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وذلك ألنها تساعد  الزراعي  اإلنتاج  املؤثرة فى عملية  العناصر  أهم  اآلفات من  تعتبر مكافحة      
في حماية احملاصيل وبالتالي حتقيق عائد مجزي للمزارع. تطورت عملية مكافحة اآلفات عبر قرون 
مضت إلى استخدام مجموعة من التقنيات احلديثة بتوافق دقيق يعتمد على اإلستفادة القصوى من 
الوسائل الطبيعية واحليوية من خالل منظور بيئى واقتصادى واجتماعى أو ما يطلق عليه املكافحة 
إدارة تعداد اآلفات وعدم التدخل باملبيدات الكيميائية  املتكاملة لآلفات. ويعتمد هذا النظام على 
املتخصصة إال عند الضرورة القصوى، وهو ما يتفق مع سياسة وإستراتيجية وزارة الزراعة واستصالح 
وفى  املثلى  وباجلرعة  املستهدفة  اآلفة  ضد  املناسب  املبيد  إختيار  اإلعتبار  فى  األخذ  مع  األراضى، 
التوقيت األمثل لتحقيق أكبر قدر من املنافع واحلد من األضرار والتكاليف. وتهدف برامج املكافحة 
وسالمة  اإلنسان  بصحة  اإلضرار  وعدم  احليوية  األعداء  نشاط  على  احلفاظ  إلى  لآلفات  املتكاملة 
البيئة مع زيادة القدرة التنافسية لتصدير منتجات زراعية نظيفة من خالل اإللتزام باحلدود القصوى 

املسموح بها ملتبقيات املبيدات الكيميائية على هذه املنتجات.
للبحوث  كحصيلة  لآلفات  املتكاملة  املكافحة  لنظم  الزراعة  وزارة  استخدام  جاء  لقد 
والهيئات  اجلامعات  مع  بالتعاون  الزراعية  البحوث  مركز  فى  إجرائها  يتم  التى  العلمية 
العاملية البحثية والتطبيقية في مصر، وذلك من خالل الفرق التي تبحث في بناء برامج 
مكافحة متكاملة تتسم بالديناميكية والقدرة على التواءم مع تغيرات البيئة الزراعية 

وكذا الهيئات العاملية البحثية والتطبيقية.
لقد جاء إصدار كتابي »التوصيات المعتمدة لمكافحة اآلفات الزراعية« و»قواعد 
تسجيل وتداول مبيدات اآلفات الزراعية في مصر« للتعريف باألسس املتبعة في 
إلى  يَُوِجه بصفة أساسية  الزراعية في مصر والذي  تسجيل واستيراد وتداول مبيدات اآلفات 
القائمني واملهتمني في هذا اجملال للتوعية بقواعد تسجيل وتداول واستخدام مبيدات اآلفات 

الزراعية في مصر والتي ال تقل عن مثيالتها في الدول املتقدمة.
وإنني إذ أقدم لهذه الوثيقة الهامة فال يفوتني أن أشكر جلنة مبيدات اآلفات الزراعية على 
ما تقوم به من جهود مخلصة في مجال إدارة مبيدات اآلفات في مصر لإلرتقاء باإلنتاج 

الزراعي، داعياً اهلل عز وجل أن يوفق كل اجلهود التى تبنى مصر في عهدها اجلديد.
بتحقيق  الزراعى  اجملال  فى  العاملني  لكافة  األراضي  واستصالح  الزراعة  وزارة  متنيات  مع 
إنتاج زراعى وفير ومتميز وآمن يحقق ملصرنا احلبيبة كل ما ترجوه من نهضة وتقدم وإزدهار.

واهلل ولى التوفيق

تقـــديم
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تؤكد جلنة مبيدات اآلفات الزراعية على أهمية دورها في حماية احملاصيل الزراعية في 
إطار منظومة الزراعة النظيفة مع احلفاظ على صحة اإلنسان والبيئة ودعم االستخدام 
دور  تعزيز  مع  لآلفات  املتكاملة  املكافحة  برامج  خالل  من  للمبيدات  والفعال  اآلمن 
املعنية  العاملية  والهيئات  املنظمات  التناغم مع  والعمل على ضرورة  الزراعي  اإلرشاد 
بنظم تسجيل واستخدام وتداول املبيدات وأهمية التوافق مع مدونة السلوك الدولية 
التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة  عن  والصادرة  واستعمالها  املبيدات  بتوزيع  اخلاصة 
لألمم املتحدة. كما تعمل اللجنة على دعم نظم التدريب لكافة املشتغلني باملبيدات مبا 
يتفق مع املتطلبات الدولية واحمللية، إضافة إلى ضرورة دعم وتقوية النظام املعلوماتي 
في مجال املبيدات بني وزارة الزراعة وكافة العاملني بالقطاعات التي تعمل في مجال 

املبيدات على مستوياتها احمللية واإلقليمية والعاملية.
تؤكد جلنة مبيدات اآلفات الزراعية على أهمية إتاحة حق املعرفة للجميع ودعم الوعي 
واإلعالم مبنظومة إدارة املبيدات، ولهذا وضعت اللجنة ضمن أولوياتها إعداد سلسلة 
من اإلصدارات التي تهم العاملني في مجال مكافحة اآلفات من الباحثني والدارسني 
وجتار املبيدات واملرشدين الزراعيني وجمهور الزراع والعاملني في صناعة املبيدات وكافة 

املهتمني بسالمة وصحة اإلنسان وحماية البيئة على املستوى القومي.
ويعتبر هذا العمل » قواعد تسجيل وتداول مبيدات اآلفات الزراعية« واحد 
من أهم إصدارات جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بعد تشكيلها اجلديد فى 25 يوليو 2011. 
ننتهز هذه املناسبة للتقدم بخالص التقدير والعرفان إلى كافة األعضاء فى تشكيالت 
جلان املبيدات السابقة والتى ساهمت بجهود متميزة في هذا اإلصدار، كما ال يفوتنا 
أن نشكر أ.د/ محمد عبداهلل صالح أمني اللجنة وأ.د/ مصطفي عبدالستار نائب أمني 
اللجنة وأعضاء األمانات الفنية باللجنة على جهودهم في كتابة ومراجعة محتويات 
هذا اإلصدار. وأخيراً وليس بآخر نتمنى من اهلل العلى القدير أن يحقق الفائدة املرجوة 
نحو ممارسة سليمة الستخدام مبيدات اآلفات الزراعية بأقصى قدر من األمان والفاعلية.  

واهلل ولي التوفيق

تمهيـــد
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الباب األول
القرار الوزارى 1018 لسنة 2013

ىف شأن
تسجىل وتداول وإستخدام

مبىدات اآلفات الزراعىة ىف مرص
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الباب األول
القرار الوزارى 1018 لسنة 2013

ىف شأن تسجىل وتداول وإستخدام مبىدات اآلفات الزراعىة ىف مرص

مقـــــــــــــدمة:
l أشار القانون رقم 53 لسنة 1966 فى الفصل الثانى »مبيدات اآلفات الزراعية« من الباب السادس 

»فى وقاية املزروعات« إلى اآلتى:
- تشكل بوزارة الزراعة )جلنة مبيدات اآلفات الزراعية( يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من 
وحتديد  تداولها  يجوز  التى  الزراعية  اآلفات  مبيدات  باقتراح  اللجنة  هذه  وتختص  الزراعة،  وزير 
مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها )مادة 79(، ويصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح 
مبيدات  بأنواع  املتعلقة  القرارات  األخص  وعلى  الفصل  هذا  ألحكام  املنفذة  القرارات  اللجنة 
والتداول  االستيراد  وشروط  مواصفاتها  وحتديد  وتداولها  استيرادها  يجوز  التى  الزراعية  اآلفات 
وشروط وإجراءات الترخيص فى استيراد املبيدات واالجتار فيها وإجراءات تسجيل املبيدات وجتديد 
تسجيلها وكيفية أخذ عينات املبيدات وحتليلها، وطرق التظلم من نتائج التحليل ومن التحفظ 

عليها )مادة80(.
- ال يجوز صنع املبيدات الزراعية أو جتهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو اإلجتار فيها أو 

اإلفراج عنها من اجلمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة )مادة81(.

تعريف املبيد:
طبقاً للمادة رقم 4 من القرار الوزارى رقم 1018 لسنة 2013 يؤخذ بتعريف منظمة األغذية والزراعة 
FAO لكلمة مبيد »أية مادة أو خليط جملموعة مواد تستخدم فى تالفى ضرر أى آفة أو مكافحتها، 
مبا فيها ناقالت األمراض البشرية واحليوانية وكذا األنواع غير املرغوبة من النباتات واحليوانات التى 
تكون مصدراً لألضرار أو اإلختالل فى عمليات اإلنتاج، والتصنيع، والتخزين، والنقل أو اإلجتار باملواد 
الغذائية واملنتجات الزراعية واألخشاب واملنتجات اخلشبية، وأعالف احليوانات، أو ما قد يستخدم 
فى معاجلة احليوانات ملكافحة احلشرات والعنكبوتيات والطفيليات األخرى الداخلية أو اخلارجية. 
كما ويشمل التعريف املواد احليوية واملواد اخملصصة لالستعمال كمنظمات لنمو النباتات ومسببات 
اجلفاف واملواد املستعملة خلف الثمار أو منع تساقطها قبل النضج وكذا مسقطات األوراق واملواد 
املستعملة على احملاصيل سواء قبل أو بعد احلصاد لوقاية املنتجات من التدهور أثناء النقل والتخزين.
وأى تغيير يحدث فى هذا التعريف من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ينطبق تلقائيا على 

التعريف عاليه.
2011/12/19 بإعادة تشكيل جلنة مبيدات اآلفات  2188 لسنة2011 بتاريخ  الوزارى رقم  l  صدر القرار 

الزراعية.
l قامت جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بإعداد مشروع قرار وزارى فى شأن تسجيل وتداول واستخدام 

مبيدات اآلفات الزراعية، وبعد موافقة اللجنة على مشروع القرار مت مراجعته مبعرفة املستشار 
بإصدار  سيادته  تفضل  األراضى،  واستصالح  الزراعة  وزير  السيد  أقره  أن  وبعد  للوزارة  القانونى 

القرار الوزارى رقم 1018 لسنة 2013 بتاريخ2013/8/4، وفيما يلى نص القرار:
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مجهورية مرص العربىة
وزارة الزراعة واستصالح األراضى

قرار وزارى رقم 1018 لسنة 2013
ىف شأن تسجىل وتداول واستخدام مبىدات اآلفات الزراعىة ىف مرص

وزير الزراعة واستصالح األراضى

l بعد اإلطالع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966،

l وعلى القرار الوزارى رقم 2188 لسنة 2011 فى شأن تشكيل جلنة مبيدات اآلفات الزراعية،

l وعلى القرار الوزارى رقم1835 لسنة2011 فى شأن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات اآلفات الزراعية،

l وعلى توصية جلنة مبيدات اآلفـات الزراعية فى جلستهـا رقم 2013/6 بتاريخ 30/ 2013/4،

قــــرر
مــــــادة )1(:

اآلفات  مبيدات  وتداول  املسئولة عن تسجيل  الوحيدة  اجلهة  الزراعية  اآلفات  مبيدات  تعتبر جلنة 

اللجنة نافذة وملزمة ألصحاب الشأن وكافة  العربية، وتكون قرارات  الزراعية فى جمهورية مصر 

والتوجيهات  والضوابط  واإلجراءات  التكليفات  العالقة– كل فيما يخصه– من خالل  ذات  اجلهات 

الصادرة عن اللجنة.

مــــــادة )2(:
تراقب جلنة مبيدات اآلفات الزراعية املمارسات املعملية والزراعية التى تقوم بها اجلهات املكلفة من 

قبل اللجنة للتأكد من جودتها ومبا يتفق مع الضوابط التى حتددها فى ضوء مدونة السلوك الدولية 

الصادرة عن منظمة األغذية الزراعة فى هذا الشأن.

مــــــادة )3(:
تدعم جلنة مبيدات اآلفات الزراعية كل ما من شأنه املساهمة فى ترشيد استخدام املبيدات وتطبيق 

سياسات واستراتيجيات اإلدارة املتكاملة لآلفات الزراعية.

مــــــادة )4(:
يُؤخذ مبفهوم  »مبيد«، كما  لكلمة  املتحدة  لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  بتعريف منظمة  يُؤخذ 

»األمان« الذى تشير إليه مدونة السلوك الدولية الصادرة عن هذه املنظمة، ويعنى أمان املبيد على 

صحة اإلنسان والبيئة وسالمة احملاصيل واملنتجات الزراعية.

مــــــادة )5(:
أو  »اخلام«  الزراعية فى صورها  اآلفات  ملبيدات  الفعالة  املواد  الزراعية  اآلفات  تُسِجل جلنة مبيدات 

»اجملهزة« وفقاً لقاعدة البيانات املرجعية للمبيدات املسجلة فى وكالـة حماية البيئة األمريكية، أو 

املفوضية األوروبية، أو أى جهة دولية أخرى معتمدة لدى اللجنة.



لجنة مبيدات اآلفات الزراعية12

مــــــادة )6(:
يحق للجنة مبيدات اآلفات الزراعية- وفقاً للشروط التى حتددها- تقييد تداول واستخدام املبيدات 

والبيئة وسالمة  العامة  الصحة  على  السمية، حفاظاً  املبيدات شديدة  لديها وخاصة  املسجلة 

احملاصيل واملنتجات الزراعية، وفى هذه احلالة حُتدد اللجنة الكميات املسموح بها من هذه املبيدات، 

كما تضبط أساليب تداولها واإلجتار فيها واستخدامها، مسترشدة فى ذلك مبدونة السلوك الدولية 

الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة.

مــــــادة )7(:
تُراجع جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بصفة »دورية« مواقف كل املبيدات املسجلة أو قيد التسجيل، 

اإلنسان  صحة  على  املبيدات  هذه  بأمان  تختص  مستجدات  أى  ضوء  فى  مناسباً  تراه  ما  وتتخذ 

والبيئة، وسالمة احملاصيل واملنتجات الزراعية.

مــــــادة )8(:
أو استخدام مبيدات اآلفات  تداول  أو  أو اإلجتار فى  أو استيراد  إعادة تعبئة  أو  أو جتهيز  إنتاج  يَحُظر 

الزراعية فى صورها اخلام أو اجملهزة إال إذا كانت مسجلة بلجنة مبيدات اآلفات الزراعية بوزارة الزراعة 

واستصالح األراضى، طبقاً للشروط والقواعد واإلجراءات املنصوص عليها فى هذا القرار.

مــــــادة )9(:
يُقَدم طلب تسجيل أى مبيد إلى أمني جلنة مبيدات اآلفات الزراعية، ويرفق بالطلب ملف البيانات 

الفنية األولى، وما يثبت أداء مقدم الطلب لرسم التسجيل املقرر عن كل مادة خام أو مستحضر 

مطلوب تسجيله. يقوم أمني جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بفحص الطلب املقدم لتسجيل املبيد 

فى ضوء شروط التسجيل الواردة فى املادة )5( من هذا القرار للنظر فى إستمرار إجراءات التسجيل، 

والضوابط  القواعد  بكافة  اإللتزام  على  الشأن  صاحب  من  موافقة  مبثابة  الطلب  تقدمى  ويعتبر 

واإلجراءات املنظمة لتنفيذ مواد هذا القرار.

مــــــادة )10(:
ال يجوز تسمية املبيد املراد تسجيله باإلسم الشائع له، أو برقم كودى، كما ال يجوز تشابه أو تكرار 

أسمه التجارى مع اإلسم التجارى ملبيد آخر مسجل بالفعل.

مــــــادة )11(:
عند إجازة جلنة مبيدات اآلفات الزراعية للبيانات الفنية للمبيد املطلوب تسجيله، يلتزم صاحب 

الشأن بتقدمى عينات من املادة الفعالة والشوائب الرئيسة التى قد تصاحبها من مصادر معتمدة 

إلستخدامها كمواد قياسية مرجعية وذلك فى حالة املركبات التى مازالت فى فترة احلماية الفكرية، 

أما فى حالة املركبات التى خرجت من فترة احلماية الفكرية فيقوم املعمل املركزى للمبيدات بتوفير 

املادة الفعالة والشوائب الرئيسة التى قد تصاحبها من مصادر معتمدة، كما يلتزم صاحب الشأن 
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وبالكميات  مقابل  بدون  تسجيله  املطلوب  املبيد  وجتريب  لتحليل  الالزمة  املبيدات  عينات  بتقدمى 

التى حتددها اللجنة. يتم الترخيص باإلفراج اجلمركى عن العينات املطلوبة »بدون قيمة« بناًء على 

موافقة معتمدة من أمني اللجنة أو من ينوب عنه.

مــــــادة )12(:
يلتزم صاحب الشأن بتقدمى امللف الكامل للمستندات والبيانات والدراسات الفنية اخلاصة باملبيد 

املراد تسجيله وشهادة معتمدة وموثقة بتسجيل واستخدام املبيد فى بلد املنشأ وشهادة ضمان 

جودة املستحضر من الشركة املصنعة، وكافة املعلومات اخلاصة بطرق حتليل هذا املبيد والشوائب 

املعتمدة  املستندات  وكافة  اخملاطر  وتقييم  والكيميائية،  الطبيعية  خواصه  وقيم  له،  املصاحبة 

املطلوبة والصادرة من اجلهات املسئولة.

مــــــادة )13(:
تقوم جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بتكليف محطات البحوث لتجريب املبيدات املطلوب تسجيلها 

مواسم  تتالى  شرط  استثناء  ومىكن  املبيدات،  جلميع  ومتتاليني  متماثلني  زراعيني  ملوسمني  وذلك 

زراعى واحد، ويكلف املعمل  اللجنة ضرورية، ويتم جتريب اجلاذبات ملوسم  تراها  التجريب ألسباب 

املركزى للمبيدات بتحليل العينات املقدمة للتجريب وإصدار شهادات التحليل فى كل مرحلة من 

مراحل التجريب، وال يؤخذ بنتائج التجريب التى تأتى عيناتها غير مطابقة للمواصفات الكيميائية 

والطبيعية التى يتم التسجيل على أساسها.

مــــــادة )14(:
اآلفات  مبيدات  جلنة  توافق  املقررة،  الفعالية  مبستويات  التجريب  ملراحل  املبيد  اجتياز  حالة  فى 

الزراعية على إصدار »شهادة اجتياز اختبار التقييم احليوى« موقعة من أمني اللجنة أو من ينوب 

عنه ومعتمدة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، وذلك من نسختني حتتفظ اللجنة بإحداها وتسلم 

األخرى لصاحب الشأن.

مــــــادة )15(:
تصدر جلنة مبيدات اآلفات الزراعية شهادات تسجيل تسرى ملدة 6 سنوات قابلة للتجديد للمنتج 

التسجيل.  متطلبات  جميع  استيفاء  بعد  وذلك  اإلصدار،  تاريخ  من  اعتباراً  اجملهز  املبيد  أو  اخلام 

يتم إعادة تقييم فعالية املبيد اجملهز فى بداية السنة الثالثة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل 

الواردة  التسجيل  شروط  انطباق  استمرار  بشرط  الشأن  صاحب  طلب  على  بناًء  الشهادة  وجتدد 

بداية  فى  أخرى  مرة  اجملهز  املبيد  تقييم  إعادة  مع  اجملهز  املبيد  أو  اخلام  املنتج  على  القرار  هذا  فى 

السنة السادسة من تاريخ إصدار الشهادة، وال يتم إعادة تسجيل املبيد اخلام إال إذا مت إصدار شهادة 

أو من ينوب عنه على  اللجنة  تسجيل ألحد مستحضراته اجملهزة، وفى جميع احلاالت يوقع أمني 

شهادة التسجيل أو جتديد التسجيل، وتعتمد الشهادة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه.

ُ
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مــــــادة )16(:
للتجديد  قابل  عام  ملدة  التصدير  بغرض  إصدار شهادات تسجيل  الزراعية  اآلفات  مبيدات  للجنة 

وذلك للمبيدات املسجلة املصنعة أو اجملهزة محلياً، كما مىكنها إصدار تلك الشهادات للمبيدات 

قيد التسجيل بعد إصدار شهادة حتليل مطابقة للمواصفات، واجتيازها إلختبار التقييم احليوى 

فى املوسم األول، وإجازة حتكيم امللف اخلاص بها.

مــــــادة )17(:
طبقا  لونها  ويحدد  واإلرشادية،  الفنية  البيانات  جميع  للمبيد  االستداللية  البطاقة  على  يُدون 

بتوقيع  البطاقة  هذه  وتصدر  العاملية,  الصحة  منظمة  به  تُوصى  الذى  املبيدات  سمية  لتقسيم 

أمني جلنة مبيدات اآلفات الزراعية أو من ينوب عنه، على أن تكون صالحيتها ملدة عامني إعتباراً من 

تاريخ صدورها ومبا ال يتعارض مع تاريخ انتهاء سريان شهادة التسجيل. فى حالة املبيدات »مقيدة 

للبطاقة  واإلرشادية  الفنية  البيانات  على  يُضاف  القرار،  هذا  من   )6( للمادة  طبقا  االستخدام« 

االستداللية عبارة »مقيدة اإلستخدام« بخط واضح، مع ذكر شروط اإلستخدام املقيد. يجوز للجنة 

مبيدات اآلفات الزراعية املوافقة على قيام صاحب الشأن بإجراء تصويب لألخطاء التى مىكن تداركها 

ببيانات البطاقة االستداللية على أن يتم ذلك دون أى إخالل بإجراءات وضوابط التسجيل والتداول.

مــــــادة )18(:
البيانات،  كاملة  استداللية  بطاقة  عليها  ُملصق  عبوات  فى  الزراعية  اآلفات  مبيدات  تداول  يتم 

ويكلف املعمل املركزى للمبيدات باختبار جودة هذه العبوات طبقاً للمواصفات القياسية املعتمدة.

مــــــادة )19(:
املبيد  املسجل  اجلهة  ملكية  انتقال  حالة  فى  إال  للغير  التسجيل  شهادة  عن  التنازل  يجوز  ال 

بإسمها إليه بشرط تقدمى كافة املستندات الرسمية التى حتددها جلنة مبيدات اآلفات الزراعية فى 

هذا الشأن.

مــــــادة )20(:
يوقف أو يلغى تسجيل املبيد أو أى من توصياته بقرار من جلنة مبيدات اآلفات الزراعية، ومُىنح صاحب 

الشأن مهلة حتى نهاية املوسم الزراعى التالى ومبا ال يجاوز تاريخ انتهاء سريان شهادة التسجيل 

وذلك فى أى من احلاالت التالية:

أ- فقد أحد شروط التسجيل الواردة فى هذا القرار.

ب- إنخفاض فعالية املبيد ضد اآلفة املستهدفة.

ج- حدوث خلل واضح فى التوازن الطبيعى لصالح اآلفة.

واملنتجات  احملاصيل  سالمة  أو  والبيئة  اإلنسان  صحة  على  للمبيد  متوقعة  غير  أضرار  د-  حدوث 

الزراعية.
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هـ- نشر تقارير علمية معتمدة من جهات مرجعية تفيد بخطورة املبيد على صحة اإلنسان والبيئة، 

أو بتجاوز احلدود املسموح بها ملتبقيات املبيد على املنتجات الزراعية.

يتم إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة خالل15 يوماً من تاريخ اعتماد القرار مبوجب خطاب موصى 

قرار  من  التظلم  الشأن  ومىكن لصاحب  التسجيل،  بطلب  الوارد  عنوانه  إلى  الوصول  بعلم  عليه 

الوقف أو اإللغاء خالل30 يوماً من تاريخ استالمه للخطاب وللجنة أن تفصل فى التظلم بعد إعادة 

دراسته خالل60 يوماً من تاريخ تقدمى التظلم ويكون قرارها بالبت نهائياً.

مــــــادة )21(:
يجوز للجنـة مبيدات اآلفات الزراعية إصدار توصية إضافية ملكافحة آفـة ما علـى محصول آخر 

 )Off label( باستخدام مبيد مسجل فى مصر وُموصى به ملكافحة نفس اآلفة على محصول آخر

وذلك استجابة لطلبات املزارع اخملصص إنتاجها للتصدير، وتكون التوصية فى هذه احلالة ملدة عام 

قابل للتجديد شريطة أمان املبيد على احملصول املراد معاملته، وال تنطبق هذه املادة على مبيدات 

احلشائش.

مــــــادة )22(:
عند استيراد أى مبيد بغرض اإلجتار يجب أن يكون مقدم طلب االستيراد، أو من يتم االستيراد حلسابه، 

حاصالً على ترخيص باالجتار فى مبيدات اآلفات الزراعية طبقاً ألحكام هذا القرار ويقوم أمني جلنة 

مبيدات اآلفات الزراعية أو من ينوب عنه بالتوقيع على املوافقة الفنية لالستيراد وتعتمد من رئيس 

اللجنة أو من ينوب عنه، وتسرى هذه املوافقة ملدة ستة أشهر ويجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب 

عنه جتديد سريان هذه املوافقة ملدة ستة أشهر أخرى. يتم الترخيص باإلفراج اجلمركى عن رسائل 

املبيدات املستوردة مبوافقة أمني اللجنة أو من ينوب عنه بعد حتقق املعمل املركزى للمبيدات من 

لت عليها. مطابقة رسائل املبيدات املستوردة للمواصفات الفنية التى ُسجِّ

مــــــادة )23(:
يجوز للجنة مبيدات اآلفات الزراعية املوافقة على إعادة تصدير شحنات املبيدات التى مت استيرادها 

بناًء على طلب صاحب الشأن وباملبررات التى تقبلها اللجنة.

مــــــادة )24(:
يجوز للجنة مبيدات اآلفات الزراعية أن توافق على استيراد مبيد غير مسجل فى سجالت اللجنة 

ألحد  املرجعية  البيانات  قاعدة  فى  مسجالً  يكون  أن  بشرط  األراضى،  واستصالح  الزراعة  بوزارة 

اجلهات الدولية املشار إليها فى املادة )5( من هذا القرار، وذلك لالستخدام اخلاص فى املسطحات 

اخلضراء أو فى املزارع اخملصص إنتاجها للتصدير، ويكون التصريح باستيراد املبيد بالكميات التى 

حتددها اللجنة ومبا يتناسب مع املساحة املطلوب معاملتها، ويتم إصدار موافقة فنية الستيراد هذا 

املبيد بالشروط التالية:
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أ- أن يقدم صاحب الشأن شهادة معتمدة وموثقة من اجلهة املطلوب التصدير إليها تفيد موافقتها 

على استخدام هذا املبيد على احملصول املراد تصديره.

ب- أن يقدم صاحب الشأن بياناً معتمداً من مديرية الزراعة اخملتصة باملساحة املذكورة باحليازة، 

أو املؤجرة من الغير، أو املتعاقد عليها، واحملاصيل التى سيتم زراعتها للتصدير.

ج- أن تُتابع مديرية الزراعة اخملتصة استخدام هذه املبيدات، وتقدم للجنة تقريراً معتمداً عن هذه 

املتابعة فى نهاية املوسم.

د- أن يُدون على عبوات املبيد باللغة العربية، وبخط واضح ومميز ال يسهل محوه ويتناسب مع حجم 

العبوة، عبارة »غير قابل للتداول أو االجتار« مع بيان أسم اجلهة التى مت االستيراد حلسابها، إضافة 

إلى البيانات األخرى الواجب إثباتها على البطاقة االستداللية للمبيد.

هـ-  فى حالة املزارع اخملصص إنتاجها للتصدير، يقدم صاحب الشأن شهادة جمركية تفيد رسمياً 

تصدير املنتجات الزراعية التى استخدم املبيد من أجلها.

و- يتم إلغاء املوافقات الفنية لالستيراد بغرض االستخدام اخلاص فى حالة مخالفة صاحب الشأن 

ألى من الشروط التى وردت فى هذه املادة، أو فى حالة حدوث أى آثار جانبية ترى اللجنة خطورتها 

نتيجة استخدام املبيد، ويتحمل صاحب الشأن فى هذه احلالة مسئولية أى تبعات قانونية جتاه 

كل ما يترتب على ذلك من آثار أو أضرار.

الثانية لذات  الفعالة للمرة  املادة  أو أى مبيد آخر له نفس  ز- عدم السماح باستيراد نفس املبيد، 

االستخدام إال إذا بدأت الشركة املعنية فى القيام بإجراءات تسجيل هذا املبيد طبقاً ألحكام هذا 

القرار.

مــــــادة )25(:
تلبية ألى احتياجات حرجة لوزارة الزراعة واستصالح األراضى أو عند انتشار آفة بحالة وبائية تسبب 

أضراراً إقتصادية، مىكن للجنة مبيدات اآلفات الزراعية املوافقة على طلب املعهد أو املعمل اخملتص 

أو أى جهة معنية بالوزارة على إصدار شهادة تسجيل وبطاقة استداللية مؤقتتني الستخدام مبيد 

ألحد  املرجعية  البيانات  قاعدة  فى  مسجالً  يكون  أن  بشرط  مصر،  فى  مسجل  غير  زراعية  آفات 

اجلهات املشار إليها فى املادة )5( من هذا القرار.

مــــــادة )26(:
للجنة مبيدات اآلفات الزراعية أن تصرح باستيراد مبيدات آفات زراعية غير مسجلة، وذلك ألغراض 

التى  للكميات  وطبقاً  اخملتصة  البحثية  اجلهات  أحد  طلب  على  بناًء  العلمية  والبحوث  التجارب 

وفى  اجلهات.  بهذه  اخلاصة  واملعامل  احملطات  فى  والبحوث  التجارب  جُترى  أن  على  اللجنة  حتددها 

هذه  جتريب  على  املترتبة  أو  احملتملة  اخملاطر  حيال  املسئولية  اجلهات  هذه  تتحمل  األحوال  جميع 

املبيدات  هذه  تقييم  عند  ملزمة  النتائج  هذه  تكون  وال  التجارب  بنتائج  اللجنة  وتُوافى  املبيدات، 

عنه،  ينوب  من  أو  اللجنة  أمني  بتوقيع  لالستيراد  الفنية  املوافقة  إصدار  يتم  التسجيل.  بغرض 
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وتعتمد من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، ويتم الترخيص باإلفراج اجلمركى عن هذه املبيدات »بدون 

قيمة« بتوقيع أمني اللجنة أو من ينوب عنه.

مــــــادة )27(:
واملواد  واملذيبات  اخلام  املنتج  أو  الوسيطة  املواد  استيراد  الزراعية على  اآلفات  مبيدات  توافق جلنة 

اإلضافية واملواد املساعدة الالزمة لتخليق أو جتهيز أى مبيد زراعى، وذلك بالكميات التى تتناسب مع 

الطاقة اإلنتاجية للمصنع وكمية املنتج النهائى من املبيد اخمللق أو اجملهز، وأن تتم عمليات التخليق 

أن  القرار، على  الواردة فى هذا  والتجهيز وإعادة التعبئة فى املصانع املرخص لها حسب الشروط 

لالستيراد  الفنية  املوافقات  إصدار  يتم  املواد.  هذه  ومصادر  أسماء  املبيد  تسجيل  ملف  يتضمن 

أو من ينوب عنه، ويتم الترخيص  أو من ينوب عنه وتعتمد من رئيس اللجنة  بتوقيع أمني اللجنة 

باإلفراج اجلمركى بناًء على موافقة من أمني اللجنة أو من ينوب عنه.

مــــــادة )28(:
يُعمل بقيم احلدود القصوى ملتبقيات املبيدات )MRLs( املسموح بها على احملاصيل واملنتجات 

دستور  مفوضية  عن  الصادرة  اجلداول  فى  املدرجة  القيم  أساس  على  مصر  فى  الزراعية 

الغذاء التابعة ملنظمة األغذية والزراعـة ومنظمة الصحة العاملية، أو القيم املقررة من قبل 

املفوضية األوروبية، أو قيم التحمل “Tolerance” التى حتددها وكالة حماية البيئة األمريكية 

على الترتيب. فى حالة عدم وجود قيم للحدود القصوى املسموح بها ملتبقيات أى مبيد على 

محصول أو منتج زراعى “ما” يتم العمل بقيم احلدود القصوى املقررة لهذا املبيد على أقرب 

مجموعة محاصيل أو منتجات زراعية بنفس الترتيب التفضيلى املشار إليه.

مــــــادة )29(:
عند ترخيص أو جتديد ترخيص مصنع بغرض تخليق أو جتهيز أو إعادة تعبئة مبيدات اآلفات الزراعية 

بكافة  الزراعية مصحوباً  اآلفات  مبيدات  إلى جلنة  الشأن طلباً  يقدم صاحب  املسجلة فى مصر 

تقرير  بإعداد  للمبيدات  املركزى  املعمل  اللجنة  وتكلف  املطلوبة،  والنماذج  واملستندات  املوافقات 

ترخيص  اللجنة  تصدر  الشروط  استيفاء  حالة  وفى  الترخيص.  إمكانية  حول  بتوصية  مشموالً 

درجة  املسئول حصوله على  املدير  ويشترط فى  للتجديد،  قابلة  أربع سنوات  ملدة  املصنع اخملتص 

البكالوريوس فى العلوم الزراعية وشهادة معتمدة من اللجنة باجتيازه البرامج التدريبية، على أن 

يتم جتديد هذه الشهادة كل أربع سنوات. ال يجوز للمصانع املرخص لها تخليق أو جتهيز أو إعادة 

تعبئة أو تخزين مبيدات أو أى مواد أخرى غير مبيدات اآلفات الزراعية املصرح بها من اللجنة.

مــــــادة )30(:
يكون جتديد الترخيص املشار إليه فى املادة السابقة بذات الشروط واإلجراءات، على أن يُقدم طلب 

التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثالثة أشهر على األقل، ويُوقف الترخيص بقرار من جلنة مبيدات 
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وإذا  القرار،  هذا  مبواد  الواردة  الترخيص  أحد شروط  فى حالة مخالفة  ملدة حتددها  الزراعية  اآلفات 

بإجراءات  إال  إعادته  يجوز  وال  الغياً  الترخيص  أُعتبر  اخملالفة  أسباب  إزالة  دون  الوقف  مدة  مضت 

ترخيص جديدة.

مــــــادة )31(:
على كل من يرخص له بتخليق أو جتهيز أو إعادة تعبئة مبيدات اآلفات الزراعية املسجلة 

أربع  ملدة  لها  التابع  الزراعة  مديرية  بخامت  ومختوم  مرقم  بسجل  يحتفظ  أن  مصر  فى 

تاريخ آخر قيد لتتبع حركة هذه املبيدات كما يجب تقدمى هذا السجل  سنوات تسبق 

ملسئولى الرقابة باملعمل املركزى للمبيدات عند الطلب، وتوافى اللجنة بأى جتاوزات فى 

هذا الشأن.

مــــــادة )32(:
يكون تخزين أو االجتار فى مبيدات اآلفات الزراعية »املسجلة« فى مخازن أو محال معدة لهذا الغرض 

ومستوفاه لشروط الترخيص طبقا ألحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن احملال الصناعية 

البكالوريوس  درجة  على  احلاصلني  من  املسئول  املدير  يكون  أن  على  للراحة،  املقلقة  والتجارية 

وكذلك حصوله على شهادة  الزراعية  املهن  بنقابة  أو عضواً  يعادلها،  ما  أو  الزراعية،  العلوم  فى 

معتمدة من جلنة مبيدات اآلفات الزراعية باجتيازه البرامج التدريبية املقررة، على أن يتم جتديد هذه 

الشهادة كل أربع سنوات. يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الزراعة التابع لها اخملزن أو احملل مصحوباً 

باملوافقات واملستندات والنماذج التى حتددها اللجنة، وتتولى مديرية الزراعة التى يقع احملل أو اخملزن 

فى دائرة اختصاصها إصدار ترخيص يسرى ملدة أربع سنوات من تاريخ صدوره، ويجدد بذات الشروط 

واإلجراءات، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثالثة أشهر على األقل، وتقوم 

توضيح  مع  الترخيص،  على  موافقتها  عدم  أو  مبوافقتها  اللجنة  مبوافاة  اخملتصة  الزراعة  مديرية 

األسباب فى حالة عدم املوافقة، على أن حتتفظ املديرية بسجل خاص للمخازن واحملال املرخص لها 

فى دائرة اختصاصها.

مــــــادة )33(:
عند طلب إجراء أى تعديل فى اخملزن أو احملل املرخص له بتخزين أو االجتار فى مبيدات اآلفات الزراعية، 

يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى مديرية الزراعة اخملتصة للقيام بإجراء املعاينة الالزمة، وفى حالة 

موافقة املديرية على التعديل املطلوب، يتم التأشير فى أصل الترخيص وفى السجل اخلاص بقيد 

اخملازن أو احملال املرخص لها، ويُوقف الترخيص ملدة عام إذا مت إجراء أى تعديل دون احلصول على موافقة 

مسبقة من مديرية الزراعة اخملتصة، وفى جميع األحوال تقوم مديرية الزراعة مبوافاة املعمل املركزى 

للمبيدات مبا مت اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن.
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مــــــادة )34(:
على كل من يرخص له باالجتار فى مبيدات اآلفات الزراعية أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بخامت 

املبيدات، كما  تاريخ آخر قيد لتتبع حركة هذه  أربع سنوات تسبق  التابع لها ملدة  الزراعة  مديرية 

يجب تقدمى هذا السجل ملسئولى الرقابة باملعمل املركزى للمبيدات عند الطلب، وتوافى اللجنة 

بأى جتاوزات فى هذا الشأن.

مــــــادة )35(:
ال يجوز بيع املبيدات املسجلة »مقيدة االستخدام« إال مبوجب تصريح رسمى معتمد من مديرية 

الزراعة اخملتصة، ويتضمن هذا التصريح ما يلى:

أ- اسم املبيد املوصى به ورقم تسجيله وكميته

ب- نوع احملصول واملساحة املطلوب معاملتها

ج- اسم اآلفة أو اآلفات املستهدفة، ومعدالت استخدام املبيد

وفى جميع األحوال يجب أن يعطى التاجر للمشترى فاتورة يبني فيها إسم املبيد وكميته وصورة 

املستحضر ونسبة املادة الفعالة، مع تسجيل رقم وتاريخ املوافقة املنصوص عليهما فى هذه املادة، 

املركزى  املعمل  الصادرة عن  التحليل  البيع، وصور شهادات  أن يحتفظ بصور فواتير  التاجر  وعلى 

للمبيدات، وموافقات مديرية الزراعة اخملتصة على بيع املبيدات املسجلة »مقيدة االستخدام« ملدة 

أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تصريح مديرية الزراعة اخملتصة.

مــــــادة )36(:
يقوم مسئول الرقابة على املبيدات مبفرده، أو باإلشتراك مع مندوب إحدى اجلهات احلكومية اخملتصة 

والذى يتمتع بصفة الضبطية القضائية، بالرقابة واملتابعة والتفتيش على محال ومخازن ومصانع 

الترخيص  لشروط  استيفائها  من  للتحقق  الزراعية  اآلفات  مبيدات  تعبئة  وإعادة  وجتهيز  تخليق 

اآلفات  مبيدات  تقررها جلنة  إضافية  وأى مستندات  القرار  هذا  فى  ذكرها  الوارد  املستندات  ووجود 

الزراعية، على أن توافى اللجنة تباعاً بتقارير الرقابة واملتابعة والتفتيش التخاذ اإلجراءات املناسبة.

مــــــادة )37(:
يحق ملسئول الرقابة على املبيدات أخذ عينات من املبيدات املشتبه فيها »بدون مقابل« والتحفظ 

الرقابة  مسئول  من  كل  احملضر  على  ويوقع  وحتفظ«  حالة  واثبات  »اشتباه  محضر  مبوجب  عليها 

الزراعة  أو تُنقل إلى مديرية  التى مت التحفظ عليها فى أماكنها  وصاحب الشأن وتُخزن الكميات 

اخملتصة، وتُرسل العينات احملرزة مع محضر التحفظ إلى املعمل املركزى للمبيدات للقيام بتحليلها 

فى  التصرف  يتم  وال  عليها،  ُسجلت  التى  للمواصفات  ومطابقتها  صالحيتها  مدى  من  والتأكد 

التحليل  شهادة  على  بناء  واملطابقة  الصالحية  ثبوت  بعد  إال  عليها  التحفظ  مت  التى  الكميات 

الصادرة من املعمل، وفى حالة عدم املطابقة يتم إخطار صاحب الشأن بالنتيجة فى خطاب موصى 

عليه بعلم الوصول، ويستمر التحفظ مع اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضد اخملالف، وفى جميع 
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وإثبات احلالة والتحفظ  الزراعية بنسخة من محضر االشتباه  احلاالت توافى جلنة مبيدات اآلفات 

ل عن كافة التبعات واإلجراءات للنظر فى مدى اعتمادها. وتقرير مفصَّ

مــــــادة )38(:
مىكن للجنة مبيدات اآلفات الزراعية املوافقة على متديد فترة صالحية أى مبيد ملدة عام بناًء على 

طلب يقدمه صاحب الشأن إلى أمني اللجنة أو من ينوب عنه وبعد حتقق املعمل املركزى للمبيدات من 

مطابقة الكميات املطلوب متديد صالحيتها للمواصفات الطبيعية والكيميائية التى مت تسجيل 

بوضع ملصق على  ملدة عام سواء  الصالحية  مبد  اللجنة  تقوم  املطابقة  وفى حالة  املبيد عليها. 

يُكلَّف  أن  الشأن، على  التعبئة فى عبوات جديدة حسب طلب صاحب  إعادة  أو  القدمىة  العبوات 

املعمل املركزى للمبيدات بتحليل عينات من العبوات التى مت إعادة تعبئتها والتأكد من جودة هذه 

العبوات قبل السماح بتداولها.

مــــــادة )39(:
تقوم جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بتكليف املعمل املركزى للمبيدات بتحليل مبيدات اآلفات الزراعية 

بغرض التسجيل أو اإلفراج من اجلمارك أو السماح بالتداول أو التجريب أو التأكد من الصالحية بعد 

سداد التكاليف املقررة، وفى حاالت اإلشتباه تُعفى العينات التى يتم حتليلها من هذه التكاليف، 

ويتم التحليل وفقاً لطرق قياسية معتمدة لدى اللجنة، كما مىكن االستعانة بطرق التحليل املدونة 

الواحدة وتدون نتائج هذه املكررات  مبلف تسجيل املبيد، يتم التحليل على ثالث مكررات للعينة 

منفردة فى شهادة التحليل التى يتم إصدارها على أن يكون املتوسط احلسابى للمكررات هو احملدد 

لنتيجة التحليل، وبصرف النظر عن نتيجة التحليل يتم إصدار شهادة التحليل من ثالث نسخ: 

يحتفظ املعمل املركزى للمبيدات بإحداها، وتُقدَّم الثانية للجنة مبيدات اآلفات الزراعية، وتَُسلَّم 

الثالثة لصاحب الشان أو ترسل له فى خطاب موصى عليه بعلم الوصول.

مــــــادة )40(:
فى حالة عدم إمكانية إجراء كل أو بعض التحاليل باملعمل املركزى للمبيدات مىكن للجنة مبيدات 

اآلفات الزراعية األخذ بشهادات حتليل صادرة من معامل مرجعية معتمدة وموثقة ببلد املنشأ.

مــــــادة )41(:
يقوم مسئول الرقابة على املبيدات بأخذ عينات، بواقع عينة واحدة لكل 25 طن – أو أقل– من كل 

تشغيله، من رسائل املبيدات املستوردة، أو املبيدات املصنعة أو اجملهزة أو املعاد تعبئتها محلياً، أو 

املبيدات املطلوب متديد فترة صالحيتها. يُحرر مسئول الرقابة على املبيدات محضراً من ثالث نسخ 

ينص على أخـذ خمسة عينات متماثلة ومتطابقة إلجراء التحاليل املطلوبة وذلك لكل تشغيلة 

وخامت  الرقابة،  بخامت مسئول  املدعوم  األحمر  بالشمع  العينات  هذه  حترز  الفحص.  املبيد حتت  من 

الزراعية،  إلى جلنة مبيدات اآلفات  أو خامت من ينوب عنه، وتقدم نسخة من احملضر  صاحب الشأن 
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واألخرى لصاحب الشأن، ويحتفظ املعمل املركزى للمبيدات بالنسخة الثالثة. يقوم املعمل بإجراء 

صاحب  ويحتفظ  والثالثة  الثانية  بالعينتني  ويحتفظ  العينات،  إحدى  على  املطلوبة  التحاليل 

الشأن بالعينتني الرابعة واخلامسة، وفى حالة حتقق املعمل من مطابقة العينة للمواصفات الفنية 

باإلفراج اجلمركى عن رسائل  ترخيصاً  الزراعية  اآلفات  املبيد، تصدر جلنة مبيدات  املُسجل عليها 

املبيدات املستوردة بتوقيع أمني اللجنة أو من ينوب عنه.

مــــــادة )42(:
فى حالة عدم مطابقة العينة للمواصفات الفنية املسجل عليها املبيد يحق لصاحب الشأن أن 

يتظلم من نتيجة التحليل خالل مدة ال تتجاوز شهراً من تاريخ إخطاره بالنتيجة وإال اعتبرت نتيجة 

التحليل نهائية، ويقدم صاحب الشأن التظلم إلى املعمل املركزى للمبيدات مرفقاً به ما يلى:

أ- صورة طبق األصل من شهادة التحليل املبلغة إليه

ب- العينتني احملفوظتني لديه

ج- اإليصال الدال على أداء رسم التظلم

د- اإليصال الدال على سداد تكاليف إعادة التحليل

يتم إعادة التحليل باملعمل املركزى للمبيدات مبعرفة جلنة فنية مشكلة من غير الذين اشتركوا 

باملوعد  بعد إخطاره  بتفويض رسمى  ينوب عنه  أو من  املتظلم  األول وبحضور  التحليل  إجراء  فى 

احملدد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. يتم إعادة التحليل على إحدى العينتني احملفوظتني لدى 

ويحرر  للمبيدات،  املركزى  املعمل  لدى  احملفوظتني  للعينتني  مطابقتها  بعد  وذلك  الشأن  صاحب 

محضر مطابقة يوقع عليه مندوبى قسم التحليل والرقابة واملتظلم أو من ينوب عنه قبل إجراء 

إعادة التحليل، وتعتبر نتيجة التحليل فى احلالة الثانية نهائية إال إذا ثبت لدى جلنة مبيدات اآلفات 

الزراعية وجود مخالفة صريحة ألى من اإلجراءات اخلاصة بتنفيذ مواد هذا القرار.

مــــــادة )43(:
تُنقل مبيدات اآلفات الزراعية فى سيارات مطابقة للمواصفات واإلشتراطات الفنية والبيئية الالزمة 

املستندات  وجود  مع  البيئة،  لقانون  التنفيذية  الالئحة  فى  عليها  املنصوص  اخلطرة  املواد  لنقل 

املعتمدة الدالة على الشراء واجلهات املنقول منها وإليها، وصور شهادات حتليل املبيدات الصادرة 

عن املعمل املركزى للمبيدات، ويجوز إجراء التفتيش وأخذ عينات من املبيدات املنقولة مع التحفظ 

على هذه املبيدات فى حاالت اإلشتباه.

مــــــادة )44(:
فى حالة اإلجتار غير املشروع فى مبيدات اآلفات الزراعية، أو فى حالة اإلخالل بالضوابط واملعايير التى 

تُقرها جلنة مبيدات اآلفات الزراعية، أو فى حالة التالعب فى املستندات التى تصدرها اللجنة أو تقدمى 

مستندات أو بيانات غير صحيحة، يُجازى اخملالف بالعقوبة التى تتناسب مع حجم وآثار اخملالفة ومدى 

تكرار حدوثها، مع عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد ترد فى القوانني املنظمة فى هذا الشأن.
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مــــــادة )45(:
ال يُسمح لصاحب الشأن أو أى جهة أخرى نشر أى معلومات عن مبيدات اآلفات الزراعية فى صورة 

إعالن أو ملصق أو مطوية أو نشرة دعائية أو إرشادية أو أى وسيلة إعالنية أخرى إال بعد اعتمادها 

التحقق  بالنشر  التى تقوم  أو من ينوب عنه، وعلى اجلهات  الزراعية  من أمني جلنة مبيدات اآلفات 

من اعتماد اللجنة للمعلومات املراد نشرها، ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذه املادة بالعقوبات 

التى تتناسب مع حجم وآثار اخملالفة ومدى تكرار حدوثها، مع عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد ترد فى 

القوانني املنظمة فى هذا الشأن.

مــــــادة )46(:
تراجع جلنة مبيدات اآلفات الزراعية مواقف مبيدات اآلفات الزراعية املسجلة أو قيد التسجيل قبل 

وأحكام هذا  يتماشى  مبا  أوضاعها  توفيق  التى من شأنها  الضوابط  لها  وتضع  القرار،  صدور هذا 

القرار.

مــــــادة )47(:
يتم العمل بالنماذج التى تُصدرها جلنة مبيدات اآلفات الزراعية لتوثيق خطوات ومراحل تنفيذ مواد 

هذا القرار، وتلك التى مُتكن اللجنة من تنظيم وتيسير أعمالها.

مــــــادة )48(:
يتولى رئيس جلنة مبيدات اآلفات الزراعية أو من ينوب عنه إدارة كافة الشئون التنظيمية واإلشرافية 

والفنية واملالية ألعمال اللجنة.

مــــــادة )49(:
يُلغى القرار الوزارى رقم 1835 لسنة 2011 املشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض 

مع أحكامه.

مــــــادة )50(:
ينشر هذا القرار فى الوقائع املصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
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l الغرض من هذه التعليمات هو بيان التفاصيل واخلطوات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام القرار الوزارى 

اآلفات  مبيدات  للجنة  قرارات  من  عليها  يترتب  وما  التعليمات  فهذه  وعليه   ،2013 لسنة   1018 رقم 

الزراعية نافذة وملزمة ألصحاب الشأن واجلهات املعنية فى وزارة الزراعة واستصالح األراضى.

l ال تعتبر هذه التعليمات بديالً عن القرار الوزارى رقم 1018 لسنة 2013، وال يجوز لها أن تخالفه أو 

تعدله، وإذا أثبتت املمارسات مخالفة أحد هذه التعليمات لنص أو حكم ألحد مواد القرار الوزارى 

تقوم جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بإجراء التصحيح الالزم فى هذه التعليمات.

l تُراجع جلنة مبيدات اآلفات الزراعية مواقف مبيدات اآلفات الزراعية املسجلة أو قيد التسجيل قبل 

صدور القرار الوزارى رقم 1018 لسنة2013، وتضع لها الضوابط التى من شأنها توفيق أوضاعها مبا 

يتفق وأحكام هذا القرار وذلك تنفيذاً حلكم املادة 46 منه.

اآلفات  مبيدات  وتداول  املسئولة عن تسجيل  الوحيدة  اجلهة  الزراعية هى  اآلفات  مبيدات  جلنة   l

الزراعية فى مصر.

l تنفيذاً حلكم املادة 47 من القرار الوزارى رقم 1018 لسنة2013 يتم العمل بالنماذج التى تُصدرها 

مُتكِّن  التى  وتلك  القرار  هذا  مواد  تنفيذ  ومراحل  خطوات  لتوثيق  الزراعية  اآلفات  مبيدات  جلنة 

اللجنة من تنظيم وتسيير أعمالها، وتعتبر هذه النماذج جزء ال يتجزأ من التعليمات التنفيذية، 

وللجنة - ألسباب تقدرها– تعديل بعض هذه النماذج عند الضرورة.

l تعمل جلنة مبيدات اآلفات الزراعية على ترشيد إستخدام املبيدات عن طريق تشجيع األجيال واجملاميع 

اجلديدة من املبيدات اآلمنة على الصحة العامة والبيئة وتلك التى تستخدم بجرعات صغيرة وذات أثر 

باقى محدود على النباتات وفى التربة. كما تعمل اللجنة على تقييد إستخدام وتداول املبيدات عالية 

اخملاطر وشديدة السمية ذات البطاقة احلمراء أو التى ترد عليها مالحظات من الهيئات الدولية.

l تعتبر قرارات جلنة مبيدات اآلفات الزراعية- وفقاً حلكم املادة )1( من القرار الوزارى رقم 1018 لسنة 

2013- نافذة وُملِزمة ألصحاب الشأن وكافة اجلهات ذات العالقة )املعاهد واملعامل املركزية اخملتصة 
واجلامعات( من خالل التكليفات واإلجراءات والضوابط والتوجيهات الصادرة عن اللجنة.

l تقوم املعاهد واملعامل املركزية اخملتصة واجلامعات بناًء على تكليف جلنة مبيدات اآلفات الزراعية 

مبيدات  جلنة  عن  الصادرة  للبروتوكوالت  طبقاً  املبيدات  لفعالية  احليوى  التقييم  جتارب  بإجراء 

اآلفات الزراعية وبامليزانية التى حتددها وتتحملها اللجنة.

