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الرتخيص بإقبمت ومزاولت النشبط حمللج قطن 
   وزارة الزراعة– اإلدارة المركزية لفحص اعتماد التقاوي :الترخيص جكة 

 

 املستنداث /    1
  دإرة محمج كفقا ألحكاـ إلقانكف رقـ . 1954لسنة 453ترخيص إقامة كإ 
  عقد ممكية إالرإضى إلمقامة عمييا إلمحمج أك عقد إإليجار 

  إلبطاقة إلضريبية مكضح بيا إلنشاط إلتجارل 

  إلسجؿ إلتجارل 

  مكإفقة إالمف إلصناعى 

  مكإفقة إلبيئة 

  رسـ ىندسى معتمد مكضح بو أماكف إلتخزيف كإلشكف كعنبر إلحمج ككذلؾ إلمكاتب
 إالدإرية كجميع إجيزة إلمحمج 

  محضر معاينة كرسـ كرككى مطابؽ لمرسـ إليندسى 

  إجرإء إختبار كفاءة لممحمج 

  (14)مرفؽ رقـ                             ( 17نمكذج )طمب ترخيص تشغيؿ محمج 

  محضر معاينة خاص بمكبس إلتصدير 

  ترخيص إذف إدإرة إلمرإجؿ إلبخارية مف إالالت إلصناعية قبؿ إالترخيص 

 الزسىم /   2
  جنيو لممحمج سنكيا 500 جنيو عف كؿ دكالب بحد إدنى 10مصاريؼ معاينة بمبمغ   .
  جنيو لممكبس إلكإحد سنكيا 250مصاريؼ معاينة مكبس قطف لمتصدير بكإقع . 

  جنيو لمشكنة سنكيا 250مصاريؼ معاينة لمشكف إلخارجية لممحمج  .

                                                 


.. 1997 لسنة 38قرار وزير السراعة  


. 2004 لسنة 3034 قرار وزير السراعة رقم  
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 إقؿ مساحة لحكش إلمحمج إف يستكعب كمية إلبذرة إلتقاكل إلناتجة كإلبذرة      :ممحكظة 
 . إلكمية إلزىر إلمنتظر حمجة بالمحمج 4/1إلتجارل إلناتجة ككذلؾ 

 
اإلجزاءاث  /  3

o قبؿ بدء إلتشغيؿ بشيريف عمى إألقؿ  إلمرفؽ يقدـ طمب إلترخيص بالتشغيؿ عمى إلنمكذج
دإرتو طبقا ألحكاـ إلقانكف رقـ إ، كيجب أف يككف إلمحمج مرخصا ب  لسنة 453قامتو كإ 

إلطالبة لمترخيص بالمكإفقة عمى إلترخيص أك رفضو خالؿ مدة ال   كتخطر إلجية1954
. تجاز خمسة عشر يكما إلتالية إلجرإء إلمعاينة كإالختبارإت 

o  (  14/1) رقـ إلمرفؽ يصدر إلترخيص بتشغيؿ إلمحمج مف جية إلترخيص عمى إلنمكذج
إلمرفؽ كيككف إلترخيص ساريا لمدة عاـ كيبدأ مف أكؿ سبتمبر كذلؾ بعد دفع مصركفات 

إلمعاينة إلمقررة ، كيجكز تجديد إلترخيص لمدد مماثمة عمى أف يقدـ طمب إلتجديد في 
مكعد غايتو أك يكليك كيتبع في تجديد إلترخيص ذإت إلشركط كإإلجرإءإت إلمقررة 

.  لمترخيص 
  اشرتاطبث الرتخيص/  4

o  بعد إلترخيصال يجكز تشغيؿ محمج قطف إال بعد إلحصكؿ عمى ترخيص بذلؾ مف جية 
 " 1967 لسنة 88 رقـ كزير إلزرإعةقرإر بإستيفاء جميع إالشترإطات إلفنية إلكإردة 

 . " مقانكف

 "كيعتبر فى حكـ إلمحمج إل مكاف عاـ أك خاص يكجد بو دكالب حميج كإحد أك إكثر  "
o  أك أجزإء منيا إال في إلمحالج  (كإليب إلحميج د )ال يجكز حيازة ماكينات حميج إلقطف

إلمرخص بتشغيميا أك إلمصانع إلمرخص ليا بتصنيعيا كإالتجار فييا طبقا لمشركط 
.  إلزرإعة كإلصناعة مكإألكضاع إلتي يصدر بيا قرإرإت مف كزير

o  يصدر كزير إلزرإعة قرإرإت في إلمسائؿ إآلتية :

                                                 


