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 اجلديدة الرتخيص بتسجيل أصىاف احلاصالث الزراعيت

مركز البحوث الزراعية بوزارة -  لجنة تدجيل أصناف الحاصالت الزراعية :الترخيص جكة 
 الزراعة

  تسجيل أصىاف احلاصالث الزراعيت ( بروتىكىل) مفهىم دليل   /1 

تسجيل أصناف الحاصالت الزراعية بجميورية مصر العربية إلى وضع األسس  (بروتوكول)ييدف دليل  ـ 
طالق أصناف الحاصالت الزراعية اعتمادا عمى تحديد  والقواعد التي يمزم إتباعيا عند اختبار وتسجيل وا 
مدى تميز وتجانس وثبات ىذه األصناف وتحديد القيمة الزراعية والصناعية واالقتصادية قبل استخداميا 

. في الزراعة المصرية 

 تعريف 

يقصد بالصنف النباتي محل التسجيل كل صنف يشتق من نوع نباتي ويمكن تمييزه عن غيره من ـ 
ائية أو غيرىا من الصفات والذي ياألصناف بأحد الصفات المورفولوجية أو الفسيولوجية أو الكيم

يحتفظ بصفاتو عند إكثاره ، ويشمل ذلك اليجن التي يتم إنتاجيا عن طريق التحكم في عممية التمقيح 
 . يالخمط

 :املستىداث املطلىبت   /2 

  المرفق (1)طمب تسجيل الصنف عمى النموذج. 

  استمارة االستبيان التي تصرف مع طمب تسجيل الصنف النباتي  

 يعمى أن يرفق بو اآلت:  

                                                 
1

 . 1998 لسنة 82قرار وزارة السراعة و استصالح االراضي رقم 
2

 . 1996لسنة  (103) قرار وزارة السراعة رقم
3

 . 1998 لسنة 82قرار وزارة السراعة و استصالح االراضي رقم 
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o  البيانات التفصيمية بالمميزات الزراعية واالقتصادية من واقع اختبارات مستنبط الصنف ومدى
مالئمة الصنف لمظروف المحمية ، ولمجنة أن تكمف مقدم طمب التسجيل بما تراه الزما من 

 .بيانات أخرى 

o  وصف تفصيمي لمصنف عمى نموذج التوصيف المعد لذلك. 

o  إيصال سداد مصروفات تجربة واختبار وتسجيل الصنف المطموب تسجيمو متضمنة االتى: 

. من مصاريف تسجيل الصنف % 10             - 

. األول  (أو الموسم  )مصاريف اختبار العام         -

  توصيف لمصنف المطموب تسجيمو وذلك طبقا لنماذج التوصيف الدولى والمتوفرة لدى أمانة لجنة
 .تسجيل أصناف الحاصالت الزراعية مقابل مصاريف إصدارىا 

  تقديم اسم مقترح لمصنف يراعى فيو القواعد الدولية في تسمية األصناف. 

  تقديم كمية من المادة النباتية المطموبة إلجراء االختبارات المعممية والحقمية عمييا حسب مدة
.                                                                            االختبار وفي الموعد المحدد لكل محصول وبالكميات المحددة بالنموذج المرفق إلى األمانة الفنية

 أ/1مرفق رقم 

الىمــــاذج /   3

(. 1مرفق رقم  )  نموذج طمب تسجيل صنف نباتي                                     1/5/1

 (.2مرفق رقم  )  نموذج شيادة تسجيل صنف نباتي                                  5/2 /1

 :الرســـىم  / 4

o مصاريف االختبار والتسجيل : 

طبقًا لمقواعد المذكورة وذلك  (3مرفق رقم  )  يتم تحصيل المصروفات الموضحة فى 
. ي المصرهبالجني

                                                 
4

 . 2002 لسنة 1033قرار وزارة السراعة و استصالح االراضي رقم  
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( 3)                                                                        مرفق 

