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 الرتخيص باسترياد وتصدير تقاوي احلاصالت الزراعية
اإلدارة المركزية لفحص اعتماد - لجنة تقاوي الحاصالت الزراعية  :الترخيص جكة  

وزارة الزراعة - التقاوي

املستندات  / 1 
. ترخيص االتجار- 1
: طمب الترخيص باستيراد أو تصدير التقاوى موضحا بو - 2

. اسم طالب الترخيص باستيراد أو تصدير تقاوي الحاصالت الزراعية  - 
. ن أو المصدرين يرقم القيد في سجل المستورد - 
. صورة من ترخيص االتجار الساري  - 
. كمية ونوع وصنف ودرجة اكثار التقاوي المطموب استيرادىا أو تصديرىا  - 

. ترخيص بتسجيل التقاوى - 3
 

 :الرسوم /  3
 

  مصاريف إصدار شيادة الفحص الدولية بواقع مائتي جنيو عن الشيادة. 

  مصاريف الختم بواقع خمسون قرش عن كل ختم بحد أدنى مائة جنييا عن كل
 .رسالة 

  الشيادة الخاصة بالمنظمة الدولية لمتعاون االقتصادى والتنمية مصاريف اصدار
OECD جنيو عن الشيادة 200 بواقع . 

 

                                                 


 .2004 لسنة 3034 قرار وزير السراعة رقم  


. 2012 لسنة 935 قرار وزير السراعة رقم  
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 اإلجراءات  /  3
  يجب تجييز التقاوي المعدة لمتصدير بمخزن أو مركز إعداد مرخص بو وفحصيا قبل

تقديم الطمب إلى المجنة عمى أن تميز عبوات التقاوي باألختام والبطاقات التي تصدرىا 
 .اإلدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي 

  يقدم طمب الترخيص إلى لجنة تقاوى الحاصالت الزراعية مرفقا بو باقى المستندات   
. المطموبة 

  " تتولى االدارة المركزية لمتقاوى فحص رسائل البذور المعدة لمتصدير والتحقق من
 لسنة 368مطابقتيا وفقا لمشروط والمواصفات الفنية المقررة طبقا لمقرار الوزارى 

1998.  

  تصدر جية الترخيص شيادة الفحص الدولية بعد دفع مقابل المصاريف وتختم عبوات
 .الرسالة بخاتم الفحص الدولي مقابل مصاريف الختم

  كما تصدر الشيادة الخاصة بالمنظمة الدولية لمتعاون االقتصادى والتنميةOECD 
 .بناء عمى طمب صاحب الشأن بعد دفع المصاريف الخاصة بيا 

 
االشرتاطات  /  4

  ال يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير التقاوي إال لممرخص ليم باالتجار فييا عمى
.  ان تكون مسجمة أو موصى بيا من الجية المختصة بوزارة الزراعة 

  يجب أن تكون رسالة التقاوي معبأة في عبوات جديدة متجانسة الشكل والوزن ومن
مادة تتحمل التخزين والنقل محكمة الغمق ويكتب عمى العبوات وبحروف واضحة بالمغة 

حدى المغات األجنبية البيانات اآلتية  : العربية وا 
. النوع والصنف إن وجد مسبوقا بكممة تقاوي  - 
. الوزن القائم والصافي  - 

                                                 


. 1997 لسنة 38 قرار وزير السراعة رقم  
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 .رقم الرسالة  - 
 . (جميورية مصر العربية  )جية اإلنتاج  - 
. اسم المصدر والعالمة التجارية إن وجدت  - 
وفي حالة تعبئة التقاوي في عبوات صغيرة يمصق عمييا بطاقة تحرر عمييا   

. البيانات المشار إلييا 

  " يجب أن يخطر المصدر جية الترخيص بميعاد ومكان شحن التقاوي لمخارج لمتحقق
. من مطابقة األختام وبطاقات االعتماد قبل التصدير 

  " يجوز الترخيص باالستيراد لمجيات العممية أو البحثية أو لالستخدام الخاص من
تقاوي األصناف غير المسجمة بغرض البحث العممي أو استنباط أصناف جديدة في 

حدود الكميات وبالشروط والضوابط التي تقررىا لجنة تقاوي الحاصالت الزراعية 
ويسرى ذلك الحكم في حالة االستيراد لالستخدام الخاص بشرط ان تكون من تقاوى 

