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  مسدة األ)نظام  (  لقانونالتنفيذية الالئحه
اره بدولة الكويت  والذي مت إقر2006الصادر يف وحمسنات الرتبة الزراعية 

2009لسنة| 20بالقانون رقم 

  
  األولالفصل 

   عامهوأحكامتعريفات 
   1  مادة

  

لمنصوص عليه   يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى ا        الالئحه هذه   أحكامفي تطبيق   

لم   ماالعربية لدول مجلس التعاون لدول الخليج الزراعية ومحسنات التربة  األسمدة) نظام(في قانون   

  . السياق معنى آخرىيقتض

  : المعنى المحدد قرين كل منهاالتاليةكما يكون للكلمات والعبارات 

ر غذائي واحـد و     أي مركبات كيميائيه مصنعه تحتوي على عنص      :  البسيطة الكيمائية األسمدة •

 والفوسفاتية والبوتاسـية و     يةالنيتروجين األسمدة: يحتاجها النبات لنموه وتطوره الطبيعي مثل       

 .أسمده العناصر الصغرى

 من عنصر غـذائي     أكثرعلى  أي مركبات كيميائيه مصنعه تحتوي      :  المركبة الكيميائية األسمدة •

 .واحد يحتاجها النبات لنموه وتطوره الطبيعي

 – للبيئة   العامة الهيئة – والثروة السمكية    الزراعة لشئون   العامة الهيئة:( العالقةذات   الجهات •

 ) للجماركالعامة اإلدارة – والصناعة التجارة وزارة – الداخليةوزارة 

 .الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية بدولة الكويت: المختصةالسلطة  •
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   2  مادة
  

 تداولها أو تصنيعها أو إنتاجها أو الزراعية ومحسنات التربة ةسمدألتصدير ا أوستيراد ايجوز  ال

 السلطة المختصة وبعد ترخيص من بعد تسجيلها والحصول على إال للترويج لها إعالن نشر أو

  .العالقةالتنسيق مع الجهات ذات 
  

   3  مادة 
  

 إنتاجها أو تصنيعها أو تداولها أو و محسنات التربة الزراعية األسمدة تصدير أوستيراد يحظر إ’

   .ةالالئح للترويج لها مالم تكن مطابقة ألحكام هذه إعالن نشر أو

  

   4  ةماد
  

 ألي جهة اإلفراج عن األسمدة ومحسنات التربة الزراعية المستوردة إال بموافقة السلطة             يجوز ال

  .المختصة

  

   5  مادة 
  

 األسمدة و تصنيع وتداول وتخزين      إنتاج أماكنو   دخول المزارع    المختصة السلطةلموظفي  يحق  

 بهـذه  ألخذ العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الـواردة           الزراعيةومحسنات التربة   

 وأ الـسطحية  والميـاه    الزراعية للتربةتلويثها   وأوالحيوان   اإلنسان بصحة إضرارها وعدم   ةالالئح

ـ    مخالفات المنصوص عليها    وفي حاله ضبط أي نوع من ال       ، الجوفية  يقـوم   ةفي القانون أو الالئح

( خاذ اإلجـراءات النظاميـة      إت بتحرير المخالفة و   –القضائية   إذا كان له صفة الضبطية       –الموظف  

للقيام بـذلك دون    الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية      أحد  بلغ  ي’الالزمة ، أو    ) القانونية  

  .ةذه الالئحمن ه) 44(اإلخالل بحكم المادة 
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  الفصل الثاني
  وحمسنات الرتبة الزراعية ومواصفاتهااألمسدة أنواع 

  
   6   مادة

  

  

  :أنواع األسمدة ومحسنات التربة الزراعية ومواصفاتها هي 

  .الكيمائية األسمدة :أوال

  .  األسمدة العضوية:ثانيا 

  .الزراعية محسنات التربة   :ثالثا

 فيهـا الـشروط     ت تـوافر  إذا أال تـداولها    أو اسـتيرادها    أويعها   تـصن  أو إنتاجها يجـوز الو

  :التاليةوالمواصفات 

  

  :الكيمائية األمسدة :أوال
  

  :  غري العضويةسيةيالرئ العناصر أمسدة  � أ
  
  :وتشملهي أسمده غير عضوية تحتوي على عناصر غذائية رئيسية  

  

  

  

  

  

  



٤  

   وتشمل  صلبة أسمدة عناصر رئيسية غير عضوية  -1

  :  غري عضويةبسيطةأمسدة عناصر رئيسية  أ -1
 يـسية ئالر العناصـر  فقط مـن تحتوي على عنصر رئيسي واحد  غير عضوية مدةـأسوهي  

  :وهي

ـ ، والبوتاسـية     ،الفوسفاتية ، )زوتيهآلا(النيتروجينية   األسمدة ل مواصـفاتها الطبيعيـة     بكام

   : ومحتواها من العناصر الغذائية المحددة كما يليوالكيمائية،

  

  :  )اآلزوتية(نيرتوجينية ال األمسدة   ١ – أ -1
  
 :ا ـيوري  ١ -1-أ -1

 .1%    تزيد نسبه البيوريت عنأال •

 .  46  % تقل نسبه النيتروجين الكلي الذائب في الماء عنأال •

 والتـداول   اإلنتاج أو االستيراد في حالة     الكويت  بدولة خذ موافقة وزارة الداخلية   أرورة  ـض -

  . ادة ثنائيه االستخداملكونها م
 
  :    CH3N3O3-Nitro urea  اليوريا املنرتجة ٢ -1 -أ -1

  .% 32أال تقل نسبه النيتروجين الكلي الذائب في الماء عن  -
 اإلنتـاج  أو فـي حالـة االسـتيراد         الكويت دولةب  وزارة الداخلية  موافقةخذ  أضرورة   -

  .ستخداماإل لكونها مادة ثنائية والتداول
 

  :   CH5N3O4 -   Urea Nitrate  نرتات اليوريا 3  - 1- أ -         1
  .32 %   عن الذائب في الماء تقل نسبة النيتروجين الكليأال -             

   اإلنتاج أوفي حالة االستيراد الكويت  بدولة خذ موافقة وزارة الداخليةأ ضرورة -             

  . ثنائية اإلستخداما مادة لكونهوالتداول               



٥  

 
 
  :اـــمونيألا   4 – 1 – أ -1

  .    46%   عنل نسبة النيتروجينتقأال  -            
 اإلنتـاج  أوفي حالـة االسـتيراد      وزارة الداخلية بدولة الكويت      ةفقاخذ مو ضرورة أ  -

  .  لكونها مادة ثنائيه االستخداموالتداول
    

  :سفاتيةالفو األمسدة   2 – أ -        1
  

  :حاديأ فوسفات سوبر) 1-2-أ -1         
  .  18-15 % نم الذائب في الماء P2O5    الفسفور ة تتراوح نسبأن -

   . 1  % تزيد نسبة الرطوبة عنأال -

     يكون أن متكتلة ويفضل أو متعجنه أو يكون في صورة متحجرة أال -

   .ر أو بودمحببةبصورة   

  

  :   TSP ثالثي تسوبر فوسفا   2±± -2-  أ  1 -       
   .4 ±  46 % الذائب في الماء عن  ) ( P 2O5  لفسفور اة  تقل نسبأال -

   . 4  % عنالرطوبة تزيد نسبة أال -

من الحبيبات من منخل سعة فتحاته       95 %ماد بصوره محببة بحيث تمر    ـون الس ـ يك أن

  . ملم 5

 . متكتلةة أو متعجنـأال يكون السماد بصوره متحجرة أو  -  

  

  :  خام  فوسفات :الفوسفات صخر    ٣ – ٢ – أ – ١-          
  .32  %عن)   P2O5  (سفور ة الأال تقل نسب
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  :عضويه أمسدة عناصر رئيسية مركبة غري  ب -1
 سيةيالرئات سمادية تحتوي على أكثر من عنصر من العناصر الغذائية ـوهي تركيب

  :وتشمل 

  تحتوي على عناصر النيتروجين ) NPK( أسمده عناصر رئيسيه  1-ب    1- 

  .والفسفور والبوتاسيوم                       

  تحتوي على عنصري النيتروجين ) NP( أسمدة عناصر رئيسيه  2-ب   1 - 

  .والفسفور                       

  وجين تحتوي على عنصري النيتر) NK( أسمدة عناصر رئيسية  3 - ب-   1

  .والبوتاسيوم                        

  تحتوي على عنصري الفسفور) PK( رئيسية عناصر  أسمدة   4-ب -1 

  . والبوتاسيوم                      

 لها مطابقة لنـسب العناصـر       المكونة تكون متجانسة التركيب ونسب العناصر       أنويجب  

 ويجـب أن يكـون       الذائبـة  األسمدة حالة    في الماء في   اإلذابةالمعلن عنها وتكون كاملة     

  .الحجم يحتوي على نسب العناصر المكونة للمركب بصورة متساوية/الوزن 

 تكـون بكامـل مواصـفاتها الطبيعيـة         أنالتالية يجـب       أما بالنسبة لألسمده المركبة     

  :  والكيميائية ومحتواها من العناصر الغذائية المحددة

  

  - :فوسفات اليوريا

  .17  % الماء عنالذائب فيسبه النيتروجين الكلي  تقل نأال -

 .44  %الذائب في الماء عن) P2O5( تقل نسبة الفسفور أال -

في حالـة االسـتيراد أو اإلنتـاج        وزارة الداخلية بدولة الكويت      ةفقاضرورة اخذ مو   -

  . والتداول لكونها مادة ثنائيه االستخدام
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  :  سلفات االمونيوم

وجميعهـا علـى صـوره       20 % ن الكلي الذائب في الماء عن        تقل نسبة النيتروجي   أال -

  . مونيومأ

 اإلنتـاج  أو االسـتيراد  فـي حالـة       الكويت  بدولة وزارة الداخلية    موافقةخذ  أضرورة   -

 .  لكونها مادة ثنائية االستخداموالتداول
 

  :  مونيومنرتات األ
 تكون نـصف    أنى   عل ،  33 %الماء عن   في   تقل  نسبة النيتروجين  الكلي الذائب         أال -

  .مونيومأ على صورة اآلخرالنصف وهذه النسبة على صورة نتراتية 

 التـصنيع  أو على االستيراد  بدولة الكويت الحصول على موافقة وزارة الداخلية ضرورة -

 . لكونها مادة ثنائية اإلستخداموالتداولأ

  

  : نرتات الصوديوم 
  .16  % تقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عنأال -

 اإلنتـاج  أوسـتيراد   الفـي حالـة ا    بدولة الكويت   وزارة الداخلية   خذ موافقة   أضرورة   -

 . لكونها مادة ثنائية االستخدام والتداولأ
 
  :رتات الكالسييوم ن

  .15 % أال تقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن -      
د أو اإلنتـاج    سـتيرا الفـي حالـة ا    ة الداخلية بدولة الكويت     ضرورة أخذ موافقة وزار     -

 .والتداول لكونها مادة ثنائية االستخدام أ
 

   :  نيرتيت الصوديوم
  .20  % النيتروجين الذائب في الماء عنةأال تقل نسب -

في حالة االستيراد أو اإلنتاج والتداول الكويت  بدولة خذ موافقة وزارة الداخليضرورة أ -

 .لكونها مادة ثنائيه االستخدام

  



٨  

    : DAP   : يوممونفوسفات ثنائي األ
  .41  %الذائب في الماء عن) P2O5 (نسبه الفسفور تقل    أال -

