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 الجريدة الرسمية

 واالجتار وتداول سترياداو تسجيل تعليمات - 2022لسنة ( 4ز/رقم ) تعليمات

والبند   (21) املادة من )د( الفقرة (1) البند مبوجب الصادرة/  باملبيدات واألعداء احليوية 
 وتعديالته 2015 لسنة (13) رقم الزراعة قانون ( من22( من الفقرة )أ( من املادة )2رقم )

 

 األول الباب

 التعريفات

 ( 1المادة ) 

 بالمبيدا  واألعداء الحيوية واالتجار وتداول ستيراداو تسجين تعليما  التعليما   ذه تسمى
 .الرسمية الجريدة في نشر ا تاريخ من برا ويعمن 2022  لسنة

 ( 2) المادة

 وباالضافة وتعدي ته 2015 لسنة (13)رقم  الزراعة قانون من الثانية المادة اعكا  مراعاة مع
عليما  تسجين المبيدا  وتصنيعرا ت كن من في الثانية المادة في الواردة التعاريف الى

وتعليما  الحجر النباتي  2021لسنة  )7ز/(رقم  راوتداولوتجريز ا واستيراد ا واالتجار برا 

 إزاء ا الميصصة المعاني التالية والكلما  للعبارا  يكونوتعدي ترما  2016لسنة ) 19ز/(
 .كلب غير على القرينة تدل لم ما التعليما   ذه في

 وزارة الزراعة : وزارة ـــــــــــــــال

 وزير الزراعة : ر ـــــــــــــــــالوزي

 النباتيةوالصحة مديرية الوقاية  : ة ـــــــــــــالمديري

 مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية : ر ــــــــــــــــالمدي

 والبكتيريا والنباتا  نا الحيوا مثن طبيعية مصادر من المشتقة المواد  ي : الحيوية المبيدا 
 بجريقة وتتميز المستردفة اآلفا  مكافحة لغايا  وتستيد  المعادن وبعع
 ليست و ي اآلفة على سا  وليس قاتن تأنير ا ان عيث اآلفا  على تأنير ا

  :التالية الرئيسية الفئا  الى بالبيئة ال وتصنف ضارة
 من تتكون مبيدا  نع عبارة  ي : (Microbial)الميكروبية المبيدا  - ا

 او الفجريا  او الفيروسا  او البكتيريا مثن الدقيقة الحية الكائنا 
 ان الممكن من والتي فعتال كمكون النيماتودا او الجحالب او البروتوزوا

 . النش  او الكامن الجور في تكون
  عن عبارة  ي :البيوكيميائية المبيدا  -ب

 اآلف ا  عل ى س ا  غي ر ت أنير ر اول المص نعة مثي ترا او طبيعية مواد -1
 والج اردة الجاكب ة والم واد الحش را  تجلقر ا الت ي ))الفرمون ا  مثن

واالنزيم ا ( م ا  النبات ا  ف ي المناع ة ومحف زا  النباتا  تنتجرا التي
 .  (Insect Growth Regulators/IGR )  عدا منظما  نمو الحشرا 

 ويجلق والبيئة ساناالن صحة على المياطر من األدنى الحد كا  مواد -2
 ف ي المدر  ة المواد مثن (Minimum Risk Pesticides) عليرا

 األمريكية البيئة عماية وكالة في المعتمدة القوائم
 Environment Protection Agency / EPA) ) 

 Active Ingredients Eligible for Minimum Risk Pesticide Products   
 االوروبي. او االتحاد
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يضاد اآلفا  ويستعمن بشكن تجاري في  او اي كائن عي يقتنال ينافس : ةــء الحيوياألعدا

 مكافحة اآلفا  .
 تس  جين لجن  ة

 المبي       دا 
  واألعداء الحيوية

 والمكونة من مندوبين  التعليما   ذه ألعكا  وفقا المشكلة اللجنة  ي :

  عن الوزارة والجرا  كا  الع قة .

يدا  فيما يتعلق بالمبيدا  الحيوية ال وقسم الصحة النباتية فيما قسم المب : القسم المعني  

 يتعلق باألعداء الحيوية . 

 
 

 الثاني الباب
 واألعداء الحيوية واألعكا  العامة  المبيدا  لجنة تسجين

 

 (  3المادة ) 

 السماح بغر  المبيدا  واألعداء الحيوية الباب  ذا في عليرا المنصوص المواد تشمن
 .تسجيلرا وإعادة وإلغاء تجديد تشمن كما الراشمية األردنية المملكة في لراباستعما

 

 (  4)  المادة

 برئاسة واألعداء الحيوية المبيدا  تسجين لجنة تُشكن بقرار من الوزير لجنة تسمى .ا 
 : من  كن وعضوية عنه ينوب من او المدير

 .الصحة وزير يسميه – الصحة لوزارةمندوب  -1

 يسميه وزير البيئة –ئة مندوب لوزارة البي -2

 ينسبرما رئيس – الزراعة كلية  /الحكومية األردنية للجامعا  مندوبين اننين   -3
 .اللجنة اعمال في المشاركة منرا يجلب التي المعنية الجامعة

 .العا   المدير ينسبه – للبحوث الزراعية  الوطني المركز مندوب -4
 . النباتية الثروة ميتبرا  مديرية مندوب -5
 .اللجنة ألعمال ومقررا   عضوا   يكون ان على عنه ينوب من او المبيدا  قسم رئيس -6
 . رئيس قسم الصحة النباتية او من ينوب عنه -7
 .مندوب مديرية اإلنتاج النباتي / قسم الزراعة العضوية  -8

 .المدير  قبن من اللجنة سكرتير تسمية يتم .ب 
 .وزارةال ماعدا الميتلفة الجرا  لكافة بدين عضو تسمية يتم ان .ج 
 مجال في وااليتصاص اليبرة كوي من بديله وكذلب المنسب اللجنة عضو يكون ان .د 

 .اللجنة عمن

يكون مدة عمن كن عضو من اعضاء اللجنة عامين فق  ال على ان تستبدل كن  رة .  ـ

ستثناء األعضاء األساسين من المديرية واأليصائيين الذين ال يتوفر لرم بدين امندوبرا ب

 .في م سساترم 
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 ( 5المادة )
اربعة ا تماعا  في  علىتعقد اللجنة ا تماعاترا على ان ال تزيد   :ا تماعا  اللجنة ( أ

الشرر ويكون ا تماعرا قانونيا  إكا عضر نصف األعضاء زائد واعد على ان يكون 

 رئيس اللجنة او من ينوب عنه اعد م .
يتصين ل ستئناي بآرائرم يحق للجنة ان تدعو إلى ا تماعاترا من تراه مناسبا  من الم ( ب

ويبراترم على ان ال يكون لرم الحق في التصويت ال كما يحق لجالب االستيراد او من 

على طلب مسبق يقدمه  لجنة انناء دراسة طلبه فق  بناءيمثله عضور ا تماعا  ال

 للمدير.