. 1997 لسنة 38 قرار وزير السراعة رقم  


. 1971 لسنة 26قرار وزير السراعة رقم  
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 تيا سكإء إلمعدة إلج كأنكإعيا كمكإصؼحتحديد إألجيزة كإآلالت إلكإجب تكإفرىا في إلـ
الستخرإج إلبذرة مف إلقطف إلزىر أك تنظيفيا أك عالجيا إلبادة ديدإف إلمكز أك 

. معاممتيا بالمبيدإت إلفطرية أك إلحشرية 
  بياف إإلجرإءإت إلكإجب إتباعيا لتنظيؼ إلمحالج كمشتمالتيا كممحقاتيا عقب إنتياء

. مكسـ إلحمج كقبؿ إبتدإء إلمكسـ إلتالي 
  كضع إلشركط إلكإجب تكإفرىا في أحكإش إلمحالج كإلشكف كإلمخازف إلممحقة بيا

إلمعدة لتخزيف كحفظ إلقطف إلزىر كبذرة إلقطف إلتقاكم كإلتجارم ككذلؾ تحديد إلشركط 
إلكإجب تكإفرىا لمترخيص في إقامة إلشكف كإلمخازف إلخارجية إلمعدة لتخزيف إلقطف 

. إلزىر كبذرتو 
  بياف إإلجرإءإت كإلنظـ إلكإجب إتباعيا عند كركد إألقطاف إلزىر لممحالج كطرؽ

تخزينيا كغربمتيا كتقديميا لمحمج سكإء كانت معدة  الستخرإج إلبذرة إلتقاكم أك 
. إلتجارم 

  كضع نماذج إلسجالت إلكإجب إمساكيا بالمحالج لقيد إلقطف إلزىر كإلبذرة كمخمفات
. إلحمج كإلبيانات إلكإجب إدرإجيا في ىذه إلسجالت ككيفية قيدىا 

o  ال يجكز أف يحمج بالمحمج إلكإحد سكل صنؼ كإحد مف إلقطف خالؿ مكسـ إلحمج كيصدر
كزير إلزرإعة سنكيا قرإرإ بتعييف صنؼ كمصدر إلقطف إلمرخص بحمجو في كؿ محمج 

. خالؿ مكسـ إلحمج 
 كلكزير إلزرإعة إذإ لـ يكف محصكؿ إلصنؼ كافيا لتشغيؿ محمج بالكامؿ أف يرخص في 

حمجو بأحد إلمحالج إلمخصصة لصنؼ آخر كذلؾ بشرط أف يجرل حمجو بصفة مستمرة 
خالؿ فترة معينة كبعد تنظيؼ جميع آالت كأجيزة إلحمج كإلبذرة كأماكف إلتضريبة مف بقايا 

. إلصنؼ إآلخر 
 كلكزير إلزرإعة قصر إلحمج في كؿ أك بعض إلمحالج عمى أقطاف إإلكثار كحدىا مف 

صنؼ إلقطف إلمخصص ليا خالؿ فترة معينة كلو أيضا تحديد محالج لحمج إألقطاف 
. إلناتجة مف مناطؽ إلتركيز كمحالج إألقطاف إلناتجة مف خارج ىذه إلمناطؽ 
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يصدر كزير إلزرإعة سنكيا قرإرإ بتحديد رتب كمصدر إلقطف إلزىر إلكإجب حمجو  -
الستخرإج تقاكم إلقطف مف كؿ صنؼ منو ككذلؾ إجرإءإت إلتحكيـ إلكإجب 

. إتباعيا عند مناقشة صاحب إلشأف في صالحية إلقطف الستخرإج إلتقاكم منو 
كيصدر عند إلضركرة قرإرإ بقصر إلحمج عمى إألقطاف إلمحددة الستخرإج إلتقاكم ، 

.  عمى أف يجرل إلحمج بصفة مستمرة كلفترة معينة يحددىا في قرإره 
عمى كؿ مف يحكز أقطاف زىر أف ينتيي مف حمجيا في مكسـ إنتاجيا كفي ميعاد  -

 مارس في إلكجو إلبحرم ، كذلؾ 31 مارس في إلكجو إلقبمي ك 15ال يجاكز 
 عمييا مع كزإرة إلمتعاقدفيما عدإ إألقطاف إلزىر إلناتجة مف تقاكم إإلكثار 

 31إلزرإعػة فيجب إالنتياء مف حمجيا في مكسػـ إنتاجيا في ميعػاد ال يجػاكز 
. ديسمبر مف كؿ سنة 

عمى إلمحالج معالجة بذرة إلقطف بعد إلحمج مباشرة ككذلؾ مخمفات إلحمج  -
إلزرإعة إلبادة ديدإف إلمكز  ككنسات إلمحالج بكإسطة إألجيزة إلتي تقرىا كزإرة