. مصاريف إختبار وتدجيل أصناف المحاصيل الحقلية للمودم الواحد : أواًل 

 

ول ــــــــــاحملص
مصاريف اختبار صىف واحد 

 ثالثت معمقدم مه وفس اجلهت 
 مىاقع 5أصىاف مقاروـت يف 

 انمصاريف اختبار صىفان مقدم
مه وفس اجلهت مع ثالثت أصىاف 

 مىاقع 5مقاروت يف 

مصاريف اختبار ثالثت أصىاف 
فأكثر مقدمت مه وفس اجلهت مع 

 مىاقع 5ثالثت أصىاف مقاروت يف 

مصاريف 

التسجيل 
 V . C . U D . U . S V . C . U D . U . S V . C . U D . U . S  

 2500 750 1500 875 1750 1000 2000القمح 
 2500 750 1500 875 1750 1000 2000الشعير 

 2500 750 1500 875 1750 1000 2000السورجم 
 2500 950 1875 1100 2200 1250 2500الذرة الشامية 

 2500 750 1500 875 1750 1000 2000األرز 
 2500 575 1125 660 1320 750 1500الفول البمدى 

 2500 575 1125 660 1320 750 1500حمص 
 2500 575 1125 660 1320 750 1500ترمس 
 2500 575 1125 660 1320 750 1500حمبو 

 2500 750 1500 875 1750 1000 2000فول الصويا 
 2500 750 1500 875 1750 1000 2000الكانوال 
 2500 750 1500 875 1750 1000 2000السمسم 

 2500 750 1500 875 1750 1000 2000الفول السودانى 
 2500 750 1500 875 1750 1000 2000عباد الشمس 

 2500 950 1875 1100 2200 1250 2500البرسيم 
 2500 950 1875 1100 2200 1250 2500حشيشة السودان 
 2500 1125 2250 1320 2625 1500 3000البرسيم الحجازى 

 2500 1500 3000 1750 3500 2000 4000قصب السكر 
 2500 950 1875 1100 2200 1250 2500بنجر السكر 

 2500 950 1875 1100 2200 1250 2500البصل 
 2500 1500 3000 1750 3500 2000 4000القطن 
 2500 750 1500 875 1750 1000 2000الكتان 
 2500 750 1500 875 1750 1000 2000التيل 
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 (بالجنيه المصري  )مصاريف إختبار وتدجيل محاصيل الخضر : ثانيًا 
 

ول ـــــــــاحملص

 

ار ــــف االختبـــمصاري

 

مصاريف التسجيل 

 

اث ــــــمالحظ
+ عام أول   

10 %
+ عام ثاوي

20 %
عام ثالث 

+20 %
  

المجموعة األولى  2000 1400 1200 700خيار 
 2000 1400 1200 700طماطم 
 2000 1400 1200 700شمام 
 2000 1400 1200 700 (زراعات محمية)فمفل 

 2000 1400 1200 700بطاطس 
المجموعة الثانية  1500 1200 1000 600بطيخ 
 1500 1200 1000 600كوسة 

 1500 1200 1000 600فاصوليا 
 1500 1200 1000 600فراولة 

 1500 1200 1000 600خرشوف 
 1500 1200 1000 600ثـوم 
المجموعة الثالثة  1250 1100 900 550جـزر 
 1250 1100 900 550كرنب 
 1250 1100 900 550خس 
 1250 1100 900 550بسمة 
 1250 1100 900 550فمفل 
 1250 1100 900 550قنبيط 
 1250 1100 900 550سبانخ 
 1250 1100 900 550باميا 

 1250 1100 900 550باذنجان 
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ول ـــــــــاحملص

 

ار ــــف االختبـــمصاري

 

مصاريف التسجيل 

 

