قـــــرار وزاري
رقم 2142/ 14
بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون المبيدات
استنادا إلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ، 6004/46
وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ،59/64
وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ،6006/64
وإلى القرار الوزاري رقم  18/69بإصدار الئحة تسجيل المبيدات وتنظيم تداولها،
وإلى القررار الروزاري رقرم  6004/856بتحديرد ننرواا المبيردات المحظرورن وننرواا المبيردات
المقيد استخدامها،
وإلررررى مواوقررررة وزارن الماليررررة بكتابهررررا رقررررم ماليررررة-ت ( /)6844م د ن 6080/4/9/المرررر ر
8648/6/64هـ المواوق 6080/6/88م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــــــــــرر

المادة األولى :يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية لقانون المبيدات المروقة.
المادة الثانية :يلغى القراران الوزاريان رقما  18/69و 6004/856المشار إليهما ،كما يلغى
كل ما يخالف الالئحة المروقة نو يتعارض مع نحكامها.
المادة الثالثة :على الم سسات والشركات العاملة وي مجال المبيردات تصرحيأ نوعراعها ووقرا
ألحكام هذه الالئحة خالل ستة نشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الرابعة :ينشر هذا القرار وي الجريدن الرسمية  ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 4133 / 3 / 22 :هـ
الموافـــــق 2142/ 2 / 21 :م

د /فؤاد بن جعفــــــــر الساجــــــــــــــــــواني
وزير الزراعــة والثروة السمكيــــــــــة
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الالئحة التنفيذية لقانون المبيدات
الفصل األول
تعريفات وأحكام عامة
المادة ( : )4يكون للكلمات والعبارات التاليرة المعنرى المحردد قررين كرل منهرا مرا لرم يقرت
سياق النص معنى آخر.
الجهااااات اات العالقااااة :وزارن التجررررارن والصررررناعة ،وزارن الصررررحة ،وزارن البلررررديات
اإلقليميررة ومرروارد الميرراه ،وزارن البيشررة والشر ون المناخيررة ،شررر ة
عمان السلطانية ( الدواا المدني والجمارك).
السلطة المختصة :المديرية العامة للتنمية الزراعية.
اللجنـــــــــــــــــــة :لجنة تسجيل المبيدات .
نية مادن كيميائية تضاف إلى منتج المبيد لتعزيرز تركيبتره ورورع كفائترة
المضافات:
وتشمل المواد المساعدن على االنتشار والتعلق و التبلل واالمتصاص.
التررررويج لبيرررع المبيرررد واسرررتعماله بواسرررطة المطبوعرررات نو الوسررررائل
اإلعالن:
اإللكترونية والالوترات والعررض والهردايا نو البيران العملري نو الحردي
الشفهي.
تحديرررررد التما رررررل وررررري النسرررررئ المشويرررررة للمرررررادن الفعالرررررة وللشررررروائئ
التكافؤ:
وبيانرررررات السرررررمية وضرررررال عرررررن خصائصررررره الكيميائيرررررة والفيزيائيرررررة
بهدف تحديدما إذا كانت تمثل مستويات مما لة من المخا ر.
وعررراء يحترررو علرررى كميرررة محرررددن مرررن المبيرررد بأحجامررره و ننواعــــرررـه
العبوة:
المختلفة.
المعلومات المطبوعة والمرسومة الملصقة بعبرون المبيرد التري توعرأ
ملصق العبوة:
تركيئ وخصائص واستعماالت المبيد واالحتيا ات الواجئ إتباعها
ن ناء
اسررتخدامه ووترررن مررا قبررل الحصرراد لكررل محصررول ونيررة معلومررات
نخر تطلبها السلطة المختصة.
طالب التسجيل :نية م سسة نو شركة ترغئ وي مزاولة تداول نو اسرتيراد نو تصردير
نو تركيئ نو تصنيع المبيد.
إعادة التسجيل  :عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة للمبيد إلنتهاء مدن تسجيله .
تغيير التسجيل :ني تعديل وي مكونات المبيد نوبياناته بعد التسجيل.
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التسويق:
التركيب:
النشرات:
التفتيش:
المفتش:
إعادة التعبئة:
تصنيع المبيد:
المتبقيات:
المادة الفعالة:
التركيز:

العمليررة الشرراملة لترررويج المنتجررات بمررا ورري ذلررا اإلعررالن والعالقررات
العامررة والخرردمات اإلعالميررة والتوزيررع والبيررع ورري األسررواق المحليررة
والدولية.
المررزا الفيزيررائي والكيميررائي لعرردن مكونررات بمررا ويهررا المررادن نو المررواد
الفعالررة نو المضررراوات للمبيرررد للحصرررول علررى المنرررتج النهرررائي القابرررل
للتداول.
البيانررات المكتوبررة نو المرسررومة لغرررض تررداول المبيررد واإلعررالن
عنه.
عملية التأكد من مطابقة المبيد نو المنتجرات النباتيرة ألحكرام قرانون
المبيدات والئحته التنفيذية.
الموظف المخول صفة الضبطية القضائية نوالموظف المخول مهمة
التفتيش والرقابة على المبيدات لتطبيق نحكام قانون المبيدات والئحته
التنفيذية.
تفريغ المبيد من عبوته االصلية إلى وعاء آخر.
إنتاا المبيد من مكوناتة األساسية ووق النظم والمعايير الدولية.
المقرردار المتبقرري مررن المررادن نو المررواد الفعالررة للمبيررد نو الشرروائئ نو
نواتج تحليلها على المحاصيل والبيشات المحيطة.
الجزء الفعال حيوياً وي تركيئ المبيد.
نسبة المادن نو المواد الفعالة الداخلة وي تصنيع المبيد.
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التخلـــــــــــص :إترررالف المبيرررد والعبررروات المسرررتخدمة والمرررواد الملو رررة وورررق عرررواب
محددن.

الحد األقصى للمتبقيات :نعلى مقدار من تركيز المتبقيات المسموح به.
معدات الوقاية :المالبس نو المواد نو المعدات التري تحمري مرن التعررض للمبيرد خرالل
تداوله واستخدامه.
السمية :خاصية المبيد وي قدرته على إحداث عرر للكائن الحي.
فتااارة ماااا قبااال الحصااااد :الفتررررن الزمنيرررة مرررن وقرررت اسرررتعمال المبيرررد علرررى المحصرررول
حتى حصاد اإلنتاا .
االسم التجاري :االسم الذي يتم بموجبه تسجيل المبيرد ،وإصردار النشررات وملصرقات
العبرروات ليميررز برره عررن المنتجررات األخررر الترري تحتررو علررى نفررس
المواد الفعالة.
مواوقررة السررلطة المختصررة علررى مزاولررة تررداول واسررتيراد وتصرردير،
التاارصيص:
نوتركيئ نوتصنيع المبيد ووقا ألحكام هذه الالئحة.
المواوقة الفنية المسبقة من السلطة المختصة الستيراد نوتصدير مبيد نو
التصريح:
االعالن عنه.
شهادة التسجيل :و يقة تصدرها السلطة المختصة لطالئ تسجيل المبيد بعد تسجيله.
الم اـادة ( :)2ال يجرروز إدخررال المبيررد إلررى الدولررة إال مررن خررالل المناوررذ الترري توجررد بهررا
محاجر زراعية.
المادة ( :) 3تحدد ننواا المبيدات المحظورن وننــواا المبيدات المقيد اسرتخدامها ووقرا
للقائمتين (ن  ،ب ) المروقتين.
المـــــادة ( :)1اليجوز تسجيل وتصنيع واستيراد و تداول ننواا المبيدات المحظورن .
المـــــادة ( :)5ال يجوز تصنيع نو تداول نو استخدام ني من المبيدات المقيد استخدامها
إال تحت إشراف السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ووق
اختصاصات كل منها.
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المااادة ( :)6اليجرروز تسررجيل المبيررد إال لم سسررة نو شررركة مرررخص لهررا مررن السررلطة
المختصة ومسجلة لد وزارن التجارن والصناعة و عضو وي غروة تجارن
وصناعة عمان.
المادة ( :)2للسرلطة المختصرة تحليرل ني مبيرد مسرتورد نو منرتج محليرا وري المختبررات
التابعة للوزارن نو ني مختبر تعتمده لهرذه الغايرة وذلرا بهردف مطابقتره مرع
البيانات الواردن به والمواصفات المنصوص عليها وي هذه الالئحة .
المادة ( :)8يجئ نن تكون المبيدات المنقولة مصحوبة بالمستندات الدالرة علرى الشرراء
والجهة المنقولة إليها وصور من شهادات التسجيل.
وال يجوز نقل المبيدات إال وي وسائل نقل تتواور ويها الشرو اآلتية:
 .8نن تكون مقصورن الشحن معزولة عن مقصورن القيادن ومغلقة بشكل يمنع
تعرض المبيد للشمس والمطر  ،ولها وتحات تهوية جانبية ال تسمأ بمررور
نشعة الشمس ،ومبطنة بمادن تمنرع تسررب المبيرد  ،ومرزودن بأعمردن مسراندن
نو نحزمة تمنع حركة المبيد وي المقصورن .
 .6نن تكررون بهررا فايررة حريررق  ،وصررندوق إسررعاوات نوليررة ،وسررائل لغسررل
العينرين ،ومالبرس واقيرة ( كمامرة ،قفراز ،نظرارن ،حرذاء)  ،وندوات مكاوحرة
تسرب المبيد( كيس رمل ،مجروة ،مكنسة ،نكياس تعبشة).
 .4نن توعع عليها عالمات وعبارات تحذيرية تشير إلرى نقرل مرواد كيميائيرة
خطرن وسامة.
 .6نن يكون العاملون والسائقون بها مدربون على كيفية التعامل مع المبيد.
المادة ( :) 9يحظر نقل األشخاص والحيوانات والمواد الغذائية واألعالف الحيوانية وي
مقصورن شحن المبيد.
المااادة ( :)41تنشررأ ورري الرروزارن لجنررة تسررمى "لجنررة تسررجيل المبيرردات"  ،ويصرردر
بتشكيلها قرار من الوزير ويكون نعضاؤها مرن الروزارن والجهرات ذات
العالقة .
ويجوز إعاوة نعضاء من غيرهم.
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المادة ( :)44للمتضرر من القرارات الصرادرن تطبيقرا ألحكرام قرانون المبيردات والئحتره
التنفيذيررة الررتظلم إلررى الرروزير خررالل سررتين يومررا مررن ترراريخ صرردور القرررار ،
ويجئ البت وي التظلم خالل ال ين يوما من تراريخ تقديمره  ،ويعتبرر مضري
المدن المشار إليها دون الرد عليه بمثابة رو لهذا التظلم.
المادة (  :)42تحدد رسوم المبيدات ووقا للملحق رقم ( )8المروق.
الفصل الثاني
تسجيل المبيدات
المادة ( :)43تعد السلطة المختصة سجال تقيرد بره الم سسرات والشرركات التري ترغرئ
وي استيراد نو تصدير نو تصنيع نو تركيئ نو تداول المبيد.
كما تقيد به ننواا المبيدات المسموح باسرتيرادها وتصرديرها وتصرنيعها
وتركيبها وتداولها والمحظورن والمقيدن  ،و لبات التسجيل وإعادن التسجيل
و تغييررر التسررجيل والتررراخيص والتصرراريأ والقرررارات الصررادرن ورري هررذا
الشأن.
كما تعد السرلطة المختصرة دلريال يتضرمن قواعرد تسرجيل المبيرد والو رائق
والمعلومات الفنية.
المادة ( :)41على الم سسة والشركة المقيدن وي السجل وترغئ وي تسرجيل نو إعرادن
تسررجيل نو تغييرر تسررجيل مبيررد التقرردم بطلررئ إلررى السررلطة المختصررة علررى
النمرروذا المعررد لهررذا الغرررض واسررتيفاء متطلبررات التسررجيل المنصرروص
عليها وي الدليل المشار إليه وي المادن ( )84من هذه الالئحة .
المادة ( :)45تدون الطلبات الواردن وي المادن ( )86مرن هرذه الالئحرة المسرتووية لكاورة
المستندات والبيانات وي السجل المعد لهذا الغرض وتعطى نرقاما مسلسرلة
وتواريخ استالم ،ويسلم مقدم الطلئ إخطارا بقبول لبه مبدئيا ،وال يعطي
قبول الطلئ المبدئي لمقدم الطلئ الحق وري اسرتيراد نو تصردير نو تصرنيع
نو تركيئ نو تداول المبيدات إال بعد التسجيل النهائي.
المادة ( :)46على الئ التسجيل نو إعادن التسجيل نو تغيير التسجيل الذي تم قبول
لبه مبدئيا تووير عينات المبيد خالل ال رة نشرهر مرن تراريخ إخطراره
بقبول لبه مبدئيا.
المادة ( :)42إذا كانت الو ائق المقدمة غير مستووية للمسرتندات والبيانرات المطلوبرة
تقررروم السرررلطة المختصرررة بإخطرررار مقررردم الطلرررئ باسرررتكمال المسرررتندات
والبيانررات الناقصررة  ،وررإذا لررم يقررم باسررتكمال النررواقص نو تررووير عينررات
المبيدخالل ال ة نشهر من تاريخ إخطاره اعتبر الطلئ الغيرا وال يحرق
استعادن المستندات المروقة بالطلئ بعد انقضاء المهلة
لمقدم الطلئ
المحددن  ،ووي جميع األحوال ال ترد الرسوم المسددن .
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المااادة ( :)48تحيررل السررلطة المختصررة الطلررئ بعررد اسررتيفائه المسررتندات والبيانررات
وتووير العينات إلى اللجنة.
المادة (  :)49تختص اللجنة باآلتي:
 .8دراسة الطلئ وتقييم المخا ر للطررق المقترحرة السرتخدام المبيرد مسرتووية
لما يخص سالمة االنسان والحيوان والبيشة وي الدولة.
 .6التأكرد مررن نن المبيررد مطررابق للمواصررفات الكيمائيررة والفيزيائيررة الررواردن وري
الو ررائق المصرراحبة للطلررئ و تشررابه بياناترره المعمليررة (الكروموتوجراويررة)
التري يررتم تسرجيله بموجبهررا مررع البيانرات األصررلية المقدمررة بنراء علررى نتررائج
التحاليل التي تجر من قبل الجهات ذات العالقة.
 .4التأكد من نن كفاءن المبيد الحيوية تحقق األهداف المقترحرة عنرد اسرتخدامه
بالطرق الصحيحة.
 .6التأكررد مررن نن كفرراءن المبيررد علررى آوررات الصررحة العامررة متطابقررة مررع نتررائج
االختبارات المعتمدن من قبل الجهات ذات العالقة.
 .9المواوقة على مواصفات العبوات وملصقاتها.
 .4المواوقة على الطلئ نو روضه وي عوء النتائج التي توصلت إليها.
المادة ( :)21ترو اللجنة الطلئ وي الحاالت اآلتية:
 .8إذا كانت المعلومات الموجودن بالطلئ غير صحيحة نو مزورن.
 .6إذا كرران منتصررف عمررر المتبقيررات تتميررز بصررفة الثبررات نكثررر مررن الحررد
المسموح به نو ننها سامة ن ناء عملية تكسر المبيد .
 .4اذا تجرراوز معرردل المتبقيررات بعررد الحصرراد الحدودالمسررموح بهررا مررن قبررل
االجتماا المشترك لمنظمة األغذية والزراعة مع منظمة الصحة العالمية
لمتبقيات المبيدات.
 .6إذا كان المبيد غير م ر وي نطاق استخدامه نو ننه سام للنبات.
 .9إذا كان المبيد يشكل خطورن كبيرن على صحة اإلنسان نوالحيوان نوالبيشة.
 .4إذا كانت رق تحليل المبيد ليست من الطرق المعتمردن لرد المنظمرات
الدوليررة ومنهررا منظمررة األغذيررة والزراعررة نومنظمررة الصررحة العالميررة نو
منظمة التنمية والتعاون االقتصادي نومختبرات معايرن الجودن المعتمدن.
المااادة ( : )24يجررئ علررى اللجنررة ورري حالررة رو ر الطلررئ تسرربيئ قرارهررا وعلررى
السلطة المختصة إخطار مقدم الطلئ كتابة بأسباب الرو .
المادة ( :) 22يجئ على مقدم الطلئ تحليل العينة المقدمة منه وي مختبر تواوق عليه
السلطة المختصة وي الحراالت التري يتعرذر ويهرا التحليرل داخرل السرلطنة
وتقديم شهادن تحليل المبيد.
المادة ( :)23تصدر السلطة المختصة شهادن تسجيل المبيد بعد مواوقرة اللجنرة وتكرون
مررردن صرررالحيتها خمرررس سرررنوات مرررن تررراريخ صررردورها ،ويجررروز إعرررادن
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تسجيلها بعد مواوقة اللجنة على ذلرا علرى نن يقردم الرئ التسرجيل لبرا
بذلا إلعادن تقييم الكفاءن الحيوية من بداية السنة الرابعة لسريان الشهادن.
وال يجروز التنررازل عرن هررذه الشرهادن إال ورري حالرة انتقررال ملكيرة الجهررة
المسجلة للمبيد إلى الغير وبعد مواوقة السلطة المختصة .

