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 م2018لسنة ( 322قرار وزاري رقم )

 بشأن تنظيم استيراد عوائل آفة حشرة الحشد الخريفية من الدول التي سجلت بها اآلفة

)Lepidoptera: Noctuidae :  Spodoptera frugiperda( 

 

 وزير التغيير املناخي والبيئة:

 في شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته. م1972( لسنة 1بعد االطالع على القانـون االتحادي رقم )

 وتعديالته،في شأن الحجر الزراعي  م1979 ( لسنة5وعلى القانون االتحادي رقم )

بشأن الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون  م2003( لعام 248وعلى القرار الوزاري رقم )

 ،لدول الخليج العربية

 غير الحجرية التي تخضع للوائح،بشأن ملحق اآلفات الحجرية واآلفات م 2015( لسنة 824رار الوزاري رقم )وعلى الق

 صلحة العامة،بناًء على مقتضيات املو 

 قرر 

 

 املادة األولى

املرفق بهذا القرار من ( 1املوضحة في )امللحق رقم  استيراد العوائل آلفة الحشد الخريفية من أزهار القطف والنباتاتيسمح ب .1

 املرفق بهذا القرار( وفق التدابير التالية: 4 رقم الدول التي سجلت بها اآلفة )املبينة بامللحق

 أن تكون االرساليات خالية من آفة الحشد الخريفية بناء على الفحص الظاهري )عيني(. -

االرسالية خالية من آفة الحشد  سية ما يثبت أنأن يرد في بند اإلقرار اإلضافي لشهادة الصحة النباتية للعوائل الرئي -

 الخريفية.
 

( املرفق بهذا القرار 2آلفة الحشد الخريفية من الخضار والفواكه الطازجة املوضحة في )امللحق رقم  العوائلباستيراد  يسمح .2

 املرفق بهذا القرار( وفق التدابير التالية: 4 رقم من الدول التي سجلت بها اآلفة )املبينة بامللحق

 أن تكون االرساليات خالية من آفة الحشد الخريفية بناء على الفحص الظاهري )عيني(. -

أن يرد في بند اإلقرار اإلضافي لشهادة الصحة النباتية للعوائل الرئيسية ما يثبت أن االرسالية خالية من آفة الحشد  -

 الخريفية.
 

املرفق بهذا القرار  (3آلفة الحشد الخريفية من إرساليات األعالف الخضراء املوضحة في )امللحق رقم  العوائليسمح باستيراد  .3

 املرفق بهذا القرار( وفق التدابير التالية: 4 رقم من الدول التي سجلت بها اآلفة )املبينة بامللحق

 بناء على فحص ظاهري )عيني(أن تكون االرساليات خالية من آفة الحشد الخريفية  -

 أن يرد في بند التطهير لشهادة الصحة النباتية طريقة املعالجة، ويخصص ذلك للعوائل الرئيسية. -

 

 املادة الثانية

 يحظر دخول أي ارسالية واردة للدولة ال تستوفي ما ورد في املادة األولى من هذا القرار.

 



  7 / 2  بشأن تنظيم استيراد عوائل آفة حشرة الحشد الخريفية من الدول التي سجلت بها اآلفة 2018لسنة ( 322) قرار وزاري رقم

 

 

 املادة الثالثة

 الزراعية تحديث املالحق املرفقة بهذا القرار وفقا لتقارير تدابير الصحة النباتية الدولية.على إدارة التنمية والصحة 

 

 املادة الرابعة

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من تاريخ نشره.  

 

 

ـــــد الزيــــــــودي ـــ ـــ ـــ ـــ  د. ثاني بن أحمـ

 والبيئةالتغير املناخي ر يـــــــوز 

 
  هـ1439 ذو القعدة 27صدر في: 

 م  2018أغسطس  9املوافق: 
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 زهار القطف والنباتاتأ(: 1)رقم ملحق 

 