اث ــــــمالحظ
+ عام أول   

10 %
+ عام ثاوي

20 %
عام ثالث 

+20 %
  

 1250 1100 900 550بروكمي 

المجموعة الرابعة  750 900 700 450ي قرع عسل

 750 900 700 450بنجر 

 750 900 700 450فجل 

 750 900 700 450كرفس 

 750 900 700 450بقدونس 

 750 900 700 450لوبيا 

.  بالكامل الي الجية المختبرةDUSيتم تخصيص مصاريف اختبار االصناف 
.  عمي الجيات المشاركة طبقا لعدد المواقع وعددمرات المشاركة في مواسم التقييمVCUتقسيم مصاريف اختبارات االصناف 

: تقسيم مصاريف التسجيل بالنسب االتية
 . DUSلمجية القائمة باختبارات االصناف     (25%)
. لمجنة تسجيل االصناف (25%)
 . VCUلمجياات القائمة باختبارات  االصناف  (25%)
. صندوق دعم البحوث (5%)
 .مصروفات ادارية  (%5).                    االمانة الفنية و االعمال االدارية(15%)
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   :االجراءاث/ 5

o  يحدد وزير الزراعة الحاصالت الزراعية التي يسرى عمييا أحكام التسجيل. 

o  لجنة تسجيل أصناف الحاصالت الزراعية " تنشأ في وزارة الزراعة لجنة تسمى "
لغاء  وتختص المجنة ببحث طمبات تسجيل أصناف الحاصالت الجديدة واختيار أسمائيا وا 

 .تسجيميا واقتراح النظم والقرارات الالزمة 

o  يقدم طمب التسجيل إلى رئيس المجنة طبقا لمشروط واألوضاع التي يصدر بيا قرار من
 .الوزير 

o  لمجنة أن تكمف الطالب بموافاتيا بما تراه الزما من البيانات وتقديم الكميات التي تحددىا
من تقاوي الصنف المطموب تسجيمو إلجراء التجارب عمييا ، وليا أن تعيد إلى األجيزة 
الفنية المختصة بإجراء التجارب واالختبارات ، وال يجوز أن تقل مدة التجارب عن ثالث 

  .سنوات

o  لغاء تسجيمو أيصدر وزير الزراعة بعد موافقة المجنة قرارا بتسجيل الصنف  .وا 

o  يقوم طالب تسجيل الصنف سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو من يفوضو في ذلك
المرفق ويقوم بممئ استمارة  (1)الشأن بالتقدم بطمب تسجيل الصنف عمى النموذج 

االستبيان التي تصرف مع طمب تسجيل الصنف النباتي وتقدم الطمبات باسم رئيس لجنة 
تسجيل أصناف الحاصالت الزراعية ، وذلك لألمانة الفنية لمجنة مع استيفاء البيانات 

   :يالمبينة وعمى أن يرفق بو اآلت

  البيانات التفصيمية بالمميزات الزراعية واالقتصادية من واقع اختبارات مستنبط الصنف ومدى
مالئمة الصنف لمظروف المحمية ، ولمجنة أن تكمف مقدم طمب التسجيل بما تراه الزما من 

 .بيانات أخرى 

  وصف تفصيمي لمصنف عمى نموذج التوصيف المعد لذلك. 

  إيصال سداد مصروفات تجربة واختبار وتسجيل الصنف المطموب تسجيمو متضمنة االتى: 

. من مصاريف تسجيل الصنف % 10             - 
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. باصدار قانون السراعة1966 لسنة 53قانون  رقم  

 . 1998لسنة  (82)  وزارة السراعة رقمرقرا6  
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. األول  (أو الموسم  )مصاريف اختبار العام         -

o  يقدم المربى أو من يفوضو في ذلك توصيفا لمصنف المطموب تسجيمو وذلك طبقا
لنماذج التوصيف الدولى والمتوفرة لدى أمانة لجنة تسجيل أصناف الحاصالت الزراعية 

 .مقابل مصاريف إصدارىا 

يقوم المربى أو من يفوضو في ذلك بتقديم اسم مقترح لمصنف يراعى فيو القواعد الدولية في 
. تسمية األصناف 

