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  الرتخيص باسترياد مبيدات اآلفات الزراعية

 لجنة التوصيات وتسجيل المبيدات  : الترخيص جهة 

رئيس قطاع الشئون / المعمل المركزي للمبيدات   يشارك في دراسة طلب الترخيص 
  وزارة الزراصة– المالية واإلدارية

 املستندات/1
 (             3)مرفق رقم .                                                 شيادة تسجيل المبيد .1

 (8)مرفق رقم .   (في حالة االستيراد بغرض االتجار)ترخيص باالتجار في المبيد .2

اإلجراءات  /2
       ـ يتولي قسم الرقابة بالمعمل المركزي لممبيدات أخذ العينات من الرسائل المستوردة     

          و من كل تصنيعة لممبيدات المصنعة و المجيزة والمعبأة محميًا واجراء التحاليل         

     الالزمة عمييا لمتحقق من مطابقتيا لممواصفات الفنية المسجمة بيا و اصدار شيادة       

          التحميل يتم بموجبيا االفراج عن الرسالة المستوردة أوالتصريح بتداول المصنع أو     

. المجيز أو المعبأ منيا محميًا أو لتمديد فترة صالحيتيا  

ـ يجب عمي مندوب الرقابة عمي المبيدات أن يحرر محضرا يثبت فيو اخذ العينات 
 (4)                                  مرفق رقم13طبقًا لمممحق رقم  (خمس عينات)

و يرسل محضر أخذ العينات بعد التوقيع عميو من المجنة مع إحدى نسخ العينة الى 
قسم بحوث تحميل المبيدات بالمعمل المركزي لممبيدات فورًا إلجراء التحاليل عمييا و 
تحفظ النسختان الثانية و الثالثة لدى قسم الرقابة عمي المبيدات بالمعمل المركزي 

لممبيدات لمرجوع إلييما في حالة حدوث نزاع حول نتيجة التحميل و تسمم النسختان 
الرابعة و الخامسة لصاحب الشأن لالحتفاظ بيما مع توقيعو بإستالميما عمي محضر 

                                                 

 . بشأن مبيداث اآلفاث السراعيت2004 لسنت 3059قرار وزارة السراعت واستصالح األراضي رقم  8

 



 

 2 

أخذ العينة و ال يجوز أخذ عينات أخرى من المبيدات في حالة المنازعة في نتيجة 
. التحميل و تجرى إعادة التحميل عمي نسخ العينات المأخوذة عمي الوجو المتقدم

ـ ينولي قسم بحوث تحميل المبيدات بالمعمل المركزي لممبيدات تحميل العينة وفقًا 
لطريقة تحميل المبيد المتعارف عمييا عالميًا أو المدونة بممف تسجيمو و اصدار 

شيادة التحميل و ارساليا الي لجنة مبيدات اآلفات الزراعية مع بيان مالحظاتو عمييا 
فوراالنتياء منيا و يخطر صاحب الشأن بنتيجة التحميل،و يجرى التحميل بغرض 

التسجيل او االفراج من الجمارك او اعادة التعبئة او التجريب بعد اداء صاحب الشأن 
المصروفات الفعمية،و يجرى التحميل بدون مقابل في حالة التفتيش و يتعين حفظ 

. عبوات العينات بقسم الرقابة عمى المبيدات بالمعمل المركزى لممبيدات

ـ لصاحب الشأن أن يتظمم من نتيجة التحميل خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما 
من تاريخ ابالغو بيا و إال اعتبرت نتيجة التحميل نيائية،و يقدم التظمم الي المعمل 
المركزي لممبيدات بطمب مقدم من صاحب الشأن شخصيا او من ينوب عنو و يرفق  

: بالتظمم ما يأتي

 أصل شيادة التحميل المبمغة اليو. 

 إحدى عبوتي العينة المحفوظتين لديو. 

 االيصال الدال عمي اداء رسم التظمم. 

 االيصال الدال عمي اداء مصروفات اعادة التحميل. 

و تجرى اعادة التحميل بقسم بحوث تحميل المبيدات بالمعمل المركزي لممبيدات 
بمعرفة لجنة فنية تشكل من غير الذين اشتركوا في اجراء التحميل األول بحضور 

المتظمم أو مندوبو عمي احدى العينتين المحفوظتين لدى صاحب الشأن و ذلك بعد 
مطابقتيا لمعينتين المحفوظتين لدى قسم الرقابة عمي المبيدات بالمعمل المركزي 
لممبيدات و يحرر محضر مطابقة يوقع عميو مندوبي قسم التحميل و الرقابة و 

المتظمم قبل اجراء إعادة التحميل و تكون نتيجة إعادة التحميل نيائية و ال يجوز 
. التظمم منيا
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االشرتاطات والضوابط / 3
  ـ  ال يجوز الموافقة من الناحية الفنية عمي استيراد أي مبيد من مبيدات       

. اآلفات الزراعي إال إذا كان مسجاًل بوزارة الزراعة            

          أومن              ـ  في حالة االستيراد بغرض االتجار فيجب أن يكون طالب االستيراد

          االستيراد لحسابو حاصاًلعمي ترخيص باالتجار في المبيدات و تصدر الموافقة    يتم  

. الفنية عن قطاع الشئون المالية و االدارية بالوزارة 

           و تسري الموافقة الفنية و االفراج عن المبيدات لمدة ستة أشير و تمغي  

           تمقائيًا بعد انتيائيا ما لم يصدر قرار من المجنة بمد سريانيا لمدة أخرى ال 

            تجاوز المدة المشار إلييا عمي أن تصل الرسالة خالل فترة سريان الموافقة   

و تصدر موافقة لجنة مبيدات اآلفات الزراعية ويكون االفراج النيائي .            الفنية

