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مرسوم سلطاني
رقم 63 / 2006

باصدار قانون األسمدة ومحسنات التربة الزراعية 
         نحن قابوس بن سعيد                   سلطان عمان .   

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، وعلى املر�سوم ال�سلطاين 

رقم 95/46 باإ�سدار نظام تداول وا�ستخدام الكيماويات ، وعلى قرار املجل�ص الأعلى ملجل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية يف دورته اخلام�سة والع�سرين املنعقدة يف مملكة البحرين خالل الفرتة من 20 اإىل 21 دي�سمرب 2004 

ب�ساأن قانون الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية ، وبناء على ما تقت�سيه 

امل�سلحة العامة .

رسمنا بما هو آت
املادة الأوىل : يعمل باأحكام قانون الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية املرفق.

املاددة الثانية : ي�سدر وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية الالئحة والقرارات التنفيذية للقانون امل�سار اإليه ، واإىل 

حني �سدورها ي�ستمر العمل بالقرارات القائمة مبا ليتعار�ص مع اأحكام هذا القانون .

املادة الثالثة: يلغى كل مايخالف هذا القانون . 

املادة الرابعة : ين�سر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�سره .

�سدر يف : 28 من جمادي الأوىل �سنة 1427هـ

املوافق : 25 من يونيو �سنة 2006 م  

قابوس بن سعيد         
سلطان عمان           
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قانون األسمدة و محسنات التربة الزراعية
املادة )1(: يهدف هذا القانون اإىل تنظيم عمليات اإنتاج وا�سترياد وتداول الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية بال�سلطنة.

املادة )2(: يق�سد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبنية اأمامها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص  غري ذلك: 

الدولة: �سلطنة عمان.

الـوزارة: وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.

الوزير :  وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية. 

ال�سلطة املخت�سـة: املديرية العامة للزراعة.

املجل�س: جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية. 

دول املجلـ�س: دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية. 

املجلــ�س العـلى: املجل�ص الأعلى ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.  

المــانة العامة: الأمانة العامة ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.

القانون: قانون الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية.

منافذ الدولة: املوانئ اجلوية اأو البحرية اأو نقاط احلدود الربية املحددة  كنقطة دخول ال�سحنات.          

الـتداول:  البيع اأو العر�ص للبيع والتخزين اأو احليازة، �سواء كانت دائمة اأو موؤقتة اأو النقل باأي  و�سيلة من الو�سائل.

والالفقريات  الفريو�سات  اأ�سباه  والكائنات  والفريو�سات  والبكترييا  الفطريات  كائن مبا يف ذلك  اأي  النافعة:  الكائنات 

والتي يتم اإعالنها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية اأو الإنتاج الزراعي.

الرتبة: املادة امل�ستخل�سة جزئيا اأو كليا من الطبقة العليا لق�سرة الأر�ص والتي ميكن اأن تغذي النبات. 

الأ�سـمدة: املواد التي ميكن للنبات احل�سول منها على احتياجاته الغذائية وتبقى الرتبة على خ�سوبتها  وحتافظ  على 

قدراتها الإنتاجية.

عنا�سر  على  وحتتوي  طبيعي  ب�سكل  تتواجد   اأو  �سناعيا   حت�سريها  يتم  كيميائية   مركبات  هى  الكيميائيـة:  الأ�سمدة 

غذائية للنبات. 

الأ�سمدة الع�سوية: هى خملفات نباتية اأو حيوانية اأو خليط  منها  حتوى  عنا�سر غذائية للنبات.

حم�سنات الرتبة: هى املواد  التي  تعمل على اإ�سالح وحت�سني خوا�ص الرتبة.                    

كائنات حية دقــيقة: هى كائنات حية  �سغرية جدا ت�ستخدم  باإ�سافتها  اإىل الرتبة الزراعية اأو اإىل البذور لتثبيت الأزوت  

اجلوى يف جذور النباتات اأو يف حتليل املواد املوجودة  يف الرتبة  لتجعلها يف �سورة �ساحلة ل�ستخدام النبات 

اأو لتح�سني خوا�سه. 
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�سهادة �سحة نباتية: �سهادة م�سممة على  غرار ال�سهادات  النموذجية لالتفاقية الدولية لوقاية النبات. 

الرتخيـ�س: ال�سماح من  ال�سلطة  املخت�سة  بتداول  الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية.

الت�سجـــيـل: عملية تقييم البيانات العلمية ال�ساملة التي تبني فاعلية ال�سماد يف املجال املراد ا�ستخدامه فيه والتاأكد من 

ا�سترياده  املوافقة على  تتم  اأ�سا�سه  والبيئة ب�سفة عامة وعلى  الإن�سان واحليوان  عدم خطورته على �سحة 

وتداوله ويتم اإدراجه يف �سجالت ال�سلطة املخت�سة حتت رقم معني واإ�سدار �سهادة الت�سجيل له ح�سب منوذج 

معني.  

يف  والتداول  الجتار  اأو  ال�ستعمال  بغر�ص  ت�ستورد  التى  الزراعية  الرتبة  حم�سنات  اأو  الأ�سمدة  من  كمية  اأى  ال�سحـــنة: 

الدولة. 

ال�سحنة  العـابرة: اأي �سحنة ت�سل لبلد وجهتها بلد اآخر ، ولن يتم تق�سيمها اإىل وحدات اأ�سغر اأو يتم تغيري حاويتها بالبلد 

الأول. 

امل�ستــورد:  اأي �سخ�ص طبيعى  اأو معنوى �سواء املالك اأو ال�ساحن اأو امل�سحون اإليه اأو الوكيل اأو الو�سيط اأو اأي �سخ�ص اآخر 

يتملك اأو له احلق يف امتالك اأي من الأ�سمدة اأو املح�سنات الزراعية اأو الكائنات النافعة اأو الرتبة  باأنواعها 

ت�سل اأو على و�سك الو�سول من بلد اخر.

الالئحة التنفيذية: الالئحة التنفيذية ال�سادرة تطبيقها لهذا القانون.    

املادة )3(: ت�سرى احكام هذا القانون على مايلي: 

أوال: األسمدة 
وتنقسم لالنواع اآلتية:

1. الأ�سمدة الكيميائية وهى: 

اأ. اأ�سمدة عنا�سر رئي�سية ب�سيطة غري ع�سوية )اأ�سمدة نرتوجينية ، اأ�سمدة فو�سفاتية ، اأ�سمدة بوتا�سية( 

 ب. اأ�سمدة عنا�سر رئي�سية مركبة غري ع�سوية : 

NPK  اأ�سمدة 

 NP  اأ�سمدة 

 NK  اأ�سمدة 

 PK  اأ�سمدة 

ج. اأ�سمدة �سائلة غري ع�سوية وت�سمل: 

 اأ�سمدة  ب�سيطة وتكون اإما �سائلة، اأو على �سكل معلق ، اأو على �سكل معجون اأو على �سكل غازات م�سغوطة 

كالأمونيا.

 اأ�سمدة مركبة وتكون اإما �سائلة ، اأو على �سكل معلق اأو على �سكل معجون .
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د. اأ�سمدة عنا�سر ثانوية غري ع�سوية وت�سمل: 

)Ca( الكال�سيوم 

     )Mg( املغني�سيوم 

          )S( الكربيت 

 ه. اأ�سمدة عنا�سر �سغرى غري ع�سوية: 

 اأ�سمدة عنا�سر �سغرى ب�سيطة حتتوي على عن�سر واحد فقط هى احلديد )Fe( والزنك )Zn( والنحا�ص 

.)Mo( واملولبدمن )Cl( والكلورايد )B( والبورون  )Mn( واملنغنيز )Cu(

 اأ�سمدة عنا�سر �سغرى مركبة حتتوي على اأكرث من عن�سر.

