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معصزة سيوث بذرة القطن التجارىبتشغيل الرتخيص   

 وزارة الزراعةباإلدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي :  الترخيصجكة 

  (التجارً )علي بذرة القطن املعدة للصناعت  الزقابت/  1
o  في الحاالت اآلتية  (تجارى  )تعتبر بذرة القطن معدة لمصناعة :

البذرة الناتجة من األقطان المحموجة أصال الستخراج البذرة المعدة لمصناعة  -
 (التجاري  )

 البذرة الناتجة من األقطان المحموجة أصال الستخراج التقاوي والتي يتقرر بعد  -
فحصيا عدم صالحيتيا لمزراعة وكذلك البذرة التي يستغنى عن استعماليا 

. كتقاوي 

 البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوي والبذرة الناتجة من دواليب االسكارتو أثناء  -
. حمج القطن  الستخراج التقاوي 

 .لة مخمفات الحمج وكنسات المحالج والشون ب البذرة الناتجة من غر -

املستنداث  /  2
وعميو دمغو فئة ثالثة جنييات وعشرة قروش رسم تنمية  (19)طمب عمى النموذج رقم  .1

 (19/2)مرفق رقم .                                                            موارد 

 صورة طبق االصل من عقد االيجار أو الممكية المقام عمييا المشروع موثق .2

 (عصر بذرة القطن  )صورة طبق االصل من البطاقة الضريبية موضحا بيا النشاط  .3

 (عصر بذرة القطن  )صورة طبق االصل من السجل التجارى موضحا بيا النشاط  .4

موافقة الييئة العامة لمتصنيع باقامة مشروع عصر بذرة القطن  أو موافقة ىيئة االستثمار  .5
 فى حالة اقامة المشروع بالمدن الجديدة 

 موافقة الوحدة المحمية او مجمس المدينة عمى اقامة المشروع  .6

 موافقة االمن الصناعى  .7

 رسم ىندسى لممشروع معتمد من ميندس نقابى  .8

 رسم كروكى لممشروع  .9

                                                 


. 1966 لسنة 53 قانون السراعة  
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 .1954 لسنة 453ترخيص تشغيل لممعصرة طبقا لمقانون رقم  .10

 الزسوم /   3
ميعاد المعاينة  مصاريف المعاينة بالجنيو الجية المطموب الترخيص ليا  
معاصر بذرة القطن باستخدام 

المذيبات  
سنويا  جنيو  750

معاصر بذرة القطن باستخدام 
المكابس  

 جنيو لممكبس الواحد 125
 جنيو 500وبحد ادنى 
لممعصرة 

سنويا 

معاصر بذرة القطن باستخدام 
البراريم 

 جنيو لمبريمة الواحدة 100
 جنيو 500وبحد ادنى 
لممعصرة 

سنويا 

 
إجزاءاث  /  4

يقدم طمب الترخيص الى الجية االدارية المختصة عمى النموذج المرفق قبل شير  .1
من بدء تشغيل المعصرة ويرفق بالطمب جميع البيانات والمستندات الالزمة ويصدر 

المرفق ويكون الترخيص ساريا لمدة عام قابل  (2)الترخيص عمى النموذج رقم 
لمتجديد لمدد مماثمة بذات الشروط واالجراءات عمى ان يقدم طمب التجديد قبل 

. نياية مدة الترخيص بشير عمى االقل 
 االشرتاطاث /  5

o  ال يجوز تشغيل معصرة لزيت بذرة القطن إال بعد الحصول عمى ترخيص بذلك من جية
 89الترخيص بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط الفنية المقررة بالقرار الوزاري رقم 

دارتيا طبقا ألحكام القانون 1967لسنة   ويجب أن تكون المعصرة مرخصا في إقامتيا وا 
مساكيا إ ، ويبين القرار نماذج السجالت التي تمتزم إدارة المعصرة ب1954 لسنة 453رقم 

 .وطريقة القيد بيا والتفتيش عمييا 

                                                 