 اآلفات الزراعية بناء عمي نتائج  ت عن الرسائل المستوردة بموافقة لجنة مبيدا           

           التحاليل التي ترد الي المجنة من المعمل المركزي لممبيدات والتحقق من  

            مطابقتيا لممواصفات الفنية المسجل بيا المبيد،و يصدر ترخيص االفراج  

.            النيائي بتوقيع أمين المجنة

       ـ يجوز لمجنة مبيدات اآلفات الزراعية أن تصرح باستيراد كميات تحددىا من  

          مبيدات اآلفات الزراعية غير المسجمة و ذلك ألغراض التجارب والبحوث 

           العممية بناءًا عمي طمب إحدى الجامعات أومراكز البحث العممي المتخصصة 

           عمى أن تجرى التجارب و البحوث في محطات الجارب الخاصة بيا و توافي 

           المجنة بنتائج التجارب وال تكون ممزمة لمجنة وال يعتد بيا عند تقييم 

.            المبيد لمتسجيل 

.   ـ ال يجوز استيراد ىذه المبيدات إال بعد اتمام تسجيميا    

 ـ  يجوز لمجنة أن تصرح باستيراد بعض أنواع المبيدات غير المسجمة       
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       لالستعمال الخاص في المزارع المخصصة لمتصدير بالكميات التي تحددىا 

:        و تتناسب مع المساحة المطموبة وذلك بالشروط االتية

  أن يكون المبيد المطموب استيراده مسجاًل في بمد المنشأ ويستعمل فييا وفي البمد  
 .المطموب التصدير اليو و انو يمزم استعمالو في انتاج المحصول التصديرى المطموب

  ًأن اليدخل في تركيب المبيد المطموب أية مادة محظور استخداميا دوليا  . 

 تقديم شيادة معتمدة من مديرية الزراعة المختصة بالمساحة التي يحوزىا الطالب   

 .           و المحاصيل التي تزرع والمطموب استخدام المبيد فييا

  أن يثبت عمي عبوات المبيد بالغة العربية وبخط واضح ومميز ال يسيل محوه ويتناسب  

غير قابل لمتداول مع بيان اسم الجية المستورد لحسابيا  "      مع حجم العبوة عبارة 

وذلك باالضافة الي البيانات األخرى الواجب إثباتيا عمى البطاقة االستداللية  "      الخاص

 .      لممبيدات 

  ًأن يرفق بطمب التصريح طمبًا من الشركة صاحبة المبيد لتسجيمو بمصر مستوفيا 

 .     جميع المستندات الالزمة لمتسجيل 

و يكون التصريح باستيراد المبيد لالستعمال الخاص بمثابة تصريح مؤقت لمدة سنة 

         و ال يسمح بتجديده إال بعد تقديم ما يفيد تصدير المحصول المستعمل فيو المبيد 

ثالث  "         بالكامل،و ال يجوز التصريح باستيراد ىذا المبيد بعد مضي المدة المقررة لمتسجيل

إال إذا تم تسجيمو،و يكون االفراج الجمركى عن المبيدات المنصوص عمييا في "          سنوات
.          ىذا البند بموافقة المعمل المركزي لممبيدات

 ال يجوز استيراد المذيبات و المواد المساعدة الالزمة لتصنيع أو تجييز المبيد إال   ـ     

        إذا كانت داخمة في مكوناتو المسجل بيا و تتضمنيا المستندات المقدمة في طمب           

       التسجيل  وبعد موافقة لجنة مبيدات اآلفات الزراعية وبالكميات الالزمة التي تحددىا           

. المجنة       
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 :     ـ  تعتبر المواد التالية من المواد الخطرة التي يحظر استيرادىا 

 المبيدات الزراعية المنتيية الصالحية. 

 المخصبات الزراعية المنتيية الصالحية. 

 منظمات النمو المنتيية الصالحية. 

 المبيدات و االدوية البيطرية منتيية الصالحية. 

 المبيدات الزراعية غير المطابقة لمواصفات منظمة االغذية والزراعة. 

 المخصبات الزراعية غير المطابقة لمواصفات وزارة الزراعة و منظمة االغذية و الزراعة. 

  منظمات النمو النباتية غير المطابقة لمواصفات وزارة الزراعة و منظمة االغذية و
 .الزراعة

  المبيدات و االدوية البيطرية غير المطابقة لمواصفات وزارة الزراعة و منظمة االغذية و
 .الزراعة

 جميع العبوات الفارغة لممبيدات الزراعية. 

 جميع العبوات الفارغة لممخصبات الزراعية. 

 جميع العبوات الفارغة لمنظمات النمو النباتية. 

 جميع العبوات الفارغة لممبيدات و االدوية البيطرية. 

 نفايات المعامل و المراكز البحثية التابعة لموزارة. 

  نفايات الكيماويات الزراعية الصادر بيا قرارات وزارية بمنع االستخدام. 

ـ يتم التخمص من ىذه المواد طبقًا لالجراءات و االشتراطات البيئية التي تحددىا وزارة الدولة 
. لشئون البيئة
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فىأية      يحظر تجريب او تجييز المبيدات سواء كانت مواد خام أو مستحضرات تجارية         ـ
 12مرفق رقم .       صورة من الصور المبينة بقائمة المبيدات المحظورة 
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