 

  (6المادة )

 تياك القرارا : ا لية 

اء الحضور وفي عالة تساوي األصوا  تتيذ اللجنة توصياترا بأغلبية اصوا  االعض  ( ا

 ير   الجانب الذي صو  معه الرئيس او من ينوب عنه .

ب( تونيق توصيا  اللجنة في نراية كن ا تماع في محضر ياص يوقع عليه من قبن 

االعضاء الحضور ويرفع رئيس اللجنة او من ينوب عنه  ذه التوصيا  إلى الوزير 

 نرا.أبش التياك القرار الذي يراه مناسبا  
على المدير اب غ صاعب الع قة بالقرار المتيذ الياص بجلبه ي ل اسبوع من توقيع  ج( 

 القرار من قِبتن معالي الوزير .

 

 ( 7)  المادة

للم سسا   واألعداء الحيوية يسم  بتسجين واستيراد وتداول واالتجار بالمبيدا  (ا )

 واألعداء الحيوية المبيدا   باستيراد لرا والمريد والشركا  الزراعية

وتشمن ايضا المبيدا    )تجارة األسمدة والمنتجا  الكيميائية الزراعية بالجملة

ال تجارة الز ور والنباتا  الجبيعية والصناعية والمواد . 466901الحشرية بالجملة 

 .) 477332الزراعية بالتجزئة 

الحيوية ان يكون  ستيراد المبيدا  واألعداءايشترط في طالب الترييد بممارسة مرنة  (ب )

مرندسا  زراعيا  اردني الجنسية ميتصا  بوقاية النبا  او اعد فروعرا ال او ان يكون 

وان يكون متفرغا  للعمن لديه بصورة فعلية  وقاية او اعد فروعرامتعاقدا  مع مرندي 

ودائمة وفي  ذه الحالة يكون المرندي الزراعي مس وال  بالتكافن والتضامن معه في 

 تعلق بتجبيق التعليما  الصادرة عن الوزارة .كن ما ي

ستيراد المبيدا  واألعداء الحيوية ان يتقد  بجلبه االترييد بممارسة مرنة على طالب  (ج )

 إلى الوزارة مرفقا  الونائق التالية: 

 الشرادة العلمية او صورة مصدقة عنرا . .1

قابة نتساب وإ ازة بمزاولة مرنة الرندسة الزراعية صادرة عن ناشرادة  .2

 المرندسين الزراعيين سارية المفعول . 

 صورة مصدقة للبجاقة الشيصية . .3

نسية طبق األصن مصدقة من الجرا  المعنية عن العقد إكا كان طالب الترييد  .4

 ستيراد المبيدا  واألعداء الحيوية متعاقدا  مع مرندي زراعي .ابممارسة مرنة 
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 ( 8المادة ) 

 من اكثر على تحتوي التي الميكروبية الحيوية يدا ال يسم  تسجين اي مبيد من المب -1
 فعتال. مكون

 دول مثن متجورة تسجين انظمة كا  دول واألعداء الحيوية من المبيدا  بتسجين يسم  -2
 األمريكية المتحدة الواليا  او اليابان او كندا او  المملكة المتحدة او االوروبي االتحاد

 متجور . تسجين نظا  لديرا ان تبين دولة اي او

األعداء الحيوية من دول ال يو د لديرا انظمة تسجين متجورة بعد  بتسجين يسم  -3

 إعضار شرادة تسجين او تداول في دولة كا  انظمة تسجين متجورة . 

 

 

  (9المادة ) 

 يستثنى  من تسجين المبيدا  واالعداء الحيوية الحاال  التالية :

 فق  .الفرمونا  التي تستيد  لغايا  المراقبة  .1

المبيدا  واالعداء الحيوية التي تستورد ا الوزارة او وزارة الصحة او وزارة  .2

البيئة او اي  رة عكومية ايرى بغر  استعمالرا في مجال ايتصاصرا او 

نشاطاترا شريجة ان ال تكون من المبيدا  واالعداء الحيوية  المحظور استعمالرا 

 ور استعمالرا محليا.من قبن المنظما  الدولية الميتصة او المحظ

عينا  المبيدا  واالعداء الحيوية  التي تسم  الوزارة للجامعا  وم سسا   .3

األبحاث المعترع برا باستيراد ا ألغرا  األبحاث او التجارب العلمية شريجة 

تزويد الوزارة بالنشرا  الفنية للمبيد وميج  مشروع البحث المنوي تنفيذه على 

عينا  للتجارب ليست للبيع" وان تحدد الكمية اللجنة ان تحمن العبوا  عبارة " 

بعد اقرار يجة التجربة ويتم من  الجرة المعنية اكن تسليم يجي مسبق من المدير 

 قبن االستيراد .