 

o  يجب عمى طالب التسجيل تقديم كمية من المادة النباتية المطموبة إلجراء االختبارات
المعممية والحقمية عمييا حسب مدة االختبار وفي الموعد المحدد لكل محصول وبالكميات 

 أ/1مرفق رقم .                           المحددة بالنموذج المرفق إلى األمانة الفنية

o  يتم قيد األصناف التي يتم اختبارىا والتوصية بتسجيميا من قبل لجنة تسجيل أصناف
الحاصالت الزراعية بمركز البحوث الزراعية والتي يصدر بتسجيميا قرار وزير الزراعة في 
سجل األصناف والقائمة القومية ألصناف الحاصالت الزراعية عمى أن يحفظ ىذا السجل 

لدى األمانة الفنية لمجنة والتي يصدر تشكيميا بقرار من رئيس لجنة التسجيل وتقوم 
. بإصدار قائمة باألصناف المسجمة بعد مراجعتيا مرتين عمى األقل سنويا 

o  يعتبر اختبار وتسجيل الصنف شرطًا أساسيًا لدخولو نظام اعتماد التقاوي والسماح
بتداول تقاويو في قنوات التداول المختمفة وكذلك منحو حق الحماية عند إقراره وتطبيقو 
ويشمل ىذا الدليل الخطوات التنفيذية لمتقدم بطمب اختبار وتسجيل أصناف الحاصالت 
الزراعية والجيات القائمة عمى إجراء االختبارات ودور كل منيا ومتطمبات وأنواع ىذه 

 .االختبارات 
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o  اختبارات تسجيل األصناف :

لمدة ال تقل عن المدة المحددة في  (في وقت واحد  )تتم االختبارات اآلتية وعمى التوازي   
 قد تزاد عام أو أكثر بناء عمى توصية المجنة الفنية 1966 لسنة 53القانون رقم 

المختصة ، وذلك عمى عينة من التقاوي أو المادة الوراثية التي يتقدم بيا مربو الصنف 
وذلك بعد استيفاء كل الشروط والقواعد المقررة بحيث ال يوصى بتسجيل الصنف إال بعد 
قرار إدراجو بسجل األصناف بعد  اجتياز ىذه االختبارات اإلجبارية والتوصية بتسجيمو وا 

. التسجيل 

  اختبارات التميز والتجانس والثباتDUS:  أو ما يسمى اختبارات تعريف 
وتتم في موقع واحد عمى األقل من  Variety Identification Testsاألصناف 

مواقع اختبارات األصناف حسب الظروف المالئمة إلكثار الصنف وباستخدام 
نماذج توصيف األصناف التي يصدرىا االتحاد الدولي لحماية األصناف المستنبطة 

 ويستخدم في مقارنة األصناف القياسية التي تحددىا المجنة الفنية UPOVحديثا 
المختصة بالمحصول ومن العينات التي تقدميا الجيات المربية صاحبة األصناف 

األصناف بأمانة لجنة تسجيل األصناف عمى أن تجرى االختبارات  لمحفظ  بمكتبــة
 –نباتات فردية  )طبقا لمقواعد التي تحددىا المجنة الفنية من ناحية طرق الزراعة 

أو عدم استخدام مواد معينة أثناء فترة  ( كثافة محصولية عادية –سطور 
مع توحيد المعامالت في مواقع  (مثل بعض األسمدة والمبيدات  )االختبار 

تباع القواعد الدولية المتبعة في مثل ىذه االختبارات ويتم تنفيذ  االختبار وا 
اختبارات تعريف األصناف بواسطة المجان الفنية التي تحددىا لجنة تسجيل 

: األصناف ويجب أن يثبت الصنف أنو 

عن غيره من أصناف المقارنة في صفة واحدة ظاىرة عمى األقل مع  :  متميز - 
احتفاظو بيذه الصفة عند إكثاره باإلضافة إلى أن يكون الصنف جديدا لم 

