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 باسترياد املبيدات احلشرية البيطرية الرتخيص 

الييئة العامة لمخدمات البيطرية   :  جهة الترخيص

   المستندات/  1

 طمب االستيراد  -

 شيادة تسجيل المبيد الحشرى البيطرى  -

  الرسوم /   2

.  جنيو عن كل رسالة 1مصاريف التحاليل بواقع 

االشتراطات والضوابط /  3

 ال يجوز بعد التسجيل إجراء أى تعديل في الصنف طبقا لما أقرتو المجنة 3/1  
ال وجب عمى صاحب الشأن اتخاذ إجراءات  الفنية لممستحضرات البيطرية وا 

. تسجيمو من جديد 

 ال يجوز استيراد المبيدات الحشرية إال لالشخاص والشركات المقيدة 3/2  
اسماؤىم في السجل الخاص المعد ليذا الغرض بالييئة العامة لمخدمات 

. البيطرية 

 : يشترط في طالب القيد في السجل المشار اليو فى البند السابق 3/3  

. أن يكون مصرى الجنسية    - 

أن يكون حسن السير والسموك وأال يكون قد سبق الحكم عميو    - 
بعقوبة في جناية أو جريمة مخمة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد 

. رد اليو اعتباره 
                                                 


. 1988 لسنة 278 قرار وزير السراعة  
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 : ال يجوز اإلفراج عن المبيدات الحشرية البيطرية إال بالشروط اآلتية 3/4  

أن تكون مسجمة بالييئة العامة لمخدمات بعد موافقة المجنة الفنية    - 
. لممستحضرات البيطرية كما ىو موضح فى البنود السابقة 

. أن تكون بنفس االسم المعروفة بو في بالدىا األصمية    - 

. أن تستورد في داخل اغمفة محكمة الغمق    - 

ان يذكر في بطاقتيا اسم المستحضر والمواد الفعالة في تركيبو    - 
 .ومقاديره 

اسم المصنع الذى قام بالتعبئة أو التجييز واسم البمد الذى جيزت    - 
. فيو 

. كيفية استعمالو    - 

. كمية المستحضر داخل كل عبوة واألثر الطبى المقرر لو    - 

. الرقم المسمسل لعممية التعبئة أو التجييز أو التحضير    - 

. تاريخ صالحيتو واالحتياطات الالزمة عند االستعمال والتخزين    - 

بيان الجرعة السامة وتأثيرىا عمى اإلنسان والحيوان وطرق الوقاية    - 
. منيا 

 ال يجوز عرض المبيدات الحشرية البيطرية إال في عبواتيا األصمية ويجب 3/5  
أن يكون المدير المسئول عن حفظ وتخزين األصناف المذكورة من األطباء 

. البيطريين 

داول المبيدات الحشرية البيطرية سواء كانت محضرة محميا أو ـر تـ يحظ3/6  
. مستوردة من الخارج إال بعد تسجيميا لدى جية الترخيص 



 

 3 

    يجب عمى مستورد أو موزع االصناف المحددة بيذا القرار ان يمسك سجال 3/7                 
مرقما بارقام مسمسمة ومعتمدة من الييئة العامة لمخدمات البيطرية وتدون 

: بو البيانات االتية 

 اسم الصنف  .1

 اسم الشركة المنتجة  .2

 بمد المنشا .3

 رقم التشغيمة  .4

 تاريخ االنتياء  .5

 رقم ترخيص االستيراد وتاريخو  .6

 الكمية المستوردة  .7

  نيائى –تاريخ االفراج المؤقت  .8

 صورة من شيادة الفحص  .9

تاريخ البيع عمى ان يكون بموجب فاتورة يوقع عمييا   .10
 . المشترى وتحفظ صورة منيا 

  االجراءات/   4

يقدم طمب االستيراد الى لجنة مشتريات المستحضرات البيطرية ، فاذا كان الصنف المطموب  .1
استيراده مسجال بالييئة طبقا لالجراءات المنصوص عمييا بالقرار تقوم المجنة ببحث الطمب عمى 

ضوء الخطة االستيرادية السنوية التى تقررىا الييئة وعمى المجنة ان تبت فى طمبات استيراد 
 . يوما من تاريخ تقديم الطمب 15االصناف المسجمة خالل 

 . تشكل لجنة مشتريات المستحضرات البيطرية بقرار من رئيس الييئة  .2

عند ورود رسائل من االصناف المرخص بيا طبقا ليذا القرار الى ميناء الوصول تؤخذ عينة  .3
منيا بواسطة الطبي البيطرى المختص وترسل العينة الى معيد بحوث صحة الحيوان بوزارة 
 .الزراعة لتحميميا وعمى صاحب الشان تسديد مصاريف التحاليل بواقع جنيو عن كل رسالة 

يجوز لرئيس مجمس ادارة الييئة او من ينوبو بناء عمى طمب المستورد ان يقرر االفراج المؤقت  .4
المحرز عن بعض الرسائل عمى ان تخزن فى مخازن المستورد التى توافق الييئة عمييا وال 

 .يجوز التصرف فييا باى نوع من انواع التصرف اال بعد االفراج النيائى عن الرسالة 
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 سنوات عمى االقل من تاريخ 5تحفظ الدفاتر والمستندات والفواتير وتراخيص االستيراد لمدة  .5
 .انتياء الدفتر وتقدم لمندوب الييئة العامة لمخدمات البيطرية  كمما طمب ذلك 

 لسنة 750يتم تسعير المستحضرات الخاضعة ليذا القرار بواسطة المجنة المشكمة بقرارنا رقم  .6
 . بشان الخطة االستيرادية لممستحضرات البيطرية وتسعيرىا 1987