الطبيعية  املواصفات  بتحليل  اللجنة  من  تكليف  على  بناًء  للمبيدات  املركزى  املعمل  يقوم   l

محلياً  واجملهزة  املستوردة  للمبيدات  وجدت–  إن  املصاحبة–  الرئيسة  والشوائب  والكيميائية 

واملطلوب التأكد من صالحيتها واملعاد تعبئتها أو أى عينات أخرى ترى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية 

ضرورة حتليلها، وترسل أصل شهادات التحليل إلى اللجنة أياً كانت نتيجة التحليل.

التعلىامت التنفىذية للقرار الوزارى 1018 لسنة 2013
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l للجنة مبيدات اآلفات الزراعية احلق فى مراقبة جميع املمارسات املعملية والزراعية التى تقوم 

بها اجلهات املكلفة من قبل اللجنة سواء ما يتعلق بالتقييم احليوى لفعالية املبيدات أو حتليل 

املواصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب الرئيسة املصاحبة للمبيدات– إن وجدت– كما أن 

من حق اللجنة اإلطالع على أصل النتائج)Raw Data(  لكافة هذه املمارسات.

l تسجل جلنة مبيدات اآلفات الزراعية املبيدات اخلام أو اجملهزة وفقا لقاعدة بيانات املواد الفعالة 

للمبيدات املسجلة فى وكالة حماية البيئة األمريكية USEPA أو املفوضية األوروبية أو كندا أو 

استراليا أو اليابان باعتبارها اجلهات املعتمدة لدى اللجنة حتى اآلن.

l يُحَظر إنتاج أو جتهيز أو إعادة تعبئة أو إستيراد أو اإلجتار فى أو تداول أو إستخدام مبيدات اآلفات 

الزراعية فى صورها اخلام أو اجملهزة إال إذا كانت مسجلة بلجنة مبيدات اآلفات الزراعية.

l تُراِجع جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بصفة دورية مواقف املبيدات املسجلة لديها أو قيد التسجيل 

وتتخذ ما تراه مناسباً فى حالة ظهور أى مستجدات أو نشر أى تقارير تختص بأمان هذه املبيدات 

على صحة اإلنسان والبيئة وسالمة احملاصيل واملنتجات الزراعية، وتتخذ اللجنة قراراتها سواء 

بالتعليق أو باإللغاء أو تقييد اإلستخدام بتوصية من جلنة املتابعة واملراجعة الدورية.

l يقدم طلب تسجيل أى مبيد سواء مستحضر أو خام إلى أمني جلنة مبيدات اآلفات الزراعية أو من 

ينوب عنه ويرفق بالطلب ما يلى:

أ- ملف البيانات الفنية األولى

ب- كافة املستندات املعتمدة املطلوبة والصادرة عن اجلهات املسئولة

ج- ما يثبت سداد رسم التسجيل عن كل مادة خام أو مستحضر 

l يقوم أمني جلنة مبيدات اآلفات الزراعية أو من ينوب عنه بفحص الطلب املقدم لتسجيل املبيد 

وفى حالة مطابقته لشروط التسجيل الواردة فى املادة )5( من القرار الوزارى رقم 1018 لسنة 2013 

يعرض على جلنة املتابعة واملراجعة الدورية للتوصية بالتسجيل، ويعتبر تقدمى الطلب من صاحب 

الشأن مبثابة موافقة على إلتزامه بكافة القواعد والضوابط واإلجراءات املنظمة لتنفيذ أحكام 

هذا القرار.

أو برقم  على صاحب الشأن عدم تسمية املبيد املراد تسجيله باإلسم الشائع ألى مادة فعالة   l

كودى أو إسم مشابه أو مطابق لإلسم التجارى ملبيد آخر مسجل بالفعل.

l يلتزم صاحب الشأن بتقدمى عينات املبيدات الالزمة للتحليل والتجريب والدراسات التى توافق عليها 

جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بدون مقابل وبالكميات التى يحددها أمني اللجنة أو من ينوب عنه.

l يتم الترخيص باإلفراج اجلمركى عن عينات التجريب والتحليل والدراسات املطلوبة بدون قيمة 

بناًء على موافقة معتمدة من أمني اللجنة أو من ينوب عنه.

املواد  بتوفير  الشأن  صاحب  يقوم  االستشارية  اللجنة  فى  الشأن  أصحاب  موافقة  على  بناء   l

للمبيدات  املركزى  املعمل  إن وجدت من مصادر معتمدة ويقدمها  الرئيسية  والشوائب  الفعالة 

إلستخدامها كمواد قياسية.
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الفنية  والدراسات  والبيانات  املعتمدة  للمستندات  الكامل  امللف  بتقدمى  الشأن  صاحب  يلتزم   l

اخلاصة باملبيد املراد تسجيله سواء خام أو مستحضر.

l تكلف جلنة مبيدات اآلفات الزراعية محطات البحوث )املعاهد واملعامل املركزية اخملتصة واجلامعات( 

بتجريب املبيدات املطلوب تسجيلها وذلك ملوسمني متماثلني ومتتاليني جلميع املبيدات على أن 

يكون املوسم الثانى توسعى للمبيدات التى تتطلب هذا النوع من التجريب، أما اجلاذبات فُتجرَّب 

ملوسم واحد.

l يتم تسليم العينات اخلاصة بالتجريب من الشركات ملسئولى التجريب باملعاهد واملعامل املركزية 

للجدول  التجريب طبقاً  تكاليف  العبوات وسداد  البيانات على  التأكد من صحة  بعد  اخملتصة 

الزمنى الذى أقرته جلنة مبيدات اآلفات الزراعية لكل معهد أو معمل مختص.

l يقوم مسئول التجريب بكل معهد أو معمل بعد التأكد من سداد الشركات لتكاليف التحليل 

للمبيدات  املركزى  املعمل  إلى  وإرسالهما  باملبيد  اخلاصة  العينات  من  نسختني  على  بالتوقيع 

الرئيسة  الشوائب  ونسب  والكيميائية  الطبيعية  للمواصفات  العينة  مطابقة  من  للتأكد 

املصاحبة– إن وجدت– وفى حالة عدم املطابقة يقوم املعمل لتحليل العينة األخري بعد تقدمى 

صاحب الشأن تظلم وسداد تكاليف التحليل للعينة الثانية املوجودة لدي املعمل للتأكد من 

املطابقة أو عدم املطابقة.

شهر  أقصاها  مدة  فى  التجريب  عينات  حتليل  شهادة  بإرسال  للمبيدات  املركزى  املعمل  يقوم   l

من تاريخ إستالم هذه العينات– طبقاً لقرار جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بجلستها رقم2013/10 

بتاريخ 2013/8/27– إلى أمني اللجنة وصورة من هذه الشهادة إلى مسئولى التجريب.

يقوم مسئول التجريب بتوزيع العينات على محطات التجريب دون إنتظار نتيجة التحليل مع   l

أخذ تعهد على صاحب الشأن بأن يتم التجريب حتت مسئوليته وال يؤخذ بنتائج التجريب فى 

حالة ثبوت عدم مطابقة العينات للمواصفات الطبيعية والكيميائية.

l فى حالة عدم اجتياز املبيد الختبارات املواصفات الكيميائية والطبيعية قبل توزيع العينات على 

بتكاليف  ويحتفظ  املوسم  لهذا  التجريب  فى  الشأن  صاحب  حق  يسقط  التجريب  محطات 

التى مت  العينات  أو فى حالة عدم مطابقة  للتجريب  املبيد  اجتياز  أما فى حالة عدم  التجريب، 

توزيعها بالفعل على محطات التجريب للمواصفات الطبيعية والكيميائية يسقط حق صاحب 

الشأن فى التكاليف ويعاد التجريب فى املوسم التالى بتكلفة جديدة.

باملطابقة  حتليل  شهادة  التجريب  مراحل  من  مرحلة  كل  عن  للمبيدات  املركزى  املعمل  يصدر   l

إن  املصاحبة–  الرئيسة  الشوائب  والطبيعية ونسب  الكيميائية  للمواصفات  املطابقة  أو عدم 

ل عليها املبيد. وجدت– وتعتبر هذه الشهادة مبثابة بصمة املواصفات الفنية التى يُسجَّ

اآلفات  مبيدات  جلنة  توافق  املقررة  الفعالية  مبستويات  التجريب  ملراحل  املبيد  إجتياز  حالة  فى   l

اللجنة  حتتفظ  من نسختني  وذلك  احليوى  التقييم  إختبار  إجتياز  شهادة  إصدار  على  الزراعية 

بإحداها وتسلم األخرى لصاحب الشأن.
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موافقة  تاريخ  من  سنوات  ثالث  احليوى  التقييم  إختبار  إجتياز  شهادة  لسريان  القصوى  املدة   l

اللجنة على  نتيجة اإلختبار أو تاريخ إنتهاء شهادة التسجيل أيهما أقرب، وفى حالة وجود أكثر 

من توصية يُؤخد بأقرب تاريخ إلنتهاء التوصية.

l تُقدَّم صور من شهادة إجتياز إختبار التقييم احليوى بعد اإلطالع على األصل فى احلاالت اآلتية:

1- إصدار أو جتديد  شهادة التسجيل
2- إصدار البطاقة اإلستداللية

3- إصدار املوافقة الفنية لإلستيراد
4- إصدار الترخيص باإلفراج اجلمركى

l تُوقَّع شهادة إجتياز إختبار التقييم احليوى من أمني جلنة مبيدات اآلفات الزراعية أو من ينوب عنه 

وتعتمد من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه.

هذه  وتسرى  اجملهز  أو  اخلام  للمنتج  املبيد  شهادة تسجيل  الزراعية  اآلفات  مبيدات  جلنة  تُصدر   l

الشهادة ملدة 6 سنوات قابلة للتجديد إعتباراً من تاريخ بداية شهادة التسجيل )موافقة اللجنة 

على إجتياز إختبار التقييم احليوى( وذلك بعد إستيفاء جميع متطلبات التسجيل وإجازة اللجنة 

لنتيجة حتكيم امللف اخلاص باملبيد وموافقتها على تسجيله.

l يتم إعادة تقييم فعالية املبيد فى بداية السنة الثالثة وبداية السنة السادسة من تاريخ بداية 

شهادة التسجيل. 

l جُتدد شهادة التسجيل بناًء على طلب صاحب الشأن بشرط إستمرار إنطباق شروط التسجيل 

الواردة فى القرار الوزارى رقم 1018 لسنة 2013 على املنتج اخلام أو املبيد اجملهز.

l ال يتم إعادة تسجيل املبيد اخلام إال إذا مت إصدار شهادة تسجيل ألحد مستحضراته اجملهزة.

l تُوقَّع شهادة التسجيل من أمني اللجنة أو من ينوب عنه وتُعتمد من رئيس اللجنة أو من ينوب 

عنه.

اآلفات  مبيدات  للجنة  أصل  الشأن–  لصاحب  )أصل  نسخ  ثالث  من  التسجيل  شهادة  تصدر   l

الزراعية–  أصل للمعمل املركزى للمبيدات(.

التصدير ملدة عام قابلة للتجديد  الزراعية شهادات تسجيل بغرض  تصدر جلنة مبيدات اآلفات   l

وذلك للمبيدات املسجلة املصنعة أو اجملهزة محلياً تشجيعاً للصناعة الوطنية.

قيد  للمبيدات  التصدير  بغرض  تسجيل  شهادات  إصدار  الزراعية  اآلفات  مبيدات  للجنة  مىكن   l

التسجيل طبقا للشروط اآلتية:

أ- إجتياز املبيد إختبار التقييم احليوى فى املوسم األول

ب- إجازة حتكيم امللف اخلاص باملبيد

ج- إصدار شهادة حتليل مطابقة للمواصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب الرئيسة– إن وجدت.

l ال يتم تداول مبيدات اآلفات الزراعية إال فى عبوات ملصق عليها بطاقة استداللية كاملة البيانات.

ينوب  من  أو  الزراعية  اآلفات  مبيدات  جلنة  أمني  من  بتوقيع  للمبيد  اإلستداللية  البطاقة  تصدر   l
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عنه بعد إستيفاء جميع املتطلبات ويدون على البطاقة البيانات الفنية واإلرشادية التى حتددها 

اللجنة.

يحدد لون البطاقة اإلستداللية طبقا لتقسيم سمية املادة الفعالة للمبيدات الذى توصى به   l

منظمة الصحة العاملية.

l تكون صالحية البطاقة اإلستداللية عامني مبا ال يتعارض مع تاريخ إنتهاء سريان شهادة التسجيل 

أو شهادة إجتياز إختبار التقييم احليوى.

l فى حالة املبيدات مقيدة اإلستخدام يضاف على البيانات الفنية واإلرشادية للبطاقة اإلستداللية 

عبارة »مقيدة اإلستخدام« أو ما يفيد تقييد استخدامها بخط واضح مع ذكر شروط اإلستخدام 

املقيد.

l يجوز للجنة مبيدات اآلفات الزراعية املوافقة على قيام صاحب الشأن بإجراء تصويب لألخطاء 

التى مىكن تداركها ببيانات البطاقة االستداللية سواء داخل الدائرة اجلمركية أو بعد اإلفراج عن 

الشحنة على أن يتم أخذ تعهد على صاحب الشأن بعدم التصرف فى الشحنة املفرج عنها قبل 

تصويب هذه األخطاء ومعاينة املعمل املركزى للمبيدات لها واملوافقة عليها وذلك دون اإلخالل 

بإجراءات وضوابط التسجيل.

القياسية  للمواصفات  طبقا  املبيدات  عبوات  جودة  باختبار  للمبيدات  املركزى  املعمل  يقوم   l

املعتمدة.

l ال يجوز التنازل عن شهادة التسجيل للغير إال فى حالة انتقال ملكية اجلهة املسجل املبيد بإسمها 

وخاصة  الزراعية  اآلفات  مبيدات  جلنة  حتددها  التى  الرسمية  املستندات  كافة  تقدمى  بشرط  إليه 

املستند الذى يوضح توفيق األوضاع بني الطرفني وتنازل رسمى من الطرف املنقول منه امللكية.

l يوقف أو يلغى تسجيل املبيد أو أى من توصياته بقرار من اللجنة ومىنح صاحب الشأن مهلة حتى 

نهاية املوسم الزراعى التالى ومبا ال يجاوز تاريخ إنتهاء سريان شهادة التسجيل وذلك فى أى من 

احلاالت الواردة باملادة 20 من القرار الوزارى رقم 1018 لسنه 2013.

l فى حالة إلغاء تسجيل املبيد أو أى من توصياته يخطر صاحب الشأن بقرار اللجنة خالل15 

ومىكن  عنوانه،  إلى  الوصول  بعلم  عليه  ُموَصى  خطاب  مبوجب  القرار  إعتماد  تاريخ  من  يوماً 

وللجنة  اخلطاب  إستالمه  تاريخ  من  يوماً  خالل30  اللجنة  قرار  من  التظلم  الشأن  لصاحب 

مبيدات اآلفات الزراعية أن تفصل فى هذا التظلم خالل60 يوماً من تاريخ تقدمىه إليها ويكون 

قرارها بالبت نهائياً.

l يجوز للجنـة مبيدات اآلفات الزراعية إصدار توصية إضافية ملكافحة آفـة ما علـى محصول آخر 

 ،)Off label( باستخدام مبيد مسجل فى مصر وُموصى به ملكافحة نفس اآلفة على محصول آخر

ص إنتاجها للتصدير، وتكون التوصية فى هذه احلالة ملدة  وذلك إستجابة لطلبات املَزارِع اخملُصَّ

عام قابل للتجديد شريطة أمان املبيد على احملصول املراد معاملته، وال يتم العمل بهذا اإلجراء 

فى حالة مبيدات احلشائش.
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l عند استيراد أى مبيد يجب أن يكون صاحب الشأن حاصالً على ترخيص باإلجتار فى مبيدات اآلفات 

الزراعية. 

l تسرى املوافقة الفنية لإلستيراد ملدة 6 شهور ويجوز لرئيس جلنة مبيدات اآلفات الزراعية أو من 

به صاحب  يتقدم  بناًء على طلب  أخرى  املوافقة ملدة ستة أشهر  ينوب عنه جتديد سريان هذه 

الشأن إلى أمني اللجنة أو من ينوب عنه.

l تُوقَّع املوافقة الفنية لإلستيراد من أمني اللجنة أو من ينوب عنه، وتُعَتَمد من رئيس جلنة مبيدات 

اآلفات الزراعية أو من ينوب عنه. 

l يتم الترخيص باإلفراج اجلمركى عن رسائل املبيدات املستوردة مبوافقة أمني جلنة مبيدات اآلفات 

املبيدات  رسائل  مطابقة  من  للمبيدات  املركزى  املعمل  حتقق  بعد  عنه  ينوب  من  أو  الزراعية 

لت عليها، مع ضرورة اإلسراع فى إجراء التحقق واإلفراج  املستوردة للمواصفات الفنية التى ُسجِّ

جتنُّباً لتحمل صاحب الشأن أى تأخير قد يكلفه الوقت واجلهد واملال.

l يجوز للجنة مبيدات اآلفات الزراعية املوافقة على إعادة تصدير شحنات املبيدات التى مت إستيرادها 

يتحمل  أن  على  اللجنة،  تقبلها  التى  وباملبررات  الشأن  بناًء على طلب صاحب  البالد  ودخولها 

صاحب الشأن مبفرده أى تبعات أو مسئوليات قانونية نتيجة إعادة التصدير.

مبعاينة  الزراعية  اآلفات  مبيدات  جلنة  من  تكليف  على  وبناًء  للمبيدات  املركزى  املعمل  يقوم   l

الشحنة املطلوب إعادة تصديرها وأخذ عينة لتحليلها للتأكد من أنها من نفس الشحنة التى 

مت إستيرادها وحتديد كمية املتبقى منها قبل تصديرها، وعلى صاحب الشأن تقدمى املستندات 

الدالة على إعادة تصدير الشحنة إلى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية.

وذلك  مسجل  غير  مبيد  إلسـتيراد  فنية  موافقة  إصدار  الزراعية  اآلفات  مبيدات  للجنة  مىكن   l

املَزَارِع  أو  اجلولف  ومالعب  الرياضية  املالعب  مثل  اخلضراء  املســطحات  فى  اخلاص  لإلستخدام 

اخملصــص إنتاجها للتصدير وذلك بالشروط التالية:

1- تسجيل املبيد فى قاعدة البيانات املرجعية ألحد اجلهات املشار إليها فى املادة 5 من القرار الوزارى 
رقم 1018 لسنة 2013.

2- كتاب موثق من اجلهة املطلوب التصدير إليها يفيد موافقتها على إستخدام املبيد على احملصول 
املراد تصديره.

3- تقدمى صاحب الشأن لبيان معتمد من مديرية الزراعة اخملتصة باملساحة واحملاصيل التى سيتم 
زراعتها للتصدير. 

4- قيام أمانة اللجنة بتحديد الكمية التى مىكن استيرادها من خالل معدل االستخدام واملساحة 
التى سيتم زراعتها )أو املنزرعة( بغرض التصدير.

5- متابعة مديرية الزراعة اخملتصة إلستخدام هذه املبيدات وتقدمى تقرير معتمد عن هذه املتابعة فى 
نهاية املوسم إلى اللجنة.
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6- يُلَصق على عبوات املبيد بطاقة استداللية مدون عليها »غير قابل للتداول أو اإلجتار«باللغة العربية 
وبخط واضح ال يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة مع بيان أسم اجلهة التى مت اإلستيراد 

حلسابها باإلضافة إلى باقى البيانات األخرى الواجب إثباتها على البطاقة االستداللية للمبيد.

7- فى حالة املزارع اخملصص إنتاجها للتصدير يقدم صاحب الشأن شهادة جمركية تفيد تصدير 
املنتجات الزراعية التى استخدم املبيد من أجلها. 

الثانية لذات  للمرة  الفعالة  املادة  أى مبيد آخر له نفس  أو  املبيد  8- عدم السماح بإستيراد نفس 
اإلستخدام إال إذا بدأت الشركة املعنية فى إجراءات تسجيل هذا املبيد.

9- تُلَغى جميع املوافقات الفنية لإلستيراد بغرض اإلستخدام اخلاص فى حالة: 
أ- مخالفة صاحب الشأن ألى شرط من الشروط التى وردت عاليه.

ب- حدوث أى آثار جانبية ترى اللجنة خطورتها من إستخدام هذا املبيد، ويتحمل صاحب الشأن 

مسئولية أى تبعات قانونية جتاه كل ما يترتب على ذلك من آثار أو أضرار.

واستصالح  الزراعة  بوزارة  معنية  جهة  أى  أو  اخملتص  املركزى  املعمل  أو  املعهد  طلب  على  بناًء   l

األراضى مىكن للجنة مبيدات اآلفات الزراعية إصدار شهادة تسجيل وبطاقة إستداللية مؤقتتني 

إلستخدام مبيد آفات زراعية غير مسجل ملكافحة هذه اآلفة فى مصر ولكنه مسجل فى قاعدة 

البيانات املرجعية ألحد اجلهات املشار إليها فى املادة )5( من القرار الوزارى رقم 1018 لسنة 2013 

وذلك فى احلاالت التالية:

أ- تلبية ألى إحتياجات حرجة لوزارة الزراعة واستصالح األراضى مثل غاز بروميد امليثايل أو بدائله 

فى إستخدامات احلجر الزراعى.

ب- عند إنتشار آفة بحالة وبائية تسبب أضراراً إقتصادية.

ج- تطبق الفقرة )ز( من املادة )24( من القرار الوزارى رقم 1018 لسنة 2013 على أن يتم حتليل املبيد 

للتأكد من مواصفاته قبل إصدار شهادة التسجيل.

l للجنة مبيدات اآلفات الزراعية أن تصرح بإستيراد مبيدات آفات زراعية غير مسجلة وذلك ألغراض 

التجارب والبحوث العلمية بناًء على طلب أحد اجلهات البحثية اخملتصة وطبقاً للكميات التى 

حتددها اللجنة بالشروط اآلتية:

1- يكون املبيد مسجل فى قاعدة بيانات أحد املرجعيات الواردة فى املادة )5( من القرار الوزارى رقم 
1018 لسنة2013.

2- جترى التجارب والبحوث فى احملطات واملعامل املركزية اخلاصة بهذه اجلهات.
3- تتحمل هذه اجلهات املسئولية حيال اخملاطر احملتملة أو املترتبة على جتريب هذه املبيدات.

املبيدات  تقييم هذه  للجنة عند  النتائج ملزمة  وال تكون هذه  التجارب  بنتائج  اللجنة  4- موافاة 
بغرض التسجيل.

5- إصدار موافقة فنية إلستيراد هذه املبيدات بتوقيع أمني اللجنة أو من ينوب عنه واعتماد رئيس 
اللجنة أو من ينوب عنه.
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6- يتم الترخيص باإلفراج اجلمركى عن هذه املبيدات بدون قيمة بتوقيع أمني اللجنة أو من ينوب عنه.
l توافق جلنة مبيدات اآلفات الزراعية على إستيراد املواد الوسيطة أو املنتج اخلام واملذيبات واملواد 

اإلضافية واملواد املساعدة الالزمة لتخليق أو جتهيز أى مبيد زراعى بالشروط اآلتية:

1- تتناسب كمية هذه املواد مع كل من الطاقة اإلنتاجية للمصنع املذكورة فى السجل الصناعى 
اخلاص به وكمية املنتج النهائى من املبيد املراد تخليقه أو جتهيزه.

2- تتم عمليات التخليق والتجهيز وإعادة التعبئة فى املصانع املرخص لها حسب الشروط الواردة 
فى القرار الوزارى رقم 1018 لسنة 2013.

3- يتضمن ملف تسجيل املبيد أسماء ومصادر ونسب هذه املواد وخطوات التخليق أو التجهيز.
رئيس  وتعتمد من  ينوب عنه  أو من  اللجنة  أمني  املواد من  الفنية إلستيراد هذه  املوافقة  تُوقَّع   -4
اللجنة أو من ينوب عنه ويتم الترخيص باإلفراج اجلمركى بناًء على موافقة أمني اللجنة أو من 

ينوب عنه بعد مطابقة املعمل املركزى للمبيدات للمواصفات الفنية لهذه املواد.

l يُعمل بقيم احلدود القصوى ملتبقيات املبيدات )MRLs( املسموح بها على احملاصيل واملنتجات 

دستور  مفوضية  عن  الصادرة  اجلداول  فى  املدرجة  القيم  أساس  على  مصر  فى  الزراعية 

الغذاء التابعة ملنظمة األغذية والزراعـة ومنظمة الصحة العاملية، أو القيم املقررة من قبل 

املفوضية األوروبية، أو قيم التحمل “Tolerance” التى حتددها وكالة حماية البيئة األمريكية 

على الترتيب. فى حالة عدم وجود قيم للحدود القصوى املسموح بها ملتبقيات أى مبيد على 

محصول أو منتج زراعى “ما” يتم العمل بقيم احلدود القصوى املقررة لهذا املبيد على أقرب 

مجموعة محاصيل أو منتجات زراعية بنفس الترتيب التفضيلى املشار إليه.

l يقوم املعمل املركزى لتحليل متبقيات املبيدات والعناصر الثقيلة فى األغذية بإمداد جلنة مبيدات 

اآلفات الزراعية بنتائج حتليل متبقيات املبيدات املتحصل عليها للربط بني هذه املتبقيات وأنواع 

جتتاز  التى  املبيدات  حالة  فى  املناسبة  اإلجراءات  وإتخاذ  مصر  فى  املتداولة  املبيدات  وكميات 

متبقياتها احلدود القصوى املسموح بها، أو التى ترد عليها مالحظات عند تصدير املنتجات التى 

اسُتخِدمت عليها هذه املبيدات.

l عند ترخيص أو جتديد ترخيص مصنع بغرض تخليق أو جتهيز أو إعادة تعبئة مبيدات آفات زراعية 

مسجلة فى مصر يتم إتباع اخلطوات التالية:

1- يقدم صاحب الشأن طلب إلى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية مصحوباً مبلف به كافة املوافقات 
واملستندات والنماذج املطلوبة.

2- يقوم املعمل املركزى للمبيدات بتكليف من اللجنة بفحص ملف املصنع وعمل املعاينة وإعداد 
تقرير مشموالً بتوصية حول إمكانية الترخيص من عدمه وإرسال التوصية إلى اللجنة الستكمال 

إجراءات الترخيص وإعادة أصل امللف للحفظ بأرشيف اللجنة.

3- فى حالة إستيفاء شروط الترخيص تصدر اللجنة ترخيص املصنع اخملتص ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
الزراعية وشهادة  العلوم  البكالوريوس فى  املدير املسئول للمصنع على درجة  4- يشترط حصول 
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معتمدة من اللجنة واملعمل املركزى للمبيدات باجتيازه البرامج التدريبية التى حتددها اللجنة 

وجتدد هذه الشهادة كل أربع سنوات.

ز أو تُعيد تعبئة  5- ال يجوز للمصانع املرخص لها من جلنة مبيدات اآلفات الزراعية أن تخلِّق أو جتهِّ
أو تخزِّن أى مواد غير مبيدات اآلفات الزراعية املصرح لها بها من اللجنة.

l يجدد ترخيص املصنع بذات الشروط التى صدر بها الترخيص على أن يقدم طلب التجديد للجنة 

مبيدات اآلفات الزراعية قبل نهاية مدة الترخيص بثالثة أشهر على األقل.

شروط  أحد  مخالفة  حالة  فى  حتددها  التى  وللمدة  اللجنة  من  بقرار  املصنع  ترخيص  يوقف   l

الترخيص الواردة مبواد القرار الوزارى رقم 1018 لسنة 2013.

إال  إعادته  يجوز  وال  الترخيص الغياً  أعتبر  اخملالفة  أسباب  إزالة  دون  املصنع  وقف  مدة  إذا مضت   l

بإجراءات ترخيص جديدة. 

الزراعية املسجلة فى مصر  اآلفات  إعادة تعبئة مبيدات  أو  أو جتهيز  له بتخليق  كل من يرخص   l

يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بخامت مديرية الزراعة التابع لها ملدة أربع سنوات تسبق تاريخ آخر 

قيد لتتبع حركة هذه املبيدات.

l يُقدَّم هذا السجل ملسئولى الرقابة على املبيدات باملعمل املركزى للمبيدات عند الطلب وتوافى 

اللجنة بأى جتاوزات فى هذا الشأن.

l يتم التخزين أو اإلجتار فى مبيدات اآلفات الزراعية املسجلة فى مخازن أو محال مرخصة.

l يُقدَّم طلب الترخيص إلى مديرية الزراعة التابع لها اخملزن أو احملل مصحوباً باملوافقات واملستندات 

والنماذج التى حتددها اللجنة.

l تتولى مديرية الزراعة التى يقع احملل أو اخملزن فى دائرة إختصاصها إصدار ترخيص إجتار فى املبيدات 

يسرى ملدة أربع سنوات.

يجدد الترخيص بذات الشروط واإلجراءات على أن يقدم طلب التجديد إلى مديرية الزراعة قبل   l

إنتهاء مدة الترخيص بثالثة أشهر على األقل.

l يُشَترَط فى املدير املسئول عن احملل أو اخملزن أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس فى العلوم 

الزراعية أو ما يعادلها أو عضواً بنقابة املهن الزراعية وأن يكون حاصالً على شهادة معتمدة من 

اللجنة واملعمل املركزى للمبيدات باجتيازه البرامج التدريبية املقررة وجتدد هذه الشهادة كل أربع 

سنوات.

l تُواَفى مديرية الزراعة اخملتصة اللجنة واملعمل املركزى للمبيدات مبوافقتها أو عدم موافقتها على 

الترخيص مع توضيح األسباب فى حالة عدم املوافقة.

l حتتفظ مديرية الزراعة بسجل خاص للمخازن واحملال املرخص لها فى دائرة إختصاصها، ويُقدَّم 

ملسئولى الرقابة باملعمل املركزى للمبيدات عند الطلب.

l عند طلب إجراء أى تعديل فى اخملزن أو احملل املرخص له بتخزين أو االجتار فى مبيدات اآلفات الزراعية، 

يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى مديرية الزراعة اخملتصة للقيام بإجراء املعاينة الالزمة، وفى حالة 
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اخلاص  السجل  وفى  الترخيص  أصل  فى  التأشير  يتم  املطلوب،  التعديل  على  املديرية  موافقة 

بقيد اخملازن أو احملال املرخص لها، ويُوقف الترخيص ملدة عام إذا مت إجراء أى تعديل دون احلصول على 

موافقة مسبقة من مديرية الزراعة اخملتصة، وفى جميع األحوال تقوم مديرية الزراعة مبوافاة جلنة 

مبيدات اآلفات الزراعية واملعمل املركزى للمبيدات مبا مت اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن.

َّم ومختوم بخامت مديرية  l يحتفظ كل من يرخص له باإلجتار فى مبيدات اآلفات الزراعية بسجل ُمرَق

الزراعة التابع لها ملدة أربع سنوات تسبق تاريخ آخر قيد لتتبع حركة هذه املبيدات، ويُقدَّم هذا 

السجل ملسئولى الرقابة باملعمل املركزى للمبيدات عند الطلب، وتوافى اللجنة بأى جتاوزات فى 

هذا الشأن من خالل املعمل املركزى للمبيدات.

l ال يجوز بيع املبيدات املسجلة »مقيدة االستخدام« إال مبوجب تصريح رسمى معتمد من مديرية 

الزراعة اخملتصة، ويتضمن هذا التصريح ما يلى:

أ- اسم املبيد املوصى به ورقم تسجيله وكميته

ب- نوع احملصول واملساحة املطلوب معاملتها

ج- أسم اآلفة أو اآلفات املستهدفة، ومعدالت استخدام املبيد

l وفى جميع األحوال يجب أن يُعطى التاجر للمشترى فاتورة يبني فيها أسم املبيد وكميته وصورة 

املستحضر ونسبة املادة الفعالة، مع تسجيل رقم وتاريخ املوافقة املنصوص عليهما فى القرار 

الوزارى رقم 1018 لسنة2013، وعلى التاجر أن يحتفظ بصور فواتير البيع، وصور شهادات التحليل 

املبيدات  بيع  على  اخملتصة  الزراعة  مديرية  وموافقات  للمبيدات،  املركزى  املعمل  عن  الصادرة 

املسجلة »مقيدة االستخدام« ملدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تصريح مديرية الزراعة اخملتصة.

ومخازن  محال  على  والتفتيش  واملتابعة  املراقبة  بإجراءات  املبيدات  على  الرقابة  مسئول  يقوم   l

إستيفائها لشروط  للتحقق من  الزراعية  اآلفات  مبيدات  تعبئة  وإعادة  تخليق وجتهيز  ومصانع 

الترخيص ووجود جميع املستندات.

l يقوم املعمل املركزى للمبيدات مبوافاة جلنة مبيدات اآلفات الزراعية تباعاً بتقارير الرقابة واملتابعة 

والتفتيش إلتخاذ اإلجراءات املناسبة.

l يحق ملسئول الرقابة على املبيدات أخذ عينة من املبيدات املشتبه فيها بدون مقابل والتحفظ 

عليها مبوجب محضر«إشتباه وإثبات حالة وحتفظ«، ويُوقِّع على احملضر كٌل من مسئول الرقابة 

وصاحب الشأن.

َّن الكميات التى مت التحفظ عليها فى أماكنها أو تنقل إلى مديرية الزراعة اخملتصة وترسل  l تَُخز

مدى صالحيتها  من  للتأكد  للمبيدات  املركزى  املعمل  إلى  التحفظ  مع محضر  احملرزة  العينات 

لت عليها. ومطابقتها للمواصفات التى ُسجِّ

l ال يتم التصرف فى الكميات التى مت التحفظ عليها إال بعد ثبوت الصالحية واملطابقة بناء على 

شهادة التحليل الصادرة من املعمل املركزى للمبيدات، ويستمر التحفظ وإتخاذ كافة اإلجراءات 

القانونية ضد اخملالف فى حالة عدم املطابقة. 
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l يقوم املعمل املركزى للمبيدات بإخطار مديرية الزراعة اخملتصة وصاحب الشأن بنتيجة التحليل 

فى خطاب موصى عليه بعلم الوصول.

تُواَفى اللجنة بنسخة من محضر اإلشتباه وإثبات احلالة والتحفظ ونتيجة  فى جميع احلاالت   l

التحليل وتقرير مفصل عن كافة التبعات واإلجراءات.

l عند رغبة صاحب الشأن فى متديد فترة صالحية أى مبيد ملدة عام يتقدم بطلب إلى أمني جلنة 

مبيدات اآلفات الزراعية أو من ينوب عنه ويحدد فيه طريقة إثبات التجديد )ملصق على العبوات 

القدمىة أو إعادة التعبئة فى عبوات جديدة(.

l يتم عرض الطلب على جلنة إدارة أعمال جلنة مبيدات اآلفات الزراعية وفى حالة املوافقة يُرسل 

للتأكد من مدى مطابقتها  الشحنة  للمبيدات لسحب عينات من  املركزى  املعمل  إلى  خطاب 

للمواصفات الطبيعية والكيميائية ونسب الشوائب الرئيسة– إن وجدت– التى مت تسجيل املبيد 

عليها ويرسل أصل من شهادات التحليل إلى اللجنة بصرف النظر عن نتيجة التحليل. 

l فى حالة مطابقة املبيد للمواصفات تقوم جلنة مبيدات اآلفات الزراعية مبد الصالحية ملدة عام 

سواء بوضع ملصق على العبوات القدمىة أو إعادة التعبئة فى عبوات جديدة حسب طلب صاحب 

الشأن وذلك حتت إشراف مسئول الرقابة باملعمل املركزى للمبيدات.

l فى حالة العبوات التى مت جتديد صالحيتها وإعادة تعبئتها يقوم املعمل املركزى للمبيدات بالتأكد 

من جودة العبوات اجلديدة ومطابقة محتواها قبل السماح بتداولها.

l يقوم املعمل املركزى للمبيدات بتحليل مبيدات اآلفات الزراعية بعد سداد التكاليف املقررة، وفى 

حاالت اإلشتباه تُعفى العينة التى يتم حتليلها من هذه التكاليف، كما تُعفى من التكاليف أيضاً 

العبوات  أو بسبب تلف  التحليل  إجراءات  إعادة حتليلها بسبب أى خطأ فى  يتم  التى  العينات 

املوجودة لدى املعمل.

من  اإلفراج  التسجيل–  بغرض  للمبيدات  املركزى  املعمل  مدير  بإسم  املبيد  حتليل  طلب  يُقدَّم   l

اجلمارك– السماح بالتداول– التجريب.

l يتم التحليل وفقاً للطرق القياسية املعتمدة لدى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية وهى الطرق الواردة 

التحليل  يتم اإلستعانة بطرق  املصدرين  توافرها فى هذين  وAOAC وفى حالة عدم    CIPACفى

املدونة مبلف تسجيل املبيد بعد موافقة اللجنة على هذه الطرق.

للمبيد–  املصاحبة  الرئيسة  الشوائب  ونسب  والكيميائية  الطبيعية  املواصفات  حتليل  عند   l

األغذية  منظمة  من  الواردة  والنسب  باملواصفات  للمبيدات  املركزى  املعمل  يلتزم  وجدت–  إن 

والزراعة)FAO( ، وفى حالة عدم توافرها يتم اإلستعانة باملواصفات املدونة مبلف تسجيل املبيد 

بعد موافقة اللجنة على هذه املواصفات.

املكررات منفردة فى شهادة  نتائج هذه  وتدون  الواحدة  التحليل على ثالث مكررات للعينة  يتم   l

املتوسط احلسابى هو  أن يكون  للمبيدات على  املركزى  املعمل  يتم إصدارها من  التى  التحليل 

احملدد لنتيجة التحليل.
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l يتم إصدار شهادة التحليل من ثالث نسخ وبصرف النظر عن نتيجة التحليل يحتفظ املعمل املركزى 

للمبيدات بإحداها وتقدم الثانية للجنة مبيدات اآلفات الزراعية وتسلم الثالثة لصاحب الشأن.

l فى حالة عدم إمكانية إجراء كل أو بعض التحاليل باملعمل املركزى للمبيدات مىكن للجنة مبيدات 

هذه  تتضمن  أن  على  أخرى  مرجعية  معامل  من  صادرة  حتليل  بشهادات  األخذ  الزراعية  اآلفات 

الشهادة أسم الشركة املصنَِّعة وتاريخ إنتاج الشحنة ورقم التشغيلة أو اللوط وسعة العبوة 

املأخوذة منها العينة وتاريخ انتهاء الصالحية وأن يكون تاريخ التحليل متوافق مع تاريخ اإلنتاج، 

ويقوم املعمل املركزى للمبيدات فى هذه احلالة وبناًء على تكليف اللجنة بعمل املعاينة وإرسال 

النتيجة إلى اللجنة للبت فى أى إجراءات ُمكملة. 

الرقابة  من  مسئول  فيها  مىثل  العينات  لسحب  جلنة  للمبيدات  املركزى  املعمل  مدير  يُشكِّل   l

وصاحب الشأن أو من ينوب عنه.                                      

l يقوم مسئول الرقابة على املبيدات بأخذ عينات بالطريقة احملددة فى النماذج بواقع عينة واحدة 

لكل25طن– أو أقل – من كل تشغيله، أو لوط من رسائل املبيدات املستوردة، أو املبيدات املصنعة 

أو اجملهزة أو املعاد تعبئتها محلياً، أو املبيدات املطلوب متديد فترة صالحيتها. 

l يُحرر مسئول الرقابة على املبيدات محضراً من ثالث نسخ ينص على أخـذ خمس عينات متماثلة 

ومتطابقة إلجراء التحاليل وذلك لكل تشغيله أو لوط من املبيد حتت الفحص.

َّز هذه العينات بالشمع األحمر املدعوم بخامت مسئول الرقابة، وخامت صاحب الشأن أو خامت من  l حُتر

ينوب عنه، وتقدم نسخة من احملضر إلى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية، واألخرى لصاحب الشأن، 

املطلوبة  التحاليل  بإجراء  املعمل  يقوم  الثالثة.  بالنسخة  للمبيدات  املركزى  املعمل  ويحتفظ 

بالعينتني  الشأن  صاحب  ويحتفظ  والثالثة  الثانية  بالعينتني  ويحتفظ  العينات،  إحدى  على 

الرابعة واخلامسة.

ل عليها  l فى حالة حتقق املعمل املركزى للمبيدات من مطابقة العينة للمواصفات الفنية املُسجَّ

املبيد، تصدر جلنة  مبيدات اآلفات الزراعية ترخيصاً باإلفراج اجلمركى عن رسائل املبيدات املستوردة 

بتوقيع أمني اللجنة أو من ينوب عنه.

l فى حالة عدم مطابقة العينة للمواصفات الفنية املسجل عليها املبيد يتقدم صاحب الشأن 

اعتبرت  وإال  بالنتيجة  تاريخ إخطاره  تتجاوز شهر من  ال  التحليل خالل مدة  نتيجة  بتظلم من 

نتيجة التحليل نهائية.

l يُرَفق بالتظلم املقدم من صاحب الشأن املتطلبات اآلتية:

أ- صورة طبق األصل من شهادة التحليل املُبلَّغة إلى صاحب الشأن

ب- العينتني احملفوظتني لديه

ج- اإليصال الدال على أداء رسم التظلم

د- اإليصال الدال على سداد تكاليف إعادة التحليل

l تتم إعادة التحليل مبعرفة جلنة فنية من غير الذين اشتركوا فى التحليل األول وبحضور املتظلم 
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أو من ينوب عنه بتفويض رسمى بعد إخطاره باملوعد احملدد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، 

وال يُؤخذ بنتيجة التحليل التى متت مبعرفة نفــس اللجــنة التى قامــت بالتحليل األول أو فى 

حالة عدم حضور املتظلم أو من ينوب عنه بعد إخطاره باملوعد احملدد بخطاب موصى عليه بعلم 

الوصول.

l يتم إعادة التحليل على إحدى العينتني احملفوظتني لدى صاحب الشأن بعد مطابقتهما للعينتني 

احملفوظتني لدى املعمل املركزى للمبيدات ويحرر محضر مطابقة يوقع عليه مندوبو قسم التحليل 

والرقابة واملتظلم أو من ينوب عنه قبل إجراء إعادة التحليل.

l تعتبر نتيجة التحليل فى احلالة الثانية نهائية إال إذا ثبت لدى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية وجود 

مخالفة صريحة ألى من اإلجراءات اخلاصة بتنفيذ مواد القرار الوزارى رقم 1018 لسنة 2013 وفى 

حالة وجود مخالفة تتم إعادة التحليل دون أن يتحمل صاحب الشأن أى نفقات إضافية.

والبيئية  الفنية  واإلشتراطات  للمواصفات  مطابقة  سيارات  فى  الزراعية  اآلفات  مبيدات  تُنقل   l

وجود  مع  البيئة،  لقانون  التنفيذية  الالئحة  فى  عليها  املنصوص  اخلطرة  املواد  لنقل  الالزمة 

حتليل  شهادات  وصور  وإليها،  منها  املنقول  واجلهات  الشراء  على  الدالة  املعتمدة  املستندات 

املبيدات الصادرة عن املعمل املركزى للمبيدات، ويجوز إجراء التفتيش وأخذ عينات من املبيدات 

املنقولة مع التحفظ على هذه املبيدات فى حاالت اإلشتباه.

l فى حالة اإلجتار غير املشروع فى مبيدات اآلفات الزراعية، أو فى حالة اإلخالل بالضوابط واملعايير 

التى تُقرها جلنة مبيدات اآلفات الزراعية، أو فى حالة التالعب فى املستندات التى تصدرها اللجنة 

أو تقدمى مستندات أو بيانات غير صحيحة، يُجازى اخملالف بالعقوبة التى تتناسب مع حجم وآثار 

اخملالفة ومدى تكرار حدوثها، مع عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد ترد فى القوانني املنظمة فى هذا 

الشأن.

l ال يُسمح لصاحب الشأن أو أى جهة أخرى نشر أى معلومات عن مبيدات اآلفات الزراعية فى صورة 

إعالن أو ملصق أو مطوية أو نشرة دعائية أو إرشادية أو أى وسيلة إعالنية أخرى إال بعد اعتمادها 

من أمني جلنة مبيدات اآلفات الزراعية أو من ينوب عنه، وعلى اجلهات التى تقوم بالنشر التحقق 

من إعتماد اللجنة للمعلومات املراد نشرها، ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذه املادة بالعقوبات 

التى تتناسب مع حجم وآثار اخملالفة ومدى تكرار حدوثها، مع عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد ترد 

فى القوانني املنظمة فى هذا الشأن.

l يتم العمل بهذه التعليمات بعد موافقة اللجنة الرئيسة عليها واعتمادها من السيد األستاذ 

الدكتور/وزير الزراعة واستصالح األراضى، وتفوض جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بإجراء أى تغيير فى 

هذه التعليمات عند الضرورة.
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الباب  الثاين
تقىىم فعالىة مبىدات اآلفات الزراعىة

الهدف الرئيسي لتقييم فعالية املبيدات ضد اآلفات الزراعية املستهدفة هو تقدير املنافع 

أي  املبيد ضد أحد اآلفات,  أو املوصى بها من  املؤثرة  الدنيا  املترتبة على استعمال اجلرعة 

ببيانات  مدعمة  املعلومات  بطاقة  على  املقترحة  االستعمال  توصيات  تكون  أن  ضمان 

هي  املبيد  فعالية  أن  عموماً  القول  ومىكن  للمبيد.  احلقيقي  األداء  تعكس  وأن  االختبار 

احملصلة النهائية ملعادلة التوازن بني التأثيرات اإليجابية للمبيد في توفير احلماية املطلوبة 

للمحصول مقابل أية تأثيرات سلبية. ومىكن احلكم على التأثيرات اإليجابية للمبيد مبقدار 

االنخفاض التي حتدثه املعاملة في تعداد اآلفة احلشرية أو شدة اإلصابة املرضية أو كثافة 

احلشائش املصاحبة للمحصول. أما التأثيرات السلبية للمبيدات على احملصول فتتضمن 

التأثير السمي على احملصول املستهدف أو احملاصيل اجملاورة أو التأثير على امللقحات أو على 

األعداء احليوية, وكذلك مخاطر تطور صفة املقاومة لآلفة جتاه املبيد املستخدم.

أوال: تقييم الفعالية كأحد العناصر الرئيسية لتسجيل املبيد 
يعتبر تقييم الفعالية احليوية للمبيد أحد العناصر الرئيسية لتسجيل املبيد, وقد أوصت منظمة 

املبيد. يتم إجراء  الفعالية مكون رئيسي في عمليات تسجيل  والزراعة بأن يكون تقييم  األغذية 

تقييم الفعالية احليوية في ضوء التوصيات املنصوص عليها ببطاقة معلومات املنتج )املبيد( والتي 

تتضمن اآلفات واحملاصيل التي يستخدم معها املنتج– معدات وأساليب االستخدام املوصي بها– 

معدل التطبيق– التوقيت– عدد مرات االستخدام– ظروف االستعمال– طبيعة ومستوى واملدى الزمني 

التأثيرات السلبية إلستعمال  ملكافحة اآلفة– إمكانية عدم التوافق اخللطي مع منتجات أخري– 

للمنتج  بها فقط  )البيانات( االستعماالت املسموح  املعلومات  تدون على بطاقة  أن  ويلزم  املنتج, 

التسجيل.  بواسطة جهات  تقييمها  قد جري  االستعماالت  هذه  كل  في  فعاليته  تكون  أن  على 

وعلى طالب التسجيل تقدمى وتوفير كافه البيانات الالزمة للتقييم.

ثانيا:عناصر تقييم الفعالية
عادة ما يتضمن تقييم الفعالية للمبيدات احلصول على بيانات خاصة بفعاليتها املباشرة 

وكذلك استدامة استخدامها.

1. الفعالية املباشرة

وتختص بتأثير منتج وقاية النبات علي اآلفة املستهدفة والتأثيرات السلبية احملتملة على 

احملصول أو على املنتجات اخملزونة. ويتعني أن تكون البيانات املقدمة كافية بحيث تسمح 
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التأثير  وثبات  الزمني  املكافحة  ومدى  املستهدف(  التأثير  املكافحة)أو  مستوى  بتقييم 

ينبغي  كما  النبات،  منتجات  جودة  على  التأثيرات  أو  اإلنتاجية  على  املردود  هذا  وتقييم 

التقييم حتت ظروف االستعمال مبا في ذلك اجلرعة الدنيا املؤثرة,واحلد احلرج لإلصابة باآلفة 

)إذا كان متوفراً( أو معدالت املعاملة وطرق االستخدام, ومن الضروري أيضا تقييم مدى حتمل 

احملصول للمبيد من حيث:-

l التسمم النباتي 

l االنخفاض احملتمل في اإلنتاجية واجلودة

l أي تأثيرات أخرى محتملة على النبات

2. االستدامة الزراعية

من األهمية مبكان تقييم االستدامة الزراعية إلستخدام املبيدات ومن غير املقبول أن يكون للمبيد 

تأثيراً على استدامة النظام اإلنتاجي للمحصول املستهدف أو علي أية أنظمة إنتاجية أخري )تالية 

أو مجاورة( ومن أمثلة التأثيرات غير املرغوبة على أنظمة أو نظام إنتاج احملصول ما يلي: 

l تطور مقاومه اآلفة للمبيد  

l التأثير على احملاصيل التالية 

l التأثير على احملاصيل اجملاورة  

l التأثير على امللقحات واألعداء احليوية

3. املنافع االقتصادية

حتديد  يتم  ال  ولهذا  للمزارع  واضحة  اقتصادية  منفعة  املبيد  استعمال  يحقق  أن  البد 

الفعالية اإلجمالية للمبيد وفقاً لتأثيره احليوي املباشر واستدامته الزراعية فحسب, بل 

يجب أن يؤخذ في اإلعتبار منافعه االقتصادية. وفي مصر ال يدخل التقييم االقتصادي في 

االعتبار ضمن تقييم الفعالية بغرض التسجيل كما أن عناصر االستدامة الزراعية حتتاج 

إلى كثير من اجلهد حتى تكون أحد العناصر الرئيسة في تقييم الفعالية, ويترك التقييم 

للمزارع أو املستخدم، وعموماً فإن تقييم املنافع اإلقتصادية للمبيد أمراً جدير باإلهتمام.

ثالثا: إنتاج البيانات الالزمة لتقييم الفعالية

1. مصادر البيانات 

مىكن  كما  الفعالية,  تقييم  في  استخدامها  مىكن  للمعلومات  متنوعة  مصادر  هناك 

وإذا  متماثلة  البيئية  الظروف  كانت  إذا  األخرى  البلدان  من  االختبارات  بيانات  استخدام 

وافقت السلطات احمللية املسئولة عن التسجيل لعدم توفر اإلمكانيات والكوادر القادرة 

علي التنفيذ. وفي مصر يتم احلصول على البيانات من خالل التجارب احمللية. 
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2. املمارسات العملية اجليدة

وأن تكون نتائجها  الفعالية على درجه عالية من اجلودة  أن تكون إختبارات  من الضروري 

ذات مصداقية بحيث مىكن جلهات التسجيل االعتماد عليها كما يتعني إجراء الدراسات 

املعتمدة  الدولية  للمعايير  وفقا  املبيدات  )متبقيات(  ومبخلفات  باألمان  اخلاصة  احلقلية 

للممارسات املعملية اجليدة التي تتميز بالصرامة الشديدة, وال تسمح بأي مرونة أو تساهل 

فيما يتعلق بتنظيم الدراسات احلقلية.

2-1 تنظيم االختبارات ومؤهالت القائمني عليها

يتعني على اجلهة التي تتولي إجراء االختبارات أن يكون إلدارتها شكل هيكلي وأن تتوفر في 

ممارساتها قدراً كبيراً من الشفافية واملصداقية وأن يكون لديها اخلبرات واملعدات واملوارد 

لضمان حسن تنفيذ وإدارة االختبارات من خالل املمارسات التجريبية اجليدة.

2-2 التشغيل 

أن  ثالث  طرف  ألي  يسمح  بشكل  ومفصلة  متقنة  التقييم  بروتوكوالت  تكون  أن  يجب 

البدء في العمل. كما يجب أن تكون  الدراسة والتحقق من جودتها قبل  يفهم مضمون 

واملعامل  البحثية  املعاهد  تقوم  وفى مصر  التسجيل.  لدى جهات  مقبولة  البروتوكوالت 

العلمية  األقسام  خالل  من  بالتقييم  اخلاصة  البروتوكوالت  بإعداد  العالقة  ذات  املركزية 

اخملتصة بعد مراجعتها وتدقيقها واعتمادها من جلنه مبيدات اآلفات الزراعية.