 .يسبق اختباره من قبل تحت أسماء أخرى 
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بمعنى أن يكون االختالف بين افراده ضمن الحدود المقبولة التي  :  متجانس - 
تحددىا المجنة الفنية والقواعد الدولية وأن يكون ىذا االختالف ضمن ىذه 

. الحدود المقبولة عند تكرار زراعة الصنف 

تعتبر صفة الثبات وثيقة الصمة بمدى تجانس الصنف وأن الصنف  :  ثابت  -
المتجانس ضمن الحدود المقبولة ىو صنف ثابت وأن الصنف الذي يفتقد 

. صفة التجانس ىو صنف غير ثابت 

وقد تستخدم بعض االختبارات المعممية كوسيمة مكممة لالختبارات الحقمية مثل 
اختبارات البصمة الوراثية والفينول ولون غمد الريشة ولون الحبوب في القمح 

. ولون طبقة االليرون في الشعير وذلك كمثال 

  اختبارات القيمة الزراعية والصناعية واالقتصاديةVCU:  أو ما يسمى باختبارات 
تتم ىذه االختبارات في أكثر من  Variety Performance Tests أداء األصناف

موقع لتحقيق التباين المطموب لمتأكد من مالءمة الصنف لمظروف البيئية المحمية 
وتضم االختبارات كمية المحصول ونوعيتو ومالءمتو لنمط االستخدام والمقاومة 
لألمراض وتحمل الظروف غير المواتية واقتصاديات استخدامو وغير ذلك من 

االختبارات ، وذلك بالمقارنة مع األصناف المتداولة األكثر انتشارا وتميزا ويشارك 
في ىذه االختبارات الجيات المعنية باستيالك وتصنيع ناتج محصول الصنف 

 .المختبر 

 لجان التدجيل الفنية والفرعية : 

 تنشأ المجان الفنية اآلتية كمجان تعمل تحت إشراف لجنة تسجيل أصناف الحاصالت 
: الزراعية بمركز البحوث الزراعية 

  المجنة الفنية لمحاصيل الحبوب. 

  المجنة الفنية لمحاصيل األلياف والمحاصيل الزيتية. 

  ( بصل وخالفو – بقولية –عمف  )المجنة الفنية لممحاصيل الحقمية.  

  المجنة الفنية لممحاصيل السكرية. 
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  المجنة الفنية لمحاصيل البساتين .

:  وتتكون كل لجنة فنية من أثنين من مربى النبات ومتخصص في كل من المجاالت اآلتية 

 آفات المحاصيل تخصص المجنة جية – تنفيذ التجارب –تصميم وتحميل التجارب   
 جية اعتماد – االقتصاد الزراعي –استيالك وتصنيع منتج المحصول المختبر 

. التقاوي بوزارة الزراعة 

 ويمكن لمجنة الفنية تشكيل لجان فرعية برئاسة عضو من المجنة الفنية بحيث يراعى في 
تشكيميا أن تضم التخصصات الالزمة الختبارات كل محصول أو موقع ، وذلك عمى ضوء 

:  وتختص كل لجنة فنية بما يمى –تشكيل المجنة الفنية نفسيا 

تحديد مواقع اختبارات الصنف سواء كان عددىا أو أماكنيا ، وذلك في -  
 تتوفر فييا اإلمكانيات المناسبة إلجراء يالجيات المؤىمة لذلك والت

. اختبارات األصناف 

التصميم والتقييم اإلحصائى الختبارات الصنف تحت التسجيل وتحديد  -   
أصناف المقارنة من بين أصناف نفس الفئة الختبارات التميز والتجانس 

والثبات وعمى أن تكون أصناف المقارنة من بين أكثر األصناف انتشارا أو 
تميز في نفس الصفة التي يتميز بيا الصنف المختبر عند اختبار القيمة 