  الذائب في حمض الستريك ) P2O5( تقل نسبة الفسفور أال   -

  .  46  %عن  

  .18  % تقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن أال  -

  ملليمتر)   (  3-1  بين حجم حبيباته يتراوحو يكون السماد في صورة محببة أن  -

      وأفي حالة االستيراد الكويت وزارة الداخلية بدولةخذ موافقة أ ضرورة  -  

  . والتداول لكونها مادة ثنائية االستخدام أاإلنتاج

  

  :   MAP     فوسفات أحادي األمونيوم
  .48  % الذائب في الماء عنP2O5)(أال تقل نسبة الفسفور  -

  .11%  ذائب في الماء عن أال تقل نسبه النيتروجين ال -

 وأو اإلنتاج  الكويت في حالة االستيراد أبدولة وزارة الداخليةخذ موافقة أضرورة  -

 .التداول لكونها مادة ثنائية االستخدام

  

  :   MKP     البوتاسيومأحاديفوسفات 
  .52    %   الذائب في الماء عنP2O5)( تقل نسبة الفسفور أال -

  .34 %الذائب في الماء عن) K2O(م  تقل نسبة البوتاسيوأال -

  :  سلفات البوتاسيوم
  .48 %  عنالذائب في الماء) K2O( تقل نسبه البوتاسيوم أال -

 .0.5  % تزيد نسبة الرطوبة عنأال -

 .  2 %ال تزيد نسبة الكلور في الماء عنأ -

 .   % 17 عن) S( تقل نسبه الكبريت أال -

 وأ اإلنتـاج  أو في حالة االسـتيراد      كويت ال  بدولة خذ موافقة  وزارة الداخلية    أضرورة   -

 .التداول لكونها مادة ثنائية االستخدام 

  

  

   :  نرتات البوتاسيوم
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   .13 %أال تقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن  -

 .  1 %أال تزيد نسبة الرطوبة عن -

 .46 %الماء عن الذائب في ) K2O(أال تقل نسبة البوتاسيوم  -

 وأفي حالـة االسـتيراد أو اإلنتـاج         الكويت  بدولة  ة الداخلية   وزارخذ موافقة   أضرورة   -

 .التداول لكونها مادة ثنائية االستخدام
 

  : كلوريد البوتاسيوم      
  .60%عن )K2O(أال تقل نسبة البوتاسيوم  -

 .1%أال تزيد نسبة الرطوبة عن  -
 

٢   وتشمل)أو على صورة معجون ، ةمعلق، سائلة( أسمدة عناصر رئيسية غير عضوية  :  

  :   أمسدة عناصر رئيسية بسيطة غري عضوية  أ -2
   غير عضوية تحتوي على عنصر رئيسي واحد فقط من العناصر أسمدةوهي          

  :وتشملالرئيسية          

   أن تكون متجانسة التركيب ونسب ، والبوتاسية، الفوسفاتية،)زوتيةآل(النيتروجينية األسمدة          

  .لعناصر المكونة لها مطابقة لنسب العناصر المعلن عنهاا         

  

  :   أمسدة عناصر رئيسية مركبة غري عضوية  ب -2
       من عنصر من العناصر الغذائية أكثر غير عضوية تحتوي على أسمدةوهي           

     تكون متجانسة التركيب ونسب العناصر المكونة لها مطابقة أن، الرئيسية           

  .لنسب العناصر المعلن عنها           

  

  
  :   عناصر ثانوية غري عضويةأمسدة ب  

 الثانويـة  من العناصر الغذائيـة      أكثر أو غير عضويه تحتوي على عنصر واحد        أسمدةوهي  

  :  وهي

  

  :   الكالسيوم وتشملأمسدة) 1-ب
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  : نرتات الكالسيوم   أ

  .19%عن  في الماء CaO)( تقل نسبة الكالسيوم أال -

  .    %15الماء عنلنيتروجين الذائب في  تقل نسبة اأال -

التـداول   وأ اإلنتاج أو في حالة االستيراد      الكويت دولة ب وزارة الداخلية   خذ موافقة   أ ضرورة -

  .لكونها مادة ثنائية االستخدام

  

  :سلفات الكالسيوم    ب
  .  29 -27  % الذائب في الماءCaO)( تكون نسبة الكالسيوم أن -

  

  :   كلوريد الكالسيوم ج
  .% 36الماء عن الذائب في ) CaO( تقل نسبه الكالسيومأال  -

  :  شالت الكالسيوم  د
  .10 %  تقل نسبة الكالسيوم عنأال -

  

  : املغنسيوم وتشملأمسدة  ٢-ب
  

  : نرتات املغنسيوم  أ
  .  % 15الماء عنفي الذائب ) MgO( تقل نسبة المغنسيوم أال -

  .%11 تقل نسبه النيتروجين الذائب في الماء عن الأ -

التـداول   و أ اإلنتاج أو في حالة االستيراد      الكويت دولة ب وزارة الداخلية   خذ موافقة   أ ضرورة   -

  .لكونها مادة ثنائية االستخدام 

  

   : سلفات املغنسيوم ب 
   . 16  % عنالماءالذائب في MgO) ( تقل نسبة المغنسيوم  أال -

  

  :كلوريد املغنسيوم   ج    
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  . %25الذائب في الماء عن ) MgO( أال تقل نسبة المغنسيوم -

  

   : شالت املغنيسيوم د 
  .  6% الذائب في الماء عن ) MgO( تقل نسبة المغنسيوم أال  -

  

  :    الكربيتأمسدة   ٣-ب
 التـي  األسـمدة  من خـالل     أويستخدم كعنصر حر    والكبريت يعتبر من العناصر الغذائية الثانوية       

  .بطبيعتها تحتوي على هذا العنصر 

  

 :   عناصر صغرى غري عضويةأمسدة ج 

 بحالة أما من العناصر الغذائية الصغرى وتكون أكثر أو تحتوي على عنصر واحد أسمدةوهي 

  : سائلة وتشمل أوصلبة 

  

  : وتشمل،  عناصر صغرى بصورة خملبية أمسدة  ١ -ج
   :أسمدة عناصر صغرى بسيطة) أ

،  النحـاس    ،الزنـك ، الحديـد (  تحتوي على عنصر واحد فقط من العناصر الصغرى          أسمدةهي  

  ) .م ندالكلوريد و الموليب، البورون  ، المنجنيز

  : عناصر صغرى مركبة أسمدة) ب

  . من العناصر الصغرى  أكثر من عنصر غذائي تحتوي علىأسمدةهي 

  : تشمل و، صغرى مصدرها السلفات عناصر  أمسده   ٢ -ج
  :صغرى بسيطة عناصر  أسمدة) 1

  . تحتوي على عنصر واحد فقط من العناصر الصغرى أسمدةوهي 

  : عناصر صغرى مركبة أسمدة) 2

  . من عنصر غذائي من العناصر الصغرى أكثر تحتوي على أسمدةوهي 

صر عن   تقل نسبة العن   أاليجب  ) البسيطة(  العناصر الصغرى    أسمدةفي حالة   ،  عند االستيراد    {

 يقـل   أاليـشترط   ) المركبـة ( العناصر الصغرى    أسمدة في حالة    أما . لكل سماد على حدة       5%

 } .%10مجموع محتواها من العناصر عن 

  



١٢  

  :  النباتات الداخليةأمسدة) د
 أوسواء كانت مفـردة     (  %16 يكون مجموع محتواها من العناصر الغذائية ال يزيد عن           أن -1

  ).مركبة

 لهـا   المكونـه وان تكون نسب العناصـر      ،  صلبة   أوسة سواء كانت سائلة      تكون متجان  أن -2

خاصة (  يكتب على العبوة عبارة      أنمطابقة لنسب العناصر المذكورة على بطاقة العبوة شريطة         

  ).بالنباتات الداخلية

  .%96  في الماء ال تقل عناإلذابة  تكون نسبةأن الصلبة يشترط األسمدة في حالة -3
  

   : العضويةمدةاألس: ثانيا

  :وتشمل ،منهما خليط أو حيوانيه وأ مصنعة من مخلفات نباتية أسمدةوهي 

  

   :أمسدة عضوية صلبة وتشمل  أ 
  

     ١  عضويه عادية أمسدة   حمببة /بودر   :   
  : تتوافر المواصفات اآلتيةأنيشترط 

 .احرارًي يكون السماد متحلل بشكل كامل ومعالج أن -

  

 . الرمال أو بالتربة  مخلوطًال يكونأ -

بذور الحشائش ومن الفيروسات والبكتيريا والفطريات والنيمـاتودا        من   ا يكون خاليً  أن -

 . الحشرية والحيوانية الضارةواآلفات

، الكـروم ، الكـادميوم   ،  االرسـينك   السامة مثـل     الثقيلة من العناصر    كون خاليا  ي أن -

 ال  أن أو  الخ....الزنك الموليبدنم ، ل  النيك، الزئبق  ، الرصاص   ، ينيوملالسي، النحاس  

 :اآلتيمحتواه من هذه العناصر عن الحدود المسموح بها الموضحة بالجدول يزيد 

  

  العنصر
 املسموح األعلىاحلد 

   جزء يف املليون به 
  العنصر

  املسموح به األعلىاحلد 
 جزء يف املليون   

  120 الرصاص 15  االرسنيك



١٣  

  1.5  الزئبق  3  الكادميوم
  50  النيكل  100  الكروم
  350  الزنك  150  النحاس
الموليبدنيم  4  السيلينيوم

  

18  

 
 وال تقل عـن      50  % العضوية في السماد العضوي المستورد عن      نسبة المادة  تقل   أال -

  .امحلًيفي السماد العضوي المصنع   40%

لص  فـي مـستخ    سم/ديسمنز 10عن  ) EC(أال تزيد درجه التوصيل الكهربائي للسماد        -

  )  1:5مستخلص(.عجينة السماد المشبعة

 فـي مـستخلص عجينـة الـسماد     7.5 عـن   )pH(أال يزيـد الـرقم االيـدروجيني     -

  )1:5مستخلص (.المشبعة

 .%25أال تزيد نسبة الرطوبة عن  -

 .1:20عن ) C/N(أال تزيد نسبة الكربون إلى النيتروجين -

يجب أال تزيد نسبة البيوريت     ليوريا  اأن توضح اإلضافات على العبوة وفي حالة إضافة          -

 . من الوزن  0.5  %عن

 المـستوردة أو المـصنعة      اًء سو ريد الصوديوم في األسمدة العضوية    ال تزيد نسبة كلو   أ -

 .%0.8 الذائب عن ملصوديواوأال تزيد نسبة % 2 عن امحلي

 ومتينـة تتحمـل     اإلغالقن تكون محكمة    أ كيلو جرام و   25السماد  عبوة   يكون وزن    أن -

 .التداول
 

  بالمنتجالمتعلقة األخرى يوضح على العبوة نوع السماد واالسم التجاري والمعلومات أن -

طريقه  - NPK نسبة العناصر الكبرى - بلد المنشأ -الصالحية  - اإلنتاجتاريخ (

 ).االستخدام

 .كجم / بيكريل300 ال تزيد كميته عن أو اإلشعاع تكون خالية من أن -
 

  :  حليوية العضوية األمسدةا) 2     
  : تتوفر فيها المواصفات التاليةأنيشترط 



١٤  

  .%30  عن تزيد نسبة الرطوبةأال -

 . الميكروبية الحيويةاإلضافات وتركيز أسماء يوضح في شهادة التحليل أن -

 . لألسمدة العضوية العادية)أ( المنوه عنها بالفقرة األخرى توفر الشروط إلى باالضافة -
    
3 لب البحريةا الطحمسدة أ) Seaweed (أنواع وأي السمك والدم والعظام وأمسدة 

  : مماثلة أخرى

  . %50 نالغذائية ع محتواها من المادة العضوية والعناصر  نسبةقل تأاليجب 

  