. كذلؾ كفقا لإلجرإءإت كإلنظـ إلتي يصدر بيا قرإر مف إلكزير 
 كال يجكز إخرإج أم نكع مف إلقطف إلزىر أك بذرة إلقطف أك إالسكارتك أك كنسات إلقطف 

كإلبذرة أك أم مخمفات أخرل مف نكإتج إلحمج كغربمة إلقطف كإلبذرة مف إلمحالج كممحقاتيا 
بغير ترخيص مف كزإرة إلزرإعة كطبقا لمشركط كإلقكإعد إلتي يصدر بتحديدىا قرإر مف 

. إلكزير 
إلزرإعة  ال يجكز إقامة أجيزة لتنظيؼ إلقطف إلزىر كغربمتو بغير ترخيص مف كزإرة -

. كطبقا لمشركط كإلقكإعد إلتي يحددىا إلكزير 
يصدر كزير إلزرإعة قرإرإ بتشكيؿ إلمجاف إلتي تشرؼ عمى عمميات إستخرإج  -

 بكؿ محمج كإختصاصاتيا كإإلجرإءإت إلكإجب عمييا مكعالج إلبذرة إلتقاكم كإلتجار
 .إتباعيا 

لج في غيبة إلمجنة إلمنكط بيا إإلشرإؼ عميو كليذه إلمجنة حال يجكز تشغيؿ إلـ -
أخذ عينات مف إلقطف إلزىر كإلشعر كإلبذرة إلجرإء إالختبارإت عمييا بالقدر 

. كبالطريقة إلتي يحددىا إلكزير 
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لكزير إلزرإعة تكميؼ إلمكظفيف إلمنكط بيـ مرإقبة أعماؿ إلمحالج بإزإلة أسباب  -
إلمخالفة بالطرؽ إإلدإرية عمى نفقة إلمخالؼ كدكف إنتظار إلحكـ في إلمخالفة 

: كذلؾ باتخاذ إإلجرإءإت إآلتية 
 إستخرإج إلبذرة أك تنظيفيا أك عالجيا أقيـ بغير  إيقاؼ تشغيؿ أم جياز لمحمج أك

. ثبت عدـ صالحيتو لمغرض إلذم أقيـ مف أجمو ، ترخيص مف إلكزإرة أك رخص بو 
  تعالج عالجا تاما بعد كركد نتيجة إلفحص إلحشرم لـ إعادة عالج بذرة إلقطف إلتي

. مباشرة 
  عدإـ مخمفات إلحمج ككنسات إلمحمج إلتي تمتنع إدإرة إلمحمج مف عالجيا أك عالج كإ 

. إعدإميا أكال بأكؿ 
 يـك مف 15يقدـ طمب إلترخيص قبؿ إلتشغيؿ بشير كيصدر إلترخيص في خالؿ  -

. إجرإء إالختبار 
 أغسطس 31يسرل إلترخيص لمكسـ كإحد يبدأ في أكؿ سبتمبر كينتيي في  -

كيتجدد تمقائيا ما لـ تقرر إلكزإرة إلغاؤه كإخطار إدإرة إلمحمج قبؿ أكؿ شير 
 .أغسطس عف ذلؾ كبسبب إإللغاء 

 

 أجهزة عالج بذرة القطن
يجب أف تقاـ في إلمحالج أجيزة خاصة لعالج بذرة إلقطف بالحرإرة مف طرإز تقره  -

إلكزإرة بعد إختباره بمعرفة عاممييا إلمختصيف عمى أف تككف ىذه إألجيزة في 
حالة تصمح ألف تعالج أكال بأكؿ كمية إلبذرة إلناتجة مف دكإليب إلمحمج إلشغالة 

. بكؿ محمج عقب إستخالصيا مف إلقطف مباشرة 
: يجب أف يككف مركبا عمى ماسكرة إلبخار إلمغذية لجياز عالج إلبذرة ما يأتي  -

  محبس
   صماـ تخفيض لتخفيض ضغط إلبخار لمحد إلمطمكب
  صماـ أمف

                                                 


. 1967 لسنة 88 قرار وزير السراعة رقم  
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  مف نكع تقره إلكزإرة بعد إختباره  (منظـ لمحرإرة  )ضابط ذإتي
.  إلمار بو إلبخاربحيث يككف قطره مالئما لضغط كمية 

  (مانك متر  )مقياس لمعرفة ضغط إلبخار 
  يمحؽ بجياز إلعالج سجؿ يكمي لتسجيؿ درجة حرإرة إلبذرة

