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مبيدات اآلفات الزراعية الرتخيص بتسجيل 
لجنة التوصيات وتسجيل المبيدات  :جهة الترخيص  

وزارة الزراصة - يشارك في دراسة طلب الترخيص المعمل المركزي للمبيدات 

   تعريف وقواعد قانونية / 1 

يقصد بمبيدات اآلفات الزراعية المواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة األمراض * 
النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات األخرى الضارة بالنباتات وكذلك في مكافحة 

. الحشرات والطفيميات الخارجية الضارة بالحيوان 

يصدر بتشكيميا ونظام العمل بيا قرار " لجنة مبيدات اآلفات الزراعية " يشكل بوزارة الزراعة * 
من وزير الزراعة وتختص ىذه المجنة باقتراح مبيدات اآلفات الزراعية التي يجوز تداوليا 

جراءات تسجيميا وشروط تداوليا  . وتحديد مواصفاتيا وا 

يصدر وزير الزراعة بناء عمى اقتراح المجنة القرارات المنفذة ألحكام ىذا الفصل وعمى األخص * 
: القرارات المتعمقة بالمسائل اآلتية 

أنواع مبيدات اآلفات الزراعية التي يجوز استيرادىا وتداوليا وتحديد مواصفاتيا وشروط  - 
. االستيراد والتداول 

جراءات الترخيص في استيراد المبيدات واالتجار فييا  -  . شروط وا 

إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيميا وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما ال يجاوز  - 
. عشرة جنييات 

كيفية أخذ عينات المبيدات وتحميميا ، وطرق الطعن في نتائج التحميل والتظمم من التحفظ  - 
عمييا والرسوم الواجب أداؤىا بما ال يجاوز خمسة جنييات وكذلك اإلجراءات التي تتبع في 

. نظر الطعن أو التظمم وكيفية الفصل في كل منيا 

.  أخرى إلىحظر نقل بعض أنواع المبيدات من جية  - 
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ال يجوز صنع المبيدات أو تجييزىا أو بيعيا أو عرضيا لمبيع أو استيرادىا أو االتجار فييا أو * 
. اإلفراج عنيا من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة 

يجب أن يكون اإلعالن عن المبيدات أو نشر بيانات عنيا مطابقا لمواصفاتيا وشروط تداوليا * 
. وتسجيميا وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعماليا 

لجيات التفتيش أخذ عينات بدون مقابل من مبيدات اآلفات الزراعية المستوردة أو المنتجة * 
المتداولة لتحميميا والتحقق من صالحيتيا ، وليم في سبيل ذلك  محميا أو المعروضة لمبيع أو

دخول األماكن التي توجد فييا المبيدات أو يشتبو في وجودىا ، عدا األماكن المخصصة 
. لمسكن 

 . ويجوز ليم التحفظ عمى المبيدات في حالة االشتباه في غشيا 

  املستندات/2
 (.1)                                         مرفق رقم .طمب تسجيل مبيدات اآلفات  .1

 .(أصميةوموثقة)خطاب تفويض من الشركة المنتجة لمشركة المحمية لتسجيل وبيع المركب  .2

شيادة تسجيل و تداول المركب في بمد المنشأ صادرة من الجية الرسمية المسئولة عن  .3
 .(أصمية وموثقة)ع .م.التسجيل و معتمدة من وزارة الخارجية في بمد المنشأ ثم سفارة ج

 .(أصمية وموثقة)شيادة تحميل المركب وأسماء المواد الخاممة و الشوائب و نسبتيا  .4

 .(أصمية وموثقة)شيادة ضمان جودة المستحضر من الشركة األم  .5

 .(أصمية)بطاقة إستداللية لممركب في بمد المنشأ .6

 .(أصمي)الممف الكامل لمبيانات الفنية لممركب .7

 .(أصمية)دراسات السمية الحادة لممادة الفعالة و المستحضر .8

 .(أصمية)دراسات السمية المزمنة لممادة الفعالة  .9

 .(أصمية)دراسات السمية البيئية لممستحضر .10

 .طريقة تحميل المستحضر بالتفصيل .11

 .طريقة تحميل متبقيات المبيد في المادة المعاممة بالتفصيل .12

 .موقف و تصنيف المركب في المنظمات و الييئات الدولية حتي تاريخو .13

14. ADI,MRL,PHI.  
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 .توصيات المركب خالل مراحل التجريب .15

شيادة تحميل المبيد صادرة من المعمل المركزي لممبيدات عن كل سنة من سنوات  .16
 .التجريب أو إعادة التقييم

