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 الرتخيص بالتداول واالجتار يف مبيدات اآلفات الزراعية 

 وزارة الزراعة  -  مديرية الزراعة : الترخيص جهة 

 املستندات املطلوبة  /1 
  إلى مديرية الزراعة  (9 )ممحؽ رقـباؿيقدـ طمب الترخيص عمى النموذج المبيف

 .  المختصة  

  بحصؿ الطالب عمى ىذا النموذج مف مديرية الزراعة التابع ليا عمى أف يكوف لكؿ محؿ
 ويحتوى 2013 لسنة 1018 مف القرار الوزارة 32أو مخزف طمب خاص بة طبقا لممادة 

 :  ىذا النموذج عمى 

ويتضمف إسـ الشركة أو الممثؿ ليا أو اسـ التاجر فى حالة : اسـ طالب الترخيص  .1
 .اف تكوف مؤسسة فردية والرقـ القومى 

 .E-MAILعنواف طالب الترخيص بالتفصيؿ ورقـ تميفونة أو الفاكس أو : عنوانو  .2

 .عنواف محؿ اإلتجار أو المخزف بالتفصيؿ : عنواف المتجر أو المخزف  .3

أسماء أعضاء مجمس اإلدارة وجنسية كؿ منيـ وسنو وموطنو إذا كاف الطالب شركة  .4
 .ويعفى مف ذلؾ إذا كاف مؤسسة فردية 

 .القرية والمركز أو المحافظة التابع ليا : الجية التى بيا المحؿ أو المخزف  .5

 .( المحافظة – المركز –القرية  )إسـ ولقب مالؾ العقار وجنسيتة ومحؿ سكنة  .6

 .يذكر فية الرقـ : رقـ السجؿ التجارى  .7

 .يذكر فية الرقـ : رقـ البطاقة الضريبية  .8

مقيد  (ميندس زراعى نقابى  )اسـ المدير الفنى المسئوؿ عف المتجر أو المخزف  .9
 .بنقابة الميف الزراعية 

.  سجؿ تجاري مبيف بو الغرض باالتجار في مبيدات اآلفات الزراعية 9-1
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في حالة المخزف يتـ إضافة المخزف عمي البطاقة ) صورة مف البطاقة الضريبية 9-2
. (الضريبية

 تجاري  صناعى أوصورة مف الترخيص الصادر مف الوحدة المحمية بفتح محؿ 9-2
  مدوف بو نشاط االتجار في مبيدات 1954 لسنة 453طبقا لمقانوف رقـ 
. اآلفات الزراعية

شيادة مف نقابة الميف الزراعية تفيد قيد المدير الفني المسئوؿ عف المتجر  9-3
 .أو المخزف المطموب الترخيص بو بسجؿ الميندسيف

شيادة تأمينات عمى المدير المسئوؿ المطموب الترخيص بو حيث تفيد ىذه  9-4
الشيادة بالتأميف عمى الميندس مف قبؿ التاجر ويذكر الرقـ التأمينى 

لمميندس مع ذكر رقـ التأميف الخارجي بالمنشأة وتستخرج ىذه الشيادة مف 
. الييئة القومية لمتأمينات 

 .رسـ ىندسي لمموقع معتمد مف ميندس نقابي 9-5

. صورة مف عقد اإليجار أو الممكية لممتجر أو المخزف مسجؿ بالشير العقاري  9-6
اإليصاؿ الداؿ عمى أداء مصاريؼ المعاينة المقررة باسـ وحدة تحميؿ وتقييـ  9-7

. المبيدات بالمعمؿ المركزي لممبيدات
 .حوالة بريدية حكومية باسـ المعمؿ المركزي لممبيدات 9-8

 .شيادة اجتياز الدورة التدريبية  9-9

 .صورة مف عقد االيجار او الممكية مسجؿ بالشير العقارى  9-10

تعيد بعدـ وضع فى المحؿ أو المخزف المرخص باإلتجار فية إال المبيدات  9-11
المسجمة طبقا ألحطاـ ىذا القرار وما يتعمؽ بيا مف أدوات ومعدات تستخدـ 

 .فى الرش واالتععير والتدخيف 

 .يجب استيفاء المدغات المقررة والمستندات المرفقة  9-12

يوقع عمى ىذا الطمب صاحب الشأف ويعتمد محضر المعاينة بواسطة مديرية  9-13
 .الزراعة التابع ليا 
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   الرسوم / 2