     4  الصحي  خملفات املدن ورواسب الصرف أمسدة:  
 عضوية أسمدة أي  أو مخلفات المدن ورواسب الصرف الصحي أسمدةاليجوز استيراد 

 تخص فقط المصانع المـصممة      )٤(والفقرة  ،  المذكورةتوي على  أي من المخلفات         تح

 دوائر البلدية   إلىلمعالجة مخلفات المدن ورواسب الصرف الصحي وهي المصانع العائدة          

  ..دولة الكويتفي 



١٥  

  :التالية تتوافر فيها المواصفات أنويشترط 

، الكـروم   ،الكادميوم  ، رسينك  األ( ل العناصر الثقيلة السامة مث     ال يزيد محتواها من    أن -

عـن  ) . الـخ ...الموليبـدنم ، الزنك  ، النيكل  ،الزئبق  ، الرصاص  ، السيلينيوم  ،النحاس

 : الحدود المسموح بها الموضحة بالجدول التالي

  

  العنصر
  احلد األعلى املسموح به

 جزء يف املليون  
  العنصر

احلد األعلى املسموح به 
 جزء يف املليون    

  300 الرصاص  10  رسنيكاأل
  10  الزئبق  20  الكادميوم
  200  النيكل  300  الكروم
  500  الزنك  400  النحاس
  20الموليبدنم  50  السيلينيوم

 
  يكون ألراضي التي ل المتحللة الناتجة من رواسب الصرف الصحي        األسمدة بإضافةوال يسمح      

دود المسموح بها المبينـة فـي الجـدول          يزيد عن الح   أكثر أوحد العناصر الثقيلة    أمحتواها من   

  :أدناه

   

 املسموح به    األعلىاحلد   العنصر
جزء يف املليون   

   املسموح به األعلىاحلد   العنصر
   جزء يف املليون  

  30  الرصاص  4 رسنيكاأل
  1  الزئبق  2 الكادميوم
  50  النيكل  150  الكروم
  300  الزنك  100  النحاس
  3  الموليبدنم  5 ومالسيليني

 خلط السماد العضوي المتحلل الناتج من رواسب الصرف الصحي مـع            أوال يسمح بنثر     -

  .التربة عند زراعة المحاصيل التي تؤكل طازجة

 .كجم / بيكرل ) 300( ال تزيد كميته عن أن أو اإلشعاع تكون خالية من أن -



١٦  

منه من منخل قطر فتحاته       95% ن يمر   وأ،  يكون المنتج ذو لون بني مائل للسواد       أن -

 ).ملم12(

 .خالي من الروائح الكريهة -

 .للنمو النباتية القابلة األجزاء أوخالي من بذور الحشائش  -

 )وزن / وزن (  35  %عنفيه محتوى المادة العضوية نسبة قل أال ت -

 1:25عن   C/N أال تزيد نسبة الكربون إلى النيتروجين  -

 8 وال يزيد عن 5 عن )pH(أال يقل الرقم الهيدروجيني  -

 )عضوي أو معدني( بيان مصدر العناصر الغذائية الموجودة في المنتج  -

  .وزن /  وزن 25%  الرطوبة بالمنتج عن محتوى  نسبةزيداال ت -

 .سم / نز ديسم10أال يزيد التوصيل الكهربائي للعجينة المشبعة من المنتج عن  -

ن ال تزيد أو، جم / خلية ) 10 (قل من أأن يكون محتوى المنتج من بكتريا الكوليفورم  -

باإلضافة إلى ، من المادة الجافة جم /خلية واحدة الخاليا من بكتريا السالمونيال عن 

 . الكشف عن المسببات المرضية األخرى إن وجدت
 

  : أمسدة عضوية سائلة )ب
  
  :ة العضوية هي املكون الرئيسي هلا التي تكون املاداألمسدة - 1

  ).w /w – w /v( الحجم الكلي أومن الوزن الرطب  % 50 نسبته عن  تقلأاليجب 

  

  :  كليهما أو الفولفيك أوالتي يكون املكون الرئيسي هلا هو محض اهليوميك األمسدة  – 2
  % .12نفراد عن إ اوعلى ا تقل نسبتهما مًعأاليجب 

  

  

 + ميك وفولفيك  هيو دبالية أمحاض + KPN+  التي حتتوي على مادة عضوية األمسدة – 3
  اخل ......عناصر صغرى 

   الحجـم الكلـي    أو من الـوزن الرطـب        50  %مجموع هذا المحتوى عن   نسبة  قل   ت أاليجب  

(W/W – W/V) .  

  



١٧  

 وأي الـدم والعظـام وأمسدة السمك وأمسدة) SEA WEED( الطحالب البحرية أمسدة – 4
  : مماثلة أخرى أنواع
 أومن الوزن الرطب  (25 %  العضوية والعناصر الغذائية عن محتواها من المادةنسبة قل  تأاليجب 

  ) .الحجم الكلي 

  

  : ثالثا حمسنات الرتبة الزراعية 
غرض تحسين خواصها الفيزيائية ، الكيميائية والحيوية        طبيعية تضاف للتربة ب    أووهي مواد مصنعة    

  :وتشمل 

  

  ) :السائلة / الصلبة (احملسنات العضوية ) أ
  : فر فيها المواصفات التالية  تتواأنيشترط 

   . 60%  تقل نسبة المادة العضوية عن أال 1-

مـستخلص  (. في مستخلص المحسن العضوي    7.0عن   ) pH ( يزيد الرقم الهيدروجيني     أال -2

1:5 (  

  سم في مستخلص  / ديسمنز10عن ) Ec( تزيد درجة التوصيل الكهربائي أال 3 -

 ) 1:5مستخلص (.المحسن العضوي    

  .30 % تزيد نسبة الرطوبة عن أال 4 -

  .% 1 تزيد نسبة كلوريد الصوديوم عن أال5 -

 .  1:35 عن )C/N(  النيتروجين إلى تزيد نسبة الكربون أال6 -

  .  األمراض واآلفات الزراعية والحيوانية والنيماتودا الضارة مسبباتأن تكون خالية من 7 -

  

  

   
  ) :سائلةال/الصلبة(املصلحات غري العضوية )ب

 إن( ترافقها شهادة التحليل ، النشرة الفنية ، الرمز الكيميائي ، المـادة الفعالـة ونـسبتها                  أنيجب  

  :ونوعية التربة التي تصلح لها وتشمل )وجدت

    وال تزيد 80 % تقل نسبة كبريتات الكالسيوم عن أال يجب  :اجلبس الزراعي - 1



١٨  

    .3% نسبة كلوريد الصوديوم عن     

  . 85 % تقل نسبة الكبريت عن أال يجب :كربيت الزراعي ال- 2

   اإلنتاج أو في حالة االستيراد  بدولة الكويتضرورة الحصول على موافقة وزارة الداخلية(     

  ) .والتداول     

  ) .WHC(توضح السعة التشبعية له باملاء ):هيدروجل(بوليمر  - 3
 ملوحته  درجة ال تزيدأنة ، ـة الطينيـ التربواصـين خـتعماله لتحسـ يمكن اس: الرمل - 4

  .  5 % كربونات الكالسيوم عن ال تزيد نسبة سم و/ ديسمنز ٤عن 

   للتربة إضافتها ، يمكن األخرى أي نوع من معادن الطين أو :نيت البنتا- 5

 2%ا عن    كلوريد الصوديوم فيه    نسبة زيدن ال ت  ا ، وأ  ـة والجبسية لتحسين خواصه   ـالرملي    

 ) .التداول  وأ واإلنتاج  المختصة في حالة االستيراد سلطةضرورة الحصول على موافقة ال(مع 

لخ ، وهـذه يمكـن   إ.. ريتيك ، الفوسفوريك والنتريك مثل حمض الكب  : كيميائيـة أمحـاض -6

ضرورة الحصول على   (  مع ، والكلسية تربة الملحية القلوية   ال وإصالحلتحسين خواص   استعمالها  

بالنـسبة لحمـض الكبريتيـك        التصنيع   أوستيراد  بدولة الكويت على اإل   زارة الداخلية   موافقة و 

 ) .والنتريك والفسفوريك 

تزيـد      ال أن تستعمل لتحسين خواص التربة الرملية والجبـسية ، علـى   : الرتبة الطينيـة -7 

  5  % تزيد عن  وكربونات الكالسيوم ال  ) لمستخلص العجينة المشبعة     (سم  / ديسمنز 4ملوحتها عن   

 ) . الكويتدولة  داخلإلىال يسمح باستيراد التربة الطبيعية ( 

ويكـون   ؤمن بيئة متوازنة للنبات ت) سيليكا( صخور بركانية شفافة :البرياليـت الزراعـي  - 8

    . 300  % السعة التشبعيه له بالماء عن نسبة و يشترط أن ال تقل pH=7,5رقم 

  

  

  
   7  ادةــم

   : بدولة الكويت وزارة الداخليةةبموافق التي يتم استيرادها األسمدةابعة استعمال شروط ومت  

 أولية كمواد  بدولة الكويت المفردة التي يتم استيرادها بموافقة وزارة الداخليةاألسمدة تستعمل أن1- 

  . تكميلية كأسمدة ستعمالها  إأو الكيميائية األسمدة المركبة في مصانع األسمدةلتحضير 



١٩  

 أولمؤسـسة   ا أو الـشركة    إلى ً بالكميات التي ترد فعال     السلطة المختصة  إخطارعلى المستورد   2- 

  .المصنع من الكميات المصرح باستيرادها 

التي يـتم توريـدها      لجنة معينة بالكشف عن المواد       أوتقوم السلطة المختصة من خالل ممثليها        3-

    . المصنع وطبيعة تخزينها  أو المؤسسة أوللشركة 

   األسمدة المركبة المصنعة من األسمدة بالجهات التي سوقت لها السلطة المختصة إعالم 4-

 . خارج الدولة ، مع ذكر الكمية أو سواء كانت الجهات محلية المفردة،    

 المركبـة   األسـمدة  المفردة في تحـضير      األسمدةمسك سجل توضح فيه الكميات المستعملة من         5-

  .بياناتها دوريا ب السلطة المختصة موإعالوحركة تداولها 
 

    8 مـادة 
   :اآلتية ومحسنات التربة الزراعية المواصفات والشروط األسمدة تتوافر في عبوات أنيشترط 

  بـروبلين مـع     الكيميائية البسيطة والمركبة مصنوعة من البـولي  لألسمدة تكون العبوات أن  - ١

 تـأثير  تكون معاملة ضد     أن المقوي شريحة واحدة و      إيثيلينلي  المقوي او البو  إيثيلين  بطانة البولي   

  .UV فوق البنفسجية األشعة

   :اآلتيةالبيانات  ن يكون مثبت على العبوة   وأ
  .أـوالمنشج ـم المنتـاس*        

 .االسم التجاري وعالمته التجارية *        

 . التركيب الكيميائي أوطبيعة السماد *        

 .النسبة المئوية للمكونات السمادية *        

 .الوزن الصافي للعبوة *       

 .فترة صالحية المنتج ورقم التشغيلة *       

 تكون  أنيجب  .( السائلة والعناصر الصغرى     لألسمدةملصق صغير يوضح طريقة االستعمال      *       

وبخط واضح غير قابـل  نجليزية أو اإل/وجميع البيانات المسجلة على العبوات مكتوبة باللغة العربية        

 ).  للمحو 

  . تكون العبوات محكمة الغلق أن2 -  

المواد الداخلـة    التآكل بفعلأو للصدأ الورقية غير قابلة األسمدة تكون العبوات في حالة أن3 -  

 ) .خاص بالنباتات الداخلية(العبوة  تكون عازلة للضوء ، وإن يكتب علىن كيبة السماد وإفي تر

