قرار بدل الخدمات الزراعية وتعديالته رقم 9/ز لسنة 5102
صادر بموجب المادة  66من قانون الزراعة وتعديالته رقم  01لسنة 5102

المادة 0
يسمى ىذا القرار ( قرار بدل الخدمات الزراعية لسنة  ) 5102ويعمل بو اعتبا ار من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 5
مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم ( )01لسنة  5102يكون

لمعبارات والكممات التالية المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم تدل القرينة عمى غير ذلك:
الو ازرة

 :و ازرة الزراعة.

الوزير

 :وزير الزراعة.

البدل

:

الخدمات

:

الحجر
البيطري
الحجر
النباتي
الفحص
المخبري
التطيير

المبالغ المالية التي تستوفييا الو ازرة لقاء الخدمات التي تقدميا والمنصوص
عمييا في ىذا القرار.
األعمال واإلجراءات التي تقوم بيا الو ازرة وتنفذىا وفقا لمتعميمات الصادرة

بموجب قانون الزراعة.

وضع الحيوانات الحية أو المنتجات الحيوانية المستوردة أو المصدرة أو الواردة

 :لممناطق الحرة بعد معاينتيا تحت المراقبة الصحية لممدة التي تحددىا تعميمات
الحجر البيطري لمتأكد من سالمتيا الصحية وخموىا من اآلفات واألوبئة.
:
:

وضع النباتات والمنتجات النباتية المستوردة أو المصدرة أو الواردة لممناطق
الحرة تحت المراقبة الصحية لمتأكد من خموىا من اآلفات واألوبئة.
الفحص الذي يتم عمى عينات ممثمة إلرسالية أي من المنتجات الزراعية
ومدخالت اإلنتاج الزراعي مخبريا وفق إجراءات معتمدة عمميا.

 :تعقيم المحاجر البيطرية ووسائط النقل المخصصة لنقل الحيوانات الحية

المستوردة أو المصدرة.
 :تعقيم النباتات والمنتجات النباتية وأي مواد أخرى لمقضاء عمى ما بيا من آفات.

التبخير

المادة 1
تستوفي الو ازرة عن إجراء الفحص الصحي الظاىري لمحيوانات الحية وخاليا النحل المارة عبر
أراضي المممكة (الترانزيت) أو الواردة لممناطق الحرة البدل المعين تاليا عن كل حيوان أو خمية

من اإلرسالية:

الرقم نوع الحيوان المشمول بخدمة المعاينة

البدل (بالفمس)

0

الفصيمة البقرية أو الخيمية أو اإلبل أو الخنازير

خمسون

5

الضأن أو المعز أو الغزالن

ثالثون

1

القطط أو الكالب

ثالثون

4

الحيوانات البرية أو البرمائية

مائة

2

الطيور البرية أو طيور الزينة

عشرون

6

الدواجن عمر ستة أسابيع فأكثر

عشرة

7

الدواجن التي يقل عمرىا عن ستة أسابيع

خمسة

8

طرود أو ممكات النحل

مائة لكل طرد أو ممكة

9

األحياء المائية وأسماك الزينة

ثالثة  /سمكة

01

أسماك ناضجة لمتربية واإلكثار

عشرة لكل مائة

00

فراخ وبيض أسماك لمتربية

خمسة لكل مائة

المادة 4
أ .تستوفي الو ازرة عن إجراء الفحص الصحي الظاىري ألي حيوان حي أو خمية نحل من

أي إرسالية مستوردة أو مصدرة وعن أي من المواشي التي يتم ذبحيا في المناطق الحرة  -وفق

التعميمات والق اررات الصادرة بيذا الشأن البدل المبين إزاء كل منيا:
نوع الحيوان المشمول بخدمة المعاينة

الرقم

البدل (بالفمس)

0

الفصيمة البقرية أو الخيمية أو اإلبل أو الخنازير

مائتان وخمسون

5

الضأن أو المعز أو الغزالن

خمسون

1

الضأن أو المعز لإلرسالية المصدرة أردنية المنشأ

خمسة عشر

4

القطط أو الكالب

مائة

2

الحيوانات البرية أو البرمائية

أربعمائة

6

الطيور البرية أو طيور الزينة

عشرون

7

الدواجن عمر ستة أسابيع فأكثر

عشرة

8

الدواجن التي يقل عمرىا عن ستة أسابيع

خمسة

9

طرود أو ممكات النحل

مائتان لكل طرد أو ممكة

01

األحياء المائية وأسماك الزينة

ثالثة  /سمكة

00

أسماك ناضجة لمتربية واإلكثار

عشرة لكل مائة

05

فراخ أسماك لمتربية واإلكثار

خمسة لكل مائة

ب .ال يشمل البدل المحدد في الفقرة (أ) من ىذه المادة بدل إجراء الفحوصات المخبرية عمى أن
يتحمل ذوو العالقة ثمن العالجات والمقاحات التي تعالج أو تحصن بيا حيواناتيم وحسب حالتيا

الصحية.

المادة 2
أ .تستوفي الو ازرة عن إجراء الحجر البيطري عمى أي حيوان حي أو خمية نحل من أي إرسالية

مستوردة أو مصدرة أو مخزنة في المناطق الحرة ولممدة التي تحددىا تعميمات الحجر البيطري
الصادرة عن الوزير ليذه الغاية البدل المبين إزاء كل منيا :
الر

قم

نوع الحيوان المشمول بخدمة الحجر

(البدل في المحجر

الحكومي)

(البدل في المحجر

الخاص)

((بالفمس)
0

الفصيمة البقرية والخيمية واإلبل

(بالفمس )

أربعمائة

مائتا

مائة

خمسون

خمسة وعشرون

اثنا عشر

4

القطط أو الكالب

مائتا

مائة

2

الحيوانات البرية أو البرمائية

أربعمائة

مائتان

6

الطيور البرية أو طيور الزينة

عشرون

عشرة

7

الدواجن عمر ستة أسابيع فأكثر

عشرة

خمسة

خمسة

فمسان

5
1

8

والخنازير

الضأن والمعز والغزالن
الضأن أو المعز لإلرسالية المصدرة

أردنية المنشأ

الدواجن التي يقل عمرىا عن ستة

أسابيع

9

طرود أو ممكات النحل

01

األحياء المائية وأسماك الزينة

00

أسماك ناضجة لمتربية واإلكثار

05

فراخ أسماك لمتربية واإلكثار

عشرون لكل طرد أو

ممكة

عشرة لكل طرد ممكة

فمسان /سمكة

فمس واحد  /سمكة

عشرون لكل مائة

عشرة  /لكل مائة

سمكة

عشرة لكل مائة سمكة

سمكة

خمسة لكل مائة

سمكة

ب .يضاعف البدل المقرر في الفقرة (أ) من ىذه المادة إذا استوجبت الحالة الصحية ألي حيوان
أو خمية نحل استمرار الحجر عمييا مدة تزيد عمى المدة المحددة في التعميمات.

ج .يشمل البدل المحدد في ىذه المادة الفحوص المخبرية التي تجرييا الو ازرة عمى العينات

العشوائية منيا وال تشمل أثمان العالجات أو المقاحات التي تستعمل ألي منيا.

المادة 6
تستوفي الو ازرة يوميا عن سقاية أي من الحيوانات التي يتم الحجر عمييا في المحاجر البيطرية

الحكومية البدل المبين تاليا ما لم يقم صاحب العالقة بتوفير الماء وتقديمو عمى نفقتو.
نوع الحيوان المشمول بخدمة السقاية

البدل(بالفمس)

األبقار أو الخيول أو اإلبل أو الحيوانات األخرى الكبيرة

مائة وخمسون

األغنام أو المعز أو الحيوانات الصغيرة األخرى

خمسة عشر

المادة 7
تستوفي الو ازرة عن اإلشراف عمى تطيير أي واسطة نقل مخصصة لنقل الحيوانات الحية
المستوردة أو المصدرة أو الواردة لممناطق الحرة البدل المبين إزاء كل منيا وال يشمل البدل المبين

أدناه أثمان المواد المطيرة وأجيزة التطيير واأليدي العاممة التي يجب عمى صاحب اإلرسالية
توفيرىا.
نوع واسطة النقل المشمولة بخدمة التطهير