2-3 املتابعة والتحقق من اجلودة

القادرة على مراجعة  واخلبرات  الكوادر  أن تكلف بعض  بالتسجيل  القائمة  على اجلهات 

تنفيذ التجارب والتحقق من دقتها خالل كافه مراحلها والتأكد من إتباع ما ورد بالبروتوكول 

اخلاص بها وإجراءات التشغيل القياسية وعلى اجلهات القائمة بتنفيذ التجارب قبول هذا 

النظام الذي تقوم به سلطات التسجيل اخملتصة بغرض التحقق من االلتزام باملمارسات 

التجريبية اجليدة, وفي مصر يطبق هذا النظام بشكل فعال من خالل جلان املتابعة املشكلة 

للبروتوكوالت  وفقاً  التجارب  تنفيذ  تتابع  والتي  اخملتصة  البحثية  واملعامل  املعاهد  من 

املعتمدة وتقدم تقاريرها الدورية إلى أمانة جلنه مبيدات اآلفات الزراعية. 

رابعا: األسس العامة لتصميم اختبارات الفعالية
تتضمن األسس العامة لتصميم اختبارات الفعالية احليوية– الفعالية املباشرة للمبيدات 

أساساً. 
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1. اجلرعة الدنيا الفعالة

1-1 شروط اجلرعة الدنيا الفعالة

يجب التأكيد على ضرورة استخدام اجلرعة الدنيا فقط من املبيد للحصول على النتائج 

املرغوبة. يتعني أن تهدف اختبارات الفعالية أساساً إلى حتديد اجلرعة الدنيا للمبيد وهي 

اجلرعة التي ينبغي أن توصي بها بطاقة البيانات ومن شروط اجلرعة الدنيا الفعالة املوصي 

بها أنها توفر واحداً أو أكثر من الشروط التالية:

l مستوي أعلى من الفعالية مقارنه بجرعة أدني منها

l فتره أطول لثبات الفعالية مقارنه بجرعة أدني منها

l أداء أكثر ثبات حتت ظروف مختلفة مقارنه بجرعة أدني منها

1-2 إجراءات االختبار

برنامج االختبار سلسلة من  أن يتضمن  الفعالة يجب  الدنيا  إلى حتديد اجلرعة  للوصول 

معدالت االستعمال اخملتلفة )في العادة يتقدم طالب التسجيل بتجريب معدل استعمال 

معني أو أكثر(, حتى مىكن توضيح االختالف في الفعالية بني اجلرعة التي يوصى بإستعمالها 

واجلرعات األدنى منها.

1-3 موقع االختبارات

الصحية  واحلالة  الزراعي  اجملال  متثل  التي  املواقع  في  الفعالية  إختبارات  جترى  أن  يجب 

للنبات والظروف البيئية التي يحتمل التعرض لها خالل استخدام املبيد وفي املنطقة التي 

يزمع استعماله فيها, وعموما تتم زراعة احملاصيل في املواقع التجريبية وفقاً للممارسات 

الزراعية االعتيادية.

من  اخملتلفة  لألنواع  ممثلة  تكون  أن  مراعاة  ينبغي  اخملتلفة  االختبارات  مواقع  اختيار  عند 

التربة التي قد تتواجد في أماكن االستعمال املتوقعة كما يجب األخذ في االعتبار احتمال 

النيماتودية  للمبيدات  بالنسبة  خاصة  املبيد  فعالية  على  التربة  ألنواع  تأثيرات  وجود 

التي يسود فيها  األماكن  االختبارات  أن متثل مواقع  يراعى  ومبيدات احلشائش وفى مصر 

زراعة احملصول املستهدف حمايته وطبيعة التربة ونظم الري والظروف البيئية.

2. عدد االختبارات

2-1 العوامل التي تتحكم في اختيار عدد جتارب الفعالية املباشرة

يتطلب حتديد فعالية منتجات وقاية النبات إجراء عدد من االختبارات في مناطق مختلفة 

ذات ظروف بيئية متباينة وفي سنوات مختلفة ويتحدد عدد االختبارات في ضوء ما يلي:
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l األهمية االقتصادية للمحصول أو اآلفة حيث تزداد سلسلة االختبارات مع زيادة األهمية 

االقتصادية للمحصول أو اآلفة

l حدة اخلسائر في احملصول: كلما زادت حدة اخلسائر زادت سلسلة االختبارات. 

l تأثير عوامل التربة واملناخ: حيث يزداد عدد االختبارات إذا احتاج املبيد إلى االختبار حتت 

مجال متسع من الظروف.

يتعني على جهات التسجيل حتديد عدد االختبارات احمللية املطلوبة وإعالم طالب التسجيل 

بها مسبقا وفي هذا الصدد تنص املادة )13( من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 على ما يلي: 

»تقوم جلنة مبيدات الآفات الزراعية بتكليف حمطات البحوث لتجريب املبيدات املطلوب ت�سجيلها 

وذلك ملو�سمني زراعيني متماثلني ومتتاليني جلميع املبيدات، وميكن ا�ستثناء �سرط تتايل موا�سم 

التجريب لأ�سباب تراها اللجنة �سرورية، ويتم جتريب اجلاذبات ملو�سم زراعي واحد، ويكلف املعمل 

مرحلة  كل  يف  التحليل  �سهادات  واإ�سدار  للتجريب  املقدمة  العينات  بتحليل  للمبيدات  املركزي 

للموا�سفات  مطابقة  غري  عيناتها  تاأتي  التي  التجريب  بنتائج  يوؤخذ  ول  التجريب،  مراحل  من 

الكيميائية والطبيعية التي يتم الت�سجيل على اأ�سا�سها«. 

2-2 اختبارات مدى حتمل احملصول 

يتعني على األختبارات احلقلية أن تظهر عدم وجود تأثيرات غير مقبولة للمبيد على احملصول 

التأثيرات غير املقبولة  املعامل فضالً عن إظهار فعاليته جتاه اآلفة املستهدفة وتتضمن 

أعراض تسمم النبات إضافة إلى التأثيرات الكمية والنوعية على إنتاجية احملصول.

مىثل إستخدام مبيدات احلشائش أكبر تهديد محتمل إلحداث آثار سلبية على احملاصيل 

املعاملة, لذلك يكون من األفضل إجراء اختبارات تسمم النبات اخلاصة مببيدات احلشائش 

بشكل مستقل عن إختبارات الفعالية املباشرة. ال يتطلب استخدام مبيدات احلشرات 

ومىكن  النباتي  بالتسمم  خاصة  اختبارات  إجراء  عادة  والقواقع  واآلكاروس  والفطريات 

اإلنتاجية(  على  والتأثير  النباتي  )التسمم  احملصول  حتمل  حول  مالحظات  برصد  القيام 

كجزء من إختبارات الفعالية املباشرة وفي حالة وجود آثار سلبية على احملصول العائل 

لهذه اآلفات مىكن للجنة مبيدات اآلفات الزراعية التأكد من هذه التأثيرات من خالل إعادة 

التجريب أو إجراء دراسات سمية نباتية مستقلة.

خامسًا: تصميم وإجراء وحتليل إختبارات الفعالية
تعتبر اإلختبارات املنفردة هي األساس الذي يعتمد عليه عند تقييم فعالية املبيدات وما في 

حكمها, لذا يجب أن تتميز هذه اإلختبارات باجلودة العالية. ويهدف إختبار الفعالية عادة 

إلى التأكد من أن أداء املبيد حتت اإلختبار مىاثل أو يفوق أداء املبيدات املوصى باستخدامها. 

ويجرى خالل اإلختبار ثالثة معامالت جتريبية )ثالثة محطات جتريبية( على األقل.
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1- نوع التصميم التجريبي

املناسب  اإلحصائي  التحليل  إجراء  مىكن  بحيث  الفاعلية  إختبارات  تصمم  أن  يجب 

للبيانات والنتائج. ومن اجلدير بالذكر أن التصميمات العشوائية الرئيسية هي التي حتقق 

اجملموعات  تصميم  أو  العشوائية  كامل  التصميم  يكون  وقد  اإلختبارات  من  الهدف  هذا 

العشوائي أكثر مناسبة. ويتناسب التصميم كامل العشوائية إذا اتسمت بيئة االختبار 

واملناسب  ما يعتبر تصميم اجملموعات العشوائي هو األفضل  الكامل, وغالباً  بالتجانس 

إلختبارات الفعالية.

2- عدد القطع ومعنوية اإلختبار

متثل معنوية اإلختبار إحتمالية إكتشاف إختالف معني بني املعامالت إذا كان هذا اإلختالف 

موجود باألساس. وينبغي أن يكون لتصميم اإلختبار قدرة كافية إلكتشاف إختالف معنوي 

بني املعامالت. وكقاعدة أساسية يجب أن يتضمن أي إختبار أربع مكررات على األقل لكل 

معاملة ويتوقف عدد املكررات النهائي على قدرة اإلكتشاف املطلوبة لإلختبار وعلى التباين 

في إعداد الكائن املستهدف.

3- مساحة القطعة وشكلها

100م2)10×10( ومن املهم أن ال يزيد حجم القطعة  احلد األدنى لقطعة اإلختبار في حدود 

كثيراً حيث أن القطع الصغيرة أسهل في معامالتها بطريقة متجانسة وأقل فى التكاليف 

والقوى البشرية– يفضل أن تكون للقطع حتت اإلختبار نفس املساحة– والقطع املربعة 

أفضل فيما يخص  وتوفر ظروفاً  القطع  تداخل بني  إحتمال حدوث  تقلل من  األراضي  بني 

التغييرات التي تطرأ على إجتاه الريح, كما تعد القطع املستطيلة والضيقة من األراضي 

أكثر مالئمة للحصاد امليكانيكي.

4- املبيد املرجعي والتجربة الضابطة غير املعاملة

يجب إستخدام املبيد املرجعي في اإلختبار كلما كان ذلك ممكناً حتى مىكن املقارنة بني 

خالل  املعروفة  املرضية  لنتائجه  وفقاً  عادة  املرجعي  املبيد  ويختار  اخملتلفة.  اإلختبارات 

)ويتم  املطلوب  الغرض  لنفس  الدولة  في  مسجالً  يكون  أن  يجب  كما  املاضية  السنوات 

إستخدام نظام املبيد املرجعي بشكل خاص في حالة تقييم مبيدات احلشائش(.

يجب أن يتضمن اإلختبار جتربة ضابطة غير معاملة. الغرض الرئيسي من هذه التجربة هو التأكد 

من وجود قدر معقول من اإلصابة باآلفة والتأكد من عدم وجود أسباب طبيعية وراء إنخفاض مستوى 

اإلصابة أثناء اإلختبار, ويصعب إظهار فعالية املبيد إذا كانت مستويات اإلصابة باآلفة منخفضة, 

ولذا فالتجربة الضابطة غير املعاملة تستخدم كنقطة مرجعية لتحديد صالحية اإلختبار.
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أن يطلق  املعامالت, ويفضل  )املقارنة( ال تنفصل عن منطقة  الضابطة  املعاملة  منطقة 

عليها القطع غير املعاملة وزيادة عدد القطع املعاملة إلى ما يقرب من اجلذر التربيعى لعدد 

املعامالت يساعد في احلصول على نتائج دقيقة.

5- الكائن احلي املستهدف )اآلفة(

من الضروري أن يكون مستوى تواجد الكائن احلي املستهدف )اآلفة( عند مستوى األهمية 

الزراعية أو املنتظر أن يصل إليها خالل املعاملة, كما يجب أن تتماثل قدر اإلمكان مستويات 

أعداد اآلفة أو اإلصابة أو العدوى في القطع املعاملة وفى املقارنة عند بداية التجربة.

يفضل أن تتواجد في قطع األراضي محل اإلختبار إصابة أو عدوى طبيعية وفى حالة إدخال 

الكائن املمرض أو اآلفة صناعياً إلى املوقع يتعني وصف اإلجراءات املتبعة في ذلك.

6- معدات التطبيق

واألساليب  املعدات  نفس  هي  إستخدامها  وأساليب  املستخدمة  املعدات  تكون  أن  يلزم 

املوصى بها فى بطاقة بيانات املبيد وينبغي أن تكون معدالت اإلستخدام ونسب التخفيف 

هي نفسها املوصى بها عند اإلستعمال. كما ينبغي إستخدام املبيد في التوقيت املوصى 

به على بطاقة البيانات وفى حالة وجود توصية باإلستخدام املتكرر للمنتج يتعني إختبار 

نفس التواتر الزمني في اإلستخدام.

يجب أن تخضع معدات اإلستخدام ملعايرة سليمة للحصول على معدل اإلستخدام واجملال 

احلجمى للقطرات املرغوب فيها, كما يتعني حتديد التفاصيل اخلاصة مبعدات الرش وضغط 

التشغيل ونوع البشبورى وسرعة احلركة وتركيز محلول الرش ونوع املستحضر.

7- الظروف البيئية

يلزم قياس الظروف البيئية السائدة مبوقع اإلختبار في اليوم احملدد للتجربة حيث تسجل 

درجة احلرارة والرطوبة النسبية واألمطار وسرعة الرياح, ويفضل أن تؤخذ القياسات عدة 

يجب  كما  مباشرة–  منها  اإلنتهاء  وعند  التجربة  وأثناء  مباشرة  التجربة  بدء  قبل  مرات 

العضوية.  واملواد  الرطوبة  من  التربة  ومحتوى  الهيدروچينى  واألس  التربة  نوع  تسجيل 

والرطوبة  احلرارة  درجات  يلزم تسجيل  اخملازن  أو  الصوب  التي جترى في  للتجارب  بالنسبة 

طوال فترة التجربة.

8- تقييم الفعالية احليوية

تعتمد املتغيرات التي يلزم تقديرها بهدف حتديد فعالية املبيدات على احملصول واآلفة محل 

اإلصابة  ومستويات  تواجدها  معدالت  أو  اآلفة  كثافة  املتغيرات  هذه  وتتضمن  الدراسة. 

ونسبة املوت وشدة األعراض أو األضرار الواقعة على احملصول وإنتاجيته وجودته.
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ينبغي تقدير هذه املتغيرات قبل املعاملة كلما أمكن ذلك. وهو إجراء ضروري عند إختبار 

كما  الوقت.  مبرور  سريعاً  اإلصابة  مستويات  تتغير  حيث  واألكاروسية  الفطرية  املبيدات 

ينبغي تصحيح نسبة املوت مع نتائج التجربة الضابطة.

9- حتليل النتائج

يجب أن تخضع نتائج التجارب احلقلية أو سلسلة اإلختبارات للتحليل اإلحصائي. كما 

ينبغي أن تخضع التجارب التى تتضمن إختبارات مقارنة أو مبيد مرجعي للتقييم املتتابع 

التالي:

1- التأكد من أن اإلختبار واقعي من خالل توفير بيانات توضح أن مستويات أعداد اآلفة في 

املواقع املقارنة أكبر بقدر كاف بحيث متثل خطورة على احملصول.

حالة  )في  املرجعي  املبيد  يعطى  وأن  منطقياً,  مترابطة  اإلختبار  نتائج  أن  من  التأكد   -2

مبيدات احلشائش( النتائج املتوقعة مقارنة باإلختبار الضابط غير املعامل.

باملبيد  التجريبي(  )املبيد  املنتج  مبقارنة  يسمح  ذلك  فإن  املتطلبات2،1  إستيفاء  مت  إذا   -3

املرجعي ومبقارنة املبيدات التجريبية ببعضها في حالة إختبار العديد منها.

4- الهدف الرئيسي من حتليل النتائج هو تقدير ومقارنة قيم الفروق بني املعامالت املتنوعة 

وينبغي إستخدام أساليب إحصائية مناسبة إلجراء تلك املقارنات.

إذا لم توجد فروق معنوية بني منتج جتريبي ومنتج مرجعي و/أو اإلختبار الضابط من الضروري 

التأكد من أن أس اإلختبار كافياً للكشف عن أية فروق معنوية, وإذا لم يكن أس اإلختبار 

كافياً يجب النظر إلى التجربة على أنها غير قاطعة.

وتعتمد  اإلحصائي  التحليل  طرق  من  للعديد  الفعالية  إختبارات  بيانات  إخضاع  مىكن   

التي مت تسجيلها.  املتغيرات  إلى حد كبير على طبيعة  التى يقع عليها اإلختبار  الطرق 

ينصح بضرورة اإلستعانة مبتخصص في اإلحصاء قبل تصميم اإلختبار الستشارته حول 

تصميم وتنفيذ إختبارات الفعالية وحتليل نتائجها إحصائياً.

سادسا: حتمل احملصول 
املبيدات  فعالية  لتقييم  الضرورية  العناصر  أحد  للمعاملة  احملصول  حتمل  تقدير  يعتبر 

حتت التجريب ويتضمن حتمل احملصول حدوث تسمم نباتي- تأثيرات سلبية علي إنتاجية 

احملصول وجودته- أو أي تأثيرات على النبات أو أجزائه اخلاصة بالتكاثر.

1. التسمم النباتي

وينتج  للنبات  املدى  أو طويلة  املنتج علي إحداث أضرار مؤقتة  النباتي هو قدره  التسمم 

التسمم النباتي غالبا من التأثير املباشر مبنتج واحد على احملصول, كما قد يحدث نتيجة 
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لتأثير استخدام أحد املبيدات على احملصول السابق أو على محصول الحق )مثل مبيدات 

احلشائش ممتدة املفعول( وهو ما يتعني مراعاته عند تصميم التجارب احلقلية.

السلبية احملتمل وقوعها على احملاصيل  التأثيرات  أكبر مصادر  وتعتبر مبيدات احلشائش 

بسبب نشاطها, لذلك يلزم إجراء اختبارات خاصة مببيدات احلشائش ما يتعلق بالتسمم 

النباتي وبشكل مستقل عن اختبارات الفعالية املباشرة, على أن يتم إجراء هذه االختبارات 

غياب احلشائش التي تتنافس مع احملصول والتي يؤدي تواجدها إلي خفض كمية املبيد التي 

تصل إليه.

وينبغي اختبار كال من اجلرعة املوصى بها)N( وضعفها لتحديد حدود األمان عند استخدام 

املبيد.

استخدام املبيدات احلشرية أو األكاروسية أو الفطرية أو مبيدات الرخويات ال يتطلب عادة 

النباتي حيث تكون املالحظات اخلاصة بتحمل احملصول  إجراء اختبارات نوعية للتسمم 

تأثيرات سلبية  النباتي( جزء من اختبارات الفعالية املباشرة, فإذا ظهرت  )مثل التسمم 

عند استعمال اجلرعة املوصى بها )N( وجب عندئذ دراسة هذه التأثيرات علي هذه اجلرعة 

وضعفها.

مىكن مالحظه تأثيرات التسمم النباتي على احملصول وفترة اإلنبات أو النمو أو عند احلصاد 

وقد تكون هذه التأثيرات مؤقتة أو طويلة املدى وتتمثل مناذج التسمم النباتي في:

l فقدان النبات بالكامل )التخف(

l تأخر اإلنبات أو النمو أو التزهير أو إنتاج الثمار

l فقدان لون النبات أو لون أجزاء منه

l موت أنسجه النبات )نخر(

l الذبول

l تشوهات  النبات أو أجزاء منه

2- التأثير على اإلنتاجية

قد تتأثر اإلنتاجية سلباً في بعض األحيان, لذا يجب أن تكون هناك معلومات كافية تؤكد 

عدم حدوث انخفاض  لإلنتاجية بعد جتريب املبيد مجال االختبار.

 وبالنسبة ملبيدات احلشائش التي ليس لها آثار سمية واضحة على النبات العائل يتعني 

إجراء تقييم الحتماالت حدوث انخفاض اإلنتاجية, ومىكن القيام بذلك ضمن االختبارات 

املتخصصة للتسمم النباتي, أما بالنسبة ملنتجات وقاية النبات األخرى مىكن إجراء تقييم 

إلحتماالت حدوث انخفاض في اإلنتاجية كجزء من اختبارات الفعالية املباشرة  وال يحتاج 

األمر إلى إجراء اختبارات نوعية خاصة.
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3- تأثيرات علي اجلودة

يجب توفر معلومات كافية لتقييم ما إذا كانت املعاملة باملبيد قد نتج عنها تأثيرات سلبية علي 

جودة احملصول أو منتجاته مثل وجود تبقع باألوراق أو الثمار أو وجود رائحة أو تأثيرات على النكهة 

أو على تصنيف جوده املنتجات.

ويتعني إجراء هذه االختبارات أوالً على احملاصيل الرئيسية املزمع استخدام املبيد معها عند 

ضعف اجلرعة املوصي  بها, فإذا مت رصد التأثير عند تلك اجلرعة وجب إجراء االختبار عند 

اجلرعة املوصي بها.

4- التأثيرات علي النبات أو علي أجزائه اخلاصة باإلكثار

ال ينبغي أن تسبب املبيدات تأثيرات غير مقبولة علي النبات أو علي أجزائه اخلاصة باإلكثار 

وتتوقف املالحظات املطلوب رصدها علي طبيعة أو نوع األجزاء املعنية باإلكثار في النبات 

وفيما يلي مناذج لبعض املتغيرات ذات الصلة:

l بالنسبة للبذور: قابلية احلياة– اإلنبات– النشاط

l بالنسبة للشتالت: التجذر– معدل النمو

l بالنسبة للسوق اجلارية)املدادة(:الترسخ– معدل النمو

l بالنسبة للدرنات: التبرعم-معدل النمو

سابعا: اإلستدامة الزراعية
تقييم  بها كجزء من عملية  القيام  التي مىكن  األخرى  الرصد  إجراءات  العديد من  هناك 

فعالية املبيدات )منتجات وقاية النبات( ويختص أغلبها في التأكيد علي عدم وجود آثار 

غير مقبولة نتيجة استخدام هذه املنتجات علي منظومة إنتاج احملصول واستخداماتها 

الزراعية.

أخري  وحاالت  نوعية  رصد  أو عمليات  باختبارات  القيام  األمر  يتطلب  األحيان  بعض  وفى 

متعددة. وعموماً مىكن تقييم اخملاطر بناءاً علي البيانات املتوفرة وعلي املنطق العلمي.

1- مخاطر املقاومة

تعني املقاومة حدوث تعديالت وراثية تزيد من قدره عشيرة اآلفة علي حتمل املعاملة باملبيد 

الذي كان يكافحها من قبل مما يؤدي إلى فشل عملية املكافحة واإلضطرار إلى زيادة معدل 

االستخدام, وقد يتطلب األمر سحب املنتج بالكامل من االستعمال.

وحتى تتمكن جهات التسجيل من تقييم مخاطر املقاومة يتعني توفر املعلومات التالية:

l طريقه عمل املادة الفعالة

l دالئل علي حدوث املقاومة نتيجة الستعماالت سابقة
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l آليات حدوث مقاومة اآلفة

l معلومات عن وجود مقاومة مشتركة جتاه مركبات أخري 

l حساسية اآلفة جتاه املنتج

l إستراتيچية التحكم في املقاومة

2- التأثيرات علي احملاصيل التالية

حتت ظروف معينة من املمكن أن حتدث املادة الفعالة ألحد منتجات وقاية النبات أو نواجت 

متثيله النشطة حيوياً مخاطر علي احملصول الذي يلي زراعة احملصول املعامل. قد يكون هذا 

أو قد تتم زراعته كبديل فوري  الزراعية االعتيادية املتبعة  احملصول تالياً في ترتيب الدورة 

للمحصول األصلي الذي لم ينجح, ويتعني تقدمى املعلومات اخلاصة بهذه التأثيرات ضمن 

امللف البيولوچي حتى مىكن تقييم مخاطر تأثير املنتج علي احملاصيل التالية.

كما  املباشرة  الفعالية  جتارب  بعد  الزراعة  التالية  احملاصيل  علي  االختبارات  إجراء  مىكن 

وقاية  مبنتج  املستهدف  احملصول  يعامل  احلالة  هذه  وفى  إجراؤها بشكل مستقل,  مىكن 

النبات وفقا لتوصيات االستعمال املتبعة.

3- التأثير علي احملاصيل املجاورة

النبات  وقاية  مبنتجات  احملتملة  السلبية  اآلثار  بتقييم  تسمح  معلومات  توفر  يجب 

املستخدمة علي محاصيل مجاورة أو علي نباتات غير مستهدفة في عملية املكافحة.

مىكن طلب هذه البيانات فقط في حالة وجود مؤشرات عن احتمال تأثير هذه احملاصيل باملبيد 

وفيما يلي أمثله ملنتجات متثل خطراً علي احملاصيل اجملاورة:

مبيدات احلشائش أو منظمات النمو النباتية

استخدام املنتج بالطائرات أو وسائل أخري تؤدي إلي حدوث إجنراف 

استخدام منتجات متطايرة

استخدام املنتج في اجملاري املائية أو بالقرب منها

4- التأثير علي الكائنات النافعة

يتم تقييم اآلثار السلبية علي الكائنات النافعة أو غير املستهدفة عاده من خالل امللفات 

البيئية منتجات وقاية النبات. يتم تقييم تلك اآلثار كجزء من امللف البيولوچي فقط في 

حاله وجود دعاوي ضد املنتج أو إذا كان املنتج معد لغرض االستخدام في برامج املكافحة 

املتكاملة ويجب تسجيل إي زيادة تطرأ علي أعداد اآلفات الثانوية ومىكن مالحظتها أثناء 

اختبارات الفعالية اخملتلفة وال حتتاج إلي دراسات حقلية إضافية.
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ثامنا: كتابة التقارير 

1- امللف البيولوجي

فعاليه  تقييم  اختبارات  عن  الناجتة  البيانات  كافه  منتج  ألي  البيولوچي  امللف  يتضمن 

يتضمن  )الذي  للتسجيل  الشامل  امللف  من  جزءاً  البيولوچي  امللف  ويعتبر  املنتج.  هذا 

يقدم من طالب  والذي  الخ(,   ........ البيئية–  السمية–الدراسات  الدراسات  املنتج–  بطاقة 

واستصالح  الزراعة  وزاره  الزراعية–  اآلفات  مبيدات  )جلنة  اخملتصة  اجلهات  إلي  التسجيل 

األراضي( لتسجيل املنتج.

ويتضمن امللف البيولوچي التقارير املنفردة الختبارات الفعالية التي جتمع في تقرير يشمل 

سلسلة االختبارات التي أجريت علي املنتج وفقا لبروتوكول جتريبي عام في مواقع مختلفة 

وفي أعوام أو مواسم زراعيه متتالية وقد يتضمن امللف البيولوچي تقريرا واحداً أو أكثر من 

سلسلة االختبارات وفقا لعدد االستخدامات اخملتلفة للمنتج املراد تسجيله فضال عن 

ذلك يتضمن امللف كذلك معلومات أخري ضرورية للتقييم الشامل للفعالية مثل البيانات 

النباتي.........إلخ(  التسمم  األولية–دراسات  )االختبارات  املباشرة  الفعالية  حول  اإلضافية 

واالستدامة الزراعية )دراسات املقاومة– التأثيرات اجلانبية التي مت رصدها.........إلخ(.

تاسعا: أسس تقييم الفعالية املقبولة
بعد تقدمى امللف البيولوچي جلهات التسجيل كجزء من طلب شهادة التسجيل باستخدام منتجات 

وقاية النبات, يتعني تقييم الفعالية املقبولة لتسجيل املنتج من خالل جهات التسجيل.

ويعتبر وضع مقترحات عن معايير محددة للفعالية املقبولة )مسطرة التقييم( ملنتجات وقاية النبات 

أحد اخلطوط التوجيهية الهامة لتقييم الكفاءة ألغراض التسجيل.هناك عدد من القواعد األساسية 

التي يلزم التعامل معها عند تقييم امللف البيولوچي واتخاذ قرار قبول تسجيل املنتج من عدمه. 

1- الفعالية املباشرة

عند تقييم كفاءة منتجات وقاية النبات يلزم أخذ عددا من املتغيرات في االعتبار. 

1-1 املقارنة بالتجربة الضابطة

يجب أن يترتب علي استخدام املنتج ضرورة احلصول علي نتائج أعلي بشكل معنوي من 

تلك املتحصل عليها في التجربة الضابطة غير املعاملة )مثل مستوي واستدامة وثبات 

مكافحة اآلفة أو الوقاية منها(



لجنة مبيدات اآلفات الزراعية50

يتم التحديد املسبق ملستويات املكافحة التي يتعني الوصول إليها وان كان ذلك أمر غير 

مثال(   %70-%50( املنخفضة نسبيا  الفعالية  أن مستويات  األحوال حيث  ممكن في جميع 

قد توفر للمزارع مزايا مىكن احلصول عليها. كما أن املستويات املنخفضة في املكافحة 

)املبيد(ال يؤثر علي األعداء احليوية لآلفات وبالتالي مىكن  إذا كان املنتج  قد تعتبر مقبولة 

دمجه ضمن أساليب املكافحة املتكاملة. من ناحية أخري قد يكون املطلوب من املبيد أن 

يحقق مستويات مرتفعة من املكافحة, في حالة اآلفات الوبائية مثال التي تستطيع أن 

تسبب أضراراً فادحة, أو في حالة اآلفات التي تسبب أضراراً مباشرة ألجزاء احملصول القابلة 

للتسويق )مثل تشوه الثمار(. 

املعيار األساسي أن يقدم املبيد املستعمل مزايا واضحة وصريحة للمزارع. ويصبح ذلك هو 

املعيار الوحيد الذي مىكن استخدامه لتقييم مستوي الفعالية املباشرة املقبولة وذلك إذا 

لم تتوافر مقارنه مع مبيد مرجعي. 

1-2 املقارنة باملبيد املرجعي

املرجعي  املبيد  فعالية  من  أفضل  أو  املستوي  نفس  علي  املبيد  فاعلية  تكون  أن  يجب 

املناسب. والهدف من وراء ذلك هو منع تسويق املنتجات )املبيدات( التي لها فعالية اقل 

بشكل واضح من تلك املوجودة في األسواق احمللية.

ومىكن دراسة إمكانية التصريح باستخدام منتج لوقاية النبات له فعالية أقل من املنتج 

املنتج  أخري متيزه عن  اجلديد خصائص  للمنتج  الدول, حيث يكون  دولة من  املرجعي في 

املرجعي أو عن منتجات أخري مسجلة لنفس االستخدام.
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ومىكن السماح بذلك إذا كان املنتج اجلديد:

l يصلح لالستخدام مع مجال أوسع من مراحل منو النبات ومع محاصيل جديدة

l فعال في مواجهة عدد اكبر من أطوار اآلفة

l فعال في مواجهة أنواع أكثر من اآلفات

l اقل تأثراً بالعوامل املناخية أو نوع التربة

l أكثر توافقا مع املمارسات الزراعية أو مع إجراءات برامج املكافحة املتكاملة

l اقل إمكانية في أن تقاومه اآلفة )اآلفات(املستهدفة 

l آثاره اجلانبية غير املرغوبة اقل علي الكائنات النافعة أو احملاصيل األخرى

1-3 املقارنة باجتاهات املكافحة األخرى

ملكافحه  الكيميائية  غير  األخرى  باالجتاهات  تسجيله  املراد  املنتج  فعالية  مقارنه  يلزم 

وذلك  املتكاملة,  املكافحة  احليوية–  املكافحة  املقاومة–  النباتية  األصناف  مثل  اآلفات, 

بغرض تقييم املنفعة الكلية التي تعود من وراء تسجيل املنتج اجلديد.

1-4 حتمل احملصول

ينبغي أن ال يترتب علي استخدام منتجات وقاية النبات حدوث تأثيرات سمية غير مقبولة 

انخفاض كبير في  املبيد  يترتب علي استخدام  أن  ينبغي  املراد حمايته, فال  للمحصول  

إنتاجيه أو جودة احملصول أو أجزائه املساعدة علي التكاثر.

أحيانا مىكن تخفيف حدة اآلثار غير املقبولة باتخاذ التدابير املناسبة لتصبح تلك اآلثار 

في  املنتجات  استخدام  أو جتنب  استعمال خاصة  معدات  استخدام  )عن طريق  مقبولة 

توقيتات معينه أثناء منو احملصول(

وعموما إذا كانت هذه التدابير غير قابلة للتنفيذ واقعيا بشكل كامل, قد يكون من املالئم 

اتخاذ قرار بعدم تسجيل املنتج.

2- االستدامة الزراعية

2-1 املقاومة

االستخدام املفرط ألحد منتجات وقاية النبات قد يودي إلى تطور صفة مقاومة اآلفة لفعلة 

املقاومة  للتحكم في  السلطة اخملتصة وضع إستراتيچية  ويتعني علي  أمر غير مرغوب  وهو 

تعمل علي تخفيف أو تلطيف حدة تطور صفة املقاومة, وإذا كانت هناك صعوبة في حتقيق 

خطة إلدارة التحكم في املقاومة قد يكون من املالئم اتخاذ قرار بعدم تسجيل املنتج.

2-2 التأثير علي احملاصيل التالية في الزراعة

قد تكون هناك مخاطر كبيرة في حدوث تأثيرات سلبيه علي احملاصيل التالية في الزراعة 

بسبب إستخدام املنتج وفي حاالت قليلة مىكن اقتراح إضافة حتذيرات علي بطاقة املعلومات 
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اخلاصة باملبيد حتت التسجيل. وفي مثل هذه األحوال يتعني دائماً علي جهات التسجيل أن 

تقدر إمكانية التطبيق الفعلي للتدابير الهادفة إلي احلد من اخملاطر علي احملاصيل التالية 

في الزراعة وااللتزام بها في ظروف االستخدام احمللية, فإذا كانت هذه التدابير غير قابلة 

للتنفيذ بشكل كامل قد يكون من املالئم إتخاذ قرار بعدم تسجيل املنتج.

2-3 التأثير علي احملاصيل املجاورة

علي  مقبولة  غير  تأثيرات  النبات حدوث  وقاية  منتجات  استخدام  يترتب علي  أال  ينبغي 

إجراءات  إتخاذ  )مثل  املالئمة  التدابير  باتخاذ  اخملاطر  خفض  املمكن  ومن  اجملاورة  احملاصيل 

خلفض االجنراف- عدم رش الشريط الفاصل بني احملاصيل املتجاورة( وإذا كانت هذه التدابير 

غير قابلة للتنفيذ واقعيا قد يكون من املالئم اتخاذ قرار بعدم تسجيل املنتج.

2-4- التأثيرات علي الكائنات غير املستهدفة

يتم تقييم قبول أى مخاطر علي الكائنات غير املستهدفة عادة كجزء من ملف التقييم 

البيئي ويتعني اخذ املالحظات اخلاصة بالتأثيرات السلبية التي مت رصدها أثناء إختبارات 

الفعالية في االعتبار عند القيام بالتقييم.

الوقاية  في  غالبا  ال تساهم  لآلفة  الطبيعية  األعداء  تأثير كبير علي  لها  التي  املنتجات 

وإذا  الزراعية  الناحية  من  قبولها  مىكن  ال  اخلصوص  وجه  وعلي  للمحصول,  املستدامة 

تتطلب األمر استخدام املنتج في برامج املكافحة املتكاملة فينبغي إال يكون له تأثيرات 

املتكاملة.  املكافحة  برامج  تشملها  التي  لآلفات  الطبيعية  األعداء  علي  مقبولة  غير 

وباملثل إذا كان املنتج معد لالستخدام علي احملاصيل املزهرة أو مبعنى آخر في الفترات التي 

يحتمل أن تتعرض فيها عناصر التلقيح خملاطر املبيد فإنه من الضروري أن ال يكون له آثار 

سلبية غير مقبولة عليها, إال إذا أمكن تطبيق ترتيبات حتد من هذه اآلثار.

عاشرا: موضوعات متخصصة

1- االستعماالت الثانوية 
تشمل االستعماالت الثانوية للمبيد استعماله في وقاية محصول ذو أهميه اقتصادية 

منخفضة علي املستوي احمللي أو آفة ثانوية. بعض احملاصيل املتميزة والتي تزرع غالباً في 

مساحات محدودة تتطلب استعماالت ثانوية ملنتجات وقاية النبات.

االستعماالت الثانوية ذات األهمية بالنسبة لتقييم الفعالية هي تلك االستعماالت التي 

تتطلب علي مستوي االستخدام احمللي كميات قليله من املبيد بحيث تصبح االستثمارات 

ويترتب  املنتج غير مربحة.  إنفاقها لتسجيل  املنتجة  املبيدات  التي يتعني علي شركات 

علي ذلك عدم وجود منتجات متاحة لبعض االستعماالت الثانوية. ومىكن تخفيض عدد 

اختبارات الفعالية املطلوب إجراؤها باالعتماد إلي حد كبير علي مصادر أخري للمعلومات. 
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يوجد ثالثة مصادر أساسية للحصول علي معلومات تخص تقييم منتجات وقاية النبات 

ذو االستعماالت الثانوية هي:

l االستقراء من خالل االستعماالت القائمة املسجلة لنفس املنتج 

l  البيانات األجنبية التي تخص نفس املنتج ولنفس ظروف االستخدام أو لظروف إستخدام 

قريبة الصلة

l بيانات االختبار احمللية للفعالية 

أكثر  بلد ما هو  للمنتج في  ثانوية  القائم ليشمل استعماالت  التسجيل  يعتبر توسيع 

احللول قبوال. وعادة ما تتوافر خبرات متراكمة من استخدام هذا املنتج تتيح استقراء نتائج 

االستخدام السابقة وامتدادها لتشمل استخداماً ثانوياً )جديداً( وتسمح بتخفيض عدد 

االختبارات احمللية املطلوبة.

كقاعدة عامة يتعني علي جهات التسجيل ضرورة التأكد من أنه قد مت الكشف بقدر كاف 

علي الفعالية املباشرة للمبيد ومن عدم تسببه في تسمم النبات ومن أن استخدام املنتج 

الثانوية  لالستعماالت  تسجيله  قبل  وذلك  للمزارعني  واضحة  مزايا  علية  يترتب  سوف 

املعنية.

2 - عناصر املكافحة احليوية – كيماويات اإلتصال – املستخلصات النباتية
احليوية  املكافحة  عناصر  تسجيل  األمر  يتطلب  الكيميائية  املبيدات  مع  احلال  هو  كما 

النباتية لتقييم فعاليتها. ويتشابه مستوي  وكيماويات اإلتصال– واملبيدات ذات األصول 

الفعالية املطلوب تقييمه ملثل هذه املنتجات مع املستوى املطلوب من املبيدات الكيميائية 

اخمللقة, إال أنه عند إستخدام هذه املنتجات مع طرق أخرى للمكافحة في إطار املكافحة 

التوليفة. ومىكن كذلك  لفعاليتها ضمن هذه  تقييماً جديداً  يتطلب  ذلك  فإن  املتكاملة 

وكيماويات  والڤيروسات(  والفطريات  البكتريا  )مثل  احليوية  املكافحة  عناصر  إستخدام 

اإلتصال )الفورمونات والكيرومونات( واملبيدات ذات األصول النباتية في الزراعة احليوية أو 

العضوية وفى هذه احلالة يكون مستوى املكافحة املطلوب أقل مما ينبغي الوصول إليه في 

األنظمة الزراعية التقليدية.

وعموماً فإن البيانات املطلوبة لفاعلية هذه املنتجات ال تختلف عن املنتجات الكيميائية 

إال أنه ينبغي مراعاة ما يلي:

l الظروف البيئية

العديد من عناصر املكافحة احليوية لديها حساسية جتاه بعض الظروف البيئية اخلاصة 

وفى حالة عدم إستخدام هذه العناصر في بيئة محمية )صوب زجاجية مثال( يتعني تقدمى 

اإلثباتات الكافية عن التأثيرات البيئية على فعالية املنتج.
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l اخلصائص الكيميائية

قد تنتشر عديد من الفورمونات وكيماويات اإلتصال األخرى لتغطى مساحة كبيرة بسبب 

خاصية التطاير ويتطلب ذلك تصميم وتنسيق خاص لإلختبارات, كما قد يؤثر ذلك على 

األرض  قطع  على  جترى  التي  التجارب  وعلى  األرض  قطعة  على  اإلختبار  تكرار  إمكانية 

الضابطة غير املعاملة.

l احليوية

غالباً ما تكون عناصر املكافحة احليوية عبارة عن كائنات حية وينبغي تقييم حيوية املنتج 

قبل إجراء اإلختبار لضمان جودته.

l طبيعة عناصر املكافحة احليوية

قد ينتج عن إستخدام سالالت أو عزالت مختلفة من الكائنات احلية الدقيقة مستويات 

مختلفة من الفعالية ضد اآلفة املستهدفة لذا يلزم التعريف الدقيق لهذه املنتجات.

تتكون بعض منتجات الوقاية املستخلصة من النباتات من خالئط معقدة من املركبات 

التي تعتمد في تركيزاتها بدرجة كبيرة على طريقة اإلنتاج وجودة املادة األولية التي يتم 

النباتية  التركيب الكيميائي للمستخلصات  إستخالصها منها لذلك فإن التحكم في 

يعد أمراً على جانب كبير من األهمية.

3- وقاية املنتجات النباتية املخزونة
عن  اخملزونة  النباتية  املنتجات  وقاية  في  املستخدمة  املنتجات  تقييم  إختبارات  تختلف 

خطوط  احلالة  هذه  ملثل  وتتوافر  احلقلية.  احملاصيل  مع  املستخدمة  املنتجات  إختبارات 

توجيهية خاصة إلختبار الفعالية وعادة ما تتم املعاملة بالطرق التالية:

l تبخير املنتجات النباتية اخملزونة

l معاملة حجرات التخزين

l إضافة خالئط من املبيدات إلى املنتجات النباتية اخملزونة

l  في بعض األحوال يتم التبخير أو إضافة خالئط املبيدات إلى السلع قبل التخزين

وتتشابه قواعد إختبار منتجات وقاية النبات مع الطرق التالية اخلاصة بوقاية املنتجات 

اخملزونة.

l التبخير

تستخدم مواد التبخير لتطهير املنتجات النباتية مثل شحنات احلبوب السائبة– الفواكه 

اجملففة– اخلضروات أو التوابل– املواد الغذائية املصنعة كالدقيق وتتضمن مواقع التخزين 

التي مىكن تعريضها لتبخير الصوامع واخملازن واحلاويات املستخدمة في الشحن أو املنتجات 

الزراعية املوضوعة أسفل أغطية غير منفذة.
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إلجراء  إختيارهما  يتم  اللتني  التخزين  مكان  وطبيعة  السلعة  من  تعرض كل  أن  ويتعني 

التبخير. وينبغي اإلهتمام بشكل خاص بساللة املستخدم  املزمع ملادة  الفعالية  إختبار 

وعند  التخزين  منطقة  تهوية  عند  أو  األغطية  رفع  وبعد  اإلستخدام  أثناء  التبخير  ملواد 

سحب العينات وتشمل املتغيرات األساسية التي تؤثر على الفعالية باإلضافة إلى اجلرعة 

املستخدمة كل من فترة التعريض– توزيع مادة التبخير– قدرة األغطية أو جدران اخملزن على 

مقاومة نفاذية الغازات– قدرة املنتج الزراعي على اإلمتصاص. وتؤثر درجة احلرارة السائدة 

على نشاط مواد التبخير.

l املنتجات املستخدمة فى معاملة حجرات التخزين

تعني معاملة حجرات التخزين أو معاملة فراغ احلجرات أو معاملة هيكل احلجرات نفسها.

أثناء  أو  إليها  الزراعية  احملاصيل  إدخال  قبل  فارغة  وهى  التخزين  حجرات  معاملة  ومىكن 

وجود السلع بداخلها ويجب أن يعكس إختيار السلعة التي يجرى إختبار الفعالية عليها 

وكذلك طبيعة موقع التخزين الذي يجرى فيه اإلختبار، واإلستخدام املزمع للمنتج. ومىكن 

كقاعة عامة إستخدام حجرات تخزين مصابة طبيعياً أو صناعياً.

- إضافة خالئط من املبيدات إلي املنتجات النباتية اخملزونة:

بها  وخلطها  اخملزونة  النباتية  املنتجات  إلي  النبات  وقاية  منتجات  إضافة  املمكن  من 

ملكافحة احلشرات أو األكاروسات وأحياناً للوقاية من بعض األمراض الفطرية ومىكن تقييم 

الفعالية احليوية بطرق مختلفة عن طريق: 

- معاملة املنتجات الزراعية قبل اإلصابة وتوضيح مدى بقائها خالية من اإلصابة مقارنة 

باملنتجات غير املعاملة املستعملة في التجربة الضابطة. 

- معاملة املنتجات الزراعية املصابة وتوضيح االنخفاض الذي يحدث في اإلصابة مقارنة 

بالتجربة الضابطة.

- معاملة املنتجات الزراعية غير املصابة وسحب عينات منها علي فترات زمنية متباعدة إلجراء 

اختبارات حيوية عليها باستخدام اآلفة احلشرية أو االكاروس إليضاح فعالية املعاملة.

4- مبيدات القوارض
مبيدات  إستخدامات  تهدف  أن  البد  لذلك  العالي–  بتمركزها  بالقوارض  اإلصابة  تتميز 

تعرض  إحتماالت  تقليل  الوقت  نفس  وفى  للمبيد  الفأر  تعرض  فرص  زيادة  إلى  القوارض 

املستخدمني والكائنات غير املستهدفة للمبيد، كما أن بعض مجموعات مبيدات القوارض 

)مانعات التجلط( حتى يكون لها تأثير فعال البد للفأر من ابتالعها عدة مرات.

وتشمل منتجات وقاية النباتات ضد القوارض إما طعوم جاهزة الصنع– مركزات من املبيد 

تتطلب التحضير إلى طعوم من جانب املستخدم– تركيبات تعتمد على املالمسة )مثل 

مساحيق التعفير( أو مدخنات اجلحور أو األنفاق.
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املادة   – الفم  طريق  عن  الطعم  تأثير  قوة  من  بكل  اخلاصة  البيانات  تقييم  الضروري  من 

الفعالة – التركيبة املستخدمة وإستساغتها كطعم من خالل اإلختبارات املعملية التي 

يبنى على نتائجها اإلختبار احلقلي املناسب.

التي  األماكن  القوارض  ملبيدات  احلقلية  الكفاءة  لدراسة  اخملتارة  املناطق  متثل  أن  البد 

تستخدم بها املبيدات واملصابة بالقوارض من نفس األنواع املراد مكافحاتها فيما بعد– 

من املمكن متابعة تأثير مبيدات القوارض على تعداد القوارض من خالل تقنيات تعدادية 

متنوعة باستخدام الطعوم واألفخاخ وحصر أنشطتها– هذه الطرق التعدادية قد تقتصر 

على نوع معني ومن هنا ينبغي إستشارة خبير عند اإلعداد للتجارب احلقلية.

l منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )2006( مدونة السلوك الدولية عن توزيع 

املبيدات وإستعمالها– اخلطوط التوجيهية اخلاصة بتقييم الفعالية لتسجيل 

املنتجات املستخدمة في وقاية النبات.

l بروتوكوالت تقييم الفعالية احليوية ملبيدات اآلفات الزراعية في مصر والصادرة 

من املعاهد واملعامل البحثية – جلنة مبيدات اآلفات الزراعية.

املــــراجــــــــــــــــــــــــــــــــع



الباب الثالث
إجراءات ما قبل تسجىل مبىد آفات زراعىة

أوال: مقدمة

ثانىا: متطلبات جتريب املبىد

ثالثا: ملف البىانات األويل

رابعا: حمتويات امللف الكامل للمبىد املراد تسجىله

خامسا: متطلبات إصدار شهادات تسجىل املبىدات
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الباب  الثالث
إجراءات ما قبل تسجىل مبىد آفات زراعىة

أوال:  مقــــــــــــدمة
  املبيد قبل تسجيله مىر بعدة مراحل قبل أن يدرج بسجالت جلنة مبيدات اآلفات الزراعية وحصوله 

على شهادة تسجيل، حيث يتم التأكد أن املبيد له مرجعية دولية معتمدة لدى اللجنة ودرس ملف 

بياناته الفنية ووافقت اللجنة على البدء في إجراءات التسجيل التي أولى خطواتها جتريب املبيد 

حتت ظروف احلقل املصرية والتأكد من أن املبيد مسجل ومتداول في بلد املنشأ، وبالتالي تصدر له 

شهادة تسجيل برقم تسجيل محلي ومىكن تقسيم إجراءات تسجيل املبيد إلى إجراءات ما قبل 

التسجيل وإجراءات ما بعد التسجيل.

  تسجل جلنة مبيدات اآلفات الزراعية املواد الفعالة ملبيدات اآلفات الزراعية في صورها »اخلام« 

البيئة  حماية  وكالـة  في  املسجلة  للمبيدات  املرجعية  البيانات  لقاعدة  وفقاً  »اجملهزة«  أو 

األمريكية )US-EPA(، أو املفوضية األوروبية )EC(، أو كندا، أو اليابان، أو استراليا بإعتبارها اجلهات 

تسجيل  في  مرجعية  الزراعية  اآلفات  مبيدات  جلنة  وتعتبر  اآلن،  حتى  اللجنة  لدي  املعتمدة 

املبيدات احليوية احمللية واجلاذبات )املادة 5 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013(.

l طبقاً للمادة 9 من القرار الوزاري 1018 لسنه 2013 يقدم طلب تسجيل أي مبيد سواء مستحضر أو خام إلي 

أمني جلنة مبيدات اآلفات الزراعية أو من ينوب عنه طبقاً للنموذجني )1( في حالة املستحضر والنموذج )2( 

في حالة اخلام ويرفق معه ملف البيانات الفنية األولي طبقاً للنموذج )3( واملستندات املعتمدة املطلوبة 

الصادرة عن اجلهات املسئولة وما يثبت سداد رسم التسجيل للمبيد. 

املبيد  لتسجيل  املقدم  الطلب  مع  املقدمة  املستندات  بفحص  ينوب  من  أو  اللجنة  أمني  يقوم   l

والتأكد من مطابقته لشروط التسجيل الواردة في املادة 5 من القرار الوزاري 1018 لسنه 2013 وفي 

حالة مطابقته للشروط يعرض على اللجنة لتقرر البدء في إجراءات التجريب متهيداً للتسجيل.

ثانيا: متطلبات جتريب املبيد 
l بعد موافقة اللجنة على البدء في إجراءات التسجيل يعتمد البرنامج التجريبي للمبيد، يوضح 

فيه االسم التجاري للمبيد واإلسم الشائع والتركيز وصورة املستحضر واآلفة واحملصول ومعدل 

االستخدام والشركة احمللية والشركة املنتجة وسنة التجريب واملرجعية الدولية املسجل بها 

طبقاً للنموذج )4( 

)وال يجوز تسمية املبيد املراد تسجيله باالسم الشائع أو برقم كودي أو يتشابه أو يكرر اسمه 

التجاري مع اسم جتاري مسجل بالفعل أو حتت التسجيل(
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حتية طيبة وبعد،،،  

رقم 53   الزراعة   قانون  إليه عالية طبقاً ألحكام  املشار  املبيد  الالزم نحو تسجيل  باتخاذ  التفضل  أرجو 

األولى  الفنية  البيانات  الوزاري رقم 1018لسنة 2013 ومرفق طيه ملف  القرار  )9( من  واملادة  لسنة 1966  

اخلاص باملبيد ورسم التسجيل.

أرجو النظر في تسجيل املبيد مع إلتزامى بكافة القواعد والضوابط واإلجراءات املنظمة لتنفيذ مواد القرار 

الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 وقرارات اللجنة.

وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام،،،

حتريرا فى :        /      /                                                                                                       توقيع الطالب
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جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )2(

طلب ت�سجيل مبيد اآفات زراعية

خام

اإ�سم طالب الت�سجيل:

عنوانه:

الإ�سم التجاري للمبيد:

الإ�سم ال�سائع:

الإ�سم الكيميائي:

تركيز املادة الفعالة:

جمموعة املبيد طبقا لنوع ال�ستخدام:

جهة الت�سنيع )ا�سترياد اأو ت�سنيع حملي(:

ال�سركة املنتجة وعنوانها:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغر�ض من ت�سجيل اخلام:

ال�سيد الأ�ستاذ الدكتور/ اأمني جلنة مبيدات الآفات الزراعية

حتية طيبة وبعد،،،  

  أرجو التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل املبيد اخلام املشار إليه عالية طبقاً ألحكام قانون الزراعة رقم 

53 لسنة 1966واملادة )9( من القرار الوزاري رقم 1018 لسنة2013 ومرفق طيه ملف البيانات الفنية األولى 

اخلاص باملبيد ورسم التسجيل.