إره بإلخارجة مف أجيزة إلعالج كمف نكع تقره إلكزإرة بعد إخت
. ككذلؾ صندكؽ عادـ لطرد إلمياه إلمتكاثفة 

إلعالج كمكإسير إلبخار كممحقاتيا بطبقة مف إلحرير إلصخرم   أجيزةلتغط -
أك أم مادة أخرل عازلة لحفظ إلحرإرة كيجب أف يككف بأجيزة  (س كإالسبست )

: سيمكف عالكة عمى ما تقدـ 
باب مكإزنة يركب عمى إلفتحة إلتي تخرج منيا إلبذرة كيجب أف يحاط ىذإ - أ

إلباب مف خارجو بغالؼ معدني لكقايتو كأف يككف مصنكعا مف معدف صمب 
كأف يركب أفقيا عمى إلسطح إلخارجي لمباب قضيب مف معدف صمب تكضع 

عميو إألثقاؿ إلضركرية بحيث يمكف تحريكيا عمى طكلو لمحصكؿ عمى 
إلضغط إلمطمكب لمتحكـ في مدة مركر إلبذرة دإخؿ إلجياز إلتي ال تقؿ عف 

. خمس دقائؽ 
مجرل يركب تحت باب إلمكإزنة كيككف مصنكعا مف معدف صمب كلو - ب

الؽ غفتحتيف لخركج إلبذرة مف إلجياز كأف يككف مركبا عمييا باب يحكـ إ
. إحدل إلفتحتيف في حالة فتح إألخرل لمركر إلبذرة 

تنقؿ إلبذرة مف أسفؿ دكإليب إلحميج بكإسطة نقاالت تحركو آليا كيككف دخكؿ  -
. لمبخرة منتظما كعمى كتيرة كإحدة طكإؿ فترة إلعالج ؿإلبذرة 

يزإنات لتكليد إلبخار إلالـز لتغذية أجيزة عالج إلبذرة ؽفي إلمحالج إلتي يركب فييا  -
: يجب أف تتكإفر فييا إلشركط إلتالية 

  أف تككف كفاءة تكليد إلقيزإف لمبخار كافية لمعالجة إلبذرة إلناتجة مف
. إلدكإليب إلمصرح بتشغيميا في كقت كإحد ككذلؾ أجيزة عالج إلكنسات 

 لعالج إلبذرة عمى درجات إلحرإرة إلمقررة إن أف يككف ضغط إلبخار كافي  .
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  أف يركب بيا أجيزة خاصة لدفع إلماء دإخؿ إلقيزإف بحيث ال يترتب عمى
عمميا تخفيض لمبخار يتجاكز خمسة أرطاؿ عمى إلبكصة إلمربعة كما 
يدؿ عميو مقياس ضغط إلبخار إلمركب عمى إلقيزإف كذلؾ لحفظ إلماء 

. عمى مستكل ثابت دإخؿ إلقيزإف طكؿ فترة إلتشغيؿ 
 ة مف إلقيزإف إلى إألجيزة إلعالجية ؿأف يككف قطر مكإسير إلبخار إلمكص

كافيا إلدإرة إألجيزة إدإرة مرضية كيجب أف تغطى ىذه إلمكإسير مف 
. إلخارج باسبستس أك أم مادة تقـك مقاميا في حفظ إلحرإرة 

ال في إتعالج إلبذرة عقب إلحميج أكال بأكؿ كال يجكز تأجيؿ ىذإ إلعالج  -
: شترط أف يتـ إلعالج في نفس يـك إنتاج إلبذرة مإألحكإؿ إلتالية ك

  إلذم يبقى في إلغرإبيؿ إلدرجةإلبذرة إلمخمكطة مع إلقطف إلكإطى  .
  إلبذرة إلكإطية إلدرجة كإلمتخمفة مف حميج إلقطف بغرض إنتاج بذرة

ضافية عمى أف يتـ عالجيا في ذإت إلمتقاكم كتعالج بكإسطة أجيزة عالج 
. إلكقت إلذم تعالج فيو إلتقاكم كبذإت إلشركط 

 إلكنسة بمجرد تككيميا كتعالج بكإسطة أجيزة خاصة  إلبذرة إلمكجكدة في
تقرىا إلكزإرة ليذإ إلغرض كأف يككف مركبا عمى ماسكرة إلبخار إلمغذية 

: لمجياز ما يأتي 
محبس  -
صماـ تخفيض ضغط إلبخار لمحد إلمطمكب  -
صماـ أمف  -
ترمكمتر لمحرإرة  -
مانك متر لقياس ضغط إلبخار  -