عينا  المبيدا  واالعداء الحيوية غير المسجلة في المملكة والتي تسم  الوزارة  .4

باستيراد المبيدا  واألعداء باستيراد ا كعينا  مسبقة للشركا  المصرح لرا 

الحيوية وكذلب المكاتب اإلقليمية للشركا  الصانعة بغر  إ راء الدراسا  

( Technical Data Bulletinوالمشا دا  عليرا على ان تقد   النشرة الفنية )

للمبيد الحيوي او العدو الحيوي ) إن توفر  ( المراد استيراده و ان تحمن العبوا  

عشرين لترا  / كغم ويمكن  علىلبيع" على ان ال تزيد الكمية عبارة " ليست ل

زيادترا وكلب بناء  على نسبة االستيدا  بعد الحصول على إكن يجي مسبق من 

 المدير قبن االستيراد ويستثنى من كلب عينة المبيد الموافق على تسجيله.
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 ( إلغاء تسجين المبيدا  واألعداء الحيوية: 10المادة )

في اي عالة من ستيدا  المحلي بقرار من الوزير  لالعدو الحيوي  تسجين المبيد او يُلغى

 الحاال  التالية :

 العدو الحيوي او منع تداوله في بلد المنشأ . إنتراء تسجين المبيد او .1

العدو الحيوي ي ل عا  واعد من إنتراء  عد  تقديم طلب بتجديد تسجين المبيد او .2

 تسجيله .  

نتيجة لدراسا  فنية نفذترا الوزارة او  را  ايرى تعتمد ا الوزارة بأن المبيد إكا تبيتن  .3

العدو الحيوي يتصف بعد  الكفاءة المحددة في النشرة الفنية او في اي من الونائق  او

 المرفقة بجلب تسجيله .

العدو الحيوي في الظروع المحلية قد تسبب بأضرار  ستعمال المبيد اواإكا تبيتن ان  .4

 ية عسب المعايير المحلية او الدولية على اي عنصر من عناصر البيئة . انب
 إكا منع استعمال المبيد  او العدو الحيوي من قبن اعدى الريئا  الدولية الميتصة .  .5
 

 

 الباب الثالث

 الميكروبية الحيوية المبيدا  تسجين

 ( 11المادة )

 الميكروبية: الحيوية المبيدا  تسجين .ا 
المستوردة على النموكج المعتمد من  الميكروبية الحيوية المبيدا  طلب تسجين يقد 

 اللجنة على على عرضه ليتم المديرية في المبيدا  قسم رئيس الى (1الوزارة ملحق رقم )
 : التالية الونائق الحال مقتضى عسب بالجلب يرفق ان

 للمبي د ميترع ة ش ركة المبي د مص در الش ركة ان تب ين س ارية المفع ولش رادة  -1
 بلد في باستعماله ومسموح مسجن المبيد وان معبئة وغير له مجرزة او مصنعة او 

 الفعال ة الم ادة اس م عي ث م ن للتس جين المقدم ة التركيب ة مواص فا  ب نفس المنش أ
 ةرص اد الش رادة   ذه تك ون ان عل ى تص نيعه ونم   وتركيز  ا تركيبت ه ف ي الدايل ة

 ع ال المنش أ ال  وف ي بل د في لمعنيةا الجرة من األصول عسب عليرا امصادق او / و 
 فإن ه الدولي ة العنكبوتي ة الش بكة عل ى المعني ة للجر ة رس مي الكتروني موقع و ود

 للمبي د التج اري باالس م الياصة للمعلوما  الكترونية بنسية الشرادة عن يستعا 
 والش ركة تصنيعه ونم  وتركيز ا تركيبته في الدايلة الفعالة والمادة تسجيله ورقم

 .الشرادة  ص عية وتاريخ صانعةال
 في الدايلة الميكروبية الحية الكائنا  تصنيف تبين الصانعة الشركة من ونيقة -2

 )الجنسال النوعال الس لة(. المبيد تركيبة
المستيد   الفعتال بالمكون الياصة الس لة ان وتثبت تبين الصانعة الشركة من ونيقة -3

 .غير معدل  ينيا
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 بأن يبين له المجرزة او المصنعة او للمبيد الميترعة الشركة من تفويع كتاب -4
 للمبيد الميترعة الشركة لدى المحلي الوسي   ي التسجين طالبة المستوردة الشركة

 التفويع كتاب يتضمن ان على المبيد لتسجين ومفوضة له المجرزة او المصنعة او
 مضى قد اليكون وان تصنيعه ونم  وتركيز ا تركيبته في الدايلة الفعالة المادة اسم

 من عليه مصادق يكون وان است مه تاريخ من سنة من اكثر الكتاب  ذا صدور على
 .المنشأ بلد في والتجارة الصناعة غرفة

  & Certificate of Analysis) المبيد مكونا  تبين تحلين وتركيبة شرادة -5
Composition)  ودر ة  اوتركيز تركيبته في الدايلة الفعالة المادة عيث من 

 اي مكونا  ايرى. باالضافة إلى تصنيعه ونم  ونقاوترا (Viability) الحيوية
 نسبة وتحديد الفعالة المادة المبيد وتحلين تحلين طريقة من االنجليزية باللغة نسية -6

 ميتبرا  إمكانيا  مع يتناسب بما المجابقة فحد ألغرا  النش  المكون وطبيعة
 .الوزارة تعتمد ا ايرى ميتبرا  اي او الوزارة

 استعماله وطريقة الفنية ويصائصه وتركيبته مواصفاته تبين للمبيد الفنية النشرة -7
 األمان إن و د  وفترة عليرا التأنير و لية المستردفة واآلفا  المحاصين على

 واالعتياطا  الوا ب اتياك ا عند استعمال ونقن وتيزين المبيد. المحصول لحصاد
 .المبيد لعبوة العربية باللغة المقترعة ( البيان جاقةب ) الملصقة من نسية -8
 او الميترعة الشركة من وميتومة االنجليزية اللغة الى متر مة المنشأ بلد ملصقة -9

 للمبيد. او المجرزة المصنعة
 .المبيد تسجين بيصوص ضرورية المبيدا  تسجين لجنة ترا ا ايرى معلوما  اية -10

 

 البيان :  بجاقة ومعلوما  الحيوية المبيدا  عبوا  مواصفا  .ب 

 مجبوعة التالية والبيانا  المعلوما  البيان( )بجاقة المبيد عبوة ملصقة تتضمن ان يجب    
 الحال: مقتضى عسب  العربية باللغة

 واإلنجليزية العربية باللغتين التجاري المبيد اسم -1
  واإلنجليزية لعربيةا باللغتين العا  االسم ككر مع وتراكيز ا  الفعالة المواد او المادة -2
  واالنجليزية( العربية باللغة (التصنيع نم   المبيد عالة -3
 كما  األمان فترة و االستعمال ونسبة وطريقة المستردفة واآلفا  المحاصين اسماء  -4

  ذه تكون ان على الصانعة الشركة من المعبأ التسجين طلب في محددة  ي
 . الملف مع المرفقة ةاألصلي الفنية النشرة في مذكورة المعلوما 

 .المواد اآليرى  من غيره مع  للمزج المبيد قابلية  -5
 . للمبيد الحساسة المزروعا   -6

. بما في كلب وضع ظروع وشروط التيزين الم ئمة للحفاظ على فعالية المبيد  -7

 عبارة يحفظ بعيدا عن متناول ايدي األطفال.