لتنفيذ مواد  املنظمة  واإلجراءات  والضوابط  القواعد  التزامى بكافة  املبيد مع  النظر في تسجيل  أرجو    

القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 وقرارات اللجنة.

وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام،،،

حتريرا يف :        /      /                                                                                                           توقيع الطالب
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 (3منىرط سلى )
 

 يهف انجُبَبد األوىلصبنضًب:
 

ARAB REPUBLIC OF EGYPT 
MINISTRY  OF AGRICULTURE 

AGRICULTURAL PESTICIDE COMMITTEE 
 

 

 

 

TECHNICAL DATA SHEET 
FOR  PESTICIDE EXPERIMENTATION AND REGISTRAION   

  

منوذج رقم )3(

ثالثًا:ملف البيانات الأوىل

ARAB REPUBLIC OF EGYPT
MINISTRY  OF AGRICULTURE

AGRICULTURAL PESTICIDE COMMITTEE

TECHNICAL DATA SHEET
  FOR  PESTICIDE EXPERIMENTATION AND REGISTRAION
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pers must be stampedAll pa 

1- INTRODUCTION 
 

Company Name:   

Nationality:   

Address:   

Remarks:  
 

2-APPLICANT 

Name:    

Address:  

Nationality:    

Telephone No.:  

Authority Cert.:  

Identity Cert:    

Remarks:      
 

TRADE NAME  

 

(IN ENGLISH): 

 

 (IN ARABIC): 
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3-IDENTITY, PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES, DETAILS OF USES, AND 

PROPOSED CLASSIFICATION AND LABELING. 
3.1- IDENTITY: 

Active substance:  

(ISO Common name)   

Function (Uses):      

Trade name: 

(In English) 

(In Arabic ) 

 

Chemical name: (IUPAC):  

Chemical name (CA):  

CIPAC No:       

CAS No:   

Molecular formula:   

Molecular mass:   

Structural formula:   
 
3.2 –PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 

Melting point (state purity)  

Boiling point (state purity)  

Temperature of decomposition  
 

Appearance (state purity and 

colour) 
 

Relative density (state purity)  

Surface tension  

Vapour pressure (in Pa, state 

temperature) 
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Henry’s law constant 
(Pa m3 mol -1) 

 

Solubility in water (g/l or mg/l, 
state temperature) 

 

Solubility in organic solvents (g/l 
or mg/l, state temperature) 

 

Partition co-efficient (log POW) 
(state pH and temperature 

 
 

Hydrolytic stability (DT50)  
Dissociation constant UV/VIS 
absorption (max.)  (if absorption 
> 290 nm state  wavelength) 

 

Photo-stability (DT50)(aqueous, 
sunlight,state pH) 

 

Quantum yield of direct  photo-
transformation in water at 
290 nm 

 

Flammability  
Explosive properties  
Viscosity  
Refractive index  
Acidity  
 Density  

Specific gravity  
Alkalinity  
Bulk density  

Wettability   
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3.3 - IMPURITIES AND LEVEL OF IMPURITIES: 

3.4 - CLASSIFICATION AND PROPOSED LABELING: 

 
 

 
 
4-TYPE OF FORMULATION AND SPECIFICATIONS: 

CONTENTS 
TYPE OF FORMULATION: 

NAME CONTENTS REMARKS 
ACTIVE 

INGREDIENT 
   

INERT 

INGREDIENT 
   

IMPURITIES    

 
5-USES AND RECOMMENDATION: 

TARGET PEST CROP APPLICATION 
RATE 

APPLICATION 
METHOD 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

  

Minimum purity of the active  

substance as manufactured  

(g/kg) 

 

 

Identity of relevant impurities 

 (of toxicological, environmental 

 and/or other significance) the 

active substance as 

manufactured (g/kg) 
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5.1 - REMARKS:  
 
 
 

 

 

5.2-USE RESTRICTIONS: 

 
 
 

 

6-MODE OF ACTION: 

 

7- PHYTOTOXICITY STUDIES: 

 
 

 
8-METHODS OF ANALYSIS 
Analytical methods for analysis 
 of the active substance  
as manufactured. 

 
 

 

 Analytical methods for  
 formulation product. 

 

 Analytical methods for residues   
Food/feed of plant origin   

Soil   

Water   
Air   
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Analytical methods for impurities  

Analytical methods for inert 
ingredient, metabolites and 
adjuvants (if applicable) 

 

9 -RESIDUES 
Metabolism in plants  
Metabolism in livestock  

 

Metabolism in succeeding crops  

 
Stability of residues  

 

Proposed MRLs  
 

Pre-Harvest Interval (PHI):  
 

t 1/2 , t 1/10 , Kd values  
  
10 -TOXICOLOGICAL STUDIES 
10.1 - IMPACT ON HUMAN AND ANIMAL HEALTH 
 

Absorption, distribution, excretion 
and metabolism in mammals 

 
 

Acceptable daily intake 
( ADI)  

 

 

10.2 -ACUTE TOXICITY 
Oral LD50  ( Rat )  
Dermal LD50 ( Rat )  
Inhalation LC50 ( Rat )   
Skin irritation  
Eye irritation  
Skin sensitization  
(test method used and result) 

 

 

10.3 -SHORT TERM TOXICITY 
Target / critical effect  

 

Lowest relevant  ( oral ) NOAEL / 
NOEL 
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Lowest relevant (dermal ) NOAEL 
/ NOEL 

 
 

Lowest relevant (inhalation)  
NOAEL / NOEL 

 
 

10.4 – GENOTOXICITY 
 
 

10.5 - LONG TERM TOXICITY AND CARCINOGENICITY 
 

10.6 - MEDICAL DATA 

 
 
 
 
 

10.7 -OTHER TOXICOLOGICAL STUDIES 
Toxicity of metabolites and 
impurities 

 

Toxicity of additives compounds  

 

10.8 - SUMMARY VALUE STUDY SAFETY FACTOR 
ADI  
AOEL  
ARfD (acute reference dose)  
10.9 - SYMPTOMS: 
EYE:    

SKIN:   

 

Target/ critical   
Carcinogenicity  
Reproductive toxicity  
Neurotoxicity/Delayed neurotoxicity  

Hormonal disruption  
Mutagenicity  



69 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية

 
 

- 55 - 

 

10.10-DERMAL ABSORPTION 

 

10.11 -ACCEPTABLE EXPOSURE SCENARIOS 
 

Method of calculation  
 Operator  
 Workers  
Bystanders   
 

11-FATE AND BEHAVIOUR IN THE ENVIRONMENT 

Route of degradation (aerobic) in 
soil  

 
 
 

Route of degradation in soil 
 - Supplemental studies 

 
 
 

Rate of degradation in soil  
 
 

Soil adsorption/desorption  
 
 

Mobility in soil  
 
 

Route and rate of degradation in 
water (Hydrolysis of active 
substance and relevant 
metabolites (DT50) (state pH and 
temperature) 

 

Fate and behaviour in air  
 

 

12 - EFFECTS ON NON-TARGET SPECIES 
12.1 - EFFECTS ON TERRESTRIAL VERTEBRATES 
Acute toxicity to mammals  

 

Acute toxicity to birds  
 

Dietary toxicity to birds  
 

Reproductive toxicity  to birds  
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12.2-EFFECTS ON HONEYBEES 
Acute oral toxicity  

 
Acute contact toxicity  

 
 
12.3-EFFECTS ON OTHER ARTHROPOD SPECIES 
Laboratory tests  

 

Field or semi-field tests   
 

12.4-EFFECTS ON EARTHWORMS 
Acute toxicity  

 
Reproductive toxicity  

 
 
12.5-EFFECTS ON SOIL MICRO-ORGANISMS 
Nitrogen mineralization  

Carbon mineralization  

12.6-EFFECT ON PARASITES AND 
PREDATORS  

13 - SAFETY DATA 
13.1 - FIRST AID: 

 

13.2 - PRECAUTIONARY STATEMENTS: 
HAZARDS TO HUMAN AND DOMESTIC ANIMALS CAUTION 

If Swallowed  

If in Eyes  
If on Skins  

If Inhaled  

Signs and Symptoms  of Over 
Exposure: 

 
 

Handling Precautions  

ANTIDOTE:  

NOTE TO PHYSICIAN  

REMARKS   
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Personal protective equipment (PPE)  

Mixers ,loaders, and other handlers 
exposed to concentrate must wear 

 

Applicators and other handlers 
exposed to the dilute must wear 

 
 

Mixers ,loaders, applicators and 
other handlers exposed to 
concentrate must wear 

 

Engineering control statements  

  
13.3 - USER SAFETY REQUIREMENTS 

 
 

 
13.4 - USER SAFETY RECOMMENDATIONS 

 
 

 
13.5 - ENVIRONMENTAL HAZARDS 

 
 

 

 
13.6 - DIRECTIONS FOR USE 

 

 
 
 
 
 

 
13.7 - AGRICULTURAL USE REQUIREMENTS  
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14 - STORAGE AND DISPOSAL 
 

 
Pesticide storage 

 
 

Pesticide disposal 

 
 

Container disposal 

15 - WEATHER CONDITIONS 
 Temperature 

 Application timing 

 Wind  

 Relative humidity 

 
16 - SPRAY DRIFT MANAGEMENT 

 
 

Requirements for ground 
applications 

 
 Requirements for aerial applications 

 
 Importance of droplet size 

 
16.1-CONTROLLING DROPLET SIZE 

 Volume 

 Pressure 

 Number orientation 

 Nozzle type 

  Number of nozzles 

 Boom length 

 Application height 

 Swath adjustment 

16.2-WIND 
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16.3-TEMPERATURE AND HUMIDITY 

 
 
 

 
 

16.4-TEMPERATURE INVERSIONS  

 
 
 

 
 

16.5-SENSITIVE AREAS 

 
 

 
 

 

16.6-EMERGENCY RELEASE PROVISIONS 
 
 
 

 
 

16.7-ADJUVANT AND APPLICATION AIDS   

  
 
 

 

16.8-BROADCAST RATE 
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16.9-SPRAY MIXTURE PREPARATION 
 

 
Wet spray application 

 Additional mixing instructions 

 

16.10-SPRAYER CLEANUP 

 
 
 

 

16.11-ATTENTION 

 
 

 

17-CONDITIONS OF SALE AND WARRANTY 
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االسى 
انزغبسٌ

 نهًشكت 

االسى 
 انشبئغ

 انظىسح
 انرتكُض

سلى انزسغُم 
)يف ؽبنخ إػبدح 

 انزمُُى(
 احملظىل

 اِفخ
يؼذل 

 االسزخذاو

يىلف ادلشكت 
يف ادلشعؼُبد 

 انذونُخ

انششكخ 
 احملهُخ

 إَزبط ادلسزؾؼش
 ادلىلف يٍ انزغشَت

EC
 

EPA
 

حمهً
 

 يسزىسد
 أوىل
 صبَُخ
 صبنش

إػبدح رمُُى 
ثذاَخ انسُخ 

 انضبنضخ

إػبدح رمُُى 
ثذاَخ انسُخ 

 انسبدسخ
انششكخ 
ادلُزغخ 

 اخلبو

جملانششكخ 
ا

هض
ح 

ن
 هًسزؾؼش

انششكخ 
ادلُزغخ 
نهًسزؾؼ

 وػُىاَهب ش
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

منىرط سلى )
4) 

انربَبيظ انزغشَجٍ دلىسى )  
    

 
     

) 
)شزىٌ/طُفٍ( 

ش( نهزغشَت نهسُخ
يسزؾؼشاد يجُذاد )ؽششٌ/فطشي/ؽشبئ

 

ص ثششكخ
 خب

 

 رىلُغ يُذوة انششكخ 
 

 رىلُغ يشاعغ انجُبَبد
 

 ربسَخ رمذَى انربَبيظ
 

 رىلُغ يسئىل انزغشَت
 

 إػزًبد انهغُخ
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l يسدد صاحب الشأن التكاليف واملصاريف املقررة للتحليل وللتجريب والدراسات ويلتزم صاحب 

جلنة  عليها  توافق  التي  والدراسات  والتجريب  للتحليل  الالزمة  املبيدات  عينات  بتقدمى  الشأن 

مبيدات اآلفات الزراعية بدون مقابل وبالكميات التي حتددها اللجنة، ويتقدم بطلب لإلفراج عن 

عينات التجريب وموادها القياسية والشوائب الرئيسة إلى أمني اللجنة أو من ينوب عنه.

l يتم الترخيص باإلفراج اجلمركي عن عينات التحليل والتجريب والدراسات التي ترد من اخلارج بدون 

قيمة طبقاً للنموذج رقم )5( بناًء على موافقة من أمني اللجنة أو من ينوب عنه )مادة11 من القرار 

الوزاري 1018 لسنه 2013(.

معتمدة  مصادر  من  تصاحبها  قد  التي  الرئيسة  والشوائب  الفعالة  املادة  عينات  تقدمى  يتم   l

الستخدامها كمواد قياسية الي املعمل املركزي للمبيدات بناًء على طلب أصحاب الشأن.

املعمل  أو  املعهد  في  التجريب  مسئول  إلي  والتحليل  بالتجريب  اخلاصة  العينات  تسليم  يتم   l

اخملتص الذي يتأكد من صحة البيانات على العبوات وتاريخ اإلنتاج وسداد تكاليف التجريب طبقاً 

للجدول الزمني التالي الذي أقرته جلنة مبيدات اآلفات الزراعية لكل معهد أو معمل مختص.

ال�سيفيال�ستوياملو�سم

أخر موعد لتسليم برامج التجريب 

من الشركات ألمانة اللجنة

6/30حشرات

أمراض 

وحشائش

7 /3112 /15

استالم العينات من الشركات 

للتجريب والتحليل 

من 7/1 إلى 8/31حشرات

أمراض 

وحشائش

من 1/ 8

إلى 31/ 8

من 16/ 12

إلى 15/ 1

15/ 302/ 9آخر موعد لتسليم العينات للمحطات

آخر موعد الستالم النتائج من احملطات 

15/ 3010/ 5أمراض وحشرات

حشائش
6 /1510 /15

حشائش )البساتني واخلضر(:12/1

إلى  املعاهد  من  والتوصيات  النتائج  لوصول  موعد  آخر 

األمانة العامة للجنة 

7 /111 /15

حشائش )البساتني واخلضر(: 1/1

البحثية  اجلهة  أو  للمبيدات  املركزي  املعمل  إلى  تسليمها  يتم  الدراسات  عينات  حالة  في  أما 

الطالبة لها.
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طلب بالإفراج عن مادة قيا�سية/عينات للتجريب )م�ستح�سر/ خام( بدون قيمة

ال�سيد الأ�ستاذ الدكتور/ اأمني جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

حتية طيبة وبعد ،،،

أرجو التفضل باتخاذ الالزم نحو اإلفراج عن املادة القياسية/عينات للتجريب )مستحضر/خام( بدون 

قيمة من جمرك ....................... طبقاً للمادة 11 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 وبياناتها كالتالي:

الكميةال�سم ال�سائعا�سم املادةم

ا�سم ال�سركة الوارد منها العينة:                                             عن طريق �سركة:

علي الطائرة      /       /         :

بولي�سة �سحن رقم:                                                                        بتاريخ:

فاتورة رقم:                                                                                     بتاريخ:

الغر�ض من اإ�سترياد املادة القيا�سية / العينة:

ا�سم اجلهة) املعهد/ املعمل  املخت�ض( املوجه اإليها املادة القيا�سية / العينة:

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،   

املرفقات:

- موافقة املعهد/ املعمل اخملتص:

- صورة البرنامج التجريبي ساري*

- صورة الفاتورة موضحاً بها الكميات وأسماء املركبات والشركة الوارد منها العينة*

- صورة بوليصة الشحن*

وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام ،،،

حتريرًا يف: 

اإ�سم وتوقيع الطالب خامت �ساحب ال�ساأن 

* جميع الصور املقدمة من الشركة تعتمد بتوقيع صاحب الشأن وخامت الشركة
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مسلسل رقم )...../.....(   

نموذج رقم )5(
 ترخىص باإلفراج عن عىنة قىاسىة/عىنات للتجريب أو خام بدون قىمة

السىد مدير: ................. 
حتىة طىبة وبعد ،،،

  بناء على الطلب املقدم من شركة: ......  

  وتفويض جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بجلستها رقم )2012/1( بتاريخ 2012/1/5 لألستاذ الدكتور/

أمني اللجنة أو من ينوب عنه في حتديد كميات العينات التي يفرج عنها بدون قيمة الالزمة لتحليل 

القرار  )11( من  واملادة رقم  الزراعة رقم 53 لسنة 1966  للمادة 81 من قانون  املبيد وتنفيذاً  وجتريب 

التالية إلجراء التجارب والتحاليل وبياناتها  الوزاري رقم )1018( لسنة 2013 باإلفراج عن العينات 

كالتالي:

الكميةال�سم ال�سائعا�سم املادةم

الوارد من رشكة: ……………………
إىل: ……………… …………  عن طريق رشكة: ………………  

عىل الطائرة: ………………
بولىصة شحن رقم:    ………………  بتاريخ: …/…/……
فاتورة رقم:  ……………………  بتاريخ: …/…/……

   نفيد سيادتكم بأن جلنة مبيدات اآلفات الزراعية ليس لديها مانع من اإلفراج عن هذه العينات 

بدون قيمة.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

حتريرا يف: …/…/……                                أمني 
                                                                                   جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة

جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)
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l يقوم مسئول التجريب بكل معهد أو معمل بعد التأكد من سداد الشركات لتكاليف التجريب 

املركزي  املعمل  إلى  وإرسالهما  باملبيد  اخلاصة  العينات  من  نسختني  على  بالتوقيع  والتحليل 

الشوائب  ونسب  والكيميائية  الطبيعية  للمواصفات  العينة  مطابقة  من  للتأكد  للمبيدات 

الرئيسة- إن وجدت- وفي حالة عدم املطابقة يقوم املعمل بتحليل العينة األخرى بعد تقدمى صاحب 

الشأن تظلم وسداد تكاليف التحليل للعينة الثانية املوجودة لدى املعمل للتأكد من املطابقة أو 

عدم املطابقة، ويؤخذ تعهد على صاحب الشأن أن التجريب يتم حتت مسئوليته في حالة تأخر 

نتيجة التحليل لدى املعمل املركزي للمبيدات.

l في حالة مطابقة العينات املقدمة للتجريب للمواصفات الكيميائية والطبيعية، يقوم مسئول 

التجريب بإرسال العينات إلى احملطات البحثية املكلفة من جلنة مبيدات اآلفات الزراعية )معاهد 

ومعامل مركزية وجامعات( لتجريبها على اآلفة أو اآلفات املستهدفة وحسب البروتوكول الصادر 

عن جلنة مبيدات اآلفات الزراعية.

محطات  على  التوزيع  قبل  والطبيعية  الكيميائية  للمواصفات  املبيد  مطابقة  عدم  حالة  في   l

اخلاصة  بالتكاليف  ويحتفظ  املوسم،  هذا  التجريب  في  الشأن  صاحب  حق  يسقط  التجريب 

بالتجريب بعد خصم املصاريف اإلدارية أما في حالة عدم اجتياز التجريب أو عدم مطابقة العينة 

التي مت توزيعها على احملطات يسقط حق صاحب الشأن في التكاليف ويعاد التجريب في املوسم 

التالي بتكلفة جديدة وفي نفس مستوى التجريب.

l يجرب املبيد لعدد من املواسم الزراعية التي حتددها مواد القرار الوزاري املنظم إلدارة واستخدام 

زراعيني  املادة موسمني  13 حيث حتدد  مادته  في   2013 لسنة   1018 رقم  الزراعية  اآلفات  مبيدات 

متماثلني ومتتاليني جلميع املبيدات، على أن يكون املوسم الثاني توسعي للمبيدات التي تتطلب 

هذا النوع من التجريب، ومىكن استثناء شرط تتالي مواسم التجريب ألسباب تراها اللجنة، أما 

اجلاذبات فتجرب موسم زراعي واحد.

باملطابقة  حتليل  شهادة  التجريب  مراحل  من  مرحلة  كل  عن  للمبيدات  املركزي  املعمل  يصدر   l

إن  املصاحبة-  الشوائب  ونسب  )منوذج6(  والكيميائية  الطبيعية  للمواصفات  املطابقة  عدم  أو 

ل  يُسجَّ التي  الفنية  املواصفات  بصمة  مبثابة  الشهادة  هذه  وتعتبر  جـ(  ب،  أ،   7 )منوذج  وجدت- 

عليها املبيد.
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وزارة الزراعة وإستصالح األراضي

مركز البحوث الزراعية

املعمل املركزي للمبيدات

Ministry of Agriculture & Land

Reclamation

Agricultural Research Center

Central Agric. Pesticides Laboratory

نموذج رقم )6(
 شهادة حتلىل مبىد  آفات زراعىة

بغرض التجريب
رقم املعمل   -   20    

ا�سم املبيد:                                                                  تركيز املادة الفعالة  : 

ال�سم ال�سائع:                                                               �سورة امل�ستح�سر التجاري : 

ال�سركة املحلية:                                                          تاريخ ال�ستالم  : 

ال�سركة املنتجة :  

نتيجة التحليل

املوا�سفات الكيميائية:

املوا�سفات الطبيعية :

القـــــــرار

العينة )مطابقة للموا�سفات/ غري مطابقة للموا�سفات( املدونة على العبوة اأو الربنامج التجريبى

ا�سم الكيميائي:                                                                        التوقيع :

طريقة التحليل:

اأ�سم املراجع :                        التوقيع :

اأ�سم املراجع :                        التوقيع :

حتريرا فى: ../../......                              رئي�ض ق�سم بحوث حتليل املبيدات

             

- أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية
- أصل لصاحب الشأن                                   

- أصل للمكتب الفني                         يعتمد
                                                                    مدير املعمل املركزي للمبيدات

                  

ا�سم املادة الفعالة

التركيز %

املتوسطمكرر3مكرر2مكرر1
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وزارة الزراعة وإستصالح األراضي

مركز البحوث الزراعية

املعمل املركزي للمبيدات

Ministry of Agriculture & Land

Reclamation

Agricultural Research Center

Central Agric. Pesticides Laboratory

نموذج رقم )7-أ(
جهاز الغـاز كروماتوجراىف / وحدة مطىاف الكتلة

Gas Chromatography / Mass Spectrometer )GC/ MS(  
املواصفات الكىمىائىة ملبىد : )      (

رقم املعمل  -       20

حتريرا يف: ../../......                                      رئىس قسم بحوث حتلىل املبىدات

- أصل للجنة املبيدات                  

- أصل للمكتب الفني                                          يعتمد000

- أصل لصاحب الشأن                            مدير املعمل املركزي للمبىدات

1- بىانات املبىد
صورة املستحرض التجاري :  اسم املبىد   :        

 االسم الشائع:  
تركىز املادة الفعالة : 

الرشكة املحلىة :                                                                تاريخ االستالم : 
الرشكة املنتجة : 

              
اسم الكىمىائي :                                              التوقىع :                                              الوظىفة : 

Found %Retention TimeMain CompoundsNo

1

2

3
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وزارة الزراعة وإستصالح األراضي

مركز البحوث الزراعية

املعمل املركزي للمبيدات

Ministry of Agriculture & Land

Reclamation

Agricultural Research Center

Central Agric. Pesticides Laboratory

نموذج رقم )7-ب(
املواصفات الكىمىـائىة ملبىـد )                     (
Infra-Red أ-جهاز األشعة حتت احلـمراء

رقم املعمل  -       20 

2- بىانات املبىد
اسم املبىد:                                                                    تركىز املادة الفعالة  :                                       

االسم الشائع:                                                               صورة املستحرض التجاري : 
الرشكة املحلىة:                                                        تاريخ االستالم  :   

الرشكة املنتجة :
اسم الكىمىائي :                                  التوقىع :                                   الوظىفة : 

Other PeaksFingerprint regionNo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

حتريرا يف: ....../......../..............                                                                رئىس قسم بحوث حتلىل املبىدات
- أصل للجنة املبيدات 

يعتمد .. - أصل لصاحب الشأن         

- أصل للمكتب الفني                                                         مدير املعمل املركزي للمبىدات
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وزارة الزراعة وإستصالح األراضي

مركز البحوث الزراعية

املعمل املركزي للمبيدات

Ministry of Agriculture & Land

Reclamation

Agricultural Research Center

Central Agric. Pesticides Laboratory

نموذج رقم )7-ج(
تقدير الشوائب ملبىد ).................(

رقم املعمل   -      20    
      

بىانات املبىد

اسم املبىد:                                                        تركىز املادة الفعالة: 

االسم الشائع:                                                     صورة املستحرض التجاري: 

الرشكة املحلىة:                                                تاريخ االستالم  : 

الرشكة املنتجة:  

إسم الكىمىائى:                            التوقىع:                              الوظىفة:

ConcentrationImpurity

FOUND
(mg/Kg)

FAO (Max)
(mg/Kg)

حتريرا يف: ....../......../..............                                                                رئىس قسم بحوث حتلىل املبىدات
- أصل للجنة املبيدات 

يعتمد .. - أصل لصاحب الشأن         

- أصل للمكتب الفني                                                         مدير املعمل املركزي للمبىدات
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l بعد انتهاء التجريب ترسل نتائج احملطات البحثية اخملتلفة إلى مسئول التجريب بكل 

الرأي  إلبداء  اخملتص  املعمل  أو  املعهد  مجلس  على  لعرضها  مختص  معمل  أو  معهد 

العتماد  الرئيسة  واللجنة  احليوي  التقييم  جلنة  على  للعرض  اجللسة  محضر  وإرسال 

نتيجة التجريب أو إلغائها وإتخاذ اإلجراءات فى حالة عدم االلتزام بالبروتوكول املعتمد 

من اللجنة من خالل تقارير مسئول التجريب وجلان متابعة املشاريع باملعاهد واملعامل 

اخملتصة. 

l طبقاً للمادة 14 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 في حالة اجتياز املبيد ملراحل التجريب 

مبستويات الفعالية املقررة توافق جلنة مبيدات اآلفات الزراعية على إصدار شهادة إجتياز 

اللجنة  تاريخ موافقة  القصوى ثالث سنوات من  احليوي مدة سريانها  التقييم  إختبار 

على نتيجة االختبار أو تاريخ انتهاء شهادة التسجيل أيهما أقرب وذلك من نسختني 

حتتفظ اللجنة بإحداهما وتسلم األخرى لصاحب الشأن )منوذج 8(.

رابعًا:محتويات امللف الكامل للمبيد املراد تسجيله
l طبقاً للمادة 12 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 »يلتزم صاحب الشأن بتقدمى امللف 

املراد تسجيله طبقاً  باملبيد  الفنية اخلاصة  والدراسات  والبيانات  الكامل للمستندات 

للنموذج رقم )9( في حالة املبيد اخلام، والنموذج رقم )10( في حال املبيد املستحضر«.
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طلب احلصول عىل شهادة إجتىاز إختبار التقىىم احلىوي

السىد األستاذ الدكتور/ أمني جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة
حتىة طىبة وبعد ،،،،،،،،،،،،    

إجتياز  إصدار شهادة  املوافقة على  الرجاء   2013 الوزاري 1018 لسنة  القرار  14 من  للمادة  تنفيذاً 

إختبار التقييم احليوي طبقاً للبيانات التالية:

إسم الرشكة املحلىة:     إسم الرشكة املنتجة:

اإلسم التجاري للمبىد والرتكىز 
والصورة املجهزة

معدل اإلستخداماآلفةاملحصولاإلسم الشائع للمبىد

وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام ،،،

خاتم صاحب الشأن                                                  إسم الطالب وتوقىعه
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 (9منىرط سلى )

 ادلسزُذاد ادلطهىثخ دلهف رسغُم يجُذ  خبو

العربية  مصر في جميورية الخام خطاب من الشركة المنتجة لتفويض الشركة المحمية لتسجيل المبيد -1
 موضحا ال رض من التسجيل.)أصل موثق(.

المبيد الخام في بمد المنشأ صادرة من الجية الرسمية المسئولة  وتداول أحد مستحضراتشيادة تسجيل  -2
 عن التسجيل.)أصل موثق(.

 الخام. المبيد جودة لضمان العربية مصر جميورية في المحمية الشركة إلى المنتجة الشركة من شيادة -3
 )أصل(. 

 معتمدة.)أصل(. معامل من المئوية ونسبيا لو الخام والشوائب المصاحبة المبيد لمكونات تحميل شيادة -4

شيادة المواصفات الفنية لتحميل المبيد الخام والشوائب الرئيسة المصاحبة لو صادرة من المعمل  -5
 المركزي لممبيدات عند تسجيل الخام أو تجديد تسجيمو.

 الممف األولي لمبيانات الفنية لممبيد الخام طبقا لمنموذج المعد من قبل لجنة مبيدات اآلفات الزراعية.  -6
من المعمل المركزي لممبيدات في حالة  معتمدة عالميًا أو دراسات السمية الحادة لممبيد الخام من معامل -7

 المنتج المحمي أو في حالة عدم قبول المجنة لمدراسات المقدمة.

سات السمية المزمنة لممبيد الخام من معامل معتمدة عالميا أو من المعمل المركزي لممبيدات إذا درا -8
 توفرت لديو إمكانية إجراء الدراسات.

وفي حالة عدم وجودىا  AOACأو  CIPAC ـطريقة تحميل المبيد الخام من جية معتمدة عالميًا مثل ال -9
 يرجع لطريقة الشركة.

 ئيسة المصاحبة لممبيد الخام مع ذكر المراجع العالمية المعتمدة.طريقة تحميل الشوائب الر  -12

ووكالة حماية البيئة  (EC)موقف المادة الفعالة لممبيد الخام من التسجيل في المفوضية األوروبية  .11
 والمنظمات والييئات الدولية ذات الصمة. (EPA)األمريكية 

 شروط التداول والتخزين اآلمن لممبيد الخام. .12

 أي مستندات أخرى ترى المجنة ضرورة تقديميا. .13

 مجهىسَخ يظش انؼشثُخ
 وصاسح انضساػخ واسزظالػ األساػٍ

 جلُخ يجُذاد اِفبد انضساػُخ 

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

نموذج رقم )9(
املستندات املطلوبة مللف تسجىل مبىد  خام

1- خطاب من الشركة املنتجة لتفويض الشركة احمللية لتسجيل املبيد اخلام في جمهورية مصر 

العربية موضحا الغرض من التسجيل.)أصل موثق(.

2- شهادة تسجيل وتداول أحد مستحضرات املبيد اخلام في بلد املنشأ صادرة من اجلهة الرسمية 

املسئولة عن التسجيل.)أصل موثق(.

3- شهادة من الشركة املنتجة إلى الشركة احمللية في جمهورية مصر العربية لضمان جودة املبيد 

اخلام. )أصل(. 

4- شهادة حتليل ملكونات املبيد اخلام والشوائب املصاحبة له ونسبها املئوية من معامل معتمدة.

)أصل(.

5- شهادة املواصفات الفنية لتحليل املبيد اخلام والشوائب الرئيسة املصاحبة له صادرة من املعمل 

املركزي للمبيدات عند تسجيل اخلام أو جتديد تسجيله.

اآلفات  مبيدات  جلنة  قبل  من  املعد  للنموذج  طبقا  اخلام  للمبيد  الفنية  للبيانات  األولي  امللف   -6

الزراعية. 

7- دراسات السمية احلادة للمبيد اخلام من معامل معتمدة عاملياً أو من املعمل املركزي للمبيدات في 

حالة املنتج احمللي أو في حالة عدم قبول اللجنة للدراسات املقدمة.

8- دراسات السمية املزمنة للمبيد اخلام من معامل معتمدة عامليا أو من املعمل املركزي للمبيدات 

إذا توفرت لديه إمكانية إجراء الدراسات.

9- طريقة حتليل املبيد اخلام من جهة معتمدة عاملياً مثل الـ CIPAC أو AOAC وفي حالة عدم وجودها 

يرجع لطريقة الشركة.

10- طريقة حتليل الشوائب الرئيسة املصاحبة للمبيد اخلام مع ذكر املراجع العاملية املعتمدة.

حماية  ووكالة   )EC( األوروبية  املفوضية  في  التسجيل  من  اخلام  للمبيد  الفعالة  املادة  موقف   .11

البيئة األمريكية )EPA( واملنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

12. شروط التداول والتخزين اآلمن للمبيد اخلام.

13. أي مستندات أخرى ترى اللجنة ضرورة تقدمىها.
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 يسزؾؼش

 
 
 
 

 

 (12منىرط سلى )
 ادلسزُذاد ادلطهىثخ دلهف رسغُم يجُذ 

 

 

المستورد  المبيد تسجيل وبيع مستحضرفي لشركة المحمية تفويض امن الشركة المنتجة لممبيد ل خطاب -1
 )أصل موثق(. .في جميورية مصر العربية

الجية الرسمية المسئولة عن المبيد المستورد في بمد المنشأ صادرة عن  شيادة تسجيل وتداول مستحضر -2
 تسجيمو في ىذا البمد. )أصل موثق(.

المئوية من معامل  ضافية والشوائب المصاحبة ونسبياالمبيد وأسماء المواد ا لمكونات شيادة تحميل  -3
 .. )أصل(معتمدة، مع تحديد مصادر ىذه المواد لممستحضر المحمي

 .يث الخواص الطبيعية والكيميائية. )أصل(شيادة ضمان جودة المستحضر من الشركة المنتجة من ح -4

 .)أصل( .لممبيــد ةـة المنتجـشيادة ضمان جودة عبوات المبيد طبقا لممواصفات القياسية من الشرك -5

 البطاقة ا ستد لية لممستحضر المستورد في بمد المنشأ. )أصل(. -6

 الزراعية. اآلفاتلمبيانات الفنية لممبيد طبقا لمنموذج المعد من قبل لجنة مبيدات  األوليالممف  -7
في حالة  المركزي لممبيدات المعمل من أو الحادة لممستحضر من معامل معتمدة عالمياً  السمية دراسات -8

 المنتج المحمي.
المعمل  أو من المستورد لمبيدا في حالة المزمنة لممادة الفعالة من معامل معتمدة عالمياً  السمية دراسات -9

 المركزي لممبيدات إذا توفرت لديو إمكانية إجراء الدراسات.

في حالة  المعمل المركزي لممبيداتأو  دراسات السمية البيئية لممستحضر من معامل معتمدة عالمياً  -12
 المنتج المحمي.

وفي حالة عدم وجودىا يرجع  AOACأو CIPAC ـطريقة تحميل المبيد من جية معتمدة عالميا مثل ال -11
 لطريقة الشركة. 

 طريقة تحميل الشوائب الرئيسة المصاحبة لممبيد بالتفصيل مع ذكر المراجع العالمية المعتمدة.  -12

  

 مجهىسَخ يظش انؼشثُخ
 وصاسح انضساػخ واسزظالػ األساػٍ

 جلُخ يجُذاد اِفبد انضساػُخ 

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

نموذج رقم )10(
 املستندات املطلوبة مللف تسجىل مبىد مستحرض

املبيد  مستحضر  وبيع  تسجيل  في  احمللية  الشركة  لتفويض  للمبيد  املنتجة  الشركة  من  خطاب   -1
املستورد في جمهورية مصر العربية. )أصل موثق(.

2- شهادة تسجيل وتداول مستحضر املبيد املستورد في بلد املنشأ صادرة عن اجلهة الرسمية املسئولة 
عن تسجيله في هذا البلد. )أصل موثق(.

3- شهادة حتليل ملكونات املبيد وأسماء املواد اإلضافية والشوائب املصاحبة ونسبها املئوية من معامل 
معتمدة، مع حتديد مصادر هذه املواد للمستحضر احمللي. )أصل(.

4- شهادة ضمان جودة املستحضر من الشركة املنتجة من حيث اخلواص الطبيعية والكيميائية. )أصل(.

5- شهادة ضمان جودة عبوات املبيد طبقا للمواصفات القياسية من الشركـة املنتجـة للمبيــد. )أصل(.
6- البطاقة االستداللية للمستحضر املستورد في بلد املنشأ. )أصل(.

7- امللف األولي للبيانات الفنية للمبيد طبقا للنموذج املعد من قبل جلنة مبيدات اآلفات الزراعية.
8- دراسات السمية احلادة للمستحضر من معامل معتمدة عاملياً أو من املعمل املركزي للمبيدات في حالة 

املنتج احمللي.
من  أو  املستورد  املبيد  في حالة  عاملياً  الفعالة من معامل معتمدة  للمادة  املزمنة  السمية  دراسات   -9

املعمل املركزي للمبيدات إذا توفرت لديه إمكانية إجراء الدراسات.
للمبيدات في حالة  املركزي  املعمل  أو  البيئية للمستحضر من معامل معتمدة عاملياً  السمية  دراسات   -10

املنتج احمللي.
11- طريقة حتليل املبيد من جهة معتمدة عامليا مثل الـ CIPAC أوAOAC وفي حالة عدم وجودها يرجع 

لطريقة الشركة. 
12- طريقة حتليل الشوائب الرئيسة املصاحبة للمبيد بالتفصيل مع ذكر املراجع العاملية املعتمدة. 

حماية  ووكالة   )EC( األوروبية  املفوضية  في  وتصنيفه  التسجيل  من  للمبيد  الفعالة  املادة  موقف   -13
البيئة األمريكية )EPA( واملنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

أو  )CODEX( واملفوضية األوروبية  الغذاء  )MRL( املقترح من هيئة دستور  14- احلد األقصى ملتبقي املبيد 
.)EPA( احلدود املسموحة له بوكالة حماية البيئة األمريكية

15- فترة ما قبل احلصاد للمستحضر معتمدة من املعمل املركزي للمبيدات بناًء على تقييمه لدراسات 
حقلية حتت الظروف احمللية.

املصاحبة  الرئيسة  والشوائب  املبيد  لتحليل  والكيميائية(  )الطبيعية  الفنية  املواصفات  شهادة   -16
صادرة من املعمل املركزي للمبيدات عند تسجيل املبيد.

17- شهادة حتليل مستحضر املبيد صادرة من املعمل املركزي للمبيدات عن كل سنة من سنوات التجريب أو عند إعادة تقييمه.
18- إيصال تسليم عينات التجريب للمعهد أو املعمل البحثي وما يثبت سداد تكاليف التجريب.

19- شروط التداول والتخزين اآلمن ملستحضر املبيد.
20- شهادة اجتياز اختبار التقييم احليوي اخلاصة باملبيد على اآلفة املستهدفة.

21- أي مستندات أخرى ترى اللجنة ضرورة تقدمىها.
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رشفك دبهف رسغُم ادلجُذانجُبَبد انفُُخ انزٍ   
 

 ثُبَبد ادلبدح انفؼبنخ -1
Common name (ISO)  ا سم الشائع لممبيد المسجل في منظمة (ISO) 
Trade name                       ا سم التجاري 
Chemical Abstracts Service 
Registry Number   رقم تسجيل المادة الفعالة فيCAS 
Chemical name (IUPAC)  ا سم الكيميائي لممادة الفعالة لممبيد في `(IUPAC) 
Chemical formula (structure)  التركيب الكيميائي لممادة الفعالة 
Empirical formula   التركيب الييكمي لممادة الفعالة 
Molecular formula  الرمز الجزيئي 
Molecular weight    الوزن الجزيئي لممبيد 
Code no.   الكودي المسجل عميو المركب في بمد المنشأالرقم 
Chemical Class   التصنيف الكيميائي لممركب طبقًا لممجموعة الكيمائية التي

 يندرج تحتيا المبيد
  Applicant Information ثُبَبد طبنت انزسغُم -2

Applicant name  أسم طالب التسجيل بالم ة العربية وا نجميزية 
Address   التسجيل داخل أو خارج جميورية مصر عنوان طالب

 العربية
Phone/Fax no.  :رقم التميفون/الفاكس 
E.mail.  البريد ا لكتروني 
Nationality  :جنسية طالب التسجيل 
Letter of authorization to approach 
supplier   خطاب تفويض من ممثل الشركة أو المكتب العممي

 اآلفات الزراعيةالمفوض لمتعامل مع لجنة مبيدات 
 وفي حالة ت يير أي من ىذه البيانات تخطر بذلك لجنة مبيدات اآلفات الزراعية

 بً انجُبَبد انزفظُهُخ نهًظُغ يف ؽبنخ انزظُُغ أو انزغهُض أو إػبدح انزؼجئخ حمهُ
  سم المصنعأ 
  رقم الترخيص 
  بداية الترخيص 
  نياية الترخيص 
  عنوان المصنع 
Phone/Fax no.  :رقم التميفون/الفاكس 
E.mail.  البريد ا لكتروني 

 وفي حالة ت يير أي من ىذه البيانات تخطر بذلك لجنة مبيدات اآلفات الزراعية
 End-Use Product  ثُبَبد ادلُزظ انُهبئٍ -3

Identification  تعريف المنتج النيائي  
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Distinguishing name.  إسم المستحضر 
Formulation type.  صورة المستحضر النيائي 
Active consituent (s) and 
concentration  إسم أو أسماء المواد الفعالة وتركيزىا 

 Chemical and physical properties:  اخلىاص انكًُُبئُخ وانطجُؼُخ نهًُزظ انُهبئٍ -4
Colour  المون 
Odour  الرائحة 
Bulk density   الصمبة(الكثافة الكمية )بالنسبة لممواد 
Density / Specific gravity  الكثافة والكثافة النوعية لمسوائل 
Viscosity  المزوجة في حالة السوائل 
Vapor pressure  الض ط البخاري 
Volatility  التطاير 
Flash point  درجة الوميض 
Corrosive hazard  درجة إحداث التآكل 

 Formulation stability صجبد ادلسزؾؼش -5
Containers  نوع العبوة المستخدمة طبقًا لممواصفات القياسية 
Formulation      صورة المستحضر 
Storage conditions  ظروف التخزين 
Shelf-life  فترة صالحية التخزين 
Analytical method and data     طرق التحميل المستخدمة والنتائج 

 ادلسزؾؼش( -اخلبو  -)ادلبدح انفؼبنخاخلىاص انكًُُبئُخ وانطجُؼُخ نهًجُذ  -6
Chemical and Physical Properties of Pure active constituents, Technical grade and 
Manufacturing concentrates 

 درجة النقاوة Purity 

 المون Color 

 الرائحة Odor 

  الصورة الطبيعية Physical state 

 )نقط ا نصيار )المواد الصمبة Melting point or range (solid) 

 درجة التكثيف في حالو المادة ال ازية Condensation point (gases) 

 نقطة ال ميان في حالة المادة السائمة Boiling point (liquids) 

 معامل التوزيع بين الماء وا وكتانول Octanol/water partition coefficient 

 الض ط البخاري Vapour pressure 

 معامل ا نكسار في السوائل Refractive index 

  طيف التوزيع في أشعةX لممواد غير العضوية X-ray diffraction spectrum 
(inorganics) 
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 طيف توزيع لألشعة الفوق بنفسجية والطيف المرئي UV/visible spectrum 

 طيف توزيع لألشعة تحت الحمراء IR spectrum 

 مطياف الكتمة Mass spectrum 

 الرنين الم ناطيسي NMR spectrum 

 الذوبان في الماء Solubility in water 

 الذوبان في المذيبات العضوية Solubility in organic solvent 

 الكثافة والكثافة النوعية Density / specific gravity 

 درجة التحمل المائي Hydrolysis  

 درجة التحمل الضوئي Photolysis 

 )المزوجة )لمسوائل Viscosity (liquids) 

  الثبات لألكسدة في اليواء Oxidation stability 

 الثبات الحراري Thermal stability 

 ثابت التفكك Dissociation constant 

 Formulation ثُبَبد ادلسزؾؼش -7
 نوع المستحضرType of formulation 
  في المستحضر النيائيالمحتوي مركب واحد أو أكثرContent 

 التركيز أو التركيزاتConcentration 

بيانـات الحجـم وشـكل وتركيـب وتبطـين    Packaging of end-use products انزؼجئخ نهًُزظ انُهبئٍ -8
 العبوة المناسبة المستخدمة لتعبئة المنتج النيائي.

  ًد يجُذاد اِفبد انضساػُخ( ورنك طجمب نربرىكىل اخزجبس وكفبءح ػجىا يطبثمخ يىاطفبد  انؼجىح طجمب
 .نؼجىاد ادلُزظ انُهبئٍ 2213نسُخ  1218يٍ انمشاس  18نهًبدح 

Details of the size, shape, construction and lining of suitable containers which might be used 
for the end-use products should be supplied. 
The integrity of the container should not be impaired by the end-use product, i.e.the 
absencee of corrosive action should be shown. 

 Use  اإلسزخذاو -9
 .نوع اآلفة أو اآلفات المستخدمة لمكافحتيا المستحضرTarget pest (s) 
 .المحصولCrop   

 .معدل ا ستخدامRate of application 

  ا ستخدام.عدد مراتNumber of application 

 .الموسم المستخدم فيو المستحضر Season of application 
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  Methods of Analysis (in details)  طشق ربهُم ادلبدح انفؼبنخ وانشىائت انشئُسخ -12
To determine the amount of active ingredients and main impurities. 

 :Metabolic and Toxicokinetic studies  ػٍ األَغ وانذساسبد انزىكسُكىكُُك ثُبَبد  -11
- Metabolism in target plants. 
- Metabolism and toxicakinetics in laboratory animals. 
- Metabolism database. 

     Toxicology يؼهىيبد ػٍ مسُخ ادلجُذ -12

 Certified or Accreditedالخصوص مـن معامـل معتمـدة عالميـاً ذا ويراعي أن تكون الدراسات المقدمة بي

Laboratories .ويقدم ما يثبت ذلك وعمي أن تكون الدراسات حديثة بقدر ا مكان 
Acute toxicity studies  
- Studies on the end product. 
- Studies on the active ingredient 

Short-term repeat dose studies 
Sub-chronic toxicity studies 

Long-term toxicity studies 
 chronic toxicity studies 
 oncogenicity studies 
 chronic toxicity/oncongenicity studies 
 Endocrine toxicity 

Reproduction studies 
Delayed Neurotoxicity Studies 
Developmental studies 

 embryotoxicity and fetotoxicity 
 development anomalies and abnormalities 
 altered growth 

Genotoxicity studies 
Additional studies 

 Toxicity of metabolites and impurities 
 Other adverse effects 
 Toxicity of mixtures 

Human toxicological data 
No-Observable-Effect Level (NOEL) 
Acceptable daily intake 
First aid and safety directions 

 Residuesيؼهىيبد ػٍ يزجمُبد ادلجُذ         -13
Summary of residues studies 
Residues database form 
 
Crop residues 

 crops for human consumption 
 crops used as livestock feed 
 other crops 

livestock, poultry, egg and, milk residues 
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 for direct application 
 from feeding of treated crops (animal transfer data) 

Analytical Residue methods (in details) 
Fate of residues during storage, processing and cooking 
Preharvest Interval (PHI) 
Maximum residue limits 

 Producing country 
 Other countries 
 Codex 
 Applicant’s proposed

 
 Occupational Health and Safety                                           ثُبَبد ػٍ طؾخ وساليخ انؼبيهني -14

Occupation exposure data 
 Nature of work done 
 Prevention of work exposure 

Health conditions contraindicating use of product 
Occupational health monitoring 

 Atmospheric monitoring 
 Biological monitoring 

Information provision 
 Label information (if relevant) 
 Material Safety Data Sheets 
 Education and training 

Environmental Chemistry & Fate                     دساسبد ػٍ كًُُبء انجُئخ ويظري ادلجُذ -15
Assessment of extent of and potential for environmental exposure 

(a) Amount of chemical to be used 
(b) Manufacturing plant (end-use product/active constituent). 
(c) Formulating plant (end-use product) 
(d) Product disposal. 
(e) Accidental release 

Physiochemical degradation 
(a) Hydrolysis 
(b) Photo-degradation (aqueous, soil). 

Biodegradation 
(a) Soils (aerobic, anaerobic). 
(b) Water 

Mobility 
(a) Potential for transport. 
(b) Volatility 
(c) Adsorption / desorption. 
(d) Leaching potential 

Field dissipation 
(a) soils 
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(b) water 
(c) plants 

Accumulation / Metabolism 
(a) Bioaccumulation in fish / aquatic organisms 
(b) Accumulation potential in soils. 
(c) Other (eg birds, earthworms  

Modeling studies 
Applicant’s proposed directions for storage and disposal 

 Environmental Toxicology  دساسبد انسًُخ انجُئُخ نهًجُذ -16
Birds, mammals and other vertebrates (wild) 

(a) Acute 
(b) Short-term 
(c) Special studies-chronic, reproduction, simulated or actual field testing, etc. 

Aquatic organisms (freshwater and marine) 
(a) Acute 
(b) Short-term 
(c) Special studies-chronic, early life-stage, simulated or actual field testing, etc. 

Non-target invertebrates (terrestrial) 
1- Predators 
2- Parasites 
3- Bees 
4- Earthworms 
5- Soil micro-organisms 
6- Other 
Non-target native vegetation 

(a) Results from laboratory tests 
(b) Observations from field trials / efficacy tests 

Assessment of environmental hazard 
Proposed environmental protection statement 

 دساسبد ػٍ كفبءح ادلشكت دلكبفؾخ اِفخ ادلؼُُخ وأيبَخ يف االسزخذاو ػهٍ احملظىل ادلسزهذف -17
Efficacy in pest Control and safety to target plants  
Efficacy studies  
Phytotoxicity studies  

 Target crops non-target animals 
 Not - target crops 
 Non - target animals 

عداد تقرير  بعد إستكمال ممف المبيد يعرض عمى أثنين من المحكمين المتخصصين لفحص الممف وا 
كل عمى حدة وفى حالة تعارض رأييما يعرض الممف عمى محكم ثالث وتؤخذ الموافقة باألغمبية وتعرض 

مين عمى لجنة مبيدات اآلفات الزراعية وفى حالة الموافقة عمى التسجيل تصدر شيادة توصية المحك
 تسجيل المبيد من ثالث نسخ:

 أمانة المجنة. فينسخة يحتفظ بيا  -
 نسخة ترسل إلى المعمل المركزي لممبيدات. -
 نسخة لصاحب الشأن بعد سداد الرسوم المقررة. -

 

بعد إستكمال ملف املبيد يعرض على أثنني من احملكمني املتخصصني لفحص امللف وإعداد تقرير 

كل على حدة وفى حالة تعارض رأيهما يعرض امللف على محكم ثالث وتؤخذ املوافقة باألغلبية 

وتعرض توصية احملكمني على جلنة مبيدات اآلفات الزراعية وفى حالة املوافقة على التسجيل تصدر 

شهادة تسجيل املبيد من ثالث نسخ:

- نسخة يحتفظ بها في أمانة اللجنة.

- نسخة ترسل إلى املعمل املركزي للمبيدات.

- نسخة لصاحب الشأن بعد سداد الرسوم املقررة.
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خامسًا:متطلبات إصدار شهادات تسجيل املبيدات .

أ- شهادة تسجيل املبيد للمنتج اخلام أو املجهز:
التسجيل  متطلبات  جميع  إستيفاء  وبعد  لسنة2013  الوزاري1018  القرار  من   15 للمادة  طبقاً   l
وإجازة اللجنة لنتيجة حتكيم امللف اخلاص باملبيد وموافقتها تصدر جلنة مبيدات اآلفات الزراعية 
شهادة تسجيل للمبيد اخلام أو اجملهـز )منوذج11( وتسرى هذه الشهادة ملدة ست سنوات قابلة 
للتجديد إعتباراً من تاريخ بداية شهادة التسجيل )موافقة اللجنة على إجتياز إختبار التقييم 

احليوي(.
l يتم إعادة  تقييم   فعالية املبيد اجملهز في بداية السنة الثالثة وبداية السنة السادسة من تاريخ 

بداية التسجيل.
l توقع شهادة التسجيل من أمني اللجنة أو من ينوب عنه وتعتمد من رئيس اللجنة أو من ينوب 

عنه.
l جتدد شهادة التسجيل بناًء على طلب صاحب الشأن بشرط إستمرار إنطباق شروط التسجيل 

الواردة في القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 على املنتج اخلام أو املبيد اجملهز.

متطلبات جتديد شهادة تسجيل املبيد املستحضر
أ- أصل شهادة التسجيل املنتهية.

ب- شهادة حتليل حديثة مطابقة للمواصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب الرئيسة املصاحبة 
إن وجدت والتي سجل عليها املبيد صادرة من املعمل املركزي للمبيدات.

ج- شهادة إجتياز إختبار التقييم احليوي.
د- فترة ما قبل احلصاد PHI من املعمل املركزي للمبيدات لكل محصول موصى به.