البدل

واسطة النقل التي تحمل أقل من ألف رأس

أربعة دنانير

واسطة النقل التي تحمل من ألف إلى عشرة آالف

ثمانية دنانير

واسطة النقل التي تحمل من عشرة آالف وواحد إلى ثالثين ألف رأس

اثنا عشر دينا ار

واسطة النقل التي تحمل من ثالثين ألف رأس وواحد إلى خمسين ألف

رأس

واسطة النقل التي تحمل أكثر من خمسين ألف رأس
الشاحنة أو عربة سكة حديد

ثمانية عشرة دينا ار
أربعة وعشرون
دينا ار

خمسمائة فمس

المادة 8
تستوفي الو ازرة عن اإلشراف عمى تطيير كل متر مربع من المساحة التي أشغمتيا الحيوانات في

المحاجر البيطرية الحكومية وازالة مخمفتيا بعد انتياء مدة الحجر المقررة البدل المبين أدناه عمى
أن ال يشمل ىذا البدل المواد المطيرة واآلليات واأليدي العاممة المستخدمة في عممية التطيير

والتي يتوجب عمى صاحب العالقة توفيرىا.
نوع الحيوانات

البدل( بالفمس )

 .0الحيوانات الكبيرة

عشرة

 .5الحيوانات المتوسطة والصغيرة

خمسة

المادة 9
أ .تستوفي الو ازرة عن إجراء الفحص الصحي الظاىري لممنتجات الحيوانية ومدخالت االنتاج
الحيواني المستوردة أو المصدرة أو الواردة لممناطق الحرة أو الواردة بقصد اإلدخال المؤقت البدل

المبين إزاء كل منيا:

الرقم المنتجات الحيوانية

البدل

.0

المحوم الطازجة أو المبردة بما في ذلك الواردة من المناطق الحرة

ديناران لمطن

.5

المحوم المجمدة أو المعمبة أو المحفوظة بكافة أنواعيا

دينار واحد لمطن

.1

لحوم الدواجن بجميع أشكاليا وأنواعيا

دينار واحد لمطن

.4

محضرات غذائية محفوظة تحتوي منتجا حيوانيا

.2

شوربة المحوم بأنواعيا

دينار واحد لمطن

.6

الحميب السائل أو المكثف أو المجفف وما اشتق منو

دينار واحد لمطن

.7

الشحوم والزيوت الحيوانية

.8

الفراء من أصل حيواني داجن

.9

الفراء من أصل حيواني بري

 .01الصوف أو الوبر أو الريش أو الشعر

دينار واحد
لمطن

دينار واحد

لمطن

خمسة فمسات
لمكغم
عشرون فمسا
لمكغم
دينار واحد لمطن

دينار واحد

 .00الصدف أو المحار أو القرون أو العظام أو الحوافر أو األظالف
.05
.01

لمطن

جمود الحيوانات أو الزواحف اليابسة أو الطرية أو المممحة المدبوغة أو دينار واحد
لمطن

نصف المدبوغة

األسماك ولحوم الزواحف الطازجة أو المجمدة أو المعمبة أو المحفوظة دينار واحد
لمطن

أو بيض األسماك

 .04المصارين المممحة

دينار واحد لمطن

 .02عسل النحل

دينار واحد لمطن

 .06بيض المائدة/لكل مائة بيضة

عشرة فمسات

 .07بيض التفريخ/لكل مائة بيضة

عشرون فمسا

 .08البيض المجفف أو مسحوق البيض

دينار واحد لمطن

 .09المنتجات الحيوانية األخرى التي لم يرد ذكرىا في ىذه الفقرة

دينار واحد لمطن

 .51مدخالت اإلنتاج الحيواني

دينار واحد لمطن

ب .ال يشمل البدل المحدد في الفقرة (أ) من ىذه المادة بدل الفحوص المخبرية عمى عينات
عشوائية من أي من ىذه المنتجات.

ج .يستوفى كامل البدل المحدد عن كسر وحدة الوزن أو وحدة العدد حسب مقتضى الحال.

د .ال يستوفى البدل المقرر في الفقرة (أ) من ىذه المادة عن الحميب المعد لتغذية األطفال وعن

بدائل الحميب المعد لتغذية صغار الحيوانات.

المادة 01
أ .تستوفي الو ازرة عن إجراء الفحص المخبري لمدخالت اإلنتاج الزراعي المذكورة أدناه البدل
المبين إزاء كل منيا:
الرقم نوع مدخالت اإلنتاج الزراعي
.0

المبيدات وعمى النحو التالي:
نسبة المادة الفعالة في المبيد

البدل ( بالدينار )
خمسون
ستون

نسبة المادة الفعالة في مبيد القوارض

خمسون

نسبة المادة الفعالة في مبيدات الديثيوكارباميت

خمسون

فحص التخزين لممبيد

خمسة عشر

تعريف المبيدات المجيولة

أربعون

فحص الصفات الفيزيائية لممبيد /لكل صفة

خمسة عشر

تحديد المذيب لممبيد

عشرة

معدل خروج الرذاذ لممبيد
.5

المخصبات ومنظفات نمو النبات

ثالثون

.1

مواد العمف الخام من أصل حيواني

مائة

.4

اإلضافات العمفية العالجية

ثالثون

.2

العمف المصنع

مائة

.6

األدوية البيطرية

خمسة وسبعون

.7

المستحضرات الحياتية البيطرية

ثالثون

.8

منظفات نمو الحيوان

ثالثون

19

فحص الصفات الفيزيائية لممطير

( )2لكل صفة

.01

تحميل مبيدات لثبات المستحمب

عشرة

.00

فحص البصمة الوراثية

خمسة وعشرون

ب .إذا تم العتبارات فنية إجراء أي فحوصات ألي من ىذه المدخالت أو سواىا لدى جيات
مختصة أخرى يمزم طالب التسجيل بدفع المبالغ التي تتقاضاىا ىذه الجيات إذا زادت عمى البدل

المعين أدناه.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القرار المعدل رقم ز 05/لسنة .5155

المادة 00
أ .تستوفي الو ازرة بدل دراسة الوثائق المتعمقة بتسجيل أي نوع من مدخالت اإلنتاج الزراعي المذكورة

أدناه وفق التعميمات الصادرة بيذا الشأن البدل المبين إزاء كل منيا عمى أن يشمل ذلك بدل إصدار

شيادات التسجيل ويراعى في ذلك ما يمي:

 .0يستوفى من القيمة  %01عند تقديم طمب التسجيل وتكون غير مستردة .

 .5يستوفى المبمغ المتبقي من القيمة حين إصدار شيادة التسجيل إذا رفض التسجيل.
 .1يستوفى ذات البدل كامال عند إعادة التسجيل ونصف القيمة عند تجديد التسجيل.

 .4في حال تم تسجيل مبيد/مخصب /منظم نمو لفترة اقل من خمس سنوات يتم احتساب قيمة بدل

الخدمات لسنة واحدة (قسمة قيمة البدل كامل /خمس سنوات) ويضرب الناتج بعدد سنوات التسجيل.
الر
قم

نوع المدخالت التي تشممها عممية التسجيل

 .0أصناف المحاصيل النباتية ( ما يتقرر تسجيمو فقط )
.5

أصناف الخضار الميجنة ألول مرة ولمدة خمس سنوات تستثنى االصناف
الميجنة المنتجة محميا بحيث تكون مدتيا مفتوحة.

البدل (

بالدينار)

عشرون
مائة

 .1أصناف الخضار غير الميجنة ألول مرة ولمدة خمس سنوات.

خمسون

 .4المخصبات ومنظمات نمو النبات

ثالثون

 .2األدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية المحمية

مائتان

.6

تجديد تسجيل األدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو

الحيوان المحمية

 .7األدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية األجنبية
.8

تجديد تسجيل األدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو

الحيوان األجنبية

 .9العمف من أصل حيواني والعمف المصنع واإلضافات العمفية
.01

تسجيل شركة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية

أو مستحضرات نمو الحيوان

 .00اصدار شيادة تسجيل مبيدات اصمية اضافية

مائة
اربعمائة
مائتان
خمسون
ألف
ثالثون

ب .تستوفي الو ازرة البدل المنصوص عميو أدناه عندما يتم إصدار شيادة تسجيل لممبيدات ألول مرة

لمدة خمس سنوات ويراعى في ذلك ما يمي:

 .0يستوفى من القيمة  %11عند تقديم طمب التسجيل وتكون غير مستردة إذا رفض التسجيل.
 .5يستوفى المبمغ المتبقي من القيمة حين إصدار شيادة التسجيل.

 .1يستوفى ذات البدل كامال عند إعادة التسجيل ونصف القيمة عند تجديد التسجيل.