المادة ( :)21يجوز تسجيل نكثر من اسم تجااري للمبياد لرنفس المرادن الفعالرة بشرر
استيفائه الشترا ات التسجيل.
المادة ( :)25ال يجوز إجراء ني تغييرر وري بيانرات المبيرد المسرجل إال بعرد الحصرول
على مواوقة السلطة المختصة .
المادة ( :)26يلغى تسجيل المبيد بناء على توصية من اللجنة وي الحاالت اآلتية:
 .8عدم تجديد شهادن التسجيل وي البلد األصلي خالل ستة نشهر من تاريخ انتهاء
صالحية تلا الشهادن.
 .6إلغاء تسجيل المبيد وي البلد األصلي ألسباب ونية .
 .4حظررر المبيررد نو االقتررراح بإلغرراء تسررجيله مررن الرروزارن بنرراء علررى توصرريات
السلطة المختصة نو من الجهات ذات العالقة نو الهيشات والمنظمرات الدوليرة
المختصة.
 .6إذا كان تسجيل المبيد مبنيا على بيانات خا شة نو و ائق مزورن .
 .9عرردم إلتررزام المسررتورد نو المتررداول نو المصرنع بملصررق العبررون المعتمررد مررن
اللجنة نو قام بإحداث تغيير وي تاريخ انتهاء صالحية المنتج.
 .4إذا لئ صاحئ التسجيل إلغاء تسجيل المبيد.
 .4رو إدخال شحنتين من المبيد إلى الدولة خالل الث سرنوات لعردم مطابقتره
للمواصفات المعتمدن  ،ووي هذه الحالة ال يجوز إعادن تسجيله مرن نخر .
 .1إذا تبررين مررن نتيجررة تحليررل العينررات العشرروائية للمبيررد الررذي تررم تصررنيعه نو
تركيبه محليرا ننره غيرر مطرابق للمواصرفات والقواعرد الفنيرة المعتمردن بقررار
تسجيله ولمرتين خالل الث سنوات ومن دوعتين مختلفتين ،ووي هذه الحالة
ال يجوز إعادن تسجيله مرن نخر .
 .5ني حرراالت نخررر يتطلررئ ويهررا نن تتخررذ السررلطة المختصررة قرررارات تتعلررق
بتفادي بع مخا ر المبيد.
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المادة ( : )22تلتزم الم سسة والشركة بنشرر قررارات تسرجيل نوإعرادن تسرجيل نو
تغيير تسجيل المبيد وي صحيفتين يوميتين محليتين واسرعتي االنتشرار
باللغة العربية واالنجليزية وذلا على نفقتها.
الماادة (  :)28يصردر الرروزير قررارا بإلغرراء تسرجيل المبيررد بنراء علررى توصرية اللجنررة
وينشر وي الجريدن الرسمية.
الفصل الثالث
مواصفات عبوة المبيد وملصقها
المــادة ( : ) 29يشتر للمواوقة على عبون المبيد نن تكون ووقا للمواصفات اآلتية:
 .8مزدوجةالجدران وم ضرادن لتسررب الر وبرة نو الكسرر نو التمرزق وذلرا
بالنسررربة للمبيررردات الصرررلبة نوالمسررراحيق نو المحببرررة نو التررري علرررى شررركل
نقراص نو مكعبات.
 .6مصررنوعة مررن مررادن ال تتفاعررل مررع محتوياتهررا تفرراعال يغيررر مررن بيعتهررا نو
خواصها.
 .4محكمة اإلغالق ومن مادن غير زجاجية وغير منفذن للضوء ونشعة الشمس.

