقاء حرارة الماء ثابتة عند درجة 

مئوية لمدة الفحي المقررة على أن ال يقل مكو  العبوة المضغوطة فيه عن  45حرارة 

 خمس دقائق و يفضل أن تتم عملية الفحي أثناء نقل العبوات بواسطة الحزام الناقل

 : الفروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في صاالت التصنيع والمرافق األخرو -و 

 تماما عن صالة التصنيع صالة خاصة لتجهيز المكونات األولية منفصلة .1

 صالة خاصة للتصنيع وتعبئة المنت  النهائي .2

 أن تكون األبنية المستخدمة في األعمال االدارية والمكتبية منفصلة عن صاالت االنتاج  .3

 و مستودعات أخرو لتخزين المواد المنتجة

ت اسطوانات وخزانات الغاز مع األخذ بعين االعتبار االشتراطات التي تحددها الجها .4

 الحكومية األخرو

 مستودعات خاصة لتخزين .5

 مختبر وفق الفروط المنصوص عليها في الفقرة )و( من هذه المادة .6

غرفة منفصلة وكافية لتغيير مالبس العمال مزودة بخزانة خاصة لكل عامل وأن تكون  .7

 غرفة الذكور منفصلة عن غرفة االنا 

دل دورة مياه واحدة لكل عفرة دورات مياه مناسبة منفصلة للذكور وأخرو لإلنا  وبمع .8

عمال أو عامالت وأن تتوفر أعداد كافية من المباول والمغاسل في دورات المياه وأن 

تزود هذه الدورات بالمطهرات ومواد التنظيف والصابون والماء الساخن والبارد 

 باستمرار

 أماكن مناسبة لالغتسال مزودة )بدوشات( بمعدل دوش واحد على االقل لكل عفرة .9

 منفصلة عن االماكن المخصصة للذكور لإلنا عمال على أن تكون االماكن المخصصة 

صالة خاصة الستراحة العمال منفصلة فصال كامال عن صاالت االنتاج والعمل وجيدة  .10

للنظر وسهلة  حفاتح مريالتهوية واالنارة وذات جدران نظيفة ومستوية ومطلية بلون 

 اسبة ومزودة بمغاسل ووسائل التنظيف الالزمةالتنظيف ومجهزة بطاوالت ومقاعد من

 النساء الحوامل واالطفال اليها لدخوأن تو ع لوحة على مدخل الصالة تمنع  .11

 الفروط والمتطلبات التي يجب ان تتوفر في بناء مصنع: -ز 
أن تكون المواد المستخدمة في البناء مقاومة للحريق وأن تكون جدران البناء  .1

من حجب للهب  هااعمة الملمس ومصممة بما يمكنالداخلية سهلة التنظيف ون

 ومقاومة للتسكسد والتفتت

والعمل متناسبة مع عدد وحجم الماكينات وأن  اإلنتاجأن تكون مساحة وحجم صاالت  .2

 ارتفاع البناء الخاص بصاالت االنتاج عن ستة أمتار لال يق

ة اإلغالق أن تكون األبواب المؤدية إلى صاالت االنتاج مقاومة للحريق وذاتي .3

 ومتحركة باالتجاهين وغير منفذة للدخان

أن يكون البناء مزود بخطوط مجار  ووسائل تصريف الفضالت بطريقة صحية على  .4

أن تكون مصارف الفضالت الصحية مفصولة عن مصارف الفضالت الناتجة عن 

 عملية التصنيع



4829 
 

 الجريدة الرسمية

يل مقداره بم ومصممةأن تكون أر يات المصنع خالية من الندوبات سهلة التنظيف  .5

 لكل متر نحو مصارف الفضالت االنتاجية نصف سنتمتر

 أن يكون السقف من النوع الواقي من مياه االمطار وأشعة الفمس وسهل التنظيف .6

 أن تكون خطوط االنتاج مفصولة عن بعضها البعض فصال كامال .7

ي الطوابق العليا كصاالت فأن ال تستخدم األبنية الواقعة تحت مستوو األرغ أو  .8

 أو كمستودعات لتخزين المواد األولية أو المنتجة إلنتاجل

أن تتوفر التجهيزات الالزمة في صاالت اإلنتاج والمستودعات التي تمكن من  .9

 ومعالجتها بفكل آمن انسكاباهاالسيطرة على تسربات المواد الكيماوية أو 

 الفروط والمتطلبات المتعلقة بتهوية وإنارة المصنع ومرافقه : -ا 
في جميع الغرف وصاالت االنتاج التهوية الكافية التي تمكن من حفظ درجة  أن تتوفر .1

الحرارة فيها حسب المواصفة القياسية األردنية وأن يكون فيها فتحات صغيرة 

منخفضة محمية تعلوها نوافذ أخرو في مستوو اسفل السقف وفي الجدران المتقابلة 

 لجانبينمع  رورة وجود فتحات في السقف قابلة للفتح من ا

أن يتم تركيب أجهزة شف  مركزية لتبديل الهواء ذات قدرة كافية بحيث ال يقل عدد  .2

مرة في الساعة الواحدة وأن يتم تركيب أجهزة شف   12مرات تبديل الهواء عن 

مو عية مثبتة على ماكينات الخل  والتعبئة ذات قدرة شف  تكفي لسحب األبخرة 

ية الخل  والتعبئة وتمكن من خفض تركيزها لما والغازات واألبخرة الناتجة عن عمل

هذه األجهزة من النوع الذ   نال تكوهو دون الحد المسموا به في البيئة وعلى أن 

 ( ديسيبل أو من النوع الذ  يصدر شررات 85يصدر  جيجا أعلى من )

االخرو االنارة الطبيعية واالصطناعية  والمرافقان تتوفر في الغرف والصاالت  .3

 المطابقة للمواصفات القياسية االردنية لمستوو االنارة في البيئة الكافية

 فروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في المستودعات وشروط التخزين فيها :ال -ط 
أن تكون المستودعات  من المواصفة االردنية والخاصة باالحتياطيات الوقائية  .1