اليجن وليست من االصناف المفتوحة ، عمى أن تقوم الجية اإلدارية المختصة 
باإلشراف عمى زراعتيا وال يسمح باستخدام حاصل إنتاجيا كتقاوي إال بعد تسجيميا 

 .واعتمادىا  

  يجوز الترخيص باستيراد تقاوى آباء ىجن الحاصالت الزراعية ، وكذلك االصناف غير
المسجمة بغرض انتاج التقاوى منيا لتصديرىا لمخارج كتقاوى ، وذلك تحت إشراف 

جية الترخيص ، وال يسمح باستخدام حاصل إنتاجيا كتقاوي إال بعد تسجيميا 
 .واعتمادىا  

  ال يجوز اإلفراج عن التقاوي الواردة من الخارج من الدائرة الجمركية إال إذا كانت
 : يمصحوبة باألت

. الشيادة الصحية لمرسالة -  أ
شيادة فحص دولية أو شيادة فحص صادرة من محطة فحص رسمية -  ب

بالخارج بحيث تتضمن الشيادة الصنف ودرجة النظافة ونسبة اإلنبات 
وبذور الحشائش وانواعيا وعمى أن تثبـــت صالحية الرسالة طبقا 

لممستويات التي تقررىا جية الترخيص مع عدم اإلخالل بأحكام الحجر 
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 ، ويستثنى من ذلك آباء اليجن المستوردة ، وايضا تقاوى نباتات يالزراع
 ."الزينة واالزىار 

بالمنظمة الدولية لمتعاون االقتصادى  الخاصة OECDشيادة الـ  "  –                ج 
 " فى حالة االستيراد من احدى دول المنظمة والتنمية

     وال يتم اإلفراج اال بعد ثبوت صالحية الرسالة ومطابقتيا لمصنف طبقا لممستويات والقواعد 
التي تقرىا الجية االدارية المختصة ولجنة تقاوي الحاصالت الزراعية بوزارة 

  .الزراعة وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام الحجر الزراعي 
  يجوز االفراج المؤقت من الدائرة الجمركية عن رسائل تقاوى الحاصالت الزراعية

لحين كل لوط  عن مائتي جنيوالواردة من الخارج بعد اداء مصروفات رقابة بواقع 
ظيور نتيجة الفحص المعممى ليا ، ويجب ان يتم التحفظ عمى الرسالة فى مخزن 

مرخص يتبع الجية المستوردة لمتقاوى وتحت إشراف جية االعتماد المختصة 
وتحرز المخازن وتختم بخاتم الجية االدارية المختصة بموجب محضر يوقع من 

مندوب الجية االدارية وصاحب الرسالة او من يمثمو قانونا ، واليجوز فتح المخازن 
المودع فييا الرسالة اال بحضور مندوب الجية االدارية المختصة وصاحب الشأن 
وال يسمح بتداول الرسالة اال بعد ثبوت صالحيتيا فى الفحص المعممى واالفراج 

. النيائى عنيا واعتماد التقاوى محميا 
  فى حالة ثبوت عدم صالحية رسالة التقاوى المستوردة والمفرج عنيا مؤقتا يمتزم

المستورد صاحب الرسالة باعادة تصديرىا لمخارج عمى نفقتو خالل اسبوع واحد من 
تاريخ إخطاره بالنتيجة ، واذا لم يقم بذلك تعدم الرسالة تحت إشراف جية االعتماد 

مع عدم السماح لو باالستيراد لمدة ستة اشير ،  ."المختصة وعمى نفقة المستورد 
 . وفي حالة تكرير ذلك ال يسمح لو باالستيراد نيائيا

  يجب عمى صاحب الشأن عند وصول الرسالة إلى الجمرك التقدم إلى فرع جية
الترخيص التي يقع الجمرك في اختصاصيا بطمب يوضح فيو نوع التقاوي والصنف 
ودرجة اإلكثار والكمية والمصدر ونوع وحجم وعدد العبوات ورقم وتاريخ الترخيص 

                                                 


. 2003 لسنة 3387 قرار وزير السراعة رقم  


 .1999 لسنة 1549قرار وزير السراعة  


. 2012 لسنة 935 قرار وزير السراعة رقم  
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 ساعة عمى األكثر من تاريخ وصول الرسالة وعمى جية 48باالستيراد وذلك خالل 
 . ساعة من تاريخ تقديم الطمب 48الترخيص سحب عينة الفحص خالل 

  بعد موافقة لجنة تقاوي الحاصالت الزراعية الترخيصيصدر  .
يكون تصدير نباتات الزينة واشجار النخيل عن طريق الجمارك مباشرة ، دون  " :ممحوظة 