 .4في حال تم تسجيل مبيد/مخصب /منظم نمو لفترة اقل من خمسة سنوات يتم احتساب قيمة بدل

الخدمات لسنة واحدة (قسمة قيمة البدل كامل /خمس سنوات) ويضرب الناتج بعدد سنوات التسجيل.
الر
قم

البدل (

نوع المدخالت التي تشممها عممية التسجيل

بالدينار)

 .0المبيدات الزراعية او مبيدات القوارض

ثالثمائة

 .5مبيد الصحة العامة

ثالثمائة

 .1معقم التربة

ثالثمائة

 .4الزيت المعدني

ثالثمائة

 .2المادة الالصقة أو الناشرة

ثالثمائة

 .6مبيد حيوي

مائة

 .7عدو حيوي

خمسون

.8

إصدار شيادة تسجيل لممبيدات ألول مرة لممبيدات المصنعة محميا بغض النظر

عن نوع المبيد ولمرة واحدة فقط

ستمائة

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب القرار المعدل

رقم ز 05/لسنة  5155وتم تعديميا بموجب القرار المعدل رقم ز 2/لسنة  5150وتم تعديميا بموجب
القرار المعدل رقم ز 05/لسنة . 5102

تستوفي الو ازرة بدل دراسة الوثائق المتعمقة بتسجيل أي نوع من مدخالت اإلنتاج الزراعي المذكورة

أدناه وفق التعميمات الصادرة بيذا الشأن البدل المبين إزاء كل منيا عمى أن يشمل ذلك بدل إصدار
شيادات التسجيل ويراعى في ذلك ما يمي:

 .0يستوفى من القيمة  %01عند تقديم طمب التسجيل وتكون غير مستردة إذا رفض التسجيل.
 .5يستوفى المبمغ المتبقي من القيمة حين إصدار شيادة التسجيل.

 .1يستوفى ذات البدل كامال عند إعادة التسجيل ونصف القيمة عند تجديد التسجيل.

نوع المدخالت التي تشممها عممية التسجيل

البدل ( بالدينار )

الرقم
.0

أصناف المحاصيل النباتية ( ما يتقرر تسجيمو فقط )

عشرون

.5

أصناف الخضار الميجنة

مائة

.1

أصناف الخضار غير الميجنة

خمسون

.4

ثالثون

المخصبات ومنظفات نمو النبات
اصدار شيادة تسجيل لممبيدات الول مرة وعمى النحو التالي:

.2

.6

المبيدات الزراعية او مبيدات القوارض

مائتان

مبيد الصحة العامة

مائة

معقم التربة

ستون

الزيت المعدني

ثالثون

المادة الالصقة أو الناشرة

خمسة وعشرون

األدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية المحمي
تجديد تسجيل األدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية

ومنظمات نمو الحيوان محمية

.7

األدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية األجنبية
تجديد تسجيل األدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية

ومنظمات نمو الحيوان األجنبية

العمف من أصل حيواني والعمف المصنع واإلضافات العمفية

.8

تسجيل شركة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية أو

.9

مستحضرات نمو الحيوان
اصدار شيادة تسجيل مبيدات اصمية اضافية

.01

مائتان
مائة
اربعمائة
مائتان
خمسون
ألف
خمسة عشر

المادة 05
أ .تستوفي الو ازرة عن إجراء الفحص الصحي الظاىري لمنباتات أو المنتجات النباتية ومدخالت
اإلنتاج النباتي  ،ويستثنى من ذلك الفوسفات الخام والبوتاس الخام المستوردة أو المصدرة أو

الواردة لممناطق الحرة أو الواردة بقصد اإلدخال المؤقت وفق التعميمات والق اررات الصادرة بيذا
الشأن البدل المبين إزاء كل منيا :
الر

قم

النوع

البدل

.0

المنتجات النباتية المصدرة

( )521فمس لمطن

.5

المنتجات النباتية المستوردة

( )611فمس لمطن

.1

التقاوي باستثناء ما ورد في (  )4 ، 1أدناه ( )611فمس لمطن

.4

الغراس المثمرة أو الحرجية المستوردة فقط

( )02فمسا لمشتمة الواحدة

.2

اشتال نباتات الزينة

فمس واحد لمشتمة الواحدة

.6
.7

أشتال الخضار أو الفراولة أو النباتات الطبية
والعطرية
أشتال منتجة باألنسجة ضمن أنابيب أو
أصول أشجار مثمرة مجذرة أو غير مجذرة

فمس واحد لمشتمة الواحدة
 2فمسات لمنبتة الواحدة

.8

أزىار القطف

 01فمس لمزىرة الواحدة

.9

مدخالت االنتاج النباتي ألغراض صناعية

 011فمس/طن

.01

مدخالت االنتاج النباتي ألغراض غير

صناعية

 .00خضارات

211فمس/طن
فمس واحد لمخضارة الواحدة او فمس واحد
لكل ( )51غراما من االرسالية.

ب .ال يشمل الرسم المحدد في الفقرة (أ) من ىذه المادة بدل الفحوص المخبرية عمى عينات

عشوائية منيا.

ج .يستوفى كامل البدل المحدد عن كسر وحدة الوزن أو وحدة العدد حسب مقتضى الحال.
تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القرار المعدل رقم ز 05/لسنة  5155وتم تعديميابموجب القرار المعدل رقم (ز )51/لسنة  5107وتم تعديميا بموجب القرار المعدل رقم ز 01/لسنة

 5106وتم تعديميا بموجب القرار المعدل رقم ز 05/لسنة . 5102

المادة 01
تستوفي الو ازرة عن تبخير النباتات والمنتجات النباتية المستوردة أو المصدرة إذا تقرر ذلك نتيجة

الفحص الظاىري أو المخبري لعينات عشوائية منيا وعن تبخير مستودعات تخزين المنتجات

النباتية البدل المبين إزاء كل منيا عمى أن ال يشمل ذلك أثمان المواد التي تستخدم في عممية

التبخير ويستوفى كامل البدل عمى كسور الطن أو المتر المكعب.
الر
قم

البدل

النوع المشمول بخدمة التبخير

 .0النباتات أو المنتجات النباتية المستوردة أو المصدرة

( )1دنانير لمطن

 .5النباتات أو المنتجات النباتية المحمية

ديناران لمطن
خمسمائة فمس لممتر

 .1مستودعات تخزين المنتجات النباتية
.4

المكعب

اإلشراف عمى تبخير وسائط النقل والمستودعات وال يشمل ذلك

( )051فمسا لممتر

ثمن المواد المستخدمة في عممية التبخير

المكعب

المادة 04

أ .تستوفي الو ازرة بدل المعاينة التسويقية المبين تاليا بيدف مطابقة المواصفات والقواعد الفنية

المعتمدة عمى البضائع التي تدخل السوق المحمي.

 .0المنتجات الزراعية المستوردة
 .5بيض المائدة المستوردة

 .1البيض المجفف المستورد

 .4مدخالت اإلنتاج النباتي والحيواني

( )521فمس  /الطن
( )41فمس  /ألف بيضة

( )51فمس  /الكيمو غرام

( )511فمس  /الطن .

ب .تستثنى المواد المبينة أدناه من دفع البدل المنصوص عميو في الفقرة (أ) من ىذه المادة:

 .0أغذية األطفال واألغذية الخاصة.

 .5القرطاسية والورق والكرتون والمطبوعات.
 .1المالبس.

 .4األثاث المنزلي.
ج .ال يستوفى البدل المنصوص عميو في الفقرة (أ) من ىذه المادة عن بضائع اإلدخال المؤقت

وتمك التي تدخل المناطق الحرة.

المادة 02
أ .تستوفي الو ازرة بدل كشف عمى األماكن المبينة أدناه بيدف السماح بترخيص إقامة أي منيا

لغرض اإلنتاج أو التجييز أو الخدمة أو االتجار عمى أن يشمل ذلك بدل إصدار شيادات الترخيص
السنوية ويراعى استيفاء نصف البدل المبين إزاء كل منيا عند تجديد الترخيص السنوي.
الر
قم

األماكن واألنشطة الزراعية

البدل ( بالدينار )

 .0مزرعة تربية وتسمين أبقار أو أغنام

عشرة

 .5مزرعة دواجن الحم أو بياض

عشرة

 .1مفرخة دواجن /مزرعة جدات وامات

عشرون

 .4منحل

ديناران

 .2مزرعة تربية أسماك

عشرة

 .6مزرعة تربية برمائيات

عشرون

 .7مزرعة تربية خيول

عشرة

.8

مشتل انتاج غراس مثمرة أو غراس حرجية أو أشتال خضار أو نباتات

زينة أو نباتات عطرية أو طبية ألول مرة ولمدة خمس سنوات

مائتان

 .9مشتل تربية غراس مثمرة أو نباتات زينة ألول مرة ولمدة خمس سنوات .مائتان
.01
.00

معرض غراس مثمرة أو غراس حرجية أو أشتال خضار أو نباتات زينة

أو نباتات عطرية أو طبية ألول مرة ولمدة خمس سنوات.