Scientific name Common name Arabic name  

Chrysanthemums  sp Daisy عائل رئيس ي أقحوان 

Dianthus caryophyllus Carnation رئيس يعائل  قرنفل شائع 

Musa banana  عائل رئيس ي موز 

Nicotiana tabacum tobacco عائل رئيس ي دخان 

Oryza sativa rice  عائل رئيس ي ارز 

Pelargonium  sp Pelargoniums عائل رئيس ي اللقلقي 

Alcea rosea Hollyhock عائل غير رئيس ي خطمية وردية 

Asplenium nidus Bird's nest fern  عائل غير رئيس ي الطيرسرخس عش 

Atropa belladonna belladonna عائل غير رئيس ي ست الحسن 

Carex  sp sedges عائل غير رئيس ي سعدية 

Carya illinoinensis pecan  عائل غير رئيس ي الجوز 

Cenchrus incertus Spiny burrgrass  عائل غير رئيس ي نجيل بري 

Chenopodium album fat hen عائل غير رئيس ي السرمق 

Citrus sp citrus عائل غير رئيس ي حمضيات 

Codiaeum variegatum Croton  عائل غير رئيس ي كروتون 

Convolvulus arvensis bindweed عائل غير رئيس ي لبالب 

Cynodon dactylon Bermuda grass  عائل غير رئيس ي نجيل بري 

Dactyloctenium aegyptium crowfoot grass  عائل غير رئيس ي نجيل بري 

Dahlia pinnata Dahlia عائل غير رئيس ي أضاليا 

Echinochloa colona Jungle rice  عائل غير رئيس ي نجيل بري 

Echinochloa crus-galli barnyard grass  عائل غير رئيس ي نجيل بري 

Eleusine indica goose grass  عائل غير رئيس ي نجيل بري 

Elymus repens quackgrass  عائل غير رئيس ي نجيل بري 

Eremochloa ophiuroides centipedegrass عائل غير رئيس ي مسطحات خضراء 

Eriochloa punctata Spring grass  عائل غير رئيس ي نجيل بري 

Eucalyptus camaldulensis red gum  عائل غير رئيس ي الكافور 

Eucalyptus urophylla Timor mountain gum  عائل غير رئيس ي الكافور 

Ficus sp ficus عائل غير رئيس ي فيكس 

Fragaria ananassa strawberry عائل غير رئيس ي الفراولة 
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Fragaria chiloensis Chilean strawberry عائل غير رئيس ي الفراولة 

Fragaria vesca wild strawberry عائل غير رئيس ي الفراولة 

Gladiolus hybrids Sword lily عائل غير رئيس ي الزنبق 

Helianthus annuus sunflower عائل غير رئيس ي عباد الشمس 

Hevea brasiliensis rubber عائل غير رئيس ي املطاط 

Hibiscus cannabinus kenaf عائل غير رئيس ي جلجل 

Lespedeza bicolor bicolor lespedeza عائل غير رئيس ي زينة 

Linum usitatissimum flax عائل غير رئيس ي كتان 

Lolium multiflorum Italian ryegrass عائل غير رئيس ي مسطحات خضراء 

Malpighia glabra acerola عائل غير رئيس ي ملبيغة 

Malus domestica apple عائل غير رئيس ي تفاح 

Mangifera indica mango عائل غير رئيس ي مانجو 

Paspalum dilatatum dallis grass عائل غير رئيس ي مسطحات خضراء 

Paspalum distichum knotgrass عائل غير رئيس ي مسطحات خضراء 

Paspalum fimbriatum grass عائل غير رئيس ي مسطحات خضراء 

Paspalum notatum bahiagrass عائل غير رئيس ي مسطحات خضراء 

Paspalum urvillei Vasey grass عائل غير رئيس ي مسطحات خضراء 

Passiflora laurifolia water lemon عائل غير رئيس ي نباتات زينة متسلق 

Pinus caribaea Caribbean pine عائل غير رئيس ي الصنوبر الكاريبي 

Platanus occidentalis Sycamore عائل غير رئيس ي الدلب 

Platanus occidentalis sycamore غير رئيس يعائل  الدلب 

Plumeria sp Frangipani عائل غير رئيس ي بلوميريا 

Prunus persica peach عائل غير رئيس ي دراق 

Psidium guajava guava عائل غير رئيس ي جوافة 

Pueraria montana var. lobata kudzu عائل غير رئيس ي زينة 

Pyrus communis Pear عائل غير رئيس ي اجاص 

Ricinus communis castor bean عائل غير رئيس ي خروع 

Rosa sp roses عائل غير رئيس ي ورد 

Schlumbergera truncata christmas cactu عائل غير رئيس ي صباريات 

Tanacetum cinerariifolium Pyrethrum عائل غير رئيس ي نوع من االقحوان 

Urochloa decumbens signal grass  رئيس ي عائل غير  نجيل بري 

Urochloa mutica para grass  عائل غير رئيس ي نجيل بري 

Urochloa ramosa browntop millet  عائل غير رئيس ي نجيل بري 

Urochloa texana grass  عائل غير رئيس ي نجيل بري 
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Vaccinium corymbosum blueberry عائل غير رئيس ي توت 