   :كاآلتي يكون وزن العبوات أن4 -  



٢٠  

 المركبة  واألسمدةجم بالنسبة لسماد اليوريا وسلفات االمونيوم وسلفات البوتاسيوم         ك  50  - أ

  .المحببة 

 . العناصر الصغرى وأسمدة الذائبة األسمدة ألنواع/م كج20-25من   - ب

  . العناصر الصغرى أسمدة الورقية وبعض األسمدةواحد لتر لعبوات /مواحد كج  - ج

  .ملصق صغير على العبوة يوضح طريقة االستعمال يوضع   - د

  

   9 مـادة 
 وتـداولها وفقـا للجـداول       وإنتاجها العضوية المسموح باستخدامها واستيرادها      األسمدةتحدد  

  ) 11(المدرجة في المادة 

  

   10  ادةـم
   :اآلتية العضوية الصلبة والسائلة الشروط العامة األسمدة تتوفر في جميع أنيجب 

 . تكون ناعمة ومتجانسة وخالية من الكتل أن*  

 . تكون خالية من التربة أن*  

  .ا يصنع السماد ويعامل حرارًيأن*  

 المرضية والحشرية والحيوانيـة  واآلفاتلحشائش   ل  تكون خالية من البذور والريزومات الحية      أن*  

 .الضارة 

 والمستورد عن النسب المرفقة بالجـداول       االسماد المصنع محليً   تقل نسبة المادة العضوية في       أال*  

  .11)(في المادة  

   .  كحد أدنى %  95 البيتموس  المادة العضوية في الخث  نسبةأن تكون*  

 . تخلو من الرائحة الكريهة أن*  

 في  7.5عن   pHوالرقم الهيدروجيني   ) م  س/ ديسيمنز 10( تزيد درجة التوصيل الكهربي عن       أال*  

 ) 1:5مستخلص( .سماد المشبعة مستخلص عجينة ال

  . % 25 تزيد نسبة الرطوبة عن أال*  

  . 1:20عن  C/N   النيتروجين إلى تزيد نسبة الكربون أال*  

لمصنعة محليا والمستوردة وفي أسمدة الدواجن عن  ااألسمدة كلوريد الصوديوم في  نسبةزيد تأال*  

  .11)(النسب المرفقة بالجداول في المادة

 .كجم / بيكوكوري 300 عن اإلشعاع تزيد نسبة الأ*  



٢١  

ا  ملم وناعًم16قطرة   منه من منخل 95 %ا عندما يمر يكون حجم حبيبات السماد العضوي خشنً*  

 . ملم 8 منه من منخل قطره  95 %عندما يمر 

  .1  %± هامش التقدير في مكونات السماد العضوي عن  نسبةزيد تأال*  
 

  11  ادةـم
 العضوية  األسمدة تتوفر في    أنيجب  ) 10( بالشروط المنصوص عليها في المادة       اإلخالل مع عدم 

  :ا لآلتي الصلبة والسائلة الشروط الخاصة بكل نوع وفقً

  :األمسدة العضوية الصلبة : أوال   
  .مساد خملفات مزارع األبقار واألغنام واخليول واخلليط منه  -أ

  جة ثالثةدر  درجة ثانية  درجة أوىل  املكونات
   %20   %20    %20  الرطوبة ال تزيد عننسبة 

   %30   %40   %50  المادة العضوية ال تقل عننسبة 

   %0.3   %0.5 %0.7   النيتروجين الكلي ال يقل عننسبة 

   %2   %1.5   %1   عنيزيدكلوريد الصوديوم ال نسبة 

الرقم الهيدروجيني في مستخلص 

  عجينة السماد المشبعة

5.5-8.5  5.5-8.5  5.5-8.5  

  
  

 :مساد خملفات مزارع الدواجن  -ب 

  درجة ثالثة  درجة ثانية  درجة أوىل  املكونات
   %20   %20  %20  الرطوبة ال تزيد عننسبة 

   %40   %50   %60  المادة العضوية ال تقل عننسبة 

   %0.5   %1   %1.5  النيتروجين الكلي ال يقل عننسبة 

   %5   %5.5   %6  ال يقل عنالفسفور الكلي نسبة 

الرقم الهيدروجيني في مستخلص 

  )ماء/سماد (عجينة السماد المشبعة

5.5-8.5  5.5-8.5  5.5-8.5  



٢٢  

  
  :  النباتية املصنعة األمسدة -ج  

  

  التقدير  املكونات
   %40  الرطوبة ال تزيد عننسبة 

   %55  المادة العضوية ال تقل عننسبة 

   %1.5  قل عنالنيتروجين الكلي ال تنسبة 

   %0.5  قل عنالفسفور الكلي ال تة نسب

  
  

   .األمساكوخملفات  األخرى مساد الدم اجملفف ، مسحوق العظام ، خملفات املساخل -د
  

  املكونات
مساد 
الدم 
  اجملفف

مساد 
مسحوق 
  العظام

مساد 
خملفات 
املساخل 
  األخرى

مساد 
خملفات 
  األمساك

   %12   %12   %12   %12  الرطوبة ال تزيد عننسبة 

   %30    %55   %20   %70  لمادة العضوية ال تقل عنانسبة 

   %5  %5.5   %1.5   %8  قل عننسبة النيتروجين الكلي ال ت

   %12  %0.5  %27  --  قل عننسبة الفسفور الكلي ال ت

  
  
  
  
  
  
  



٢٣  

  : مساد خملفات املدن والصرف الصحي -هـ 
  

  مساد اجملاري  مساد القمامة  املكونات
   %20 %25  الرطوبة ال تزيد عننسبة 

  %50   %50  المادة العضوية ال تقل عننسبة 

   %1   %0.7  النيتروجين الكلي ال يقل عننسبة 

الرقم الهيدروجيني في مستخلص عجينـة الـسماد

  .المشبعة 

5-8  -  

  - 0.6-0.35  الكثافة الظاهرية 

  -   C/N    1:20 النيتروجين إلىنسبة الكربون 

   جم/خليه 10   جم/ خليه 10  ال تزيد عن)كوليفورم(كروبات القولونيمجموعة م

 جم/ واحدةخليه  جم/ واحدةخليه   ميكروبات القولون المرضية ال تزيد عن 

 جم/ واحدةخليه  جم/ واحدةخليه  السالمونيال ال تزيد عن

  جم/2  جم/2  بيض االسكارس ال يزيد عن 

جزء في 200  قل من أالرصاص في المادة الجافة 

  المليون

جزء في 200

  ليونالم

في   جزء200   من قلأالكروم في المادة الجافة 

  المليون

 في  جزء200

  المليون

جزء في 66  من قل  أالكادميوم في المادة الجافة

  المليون

 جزء في 6

  المليون

 جزء في 200  منقل أالنيكل في المادة الجافة 

  المليون

 جزء في 200

  المليون

ي  جزء ف44   منقلأالزئبق في المادة الجافة 

  المليون

 جزء في 4

  المليون

 جزء في 200   منقلأالزنك في المادة الجافة 

  المليون

جزء في 200

  المليون

 جزء في 100  منقل أالنحاس في المادة الجافة 

  المليون

 جزء في 100

  المليون



٢٤  

  

  : العضوية السائلة األمسدة: ثانيا 
  شروط مكوناتها  األمسدة أنواع

ـ      األسمدة  -1 ون التـي يكـون المك
  . لها المادة العضوية األساسي

 المادة العضوية عن  نسبة تقلأال
 الحجم الكليأومن الوزن الرطب 50%

)w/w-w/v(  
 التــي يكــون المكــوناألســمدة -2

أوالرئيسي لهـا حمـض الهيوميـك        
    كليهماأوالفولفيك 

 الحمضين معاأو تقل نسبة الحمض أال
  %12عن 

 التي تحتوي علـى مـادةاألسمدة -3
 دباليـةأحمـاض + NPK+عضوية  

أخـرى عناصر  ) + هيوميك وفولفيك (
  لخإ...

 مجموع هذا المحتوى عن نسبةقل تأال
 الحجم الكليأومن الوزن الرطب 50%

)w/w-w/v(  

 الطحالـــب البحريـــةأســـمدة -4
)seaweed (أو الدم والعظـام     وأسمدة

   مماثلةأخرى أنواعأي 

 محتواها من المادة  نسبةقل تأال
ة والعناصر الغذائية عن العضوي

 الحجم أومن الوزن الرطب %(25
  )الكلي 

  

  

 عضوية  أسمدة أي   أو  ة والحيواني ةالنباتيوالخليط من األسمدة      العضوية  المصنعة   األسمدة  :ثالثا 

يشترط  علـى الجهـة       ،    لها مواصفات قياسية بدولة الكويت     لم تدرج و  تم تصنيعها  أخرى

ات الخاصة بالمنتج من جهة التصنيع وتكون مصدقة مـن بلـد            المستوردة توفير كافة البيان   

   .المنشأ

  

  

  

  

  

  

  



٢٥  

  

  الفصل الرابع
  حمسنات الرتبة الزراعية 

   12   ادةــم
  

   :اآلتية تتوفر في محسنات التربة الزراعية الشروط العامة أنيجب 

 . تكون خالية من التربة الطبيعية أن*  

 ة والحيوانية الضارة   الزراعياآلفات تكون خالية من أن*  

 6 عـن    pH يزيد الرقم الهيدروجيني   وأال)سم/ ديسيمنز 3( تزيد درجة التوصيل الكهربي عن       أال*  

 .) 1:5مستخلص(مستخلص العجينة المشبعة في

  .0.2  % تزيد نسبة كلوريد الصوديوم عن أال*  

جرام الواحد طـوال فتـرة       مليون خلية في ال    100 يقل عدد البكتيريا الحية في اللقاحات عن         أال*  

من العدد الكلي للبكتيريا وذلـك   % 10ات عنيت يزيد عدد الفطريات واالكتينوميسوأالالصالحية 

  في حالة الكائنات الحية الدقيقة

   13  ادةــم
  

 تتوفر في محسنات التربة     أن يجب   )14( بالشروط المنصوص عليها في المادة       اإلخاللمع عدم   

 عن  اإلشعاعتتعدى نسبة   ال   أنتي على   ائلة الشروط الخاصة بكل نوع وفقا لآل      الزراعية الصلبة والس  

   :االحدود المسموح بها دولًي

  شروط مكوناتها  نوع حمسنات الرتبة الزراعية
  11  % الرطوبة عن نسبة تزيدال- )الكوكوبيت(مخلفات ثمرة جوز الهند . 1

  80 % المادة العضوية عن نسبةال تقل-

 0.40 %لنيتروجين الكلي عن ا نسبةقلال ت-

  )ppm(لتر/ملجم 47ال يزيد الكلوريد عن -

  142 ال يزيد كلوريد الصوديوم عن -

  )ppm(لتر/ملجم

  سم/ ديسمينز0.5ال يزيد تركيزاالمالح عن -

 الرقم الهيدروجيني في مستخلص يتراوح -



٢٦  

   .8.5-6.5   منالعجينة المشبعة

ر لت/ ملجم710ال يقل تركيز البوتاسيوم عن 

)ppm(  

  ٣سم/جم  152الكثافة الظاهرية 

    %80 تقل نسبة كبريتات الكالسيوم عنأال  الجبس الزراعي. 2

   %3عن تزيد نسبة كلوريد الصوديوم أال

  %85 تقل نسبة الكبريت عن أال  الكبريت الزراعي. 3

وضيح السعة التشبيعية له بالماء يجب ت  )هيدروجل(بوليمر. 4
.(WHC) 

يستخدم لتحسين خواصالذي  :رمل  5.  