 اطات الخاصة بالبناءالعامة لخزن المواد الخطرة وأن تكون مبنية حسب االشتر

ان تكون مستودعات المواد الخام منفصلة عن مستودعات المواد المنتجة وأن تكون  .2

 منفصلة عن قاعة االنتاج والمرافق االخرو

 أن يخصي قسم خاص لخزن المواد السائلة منفصل عن قسم خزن المواد الجافة .3

يتناسب مع واقعها أن يتوفر في المستودعات التهوية الطبيعية واالصطناعية وبما  .4

 وحجمها وطبيعة المواد المخزنة فيها

 ان تتوفر داخل المستودعات ممرات كافية تمكن من سهولة الحركة داخلها .5

ان تكون المستودعات مزودة بمعدات مكافحة الحريق وفقا لما تقرره الجهات المعنية  .6

 في مديرية الدفاع المدني

اد الخطرة منفصلة نهائيا عن أن يخصي في المستودعات غرف خاصة لخزن المو .7

 مستودعات المواد االخرو

 أن تكون ساحات التحزين المكفوفة محمية بمظالت واقية مناسبة .8
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ان يتوفر في المستودعات رفوف لتخزين المواد تتناسب وطبيعة ونوع وحجم  .9

العبوات التي سيتم تخزينها عليها على أن تو ع على هذه الرفوف عالمات ارشادية 

 المادة المخزنة عليها تبين خواص

 أن ال يزيد ارتفاع البراميل المخزنة داخل المستودعات على ثال  طبقات .10

إذا كان للمستودع شبابيك يجب أن تكون على ارتفاع عال ومحمية بفبك يمنع دخول  .11

 أشخاص غير مصرا لهم الدخول

امتار المسافة بينهما وبين اقرب بناء عفرة  لال تقمظالت واقية ومرشات ماء وان  .12

% من 10مقداره  االحتواء موان يكون كل خزان منها محاط بحوغ مناسب يتسع 

 سعته في حال التسرب

 و ع خزانات المواد االولية خارج بناءتأن  .13

 :الفروط والمتطلبات التي يجب أن تراعى في عملية التخلي من فضالت العملية اإلنتاجية -  
ذة ومنفصلة عن حفرة الفضالت أن يتوفر في موقع المصنع حفرة محمية وغير ناف .1

الصحية لتجميع الفضالت السائلة الناتجة عن عمليات التصنيع أو الفطف و التنظيف 

 أو االنسكاب و التسريبات

أن يتم معالجة الفضالت السائلة الصناعية بطرق المعالجة المناسبة حسب نوعية  .2

ذة أو من خالل وحدة المبيد و التركيب الكيماو  لهذه الفضالت في الحفرة غير الناف

المعالجة الخاصة وذلك قبل تصريفها للمجار  العامة أو نقلها إلى األماكن المخصصة 

 من قبل الجهات الرقابية المعنية في المدن الصناعية أو في وزارة البيئة

أن يتم جمع الفضالت الصلبة غير الضارة بسكياا و حاويات خاصة يتم التخلي منها  .3

الصلبة التي تحتو  على مواد  ارة فيتم فصلها و و عها في يوميا أما الفضالت 

حاويات خاصة تنقل فيما بعد بوسائل آمنة إلى أماكن محددة يتم تعينها من قبل 

 الجهات الحكومية المختصة

أن يتم تفري  البراميل المعدنية جيدا من المواد األولية وان تغسل بالمذيبات المناسبة  .4

ن ال تقل كمية المياه المستخدمة في كل غسلة عن ما أعلى ومن ثم بالماء ثال  مرات 

% من حجم البرميل مع الحرص على تفري  البرميل جيدا بعد كل غسله و 20نسبته 

تصريف مياه الغسيل إلى الحفرة المخصصة أو إلى محطة المعالجة وان تدم  

ف الحيوانية و بعالمات تحذيرية ثابتة بعدم استعمالها لحفظ األغذية البفرية واألعال

 األدوية والمياه

بعد معالجتها بالغسل وتقطيعها  -أن يتم التخلي من األوعية البالستيكية الفارغة  .5

في المكبات المعتمدة أو حرقها في المرمدة  -وو عها في براميل فارغة مغطاة 

 المناسبة للنفايات الخطرة إن وجدت

 يل فارغة و مغطاة بإحكام أن يتم تخزين األكياا و العبوات الورقية في برام .6

و التخلي منها فيما بعد في المكبات المعتمدة أو حرقها في المرمدة المناسبة 

 للنفايات الخطرة إن وجدت

أن يتم ثقب عبوات االيروسوالت و تفريغها من المبيد و طمرها على عمق نصف متر  .7

 في المكبات المعتمدة
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وثة بالمبيدات نتيجة لعمليات غسيل أن يتم جمع المذيبات العضوية المستهلكة المل .8

األجهزة والبراميل في براميل مالئمة لحين معالجتها أو البت بالطريقة المناسبة 

 للتخلي منها وفقا لما تحدده الجهات الحكومية المختصة

أن تتم معالجة أبخرة المبيدات التي تتجمع في أنظمة الفف  أو الناتجة عن  .9

ة المواد الفعالة وبالطرق المناسبة لمعالجتها و التخلي االنسكابات الجافة وفقا لنوعي

 منها

أن يلتزم العمال بغسل مالبس العمل  من منطقة المصنع وان يتم تصريف مياه  .10

الغسيل إلى الحفرة الخاصة بمياه التصنيع أو إلى وحدة المعالجة إن وجدت إ افة إلى 

 ( من هذه الفقرة .3بند)االلتزام بالتخلي من مالبس العمل التالفة وفقا لني ال

يحظر طرا المبيدات بسنواعها في مكبات النفايات المكفوفة أو في البيئة المجاورة  .11

للسيول وللوديان ولمجار  األنهار كما يحظر استعمال طريقة الحرق المفتوا لنفايات 

 المبيدات وكذلك طرا أو تصريف الفضالت السائلة إلى الحفر االمتصاصية المنفذة

تتوفر في المصنع معدات الوقاية الفخصية الكافية للعاملين فيه ومستلزمات يجب أن  -ك 

 اإلسعافات األولية التالية :
 مالبس عمل واقية ) أفرهوالت ( وصدرية مطاطية مناسبة .1