 .       ػ حوالة بريدية بمبمغ جنيو واحد باسـ المعمؿ المركزي لممبيدات
: املصاريف / 3

         ػ مصاريؼ المعاينة المقررة باسـ وحدة تحميؿ وتقييـ المبيدات بالمعمؿ المركزي           

. (مائة جنييا ) جنية 100لممبيدات مدفوعة بشيؾ قيمتو 
اإلجراءات  /4 

ػ يقدـ طمب الترخيص باالتجار عف كؿ محؿ أو مخزف عمي النموذج المبيف بالممحؽ رقـ        
الي مديرية الزراعة المختصة مرفقًا بو الترخيص السابؽ مف الوحدة المحمية المختصة طبقًا  (9)

 المشار اليو و ما يفيد القيد بالسجؿ التجاري و البطاقة 1954لسنة  (453)ألحكاـ القانوف رقـ 
الضريبية وبياف المدير الفني المسئوؿ عف كؿ محؿ أو مخزف مف بيف الميندسيف الزراعييف 

( 9)مرفؽ رقـ.                                    المقيدييف بنقابة الميف الزراعية
ػ يشترط اجتياز المدير الفني المسئوؿ لمبرنامج التدريبي المعتمد مف لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 
،و يصدر الترخيص باالتجار عف كؿ محؿ أو مخزف مف مدير مديرية الزراعة المختصة بعد أداء 

(  8)مرفؽ رقـ .                      (10)الرسـ المقرر قانونًا ممحؽ رقـ 
ػ يسري الترخيص باالتجار لمدة ثالث سنوات مف تاريخ صدوره و يجوز تجديده بذات الشروط و 

ػ  .      االجراءات عمي أف يقدـ طمب التجديد قبؿ نياية مدة الترخيص بثالثة أشير عمي االقؿ
يتعيف عمى المرخص لو إخطار مديرية الزراعة المختصة كتابة بأي تعديؿ يرغب في إجرائو في 

ال اعتبر الترخيص الغيا ، وفى حالة موافقة المديرية عمى  المحؿ أو المخزف المرخص بو وا 
التعديؿ يتـ التأشير بو عمى أصؿ الترخيص وفى السجؿ الخاص بقيد المحاؿ والمخازف المرخص 

. باالتجار فييا
ػ يتولي ميندس المكافحة مع مسئوؿ الرقابة عمي المبيدات باالدارة الزراعية المختصة بكؿ مديرية 

زراعة الرقابة و المتابعة و التفتيش عمي محاؿ االتجار و المخازف التي توجد بيا المبيدات 
الزراعية و الكائنة في نطاؽ اختصاص المديرية لمتحقؽ مف استيفاء ىذه المحاؿ و المخازف 
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و ليما أخذ عينات مف المبيدات مف .في البنود السابقة المنصوص عمييالشروط الترخيص 
. المحاؿ و المخازف ووسائؿ النقؿ و التحفظ عمييا في حالة االشتباه في غشيا

 اذا المنصوص عمييا في البنود السابقةػ  يمغي الترخيص و االذف باالتجار في المبيدات الزراعية 
ثيت إخالؿ مف رخص لو أو أذف لو بأي شرط مف مف شروطيما أومخالفة أحكاـ ىذا القرار و يتـ 

االلغاء بقرار مف لجنة مبيدات اآلفات الزراعية بناء عمي تقرير موقع مف مدير مديرية الزراعة 
المختص يبيف االسباب الداعية الي طمب إلغاء الترخيص أو اإلذف سالفي الذكر و بعد أخذ رأي 
المعمؿ المركزي لممبيدات و يخطر مف صدر لو إلغاء بالترخيص أو اإلذف المشار إلييما مسببًا 

وال يجوز النظر في طمب الترخيص أو اإلذف .عمي عنوانو المبيف في طمب الترخيص أو اإلذف
. مجددًا قبؿ مضي سنة مف تاريخ اإلخطار باإللغاء

 (خمس عينات)ػ يجب عمي مندوب الرقابة عمي المبيدات أف يحرر محضرا يثبت فيو اخذ العينات 
 (4)مرفؽ رقـ .                                                 13طبقًا لمممحؽ رقـ 