  التربة

  سم/ ديسمنز4 تزيد ملوحته على أال

  5 % تزيد نسبة كربونات الكالسيوم عنأال

من معادن الطـين أي أوالبنتونيت .   6

 للتربـةإضـافتها التي يمكـن     :األخرى

 الرملية والجبسية لتحسين خواص التربة

  2% تزيد نسبة كلوريد الصوديوم عن أال

التي يمكـن: يميائية  الكاألحماض.    7

وإصـالح استعمالها لتحـسين خـواص      

  التربة

  بدون شروط فنية

التـي تـستعمل: التربـة الطينيـة   .  8

 لتحسين خواص التربة الرملية والجبسية

سم /ديسمنز 4 تزيد نسبة ملوحتها عن أال

  )لمستخلص العجينة المشبعة(

5% تزيد نسبة كربونات الكالسيوم بها عن أال

 يؤمن بيئة  سيليكا صخور بركانية شفافة   البيراليت الزراعي.   9 

  pH =  7.5  ذو رقم –متوازنة للنبات 

  300 % السعة التشعبيه له بالماء عنأال تقل

  

  

  

  



٢٧  

  الفصل اخلامس
   ومحسنات التربة الزراعيةاألسمدة وتصنيع إنتاج ترخيص إجراءاتوشروط 

  

   14   ادةــم
      بعد الحصول على ترخيص بذلك إال ومحسنات التربة الزراعية األسمدةع  تصنيأو إنتاجال يجوز 

  .من السلطة المختصة وبعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة 

  
   15  ادةــم

   :اآلتية ومحسنات التربة الزراعية الشروط األسمدة تصنيع أو إنتاجيشترط لمنح ترخيص 

  .تقديم طلب نموذج معد لهذا الغرض    1 -

  .اإلنتاج مكان أوتقديم رسم هندسي معتمد للمصنع    - 2

  . ومحسنات التربة الزراعية األسمدة تصنيع أو إلنتاجصورة من موافقة الجهات ذات العالقة    3 -

  .أي شروط أو مواصفات أخرى تقررها الصلطة المختصة 4 -   

  

  

    16   ادةــم
نوعية المنتج وكمياتـه وتـاريخ التـصنيع         المصنع تخصيص سجل تدون فيه       إدارةيجب على   

  ، إغالقـه بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ         المشترين ، واالحتفاظ     وأسماءوحركة التداول   

  .كما يجب عليها تقديم السجل لموظفي السلطة المختصة عند الطلب 

  

  الفصل السادس 
   وحمسنات الرتبة الزراعية األمسدةمواصفات عبوات 

  

   17  ادةــم
 الكيميائية البسيطة والمركبـة وعبـوات محـسنات التربـة           األسمدة تتوفر في عبوات     أنيجب  

   :اآلتيةالزراعية المواصفات 
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  : الكيميائية البسيطة واملركبة األمسدةعبوات : أوال
 تأثير تكون مصنوعة من مادة البولي بروبلين مع بطانة من البولي اثيلين معاملة ضد أن  - أ

   .ن يحكم إغالقهاوأ) UV(فسجية  فوق البناألشعة

 .كيلوجرام 50 والفوسفاتية والبوتاسية البسيطة  النيتروجينية األسمدة يكون وزن عبوة أن -ب 

 50الى  20من   النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية المركبة األسمدة يكون وزن عبوة أن -ج

  .كيلو جرام 

للضوء وتكون   وعازلة للصدأوات غير قابلة  العناصر الصغرى تكون العبأسمدة في حالة -د

  . لتر واحد أوبوزن كيلو جرام واحد 

   .اإلغالق تكون محكمة أن -هـ

  
  :عبوات حمسنات الرتبة الزراعية : ثانيا 
 تـساوي   أو  من قلأ )الكائنات الحية الدقيقة    (كون وزن عبوة محسنات التربة الزراعية        ي أن  - أ

  .جرام 1000

 .ن مادة البولي بروبلين  تكون مصنوعة مأن  -ب 

   .اإلغالق تكون محكمة أن   -ج

    18   ادةــم
 الكيميائية ومحسنات التربة الزراعية باللغة العربية       األسمدة تكتب البيانات على عبوات      أنيجب  

   : البيانات التاليةاالنجليزيةأو / و

  .اسم الجهة المصنعة  .١

 .اسم المنتج  .٢

 .ة االسم التجاري وعالمته التجاري .٣

 .نسبة المواد المكونة  .٤

 . بالحجم أوالكمية بالوزن  .٥

 . والتعبئة اإلنتاجتاريخ  .٦

 .تاريخ انتهاء الصالحية  .٧

 .طريقة االستخدام  .٨

 .نوع المواد المضافه ونسبتها .٩
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  الفصل السابع
   وحمسنات الرتبة الزراعية األمسدةاسترياد وتصدير 

    19  ادةــم
 الـسلطة   إلـى  ومحسنات التربة الزراعية التقدم      األسمدة تصدير   أوعلى من يرغب في استيراد      

   :اآلتية بطلبه البيانات ا التصدير موضًحأوستيراد لمختصة بطلب الحصول على ترخيص اإلا

  .اسم الشركة المنتجة  .١

 . المصدرة أواسم الشركة المستوردة  .٢

 .سم التجاري  اإلأواالسم العام  .٣

 .نسب المواد المكونة للمنتج  .٤

 . للمحاصيل المختلفة اإلضافةتخدام ،معدالت ومواعيد كيفية االس .٥

 .في الزراعة  المستخدمة األخرىقابلية المنتج للخلط والمزج مع المركبات  .٦

 . وتاريخ انتهاء الصالحية اإلنتاجتاريخ  .٧

 . بالحجم أوالكمية بالوزن  .٨

 .منفذ الدخول  .٩

  

   20  ادةــم
 مغلفـة   )واحد  للعينـة    لتر   أوكيلوجرام  (ات  عين) 5( يرفق مع الطلب     أنيجب على مقدم الطلب     

 المطابقـة للـشروط     األنـواع  المستوردة وتمنح الموافقة علـى       أوومختومة بختم الشركة المنتجة     

 بعـد إجـراء التحاليـل        من هذه الالئحة      والمواصفات المنصوص عليها في الفصل الثاني والثالث      

  .من تاريخ الحصول عليها ) شهور3 (دة  تسري الموافقة لمأنعلى المخبرية االزمه عليها ، 

  

  

   21 مــادة 
 ومحسنات التربة الزراعية قبل شـحن       األسمدةالحصول على ترخيص استيراد     يجب تقديم طلب    

   .المنشأ من بلد اإلرسالية

  

  



٣٠  

   22  ادةــم
   :اإلرسالية للمحاجر الزراعية قبل وصول اآلتيةستندات معلى المستورد تقديم ال

 خاليـة مـن بـذور       اإلرسـالية ن  أ ب المنشأ نباتية من الجهات المختصة في بلد        شهادة صحة   - أ

 الزراعيـة  واآلفاتوالبكتيريا والفيروسات والنيماتودا والفطريات  الضارة   واألعشابالحشائش  

  .والحيوانية الضارة 

ونسبة ( عنها   اإلفراج المراد   اإلرساليةشهادة تحليل مخبري من مختبر معتمد توضح مكونات           - ب

 ) .دعت الحاجةإذا  إلشعاعا

  

   23  ادةــم
 لـم يباشـر   إذا اإلصـدار  بعد مرور عام من تـاريخ  ا التصدير الغيً  أويعتبر ترخيص االستيراد    

  . خالل فترة صالحية الترخيص إجراءالمرخص له أي 

  

    24  مــادة 
حية الوقائيـة    االلتزام بالشروط الـص    أو المصانع المستوردة والمصدوالمنتجة   / و على الشركات 

  .الكويت دولة صناعية والتخزينية المعمول بها في ال

  

  الفصل الثامن
   وحمسنات الرتبة الزراعيةاألمسدةشروط تداول 

    25   ادةــم
  

   :اآلتيةالزراعية الشروط  ومحسنات التربة األسمدة تداول  مهنةيشترط لمنح ترخيص مزاولة

 أوموافقة الجهات ذات الصلة وصورة من ملكية العقار  به االتقدم بطلب للسلطة المختصة مرفقً  - أ

  . ساري المفعول إيجارعقد 

 . الزراعياإلنتاجتخصيص قسم مستقل للتداول بمتجر تداول مستلزمات   - ب

  .الزراعية مظللة وجيدة التهوية  ومحسنات التربة األسمدة تكون مخازن أن -ج

المحال التجارية   التربة الزراعية لشروط  ومحسناتاألسمدة يستوفي المتجر المعد لتداول أن  -د

   .والصناعية المعمول بها  في دولة الكويت



٣١  

  

    26   ادةــم
 ومحسنات التربة الزراعية االحتفاظ بسجل يقيد به حركة         األسمدةيجب على المرخص له بتداول      

 إغالقريخ   يحتفظ المحل بالسجل لمدة خمس سنوات من تا        أنالتداول واسم المشتري وعنوانه على      

  .السجل 

  

    27   ادةــم
   وال يجـوز    األصـلية  ومحسنات التربة الزراعية في العبـوات        األسمدة يتم حفظ وتخزين     أنيجب  

  . تعبئتها إعادة أو تجزئتها أوفتحها 

  

    28   ادةــم
  . بموافقة السلطة المختصة وز التنازل عن الترخيص للغير إالال يج 

  

    29   ادةــم
   أو  يكـون متخصـًصا    أن ومحسنات التربة الزراعية     األسمدةط في من يعمل بمجال تداول       يشتر

  . ومحسنات التربة الزراعية األسمدةيتمتع بخبرة جيدة في مجال 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٢  

  
  الفصل التاسع 

   وحمسنات الرتبة الزراعية األمسدة عن اإلعالن وإجراءاتشروط 
    30   ادةــم

 يتقدم للسلطة المختصة أن محسنات تربة زراعية أو أسمدة أية عن ناإلعالعلى من يرغب في 

   :اآلتيفنية تحتوي على  به نشرة ًبطلب الحصول على ترخيص بذلك مرفقا

   .اإلنتاجاسم الجهة المنتجة ومقر   - أ

 .االسم التجاري والعالمة التجارية   - ب

  . النسبة المئوية للمكونات -ج

  . الوزن الصافي للعبوة  -د

 الكائنات الحية الدقيقة البد  األسمدة الحيوية أو المخصبات الحيوية التي يدخل في تركيبةوفي حال

   :اآلتية تتتوفر البيانا أن

 وعالقتـه بالـسالالت      للكائن الحي الدقيق وإسـم الـساللة       االسم العلمي سم الشائع و  اإليكتب    1-

   .األخرى

 .المدى والشكل الذي توجد عليه في الطبيعة   2-

 .قة التخزين وفترة الصالحية ومدى حيويتها طري  3-

 .طبيعة المادة الحاملة ومواصفاتها   4-

 .فولوجية لمورصفات االموا  5-

  .االنجليزية بشكل واضح أو/باللغتين العربية و تكون البيانات مكتوبة أنعلى 

  الفصل العاشر
   وحمسنات الرتبة الزراعية األمسدة فحص وحتليل وإجراءاتشروط 

  

    31   ادةــم
 ومحسنات التربـة الزراعيـة عنـد طلـب تـسجيلها            األسمدةخذ عينات من    أللسلطة المختصة   

 التخـزين   وأماكن وعند دخول المزارع      منافذ دولة الكويت   إلىستيرادها ووصول المستورد منها     إو

 لهاكونة   من الخواص الطبيعية والنسب المئوية للعناصر الم       للتأكد والتصنيع والتداول وذلك     واإلنتاج



٣٣  

 ومحسنات التربة الزراعية المنصوص عليهـا فـي هـذه           األسمدةومدى تطابقها للبيانات وشروط     

  .الالئحة 

    32  ادة ــم
  :تي ومحسنات التربة الزراعية وفقا لآل األسمدةخذ عينات الفحص لكل نوع من يتم أ