 الفعر والرأا ونظارات واقية وقناع كامل للوجه ةيطأغطية قماشية لتغ .2

مواد الكيماوية الخطرة قابلة أجهزة تنفس كاملة وكمامات مزودة بفالتر خاصة لل .3

 للتغير

قفازات مطاطية أو بالستيكية مناسبة لصناعة المبيدات من النوع الطويل تغطي  .4

 الساعدين

 أحذية عمل مصنوعة من مادة مناسبة لصناعة المبيدات .5

صندوق إسعاف أولي في كل مبنى أو صالة منفصلة يحتو  على كافة المواد الالزمة  .6

 عامة والخاصة بالمبيداتلإلسعافات األولية ال

 الوسائل الخاصة بغسل العيون عند تعر ها لحاد  تلو  .7

دليل مطبوع باشتراطات التعامل السليم مع المواد األولية ومنتجاتها يتم تزويد  .8

العاملين في المصنع والمستخدم النهائي لهذه المواد به ولوحات تحذيرية )إرشادية( 

 ن بارزه داخل الغرف وصاالت اإلنتاجتتضمن هذه االشتراطات تعلق في أماك

 

 (44المادة )

على المصنع المرخي التقيد بخطوط االنتاج التي تم تحديدها بالرخصة وال يجوز ا افة  -أ 

 خطوط انتاج جديدة او تغييرها اال بموافقة مسبقة من الوزارة
ة اذا تم فسخ أو إنهاء التعاقد ما بين صاحب الترخيي و الفخي المتعاقد معه إلدار -ب 

المصنع فنيا أو المهندا الزراعي المعتمد لمتابعة طلبات التسجيل واذونات استيراد المواد 

 االولية على صاحب الترخيي إخطار المديرية بذلك خالل شهر من تاريخ فسخ العقد 

أو إنهائه وتزويدها باسم الفخي البديل وبالوثائق الخاصة به والمنصوص عليها في هذه 

 التعليمات
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 (45)المادة 

على إدارة المصنع االحتفاظ بسجالت وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة  -أ 

تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بالعملية اإلنتاجية كسنواع وكميات المواد التي تدخل في 

عملية التصنيع والمواد المصنعة أو المجهزة وكمياتها وأرقام التفغيلة وتاريخ التصنيع 

زن العبوات وأ  معلومات أخرو تراها  رورية وتكون هذه السجالت خا عة وحجم/و

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

الواحد على ان تتطابق هذه المعلومات مع  التي صنعها أو أنتجها أو جهزها خالل العام

 سجالت المصنع.

 

 (46المادة )

يجوز للمصنع المرخي بتصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها استيراد المادة الفعالة والمواد 

المضافة التي ستدخل في تركيبة المبيدات التي يصنعها أو يجهزها بعد الحصول على موافقة 

لتخليي عليها و إخراجها من الساحة الجمركية إال بإذن تسليم مسبقة من المديرية وال يجوز ا

من  باإلرساليةخاص من المديرية بعد أن يتم تزويدها بفاتورة الفراء وشهادة تحليل خاصة 

الفركة الصانعة تبين نسبة نقاوة المادة أو المواد الفعالة وبيان الفوائب التي تحملها ونسبها 

 المناطق الحرة األردنية إال بموافقة الوزارةوال يجوز تخزينها على أر يات 

 

 (47المادة )

الفركات المستوردة للمبيدات من دول ذات  عالتعاقد ميحق لمصنع المبيدات المحلي  -أ 

لديها نظام تسجيل متطور للتجزئة و/او  نانظمة تسجيل متطورة او أ  دولة تبين ا

 تعبئة المبيدات شريطة ارفاق الوثائق التالية:
 من الفركة المصنعة و/او المجهزة للمبيدموافقة  .1

 موافقة المصنع المحلي .2

 الموافقة المسبقة للوزارة .3

 لتجزئة للمنت  النهائيواعلى ان يتحمل الطرفان المتعاقدان مسؤولية اعادة التعبئة  -ب 

 

 (48المادة )

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

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

 النهائي وذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة.
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 (49المادة )

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

 التالية:وط خارج المملكة االردنية الهاشمية  من الفر

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

 ) سنويا (.المنفسفي بلد  الصناعةاألصول ومصدقه من غرفه 

مع  المنفسفي بلد  ةومسجل الجاهزةللمبيدات  اان يكون المصنع الخارجي منتج .ب 

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

 بنفس التركيز ونم  التصنيع والتركيب المراد تصنيعه في االردن .

تقديم ما يثبت ان المصنع الخارجي حاصال على شهادات االعتماد الدولية  .ج 

(ISO17025  اوGLP اوGMP ) 
ت بما ال يقل عن سنه او اكثر . .د   ان يكون للمصنع الخارجي منتجات مسجله محليا
 ة الموقعة بين الطرفين .باالتفاقي الوزارةتزويد  .ه 
باالسم  ةخطاب تفويض من المصنع الخارجي للمصنع المحلي لتصنيع مبيدات محدد .و 

 حسب االصول ) التصديق من المصنع وغرفة الصناعة في بلد المنفس( امصدق
 ان يقوم المصنع المحلي بتسجيل المبيد المنو  تصنيعه وحسب هذه التعليمات  .ز 
ا ح ان المبيد مصنع بامتياز من ) اسم المصنع ان يذكر على الملصقة بفكل و .ا 

 (.الدولةالخارجي مع ذكر 
 

 (50المادة )

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

ثالثة اشهر إشعار المديرية بذلك خطيا خالل عفرة أيام  علىأل  سبب من األسباب ولمدة تزيد 

لتوقف عن التصنيع وتزويدها بسنواع وكميات المبيدات المتوفرة لديه بتاريخ توقفه من تاريخ ا

 عن التصنيع

 

 ( 51المادة )

فتحها  للمصنعفي عبواتها االصلية و ال يجوز  المصنعة يجب حفظ و تخزين المبيدات .أ 

 اال بموافقة الوزارة وتحت اشرافها تجزئتهااو 
المبيدات على العبوات عند طرحها في  على كل منت  للمبيدات أن يعلن سعر بيع .ب 