2. الأ�سمدة الع�سوية.

ثانيا: محسنات التربة الزراعية: 
وت�سمل مايلي:

1. حم�سنات تربة وهى:

 حم�سنات ع�سوية.

 حم�سنات غري ع�سوية.

      2. كائنات حية دقيقة.

املادة )4(: ي�سدر الوزير بناء على اقرتاح ال�سلطة املخت�سة القرارات التي حتدد اأنواع الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية 

امل�سموح بها وموا�سفاتها و�سروط اإجراءات ا�ستخدامها وتداولها بالدولة، وحتدد ب�سفة خا�سة ماياأتي:

اأ. موا�سفات عبوات الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية واملل�سقات عليها والبيانات التي يجب اأن حتتويها. 

�سالحيتها  مدى  وتقدير  الزراعية  الرتبة  وحم�سنات  الأ�سمدة  وحتليل  فح�ص  واإجراءات  �سروط  ب. 

والإجراءات التي  تتبع يف نظم الطعن اأو التظلم وكيفية البت فيها.

القانون  هذا  لحكام  املخالفة  الزراعية  الرتبة  وحم�سنات  الأ�سمدة  ب�ساأن  اإتباعها  الواجب  الجراءات  ج. 

والقرارات  املنفذة له.

املادة)5(: ي�سدر الوزير قرارا بالر�سوم امل�ستحقة طبقا لأحكام القانون ولئحته التنفيذية بعد موافقة وزارة املالية.

اأو  اأو ت�سديرها  املادة )6(: تتوىل ال�سلطة املخت�سة ت�سجيل الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية التي يجوز ا�ستريادها 

ت�سنيعها اأو تداولها اأو ا�ستخدامها يف الدولة.
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املادة )7(: 1.  ليجوز ا�سترياد اأو تداول الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية وفقا ملا هو من�سو�ص علية يف املادة ال�سابقة 

ال  بعد احل�سول على الرتخي�ص الالزم من ال�سلطة املخت�سة بعد التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة وي�ستثنى   

من ذلك :

بعد  العلمي  البحث  بغر�ص  ومراكزالبحوث  باجلامعات  اخلا�سة  الزراعية  الرتبة  وحم�سنات  الأ�سمدة  اأ. 

احل�سول على املوافقة من ال�سلطة املخت�سة.

ب. الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية امل�ستوردة بغر�ص اإعادة ت�سديرها �سريطة اأن لتتعدى منافذ الدولة 

ويجوز بعد اتخاذ الحتياطات الالزمة بالتن�سيق بني �سلطات اجلمارك واحلجر الزراعي نقل ال�سحنة 

من منفذ اإىل اآخر بق�سد الت�سدير. 

ال�سلطة  الرتخي�ص من  بعد احل�سول على  ال  الأ�سمدة  نوع من  اأى  تركيب  اأو  اأو جتهيز  2. ليجوز ت�سنيع 

املخت�سة.

املادة)8(: لي�سمح لأى �سحنة من الأ�سمدة بدخول الدولة اإل مبوجب �سهادة �سحة نباتية �سادرة عن اجلهات احلكومية 

امل�سوؤولة يف بلد املن�ساأ تثبت خلوها من بذور احل�سائ�ص والأحياء املجهرية ال�سارة كالبكترييا ، الفطريات ، 

الفريو�سات، والنيماتودا  وكذلك الآفات احل�سرية واحليوانية ال�سارة . كما يجب ان تكون م�سحوبة ب�سهادة 

حتليل تو�سح خلوها من العنا�سر  الثقيلة والعنا�سر امل�سعة.

املادة)9(: يجوز للوزير بناء على تو�سية من ال�سلطة املخت�سة حظر اإنتاج اأو ت�سنيع اأو ت�سدير اأو ا�سترياد اأو تداول اأي نوع 

             من الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية ب�سفة دائمة اأو كلما اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك. 

املادة)10(: ي�سدر وزير العدل بناء على طلب الوزير قرارا مبنح بع�ص موظفي الوزارة �سفة ال�سبطية الق�سائية يف تطبيق  

اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة  تنفيذا له. 

املادة)11(:  مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�ص عليها قانون اآخر يعاقب كل من يخالف: 

1. البند )1( من املادة )7( من هذا القانون بال�سجن ملدة ل تقل عن ع�سر اأيام ول تزيد عن ثالثة اأ�سهر  

وبغرامة ل تقل عن  خم�سمائة ريال عماين ولتزيد على األف ريال عماين  اأو باإحدى هاتني العقوبتني. 

2. البند )2( من املادة )7( اأو اأية مادة من الالئحة التنفيذية اأو قرار �سادر مبوجب القانون بغرامة لتقل 

عن مائتي  ريال عماين ولتزيد عن األف ريال عماين.

املادة)12(: تخطر الأمانه العامة بالالئحة التنفيذية التي ت�سدر اأو اي تعديل عليها. 

التي  لالإجرارات  وفقا  للوزير  التظلم  القانون  هذا  لأحكام  تطبيقا  ال�سادرة  القرارات  من  للمت�سرر  يجوز  املادة)13(: 

حتددها  الالئحة التنفيذية. 

املادة)14(: اأي تعديل على القانون ليكون نافذا اإل بعد اعتماده من قبل املجل�ص الأعلى. 
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إصدار الالئحة 
التنفيذية 

لقانون 
األسمدة 

محسنات 
التربة الزراعية 
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وزارة الزراعة 
قرار وزارى

رقم 2010/128
بإصدار الالئحة التنفيذية 

لقانون األسمدة ومحسنات التربة الزراعية 

ا�ستنادا اإىل قانون الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/63، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/92 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الزراعة واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل القرار الوزارى رقم 84/2 باإ�سدار الالئحة التنفيذية لالأ�سمدة الع�سوية امل�سنعة امل�ستوردة،

1431/1/27هـ  املوؤرخ   2010/3/6/ د  ت.  م.   /)544( ت   – مالية  رقم  بكتابها  املالية  وزارة  موافقة  واإىل 

املوافق2010/1/13م.

وبناء على ماتقت�سية امل�سلحة العامة.

تقرر 
املادة الأوىل: يعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية املرفقة.

اأو ما يتعار�ص مع  املادة الثانية: يلغى  القرار الوزارى رقم 84/2 امل�سار اليه ، كما يلغي كل مايخالف الالئحة املرفقة 

اأحكامها 

املادة الثالثة : على املوؤ�س�سات وال�سركات العاملة يف جمال الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية ت�سحيح اأو�ساعها وفقا 

لأحكام الالئحة املرفقة خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بها.

املادة الرابعة: ين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره    

�سدر فى : 1431/8/5هـ

املوافق : 2010/7/17م 

                                                                               سالم بن هالل بن علي الخليلي 
                                                                                                        وزير الزراعة  
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الالئحة التنفيذية لقانون األسمدة 
ومحسنات التربة الزراعية 

الفصل االول 
تعاريف وأحكام عامة 

املادة )1(: يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعنى املن�سو�ص عليه يف املادة )2( 

من قانون الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية امل�سار اإليه ، كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املحدد 

قرين كل منها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر: 

الأ�سمدة الكيميائية الب�سيطـة: اأية مركبات كيميائية م�سنعة حتتوى على عن�سر غذائي واحد ويحتاجها النبات لنموه 

وتطورة الطبيعي مثل: الأ�سمدة النيرتوجينية والفو�سفاتية والبوتا�سية واأ�سمدة العنا�سر ال�سغرى.