Viola  sp Violet عائل غير رئيس ي البنفسج 

Vitis vinifera grapevine عائل غير رئيس ي عنب 

Wisteria sinensis Chinese wisteria عائل غير رئيس ي وستارية 

Xanthium strumarium common cocklebur عائل غير رئيس ي اللزيق 

Zoysia sp Lawn grasses عائل غير رئيس ي مسطحات خضراء 

 

 

 (: الخضار والفواكه الطازجة2)رقم ملحق 

Scientific name Common name Arabic name  

Allium cepa onion عائل رئيس ي بصل 

Allium sativum garlic عائل رئيس ي ثوم 

Arachis hypogaea groundnut عائل رئيس ي فول سوداني 

Beta vulgaris var. saccharifera sugarbeet  عائل رئيس ي شمندر سكري 

Brassica oleracea var. botrytis (cauliflower) cauliflower عائل رئيس ي قرنبيط 

Brassica oleracea var. capitata cabbage عائل رئيس ي ملفوف 

Brassica oleracea var. viridis collards عائل رئيس ي أوراق الكرنب 

Brassica rapa turnip عائل رئيس ي لفت 

Brassica rapa subsp. oleifera turnip rape عائل رئيس ي لفت 

Brassica rapa subsp. rapa turnip عائل رئيس ي لفت 

Capsicum annuum Sweet pepper عائل رئيس ي فليفلة حولية 

Cucumis sativus cucumber عائل رئيس ي خيار 

Cucurbita argyrosperma silver- seed gourd عائل رئيس ي قرع 

Cucurbita maxima giant pumpkin عائل رئيس ي قرع 

Ipomoea batatas sweet potato عائل رئيس ي بطاطا حلوة 

Phaseolus sp bean  عائل رئيس ي فاصولياء 

Saccharum officinarum sugarcane عائل رئيس ي قصب السكر 

Solanum lycopersicum tomato عائل رئيس ي طماطم 

Solanum melongena Eggplant عائل رئيس ي باذنجان 

Solanum tuberosum potato عائل رئيس ي بطاطس 

Spinacia oleracea spinach عائل رئيس ي سبانخ 

Zea mays maize عائل رئيس ي ذرة 

Zea mays  subsp. mays Sweet corn عائل رئيس ي ذرة حلوة 

Zingiber officinale ginger عائل رئيس ي الزنجبيل 
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Abelmoschus esculentus okra عائل غير رئيس ي باميا 

Asparagus officinalis asparagus  عائل غير رئيس ي هليون 

Beta vulgaris  beetroot  عائل غير رئيس ي شمندر 

Cajanus cajan pigeon pea عائل غير رئيس ي نوع من البقوليات 

Capsicum frutescens  chilli عائل غير رئيس ي فلفل حار 

Chenopodium quinoa  quinoa عائل غير رئيس ي كينوا 

Cicer arietinum  chickpea  عائل غير رئيس ي حمص 

Cichorium intybus chicory عائل غير رئيس ي هندباء 

Citrullus lanatus  watermelon عائل غير رئيس ي بطيخ أحمر 

Cucumis melo melon عائل غير رئيس ي بطيخ 

Fragaria ananassa  strawberry غير رئيس يعائل  فراولة 

Lactuca sativa  lettuce عائل غير رئيس ي خس 

Pisum sativum pea عائل غير رئيس ي بازالء 

Portulaca oleracea purslane عائل غير رئيس ي البقلة 

Raphanus sativus  radish عائل غير رئيس ي فجل 

Taraxacum officinale complex dandelion عائل غير رئيس ي هندباء 

Vicia faba  faba bean  عائل غير رئيس ي فول 

Vigna unguiculata cowpea عائل غير رئيس ي لوبيا 

Vitis vinifera  grapevine عائل غير رئيس ي عنب 

 

 

 (: األعالف الخضراء3لحق رقم )م

Scientific name Common name Arabic name  

Arachis hypogaea groundnut رئيس يعائل  فول سوداني 

Glycine max soybean عائل رئيس ي فول الصويا 

Gossypium herbaceum short staple cotton عائل رئيس ي قطن 

Gossypium hirsutum Bourbon cotton عائل رئيس ي قطن 

Medicago sativa Lucerne  عائل رئيس ي برسيم 

Sorghum sp sorghum عائل رئيس ي سورجوم 

Trifolium  sp clover عائل رئيس ي نفل 

Arachis hypogaea  groundnut عائل رئيس ي فول سوداني 

Agrostis gigantea black bent عائل غير رئيس ي حشائش برية 

Agrostis stolonifera creeping bentgrass عائل غير رئيس ي حشائش 

Avena sativa oats عائل غير رئيس ي شوفان 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/6932
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Chloris gayana Rhodes grass عائل غير رئيس ي الرودس 