ككذلؾ صندكؽ خشبي  (إلعادـ) إلمتكاثفة  كيجب أف يمحؽ بالجياز صندكؽ طرد إلمياه 
محكـ عند مخرج إلجياز لتجمع إلكنسات إلمعالجة كال تقؿ درجة حرإرة عالج إلكنسة 

ـْ كيرإعى أف تغطى إألجيزة مف إلخارج بكإسطة طبقة مف إلحرير إلصخرم 70عف 
أك مادة أخرل تقـك مقاميا في حفظ إلحرإرة كمغطاة مف إلخارج بطبقة  (إالسبستس  )

. مف إلخشب 
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يجب إلحصكؿ عمى ترخيص مف كزإرة إلزرإعة بتشغيؿ أجيزة عالج إلبذرة  -
كإلكنسات قبؿ إدإرتيا كعمى طالب إلترخيص بتشغيؿ أم جياز لعالج إلبذرة أف 
يقدـ طمبا مكقعا عميو منو إلى إلكزإرة كيككف إلطمب مصحكبا ببياف عف أقصى 

. عدد دكإليب إلحمج إلتي تشتغؿ في كقت كإحد بالمحمج 
دإرتو في كقت كإحد كلمكزإرة إيجب إيقاؼ إلدكإليب إلتي تزيد عمى إلعدد إلمصرح ب -

.  إلحكـ في إلمخالفة  إلحؽ في إيقاؼ إلدكإليب إلزإئدة دكف إنتظار لنتيجة
ـْ كال تزيد عمى 55تعالج إلبذرة إلمعدة لمتقاكم عمى درجة حرإرة ال تقؿ عف  - ـْ كتعالج 58   

ـْ عمى أال65 عمى درجة حرإرة ال تقؿ عف مإلبذرة إلمخصصة لمتجار تقؿ فترة إلعالج في   
 إلى عبكإت تغمؽ فكرإ مباشرةإلحالتيف عف خمس دقائؽ كيجب إخرإج إلبذرة مف إألجيزة 

ـْ 65كتبقى كذلؾ مدة ال تقؿ عف ساعتيف كفي حالة عالج إلبذرة عمى درجات إقؿ مف   
فال يجكز نقميا مف إلمحالج إال بعد كركد نتيجة إلفحص بما يفيد خمكىا مف إلديدإف 

. إلحية 
يجب أف تقاـ في أحكإش معامؿ إلحميج بعيدإ عف إلمساكف كأماكف تجمع إلعماؿ حجرة  -

مجيزة تجييزإ خاصا لعالج كنسات إلشعر إلمختمطة بالبذرة بكإسطة أم مبيد حشرم تقره 
. إلكزإرة مع إتخاذ إإلجرإءإت إلكفيمة بالمحافظة عمى سالمة إلعماؿ 

: يجب أف تتكإفر في إلمحالج إلتي تقـك بإنتاج إلبذرة إلتقاكم إألجيزة إآلتية  -
 عالج إضافي مف إألجيزة إلمقررة لعالج إلبذرة إلمنخفضة إلرتبة  جياز

إلناتجة مف دكإليب إالسكارتك أثناء إلحميج الستخرإج تقاكم إذ أنيا تعتبر 
بذرة تجارل كال يجكز إضافتيا إلى إلبذرة إلتقاكم إلمستخرجة مف ىذإ 

. إلقطف 
  ميا مع كمية إلبذرة إتتناسب عدد كحدإتو كأحج (إسبرإتير  )جياز تنظيؼ

: إلناتجة مف دكإليب إلحميج كيجب أف يشمؿ ىذإ إلجياز ما يأتي 
  غرإبيؿ بمقاسات تتناسب مع أحجاـ بذرة إلقطف إلتقاكم إلمختمفة

لفصؿ مختمؼ إلشكإئب كإلبذرة إلمكسكرة كإلرفيعة كإلميتة كعمى 
أف تككف ىذإ إلغرإبيؿ متحركة بحيث يمكف تغييرىا باختالؼ درجة 

إلنظافة إلمطمكبة كفقا لحالة إلمحصكؿ ككؿ ذلؾ مع إمكاف 
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إلتحكـ في عممية تغذية إلغرباؿ أك إلغرإبيؿ بالبذرة بطريقة 
منتظمة كعمى أف يككف خركج إلبذرة إلتقاكم مف جية كخركج 

. إلمخمفات كإلشكإئب مف جية أخرل 
  مركحة أك مرإكح تركب بدإخؿ إلييكؿ إلخاص بالجياز لفصؿ

إألتربة كإلبذكر إلخفيفة كغير ذلؾ مف إلشكإئب إلتي لـ تفصؿ 
عف إلبذكر إلجيدة بكإسطة إلغرإبيؿ عمى أف يككف مف إلميسكر 
إلتحكـ في كمية إليكإء إلمتكلدة مف إلمركحة كذلؾ بكضع باب 