 .6تتحمل ظروف النقل والتخزين وال تسمأ بالتسرب نو الرشأ لمحتوياتها.
 .9نن يكررون الملصررق مثبتررا علررى العبررون بطريقررة تمنررع إزالترره نو تبديل ره نو
تغييره.
 .4مطابقرررة للمواصرررفات القياسرررية لمنظمرررة األغذيرررة والزراعرررة والمواصرررفات
القياسية العمانية والخليجية الموحدن.
المادة ( :) 31ال يجوز وعع ني ملصق على عبون المبيد نو إجراء تعديل وي بياناته
إال بعد مواوقة اللجنة.
المااادة ( :) 34يجررئ نن يشررتمل ملصررق العبررون علررى البيانررات التاليررة مكتوبررة برراللغتين
العربية واالنجليزية بحروف واعحة يسهل قراءتها ويصعئ إزالتها:
 .8االسم الشائع واالسم التجاري ونوا المبيد ونوا التركيبة .
 . 6بلد المنشأ والشركة المنتجة وعنوانها .
 .4اسم المسجل وعنوانه .
 .6تراريخ التصررنيع و ترراريخ انتهراء الصررالحية برراليوم والشرهر والسررنة و رقررم
التشغيلة ورقم اللوت.
 . 9رقم التسجيل المحلي.
 .4االحتيا ررات األوليررة والرمرروز التحذيريررة لص رنف السررمية للمبيررد و األمرران
واإلسعاوات والعقار المضاد للتسمم .
. 4اسم المادن الفعالة ونسبة تركيزها.
 .1الكمية الصاوية للمحتويات بالوحدات المترية ( كيلوغرام نو لتر).
 .5هيشة المبيد (سائل  ،مسحوق … الخ).
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 .80االستعماالت و ريقة االستخدام وتشمل اآلورات المسرتهدوة والمحاصريل
ومعررردل االسرررتخدام وعررردد مررررات الررررا ووتررررن مرررا قبرررل الحصررراد لكرررل
محصول وتكون مكتوبة وي جدول يسهل قراءته.
 .88تصنيف المبيد حسئ سميته ووقا للملحق رقــــــــم (  ) 6المروق .
 .86تحذير بالصورن التوعيحية المعتمدن من منظمة الصحة العالمية نو من
منظمررة األغذيررة والزراعررة علررى نن تتضررمن ورري جميررع الحرراالت عبررارن
(مادن سامة) بشكل واعأ يمكن تمييزه بسهولة كما وي الملحرق رقــــرـم
(  ) 6المروق.
 .84شرو التخزين اآلمن بمرا وري ذلرا اإلشرارن إلرى حفري المبيرد بعيردا عرن
متناول األ فال.
 .86إذا كان المبيد المطلوب تسجيلة عمن قائمة المبيدات المقيدن ويشتر نن
يحتوي الملصق على عبارن (مبيد مقيرد االسرتخدام ) تكترئ بخر واعرأ
ولون مختلف و مميز.
 .89تحرررذير بعررردم جرررواز اسرررتخدام المبيرررد المقيرررد إال مرررن قبرررل االشرررخاص
المعتمدين وتحت إ شراف الجهات الحكومية ذات العالقة نو الشرركات نو
الم سسات المصرح لها من قبل السلطة المختصة.
المادة ( :)32يجئ نن تكترئ البيانرات والمعلومرات التاليرة وري نشررن ترورق مرع العبرون
وذلا إذا كان حجم العبون ال يسمأ بوعع ملصق يشمل كاوة المعلومات
والبيانات المنصوص عليها وي هذه المادن والمادن السابقة:
 .8معلومات عن التأ يرات الخطرن للمبيد.
 .6قابلية المبيد للمزا مع غيره من المبيدات.
 .4درجررة سررميته علررى األحيرراء المائيررة والبريررة بشرركل واعررأ يمكررن تمييررزه
بسهولة.
 .6المكونات األخر مثل المذيبات والماء ونسبتها.
 .9تحرررذير بعررردم السرررماح برررالرعي وررري األراعررري التررري رشرررت بالمبيرررد إذا
كانت بيعة المبيد تستوجئ هذا التحذير.
 . 4ريقة التخلص من العبوات الفارغة بصورن آمنة.
الفصل الرابع
استيراد وتصدير المبيدات
المادة (  :)33ال يجوز مزاولرة اسرتيراد نو تصردير المبيردات إال لم سسرة نو شرركة
مرخص لها من الجهات ذات العالقرة و بعرد الحصرول علرى تررخيص
بذلا من السلطة المختصة.
المادة ( :) 31يشتر لمنأ ترخيص مزاولة استيراد نو تصدير المبيد للم سسة
نوالشركة التقدم بطلئ إلى السلطة المختصة على النموذا المعد لهذا
الغرض مروقا به صورن من السجل التجاري وشهادن االنتساب لغروة
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وصناعة عمان ساريتا المفعول على نن يروق بالطلئ المستندات
التالية:
ن -نسخة بق األصل من عقد العمل ألخصائي وقاية نو مهندس زراعي
نو خبير مبيدات نو من وي درجتهم العلمية ،يعمل لد مقدم الطلئ
ومصدقا من الجهات المعنية مروقا به الشهادات والخبرات وصورن
من البطاقة الشخصية نو بطاقة العمل.
ب الو ائق التي تثبت نن لديه مخزنا يملكه نو مستأجرا له بموجئ عقد
إيجررار مصرردق عليرره تتررواور ويرره الشرررو والمواصررفات المنصرروص
عليها وي الملحق رقم (  )4المروق.
المااادة (  :)35تصرردر السررلطة المختصررة الترررخيص بعررد التحقررق مررن تررواور كاوررة
الشررررو وسرررداد الرسررروم المقرررررن  ،وتكرررون مررردن التررررخيص رررالث
سنوات.
نما إذا تم رو الطلئ وعلى السلطة المختصة إخطار صاحئ الطلئ
بأسباب الرو كتابة.
المادة ( :)36يجئ على المرخص له بمزاولة اسرتيراد نو تصردير المبيردات االلترزام
باآلتي :
 .8مسا سجل يقيد به ننرواا وكميرات المبيردات وحركرة ترداولها وتصرديرها
واسرتيرادها علرى نن يحرتفي بهررذا السرجل لمردن خمررس سرنوات مرن ترراريخ
إغالقه وي نهاية كل عام وتقديمه للموظف المختص عند الطلئ.
 .6تقديم كاوة الو ائق الخاصة بالمبيدات المستوردن للموظف المختص بمنفذ
الدخول وي حالة االستيراد.
 .4تقديم عينات من المبيدات المسرتوردن وإرسرالها للسرلطة المختصرة للتأكرد
من مد مطابقتها للشرو والمواصفات الفنية.
 .6إعررادن تصرردير الشررحنة خررالل مرردن ال تزيررد علررى ال ررين يومرراً مررن ترراريخ
إخطاره بعدم مطابقة الشحنة للمواصفات والشرو الفنية وذلا علرى نفقرة
المستورد.
وررإذا انقضررت هررذه المرردن دون إعررادن تصررديرها تولررت السررلطة المختصررة
التصرف ويها على نفقة المستورد.
المادة ( :)32تلتزم الم سسة والشركة المرخص لها بمزاولة استيراد نو تصدير
المبيد بتقديم لئ إلى السلطة المختصة على النموذا المعد لذلا
للحصول على تصريأ باستيراد نوتصدير المبيدات قبل وصولها إلى
المنفذ مروقا به
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البيانات المنصوص عليها وي الملحق رقم ( )6المروق ،وتكون مدن
التصريأ ال ة نشهر .
وعلى من صدر التصريأ لصالحه إدخال الكمية المصرح له
باستيرادها نو إخراا الكمية المصرح له بتصديرها دوعة واحدن.
المااادة ( :)38يجررئ نن يكررون المبيررد المررراد اسررتيراده نو تصررديره مسررجال لررد

السلطة المختصة.
كما يجئ نن يكرون المبيرد وعبواتره مطابقرة للمواصرفات المنصروص
عليها وي هذه الالئحة.
المادة ( :) 39ال يجوز استيراد نو تصدير ني مبيد مسجل لد السلطة المختصة إال
مررن قبررل المسررجل باسرمه ،ومررع ذلررا يجرروز للغيررر اسررتيراد نو تصرردير
المبيد بعد تقديمه مواوقة كتابية معتمدن من المسجل باسمه.
المادة ( :)11يجوز للوحدات الحكومية والهيشرات والم سسرات والجامعرات ومراكرز
البح ر العلمرري اسررتيراد المبيرردات المسررجلة وغيررر المسررجلة نو المررواد
الفعالررة لغرررض الدراسررات والبحرروث العلميررة بشررر الحصررول علررى
تصررريأ بررذلا مررن السررلطة المختصررة علررى نال تزيررد الكميررة المسررتوردن
على 60كيلو جرام /لتر لكل حالة نو تركيز.
وال تعتبرررر نترررائج الدراسرررات نو التجرررارب ملزمرررة للجنرررة ويمرررا يتعلرررق
بتسجيل المبيد .
المادة ( ) 14ال يجوز استيراد المبيد إال من الشركة األصلية ببلد المنشأ نو مرن نحرد
وروعهررررا الرئيسررررية نو مررررن شررررركة نخررررر مصرررررح لهررررا مررررن قبررررل
الشركةاألصلية.

الفصل الخامس
التداول
الماااادة ( :) 12ال يجررروز للم سسرررة والشرررركة مزاولرررة ترررداول المبيررردات إال بعرررد
الحصول على ترخيص من السلطة المختصة علرى نن يكرون المبيرد
مسجال لديها .
الماادة ( :) 13يقردم لررئ الحصرول علررى تررخيص مزاولرة تررداول المبيردات إلررى
السرلطة المختصرة علرى النمروذا المعررد لهرذا الغررض مروقرا بره البيانررات
والمستندات اآلتية-:
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 .8نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
 .6نسررخة مررن شررهادن االنتسرراب إلررى غروررة تجررارن وصررناعة عمرران سررارية
المفعول.

 . 4نسخة من سند ملكية المحرل (المعررض) نو عقرد إيجرار مصردق مرن
الجهرررات ذات العالقرررة وتترررواور وررري المحرررل ( المعررررض) والمخرررزن
الشرو المنصوص عليها وي الملحــق رقم (  )9المروق .
 .6نسرخة مرن عقررد العمرل المبرررم مرع ونري نو مهنرردس نو خبيرر زراعرري
الذي سيعمل وي المحل مروقا به اآلتي:
ن -صورن من الم هل العلمي للمتعاقد معه مصدقا عليها من الجهات
المختصة.
ب-صررررورن مررررن البطاقررررة الشخصررررية للمتعاقررررد معرررره نو مررررن بطاقررررة
مقيم/بطاقة عمل.
المادة ( :)11تصدر السلطة المختصة ترخيص مزاولة التداول بعد التحقرق مرن
تواور كاوة الشرو والمواصفات المنصوص عليها وي المرادن ()64
مررن هررذه الالئحررة وتسررديد الرسرروم المقررررن ،وتكررون مرردن الترررخيص
الث سنوات قابلة للتجديد .
نمررا إذا تررم رو ر الطلررئ وعلررى السررلطة المختصررة إخطررار مقرردم
الطلئ كتابة بأسباب الرو .

الماادة ( :)15تلتررزم الم سسررة والشرركة المرررخص لهررا بمزاولرة تررداول المبيرردات
بتدوين حركة تداول المبيدات بالمحل نو المخزن وعنراوين المشرترين
ونية بيانات نخر مثل نسماء ونوعية وكميرات المبيردات المباعرة مرع
التررواريخ لكررل منهرراوي سررجل يررتم االحتفرراظ برره لم ردن سررنتين وتقديمرره
للسلطة المختصة لالعتماد عند إقفاله نهاية كل عام،وتزويد المشترين
بتعليمررات االسررتخدام اآلمررن للمبيرردات ،ووعررع الترررخيص ورري مكرران
بارز وي المحل.
المادة ( :)16ال يجوز للم سسة والشركة المرخص لها بمزاولرة ترداول المبيردات
إجرررراء ني تعرررديل وررري شررررو ومواصرررفات المخرررزن نو المحرررل (
المعررررض) إال بعرررد الحصرررول علرررى مواوقرررة كتابيرررة مرررن السررررلطة
المختصة.
المادة ( :)12يجئ تخزين وبيع المبيد وري عبواتره األصرلية ويحظرر ورتأ نوتجزئرة
العبون نو إعادن تعبشتها.
الفصل السادس
تصنيع وتركيب المبيدات
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المادة ( : )18ال يجوز تصنيع نو تركيئ المبيدات إال من قبل م سسة نو شركة
مرخص لها من قبل الجهات ذات العالقة و بعد الحصول على
ترخيص بذلا من السلطة المختصة.
المادة (  :)19ال يجوز استيراد المادن الفعالرة لغررض تصرنيع نو تركيرئ المبيردات إال
بعد الحصول على تصريأ بذلا من السلطة المختصة .
المادة ( :) 51تلتزم الم سسة والشركة المرخص لها بتصنيع وتركيئ المبيردات التري
ترغرئ ورري اسررتيراد المررادن الفعالررة بتقررديم لررئ إلررى السررلطة المختصررة
للحصررررول علررررى تصررررريأ اسررررتيراد مروقررررا برررره البيانررررات والمسررررتندات
المنصوص عليها وي الملحق رقم ( )4المرورق بشرر نن تكرون المرادن
الفعالررة مررن المصررنع األصررلي وداخلررة ورري تركيبررة المبيررد المسررجل لررد
السلطة المختصة.

المااادة (  : )54يقرردم لررئ الحصررول علررى ترررخيص تصررنيع نو تركيررئ المبيرردات إلررى
السررلطة المختصررة علررى النمرروذا المعررد لهررذا الغرررض مروقررا برره البيانررات
والمستندات المنصوص عليها وي الملحق رقم (  ) 4المروق.
المااادة ( : ) 52تصرردر السررلطة المختصررة ترررخيص تصررنيع نو تركيررئ المبيرردات بعررد
التحقررق مررن تررواور كاوررة الشرررو المنصرروص عليهررا ورري الملحررق رقررم ()4
وسداد الرسوم المقررن ومواوقة الجهــات ذات العالقة  ،ويكون الترخيص
لمررردن خمرررس ســـــــرررـنوات مرررن تررراريخ صررردوره  ،ويجررروز تجديرررده برررذات
الشرررو واإلجررراءات  ،علرى نن يتقرردم المرررخص لرره بطلررئ التجديررد قبررل
نهاية مدن الترخيص بثال ة نشهر على األقل.
المادة ( ) 53تلتزم الم سسة والشركة المرخص لها بتصنيع المبيدات باآلتي:
 .8التقيد بمراحل اإلنتاا المروقة بطلئ الترخيص .
 .6عدم إعاوة خطو إنتاا جديدن نو تغييرهرا إال بمواوقرة كتابيرة مرن السرلطة
المختصة.
 .4عرردم مزاولررة التصررنيع نو التركيررئ إال بوجررود خبيررر كيمي رائي نو خبيررر مبيرردات
معتمد من السلطة المختصة .