ال�سمدة الكيميائية املركبة: اأية مركبات كيميائية م�سنعة حتتوي على اأكرث من عن�سر غذائي واحد ويحتاجها النبات 

لنموه وتطوره الطبيعي.

العبوة: هى مايو�سع فيها الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية. 

اجلهات ذات العالقة: وزراة البيئة وال�سوؤون املناخية  ووزارة التجارة وال�سناعة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 

ووزارة ال�سحة والدفاع املدين.

اإنتاج الأ�سمدة: الت�سنيع اأو التجهيز اأو الرتكيب.

الأ�سمدة  من  حمددة  اأنواع  اأو  نوع  ت�سدير  اأو  ا�سترياد  على  املخت�سة  ال�سلطة  من  امل�سبقة  الفنية  املوافقة  الت�سـريح: 

وحم�سنات الرتبة الزراعية.

اإعــــادة الت�سجيــــــــل: عملية تقييم البيانات العلمية ال�ساملة التي تبني فاعلية ال�سماد وحم�سنات الرتبة الزراعية يف غري 

املجال امل�سجل لأجله لأول مرة اأو بعد انق�ساء خم�ص �سنوات على ت�سجيله وذلك للتاأكد من عدم خطورته على 

�سحة الأن�سان واحليوان والبيئة ب�سفة عامة وعلى اأ�سا�سه تتم املوافقة على ا�سترياده وتداوله ويتم ادراجه يف 

�سجالت ال�سلطة املخت�سة حتت رقم معني واإ�سدار �سهادة اإعادة ت�سجيل له ح�سب منوذج معني.

املادة )2(: حتدد الأ�سمدة الكيميائة وحم�سنات الرتبة الزراعية امل�سموح با�ستخدامها وا�ستريادها وت�سديرها واإنتاجها 

وتداولها وفقا لهذه الالئحة.

املادة )3(: يحظر الفراج عن الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية امل�ستوردة اإذا ثبت عدم مطابقتها لل�سروط  واملوا�سفات 

املن�سو�ص عليها يف هذه الالئحة.

املادة )4(: للموظفني من ذوى �سفة ال�سبطية الق�سائية دخول الأر�ص الزراعية واأماكن اإنتاج وتداول وتخزين الأ�سمدة 

وحم�سنات الرتبة  الزراعية  لأخذ العينات للتاأكد من مطابقتها للموا�سفات وال�سروط الواردة بهذه الالئحة 

وعدم اإ�سرارها ب�سحة الإن�سان واحليوان اأو تلويثها للرتبة الزراعية واملياه ال�سطحية اأو اجلوفية، يف حال 

�سبط اأية خمالفة يتم حترير حم�سر بذلك واتخاذ اإجراءات اإحالة املخالف لالدعاء العام.

املادة )5(: على ال�سلطة املخت�سة اأن تر�سل للجهات الأمنية ن�سخة من �سندات اية �سحنة م�ستوردة يف حالة طلبها.

                  كما عليها تزويد اجلهات الأمنية بقائمة امل�سانع وحمالت التداول امل�سجلة لديها.
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الفصل الثاني
األسمدة  الكيميائية

ال�سروط  واملتداولة  واملنتجة  وامل�سدرة  امل�ستوردة  واملركبة  الب�سيطة  الكيميائية  الأ�سمدة  تتوفر يف  اأن  يجب  املادة )6(: 

التالية: 

أوال: الشروط العامة : 

اأ. الأ�سمدة الكيميائية الب�سيطة:

 اأن تكون ن�سبة الرطوبة 1% بالوزن كحد اأق�سى. 

 األ  تزيد ن�سبة البايوريت على 1% يف �سماد اليوريا واأل تقل ن�سبة النيرتوجني عن %45 .

 األ تزيد ن�سبة كلوريد ال�سوديوم على 2% يف �سماد �سلفات البوتا�سيوم .

ب. الأ�سمدة الكيميائية املركبة: 

 اأن تكون متجان�سة الرتكيب واأن  تطابق الن�سب املعلن عنها من العنا�سر مع املكونات.

 اأن يكون م�سدر البوتا�سيوم �سلفات اأو نرتات البوتا�سيوم.

 اأن يكون الذوبان كامال يف حالة املركبات الذائبة.

 اأن تكون ال�سمدة الفو�سفاتية خالية من ال�سوائب.

 األ تقل كمية الأ�سمدة الفو�سفاتية التي متر من منخل تايلر رقم 5)4ملم( وحتجز على منخل تايلر رقم 16 

)1ملم(  عن 90%بالوزن واألتزيد احلبيبات الناعمة )اأقل من 1 ملم( على 5% بالوزن .

 اأن يكون هام�ص التقدير يف مكونات الأ�سمدة الفو�سفاتية ± %1 .

ثانيا: الشروط الخاصة بكل نوع 
أ. سماد فوسفات أحادى األمونيوم الحبيبى

ال�سنف

NPKاملكونات
0-54-12

NPK
0-50-12

NPK
0-52-11

NPK
0-50-10

%12 %12 %11 %10  )N(  حمتوى النيرتوجني الكلى بالوزن

%54 %50 %52 %50 )P( حمتوى الفو�سفات كخام�ص اأك�سيد الفو�سفور بالوزن

%47 %46 %46 %45

القابلة  الفو�سفور  اأك�سيد  كخام�ص  الفو�سفات  حمتوى 

للذوبان يف املاء كحد اأدنى بالوزن 

%1٫5 %1٫5 %1٫5 %1٫5 حمتوى الرطوبة كحد اأق�سى بالوزن 
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ب. سماد فوسفات ثنائي األمونيوم الحبيبى

ال�سنف

NPKاملكونات
0-45-18

NPK
0-46-18

NPK
0-45-15

%18 %18 %15 حمتوى النيرتوجني الكلى بالوزن 

%45 %46 %45 حمتوى الفو�سفات كخام�ص اأك�سيد الفو�سفور بالوزن 

%41 %41 %40
اأك�سيد الفو�سفور القابلة للذوبان فى  حمتوى الفو�سفات كخام�ص 

املاء كحد اأدنى 

%1 %1 %1 م�ستوى الرطوبة كحد اأق�سى

ج. سماد السوبر فوسفات الثالثي الحبيبي

 األتزيد ن�سبة حام�ص الفو�سفوريك احلر على 4% بالوزن.

 األتقل ن�سبة الفو�سفات املتاحة عن %44.

 األتقل ن�سبة الفو�سفات الذائبة يف املاء عن 95% من ن�سبة الفو�سفات املتاحة.

 األتزيد ن�سبة الرطوبة على 5% بالوزن.
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الفصل الثالث
األسمدة  العضوية

واحلدائق  الزراعة  يف  ال�سحي  ال�سرف  روا�سب  من  الناجتة  اخلام  الع�سوية  الأ�سمدة  ا�ستخدام  يحظر   :)7( املادة 

وامل�سطحات اخل�سراء واملنتزهات.

املادة )8(: يجب اأن تتوفر يف جميع الأ�سمدة الع�سوية ال�سلبة وال�سائلة امل�ستورده وامل�سدرة واملنتجة واملتداولة ال�سروط 

الآتية:

أوال: الشروط العامة
 اأن تكون ناعمة ومتجان�سة وخالية من الكتل.

 اأن تكون خالية من الرتبة.

 اأن ي�سنع ال�سماد ويعامل حراريا.

 اأن تكون خالية من البذور والريزومات احلية والبيو�ص والفات املر�سية واحل�سرية واحليوانية ال�سارة.

 األتقل ن�سبة املادة الع�سوية يف ال�سماد امل�سنع حمليا عن 40% وعن 50% يف ال�سماد امل�ستورد.