 الرموز الحيوية وتوضع ءواالعدا سمية المبيد على الكائنا  غير المستردفة  -8
 .لرا التعبيرية

  .العبوة في الصافية الكمية  -9
 . الشرادة إصدار عند تثبيته ويتم الوزارة لدى المبيد تسجين رقم   -10
 ص عية ومدة الصنع تاريخ او المفعول انتراء وتاريخ الصنع وتاريخ التشغيلة رقم -11

 اإلنجليزية او العربية للغةبا ميتوما التاريخ يكون  ان على الصنع تاريخ من المبيد
 . والسنة بالشرر يكون وان العبوة على او  الملصقة على

 . و د  إن المسوقة الشركة واسم الصانعة الشركة اسم و المنشأ بلد -12
 . وعنوانه المحلي المستورد اسم -13
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عالة  في األولية سعافا واال المبيد استعمال عند اتياك ا الوا ب االعتياطا  -14

 .التعبيرية الرموز وتوضع للمبيد التعر 
 .  الملصقة في المحددة المحاصين على إال المبيد استيدا  بعد  تحذيرا -15
 . منة بصورة الفارغة العبوا  من التيلد طريقة -16
 العالمية الصحة منظمة تعليما  عسب المرشو  الحقن ديول تحريم فترة  -17

(WHO)  دة المتح لألمم الدولية والزراعة األغذية منظمة من او/و (FAO) وفي

 عال عد  توفر ا توضع نصائ  الشركة المنتجة.
 المعلوما  بيان فيجب ) الكرتون ( المقوى الورق من عبوا  داين المبيد كان اكا -18

 الشركة واسم العا  المبيد واسم التجاري االسم ( الدايلية العبوة على التالية
 ( .  الدفعة ورقم واالنتراء الصنع وتاريخ الصانعة

 ومحليا . دوليا   برا المعمول المواصفا  ضمن مصنعة العبوا  تكون نا يجب -19
  ذه من )ب( الفقرة في عليرا المنصوص والبيانا  المعلوما  تكون ان يجب -20

 واض  بشكن الحال مقتضى عسب برا المرفقة والنشرة العبوة على مجبوعة المادة
 .عليرا تغيير اي إعداث او نزعرا يمكن ال وبجريقة ونابت

 بوض ع يسم  ال العبوة عجم كان اكا المادة  ذه من الفقرة)ب( في ورد مما لرغمبا -21
   ذه )ب( من الفقرة في عليرا المنصوص والبيانا  المعلوما  كافة تشمن ملصقة

   البن ود ف ي علير ا المنص وص المعلوم ا  الملص قة  تتض من ب ان يكتف ي  الم ادة

  العب وة يراف ق ان عل ى ةالم اد   ذه م ن ( 14ال13ال 12ال11 ال10ال 5 ال3 ال2 ال1)
 يتجزا  ال ءا ز المجوية  ذه وتعتبر األيرى والبيانا  المعلوما   تتضمن  مجوية

 . الملصقة من
 اي معلوما  ايرى ترا ا اللجنة ضرورية . -22

 

 

 (12المادة )

(  يستوفى من طالب 11إكا استكملت كافة متجلبا  التسجين المنصوص عليرا في المادة )

 لمقرر في قرار اليدما  الزراعية المعمول به لدى الوزارة.التسجين البدل ا

 

 

 (13المادة ) 

بعد استيفاء البدل المقرر ينظم  القسم المعني في المديرية شرادة تسجين للمبيد تيضع  -

( 7ز/)رقم ر برا وتداولرا واالتجا  اواستيراد  اوتجريز رالتعليما  تسجين وتصنيع

ا  تحن محلرا العلى ان تكون صالحة لمدة يمس وتعدي ترا واي تعليم 2021لسنة 

 سنوا  او تنتري بإنتراء تسجين المبيد في بلد المنشأ.

إكا تبين ان المبيد قد تم إلغاء تسجيله في بلد المنشأ ي ل فترة سريان شرادة التسجين  -

 عكما ويتم اب غ الشركة بذلب. ى  فإن المبيد يعتبر ملغ
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 رابعالباب ال

 لبيوكيميائيةا المبيدا  تسجين

 ( 14المادة )

 في المبيدا  قسم رئيس الى المستوردة البيوكيميائية المبيدا  تسجين طلب يقد  -ا 
 باستيراد ا السماح ألغرا  واعتماد ا دراسترا اللجنة  ليتم على عرضه ليتم المديرية

 : التالية الشروط وفق
 المبيدا  قوائم ضمن من المستوردة والمواد الدايلة في تركيبترا المبيدا  تكون ان .1

 . االوروبي وتحديثاترا  االتحاد او (EPA) األمريكية البيئة عماية وكالة في المعتمدة

 ان يحتوي الجلب على الونائق التالية : .2

 (2طلب تسجين للمبيد )ملحق رقم  -

 شرادة تبين تركيبة المبيد . -

 شرادة تحلين للمبيد من الشركة الصانعة. -

 ملصق بلد المنشأ . -

 مقترح باللغة العربية .ملصق  -

 (MSDSنشرة فنية للمبيد الحيوي ) -

كتاب تفويع من الشركة الميترعة للمبيد او المصنعة او المجرزة له يبين بأن  -

الشركة المستوردة طالبة التسجين  ي الوسي  المحلي لدى الشركة الميترعة 

من كتاب للمبيد او المصنعة او المجرزة له ومفوضة لتسجين المبيد على ان يتض

التفويع اسم المادة الفعالة الدايلة في تركيبته وتركيز ا ونم  تصنيعه وان 

اليكون قد مضى على صدور  ذا الكتاب اكثر من سنة من تاريخ است مه وان 

 عليه من غرفة الصناعة والتجارة في بلد المنشأ. ايكون مصادق
ة المبدئية على تسجيله الستكمال إ راءا  تسجين المبيد الحيوي الذي تمت الموافق -ب 