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

 لجنة تسجيل المبيدات
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 : تجارة الجملة للمبيداتالرابعالباب 

 (52المادة )

 لجملة للمبيداتمرخصة لتجارة ا إال لفركة أو لمؤسسة بتجارة الجملة للمبيداتال يسمح 

تجارة األسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية  مسجلة لدو وزارة الصناعة والتجارة وغاياتهاو

 (466901) بالجملة

 

 (53المادة)

ت أردني  .أ  يفترط في طالب ترخيي تجارة الجملة في المبيدات أن يكون مهندسا زراعيا

ت بوقاية النبات او احد فروعها أو الفعب ة العامة او اإلنتاج النباتي ، أو الجنسية مختصا

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

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

 الزراعي مسؤوالت عن كل ما يتعلق بتطبيق التعليمات الصادرة عن الوزارة
 االخرو التخصصات من الزراعية العلوم في شهادة على الحاصل هنداللم يسمح .ب 

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

 هذا في لديها العمل مارا التي الجهة من صادرة بفهادة موثقة وتداولها بالمبيدات

 المهندسين نقابة من مهنة مزاولة هادةش على وحاصال العمل وزارة من مصدقة المجال

 الزراعيين

استيراد بتجارة الجملة و( من هذه المادة من يقوم ، ب يستثنى من أحكام الفقرة )أ .ج 

 مبيدات الحفرات المنزلية
 -أن يقدم إلى الوزارة الوثائق التالية : على طالب ترخيي تجارة الجملة بالمبيدات .د 

 االفهادة العلمية او صورة مصدقة عنه .1

شهادة انتساب وإجازة بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية صادرة عن نقابة  .2

 المهندسين الزراعيين سارية المفعول

 صورة مصدقة للبطاقة الفخصية .3

نسخة طبق األصل مصدقة عن العقد إذا كان طالب رخصة االستيراد متعاقدات مع  .4

ت من الجهات المعنية  مهندا زراعي مصدقا

و/ او امانة عمان الكبرو و/ او المدن الصناعية كل رخصة مهن من البلديات  .5

 حسب منطقته

شهادة سجل تجار  صادرة من مديرية السجل المركز  في وزارة الصناعة  .6

( وتجارة األسمدة 461030والتجارة ومن غاياتها االستيراد والتصدير )

 (466901والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة )

 صادرة عن وزارة الصناعة والتجارةصورة عن بطاقة المستورد  .7
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 (54المادة)

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

ت بفسخ العقد خالل شهر وعلى صاحب العمل إعالم   أو المهندا الزراعي إعالم الوزارة خطيا

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

 ملغاةالرخصة 

 

 (55المادة )

ت او مستسجرا  -أ  ت مملوكا ال يجوز الترخيي لتجارة الجملة بالمبيدات إال اذا توفر لديه مستودعا

 بموجب عقد إيجار على ان تتوفر فيه الفروط والمواصفات التالية:
المناطق الكبرو او  يها رخصة مهن من البلديات او امانة عماندان يكون ل .1

 كمستودع للمبيدات التنموية

أن يكون في مكان يسهل وصول كافة أنواع آليات النقل إليه بما فيها عربات  .2

 إطفاء الحريق بسهوله ويسر

أن يكون في موقع بعيد عن المساكن وحظائر الماشية ومخازن األعالف  .3

متر من كافة  والمواد الغذائية وعن مصادر المياه بمسافة ال تقل عن مائة

 االتجاهات

أن ال تقل مساحته عن ثالثين مترا مربعا وان يكون جيد التهوية وقليل الرطوبة  .4

وتتوفر فيه اإلنارة الطبيعية الكافية وفتحات عالية في الجدران ومقفلة بفبك 

 حماية من الحديد وان يكون المستودع مقفال بإحكام

  تتفقق بسهولةمن مواد غير منفذة للماء وال أن تكون أر يته .5

أن يتوفر فيها مصدر ماء وصنبور ماء مع مغسلة و متصلة بفبكة الصرف  .6

 الصحي أو بحفرة امتصاصية

أن يتوفر فيه وسائل إطفاء الحريق التي تحددها السلطات المختصة وكذلك  .7

مواد اإلسعافات األولية مع اإلرشادات الوا حة لكيفية استعمالهما وان يكون 

 ول إليهفي مكان يسهل الوص

أن يكون مقسم بقواطع تفصل المبيدات السائلة عن المبيدات الجافة وان يتوفر  .8

 فيه ممرات تمكن من التنقل داخله بسهولة ويسر

 أن يخصي فيه مكان منفصل ومقفل لتخزين المبيدات مقيدة االستعمال .9

الضرورية كالكمامات و األقنعة الواقية لحماية  األمانأن يتوفر فيه معدات  .10

 جه والعيون وقفازات وأحذية مناسبة ومالبس خارجية واقيهالو

أن يتوفر فيه لوحات إرشادية مثبتة في مكان بارز يسهل رؤيتها تحمل عبارات  .11

 ممنوع التدخين واآلكل والفرب -مبيدات خطرة وسامة  -وصور تحذيرية 

أن يتوفر فيها المعدات التي تمكن من معالجة حاالت انسكاب أو تسرب  .12

 ت من عبواتها بفكل آمنالمبيدا

 



4836 
 

 الجريدة الرسمية

 (56المادة)

المرخي لها بتجارة الجملة للمبيدات أن يحتفظ بسجل خاص  يتوجب على الفركة او المؤسسة

وحركة الصادر والوارد وأن يبرز هذا  تداولهايدون فيه كميات المبيدات وأنواعها وتاريخ 

 السجل للمفتش عند الطلب

 

 (57المادة)

ب ترخيي تجارة الجملة للمبيدات الى مديرية الزراعة المعنية تقدم الفركة او المؤسسة طل -أ 

 ويتم الكفف الحسي على مستودع المبيدات وفقا للفروط المنصوص عليها في 

 (36المادة )
 يتم الكفف على المستودع من قبل مديرية الزراعة التابع لها وبحضور طالب الترخيي  -ب 