 اأن تكون املادة الع�سوية يف اخلث 95% كحد اأدنى.

 اأن تكون خالية من الرائحة الكريهة.

 األ تزيد درجة التو�سيل الكهرباء على )8 د�سي�سمن/م( والرقم الهيدروجيني على 7٫5 يف م�ستخل�ص 5:1  

 )مادة ع�سوية وزن جاف : ماء(.

 األتزيد ن�سبة الرطوبة على %25.

 األتزيد ن�سبة الكربون اإىل النيرتوجني على 20: 1.

 اليزيد كلوريد ال�سوديوم يف الأ�سمدة املنتجة حمليا وامل�ستوردة على 1% ويف ا�سمدة الدواجن على %2.

 التزيد ن�سبة ال�سعاع على 300 بيكوكورى / كجم.

 يكون حجم حبيبات ال�سماد الع�سوي خ�سنا عندما مير 95% منه من منخل قطرة 16 ملم وناعما عندما 

مير 95% منه من منخل قطرة 8 ملم.

 األ يزيد هام�ص التقدير يف مكونات ال�سماد الع�سوي على ± %1 .
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ثانيا: الشروط الخاصة بكل نوع
أوال : األسمدة العضوية الصلبة

1. �سماد خملفات مزارع الأبقار والأغنام واخليول واخلليط منه.

درجة ثالثة درجة ثانية درجة اأوىل املكونات

%20 %20 %20 الرطوبة لتزيد على 

%30 %40 %50 املادة الع�سوية لتقل عن 

%0٫3 %0٫5 %0٫7 النيرتوجني الكلى ليقل عن 

%2 %1٫5 %1 كلوريد ال�سوديوم لتزيد على

7٫5 – 5٫5 7٫5 - 5٫5 7٫5 – 5٫5 الرقم الهيدروجيني يف م�ستخل�ص 1: 5 )�سماد :ماء(

2. �سماد خملفات مزارع الدواجن

درجة ثالثة درجة ثانية درجة اأوىل املكونات

%20 %20 %20 الرطوبة لتزيد على 

%40 %50 %60 املادة الع�سوية لتقل عن 

%0٫5 %1 %1٫5 النيرتوجني الكلى ليقل عن 

%5 %5٫5 %6 الفو�سفور الكلى ليقل عن 

7٫5 – 5٫5 7٫5 -  5٫5 7٫5  - 5٫5 الرقم الهيدروجيني يف م�ستخل�ص 1: 5 )�سماد:ماء (

3. �سماد الدم املجفف، م�سحوق العظام ، خملفات امل�سالخ الأخرى  وخملفات الأ�سماك 

�سماد خملفات 

الأ�سماك

�سماد خملفات 

امل�سالخ الأخرى

�سماد م�سحوق 

العظام
�سماد الدم املجفف املكونات

%12 %12 %12 %12 الرطوبة لتزيد عن 

%30 %55 %2 %70 املادة الع�سوية لتقل عن 

%5 %5٫5 %1٫5 %8 النيرتوجني الكلى ليقل عن 

%12 %0٫5 %27 - الفو�سفور الكلى ليقل عن 
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4. �سماد خملفات املدن وال�سرف ال�سحى 

�سماد املجاري �سماد القمامة املكونات

%20 %25 الرطوبة لتزيد على 

%50 %5 املادة الع�سوية لتقل عن 

%1 %0٫7 النيرتوجني الكلى ليقل عن 

- 8-5 الرقم الهيدروجيني يف م�ستخل�ص 5:1 )�سماد : ماء(

- 0٫6-0٫35 الكثافة الظاهرية 

- 1:20 ن�سبة الكربون اإىل النيرتوجني 

10/جم 10/جم جمموعة ميكروبات القولون )كوليفورم( لتزيد على 

1/جم 1/جم ميكروبات  القولون املر�سية لتزيد على 

1/جم 1/جم ال�ساملونيال لتزيد عن 

2/جم 2/جم بي�ص الإ�سكار�ص لتزيد عن 

200جزء يف املليون 200 جزء يف املليون الر�سا�ص يف املادة اجلافة اأقل من 

200 جزء يف املليون 200 جزء يف املليون الكروم يف املادة اجلافة اأقل من 

6 اأجزاء يف املليون 66 جزءا من املليون الكادميوم يف املادة اجلافة اأقل من 

200 جزء يف املليون 200 جزء يف املليون النيكل يف املادة اجلافة اأقل من 

4 اأجزاء يف املليون 44جزءا يف املليون الزئبق يف املادة اجلافة اأقل من 

200 جزء يف املليون 200 جزء يف املليون الزنك يف املادة اجلافة اقل من 

100 جزء يف املليون 100 جزء يف املليون النحا�ص يف املادة اجلافة اقل من 

ثانيا : األسمدة العضوية السائلة

�سروط مكوناتها اأنواع الأ�سمدة

اأو  الرطب  الوزن  من   %50 عن  الع�سوية  املادة  األتقل 

)w/w-w/v( احلجم الكلى
1. الأ�سمدة التي يكون املكون الرئي�سي لها املادة الع�سوية 

ال تقل ن�سبة احلم�ص اأو احلم�سني معا عن %12
حم�ص  لها  الرئي�سي  املكون  يكون  التي  الأ�سمدة   .2

الهيوميك اأو الفولفيك اأو كليهما 

اليقل جمموع هذا املحتوى عن 50% من الوزن الرطب اأو 

)w/w-w/v( احلجم الكلى

 +NPK+ ع�سوية  مادة  على  حتتوى  التي  الأ�سمدة   .3

عنا�سر   +  ) وفولفيك  )هيوميك  دبالية  اأحما�ص 

اخرى  .... الخ 

الغذائية  والعنا�سر  الع�سوية  املادة  من  يقل حمتواها  األ 

عن 25% )من الوزن الرطب اأ، احلجم الكلى( 

واأ�سمدة   )seaweed( البحرية  الطحالب  اأ�سمدة   .4

الدم والعظام اأو اأي اأنواع اأخرى مماثلة . 
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الفصل الرابع
محسنات التربة الزاعية

املادة )9(: يجب اأن تتوفر يف حم�سنات الرتبة الزاعية امل�ستوردة وامل�سدرة واملنتجة واملتداولة ال�سروط الآتية :

اوال : الشروط العامة  

 اأن تكون خالية من الرتبة الطبيعية.

 اأن تكون خالية من الآفات الزراعية واحليوانية ال�سارة.

يف   6 على  الهيدروجيني  الرقم  يزيد  واأل  /م(  د�سي�سمن   3( على  الكهربائي  التو�سيل  درجة  األتزيد   

م�ستخل�ص 1: 5 )حم�سن تربة وزن جاف: ماء( 

 التزيد ن�سبة كلوريد ال�سوديوم على %2.

 األيقل عدد البكترييا احلية يف اللقاحات عن 100 مليون خلية يف اجلرام الواحد طوال فرتة ال�سالحية  

وال يزيد  عدد الفطريات والكتينوماي�ستات على 10% من العدد الكلى للبكترييا وذلك يف حالة  الكائنات 

احلية الدقيقة.

ثانيا : الشروط الخاصة بكل نوع

ال�سروط اخلا�سة مبكوناتها نوع حم�سنات الرتبة الزراعية

األتقل ن�سبة كربيتات الكال�سيوم عن %80 

التزيد ن�سبة كلوريد ال�سوديوم عن %0٫2
اأ. اجلب�ص الزراعي:

األتقل ن�سبة الكربيت عن %85 ب. الكربيت الزراعي:

)whc( يجب تو�سيح ال�سعة الت�سبعية له باملاء ج. بوليمر )هيدروجل(:

األتزيد ملوحته على 4 دي�سي�سمن / م 

األتزيد ن�سبة كربونات الكال�سبوم على %10
د. الرمل املعقم: الذي ي�ستخدم لتح�سني خوا�ص الرتبة.