 على طالب التسجين  تزويد المديرية بما يلي:

عبوة من المبيد كعينة ال تقن عن كيلو غرا  واعد  او  لتر واعد  على ان تحمن  -

المادة / المواد الفعالة وتراكيز ا  لكن لتر / كغم  الملصقة مبينا  فيرا ) االسم التجاري

على شرادة التحلين  ةالواردال تشغيلة او الدفعة تاريخ الصنع وتاريخ االنتراء ورقم ال

(Certificate of analysis )  صلية  صادرة من الشركة األوالمرفقة مع العينة

 الصانعة اوالمجرزة للمبيد تبين كافة الفحوصا  كما  ونوع ا.

استكمال كافة المتجلبا  في الفقرة )ا(  يستوفى من طالب التسجين البدل المقرر في  -

 ليدما  الزراعية المعمول به لدى الوزارة.قرار ا

اعتماد بجاقة بيان للمبيد الحيوي عسب المواصفا  المعتمدة لبجاقة البيان لدى  -

 الوزارة وعسب تعلميا  تسجين المبيدا  واألعداء الحيوية. 
بعد استيفاء البدل المقرر ينظم  القسم المعني في المديرية شرادة تسجين للمبيد تيضع  -ج 

  راوتداولتسجين المبيدا  وتصنيعرا وتجريز ا واستيراد ا واالتجار برا  لتعليما 

وتعدي ترا واي تعليما  تحن محلرا العلى ان تكون صالحة  2021لسنة  (7)ز/رقم 

 لمدة يمس سنوا  او عسب انتراء شرادة التسجين في بلد المنشأ )إن توفر ( . 
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 اليامس الباب
   الحيوية ا بالمبيد واالتجار ستيراد وتداولا

 ( 15)  المادة

تسجين المبيدا  وتصنيعرا لتعليما   الحيوية بالمبيدا  وتداول واإلتجاراستيراد   لية تيضع

وتعدي ترا واي تعليما    2021لسنة  (7)ز/رقم  راوتداولوتجريز ا واستيراد ا واالتجار برا 

 .تحن محلرا

 

 السادي الباب
 تسجين األعداء الحيوية 

 ( :16المادة )

 : الحيوية األعداء  لية تسجين
 المستوردة على النموكج المعتمد من الوزارة  الحيوية األعداء طلب تسجين يقد  .ا 

الصحة  قسم رئيس ( ميتو  من الشركة الموردة والمستوردة الى 3) ملحق رقم 

 الونائق بالجلب يرفق ان على اللجنة ال على عرضه ليتم المديرية في النباتية
 :  التالية

شرادة تسجين معتمدة او شرادة تداول او شرادة تصدير للعدو الحيوي في بلد  .1

المنشأ ال على ان تكون  ذه الشرادة صادرة ومصدقة عسب األصول من 

الجرة المعنية في بلد المنشأ او من ي ل المواقع اإللكترونية الرسمية 

 المعتمدة لرذه الغاية .
ستيراده من الشركة المنتجة للعدو ااد شرادة تبيِن تصنيف العدو الحيوي المر  .2

 الحيوي .
الموردة  الشركة من وميتومة االنجليزية اللغة الى المنشأ متر مة بلد ملصقة .3

 للعدو الحيوي .
األعداء  لعبوة العربية باللغة المقترعة ( البيان بجاقة ) الملصقة من نسية .4

 الحيوية . 
 ضرورية واألعداء الحيوية تسجين المبيدا  لجنة ترا ا ايرى معلوما  اية  .5

 العدو الحيوي . تسجين بيصوص
تسليم عينة مر عية للعدو الحيوي بعد الموافقة المبدئية على التسجين وتسليمرا  .ب 

إلى المديرية من ا ن تصنيفه محليا  من قِبتن وزارة الزراعة او اي  رة تعتمد ا 

 الوزارة . 

 والبيانا  المعلوما  البيان( )بجاقة العدو الحيوي عبوة ملصقة تتضمن ان يجب .ج 
 : العربية باللغة مجبوعة التالية

 اإلسم العلمي للعدو الحيوي باللغة ال تينية . .1
 واإلنجليزية العربية باللغتين التجاري العدو الحيوي اسم .2
 واإلنجليزية إن ُو د . العربية باللغتين الشائع للعدو الحيوي االسم .3
 وطريقة اإلط ق كما االستعمال وطريقة المستردفة واآلفا  المحاصين اسماء .4

  ذه تكون ان على الموردة الشركة من المعبأ التسجين طلب في محددة  ي
 .الملف  مع ملصقة بلد المنشأ المرفقة في مذكورة المعلوما 

 . ظروع وشروط التيزين والنقن الم ئمة للحفاظ على فعالية العدو الحيوي .5
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  .العبوة في او عدد األعداء الحيوية الكمية .6
 . الشرادة إصدار عند تثبيته ويتم الوزارة لدى الحيوي العدو  تسجين رقم .7
 التاريخ يكون  ان ستيدا  من تاريخ التعبئة علىالتعبئة وفترة اال تاريخ .8

 يكون وان العبوة على او  الملصقة على اإلنجليزية او  العربية باللغة ميتوما
 . والسنة بالشرر

 . و د  إن المسوقة الشركة واسم الموردة ركةالش واسم المنشأ بلد .9
 . وعنوانه المحلي المستورد اسم .10
 في المحددة المحاصين او اآلفا  على إال الحيوي العدو استيدا  بعد  تحذير .11