 يوقع عليه أعضاء اللجنة وطالب الترخيي أو وكيله المعتمد و يتم تنظيم تقريرا بالكفف 

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

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

لزراعة المعني بتفكيل لجنة فنية للكفف على المستودع الذ  الباب يتم اإليعاز لمدير ا

ه للفروط والمتطلبات ئسيتم استخدامه من قبل طالب الترخيي للتسكد من استيفا

(، على أن يتم إشعار طالب الترخيي بتاريخ وموعد 53المنصوص عليها في المادة )

 الكفف قبل ثمانية وأربعين ساعة من الموعد
مستودع لمدة خمس سنوات من قبل المديرية المعنية في المحافظة ليتم يتم تحرير رخصة لل -ه 

 ارسال نسخة منها للقسم المعني في الوزارة
 

 (58المادة)

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

ليقوم بتصويبها خالل ثالثين  ( أو يخالفها يتم إشعار طالب الترخيي بالنواقي التي وجدت53)

يوما من تاريخ صدور اإلشعار و اذا لم يتمكن طالب الترخيي من تصويب النواقي خالل هذه 

المهلة يحق لمدير الزراعة بناء على طلب خطي من طالب الترخيي تمديد المهلة لثالثين يوما 

 أخرو من تاريخ انتهاء المهلة األولى إلجراء التصويب
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 (59المادة )

 -يعتبر طلب الترخيي غير موافق عليه لألسباب التالية :  -أ 
إذا لم يتقدم طالب الترخيي بطلب لتمديد المهلة المنصوص عليها في المادة  .1

( من هذه التعليمات او عدم تمكنه من تصويب النواقي خالل المهلة 58)

 األولى

ي لم يقم إذا تبين نتيجة الكفف للمرة الثانية على المستودع أن طالب الترخي .2

 بتصويب النواقي

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

)أ( من هذه المادة ويتم إبال  طالب الترخيي به خالل اسبوع من تاريخ صدوره مع بيان 

لب أسباب عدم الموافقة على أن يرفع نسخة من القرار إلى المديرية مع نسخة من الط

 ومرفقاته ونسخة من تقرير الكفف

 

 (60المادة)

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

التعليمات يتم اصدار رخصة تجارة الجملة للمبيدات لمدة خمس سنوات من مديرية زراعة 

ويتم  بدل الخدمات الزراعية النافذالمحافظة المعنية وذلك بعد استيفاء البدل المقرر في قرار 

 تجديد الترخيي لمدة خمس سنوات من قبل مديريات زراعة المحافظات

 

 (61المادة)

كانون األول من  31ملة للمبيدات لمدة خمس سنوات تنتهي في جيسر  مفعول رخصة تجارة ال

ن السنة السنة الخامسة على أن تجدد لمدة خمس سنوات في مدة أقصاها نهاية شهر آذار م

 التالية النتهاء الترخيي وذلك بعد استيفاء البدل المقرر في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ

 

 ( 62المادة )

 لتجار الجملة للمبيداتيجب حفظ و تخزين المبيدات في عبواتها االصلية و ال يجوز  .أ 

 اال بموافقة الوزارة وتحت اشرافها تجزئتهافتحها او 
أن يعلن سعر بيع المبيدات على العبوات عند طرحها في  لمبيداتتاجر جملة لعلى كل  .ب 

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

 لجنة تسجيل المبيدات باستثناء اسم المستورد
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 لمبيداتا استيراد: الرابعالباب 

 (63المادة )

لديها و مرخصة لتجارة الجملة للمبيدات إال لفركة أو لمؤسسةال يسمح باستيراد المبيدات 

بطاقة مستورد صادرة عن وزار الصناعة والتجارة مسجلة لدو وزارة الصناعة والتجارة 

تجارة األسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية و( 461030االستيراد والتصدير ) وغاياتها

صنع مبيدات او  (202110القوارغ )ُصنع مبيدات الحفرات و او (466901بالجملة )

 (202120اآلفات الزراعية والمنتجات الكيميائية الزراعية )

 

 (64المادة)

وبطاقة  يمنع استيراد المبيدات إال بعد الحصول على رخصة تجارة الجملة للمبيدات من الوزارة

 مستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة

 

 (65المادة )

الحصول  وبطاقة مستورد لحاصل على رخصة تجارة الجملة للمبيداتعلى طالب االستيراد ا

ت للنموذج المعتمد لذلك بعد دفع   المقررة البدالتعلى اذن تسليم من المديرية وفقا

 (66المادة )

 -ذن التسليم( المعلومات التالية : إيجب أن يتضمن النموذج ) -أ 
 ونسبتها وتركيزها والمادة الفعالة التجار  للمبيد المراد استيراده االسم .1

 رقم تسجيله في الوزارة .2

 تاريخ انتهاء تسجيل المبيد .3

 الكمية المراد استيرادها بالوزن أو بالحجم .4

 عدد العبوات و حجمها .5

شراء المبيد مبينا فيها رقم التفغيلة وتاريخ االنتاج صوره أصل من فاتورة  .6

 وتاريخ انتهاء صالحية المبيد
 مراد استيرادهشهادة التحليل للمبيد ال رة عنوص .7

 اسم الفركة المنتجة وبلد المنفس .8
 وجدت إن المسوقة الفركة اسم .9

 مركز التخليي .10

 اسم الجهة المستوردة وعنوانها .11

 اسم المهندا الزراعي المعتمد وتوقيعه وختم الفركة .12

 رقم رخصة تجارة الجملة للمبيدات .13

 رقم رخصة تصنيع المبيدات للمصانع المحلية .14

 لمفعول لغاية ثالثة اشهر من تاريخ صدورهيكون أذن التسليم سار  ا -ب 
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 (67المادة )

يجب تحليل أ  مبيد مستورد ألغراغ مطابقة المواصفات الفنية المسجل عليها من حيث  -أ 

على التركيب والتركيز في المختبرات التابعة للوزارة أو مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية 

من قبل شركات عالميه معتمدة لدو المبيدات المستوردة و المنتجة  تحليل يكونان 

أن يتم إحضار ال يقل عن مرة واحدة خالل عام على  و من قائمة يصدرها المدير الوزارة

 شهادة تحليل مع كل شحنة مستورده
ت أو جزئيا ي -ب  ار صفي حال اعتذار المختبرات المعتمدة لدو الوزارة عن تحليل أ  مبيد كليا