األ تزيد ن�سبة كلوريد ال�سوديوم على %2.

التي  الأخرى:  الطني  معادن  من  اأي  اأو  البنتنايت  هـ. 

لتح�سني  واجلب�سية  الرملية  للرتبة  اإ�سافتها  ميكن 

خوا�ص الرتبة.

بدون �سروط فنية.

و. الأحما�ص الكيميائية : التي ميكن ا�ستعمالها لتح�سني 

خوا�ص واإ�سالح الرتبة. 

األتزيد ن�سبة ملوحتها على 4 دي�سي�سمن / م ) مل�ستخل�ص 

العحينة امل�سبعة (  

األتزيد ن�سبة كربونات الكال�سيوم بها على %10

ز. الرتبة الطينية املعقمة : التى ت�ستعمل لتح�سني خوا�ص 

واإ�سالح الرتبة الرملية واجلب�سية.

األتقل ال�سعة الت�سبعية لة باملاء عن 300 % ح. البريليت الزراعي:
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الفصل الخامس
السجل و التسجيل

با�ستريادها  امل�سموح   الزراعية  الرتبة  وحم�سنات  الأ�سمدة  به  تقيد  اأكرث  اأو  �سجال  املخت�سة  ال�سلطة  تعد   :)10( املادة 

با�ستريادها   تقوم  التي  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  لالأفراد  بالن�سبة  وكذلك   ، واإنتاجها  وتداولها  وت�سديرها 

وت�سديرها واإنتاجها وتداولها، كما تقيد به القرارات والتظلمات التي ت�سدر بهذا ال�ساأن واجلامعات ومراكز 

البحوث  امل�ستثناة من اأحكام قانون الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية .

املادة )11(: ليجوز ت�سجيل الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية اإل ملوؤ�س�سة اأو �سركة مرخ�ص لها مبزاولة اأعمال ا�سترياد  

وت�سدير اأو انتاج الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية .

املادة )12(: ليجوز ا�سترياد اأو ت�سدير اأو انتاج اأو تداول الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية اإلبعد ت�سجيلها لدى ال�سلطة 

ا املخت�سة.

املادة)13(:يحظر ت�سجيل الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية املحظور ا�ستعمالها يف بلد املن�ساأ لأ�سباب �سحية اأو بيئية،  

اأو متحفظ عليها  او احليوان  الإن�سان  اأو طفرات وراثية على  ت�سوهات خلقية  اأو  اأوراما �سرطانية  ت�سبب  اأو 

اأمنيا.

املادة )14(: على املوؤ�س�سة اأو ال�سركة طالبة ت�سجيل الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية اأو اإعادة ت�سجيلها التقدم بطلب 

لل�سلطة املخت�سة على النموذج املعد لهذا الغر�ص مو�سحا به ا�سم املركب ومرفقا به امل�ستندات التية : 

1. �سهادة ت�سجيل ال�سماد وحم�سنات الرتبة الزراعية يف بلد املن�ساأ باللغتني العربية والجنليزية ومعتمدة من 

�سفارة ال�سلطنة اأو من اإحدى �سفارات دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.

الرتبة  وحم�سنات  ال�سماد  حتليل  نتائج  بها  مرفقا  املنتج  بجودة  امل�سنعة  ال�سركة  من  �سمان  �سهادة   .2

الزراعية.

3. درا�سة حتليل املخاطر وخا�سة املتعلقة بالتاأثريات امل�سرطنة والتاثريات ال�سحية ال�سلبية الأخرى.

4. عدد ثالث ن�سخ اأ�سلية من ملف البيانات الفنية اخلا�ص بالأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية باللغتني 

العربية والإجنليزية مو�سحا بها البيانات التف�سيلية لل�سماد ح�سب موا�سفات منظمة  الغذية والزراعة 

ومنظمة ال�سحة العاملية واأية معلومات تطلبها ال�سلطة املخت�سة.

5. درا�سات او تقارير اأو بحوث من�سورة �سادرة عن جهات علمية معتمدة من اإحدى دول الحتاد الوروبي اأو  

الوليات املتحدة المريكية اأو اليابان اأو كندا اأو ا�سرتاليا اأو اية جهة تقبلها ال�سلطة املخت�سة عن جتارب 

الفعالية  تدعم ال�ستعمالت املقرتحة لالأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية .

6. ن�سخة من مل�سق العبوة الذى ي�سمل معلومات عن ال�سماد وحم�سنات الرتبة الزراعية وال�سم التجاري 

املقرتح  لهما الذى �سيتم ا�ستخدامه يف الدولة مع ثالث ن�سخ باللغتني العربية والإجنليزية ملل�سق عبوة 

ال�سماد وحم�سنات  الرتبة الزراعية يف بلده الأ�سلي.
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التجارب  نوعية  ح�سب  املخت�سة  ال�سلطة  حتددها  الزراعية  الرتبة  وحم�سنات  لالأ�سمدة  اأ�سلية  عينات   .7

املطلوب اإجراوؤها .

)GLP( 8. عينة اأ�سلية من عبوات الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة معززة بالوثائق من خمتربات مطابقة اجلودة

9. اإذن من ال�سركة املنتجة بت�سجيل ال�سماد وحم�سنات الرتبة الزراعية.

املادة)15( : يقيد الطلب امل�ستوفى للم�ستندات والعينات املن�سو�ص عليها يف املادة ال�سابقة يف �سجل الطلبات ويعطى  رقم 

ت�سل�سل وي�سلم مقدمه اإ�سعار با�ستالم الطلب.

املادة )16(: اإذا مت رف�ص الطلب تخطر ال�سلطة املخت�سة مقدم الطلب بذلك كتابة مع بيان اأ�سباب الرف�ص، وملقدم الطلب 

حق التظلم من قرار الرف�ص اإىل  الوزير ، على النحو املبني يف املاده )50( من هذه الالئحة .

املادة )17(: اإذا مل ي�ستوف الطلب جميع امل�ستندات والعينات املن�سو�ص عليها يف املادة )14( يخطر مقدم الطلب كتابة  

بامل�ستندات املطلوب ا�ستيفاوؤها ، فاإذا مل ي�ستكملها خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإخطاره اعترب الطلب لغيا، 

ويف هذه احلالة ليحق له تقدمي طلب جديد لنف�ص ال�سماد اأو حم�سنات الرتبة الزراعية اإل بعد انق�ساء �سنة 

من  تاريخ  اإلغاء الطلب. كما ل يحق له ا�سرتجاع امل�ستندات املرفقة بالطلب اإذا مر �سهر من تاريخ انق�ساء  

الأ�سهر الثالثة امل�سار اليها ، ويف جميع الأحوال لترد الر�سوم التي �سددها.

املادة )18(: اإذا مت قبول ال�سماد اأو حم�سنات الرتبة الزراعية من النواحي ال�سحية والبيئية وال�سروط املن�سو�ص عليها  

يف هذه الالئحة وتطابقت نتائج الفح�ص مع البيانات املقدمة عند الطلب ت�سدر ال�سلطة املخت�سة �سهادة  

�سدورها.  تاريخ  من  �سنوات  خم�ص  ملدة  املفعول  �سارية  ال�سهادة  هذه  تكون   ، الت�سجيل  اإعادة  اأو  الت�سجيل 

ويجوز اإعادة ت�سجيلها اإذا تقدم �ساحب ال�ساأن بطلب التجديد قبل ثالثة ا�سهر من تاريخ انتهائها ولل�سلطة  

املخت�سة رف�ص هذا الطلب اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك مع اإخطار �ساحب ال�ساأن باأ�سباب الرف�ص.