 . الملصقة
 . منة بصورة الفارغة العبوا  من التيلد طريقة .12

  ذه من الفقرة ذه  في عليرا المنصوص والبيانا  المعلوما  تكون ان يجب .13
 وبجريقة ونابت واض  بشكن برا المرفقة والنشرة العبوة على مجبوعة المادة

 .عليرا تغيير اي إعداث او نزعرا يمكن ال
 ي معلوما  ايرى ترا ا اللجنة ضرورية .ا .14

 يسم  ال العبوة عجم كان اكا المادة  ذه من)ج(  الفقرة في ورد مما بالرغم .د 
 )ج( الفقرة في عليرا المنصوص لبيانا وا المعلوما  كافة تشمن ملصقة بوضع

 في عليرا المنصوص المعلوما  الملصقة تتضمن بان ىيكتف المادة  ذه من
 العبوة يرافق ان على المادة  ذه الفقرة )ج( من من (1ال2ال3ال5ال6ال7ال8)  البنود

 يتجزا  ال  زا المجوية  ذه وتعتبر األيرى والبيانا  المعلوما   تتضمن  مجوية 
 . قةالملص من

(  يستوفى 16إكا استكملت كافة متجلبا  التسجين المنصوص عليرا في المادة )  ـ.  

من طالب التسجين البدل المقرر في قرار اليدما  الزراعية المعمول به لدى 

 الوزارة .

بعد استيفاء البدل المقرر ينظم القسم المعني في المديرية شرادة تسجين للعدو   . و

لتسجين واالستيراد والتداول واالتجار بالمبيدا  الحيوي تيضع لتعليما  ا

 على ان تكون صالحة لمدة يمس سنوا  . واألعداء الحيوية
 الستيراد الوزارة ( لدى4المعتمد )ملحق رقم  للنموكج وفقا تسليم اكن تقديم . ز

ال االسم  وتاريخ الفاتورة رقم فيرا موضحا   الفاتورة معه األعداء الحيوية مرفقا  

 الشركة ال اسم استيراد ا / العدد المراد للعدو الحيوي ال الكمية جاريالعلمي والت
 تصنيف للعدو الحيوي . وشرادة المنشأ الموردة ال بلد

 

 ( عملية نقن األعداء الحيوية :17المادة ) 

يتم نقن األعداء الحيوية مباشرة الى الحقن إكا كان كلب مناسبا  الط قرا ال او يتم عفظرا  -ا 

تربية األعداء الحيوية في الحقن لحين إط قرا ويقتصر تداول  في اماكن عفظ او

 ستيراد ا وتجارة الجملة  .ااألعداء الحيوية على المريد لرم ب

 التقيد بشروط التعبئة اآلمنة وظروع النقن المناسبة. -ب 
 ومحليا  . دوليا   برا المعمول المواصفا  ضمن مصنعة العبوا  تكون ان يجب -ج 
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 ط المتعلقة بعملية إط ق األعداء الحيوية :( الشرو18المادة )

 

على الشركة المستوردة اإلعتفاظ بسج   تتعلق بعمليا  اإلط ق بحيث تشمن معلوما  عن 

سم المزارع اراال عدد اال كميتراال مناطق اإلط قال تاريخ اإلط قال وئنوع األعداء الحيويةال منش

 د الجلب. على ان يتم تقديم  ذه المعلوما  إلى المديرية عن

 

   (19المادة )

( 17ز/)ستيراد وتداول واإلتجار بالمبيدا  الحيوية رقم اتلغي  ذه التعليما  تعليما  تسجين و

 واية تعليما  تتعار  اعكامرا مع اعكا   ذه التعليما  .  2018لسنة 

                                                                                                                              

 ةـــــالزراع رـــــــــــوزي
 املهندس خالد احلنيفات

 

 الم عق 

 . الميكروبية الحيوية المبيدا  نموكج طلب تسجين. 1ملحق:  

 . البيوكيميائية المبيدا  نموكج طلب تسجين. 2 ملحق:

 طلب تسجين األعداء الحيوية . نموكج . 3 ملحق:

 . نموكج إكن تسليم األعداء الحيوية .4 ملحق:
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 Annex 1     1ملحق: 
 وزارة الزراعة

Ministry of Agriculture 
 مديرية الوقاية والصحة النباتية

APPLICATION FOR REGISTRATION OF A MICROBIAL BIOPESTICIDE IN 
JORDAN  

 طلب تسجيل مبيد حيوي ميكروبي  في االردن 
 

PRODUCT TRADE NAME                                                                     
 األسم التجاري 

 
 

1.General Information:                                    : معلومات عامة                                                  
                                       

الشركة المنتجة )هاتف ,فاكس , ايميل (  وعنوان سما  1.1 Name and address of the producer (tel, 
fax, e-mail) 
 

الشركة التي قامت بتشكيل المبيد )هاتف ,فاكس , ايميل (  وعنوان اسم  1.2 Name and address of the formulator 
(tel, fax, e-mail) 
 

دة )هاتف ,فاكس , ايميل ( الشركة المستور  وعنوان اسم  1.3 Name and address of importer (tel, fax, 
e-mail): 
 
2.Description of product  :  

 وصـف اـلمــنتــج : 
 :Specify Use 2.1  تحديد االستخدام ) حشري , فطري , عشبي , منظمات نمو , ......(

(Insecticide, Fungicide, Herbicide, Plant 
growth regulator...) 

 Identification of Microorganism 2.2 تحديد الكائنات الحية الدقيقة
  

 Life stage (spore, hyphae etc) 2.3 طور نمو الكائنات الجرثومية ) غزل , فطري , ابواغ , ...(
 Scientific name 2.4 االسم العلمي 

        Genus , Species , Sub Species 
 

   

سم العام اال  2.5 Common name(s) 
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  Mode of action and host range 2.6  على اآلفه  المبيد تأثيرطريقة 
 Target pest(s) and host(s) 2.7 اآلفة المستهدفه 

 Uses and recommendations 2.8 االستخدامات والتوصيات
,........(تركيز المادة الفعالة )غم/لتر,غم/كغم   2.9 Concentration of active agents ( g/l , 

g/kg, CFU, IU etc..) 
 