 .6مسا سجل معتمد من السلطة المختصة تدون ويره كاورة المعلومرات المتعلقرة
بالتصنيع والتجهيز والتركيئ وننواا وكميات المبيدات والمواد التي تدخل
ورري عمليررة تصررنيعها والمررواد المصررنعة نو المركبررة وكمياتهررا ورقررم التشررغيلة
وترراريخ التصررنيع وني رة معلومررات تطلبهررا السررلطة المختصررة  ،وتحررتفي بهررذا
السجل لمدن خمس سنوات من تاريخ إغالقه.
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 .9تزويد السلطة المختصة وي نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل سرنة بكشرف
يتضمن ننواا وكميات المبيدات التي تم تصنيعها نو تركيبها خالل هاتين
الفترتين.

 .4إخطار السلطة المختصة كتابة إذا رغبت بالتوقف كليا نو جزئيا عن
تصنيع المبيدات نو تركيبها ألي سبئ من األسباب ولمدن تزيرد علرى
ال ة نشهر  ،وذلا قبرل تراريخ التوقرف بعشررن ايرام ،وتزويرد السرلطة
المختصة ببيان عن ننواا وكميات المبيدات المتوورن لديها.
 .4عدم تداول نو تسويق ني مبيد تم إنتاجه سواء كان مصرنعا نو مركبرا
نو معررادا تعبشترره إال بعررد تحليررل عينررات منرره ورري المختبرررات المعتمرردن
بالدولة  ،ووى حالة تعذر ذلا  ،على الم سسة نو الشركةإرسال العينة
إلررى نحررد المختبرررات المرجعيررة الدوليررة علررى نفقتهررا وتحررت إشررراف
السلطة المختصة.
 .1عدم تصنيع نو تركيئ نو تداول نية مادن نخر غيرر المبيرد المسرجل
والمرخص لها بالتعامل ويها .
 .5القيررام باختبررارات التحليررل للمبيرردات المصررنعة والمركبررةوي مختبررر
عرررب الجرررودن وإرسرررال نسرررخ مرررن نترررائج االختبرررارات إلرررى السرررلطة
المختصة تشتمل على البيانات اآلتية:
ن-تركيز نو نسبة المادن الفعالة( الوزن /نو الحجم) ويجئ نال تزيد نسبة
الخطررأ ورري تركيررز المررادن الفعالررة علررى النسرربة المحررددن بمواصررفات
منظمة األغذية والزراعة.
ب-الصفات الفيزيوكيميائية كما هو محددوي تسجيله .
ا-درجررة بررات المبيررد عنررد درجررات الحرررارن العاليررة وصررالحيته بعررد
نسبوعين عند درجة حرارن ( )96درجة مشوية .
د-اختبررار الصررفات األخررر للمبيررد كقابليترره للخل ر مررع مبيرردات نخررر
تحت ظروف اإلستخدام.

الفصل السابع
شروط استخدام المبيدات
والحدود المسموح بها من المتبقيات
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المااادة ( ) 51يلتررزم كررل مررن يسررتخدم المبيررد بتنفيررذ التعليمررات المنصرروص عليهررا ورري
ملصق العبون  ،واالحتيا ات الواجئ اتخاذها ن ناء عملية الررا  ،وإتبراا
الطرررق السررليمة للررتخلص مررن العبرروات الفارغررة ووقرا للملحررق رقررم ( ) 1
المروق.
المادة ( )55يحظرر حصراد و تسرويق المنتجرات النباتيرة المعاملرة بالمبيردات قبرل انتهراء
وترن ما قبل الحصاد المنصوص عليها وي ملصق المبيد.
المااادة ( :)56يحظررر دخررول وتررداول المنتجررات النباتيررة الترري تحترروي علررى متبقيررات
مبيدات نعلى من الحد المسموح به إلى الدولة.
المااادة ( : ) 52يجررئ نن يكررون الحررد األقصررى المسررموح برره مررن المررادن الفعالررة ورري
المنتجرررات النباتيرررة مطرررابق للحرررد المقررررر مرررن قبرررل االجتمررراا المشرررترك
لمتبقيات المبيدات التابع لمنظمتي األغذية والزراعة والصحة العالمية نو
ووقا لما تعتمده السلطة المختصة.
المااادة (  :) 58تحرردد السررلطة المختصررة الحررد األقصررى المسررموح برره ورري المنتجررات
النباتيرررة المسرررتوردن للمبيررردات غيرررر المسرررجلة وررري الدولرررة بالتنسررريق مرررع
الجهات ذات العالقة وتعلن عنها بإحد وسائل النشر.
المادة ( :) 59يجئ نال يزيد الحد االقصى المسرموح بره وري ني مبيرد لرم يحردد معردل
متبقياته وي ني محصول على (  0008جزء بالمليون).
الفصل الثامن
التخلص من المبيدات واإلعالن عنها
المااادة (  : )61تلتررزم الم سسرة والشررركة العاملررة ورري مجررال المبيرردات بالتنسرريق مررع
السلطة المختصة والجهات ذات العالقة للتخلص من المبيدات المنتهية
الصالحية
نو الترري يررتم سررحبها مررن األسررواق نو عبواتهررا الفارغررة وذلررا علررى نفقررة
الم سسة نوالشركة.
المادة ( : ) 64ال يجوز اإلعالن عن المبيد إال بعد الحصول على تصريأ بذلا من
السلطة المختصة ،ويكون التصريأ لمدن ستة نشهر.
الفصل التاسع
التفتيش
المادة ( ) 62للمفتش الصالحيات اآلتية:
 -8التفتيش الدوري على الشركات والم سسات التي تزاول استيراد ،و تصدير،
وتصررنيع و تركيررئ ،و تخررزين ،و تررداول ،نو تسررتخدم المبيرردات وذلررا للتأكررد
من التقيد بتطبيق نحكام قانون المبيدات وهذه الالئحة.
 -6إعداد محضر عن نية مخالفة ألحكام قانون المبيدات وهذه الالئحة .
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-4اإل الا على جميع الو ائق والمستندات المتعلقرة باسرتيراد وتصردير وترداول ،
وتصنيع وتركيئ المبيدات مهما كان نوعها ونخذ نسخ منها.
-6التحفي على نية معدات ومبيدات وسجالت و و ائق نو نية نشياء نخر مخالفة
ألحكام قانون المبيدات وهذه الالئحة.
-9نخذ عينات من شحنات المبيدات المستوردن و المصدرن و المصنعة والمركبة
و المتداولة إلجراء التحاليل الالزمة عليهرا وري المختبررات المختصرة للتحقرق
من مطابقتها للمواصفات والشرو الفنية المسجلة بها.
-4التفتيش على محالت تداول المبيدات للتحقق من استيفائها لشررو التررخيص،
ونخرررذ عينرررات مرررن المبيررردات المتداولرررة للتحقرررق مرررن صرررالحيتها ومطابقتهرررا
للمواصررفات الفنيررة المسررجلة بهررا وررإذا وجرردت غيررر مطابقررة للمواصررفات الترري
سررجلت بموجبهررا يررتم الررتحفي عليهررا مررع مخا بررة السررلطة المختصررة باتخرراذ
االجراءات اآلتية بحسئ األحوال:

ن-إذا كررران المبيرررد مصرررنعا محليرررا يرررتم إخطرررار صررراحئ التسرررجيل بإعرررادن
تركيــــبــه ( إن نمكن) خالل المدن المحددن وي اإلخطار، ،ورإذا وشرل وري
ذلا تتولى السلطة المختصة إتالوه على نفقة المصنع.
ب-إذا كران المبيرد مسرتوردا وكران المسرتورد معروورا يرتم إخطرار المسرتورد
إل عررادن تصررديره خررالل ال ررة نشررهر وررإذا وشررل ورري ذلررا تتررولى السررلطة
المختصة إتالوه على نفقة المستورد.
ا-إذا كررران المبيرررد مسرررتوردا والمسرررتورد غيرررر معرررروف تترررولى السرررلطة
المختصة إتالوه على نفقة محل التداول.
د-إذا كان المبيد غير مسجل يتم إتالوه على نفقة الحائز.
هرررـ-اإلعرررالن وررري صرررحيفتين يررروميتين محليترررين واسرررعتي االنتشرررار باللغرررة
العربيررة واالنجليزيررة بعرردم تررداول المبيرررد المررتحفي عليرره وسررحبه مرررن
محرررالت الترررداول للرررتحفي عليررره بالتنسررريق مرررع الجهرررات ذات العالقرررة
على نفقة المصنع نو المستورد نو المحل بحسئ األحوال.
- 4الرردخول إلررى المصررانع ومحررالت التررداول والمشرراتل والمخررازن للتفترريش عررن
المبيررردات الموجرررودن ومراقبرررة التخرررزين والرررتخلص مرررن العبررروات الفارغرررة
والمبيرردات المنتهيررة الصررالحية والتأكررد مررن نن المبيرردات المسررتخدمة مسررجلة
بالدولة.
 – 1التفتيش على وسائل نقل المبيدات للتأكد من مطابقتها للشرو المنصروص
عليهرا ورري المرادن ( )1مررن هررذه الالئحرة ومررن صرحة الو ررائق والمسررتتندات
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المتعلقرة بالمبيرد ووري حالرة عردم مطابقتهرا للشررو نوعردم وجرود الو ررائق
والمسررتندات يررتم الررتحفي علررى وسرريلة النقررل نوالمبيرردات نوكليهمررا بحسررئ
األحوال .
 -5نخررذ عينررات مررن المنتجررات النباتيررة إلجررراء تحاليررل عليهررا لمراقبررة متبقيررات
المبيدات ويها .
 -80لئ االستعانة بشر ة عمان السلطانية إذا استدعت الحاجة ذلا.
المادة (  : )63على المفتش وي مناوذ الدخول المعتمدن القيام بتفتيش شحنات المبيردات
والمنتجررات الزراعيررة المسررتوردن والمصرردرن والعررابرن والتصرررف ويهررا
على النحو اآلتي:
-4نخذ عينة من ني مبيد نو منرتج زراعري يسرتورد لتحليلره  ،والرتحفي علرى
المبيدنو المنتج الزراعي خالل وترن التحليل وحتى ظهور نتيجته ،وإذا
تعذر التحفي عليه لعدم توور المكان نو ألي سبئ آخر يجوز للمفرتش
اإلورراا عنرره م قترا للررتحفي عليره لررد المسرتورد بشررر تعهرده كتابررة
بعدم التصرف ويه إال بإذن كتابي من السلطة المختصة.
-6اإلوراا عن شحنات المبيدات المطابقة للشرو الواردن وي هذه الالئحة.
 -4روررر دخرررول الشرررحنات المسرررتوردن المخالفرررة لشررررو هرررذه الالئحرررة
والتصريأ  ،وإخطار المستورد بمعالجة المخالفة ( إن نمكرن) نو إعرادن
تصررديرها إلررى بلررد المنشررأ علررى نفقترره خررالل ال ررين يومررا مررن ترراريخ
اإلخطار ،ووي حالة عدم قيامه بإعادن التصدير خالل المدن المشار إليها
للسلطة المختصة التخلص من الشحنات المخالفرة بالتنسريق مرع الجهرات
ذات العالقة على نفقة المستورد.
-6التصرف وي المنتجات النباتية التي تحتوي علرى متبقيرات مبيردات نعلرى
من الحد المسموح به بنفس الطريقة المشار إليها وي البند السابق.
 -9تعامل الشحنات العابرن معاملة الشحنات المسرتوردن باسرتثناء الحصرول
على تصريأ االستيراد.