 .ما يثبت سداد مصاريف التجريب و ايصاالت تسميم العينات لممحطات .17

 .شروط التداول اآلمن لممبيدات و التخزين و التطبيق .18

 .عشرون نسخة من النشرات الفنية الخاصة بالمبيد .19

طمب اجراء التجارب عمي المركب المطموب تسجيمو و اجراء التحاليل الالزمة لتسجيل  .20
 (.2)مرفق رقم                                 ( 4 ،3)المبيد عمي النموذجين رقمي 

العينات الالزمة الجراء التجارب و التحاليل عمي المبيد المطموب تسجيمو بصورتو  .21
 وذلك بالكميات التي تحددىا Formulated و المجيزةTechnical و الخامpureالنقية

 .لجنة مبيدات اآلفات الزراعية

  الرسوم / 3
.  عشرة جنييات عن كل مادة أو مستحضر مطموب تسجيمو

: اإلجراءات  / 4 
 ـ يمتزم طالب التسجيل بأن يقدم دون مقابل العينات الالزمة إلجراء التجارب و التحاليل 

 و Technical و الخام pureعمى المبيد المطموب تسجيمو بصورتو النقية 
.  و ذلك بالكميات التى تحددىا لجنة مبيدات اآلفات الزراعية  formulatedالمجيزة

 ـ يتم تسجيل المبيد بعد التحقق من مطابقتو لممواصفات الكيميائية والطبيعية و أخذ 
بصمتو التى يتم تسجيمو عمييا  بناء عمى نتائج التحاليل التي تجري بقسم بحوث 

تحاليل المبيدات بالمعمل المركزي لممبيدات،و بعد ثبوت كفاءة المبيد الحيوية بناء عمى 
التجارب التي تجرى بمعرفة محطات و مراكز البحوث التي تحددىا المجنة المختصة و 
ذلك لمدة ثالث مواسم زراعية متماثمة و متتالية و يستثنى من ذلك المبيدات الحيوية 

فيكون التجريب لمدة موسمين زراعيين متماثمين و متتاليين،و كذلك مركبات النحاس و 
الكبريت و الزيوت لمدة موسم زراعي واحد، و في جميع االحوال يكون الموسم األخير 
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لمتجريب عمي المستوى التوسعي و في جميع األحوال يصدر إخطار بالتوصية يعتمد من 
. امين لجنة مبيدات اآلفات الزراعية

          ـ تصدر لجنة مبيدات اآلفات الزراعية قرارىا بالموافقة عمى تسجيل المبيد بعد اعتماد 
محضرىا من وزير الزراعةو تصدر شيادة التسجيل بتوقيع رئيس االدارة المركزية 

من ثالث نسخ تسمم االولى  (5)لمكافحة اآلفات عمى النموذج المبين بالممحق رقم 
لطالب التسجيل و تحفظ الثانية بأمانة المجنة و ترسل الثالثة الى المعمل المركزي 

و يراعى عدم تكرار االسم التجاري لممبيد أو إعطاء إسم تجاري مشابو السم . لممبيدات
المادة )مبيد آخر مسجل أو تسمية المبيد باالسم العام 

.                                                                       لممركب(الفعالة
                                                                                      

                                                                                                      

( 3)مرفق رقم       

            ـ يتولى أمين المجنة اعتماد البطاقة االستداللية الخاصة بالمبيد و التي تسرى لمدة 
عام و ال تجدد إال بعد مراجعتيا مع وتمصق عمي عبواتو و تحدد نوعيتو بما يتفق مع 
المواصفات الفنية الخاصة بو و يجب أن تتضمن البطاقة البيانات التالية مكتوبة بالمغة 

االسم -العربية بخط واضح ال يسيل محوه و يتناسب مع حجم العبوة االسم التجاري
المذيب أو المادة -المواد ذات النشاط السطحي-االمواد الفعالة ونسبتو-التركيب-العام

العقار -اإلسعافات األولية-احتيطات األمان-االستعماالت وطريقة االستخدام-المالئة
فترة ما قبل الحصاد طبقا لما يحدده قسم بحوث منتقيات المبيدات و -المضاد لمتسمم