متطلبات جتديد شهادة تسجيل املبيد اخلام
l في حالة جتديد شهادة اخلام ال يتم إعادة تسجيل املبيد اخلام إال إذا مت إصدار شهادة تسجيل ألحد 

مستحضراته اجملهزة باإلضافة إلى البند )أ( والبند )ب(. في جتديد شهادة تسجيل املبيد املستحضر.
املبيد  املسجل  اجلهة  إنتقال ملكية  إال في حالة  للغير  التسجيل  التنازل عن شهادة  يجوز  ال   l
باسمها إليه بشرط تقدمى كافة املستندات الرسمية التي حتددها جلنة مبيدات اآلفات الزراعية 
وخاصة املستند الذي يوضح توفيق األوضاع بني الطرفني وتنازل رسمي من الطرف املنقول منه 

امللكية )مادة 19 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013(.

ب- شهادة تسجيل مبيد بغرض التصدير:
الزراعية شهادات  2013 تصدر جلنة مبيدات اآلفات  16 من القرار الوزاري1018 لسنة  للمادة    طبقاً 

تسجيل بغرض التصدير )منوذج12( تشجيعاً للصناعة الوطنية حتت الشروط اآلتية:
l املبيد مسجل ومصنع أو مجهز محلياً.

l في حالة املبيد قيد التسجيل:

إن  الرئيسية  أ- بعد إصدار شهادة حتليل مطابقة للمواصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب 
وجدت.

ب- إجتياز املبيد إختبار التقييم احليوي في املوسم األول.
ج-  إجازة حتكيم امللف اخلاص باملبيد.

وتسرى هذه الشهادات ملدة عام قابلة للتجديد.
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Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

مجهورية مرص العربىة
وزارة الزراعة واستصالح األرايض

جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة

نموذج رقم )11(
شهـادة تسجىـل مبىـد

Pesticide Registration Certificate
 New Registration/ Re-registration تسجيل جديد/ جتديد تسجيل

Registration no.:                  رقم التسجىل:         

 Trade name:              :االسم التجاري                 

Common name: االسم الشائع:         
Chemical name: االسم الكىاموي:        
CAS RN:                       :الرقم الكودي

  Chemical class:                      :املجموعة الكىاموية
Pesticide group                                                :جمموعة املبىد وفقاً لنوع اآلفة
Technical/ Formulation خام/ مستحرض:       
Formulation:                                        :صورة املستحرض
Conc. of active ingredient (a.i.):             :تركىز املادة )املواد( الفعالة
Mode of action:                                   :طريقة التأثري

     WHO Toxicity classification : تصنىف السمىة طبقاً لتقىىم منظمة الصحة العاملىة :      

 Manufacturer:                           :الرشكة املنتجة
Local Company:                         :الرشكة املحلىة

عنوان الرشكة املحلىة:
تسرى هذه الشهادة ملدة ست سنوات تبدأ من ../../.... وتنتهي في ../../....

The Agricultural Pesticide Committee (APC), Ministry of Agriculture and Land Reclamation, 
certifies that the abovementioned pesticide has been registered in Egypt and the Certificate is 
valid for six years starting from ../ .. /…. and up to ../ .. /….

يعتمد،،

         أمني              رئىس
جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة       جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة             
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Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

مجهورية مرص العربىة
وزارة الزراعة واستصالح األرايض

جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة

نموذج رقم )12(
شهـادة تسجىـل مبىـد

Pesticide Registration Certificate
(For export (Valid for one year )بغرض التصدير )صاحلة ملدة عام

Registration no.:                  رقم التسجىل:         

 Trade name:              :االسم التجاري                 

Common name: االسم الشائع:         
Chemical name: االسم الكىاموي:        
CAS RN:                       :الرقم الكودي

  Chemical class:                      :املجموعة الكىاموية
Pesticide group                                                :جمموعة املبىد وفقاً لنوع اآلفة
Technical/ Formulation خام/ مستحرض:       
Formulation:                                        :صورة املستحرض
Conc. of active ingredient (a.i.):             :تركىز املادة )املواد( الفعالة
Mode of action:                                   :طريقة التأثري

     WHO Toxicity classification : تصنىف السمىة طبقاً لتقىىم منظمة الصحة العاملىة :      

 Manufacturer:                           :الرشكة املنتجة
Local Company:                         :الرشكة املحلىة

عنوان الرشكة املحلىة:
تسرى هذه الشهادة ملدة ست سنوات تبدأ من ../../.... وتنتهي في ../../....

 The Agricultural Pesticide Committee (APC),Ministry of Agriculture and Land Reclamation,
 certifies that the abovementioned pesticide has been registered in Egypt and the Certificate is
.…/ .. /.. valid for one years starting from ../ .. /…. and up to

يعتمد،،

         أمني              رئىس
جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة       جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة             
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ج- شهادة تسجيل مؤقتة ملبيد غير مسجل:

الزراعة  لوزارة  حرجة  إحتياجات  ألي  تلبية   2013 لسنة  الــوزارى1018  القرار  من   25 للمادة  طبقاً    

وبناء على طلب  إقتصادية  أضراراً  وبائية تسبب  بحالة  آفة  إنتشار  أو عند  األراضي  واستصالح 

وبطاقة  تسجيل  شهادة  إصدار  بالوزارة  معنية  جهة  أي  أو  اخملتص  املركزي  املعمل  أو  املعهد 

إستداللية مؤقتني إلستخدام مبيد آفات زراعية غير مسجل ملكافحة هذه اآلفة في مصر ولكنه 

مسجل في قاعدة البيانات املرجعية ألحد اجلهات املشار إليها فى املادة )5( من القرار الوزاري رقم 

1018 لسنة 2013 وذلك في احلاالت التالية:

l تلبية ألى إحتياجات حرجة لوزارة الزراعة واستصالح األراضي مثل غاز بروميد امليثايل أو بدائله 

في إستخدامات احلجر الزراعي.

l عند إنتشار آفة بحالة وبائية تسبب أضرار إقتصادية.

لذات  الثانية  للمرة  الفعالة  املادة  له نفس  آخر  أي مبيد  أو  املبيد  باستيراد نفس  السماح  l عدم 

اإلستخدام إال إذا بدأت الشركة املعنية فى القيام بإجراءات تسجيل هذا املبيد طبقاً ألحكام هذا 

القرار )فقرة ز( من املادة 24 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013.

l يتم حتليل املبيد للتأكد من مواصفاته قبل إصدار شهادة التسجيل وفى حالة عدم إجراء كل أو 

بعض التحاليل في املعمل املركزي للمبيدات مىكن للجنة مبيدات اآلفات الزراعية األخذ بشهادات 

حتليل صادرة من معامل مرجعية معتمدة وموثقة )مادة40 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013(.

بيانات شهادة تسجيل مبيد آفات زراعية: 

  تصدر هذه الشهادة من جلنة مبيدات اآلفات الزراعية طبقاً للمادة )15( من القرار الوزاري رقم 1018 

الزراعية مبليء بيانات الشهادة من  الفنية للجنة مبيدات اآلفات  لسنة2013حيث تقوم األمانة 

واقع البيانات املوجودة بسجالت اللجنة وامللف اخلاص بهذا املبيد حيث حتتوى الشهادة على:

رقم التسجيل احمللى من واقع سجالت جلنة مبيدات اآلفات الزراعية.

- تاريخ التسجيل: تاريخ موافقة اللجنة على إجتياز إختبار التقييم احليوي.

- األسم التجاري للمبيد: وهو األسم الذي وافقت عليه جلنة مبيدات اآلفات الزراعية.

.ISO األسم الشائع للمبيد: الوارد في -

.IUPAC األسم الكيميائي للمبيد الوارد فى -

- نسبة املادة أو املواد الفعالة وتركيزها وصورة املستحضر سواء ملبيد أو خمللوط.

. CASرقم تسجيل املادة في -
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- اجملموعة الكيميائية للمبيد.

- مجموعة املبيد وفقاً لنوع اآلفة.

- طريقة تأثير املبيد.

التقييم احليوي الصادرة من  والواردة في شهادات إجتياز إختبار  التي يستخدم عليها  - احملاصيل 

جلنة مبيدات اآلفات الزراعية.

- فترات األمان ما قبل احلصاد )PHI( وهى القيمة احملددة من املعمل املركزي للمبيدات أو الواردة في 

ملف الشركة أيهما أكبر.

- أسم اجلهة املنتجة: أسم اجلهة املنتجة للمبيد أو املادة اخلام في مصر)محلى( باإلضافة إلى أسم 

الدولة في حالة )املستورد(.

  وتشهد جلنة مبيدات اآلفات الزراعية أن املبيد املشار إليه عاليه قد مت تسجيله بوزارة الزراعة طبقاً 

ألحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم53 لسنة1966والقرار الوزاري رقم 1018 لسنة2013 وبعد 

)يذكر اإلسم  املقدم من  التسجيل  بناًء على طلب  وذلك  الزراعية.  اآلفات  موافقة جلنة مبيدات 

التليفون والفاكس وE-mail إن وجد( وتعطى هذه الشهادة بعد  إلى  والعنوان بوضوح باإلضافة 

إستيفاء إجراءات التسجيل بالنسبة للمنتج النهائي ملبيد جديد أو في حالة جتديد التسجيل 

ملبيد سبق تسجيله لفترة أخرى بذات الشروط واإلجراءات للتسجيل وتسرى ملدة 6سنوات، وال 

يجوز التنازل عن شهادة التسجيل للغير إال في حالة إنتقال ملكية اجلهة املسجل املبيد بإسمها 

بشرط تقدمى كافة املستندات الرسمية التي حتددها جلنة مبيدات اآلفات الزراعية )مادة 19(.

يشطب  بعامني  تسجيله  فترة  إنتهاء  بعد  مبيد  تسجيل  إعادة  بطلب  التقدم  عدم  حالة  في   l

بذات  إال بطلب جديد لتسجيل جديد  يعاد  وال  الزراعية  اآلفات  املركب من سجل جلنة مبيدات 

الشروط واإلجراءات.

l يجب أن متأل هذه الشهادة مبعرفة أمانة جلنة مبيدات اآلفات الزراعية من واقع موافقة اللجنة على 

بيانات املبيد وتسجيله بتوقيع أمني جلنة مبيدات اآلفات الزراعية أو من ينوب عنه و إعتماد رئيس 

اللجنة.

وقف اأو اإلغاء ت�سجيل مبيد من مبيدات الآفات الزراعية

  تنص املادة )20( من القرار الوزاري1018 لسنة 2013 على اآلتي:

الزراعية،  الآفات  مبيدات  جلنة  من  بقرار  تو�سياته  من  اأي  اأو  املبيد  ت�سجيل  يلغى  اأو  »يوقف 

ومينح �ساحب ال�ساأن مهلة حتى نهاية املو�سم الزراعي التايل ومبا ل يجاوز تاريخ انتهاء �سريان 
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�سهادة الت�سجيل وذلك يف اأي من احلالت التالية:

 اأ. فقد اأحد �سروط الت�سجيل الواردة يف هذا القرار.

ب. اإنخفا�ض فعالية املبيد �سد الآفة امل�ستهدفة.

جـ. حدوث خلل وا�سح يف التوازن الطبيعي ل�سالح الآفة.

د. حدوث اأ�سرار غري متوقعة للمبيد على �سحة الإن�سان والبيئة اأو �سالمة املحا�سيل واملنتجات 

الزراعية.

الإن�سان  �سحة  على  املبيد  بخطورة  تفيد  مرجعية  جهات  من  معتمدة  علمية  تقارير  ن�سر  هـ- 

والبيئة،اأو   بتجاوز احلدود امل�سموح بها ملتبقيات املبيد على املنتجات الزراعية.

  ويعنى وقف املبيد عدم إلغاء التسجيل ولكن منع إستخدامه في بعض اجملاالت املسجل عليها 

وقد يكون الوقف وقتي لفترة زمنية محددة يسمح باستخدامه مرة أخرى أو وقف جغرافي يتعلق 

مبنع إستخدام املبيد في مكان معني دون غيره.

اللجنة  بقرار  الشأن  صاحب  يخطر  توصياته  من  أي  أو  املبيد  تسجيل  إلغاء  أو  وقف  حالة  في    

خالل 15 يوماً من تاريخ إعتماد القرار مبوجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول إلى عنوانه الوارد 

بطلب التسجيل، ومىكن لصاحب الشأن التظلم من قرار الوقف أو اإللغاء خالل30 يوماً من تاريخ 

إستالمه للخطاب وللجنة أن تفصل في التظلم بعد إعادة دراسته خالل60 يوماً من تاريخ تقدمى 

التظلم ويكون قرارها بالبت نهائياً«.



الباب الرابع
إجراءات ما بعد تسجىل مبىدات آفات زراعىة

أوالً: إصدار البطاقة اإلستداللىة.

ثانىا: عبوات املبىدات.

ثالثا: املوافقات الفنىة لإلسترياد.

رابعا: الرتخىص باإلفراج اجلمركي عن رسائل املبىدات.
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الباب الرابع
إجراءات ما بعد التسجىل

أوال:إصدار البطاقة اإلستداللية:
الزراعية، بطلب  l بعد تسجيل املبيد يحق لصاحب الشأن التقدم إلى أمني جلنة مبيدات اآلفات 

إلصدار بطاقة إستداللية للمبيد يرفق به املستندات اآلتية:
- صورة من شهادة تسجيل املبيد سارية.

- صورة من البطاقة اإلستداللية موقع عليها من صاحب الشأن.
- أصل البطاقة اإلستداللية املنتهية في حالة التجديد.

- صورة من شهادة إجتياز إختبار التقييم احليوي )سارية(.
- صورة من دليل العقار املضاد )إن وجد(.

.PHI صورة من شهادة تقدير فترة ما قبل احلصاد -
- صورة من ترخيص اإلجتار في املبيدات لصاحب الشأن)ساري(.

- في حالة إعادة التعبئة يقدم تفويض من الشركة املنتجة باملوافقة على إعادة التعبئة وشهادة 
ضمان جودة التعبئة.

l وطبقاً للمادة 17 من القرار الوزاري1018 لسنة2013 يدون على البطاقة اإلستداللية للمبيد كافة 
البيانات كاملة وبخط واضح يصعب محوه طبقاً للنموذج رقم )13( والبطاقة اإلستداللية مقسمة 

إلى ثالثة أعمدة.

العمود األول يحتوي
أ- اإلستعماالت طبقاً لتوصيات وزارة الزراعة 

طريقة  اإلستخدام   ميعاد  املستهدفة   اآلفة  اإلستخدام  معدل  احملصول  أسم  ذكر  فيه  يتم 
اإلستخدام  شروط املعاملة وأي مالحظات أخرى خاصة باستخدام املبيد.

)PHI( ب- فترة ما قبل احلصاد
وهى الفترة بني آخر معاملة باملبيد واحلصاد وتذكر لكل محصول ويؤخذ بالقيمة األكبر في حالة 

وجود قيمة محلية مقدرة في املعمل املركزي للمبيدات أو قيمة موجودة في ملف املبيد.
ج- الضمان

وفيه تضمن الشركة املنتجة املبيد في عبواته األصلية وحتت ظروف التخزين اجليدة ملدة ثالثون 
شهر للمبيدات التقليدية وأربعة وعشرون شهر للمبيدات احليوية.

د- صالحية املبيد
 Lotورقم اللوط .Batch Noيذكر تاريخ إنتاج املبيد وتاريخ إنتهاء صالحية املبيد ورقم التشغيلة
No. ورقم التسجيل احمللى وسعة العبوة وفى حالة العبوات الكبيرة التي سيعاد تعبئتها في 

عبوات صغيرة يدون عليها عبارة ممنوع التداول أو اإلجتار.
Quick Response Code )QRC(    هـ - شفرة اإلستجابة السريعة

حيث قامت جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بتطبيق هذه الشفرة للحد من ظاهرة غش املبيدات، 
وتوضع أسفل اجلانب األمىن في العمود األول وباستخدام اجلهاز املعد لقراءة هذه الشفرة مىكن 
مرور  باملبيد من خالل كلمة  اخلاصة  البيانات  الدخول على كافة  املبيدات  الرقابة على  ملسئول 

تعطى له من اللجنة ويتم تغيرها تباعاً.
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االعتعًبل عجقب نتٕطٛبد ٔصاسح انضساعخ:
 

أعى ادلغتذضش انتجبس٘ ٔتشكٛضِ ٔطٕستّ 
 

جمًٕعخ ادلجٛذ
ٔ

عشثٙ ٔإجنهٛض٘ 
 

ثٛبَبد 
خمبعش ادلشكت:

حتزٚشٚخ عٍ 
 

االعى انشبئع:
 

انرتكٛت:
 

فرتح يب قج
 م

احلظبد 
PHI

)انفرتح ثني اخش يعبيهخ نهًجٛذ ٔاحلظبد(:
 

عشٚقخ احلفظ ٔانتخضٍٚ:
 

انضًبٌ:
 

ادلغتذضش يف طٕسح          حيتٕ٘ انهرت/انكٛهٕجشاو يُّ 
عهٙ             يبدح 

فعبنخ
 

 
انجٛبَبد انتذزٚشٚخ

 
  

انعقبس ادلضبد يف دبنخ انتغًى
 

ادتٛبعٛب
 د

األيبٌ ٔ اإلععبفبد األٔنٛخ:
 

تبسٚخ اإلَتبد:
                          

 
تبسٚخ اَتٓبء انظالدٛخ:

سقـــــــــى انتشغٛهــخ: 
سقـــــــــى انهــــــــٕط: 

 
سقى انتغجٛم 

احملهٙ:
ععــــــخ انعجــــــــٕح: 

 

انششكخ ادلُتجخ ٔعُٕآَب:
انششكخ احملهٛخ ٔعُٕآَب: 
 

اعترياد:
 

إعبدح تعجئخ إٌ ٔجذ
 

ض يٍ انعجٕاد انفبسغخ:
كٛفٛخ انتخه

 

 
انجٛكتٕجشاو

 
 

ٚعتًذ،
 

أيني جلُخ يجٛذاد اٜفبد انضساعٛخ
 

  

تغشٖ ْزِ انجغبقخ دلذح عبيني ثششط عشٚبٌ شٓبدح
 

انتغجٛم 
ٔشٓبدح اجتٛبص اختجبس انتقٛٛى احلٕٛ٘.

 
 

تجذأ يف ../../.... ٔتُتٓٗ يف ../../....
 

نٌٕ انجغبقخ:
منٕرد سقى ) 
31)

 

102
 

 

Q
RC

 



لجنة مبيدات اآلفات الزراعية106

العمود الثاني

املبيد  يتبعها  التي  الكيميائية  واجملموعة  املستحضر  وصورة  وتركيزه  للمبيد  التجاري  اإلسم  أ- 

باللغة العربية واإلجنليزية.

ب- اإلسم الشائع واإلسم الكيميائي للمبيد.

ج- التركيب

l النسبة املئوية للمادة الفعالة )وزن/وزن( أو )وزن/حجم( أو )حجم/حجم(

النشاط  ذات  املالئة  واملواد  ونوعه  مذيب  سواء  املستحضر  في  الداخلة  للمواد  املئوية  النسب   l

السطحي.

د- البيانات التحذيرية والعقار املضاد في حالة التسمم

والبيانات التحذيرية إما جمجمة أو عظمتني أو ضار أو حتذير على حسب درجة سمية املبيد أو مادة 

قابلة لإلشتعال أو اإلنفجار.

وهى تساعد من يجهل القراءة في التعرف على اخملاطر للتحذير من األضرار احملتملة.

وفى حالة وجود العقار املضاد للتسمم يذكر أسمه وكيفية إستخدامه وعناوين وتليفونات مراكز 

السموم عند الطوارئ.

ه- بيانات خاصة بالشركة

اإلستيراد  وفى حالة  وعنوانها  احمللية  الشركة  وأسم  وعنوانها  املنتجة  الشركة  أسم  يذكر  وفيه 

يذكر أسم الشركة املستوردة وعنوانها والشركة أو املصنع في حالة التجهيز أو إعادة التعبئة.

العمود الثالث

/ )أفروالت/قفازات/أقنعة  بالعمل  اخلاصة  املالبس  إرتداء  مثل  املبيد  مخاطر  عن  حتذيرية  بيانات  أ- 

نظارات واقية( وجتنب إستنشاقه وعدم األكل والشرب والتدخني أثناء عملية الرش وجتنب تعرض 

حيوانات املزرعة ونحل العسل لرذاذ املبيد وغسل اجلسم كله باملاء والصابون.

ب- طريقة احلفظ وشروط تخزين املبيد والنقل وكيفية التعامل مع العبوة وعموماً يجب تخزين 

املبيد في أماكن جيدة التهوية بعيداً عن الشمس والرطوبة وأماكن تخزين املواد الغذائية واألعالف 

وحيوانات املزرعة.

ج- إحتياطات األمان واإلسعافات األولية

l وفيه يوضح اإلجراءات الواجب إتخاذها عند إستخدام املبيد وأجهزة احلماية املطلوبة.

l اإلسعافات األولية املطلوب إتباعها فى حاالت التسمم والتوجيهات اإلرشادية لألطباء.

د- كيفية التخلص من العبوات الفارغة

  وفيه يذكر طرق التخلص من عبوات املبيد الفارغة أو وسيلة إرجاعها ملصادرها والتخلص من بواقي 

املبيد وعدم إستخدام فوارغ العبوات في أي أغراض أخرى وعدم تلويث اجملارى املائية.

)Pictograms( وهى  اإلرشادية  الرسوم  اإلستداللية توضح  البطاقة  وفى مستطيل ضيق أسفل    

مجموعة من الصور ويعنى بها إرشاداً معيناً دون احلاجة للقراءة والكتابة شكل )1(:
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 انعاليخ ادلًٛضح اخلغٕسحعجٛعخ انضشس أٔ 

 عبو –خغش 
Danger – Poison  

 أدزس
Warning  

 أدرتط
Caution  

 يبدح أكبنخ
Corrosive  

 قبثم نالشتعبل
Flammable  

 قبثم نالَفجبس
Explosive  

 انعاليبد ادلًٛضح نهخغٕسح (:3شكم )

يحدد لكف البطاقة اإلستداللية طبقان لتقسيـ سمية المادة الفعالة لممبيدات الذم تكصى بو منظمة 
 كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي: WHOالصحة العالمية 

 اجملًٕعخ
نٌٕ انجغبقخ 
 اإلعتذالنٛخ

انعاليخ ادلًٛضح 
نهخغٕسح َٕٔع 

 اخلغش

عذد انشعٕو 
 اإلسشبدٚخ

 LD50اجلشعخ انفُٛخ انُظف قبتهخ 

 (Ratsجمى / كجى فئشاٌ )
Pictograms عبئهخ طهجخ 

IA 
  أحمر (1مجمكعة )

 شديد السمية
12 <5 <20 

IB 
  أحمر (2مجمكعة )

 ساـ
11 5-50 20 -200 

II 
  أصفر (3مجمكعة )

 ضار
9 50-500 200-2000 

III 
 5000-2000 2000-500 6 تحذير أزرؽ (4مجمكعة )

U 
 5000< 5000<-2000 3 تحذير أخضر (5مجمكعة )
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زادات خطكرة المبيد زادت عدد الرسـك اإلرشادية عمى البطاقة اإلستداللية كما ىك مكضح في  ككمما
 الشكؿ التالي:

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع تاريخ إنتياء سرياف شيادة تسجيؿ المبيد  صالحية البطاقة اإلستداللية عاميف بما ال يتعارض -
 أك شيادة إجتياز إختبار التقييـ الحيكم.

كاإلرشادية لمبطاقة اإلستداللية  الفنية البيانات عمى ( يضاؼRUP) اإلستخداـ مقيدة المبيدات حالة في -
 عبارة "مقيدة اإلستخداـ" بخط كاضح.

)لغة البمد المستيمؾ( كذلؾ بجانب المغة المعدة  البطاقة اإلستداللية بالمغة العربية كيشترط أف تكتب -
 بيا أصالن بخط كاضح كمميز ال يسيؿ محكه كيتناسب مع حجـ العبكة.

مبيدات اآلفات الزراعية المكافقة عمى قياـ صاحب الشأف بإجراء تصكيب لألخطاء التي  يجكز لمجنة -
تحت إشراؼ كمسئكلية المعمؿ المركزم  ذلؾ أف يتـ ا بيانات البطاقة اإلستداللية عمىيمكف تداركي

 أم إخالؿ بإجراءات كضكابط التسجيؿ كالتداكؿ.لممبيدات كدكف 

 عجٕاد ادلجٛذاد: حبَٛب
يتـ تداكؿ مبيدات اآلفات الزراعية في عبكات  2013ة نلس 1018 لمف القرار الكزار 18طبقان لممادة

ىذه العبكات  المركزم لممبيدات باختبار جكدة المعمؿ كيكمؼ البيانات إستداللية كاممة بطاقة عمييا ممصؽ
 (.14طبقان لممكاصفات القياسية المعتمػدة )نمكذج 

 بطاقة حمراء
 HIGH Ib 

 

 U بطاقة خضراء

 IIبطاقة صفراء 

  III  بطاقة زرقاء

 بطاقة حمراء
 HIGH Ia 

 

- صالحية البطاقة اإلستداللية عامني مبا ال يتعارض مع تاريخ إنتهاء سريان شهادة تسجيل املبيد 

أو شهادة إجتياز إختبار التقييم احليوي.

للبطاقة  واإلرشادية  الفنية  البيانات  على  يضاف   )RUP( اإلستخدام  مقيدة  املبيدات  حالة  في   -

اإلستداللية عبارة »مقيدة اإلستخدام« بخط واضح.

- ويشترط أن تكتب البطاقة اإلستداللية باللغة العربية )لغة البلد املستهلك( وذلك بجانب اللغة 

املعدة بها أصالً بخط واضح ومميز ال يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة.

- يجوز للجنة مبيدات اآلفات الزراعية املوافقة على قيام صاحب الشأن بإجراء تصويب لألخطاء 

التي مىكن تداركها بيانات البطاقة اإلستداللية على أن يتم ذلك حتت إشراف ومسئولية املعمل 

املركزي للمبيدات ودون أي إخالل بإجراءات وضوابط التسجيل والتداول.

ثانيا: عبوات املبيدات
الزراعية في عبوات  2013 يتم تداول مبيدات اآلفات  1018 لسنة  الوزارى  القرار  للمادة18من    طبقاً 

ملصق عليها بطاقة إستداللية كاملة البيانات ويكلف املعمل املركزي للمبيدات باختبار جودة 

هذه العبوات طبقاً للمواصفات القياسية املعتمـدة )منوذج 14(.
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نموذج رقم )14(

 بروتوكول اختبار 

كفاءة عبوات مبىدات اآلفات الزراعىة 

ومطابقتها للمواصفات القىاسىة

      

 يتم إجراء هذه االختبارات باملعمل املركزي للمبيدات 

أوالً: املواصفات القىاسىة للعبوة:
1- إختبار اإلسقاط )طريقة شاربي(

2- إختبار التسرب

3- إختبار نفاذية الرطوبة

4- إختبار التحمل للحرارة والبرودة

ثانىاً: كفاءة وحتمل العبوة الفارغة يف حالة توفرها لفعل الكىامويات 
1- املقاومة لالحماض اخملففة

2- املقاومة للقلويات اخملففة

3- إختبار القابلية للصدأ

4- إختبار التآكل والتسرب 

جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)
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 بروتوكول إختبار كفاءة عبوات مبىدات اآلفات 
ومطابقتها للمواصفات القىاسىة

يتم إجراء هذه االختبارات باملعمل املركزي للمبيدات.

� املواصفات القياسية للعبوة:
   جتري االختبارات التالية علي العبوة ويجب أن جتتاز العبوة كافة هذه االختبارات.

1- إختبار اإلسقاط )طريقة شاربي(:
  متأل العبوات حتت االختبار باملاء وتغلق جيدا ثم يتم إسقاطها من ارتفاع 75 سم ثالث مرات متتالية 

علي جسم صلد في مواقع اإلسقاط التالية:
أ- الفوهة ألسفل.

ب- القاعدة ألسفل
ج- علي جانب العبوة

  والعبوة الناجحة يجب أال يحدث بها أي قطع أو  كسر في اجلدار.

2- إختبار التسرب

�  متأل العبوة مباء ملون ثم يحكم إغالق الغطاء وجتفف جيدا.
�  تثبت العبوة بحيث تكون فوهتها ألسفل ملدة ساعة.

والعبوة الناجحة يجب أال يحدث بها أي تسرب للماء من خالل الغطاء.

3-  إختبار نفاذية الرطوبة:

� توضع بالعبوة كمية من السيليكا الهالمية امللونة اجملففة وتغلق جيدا.
� تترك العبوة ملدة24 ساعة مع مالحظة أي تغير في لون السيليكا الهالمية نتيجة لتسرب الرطوبة 

والعبوة الناجحة هي التي ال يحدث بها اى تغير في لون السيليكا الهالمية.

4- اختبار التحمل للحرارة والبرودة :
  توضع العبوة الفارغة في درجة احلرارة املرتفعة )50+2م°( ملدة ساعة واحدة داخل فرن ـ كما توضع 

عبوة أخرى حتت درجة احلرارة املنخفضة )الصفر املئوي( ملدة 24 ساعة.
  والعبوة الناجحة يجب أال يحدث بها اى تشققات أو التواءات أو انبعاجات.

� كفاءة وحتمل العبوة لفعل الكيماويات :
  العبوة الناجحة يجب ان جتتاز االختبارات التالية :

1- املقاومة لألحماض املخففة:
جترى االختبارات كما يلي:

أ-  يتم حتضير محلول5% من كل من حمض اخلليك وحمض الهيدروكلوريك.
ب- جتهيز أثنى عشر شريحة متماثلة من جدار العبوة.

ج- تغمر أربعة منها في محلول حمض اخلليك 5% ومثلهم في حمض الهيدروكلوريك 5% وأربعة في 
ماء مقطر وتترك ملدة ساعة في اجلو العادي.

د- يتم إخراج الشرائح وغسلها جيداً باملاء وتفحص ملالحظة حدوث أي جتاعيد أو فجوات أو تغير في 
اللون أو تأكل في الشرائح املستخدمة.
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هـ- تقارن الشرائح املغمورة في احملاليل بشرائح أخري غير مغمورة لنفس الفترة في الهواء العادي.

� والعبوة الناجحة يجب أال يحدث بها أي تغير في اللون أو تآكل أو تشقق أو إنبعاج أو أية جتاعيد.
2. املقاومة للقلويات املخففة :

باستخدام  ولكن  اخملففة(  األحماض  )في  السابق  اإلختبار  خطوات  بنفس  اإلختبار  هذا  ويجري    
محلول2% كربونات الصوديوم ملدة ساعة واحدة والعبوة الناجحة يجب أال يحدث بها أية جتاعيد أو 

تغير في اللون أو تآكل بعد فترة األختبار.

3. اختبار القابلية للصدأ:
العبوة  من  شريحة  يعمل  حيث   AST11 لطريقة  طبقا  املعدنية  للعبوات  األختبار  هذا  يجري    
معلومة الوزن واألبعاد وتوضع في دورق مخروطي به كمية كافية من املبيدات حتت الدراسة ويركب 
عليه مكثف عاكس ثم يسخن الدورق في حمام مائي ملدة 20 دقيقة وبعدها يتم فحص الشريحة 

ويالحظ تكون صدأ أو تغير اللون.
  والعبوة الناجحة ال يحدث بها صدأ أو تغير في اللون.

4. إختبار التآكل والتسرب 
  توضح شريحة من العبوة معلومة الوزن واألبعاد في كمية كافية من املبيدات حتت الدراسة في 
دورق محكم الغلق ملدة 24 ساعة علي درجة حرارة املعمل ثم يعاد وزنها ويسجل أي تغير في الوزن 

يكون دال علي حدوث تأكل أو تشرب للعبوة.
  والعبوة الناجحة يجب أال يحدث بها أي نسبة من التآكل أو التشرب.

� تقييم العبوة وظروف التخزين علي املبيد:

خطوات العمل:
1- يتم تخزين املبيد داخل العبوة املراد اختباراها حتت الظروف اخملزنية التالية:

أ- علي درجة حرارة 54 ± 2°م ملدة 3 أيام )وهذه الظروف تعادل التخزين العادي ملدة عام(
ب- على درجة حرارة 72 ± 2°م ملدة 3 أيام )وهذه الظروف تعادل التخزين العادي ملدة 3 أعوام(

ج- التخزين العادي على الرف ملدة 24 أسبوع ويحسن إضافة معاملتي التخزين العادي على السطح 
املكشوف ملدة أسبوعني صيفا وأربعة أسابيع شتاًء.

)أ، ب،ج( ومالحظة حدوث تآكل أو تشقق  2- يتم فحص العبوة بعد كل ظرف من ظروف التخزين 
بالعبوة.

ثالثا: املوافقات الفنية لإلستيراد
  بعد إصدار شهادة التسجيل والبطاقة اإلستداللية للمبيد وطبقاً للمادة22 من القرار الوزاري 1018 
لسنة2013 يحق لصاحب الشأن التقدم بطلب إلستيراد املبيد بغرض األجتار أو من يتم اإلستيراد 

حلسابه شرط حصوله على ترخيص باألجتار فى مبيدات اآلفات الزراعية.

أنواع املوافقات الفنية لإلستيراد

Ready made   1- موافقة فنية إلستيراد مبيد ُمجهز
يتقدم صاحب الشأن بطلب إلستيراد مبيد ُمجهز باخلارج مرفق املستندات التالية.

1- صورة من شهادة تسجيل املبيد )سارية(.
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2- الفاتورة املبدئية.

3- صورة البطاقة األستداللية للمبيد )سارية(.

4- صورة من  شهادة إجتياز إختبار التقييم احليوي )سارية(.

5- صورة الترخيص باألجتار فى املبيدات.

6- صورة ترخيص املصنع )ساري( فى حالة إعادة التعبئة.

7- صورة آخر إفراج جمركي لنفس املبيد )غير مطلوب فى حالة اإلستيراد أول مرة(.

8- حركة سير أخر شحنة لنفس املبيد فى السوق احمللى )غير مطلوب فى حالة اإلستيراد أول مرة(.

9- الكمية املطلوب إستيرادها.

10- حجم العبوات.

11- تعهد بتقدمى الفاتورة النهائية الواردة مع الشحنة مختومة بخامت اجلمارك.

  يتم عرض الطلب واملستندات املقدمة على جلنة مبيدات اآلفات الزراعية وفى حالة إستيفاء جميع 

املتطلبات تصدر اللجنة املوافقة الفنية لإلستيراد بتوقيع أمني اللجنة أو من ينوب عنه وتعتمد من 

رئيس اللجنة أو من ينوب عنه.

6 شهور ويجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه    تسري املوافقة الفنية لإلستيراد )منوذج15( ملدة 

أمني  إلى  الشأن  به صاحب  يتقدم  بناء على طلب  أخرى  6 شهور  ملدة  املوافقة  جتديد سريان هذه 

اللجنة أو من ينوب عنه.

شرح منوذج )15( اخلاص باملوافقة الفنية إلستيراد مبيد مجهز:

  تصدر املوافقة الفنية لإلستيراد بعد موافقة جلنة مبيدات اآلفات الزراعية طبقاً للمادة22من القرار 

الوزاري1018 لسنة 2013 وحتتوى املوافقة على البيانات التالية.

� رقم املوافقة

� أسم املستورد أو من يتم اإلستيراد حلسابه وفى هذه احلالة يذكر بيان التوكيل الصادر من املرخص 
له في هذا الشأن

� رقم جلسة موافقة اللجنة وتاريخها

� رقم وتاريخ الفاتورة
l األسم التجاري للمبيد وتركيزه وصورة املستحضر ومجموعة املبيد

l األسم الشائع للمبيد

l رقم التسجيل احمللى للمبيد

l كمية املبيد املراد إستيراده
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مجهورية مرص العربىة
وزارة الزراعة واستصالح األرايض

جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة

السادة/ رشكة
حتىة طىبة وبعد،،،  

إدارة  الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 وبناًء على ما جاء مبحضر جلنة    بناًء على املادة 22 من القرار 

اللجنة بجلستها رقم )....../..( بتاريخ ../../.... بخصوص املوافقة علي استيراد املبيد املوضح بياناته 

بالفاتورة رقـم ........................ بتاريخ ../../.... واملقدمة للجنـة رفـق طلبكم على النحو التالي:

االسم التجاري املحىل للمبىد: ..................................................                      رقم التسجىل املحىل:  ).......................( 
االسم الشائع : .....................................................................................                      جمموعة املبىد: .........................................
تركىز املادة الفعالة يف املستحرض: ......................................%                      صورة املستحرض: ......................................

بكمىـــة : ..........................  )فقط ..................................................( 
القىمة اإلمجالىة: ..........................)فقط ....................................( 

سعة العبـوة:  ...................................................................................
الرشكة املنتجة: ..............................................................................                         بلد املنشـأ: ...................................................
البلد املصدر: .....................................................................................                        مىناء الوصول: .........................................

* وبناءاً عليه يسمح لكم باستيراد الكمية املوضحة أعاله بشرط أن يلصق على عبوات املبيد بطاقة 

استداللية كاملة البيانات وفقاً للمادة رقم 17 من القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 والنموذج رقم11 

مثل )اسم املبيد التجاري واالسم الشائع ورقم التسجيل احمللى والشركة املنتجة والشركة احمللية 

واجلهة املستوردة وسعة العبوة وتاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصالحية ورقم اللوط أو التشغيلة(.

* هذه املوافقة صاحلة ملدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
* ال دخل للوزارة يف تدبري النقد الالزم لالسترياد برشط االلتزام بالقوانني واإلجراءات املنظمة لعملىة االستـرياد.

وتفضلوا سىادتكم بقبول فائق االحرتام ،،،
حتريرا يف :........./........../........................

يعتمد،
أمني                                                                                               رئىس

جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة                                      جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة

نموذج رقم )15(
موافقة فنىة رقم ).......( لسنة .........

إلسترياد مبىد جمهز
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l القيمة اإلجمالية للشحنة)ال يتم اإلفراج إال من خالل القيمة املُدرجة في الفاتورة النهائية الواردة 

مع الشحنة(

l سعة العبوة

l الشركة املنتجة

l بلد املنشأ

l البلد املصدر

l ميناء الوصول

  ويشترط لصق بطاقة إستداللية كاملة البيانات على عبوات املبيدات وفقاً للمادة 17 من القرار 

أو  2013 موضح عليها تاريخ التصنيع وتاريخ إنتهاء الصالحية ورقم اللوط  1018 لسنة  الوزاري 

التشغيلة ومعدل وكيفية األستخدام وشفرة االستجابة السريعة.

من  بالتشغيل  له  املرخص  املصنع  أسم  يحدد  التعبئة  إعادة  هو  اإلستيراد  من  الغرض  كان  إذا    

اللجنة ورقم وتاريخ ترخيص املصنع.

2- موافقة فنية بغرض إستيراد مواد خام/مواد وسيطة/مواد مساعدة/مذيبات/مواد إضافية

  طبقاً للمادة 27 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 توافق جلنة مبيدات اآلفات الزراعية على إستيراد 

املواد اخلام أو املواد الوسيطة واملذيبات واملواد اإلضافية واملواد املساعدة لتخليق أو جتهيز أى مبيد 

زراعي والستيراد هذه املواد يشترط اآلتي:

1- عمليات التخليق والتجهيز وإعادة التعبئة تتم في مصانع  مرخص لها

2- الكميات املطلوب إستيرادها تتناسب مع الطاقة اإلنتاجية للمصنع وكمية املنتج النهائي من 

املبيد اخمللق أو اجملهز

3- ملف تسجيل املبيد يتضمن أسماء ومصادر والكميات الداخلة فى تركيب املبيد

  يتم عرض طلب املوافقة على جلنة مبيدات اآلفات الزراعية وفى حالة إستيفاء كافة املتطلبات 

تصدر هذه املوافقة بتوقيع أمني اللجنة أو من ينوب عنه وتعتمد من رئيس اللجنة أو من ينوب 

عنه وتسرى املوافقة ملدة 6 شهور )منوذج16( ويجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه جتديد سريان 

هذه املوافقة ملدة 6 شهور أخرى بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى أمني اللجنة أو من 

ينوب عنه.

شرح منوذج )16( اخلاص باملوافقة الفنية إلستيراد مواد خام/مواد وسيطة/مواد مساعدة/ مذيبات/مواد إضافية:

  تصدر هذه املوافقة بعد موافقة جلنة مبيدات اآلفات الزراعية طبقاً للمادة 27 من القرار الوزاري 1018 

لسنة 2013. 
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السادة / رشكة ........................... 
حتىة طىبة وبعد،،،  

إدارة  الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 وبناًء على ما جاء مبحضر جلنة    بناًء على املادة 27 من القرار 

اللجنة بجلستها رقم )......../........( بتاريخ......../......../........... بخصوص املوافقة علي استيراد ............. املوضح 

بىاناهتا بالفاتورة رقـم ................ بتاريخ  ......./....../............ واملقدمة للجنـة رفـق طلبكم عىل النحو التايل:
   اسم املادة: ..............................................................................                     لتجهىز املستحرض النهائي: ..................
   رقم التسجىل املحىل للمستحرض النهائي : )........(                    جمموعة املبىد : ............................................

   بكمىة :  .............. )فقط .....................................................(
   القىمة اإلمجالىة : .............. )فقط .................................(

    سعة العبـوة:  ......................................................................   
   الرشكة املنتجة: ..................................................................                   بلد املنشـأ: .......................................................
   البلد املصدر: ........................................................................                   مىناء الوصول: .............................................

  وبناءاً عليه يسمح لكم باستيراد الكمية املوضحة أعاله بشرط أن يلصق على العبوات بطاقة 

وتاريخ  التصنيع  وتاريخ  العبوة  احمللية وسعة  والشركة  املنتجة  والشركة  املادة  باسم  استداللية 

انتهاء الصالحية ورقم التشغيلة أو اللوط.

* هذه املوافقة صاحلة ملدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
* ال دخل للوزارة يف تدبري النقد الالزم لالسترياد برشط االلتزام بالقوانني واإلجراءات املنظمة لعملىة 

االسترياد .
وتفضلوا سىادتكم بقبول فائق االحرتام ،،،

حتريرا يف :........./........../........................
يعتمد،

أمني                                                                                               رئىس
جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة                                      جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة

)16(نموذج رقم 
موافقة فنىة رقم ).....( لسنة .......
إلسترياد )مواد وسىطة/ مواد خام/

مذيبات/ مواد إضافىة/ مواد مساعدة(
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وحتتوى املوافقة على البيانات اآلتية:
l رقم املوافقة

l أسم املستورد أو من يتم االستيراد حلسابه

l رقم جلسة موافقة اللجنة وتاريخها

l رقم وتاريخ الفاتورة

l أسم املادة املطلوب إستيرادها

l األسم التجاري للمستحضر النهائي الذي سيتم جتهيزه واألسم الشائع ومجموعة املبيد

l رقم التسجيل احمللى للخام وللمستحضر النهائي

l كمية املادة املستوردة

النهائية  الفاتورة  في  املدرجة  القيمة  خالل  من  إال  اإلفراج  يتم  )ال  للشحنة  اإلجمالية  القيمة   l

الواردة مع الشحنة(

l سعة العبوة

l الشركة املنتجة

l بلد املنشأ

l البلد املصدر

l ميناء الوصول

احمللية  والشركة  املنتجة  والشركة  املادة  بإسم  العبوات    ويشترط لصق بطاقة استداللية على 

وسعة العبوة وتاريخ التصنيع وتاريخ إنتهاء الصالحية ورقم التشغيلة أو اللوط.

3- موافقة فنية بغرض إستيراد مبيد غير مسجل وذلك لإلستخدام اخلاص
  طبقاً للمادة 24 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 مىكن للجنة مبيدات اآلفات الزراعية املوافقة 

علي إستيراد مبيد غير مسجل لإلستخدام اخلاص في املسطحات اخلضراء مثل املالعب الرياضية 

ومالعب اجلولف أو في املزارع اخملصص إنتاجها للتصدير )منوذج17( بالشروط التالية:

1- املبيد مسجل في قاعدة البيانات املرجعية املعتمدة لدى اللجنة )USEPA-EC- اليابان-  كندا- 
أستراليا(

2- شهادة موثقه ومعتمدة من اجلهة املطلوب التصدير إليها تفيد موافقتها على إستخدام هذا 
املبيد على احملصول املراد تصديره

3- تقدمى صاحب الشأن بيان معتمد من مديرية الزراعة اخملتصة باملساحة املذكورة باحليازة أو املؤجرة 
من الغير أو املتعاقد عليها واحملاصيل التى سيتم زراعتها للتصدير

التى  واملساحة  األستخدام  معدل  خالل  من  إستيرادها  مىكن  التى  الكمية  اللجنة  أمانة  حتدد   -4
سيتم زراعتها )أو املنزرعة( بغرض التصدير.

5- متابعة مديرية الزراعة اخملتصة إستخدام هذه املبيدات وتقدم للجنة تقريراً معتمد )منوذج18( عن 
هذه املتابعة في نهاية املوسم.

6- يلصق على عبوات املبيد بطاقة إستداللية مدون عليها غير قابل للتداول أو األجتار باللغة العربية 
وبخط واضح ال يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة مع بيان أسم اجلهة التي مت اإلستيراد 

حلسابها. 
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السادة/ رشكة ..............................
)حلساب ..............................................................................................(

حتىة طىبة وبعد،،،        
إدارة  الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 وبناًء على ما جاء مبحضر جلنة    بناًء على املادة 24 من القرار 
بىاناته  املوضح  املبىد  استرياد  املوافقة عيل  بخصوص   ..../../.. بتاريخ   )....../.....( رقم  بجلستها  اللجنة 

بالفاتورة رقم..................... بتاريخ ../../.... واملقدمة للجنـة رفـق طلبكم عىل النحو التايل:
االسم التجاري للمبىد: ........................

االسم الشائع : ..................................                                     جمموعة املبىد: ...........................................

تركىز املادة الفعالة يف املستحرض: ........................%                      صورة املستحرض: ........................................
القىمة اإلمجالىة: ......................... )فقط ........................( 

سعة العبـوة:  .........................
الرشكة املنتجة: .......................                                                          بلد املنشـأ: .....................................................

البلد املصدر: ..........................                                                           مىناء الوصول: ...........................................      
l  وبناءاً عليه يسمح لكم باستيراد الكمية املوضحة أعاله بشرط أن يدون على عبوات املبيد باللغة 
العربية, وبخط واضح ومميز ال يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة, عبارة » غير قابل للتداول 
الواجب  األخرى  البيانات  إلى  أضافه  االستيراد حلسابها,  مت  التي  اجلهة  بيان اسم  االجتار« مع  أو 
والشركة  الشائع  واالسم  التجاري  املبيد  )اسم  مثل  للمبيد  االستداللية  البطاقة  إثباتها على 
املنتجة واجلهة املستوردة وسعة العبوة وتاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصالحية ورقم اللوط أو 

التشغيلة ومعدل وكيفية اإلستخدام(.
l هذه املوافقة صاحلة ملدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

l  ال دخل للوزارة يف تدبري النقد الالزم لالسترياد برشط االلتزام بالقوانني واإلجراءات املنظمة لعملىة 
االستـرياد.

وتفضلوا سىادتكم بقبول فائق االحرتام ،،،
حتريرا يف :........./........../........................

يعتمد،
أمني                                                                                               رئىس

جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة                                      جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة

نموذج رقم )17(
موافقة فنىة رقم ).....( لسنة ........ بغرض

استرياد مبىد لإلستخدام اخلاص
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نموذج رقم )18(
 تقرير متابعة عن إستخدام مبىد لالستخدام اخلاص

إسم مقدم الطلب: ................................................................................................................................................................................
عنوان مقدم الطلب:..............................................................................................................................................................................
إسم الرشكة املحلىة املستوردة للمبىد: .......................................................................................................................................
اإلسم التجاري للمبىد: .....................................................................................................................................................................

اإلسم الشائع للمبىد املستخدم: .........................................................................................................................................................

نسبة املادة الفعالة: ..............................................................................................................................................................................
صورة املستحرض: .................................................................................................................................................................................

عنوان املزرعة او املنطقة املعاملة : ..............................................................................................................................................

املساحة املنزرعة /املعاملة :  أ - املذكورة باحلىازة: .............................................................................................................

                                                                     ب - املؤجرة من الغري: ......................................................................................
                                                                      ج - املتعاقد علىها: ............................................................................................

إسم املحصول املعامل ومساحته: ......................................................................................................................................................
معدل إستخدام املبىد: .........................................................................................................................................................................

كمىة املبىد املستوردة: .....................................................................................................................................................................
كمىة املبىد املستخدمة: ....................................................................................................................................................................
الكمىة الباقىة من املبىد: ..............................................................................................................................................................
عنوان مكان  ختزين الكمىة الباقىة من املبىد: .....................................................................................................................

إسم وتوقىع املسئول عن استخدام املبىد ....................................................................................................................................
إسم وتوقىع املسئول عن املزرعة                                                                             إسم وتوقىع القائم باملعاينة

 
حتريرا ىف:    /      /                                                                                                                              يعتمد ،،،

مدير مديرية الزراعة
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إضافة إلى البيانات األخرى الواجب إثباتها على البطاقة األستداللية مثل األسم التجاري واألسم 

إنتهاء  وتاريخ  التصنيع  وتاريخ  العبوة  وسعة  املستوردة  واجلهة  املنتجة  والشركة  الشائع 

الصالحية ورقم اللوط أو التشغيلة ومعدل وكيفية األستخدام

7- في حالة املزارع اخملصص إنتاجها للتصدير يقدم صاحب الشأن شهادة جمركية تفيد رسمياً 
تصدير املنتجات الزراعية التى أستخدم املبيد من أجلها.

اخلاص في حالة مخالفة صاحب  األستخدام  بغرض  لإلستيراد  الفنية  املوافقات  تلغى جميع   -8
اللجنة  ترى  آثار جانبية  أي  فى حالة حدوث  أو  عاليه  وردت  التى  الشروط  من  الشأن ألي شرط 

خطورتها نتيجة إستخدام هذا املبيد ويتحمل صاحب الشأن مسئولية أي تبعات قانونية جتاه 

كل ما يترتب على ذلك من آثار أو أضرار

الثانية لذات  للمرة  الفعالة  املادة  أي مبيد آخر له نفس  أو  املبيد  9- عدم السماح بإستيراد نفس 
األستخدام إال إذا بدأت الشركة املعنية في القيام بإجراءات تسجيل هذا املبيد.

4- موافقة فنية ملبيد غير مسجل ألغراض التجارب والبحوث العلمية:
تصرح  أن  الزراعية  اآلفات  مبيدات  للجنة  لسنة2013   1018 الوزاري  القرار  من   26 للمادة  طبقاً    

فنية إلستيراد هذه  إصدار موافقة  وذلك من خالل  زراعية غير مسجلة  آفات  بإستيراد مبيدات 

املبيدات )منوذج19( بتوقيع أمني اللجنة أو من ينوب عنه وإعتماد رئيس اللجنة أو من ينوب عنه 

وذلك ألغراض التجارب والبحوث العلمية بناًء على طلب إحدى اجلهات البحثية اخملتصة وطبقاً 

للكميات التي حتددها اللجنة بالشروط اآلتية:

)5( من القرار الوزاري1018  1- املبيد مسجل في قاعدة بيانات أحد املرجعيات الواردة في املادة 
لسنة 2013.

2- جترى التجارب والبحوث فى احملطات واجلامعات واملعامل املركزية اخلاصة بهذه اجلهات.
3- تتحمل هذه اجلهات املسئولية حيال اخملاطر احملتملة أو املترتبة على جتريب هذه املبيدات.

4- توافى اللجنة بنتائج التجارب وال تكون هذه النتائج ملزمة عند تقييم هذه املبيدات.
5- يتم الترخيص باإلفراج اجلمركي عن هذه املبيدات بدون قيمة بتوقيع أمني اللجنة.
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السادة/..............................
حتىة طىبة وبعد،،،  

  بناًء على املادة 26 من القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 وبناًء على ما جاء مبحضر جلنة إدارة اللجنة 
بجلستها رقم )...../.......( بتاريخ ../../.... بخصوص املوافقة عيل استرياد املبىد املوضح بىاناته بالفاتورة رقم  

…………….  بتاريخ ../../..... واملقدمة للجنـة رفـق طلبكم عىل النحو التايل:
   االسم التجاري للمبىد: ...................................................................                    

   االسم الشائع : ........................................................................................                    جمموعة املبىد: ........................................

   تركىز املادة الفعالة يف املستحرض: ....................................... %                    صورة املستحرض: .....................................
   بكمىة : ..........................  فقط ............................................................( 
   القىمة اإلمجالىة: ................ )فقط ...............................................( 

   سعة العبـوة:  ......................................................................................