  Type of Formulation 2.10 نمط التصنيع 
 
3.SUMMARY OF ENVIRONMENTAL EFFECTS (BIOSAFETY)            (ملخص اآلثار البيئية )السالمة الحيوية   

                       
 

3.1 Risk to bees:  
 

 السميه على النحل 

3.2 Risk to fish and other aquatic organisms:  
 

 السمية على االسماك واالحياء البحرية 

3.3 Risk to birds:   
 

 السميه على الطيور 

3.4 Risk to earthworms and soil micro-organisms:  على ديدان األرض والكائنات الدقيقة في التربة الخطورة  
3.5 Risk to other non-target organisms   الخطورة على اآلفات غير المستهدفة 
3.6 Other effects: specify (human health problems) 
 
 

 
 تأثيرات اخرى /مشاكل صحية 

 
 

4- PACKAGING                                                                                                      الــتــعــبـــئــــة
                                                            
 
4.1 Packaging material/container:  نوع العبوات 
4.2 Pack size(s) 

 
 حجم العبوات 

5 -Storage and Disposal of Empty Pesticide Containers:                   التخزين والتخلص من العبوات الفارغة 
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5.1 Storage conditions  ظروف التخزين 
5.2 Shelf-life is: 

- for temperate climates 
      - for hot climates 

 فترة الصالحية 
 العادية على درجة الحرارة 

 الظروف الحارة 
5.3Container disposal:  التخلص من العبوات 

 
6- DECLARATION                                                                                                                       اقــرار
                                          

 

اصرح ان كافة المعلوما  الواردة برذه االستمارة  ي 

 صحيحة ومكتملة 

I hereby certify that the above mentioned 
information and data provided in support of 
this application are correct and complete. 

 

 

 
 
Company stamp:                                                                                       يتم الشركة 
Name      االسم                                                                                                      
Address                                                                                                     العنوان 
Date                                                                                 التاريخ                           
Signature                                                                                                   التوقيع 
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Annex 2 
(2ملحق   )   

 الزراعة وزارة
Ministry of Agriculture 
 مديرية الوقاية والصحة النباتية

APPLICATION FOR REGISTRATION OF A BIOCHEMICAL PESTICIDE IN 
JORDAN  

  طلب تسجيل المبيدات البيوكيمائية في األردن

Date:                                                                                                                                                  التاريخ                     

Application No.:                                                                                                                          قم الطلب ر  

Trade name:……………………                                              ………………………………………..….…….    اسم المبيد

Kind of pesticide:…………………………………                                                             ………........……..نوعه 

Formulation type: ……………..………. التصنيع.....................................نمط  , symbol ................رمزا 

Active material …………. ........................................المادة الفعالة ،source of it ……..…………. مصدرها 

Which import from company……........................………………………………… ادها من شركة  سيتم استير

Country… .................................................................................. .........................  البلد          

 

Formulation data / معلومات التصنيع للمبيد 

Active materials:……………............................... ......................................................  المادة الفعالة 

concent. (ٱw/w orٱw/v)………………… .......................................... …………… ) و/ح( وتركيزهاٱ)و/و( او   

Inert material / المواد الخاملة الداخلة في التركيبة 

1- ------------------concentration ……….. ................................................وتركيزها.................. -1  

Object of adding ……………………………............................................................. اضافتها من هدفال  

2- -------------concentration ……….. ................وتركيزها........................................................ -2  

Object of adding …………………....................................................................... اضافتهامن هدف ال  

Summary of environmental effects (biosafety)/ مخلص التأثير على البيئة 

Risk to bees:………………………… ................................................... …………………… السمية على النحل    

Risk to fish and other aquatic organisms:...........................……… السمية على االسماك والكائنات المائية 

Risk to birds:  …………………………………… ......................................................  السمية على الطيور .…



1220 
 

 الجريدة الرسمية

Risk to earthworms and soil micro-organisms.......... السمية على ديدان األرض والكائنات الدقيقة في التربة

  

Risk to other non-target organisms..............……………… السمية على الكائنات الحية األخرى غير المستهدفة 

Other effects: specify (human health problems)   ....................................التأثير على صحة اإلنسان 

Packaging/ التعبئة 

Packaging material/container..................................…………………………… نوع العبوات ومواد التغليف   

Pack size(s) 

 Storage and Disposal of Empty Pesticide Containers:/التخزين والتخلص  

Storage conditions/ ظروف التخزين 

Shelf-life is:        فترة الص عية 

for temperate climates.......................................……………………………………. في حال الجو المعتدل       

for hot climates………………….................… ..............  في حال الجو الحار ……………………………

Container disposal:........…………………...............................………………… التخلص من العبوات الفارغة   

 

Proving that the pesticide is within the EU or EPA lists.......………. EU /EPA اثبات ان المبيد ضمن قوائم

Main target pests:………… ............................ ………................………...…… ..........االفة الهدف.........  

Main target crops: ………………………................................................…………….. المحاصيل المستهدفة 

Declaration/ اقرار 

I hereby certify that the above mentioned information and data provided in support of this 

application are correct and complete. 

 .أقر أن المعلومات والبيانات المذكورة أعاله المقدمة في الطلب صحيحة وكاملة

 

Company name: .............................................................................................اسم الشركة:      

Tel: ......................... ……………….  فاكس..……........................................…………Fax             هاتف: 

E-mail..................….  البريد االلكتروني            General Manager: ………..................…….المدير العام 

Agricultural Engineer and signature: ...............................……...............المهندس الزراعي وتوقيعة 

 



1221 
 

 الجريدة الرسمية

 (  3ملحق ) 
 

 وزارة الزراعة
Ministry of Agriculture 
 مديرية الوقاية والصحة النباتية

Plant Protection and Phytosanitary Directorate 
 طلب تسجيل األعداء الحيوية

Application Form for Registration of Biological Control Agents 

 

 :Information about the applicant   :معلومات حول مقدم الطلب  
 …………………… :Name of organization   …… اسم المؤسسة او الجهة طالبة التسجيل :  
 .....…………………… :Name of applicant   …………………… اسم مقدم الطلب:.....  
 ................…………………… :Nationality   ……………………الجنسية: .............  