  17025الدولية د حاصل على شهادة االعتماد إلى طلب شهادة تحليل من مختبر محاي

 . العبوات على المثبتة االنتاجية الدفعة رقم الفهادة تحتو  ان على GLPأو 
 

 (68المادة )

المبيد المستورد بموجب تعهد جمركي بقيمة المبيد وعدم التصرف  بإدخاليسمح  .أ 

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

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

 أو أن تكون غير حاصلة على اذن تسليم مسبق من قبل الوزارة
يحق للمستورد االعتراغ على نتيجة التحليل وإعادة فحي االرسالية بتقديم طلب  .ب 

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

تحت اشراف الوزارة وتحويلها للمختبر الذ  تعتمده وعلى نفقة المستورد وفي 

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

او اعادة تصديرها بناء على طلب المستورد. اما اذا كانت نتيجة العينة الثانية 

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

المديرية وعلى نفقة المستورد وتكون نتيجة العينة الثالثة نهائية وغير قابلة 

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

 المديرعينات التجارب المسموا استيرادها بموافقة مسبقة من  .1

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

 قبل المراكز الحدودية مباشرة
 

 (69المادة )

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

 الدفعة  فاتورة اصلية وشهادة تحليل اصلية ومو ح عليها رقم االوزارة مرفق

 وتاريخ االنتاج لكل شحنة مستوردة
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 (70المادة )

يجوز السماا باستيراد المبيدات المسجلة من خارج بلد المنفس شريطة ان تكون من   .أ 

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

 ى ان تكون مصنعة شريطة ان تكون مسجلة ومسموا استخدامها في هذه الدول عل

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

 .حسب االصول من الدولة المصدرةوتاريخ الصنع و تاريخ االنتهاء مصدقة 
معتمد للمبيد لدو الوزارة عند ان تكون بطاقة البيان مطابقة لبطاقة البيان ال .2

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

المبيدات منها إال من بلد المنفس ومن نفس الفركة الصانعة او المجهزة للمبيد، على 

لد المنفس عند وجود مصنع للفركة انه يجوز السماا باستيراد المبيدات من خارج ب

ت من قبل الفركة المصنعة في بلد  المصنعة في أ  بلد آخر على أن يثبت ذلك رسميا

 المنفس
 

 ( 71المادة )

 تجزئتهايجب حفظ و تخزين المبيدات في عبواتها االصلية و ال يجوز للمستوردين فتحها او  -أ 

 اال بموافقة الوزارة وتحت اشرافها
/أو منت  للمبيدات أن يعلن سعر بيع المبيدات على العبوات عند طرحها على كل مستورد و -ب 

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

 تسجيل المبيدات باستثناء اسم المستورد 
 

 : تجارة التجزئة بالمبيداتالخامسالباب 

 (72المادة )

 تجارة التجزئة بالمبيدات و تداولها محليا إال اذا كانت مبيدات مسجلة لدو الوزارةال يجوز  -أ 
 يمنع االتجار او بيع او تداول المبيدات قبل الحصول على ترخيي تجارة التجزئة للمبيدات. -ب 
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 (73المادة )

ترخيي تجارة التجزئة للمبيدات إال لفركة او مؤسسة مسجلة لدو وزارة  زال يجو -أ 

تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد التجارة ومن غاياتها الصناعة و

وان يكون مالكها لفخي أردني الجنسية من حملة أ  من ( 477332الزراعية بالتجزئة )

( من هذه الفقرة او متعاقدات مع أ  من 3،4، 2، 1المؤهالت المنصوص عليها في البنود ) 

ها حسب مقتضى الحال وأن يكون متفرغا ءت المبينة إزاحملتها ممن تتوفر فيه المتطلبا

تفرغا كامال للعمل في المحل او المؤسسة او الفركة او المعرغ الذ  ستتم فيه عملية 

 االتجار والتداول :
 درجة البكالوريوا في العلوم الزراعية تخصي وقاية نبات أو مبيدات  .1

ت له بمزاولة المهنة لدو نقابة  أو شعبة عامة او انتاج نباتي وان يكون مسموحا

 المهندسين الزراعيين

درجة البكالوريوا في العلوم الزراعية في التخصصات األخرو غير  .2

 عن  لال تق( من هذه الفقرة مع خبرة 1المنصوص عليها في البند )

ثال  سنوات في مجال االتجار بالمبيدات وتداولها موثقة بفهادة صادرة من 

ديها في هذا المجال ومصدقة من وزارة العمل وعلى الجهة التي مارا العمل ل

ت له بمزاولة المهنة لدو نقابة المهندسين الزراعيين.  أن يكون مسموحا

درجة الدبلوم من معهد زراعي متوس  معترف به من الجهة الحكومية  .3

المختصة في المملكة االردنية الهاشمية مع خبرة ال تقل عن خمس سنوات في 

بيدات وتداولها موثقة بفهادة صادرة من الجهة التي مارا مجال االتجار بالم

 العمل لديها في هذا المجال ومصدقة حسب االصول

توجيهي زراعي بخبرة ال تقل عن عفرة سنوات في مجال االتجار بالمبيدات  .4

وتداولها موثقة بفهادة صادرة من الجهة التي مارا العمل لديها في هذا 

 المجال ومصدقة حسب االصول

ا كانت شهادة الخبرة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة صادرة من جهة ما اذ -ب 

خارج المملكة االردنية الهاشمية يجب أن تكون مصدقة من الجهة المختصة في الدولة التي 

 مارا العمل فيها و حسب االصول
 رخصة مهن سارية المفعول -ج 
في وزارة الصناعة والتجارة ومن  شهادة سجل تجار  صادرة من مديرية السجل المركز  -د 

غاياتها تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة 

(477332) 
تسر  صالحية ترخيي االتجار و بيع و تداول المبيدات لمدة خمس سنوات و تنتهي في  -ه 

ن مديريات الحاد  و الثالثين من كانون االول من السنة الخامسة و يجب تجديدها م

 هائالزراعة المختصة لمدة خمس سنوات وخالل ثالثة أشهر من تاريخ انتها
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 (74المادة )