 "الحاجة لموافقة تصديرية من لجنة تقاوى الحاصالت الزراعية 
  اليجوز الترخيص باستيراد كميات اخرى من التقاوى اال بعد ورود نتائج تقييميا من

 .المعاىد البحثية المختصة وثبوت صالحيتيا 

 

 

  

                                                 


. 2012 لسنة 935 قرار وزير السراعة رقم  
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 :اشرتاطات استرياد البطاطس 

  يجب ان تتوافر فى البطاطس المستوردة من الخارج لزراعة العروة الصيفية ، الشروط
 (12/2)مرفق رقم :                                                              االتية 

  يجب ان تكون التقاوى مصحوبة بشيادة زراعية صحية حديثة من الجيات المسئولة فى
الدولة المنتجة تثبت صالحيتيا كتقاوى مبينة فييا اسم الصنف والرتبة والحجم ، وكذلك 

 .خموىا من االمراض الفيروسية المحظورة والمنصوص عمييا فى القرار 

  ممميمتر بشرط اال تقل االحجام 60-28يجب ان تكون حجم الدرنات مترواحا ما بين 
  ممميمتر 28-45

  فى كل عبوة وان تكون الدرنات حية منتفخة ذات معدالت انبات عالية ومعباة % 50عن
فى اكياس جديدة نظيفة تتحمل عمميات التداول ومحاكمة باحكام ويحتوى كل منيا عمى 

 كيمو جرام صافى أو تكون داخل عبوات من الخشب او الكرتون زنة 50وزن صافى قدره 
 كيموجرام صافى وتكون كل عبوة مصحوبة ببطاقتين احداىما بداخميا واالخرى 50 او 25

مثبتة عمييا من الخارج وان تكون احدى البطاقتين بالستيكية ويبين بكل منيا اسم 

                                                 


. 1994 لسنة 1041قرار وزير السراعة  
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المستورد واسم الصنف والرتبة والحجم وتاريخ االنتاج والبمد المنتجة وأال تزيد أطوال 
 . ممميمتر ، وان تكون خالية من خميط االصناف والدرنات المشوىة 2النبوت عن 

  يجب ان تشحن التقاوى عمى وسائل نقل مييأة لمحفاظ عمييا وتتوافر فييا الشروط
والمواصفات التى تضمن وصول الرسائل المستوردة بحالة سميمة ومطابقة لممواصفات 

 .الواردة بالقرار 

  ال يجوز ان تشحن اى بضائع اخرى عمى ذات الوسيمة وباالخص المواد الكيماوية
والمبيدات واالسمدة ويتعين ان ينص فى العقد عمى ان تبحر وسيمة النقل مباشرة من 

 .   ميناء الشحن إلى ميناء الوصول بمصر 

 : اشرتاطات تصدير التقاوى
  يجب ان تتوافر فى رسائل البذور المعدة لمتقاوى والمطموب تصديرىا لمخارج الشروط

 :والمواصفات االتية 

ان  تكون مصحوبة بشيادة فحص دولية صادرة من االدارة المركزية - 1
. لمتقاوى 

ان تكون محتويات كل رسالة متجانسة وتحتوى عمى بذور من نفس النوع - 2
. والصنف 

يجب ان تكون رسائل البذور معبأة فى عبوات جديدة محكمة الغمق وتتحمل - 3
ظروف النقل والتخزين وبما يكفل الحفاظ عمى خصائص وجود البذور ، ويجب 

ان يكتب عمى العبوات بحروف واضحة وبالمغة العربية وباحدى المغات 
االجنبية وبحجم يتناسب مع حجم العبوة وبمادة ثابتة يصعب محوىا وال تؤثر 

: عمى محتويات العبوة من بذور البيانات االتية 

. (تقاوى  )مسبوق بكممة  (ان وجد  )النوع والصنف - أ

. الوزن القائم والصافى - ب

. رقم الرسالة - ج

                                                 


. 1993 لسنة 726 قرار وزير السراعة رقم  
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. جية االنتاج مصر - د

. اسم المصدر - ىـ

. العالمة التجارية لممصدر ان وجدت - و

  فى حالة تعبئة الرسائل فى عبوات ال يزيد وزنيا عن كيموجرام يمصق عمييا بطاقة محررة
بمادة يصعب ازالة البيانات المدونة بيا وان يعبأ كل عدد منيا فى عبوة خارجية تتوافر بيا 

 .الشروط السابقة  
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