  Address:…………………………………...   …………………………….   :العنوان  
  

 المدينة: ...........................      
 
City:……………………         

 

  ...……………:Post code الرمز البريدي: .................. 
  …………………… :.Tel ………………….هاتف:  
  …………………… :Fax ………………….فاكس:  

 
 .....................…………………… :E-mail   ………………….... البريد االلكتروني:  
 :Chamber of commerce number   ………………….رقم السجل التجاري:   

………… 
 ........................................:Contact person   ....اسم الشخص المعتمد  لالتصال به:.........  

  Nationality:…......................................... .........................................   :الجنسية  
 ……………………………………:Address   ..........................................العنوان:  
  

 :City……………………               المدينة: .............................                                                  
 :Post code ……………الرمز البريدي: ....................                                                                  

              :.Tel..…………………                                                                   .... ………………….هاتف: 
                                                                        …………… :Fax      .…………… : فاكس

                                                                          ..………… :E-mail  ...................البريد االلكتروني:

 
  Name of Production Company:.....           اسم الشركة المنتجة : ..............................

             Address  ......                                         العنوان : ...........................................       
                                         ..………:Originبلد المنشأ : ........................................     
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 الهدف من اإلستيراد

  
Purpose of Import  

 for research □      ألغراض بحثية□ 
  

 تربية اعداد كبيرة ثم   ل□ 
 اطالق على نطاق تجاري   

  □ for mass rearing and   
      then commercial release 

  commercial release □   اطالق على نطاق تجاري□ 

 Type of biocontrol programme  نوع برنامج المكافحة الحيوية 
   Classical □      التقليدية □ 
 Augmentation □    زالتعزي□  
 Inundation □     االغراق□  
 Weed biocontrol □     مكافحة االعشاب□  

 المنطقة التي سيتم االطالق فيها 
 

 Area of release 
 

 greenhouses □     بيوت محمية □   
 Open field □     حقل مفتوح□   
  بيئة طبيعية□   
 

     □ Natural environment  

 

 

 : Information Of  Biological Control Agents  معلومات عن العدو الحيوي

         
 ....................................... اإلسم الشائع

 

          
Common name ………….. 

 ...................... اإلسم العلمي
 

Scientific name  ………….. 

      ..........اإلسم التجاري ...............
 

 وصف العدو الحيوي ) مفترس،متطفل،......الخ( 
 
 

 بلد المنشأ .........................
 

 اآلفة المستهدفة ..........................
 

 اإلسم العلمي لآلفة المستهدفة...........
 

 اإلسم الشائع لآلفة المستهدفة...........

Trade names for BCA…………….. 
 
Type of biological enemy (predators, 
parasitoids,…..etc.)  
 
Origin country ……………… 
 
Pest…………… 
 
Pest scientific name………… 
 
Pest common name………… 
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   ..…………Method of shipping     ………………………………طريقة الشحن:     

 
 .…………………………………التخزين:      
 

    Storage:………………………………... 

   الظروف البيئية المناسبة لفعالية العدوالحيوي      
 ………...………………)الحرارة والرطوبة(:     

 

    Environmental conditions for BCAs   
    efficacy (temperature and humidity):….. 

 Product composition     مكونات المنتج     
 .…………………………:Shipping media     ………………:الوسط المستخدم في الشحن     
 ..…………………………:Contaminants     ...................……………الملوثات )إن ُوِجَدت(:     

 

 
 laration:Dec                                                                                                                         : إقرار

 
 أشهد بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب حقيقية وصحيحة .

I hereby declare that the information in this form is true and correct.  
Company stamp:                                              Name:………………………………………. 
                                                                         Address:…………………………………….. 
                                                                         Date:………………………………………… 
                                                                         Signature:…………………………………… 
 
                                                                                        

 يرفق بهذا الطلب الوثائق التالية : 

شهادة تسجيل معتمدة أو شهادة تداول أو شهادة تصدير للعدو الحيوي في بلد المنشأ ، على أن تكون هذه الشهادة صادرة  .1

 ومصدقة حسب األصول من الجهة المعنية في بلد المنشأ أو من خالل المواقع اإللكترونية الرسمية المعتمدة لهذه الغاية .

 ادة تبيِن تصنيف العدو الحيوي المراد إستيراده من الشركة المنتجة للعدو الحيوي .شه .2

 الموردة للعدو الحيوي . الشركة من ومختومة العربية أو االنجليزية اللغة الى المنشأ مترجمة بلد ملصقة .3

 نسخة من الملصقة )بطاقة البيان( المقترحة باللغة العربية لعبوة األعداء الحيوية . .4
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 ( 4ملحق ) 
 

 
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 وزارة الزراعة     

 مديرية الوقاية والصحة النباتية 
 

 الرقم: 
 2021التاريخ:    /  /

 
 إذن تسليم أعداء حيوية لآلفات 

 
 مدير مركز زراعي جمرك :....................

 
 المواد التالية :      ..............................أرجو تسليم السادة : مندوب شركة.............

 
 رقم المعاملة الجمركية اإلسم التجاري للعدو الحيوي اإلسم العلمي للعدو الحيوي

 
الكمية 
 /العدد

 رقم الفاتورة
 

 تاريخ الفاتورة
 

      

      

      

      

 
 علماً بأن هذه المواد تم إستيرادها من شركة :

 لمنشأ  :                                          اسم الشركة المستوردة :في بلد ا
 إسم المهندس المعتمد  :                                  توقيعه : 

 تاريخه :   رقم تسجيل العدو الحيوي  :                            
 

إنجاز المعاملة الجمركية حيث أن مطالعة الجهة المختصة في وزارة الزراعة : ال مانع من 
 هذه المواد ستستخدم ألغراض المكافحة الحيوية لآلفات .

 
 

 نسخة / مدير الوقاية والصحة النباتية 
 نسخة / رئيس قسم الصحة النباتية 

 

 وزير الزراعة
 

 مرفق: نسخة عن الفاتورة

 