و يرسؿ محضر أخذ العينات بعد التوقيع عميو مف المجنة مع إحدى نسخ العينة الى قسـ بحوث 
تحميؿ المبيدات بالمعمؿ المركزي لممبيدات فورًا إلجراء التحاليؿ عمييا و تحفظ النسختاف الثانية 

و الثالثة لدى قسـ الرقابة عمي المبيدات بالمعمؿ المركزي لممبيدات لمرجوع إلييما في حالة 
حدوث نزاع حوؿ نتيجة التحميؿ و تسمـ النسختاف الرابعة و الخامسة لصاحب الشأف لالحتفاظ 
بيما مع توقيعو بإستالميما عمي محضر أخذ العينة و ال يجوز أخذ عينات أخرى مف المبيدات 
في حالة المنازعة في نتيجة التحميؿ و تجرى إعادة التحميؿ عمي نسخ العينات المأخوذة عمي 

. الوجو المتقدـ

ػ ينولي قسـ بحوث تحميؿ المبيدات بالمعمؿ المركزي لممبيدات تحميؿ العينة وفقًا لطريقة تحميؿ 
المبيد المتعارؼ عمييا عالميًا أو المدونة بممؼ تسجيمو و اصدار شيادة التحميؿ و ارساليا الي 
لجنة مبيدات اآلفات الزراعية مع بياف مالحظاتو عمييا فوراالنتياء منيا و يخطر صاحب الشأف 

بنتيجة التحميؿ،و يجرى التحميؿ بغرض التسجيؿ او االفراج مف الجمارؾ او اعادة التعبئة او 
،و يجرى التحميؿ بدوف مقابؿ في حالة المصروفات الفعميةالتجريب بعد اداء صاحب الشأف 

. التفتيش و يتعيف حفظ عبوات العينات بقسـ الرقابة عمى المبيدات بالمعمؿ المركزى لممبيدات
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ػ لصاحب الشأف أف يتظمـ مف نتيجة التحميؿ خالؿ مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما مف تاريخ 
ابالغو بيا و إال اعتبرت نتيجة التحميؿ نيائية،و يقدـ التظمـ الي المعمؿ المركزي لممبيدات 

: بطمب مقدـ مف صاحب الشأف شخصيا او مف ينوب عنو و يرفؽ  بالتظمـ ما يأتي

 أصؿ شيادة التحميؿ المبمغة اليو. 

 إحدى عبوتي العينة المحفوظتيف لديو. 

 االيصاؿ الداؿ عمي اداء رسـ التظمـ. 

 االيصاؿ الداؿ عمي اداء مصروفات اعادة التحميؿ. 

و تجرى اعادة التحميؿ بقسـ بحوث تحميؿ المبيدات بالمعمؿ المركزي لممبيدات 
بمعرفة لجنة فنية تشكؿ مف غير الذيف اشتركوا في اجراء التحميؿ األوؿ بحضور 

المتظمـ أو مندوبو عمي احدى العينتيف المحفوظتيف لدى صاحب الشأف و ذلؾ بعد 
مطابقتيا لمعينتيف المحفوظتيف لدى قسـ الرقابة عمي المبيدات بالمعمؿ المركزي 
لممبيدات و يحرر محضر مطابقة يوقع عميو مندوبي قسـ التحميؿ و الرقابة و 

المتظمـ قبؿ اجراء إعادة التحميؿ و تكوف نتيجة إعادة التحميؿ نيائية و ال يجوز 
. التظمـ منيا

ػ يتولى قسـ الرقابة بالمعمؿ المركزي لممبيدات اخذ عينات مف الرسائؿ المستوردة ومف كؿ 
تصنيعة لممبيدات المصنعة والمجيزة و المعبأة محميا و اجراء التحاليؿ الالزمة عمييا 

لمتحقؽ مف مطابقتيا لممواصفات الفنية المسجمة بيا و اصدار شيادة التحميؿ يتـ بموجبيا 
االفراج عف الرسالة المستوردة او التصريح بتداوؿ المصنع او المجيز او المعبا منيا محميا 