(أ)
قائمة المبيدات المحظورة
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) االسم التجاري (أمثلة
) Trade name Examples)

االسم العام
Common name

م

) االسم التجاري (أمثلة
) Trade name Examples)

االسم العام
Common name

Dyfonate

Fonofos

21

Acephate

4

Acconem, Geofos, Nem-A-Tak

Fosthietan

24

Orthene , Phantom
Payload, Tornado
Acecap , Matrix
Aqualine, Magnacide

Acrolein

2

Heptachlor
Biarbinex, Cupincida,
Heptachor
Drinox, Fennotox
Heptagran, Heptox, Vlsico110
HCB

Heptachlor

22

Cycolac, Lustran
Acritet 34-66 Acrylon
Ventex CArebacryl

Acrylonitrile

3

Hexachlorobenzene

23

Alachlor

1

Hexachlorocyclo-hexane
Isomers
Isazophos
) Isazofos )
Isobenzan

21

Lasso, Partner
Lasso, Alanex, Alanox
Alazine, Nudor, Crop-star
Temik

Aldicarb

5

Aldrin

6

Amitraz

2

Comp-711

Isodrin
(Isomers of eldrin )

22

Amitrole
)Aminotripole )

8

Despirol, Elevat

Kelevan

28

Aldrex
Aldrite
Mitac, Taktic
Baam
Amizol, Amitrol-T
Amerol, Azolan
Herbizole
Triazole Weedazool
Aramite

Aramite

9

Suprabel Gypsin,
Talbot

Lead compounds
such as
arsenate Lead
arsenite Lead

29

Paris, Green
Suprabel
Daconate
Ansar

41

Phosvel, VCS 5-D
VCS-506, Vlsicol
OMS-1438
Abar Leptophos

Leptophos

31

Lindane, Isotox

Lindane (gamma-HCH)

34

Aatrex, AAtrex
Bicep, Bullet
Contour , Extrazine
Folbex, Guardsman
Gesaprim, Griffex
Ethyl Guthion

Arsenic compounds
Such as copper acetorsnitelead arsenate- lead arsenitemethyl arsenic acid- arcenic
trioxide- calsium arsenitearsenic pentoxide, sodium
Atrazine

Azinphos-ethyl

42

Linex, Lorox

Linuron

32

Azinphos-methyl

43

Dithan M-22, Mazate

Mancozeb

33

Maneb, Dithane M-22
Manex, Mazin, Multi-W
Policritt, mixtures: Brestan
Cytrolane
Merfusan,
Mersil
Santar
Cyclosan
CalomelMercuran
Merculine

Maneb

31

Monitor
Supracide

Mephosfolan
Mercury compounds
Mercurous Oxide
Mercurous chorideMethoxyethyl
mercury acetate
phenyl mercury
salicylate -Phenyl
mercuric acetate- Methyl
mercury..etc
Methamidophos
Methidathion

Mesurol

Methiocarb

58

Methoxychlor
Marlate

Methoxychlor

59

Phosdrin, Duraphos

Mevinphos

61

HCH (mixed isomers)
Triumph , Miral
Telodrin, Omatan

25
26

م

44

Guthion, Bay
Sniper Azimil
Benlate, Tersan,
Benosan, Fundazol
BHC

Benomyl

41

Benzene hexachloride

45

35
36

Brigade, Capture, Talstar
Morocide
Endosan, Acricid

Bifenthrin
Binapacryl
Parent ChemicaL dinoseb

46
42

32
38

Bomyl Sulat,
Filariol
Naxagan

Bomyl
Bromophos-ethyl

48
49

Cadmium and Cadmium
Compounds
Calcium cyanide

39

Captafol

14

Turf Crag, Caddy ,
Cadiminate , Kromade
Cyanogas
Alduse, A-Dust
G-Fumigant
Moduna, Difolatan
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) االسم التجاري (أمثلة
) Trade name Examples)

االسم العام
Common name

م

Mevidrin

) االسم التجاري (أمثلة
) Trade name Examples)

االسم العام
Common name

م

Foltaf, Haypen, Folcid

Kepone, Dechlorane,
Chlorodecon
PM5

Mirex

64

Captan

12

Azodrin, Bilobran
Crisodrin, Pillardrin
Nuvacron, Monocil 40
monocron
Morfoxone

Monocrotophos

62

Carbaryl

13

Morfamquat

63

Carbon bisulphide

11

Nicotine
Plant- fume
Tok, Trizilin, TeNitraphen
Nitrochlor, Nipdia , Nipdin
Nipq-p

Nicotine

61

Carbon tetrachloride

15

Nitrofen

65

Chlordane

16

Metasystox-R
Aimcosystox

Oxydemeton-methy

66

Chlordecone

12

Phosphorothioic acid,
S-(2-(ethylsufinyl)-1methylethyl)
O,O-dimethyl ester
Gramaxone
Cyclone, Starfire
Gramoxone
Extra
Ethyl
Parathion
Phoskil
Penncap-M, Metacide

Oxydeprofos

62

Galecron, Bermat
Acaron, Fundal Fundex,
spanon, Fondal , Glecron

Chlordimeform

18

Paraquat

68

Dotan
Sherman

Chlormephos

19

Parathion -ethyl

69

Woprosilan, Kop- Mite
Acaraben, Benz-o-chlor
Benzilan
Trichloromethane

Chlorobenzilate

51

Chloroform

54
52

Captan, Captaf
Captanex, Captec
Captol, Meteoro
Othocide, Sepicap
Sevin, Sevimol
Vet- Tek, Arylam
Carbamec,Carbamine
Crunch, Devicarb
Weevil Tox
Carbon bisulfide
Bsulfuret
Carbon disulfide
Disulfide, Catin
Carbon sulfide
Disulfidocarbon
Dowfume 75
Vulcan, Formula 72
Chlordane, Belt
Chlo Kil, Chlortox
Corodane, Intox
Octa- klor, Octachlor
Syndane, Synklor
Termi- ded
Kepone

Parathion- methyl

21

Penta, Permatox
PCP, Mitrol G-ST

Pentachlorophenol
Pentochlorophenol
sodium

24

Nettle ban spontox
Selvoxone, Ban-Dok
Agent orange

Ambush
Pounce

Permethrin

22

2.4-D
Weed Broom

Thimet
Rampart
Zolon
Dimecron
Tordon ,Access
Pathway

Phorate

23

Chloro-O-Pic

Chlorophenoxy herbicides
2,4,5Tricholoro-phenoxy
acetic acid
2,4 –
Dricholoro-phenoxy
acetic acid
Chloropicrin

Phosfolan
Phosphamidon
Picloram

21
25
26

Bravo, Daconil
Celathion
Castrix

Chlorothalonil
Chlorthiophos
Crimidine

55
56
52

Profenophos

99

Alzodef

Cyanamide

22

Kerb
Propyzamide
Omite

Pronamide

411

Cyanazine

28

Propargite

414

Bladex, Conquest
Cycle, Extrazine
Acti-Aid

Cycloheximide

29

Sufrotin
Safrotin

Propetamphos

412

TCTH, Plictran ,

Cyhexatin

81

Curacron , Selecron , Fantom

Acarstin, owco213,

)21(

53
51

)(أ
قائمة المبيدات المحظورة
) االسم التجاري (أمثلة
) Trade name Examples)

االسم العام
Common name

م

Propoxur

413

Prothoate

411

Agromin, Tritisan , 'Turfcide ,
mixtures:
'Ridomil Gold PC 'Ridomil PC

Quintozene

415

Pestox3
Schradane, PestoxIII
Mixtures 'Sytam'

Schradan

416

Prince®, Gesatop®
Princep, , Simazine, Simazat,
Printrex
Cyanogas®

Simazine

) االسم التجاري (أمثلة
) Trade name Examples)
Silatian, Dorvert
Toyo

االسم العام
Common name

م

1,2- Dichloroethanethylene
dichloride
1,2-Dibromoethane
Ethylene dibromide
1,3 -Dichloropropene

84

Nematocide EM or
Solution

DBCP
1,2-dibromo-3-chloropropane

81

412

DDT

DDT

85

Sodium cyanides

418

Demeton

86

Compound 1080

Sodium fluoroacetate

419

Systox 2, Systox 2,
Demox, Stemite , syston
Metasytox , Metaphor

Demeton-S-methyl

82

terpene polychlorinates
polychloroterpenes

Stroban

441

Strychnine, Rodent Bait
Gopher Getter, Gopher Bait
Pocket, Gopher Bait
Sulfotepp, 'Bladafum

Strychnine

Motox, Phenacide
Phenatox,
Attac, Toxon
Rhothane
DDD
Aztec
Phostebupirim

Unden , 'Mitoxur , Proper ,
mixtures: Hinosuncide
Timet

EDB, Soilfume
Unifume
Telone II, Pic Clor
Tri-Form

82
83

Dichlorvos

88

444

DDVP, Nogos
Disvap, Vapona
VaportapeII
Hoelon, Brestan

Diclofop- methyl

91

Sulfotep

442

Kelthane

Dicofol

94

Toxaphene Camphechlor

443

Bridrin

Dicrotophos

92

TDE

441

Dieldrex

Dieldrin

93

Tebupirimfos

445

Dimefox

91

Tefluthrin

446

Dimethoate

95

Terbufos

442

Dinitro, Aretit, Dyanap,
Sinox, DNBP, Amaiz,
Premerge
Rogor, Salot ,Perfekthion
Cugon,, Lagon, Di-thioate
Trifocide, Trifrina
Selinon, Sandoline

(DNOC) Dinitroorthocresol
and its salts
such as ammonium salt,
potassium salt and sodium salt

96

Tetradifon

448

Dinoseb and Dinoseb salts

92

Thallium

Thallium sulphate

449

Permerge, Sinox, DNBP
Amaiz, Dinitro, Aretit
Fanicide, Ivocit
Di-Syston, Root-X
Rigo Insyst-D

Disulfoton

98

Zinophos, Cynem, Nemafos
Zinophos, Bulb Dip
Viaclozlin, Ronilan

Thionazin

422

Thiodan, Phaser

Endosulfan

421

Tributyltin

428

Endrin, Enderx

Endrin

424

Super Ttin, Tubotin,
Du-ter, Farmatin

Tributyltin hydroxide
(Fentin hydroxide )

429

EPN

422

Dithan Z-78
Sepineb, Azzurro,
Bianco, Dipher`
Lonacol ,Polyram-Z, Zinugec
Foldan, Verdana, Folpan

Zineb

431

EPN, Barricade
Powertox, MEPN,
Budmor, Raider, Veto
Empilan-PF, Sufonic –
POA, Teric-PG

Ethylene oxide

423

Folpet

434

Ethyl-pyrophosphate
tetraethyl -pyrophosphate
TEPP

421

Force ireban , mixtures:
Imprimo, 'Traffic
Counter, Contraven
Counte, Cyanater
Hunter, Pilarfox
'Terborox, Terfos
Tertin
Tedone

TEPP, Miller Kilmite-40
Tetron, HETP
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)(أ
قائمة المبيدات المحظورة
) االسم التجاري (أمثلة
) Trade name Examples)

االسم العام
Common name

م

) االسم التجاري (أمثلة
) Trade name Examples)

االسم العام
Common name

Fluroacetamide/1080
Safsan

Fluroacetamide
Fluorine compounds
(such as etc)
Fluorine, Sodium
Fluoride, FlourideSodium Fluorosilicate

432
433

Dasanit, BIG-D, Granules
Pay-off, Fluent, Cybolt

Fensulfothion
Flucythrinate

)22(

م

425
426

)(ب
قائمة المبيدات المقيد استخدامها
)االسم التجاري(أمثلة
Trade name ( Examples)

م

)االسم التجاري(أمثلة
Trade name (Examples)

االسم العام
Common name

م

Fenthion

46

Harness, Surpass
Harness opnotch

Acetochlor

4

Fipronil

42

Phostoxin , Veneno ,
Gastoxin , Detiaphos ,
Phos fume, Weevilcide ,
Fumitoxin

Aluminum
phosphide

2

Imidacloprid

48

Bendiocarb

3

Megtoxin,
Magnesium phosphide
Lannate
Nudrin

Magnesium Phosphide

49

Brodifacoum

1

Methomyl

21

Bromadiolone

5

Meth-O-Gas
Ter-O-Gas
Methyl bromide
Vydate

Methyl bromide

24

Turcam
Carbamate
Ficam,
Niomil Trumpet
Clerate , Final , Jaguer ,
Ratak , Talon
Bromone, Just One ,
Bite Maki , Ratoxin ,
Rat- XB
Rugby Taredan
Ebufos ,Ebuphos