متحرؾ بتنظيـ قكة تيار إليكإء إلالـز لمحصكؿ عمى درجة إلنظافة 
إلمطمكبة كذلؾ بتعريض إلبذرة لقكة ضغط إليكإء بعد مركرىا مف 

. إلغرباؿ 
  ركإفع كنقاالت متحركة آليا تقـك بنقؿ إلبذرة مباشرة مف إلدكإليب

إلى أجيزة إلعالج كأف تككف ىذه إلنقاالت مصنكعة مف معدف 
يسيؿ تنظيفو مف آثار إلحميج إلسابؽ كبسعة تسمح بنقؿ كميات 

. إلبذرة إلناتجة دكف تبعثر أك ترإكـ 
يجب أف تتـ إإلجرإءإت إلتالية بالمحمج عقب إنتياء مكسـ إلحميج كقبؿ إبتدإء إلمكسـ  -

: إلتالي لمتخمص مف كؿ أثر مف آثار إلحميج إلسابؽ 
 ة أرضية إلتضريبة نظافة تامة  ؼنظا
 ة إلعنبر  ؼنظا
  زإلة كؿ أثر مف آثار إلحميج إلسابؽ بو . فؾ دكإليب إلعنبر كإلسكينة كإلعفريتة كإ 
   نظافة إلمزإريب مف إلبذرة نظافة تامة
   نظافة إليزإزإت مف إلدإخؿ كعند إلكصالت
  كتنظيؼ بيارة إلبذرة مف كؿ آثار إلحميج إلسابؽ  مكإديس إلسكإؽؽفؾ 
  نظافة إلغرإبيؿ إلعمكية مف إلدإخؿ كإلخارج
  نظافة إلبرإزيـ بعد فكيا .
  فؾ غرإبيؿ إالسبرإتير كجميع إألجزإء إلتي يمكف فكيا كنظافتيا تماما مف كؿ أثر

.  إلحميج إلسابؽ 
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 ة تامة ؼنظافة أجيزة عالج إلبذرة نظا .
  نظافة جميع إألرضيات سكإء في صالة إلعنبر أك أسفؿ إلمباخر .
 إلسابؽ بيا ج كجميع إألماكف إلتي يحتمؿ كجكد أم مخمفات لمحميشنظافة إلحك  .

 ة إلمحمج كإسعة بحيث تسمح بتخزيف إلبذرة إلمعدة لمتقاكم كإلبذرشيجب أف تككف أحكإ -
ف يقـك إلمحمج بحمجيا أ كمية إألقطاف إلزىر كإلشعر إلتي يحتمؿ 4/1 م كحكإؿمإلتجار

. طكإؿ مكسـ إلحميج طبقا لكفاءتو إإلنتاجية كعدد إلدكإليب إلمرخص لو بتشغيميا 
يجكز أف يصرح لممحمج بتخزيف إألقطاف إلزىر كإلبذرة في شكف خارج إلمحمج كذلؾ بعد  -

: إلزرإعة ، عمى أف تتكإفر إلشركط إآلتية  إلحصكؿ عمى ترخيص بذلؾ مف كزإرة
  أال تككف بعيدة عف كأف تككف إلشكنة كإقعة في زماـ إلبمد إلمكجد بو إلمحمج

.  كيمك متر 5كردكف إلبمد بأكثر مف 
  أف تككف مسكرة كليا باب مستقؿ .
 كجمالكنات أك مظالت أك مشمعات كافية مأف تككف مجيزة بعركض خشبية كطباؿ 

. لممحافظة عمى إلقطف كإلبذرة 
 ؿ ذلؾ بمسئكلية مدير إلمحمج خأف يككف لكؿ شكنة عامؿ يديرىا كعمى أف ال م

. عف أم مخالفة إلقكإنيف كإلقرإرإت إلمعمكؿ بيا 
يمتـز مديرك إلمحالج بتخصيص أماكف مستقمة سكإء بأحكإش إلمحالج أك بالشكف إلممحقة  -

إلزرإعة كإألقطاف إلزىر  بيا لتشكيف إألقطاف إلزىر إلناتجة مف حقكؿ إلمتعاقديف مع كزإرة
.  ككذلؾ إلبذرة إلناتجة لكؿ مصدر عمى حده مإلناتجة مف مناطؽ إلتركيز كإألقطاف إألىاؿ

: تشكؿ لجنة بكؿ محمج مف  -
  ميندس كزإرة إلزرإعة بالمحمج مقرر ليا .
   مندكب ىيئة إلتحكيـ
  مدير إلمحمج أك فرإزه