  االسمدة الكيميائية: أوال

حـد  سم عن طريق فتح أ    60لعينة مجس معدني طوله     خذ ا يستعمل في أ  : القابلة للتميع    األسمدة  - أ

  .طرفي العبوة 

 جهات للعبـوة    أربع في   بإدخالهخذ العينة   يستعمل المجس في أ    : غير القابلة للتميع     األسمدة  - ب

  :اآلتيةوتؤخذ العينات من العبوات بالنسب  ، األكثرعلى 
 

  النسبة املأخوذة من إمجايل العدد  عدد العبوات
  اخذ العينات منها جميًعتؤ 5ال تزيد على 

 يقل عددأال منها،بشرط 40 %تؤخذ العينة بنسبة   20-6من

  . عبوات 6 منها العينات عن المأخوذةالعبوات 

 يقل أال منها ، بشرط % 20تؤخذ العينة بنسبة   200-21من

عبوات 8 منها العينات عن المأخوذةعدد العبوات 

 يقل أالا ، بشرط  منه10%تؤخذ العينة بنسبة  400-201من 

 10  منها العينات عنالمأخوذةعدد العبوات 

  .عبوات 

 يقل عددأال منها ، بشرط 5  %تؤخذ العينة بنسبة 600-401من 

  عبوة15 عن منها العينات المأخوذةالعبوات 

 يقل عدد أال منها ،بشرط 4%تؤخذ العينة بنسبة  800-601من 

  بوة ع25  منها العينات عنالمأخوذةالعبوات 

 يقل عدد أال منها ، بشرط 3%تؤخذ العينة بنسبة  801 - فأكثرمن 

   عبوة40  منها العينات عنالمأخوذةالعبوات 

  

  



٣٤  

  
  

  :األمسدة العضوية  وحمسنات  الرتبة الزراعية : ثانيا 
 :األمسدة العضوية وحمسنات الرتبة الزراعية املعبأة يف أكياس  - ١

  

   من إمجايل العددالنسبة املأخوذة      عدد األكياس
  يؤخذ كيس واحد  لكل ألف كيس

  

من )نصف كيلو(تؤخذ أجزاء    :األمسدة العضوية وحمسنات الرتبة الزراعية السائبة  -٢
  :على النحو اآلتي الوزن الكلي للشحنة وذلك 

  

  اإلمجايل من الوزن املأخوذةالنسبة   الوزن
   جزءا25  ال يزيد على طن واحد

  ا جزًء30  نين ط-ما يزيد على طن 

  ا جزًء35   أطنان5 –ما يزيد على طنين 

  اجزًء 40   أطنان10 – نطنا أ5ما يزيد على 

  اجزًء 45   طن25 – أطنان 10ما يزيد على 

  ا جزًء50   طن50 – ًان ط25ما يزيد على 

  اجزًء 60   طن100 – طن 50ما يزيد على 

ن أو يؤخذ جزءان من كل عشرة أطنا   فأكثر– 100ما يزيد على 

  .كسر منها

  

  

  

  

  

  



٣٥  

   :األسمدة العضوية ومحسنات التربة الزراعية السائلة   - ٣

   :تؤخذ العينة من الشحنة على أساس اللرت وذلك على النحو اآلتي

  

  النسبة املأخوذة من الوزن اإلمجايل  وزنــــال
  10%   لتر100 ال يزيد على 

  %7   لتر200 إلى 100أكثر من 

  %5  لتر400  إلى 200أكثر من 

  %4   لتر600 إلى 400أكثر من 

  %3   لتر1000 إلى 600أكثر من 

   عينة35 على أن ال تقل عن %2  لتر1000أكثر من 

  

    33   ادةــم
  :تي ات التي يتم أخذها للفحص وفقا لآلتعامل العين

ـ     أربعويؤخذ من المخلوط المتجانس      حتى تتجانس ،     اتخلط العينات جيدً    - أ ين  عينات تتـراوح ب

سم المادة وتركيبتهـا    إ جرام لكل عينة ، وتوضع بطاقة على كل عينة يكتب فيها             300 -200

 ينوب من   أو الشأنخذ العينة وصاحب    آسم وتوقيع   إخذ العينة والكمية التي تمثلها ، و      أوتاريخ  

   .آمنةعنه ، وتكون محرزة بطريقة 

 ، وترسل اثنتـان     الشأنصاحب   لدى   أخرى الزراعي وعينة    عينة واحدة لدى المحجر   تحفظ    -ب 

ساعة لتحليل واحدة منها  24 خالل    التابعة للسلطة المختصة      التحليل  مختبرات إلىمن العينات   

ام الطرق القياسـية العالميـة      وذلك لبيان الخواص الطبيعية والنسب المئوية للمكونات باستخد       

 إليهـا  بالمختبر للرجوع    األخرىجل معرفة مطابقتها لما هو معلن عنه ، وتحفظ العينة           ومن أ 

   .الشأنعند االعتراض على نتائج التحليل من قبل صاحب 

  
    34   ادةــم

 تجربة أي سماد أو محسن تربة زراعية جديد – إذا دعت الحاجة –يحق للسلطة المختصة 

  .للفترة الزمنية التي تراها مناسبة وذلك قبل التسجيل 

  



٣٦  

  الفصل احلادي عشر
  ة التحليل يف حالة االعرتاض على النتائجشروط وإجراءات إعاد

  
  

     35     ادةــم
 التحليل  إعادة ا السلطة المختصة من نتيجة التحليل طالبً      إلىتظلم  تقديم   الحق في    الشأنلصاحب  

 يرفـق مـع الـتظلم       أن على   التظلم، سقط حق    وإال األولى من تاريخ علمه بالنتيجة      ا يومً 15خالل  

  .لديهالمحفوظة شهادة التحليل والعينة 

  

  

    36    ادةــم
  . التحليل إعادة التحليل ، وللمتظلم الحق في حضور عملية إلعادةتحدد السلطة المختصة لجنة 

  

    37   ادةــم
 والتي بحوزة المتظلم سلطة المختصةتقوم اللجنة بفحص العينة المحرزة المحفوظة لدى مختبر ال  

  .ويثبت ذلك في محضر 

  

      38   ادةــم
 فـإذا  على العينة المقدمة مـن المـتظلم   األول في التحليل  إتباعهايعاد التحليل بالطريقة التي تم      

 اختلفت النتائج يجـرى التحليـل علـى العينـة           وإذاتطابقت النتائج اعتبرت هذه النتيجة نهائية ،        

  . وتكون نتائجها نهائية سلطة المختصةالمحفوظة لدى مختبر ال

  

    39   ادةــم
  . عن ما هو معلن 2±   %تكون النتيجة مقبولة في حدود 

  

  

  



٣٧  

  رــي عشــل الثانــالفص
  السجل والتسجيل

  

  
     40   مادة

  :تعد السلطة المختصة سجال تقيد فيه ُ

 وتـداول   وإنتـاج  والمؤسسات المعنوية التي تقوم باستيراد وتصدير وتـصنيع          األفراد .١

 .الزراعية ومحسنات التربة األسمدة

 ومحـسنات التربـة     األسـمدة  قـانون    أحكامجامعات ومراكز البحوث المستثناة من       ال .٢

  .الزراعية 

 ومحسنات التربة الزراعية المسموح باستيرادها وتصديرها األسمدة أنواعجميع   .٣

   .)١ملحق رقم (وتداولها وتصنيعها

  

  ر ـث عشـل الثالــالفص
  املخالفات

    41   دةــام
  :فعال التالية بأي من األال يجوزالقيام •

طبـق عليهـا الـشروط      ن ال ت   التـي  ومحسنات التربـة الزراعيـة     سمدةاألستيراد وتصدير   إ   - أ

 دون الحصول على ترخيص مـن الـسلطة         أووالمواصفات المنصوص عليها في هذه الالئحة       

  .المختصة 

  ومحسنات التربة الزراعية دون الحـصول علـى        أسمدة تداول   أو تصنيع   أو إنتاج أو إعالن   -ب 

 .ترخيص من السلطة المختصة 

  .لبيانات الواردة على العبوة  اإتالف أو تشويه أو كشط أو تغيير -ج

  . تعبئتها دون موافقة السلطة المختصة إعادة فتح العبوة بغرض   -د

  . محسنات للتربة الزراعية بطريقة مضللة أو أسمدة أية عن اإلعالن -هـ

  .  منتهية الصالحية أوسنات التربة الزراعية المحظورة  ومحأسمدة تصنيع أو إنتاج أوتداول    -و



٣٨  

ليها الشروط  التربة الزراعية التي ال تنطبق ع ومحسناتأسمدة تصنيع أو إنتاج أو تداول  -ز

  .والمواصفات المنصوص عليها في هذه الالئحة 

  

    42   ادةــم
  

موافقة على قـانون     بال 2009 لسنة   20قب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم       ايع •

   : يقوم باألعمال التاليةنظام األسمدة و محسنات التربة الزراعية كل من

غير مسموح باستخدامها أو    الاألسمدة و محسنات التربة الزراعية      استخدام و تداول     .١

تكون مخالفة للمواصفات أو الشروط الصادر بها قرار من        أو  في دولة الكويت   تداولها

  .ة المختصالسلطة

 أو وضـع ملـصقات علـى         الزراعيـة  لتربةمال عبوات لألسمدة أو محسنات ا     ستعا .٢

  . ة المختصخالفة للقرارات الصادرة من السلطةالعبوات أو كتابة بيانات عليها بالم

ستيرادها الزراعية دون الحصول على ترخيص بإ     استيراد أسمدة أو محسنات للتربة       .٣

حياء المجهريـة و    ش و األ  شائمختصة بشهادات بخلوها من بذور الح     من السلطة ال  

،وذلك لغير أغراض البحث     والنيماتودا واألكاروس  الحشرية الضارة اآلفات المرضية و  

 .ستيراد بغرض إعادة تصديرهاجامعات ومراكز البحوث ولو كان اإلالعلمي لل

 .تصنيع أو تجهيز أو تركيب أسمدة قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة .٤

  

 –المدير العـام    –ة الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية         ولرئيس مجلس إدار  

جاوز ستة أشهر أو    ت بغلق المنشأة أو الحل لمدة ال ت       ًافي الحاالت السابقة أن يصدر قرار     

حتى يصدر قرار من السلطة المختصة بالتحقيق في الواقعة أو المحكمة التي تحال إليها              

ا صدر حكم على المتهم بغلق المحل أو المنشأة لمدة          الدعوى بفتح المحل أو المنشأة وإذ     

  . محددة أو نهائياً يعلق إعالن بمنطوقة على بابها بشكل ظاهر

  

  

  

  



٣٩  

  ر ـع عشــل الرابــالفص
  وم ــالرس

    43   ادةــم
 الهيئة إدارةتحدد رسوم الخدمات الواردة بهذه الالئحة وفق القرارات الصادرة من مجلس 

  .)  1(كما يتضح في الملحق (راعة والثروة السمكية العامة لشئون الز

  

  رـس عشـل اخلامـالفص
  ةـ عامكامـأح
    44   ادةــم

 ومحسنات التربـة الزراعيـة      األسمدة) قانون( الالئحة التنفيذية لنظام     أحكاميحق للمتضرر من    

  .لقوانين والمراسيم المعمول بها من يفوضه ، وفقا أوالتظلم للوزير المختص 

  

    45    ادةــم
 للمعايير واالشـتراطات التـي      ا للمصلحة العامة وفقً   اللوزير تعديل هذه الالئحة بما يراه ضروريً       -

 .حددتها المنظمات الدولية ذات العالقة 

   علي هذه الالئحةيطرأ تعديل أيب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العامة األمانةتخطر  -