Cadusafos
( Cadusaphos)

6

Oxamyl

22

Carbofuran

2

Rotenone Noxfish
Fish-Tox
Rotacide
Vampam, Busan
Metam, Sectagon
Metam Sodium metam
potassium

Rotenone

23

Chlorophacinone

8

Sodium
methyldithiocarbamate
(Methylisothiocyanat )

21

Chlorpyrifos

9

Gull Toxicant
Compound DRC

Starlicide

25

Cyhalothrin
Lambda)cyhalothrin,
Gammacyhalothrin)

41

Vikane
Profume

Sulfuryl fluoride

26

44

Bolstar

Sulprofos

22

Cypermethrin
Z- Cypermethrin
Alfa Cypermethrin
Beta Cypermethrin
Theta
Cypermethrin
Difenacaum

Compound PA-14

Tergitrol

28

Diflubenzuron

43

Thiram,
Anchor, Vam
Skoot RepellVitavax Duel,
Vitavax Powder, Rabbit,
Arborgrad, Arasan
Ridall -Zinc®, Prozap®

Thiram

29

Mocap
Holdem
Ethoprop

Ethoprophos

41

Zinc Phosphide

31

Nemacur

Fenanmiphos

45

Rid- A Bird
Baytex MosquitocideL
Ebaycide
Fiprinil , Fipronil

Confidor , Gaucho ,
Conidor- Winner , Admire

االسم العام
Common name

)23(

Furadan ,Nex, Carbodam,
Carbosip , Chinufur ,
Curaterr
Rozol
Tracking Powder
Rozol Blue
Lorsban, Dursban
Lock-On, Pageant,
Pyrifos, Pyrinex,
Premise Spray
Karate,Icon,Section,Saber
Warrior

Ammo
Cynoff
Cymbush

Ratak Difenacoum
Difenacum Difenacume
Neosorexa PP580
Dimililn , Micromite

42

الملحق رقم ()4
الرسوم
م
4
2
3
1
5
6
2
8
9
41

الوعـــــــــــــــــــــــــــــــــاء
تقديم طلب التسجيل المبدئي
تسااااجيل مبيااااد لكاااال فئااااة محصااااولي أو فااااة
مستهدفة  /تغيير التسجيل
شهادة التسجيل ( التسجيل النهائي)
إعادة التسجيل
فحص وتحليل المبيدات
فحص وتحليل متبقيات المبيدات
تاارصيص  /تجديااد مزاولااة إسااتيراد وتصاادير
أوتداول المبيدات
تصريح استيراد أو تصدير المبيدات
تاااارصيص /تجديدمزاولااااة تصاااانيع أو تركيااااب
المبيدات
تصريح االعالن عن المبيدات

()24

فئة الرســم بالريال العماني
011
011
0
011
01
01
0
3
0111
3

الملحق رقم ()2
تصنيف المبيد حسب سميت وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية ( ) WHO
لون
البطاقة

العالمة اإلرشادية

IA

حمراء

جمجمة وعظمتين

IB

حمراء

جمجمة وعظمتين

II

صفراء

عالمة X

III

زرقاء

IV

صضراء

كلمة
التحذير

 (LD5.ملجم/كجم ) من وزن الجسم
السمية الفموية
سائلة
صلبة
 21أو أقل
 5أو أقل

شديد
السمية
سام

51-6

211-24

السمية الجلدية
سائلة
صلبة
 11أو أقل
 41أو أقل
411-44

111-14

ضار

511-54

2111-214

4111-414

1111-114

تحذير

2111-514

3111 -2114

 -4114فأكثر

 -1114فأكثر

تحذير

 - 2114فأكثر

 -3114فأكثر

الملحق رقم ()3
شروط ومواصفات مخزن المستورد والمصدر
 .8نن يكون مرخصا لتخزين المبيدات.
 .6نن يكون وري مكران يسرهل وصرول كاورة ننرواا آليرات النقرل إليره بمرا ويهرا عربرات إ فراء
الحريق .
 .4نن يكررون ورري موقررع بعيررد عررن المسرراكن والمرردارس وحظررائر الماشررية ومخررازن األعررالف
والمواد الغذائية وعن مصادر المياه بمساوة ال تقل عن مائتي متر من كاوة االتجاهات.
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 .6نن ال تقل مساحته عن ال ين مترا مربعا ،ونن يكون جيد التهوية وقليل الر وبرة وتتروور
ويه اإلنارن الطبيعية الكاوية ووتحات عاليرة وري الجردران ومقفلرة بشربا حمايرة مرن الحديرد
ونن يكون مقفال بإحكام .
 .9نن تكون نرعيته من مواد غير منفذن للماء وال تتشقق بسهولة .
 .4نن يتوور ويه مصدر مياه مع مغسلة متصلة بشبكة الصرف الصحي نو بحفررن امتصاصرية
نو ووق الضواب البيشية المحلية.
 .4نن يترروا ور ويرره وسرررائل إ فرراء الحريررق التررري تحررددها السررلطات المختصرررة وكررذلا مرررواد
اإلسعاوات األولية مع اإلرشادات الواعحة لكيفية استعمالهما.
 .1نن يكررون مقسررم بقوا ررع تفصررل المبيرردات السررائلة عررن المبيرردات الجاوررة ونن يكررون ويرره
ممرات تمكن من التنقل داخله بسهولة ويسر.
 .5نن يخصص ويه مكان منفصل ومقفل لتخزين المبيدات مقيدن االستعمال.
 .80نن يتررروور ويررره معررردات األمررران الضررررورية كالكمامرررات و األقنعرررة الواقيرررة لحمايرررة الوجررره
والعيون وقفازات ونحذية مناسبة ومالبس خارجية واقيه .
 .88نن يترروور ويرره لوحررات إرشررادية مثبتررة ورري مكرران بررارز يسررهل رؤيتهررا تحمررل عبررارات
وصور تحذيرية مثل -مبيدات خطرن وسامة -ممنوا التدخين واألكل والشرب .
 .86نن ت توور ويه المعدات التي تمكن مرن معالجرة حراالت انسركاب نو تسررب المبيردات مرن
عبواتها بشكل آمن .
 .84نن يتوور ويه نجهزن تكييف.

ملحق رقم ( ) 1
البيانات المطلوبة للحصول على تصريح االستيراد والتصدير
 .8االسم التجاري للمبيد المراد استيراده ونسبة المادن (المرواد) الفعالرة
وتركيزها وصورن المستحضر (هيشته).
 .6رقم تسجيل المبيد.و نسم صاحئ التسجيل وبلد المنشأ.
 .4الكمية المراد استيرادها نو تصديرها بالوزن وبالحجم.
 .6نوا التعبشة.
 .9وسيلة الشحن ومنفذ الدخول نو الخروا.
 .4اسم المصدر نو المستورد وعنوانهما.
 .4اسم الجهة المستورد منها نو المصدر إليها وعنوانها.
 .1نسخة من ترخيص االستيراد.
 .5خررتم وتوقيررع مسررجل المبيررد نو نسررخة مكتوبررة مررن مواوقررة مسررجل
المبيد إذا كان المستورد غير مسجل المبيد االصلي.
-80نية بيانات نخر تطلبها السلطة المختصة.
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الملحق رقم ( )5
شروط محل ( معرض) ومخزن تداول المبيدات
أوال :شروط ومواصفات محل تداول المبيدات:
-8نن يكررون المحررل ورري مكرران محمرري مررن األمطررار والريرراح ومررن تسرررب الر وبررة
والميان.
 -6نن يكون جيد التهوية واإلعاءن وتتوور ويه نجهزن شف هواء مناسبة
-4نن يحتوي على رووف عرض مناسبة بعيدن عن نشعة الشمس المباشرن.
-6نن يتوور ويه صندوق لإلسعاوات األولية.
- 9نن يتوور ويه خزانة منفصلة ومقفلة لتخزين المبيدات مقيدن االستعمال.
-4نن تتوور ويه المواد والمعدات الالزمة لمعالجة التسربات .
 -4نن تترررروور ويرررره دورن ميرررراه مناسرررربة متصررررلة بالصرررررف الصررررحي نو بحفرررررن
امتصاصية
-1نن تتوور ويه نجهزن السالمة العامة كالمالبس الواقية وكمامات التنفس و فايات
الحريق.
-5نن يكررون متصرررال برره مخرررزن مالئرررم لتخررزين المبيررردات ويجرروز نن يكرررون هرررذا
المخزن بناء منفصل نو مجاور للمحرل نو المعررض ونن تترواور ويره الشررو
المنصوص عليها وي البند انيا.
-80نن يتم عرض المبيدات بشكل منفصل عن بقية المستلزمات الزراعية.
ثانيا :شروط ومواصفات مخزن المبيدات (محالت بيع وتداول المبيدات)
 .4تواور الشررو والمتطلبرات المنصروص عليهرا وري الفقررات )1 ،4 ،6 ،8
من البند نوال شريطة نن يتم تخزين المبيدات ويه بشكل يسهل الوصرول إليهرا
ونن يتم وصل المبيدات السائلة عن المبيدات الصلبة(المساحيق).
 .6نن يكون مرخص لتخزين المبيدات من الجهات ذات العالقة.
 .4نن يكون م منا عد دخول األشخاص إال من األبواب المخصصة لذلا .
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 .6تثبيرررت عالمرررة تحررررذير علرررى البررراب الخررررارجي نو بوابرررة المخرررزن ترررردل
على نن المكان يحتو على مواد خطرن وسامة.
 .9حماية مصادر وشبكات ومياه الشرب من تسرب المبيدات .
 .4القررردرن علرررى احترررواء ني تسررررب لمركرررزات المبيرررد عرررمن حررردود مكررران
التخزين .
 .4وررري حالرررة وجرررود عبررروات نو حاويرررات مبيرررد متضرررررن يرررتم إغالقهرررا نو
إعرررررادن تعبشتهرررررا بطريقرررررة يمكرررررن الرررررتحكم ويهرررررا برررررالروائأ نو األبخررررررن
المتصاعدن.
 .1ترصرررررف نرعرررررية المخرررررزن بمرررررادن ال تمرررررتص المبيررررردات المنسررررركبة نو
المتسربة.
 .5يجررررررئ نن تكررررررون الوسررررررائل األمنيررررررة (نسررررررطوانات إ فرررررراء الحريررررررق
ومصرررادر وخررررا يم الميررراه ونبرررواب الطررروار ) وكرررذلا نرقرررام هواترررف
نجهررررررزن الطرررررروار ء بالمستشررررررفيات والرررررردواا المرررررردني (المطررررررراوىء)
متوورن ومن السهل الوصول إليها واستخدامها.
ن
.80
ن يكرررون لاشرررخاص المسررر ولين عرررن تخرررزين المبيررردات درايرررة بطررررق
تنظيررررررف ني انسرررررركاب نو تسرررررررب للميرررررراه بررررررالمخزن وكررررررذلا رررررررق
التعامل مع الحرائق نو تصاعد األبخرن التي قد تحدث.
ت
.88
وور المالبس واألقنعة الواقية للعاملين بالمخزن .

الملحق رقم ()6
البيانات والمستندات المطلوبة للحصول على تصريح استيراد المادة الفعالة:
 - 8اسم المادن الفعالة وتركيزها.
 - 6اسم المبيد الداخلة وي تركيبه المادن الفعالة ورقم التسجيل واسرم الشرركة
المسجلة للمبيد ومدن صالحية التسجيل.
()28

 - 4كمية المادن الفعالة (الخام) المراد استيرادها.
 - 6وسيلة النقل ومنفذ الدخول.
 - 9اسم وعنوان المستورد (المتقدم للتصريأ).
 - 4اسم وعنوان المنتج األصلي وي بلد المنشأ.
 - 4شهادن عمان الجودن من الشركة األصلية المنتجة للمادن الفعاله (الخام).
 - 1نسخة من شهادن تسجيل المبيدات وتصنيعه وي السلطنة.
 - 5رسالة تخويل من الشركة المسجلة للمبيد وي السلطنة إذا كان المسرتورد
غير الشركة المسجلة له.
 - 80نسخة من ترخيص التصنيع.
 - 88نية مستندات نو معلومات نخر تطلبها السلطة المختصة.