:   كتختص ىذه إلمجنة بما يأتي 

إإلشرإؼ عمى إنتاج كنقؿ كتدإكؿ بذرة إلقطف إلتقاكم كإلتجارم بالمحمج كتنفيذ  .1
. إلقكإنيف كإلقرإرإت إلصادرة في ىذإ إلشأف 
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. معاينة إألقطاف إلمعدة لمحميج لمتأكد مف رتبتيا  .2
إالشترإؾ في أخذ عينات إلبذرة إلمعدة لفحص كعينات إلقطف إلزىر كإلشعر  .3

. إلالزمة لتقرير صالحية إلبذرة لمتقاكم 
عميمات إلتي تصدرىا إلمجنة إلمشتركة إلحكاـ إلرقابة عمى   تتنفيذ إؿ .4

.  إلبذرة إلتقاكم كإلتجارل 
تمتـز إدإرة إلمحمج عند كركد رسائؿ إلقطف إلزىر بالتحقؽ مف إلعالمات كإألختاـ إلمميزة  -

 حده كيككف مدير إلمحمج ىك إلمسئكؿ عف لر عؿدقطاف كؿ مصأ ستيؼليذه إألقطاف كت
. ستيؼ قطاف إلمصادر إلمختمفة أثناء إلتأأم خمط يحدث بيف 

خطار لجنة إلمحمج أقد عمييا إلنتاج إلتقاكم إ  كما يجب عند كركد أقطاف إإلكثار إلمتع
 أقطاف تيؼإلمكاف معاينة ىذه إألقطاف كإلتحقؽ مف مطابقتيا إلخطارإت إلتصدير ثـ تس

. كؿ متعاقد عمى حده تحت إشرإؼ لجنة إلمحمج 

ج إخطار ميندس إلزرإعة إلمختص بالمحمج كتابة عمى ميجب قبؿ تقديـ أم أقطاف لمحؿ -
 ساعة كذلؾ لكي 24إالستمارة إلمخصصة لذلؾ قبؿ مكعد بدء إلحميج بمدة ال تقؿ عف 

. يتيسر لمجنة إلمحمج معاينة ىذه إألقطاف كإلتصريح بحمجيا 
ذإ قررت إلمجنة صالحية إلقطف الستخرإج تقاكم منو يجب عمى إدإرة إلمحمج أف تقـك   كإ 

بتنظيؼ أماكف إلتضريب كإلدكإليب كإلغرإبيؿ كأجيزة إلعالج كغيرىا إلزإلة جميع آثار إلحميج 
مدة تكفي لمتأكد مف خمك جميع  ( معمى إلفاض )إلسابقة مع تشغيؿ إلمحمج بدكف حميج 

قطاف إإلكثار إلمتعاقد عمييا إلنتاج إلتقاكم أإألجيزة مف بذرة إلقطف ، كيرإعى عند تقديـ 
 : ملمحميج ما يأت

  تقديـ أخطار حميج لكؿ متعاقد عمى حده .
 تعاقب إلسالالت كيفضؿ إلبدء في إلسالالت إألحدث . 
  كضع برنامج لمحميج مقدما ألطكؿ فترة ممكنة .
  طمس جميع إألختاـ كإلعالمات إلمكجكدة عمى إألكياس بعد تفريغيا .

ال يجكز غربمة أم أقطاف مف إلمقرر حمجيا الستخرإج تقاكم منيا إال تحت إشرإؼ لجنة  -
في نفس إلعبكإت إلتي كانت بيا قبؿ تعبئتيا إدة عإلمحمج لمتحقؽ مف نظافة إلغرإبيؿ كإ  

. إلغربة 
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يجب عمى كؿ محمج إالحتفاظ بسجالت خاصة يقيد فييا كإرد إألقطاف إلزىر لكؿ مصدر  -
ج كإلبذرة إلناتجة كإألقطاف إلشعر كأرقاـ رساالتيا كعدد مؿحعمى حده ، كإألقطاف إلمقدمة لؿ

باالت كؿ رسالة كإألقطاف إلمخمكطة كإلكإطية إلمخمكطة ، ككذلؾ حفظ سجؿ خاص بالبذرة 
كحركتيا كيتـ إلقيد في ىذه  (إلمعدة لمعصير  )إلتقاكم إلناتجة ككذلؾ إلبذرة إلتجارم 

إلسجالت أكال بأكؿ بالمدإد كال يجكز إجرإء أم شطب أك كشط أك محك في بيانات ىذه 
مع إلتكقيع عميو بمعرفة مدإد إألحمر إلسجالت ، كيتـ تصحيح إلخطأ في بياناتيا باؿ