. او لتمديد فترة صالحيتيا

االشرتاطات و الضوابط / 5         
 ػ يجب أف يكوف تداوؿ مبيدات اآلفات الزراعية في عبوات محكمة الغمؽ تتحمؿ ظروؼ 

النقؿ والتخزيف وال تسمح بالتسرب أو الرشح طبقا لممواصفات القياسية المصرية  و تكوف 
مصنوعة مف مادة ال تتفاعؿ مع محتوياتيا تفاعال يغير مف تركيبيا أو خواصيا ويتعيف 
اختبار ىذه العبوات قبؿ استخداميا بقسـ بحوث مستحضرات المبيدات بالمعمؿ المركزي 
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                                                      .و يجب اف تمصؽ عمي العبوة البطاقة االستداللية لممبيد ( 8)لمممحؽ رقـلممبيدات وفقا 
 (10)مرفؽ رقـ

     ػ ال يجوز االتجار في مبيدات اآلفات الزراعية إال في محؿ أو مخزف معد ليذا الغرض 
 في 1954 لسنة 453مستوؼ الشتراطات الترخيص الالزمة طبقا ألحكاـ القانوف رقـ 

شأف المحاؿ الصناعية والتجارية والمقمقة لمراحة والضارة بالصحة والخطرة ، وكذلؾ 
وبعد الحصوؿ عمى  ( 18 )  رقـمرفؽباؿاالشتراطات الخاصة بالمحؿ أو المخزف الواردة 

. ترخيص مف وزارة الزراعة 

   ػ عمى كؿ مف يرخص لو في االتجار في المبيدات الزراعية أف يمسؾ سجال مرقما 
ومختوما بخاتـ مديرية الزراعة المختصة لقيد حركة المبيدات المصنعة أو المجيزة أوالتي 
يتـ  االتجار فييا ويجب االحتفاظ بيذا السجؿ لمدة خمس سنوات  مف تاريخ آخر قيد فيو 

. ويجب تقديمو لمف ليـ صفة الضبطية القضائية عند كؿ طمب

 ػ ال يجوز بيع المبيدات فائقة و عالية الخطورة السابؽ ذكرىا إال بموجب تذكرة صادرة و 
مختومة بخاتـ مديرية الزراعة و تحرر بمعرفة مدير إدارة المكافحة بناءا عمى توصية 

المشرؼ الزراعي بعد معاينة المساحة المطموب عالجيا و المحصوؿ الموجود 
: بيا،وتتضمف التذكرة ما يأتي

 .تحديد المساحة المطموب عالجيا و موقعيا ونوع المحصوؿ الموجود بيا 10

 .اسـ اآلفة أو اآلفات المستيدؼ مكافحتيا 11

 .اسـ المبيد وكميتو ومعدؿ استخدامو 12

ػ يجب أف يعطى التاجر لممشتري فاتورة يبيف فييا إسـ المبيد وكميتو و نسبة المادة الفعالة 
فيو وصورة المستحضر مع إثبات رقـ وتاريخ التذكرة السابؽ ذكرىا بالنسبة لممبيدات فائقة 
وعالية الخطورة وأف يحتفظ التاجر بصورة مف كؿ فاتورة يصدرىا لمدة خمس سنوات و أف 

. يرفؽ بيا تذكرة المكافحة بالنسبة لممبيدات فائقة وعالية الخطورة المشار الييا

ػ ال يجوز لممتاجر و المخازف المرخص ليا باالتجار في المبيدات االتجار في أية مواد أخرى 
. غير المبيدات المسجمة
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      الرقابة عمى المبيدات المتمتعيف بصفة الضبطية القضائية أخذ عينات      ي  ػ يكوف لمندوب

        بدوف مقابؿ مف المبيدات المتداولة لمتحقؽ مف صالحيتيا و مطابقتيا لممواصفات المسجمة   

      بيا وذلؾ ايا كاف مكاف وجودىا فيما عدا االماكف المخصصة لمسكف و التحفظ عمييا في حالة  

       االشتباه في غشيا في أماكف تتوفر فييا شروط التخزيف السميـ التي يحددىا المعمؿ المركزي 

          لممبيدات و يتـ التحفظ بمحضر يوقع عميو مف أخذ العينة و صاحب الشأف او مف يمثمو و 

             ترسؿ العينات محرزة مع صورة مف محضر اخذ العينة او التحفظ الي المعمؿ المركزي 

       لممبيدات لتحميميا و ال    يتـ السماح بتداوليا اال بعد ظيور نتائج التحميؿ وثبوت صالحيتيا 