الملحق رقم () 2
البيانات والمستندات المطلوبة للحصول
على ترصيص تصنيع أو تركيب المبيدات
 .8قائمة المبيدات المراد تصنيعها مع الو ائق ذات العالقة:
ن-اسم المبيد :االسم الشرائع،اإلسرم التجراري  ،االسرم الكيميرائي ،مجموعرة المبيردات التري ينتمري
إليها.
ب -رقم التسجيل ونسم مسجل المبيدات (مالا التسجيل).
ا-نوا المبيرد :مبيرد حشرري ،مبيرد وطرري ،مبيرد بكتيرري ،مبيرد قروارض ،مبيرد نعشراب ،مبيرد
عناكئ.......الخ.
د-إسم المادن (المواد) الفعالة ونسبتها.
هررررـ-تركيبررررة المبيررررد :صررررورن مستحضررررر المبيررررد( مسررررحوق ،مسررررحوق قابررررل للبلررررل ،غرررراز،
حبيبات....الخ.
و-حجم ووزن العبون الصاوي :كيلوجرام ،لتر ،نو نجزاء منها.
ز-تصنيف  WHOللمبيد.
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ح-رسم تخطيطي لعملية إنتاا كل مبيد سيصرنع مرن المرواد االوليرة الرى المنرتج النهرائي ويجرئ
توعرريأ الظررروف الرئيسررية إعرراوة إلررى مرردخالت ااإلنترراا ودرجررات الحرررارن و مرردن كررل
مرحلة ...الخ .اعاوة إلى العوامل المساعدن والمضاوات.
مواوقرة مكتوبرة مررن المسرجل األصررلي للتصرنيع إذا كران مقرردم لرئ ترررخيص تصرنيع المبيرردغير المسجل األصلي.
 .6اسم وعنوان المصنع.
 .4اسم وعنوان مقدم الطلئ (مالا المصنع)
 .6صورن من السجل التجاري ساري المفعول.
 .9صورن من شهادن االنتساب لغروة تجارن وصناعة عمان.
 .4اسم مدير المصنع و المستندات الكاملة لم هالته وهي:
ن-نسخة نصلية من عقد عمل مدير المصنع الذي يعمل لطالئ الترخيص.
ب-نسخة من م هالتره العلميرة ويجرئ ات تكرون مر هالت مردير المصرنع او خبيرر المبيردات
التقل عن البكالوريوس وي الكيمياء نو المبيدات نو وقاية النبات على التوالي.
ا-السيرن الذاتية.
هـ-المستندات الشخصية الثبوتيه .
و-مخط ر لجميررع الخطررو االنتاجيررة للمصررنع وتشررمل التركيررئ و التعبشررة وغررازات المررواد
األولية و مخازنن المنتج النهائي...الخ.
-4وجود موقع للمصنع مواوق عليه من الجهات ذات العالقة ومسرتوف للشررو والمواصرفات
اآلتية:
أوال :الشروط والمواصفات العامة:
 .8نن يكون الموقع مواوق عليه من قبل الجهات ذات العالقة .
 .6نن يتوور حرول مبراني المصرنع مسراحات إعراوية تسرمأ بوصرول آليرات الردواا المردني
إليهررا ورري حرراالت الطرروار وعلررى نن ي خررذ بعررين االعتبررار التطررور و التوسررع المتوقررع
للمصنع وي المستقبل.
 .4إذا كان المصنع يقع خارا المدن الصناعية ويجئ نن تكون مبانيه مفصولة عرن األبنيرة
المجاورن لها بسور إسمنتي ال يقل ارتفاعره عرن متررين وبره بوابرات مناسربة تمكرن مرن
تسهيل الحركة ن ناء حاالت الطوار
 .6نن تترروا ور ورري المصررنع صررالة خاصررة لتجهيررز المكونررات األوليررة ويجررئ نن ال تكررون
منفصلة تماما عن صالة التصنيع .
 .9نن تتواور وي المصنع صالة خاصة للتصنيع و تعبشة المنتج النهائي.
 .4نن تكررون األبنيررة المسررتخدمة ورري األعمررال اإلداريررة و المكتبيررة منفصررلة عررن صرراالت
اإلنتاا و مستودعات المواد األولية ومستودعات المواد المنتجة.
 .4نن تترروا ور ورري المصررنع مسررتودعات خاصررة لتخررزين المررواد األوليررة و عبرروات المنررتج
النهرررائي ومسرررتودعات نخرررر لتخرررزين المرررواد المنتجرررة ومسرررتودعات خاصرررة لتخرررزين
اسرطوانات و خزانررات الغراز ووقررا للشرررو والمواصرفات المنصرروص عليهرا ورري البنررد
الثررا مررن هررذه المواصررفات (ندنرراه) مررع األخررذ بعررين االعتبررار االشررترا ات الترري تحررددها
الجهات ذات العالقة.
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 .1نن يتواور وي المصرنع مختبرر نو مختبررات وورق الشررو المنصروص عليهرا وري البنرد
رابعا.

 .5نن يتوور وي المصنع نماكن مناسبة لالغتسال عند الطوار بما يتناسرئ وعردد العمرال
وي المصنع.
نن يتوور وري المصرنع صرالة خاصرة السرتراحة العمرال منفصرلة وصرال كرامال
.80
عن صاالت اإلنتاا و العمل وجيدن التهوية و اإلنارن .
نن توعررع لوحررة علررى مرردخل الصررالة تمنررع دخررول النسرراء الحوامررل واأل فررال
.88
إليها.
نن تكرون المرواد المسرتخدمة وري البنراء مقاومرة للحريرق و نن تكرون جردران البنرراء
.86
الداخلية سهلة التنظيف وناعمة الملمس ومصممة بمرا يمكرن مرن حجرئ اللهرئ و مقاومرة
للتأكسد نو التآكل.
نن تكررون مسرراحة و حجررم صرراالت اإلنترراا و العمررل متناسرربة مررع عرردد وحجررم
.84
الماكينات و نن ال يقل ارتفاا البناء الخاص بصاالت اإلنتاا عن ستة نمتار.
نن تكون األبواب الم دية إلى صاالت اإلنتراا مقاومرة للحريرق وذاتيرة اإلغرالق و
.86
متحركة باالتجاهين و غير منفذن للدخان.
نن يكررون البنرراء مررزودا بخطررو مجرراري ووسررائل تصررريف الفضررالت بطرررق
.89
صررحية علررى نن تكررون مصررارف الفضررالت الصررحية مفصررولة عررن مصررارف الفضررالت
الناتجة عن عملية التصنيع.
نن تكون نرعيات المصنع خالية من الندبات والتشققات سهلة التنظيف ومصرممة
.84
بميل مقداره نصف سنتمتر لكل متر نحو مصارف الفضالت اإلنتاجية.
نن يكررون السررقف مررن النرروا الررواقي مررن ميرراه األمطررار ونشررعة الشررمس و سررهل
.84
التنظيف.
نن تكررون خطررو اإلنترراا مفصررولة عررن بعضررها الرربع وصررال كررامال وخاصررة
.81
خطو ننتاا مبيدات األعشاب حي نن خطو تعبشتها يجئ ان تكون مخصصة إلنتاجهرا
وق و ال يجوز استخدامها النتاا نو تعبشة مبيدات نخر .
نن تتوور التجهيزات الالزمة وي صاالت اإلنتراا والمسرتودعات التري تمكرن مرن
.85
السيطرن على تسربات المواد الكيماوية نو انسكابها نو معالجتها بشكل آمن.
بعد االنتهاء من إنتاا عدن دوعات لمبيد ما بجئ تنظيرف خر االنتراا مرن متبقيرات
.60
المبيرررد والرواسرررئ واألوسرررا بشررركل كامرررل .هرررذه ممارسرررة نساسرررية رئيسرررية لمنرررع تلررروث
المنتجات  ،يجئ نن تتركز تحاليل النوعية علرى نول دوعرة إنتراا علرى تشرخيص متبقيرات
المبيد الذي وعع سابقا وي نفس الخ ااإلنتاجي.
.68

نن تكون المنتجات ووق معايير .ISO
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يجررئ نن يكررون المصررنع مهيررأ للحررراالت الطارئررة كحرراالت الحريررق نو انسررركاب
.66
المبيدات نو تسمم العمرال...الرخ  ،وذلرا بتجهيرزه بمسرتلزمات اإلنقراذ الطارئرة مثرل رشراا
الماء ومطاوئ حريق ومستلزمات اإلسعاوات األولية.
ثانيا :شروط ومواصفات التهوية واإلنارة:
 .8نن تتوور وي جميع الغرف و صاالت اإلنتاا التهويرة الكاويرة التري تمكرن مرن حفري درجرة
الحرارن ويها حسئ المواصفات الدولية ونن يكرون ويهرا وتحرات صرغيرن منخفضرة محميرة
تعلوها نواوذ نخر وي مستو نسفل السرقف ووري الجردران المتقابلرة مرع عررورن وجرود
وتحات وي السقف قابلة للفتأ من الجانبين.
 .6نن يررتم تركيررئ نجهررزن شررف مركزيررة لتبررديل الهررواء ذات قرردرن كاويررة بحي ر ال يقررل عرردد
مرات تبديل الهواء عن  86مرن وي الساعة الواحدن ونن يتم تركيئ نجهزن شف موععية
مثبتررة علررى ماكينررات الخلر و التعبشررة ذات قرردرن شررف تكفرري لسررحئ األبخرررن والغررازات
تركيزهرا لمرا دون الحرد المسرموح بره
الناتجة عن عملية الخل والتعبشة وتمكن من خفر
وي البيشة وعلى نن ال تكون هذه األجهزن من النوا الذي يصدر عجيجا نعلى من ()19
ديسيبل نومن النوا الذي يصدر شررا.
 .4نن تترروور ورري الغرررف والصرراالت والمراوررق األخررر اإلنررارن الطبيعيررة و االصررطناعية
الكاوية والمطابقة للمواصفات الدولية لمستو اإلنارن وي بيشة المصنع.
 .6يجئ نن تكون الغروة التي يتم ويها خ اإلنتاا معزولرة جيردا وذات عرغ مرنخف يمنرع
تسرب الغبار خارجها ومتحكم ويها بواسطة بوابة مزدوجة نو نظام آخر متواوق معه.
 .9جميع اجهزن شف الهواء يجئ تجهيزها بواسطة والتر خاصة التتأ ر بالمبيدات.
 .4خ االنتاا يجئ ان يجهز بأنابيئ خاصة لدخول الهواء النقي والبارد وبشكل خراص عنرد
الحاجة لوجود عمال عند خ االنتاا.
ثالثا :شروط ومواصفات المستودعات وأماكن التخزين:
 .8نن تكون المسرتودعات عرمن المواصرفة الدوليرة الخاصرة باالحتيا رات الوقائيرة العامرة
لتخزين المواد الخطرن ونن تكون مبنية حسئ االشترا ات الخاصة بالبناء.
 .6نن تكون مستودعات المواد الخام منفصلة عن مستودعات المرواد المنتجرة ونن تكرون
منفصلة عن قاعة اإلنتاا والمراوق األخر .
.4
.6
.9
.4
.4
.1