توصيف المركب تبعا لممخاطر وفقا لتقسيم -تموث البيئة بالمعمل المركزي لممبيدات
طرق التخمص من -بيانات تحذيرية عن مخاطر المركب-منظمة الصحة العالمية

تاريخ -الشركة المستوردة و عنوانيا-الشركة المنتجة وعنوانيا-العبوات الفارغة
سعة -رقم التسجيل المحمي-رقم الموط-رقم التشغيمة-تاريخ انتياء الصالحية-التصنيع
العالمات الخاصة باالحتياطات الواجب اتخاذىا عند تداول و استعمال -العبوة
. (البكتوجرام)المركب

           ـ تسري شيادة التسجيل لمدة ثالث سنوات من تاريخ صدورىا و يجوز تجديد التسجيل 
عمي أن يقدم صاحب الشأن طمبًا إلعادة تقييم الكفاءة الحيوية في بداية السنة الثالثة 
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لسريان الشيادة،و يتم النظر في ىذا الطمب بذات االجراءات المقررة لمتسجيل،و يجب 
مطابقة الخواص الطبيعية و الكيميائية و بصمة المبيد التي تم تسجيمو عمييا و يقتصر 

. إجراء تجارب عمي إعادة تقيييم الكفاءة الحيوية لموسم زراعي واحد

 ـ تعد لجنة مبيدات اآلفات الزراعية سجال خاصا تسجل بو المبيدات بأرقام مسمسمة 
. بحسب تواريخ اعتماد التسجيل 

 ـ يمغى تسجيل المبيد أو يقيد استخدامو بقرار يصدر من لجنة مبيدات اآلفات الزراعية في 
: أي من الحاالت التالية 

. مخالفة شروط التسجيل    - 

حظر استخدامو بتوصيات صادرة عن وكالة حماية البيئة األمريكية والمنظمات    - 
. الدولية 

. إلغاء تسجيمو او تقييد استخدامو في بمد المنشأ    - 

. تدىور الفاعمية فى المجال المسجل عميو            - 

حدوث اضرار غير متوقعة عمى الصحة العامة او البيئة نتيجة استخدامو عمى             - 
. الوجو المسجل بو

بقرار المجنة خالل خمسة عشر يوما من  (طالب التسجيل  )  ويخطر صاحب الشأن 
اعتماد القرار بموجب كتاب موصى عميو مصحوب بعمم الوصول عمى عنوانو الوارد 

. بطمب التسجيل 

 يوما من 60ـ لصاحب الشأن أن يتظمم من قرار االلغاء أو تقييد االستخدام خالل 
 يوما 60تاريخ استالمو الخطاب و لمجنة ان تفصل في التظمم بعد إعادة دراستو خالل 

من تاريخ تقديم التظمم و يكون قرارىا بالبت نيائيا بعد اعتماده من وزير الزراعة و 
يتم التأشير بااللغاء او تقييد االستخدام في السجل الخاص بالتسجيل بعد انقضاء 
. ميعاد التظمم من قرار االلغاء او تقييد االستخدام او بالبت فيو عمى الوجو المتقدم

 يوما من تاريخ 60ـ لصاحب الشأن أن يتظمم من قرار االلغاء او تقييد االستخدام خالل
 يوما من 60استالمو لمخطاب و لمجنة أن تفصل في التظمم بعد إعادة دراستو خالل 

تاريخ تقديم التظمم و يكون قرارىا بالبت نيائيا بعد اعتماده من وزير الزراعة و يتم 
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التأشير باإللغاء أو تقييد االستخدام في السجل الخاص بالتسجيل بعد انقضاء ميعاد 
. التظمم من قرار اإللغاء أو تقييد االستخدام أو بالبت فيو عمي الوجو المتقدم

ـ يجب عمي مندوب الرقابة عمي المبيدات أن يحرر محضرا يثبت فيو اخذ العينات 
 (4)     مرفق رقم                           . 13طبقًا لمممحق رقم  (خمس عينات)

و يرسل محضر أخذ العينات بعد التوقيع عميو من المجنة مع إحدى نسخ العينة الى 
قسم بحوث تحميل المبيدات بالمعمل المركزي لممبيدات فورًا إلجراء التحاليل عمييا و 
تحفظ النسختان الثانية و الثالثة لدى قسم الرقابة عمي المبيدات بالمعمل المركزي 