املادة)19(: لل�سلطة املخت�سة اإلغاء �سهادة الت�سجيل اأو اإعادة الت�سجيل يف اإحدى احلالت الآتية:

1. اإذا انق�ست ثالثة اأ�سهر  من تاريخ انتهاء �سريانها دون تقدمي �ساحب ال�ساأن طلبا بالتجديد.

2. انتهاء �سالحية �سهادة ال�سماد اأو حم�سنات الرتبة يف بلدها الأ�سلي وعدم جتديدها خالل �ستة اأ�سهر  من 

تاريخ النتهاء.

3. عدم التزام مقدم طلب الت�سجيل اأو اإعادة الت�سجيل باملل�سق املعتمد من ال�سلطة املخت�سة، اأو عدم  اكمال 

املل�سق، اأو التالعب بتاريخ ال�سالحية.

4. اإذا تبني لل�سلطة املخت�سة اأن ال�سماد اأو حم�سنات الرتبة الزراعية  امل�سجلة ت�سبب اأ�سرارا جانبية بالبيئة  

اأو الن�سان اأو احليوان.

5. اإذا اأ�سبح ال�سماد اأو حم�سنات الرتبة الزارعية امل�سجلة خمالفة للمعايري املعتمدة دوليا.

6. اإذا تبني من نتيجة التحليل الذى جتريه ال�سلطة املخت�سة لعينات ع�سوائية من ال�سماد اأو حم�سنات الرتبة  

الزراعية امل�سجلة اأنها غري مطابقة للموا�سفات والقواعد الفنية التي مبوجبها متت املوافقة على ت�سجيلة.
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الفصل السادس
شروط ترخيص إنتاج األسمدة و محسنات التربة الزراعية 

املادة )20(: ليجوز اإنتاج الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية اإل بعد احل�سول على ترخي�ص بذلك من ال�سلطة  املخت�سة، 

وي�سرتط ملنح الرتخي�ص الآتي :

1. تقدمي طلب للح�سول على املوافقة املبدئية مرفقا به ر�سم هند�سي للم�سنع اأو مكان الإنتاج و�سورة من 

�سند  ملكية العقار اأو عقد الإيجار اأو عقد النتفاع. وت�سدر املوافقة املبدئية بعد التاأكد من توفر ال�سروط 

امل�سار اإليها ومعاينة املوقع ، ولتعطى املوافقة  املبدئية ملقدم الطلب احلق يف بدء الت�سغيل.

2. تقدمي طلب للح�سول على الرتخي�ص النهائى مرفقا بة مايلي : 

 املوافقة املبدئية.

 موافقة اجلهات ذات العالقة.

 ر�سم هند�سي معتمد للم�سنع.

املفعول  �سارى  النتفاع  عقد  اأو  اليجار  عقد  اأو  للعقار  امللكية  �سند  من  �سورة   

وم�سدق عليه من البلدية . وي�سدر الرتخي�ص النهائي بعد التاأكد من توفر 

ال�سروط امل�سار اإليها ومعاينة املوقع و�سداد الر�سم  املقرر للرتخي�ص.

اإنتاج الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدد  املاددة )21(: تكون �سالحية ترخي�ص 

اأخرى.

املادة )22(: يجب على املرخ�ص له باأنتاج الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية م�سك �سجل يدون فية نوعية املنتج وكمياتة  

وتقدميه  �سنوات  خم�ص  ملدة  ال�سجل  بهذا  والإحتفاظ  امل�سرتين،  واأ�سماء  التداول  وحركة  الت�سنيع  وتاريخ 

ملوظفي ال�سلطة املخت�سة عند الطلب لالعتماد.
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الفصل السابع
شروط ترخيص  مزاولة  أعمال  استيراد و تصدير وتداول 

األسمدة ومحسنات التربة الزراعية 
املادة )23(:ليجوز مزاولة اعمال ا�سترياد  اأو ت�سدير اأو تداول الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية اإل بعد احل�سول على  

ترخي�ص بذلك من ال�سلطة املخت�سة.

املادة )24(:ي�سرتط ملنح الرتخي�ص امل�سار اإلية يف املادة  )23( مايلي: 

اوال: الحصول على الموافقة المبدئية 

1. تقدمي طلب للح�سول على املوافقة املبدئية مرفقا به �سورة من �سند ملكيه العقار اأو عقد اليجار اأو  عقد 

النتفاع معتمدا من البلدية. 

2. اأن ي�ستوفى العقار املعد لتداول الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية �سروط املحال التجارية املعمول بها  

يف الدولة.

3. اأن تكون خمازن الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية مظللة وجيدة التهوية . وت�سدر املوافقة املبدئية بعد 

التاأكد من توفر ال�سروط امل�سار اإليها ومعاينة املوقع، ولتعطى املوافقة  املبدئية ملقدم الطلب احلق يف 

بدء املزاولة.

ثانيا : الترخيص النهائي

         2. تقدمي طلب للح�سول على الرتخي�ص النهائي مرفقا بة مايلي :

 املوافقة املبدئية.  موافقة اجلهات ذات العالقة.

املفعول  �ساري  النتفاع  عقد  اأو  الإيجار  عقد  اأو  للعقار  امللكية  �سند  من  �سورة   

وم�سدقا عليه من البلدية . وي�سدر الرتخي�ص النهائي بعد التاأكد من توفر 

ال�سروط امل�سار اإليها ومعاينة املوقع و�سداد الر�سم املقرر للرتخي�ص.

الزراعية   الرتبة  الأ�سمدة وحم�سنات  تداول  اأو  ت�سدير   اأو  ا�سترياد  اأعمال  له مبزاولة  املرخ�ص  على  يجب  املادة)25(: 

الحتفاظ ب�سجل يقيد به حركة ال�سترياد  بال�سجل ملدة خم�ص �سنوات من تاريخ اإغالق ال�سجل.

اأو  فتحها  وليجوز  الأ�سلية  العبوات  يف  الزراعية  الرتبة  وحم�سنات  الأ�سمدة  وتخزين  حفظ  يتم  اأن  يجب   :)26( املادة 

جتزئتها اأو اإعادة تعبئتها.

املادة)27(: ليجوز التنازل عن الرتخي�ص للغري حتى يف حال بيع املتجر اأو تاأجرية اإل بعد موافقة ال�سلطة  املخت�سة كتابة.

املادة )28(: ي�سرتط يف من يزاول ال�سترياد والت�سدير وتداول الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية اأن يتمتع بخربة  جيدة 

يف جمال ال�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية.

املادة )29(: تكون �سالحية ترخي�ص مزاولة  اأعمال ا�سترياد اأو ت�سدير الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية ملدة  ثالث 

�سنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى.
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الفصل الثامن
استيراد أو تصدير األسمدة و محسنات التربة الزراعية

اإل بعد احل�سول على ت�سريح بذلك  من  الزراعية  الرتبة  الأ�سمدة وحم�سنات  اأو ت�سدير  ا�سترياد  املادة)30(: ليجوز 

ال�سلطة املخت�سة.

املادة )31(: يجب على من يرغب يف ا�سترياد اأو ت�سدير الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية التقدم اإىل ال�سلطة املخت�سة  

بطلب للح�سول على ت�سريح ال�سترياد اأو الت�سدير مو�سحا بطلبه البيانات الآتية :

1. ا�سم وعنوان املوؤ�س�سة اأو ال�سركة املنتجة.

2. ا�سم وعنوان املوؤ�س�سة اأو ال�سركة امل�ستوردة اأو امل�سدرة.