  
  رـادس عشـل السـلفصا

  اتـعقوبال
    46   ادةــم

في حالة أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذه الالئحة تطبق العقوبات المنصوص              

 ومحسنات التربة الزراعية لـدول مجلـس   األسمدةبشان    )   2009 /20(عليها في القانون رقم 

  .العربيةالتعاون لدول الخليج 

  

  

  



٤٠  

  )١( ملحق رقم 
  

  :دة والمخصبات ومحسنات التربة الزراعية ومنظمات النموات لجنة األسمإختصاص
  

  : فريق التحليل ومهامه-١
  

 .األسمدة والمخصبات ومحسنات التربة ومنظمات النمو التي تؤخذ من الوارد للبالد  عيناتتحليل  )١
تى يمكن  بمعرفة مفتش الرقابة حامل الضبطية القضائية من تجار األسمدة حًتحليل العينات التي تؤخذ دوريا )٢

 .ضمان إستخدام مرآبات سليمة مطابقة للمواصفات في اإلنتاج الزراعي 
تحليل عينات األسمدة والمخصبات ومحسنات التربة الزراعية ومنظمات النمو التي ترد من مفتش الحجر  )٣

 .الزراعي
 داخل الكويت تحليل عينات األسمدة والمخصبات ومحسنات التربة الزراعية ومنظمات النمو التي تصنع محليًا )٤

 .قبل توزيعها
 
  : فريق الرقابة ومهامه-٢
  

 بمعرفة   بفحص جميع األسمدة الكيميائية الواردة من الخارج وهي في المنافذ البرية أوالبحرية أو الجويةالقيام )١
ات مفتش الرقابة وأخذ عينات منها وإرسالها إلى المختبرات إلجراء التحاليل عليها للتأآد من مطابقتها للمواصف

 .المسجلة عليها وذلك قبل اإلفراج عنها
تأهيل مصانع إنتاج األسمدة والمخصبات ومحسنات التربة ومنظمات النمو على مستوى دولة الكويت والقيام  )٢

 .باإلشراف والتفتيش عليها وأخذ عينات منها للتحليل
ة والمخصبات ومحسنات الرقابة المستمرة على الشرآات واألفراد بصفة دورية للتأآد من صالحية األسمد )٣

 .التربة الزراعية ومنظمات النمو وعدم غشها حماية لإلنتاج الزراعي
 .إستصدار تراخيص اإلتجار وتصنيع األسمدة وتجديد ما انتهى منها )٤
القيام بأعمال الضبطيات القضائية لضبط وفحص األسمدة والمخصبات ومحسنات الزراعية ومنظمات النمو  )٥

 .أو األفراد الذين يقومون بتهريب أو غش األسمدةلدى المصانع العشوائية 
 

  : ومحسنات التربة ومنظمات النمو)المخصبات (إجراءات التسجيل للمرآبات السمادية وملقحات التربة
  

  :األسمدة: أوال 
  

  : ما يلي تقديم طلب التسجيل لفريق الرقابة مستوفيًا
 .ةاإلسم التجاري للمرآب واإلسم العلمي والعالمة التجاري .١
 .إسم الشرآة المنتجة وبلد المنشأ .٢
 بها بيان الترآيب من العناصر السمادية المختلفة وأي صورة من البطاقة الملصقة على العبوات موضحًا .٣

إضافات أخرى مساعدة والصور الكيميائية الموجودة عليها ونسبها المئوية طبقا للذائب منها في الماء المقطر 
 .المتعادل

 .المخلبى إن وجدنوع وترآيب العامل  .٤
 
شهادة تحليل من الجهة المنتجة متضمنة الجرعة المناسبة وطريقة التجهيز معتمدة من القنصلية الكويتية في بلد  .٥

 .المنشأ
 .عينات في عبوات مناسبة الحجم مغلقة ومختومة بخاتم الشرآة المنتجة أو من ينوب عنها) ٥(عدد خمسة  .٦
٧.  
 



٤١  

  :تربة الزراعية ومنظمات النموالمخصبات الحيوية ومحسنات ال: ثانيا
  

في حالة المخصبات الحيوية ومحسنات التربة الزراعية ومنظمات النمو والمرآبات التي يصعب تحديد نسب 
مكوناتها ال يتم تسجيلها إال بعد خضوعها للتجربة العملية على أال تزيد المدة اآلزمة لتلك اإلختبارات عن سنة آاملة 

  .حليل لمنظمات النمو من وزارة الصحة وعلى محاصيل متنوعة مع ت
تقوم لجنة تسجيل األسمدة والمخصبات ومحسنات التربة الزراعية ومنظمات النمو بدراسة  البيانات الواردة : ثالثا

أوال  ومن ثم إبداء الرأى العلمي والفني في مدى الصالحية  وأي توصيات فنية خالل مده أقصاها إسبوعين من 
  . أن تراعى اللجنة جميع العوامل الفنيةتاريخ تسليمها على

يتولى رئيس اللجنة إرسال صورة من البيانات الخاصة بالمرآب إلى الجامعة أو معهد الكويت لألبحاث : رابعا
  .العلمية  أو الخبراء المختصين بالهيئة لإلفادة بالرأي على أن يصل الرد خالل عشرة أيام من تاريخ تسليم البيانات

 رئيس اللجنة تجميع التقارير الواردة في ملف من صورتين ويقوم بإعداد التقرير الجماعي بالرأي يتولى: خامسا
الفني من قبل تسجيل المرآب من عدمه على أن ينتهي من هذا خالل إسبوع من ورود الردود و في حالة عدم ورود 

  .رد من إحدى الجهات التي تم تسليمها يعتبر ذلك موافقة منها
 إلى السلطة المختصة لتسجيل المرآب وتحتفظ اللجنة بصورة آاملة من الملف إرسال الملف آامًال يتم :سادسا

 في ويدون عليها رقم التسجيل وتاريخه على أن يتم التسجيل خالل ثالثة  أيام من إرسال الملف بالرأي الفني آامًال
  .حالة المطابقة والموافقة على التسجيل

   :سابعا
 لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمرآب وعند تجديد التسجيل نتبع نفس يكون التسجيل صالحًا .١

اإلجراءات إال في الحاالت التي يثبت فيها حدوث أي  أضرار من إستخدام المرآب في دولة الكويت أو 
 .خارجها فللجنة الحق في إلغاء التسجيل ويتم إخطار مقدم التسجيل بذلك

 .صورة من شهادة التسجيليسلم مندوب مقدم الطلب والعينة  .٢
 من قيام أي مستورد باستيراد هذا المرآب وال تعطي إستمارة التسجيل أي ًال يعتبر التسجيل للمرآب مانعا .٣

حقوق آاملة لدى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية فيما يتعلق بالعالقة بينه وبين الشرآة 
 .المنتجة

 
  :الشحنةالمستندات المطلوبة قبل وصول   
  

 .صورة البطاقة المدنية )١
 .صورة إعتماد توقيع الشرآة )٢
 .صورة الترخيص التجاري )٣
 .ذن إستيراد أسمده إإصدار )٤

  :المستندات المطلوبة بعد وصول الشحنة
  

 صورة بيان جمرآي من إدارة الجمارك  .١
 )األصل لإلطالع عليه( صورة شهادة صحية من البلد المصدر  .٢
 .)األصل لإلطالع عليه(  على ظهرها إسم وختم المستورد يلية موقعًاصورة فاتورة اإلرسالية التفص .٣
 .شهادة منشأ من البلد المصدر .٤
 .إذن إستيراد .٥
األصل لإلطالع ( صورة من شهادة تسجيل المرآب يوضح سريانها وقت حصولة على الموافقه  اإلستيرادية  .٦

 ).عليه
 .رسوم التحليل وإختبارات الجوده والفسح .٧
 بها البيانات السابقة ذآرها عند         التسجيل مع إضافة رقم ملصقة على العبوات موضحًاصورة البطاقة ال .٨

 ).األصل لإلطالع عليه.( التشغيله وتاريخ اإلنتاج وتاريخ إنتهاء الصالحية
  
  
 



٤٢  

  :شروط اإلستيراد
  
 . آافة المعلومات والبيانات عن السماد المراد إستيرادهتوفير) ١
 .٢٠٠٩ لسنة ٢٠المواصفات القياسية المعتمده وقانون األسمدة واآلئحة التنفيذية رقم التزام المستورد ب) ٢

 .إحضار عينة من السماد المراد إستيراده وتحليلها لدى مختبر الهيئة قبل اإلستيراد) ٣     
 .طابقتها للمواصفاتتؤخذ عينة من السماد المستورد عند وصول الشحنة وتحليلها بمختبر الهيئة للتأآد من     م) ٤     
 التعهد بعدم التصرف في الكمية لحين ظهور نتيجة التحليل النهائي واإلفراج عن اإلرسالية               ) ٥     
  .جميع تكاليف التحاليل ونسخ اإلرسالية يتحملها المستورد) ٦     

  
  :شروط التصدير

  
 .شهادة صحة زراعية لإلرسالية )١
 .ديرها خارج الكويتفاتوره باألسمدة المراد تص )٢
 .شهادة المنشأ )٣
 .صورة إذن تصدير من قبل غرفة التجارة والصناعة )٤
 

  إجراءات الرقابة
  

يتم سحب خمس عينات قانونية من اإلرسالية في حضور صاحب اإلرسالية أو ممثله الرسمي ويتبع في أخذ  .١
 وفي حضور لجنة مكونة ٢٠٠٩ لسنة ٢٠ العينات اإلسلوب العلمي الوارد في اآلئحة التنفيذية لقانون المبيدات رقم

من ثالثة أشخاص على األقل ويتم إعطائها أرقام  آودية تسجل على العبوات ويحتفظ بسجل خاص في خزينة 
 .المختبر يوضح حقيقة هذه األرقام

داد فترة  يوم من تاريخ أخذ العينة ولرئيس اللجنة الحق في إمت 15 خالل مده ًيتم تحليل العينة المسحوبة قانونيا .٢
 Association ofالتحليل عشرة أيام أخرى عند الحاجة ويتبع في التحليل الطرق التحليلية الرسمية المنشوره في  

official Agriculture Chemists (AOAC)آلما أمكن ذلك . 
الحاجة ، ويتم يتم التحليل حسب األرقام الكودية بمختبر الهيئة مع اإلحتفاظ بعينتين آمرجع للرجوع إليها  عند .٣

 .التخلص من العينات الزائدة بعد سنتين أو بعد إستيراد ثالث  عينات من نفس المرآب أيهما أقرب
في حالة مطابقة التحليل للمواصفات الواردة بشهادة التسجيل يتم اإلفراج النهائي عن اإلرسالية مع ضرورة مراعاة أن .٤

 .جة وعليها البطاقة الخاصة بالبيانات السابق ذآرهاتكون جميع العبوات مغلقة بمعرفة الشرآة المنت
  :في حالة عدم مطابقة تحليل المرآب للمكونات المسجل بها يمكن إجراء اآلتي.٥
 

التظلم خالل أسبوع من صدور قرار الرفض أو خمسة أسابيع من تاريخ سحب العينة عند اإلفراج المؤقت ) أ
 بالتظلم وجهة نظر المتظلم من حيث ما إذا آان التظلم من نتيجة ويقدم التظلم إلى السيد رئيس الهيئة مبينًا

التحليل أو الفحص ولرئيس لجنة تسجيل األسمدة الحق في األمربإعادة التحليل من العينات المرجع، ويقوم 
  . من تاريخ تقديم التظلمالمتظلم بتسديد مقابل خدمة إعادة التحليل والفحص ويتم التحليل خالل عشرين يومًا

 
 عن اإلرسالية وإذا جاءت نتيجة الفحص في غير إذا جاءت النتيجة في صالح المتظلم يتم اإلفراج فورًا) ب