 .الزراعية واالقتصادية 

إجراء التقييم االقتصادى لمصنف المطموب تسجيمو عند اختباره في  - 
. اختبارات األداء 

.  اعطاء الرقم الكودى لمصنف تحت االختبار  -  

 والقيمة الزراعية DUS متابعة تنفيذ اختبارات التميز والتجانس والثبات  -  
.  في المواقع المحددة ليذه االختبارات VCUوالصناعية واالقتصادية 



 

 11 

عداد التقرير النيائى  -    تحميل النتائج المتحصل عمييا من االختبارات وا 
والتوصيات ورفعيا إلى لجنة تسجيل أصناف الحاصالت الزراعية ، وذلك 
في خالل شيرين من حصاد آخر موسم لمصنف المختبر وكذلك تقديم 

. تقرير دورى عن موقف الصنف طوال مدة االختبار

تقديم تقرير نيائى عن اختبار كل صنف طالب لمتسجيل واقتراح اإلجراء -   
. المطموب اتخاذه ، وذلك إلى لجنة تسجيل األصناف 

 

o الخطوات التنفيذية لتسجيل األصناف :

 التسجيل اسبوعيا بطمبات  تقوم أمانة لجنة تسجيل األصناف باخطار رئيس لجنة
الفنية المختصة باالختيار مع  تسجيل األصناف المقدمة الييا لتحويميا إلى المجنة

عداد العينات ومواعيد الزراعة لكل  مراعاة المواعيد المحددة لتقديم الطمبات وا 
 .محصول 

  تقوم أمانة لجنة تسجيل األصناف بتوزيع عينات تقاوي الصنف المطموب اختباره
 D Uوتسجيمو عمى المجان الفنية لكل موقع يتم االختبار فيو بحيث تتم اختبارات 

S في موقع واحد عمى األقل واختبارات القيمة في عدد المواقع المحددة بحيث ال 
يقل عدد أصناف المقارنة عن الحد الذي يمنع تحميل نتائج االختبارات التحميل 
االحصائى السميم ، ولمجنة الفنية تشكيل لجان فنية فرعية تقوم باإلشراف عمى 
االختبارات في كل موقع أو لكل محصول من المحاصيل التي تقوم المجان الفنية 

 .باالشراف عمييا 

  يتم حفظ العينات في مخزن عينات األصناف لدى أمانة لجنة تسجيل األصناف
 .ويتم تسميم الجيات المختبرة الكميات المطموبة لالختبار 

  تتم زراعة التجربة بالطريقة والكثافة والموقع الذي تحدده المجنة الفنية ويتم
متابعة حالة النمو وتؤخذ قراءات توصيف الصنف دوريا طبقا لممواعيد المحددة 
لكل طور من أطوار النمو الواردة بنماذج التوصيف الدولية كما يتم أخذ قراءات 

. اختبارات األداء لألصناف 
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 وتضمن ىذه البيانات في تقارير المجان الفنية الفرعية والتي تقدميا إلى المجان 
 .الفنية ، ومن ثم إلى لجنة تسجيل األصناف 

  األول يتخذ قرار باستمرار اختبار الصنف من عدمو ،  (الموسم  )بعد نياية العام
وفي حالة االستمرار في إجراء االختبارات تقوم الجية الطالبة لتسجيل الصنف 

%( 20)الثانى ،  (لمموسم  )بتقديم ما يثبت دفع مصاريف اختبار الصنف لمعام 
الثالث من اختبار  (الموسم  )من مصاريف التسجيل ، ويتم ذلك أيضا في العام 

من مصاريف  (%20)الثالث ،  (الموسم  )الصنف أي مصاريف اختبار العام 
 .التسجيل 

  ذا كان الصنف مؤىال لمتسجيل يتم رفع  (الموسم  )بعد نياية العام الثالث وا 
التوصية بذلك إلى لجنة تسجيل األصناف ، ويعتمد محضر المجنة من وزير 