في حالة فسخ التعاقد بين صاحب الترخيي والمتعاقد معه فعلى صاحب العمل ان يعلم الوزارة 

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

 

 (75المادة )

ترخيي تجارة التجزئة بالمبيدات إال اذا توفر لدو طالب الترخيي محال أو معر ا ال يجوز 

 -تتوفر فيه الفروط والمتطلبات التالية : 
 أن تكون أر يته ملساء سهلة التنظيف .1

 أن يكون جيد التهوية واإل اءة وتتوفر فيه أجهزة شف  هواء مناسبة .2

 حكمة اإلغالقأن يحتو  رفوف عرغ مناسبة ويفضل أن تكون خزائن م .3

أن يتوفر فيه صندوق لإلسعافات األولية يحتو  على مواد اإلسعاف األولي  .4

 التي تتناسب مع طبيعة العمل

 أن يتوفر فيه خزانة منفصلة ومقفلة لتخزين المبيدات مقيدة االستعمال .5

أن تتوفر فيه المواد والمعدات الالزمة لمعالجة االنسكابات وتمكن من السيطرة  .6

 عليها

 وفر فيه دورة مياه مناسبة متصلة بالصرف الصحي أو بحفرة امتصاصيةأن تت .7

أن تتوفر فيه أجهزة السالمة العامة كالمالبس الواقية وكمامات التنفس  .8

 وطفايات الحريق

( من 55المادة ) ألحكامبه مخزن مالئم لتخزين المبيدات وفقا  اأن يكون ملحق .9

 للمحل اأو مجاور ء منفصالهذه التعليمات ويجوز أن يكون هذا المخزن بنا

 أو المعرغ 

 

 (76المادة )

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

 -بكل منها نسخة من المستندات الالزمة لترخيي محل بيع مبيدات حسب مقتضى الحال : 
 المتعاقد معه صورة مصدقة عن المؤهل العلمي لطالب الترخيي أو الفخي .1

صورة مصدقة عن إجازة مزاولة المهنة لطالب الترخيي أو الفخي المتعاقد  .2

 معه من نقابة المهندسين الزراعيين اذا كان أ  منهما مهندسا زراعيا

صورة مصدقة عن البطاقة الفخصية لطالب الترخيي أو الفخي المتعاقد  .3

 معه

ت من وزارة العمل إذا كا .4 ن طالب الترخيي متعاقدات نسخة عن عقد العمل مصدقا

 مع شخي آخر

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

مستسجرا مصدقا وصورة عن إذن اإلشغال الصادر من السلطات البلدية 

 المختصة

 رخصة مهن سارية المفعول .7

صال ماليا باستيفاء بدل الترخيي المنصوص عليها في قرار بدل الخدمات و .8

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

 الموافقة عليه

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

ه ئة لجنة فنية للكفف على المحل أو المعرغ للتسكد من استيفاالتعليمات يكلف مدير الزراع

ف على النموذج المعتمد وعلى للفروط والمتطلبات المنصوص عليها وينظم تقريرات بالكف

نسخ يوقع عليه أعضاء اللجنة وطالب الترخيي أو وكيله على ان يتم العمل على  ثال 

لمتطلبات مستوفاه من قبل مدير اصدار الترخيي المطلوب اذا كانت كافة الفروط وا

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

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

 المحل وترسل الثانية للمديرية

 

 (77المادة )

بالمبيدات وتداولها االحتفاظ بسجالت  بالتجزئة على المرخي له بممارسة مهنة االتجار -أ 

وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بسنواع 

تدخل المحل أو المعرغ و تخرج منه ومصادر الفراء والجهات  وكميات المبيدات التي

التي تم البيع إليها وأ  معلومات أخرو يحددها النموذج المعتمد وتكون هذه السجالت 

 خا عة للتفتيش الدور  والمفاجئ في أ  وقت من اليوم
السلعة بالمبيدات و تداولها ابراز سعر  بالتجزئة على المرخي له بممارسة مهنة االتجار -ب 

 على المبيدات المعرو ة للبيع للمزارعين
 

 ( 78المادة )

 فتحها  لتجار التجزئةيجب حفظ و تخزين المبيدات في عبواتها االصلية و ال يجوز  -أ 

 اال بموافقة الوزارة وتحت اشرافها تجزئتهااو 
للمبيدات أن يعلن سعر بيع المبيدات على العبوات عند طرحها في  تاجر تجزئةعلى كل  -ب 

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

 تسجيل المبيدات
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 : احكام عامةالساداالباب 

 (79المادة )

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

 اولهابالمبيدات و تد لإلتجارأو المستودع المرخي  
يحظر حفظ المبيدات بعبوات زجاجية او بعبوات غير صالحة او غير مالئمة لحفظ المبيدات  -ب 

 من المؤثرات الخارجية التي قد تتسبب في تغيير تركيبتها.
يحظر حفظ المبيدات أو تخزينها أو عر ها للبيع في غير عبواتها األصلية المحكمة  -ج 

 بوات أو تجزئة المبيداإلغالق )المختومة( ، كما يحظر فتح هذه الع
يحظر أن يعرغ للبيع في المحل أو المعرغ المرخي أ  مبيد ال تحمل عبوته بطاقة  -د 

 البيان ) الملصقة( المعتمدة لدو تسجيله
 اههشاب يحظر بيع أ  مبيد بعبوات ذات ألوان واشكال قد توحي انها مواد غذائية او ما -ه 
 يحظر عرغ او بيع ا  مبيد غير مسجل لدو الوزارة -و 
يحظر عرغ او بيع أ  مبيد انتهت مدة صالحيته و بخالف ذلك تصادر الكمية و تتلف على  -ز 

 نفقة صاحب المحل أو المصنع و يغرم صاحب المحل
 إال  من وسائل آمنة ال تسمح بانسكابها أو تناثرها آلخريحظر نقل المبيدات من مكان  -ا 
 ارغ المرخصة لهذه الغاية في المحالت والمع يحظر بيع المبيدات متعددة االستعمال اال -ط 
يحظر بيع المبيدات مقيدة االستعمال التي تتراوا الجرعة القاتلة عن طريق الفم على ذكر  -  