بلد املنشـأ: ..............................    الرشكة املنتجة: ...........................  

مىناء الوصول: ....................    البلد املصدر: ........................... 
املبيد  عبوات  على  يلصق  أن  بشرط  أعاله  املوضحة  الكمية  باستيراد  لكم  يسمح  عليه  *  وبناءاً 
وتاريخ  العبوة  وسعة  املستوردة  واجلهة  املنتجة  والشركة  الشائع  باالسم  استداللية  بطاقة 
التصنيع وتاريخ انتهاء الصالحية ورقم اللوط أو التشغيلة باإلضافة إلى البيانات األخرى الواجب 

إثباتها على البطاقة االستداللية للمبيد.
* في جميع األحوال نحملكم املسئولية حيال اخملاطر احملتملة على جتريب هذا املبيد.

* هذه املوافقة صاحلة ملدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها.
*  ال دخل للوزارة في تدبير النقد الالزم لالستيراد بشرط االلتزام بالقوانني واإلجراءات املنظمة لعملية االستـيراد.

وتفضلوا سىادتكم بقبول فائق االحرتام ،،،
حتريرا يف :........./........../........................

يعتمد،
أمني                                                                                               رئىس

جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة                                      جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

مجهورية مرص العربىة
وزارة الزراعة واستصالح األرايض

جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة

نموذج رقم )19(
موافقة فنىة رقم ).....( لسنة ........ إلسترياد 

مبىدات ألغراض التجارب والبحوث العلمىة
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رابعا: الترخيص باإلفراج اجلمركي

1- ترخيص باإلفراج اجلمركي عن عينات بدون قيمة.

  نصت املادة 11 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 على إلتزام صاحب الشأن بتقدمى عينات املبيدات 

وموادها القياسية وشوائبها الرئيسية املصاحبة الالزمة لتحليل وجتريب املبيد املطلوب تسجيله 

بدون مقابل وبالكميات التي حتددها اللجنة بالشروط اآلتية:

- املبيد مدرج في البرنامج التجريبي وسدد رسوم التجريب.

- موافقة املعهد/املعمل اخملتص.

- تقدمى فاتورة موضحاً بها الكميات وإسم الشركة الوارد منها العينة والشركة املستوردة.

- صورة بوليصة الشحن.

  يقدم الطلب إلى أمني اللجنة وبعد استيفاء جميع املتطلبات يصدر املوافقة باإلفراج اجلمركي بدون 

قيمة عن العينات املطلوبة )منوذج 5( بناًء على موافقة معتمدة من أمني اللجنة أو من ينوب عنه.

l كما نصت املادة 26 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 بعد صدور املوافقة الفنية لإلستيراد اخلاص 

الترخيص  يصدر  العلمية،  والبحوث  التجارب  ألغراض  مسجلة  الغير  الزراعية  اآلفات  باملبيدات 

باإلفراج اجلمركي عن هذه املبيدات بدون قيمة بتوقيع أمني اللجنة أو من ينوب عنه.

2- ترخيص باإلفراج اجلمركي عن رسالة مبيدات آفات زراعية )خام(

  طبقاً للمادة 27 من القرار الوزاري 1018 لسنة2013 يتم الترخيص باإلفراج اجلمركي عن رسائل املبيد 

اخلام بناًء على املوافقة الفنية اإلستيرادية الصادرة من اللجنة بعد حتقق املعمل املركزي للمبيدات 

بناء على طلب يقدمه صاحب  التي سجل عليها  الفنية  الرسائل للمواصفات  من مطابقة هذه 

الشأن يحتوى علي املرفقات التالية:

مرفقات طلب اإلفراج عن رسالة مبيد آفات زراعية )خام(

املرفقات:

1-  شهادة )شهادات( التحليل الصادرة للشحنة من املعمل املركزي للمبيدات.
2- أصل شهادة )شهادات( تقدير الشوائب الصادرة  من املعمل املركزي للمبيدات إن وجدت

3- أصل املوافقة الفنية لإلستيراد
4- صورة شهادة التسجيل للخام

5- صورة شهادة التسجيل للمستحضر النهائي
6- صورة الفاتورة املبدئية و صورة الفاتورة التجارية املرفقة مع الشحنة

7- صورة محضر فحص وجاشني أخذ العينة
8- صورة البطاقة االستداللية للمستحضر النهائي

9- صورة ترخيص إجتار ساري
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10- صورة ترخيص املصنع
11- صورة آخر إفراج جمركي عن نفس املادة وخط سير الشحنة السابقة

12- أمر التوريد إن وجد
13- الدمغات

14- إيصال املصاريف

l جميع الصور املقدمة من الشركة تعتمد بتوقيع صاحب الشأن وخامت الشركة

3- ترخيص باإلفراج اجلمركي عن املواد الوسيطة/ املذيبات/ املواد اإلضافية/ املواد املساعدة

  طبقاً للمادة 27 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 بعد وصول رسالة هذه املواد إلى اجلمارك وبعد 

حتقق املعمل املركزي للمبيدات من مطابقتها للمواصفات الفنية يتقدم صاحب الشأن إلى أمني 

اللجنة بطلب إلصدار الترخيص باإلفراج اجلمركي مرفق بالطلب املرفقات التالية:

مرفقات طلب اإلفراج

 عن مواد مساعدة/مذيبات/مواد إضافية لتخليق/لتجهيز مبيدات آفات زراعية

املرفقات:

1- أصل  شهادة )شهادات( التحليل الصادرة للشحنة 
2- شهادة )شهادات( تقدير الشوائب من املعمل املركزي للمبيدات إن وجدت

3- أصل املوافقة الفنية لإلستيراد
4- صورة شهادة التسجيل للمستحضر النهائي

5- صورة شهادة التسجيل للنادة اخلام
6- صورة الفاتورة املبدئية و صورة الفاتورة التجارية املرفقة مع الشحنة

7- صورة محضر فحص وجاشني اخذ العينة
8- صورة البطاقة االستداللية للمستحضر النهائي

9- صورة شهادة إجتياز إختبار التقييم احليوي 
10- صورة ترخيص اجتار ساري

11- صورة ترخيص املصنع
12- صورة آخر إفراج جمركي عن نفس املادة وخط سير الشحنة

13- أمر التوريد إن وجد
14- الدمغات

15- إيصال املصاريف
16- تعهد بأن هذه املادة )املواد( موجودة ضمن ملف تسجيل املبيد

17- صورة من الطاقة اإلنتاجية للمصنع )يطلع على األصل(
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l جميع الصور املقدمة من الشركة تعتمد بتوقيع صاحب الشأن وخامت الشركة

4- ترخيص باإلفراج اجلمركي عن رسالة مبيد آفات زراعية )مستحضر جاهز للتداول أو معاد تعبئته(

باإلفراج اجلمركي عن رسائل  الترخيص  يتم   2013 الوزاري1018 لسنة  القرار  22 من  للمادة    طبقاً 

املستحضرات اجلاهزة للتداول بعد حتقق املعمل املركزي للمبيدات من مطابقة رسائل هذه املبيدات 

للمواصفات الفنية التي سجلت عليها يتقدم صاحب الشأن بطلب اإلصدار هذا الترخيص مرفقاً 

به جميع املستندات اآلتية في حالة املستحضر اجلاهز للتداول:

مرفقات طلب اإلفراج عن رسالة مبيد آفات زراعية )مستحضر جاهز للتداول(

املرفقات:

1- أصل شهادة )شهادات( التحليل الصادرة للشحنة من املعمل املركزي للمبيدات
2- أصل شهادة ) شهادات( تقدير الشوائب من املعمل املركزي للمبيدات إن وجدت

3- أصل املوافقة الفنية 
4- صورة شهادة التسجيل للمستحضر النهائي

5- صورة الفاتورة املبدئية وصورة الفاتورة التجارية املرفقة مع الشحنة
6- صورة محضر فحص وجاشني اخذ العينة

7- صورة البطاقة االستداللية للمستحضر النهائي
8- صورة شهادة إجتياز إختبار التقييم احليوي

9- صورة ترخيص إجتار ساري
ll10- صورة آخر إفراج جمركي عن نفس املادة وخط سير الشحنة

11- أمر التوريد إن وجد
12- الدمغات

13- إيصال املصاريف
l في الشحنات التي ال تتوفر فيها إمكانية التحليل في املعمل املركزي للمبيدات يقدم صاحب 

الشأن شهادات حتليل صادرة من معامل مرجعية معتمدة وموثقة ببلد املنشأ )مادة 40 من القرار 

وتاريخ  العبوات  وسعة  اللوط  أو  التشغيلة  رقم  على  الشهادة  حتتوى  أن  على   )2013 لسنة   1018
اإلنتاج اخلاص بالشحنة.

ll جميع الصور املقدمة من الشركة تعتمد بتوقيع صاحب الشأن وخامت الشركة

وفي حالة إعادة التعبئة يقدم جميع املستندات باإلضافة إلى صورة ترخيص املصنع الذى سيقوم 

بالتجهيز.
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مرفقات طلب اإلفراج عن رسالة مبيد آفات زراعية

 )مستحضر إلعادة التعبئة(

املرفقات:

1- أصل شهادة )شهادات( التحليل الصادرة من املعمل املركزي للمبيدات للشحنة 
2- أصل شهادة )شهادات( تقدير الشوائب الصادرة من املعمل املركزي للمبيدات إن وجدت

3- أصل املوافقة الفنية لإلستيراد
4- صورة شهادة التسجيل للمستحضر النهائي

5- صورة الفاتورة املبدئية وصورة الفاتورة التجارية املرفقة مع الشحنة
6- صورة محضر فحص وجاشني أخذ العينة

7- صورة البطاقة اإلستداللية للمستحضر النهائي
8- صورة شهادة إجتياز إختبار التقييم احليوي

9- صورة ترخيص إجتار ساري
10- صورة ترخيص املصنع

11- صورة آخر إفراج جمركي عن نفس املادة وخط سير الشحنة السابقة
12- أمر التوريد إن وجد

13- الدمغات
14- إيصال املصاريف

l جميع الصور املقدمة من الشركة تعتمد بتوقيع صاحب الشأن وختم الشركة

5- ترخيص باإلفراج اجلمركي عن رسالة مستحضر مبيد آفات زراعية )إستخدام خاص(

باإلفراج اجلمركي عن رسائل  الترخيص  يتم   2013 1018 لسنة  الوزاري  القرار  24 من  للمادة   طبقاً 

مستحضرات مبيدات اآلفات الزراعية املستوردة لإلستخدام في املسطحات اخلضراء أو في املزارع 

اخملصص إنتاجها للتصدير شرط مطابقة هذه الرسائل للمواصفات الفنية، ويتقدم صاحب الشأن 

إلى أمني جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بطلب اإلفراج مصحوباً باملرفقات التالية:

مرفقات طلب اإلفراج عن رسالة مستحضر مبيد آفات زراعية 

) إستخدام خاص(

املرفقات:

1- شهادة )شهادات( التحليل الصادرة للشحنة من املعمل املركزي للمبيدات 
2- شهادات )شهادات( حتليل الشوائب أن وجدت

3- أصل املوافقة الفنية 
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4- صورة الفاتورة املبدئية  وصورة الفاتورة التجارية املرفقة مع الشحنة
5- صورة محضر فحص وجاشني أخذ العينة

6- صورة البطاقة اإلستداللية
7- صورة ترخيص إجتار ساري

8- صورة آخر إفراج جمركي عن نفس املادة  إن وجدت
9- الدمغات

10- إيصال املصاريف
packing list 11- صورة من

12- إستمارة التكويد للبيانات من مصلحة اجلمارك
13- موافقة جهاز شئون البيئة )في حالة بروميد امليثيل(

l جميع الصور املقدمة من الشركة تعتمد بتوقيع صاحب الشأن وختم الشركة
الترخيص باإلفراج اجلمركي عن رسائل املبيدات املستوردة )منوذج20( مبوافقة    وبصفة عامة يتم 

أمني جلنة مبيدات اآلفات الزراعية أو من ينوب عنه بعد حتقق املعمل املركزي للمبيدات من مطابقة 

هذه الرسائل للمواصفات الفنية.

تصريح تداول مبيد مجهز أو مصنع محليا.
محلياً  تصنيعها  أو  تعبئتها  إعادة  أو  اخلامات(  )من  جتهيزها  يتم  التي  املبيدات  كميات  حلصر    

املنتج من خالل إصدار  التوزيع ودعم هذا  ولسهولة تتبع تلك الكميات في أماكن اإلنتاج ومحال 

تصريح بالتداول وافقت جلنة مبيدات اآلفات الزراعية على إصدار هذا التصريح بالتداول بعد تأكد 

املعمل املركزي للمبيدات من مطابقة هذه املبيدات للمواصفات الفنية التى سجلت عليها )منوذج21 

ومنوذج22 ومنوذج23(.

إعادة تصدير شحنات املبيدات.
  طبقاً للمادة 23 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 يجوز للجنة مبيدات اآلفات الزراعية املوافقة 

على إعادة تصدير شحنات مبيدات مت إستيرادها ودخولها البالد بالشروط اآلتية.

1- تقدم صاحب الشأن بطلب إعادة التصدير.
2- وجود مبررات قوية تقبلها اللجنة.

3- يتحمل صاحب الشأن مبفرده أي تبعات أو مسئوليات قانونية نتيجة إعادة التصدير.
إعادة تصديرها  املطلوب  الشحنة  املركزي مبعاينة  املعمل  الزراعية  اآلفات  4- تكلف جلنة مبيدات 
وأخذ عينة لتحليلها للتأكد من أنها نفس الشحنة التي مت إستيرادها وحتديد كمية املتبقي منها 

قبل تصديرها.
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مسلسل رقم )...../.....(      

نموذج رقم )20(
ترخىص باإلفراج عن مبىد آفات زراعىة

السىد مدير/ .................................................................................................................................
حتىة طىبة وبعد ،،،    

بناء عىل الطلب املقدم من الرشكة: ....................................................................................
اخلاص بطلب اإلفراج عن رسالة مبىد: ..................................................... )مستحرض( 

االسم الشائع: ...................................................................................
سعة العبوة: ....................................................... ومقدارها: ................. )فقط ...........................(    
نوع املبىد:............................................................ املسجل حملىا بوزارة الزراعة برقم: ).............(   

طبقاً ملواصفات وزارة الزراعة واستصالح األرايض املسجل علىها املبىد
الواردة من رشكة: ...........................................................................................................
عىل الباخرة/ الطائرة: ...............................................................................................

   بناًء عيل موافقة جلنة إدارة اللجنة املنبثقة عن جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة بجلستها رقم 
بتاريـخ ..../..../....  )........./.......(

صدرت املوافقة الفنىة رقم )............ لسنة .......(       بتاريـخ ........./........./..............
شهادة التحلىل رقم )................( برقم صادر ).........(  بتاريـخ ........./........./.............. بكمىة ........ ........ ........

    
والتي وردت من املعمل املركزي للمبيدات إلى اللجنة بخطاب وارد برقم )...........( بتاريخ ........./........../......................

نفيد سيادتكم بأن جلنة مبيدات اآلفات الزراعية ليس لديها مانع من اإلفراج عن هذه الرسالة كمبيد 

للتداول بعد ثبات صالحية املبيد من واقع شهادة التحليل الصادرة من املعمل املركزي للمبيدات.

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

حتريرا يف : ........../........../..........                                                   أمني 
جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة
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مسلسل رقم )...../.....(      

نموذج رقم )21(

ترصيح تداول مبىد جمهز حملىاً

ترصح جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة بتداول مبىد : ..................................)املجهز حملىاً(

االسم الشائع للمبىد: ......................................................................................................................................

سعة العبوة: ....................................................... كمىة املبىد: ................. )فقط ...........................(    

نوع املبىد: ........................................................... املسجل حملىا بوزارة الزراعة برقم: )..........(   

تاريخ إنتهاء الصالحىة :........../ ........./ .....................    تاريخ اإلنتاج: ........./ ........./ ........................     

الرشكة املحلىة واملجهزة: ..................................................................................................................................................

الرشكة املنتجة للخام : .......................................................................................................................................................

  وذلك بناًء علي صالحية املبيد من واقع شهادة التحليل الصادرة من املعمل املركزي للمبيدات رقم  

)..........( برقم صادر )..........( بتاريـخ ..../..../.....

  والتي وردت إلى اللجنة بخطاب وارد برقم )......( بتاريخ .../..../.....

   واملوافقة الفنىة لإلسترياد رقم ).................. لسنة ......................( بتاريـخ ........./........./........... بكمىة ...................

من املادة اخلام .................... واملسجل برقم ).........................(.

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

حتريرا يف : ........../........../..........                                                   أمني 

جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة
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مسلسل رقم )...../.....(      

نموذج رقم )22(

ترصيح تداول مبىد مصنع حملىاً

ترصح جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة بتداول مبىد : .....................................)املصنع حملىاً(

االسم الشائع للمبىد: ........................................................................................................................................

سعة العبوة: .................. كمىة املبىد: ................. )فقط ...........................(    

نوع املبىد:...................... املسجل حملىا بوزارة الزراعة برقم: )..........(   

تاريخ اإلنتاج:......../ ......../ ..............                    تاريخ إنتهاء الصالحىة :........./ ........./.............   

الرشكة املحلىة واملجهزة: ............................................................................................................................

الرشكة املحلىة واملصنعة : ...........................................................................................................................

  وذلك بناًء علي صالحية املبيد من واقع شهادة التحليل الصادرة من املعمل املركزي للمبيدات رقم  

)................( برقم صادر )...................( بتاريـخ .............../.............../.........................

      والتي وردت إلى اللجنة بخطاب وارد برقم )................( بتاريخ .............../............/...................

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

حتريرا يف : ........../........../..........                                                   أمني 

جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة
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مسلسل رقم )...../.....(      

نموذج رقم )23(

ترصيح تداول مبىد بعد إعادة التعبئة

ترصح جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة بتداول مبىد : ..................................................................................

االسم الشائع للمبىد: .....................................................................................................................................................

سعة العبوة: ............................... كمىة املبىد: ................. )فقط ...........................(    

املسجل حملىا بوزارة الزراعة برقم: )..........(                              نوع املبىد:...................................

تاريخ إنتهاء الصالحىة :......../ ......../ .............. تاريخ اإلنتاج:......../ ......../ ..............      

رقم التشغىلة: )......................( رقم اللوط: )..................(           

الرشكة املحلىة واملجهزة: .......................................................................................................................................

الرشكة املنتجة : ..........................................................................................................................................................

  وذلك بناًء علي صالحية املبيد  بعد إعادة تعبئته من واقع شهادة التحليل الصادرة من املعمل 

املركزي للمبيدات رقم  ).....................( برقم صادر ).....................( بتاريـخ ............../............../....................

  والتي وردت إلى اللجنة بخطاب وارد برقم )......................( بتاريـخ ............../............../....................

 ................................ ....................( بتاريـخ ............../............../.................... بكمية  واملوافقة الفنية لإلستيراد رقم ).................لسنة 

في عبوة قبل التعبئة سعة........................................... .

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

حتريرا يف : ........../........../..........                                                   أمني 

جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة
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أبيض



الباب اخلامس
ترخىص املصانع وخمازن وحمال االجتار 

يف املبىدات والرقابة علىها

أوال: ترخىص وجتديد ترخىص مصانع مبىدات اآلفات الزراعىة.

ثانىا: ترخىص وخمازن وحمال االجتار يف مبىدات اآلفات الزراعىة.

ثالثا: الرقابة عيل املبىدات وطرق أخذ عىنات للتحلىل.
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الباب اخلامس
ترخىص املصانع وخمازن وحمال االجتار يف املبىدات والرقابة علىها

أوال:ترخيص وجتديد ترخيص مصانع مبيدات اآلفات الزراعية
  ال يتم تخليق أو جتهيز أو إعادة تعبئة مبيدات اآلفات الزراعية املسجلة في مصر إال في مصانع 

لديها ترخيص ساري لهذا الغرض.

  وطبقاً للمادة 29 من القرار الوزاري1018 لسنة2013 عند ترخيص أو جتديد ترخيص مصنع بغرض 

إتباع اخلطوات  يتم  الزراعية املسجلة في مصر  اآلفات  إعادة تعبئة مبيدات  أو  أو جتهيز  تخليق 

التالية:

1- يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية مصحوباً مبلف به كافة املوافقات 
والنماذج املطلوبة )منوذج 24(.

2- يقوم املعمل املركزي للمبيدات بتكليف من اللجنة بفحص ملف املصنع وعمل املعاينة وإعداد 
تقرير مشموالً بتوصية حول إمكانية الترخيص من عدمه وإرسال التوصية إلي اللجنة إلستكمال 

إجراءات الترخيص وإعادة أصل امللف إلي اللجنة للحفظ بأرشيف اللجنة.

أربع سنوات  الترخيص تصدر اللجنة ترخيص املصنع )منوذج25( ملدة  3- في حالة إستيفاء شروط 
قابلة للتجديد.

الزراعية وشهادة  العلوم  البكالوريوس في  املدير املسئول للمصنع على درجة  4- يشترط حصول 
معتمدة من اللجنة واملعمل املركزي للمبيدات )منوذج26( بإجتيازه البرامج التدريبية التي حتددها 

اللجنة وجتدد هذه الشهادة كل أربع سنوات.

5-  ال يجوز للمصانع املرخص لها من جلنة مبيدات اآلفات الزراعية أن تخلق أو جتهز أو تعيد تعبئة أو 
تخزن أي مواد غير مبيدات اآلفات الزراعية املصرح بها من اللجنة.

وطبقا للمادة 30 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013
أ?- يجدد ترخيص املصنع بذات الشروط التي صدر بها الترخيص على أن يقدم طلب التجديد للجنة 

مبيدات اآلفات الزراعية قبل نهاية مدة الترخيص بثالثة أشهر على األقل.

أحد شروط  في حالة مخالفة  التى حتددها  وللمدة  اللجنة  من  بقرار  املصنع  ترخيص  يوقف  ب?- 

الترخيص الواردة مبواد القرار الوزاري 1018 لسنة 2013.

وال يجوز إعادته إال  إزالة أسباب اخملالفة أعتبر الترخيص الغياً  إذا مضت مدة وقف املصنع دون  ج- 

بإجراءات ترخيص جديدة.

  واملادة 31 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 حتتم ضرورة  إحتفاظ املصنع بسجل مرقم ومختوم 

بخامت مديرية الزراعة التابعة لها املصنع ملدة أربع سنوات تسبق تاريخ آخر قيد لتتبع حركة هذه 

املبيدات ويجب تقدمى هذا السجل ملسئول الرقابة باملعمل املركزي للمبيدات عند الطلب .وتوافى 

اللجنة بأي جتاوزات في هذا الشأن.
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نموذج رقم )24(
 طلب ترخىص بتشغىل مصنع مبىدات آفات زراعىة

1- اسم طالب الترخيص )إذا كان ترخيص شركة يبني نوعها وممثلها القانوني(:

2- عنوان الطالب:

3- أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وجنسية كل منهم وسنة وموطنة إذا كان الطالب شركة:

4- عنوان املصنع:

5- اسم ولقب مالك املصنع وجنسيته ومحل سكنه.

6- رقم السجل التجاري.

7- رقم البطاقة الضريبية.

8- اسم املدير الفني املسئول ورقمه النقابي:

ومرفق هبذا الطلب املستندات اآلتىة:
1- السجل الصناعي موضحاً به الطاقة اإلنتاجية للمصنع.

2- موافقة جهاز األمن الصناعي.

3- موافقة جهاز شئون البيئة.

4- موافقة جهة اإلختصاص بوزارة الصحة عن مدى توافر االستعدادات املطلوبة حلماية العاملني 

واعتماد نظام الفحص الدوري للعاملني.

5- سجل جتاري مدون به غرض تصنيع مبيدات اآلفات الزراعية.

6- صورة من البطاقة الضريبية.

7- رسم هندسي للمصنع معتمد من مهندس نقابي.

8- بيان القوة احملركة للمصنع.

)تخليق-  املصنع  والتي علي أساسها يحدد نشاط  باملصنع  املستخدمة  األجهزة  9-  بيان بجميع 

جتهيز- إعادة تعبئة(.

10- صورة من ترخيص الوحدة احمللية الواقع في دائرتها املصنع.

11- بيان من جلنة مبيدات اآلفات الزراعية باملواد املسجلة التي يتم تصنيعها في املصنع.

12-  اإليصال الدال على أداء مصروفات املعاينة املقررة باسم وحدة حتليل وتقييم املبيدات باملعمل 

املركزي للمبيدات.

13- حوالة بريدية حكومية مببلغ جنيه واحد باسم املعمل املركزي للمبيدات.

جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt
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Agricultural Pesticide Committee (APC)
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القيد  زراعي ورقم  املدير املسئول عن املصنع مهندس  بأن  الزراعية تفيد  14-  شهادة نقابة املهن 
بالسجل املهندسني بالنقابة.

15- شهادة من التأمينات للمدير املسئول تفيد بأنه مؤمن علية من صاحب العمل.
16- التعهد بضرورة وجود دفتر حركة للمصنع ويعتمد من املعمل املركزي للمبيدات.

17- التعهد باحلصول علي بيانات األماكن لكل مركب يتم جتهيزه أو استخدامه داخل املصنع من 
خالل الشركة املوردة للخامات مع إرسال صورة منها للمعمل املركزي للمبيدات.

18- تعهد بأن جميع الرسائل اخلارجة من املصنع تكون مصحوبة بنسخة من بيانات األمان تفيد 
كيفية التعامل في حاالت احلوادث عند النقل.

19- إقرار بعدم تداول أية تصنيعه من املبيدات املنتجة إال بعد إجراء التحاليل الالزمة مبعرفة املعمل 
املركزي للمبيدات للتحقق من مطابقة املبيد للمواصفات املسجل عليها.

الترخيص  إعادة تعبئتها خالل فترة  أو  التي مت جتهيزها  الزراعية  اآلفات  بيان بكميات مبيدات   -20
السابقة.

21- صورة من شهادة التدريب السارية التي أصدرتها جلنة مبيدات اآلفات الزراعية للمدير املسئول.

السىد األستاذ الدكتور / أمني جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة
حتىــــة طىبـــة وبعــــد...  

املشار  الزراعية  اآلفات  مبيدات  مصنع  بتشغيل  ترخيص  منحي  على  باملوافقة  التفضل  أرجو     
إليه في هذا الطلب علماً بأن جميع البيانات املدونة بعالية صحيحة من كافة النواحي وحتت 

مسئوليتي.

حتريراً يف:        /         /                                                                                                     توقىع الطالب

تقرير املعمل املركزي للمبىدات
إنه في يوم     /        /          بناء على معاينة املعمل املركزي للمبيدات للمصنع تنفيذاً للمادة 

29 للقرار الوزاري 1018 لسنة2013:
وبفحص املستندات املقدمة من صاحب الشأن ومعاينة املصنع املبني بالطلب تبني اآلتي )املصنع 

مستوفى/املصنع غير مستوفى( لشروط الترخيص:

توقىع القائم
بفحص املستندات واملعاينة

رئىس قسم
الرقابة عيل املبىدات

باملعمل املركزي للمبىدات

يعتمد،،،
مدير املعمل املركزي للمبىدات
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جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

نموذج رقم )25(
 ترخىص/ جتديد ترخىص بتشغىل مصنع مبىدات آفات زراعىة

رقم الرتخىص )             (
   تنفيذاً للمادة 81 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966واملادة29واملادة30من القرار الوزاري رقم 1018 

لسنة 2013بشان مبيدات اآلفات الزراعية.

* بعد االطالع على الطلب املقدم من:

بتاريخ        /        /                بشأن الرتخىص أو التجديد للرتخىص له بتصنىع أو جتهىز أو إعادة تعبئة 
مبىدات اآلفات الزراعىة 

وموافقة جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة        بتاريخ        /        /                
قد رخص بتشغىل )جتديد ترخىص تشغىل( مصنع:

لتصنىع أو جتهىز أو إعادة تعبئة مبىدات اآلفات الزراعىة الكائن:
قسم / مركز: بشارع:      

حمافظة:
وحتت إدارة املهندس الزراعي:

وذلك ملدة أربع سنوات
وتنتهي يف    /    / تبدأ من       /      /      

حتريرا يف      /     /
 

حتريرا يف :  ......../........./............
يعتمد،

أمني                                                                                                        رئىس
جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة                                                      جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة

*  يعتبر هذا الترخيص الغى إذا إنتهت إحدى املوافقات أو التراخيص ذات الصلة دون جتديدها.
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شرح منوذج طلب ترخيص مصنع مبيدات آفات زراعية
  يتم احلصول علي هذا النموذج من جلنة مبيدات اآلفات الزراعية طبقا للمادة 29من القرار الوزاري 

رقم1018  لسنة2013 ويوضح في هذا النموذج ما يلي:

بالتفصيل  املصنع  أسم  يذكر  املبيدات  لتجهيز  مصنع  الطالب  كان  إذا  الترخيص  طالب  أسم   -

باإلضافة إلى اسم صاحب املصنع واملمثل القانوني.

- عنوان الطالب: يذكر عنوان صاحب املصنع باإلضافة إلى رقم التليفون.

وهذا  شركة  الطالب  كان  إذا  وموطنة  وسنة  منهم  كل  وجنسية  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أسماء   -

يشمل رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب وأعضاء مجلس اإلدارة.

للتليفون  باإلضافة  العربية  بالتفصيل بجمهورية مصر  املصنع  املصنع: عنوان  بها  التي  اجلهة   -

.Emailوالفاكس و

- اسم ولقب مالك العقار )املصنع( وجنسيته ومحل سكنه: وهذا في حالة ما إذا كان املصنع علي 

أرض عقار مؤجر أما في إذا كان صاحب املصنع هو مالك األرض والعقار يذكر االسم واللقب وباقي 

البيانات املطلوبة.

- رقم السجل التجاري.

- رقم البطاقة الضريبية

- اسم املدير الفني املسئول عن املصنع ورقمه النقابي: يذكر اسم املهندس الزراعي النقابي اخملتص 

ورقم تسجيله في نقابة املهن الزراعية

- موافقة هيئة التصنيع.

- موافقة جهاز األمن الصناعي

- موافقة جهاز شئون البيئة.

- موافقة وزارة الصحة عن مدي توافر االستعدادات املطلوبة حلماية العاملني واعتماد نظام الفحص 

الدوري للعاملني.

- سجل جتاري مدون به غرض تصنيع مبيدات اآلفات الزراعية.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- رسم هندسي للمصنع معتمد من مهندس نقابي.

- بيان القوة احملركة للمصنع.

- بيان بجميع األجهزة املستخدمة باملصنع.

- صورة من ترخيص الوحدة احمللية الواقع في دائرتها املصنع.

- بيان من جلنة مبيدات اآلفات الزراعية باملواد املسجلة التي يتم تصنيعها في املصنع.

باملعمل  املبيدات  وتقييم  حتليل  وحدة  باسم  املقررة  املعاينة  مصروفات  أداء  علي  الدال  اإليصال   -

املركزي للمبيدات.

- حوالة بريدية حكومية مببلغ جنية واحد باسم املعمل املركزي للمبيدات.
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- شهادة من نقابة املهن الزراعية تفيد بأن املدير املسئول مهندس زراعي متفرغ ورقم القيد بسجل 

املهندسني بالنقابة.

- شهادة من التأمينات للمدير املسئول تفيد بأنه مؤمن عليه من صاحب العمل.

- التعهد بضرورة وجود دفتر حركة للمصنع ويعتمد من املعمل املركزي للمبيدات.

- التعهد باحلصول علي بيانات األماكن لكل مركب يتم جتهيزه أو استخدامة داخل املصنع من خالل 

الشركة املوردة للخامات مع إرسال صورة منها للجنة مبيدات اآلفات الزراعية.

تفيد  األمان  بيانات  من  بنسخة  تكون مصحوبة  املصنع  من  اخلارجة  الرسائل  بأن جميع  تعهد   -

كيفية التعامل في حاالت احلوادث عند النقل.

- إقرار بعدم تداول أية تشغيلة أو لوط من املبيدات املنتجة إال بعد إجراء التحاليل الالزمة مبعرفة 

املعمل املركزي للمبيدات للتحقق من مطابقة املبيد للمواصفات الفنية املسجل عليها طبقا 

للمادة 39 من القرار الوزاري رقم 1018 لسنة2013.

بطلبه  يفيد  الذي  الزراعية  اآلفات  مبيدات  جلنة  إلي  املقدم  الطلب  علي  الشأن  صاحب  يوقع   -

بالترخيص وتعهد منه بأن كافة البيانات منه صحيحة من كافة النواحي وحتت مسئوليته.

القائم  يلتزم  للمبيدات حيث  املركزي  باملعمل  الرقابة  املعاينة من قبل قسم  يتم عمل محضر   -

بعمل املعاينة بالشروط الواجب توافرها طبقا للقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن احملال الصناعة 

والتجارية وغيرها من احملال املقلقة للراحة والضارة بالصحة العامة.

شرح منوذج ترخيص/ جتديد ترخيص مصنع مبيدات آفات زراعية
  يتم استخراج هذا النموذج بعد استكمال جميع املرفقات بالنموذج  رقم )27( وبعد موافقة جلنة 

هذا  ويعتبر   2013 لسنة   1018 رقم  الوزاري  القرار  من   )29( للمادة  طبقاً  الزراعية  اآلفات  مبيدات 

النموذج موافقة علي تخليق أو جتهيز أو إعادة تعبئة مبيد من مبيدات اآلفات الزراعية ويشمل 

هذا النموذج علي اآلتي:

رقم الترخيص:

- يذكر هذا الرقم من واقع السجل اخلاص بترخيص املصانع واملوجود بلجنة مبيدات اآلفات الزراعية.

تقدمى  تاريخ  )يذكر  بتاريخ  لها  القانوني  املمثل  أو  الشركة  املقدم من  الطلب  اإلطالع علي  وبعد   -

الطلب( بشأن الترخيص لها بالتصنيع أو التجهيز ملبيدات اآلفات الزراعية واملستندات املرفقة 

به وعلي موافقة جهاز شئون البيئة برقم )يذكر الرقم( وتاريخ )يذكر تاريخ موافقة البيئة( وعلي 

موافقة جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بجلستها بتاريخ )يذكر رقم اجللسة وتاريخ املوافقة( وطبقا 

للمادة )29( من القرار الوزاري رقم1018 لسنة2013

السجل  ورقم  بالتفصيل  الشركة  يذكر عنوان صاحب  املقيم حيث  الشركة  أو  للسيد  يرخص   -

التجاري ورقم البطاقة الضريبية.

- اسم املصنع : وهو االسم املقترح من قبل الشركة.
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.Emailعنوان: عنوان املصنع بالتفصيل والتليفون والفاكس و -

املهن  بنقابة  قــيــده  رقـــم  رقمه في التأمينات االجتماعية  - اسم املدير الفني املسئول  

الزراعية.

  يقوم املصنع بتشغيل وجتهيز املبيدات املسجلة اآلتية حيث يذكر أسماء املبيدات املسجلة التي 

سوف يقوم املصنع بتصنيعها أو جتهيزها أو تعبئتها.

  يسري هذا الترخيص ملدة أربع  سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وينتهي بنهاية األربع سنوات 

مدة  نهاية  قبل  التجديد  طلب  يقدم  أن  علي  واإلجراءات  الشروط  بذات  الترخيص  هذا  ويجدد 

الترخيص بثالثة أشهر علي األقل ويوقع هذا الترخيص من أمني اللجنة أو من ينوب عنه ويعتمد 

من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه ويختم بخامت الدولة.

ثانيا:ترخيص مخازن ومحال االجتار في مبيدات اآلفات الزراعية
اآلفات  أو اإلجتار في مبيدات  2013 ال يكون تخزين  1018 لسنة  الوزاري  القرار  32 من  للمادة    طبقاً 

الزراعية )املسجلة( إال في محال أو مخازن معدة لهذا الغرض ومستوفاة لشروط الترخيص طبقاً 

ألحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن احملال الصناعية والتجارية املقلقة للراحة.

l يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الزراعة التابع لها اخملزن أو احملل مصحوباً باملوافقات واملستندات 

والنماذج التي حتددها اللجنة )منوذج27(.

وفيما يلي شرح للنموذج 27 اخلاص بطلب ترخيص باإلجتار في مبيدات اآلفات الزراعية 

شرح منوذج طلب ترخيص االجتار في مبيدات اآلفات الزراعية
  يحصل الطالب علي هذا النموذج من مديرية الزراعية التابع لها علي أن يكون لكل محل أو مخزن 

طلب خاص به طبقا للمادة 32 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013ويحتوي النموذج على:

1- اسم طالب الترخيص: ويتضمن إسم الشركة أو املمثل القانوني لها أو اسم التاجر في حالة أن 
تكون مؤسسة فردية والرقم القومي.

.E-mail2- عنوانه: عنوان طالب الترخيص بالتفضل ورقم تليفونه أو الفاكس أو
3- عنوان املتجر أو اخملزن: عنوان محل االجتار أو اخملزن بالتفصيل.

4- أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وجنسية كل منهم وسنة وموطنة إذا كان الطالب شركة ويعفي 
من ذلك إذا كان مؤسسة فردية.

5- اجلهة التي بها احملل أو اخملزن:القرية واملركز أو احملافظة التابع لها.
6- اسم ولقب مالك العقار وجنسيته ومحل سكنه )القرية- املركز -احملافظة(.

7- رقم السجل التجاري: يذكر فيه الرقم.
8- رقم البطاقة الضريبية: يذكر فيه الرقم.

9- اسم املدير الفني املسئول عن املتجر أو اخملزن )مهندس زرعي نقابي( مقيد بنقابة املهن الزراعية- 
رقم القيد املوثق له في ذات النقابة ويرفق بذات الطلب:
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السجل  من  رسمية  صورة  أو  الزراعية  اآلفات  مبيدات  في  االجتار  غرض  به  مبني  جتاري  سجل   1-9
التجاري مبني به غرض االجتار من الغرفة التجارية.

9-2 صورة من البطاقة الضريبية للمحل موضع الترخيص وفي حالة اخملزن يتم إضافة اخملزن علي 
البطاقة الضريبية.

9-3 صورة من الترخيص الصادر من الوحدة احمللية بفتح محل صناعي أو جتاري طبقا للقانون رقم453 
لسنة 1954 مدون به نشاط االجتار في مبيدات اآلفات الزراعية وإذا كان الترخيص دائم يستخرج 

الترخيص باملدة احملددة بهذا القرار وهي أربع سنوات أما إذا كان هذا الترخيص مؤقتا مبدة محددة 

فيستخرج الترخيص لهذه املدة فقط ويراعي ذلك بذات الشروط واإلجراءات في حالة التجديد.

املطلوب  اخملزن  أو  املتجر  املسئول عن  الفني  املدير  قيد  تفيد  الزراعية  املهن  نقابة  من  9-4 شهادة 
الترخيص به بسجل املهندسني بنقابة املهن الزراعية ويذكر رقم القيد.

9-5 شهادة تأمينات علي املدير املسئول املطلوب الترخيص به حيث تفيد هذه الشهادة بالتأمني علي 
املهندس من قبل التاجر ويذكر الرقم التأميني للمهندس مع ذكر رقم التأمني اخلارجي باملنشأة 

وتستخرج هذه الشهادة من الهيئة القومية للتأمينات.

وكذلك  اخملزن  أو  املتجر  أبعاد  به  مبني  نقابي  من مهندس  اخملزن  أو  املتجر  ملوقع  رسم هندسي   6-9
فتحات التهوية ويكون هذا الرسم مطابق لصورة الترخيص الصادر من الوحدة احمللية.

9-7 صورة من عقد اإليجار أو امللكية للمتجر أو اخملزن مسجل بالشهر العقاري.
9-8 اإليصال الدال علي أداء مصاريف املعاينة املقررة بإسم وحدة حتليل وتقييم املبيدات من املعمل 

املركزي للمبيدات.

9-9 حوالة بريدية مببلغ جنية واحد باسم املعمل املركزي للمبيدات.
9-10 تعهد بعدم وضع في احملل أو اخملزن املرخص باإلجتار فيه إال املبيدات املسجلة طبقاً ألحكام هذا 

القرار وما يتعلق بها من أدوات ومعدات تستخدم في الرش والتعفير والتدخني .

9-11 يجب استيفاء الدمغات املقررة واملستندات املرفقة به.
9-12 يوقع هذا الطلب صاحب الشأن ويعتمد محضر املعاينة بواسطة مديرية الزراعة التابع لها 

احملل أو اخملزن علي أن يلتزم بالشروط الواجب توافرها في محل/ مخزن مبيدات اآلفات الزراعية.
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جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

نموذج رقم )27(
 طلب ترخىص باالجتار يف مبىدات اآلفات الزراعىة

الرقم القومي: 1- اسم طالب الترخيص:       

2- عنوانه:

3- * عنوان املتجر أو اخملزن:

4- أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وجنسية كل منهم وسنة وموطنه إذا كان الطالب شركة:

5- اسم ولقب مالك العقار وجنسيته ومحل سكنه:

6- رقم السجل التجاري:

7- رقم البطاقة الضريبية:

8- اسم املدير الفني املسئول عن املتجر أو اخملزن )مهندس زراعي نقابي(:  

9- املؤهل الدراسي:

10-  رقم القيد بالنقابة:

ومرفق هبذا الطلب املستندات اآلتىة:
1- سجل جتاري مبني به الغرض باالجتار في مبيدات اآلفات الزراعية:

2- صورة من البطاقة الضريبية )وفي حاله اخملزن تتم إضافة اخملزن على البطاقة الضريبية(.

للقانون  طبقا  جتاري  أو  صناعي  محل  بفتح  احمللية  الوحدة  من  الصادر  الترخيص  من  صورة   **  -3

رقم453 لسنة 1954 والقوانني السارية مدون بها نشاط االجتار في مبيدات اآلفات الزراعية.

4- صورة شهادة املؤهل الدراسي أو شهادة من نقابة املهن الزراعية تفيد قيد املدير الفني املسئول 

عن املتجر أو اخملزن املطلوب الترخيص له بسجل املهندسني الزراعيني.

5- شهادة سارية الجتياز املدير الفني املسئول للدورة التدريبية التي حتددها اللجنة.

6- شهادة تأمينات على املدير املسئول للمتجر املطلوب الترخيص له.

7- رسم هندسي للموقع معتمد من مهندس نقابي.

8- صورة من عقد اإليجار أو امللكية مسجل بالشهر العقاري.

باملعمل  املبيدات  وتقييم  وحدة حتليل  باسم  املقررة  املعاينة  أداء مصاريف  على  الدال  اإليصال   -9

املركزي للمبيدات.

10-  حوالة بريدية حكومية مببلغ جنية واحد باسم املعمل املركزي للمبيدات.

11-  موافقة الصندوق االجتماعي للتنمية.
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*  يجب تقدمى طلب عن كل محل أو مخزن.

** اذا كان الترخيص مؤقتا مبدة محدودة فال يسري هذا الترخيص باإلجتار في املبيدات إال للمدة احملددة 

في رخصة فتح احملل الصناعي أو التجاري املشار إليه. يجب استيفاء الدمغات املقررة على الطلب 

واملستندات املرفقة به.

السىد األستاذ/مدير مديرية الزراعة
                         حتىة طىبة وبعد،،،

  أرجو التفضل بالترخيص لي باإلجتار في مبيدات اآلفات الزراعية في احملل أو اخملزن املشار إليه علما 

بأن جميع البيانات املدونة بعالية صحيحة من كافة النواحي وحتت مسئوليتي.

حتريرا في:   /    /   

توقىع الطالب

السىد األستاذ الدكتور/ أمني جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة
     

  بناء على الطلب املبني عاليه وتنفيذاً للمادة 32 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 متت معاينة 

احملل/اخملزن املبني بالطلب وتبني أن احملل/اخملزن مستوفى للشروط/غير مستوفى للشروط

- ونوافق على إستخراج الترخيص

- ال نوافق على إستخراج الترخيص لألسباب التالية:

إسم وتوقىع القائم باملعاينة
يعتمد،،،      

مدير مديرية الزراعة              
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l تتولى مديرية الزراعة التي يقع احملل أو اخملزن في دائرة إختصاصها إصدار ترخيص اإلجتار في مبيدات 

آفات زراعية )منوذج28( يسري ملدة أربع سنوات من تاريخ صدوره ويجدد بذات الشروط واإلجراءات 

على ن أنأن يقدم طلب التجديد إلى مديرية الزراعة قبل إنتهاء مدة الترخيص بثالثة أشهر على 

األقل.

l يشترط في املدير املسئول عن احملل أو اخملزن أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في العلوم 

معتمدة  شهادة  على  حاصالً  يكون  وأن  الزراعية  املهن  بنقابة  عضواً  أو  يعادلها  ما  أو  الزراعية 

من جلنة مبيدات اآلفات الزراعية واملعمل املركزي للمبيدات )منوذج26( بإجتيازه البرامج التدريبية 

املقررة وجتدد هذه الشهادة كل أربع سنوات.

على  موافقتها  عدم  أو  مبوافقتها  اللجنة  مبوافاة  احملل  أو  اخملزن  لها  التابع  الزراعة  مديرية  تقوم   l

الترخيص مع توضيح األسباب في حالة عدم املوافقة.

دائرة إختصاصها ويقدم  الزراعة بسجل خاص للمخازن واحملال املرخص لها في  l حتتفظ مديرية 

ملسئولي الرقابة باملعمل املركزي للمبيدات عند الطلب.

الشروط الواجب توافرها في متجر/مخزن مبيدات اآلفات الزراعية

أ- الشروط العامة

1- أن توضع صورة من الترخيص الصادر باالجتار في مبيدات اآلفات الزراعية في مكان ظاهر باحملل/ 

اخملزن.

2- أن توضع صورة  من ترخيص مزاولة املهنة للعاملني باحملل.

3- أن تكون األسالك الكهربائية داخل أنابيب معزولة وعدم وجود أجهزة تكييف به.

4- عدم التدخني واألكل داخل احملل/اخملزن.

5- وجود أجزخانة خاصة في احملل/اخملزن بها اإلسعافات األولية وتوضع في مكان ظاهر.

6- توافر شروط األمن الصناعي.

7- االحتفاظ باحملل بصور شهادات التحليل للمبيدات املوجودة باحملل/اخملزن.

ب- الشروط اخلاصة

1- أن ال تقل واجهة احملل عن 3 أمتار.

2- أن ال تقل مساحة احملل عن12م2. أن يكون السقف من املسلح واألرضية من البالط.

3- أن يكون الباب من احلديد والصاج.

4- أن يكون هناك فتحات تهوية طبيعية30X40 سم أو هوايات كافية.

)للمحالت  25متر  عــن  تقـل  ال  مبسافـة  املرخصـة  الغذائيـة  املـواد  محالت  عـن  احملل  يبعد  أن   -5

املنشأة حديثاً(
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نموذج رقم )28(
 ترخىص باالجتار يف مبىدات اآلفات الزراعىة

حمل /خمزن: ترخىص رقم:     
   بعد اإلطالع على الطلب املقدم من /

بشأن الترخيص له باالجتار في مبيدات اآلفات الزراعية وبناء على املستندات املرفقة وعلى موافقة 

جلنة مبيدات اآلفات الزراعية على طلب الترخيص وطبقا للمادة 81 من قانون الزراعة الصادر بقانون 

53 لسنة 1966 واملادة 32 من القرار الوزاري رقم 1018لسنة 2013.

قد رخص للسىد/  الرقم القومي:
العنوان/     

رقم السجل التجاري/                      رقم البطاقة الرضيبىة/
*رقم الرخصة املحلىة/                                                           بتاريخ       /         /

املدير املسئول:                                            تاريخ إنتهاء شهادة التدريب:
اإلسم:         املؤهل:   

رقم التأمىنات االجتامعىة:                                                   الرقم القومي:
يسمح باإلجتار في مبيدات اآلفات الزراعية املسجلة 

وذلك باملحل الكائن بملك/
شارع/                                                مركز/                                            حمافظة/
أبعاد املحل: الطول/                العرض/                              اإلرتفاع/

حدود املحل: احلد البحري/                                                           احلد القبيل/
                احلد الرشقي/                                                                          احلد الغريب/
وذلك ملدة أربع سنوات تبدأ يف     /      /            وتنتهي يف     /      /

وال يجوز اإلجتار في أية أصناف أخرى باحملل غير املرخص بهاويراعى جتديد الترخيص قبل إنتهاء امليعاد 

بثالثة أشهر.

حتريراً في:       /        /              

رئىس قسم   
الرقابة عىل املبىدات باملديرية                   يعتمد،،،

مدير مديرية الزراعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إذا كان ترخيص الوحدة احمللية مؤقتاً فال يسري هذا الترخيص إال للمدة املبينة في الرخصة الصادرة من الوحدة احمللية 

طبقاً لقانون 453 لسنة 1954. ويعتبر هذا الترخيص الغى إذا انتهت إحدى املوافقات أو التراخيص ذات الصلة دون جتديدها.
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جـ: الشروط الواجب توافرها في املخازن ومستودعات املبيدات

واملصادر  واألعالف  األغذية  السكنية ومصانع منتجات  املناطق  اخملزن مبسافة100م عن  يبعد  أن   -1

املائية )للمخازن املنشأة حديثاً(

2- أن تكون أرضية اخملزن وجدرانه بإرتفاع 60سم من اخلرسانة املسلحة وان يكون في مكان جاف 

وجيد التهوية.

3- وجود فتحات تهوية طبيعية داخل اخملزن بنسبة150/1 من مساحة اخملزن وعلى أن ال تتجاوز درجة 

احلرارة بداخله50م ويتعني تركيب مراوح شفط لتجديد الهواء.

4- أن تكون أرضية اخملزن أعلى من سطح األرض املقام عليها بحوالي15-25سم وأن تكون مائلة باجتاه 

منخفضة عن األرضية ناحية املدخل بأبعاد م0,5*1م بعمق20سم لتجميع املبيدات التي تنسكب 

على األرض للتخلص منها مع مراعاة أحكام قانون البيئة رقم »4« لسنة1994 والئحته التنفيذية.

5- سهولة وصول وسائل النقل واإلنقاذ والطوارئ إلى اخملزن.

2013 عند طلب إجراء أي تعديل في اخملزن أو احملل املرخص  33 من القرار1018 لسنة  للمادة  - طبقاً 

له بتخزين أو اإلجتار في مبيدات اآلفات الزراعية، يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى مديرية الزراعة 

اخملتصة للقيام بإجراء املعاينة الالزمة، وفي حالة موافقة املديرية على التعديل يتم التأشير في 

أصل الترخيص وفي السجل اخلاص بقيد اخملازن أو احملال املرخص لها، ويوقف الترخيص ملدة عام 

إذا مت إجراء أي تعديل دون احلصول على موافقة مسبقة للمبيدات مبا مت إتخاذه من إجراءات في 

هذا الشأن.

- وطبقاً للمادة 34 من القرار الوزاري1018 لسنة 2013 يحتفظ كل من يرخص له باإلجتار في مبيدات 

اآلفات الزراعية بسجل ُمرَقم ومختوم بخامت مديرية الزراعة التابع لها ملدة أربع سنوات تسبق تاريخ 

آخر قيد لتتبع حركة هذه املبيدات ويقدم هذا السجل ملسئولي الرقابة باملعمل املركزي للمبيدات 

عند الطلب وتوافي اللجنة بأي جتاوزات في هذا الشأن من خالل املعمل املركزي للمبيدات.

املبيدات مقيدة اإلستخدام:

  طبقاً للمادة 35 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 

l ال يجوز بيع املبيدات املسجلة »مقيدة االستخدام« إال مبوجب تصريح رسمي معتمد من مديرية 

الزراعة اخملتصة، ويتضمن هذا التصريح ما يلي:

أ- اسم املبيد املوصى به ورقم تسجيله وكميته
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ب- نوع احملصول واملساحة املطلوب معاملتها

ج- إسم اآلفة أو اآلفات املستهدفة، ومعدالت استخدام املبيد

وكميته  املبيد  أسم  فيها  يبني  فاتورة  للمشتري  التاجر  يُعطي  أن  يجب  األحوال  جميع  وفي   l

وصورة املستحضر ونسبة املادة الفعالة، مع تسجيل رقم وتاريخ املوافقة املنصوص عليهما 

وصور  البيع،  فواتير  بصور  يحتفظ  أن  التاجر  وعلى   ،2013 لسنة   1018 رقم  الوزاري  القرار  في 

اخملتصة  الزراعة  مديرية  وموافقات  للمبيدات،  املركزي  املعمل  عن  الصادرة  التحليل  شهادات 

تصريح  تاريخ  من  اعتباراً  سنوات  أربع  ملدة  االستخدام«  »مقيدة  املسجلة  املبيدات  بيع  على 

مديرية الزراعة اخملتصة.