لممبيدات لمرجوع إلييما في حالة حدوث نزاع حول نتيجة التحميل و تسمم النسختان 
الرابعة و الخامسة لصاحب الشأن لالحتفاظ بيما مع توقيعو بإستالميما عمي محضر 

أخذ العينة و ال يجوز أخذ عينات أخرى من المبيدات في حالة المنازعة في نتيجة 
. التحميل و تجرى إعادة التحميل عمي نسخ العينات المأخوذة عمي الوجو المتقدم

ـ ينولي قسم بحوث تحميل المبيدات بالمعمل المركزي لممبيدات تحميل العينة وفقًا 
لطريقة تحميل المبيد المتعارف عمييا عالميًا أو المدونة بممف تسجيمو و اصدار 

شيادة التحميل و ارساليا الي لجنة مبيدات اآلفات الزراعية مع بيان مالحظاتو عمييا 
فوراالنتياء منيا و يخطر صاحب الشأن بنتيجة التحميل،و يجرى التحميل بغرض 

التسجيل او االفراج من الجمارك او اعادة التعبئة او التجريب بعد اداء صاحب الشأن 
المصروفات الفعمية،و يجرى التحميل بدون مقابل في حالة التفتيش و يتعين حفظ 

. عبوات العينات بقسم الرقابة عمى المبيدات بالمعمل المركزى لممبيدات

ـ لصاحب الشأن أن يتظمم من نتيجة التحميل خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما 
من تاريخ ابالغو بيا و إال اعتبرت نتيجة التحميل نيائية،و يقدم التظمم الي المعمل 
المركزي لممبيدات بطمب مقدم من صاحب الشأن شخصيا او من ينوب عنو و يرفق  

: بالتظمم ما يأتي

 أصل شيادة التحميل المبمغة اليو. 

 إحدى عبوتي العينة المحفوظتين لديو. 

 االيصال الدال عمي اداء رسم التظمم. 
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 االيصال الدال عمي اداء مصروفات اعادة التحميل. 

   و تجرى اعادة التحميل بقسم بحوث تحميل المبيدات بالمعمل المركزي لممبيدات بمعرفة  

  لجنة فنية تشكل من غير الذين اشتركوا في اجراء التحميل األول بحضور المتظمم أو  

  مندوبو عمي احدى العينتين المحفوظتين لدى صاحب الشأن و ذلك بعد مطابقتيا 

يحرر  لمعينتين المحفوظتين لدى قسم الرقابة عمي المبيدات بالمعمل المركزي لممبيدات و 
إعادة      محضر مطابقة يوقع عميو مندوبي قسم التحميل و الرقابة و المتظمم قبل اجراء 

. التحميل و تكون نتيجة إعادة التحميل نيائية و ال يجوز التظمم منيا

ـ تتخذ االجراءات في الغاء تسجيل أى من المبيدات المبينة بقائمة المبيدات المحظور 
استيرادىا او تداوليا او استخدميا وكذلك المسجمة تحت األسماء الشائعة المدرجة 

و ترفع من كشوف التوصيات (سواء خام أومستحضر أو مخاليط)بالقوائم و لم تذكر بيا 
                               .   من خطة مكافحة اآلفات الزراعية لوزارة الزراعة

   12مرفق رقم                                                                            

   االشرتاطات والضوابط  / 5   

 ـ يحظر إنتاج أو تجييز أو إعادة تعبئة أو استيراد أو تداول أو االتجارفي مبيدات اآلفات 
الزراعية أو االفراج عنيا من الجمارك إال إذا كانت مسجمة بوزارة الزراعة طبقًا لمقواعد 
و االجراءات المنصوص عمييا في القرارو تعد من المبيدات جميع المواد و المركبات 

. التي تستخدم في مكافحة اآلفات الزراعية حتي و لو كان ليا إستعمال آخر

  ـ  يكون تسجيل المبيدات بمراعاة القواعد الصادرة عن منظمة االغذية و                                               
. التابعين لألمم المتحدة (WHO)و منظمة الصحة العالمية (FAO)الزراعة

        ـ ال يجوز التنازل لمغير عن شيادة التسجيل إال في حالة انتقال ممكية الجية المسجل    

 .          المبيد باسميا إلي الغير و بعد موافقة لجنة مبيدات اآلفات الزراعية
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