نن يخصص قسم خاص لتخزين المواد السائلة منفصل عن قسم تخزين المواد الجاوة.
نن يتواور وي المستودعات التهوية الطبيعية و االصطناعية وبما يتناسئ مع حجمها
و بيعة المواد المخزنة ويها.
نن تتواور داخل المستودعات ممرات كاوية تمكن من سهولة الحركة داخلها.
نن تكون المستودعات مزوده بمعردات مكاوحرة الحريرق ووقرا لمرا تقررره الجهرات ذات
العالقة.
نن يخصص وي المستودعات غرف خاصة لتخزين المواد الخطرن منفصرلة نهائيرا عرن
مخازن المواد األخر .
نن تكون ساحات التخزين المكشووة محمية بمظالت واقية مناسبة .
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 .5نن يتررواور ورري المسررتودعات رورروف لتخررزين المررواد تتناسررئ و بيعررة ونرروا وحجررم
العبرروات الترري سرريتم تخزينهررا عليهررا علررى نن يوعررع علررى هررذه الرورروف عالمررات
إرشادية تبين خواص المادن المخزنة عليها.
 .80نن ال يزيد ارتفاا العبوات المخزنة داخل المستودعات على ال ة وابق.
 .88إذا كان للمستودا نواوذ يجئ نن تكون على ارتفاا عال ومحمية بحراجز معردني يمنرع
دخول نشخاص غير مصرح لهم بالدخول.
 .86نن يوعع ووق خزانات المرواد األوليرة خرارا بنراء المصرنع مظرالت واقيرة ومرشرات
ماء وان ال تقل المساوة بينها وبين نقرب بنراء عرن عشررن نمترار وان يكرون كرل خرزان
منها محا بحوض مناسئ يتسع الحتواء ما مقداره  %80من سعته وي حالة التسرب.
رابعا :الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوافر في مختبرات المصنع :
 .8نن يكون مبنى مختبر السيطرن النوعية مستقال عن باقي نقسام المصنع.
 .6نن يجهررز المختبررر برراألجهزن ونخصررائيي التحليررل الكيميررائي المرر هلين إلجررراء التحاليررل
النوعية على المبيدات المنتجرة وخاصرة التحلريالت الفيزيائيرة والكيميائيرة ومراقبرة تطابقهرا
مع المواصفات التي ذكرت وي و ائق التسجيل .
 .4نن تحفي ج ميع نتائج التحليل وي سجل حفي النتائج لمدن التقل عرن مردن الفعاليرة ( Shelf
 )lifeلكل مبيد بعد إنتاجه.
 .6نخذ عينات من كل دوعة إنتاجية وتحفي وري ظرروف جيردن إلجرراء اختبرارات إعراوية عرن
وترن الفعالية (.)Period of Shelf life
 .9نن يكون المختبر محكم الجدران وجيد التهوية لمنع التلوث.
 .4يجررئ نن يجهررز المختبررر بمسررتلزمات إنقرراذ للطرروار مثررل رشرراا المرراء ومطرراوئ
حريق ومستلزمات اإلسعاوات األولية.
صامسا :الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوافر في اآلالت والمعدات المساتخدمة فاي
المصنع:
 .8نن تراعى كاوة الشرو المنصوص عليها وي تشريعات الوقاية والسالمة الصادرن
من الجهات ذات العالقة.
 .6نن تعمل بشكل آلي (نوتوماتيكي) قدر المستطاا.
 .4نن يكون جهاز الخل مصنوعا من مادن غير قابلة للصدن والتآكل ومحكرم اإلغرالق
ن ناء عملية الخل و نن يكون محا ا بمنصة واقية محمية اذا كان ارتفاعه يزيد على
متر ونصف لتساعد وي عملية التعبشة و خدمة الجهاز.
 .6نن يكون جهاز التعبشة مصنوعا من مواد غير قابلة للصدن و التآكل وال يسمأ بأي
تسرب منه ن ناء عملية التعبشة و مزودا بعداد يبين كمية المواد المعبشة ويره وان ترتم
تغذيته من خزان التزويد بشكل آلي من ناحية المبدن.
 .9نن يكون مزودا بجهاز وحص التسرب للعبوات المضغو ة (االيروسول).
سادسا :الشاروط والمواصافات التاي يجاب أن تراعاى فاي عملياة الاتخلص مان الفضاالت
الصناعية:
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 .8نن يتوور وي موقع المصنع حفرن محمية وغير ناورذن ومنفصرلة عرن حفررن الفضرالت
الصحية لتجميع الفضالت السائلة الناتجة عن عمليات التصنيع نو الشطف و التنظيف
نو االنسكاب و التسرب.
 .6نن يررتم معالجررة الفضررالت السررائلة الصررناعية بطرررق المعالجررة المناسرربة حسررئ نوعيررة
المبيد و التركيئ الكيميائي لهذه الفضالت وي الحفرن غير الناوذن نو من خالل وحدن
المعالجرررة الخاصرررة وذلرررا قبرررل تصرررريفها للمجررراري العامرررة نو نقلهرررا إلرررى األمررراكن
المخصصة من قبل الجهات ذات العالقة بحماية البيشة .
 .4جمررع الفضررالت الصررلبة غيررر الضررارن بأكيرراس وحاويررات خاصررة يررتم الررتخلص منهررا
يوميا ،نما الفضالت الصلبة التي تحتوي على مواد عارن ويرتم وصرلها و وعرعها وري
حاويات خاصة تنقل ويما بعد بوسائل آمنة إلرى نمراكن محرددن للرتخلص مرن الفضرالت
يتم تحديدها من قبل الجهات ذات العالقة.
 .6نن يتم تفريغ العبوات المعدنية جيدا من المرواد األوليرة ونن تغسرل بالمرذيبات المناسربة
ومن م بالماء والصابون الث مرات على نن ال تقل كمية المياه المسرتخدمة وري كرل
غسلة عن ما نسبته  %60من حجم العبوات مع الحرص علرى تفريرغ العبرون جيردا بعرد كرل
غسله و تصريف مياه الغسيل إلى الحفرن المخصصة نو إلرى محطرة المعالجرة ويمنرع اعرادن
استخدام هرذه العبروات ألي نغرراض نخرر كحفري األغذيرة البشررية واألعرالف الحيوانيرة و
األدوية والمياه.

 .9الرررتخلص مرررن األوعيرررة البالسرررتيكية الفارغرررة  -بعرررد معالجتهرررا بالغسرررل وتقطيعهرررا
ووععها وي حاويات وارغة مغطان  -وي األماكن المعتمدن للنفايات الخطرن.
 .4نن يتم تخرزين األكيراس و العبروات الورقيرة وري حاويرات وارغرة و مغطران بإحكرام و
التخلص منها ويما بعد وي المواقع المعتمردن مرن الجهرات ذات العالقرة نو حرقهرا وري
المرادم المناسبة للنفايات الخطرن إن وجدت.
 .4قررئ عبرروات االيروسرروالت و تفريغهررا مررن المبيررد و مرهررا علررى عمررق  4متررر ورري
األمررراكن المعتمررردن مرررن قبرررل الجهرررات ذات العالقرررة نوإعادتهرررا للمصررردر نو إلعرررادن
استخدامها.
 .1جمرررع المرررذيبات العضررروية المسرررتهلكة و الملو رررة بالمبيررردات نتيجرررة لعمليرررات غسررريل
األجهزن والعبروات وري حاويرات مالئمرة لحرين معالجتهرا نو البرت بالطريقرة المناسربة
للتخلص منها ووقا لما تحدده الجهات ذات العالقة.
 .5معالجة نبخرن المبيدات واألتربة التي تتجمع وري ننظمرة الشرف نو الناتجرة عرن االنسركابات
الجاوة ووقا لنوعية المواد الفعالة وبالطرق المناسبة لمعالجتها و التخلص منها.

 .80يلترزم العمررال بغسررل مالبررس العمررل عرمن منطقررة المصررنع ونن يررتم تصررريف ميرراه
الغسيل إلى الحفرن الخاصة بمياه التصنيع نو إلى وحدن المعالجة إن وجدت إعاوة
إلى االلتزام بالتخلص من مالبس العمل التالفة ووقا للفقرن (.)4
 .88يحظررر رررح المبيرردات بأنواعهررا ورري نمرراكن النفايررات المكشررووة نو ورري البيشررة المجرراورن
للسرريول والوديرران نو الشرروا ىء البحريررة كمررا يحظررر اسررتعمال ريقررة الحرررق المفترروح
لنفايررات المبيرردات وكررذلا رررح نو تصررريف الفضررالت السررائلة إلررى الحفررر االمتصاصررية
المنفذن ما عدا المحارق ذات الكفاءن الفائقة و المصرح بها من قبل الجهات ذات العالقة.

()34

 .86مراقبررة االنبعا ررات الغازيررة و األبخرررن المتصرراعدن مررن المصررنع إلررى الهررواء الخررارجي
المحرري وتركيرررئ وحررردن معالجرررة مناسررربة علررى مخرررارا االنبعا رررات لمنرررع تلررروث البيشرررة
الخارجية.

سااابعا :معاادات الوقايااة الشخصااية ومسااتلزمات اإلسااعافات األوليااة التااي يجااب توافرهااا
وهي:
 .8مالبس عمل واقية و مناسبة
 .6نغطية قماشية لتغطية الرنس ونظارات واقية .
 .4نجهزن تنفس كاملة وكمامات مزودن بمصفيات خاصة بالمبيردات و المرواد الكيماويرة
على نن تكون قابلة للتغيير.
 .6قفازات مطا ية نو بالستيكية مناسبة من النوا الطويل تغطي األيدي والساعدين.
 .9نحذية عمل مصنوعة من مادن مناسبة لالستخدام وي مصانع المبيدات.
 .4صندوق إسعاوات نوليرة وري كرل مبنرى نو صرالة منفصرلة يحتروي علرى كاورة المرواد
الالزمة لإلسعاوات األولية العامة والخاصة بالمبيدات.
 .4الوسائل الخاصة بغسل العيون عند تعرعها لحادث تلوث.
 .1دليررل مطبرروا باشررترا ات التعامررل السررليم مررع المررواد األوليررة ومنتجاتهررا وبيانررات
السررالمة  MSDSو يجررئ ان تكررون مترروورن لكاوررة المرروظفين كمررا يجررئ ترردريبهم
على كيفية التعامل مرع هرذه المرواد كمرا يجرئ تعليرق لوحرات تحذيريرة تتضرمن هرذه
االشترا ات تعلق وي نماكن بارزه داخل الغرف وصاالت اإلنتاا .
 .5القيام بفحص بي دوري لوظائف الكبد للعمال بالمصنع ،نمرا اذا كران المصرنع
ينتج المبيدات المثبطة ألنزيم الكولن نستريز يجئ التأكد من مستو التثبي وي
الدم عمن المستو الطبيعي.

الملحق رقم () 8
طرق التخلص من العبوات الفارغة
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وررري جميرررع األحررروال يمنرررع منعرررا باترررا إعرررادن اسرررتخدام عبررروات المبيررردات
الفارغة ألي غرض كان مع مراعان اآلتي:
 .8يجررررئ غسررررل عبرررروات مستحضرررررات المبيرررردات السررررائلة ررررالث
مررررات بالمررراء والصرررابون نو المرررذيبات العضررروية واوراغهرررا وررري
خزان الرا م تثقئ العبون من جهتين على األقل.
 .6عبرررروات المستحضرررررات الصررررلبة يررررتم إوررررراي جميررررع محتوياتهررررا
ورررري خررررزان الرررررا قرررردر المسررررتطاا ررررم تفررررتأ نهررررايتي العبررررون
لضمان إزالة كل متبقيات المبيد ومتسع إعادن استخدامها.
 .4يرررررتم التأكرررررد مرررررن إورررررراي عبررررروات االيروسرررررول المعدنيرررررة مرررررن
محتوياتهرررررا بشررررركل كامرررررل وررررري مكررررران مناسرررررئ الرررررى ان ينتهررررري
الضغ داخل العبون.
 .6التثقئ عبوات االيروسول المعدنية.
يرررتم الرررتخلص مرررن جميرررع عبررروات المبيررردات وررري المواقرررع التررري تحرررددها
الجهة المختصة بعيدا عن مصادر المياه نو مياه الصرف الصحي.
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