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الرتخيص بتسجيل املبيدات احلشرية البيطرية 

وزارة الزراعة واستصالح األراضى / الييئة العامة لمخدمات البيطرية   :  جهة الترخيص

 يشارك بالرأى لجنة المشتريات الخارجية         

 المستندات / 1

قسم تسجيل المبيدات بجية  )طمب التسجيل الى إدارة الخدمات الحقمية  1/1  
 : مصحوبا بالمستندات اآلتية (الترخيص 

:    أ  ـ شيادة منشأ موضحا فييا 

. اسم الشركة المنتجة     - 

. اسم الصنف     - 

. المواد الفعالة ونسبتيا     - 

. المواد األخرى الداخمة في التركيب     - 

بيان الجرعة السامة لكل من اإلنسان والحيوان وطرق الوقاية     - 
. واالسعافات الطبية 

. طريقة االستعمال     - 

مدى صالحية الصنف واالحتياطات الالزمة عند االستعمال     - 
والتخزين عمى أن تعتمد ىذه الشيادة من القنصمية ببمد 

. المنشأ 

                                                 


.  بشان تنظيم استيراد مبيدات الحشرية البيطرية وتسجيلها 1988 لسنة 278 قرار وزير السراعة  
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   ب ـ عدد ثالث عينات من الصنف المطموب تسجيمو مختومة بالشمع 
. األحمر وخاتم المصنع الذى قام بالتصنيع 

.    ج ـ نموذج من النشرة الفنية والبطاقة التى ستغمف بيا العبوات 

االجراءات /  2 

قسم تسجيل المبيدات بجية  )  يقدم طمب التسجيل الى إدارة الخدمات الحقمية 2/1
 .(الترخيص 

 ال يتم تسجيل المبيدات الحشرية البيطرية إال بعد موافقة المجنة الفنية 2/2  
. لممستحضرات البيطرية 

     تجتمع المجنة المشار الييا سابقا مرة كل شير عمى االقل لمنظر فى طمبات 2/3                       
تسجيل االصناف المقدمة الييا وعمى المجنة اذا رات استيفاء بعض 

 ايام عمى 10البيانات أو المستندات من مقدم الطمب ان تخطره بذلك خالل 
االكثر من تاريخ تقديم الطمب ، ويتعين عمى المجنة ان تبت فى طمب 

 يوما من تاريخ عرض الطمب أو من 15التسجيل خالل مدة ال تجاوز 
. تاريخ استيفاء صاحب الشان البيانات والمستندات التى طمبتيا المجنة 

 لمجنة الفنية أن ترفض أى صنف عمى أن يتضمن قرارىا أسباب الرفض 2/4  
ويخطر مقدم الطمب بقرار الرفض وأسبابو ولطالب التسجيل أن يتظمم من 
قرار المجنة الفنية الى رئيس مجمس إدارة الييئة العامة لمخدمات البيطرية 

 .خالل ثالثين يوما من تاريخ اخطاره بقرار الرفض 

 يحيل رئيس مجمس إدارة الييئة التظمم الى المجنة الفنية إلعادة فحص 2/5  
الصنف أو األصناف المرفوضة مع األخذ في االعتبار األسباب التى استند 
الييا صاحب الشأن في تظممو فأن أصرت عمى الرفض عرض قرارىا عمى 

. رئيس مجمس إدارة الييئة ليتخذ ما يراه 

 تسجل األصناف التى تقرىا المجنة الفنية في سجالت تعد ليذا الغرض 2/6  
بإدارة الخدمات الحقمية والتسجيل بالييئة العامة لمخدمات البيطرية برقم 



 

 3 

مسمسل ويعطى لطالب التسجيل مستخرجا رسميا من القيد ويعتبر ىذا 
.  السابقة اإلجراءاتالمستخرج ترخيصا بالصنف وتتبع في إعادة التسجيل 

 الرسوم/ 3

جنيو  3000رسوم التسجيل 

االشتراطات والضوابط / 4 

 ال يجوز بعد التسجيل إجراء أى تعديل في الصنف طبقا لما أقرتو المجنة 4/1  
ال وجب عمى صاحب الشأن اتخاذ إجراءات  الفنية لممستحضرات البيطرية وا 

. تسجيمو من جديد 