و مطابقتيا لممواصفات وفقا لمنموذج المبيف بالممحؽ رقـ 
(12                                       .)                                                                    

 (11)مرفؽ رقـ                        

          ػ   في حالة ثبوت عدـ الصالحية او المطابقة يتـ اتخاذ الالـز الخطار صاحب الشأف بصورة 

    مف شيادة التحميؿ و يستمر التحفظ عمي المبيدات المتحفظ عمييا مع اتخاذ االجراءات 

 القانونية ضد المخالؼ وفي حالة ثبوت الصالحية و المطابقة ترسؿ صورة مف شيادة التحميؿ 

. الي صاحب الشأف و تخطر لجنة مبيدات اآلفات الزراعية لالحاطة

             ػ     يجب أف يتـ نقؿ المبيدات في سيارات مطابقة لممواصفات و االشتراطات الفنية و البيئية 

    مع وجود الفواتير او المستندات المعتمدة الدالة عمي الشراء و الجية المنقولة منيا و الجية 

        المنقوؿ الييا و صور شيادات تحميؿ المبيدات الصادرة مف المعمؿ المركزي لممبيدات ،و 

     يجوز اجراء التفتيش واخذ العينات والتحفظ عمييا في حالة االشتباه في غشيا عمي الوجو 

. المبيف فيو

               ػ     يجب اف يكوف االعالف عف المبيدات او نشر بيانات عنيا مطابقا لمواصفاتيا و شروط    

     تسجيميا وتداوليا وتوصيات وزارة الزراعة بشأف استعماليا،وذلؾ بعد موافقة لجنة مبيدات          

. الزراعية عمي صيغة االعالف و تعتمد صيغة االعالـ مف اميف المجنة اآلفات    

     ػ     ال يجوز لممرخص لو باالتجار في مبيدات اآلفات الزراعية اف يزاوؿ نشاطو بالنسبة لممبيدات 
إال بعد الحصوؿ  (7)مرفؽ رقـ (11)فائقة وعالية الخطورة المسجمة و المحددة بالممحؽ رقـ

عمي اذف خاص باالتجار فييا مف لجنة مبيدات اآلفات الزراعية و يسري ىذا االذف لمدة 
سرياف الترخيص باالتجار،ويتـ تجديد االذف بذات الشروط و االجراءات المنصوص عمييا في 
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ىذا البند ،و اف تميز عبوات ىذه المبيدات ببطاقات استداللية خاصة مميزة بموف مختمؼ عف 
البطاقات االستداللية لباقي المبيدات ،ويجب اف يجتاز المدير الفني المسئوؿ عف المتجر 

. لبرنامج تدريبي متقدـ ومعتمد مف لجنة اآلفات  الزراعية

 يتعيف عمى حائزي المبيدات غير المطابقة لممواصفات أو التي ألغى تسجيميا بمصر تخزينيا  ػ  

         بمخزف معمـو مع إمساؾ سجؿ يوضح بو نوع المبيد وكميتو مع إخطار المعمؿ المركزي       

. لممبيدات بذلؾ ليتولى إبالغ الجيات المختصة لضماف التخمص منيا بطريقة آمنة بيئيا   
 

 :ػ  تعتبر المواد التالية مف 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 المعامؿ و المراكز البحثية التابعة لموزارة. 

                                                 
  .2003 لسنت 1445قرار وزارة السراعت واستصالح األراضي رقم  13
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  نفايات الكيماويات الزراعية الصادر بيا قرارات وزارية بمنع االستخداـ. 

ػ يتـ التخمص مف ىذه المواد طبقًا لالجراءات و االشتراطات البيئية التي تحددىا وزارة الدولة 
. لشئوف البيئة

 
ػ يحظر تداوؿ المبيدات سواء كانت مواد خاـ أو مستحضرات تجارية فى أية صورة مف الصور 

 12                                           مرفؽ رقـ .  المبينة بقائمة المبيدات المحظورة

                                                 
  .2005 لسنت 719قرار وزير السراعت و استصالح االراضى بشأن مبيداث اآلفاث السراعيت رقم  14
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