الزراعة بالتسجيل وال تصدر شيادة تسجيل الصنف المرفق نموذجيا إال بعد قيام 
الباقية من مصاريف  (% 50 )الجية الطالبة لمتسجيل بتقديم ما يثبت دفع 

التسجيل باإلضافة إلى كافة الرسوم والمصاريف المقررة وتكون شيادة تسجيل 
الصنف سارية لمدة عشرة أعوام ميالدية تبدأ من تاريخ صدور الشيادة ويعاد 

 .النظر في استمرار تسجيل الصنف عندئذ من عدمو 

  قد ترى لجنة تسجيل األصناف بناء عمى توصية المجان الفنية المختصة مد فترة
آخر أو أكثر إذا لزم األمر ويخطر المربى بذلك وتدفع  (موسم  )االختبارات لعام 

الجديد ، وذلك عمى نفس أساس الموسم  (الموسم  )مصاريف اختبار العام 
. الثالث أو األخير ، وذلك قبل موسم الزراعة بشيرين عمى األقل 

  تحدد لجنة تسجيل أصناف الحاصالت الزراعية الجية التي تقوم بحفظ جزء من
المادة النباتية المقدمة لالختبار بحيث يتوفر فييا شروط تخزين األصول الوراثية 

 .لمرجوع إلييا عند الضرورة 

  تتولى لجنة تسجيل أصناف الحاصالت الزراعية إصدار توصياتيا من حيث
تسجيل الصنف أو عدم تسجيمو مع بيان األسباب وتعرض توصيات المجنة عمى 

 .ير الزراعة العتمادىا زو
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  تقيد األصناف التي تقرر تسجيميا في سجل أصناف الحاصالت الزراعية المسجمة
حسب تاريخ اعتماد محضر المجنة بالتسجيل وتصدر شيادة التسجيل بتوقيع 

 . المرفق (2 )رقم رئيس المجنة طبقا لمنموذج 

 :ممحوظة بشأن اجراءات تحديد االجناس النباتية التى تتمتع أصنافيا بالحماية 

  تجرى اختبارات التميز و التجانس و الثبات لألصناف المطموب حمايتيا طبقًا لمقواعد
الفنية المقررة بمعرفة االدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة 

 .واستصالح االراضى

  إذا كان الصنف النباتى المطموب حمايتو قد سبق تسجيمو بغرض التداول في
جميورية مصر العربية فيعتد بنتائج اختبارات التميز و التجانس و الثبات التي أجريت 

 .عند تسجيل الصنف المعنى

و يجوز لمكتب حماية االصناف أن يعتد بنتائج تجارب التميز و التجانس و الثبات 
لمصنف المطموب حمايتو التى أجريت بمعرفة جية أجنبية متخصصة مسئولة معتمدة 

من الجيات الرسمية المختصة بالدولة التابع ليا الجية التي أجريت فييا ىذه 
االختبارات بشرط موافقة المجمس االستشاري لممكتب، عمي ان تكون ىذه الدولة 

 . UPOVعضوًا باالتحاد الدولي لحماية االصناف النباتية الجديدة 

  يجوز لمكتب حماية االصناف النباتية فى حالة تعذر إجراء اختبارات التميز و التجانس
و الثبات ألسباب فنية في جميورية مصر العربية بعد موافقة المجمس االستشارى 

لممكتب أن يوافق عمى إجراء ىذه االختبارات خارج البالد فى إحدى الجيات المتخصصة 
 و UPOVالمعتمدة فى دولة عضو باالتحاد الدولى لحماية االصناف النباتية الجديدة 

 .ذلك عمى نفقة طالب الحماية

  لمحصول عمي حماية لصنف نباتي جديد يتم العمل بالنماذج الممحقةو المقرراستخداميا
  :بمكتب حماية االصناف النباتية في تنفيذ ميامو و ىي

                                                 