. إلمصحح 
كفي إلمحالج إلتي يرخص ليا بإنشاء شكف خارجية يجب أف يخصص بكؿ شكنة سجؿ  -

كإلبذرة إلتجارم  (لمتقاكم تحت إلفحص  )يقيد فيو حركة بذرة إلقطف إلتقاكم كإلبذرة إلمعدة 
كعمى إلمحمج تقديـ ىذه إلسجالت إلى إلعامميف إلمختصيف لإلطالع عمييا كإلحصكؿ عمى 

. إلبيانات إلالزمة منيا لمتأكد مف سير عممية إلقيد أكال بأكؿ في أم كقت 

: اشرتاطبث التعبئت 
  رة كتككف ب ؿ3     تعبأ تقاكم بذرة إلقطف في عبكإت جديدة يقدميا صاحب إلبذرة

 . كيمك جرإـ بذرة صافي أك أم سعة أخرل تحددىا إلكزإرة 120سعة إلعبكة 
  تمرؾ زكائب إلتقاكم قبؿ إلتعبئة بإسـ إلمحمج كإلصنؼ كرقـ إلمكط كرقـ إلزكيبة كنكع

. كرقـ إلساللة بككبيا كإضحة كبمكف ثابت كعمى نسؽ كإحد  (أكلى أك ثانية  )إلجنية 
  طبقان لتسمسؿ أرقاميا إلمدكنة عمييا مع مرإعاة كضع عالمة مميزة عمى إلزكائبتعبأ 

. إلزكائب إلمخصصة ألخذ إلعينات 
 مة بدكبارة ممكنة حؾكائب بعد إلتعبئة مباشرة بحياكتيا حياكة منتظمة ـكزتقفؿ إؿ

 غرزة 21 حميج كبحيث ال يقؿ عدد إلغرز عف ـ إلكزإرة لكؿ مكسقبالمكف إلذم تحدد
بالزكيبة ثـ تختـ إلزكائب بعد ذلؾ مباشرة برصاص عمى نسؽ خاص ينقش عمى أحد 

 . (تحت إلفحص  ) كزإرة إلزرإعة كينقش عمى إلكجو إآلخر عبارة قكجيي
  بعد تقرير صالحية إلبذرة لمتقاكم بعد فحصيا يكضح عمى كؿ زكيبة تحت إشرإؼ

مضاء أك  ميندس إلزرإعة بالمحمج بطاقة يكتب عمييا صنؼ إلقطف كرقـ إلرسالة كإ 
ختـ مكظؼ إلزرإعة إلمكمؼ باإلشرإؼ عمى إلتعبئة كتكتب نفس ىذه إلبيانات عمى 

 كتركب –بطاقة خارجية تثبت في إلزكيبة مف إلخارج بأحكاـ بحيث ال تنزع أثناء إلنقؿ 

1 
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إألكلى كينقش عمى أحد  إلرصاصة إلثانية في طرؼ إلدكبارة مالصقة لمرصاصة
 . (معتمد  )كجيييا إسـ إلمحمج كعمى إلكجو إلثاني 

  يجب عمى إدإرة إلمحالج بمجرد إعتماد لكطات تقاكم بذرة إلقطف إلمحافظة عمى ىذه
نجاز جميع إإلجرإءإت إلكفيمة بالمحاؼ  عمييا ظةإلتقاكم طكإؿ فترة كجكدىا بالمحمج كإ 

. إلى أف يتـ تكزيعيا 
  عند كركد نتيجة فحص إلتقاكم إلمتخمفة مف مكسـ سابؽ بالقبكؿ في إلمكسـ إلجديد

يعاد تعديؿ أكزإنيا ثـ تحاؾ كتختـ كيركب عمييا إلبطاقات إلخاصة بيا كالتقاكم 
. إلناتجة في ذإت إلمكسـ 

o  يجب أف يتكفر في أماكف تخزيف إلقطف إلزىر كإلبذرة شركط إلتخزيف إلجيد بما في ذلؾ
إلتيكية بحيث يتـ إلفصؿ بيف رسائؿ إألقطاف إلزىر كإلبذرة إلمعدة لمتقاكم  إلمخازف جيدة

كإلبذرة إلتجارم كنكإتج إلحميج كإلكنسات بما يكفؿ إلمحافظة عمى نقاكة إلسالالت كعدـ 
. خمطيا 

o جية إلترخيص متمتـز إدإرة كؿ محمج باالحتفاظ بالسجالت إلتي تقرىا إلكزإرة كلمندكب 
 .إإلطالع عمى ىذه إلسجالت كإلتكقيع عمييا باإلطالع كإثبات أم ممحكظات بيا 
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