الشركات المنتجة لمتقاوي وشركات استيراد وتصدير التقاوي ألول

مرة ولمدة خمس سنوات.

مائة
مائتان وخمسون

 .05مختبر زراعة األنسجة النباتية ألول مرة ولمدة خمس سنوات.

مائة

 .01مزرعة فطر ألول مرة ولمدة خمس سنوات.

مائة

 .04رخصة انشاء معصرة زيتون ولمرة واحدة

مائة

 .02عيادة بيطرية أو مستوصف أو مركز تمقيح اصطناعي

مائة

 .06تجديد عيادة بيطرية أو مستوصف أو مركز تمقيح اصطناعي

خمسون

 .07مسمخ مواشي أو دواجن

مائتان وخمسون

 .08تجديد ترخيص مسمخ مواشي أو دواجن

مائة وخمسة

 .09مصنع عمف حيوان أو إضافات عمفية

خمسون

 .51مصنع أدوية أو مستحضرات حياتية أو مطيرات أو مبيدات بيطرية

مائتان

 .50تجديد ترخيص المصنع

مائة

 .55مصنع مبيدات ألول مرة لمدة خمس سنوات.

ألف وخمسمائة

 .51مصنع مخصبات محفزات نمو النبات ألول مرة لمدة خمس سنوات.

خمسمائة

 .54حديقة حيوان

خمسون

 .52معرض حيوان

عشرون

.56
.57

ترخيص خدمات مكافحة اآلفات الزراعية والصحة العامة والمخازن

ألول مرة لمدة خمس سنوات.

محل بيع البذور بما فييا األبصال والدرنات ألول مرة ولمدة خمس

سنوات.

 .58محل بيع األزىار ونباتات الزينة ألول مرة ولمدة خمس سنوات.
.59
.11
.10
.15

محل بيع المخصبات ومحفزات نمو النباتات بالتجزئة ألول مرة لمدة

خمس سنوات.

محل بيع المبيدات (رخصة تجارة التجزئة بالمبيدات) الول مرة لمدة

خمس سنوات.

محل بيع مواد العمف من أصل حيواني واإلضافات العمفية والعمف

المصنع

محل بيع األدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات

نمو الحيوان (صيدلية)

مائتان وخمسون
خمسون
خمسون
خمسون
خمسون
عشرة
خمسة وثالثون

 .11محل بيع الحطب والفحم

خمسون

 .14محل بيع طيور وأسماك الزينة

عشرة

 .12أسواق الجممة لمخضار والفواكو الطازجة خارج حدود البمديات

ستون

 .16ترخيص مستودع أدوية بيطرية لمبيع بالجممة

مائة

 .17تجديد ترخيص مستودع أدوية بيطرية لمبيع بالجممة.

ثالثون

 .18أسواق الحيوانات الحية خارج حدود البمديات

خمسون

 .19ترخيص مستشفى بيطري.

خمسمائة

 .41تجديد ترخيص مستشفى بيطري

مائتان وخمسون

 .40المخازن المبردة والمخصصة لتخزين الخضار والفواكو الطازجة

خمسون

 .45ترخيص مركز أبحاث لحيوانات االختبار.

مائة

 .41تجديد ترخيص مركز أبحاث لحيوانات االختبار

خمسون

 .44مراكز تصنيف وتعبئة الخضار والفواكو الطازجة

ثالثون

 .42مزرعة حمام وطيور زينة

عشرة

 .46السيرك

خمسون

 .47محل بيع الحيوانات األليفة

عشرة

 .48محل بيع الزواحف

عشرة

 .49مركز إيواء وتدريب واكثار الحيوانات والطيور

خمسون

 .21مركز رعاية الحيوان

اربعون

 .20الجمعيات التي تعنى برعاية الحيوان

عشرة

 .25مراكز خاصة لمعاممة العبوات الخشبية ألول مرة لمدة خمس سنوات.

مائة وخمسون

 .21ترخيص محجر بيطري خاص

خمسمائة

 .24ترخيص مربع صحي

الفان ()5111

 .22طمب إنشاء معصرة زيتون جديدة.

خمسون

 .26طمب إضافة خطوط لمعاصر قائمة.

خمسون

 .27رخصة تشغيل معصرة جديدة ألول مرة ولمدة خمس سنوات.
 .28تجديد ترخيص معصرة قائمة ألول مرة ولمدة خمس سنوات

خمسمائة /لمخط

الواحد

مائتان وخمسون

دينار/لمخط الواحد

 .29رخصة إضافة خط جديد لمعصرة قائمة.

مائة /لمخط الواحد

 .61محل تنسيق األزىار ألول مرة ولمدة خمس سنوات.

خمسون

 .60ترخيص مختبر سبورات الفطر ألول مرة ولمدة خمس سنوات.

مائة

 .65طمب تحديث خطوط قديمة

خمسون

 .61رخصة تحديث خط جديد.

مائة /لمخط الواحد

.64

شركات بيع المخصبات ومحفزات نمو النباتات بالجممة ألول مرة لمدة

خمس سنوات.

مائتان وخمسون

 .62اذن تسميم بذور وتقاوي.

خمسة

 .66بساتين األشجار المثمرة والخضروات المكشوفة ألول مرة ولمدة خمس

عشرة

سنوات.
 .67الزراعات المحمية (ألول مرة ولمدة خمس سنوات).

عشرة

 .68األشجار الحرجية (ألول مرة ولمدة خمس سنوات).

عشرة

 .69المحاصيل الحقمية البعمية (ألول مرة ولمدة خمس سنوات).

عشرة

 .71المحاصيل العمفية (ألول مرة ولمدة خمس سنوات).

عشرة

 .70المسطحات الخضراء (ألول مرة ولمدة خمس سنوات).

عشرة

 .75نباتات عطرية وطبية (ألول مرة ولمدة خمس سنوات).

عشرة

 .71أزىار القطف (ألول مرة ولمدة خمس سنوات).

عشرة

 .74المشاتل االنتاجية لغاية التصدير (ألول مرة ولمدة خمس سنوات).

مائتان

.72

محطات التجارب النباتية وشركات البحث التجريبي (ألول مرة ولمدة

خمس سنوات).

مائتان وخمسون

 .76ترخيص اي مزارع نباتية اخرى (ألول مرة ولمدة خمس سنوات).

عشرة

 .77المزارع المروية من المياه المعالجة (ألول مرة ولمدة خمس سنوات).

خمسون

.78

مكاتب الخدمات الزراعية وتنسيق الحدائق (ألول مرة ولمدة خمس

سنوات).

خمسون

ب .يعفى طمب نقل معصرة زيتون قائمة داخل حدود التنظيم لموقع جديد خارج حدود التنظيم من

كافة البدالت المنصوص عمييا أعاله ولموسم واحد.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب القرار المعدل

رقم ز 05/لسنة  5155حيث كان نصيا السابق كما يمي:

أ .تستوفي الو ازرة بدل كشف عمى األماكن المبينة أدناه بيدف السماح بترخيص إقامة أي منيا
لغرض اإلنتاج أو التجييز أو الخدمة أو االتجار عمى أن يشمل ذلك بدل إصدار شيادات
الترخيص السنوية ويراعى استيفاء نصف البدل المبين إزاء كل منيا عند تجديد الترخيص

السنوي.
الر
قم

األماكن واألنشطة الزراعية

البدل ( بالدينار )

 .0مزرعة تربية وتسمين أبقار أو أغنام

عشرة

 .5مزرعة دواجن الحم أو بياض

عشرة

 .1مفرخة دواجن /مزرعة جدات وامات

عشرون

 .4منحل

ديناران

 .2مزرعة تربية أسماك

عشرة

 .6مزرعة تربية برمائيات

عشرون

 .7مزرعة تربية خيول

عشرة

.8

مشتل انتاج غراس مثمرة أو غراس حرجية أو أشتال خضار أو
نباتات زينة أو نباتات عطرية أو طبية

 .9مشتل تربية غراس مثمرة أو نباتات زينة
.01

معرض غراس مثمرة أو غراس حرجية أو أشتال خضار أو نباتات
زينة أو نباتات عطرية أو طبية

خمسون
اربعون
ثالثون

 .00الشركات المنتجة لمتقاوي وشركات استيراد وتصدير التقاوي .