3. �سروط ت�سجيل املنتج.

4. ال�سم ال�سائع وال�سم التجاري وال�سم العلمى والعالمة التجارية يف حالة الكائنات احلية والدقيقة.

5. ن�سب املواد املكونة للمنتج.

6. كيفية ال�ستخدام ، ومعدلت ومواعيد الإ�سافة للمحا�سيل املختلفة.

7. قابلية املنتج للخلط واملزج مع املركبات الأخرى امل�ستخدمة يف الزراعة.

8. تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء ال�سالحية.

9. الكمية بالوزن اأو احلجم.

10. منفذ الدخول.

للعينة(   اأو لرت واحد  اأن يرفق مع الطلب )5( خم�ص عينات )كيلو جرام  املادة )32(: يجب على مقدم طلب ال�سترياد 

مغلقة وخمتومة بختم املوؤ�س�سة اأو ال�سركة املنتجة اأو امل�ستوردة متنح املوافقة على الأنواع  املطابقة لل�سروط 

واملوا�سفات املن�سو�ص عليها يف هذه الالئحة.

املادة)33(: يجب تقدمي طلب احل�سول على ت�سريح ا�سترياد الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية قبل �سحنها من بلد  

املن�ساأمبدة لتقل عن اأ�سبوعني.

املادة)34(: على امل�ستورد تقدمي امل�ستندات الآتية للمحاجر الزراعية قبل و�سول الإر�سالية بثالثة اأيام على القل:

1. �سهادة �سحة نباتية من اجلهات املخت�سة يف بلد املن�ساأ تفيد باأن الإر�سالية )الأ�سمدة الع�سوية(خالية من 

بذور  احل�سائ�ص، والأع�ساب ال�سارة ، والبكترييا والفطريات والنيماتودا والآفات الزراعية واحليوانية 

ال�سارة.

2.�سهادة حتليل خمربي من خمترب معتمد تو�سح مكونات ال�سحنة املراد الإفراج عنها.

اأ�سهر من تاريخ   اأو ت�سدير الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية ملدة �ستة  املادة )35(: تكون �سالحية ت�سريح ا�سترياد 

الإ�سدار ولي�ستخدم اإل ملرة واحدة.
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اأنواع الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية  املادة )36(: يجوز للمزارعني ممن لديهم بطاقة احليازة الزراعية ا�سترياد 

امل�سجلة ل�ستخدامها بحيازتهم الزراعية وبالكميات التى حتددها ال�سلطة املخت�سة تبعا مل�ساحة احليازة.

املادة )37(: على املوؤ�س�سات وال�سركات امل�ستوردة وامل�سدرة اللتزام بال�سروط ال�سحية الوقائية ال�سناعية والتخزينية  

املعمول بها يف الدولة.

ا�سبوعني  خالل  الالئحة  هذه  لأحكام  املخالفة  ال�سحنة  ت�سدير  باإعادة  امل�ستورد  تكليف  املخت�سة  لل�سلطة   :)38( املادة 

من  تاريخ رف�سها ، فاإذا مل يقم بذلك  تولت ال�سلطة املخت�سة الت�سرف فيها على نفقة امل�ستورد مع حترير  

حم�سر بذلك واإحالتة لالدعاء العام.

املادة)39(: ليجوز الت�سريح ملوؤ�س�سة اأو �سركة با�سترياد اأو ت�سدير اأ�سمدة وحم�سنات تربة زراعية م�سجلة با�سم  موؤ�س�سة 

اأو �سركة اأخرى اإل بعد موافقة وزارة التجارة وال�سناعة على ذلك.
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الفصل التاسع 
مواصفات عبوات األسمدة و محسنات

 التربة الزراعية 
املادة )40(: يجب اأن تتوفر يف عبوات الأ�سمدة الكيميائية وحم�سنات الرتبة الزراعية املوا�سفات الآتية :

أوال: عبوات األسمدة الكيميائية البسيطة والمركبة
الأ�سعة فوق  تاأثري  ايثلني معاملة �سد  البوىل  البوىل بروبلني مع بطانة من  اأن تكون م�سنوعة من مادة   .1

البنف�سجية )UV( واأن يحكم قفلها.

2. اأن يكون وزن عبوة الأ�سمدة النيرتوجينية والفو�سفاتية والبوتا�سية الب�سيطة 50 كيلو جراما.

3. اأن يكون وزن عبوة الأ�سمدة النيرتوجينية والفو�سفاتية والبوتا�سية املركبة من 20 اإىل 50 كيلو جرام.

4. يف حالة اأ�سمدة العنا�سر ال�سغرى تكون العبوات غري قالبة لل�سداأ وعازلة لل�سوء وتكون بوزن كيلو جرام 

واحد اأو لرت واحد.

5.  اأن تكون حمكمة الإغالق.

ثانيا: عبوات محسنات التربة الزراعية
1. اأن يكون وزنها من 20-50 كجم /لرت.

2. اأن يكون وزنها اأقل اأو ت�ساوى 1000 جرام بالن�سبة للعبوات التي حتتوى على كائنات  حية دقيقة فقط.

3. اأن تكون م�سنوعة من مادة البوىل برويلني.

4. اأن تكون حمكمة الإغالق.

والإجنليزية  العربية  باللغتني  الزراعية  الرتبة  وحم�سنات  الكيميائية  ال�سمدة  عبوات  على  يكتب  اأن  )41(:يجب  املادة 

البيانات الآتيه : 

1. ا�سم اجلهة امل�سنعة.

2. ا�سم املنتج )ال�سم ال�سائع(

3. ال�سم التجاري وعالمتة التجارية )يذكر ال�سم العلمى يف حالة الكائنات احلية الدقيقة(

4. ن�سية املواد املكونة.

5. الكمية بالوزن اأو باحلجم.

6. تاريخ الإنتاج والتعبئة.

7. تاريخ انتهاء ال�سالحية.

8. طريقة ال�ستخدام واحلفظ ومعدلت ومواعيد الإ�سافة للمحا�سيل املختلفة .

9. رقم الإنتاج.

10. قابلية املنتج للخلط واملزج مع املركبات الأخرى امل�ستخدمة يف الزراعة .

11. احتياط الأمان.
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الفصل العاشر
شروط اإلعالن  عن األسمدة و محسنات التربة الزراعية

املادة)42(: على من يرغب يف الإعالن عن اأية اأ�سمدة وحم�سنات للرتبة الزراعية اأن يتقدم اإىل ال�سلطة املخت�سة  بطلب 

احل�سول على ت�سريح بذلك مرفقا به ن�سرة فنية مكتوبة باللغتني العربية والإجنليزية حتتوى على  البيانات 

التالية:

1. ا�سم اجلهة املنتجة ومقر الإنتاج.

2. ال�سم التجاري والعالمة التجارية.

3. الن�سبة املئوية للمكونات.

4. الوزن ال�سايف للعبوة.

5. تاريخ الإنتاج والنتهاء.     

ويف حالة الكائنات احلية الدقيقة لبد ان تتوفر البيانات الآتية:

 يكتب ال�سم العلمى مع ال�ساللة  وال�سم ال�سائع وعالقتهما بال�ساللت الأخرى.

 املدى وال�سكل الذى توجد عليه يف الطبيعة.

 طريقة التخزين وفرتة ال�سالحية ومدى حيويتها.

 طبيعه املادة احلاملة وموا�سفاتها.