ثالثا: الرقابة على املبيدات وطرق أخذ عينات التحليل

على  الرقابة  مسئول  به  املنوط  الدور  لسنة2013  رقم1018  الوزاري  القرار  من  املواد36،37  حددت    

املبيدات في التفتيش وطرق أخذ العينات للتحليل على النحو التالي:

أ. يقوم مسئول الرقابة على املبيدات مبفرده أو باإلشتراك مع مندوب إحدى اجلهات احلكومية اخملتصة 

والذي يتمتع بصفة الضبطية القضائية بالرقابة واملتابعة والتفتيش على محال ومخازن ومصانع 

تخليق وجتهيز وإعادة تعبئة مبيدات اآلفات الزراعية للتحقق من إستيفائها لشروط الترخيص 

ووجود جميع املستندات الوارد ذكرها في هذا القرار وأي مستندات إضافية تقررها جلنة مبيدات 

بتقارير الرقابة  اآلفات الزراعية ويقوم املعمل املركزي مبوافاة جلنة مبيدات اآلفات الزراعية تباعاً 

واملتابعة والتفتيش إلتخاذ اإلجراءات املناسبة ) مادة 36(.

ب.  يحق ملسئول الرقابة على املبيدات أخذ عينات من املبيدات املشتبه فيها بدون مقابل والتحفظ 

عليها مبوجب محضر إشتباه وإثبات حالة وحتفظ )منوذج29( ويوقع على احملضر كل من مسئول 

الرقابة على املبيدات وصاحب الشأن.

ج. تخزن الكميات التي مت التحفظ عليها في أماكنها أو تنقل إلى مديرية الزراعة اخملتصة وترسل 

العينات احملرزة مع محضر التحفظ إلى املعمل املركزي للمبيدات للقيام بتحليلها والتأكد من 

مدى صالحيتها ومطابقتها للمواصفات التي سجلت عليها.

بناًء  واملطابقة  الصالحية  ثبوت  بعد  إال  عليها  التحفظ  مت  التي  الكميات  في  التصرف  يتم  ال  د. 

على شهادة التحليل الصادرة من املعمل املركزي للمبيدات وفي حالة عدم املطابقة يتم إخطار 

صاحب الشأن بالنتيجة في خطاب موصى عليه علم الوصول، ويستمر التحفظ مع إتخاذ كافة 
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اإلجراءات القانونية ضد اخملالف.

ه. يقوم املعمل املركزي للمبيدات بإخطار مديرية الزراعة اخملتصة وصاحب الشأن بنتيجة التحليل 

في خطاب موصى عليه بعلم الوصول.

و. يشكل مدير املعمل املركزي للمبيدات جلنة لسحب العينات مىثل فيها بالطريقة احملددة في منوذج 

)29( مسئول الرقابة وصاحب الشأن أو من ينوب عنه

ز. يقوم مسئول الرقابة على املبيدات بأخذ عينات بالطريقة احملددة في )منوذج30( بواقع عينه واحدة 

لكل25طن أو أقل من كل تشغيلة من رسائل املبيدات املستوردة أو املبيدات املصنعة أو اجملهزة أو 

املعاد تعبئتها محلياً أو املبيدات املطلوب حتديد فترة صالحيتها.

س. يحرر مسئول الرقابة على املبيدات محضراً من ثالث نسخ )منوذج31 أ-31 ز( ينص على أخذ خمس 

عينات متماثلة ومتطابقة إلجراء التحاليل وذلك لكل تشغيله من املبيدات حتت الفحص.

أو من  الرقابة، وخامت صاحب الشأن  العينات بالشمع األحمر املدعوم بخامت مسئول  ص. حترز هذه 

الزراعية، واألخرى لصاحب الشأن  إلى جلنة مبيدات اآلفات  ينوب عنه وتقدم نسخة من احملضر 

ويحتفظ املعمل املركزي للمبيدات بالنسخة الثالثة.

ع- يقوم املعمل بإجراء التحاليل املطلوب على إحدى العينات ويحتفظ بالعينتني الثانية والثالثة 

ويحتفظ صاحب الشأن بالعينة الرابعة واخلامسة.

وفي جميع احلاالت توافي اللجنة بنسخة من محضر األشتباه وإثبات احلالة والتحفظ ومحاضر 

مدى  في  للنظر  واإلجراءات  التبعات  كافة  عن  مفصل  وتقرير  التحليل  ونتيجة  العينات  أخذ 

إعتمادها )مادة 37 من القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013(.
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نموذج رقم )29(
حمرض إشتباه وإثبات حالة وحتفظ 
خاص بمبىد                     و يمثل كمىة

  إنه في يوم            املوافق        /        /      20  وبناًء على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وطبقاً 
للمادة 37 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 وتأشيرة السيد األستاذ الدكتور/مدير املعمل املركزي 
للمبيدات بتاريخ:      /      /        قمنا نحن جلنة من قسم الرقابة على املبيدات باملعمل املركزي 

للمبيدات باملرور على )محل/مخزن( السيد/                                            
الكائن يف:

وحيمل ترخىص رقم )            ( يبدأ يف        /         /                ينتهي يف        /        /
وتشكلت اللجنة من كل من:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

وقامت اللجنة بفحص املبيدات املوجودة ومن الفحص تبني اآلتي:
إسم املبىد:             موضوع يف عدد:                             عبوة ، سعة العبوة:                        من نوع:

وملصق على العبوة بطاقة إستداللية مدون عليها:
من إنتاج رشكة:                                                      حلساب رشكة:
تاريخ اإلنتاج:        /        /    20 لوط رقم:          تشغىلة رقم:

رقم التسجىل املحىل )                       ( لون البطاقة االستداللىة:                                      نوع املبىد:
وبسؤال املسئول عن )احملل/اخملزن( عن شهادة التحليل وفاتورة الشراء اخلاصة بهذا املبيد أفاد:

 وبناء عليه قد مت سحب عينة اشتباه ومت تشميعها بالشمع األحمر وختمت بخامت يقرأ /
   وقد مت التنبيه على املسئول عن                                        بعدم التصرف فى الكمية إال بعد ورود 

نتيجة التحليل وإبالغه رسميا منا بذلك .
وقد حترر حمرض منا بذلك ،،،،،،،

اللجنــــــــــة
حتريرا ىف :        /      /    

- أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية
- أصل للمعمل املركزي للمبيدات

جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)
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نموذج )30(
 طرق أخذ عىنات التحلىل

1-  )أ( بالنسبة للمبىدات السائلة:
العينة  تؤخذ منها  التي  للعبوة  أنبوبة زجاجية خاصة بطول مناسب  العينة  أخذ  يستعمل في 

وتسحــب بالطرق اآلمنة ألخذ العينة وتوضع العينة املأخوذة في زجاجة كبيرة نظيفة جافة ذات 

فتحـة واسعــة وسدادة زجاجية وتكرر هذه العملية على عبوات املبيد في حدود النسب املشار 

إليها بهذا النموذج ثم تقفل الزجاجة وترج جيداً ويؤخذ منها خمس مكررات متماثلة حجم كل 

منها ال يزيد عن 750 سم 3وتوضع كل مكررة في زجاجة نظيفة جافة وتربط سدادتها بالدوبارة 

بحيث تلف حول عنقها وفوق الزجاجة وتصل إلى البطاقة امللصقة عليها ويختم بالشمع األحمر 

على كل من سدادة الزجاجة والبطاقة كما تختم طرف الدوبارة أيضاً فوق الزجاجة ويستعمل في 

ذلك خامت أخذ العينة )مندوب الرقابة على املبيدات( وخامت صاحب الشأن.

)ب( بالنسبة للمبىدات غري السائلة:
تؤخذ العينة بإدخال مجس معدني غير قابل للصدأ وبطول مناسب للعبوة التي تؤخذ منها العينة 

وتكرر هذه العملية على عبوات املبيد في حدود النسب املشار إليها بهذا النموذج ثم توضع العينات 

املأخوذة على مفرش من الورق أو البالستيك وتخلط ببعضها خلطاً جيداً )مبلوق خشبي أو معدني( 

حتى تصبح متجانسة متاماً، ويؤخذ من هذا اخمللوط خمس مكررات متماثلة وزن كل منها عن ال 

يزيد عن750جم ثم توضع كل مكررة في برطمان نظيف وجاف وتربط بالدوبارة وتختم على النحو 

الوارد بالبند )أ(.

2- تلصق بطاقة لكل زجاجة معدة ألخذ املكررات يبني فيها أسم املبيد وتركيبه وتاريخ أخذ العينة 

والكميات التي متثلها وأسم كل من آخذ العينة وصاحب املصلحة أو مندوبه.

- تؤخذ العىنات من عبوات املبىدات بالنسب اآلتىة:
أ - من جميع العبوات إذا كان عددها أقل من خمسة.

ب - من 10% من العبوات إذا كان عددها من 5- 100 بشرط أال يقل عددها عن خمسة.

ج - من 5%  من العبوات إذا كان عددها من101- 500 بشرط أال يقل عددها عن عشرة.

د - من 3% من العبوات إذا كان عددها من501- 1000 بشرط أال يقل عددها عن خمسة عشر.

هـ- من 2% من العبوات إذا كان عددها من1000 أو أكثر بشرط أال يقل عددها عن أربعون.

حجم أو وزن جميع املبيدات في املكررة ال يزيد عن250سم3 أو جرام حتدد مبعرفة جلنة أخذ العينة 

فيما عدا الزيوت املعدنية يكون حجم أو وزن العينة ال يزيد عن750سم3 أو جرام.

جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)
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نموذج رقم )31-أ(
 حمرض فحص وجاشني وأخذ عىنة مبىد آفات زراعىة

)هلا اختبار جودة عبوات(
من الرسائل الواردة للمناطق احلرة أو املواين

مأخوذة من سعة العبوة:   اسم املبيد:   كمية املبيد:   
موافقة فنىة رقم         لسنة     20  بتاريخ     /   /    20
الشهادة اجلمركىة رقم /             بتاريخ    /    /     20

وبناء على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 واملادة 41 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013،    إنه في يوم        املوافق  /    /    20  
وعلى خطاب شركة:            بتاريخ: /   /    20  وتأشيرة األستاذ الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ   /    /    20 عن 

ورود رسالة مبيد:
تاريخ اإلنتاج:       /      /       20              بكمىة:                       

فرتة الضامن:                                             لوط رقم:                           تشغىلة رقم:           
املسجل حملىاً برقم )         ( لون البطاقة االستداللىة:      نوع املبىد:

استرياد رشكة:         حلساب رشكة:
من إنتاج رشكة:         جتهىز رشكة:
مىناء الشحن:         اسم الباخرة:

رقم الفاتورة النهائىة:             رقم بولىصة الشحن:          
مىناء الوصول:

تشكلت اللجنة من كل من السادة:
-1
-2
 -3
-4
-5

   وذلك لعمل اجلاشني الالزم وقامت اللجنة بفحص الرسالة ظاهريا من عدة جهات متفرقة واتضح اآلتي:
 الرسالة موضوعة يف عدد                                               عبوة ، سعة العبوة                                     ، نوع العبوة 

 موضوعة ىف عدد:              كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:                              عبوة 
  وزن إمجايل للعبوة:                                                                                              الوزن الصايف: 

= سعة العبوة        X    عدد العبوات          =     وبذلك يكون إجمالي الرسالة     
   وبعد اجلاشني والفحص قامت اللجنة بأخذ عينة ممثلة طبقا للقواعد املتبعة وبطريقة عشوائية ومت خلطها جيداً حتى أصبحت 
متجانسة متاما وقسمت ووضعت داخل عدد خمس عينات جافة ونظيفة سعة كل منها ال يزيد عن 750 جم/سم3 وبعد لصق بطاقات 
البيانات على كل عبوة موضحاً بها إسم املبيد والكمية وتاريخ أخذ العينة وسعة العبوة واسم الشركة املستوردة ومكان أخذ العينة 
ثم مت غلقها وتشميعها بالشمع األحمر وختمها بخامت يقرأ                                                        ، ويتم تسليم عبوة ونسخة من احملضر 
إلى قسم بحوث حتليل املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات إلجراء التحاليل الالزمة وعبوتني ونسخة من احملضر إلى صاحب الشأن أو من 
ينوب عنه ويتم حفظ عبوتني بقسم الرقابة على املبيدات. ويتم إرسال نسخة من احملضر إلى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية. ويتم أخذ 
ستة عبوات سليمة على حالتها وتوضع كل عبوة فى كيس بالستيك ويتم غلقه وتشميعه كما سبق. ويتم تسليم عبوتني إلى قسم 
بحوث مستحضرات املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات إلجراء اختبار جودة العبوات ويتم حفظ عبوتني بقسم الرقابة، ويتم تسلم 

صاحب الشأن أو من ينوب عنه العبوتني الباقيتني.
   وقد تعهد مندوب الشركة بعدم التصرف بالرسالة اال بعد ورود نتيجة التحليل وإبالغه رسميا منا بذلك. 

   وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
اللجنـــــــة

جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

مندوب
اإلسم:

التوقيع:
- أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية

- أصل لصاحب الشأن
- أصل للمعمل املركزي للمبيدات

مندوب
اإلسم:

التوقيع:

مندوب
اإلسم:

التوقيع:

 مندوب املعمل املركزي للمبيدات
اإلسم:

التوقيع:
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نموذج رقم )31-ب(
حمرض فحص وجاشني وأخذ عىنة مبىد آفات زراعىة

 )لىس هلا أختبار جودة عبوات(
من الرسائل الواردة للمناطق احلرة أو املواين

مأخوذة من سعة العبوة:   اسم املبيد:   كمية املبيد:   
موافقة فنىة رقم         لسنة     20  بتاريخ     /   /    20
الشهادة اجلمركىة رقم /             بتاريخ    /    /     20

وبناء على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 واملادة 41 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013،  إنه في يوم        املوافق     /       /      20  
وعلى خطاب شركة:            بتاريخ:     /      /    20  وتأشيرة األستاذ الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ     /     /    20 

عن ورود رسالة مبيد:
تاريخ اإلنتاج:       /      /       20              بكمىة:                       

فرتة الضامن:                                             لوط رقم:                           تشغىلة رقم:           
املسجل حملىاً برقم )         ( لون البطاقة االستداللىة:      نوع املبىد:

استرياد رشكة:         حلساب رشكة:
من إنتاج رشكة:         جتهىز رشكة:
مىناء الشحن:         اسم الباخرة:

رقم الفاتورة النهائىة:             رقم بولىصة الشحن:          
مىناء الوصول:

تشكلت اللجنة من كل من السادة:
-1
-2
 -3
-4
-5

   وذلك لعمل اجلاشني الالزم وقامت اللجنة بفحص الرسالة ظاهريا من عدة جهات متفرقة واتضح اآلتي:
 الرسالة موضوعة يف عدد                                               عبوة ، سعة العبوة                                     ، نوع العبوة 

 موضوعة ىف عدد:              كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:                              عبوة 
  وزن إمجايل للعبوة:                                                                                              الوزن الصايف: 

= سعة العبوة        X    عدد العبوات          =     وبذلك يكون إجمالي الرسالة     
      وبعد اجلاشني والفحص قامت اللجنة بأخذ عينة ممثلة طبقا للقواعد املتبعة وبطريقة عشوائية ومت خلطها جيداً حتى أصبحت 
متجانسة متاما وقسمت ووضعت داخل عدد خمس عينات جافة ونظيفة سعة كل منها ال يزيد عن750 جم/سم3 وبعد لصق بطاقات 
البيانات على كل عبوة موضحاً بها إسم املبيد والكمية وتاريخ أخذ العينة وسعة العبوة واسم الشركة املستوردة ومكان أخذ العينة 
ثم مت غلقها وتشميعها بالشمع األحمر وختمها بخامت يقرأ                                                        ويتم تسليم عبوة ونسخة من احملضر 
إلى قسم بحوث حتليل املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات إلجراء التحاليل الالزمة وعبوتني ونسخة من احملضر إلى صاحب الشأن أو من 

ينوب عنه ويتم حفظ عبوتني بقسم الرقابة. ويتم إرسال نسخة من احملضر إلى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية. 
   وقد تعهد مندوب الشركة بعدم التصرف بالرسالة اال بعد ورود نتيجة التحليل وإبالغه رسميا منا بذلك. 

   وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
اللجنـــــــة

مندوب
اإلسم:

التوقيع:
- أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية

- أصل لصاحب الشأن
- أصل للمعمل املركزي للمبيدات

مندوب
اإلسم:

التوقيع:

مندوب
اإلسم:

التوقيع:

 مندوب املعمل املركزي للمبيدات
اإلسم:

التوقيع:

جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)
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نموذج رقم )31-ج(
 حمرض فحص وجاشني وأخذ عىنة مبىد آفات زراعىة
)قبل إعادة التعبئة ولىس هلا اختبار جودة عبوات(

من الرسائل الواردة للمناطق احلرة أو املواين
مأخوذة من سعة العبوة:   اسم املبيد:   كمية املبيد:   

موافقة فنىة رقم         لسنة     20  بتاريخ     /   /    20
الشهادة اجلمركىة رقم /             بتاريخ    /    /     20    

وبناء على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 واملادة 41 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013،    إنه في يوم        املوافق  /    /    20  
وعلى خطاب شركة:            بتاريخ: /   /    20  وتأشيرة األستاذ الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ   /    /    20 عن 

ورود رسالة مبيد:
تاريخ اإلنتاج:       /      /       20              بكمىة:                       

فرتة الضامن:                                             لوط رقم:                           تشغىلة رقم:           
املسجل حملىاً برقم )         ( لون البطاقة االستداللىة:      نوع املبىد:

استرياد رشكة:         حلساب رشكة:
من إنتاج رشكة:         جتهىز رشكة:
مىناء الشحن:         اسم الباخرة:

رقم الفاتورة النهائىة:             رقم بولىصة الشحن:          
مىناء الوصول:

تشكلت اللجنة من كل من السادة:
-1
-2
 -3
-4
-5

   وذلك لعمل اجلاشني الالزم وقامت اللجنة بفحص الرسالة ظاهريا من عدة جهات متفرقة واتضح اآلتي:
 الرسالة موضوعة يف عدد                                               عبوة ، سعة العبوة                                     ، نوع العبوة 

 موضوعة ىف عدد:              كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:                              عبوة 
  وزن إمجايل للعبوة:                                                                                              الوزن الصايف: 

= سعة العبوة        X    عدد العبوات          =     وبذلك يكون إجمالي الرسالة     
  وبعد اجلاشني والفحص قامت اللجنة بأخذ عينة ممثلة طبقا للقواعد املتبعة وبطريقة عشوائية ومت خلطها جيداً حتى أصبحت 
متجانسة متاما وقسمت ووضعت داخل عدد خمس عينات جافة ونظيفة سعة كل منها ال يزيد عن750 جم/سم3 وبعد لصق بطاقات 
البيانات على كل عبوة موضحاً بها إسم املبيد والكمية وتاريخ أخذ العينة وسعة العبوة واسم الشركة املستوردة ومكان أخذ العينة 
ثم مت غلقها وتشميعها بالشمع األحمر وختمها بخامت يقرأ                                                       ويتم تسليم عبوة ونسخة من احملضر 
إلى قسم بحوث حتليل املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات إلجراء التحاليل الالزمة وعبوتني ونسخة من احملضر إلى صاحب الشأن أو من 

ينوب عنه ويتم حفظ عبوتني بقسم الرقابة على املبيدات ويتم إرسال نسخة من احملضر إلى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية. 
   وقد تعهد مندوب الشركة بعدم التصرف بالرسالة إال بعد ورود نتيجة التحليل وإبالغه رسميا منا بذلك.

   وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
اللجنـــــــة

جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

مندوب
اإلسم:

التوقيع:
- أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية

- أصل لصاحب الشأن
- أصل للمعمل املركزي للمبيدات

مندوب
اإلسم:

التوقيع:

مندوب
اإلسم:

التوقيع:

 مندوب املعمل املركزي للمبيدات
اإلسم:

التوقيع:



153 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية

نموذج رقم )31-د(
حمرض فحص وجاشني وأخذ عىنة مبىد آفات زراعىة 

)بعد إعادة التعبئة وهلا اختبار جودة عبوات(
من الرسائل الواردة للمناطق احلرة أو املواين

مأخوذة من سعة العبوة:   اسم املبيد:   كمية املبيد:   
موافقة فنىة رقم         لسنة     20  بتاريخ     /   /    20

الشهادة اجلمركىة رقم /             بتاريخ    /    /     20    
وبناء على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 واملادة 41 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013،    إنه في يوم        املوافق  /    /    20  
وعلى خطاب شركة:            بتاريخ: /   /    20  وتأشيرة األستاذ الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ   /    /    20 عن 

ورود رسالة مبيد:
تاريخ اإلنتاج:       /      /       20              بكمىة:                       

فرتة الضامن:                                             لوط رقم:                           تشغىلة رقم:           
املسجل حملىاً برقم )         ( لون البطاقة االستداللىة:      نوع املبىد:

استرياد رشكة:         حلساب رشكة:
من إنتاج رشكة:         جتهىز رشكة:
مىناء الشحن:         اسم الباخرة:

رقم الفاتورة النهائىة:             رقم بولىصة الشحن:          
مىناء الوصول:

تشكلت اللجنة من كل من السادة:
-1
-2
 -3
-4
-5

   وذلك لعمل اجلاشني الالزم وقامت اللجنة بفحص الرسالة ظاهريا من عدة جهات متفرقة واتضح اآلتي:
 الرسالة موضوعة يف عدد                                               عبوة ، سعة العبوة                                     ، نوع العبوة 

 موضوعة ىف عدد:              كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:                              عبوة 
  وزن إمجايل للعبوة:                                                                                              الوزن الصايف: 

= سعة العبوة        X    عدد العبوات          =            وبذلك يكون إجمالي الرسالة     
   وبعد اجلاشني والفحص قامت اللجنة بأخذ عينة ممثلة طبقا للقواعد املتبعة وبطريقة عشوائية ومت خلطها جيداً حتى أصبحت 
متجانسة متاما وقسمت ووضعت داخل عدد خمس عينات جافة ونظيفة سعة كل منها ال يزيد عن750 جم/سم3 وبعد لصق بطاقات 
البيانات على كل عبوة موضحاً بها إسم املبيد والكمية وتاريخ أخذ العينة وسعة العبوة واسم الشركة املستوردة ومكان أخذ العينة 
ثم مت غلقها وتشميعها بالشمع األحمر وختمها بخامت يقرأ                                                ، ويتم تسليم عبوة ونسخة من احملضر إلى 
قسم بحوث حتليل املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات إلجراء التحاليل الالزمة وعبوتني ونسخة من احملضر إلى صاحب الشأن أو من 
ينوب عنه ويتم حفظ عبوتني بقسم الرقابة على املبيدات ويتم ارسال نسخة من احملضر إلى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية. ومت اخذ ستة 
عبوات سليمة على حالتها ووضعت كل عبوة في كيس بالستيك ويتم غلقه وتشميعه كما سبق. ويتم تسليم عبوتني إلى قسم 
بحوث مستحضرات املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات إلجراء اختبار جودة العبوات ويتم حفظ عبوتني بقسم الرقابة،  ويتم تسلم 

صاحب الشأن أو من ينوب عنه العبوتني الباقيتني.
   وقد تعهد مندوب الشركة بعدم التصرف بالرسالة إال بعد ورود نتيجة التحليل وإبالغه رسميا منا بذلك.

   وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
اللجنـــــــة

جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

مندوب
اإلسم:

التوقيع:
- أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية

- أصل لصاحب الشأن
- أصل للمعمل املركزي للمبيدات

مندوب
اإلسم:

التوقيع:

مندوب
اإلسم:

التوقيع:

 مندوب املعمل املركزي للمبيدات
اإلسم:

التوقيع:
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نموذج رقم )31-هـ(
 حمرض فحص وجاشني وأخذ عىنة مبىد آفات زراعىة

 )هلا اختبار جودة عبوات(
من املصنعة يف مصانع حملىة

مأخوذة من سعة العبوة:   اسم املبيد:   كمية املبيد:   
موافقة فنىة رقم         لسنة     20  بتاريخ     /   /    20

الشهادة اجلمركىة رقم /             بتاريخ    /    /     20    
وبناء على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 واملادة 41 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013،    إنه في يوم        املوافق  /    /    20  
وعلى خطاب شركة:            بتاريخ: /   /    20  وتأشيرة األستاذ الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ   /    /    20 عن 

ورود رسالة مبيد:
تاريخ اإلنتاج:       /      /       20              بكمىة:                       

فرتة الضامن:                                             لوط رقم:                           تشغىلة رقم:           
املسجل حملىاً برقم )         ( لون البطاقة االستداللىة:      نوع املبىد:

استرياد رشكة:         حلساب رشكة:
من إنتاج رشكة:         جتهىز رشكة:
مىناء الشحن:         اسم الباخرة:

رقم الفاتورة النهائىة:             رقم بولىصة الشحن:          
مىناء الوصول:

تشكلت اللجنة من كل من السادة:
-1
-2
 -3
-4
-5

   وذلك لعمل اجلاشني الالزم وقامت اللجنة بفحص الرسالة ظاهريا من عدة جهات متفرقة واتضح اآلتي:
 الرسالة موضوعة يف عدد                                               عبوة ، سعة العبوة                                     ، نوع العبوة 

 موضوعة ىف عدد:              كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:                              عبوة 
  وزن إمجايل للعبوة:                                                                                              الوزن الصايف: 

= سعة العبوة        X    عدد العبوات          =     وبذلك يكون إجمالي الرسالة     
  وبعد اجلاشني والفحص قامت اللجنة بأخذ عينة ممثلة طبقا للقواعد املتبعة وبطريقة عشوائية ومت خلطها جيداً حتى أصبحت 
متجانسة متاما وقسمت ووضعت داخل عدد خمس عينات جافة ونظيفة سعة كل منها ال يزيد عن750 جم/سم3 وبعد لصق بطاقات 
البيانات على كل عبوة موضحاً بها إسم املبيد والكمية وتاريخ أخذ العينة وسعة العبوة واسم الشركة املستوردة ومكان أخذ العينة 
ثم مت غلقها وتشميعها بالشمع األحمر وختمها بخامت يقرأ                                                    ، ويتم تسليم عبوة ونسخة من احملضر 
إلى قسم بحوث حتليل املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات إلجراء التحاليل الالزمة وعبوتني ونسخة من احملضر إلى صاحب الشأن أو 
من ينوب عنه ويتم حفظ عبوتني بقسم الرقابة على املبيدات. ويتم إرسال نسخة من احملضر إلى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية. ويتم 
اخذ ستة عبوات سليمة على حالتها ووضعت كل عبوة في كيس بالستيك ويتم غلقه وتشميعه كما سبق. ويتم تسليم عبوتني إلى 
قسم بحوث مستحضرات املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات إلجراء اختبار جودة العبوات ويتم حفظ عبوتني بقسم الرقابة،  ويتم 

تسلم صاحب الشأن أو من ينوب عنه العبوتني الباقيتني.
   وقد تعهد مندوب الشركة بعدم التصرف بالرسالة إال بعد ورود نتيجة التحليل وإبالغه رسميا منا بذلك.

   وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
اللجنـــــــة

جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

مندوب
اإلسم:

التوقيع:
- أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية

- أصل لصاحب الشأن
- أصل للمعمل املركزي للمبيدات

مندوب
اإلسم:

التوقيع:

مندوب
اإلسم:

التوقيع:

 مندوب املعمل املركزي للمبيدات
اإلسم:

التوقيع:
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نموذج رقم )31-و(
حمرض فحص وجاشني وأخذ عىنة مبىد آفات زراعىة

 )هلا اختبار جودة عبوات(
ملد صالحىة مبىد

مأخوذة من سعة العبوة:   اسم املبيد:   كمية املبيد:   
موافقة فنىة رقم         لسنة     20  بتاريخ     /   /    20

الشهادة اجلمركىة رقم /             بتاريخ    /    /     20    
وبناء على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 واملادة 41 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013،    إنه في يوم        املوافق  /    /    20  
وعلى خطاب شركة:            بتاريخ: /   /    20  وتأشيرة األستاذ الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ   /    /    20 عن 

ورود رسالة مبيد:
تاريخ اإلنتاج:       /      /       20              بكمىة:                       

فرتة الضامن:                                             لوط رقم:                           تشغىلة رقم:           
املسجل حملىاً برقم )         ( لون البطاقة االستداللىة:      نوع املبىد:

استرياد رشكة:         حلساب رشكة:
من إنتاج رشكة:         جتهىز رشكة:
مىناء الشحن:         اسم الباخرة:

رقم الفاتورة النهائىة:             رقم بولىصة الشحن:          
مىناء الوصول:

تشكلت اللجنة من كل من السادة:
-1
-2
 -3
-4
-5

   وذلك لعمل اجلاشني الالزم وقامت اللجنة بفحص الرسالة ظاهريا من عدة جهات متفرقة واتضح اآلتي:
 الرسالة موضوعة يف عدد                                               عبوة ، سعة العبوة                                     ، نوع العبوة 

 موضوعة ىف عدد:              كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:                              عبوة 
  وزن إمجايل للعبوة:                                                                                              الوزن الصايف: 

= سعة العبوة        X    عدد العبوات          =     وبذلك يكون إجمالي الرسالة     
  وبعد اجلاشني والفحص قامت اللجنة بأخذ عينة ممثلة طبقا للقواعد املتبعة وبطريقة عشوائية ومت خلطها جيداً حتى أصبحت 
متجانسة متاما وقسمت ووضعت داخل عدد خمس عينات جافة ونظيفة سعة كل منها ال يزيد عن750 جم/سم3 وبعد لصق بطاقات 
البيانات على كل عبوة موضحاً بها إسم املبيد والكمية وتاريخ أخذ العينة وسعة العبوة واسم الشركة املستوردة ومكان أخذ العينة 
ثم مت غلقها وتشميعها بالشمع األحمر وختمها بخامت يقرأ                                                                  ، ويتم تسليم عبوة ونسخة من 
احملضر إلى قسم بحوث حتليل املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات إلجراء التحاليل الالزمة وعبوتني ونسخة من احملضر إلى صاحب الشأن 
أو من ينوب عنه ويتم حفظ عبوتني بقسم الرقابة على املبيدات. ويتم إرسال نسخة من احملضر إلى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية ويتم 
اخذ ستة عبوات سليمة على حالتها ووضعت كل عبوة في كيس بالستيك ويتم غلقه وتشميعه كما سبق. ويتم تسليم عبوتني إلى 
قسم بحوث مستحضرات املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات إلجراء اختبار جودة العبوات ويتم حفظ عبوتني بقسم الرقابة،  ويتم 

تسلم صاحب الشأن أو من ينوب عنه العبوتني الباقيتني.
  وقد تعهد مندوب الشركة بعدم التصرف بالرسالة إال بعد ورود نتيجة التحليل وإبالغه رسميا منا بذلك.

  وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
اللجنـــــــة

جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

مندوب
اإلسم:

التوقيع:
- أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية

- أصل لصاحب الشأن
- أصل للمعمل املركزي للمبيدات

مندوب
اإلسم:

التوقيع:

مندوب
اإلسم:

التوقيع:

 مندوب املعمل املركزي للمبيدات
اإلسم:

التوقيع:
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نموذج رقم )31- ز(
 حمرض فحص وجاشني وأخذ عىنة مبىد آفات زراعىة

 )لىس هلا اختبار جودة عبوات(
ملد صالحىة مبىد

مأخوذة من سعة العبوة:   اسم املبيد:   كمية املبيد:   

موافقة فنىة رقم         لسنة     20  بتاريخ     /   /    20
الشهادة اجلمركىة رقم /             بتاريخ    /    /     20    

وبناء على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 واملادة 41 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013،    إنه في يوم        املوافق  /    /    20  

وعلى خطاب شركة:            بتاريخ: /   /    20  وتأشيرة األستاذ الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ   /    /    20 عن 

ورود رسالة مبيد:

تاريخ اإلنتاج:       /      /       20              بكمىة:                       
فرتة الضامن:                                             لوط رقم:                           تشغىلة رقم:           

املسجل حملىاً برقم )         ( لون البطاقة االستداللىة:      نوع املبىد:
استرياد رشكة:         حلساب رشكة:
من إنتاج رشكة:         جتهىز رشكة:
مىناء الشحن:         اسم الباخرة:

رقم الفاتورة النهائىة:             رقم بولىصة الشحن:          
مىناء الوصول:

تشكلت اللجنة من كل من السادة:

-1

-2

 -3

-4

-5

   وذلك لعمل اجلاشني الالزم وقامت اللجنة بفحص الرسالة ظاهريا من عدة جهات متفرقة واتضح اآلتي:

 الرسالة موضوعة يف عدد                                               عبوة ، سعة العبوة                                     ، نوع العبوة 
 موضوعة ىف عدد:              كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:                              عبوة 

  وزن إمجايل للعبوة:                                                                                              الوزن الصايف: 
= سعة العبوة        X    عدد العبوات          =     وبذلك يكون إجمالي الرسالة     

  وبعد اجلاشني والفحص قامت اللجنة بأخذ عينة ممثلة طبقا للقواعد املتبعة وبطريقة عشوائية ومت خلطها جيداً حتى أصبحت 
متجانسة متاما وقسمت ووضعت داخل عدد خمس عينات جافة ونظيفة سعة كل منها ال يزيد عن750 جم/سم3 وبعد لصق بطاقات 
البيانات على كل عبوة موضحاً بها إسم املبيد والكمية وتاريخ أخذ العينة وسعة العبوة واسم الشركة املستوردة ومكان أخذ العينة 
ثم مت غلقها وتشميعها بالشمع األحمر وختمها بخامت يقرأ                                                                ، ويتم تسليم عبوة ونسخة من 
احملضر إلى قسم بحوث حتليل املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات إلجراء التحاليل الالزمة وعبوتني ونسخة من احملضر إلى صاحب الشأن 

أو من ينوب عنه ويتم حفظ عبوتني بقسم الرقابة على املبيدات. ويتم إرسال نسخة من احملضر إلى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية.
  وقد تعهد مندوب الشركة بعدم التصرف بالرسالة إال بعد ورود نتيجة التحليل وإبالغه رسميا منا بذلك.

  وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.

اللجنـــــــة

جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

مندوب
اإلسم:

التوقيع:
- أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية

- أصل لصاحب الشأن
- أصل للمعمل املركزي للمبيدات

مندوب
اإلسم:

التوقيع:

مندوب
اإلسم:

التوقيع:

 مندوب املعمل املركزي للمبيدات
اإلسم:

التوقيع:



الباب السادس
حتلىل مبىدات اآلفات الزراعىة

أوال: أغراض حتلىل مبىدات اآلفات الزراعىة
ثانىا: حتلىل العىنات

ثالثا: صور مستحرضات املبىدات
رابعا: تقدير املادة الفعالة للمبىد

خامسا: بعض إختبارات اخلواص الطبىعىة للمبىدات
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الباب السادس
حتلىل مبىدات اآلفات الزراعىة

أوال: أغراض حتليل مبيدات اآلفات الزراعية

1- حتليل بغرض متديد فترة الصالحية
- طبقاً للمادة 38 من القرار الوزاري1018 لسنة2013 عند رغبة صاحب الشأن في متديد فترة صالحية 
أي مبيد ملدة عام يتقدم بطلب إلى أمني جلنة مبيدات اآلفات الزراعية أو من ينوب عنه )منوذج32( 
ويحدد فيه طريقة إثبات مد الصالحية )ملصق على العبوات القدمىة أو إعادة التعبئة في عبوات 

جديدة(
الزراعية وفي حالة املوافقة يُرسل  إدارة أعمال جلنة مبيدات اآلفات  - يتم عرض الطلب على جلنة 
للتأكد من مدى مطابقتها  الشحنة  للمبيدات لسحب عينات من  املركزي  املعمل  إلى  خطاب 
للمواصفات الطبيعية والكيميائية ونسب الشوائب الرئيسة - إن وجدت - التي مت تسجيل املبيد 
عليها بعد سداد التكاليف املقررة ويرسل أصل من شهادات التحليل إلى اللجنة بصرف النظر 

عن نتيجة التحليل.
- في حالة مطابقة املبيد للمواصفات تقوم جلنة مبيدات اآلفات الزراعية مبد الصالحية ملدة عام 
سواء بوضع ملصق على العبوات القدمىة أو إعادة التعبئة في عبوات جديدة حسب طلب صاحب 

الشأن وذلك حتت إشراف مسئول الرقابة باملعمل املركزي للمبيدات.
- في حالة العبوات التي مت جتديد صالحيتها وإعادة تعبئتها يقوم املعمل املركزي للمبيدات بالتأكد 

من جودة العبوات اجلديدة ومطابقة محتواها قبل السماح بتداولها.

2- حتليل بغرض التسجيل أو اإلفراج من اجلمارك أو السماح بالتداول أو التجريب.
بتكليف  الزراعية  اآلفات  مبيدات  جلنة  تقوم   2013 لسنة  الوزاري1018  القرار  من  للمادة39  طبقاً   -
املعمل املركزي للمبيدات بتحليل مبيدات اآلفات الزراعية بغرض التسجيل أو اإلفراج من اجلمارك 
أو السماح بالتداول أو التجريب أو التأكد من الصالحية بعد سداد التكاليف املقررة، وفي حاالت 
أيضاً  التكاليف  من  تعفى  كما  التكاليف  هذه  من  حتليلها  يتم  التي  العينات  تعفى  األشتباه 
العبوات  أو بسبب تلف  التحليل  إجراءات  إعادة حتليلها بسبب أي خطأ في  يتم  التي  العينات 

املوجودة لدى املعمل.
- يقدم طلب حتليل املبيد بإسم مدير املعمل املركزي للمبيدات )منوذج33(.

- يتم التحليل وفقاً للطرق القياسية املعتمدة لدى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية وهى الطرق الواردة 
التحليل  يتم اإلستعانة بطرق  املصدرين  توافرها في هذين  AOACوفي حالة عدم  و   CIPAC في 

املدونة مبلف تسجيل املبيد بعد موافقة اللجنة على هذه الطرق.
للمبيد  املصاحبة  الرئيسة  الشوائب  ونسب  والكيميائية  الطبيعية  املواصفات  حتليل  عند    
األغذية  منظمة  من  الواردة  والنسب  باملواصفات  للمبيدات  املركزي  املعمل  يلتزم   - وجدت  إن   -
والزراعة)FAO( ، وفي حالة عدم توافرها يتم اإلستعانة باملواصفات املدونة مبلف تسجيل املبيد 

بعد موافقة اللجنة على هذه املواصفات.
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جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

نموذج رقم )32(
 طلب إجراء التحلىل ملبىد آفات زراعىة

بغرض متديد فرتة الصالحىة
* إسم مقدم الطلب:
عنوان مقدم الطلب:

اإلسم التجاري للمبىد:
اإلسم الشائع:

اإلسم الكىمىائي:
صورة املستحرض:

كمىة املبىد:
عدد العبوات: سعة العبوة:    

رقم وتاريخ التسجىل بوزارة الزراعة:
تاريخ ورقم التشغىلة أو اللوط:

إسم الرشكة املنتجة:
إسم الرشكة املحلىة:

تاريخ اإلنتاج:
رقم شهادة التحلىل السابقة وتارخيها:

تاريخ إنتهاء الصالحىة:
رقم وتاريخ املوافقة الفنىة لإلسترياد:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السىد األستاذ الدكتور / أمني جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة
حتىة طىبة وبعد،،  

   الرجاء موافقة اللجنة على إجراء التحاليل الالزمة للمبيد املشار إليه عاليه في املعمل املركزي 

للمبيدات لتمديد صالحيته ملدة عام ومستعد ألداء التكاليف املقررة للتحاليل وامللصقات وجودة 

العبوات وإعادة التعبئة في عبوات جديدة وتقدمى أى بيانات تطلب منى.

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،،
توقىع الطالب

حتريرا ىف:    /   /    
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جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

نموذج رقم )33(
 طلب إجراء التحلىل ملبىد آفات زراعىة

* إسم مقدم الطلب:
عنوان مقدم الطلب:

اإلسم التجاري للمبىد:
اإلسم الشائع:

اإلسم الكىمىائي:
صورة املستحرض:

كمىة املبىد:
سعة العبوة:

رقم وتاريخ التسجىل بوزارة الزراعة:
** الغرض من طلب التحلىل:

تاريخ الوصول )يف حالة االسترياد(:
تاريخ ورقم التشغىلة أو اللوط )يف حالة املصنع حملىاً(:

إسم الرشكة املنتجة:
مىناء الوصول:

إسم اجلهة املصنع فىها املبىد حملىاً:
رقم الرتخىص بتشغىل املصنع املحيل:

إسم اجلهة املعاد تعبئة املبىد فىها:
تاريخ إنتهاء الصالحىة:

رقم وتاريخ املوافقة الفنىة لإلسترياد:
ــــــــ

السىد األستاذ الدكتور/مدير املعمل املركزي للمبىدات
       حتىة طىبة وبعد،،

  الرجاء املوافقة على إجراء التحاليل الالزمة للمبيد املشار إليه عاليه ومستعد ألداء التكاليف 

املقررة للتحاليل وتقدمى اى بيانات تطلب منى.

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،،
إسم وتوقىع الطالب

حتريرا ىف:   /   /    
 *  إذا كان شركة يبني نوعها وإسم املمثل القانوني لها.

** يذكر ما إذا كان الطلب لإلفراج من اجلمارك أو للسماح بتداول التشغيلة املصنعة منه محليا أو 

التجريب أو تسجيل اخلام.
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ثانيا: حتليل العينات
املكررات منفردة في شهادة  نتائج هذه  وتدون  الواحدة  للعينة  ثالث مكررات  التحليل على  يتم   -

املتوسط احلسابي هو  أن يكون  للمبيدات على  املركزي  املعمل  يتم إصدارها من  التي  التحليل 

احملدد لنتيجة التحليل.

- بصرف النظر عن نتيجة التحليل يتم إصدار شهادة التحليل من ثالث نسخ )منوذج34( يحتفظ 

املعمل املركزي للمبيدات بإحداها وتقدم الثانية للجنة مبيدات اآلفات الزراعية وتسلم الثالثة 

لصاحب الشأن.

- وفي حالة عدم إمكانية إجراء كل أو بعض التحاليل باملعمل املركزي للمبيدات أتاحت املادة رقم 40 

من القرار الوزاري رقم 1018 لسنة2013 للجنة مبيدات اآلفات الزراعية وإمكانية األخذ بشهادات 

حتليل صادرة من معامل مرجعية معتمدة وموثقة ببلد املنشأ على أن تتضمن هذه الشهادات 

جميع البيانات اخلاصة بهذه الشحنة مثل أسم الشركة املنتجة وتاريخ إنتاج الشحنة وتاريخ 

إنتهاء الصالحية ورقم اللوط أو التشغيلة وسعة العبوة املأخوذة منها العينة وأن يكون تاريخ 

على  وبناًء  احلالة  هذه  في  للمبيدات  املركزي  املعمل  ويقوم  اإلنتاج،  تاريخ  مع  متوافق  التحليل 

تكليف اللجنة بعمل املعاينة وإرسال النتيجة إلى اللجنة للبت في أي إجراءات مكمله.

- في حالة حتقق املعمل املركزي للمبيدات من مطابقة العينة للمواصفات الفنية املسجل عليها 

املبيد بإصدار شهادة حتليل باملطابقة ومبعاينة مستوفاة في حالة عدم إمكانية التحليل باملعمل 

املستوردة  املبيدات  رسائل  عن  اجلمركي  باإلفراج  ترخيصاً  الزراعية  اآلفات  مبيدات  جلنة  تصدر 

بتوقيع أمني اللجنة أو من ينوب عنه ) مادة 41 من القرار الوزاري 1018 لسنة 2013(

عدم  حالة  في  إتباعها  يجب  التي  اخلطوات   2013 لسنة   1018 الوزاري  القرار  42من  املادة  حددت   -

مطابقة العينة للمواصفات الفنية املسجل عليها املبيد فيما يلي:

إخطاره  تتجاوز شهر من خالل  ال  مدة  التحليل خالل  نتيجة  من  بتظلم  الشأن  يتقدم صاحب   l

بالنتيجة وإال أعتبرت نتيجة التحليل نهائية.

l يقدم صاحب الشأن التظلم إلى املعمل املركزي للمبيدات مرفقاً معه ما يلي:

أ- صورة طبق األصل من شهادة التحليل املبلغة إليه.

ب- العينتان احملفوظتان لديه.

ج- اإليصال الدال على أداء رسم التظلم.

د- اإليصال الدال على سداد تكاليف إعادة التحليل.

- يتم إعادة التحليل مبعرفة جلنة فنية من غير الذين أشتركوا في التحليل األول بحضور املتظلم 

أو من ينوب عنه بتفويض رسمي بعد إخطاره باملوعد احملدد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

- يتم إعادة التحليل على إحدى العينتني احملفوظتني لدى صاحب الشأن بعد مطابقتها للعينتني 

دور مندوب  وينتهي  )منوذج35(  ويحرر محضر مطابقة  للمبيدات  املركزي  املعمل  لدى  احملفوظتني 

الرقابة بعد حترير محضر املطابقة.

- تعتبر نتيجة التحليل في احلالة الثانية نهائية إال إذا ثبت لدى جلنة مبيدات اآلفات الزراعية وجود 

مخالفة صريحة ألي من اإلجراءات اخلاصة بتنفيذ مواد القرار الوزاري1018 لسنة2013 مثل عدم 

حضور املتظلم أو من ينوب عنه إعادة التحليل أو قيام نفس اللجنة أو أحد أفرادها التي قامت 

بالتحليل األول إعادة التحليل.
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وزارة الزراعة وإستصالح األراضي

مركز البحوث الزراعية

املعمل املركزي للمبيدات

Ministry of Agriculture & Land

Reclamation

Agricultural Research Center

Central Agric. Pesticides Laboratory

نموذج رقم )34(
شهادة حتلىل مبىد أفات زراعىة
)قبل أو بعد التعبئة أو ال يوجد(

رقم املعمل -......  
اسم املبىد:   تركىز املادة الفعالة:  %                       صورة املستحرض التجاري:                            االسم الشائع : 

تاريخ االستالم:                        رقم التسجىل املحىل :             تاريخ اإلنتاج:                                    فرتة الضامن:  
اسم أخذ العىنة: املهندس / 
اجلهة الوارد منها العىنة : 

من إنتاج رشكة:  
الرشكة املحلىة واملستوردة :  

موافقة فنىة رقم:   ........... لسنة ............  بتاريخ : 
شهادة مجركىة رقم:                                    بتاريخ : 

الكمىة :                                     سعة العبوة:                       رقم اللوط:                                تشغىلة رقم: 

نتيجة التحليل

املوا�سفات الكيميائية:

املوا�سفات الطبيعية :

ا�سم املادة الفعالة

التركيز %

املتوسطمكرر3مكرر2مكرر1

القــــــــــــرار
العينة مطابقة للمواصفات/ غير مطابقة للمواصفات

اسم الكىمىائي :                                                                                                         التوقىع :
طريقة التحلىل :                            اسم مستخدم اجلهاز:                                      التوقىع : 

طريقة حتلىل الشائبة :                  اسم الكىمىائي  :                                               التوقىع  
أسم املراجع :                                    التوقىع :

أسم املراجع :                                                                      التوقىع:
حتريرا في ........./.........../....................                                                 رئىس قسم بحوث حتلىل املبىدات 

     - أصل للجنة املبيدات 
      - اصل لصاحب الشأن                                                                                          يعتمد ..                                   

    - أصل للمكتب الفني
     - صورة لقسم الرقابة                                           مدير املعمل املركزي للمبىدات

Concentration
Impurities

FAO MAX %
FOUND %

Average321

اختبار جودة العبوات

مطابق/ غير مطابق
مطابق/ غير مطابق
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جمهورية م�سر العربية

وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Arab Republic of Egypt

Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

نموذج رقم )35(
 حمرض مطابقة

اسم املبىد:                                           كمىة املبىد:                             سعة العبوة:
مأخوذة من

موافقة فنىة رقم ............. لسنة .............  بتاريخ ........../ ........./ .............
)1018( لسنة 2013  رقم  الوزاري  القرار  املادة 42 من  وبناء علي   ...../.../... يوم................املوافق  انه في 

وتأشيرة أ.د./ مدير املعمل املركزي للمبيدات بناء على التظلم املقدم من ................ 

بتشكيل جلنة من:

1- ................................ مندوب قسم بحوث حتليل املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات،

2- ................................ مندوب قسم الرقابة على املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات،

3- ................................ صاحب الشأن أو من ينوب عنه.

4- ملطابقة العينتني احملفوظتني لدى قسم الرقابة على املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات بالعينتني 

لدى صاحب  احملفوظتني  العينتني  إحدى  التحليل على  إجراء  قبل  الشأن  لدى صاحب  احملفوظتني 

الشأن ووجدت اللجنة ما يلي:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

وبناء عليه يسمح بإعادة التحليل/ عدم إعادة التحليل

وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.  

اللجنـــــــة

صاحب الشأن أو من ينوب عنه
االسم

التوقىع
اخلتم

مندوب قسم بحوث حتلىل املبىدات باملعمل
االسم

التوقىع

مندوب قسم الرقابة عىل املبىدات باملعمل
االسم

التوقىع
اخلتم
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ثالثا: صور مستحضرات املبيدات
يلي  وفيما  عديدة  صور  في  املبيدات  وخامات  مستحضرات  الزراعية  اآلفات  مبيدات  جلنة  تسجل 

قائمة لصور مستحضرات وخامات املبيدات املنشورة في دليل تطوير وإستعمال مواصفات منظمة 

FAO وWHO للمبيدات الصادرة في روما 2002 واملعدل عام 2010:

مسلسل 
.No

الكود 
Code

املصطلح
Term

التعريف
Definition

1CS
كبسوالت معلقة

Capsule suspension
معلق ثابت من كبسوالت فى سائل تستخدم 

عادة بعد التخفيف باملاء

2DC
مركز قابل لإلنتشار

Dispersible concentrate
سائل متجانس ملادة صلبة قابلة لإلنتشار عند 

التخفيف باملاء

3DP
مسحوق تعفير

Dustable powder
مسحوق قابل للتعفير

4DS
مسحوق للمعاملة اجلافة للبذور
Powder for dry seed treatment

مسحوق لإلستخدام املباشر بصورة جافة مع 
البذور

5DT
أقراص للمعاملة املباشرة

Tablets for direct application
مستحضر فى صورة أقراص للمعاملة 

املباشرة

6EC
مركز قابل لإلستحالب

Emulsifiable concentrate
سائل متجانس يستخدم كمستحلب عند 

التخفيف باملاء

7EG
حبيبات قابلة لإلستحالب
Emulsifiable concentrate

حبيبات قد حتتوى على مواد ال تذوب فى املاء 
تستخدم في صورة مستحلب زيت/ماء عند 

التخفيف باملاء

8EP
مسحوق قابل لإلستحالب

Emulsifiable powder
مسحوق مجهز يحتوى على مواد ال تذوب في 

املاء تضاف كمستحلب زيت في املاء للمادة 
الفعالة تنتشر في املاء في صورة مستحلب

9ES
مستحلب ملعاملة البذور

Emulsion for seed treatment
مستحلب ثابت ملعاملة البذور مباشرة أو بعد 

التخفيف باملاء

10EW
مستحلب زيت فى املاء
Emulsion, oil in water

سائل غير متجانس يحتوى على محلول املبيد 
في مذيب عضوي مكوناً كريات زيتية منتشرة 

في الوسط املائي

11FS
مركز إنسيابى ملعاملة البذور

Flowable concentrate for seed treatment
معلق ثابت ملعاملة البذور مباشرة أو بعد 

التخفيف باملاء

12GR
حبيبات

Granules
حبيبات صلبه انسيابية ذات مجال حجمي 

محدد لإلستخدام املباشر

13LS
محلول ملعاملة البذور

Solution for seed treatment
سائل رائق ملعاملة البذور مباشرة أو بعد 
التخفيف باملاء )السائل قد يحتوى على 

مجهزات غير ذائبة في املاء(
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مسلسل 
.No

الكود 
Code

املصطلح
Term

التعريف
Definition

14ME
مستحلب دقيق
Micro-emulsion

مركز سائل رائق يحتوى على زيت وماء 
يستخدم مباشرة أو بعد التخفيف باملاء مكوناً 

مستحلباً دقيقاً أو مستحلباً عادياً

15OD
مركز زيتى قابل لإلنتشار

Oil dispersion
معلق ثابت للمادة الفعالة في سائل غير ممتزج 
باملاء وقد يحتوى على مواد فعالة أخرى وينتشر 

عندما يخفف باملاء عند االستخدام

16OLسائل زيتى قابل لإلمتزاج
Oil miscible liquid

مستحضر سائل متجانس يستخدم بعد 
التخفيف في سائل عضوي

17SC
معلق مركز

 Suspension concentrate = )Flowable
)concentrate

معلق ثابت من املادة الفعالة يخفف باملاء قبل 
االستخدام

18SE
معلق مستحلب
Suspo-emulsion

سائل غير متجانس يحتوى على مادة فعالة 
منتشرة في صورة كريات صلبة في الوسط 

املائي

19SGحبيبات قابلة للذوبان في املاء
Water soluble granules

مستحلب في صورة حبيبات تذوب في املاء 
مكونة محلول حقيقي

20SLمركز قابل للذوبان
Soluble concentrate

سائل رائق إلى متألألً يستخدم كمحلول 
حقيقي من املادة الفعالة بعد التخفيف باملاء

21SPمسحوق قابل للذوبان في املاء
Water soluble powder

مسحوق قابل للذوبان في املاء عند اإلستخدام

22SS
 مسحوق قابل للذوبان في املاء ملعاملة

البذور
Water soluble powder for seed treatment

مسحوق يذاب في املاء قبل معاملة البذور

23ST
 أقراص قابلة للذوبان في املاء

Water soluble tablets
 أقراص قابلة للذوبان في املاء تستخدم في

 صورة منفردة مكونة محلول مائي )احمللول قد
يحتوى على مجهزات غير ذائبة في املاء(

24UL
 محلول الرش للحجم املتناهي في

 الصغر
Ultra-Low volume liquid

 محلول متجانس يستخدم بآالت متخصصة
في الرش متناهي الصغر

25WGحبيبات قابلة لإلنتشار في املاء 
Water dispersible granules

حبيبات تتفكك وتنتشر عند خلطها باملاء

26WPمسحوق قابل للبلل 
Wettable powder

 مسحوق يستخدم كمعلق بعد انتشاره في
املاء

27WS
 مسحوق قابل لإلنتشار في املاء ملعاملة

البذور
Water dispersible powder for slurry seed 

treatment

 مسحوق ينتشر بتركيزات عالية في املاء قبل
استخدامه على البذور في شكل عجينة
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رابعا: تقدير املادة الفعالة للمبيد
  تقدر املادة الفعالة بالطرق املعتمدة فيCIPAC  أوAOAC وفي حالة عدم تواجدها يؤخذ بالطريقة 

املادة  عن محتوى  ويعبر  الزراعية  اآلفات  مبيدات  إلى جلنة  املقدم  املبيد  ملف تسجيل  في  الواردة 

الفعالة جم/كجم أو جم/لتر عند درجة حرارة20±2°م  واحلدود املسموح بها عند تقدير املادة الفعالة 

يعبر عنها اجلدول التالي:

 محتوى املادة الفعالة )جم/ كجم أو
جم/ لتر( عند 20 ± 2° م

احلدود املسموح بها

± 15% للمستحضرات املتجانسة مثل SC ،SL ،EC، ......الخ( من حتى 25	 
محتوى املادة الفعالة.