 . 2005 لسنة 804 قرار وزارى رقم 7
8

  .2004 لسنة 2227قرار وزاري رقم 
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والخاص بطمب الحصول عمي حماية صنف نباتي جديد  (1)ـ نموذج رقم

. (ب/1)                                                                            مرفق رقم

. (ب/1)مرفق رقم.            والخاص بشيادة حق المربي(2)                ـ نموذج رقم 

. (ب/1)مرفق رقم.        والخاص بسجل االصناف النباتية(3)                ـ نموذج رقم 

ـ تحدد االجناس النباتية التي تسري أحكام الحماية عمي أصنافيا طبقًا لمجدول المرفق من مسمسل 
 (ج/1)مرفق رقم.                                  (100)الي مسمسل رقم(1)رقم 

 االشرتاطاث والضىابط/ 6

يكون تسجيل أصناف الحاصالت الزراعية إلزاميا لمحاصالت الزراعية الواردة بقرارات وزير الزراعة 
التي تصدر في ىذا الشأن ، ومع ذلك يجوز تسجيل أصناف الحاصالت غير الواردة بيذه القرارات 

 .بناء عمى طمب أصحابيا 

o  ال يجوز تسجيل الصنف الجديد اال اذا ثبت من تجربتو تفوقو عن غيره من االصناف
. االخري في احدي صفاتو الزراعية أو مميزاتو االقتصادية

o  يجب أن يكون تسجيل الصنف باالسم التجاري الذي يتم التداول بو ويتعين أن يتوفر في
: ىذا األسم ما يأتي 

  أن يكون االسم مكونا من كممة واحدة أو أكثر بحيث ال يزيد عن ثالث كممات. 

  يجوز أن يرفق باالسم أرقاما ال تزيد عن أربعة حروف بحيث ال تشكل ىذه
 .مع الكممة أو الكممات األصمية المكونة السم الصنف الحروف كممة أخرى 

  يكون االسم المعطى لمصنف مالزمًا لو طوال مدة استخدامو ومميزًا لو عن باقي
 .المعروفة والمتداولة لذات النوع النباتي المجموعة النباتية األصناف 

                                                 
 9

 . 2005لسنة (807)قرار وزارة السراعة واستصالح األراضي رقم
10

 . 1996 لسنة 103 قرار وزاري رقم 
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o  ال يجوز لمجيات المكمفة باختبار األصناف المطموب تسجيميا التعامل المباشر  مع
 .الجيات الطالبة لمتسجيل فنيا أو ماليا 

o  بالنسبة لألصناف غير المؤىمة لمتسجيل ال يحق استرداد أي مصاريف تم دفعيا أثناء
 .االختبارات وترفع عيناتيا من مجموعة األصناف 

o  يجب الستمرار تسجيل الصنف التحقق من احتفاظو بصفاتو ومميزاتو الوراثية والزراعية
واالقتصادية التي تم التسجيل عمى أساسيا وذلك عمى فترات تحددىا لجنة تسجيل 

الحاصالت الزراعية وتتولى الجيات الفنية مراجعة األصناف المدرجة بسجل أصناف 
الحاصالت الزراعية والتوصية يرفع األصناف التي حدث بيا أي تدىور أو تغير في 

 .صفاتيا الوراثية من السجل 

o  ال يجوز زراعة أي صنف جديد قبل تسجيمو. 

o  لموزير أن يحظر كميا أو جزئيا زراعة الحاصالت من غير األصناف المسجمة وذلك
  .رابتداء من الموسم الزراعي التالي لتاريخ صدور قرار الحظ

o  ويجوز ألغراض عممية أو الستنباط أصناف جديدة زراعة أصناف غير مسجمة من
الحاصالت بشرط الحصول عمى ترخيص بذلك من وزارة الزراعة تحدد فيو الجية 

 .تزرع فييا تمك األصناف التي والمساحة 

                                                 
 .باصدار قانون السراعة1966 لسنة 53قانون  رقم  11
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