. 2004 لسنة 3034 قرار وزير السراعة رقم  


 .1997 لسنة 38 قرار وزير السراعة  
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o  ال يجوز تشغيل معصرة لعصر بذرة القطن إال بترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا
 المعاصر فور ورود رسائل يلمشروط والقواعد التي يصدر بيا قرار من الوزير عمى مدير

بذرة القطن إلى المعاصر القيام بحصر عبواتيا ووزنيا تحت إشراف الموظفين المنوط بيم 
الرقابة عمى بذرة القطن التجاري بالمعاصر واثبات عددىا ووزنيا في السجالت المعدة 

. لذلك 
o الزراعة وطبقا لمشروط  ال يجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إال بترخيص من وزارة

. والقواعد التي يصدر بيا قرار من الوزير 
o الزراعة وطبقا   من المحالج إال بترخيص من وزارةيال يجوز نقل بذرة القطن التجار

. لمشروط والقواعد التي يصدر بيا قرار من الوزير 
o  لوزير الزراعة أن يمنع نقل البذرة التجاري من أي صنف من أصناف القطن من المحالج

. إلى المعاصر لفترة معينة 
o  يصدر وزير الزراعة قرارا باإلجراءات الواجب اتباعيا في تسميم البذرة التجاري وتسمميا

ونقميا بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجز المسموح بيا في أوزان البذرة المسممة 
. لممعاصر 

o  ال يجوز تخزين بذرة القطن التجاري إال في األحواش الداخمية لممحالج والمعاصر أو في
الشون الممحقة بيا والتي ترخص بيا وزارة الزراعة وبشرط أن تكون البذرة داخل عبوات 

. يحدد مواصفاتيا وزير الزراعة 
  ومع ذلك يجوز بتصريح من وزارة الزراعة تخزين بذرة القطن التجاري بدون عبوات 

باألحواش الداخمية لممعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاممتيا لقتل حيويتيا أو إذا 
 .أودعت مخازن محكمة اإلغالق مزودة بآالت تسجيل أوزان تعتمدىا الوزارة 

o  تمتزم المعصرة باالحتفاظ بسجالت طبقا لمنماذج التي تقررىا الوزارة وذلك لقيد البذرة الواردة
ليا طبقا لمتراخيص التي تصرف إلييا والبذرة التي يتم عصرىا واألرصدة المتبقية ونسبة 
العجز الناشئ أثناء نقل البذرة من المحمج إلى المعصرة وعمى أن تتم عممية القيد بيذه 

السجالت بالمداد أوال بأول وال يجوز إجراء أي كشط أو شطب أو محو في ىذه السجالت 
ويتم تصحيح الخطأ في بياناتيا بالمداد األحمر وبمعرفة المصحح الذي يوقع أمام كل 

. تصحيح 
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o المختصين بغرض اإلطالع عمييا   الوزارةيتمتزم إدارة المعصرة بتقديم ىذه السجالت لمندوب
. والتحقق من صحة عمميات التسجيل 

o  وفي حالة حدوث عطل بالمعصرة أو زيادة –يحظر استخراج بذرة القطن من المعاصر 
رصيدىا من البذرة عن كفاءتيا اإلنتاجية يمكن بترخيص من وزارة الزراعة نقل البذرة إلى 
معاصر أخرى بناء عمى طمب تقدم بو الجية المختصة بتوزيع بذرة القطن التجاري عمى 
المعاصر إلى الوزارة موضحا بو أسم المعصرة المطموب النقل منيا والمطموب النقل إلييا 

وكمية وصنف البذرة المطموب نقميا ووسيمة وتاريخ النقل ، عمى أن يتم النقل تحت 
.  الوزارة المختصين يإشراف مندوب

o  يمنح الترخيص بنقل البذرة التجاري من المحمج إلى المعصرة بناء عمى طمب يقدم من
المعصرة عن طريق إدارة المحمج إلى ميندس الزراعة المختص بالمحمج يتضمن كمية 

البذرة المطموب نقميا والتاريخ والساعة المحددة لنقميا ووسيمة النقل ويكون مدير المعصرة 
: مسئوال عن ىذا الترخيص 

 إذا كان النقل عن طريق السكة الحديد فتعتبر بوليصة الشحن ترخيصا بالنقل  -
لج إثبات رقم البوليصة وتاريخ الشحن والكمية والجية حويجب عمى إدارة الم