  :صالح المتظلم وغير مطابقة لما هو مسجل عليه المرآب تتخذ اإلجراءات اآلتية
 

سبوع واحد من تاريخ  أو غير صالح لإلستخدام يجب إعادة تصديره على نفقة المستورد خالل أإذا آان المرآب تالفًا )١
إخطاره بالنتيجة فإذا لم يقم بذلك تعدم اإلرسالية وتصدر شهادة من لجنة تسجيل المبيدات للجمارك لمحاسبة 

  .المستورد على رسوم األرضية والتخزين 
 
إذا آان المرآب غير تالف أو آانت نسب بعض مكوناته غير مطابقة للوارد على البطاقة مما يستلزم تغيير نسبة  )٢

الخلط أو التخفيف أو ضرورة تدعيمه بمرآبات أخرى فللمستورد الحق في التقدم بطلب إلى لجنة تسجيل األسمدة 
 : للشروط التاليةيطلب فيه اإلفراج عن هذه اإلرسالية طبقًا



٤٣  

 
ى معاملة الرسالة آدرجة ثانية أو درجة ثالثة حسب تقدير اللجنة مع وضع ملصق بلون واضح ومميز يوضح ذلك عل) أ

  . للترآيب الفعلي العبوه ويوضح فيه المكونات الحقيقية والجرعة المقترحة لإلضافة أو الخلط أو نسب التخفيف تبعًا
 
 على ما تراه من نتيجة التحليل والتعهد  السابق تقديمه عند طلب اإلفراج توصي اللجنة بتخفيض السعر بناءًا) ب

 رئيس الهيئة مع مراعاة أن تكون نسبة التخفيض في السعر معادلة لنسبة  بعد إعتماده من السيدوقرارها في ذلك نهائيًا
  .النقص في المكونات الفعالة وتحدد اللجنة األسس التي يتم عليها ذلك

  
  
  
  
  
 

  .المستندات المطلوبة إلستخراج تراخيص اإلتجار في األسمدة والمخصبات ومحسنات التربة الزراعية ومنظمات النمو
  
  ).األصل لإلطالع عليه( اإليجار أو الملكية للموقع محل الطلب  صورة من عقد -١
  ).األصل لإلطالع عليه(  صورة من عقد الشرآة أوصحيفة الشرآات في حالة الشرآات المساهمة -٢
  ).األصل لإلطالع عليه(  صورة من إذن إستيراد من قبل غرفة التجارة والصناعة -٣
  .رخيص البلدية  صورة من الرسم الهندسي المرفق به ت-٤
  ).المدير الفني( أصل شهادة تأمينات من الشرآة على المهندس -٥
  . موافقة هيئة البيئة على الموقع محل الطلب-٦
  

  :طلب تسجيل مخصبات زراعية
  

 .اإلسم العلمى والسالله 
 .اإلسم التجاري  
 .العالمة التجارية 
 ).خلفتكتب بالتفصيل في ال: ( النسبة المئوية للعناصر السمادية 
 .طبيعة وشكل السماد ولونه 
 صافي/ قائم:مواصفات العبوات والوزن والحجم  
 .اسم المصنع المنتج وعنوانه 
 .اسم الشرآة المصدرة وعنوانها 
 .اسم المكتب العلمي المسئول وعنوانه بالكويت 
 .اسم الوآيل التجاري المستورد المسئول وعنوانه بالكويت 
 .داسم الشرآة المرخص لها باإلستيرا 
 .رقم ترخيص اإلتجار وتاريخه 

  
يجب أن تكون العبوات مغلقة ومختومه بمعرفة المصنع وبدون رقم ( البيانات التي يجب أن توضع على العبوات

  ):التسجيل وتاريخه
  
  .اسم المصنع وعنوانه وبلد المنشأ ومكتبه العلمي بالكويت -١
 .اسم الوآيل بدولة الكويت والمستورد وعنوانه -٢
 )صافي/ قائم ( بوه وزن وحجم الع -٣
 .تاريخ التصنيع ومده الصالحية -٤
 ).³سم/  تذآر الكثافة بالجرام-حجم  / وزن ( النسبة المئوية للمكونات وصورتها في السوائل  -٥



شهادة تحليل من الجهة المنتجة متضمنة الجرعة المناسبة وطريقة التجهيز معتمدة من القنصلية الكويتية في بلد  -٦
 .لوماسية من دول مجلس التعاون حسب اإلتفاقالمنشأ أو أي هيئة دب

  .ونوع ونسبة المادة المخلبية إن وجد وتذآر أي إضافات أخرى) وزن/ وزن(وفي الحالة الجافة 
  .نوع المحاصيل التي يستعمل لها السماد وطريقة اإلستعمال والجرعة والتخفيف  -٧
 .لتي يوصي بهامدى إمكانية خلط السماد مع غيره من األسمدة ونوعها والنسبة ا -٨

  
  
  
  
 

  
  السيد رئيس لجنة األسمدة   

  
                             تحية طيبة وبعد

  
 لقانون حيث أنني أرغب في تسجيل المخصب المبين عالية وبياناته بالتفضيل خلف الكتاب لغرض اإلتجار طبقًا

منظمة له ومرفق العينات المطلوبة القرارات المتعلقة به وال و2009 لسنة   20األسمدة ومحسنات التربة رقم 
ومستعد لتسديد الرسوم المقررة ونتعهد بتنفيذ البيانات التي يجب أن توضع على العبوات وسداد رسوم التحاليل 

  .ورسم التسجيل 
  

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام 
  
  

    
   فيتحريرًا

  
  

  توقيع الطالب  
  

  
  

  
/  تذآر الكثافة جرام -)جم/وزن(في السوائل أو المعلق ) الماء المقطر للذائب في طبقًا( النسبة المئوية للمكونات 

  ) وزن/ وزن(  وفي حالة الجاف ³سم
  

  العناصر الكبرى
  

الصور والموجود   الكمية/الترآيز  العنصر
  عليها

  المصدر

        آزوت

فوسفور ذائب في الماء 
)( P2 O5  

      

  بوتاسيوم 
) K2 O(  

      

  

٤٤  



  
  
  

  
الصور والموجود   ةالكمي/الترآيز  العنصر

  عليها
  المصدر

  زنك
  حديد
  منجنيز
  مغنيسيوم
  نحاس 
  آالسيوم
  بورون

  ملوبيدنيوم
  آوبالت
  نيكل
  آبريت

  المادة المخلبية
  إضافات أخرى

      

  
  
  

  العناصر الصغري
  

o نوع المحاصيل التي يستعمل لها السماد والجرعة: 
o بةمدى إمكانية خلط  السماد مع غيره من األسمدة ونوعها والنس: 
o مدى إمكانية خلط السماد مع مبيدات ونوعها والنسبة: 
  
 

  :المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مصنع مخصبات
  

 .ملء طلب التراخيص للمصنع -١
 ).بمعرفة فريق الرقابة(عمل المعاينة على الطبيعة للمصنع  -٢
 :صورة طبق األصل لكل من -٣

 ).نيع المخصبات الزراعيةعلى أن يكون مدون به تجارة وتص(ترخيص البلدية ) أ 
 ).نشاط تجارة وتصنيع المخصبات الزراعية(صورة رسمية من عقد الشرآة مدون به ) ب
 .صورة من عقد اإليجار أو مسند الملكية ) ج 
  .صورة من موافقة هيئة البيئة على دراسة المردود البيئي)  د 

  .خصبات الزراعية  مستخرج رسمي من السجل التجاري مدون به تجارة وتصنيع الم-٤
 . شهادة قيد سارية بالسجل الصناعي -٥

 . الرسم الهندسي الخاص بالمصنع-٦          
 ).المدير المسئول(  مستندات المهندس الزراعي -٧
 . شهادة تأمينات إجتماعية-٨
 : تعهدات باآلتي-٩

 .الخضوع لإلشتراطات التي تتطلبها البلدية)  أ 
 .سوى المخصبات الزراعيةعدم وضع أي شيء بالمخزن ) ب
  .رسوم التأهيل: مقابل خدمة اإلنتفاع ) ج 
 

٤٥  



٤٦  

  :إرشادات هامة لتسجيل األسمدة بدولة الكويت
  

  :يراعي في تسجيل األسمدة في دولة الكويت مايلي 
 . للشرآة المنتجة في دولة الكويت بعقد موثقأن يكون الراغب في التسجيل وآيًال .١
 .ريةلديه رخصة إتجار في األسمدة سا .٢
ة                               .٣ شأ أو أي هيئ د المن ة ببل صلية الكويتي ة من القن سجيله موثق راد ت شرآة المنتجة للمرآب الم ل من ال شهادة تحلي

 .دبلوماسية من دول مجلس التعاون حسب اإلتفاق
 .تقديم شهادة منشأ من الشرآة المنتجة .٤
 .عن المرآب وإستخداماته) Data sheet(بيان معلومات  .٥
 .حتواء المرآب على أي مواد خالف المقدمة بطلب التسجيل إقرار من الوآيل بعدم إ .٦
 .أن تتوافق نسب العناصر الصغرى مع الحدود المسموح بها والمبينة بالمستندات  .٧
سجيل       .٨ ب الت ا بطل حة آم ر موض دد العناص صر: أن تح ز( العن ة/الترآي ا   –) الكمي ود عليه صورة الموج  – ال

 .المصدر
 . بالحجم أن يوضح بالطلب العبوات بالوزن أم .٩
  .PHيكتب بالطلب الكثافة والـــ . ١٠
  .قيمة رسوم التسجيل. ١١

  
  :إجراءات اإلفراج عن الشحنات المستوردة

  
  . آتاب من الشرآة موضح به العنوان والتلفون والفاآس وشعارالشرآة-١
  ).األصل لإلطالع علية(  صورة من التسجيل صالحة لإلستعمال-٢
  ).ألصل لإلطالع عليةا(  صورة من ترخيص اإلتجار-٣
اتورة                       -٤ ة الكويت وصورة من الف سمكية بدول  صورة من الفاتورة مختومة بختم الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة ال

  .التجارية
  .إذن إستيراد من الهيئة صالح لإلستعمال -٥
  . البطاقة اإلستداللية من لجنة تسجيل المبيدات-٦
  . المشترك في سحب العينة تفويض من الشرآة باسم المندوب-٧
دة            -٨ ات معتم اروس والفطري اتودا واألآ ا من النيم شأ بخلوه د المن  في حالة البيتموس يجب إحضار شهادة صحية من بل

  .من القنصلية الكويتية في بلد المنشأ أو أي هيئة دبلوماسية من دول مجلس التعاون حسب اإلتفاق
راج         تتعهد الشرآة بالتحفظ على الشحنة بمخاز      -٩ رخيص اإلتجار المرفق لحين صدور اإلف ن الشرآة وعنوانها حسب ت

  .النهائي وعدم التصرف فيها والمتابعة مع فريق المتابعة التابع للجنة تسجيل األسمدة
ستورد                           -١٠ ا والم شحنة للمواصفات المسجل عليه ة ال ة عدم مطابق ة األسمدة في حال  تتعهد الشرآة بتطبيق قرارات لجن

  .لسمادعلى أساسها ا
ستندات   -١١ ي الم واردة ف ا أو ال سجل به ر الم واد أخرى غي ى أي م ستورد عل واء المرآب الم دم إحت شرآة بع د ال  تتعه

  .الخاصة بطلب اإلستيراد
و أو                -١٢ ات منظمات النم ل عين المواد القياسية الخاصة بتحلي اه ب ة والمي سم بحوث الترب ر ق داد مختب شرآة بإم د ال  تتعه

  . حةتحليلها بوزارة الص
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