مائة

 .05مختبر زراعة األنسجة النباتية

مائة

 .01مزرعة فطر

مائة

 .04معصرة زيتون ( لمخط الواحد )

عشرون

 .02عيادة بيطرية أو مستوصف أو مركز تمقيح اصطناعي

مائة

 .06تجديد عيادة بيطرية أو مستوصف أو مركز تمقيح اصطناعي

خمسون

 .07مسمخ مواشي أو دواجن

مائتان وخمسون

 .08تجديد ترخيص مسمخ مواشي أو دواجن

مائة وخمسة

 .09مصنع عمف حيوان أو إضافات عمفية

خمسون

 .51مصنع أدوية أو مستحضرات حياتية أو مطيرات أو مبيدات بيطرية

مائتان

 .50تجديد ترخيص المصنع

مائة

 .55مصنع مبيدات

ثالثماية

 .51مصنع-مخصبات  -محفزات نمو النبات
 .54حديقة حيوان
 .52معرض حيوان

ستون
خمسون
عشرون

ترخيص اماكن تداول او بيع خدمات مكافحة االفات الزراعية وافات
 .56الصحة العامة وافات المخازن واستخدام المبيدات ومواد التعقيم

خمسون

 .57محل بيع البذور بما فييا األبصال والدرنات

عشرون

 .58محل بيع األزىار ونباتات الزينة

عشرون

 .59محل بيع المخصبات ومحفزات نمو النبات

عشرون

 .11محل بيع المبيدات

عشرون

والتبخير

.10
.15

محل بيع مواد العمف من أصل حيواني واإلضافات العمفية والعمف

المصنع

محل بيع األدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات
نمو الحيوان (صيدلية)

عشرة
خمسة وثالثون

 .11محل بيع الحطب والفحم

خمسون

 .14محل بيع طيور وأسماك الزينة

عشرة

 .12أسواق الجممة لمخضار والفواكو الطازجة خارج حدود البمديات

ستون

 .56ترخيص مستودع أدوية بيطرية لمبيع بالجممة

مائة

 .17تجديد ترخيص مستودع أدوية بيطرية لمبيع بالجممة.

ثالثون

 .18أسواق الحيوانات الحية خارج حدود البمديات

خمسون

 .19ترخيص مستشفى بيطري.

خمسمائة

 .41تجديد ترخيص مستشفى بيطري

مائتان وخمسون

 .40المخازن المبردة والمخصصة لتخزين الخضار والفواكو الطازجة

خمسون

 .45ترخيص مركز أبحاث لحيوانات االختبار.

مائة

 .41تجديد ترخيص مركز أبحاث لحيوانات االختبار

خمسون

 .44مراكز تصنيف وتعبئة الخضار والفواكو الطازجة

ثالثون

 .42مزرعة حمام وطيور زينة

عشرة

 .46السيرك

خمسون

 .47محل بيع الحيوانات األليفة

عشرة

 .48محل بيع الزواحف

عشرة

 .49مركز إيواء وتدريب واكثار الحيوانات والطيور

خمسون

 .21مركز رعاية الحيوان

اربعون

 .20الجمعيات التي تعنى برعاية الحيوان

عشرة

 .25مراكز خاصة لمعاممة العبوات الخشبية ألول مرة

ثالثون

 .21ترخيص محجر بيطري خاص

خمسمائة

 .24ترخيص مربع صحي

الفان ()5111

 .22طمب إنشاء معصرة زيتون جديدة

خمسة وعشرون

 .26طمب إضافة خطوط لمعاصر قائمة

خمسة وعشرون

 .27رخصة تشغيل معصرة جديدة
 .28تجديد ترخيص معصرة قائمة
 .29رخصة إضافة خط جديد لمعصرة قائمة

خمسون/طن/الخط

الواحد

خمسة

وعشرون/الخط

خمسون/طن/الخط

الواحد

 61محل تنسيق االزىار

51

 60ترخيص مختبر سبورات الفطر

011

ب .يعفى طمب نقل معصرة زيتون قائمة داخل حدود التنظيم لموقع جديد خارج حدود التنظيم من

كافة البدالت المنصوص عمييا أعاله ولموسم واحد.

المادة 06
تستوفي الو ازرة بدل دراسة وتدقيق الوثائق المتعمقة باستيراد أو تصدير أي نوع من مدخالت
اإلنتاج الزراعي المذكورة أدناه وفق التعميمات الصادرة بيذا الشأن البدل المبين إزاء كل منيا

عمى أن يشمل ذلك بدل منح إصدار شيادات تراخيص االستيراد والتصدير السنوية ويراعى في

ذلك استيفاء نصف البدل المقرر عند تجديد الترخيص سنويا.
الرقم

مدخالت اإلنتاج الزراعي

البدل (

بالدينار )

.0

البذور بما فييا األبصال والدرنات

خمسون

.5

المخصبات ومحفزات نمو النبات

عشرون

.1

المبيدات (رخصة تجارة الجممة بالمبيدات) ألول مرة ولمدة خمس سنوات

مائة وخمسون

.4

مواد العمف من أصل حيواني واإلضافات العمفية والعمف المصنع

عشرون

.2
.6
.7

األدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية والمطيرات والمواد الخام
والموازم والكواشف الطبية

بدل إضافة عبوة لمتسجيل أو تغيير أو تعديل اسم أو إضافة أي تعديل

عمى تركيبة العالجات والمستحضرات الحياتية المسجمة

عشرون
ثالثون

بدل تعبئة كل صنف من بذور الخضروات المنتجة محميا او المستوردة عشرون

.8

رخصة استيراد نحل طنان

عشرة

.9

رخصة تصدير أدوية ولقاحات ومطيرات

عشرة

.01

تصدير مبيد مقيد

ثالثون

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القرار المعدل رقم ز 05/لسنة  5155وتمتعديميا بموجب القرار المعدل رقم ز 2/لسنة . 5150

 .1المبيدات

ثالثون

المادة 07
أ .تستوفي الو ازرة بدل إصدار أي من الشيادات المذكورة أدناه المبين إزاء كل منيا:
الر
قم

البدل

النوع

 .0شيادة حرية بيع المبيدات

ثالثون

 .5الشيادة الصحية لممنتجات الزراعية

ديناران

 .1تصديق صورة عن أي من الشيادات التي تمنحيا الو ازرة

ديناران

 .4إذن تسميم مبيدات او نحل طنان او فرمونات او مصائد او اعداء حيوية خمسة
 .2إصدار كتاب حجر

خمسة دنانير

 .6رخصة مرور ترانزيت لمحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية

عشرة

 .7بدل اشتراك في برنامج التاجر الذىبي

خمسون دينا اًر

 .8اذن تسميم مخصبات ومحضرات نموالنبات

خمسة

 .9شيادات لمن ييمو االمر

خمسة دنانير

 .01شيادة حرية بيع وتداول مستحضرات بيطرية

عشرة

 .00شيادة صحية لممنتجات البيطرية

عشرة

.05

أي شيادة خاصة بالمستحضرات البيطرية (تصنيع/لمن ييمو األمر

قواعد التصنيع الجيد)

عشرة

 .01تعديل رخصة استيراد

ديناران

 .04بدل الكشف عمى طمبات نقل أو بيع انقاض الحفريات لألغراض الصناع

ثالثمائة

ب .تستوفي الو ازرة بدل إصدار دفتر تحصين المواشي وكما ىو مبين إزاء كل منيا.