 ملغم/كغم للمبيدات السائلة 200-20ملغم/كغم للمبيدات الصلبة ومن  50-1الجرذان من 

 300-1ن و المبيدات التي تتراوا الجرعة القاتلة عن طريق الجلد و الجهاز التنفسي م 

تحت اشراف مهندا زراعي  ملغم /كغم للمبيدات الصلبة والسائلة و مبيدات التبخير ، اال

مختي معتمد او جهة مرخصة لهذه الغاية وعلى البائع والموزع االحتفاظ بسجالت تبين 

الجهة التي قام بالبيع لها والكميات المباعة )سير البيع( وإبرازها إلى الجهة المختصة عند 

 وتزويد الوزارة بهذه الكفوفات شهريا الطلب
 سنة ةيحظر بيع المبيدات لألطفال ولمن تقل أعمارهم عن ثماني عفر -ك 
في حال مصادرة أ  مبيد من قبل الوزارة يتم تزويد الجهة التي تم مصادرة المبيدات منها  -ل 

 بوثيقة تبين كمية المبيدات المصادرة واسباب المصادرة.
 ادرة حسب ما ورد في قانون الزراعة النافذيتم التصرف بالمبيدات المص -م 

 

 (80المادة )

يحق للمفتفين المكلفين في المديرية أو في مديرية الزراعة أخذ عينات من المبيدات  -أ 

المخزنة في مستودعات الفركات المستوردة و المصنعة والمجهزة و من المبيدات 

ة لتحليلها في مختبرات المعرو ة للبيع في المحالت أو المعارغ ومستودعاتها المرخص

ت للتسكد من مطابقتها للمواصفات أو للقواعد الفنية  الوزارة أو أ  مختبر آخر تراه مناسبا
 في حال تم سحب عينة المبيد من المحالت او المعارغ يتم تزويدها بكتاب من الوزارة -ب 

 او المديرية المعنية يبين كمية ونوعية المبيدات التي تم سحبها كعينات.
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 (81ة )الماد

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

المبيد مسجال ومسموحا باستعماله  كانغير مسجل دون موافقة مسبقة من المدير . وفي حال 

معتمد لدو  وما هفي المملكة االردنية الهاشمية يجب ان ينسجم االعالن والنفرات الفنية مع 

 زارةالو

 

 (82المادة )

اذا انتهت مدة صالحية أ  مبيد وكان لدو الفركة المستوردة أو المصنعة له في المملكة  -أ 

االردنية الهاشمية كميات لم يتم استعمالها يحق للفركة أو المصنع التقدم بطلب خطي 

 للمديرية لتمديد مدة صالحيته على أن يحدد بالطلب الكمية المتوفرة منها
ير أن هناك إمكانية لدراسة الطلب يكلف أحد المختصين في المديرية بإحضار اذا رأو المد -ب 

التحليل بعد أن يقوم مقدم الطلب  غاالغرعبوتين من المبيد المطلوب تمديد مدة صالحيته 

 بدفع اجور التحليل المقررة
ترسل إحدو العبوتين مختومة إلى مختبر تحليل المبيدات أو إلى أ  مختبر أخر يعتمده  -ج 

 مدير لتحليل العينة لتحديد مدو مطابقتها للمواصفات التي سجلت بموجبهاال
اذا اثبتت نتائ  التحليل سالمة العينة مخبريا يحق للمدير تمديد مدة الصالحية لمدة سنة من  -د 

 تاريخ ظهور نتيجة التحليل بقرار يصدره
جديدة على عبوات يلزم طالب التمديد بتثبيت رقم قرار التمديد وتاريخه ومدة الصالحية ال -ه 

 المبيد وبإشراف الوزارة
اذا تبين نتيجة التحليل عدم مطابقة المبيد للمواصفات التي سجل على اساسها ال ينظر  -و 

تالفه حسب القوانين المرعية و على نفقة طالب إبطلب التمديد ويتم مصادرة المبيد و

 التمديد

 

 (83المادة )

الجملة وتجارة  تجارةورخصة ممارسة تعتبر رخصة انفاء او تفغيل مصنع المبيدات  -أ 

التجزئة للمبيدات الصادرة بموجب هذه التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة األرغ المقام 

عليها المصنع او المستودع )االرغ المملوكة او المستسجرة( وال يترتب عليها اية حقوق 

هاء العالقة نفعية للفركة او المؤسسة او الفخي الصادر باسمه الترخيي في حال انت

 اإليجارية أل  سبب كان
ال يجوز اصدار رخصة مصنع او مستودع مبيدات على قطعة ارغ مملوكة او مستسجرة  -ب 

سبق وان تم اعطاء رخصة ألول مرة عليها )يعطى تجديد رخصة باسم المالك /المستسجر 

 الجديد(.
د تنظيم في حال دخل المصنع المرخي او مستودع تجارة الجملة للمبيدات داخل حدو -ج 

 او البلديات تطبق عليها التفريعات النافذة لتلك الجهات االمانة
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 ( 84المادة )

 

( من  73( و )  63( و)  53( و)  52( و )  4مع مراعاة ما ورد في المواد رقم )  .أ 

ت كما هي دون  التعليمات فإنه تبقى الغايات المعتمدة والمرخي لها للفركات الزراعية سابقا

 تغير.
( سنوات لتصويب او اعها وفقا 10كات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات مهلة )تعطى الفر .ب 

 ألحكام هذه التعليمات فيما يتعلق بالغايات وترخيي تجارة الجملة والتجزئة.
في حال تقدمت احدو الفركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات بطلب رسمي من اجل إ افة  .ج 

 ايات وفقا ألحكام هذه التعليمات.غايات جديدة فإنه يتم تغير جميع الغ
 

 (85المادة )

كل من يخالف احكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة )و( من المادة 

 .وتعديالته 2015( لسنة 13( من قانون الزراعة رقم )21)

 

 (86المادة )

 ديالتهاوتع 2016( لسنة 18) ز/ بموجب هذه التعليمات تلغى التعليمات رقم

 
 وزيـر الــزراعــة

 املهندس خالد احلنيفات
 