. المرسل إلييا في سجل حركة بذرة التجاري 

 إذا كان النقل بطريق السيارات فيجب أن يصدر ترخيص بالنقل لكل سيارة عمى  -
. حده 

فتعتبر حمولة كل صندل أو  (الصنادل والمراكب  )ل بطريق النيل ـ إذا كان النق -
مركب رسالة مستقمة يصدر بيا ترخيص مستقل ، ويجب أن يثبت في الترخيص 

عدد ووزن زكائب كل رسالة بحيث إذا وجدت بذرة سائبة داخل المراكب أو السيارة 
. تعتبر منقولة بدون ترخيص 

 يجب في جميع األحوال السابقة إعادة الترخيص لمجية التي أصدرتيا خالل  -
خمسة عشر يوما في حالة النقل بالسيارات وخمسة وسبعين يوما في حالة النقل 

. بالصنادل والمراكب وذلك من تاريخ صدورىا 

o  يراعى عند ورود بذرة القطن المعدة لمصناعة إلى المعاصر ما يأتي :
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 أن يتم عد ووزن عبوات البذرة الواردة لممعصرة تحت إشراف مندوب وزارة الزراعة  -
ثبات ذلك في السجل الخاص بحركة البذرة  . بالمعصرة وا 

عادتو لمجية الصادر منيا  - .  إلغاء الترخيص وا 

o " يعتبر كل من مدير المعصرة والجية القائمة بنقل البذرة مسئولين بالتضامن  عن أي
عجز يحصل في البذرة المنقولة من المحالج إلى المعصرة عمى ان يعفي كل منيما من  

 " :المسئولية إذا كان العجز في حدود النسب اآلتية
. في حالة تسميم البذرة من محمج موجود بذات البمد الموجود بو المعصرة% 1  -

في حالة تسميم البذرة من محمج في الوجو البحري إلى معصرة في الوجو % 1.5  -
. البحري في غير البمد الذي بو المحمج 

في حالة تسميم البذرة من محمج في الوجو القبمي إلى معصرة في الوجو % 2  -
. د الذي بو المحمج لالقبمي في غير الب

في حالة تسميم البذرة من محمج في الوجو القبمي إلى معصرة في الوجو % 2.5  -
. البحري 

في حالة تسميم البذرة من محمج في الوجو البحري إلى معصرة في الوجو % 2.5" -
 " .القبمي 

o  داخل المحالج في زكائب سميمة تقدميا المعاصر  (التجاري  )تعبأ البذرة المعدة لمصناعة
ذا كانت الزكيبـة ال تستوعب ىذا 120وة الزكيبة ـويكون صافي وزن عب  كيمو جرام وا 

 كيمو جرامات مع مراعاة وضع الزكائب ذات األوزان 110الوزن فيجوز تعبئتيا بوزن 
. المختمفة مع بعضيا بحيث يسيل تمييز الزكائب ذات الوزن المتساوى كل عمى حده 

o  لغاء كل عالمة تكون مبينة عمى الزكيبة ودالة عمى أنيا كانت عمى المعاصر طمس وا 
 .معدة لبذرة التقاوي وذلك قبل إخراجيا من المحمج 

: الشزوط املطلوبت للمبىن
  لموحدة الواحدة 2 م75وجود مساحة تخزينية كافية لعدد وحدات العصر بمعدل  .2

                                                 


. 1973 لسنة 19 قرار وزير السراعة رقم  


. 1982 لسنة 48 قرار وزير السراعة رقم  
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تجييز حجرة خاصة لميندس الزراعة المكمف بالرقابة عمى اعمال المعصرة من  .3
 قبل ادارة الفحص واعتماد التقاوى 

 (بسكول او طبمية )وجود ميزان  .4

 وجود سور محيط بالمعصرة وال يوجد اال باب واحد لمدخول او الخروج  .5

ما يفيد من االدارة الزراعية المختصة بان المشروع مقام بتصريح او لم يحرر لو  .6
 .محضر بناء عمى ارض زراعية
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