النوع

البدل

 .0إصدار أول مرة

 01دنانير

 .5بدل تالف

 2دنانير

 .1بدل فاقد

 2دنانير

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القرار المعدل رقم ز 05.لسنة  5155وتم تعديميابموجب القرار المعدل رقم ز 2/لسنة  5150وتم تعديميا بموجب القرار المعدل رقم ز 05/لسنة

. 5102

المادة 08
أ .تستوفي الو ازرة بدل الكشف بغرض الترخيص باالستثمار في الحراج الحكومي أو الحراج

الخاص أو األراضي الحرجية أو أراضي المراعي أو التعامل بالمواد الحرجية او االراضي

الزراعية وفق التعميمات الصادرة بيذا الشأن ويستوفى كامل البدل عن كسر وحدة القياس أو

الوزن:
الر
قم

النوع

 .0الترخيص باستثمار الحراج الخاص
 .5الترخيص بتصنيع الفحم من األشجار الحرجية أو المثمرة
.1
.4

البدل  /الوحدة
ديناران

لمرخصة
خمسة فمسات
لمكيمو غرام

الترخيص بنقل الخشب الخام المعد لمتصنيع والناتج من الحراج

دينار واحد لممتر

الحكومي أو الخاص أو من األشجار المثمرة

المكعب

الترخيص بنقل حطب الوقود الناتج من الحراج الحكومي أو الخاص أو ( )5فمس لمكيمو
األشجار المثمرة

 .2الترخيص بنقل الفحم المنتج محميا من أي مكان آلخر

غرام
خمسة فمسات
لمكيمو غرام

 .6الترخيص بنقل القصيب والحمفاء والسمار والطرفا والدفمة
 .7الترخيص بنقل الخشب الخام المعد لصناعة األدوات الزراعية
.8
.9

.01
.00

مائتا فمس لممتر

المكعب

مائة فمس لمقطعة

الترخيص بنقل األتربة والحجارة والرمال من األراضي الحرجية أو

مائتا فمس لممتر

الترخيص بنقل بذور وثمار الحراج الحكومي ومواد الصباغة وقشر

مائة فمس لمكيمو

أراضي المراعي

المزاب والسراس وقموع وعفص البموط من الحراج الحكومي والخاص
الترخيص بالرعي في األراضي الحرجية والمحميات الرعوية
تذكرة نقل ألي من المواد المذكورة في البنود (  )9,8,7,6,2,4,1من

الجدول

 .05بدل خدمات نقل تربة من األراضي الزراعية لمصانع االسمنت

المكعب
غرام

عشرة فمسات/
رأس  /يوم
خمسمائة فمس
ثالثمائة

تستوفى الو ازرة بدل الكشف بغرض السماح بالترخيص أو تجديد الترخيص القامة المقالع وعمى النحو

أدناه:
الرقم

النشاط

البدل (بالدينار)

.0

السماح بالترخيص الول مرة

 011دينار لكل دونم

.5

تجديد الترخيص

 21دينا ار لكل دونم

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميعا بموجب القرار المعدل رقم ز 05/لسنة  5155وتمتعديميا بموجب القرار المعدل رقم ز 6/لسنة 5109

حيث كان نص الفقرة (ب) كما يمي :
ب .تستوفى الو ازرة بدل الكشف بغرض السماح بالترخيص أو تجديد الترخيص القامة المقالع

وعمى النحو أدناه:

النشاط

البدل/دينار

__________________________________________________

 السماح بالترخيص الول مرة -تجديد الترخيص

 511لكل دونم

 011لكل دونم ب.

المادة 09
تستوفي الو ازرة بدل إصدار رخصة صيد الطيور البرية والحيوانات البرية ورخصة صيد األسماك
وفقا لما ىو مبين إزاء كل منيا ويستوفى نفس البدل عند تجديد رخصة الصيد سنويا:
الرخصة أو الشهادة

البدل ( بالدينار )

 .0رخصة صيد الطيور البرية والحيوانات البرية

ثالثون

 .5رخصة صيد األسماك

خمسة

 .1شيادة تصدير الطيور البرية أو الحيوانات البرية

ديناران

المادة 51
تستوفي الو ازرة بدل إصدار رخصة صيد الطيور البرية والحيوانات البرية ورخصة صيد األسماك
وفقا لما ىو مبين إزاء كل منيا ويستوفى نفس البدل عند تجديد رخصة الصيد سنويا:
الرخصة أو الشهادة

البدل ( بالدينار )

 .0رخصة صيد الطيور البرية والحيوانات البرية

ثالثون

 .5رخصة صيد األسماك

خمسة

 .1شيادة تصدير الطيور البرية أو الحيوانات البرية

ديناران

المادة 50

المادة 50

أ .تستوفي الو ازرة بدل تحميل مواد العمف الخام والعمف المصنع واإلضافات العمفية وبدائل الحميب

.

لتحديد نسبة ما تحتويو العينة الواحدة من أي المواد أو العناصر أو األنشطة المحددة وفقا لما ىو

مبين إزاء كل منيا :
نوع التحميل

البدل (بالدينار)

الرقم
.0

الرطوبة

ثالثة

.5

البروتين الخام

عشرة

.1

الكربوىيدرات

عشرة

.4

المواد الدىنية

ثمانية

.2

الرماد

خمسة

.6

الطاقة الكاممة

عشرة

.7

األلياف

ستة

المعادن (لكل معدن)

ستة

األحماض االمينية (ميما بمغ عددىا)

أربعون

الفيتامينات (كل نوع)

خمسة عشر

.00

نشاط إنزيم اليوربز (نوعي)

ثالثة

.05

نشاط إنزيم اليوربز (كمي)

ثمانية

.01

التزنخ

ستة

.04

التزنخ (قيمة البيروكسايد)

عشرة

.02

ممح الطعام

ستة

.06

الجوسيبول الحر

خمسة عشر

الفحص الميكروسكوبي

خمسة

.8
.9
.01

.07
.08

الكشف عمى اليوريا (نوعي)

أربعة

.09

الكشف عمى اليوريا (كمي)

خمسة عشر

.51

الكشف عمى الكسر والمواد الغريبة في الحبوب

ثالثة

.50

نسبة الشوائب في الحبوب

ثالثة

.55

نسبة الحبوب التالفة

ثالثة

.51

أخرى تحددىا المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعتمدة

خمسة

.54

فحص التأمين (نوعي)

عشرة

.52

فحص التأمين (كمي)

ثالثون

.56

فحص المعادن الثقيمة (لكل معدن)

عشرون

.57

الحشرات الحية واالعفان الظاىرة

ثالثة

.58

المواد الغريبة والشوائب

ثالثة

.59

الرقم الييدروجيني

خمسة

.11

فحص النخالة

اثنان

.10

الوزن النوعي

ثالثة

.15

نسبة المواد النيتروجينية غير البروتينية NPN

أربعة

.11

السموم الفطرية االفالتوكسين

ثالثون

.14

البكتريا الممرضة في المواد العمفية

عشرون

ب .تستوفي الو ازرة بدل نقل عينات السمع الزراعية من المراكز الزراعية الجمركية كما ىو مبين
تاليا:

 .0مركز زراعي جمرك العقبة  ،جابر  ،المدورة  ،الكرامة  ،العمري عشرون دينا ار  /عينة

 .5مركز زراعي جمرك الشيخ حسين ( معبر وادي األردن)  ،جسر الممك حسين  ،الرمثا ،
مدينة الحسن الصناعية/اربد  ،المنطقة الحرة الزرقاء خمسة عشر دينا ار /عينة

 .1مركز زراعي جمرك المطار  ،جمرك عمان  ،مدينة الممك عبد اهلل الثاني بن الحسين/سحاب
 ،الزرقاء عشرة دنانير/عينة.

ج .تستوفي الو ازرة بدل إعادة الكشف عل? إرساليات الخضار والفواكو الطازجة الجديدة غير

المستوفية لممواصفة حسب تقرير الكشف األولي عمى النحو االتي:
المركز الحدودي

البدل

محطة ركاب جمرك العقبة/مركز زراعي جمرك العقبة

 511دينار

جسر الممك حسين/جمرك عمان  /مركز زراعي المطار

 011دينار

جسر الشيخ حسين  /مركز العمري  /مركز المدورة  /مركز جابر

 021دينار

مركز زراعي لم يرد اسمو اعاله

 011دينار

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القرار المعدل رقم ز 18/لسنة . 5106

المادة 55
أ .تستوفي الو ازرة بدل الفحص المخبري لممنتجات الزراعية ومدخالت اإلنتاج الزراعي المستوردة أو
المصدرة أو المنتجة أو المصنعة محميا أو المياه أو األتربة لمكشف عن إمكانية إصابتيا بأي من
المموثات المبينة إزاء كل منيا أو نسبة احتوائيا عمى أي منيا عمى أن يراعى بذلك ما يمي:

 .0يستوفي البدل المعين أدناه عمى العينة الواحدة من المادة المنوي فحصيا.