Digitaria sanguinalis large crabgrass  عائل غير رئيس ي نجيل بري 

Fagopyrum esculentum buckwheat عائل غير رئيس ي حنطة سوداء 

Festuca arundinacea tall fescue رئيس يعائل غير  حشائش 

Hordeum vulgare barley عائل غير رئيس ي شعير 

Megathyrsus maximus Guinea grass عائل غير رئيس ي الثمام 

Melilotus albus honey clover  عائل غير رئيس ي حندقوق 

Mucuna pruriens  velvet bean عائل غير رئيس ي ميقونة 

Panicum miliaceum  millet رئيس يعائل غير  الدخن 

Pennisetum glaucum pearl millet عائل غير رئيس ي ثيوم أغبر 

Phleum pratense  timothy grass عائل غير رئيس ي إفليوم مرجي 

Poa annua  annual meadow grass عائل غير رئيس ي قبأ حولي 

Poa pratensis  smooth meadow-grass عائل غير رئيس ي قبأ املروج 

Secale cereale  rye  عائل غير رئيس ي شيلم 

Setaria italica  foxtail millet عائل غير رئيس ي ذيل الثعلب األيطالي 

Triticum aestivum wheat عائل غير رئيس ي قمح 

 

 ( الدول املسجلة بها الحشرة رسميا4)رقم ملحق 

  قارة أفريقيا

الكونغو، جمهورية الرأس األخضــــر ، جمهورية الســــنغال، جمهورية الســــودان، جمهورية الصــــومال، جمهورية الغابون ، جمهورية 

الكـــاميرون، جمهوريـــة الكونغو الـــديمقراطيـــة، جمهوريـــة النيجر، جمهوريـــة أثيوبيـــا الفيـــدراليـــة الـــديموقراطيـــة ، جمهوريـــة أفريقيـــا 

نين، جمهورية بوتســــــوانا، جمهورية بورندي، جمهورية تشــــــاد، جمهورية تديانيا االتحادية، الوســــــطو، جمهورية أنغوال، جمهورية ب

جمهورية توجو، جمهورية أوغندا، جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية رواندا، جمهورية زامبيا، جمهورية ســــــــــــــيراليون، جمهورية 

، جمهورية غينيا، جمهورية كينيا، جمهورية ليبيريا، ســــيشــــل ، جمهورية غامبيا اإلســــالمية، جمهورية غانا، جمهورية غينيا بيســــاو

جمهورية ماالوي، جمهورية مالي، جمهورية مدغشــــــــــــــقر، جمهورية موزمبيق، جمهورية ناميبيا، جمهورية نيجيريا االتحادية، دولة 

 بوركينا فاسو، دولة زيمبابوي، دولة ساو تومي وبرينسيبي، غينيا االستوائية، مملكة سوازيالند. 

 األمريكيتين

األوروغواي، البيرو، الجزر العــــذراء البريطــــانيــــة، املكســــــــــــــيــــك، الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة، أنتيغوا وبــــاربودا، أنغويال، بــــاربــــادوس، 

ان، جـــامـــايكــــا، جزر بـــاهـــامـــاس، جزر  ـــايمــــان، جمهوريـــة اإل وادو 
ب

يكــــ نُّ ومُّ
ة الـــدا يـــِ ورُّ

هي مة ر، برمودا، بليي، بنمــــا، بورتوريكو، بوليفيــــا، جي

جمهوريــــة األرجنتين، جمهوريــــة البرازيــــل االتحــــاديــــة ، جمهوريــــة الســــــــــــــلفــــادور، جمهوريــــة بــــاراغواي، جمهوريــــة ترينيــــداد وتوبــــاجو، 

ــــانت كيتس ، جمهورية تشـــــــــــيلي، جمهورية غواتيماال، جمهورية فديويال، جمهورية  وبا، جمهورية هندوراس، دولة  وســـــــــــتاريكا ــ ــ ــ سـ

ايتي، هندوراس.  غويان،  ولومبيا، سانت لوسيا، سورينام، غرينادا، ونيفيس،  مارتينيك، مونتسيرات، نيكاراغوا، هب