 املوا�سفات املورفولوجية. 
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الفصل الحادي عشر
 شروط وإجراءات فحص و تحليل األسمدة 

ومحسنات التربة الزراعية 
املادة)43(: لل�سلطة املخت�سة اأخذ عينات من الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية عند طلب ت�سجيلها اأو   ا�ستريادها او 

و�سول امل�ستورد منها اإىل منافذ الدولة وعند دخول الأر�ص الزراعية واأماكن  التخزين والإنتاج والتداول، 

وذلك للتاأكد من مدى مطابقتها للبيانات و�سروط الأ�سمدة وحم�سنات  الرتبة الزراعية املن�سو�ص عليها يف 

هذه الالئحة.

املادة)44(: يتم اأخذ عينات الفح�ص لكل نوع من الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية وفقا لالآتي:

أوال: األسمدة الكيميائية

1. ال�سمدة القابلة للتميع : ي�ستعمل يف اأخذ العينة جم�ص معدين طولة 60�سم عن طريق  فتح اأحد طرفى 

العبوة.

2. الأ�سمدة غري القابلة للتميع : ي�ستعمل املج�ص يف اأخذ العينة  باإدخالة يف اأربع جهات للعبوة على الكرث، 

وتوؤخذ العينات من العبوات بالن�سب  الآتية:

الن�سبة املاأخوذة من اإجمايل العدد عدد العبوات

توؤخذ العينات منها جميعها  لتزيد على 5

توؤخذ العينة بن�سبة 40% منها، ب�سرط األ يقل عدد العبوات املاخوذه  منها العينات عن 6 عبوات. من 20-6

توؤخذ العينة بن�سبة 20% منها، ب�سرط األ يقل عدد العبوات املاأخوذه منها العينات عن 8 عبوات. من 200-21

توؤخذ العينة بن�سبة 10% منها، ب�سرط األيقل عدد العبوات املاأخوذه منها العينات عن 10عبوات. من 400-201

توؤخذ العينة بن�سبة 5% منها، ب�سرط األ يقل عدد العبوات املاأخوذه  منها العينات عن 15عبوة. من 600-401

توؤخذ العينة بن�سبة 25% منها، ب�سرط األيقل عدد العبوات املاأخوذه منها العينات عن 25 عبوة. من800-601

توؤخذ العينة بن�سبة 3% منها، ب�سرط األيقل عدد العبوات املاأخوذه منها العينات عن 40 عبوة. من 801-فاأكرث 

  ثانيا: األسمدة العضوية
أ. األسمدة العضوية المعبأة في أكياس

الن�سبة املاأخوذة من اجمايل العدد عدد الأكيا�س

كي�ص واحد. لكل الف كي�ص 
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ب. األسمدة العضوية السائبة : تؤخذ اجزاء )نصف كيلو( من الوزن الكلي للشحنة وذلك  
على النحو اآلتي  

الن�سبة املاأخوذة من الوزن الإجمايل الوزن

25جزءا  طن واحد اأو اقل 

30جزءا  مايزيد على طن ويقل عن طنني 

35جزءا طنان ويقل عن 5 اأطنان 

40جزءا  5اأطنان ويقل عن 10 اأطنان 

45جزءا  10اأطنان ويقل عن 25طنا 

50جزءا  25طنا  ويقل عن 100طنا

60جزءا  50 طنا  ويقل عن 100 طن 

يوؤخذ جزءان من كل ع�سرة اأطنان اأو ك�سر منها  100طن فاكرث 

املادة )45(: تعامل العينات التي يتم اأخذها للفح�ص وفقا لالآتي :

1. تخلط العينات جيدا حتى تتجان�ص ،ويوؤخذ من املخلوط املتجان�ص اربع عينات ترتاوح  بني 200-300 جرام 

لكل عينة ، وتو�سع بطاقة على كل عينة يكتب فيها ا�سم املادة  وتركيبتها وتاريخ اأخذ العينة والكمية التي 

متثلها ، وا�سم وتوقيع اآخذ العينة و�ساحب ال�ساأن اأو من ينوب عنه، وت�سمع هذه العينات بال�سمع الأحمر 

وعليها خامت املنتج اأو امل�ستورد  وخامت اآخذ العينة.

2. حتفظ عينة واحدة لدى املحجر الزراعي وعينة اأخرى لدى �ساحب ال�ساأن ، وتر�سل باقي  العينات اإىل 

معامل التحليل املخت�سة بالوزراة  خالل 24 �ساعه لتحليل واحده منها لبيان الن�سب املئوية للمكونات 

با�ستخدام الطرق  القيا�سية العاملية ومن اأجل معرفة مطابقتها ملا هو معلن عنه ،وحتفظ العينة الأخرى 

باملخترب  للرجوع اإليها عند العرتا�ص على نتائج التحليل من قبل �ساحب ال�ساأن.

3. تكون نتيجة التحليل مقبولة اإذا كانت يف حدود   ±2% عن ما هو معلن .
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الفصل الثاني عشر
شروط  وإجراءات إعادة و تحليل األسمدة 

محسنات التربة الزراعية 
املادة )46(: ل�ساحب ال�ساأن احلق يف التظلم اإىل الوزير من نتيجة حتليل الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة  الزراعية خالل املدة 

املن�سو�ص عليها يف املادة )50( من هذه الالئحة.

املحدد  الر�سم   ت�سديد  املتظلم  من  كتابة  تطلب  اأن  فعليها  املخت�سة  ال�سلطة  اإىل  التظلم  الوزير  اأحال  اإذا  املاده)47(: 

واإح�سار  �سهادة التحليل والعينة املحفوظة لدية خالل ع�سرة اأيام من اإحاله التظلم ،فاإذا انق�ست هذه املدة 

دون اأن يقدم املتظلم ماطلب منه اعتربت نتيجة التحليل الأويل نهائية.

املادة )48(:تقوم ال�سلطة املخت�سة بفح�ص اأختام العينة املحفوظة لدى خمترب الوزارة وتلك التي بحوزة  املتظلم، ويثبت 

ذلك يف حم�سر.

املادة )49(: يعاد التحليل بالطريقة التي مت اتباعها يف التحليل الأول على العينة املقدمة من املتظلم، فاإذا تطابقت النتائج 

اعتربت هذه النتيجة نهائية، واذا اختلفت النتائج يجرى التحليل على العينة املحفوظة لدى خمترب  الوزارة 

وتكون نتائجها نهائية.
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الفصل الثالث عشر
إجراءات  التظلم 

اإىل  التظلم  الزراعية   الرتبة  الأ�سمدة وحم�سنات  قانون  لأحكام  تطبيقا  ال�سادرة  القرارات  للمت�سرر من  املادة )50(: 

تاريخ تقدميه،  يوما من  البت فيه خالل ثالثني   القرار، ويجب  تاريخ �سدور  يوما من  الوزير خالل �ستني 

ويعترب م�سى الثالثني يوما امل�سار اإليها دون الرد علية مبثابة الرف�ص  لهذا التظلم.

الرسوم 
املادة)51(: حتدد ر�سوم الت�سجيل واخلدمات على النحو الآتي:

فئة الر�سم /ريال التفا�سيل م

20 طلب الت�سجيل  1

100 �سهادة الت�سجيل  2

50 اإعادة الت�سجيل  3

1
تقدمي طلب ترخي�ص مزاولة اأعمال ا�سترياد اأو ت�سدير اأو تداول اأو اإنتاج الأ�سمدة اأو 

اإنتاج الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية.
4

20
الرتبة  وحم�سنات  الأ�سمدة  تداول  اأو  ت�سدير  اأو  ا�سترياد  اأعمال  مزاولة  ترخي�ص 

الزراعية.
5

20 ترخي�ص اإنتاج الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية  6

50 اإعادة التحليل.  7

3 ت�سريح ا�سترياد اأو ت�سدير الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية.  8

5 ت�سريح الإعالن عن الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية . 9