 .5إذا تقرر ألسباب فنية إجراء أي نوع من أنوع ىذه الفحوصات لدى جيات مختصة يستوفى عمييا
البدل الذي تتقاضاه ىذه الجيات إذا زادت عمى البدل المعين أدناه.
الرقم نوع المموث أو اإلصابة المرضية المطموب تحديدها

البدل (بالدينار)

.0

فحص البكتيريا بطريقة االليزا /صحة نبات

عشرة

.5

فحص بكتيريا Fastidiosa Xylella

خمسة وعشرون

.1

الفيروسات في المنتجات الحيوانية

عشرون

.4

الفيروسات في البطاطا

خمسة وسبعون

.2

فحص فايروسات/لكل فايروس /صحة نبات

عشرة

.6

الطفيميات

خمسة

.7

الفطريات الحيوانية عشرة

عشرة

.8

فحص الفطريات النباتية

عشرة

.9

فحص النيماتودا /صحة نبات

عشرة

 .01فحص الحشرات /صحة نبات

خمسة

 .00سموم الفطريات

عشرون

 .05متبقيات مبيدات لعينات مستوردة

خمسة وعشرون

 .05متبقيات مبيدات لعينات الماء والتربة

خمسة وعشرون

 .01متبقيات مبيدات لعينات محمية

خمسة وعشرون

 .04متبقيات مبيدات لعينات لمتصدير

خمسة وعشرون

 .02تحميل مبيدات لفحص البصمة الوراثية

خمسة وعشرون

 .06فايروسات البذور/لكل فايروس /صحة نبات

عشرة

 .07فايروس التجعد البني لمبندورة /صحة نبات

خمسة عشر

 .08فحص بطريقة االليزا /صحة نبات

عشرة

 .09تقاوي البطاطا بطريقة االليزا /صحة نبات

خمسة وسبعون

 .51تقاوي الثوم بطريقة االليزا /صحة نبات

خمسة وسبعون

 .50فحص البكتيريا باستخدام البيئات الغذائية /صحة نبات

عشرة

 .55فحص بكتيريا  /RT PCR amplifierصحة نبات

خمسة وعشرون

 /PCR .51صحة نبات

خمسة وعشرون

 .54متبقيات مبيدات لمراقبة نوعية

خمسة وعشرون

 .52تحميل مبيدات التخزين

ثالثون

 .56اي مواد أخرى  /تحميل مبيدات

خمسة وعشرون

 .57تحميل مبيدات لنسبة المادة الفعالة

ثالثون

 .58تحميل مبيدات لفحص المادة الفعالة االولية في المواد الخام.

ثالثون

 .59األدوية البيطرية  /تحميل مبيدات

خمسون

 .11مبيدات القوارض /تحميل مبيدات

اربعون

 .10صفات فيزيائية لممبيد  /لكل صفة  /تحميل مبيدات

عشرة

 .15تحديد المذيب لممبيد  /تحميل مبيدات

خمسة عشر

 .11معدل خروج الرذاذ لممبيد  /تحميل مبيدات

عشرة

 .14تحميل مبيد حيويPCR /

خمسة وعشرون

تعديالت المادة :

 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب القرار

المعدل رقم ز 05/لسنة  5155حيث كان نصيا السابق كما يمي :

أ .تستوفي الو ازرة بدل الفحص المخبري لممنتجات الزراعية ومدخالت اإلنتاج الزراعي المستوردة
أو المصدرة أو المنتجة أو المصنعة محميا أو المياه أو األتربة لمكشف عن إمكانية إصابتيا بأي
من المموثات المبينة إزاء كل منيا أو نسبة احتوائيا عمى أي منيا عمى أن يراعى بذلك ما يمي:

 .0يستوفي البدل المعين أدناه عمى العينة الواحدة من المادة المنوي فحصيا.

 .5إذا تقرر ألسباب فنية إجراء أي نوع من أنوع ىذه الفحوصات لدى جيات مختصة يستوفى
عمييا البدل الذي تتقاضاه ىذه الجيات إذا زادت عن البدل المعين أدناه.
الر
قم

نوع المموث أو اإلصابة المرضية المطموب تحديدها

البدل ( بالدينار
)

 .0البكتيريا

خمسة عشر

 .5فحص بكتيريا Fastidiosa Xylella

خمسين

 .1الفيروسات في :
 .4المنتجات الحيوانية

عشرون

 .2البطاطا

مائة

 .6المحاصيل الزراعية باستثناء البطاطا

خمسة وعشرون

 .7الطفيميات

خمسة

 .8الفطريات الحيوانية عشرة

عشرة

 .9الفطريات النباتية

خمسة عشر

 .01النماتود

خمسة

 .00الحشرات

ديناران

 .05سموم الفطريات

عشرون

 .01األثر المتبقي لممبيدات في المنتجات الزراعية المستوردة

خمسة وسبعون

 .04األثر المتبقي لممبيدات في الماء والتربة

ستون

 .02األثر المتبقي لممبيدات في أي مواد أخرى

ستون

.06

فحص متبقيات المبيدات لممنتجات الزراعية المعدة لمتصدير لمعينة
المنفردة

 .07فحص البصمة الوراثية لممبيدات المستوردة والمصنعة محمياً

خمسون
خمسة وثالثون

ب .إعفاء مربي الثروة الحيوانية من البدل المنصوص عميو في الفقرة (أ) من ىذه المادة.

المادة 51
تستوفي الو ازرة بدل تأجير اآلالت الزراعية وفقاً لما ىو مبين إزاء كل منيا :

نوع الخدمة
رش األشجار والخضار والحظائر باستعمال المرشات والجرار .

ساعة

رش األعشاب والمحاصيل باستعمال المرشات والجرار .
الحراثة باستعمال المحاريث االزميمية أو رجل البطة والجرار .

دونم

زراعة الحبوب والبقوليات باستعمال البذارة والجرار .

دينار

دينار

-

0

الوحدة فمس

دونم

الحراثة باستعمال األمشاط القرصية أو المطرحية والجرار.

البدل

البدل

دونم
دونم

-

فمس

5

-

1

-

1

-

0

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب القرار المعدل رقم ز 55/لسنة  5107وتمتعديميا بموجب القرار المعدل رقم ز 47/لسنة .5106

المادة 54

تستوفي الو ازرة عن إجراء الفحص المخبري لمحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة أو المصدرة

أو الواردة لممناطق الحرة أو الواردة بقصد اإلدخال المؤقت البدل المبين إزاء كل منيا:
الر
قم

نوع الفحص  /الخدمة

البدل

بالدينار

 .0تشريح الدواجن واألرانب ( لمحالة الواحدة أو القطيع الواحد )

خمسة

 .5تشريح األغنام ( الضأن والماعز ) ( لمحالة الواحدة أو القطيع الواحد )

خمسة

 .1تشريح األبقار واإلبل والخيول والنعام ( لمحالة الواحدة أو القطيع الواحد).

عشرة

.4
.2

تشريح الحيوانات األليفة ( الكالب ،القطط..غيرىا) ( لمحالة الواحدة أو القطيع

الواحد).

تشريح الحيوانات األخرى لغايات حدائق الحيوان والسيرك ( لمحالة الواحدة أو

القطيع الواحد).

 .6تشريح حيوانات ( أي بند لم يذكر أعاله )

خمسة
خمسة
عشر

خمسة
عشر

 .7التقطيع النسيجي.

خمسة

 .8الفحص السريع ( الروز بنجال ) لعينة الدم الواحدة لمرض البروسيال.

ربع دينار

 .9فحص عينة الدم الواحدة لفحوص التالزن المختمفة.

ديناران

.01

فحص عينة الدم الواحدة لفحوص السيرولوجية األخرى أو فحوصات كيمياء
الدم أو طفيميات الدم.

ديناران

الفحص الجرثومي لغايات الشيادات الصحية البيطرية والخمو من األمراض
/بيض المائدة  /بيض السمك  /بيض التفريخ  /البيض الخالي من المموثات

الميكروبية  /البيض المجفف أو مسحوق البيض  /بيض الطيور األخرى /
.00

والدواجن والطيور المختمفة  /السالحف  /الضفادع  /الزواحف أو أي حيوانات

أخرى  /المحوم الحمراء (األبقار واألغنام والماعز والجمال أو أي حيوانات

أخرى ذات المحوم الحمراء )  /المحوم البيضاء (الدجاج  ،الحبش  ،النعام أو
أي طيور أخرى ذات المحوم البيضاء واألسماك ) الطازجة أو المبردة  /المحوم
المجمدة أو المعمبة أو المحفوظة أو المصنعة أو المطبوخة بكافة أنواعيا /

خمسون

منتجات الحميب ومشتقاتو  /األلبان (لبنة  ،لبن  ،جبنة  ،جميد)  /طعام

حيوانات أليفة (قطط ،كالب) طعام طيور  /أرجل دجاج " .

"الفحص الجرثومي لغايات الشيادات الصحية البيطرية والخمو من األمراض /
.05

جمود الحيوانات أو الزواحف اليابسة أو الطرية والمممحة المدبوغة أو نصف

المدبوغة  /الفراء من أصل حيواني داجن وحيواني بري  /الصوف  /الوبر /

ثالثين

الريش  /الشعر  /المصارين المممحة .

الصبغ والزرع الجرثومي لغايات التشخيص وفحص الحساسية وفحص عينات

 .01الحميب السائل أو المكثف أو المجفف وما اشتق منو.

ديناران

 .04الفحص الجرثومي لمقاحات البيطرية والمواد البيولوجية.

خمسون

 .02فحوصات تقييم المواد البيولوجية المستخدمة لمتشخيص.

ثالثون

 .06الفحوص الفيروسية /فحص االلي از .TEST ELISA

عشرة
دنانير

 .07الفحوص الفيروسية /فحص البممرة .PCR

خمسون

 .08الفحوص الفيروسية /الزراعة النسيجية.

خمسة

 .09الفحوص الفيروسية /العزل عمى البيض المخصب.

خمسة

 .51الفحوص الفيروسية /الفحص السريع ألنفمون از الطيور لكل حضيرة.

عشرة

 .50الفحوصات الفيروسية األخرى.

خمسة

.55

حرق المواد المموثة أو مخمفات المختبرات المختمفة أو الجثث النافقة لمكيمو

دينار

غرام الواحد.

ونصف
خمسين

 .51فحص كفاءة المقاحات البيطرية

المادة 52
أ .تستوفي الو ازرة بدل إعادة ترقيم المواشي المحمية التي ازيمت ارقاميا أو اتمفت أو سقطت بشكل
مقصود أو غير مقصود كما ىو مبين إزاء كل منيا :
نوع الحيوان المشمول بخدمة الترقيم

 .1االغنام ( الضان والماعز ) واالبل.

البدل

( )211فمس  /رأس

 .2االبقار

 -إذا كان الرقم البالستيكي الكترونيا (

لممزدوج).

 -إذا كان الرقم البالستيكي عاديا(لممزدوج)

( )6دنانير  /رأس

( )811فمس  /رأس

.1
ب .تستوفي الو ازرة بدل ترقيم المواشي المستوردة لمذبح والمشابية لمسالالت المحمية وكما ىو مبين

إزاء كل منيا:

نوع الحيوان المشمول بخدمة الترقيم
-

االغنام (الضان والماعز) واالبل.

االبقار ( عجول  ،ابقار لحم)

البدل

( )211فمس  /رأس
( )811فمس  /راس

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابق واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب

القرار المعدل رقم /15ز لسنة  5106حيث كان نصيا السابق كما يمي :

أ .تستوفي الو ازرة بدل إعادة ترقيم المواشي المحمية التي أزيمت أرقاميا أو أتمفت أو سقطت بشكل

مقصود أو غير مقصود كما ىو مبين إزاء كل منيا:
نوع الحيوان المشمول بخدمة الترقيم

البدل

 .0األغنام ( الضأن والماعز ) واإلبل.

( )511فمس/دينار

 .5األبقار.

( )6دنانير /رأس

ب .تستوفي الو ازرة بدل ترقيم المواشي المستوردة لمذبح والمشابية لمسالالت المحمية وكما ىو

مبين إزاء كل منيا:

نوع الحيوان المشمول بخدمة الترقيم
األغنام ( الضأن والماعز ) واإلبل

البدل
( )511فمس /رأس

المادة 56
تستوفي الو ازرة بدل خدمة ترحيل ورعاية طوائف النحل المصادرة والمخالفة لتعميمات النحل النافذة

وكما ىو مبين أدناه :

البدل (بالدينار)

األماكن واألنشطة الزراعية

ديناران لكل طائفة .

 -ترحيل ورعاية طوائف النحل المصادرة

المادة 57
أ .تستوفي الو ازرة بدل رخصة أو اشتراك وفقا لما ىو مبين إزاء كل منيا ويستوفى نصف البدل

عند تجديد الرخصة أو االشتراك:
األنشطة الزراعية

البدل ( بالدينار)

_________________________________________

 .0رخصة إصدار جية إصدار مانحة لمشيادة العضوية
 .5اشتراك برنامج التاجر الذىبي

011

21

تعديالت المادة :
-اضيفت ىذه المادة برقم ( )57بالنص الحالي واعيد ترقيم المادتين ( )57و( )58لتصبحا برقم

( )58و( )59بموجب القرار المعدل رقم ز 6/لسنة .5107

المادة 58
تستوفي الو ازرة بدل نقل العينات المبينة أدناه:
النشاط

البدل

____________________________________________________

 -عينات الخضار والفواكو والحبوب داخل محافظة العقبة

 01دنانير

تعديالت المادة :
 اضيفت ىذه المادة بالنص الحالي برقم ( )58واعيد ترقيم المواد الالحقة لتصبح  59و11بموجب القرار المعدل رقم /05ز لسنة .5108

المادة 59
تعفى النباتات والحيوانات والمنتجات النباتية والحيوانية ومدخالت اإلنتاج الزراعي المستوردة

والمصدرة من بدل الخدمات المنصوص عميو في ىذا القرار في أي من الحاالت التالية:
 .0إذا كانت باسم جاللة الممك المعظم.

 .5إذا كانت إلحدى المصالح الحكومية أو المجالس البمدية أو المجالس القروية أو اتحاد
المزارعين األردنيين ولم تكن لغايات تجارية.

 .1إذا كانت إلحدى السفارات أو المفوضيات أو القنصميات العربية أو األجنبية شريطة المعاممة

بالمثل.

 .4إذا كانت لمصالح وكالة الغوث وليس لموظفييا بالذات.

 .2إذا كانت إلحدى الييئات أو المؤسسات العممية أو الفنية أو الدينية أو الخيرية المعترف بيا
في المممكة األردنية الياشمية ولم تكن لغايات تجارية.

 .6إذا كانت مستوردة باسم القوات المسمحة األردنية مباشرة وغير محالة عمى متعيدين.
 .7إذا كانت عمى حساب المعونات العربية أو األجنبية.

 .8إذا كانت معفاة باالتفاقيات الدولية المعقودة مع الحكومة.
 .9العينات المرسمة ألغراض مراقبة األوبئة.

 .01العينات المرسمة ألغراض المسوحات الوبائية ومسوحات االستقصاء الوبائي.

 .00العينات المرسمة بواسطة المختصين في مديريات الزراعة في المحافظات ألغراض المراقبة
والمتابعة.

تعديالت المادة :
 -اعيد ترقيم المواد الالحقة لتصبح  59و 11بموجب القرار المعدل رقم /05ز لسنة .5108

 -اعيد ترقيم المادتين ( )57و( )58لتصبحا برقم ( )58و( )59بموجب القرار المعدل رقم ز6/

لسنة .5107

المادة 11
تستوفي الو ازرة بدل خدمات زراعية المبينة أدناه عمى اجراء طمبات االعتراض عمى اجراءات تدابير

الصحة النباتية و التفتيش.
الر
قم

.0
.5

البدل

النشاط

(بالدينار)

طمب اعتراض عمى اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية والتفتيش عمى

االعمال ألول مرة.

طمب اعتراض عمى اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية والتفتيش عمى

االعمال لممرة الثانية.

تعديالت المادة :
 -اضيفت ىذه المادة بموجب القرار المعدل رقم ز 05/لسنة . 5155

المادة 10
تستوفي الو ازرة بدل اعتماد نتائج فحوصات مختبرات القطاع الخاص المبينة أدناه.
الرقم

النشاط

البدل (بالدينار)

.0

طمب اعتماد نتائج فحص

خمسون

.5

التقييم الفني

ثالثمائة/فحص

.1

اعتماد نتائج الفحص

مائتان/فحص

.4

مصادقة نتيجة فحص مخبري

ديناران

تعديالت المادة :
 -اضيفت ىذه المادة بموجب القرار المعدل رقم ز 05/لسنة . 5155

خمسون
مائة

المادة 15
يمغى ( قرار بدل الخدمات الزراعية رقم (ز )4/لسنة  ) 5100والتعديالت التي طرأت عميو.
وزير الزراعة

الدكتور عاكف الزعبي

تعديالت المادة :
 -اعيد ترقيم ىذه المادة بموجب القرار المعدل رقم ز 05/لسنة . 5155