± 25% للمستحضرات غير املتجانسة مثل WG ،GR( من محتوى املادة 
الفعالة.

± 10% من محتوى املادة الفعالةأكثر من 25 حتى 100

± 6% من محتوى املادة الفعالةأكثر من 100 حتى 250

± 5% من محتوى املادة الفعالةأكثر من 250 حتى 500

± 25 جم/ كجم أو جم/ لترأكثر من 500

ملحوظة: احلد األقصى يدخل ضمن النطاق

مسلسل 
.No

الكود 
Code

املصطلح
Term

التعريف
Definition

28WT
 أقراص قابلة لإلنتشار في املاء

Water dispersible tablets
 مستحضر في شكل أقراص تستخدم في

 صورة منفردة تنتشر املادة الفعالة في املاء بعد
حتللها

29ZC
 مستحضر مخلوط من كبسوالت معلقة

ومعلقات مركزة
A mixed formulation of CS & SC

 معلق ثابت من كبسوالت معلقة ومعلقات
مركزة تستخدم بعد التخفيف باملاء

30ZE
 مستحضر مخلوط من كبسوالت معلقة

ومعلقات مستحلبة
A mixed formulation of CS & SE

 سائل غير متجانس من كبسوالت للمادة
 الفعالة منتشرة في صورة كريات صلبة في

وسط مائي وتخفف قبل اإلستخدام

31ZW

 مخلوط من كبسوالت معلقة
ومستحلبات زيت في املاء

A mixed formulation of CS & EW

 سائل غير متجانس يتكون من املادة الفعالة
 منتشرة في صورة كبسوالت وكريات دقيقة

 في صورة قابلة لإلستحالب تخفف باملاء قبل
اإلستخدام
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خامسا:بعض إختبارات اخلواص الطبيعية للمبيدات

Wettability 1- القابلية للبلل
  إختبار يتم للتأكد أن املستحضرات الصلبة املعدة لإلنتشار أو الذوبان في املاء تبلل سريعاً عند 

مزجها باملاء في خزانات الرش.
مثل   املاء  في  الذوبان  أو  لإلنتشار  املعدة  الصلبة  املستحضرات  جميع  على  األختبار  هذا  يطبق    
EG،SP،WG،WP، مستخدماً طريقة CIPAC رقم MT53.3 وعادة يتم بلل املستحضر خالل دقيقة 

واحده دون اللجوء إلى التقليب.

Persistent Foam 2- الرغاوي الثابتة
  الغرض من هذا األختبار احلد من تكوين الرغاوي عند ملء خزان الرش

  ويطبق على جميع املستحضرات املعدة للتخفيف باملاء قبل اإلستخدام مستخدماً طريقة الـــ 
CIPAC رقم MT47.2 وعادة ال يزيد حجم الرغاوي عن60سم3 بعد دقيقة واحدة.

3- إختبارات النعومة )الغربلة(
  الغرض من هذا األختبار احلد من مستوى اجلسيمات ذات األحجام الغير مرغوب فيها أو اجلسيمات 

الغير قابلة للذوبان ولها أحجام تؤدي إلى إنسداد بشابير معدات الرش أو الفالتر.
Wet sieve Test أ-  إختبار النعومة )الغربلة( املبللة

 WP،SC،FS،OD،WG،CS،DC،SE،ST، WT،EG،EP املستحضرات  صور  على  اإلختبار  هذا  يطبق    
مستخدماً طرق CIPAC أرقام MT59,3، MT167، MT182، MT185 وال يزيد احلد الألقصى احملتجز 

في غربال إختبار مقاس 75m عن 2% .
Dry Sievetest )ب-  إختبار النعومة اجلافة )الغربلة

 CIPAC يطبق هذا اإلختبار على املساحيق واحلبيبات املعدة لإلستخدام املباشر مستخدماً طرق  
للحبيبات   MT170و   GRللحبيبات  MT58و  )DP( للتعفير  القابلة  للمساحيق   MT59,1 أرقام 

.WG القابلة لإلنتشار في املاء

Dispersibility 4- القابلية لإلنتشار
  إختبار الغرض منه ضمان أن املستحضر ينتشر بسرعة وسهولة عند تخفيفه باملاء ويطبق هذا 

.MT160، MT174 رقم CIPAC مستخدماً طرق SC، CS، WG اإلختبار على

Suspensibility 5- القابلية للتعلق
  الغرض من اإلختبار التأكد أن مقداراً كافياً من املادة الفعالة منتشر بشكل متجانس على هيئة 
معلق في السائل املعد للرش ويطبق هذا اإلختبار على WP، SC، CS، WG، بطرقCIPAC اآلتية: 
القابلة  للمساحيق   MT177و  MT168و املائية  املعلقات  ملركزات   MT161و  WP للـــ   MT15,1
لإلنتشار في املاء وMT 184 للمستحضرات التي تكون معلقات عند التخفيف باملاء وهى تعديل 

للطرق MT15، MT161، MT168 وتعد طريقة MT184  أفضل الطرق.
  ويجب أن يظل 60% من املادة الفعالة معلقة ويجري اإلختبار عادةً بعد التخزين على درجة حرارة 
54  ±2°م وفي بعض احلاالت يجرى قبل التخزين على درجة حرارة منخفضة ويستخدم فيه املاء 
العسر )ماء CIPAC القياسىD( ويتم اإلختبار على درجة حرارة30 2م ويجب إجراء إختبار التعلق 

عند التركيزات املوصى بإستخدامها العليا منها والدنيا.
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Emulsion stability and re-emulsification 6- ثبات املستحلب وإعادة اإلستحالب
  الغرض من اإلختبار التأكد من أن مقداراً كافياً من املادة الفعالة منتشر بشكل منتظم على هيئة 
ومستحلبات   ECلإلستحالب القابلة  املركزات  على  اإلختبار  هذا  ويطبق  الرش  أثناء  مستحلب 
الزيوت في املاءEW  واملستحلبات الصغرى ME  واحلبيبات القابلة لإلستحالب EG وتستخدم طرق 

CIPAC اآلتية:
MT36.1.1 -1 وMT36.3 ويستخدم تركيز 5% حجم/حجم.

MT36.2 -2 ويستخدم تركيز  ≥ 1% حجم/حجم.
MT173 -3 طريقة حتليل لوني لقياس ثبات املستحلبات اخملففة.

MT183 -4 وفيه يستخدم جهاز إختبار اإلستحالب عن طريق التيار الكهربائي 
  CIPAC 5- يجري اإلختبار قبل وبعد إختبار التخزين على درجة حرارة542م ويخفف املستحضر مباء

القياسي A و D في درجة حرارة 30 ± 2°م طبقاً للجدول التالي:

حدود الثبات MT36,1 ، MT36,3الوقت بعد التخفىف
0 hاإلستحالب كامل

0.2 hاحلد األقصى« للطبقة الكرمىيه« ....... ملليلتر

2 hاحلد األقصى » للطبقة الكرمىيه« ....... ملليلتر
احلد األقصى » للفصل الزيتي« ............ ملليلتر

24 hإعادة اإلستحالب

 MT36,1 اإلختبارات  طرق  تطبيق  عند  مالحظة 
 24h بعد  جترى  التي  اإلختبارات  تكون   MT36,3 أو 
مطلوبة فقط عندما تكون نتائج اإلختبارات التي 

أجريت بعد ساعتني مشكوك فيها.

احلد األقصى » للطبقة الكرمىيه« ....... ملليلتر
احلد األقصى » للفصل الزيتي« ............ ملليلتر

حدود الثبات MT173الوقت بعد التخفيف

0 h100% يعبر عن اإلستحالب الكامل بــــــــ

0.5 h%................... احلد األدنى

4 h%................... احلد األدنى

حدود الثبات MT183الوقت بعد التخفيف

2 min........ القراءة القصوى للتيار الكهربي

7_32 min قراءة التيار مماثلة للقراءة السابقة ) ال توجد زيادة كبير أو إنخفاض
 MT183 اإلختبار  طريقة  تطبيق  عند  مالحظة   تذبذب(  أو  كبير 

تكون القراءة االبتدائية للتيار > 1 في معظم احلاالت
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Acidity and/or Alkalinity or pH range 7- احلموضة و/أو القلوية أو مدى األس الهيدروجيني

الطبيعية  اخلواص  وتدهور  الفعالة  املادة  حتلل  إحتماالت  تقليل  اإلختبار  هذا  من  الغرض    

للمستحضر أو تآكل العبوات ويطبق هذا اإلختبار على كافة املواد التي مىكن أن تؤدي إلى حدوث 

و  MT31 رقم   CIPAC طرق  وتستخدم  القلوية  أو  احلموضة  زيادة  بسبب  عكسية  تفاعالت 

 MT75,3 والطريقة NaoHو H2SO4 لتقدير احلموضة أو القلوية ويعبر عنها ب جم/كجم MT191
لتقدير درجة الــــ PH للمحاليل املائية اخملففة وغير اخملففة ويعبر عنه كمدى له حد أدنى وحد 

أقصى مع ذكر درجة احلرارة عند أخذ القياسات.

Degree of dissolution and/or solution stability 8- درجة الذوبان و/ أو ثبات احمللول

  الغرض من هذا اإلختبار التأكد أن املستحضرات واملركزات القابلة للذوبان في املاء تذوب تلقائياً 

وتعطي محاليل حقيقية ثابتة خالية من الرواسب أو العكارة عند تخفيفها باملاء ويطبق هذا 

 CIPAC ويستخدم طرق SG،SP،SL اإلختبار على كافة املستحضرات القابلة للذوبان في املاء مثل

 .MT179و MT41 رقم

Dissolution of water soluble bags 9- إذابة األكياس القابلة للذوبان في املاء

  الغرض من هذا اإلختبار التأكد من أن املستحضرات املعبأة في أكياس قابلة للذوبان في املاء 

كافة  على  اإلختبار  هذا  ويطبق  الرش  بشابير  أو  الفالتر  سد  إلى  تؤدي  أن  دون  بالكامل  تذوب 

 MT176 رقم CIPAC الستحضرات املعبأة في أكياس قابلة للذوبان في املاء وتستخدم طريقة

لهذا اإلختبار ومىكن إعتبار أقصى حد زمني للذوبان30 ثانية.

Storage stability 10- الثبات عند التخزين

 Stability at 0°C أ- الثبات عند 0°م

بالتخزين أثناء فترات    والغرض من هذا اإلختبار التأكد أن خواص املستحضرات ال تتأثر سلباً 

إنخفاض درجات احلرارة في الشتاء وحتديداً خواص اإلنتشار واجلسيمات ويطبق على املستحضرات 

أيام عند   7 ملدة  التخزين  ويتم  الغرض  لهذا    MT39,3رقم  CIPAC السائلة وتستخدم طريقة 

 ML 0,3 درجة حرارة 0 ± 2°م ويجب أال يزيد احلد األقصى للمواد الصلبة والسائلة املنفصلة عن

وأن يجتاز املستحضر املتطلبات اخلاصة باإلنتشار وثبات املستحلب أو التعلق والنعومة)الغربلة( 

املبتلة.

Stability at elevated temperature ب- الثبات عند درجات احلرارة املرتفعة

  الغرض من إجراء هذا اإلختبار التأكد أن خواص املستحضرات ال تتأثر سلباً بالتخزين عند درجات 

حرارة مرتفعة ولتقييم الثبات عند تخزين املستحضرات لفترات طويلة في درجات حرارة معتدلة 

وحتديداً فيما يتعلق مبحتوى املادة الفعالة واخلواص الطبيعية ونسب الشوائب املرتبطة.

  ويطبق هذا اإلختبار على كافة املستحضرات وتستخدم طريقة CIPAC رقم MT46,3 لهذا اإلختبار 
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ويجب أال يقل متوسط محتوى املادة الفعالة عن95% بعد اإلختبار على درجة حرارة 54±2 °م ملدة 

14 يوم وأال تتأثر نسبة الشوائب املرتبطة أو اخلواص الطبيعية.

  ولتقليل اخلطأ التجريبي يجب حتليل العينات قبل وبعد التخزين عند درجة542م في وقت واحد، 

تتأثر  والتي  املالئمة  املستحضرات غير  اإلختبار في حالة  فيها  التي يجري  الظروف  تعديل  ومىكن 

املستحضرات  مثل  أقل  حرارة  ظروف  في  لإلستخدام  املعدة  أو  األرتفاع  شديدة  احلرارة  بدرجات 

)AE( املعبأة في أكياس قابلة للذوبان في املاء أو األيروسوالت

وأتاحت FAO شروط بديلة مثل:

- التخزين ملدة 6 أسابيع عند درجة حرارة 54±2 °م.

- التخزين ملدة 8 أسابيع عند درجة حرارة 40±2 °م.

- التخزين ملدة 12 أسبوع عند درجة حرارة 35±2 °م.

- التخزين ملدة 18 أسبوع عند درجة حرارة 30±2 °م.

نقـــــــل املبيــــــــــــــدات
- طبقاً للمادة 43 من القرار الوزاري 1018 لسنة2013 تُنقل مبيدات اآلفات الزراعية في سيارات مطابقة 

الالئحة  في  عليها  املنصوص  اخلطرة  املواد  لنقل  الالزمة  والبيئية  الفنية  واإلشتراطات  للمواصفات 

منها  املنقول  واجلهات  الشراء  على  الدالة  املعتمدة  املستندات  وجود  مع  البيئة،  لقانون  التنفيذية 

التفتيش  إجراء  املركزي للمبيدات، ويجوز  املعمل  الصادرة عن  املبيدات  وإليها، وصور شهادات حتليل 

وأخذ عينات من املبيدات املنقولة مع التحفظ على هذه املبيدات في حاالت اإلشتباه.

- في حالة اإلجتار غير املشروع في مبيدات اآلفات الزراعية، أو في حالة اإلخالل بالضوابط واملعايير 

التي تُقرها جلنة مبيدات اآلفات الزراعية، أو في حالة التالعب في املستندات التي تصدرها اللجنة 

أو تقدمى مستندات أو بيانات غير صحيحة، يُجازى اخملالف بالعقوبة التي تتناسب مع حجم وآثار 

اخملالفة ومدى تكرار حدوثها، مع عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد ترد في القوانني املنظمة في هذا 

الشأن، وهذه العقوبات تبدأ بلفت نظر اخملالف أو وقف التعامل مع الشركة ملدة حتددها اللجنة 

أو إلغاء اإلصدارات التي صدرت من اللجنة، ومىكن االستعانة بالعقوبات الواردة مبواد قانون البيئة 

رقم4 لسنة 1996 حلني تعديل العقوبات في قانون الزراعة رقم53 لسنة 1966.

نشر معلومات عن املبيدات

- ال يُسمح لصاحب الشأن أو أي جهة أخرى نشر أي معلومات عن مبيدات اآلفات الزراعية في صورة 

إعالن أو ملصق أو مطوية أو نشرة دعائية أو إرشادية أو أي وسيلة إعالنية أخرى إال بعد اعتمادها 

من أمني جلنة مبيدات اآلفات الزراعية أو من ينوب عنه، وعلى اجلهات التي تقوم بالنشر التحقق 

من إعتماد اللجنة للمعلومات املراد نشرها، ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذه املادة بالعقوبات 

التي تتناسب مع حجم وآثار اخملالفة ومدى تكرار حدوثها، مع عدم اإلخالل بأية عقوبات أشد ترد 

في القوانني املنظمة  في هذا الشأن )املادة 45 من القرار الوزاري رقم1018 لسنة2013(.



الباب السابع
مبىدات اآلفات الزراعىة املسجلة يف مرص

أوال: املبىدات احلىوية
ثانىا: املبىدات الكىمىائىة.
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 انباب انسابع
 مبيدات اآلفات انزراعية ادلسجهة في مصر

 ادلبيدات احليوية: :أوال
 ادلبيدات ذات انبطاقة احلمراء 
 حماصيلاخلضر      High Ib - أ

رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع نوع ادلبيد تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib% 1,8فيرتيميك  466

  Abamectin الحشرات محاصيل الخضر EC High Ib% 1,8فابكومك  584

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib% 1,8  اكوميك 955

  Abamectin الحشرات محاصيل الخضر EC High Ib% 1,8رومكتين  975

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib% 1,8بيرمكتين  1020

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib% 1,8  يتــكيمم 1078

  Abamectin األكاروسات الخضرمحاصيل  EC High Ib% 1,8   ابالون 1093

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib%  1,8ميداميك  1116

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib% 1,8ترانس اكت  1135

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib% 1,8كام ميك  1136

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib  %3,37كراتر  1137

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib   %1,8 جولد  1233

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib% 1,8ديمكتين  1251

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib% 1,8فاستيريك  1328

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC  High Ib% 1,8ابانتين  1345

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib  %1,8ميكتى  1355

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib% 1,8سوبركين  1365

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC  High Ib% 1,8السيو  1450

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib% 3,6  زورو 1497

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib% 1,8افدال مكتين  1532

  

الباب السابع
مبىدات اآلفات الزرعىة املسجلة يف مرص

أوال: املبيدات احليوية:

املبيدات ذات البطاقة احلمراء
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع نوع ادلبيد تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib% 1,8فاليو  1550

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib% 1,8ماجيك ميك  1591

  Abamectin النيماتودا محاصيل الخضر SC High Ib% 2تيرفيجو  1616

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib% 1,8يوروماك  1641

  Abamectin األكاروسات محاصيل الخضر EC High Ib% 5  بيومكتين  1672

 حماصيلالفاكهة

رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع نوع ادلبيد تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Abamectin األكاروسات محاصيل الفاكهة EC High Ib% 1,8اجرومكتين  984

  Abamectin األكاروسات محاصيل الفاكهة EC High Ib% 1,8   اجروميك 1175

  Abamectin األكاروسات الفاكهةمحاصيل  EC High Ib% 1,8ارو  1286

  Abamectin األكاروسات محاصيل الفاكهة EC High Ib% 1,8فيراكتين  1297

  Abamectin األكاروسات محاصيل الفاكهة EC   High Ib% 1,8    تينام 1391

  Abamectin األكاروسات محاصيل الفاكهة EC High Ib% 1,8فيرمكس  1400

  Abamectin األكاروسات محاصيل الفاكهة EC High Ib% 3,6اركومين  1632

 حماصيلحقلية

رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع نوع ادلبيد تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

 Abamectin األكاروسات محاصيل حقمية EC High Ib% 1,8    ابامكس 976

 Abamectin األكاروسات محاصيل حقمية EC High Ib% 1,8اكروماكس  1635
 

 انصفراءادلبيدات ذات انبطاقة 
حماصيلاخلضر

رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع نوع ادلبيد تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Emamectin benzoate الحشرات محاصيل الخضر SG Mod II% 5بروكميم  1109

  Emamectin benzoate الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 1,9باشا  1237

  Emamectin benzoate الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 0,5امبريور  1301

  Emamectin benzoate األكاروسات محاصيل الخضر EC  Mod II% 1,9اكسمنت  1426
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع نوع ادلبيد تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Emamectin benzoate الحشرات محاصيل الخضر SG Mod II% 5هيبيرون  1441

  Emamectin benzoate الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II  %2اليكتور  1524

  Emamectin benzoate الحشرات محاصيل الخضر WG Mod II% 5مينوكميم  1556

  Emamectin benzoate الحشرات محاصيل الخضر WG Mod II% 5,7كينج كيم  1572

  Emamectin benzoate الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 1,9ايماسكيم  1575

  Emamectin benzoate الحشرات محاصيل الخضر WG Mod II  %5,7  سبيدو 1583

  Emamectin benzoate الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 2,15ايمازوات 1587

  Emamectin benzoate الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II % 2ايفيماك  1609

  Emamectin benzoate الحشرات محاصيل الخضر SG Mod II% 5توماجارد  1628

  Emamectin benzoate الحشرات محاصيل الخضر SG Mod II% 5  برواكت 1629

  Pyrethrins الحشرات محاصيل الخضر EC   Mod II%5بايريثرم  1350

حماصيلالفاكهة
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع نوع ادلبيد تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Milbemectin األكاروسات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 1ميمبكنوك  694

  Milbemectin األكاروسات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 1ميمبميت  1352

حماصيلحقلية
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع ادلبيدنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Emamectin benzoate الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 0,5راديكال  1212

  Emamectin benzoate الحشرات محاصيل حقمية SG Mod II% 5داينامو  1362

 ادلبيدات ذات انبطاقة اخلضراء
حماصيلاخلضر

رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع ادلبيدنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

 Azadirachtin الحشرات محاصيل الخضر EC U% 4,5نيمكس  627

 Azadirachtin الحشرات محاصيل الخضر EC U% 0,15اشوك  957

 Bacillus megaterium الفطريات محاصيل الخضر U مميون خمية/جم( 25) % مسحوق6بيوأرك  1087

 Bacillus subtilis الفطريات محاصيل الخضر WP U% 50بيوباك  1366
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع نوع ادلبيد تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

 Bacillus thuringiensis الحشرات محاصيل الخضر WG U% 6,4دايبل دي إف  1245

  Bacillus thuringiensis الحشرات محاصيل الخضر WG U% 85ديمفين  1252

 Bacillus thuringiensis الحشرات محاصيل الخضر WP U% 6,4أكس 2دايبل  510
(Subsp. Kurstaki)  

 Bacillus thuringiensis الحشرات محاصيل الخضر WP U% 9,4بروتكتو  541
Kurstaki  

  Beauveria bassiana األكاروسات محاصيل الخضر WP U/جم(  مميون خمية 32بيوسكت ) 1015

(01) ح  الحشرات محاصيل الخضر U كبسوالت% 100فيروديس 
E3,Z8,Z11-
Tetradecacatrienyl 
acetate  - E3,z8,-
Tetradecadienyl acetate  

  Orange oil (d-limonene) الفطريات محاصيل الخضر SL U% 6ايه ام  -بريف  1453

  Spinetoram الحشرات محاصيل الخضر SC U% 12رادينت  1329

  Spinosad الحشرات محاصيل الخضر SC U% 24تريسر  1057

1088 
مميون  10% مسحوق )2,5 بيوزيد

 جرثومة/ جم(
U الفطريات محاصيل الخضر Trichoderma album  

(5) ح  Tuta absoluta الحشرات محاصيل الخضر Capsules U ان 100توتا  
pheromone  

(7) ح  Tuta absoluta الحشرات محاصيل الخضر Capsules Uتوتالور  
pheromone  

(8) ح  Tuta absoluta الحشرات محاصيل الخضر U % مميجرام/كبسولة0,6تراى فيرون  
pheromone  

 

حماصيلالفاكهة
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع نوع ادلبيد تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

(3ح)  Ammonium acetate  - Trimethylamine الحشرات محاصيل الفاكهة VP U %48,21 فالى كاب 
Hydrochloride  - 1.5-diaminopentane 

 Bacillus thuringiensis الحشرات محاصيل الفاكهة WG U% 50اجري  1364

(0ح)  Hydrolyzed protein الحشرات محاصيل الفاكهة SL U% 38,67بومينال  

(2ح)  Hydrolyzed protein الحشرات محاصيل الفاكهة L U% 36امادين  

(00ح)  Methyl Eugenol pheromone الحشرات محاصيل الفاكهة L U% 98ايجينو  

(6ح)  Methyl Eugenol pheromone الحشرات محاصيل الفاكهة L U% 98ميثايل إيجينول الترا  

(9ح)  Methyl Eugenol pheromone الحشرات محاصيل الفاكهة L U% 98بكتيجنول  

 Spinosad الحشرات محاصيل الفاكهة CB U% 0,24كونسرف  1344

 Streptomycin sulfate البكتيريا محاصيل الفاكهة WP U% 21,3ستربترول  1375
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حماصيلحقلية
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع نوع ادلبيد تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

 Bacillus thuringiensis الحشرات محاصيل حقمية WP U% 6,5أجيرين  580

 Bacillus thuringiensis الحشرات محاصيل حقمية WP U% 9,4بيوتكت  1387

  Spinosad الحشرات محاصيل حقمية SC U% 24سبنتور  1050

 

 ثانيًا: ادلبيدات انكيماوية
 ادلبيدات ذات انبطاقة احلمراء

عوائلمتنوعة     High Ia -أ
رقم 

 انتسجيم
 انشائعاالسم  األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

157 
% طعم 0,005سوبر كاييد 

 )قمح صحيح(
High Ia الفقاريات القوارض Bromadiolone 

 

حماصيلاخلضر
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Ethoprophos النيماتودا محاصيل الخضر  EC High Ia% 20نيماكاب  1395

  Oxamyl النيماتودا محاصيل الخضر  SL High Ia% 24فايديت  122

  Oxamyl النيماتودا محاصيل الخضر  GR High Ia% 10فايديت  564

 Ethoprophos النيماتودا عوائل متنوعة GR High Ia% 10موكاب  377

حماصيلالفاكهة
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Ethoprophos النيماتودا محاصيل الفاكهة  GR   High Ia% 10نيماجولد    1495

  Oxamyl النيماتودا محاصيل الفاكهة  SL High Ia% 24فيتكس  1370

  Oxamyl النيماتودا محاصيل الفاكهة  SL High Ia% 24هايديت ستار  1595
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حماصيلحقلية
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع نوع ادلبيد تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

 Bacillus thuringiensis الحشرات محاصيل حقمية WP U% 6,5أجيرين  580

 Bacillus thuringiensis الحشرات محاصيل حقمية WP U% 9,4بيوتكت  1387

  Spinosad الحشرات محاصيل حقمية SC U% 24سبنتور  1050

 

 ثانيًا: ادلبيدات انكيماوية
 ادلبيدات ذات انبطاقة احلمراء

عوائلمتنوعة     High Ia -أ
رقم 

 انتسجيم
 انشائعاالسم  األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

157 
% طعم 0,005سوبر كاييد 

 )قمح صحيح(
High Ia الفقاريات القوارض Bromadiolone 

 

حماصيلاخلضر
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Ethoprophos النيماتودا محاصيل الخضر  EC High Ia% 20نيماكاب  1395

  Oxamyl النيماتودا محاصيل الخضر  SL High Ia% 24فايديت  122

  Oxamyl النيماتودا محاصيل الخضر  GR High Ia% 10فايديت  564

 Ethoprophos النيماتودا عوائل متنوعة GR High Ia% 10موكاب  377

حماصيلالفاكهة
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Ethoprophos النيماتودا محاصيل الفاكهة  GR   High Ia% 10نيماجولد    1495

  Oxamyl النيماتودا محاصيل الفاكهة  SL High Ia% 24فيتكس  1370

  Oxamyl النيماتودا محاصيل الفاكهة  SL High Ia% 24هايديت ستار  1595
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حماصيلحقلية
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع نوع ادلبيد تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

 Bacillus thuringiensis الحشرات محاصيل حقمية WP U% 6,5أجيرين  580

 Bacillus thuringiensis الحشرات محاصيل حقمية WP U% 9,4بيوتكت  1387

  Spinosad الحشرات محاصيل حقمية SC U% 24سبنتور  1050

 

 ثانيًا: ادلبيدات انكيماوية
 ادلبيدات ذات انبطاقة احلمراء

عوائلمتنوعة     High Ia -أ
رقم 

 انتسجيم
 انشائعاالسم  األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

157 
% طعم 0,005سوبر كاييد 

 )قمح صحيح(
High Ia الفقاريات القوارض Bromadiolone 

 

حماصيلاخلضر
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Ethoprophos النيماتودا محاصيل الخضر  EC High Ia% 20نيماكاب  1395

  Oxamyl النيماتودا محاصيل الخضر  SL High Ia% 24فايديت  122

  Oxamyl النيماتودا محاصيل الخضر  GR High Ia% 10فايديت  564

 Ethoprophos النيماتودا عوائل متنوعة GR High Ia% 10موكاب  377

حماصيلالفاكهة
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Ethoprophos النيماتودا محاصيل الفاكهة  GR   High Ia% 10نيماجولد    1495

  Oxamyl النيماتودا محاصيل الفاكهة  SL High Ia% 24فيتكس  1370

  Oxamyl النيماتودا محاصيل الفاكهة  SL High Ia% 24هايديت ستار  1595
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حماصيلحقلية
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع نوع ادلبيد تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

 Bacillus thuringiensis الحشرات محاصيل حقمية WP U% 6,5أجيرين  580

 Bacillus thuringiensis الحشرات محاصيل حقمية WP U% 9,4بيوتكت  1387

  Spinosad الحشرات محاصيل حقمية SC U% 24سبنتور  1050

 

 ثانيًا: ادلبيدات انكيماوية
 ادلبيدات ذات انبطاقة احلمراء

عوائلمتنوعة     High Ia -أ
رقم 

 انتسجيم
 انشائعاالسم  األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

157 
% طعم 0,005سوبر كاييد 

 )قمح صحيح(
High Ia الفقاريات القوارض Bromadiolone 

 

حماصيلاخلضر
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Ethoprophos النيماتودا محاصيل الخضر  EC High Ia% 20نيماكاب  1395

  Oxamyl النيماتودا محاصيل الخضر  SL High Ia% 24فايديت  122

  Oxamyl النيماتودا محاصيل الخضر  GR High Ia% 10فايديت  564

 Ethoprophos النيماتودا عوائل متنوعة GR High Ia% 10موكاب  377

حماصيلالفاكهة
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Ethoprophos النيماتودا محاصيل الفاكهة  GR   High Ia% 10نيماجولد    1495

  Oxamyl النيماتودا محاصيل الفاكهة  SL High Ia% 24فيتكس  1370

  Oxamyl النيماتودا محاصيل الفاكهة  SL High Ia% 24هايديت ستار  1595

  

الزراعات املحمية
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حماصيلحقلية
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  احملصولتصنيف  انسمية االسم انتجارى

 Ethoprophos الحشرات محاصيل حقمية  GR High Ia% 10ميريتان  1430
 

عوائلمتنوعة  High Ia -ب
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib % أقراص57جاستوكسين  4

  Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib % أقراص57كويكفوس  565

  Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib % أقراص57سيمفوس  673

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib % أقراص56شينفوس  1010

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib % بمى56بستوكسين  1029

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib % أقراص56سانفوس  1195

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib أقراص% 57فومكسين  1255

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib أقراص  %56الوفوس  1264

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib أقراص% 56ماجيك اوكسام  1272

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib أقراص% 56فون تكس  1306

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib % أقراص56سيمفوكسين  1321

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib % أقراص56بستوكسين  1381

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib أقراص% 56هوكسين  1449

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib  أقراص% 56فوسفيد النصر 1457

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib أقراص% 56فوسجارد  1459

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib أقراص% 56فوسفيد النصر 1530

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib أقراص% 56زانفوسان  1633

 Magnesium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib %  أقراص66ماجتوكسين  275

 Methiocarb الفقاريات قواقع RB High Ib% 2ميزورول ار بى  1347

 Methomyl الفقاريات قواقع SL High Ib% 20نيوميل  1032
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حماصيلحقلية
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  احملصولتصنيف  انسمية االسم انتجارى

 Ethoprophos الحشرات محاصيل حقمية  GR High Ia% 10ميريتان  1430
 

عوائلمتنوعة  High Ia -ب
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib % أقراص57جاستوكسين  4

  Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib % أقراص57كويكفوس  565

  Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib % أقراص57سيمفوس  673

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib % أقراص56شينفوس  1010

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib % بمى56بستوكسين  1029

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib % أقراص56سانفوس  1195

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib أقراص% 57فومكسين  1255

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib أقراص  %56الوفوس  1264

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib أقراص% 56ماجيك اوكسام  1272

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib أقراص% 56فون تكس  1306

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib % أقراص56سيمفوكسين  1321

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib % أقراص56بستوكسين  1381

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib أقراص% 56هوكسين  1449

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib  أقراص% 56فوسفيد النصر 1457

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib أقراص% 56فوسجارد  1459

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib أقراص% 56فوسفيد النصر 1530

 Aluminium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib أقراص% 56زانفوسان  1633

 Magnesium Phosphide الحشرات الحبوب المخزونة High Ib %  أقراص66ماجتوكسين  275

 Methiocarb الفقاريات قواقع RB High Ib% 2ميزورول ار بى  1347

 Methomyl الفقاريات قواقع SL High Ib% 20نيوميل  1032

b
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

 Phosphine Gas  - Carbon الحشرات الحبوب المخزونة High Ib غاز تبخير  GA% 100ايكوفيوم 1463
Dioxide 

 Zinc phosphide الفقاريات قوراض GP  High Ib%80النصر-فوسفيد زنك 102

 Zinc phosphide الفقاريات قوارض GP High Ib% 80راتول  1456

 اخلضر حماصيل
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Fenamiphos النيماتودا محاصيل الخضر GR High Ib% 10فيناتود  1283

  Fosthiazate النيماتودا محاصيل الخضر G High Ib% 10نيماثورين 1139

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90النيت  114

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90كويك  531

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90 نيوميل 589

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90اجرنيت  1002

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر WP High Ib% 25النيت   1018

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SL   High Ib%20ميثوليت  1033

  Methomyl الحشرات الخضرمحاصيل  SP High Ib% 90ميثوميت  1060

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90هويانج  1061

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90اكوميل  1067

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90لينتون  1333

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90ديراكوميل  1636

 حماصيلالفاكهة
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Cadusafos النيماتودا محاصيل الفاكهة G High Ib% 10راجبى  594

  Fenamiphos النيماتودا محاصيل الفاكهة GR High Ib% 10نيماكور 60

  Fenamiphos النيماتودا الفاكهة محاصيل EC High Ib% 40نيمافوس 1442

 Cadusafos النيماتودا عوائل متنوعة CS High Ib% 20راجبى  1099
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

 Phosphine Gas  - Carbon الحشرات الحبوب المخزونة High Ib غاز تبخير  GA% 100ايكوفيوم 1463
Dioxide 

 Zinc phosphide الفقاريات قوراض GP  High Ib%80النصر-فوسفيد زنك 102

 Zinc phosphide الفقاريات قوارض GP High Ib% 80راتول  1456

 اخلضر حماصيل
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Fenamiphos النيماتودا محاصيل الخضر GR High Ib% 10فيناتود  1283

  Fosthiazate النيماتودا محاصيل الخضر G High Ib% 10نيماثورين 1139

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90النيت  114

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90كويك  531

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90 نيوميل 589

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90اجرنيت  1002

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر WP High Ib% 25النيت   1018

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SL   High Ib%20ميثوليت  1033

  Methomyl الحشرات الخضرمحاصيل  SP High Ib% 90ميثوميت  1060

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90هويانج  1061

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90اكوميل  1067

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90لينتون  1333

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90ديراكوميل  1636

 حماصيلالفاكهة
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Cadusafos النيماتودا محاصيل الفاكهة G High Ib% 10راجبى  594

  Fenamiphos النيماتودا محاصيل الفاكهة GR High Ib% 10نيماكور 60

  Fenamiphos النيماتودا الفاكهة محاصيل EC High Ib% 40نيمافوس 1442

 Cadusafos النيماتودا عوائل متنوعة CS High Ib% 20راجبى  1099
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

 Phosphine Gas  - Carbon الحشرات الحبوب المخزونة High Ib غاز تبخير  GA% 100ايكوفيوم 1463
Dioxide 

 Zinc phosphide الفقاريات قوراض GP  High Ib%80النصر-فوسفيد زنك 102

 Zinc phosphide الفقاريات قوارض GP High Ib% 80راتول  1456

 اخلضر حماصيل
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Fenamiphos النيماتودا محاصيل الخضر GR High Ib% 10فيناتود  1283

  Fosthiazate النيماتودا محاصيل الخضر G High Ib% 10نيماثورين 1139

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90النيت  114

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90كويك  531

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90 نيوميل 589

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90اجرنيت  1002

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر WP High Ib% 25النيت   1018

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SL   High Ib%20ميثوليت  1033

  Methomyl الحشرات الخضرمحاصيل  SP High Ib% 90ميثوميت  1060

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90هويانج  1061

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90اكوميل  1067

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90لينتون  1333

  Methomyl الحشرات محاصيل الخضر SP High Ib% 90ديراكوميل  1636

 حماصيلالفاكهة
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Cadusafos النيماتودا محاصيل الفاكهة G High Ib% 10راجبى  594

  Fenamiphos النيماتودا محاصيل الفاكهة GR High Ib% 10نيماكور 60

  Fenamiphos النيماتودا الفاكهة محاصيل EC High Ib% 40نيمافوس 1442

 Cadusafos النيماتودا عوائل متنوعة CS High Ib% 20راجبى  1099
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حماصيلحقلية
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Methomyl الحشرات محاصيل حقمية SP High Ib% 90بيالرميت  1013

  Methomyl الحشرات محاصيل حقمية SP High Ib% 90ميثوكام  1198

  Methomyl الحشرات محاصيل حقمية SP High Ib% 90سيرابمكس  1461

 ادلبيدات ذات انبطاقة انصفراء
عوائلمتنوعة

رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Chlorpyrifos الحشرات نمل أبيض EC Mod II% 48بيريبان إيه  657

  Chlorpyrifos الحشرات نمل أبيض EC Mod II% 48كمورزان  662

  Chlorpyrifos الحشرات نمل أبيض EC Mod II% 48همبان  742

  Metaldehyde الفقاريات قواقع G Mod II% 5جاستروتوكس إى 1203
 

حماصيلاخلضر
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  احملصولتصنيف  انسمية االسم انتجارى

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الخضر SP Mod II% 20موسبيالن  959

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الخضر SP Mod II% 20موسبيميديت  1070

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الخضر SP Mod II% 20فولى  1221

  Acetamiprid الحشرات الخضرمحاصيل  SP Mod II% 20اسيتامور  1311

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الخضر SP Mod II% 20اسيتاعيد  1484

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الخضر SP Mod II% 20جن اكس  1592

  Azoxystrobin  - Metalaxyl M الفطريات محاصيل الخضر SE Mod II% 39-390يونيفورم  1236

  Bromuconazole الفطريات محاصيل الخضر SC Mod II% 10فيكترا  521

  Carbosulfan الحشرات محاصيل الخضر WP Mod II% 25مارشال  1281

  Chlorfenapyr األكاروسات محاصيل الخضر SC  Mod II% 24شالنجر سوبر  1420

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 48اتش   دروسبان 25

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 48تيراجارد  692
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حماصيلحقلية
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Methomyl الحشرات محاصيل حقمية SP High Ib% 90بيالرميت  1013

  Methomyl الحشرات محاصيل حقمية SP High Ib% 90ميثوكام  1198

  Methomyl الحشرات محاصيل حقمية SP High Ib% 90سيرابمكس  1461

 ادلبيدات ذات انبطاقة انصفراء
عوائلمتنوعة

رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Chlorpyrifos الحشرات نمل أبيض EC Mod II% 48بيريبان إيه  657

  Chlorpyrifos الحشرات نمل أبيض EC Mod II% 48كمورزان  662

  Chlorpyrifos الحشرات نمل أبيض EC Mod II% 48همبان  742

  Metaldehyde الفقاريات قواقع G Mod II% 5جاستروتوكس إى 1203
 

حماصيلاخلضر
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  احملصولتصنيف  انسمية االسم انتجارى

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الخضر SP Mod II% 20موسبيالن  959

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الخضر SP Mod II% 20موسبيميديت  1070

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الخضر SP Mod II% 20فولى  1221

  Acetamiprid الحشرات الخضرمحاصيل  SP Mod II% 20اسيتامور  1311

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الخضر SP Mod II% 20اسيتاعيد  1484

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الخضر SP Mod II% 20جن اكس  1592

  Azoxystrobin  - Metalaxyl M الفطريات محاصيل الخضر SE Mod II% 39-390يونيفورم  1236

  Bromuconazole الفطريات محاصيل الخضر SC Mod II% 10فيكترا  521

  Carbosulfan الحشرات محاصيل الخضر WP Mod II% 25مارشال  1281

  Chlorfenapyr األكاروسات محاصيل الخضر SC  Mod II% 24شالنجر سوبر  1420

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 48اتش   دروسبان 25

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 48تيراجارد  692
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حماصيلحقلية
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Methomyl الحشرات محاصيل حقمية SP High Ib% 90بيالرميت  1013

  Methomyl الحشرات محاصيل حقمية SP High Ib% 90ميثوكام  1198

  Methomyl الحشرات محاصيل حقمية SP High Ib% 90سيرابمكس  1461

 ادلبيدات ذات انبطاقة انصفراء
عوائلمتنوعة

رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Chlorpyrifos الحشرات نمل أبيض EC Mod II% 48بيريبان إيه  657

  Chlorpyrifos الحشرات نمل أبيض EC Mod II% 48كمورزان  662

  Chlorpyrifos الحشرات نمل أبيض EC Mod II% 48همبان  742

  Metaldehyde الفقاريات قواقع G Mod II% 5جاستروتوكس إى 1203
 

حماصيلاخلضر
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  احملصولتصنيف  انسمية االسم انتجارى

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الخضر SP Mod II% 20موسبيالن  959

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الخضر SP Mod II% 20موسبيميديت  1070

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الخضر SP Mod II% 20فولى  1221

  Acetamiprid الحشرات الخضرمحاصيل  SP Mod II% 20اسيتامور  1311

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الخضر SP Mod II% 20اسيتاعيد  1484

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الخضر SP Mod II% 20جن اكس  1592

  Azoxystrobin  - Metalaxyl M الفطريات محاصيل الخضر SE Mod II% 39-390يونيفورم  1236

  Bromuconazole الفطريات محاصيل الخضر SC Mod II% 10فيكترا  521

  Carbosulfan الحشرات محاصيل الخضر WP Mod II% 25مارشال  1281

  Chlorfenapyr األكاروسات محاصيل الخضر SC  Mod II% 24شالنجر سوبر  1420

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 48اتش   دروسبان 25

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 48تيراجارد  692
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  احملصولتصنيف  انسمية االسم انتجارى

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 48بستبان  729

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 48دورسيل  751

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 48كموربان  856

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 48كمورفوس  1030

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 48اكتافوس  1144

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 48لينكر  1288

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 48كمورفان  1313

  Chlorpyrifos  - Cypermethrin الحشرات محاصيل الخضر EC   Mod II% 29بالس -كمورو 1496

  Copper oxychloride –Metalaxyl M الفطريات محاصيل الخضر WP Mod II 42,5بالس جولد ريدوميل 763

  Copper sulfate الفطريات محاصيل الخضر Mod II % سائل23,5دل كب  693

  Copper sulfate الفطريات محاصيل الخضر SP   Mod II% 10كرانش  1082

  Copper sulfate الفطريات محاصيل الخضر SC Mod II% 36كينج  1111

  Copper sulfate anhydrous الفطريات محاصيل الخضر SS Mod II% 11,1دفندر  1586

  Copper sulfate tribasic الفطريات محاصيل الخضر WG Mod II% 70نوفيكيور  1386

  Cuprous oxide الفطريات محاصيل الخضر WP Mod II% 50كوبرس كزد  372

  Difenoconazole الفطريات محاصيل الخضر EC   Mod II% 25اوبتيما  1503

  Difenoconazole الفطريات محاصيل الخضر EC Mod II% 25اطمس  1569

  Dimethoate الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 40دانكو ثويت  1492

  Diquat dibromide الحشائش محاصيل الخضر SL Mod II% 20ريجمون  1254

  Fenitrothion الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 50سوميثيون  73

  Fenitrothion الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 50سوميثيون كزد  300

  Fenitrothion الحشرات الخضرمحاصيل  EC Mod II% 50ادويافنترو  1177

  Fenpyroximate األكاروسات محاصيل الخضر SC Mod II% 5اورتس  514

  Fenpyroximate األكاروسات محاصيل الخضر EC Mod II% 5اورتس سوبر  1159

  Imidacloprid الحشرات محاصيل الخضر WS Mod II% 70جاوشو  509
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  احملصولتصنيف  انسمية االسم انتجارى

  Imidacloprid الحشرات الخضرمحاصيل  SC Mod II% 20كونفيدور  700

  Imidacloprid الحشرات محاصيل الخضر WP Mod II% 25بستيدور  1028

  Imidacloprid الحشرات محاصيل الخضر SC Mod II% 35كونفيديت  1066

  Imidacloprid الحشرات محاصيل الخضر WP Mod II% 70بست  1148

  Imidacloprid الحشرات محاصيل الخضر SC Mod II% 35ماليت  1260

  Imidacloprid الحشرات محاصيل الخضر SC Mod II% 35ايماكسي  1263

  Imidacloprid الحشرات محاصيل الخضر SC Mod II% 35كوماندو  1267

  Imidacloprid الحشرات محاصيل الخضر SC Mod II% 20ايميدازد  1339

  Imidacloprid الحشرات محاصيل الخضر WG Mod II% 70اميدامكس 1434

  Imidacloprid الحشرات محاصيل الخضر OD Mod II% 20كونفيدور  1486

  Imidacloprid الحشرات محاصيل الخضر SC Mod II% 35كوندوبريد  1577

  Imidacloprid  - Pencycuron الحشرات محاصيل الخضر FS Mod II% 37مونسرين جى  1385

  Indoxacarb الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 15افانت  1253

  Indoxacarb الحشرات محاصيل الخضر SC Mod II% 14,5فانتاج  1613

  Lambda-Cyhalothrin الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 5اكسون  1239

  Lambda-Cyhalothrin الحشرات محاصيل الخضر EC Mod II% 5بالسار  1337

  Metalaxyl M  - Chlorothalonil الفطريات محاصيل الخضر SC Mod II% 53,75فوليو جولد  1271

  Metalaxyl M  - Mancozeb الفطريات محاصيل الخضر WG Mod II%68ريدوميل جولد ام زد  1211

  Metam-sodium معقم تربة محاصيل الخضر SL Mod II% 51سناالى  1469

  Metribuzin الحشائش محاصيل الخضر WP Mod II% 70سنكور  168

  Metribuzin الحشائش محاصيل الخضر WP Mod II% 70سنيور  1133

  Metribuzin الحشائش محاصيل الخضر SC   Mod II%  48رومترى  1282

  Metribuzin الحشائش محاصيل الخضر WP Mod II% 70فابكور  1360

  Metribuzin الحشائش محاصيل الخضر WDG   Mod II% 70يونيمارك  1383

  Metribuzin الحشائش محاصيل الخضر WP   Mod II% 70تموزين  1512
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  احملصولتصنيف  انسمية االسم انتجارى

  Metribuzin الحشائش محاصيل الخضر WG Mod II% 70ستاركور  1589

  Pirimicarb الحشرات محاصيل الخضر DG Mod II% 50افوكس 537

  Quizalofop-P-tefuryl الحشائش محاصيل الخضر EC Mod II% 4بانتيرا  1151

  Tetraconazole الفطريات محاصيل الخضر EC  Mod II% 10دومارك  583

   Thiacloprid الحشرات محاصيل الخضر SC Mod II% 48كاليبسو  1149

حماصيلالفاكهة
رقم

األفةنوع  تصنيفاحملصول السمية االسمالتجارى التسجيل  االسمالشائع 

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الفاكهة SL Mod II% 20بتيكول  1074

  Chlorfenapyr األكاروسات محاصيل الفاكهة SC Mod II% 24صن فنبير 1673

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 48تافابان  655

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 48بيريفوس النصر  758

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 48رينوبان  1222

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 48تاك  1488

  Copper sulfate pentahydrate الفطريات محاصيل الفاكهة SC Mod II% 26,3سيسكوب  1599

  Copper sulfate tribasic الفطريات محاصيل الفاكهة FL Mod II% 34كوبروكسات  307

  Cuprous oxide الفطريات محاصيل الفاكهة WP Mod II% 50برونوكس  1147

  Diazinon الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 60باسودين  19

  Diazinon الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 60ديازينوكس 511

  Diazinon الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 60ديازيت  1059

 -  Difenoconazole الفطريات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 30مونتورو  1437
Propiconazole  

  Dimethoate الحشرات محاصيل الفاكهة EC  Mod II% 40إل -روجر  83

  Dimethoate الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 40برفيكثيون  150

  Dimethoate الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 40سايدون/كيمينوفا  151
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  احملصولتصنيف  انسمية االسم انتجارى

  Metribuzin الحشائش محاصيل الخضر WG Mod II% 70ستاركور  1589

  Pirimicarb الحشرات محاصيل الخضر DG Mod II% 50افوكس 537

  Quizalofop-P-tefuryl الحشائش محاصيل الخضر EC Mod II% 4بانتيرا  1151

  Tetraconazole الفطريات محاصيل الخضر EC  Mod II% 10دومارك  583

   Thiacloprid الحشرات محاصيل الخضر SC Mod II% 48كاليبسو  1149

حماصيلالفاكهة
رقم

األفةنوع  تصنيفاحملصول السمية االسمالتجارى التسجيل  االسمالشائع 

  Acetamiprid الحشرات محاصيل الفاكهة SL Mod II% 20بتيكول  1074

  Chlorfenapyr األكاروسات محاصيل الفاكهة SC Mod II% 24صن فنبير 1673

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 48تافابان  655

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 48بيريفوس النصر  758

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 48رينوبان  1222

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 48تاك  1488

  Copper sulfate pentahydrate الفطريات محاصيل الفاكهة SC Mod II% 26,3سيسكوب  1599

  Copper sulfate tribasic الفطريات محاصيل الفاكهة FL Mod II% 34كوبروكسات  307

  Cuprous oxide الفطريات محاصيل الفاكهة WP Mod II% 50برونوكس  1147

  Diazinon الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 60باسودين  19

  Diazinon الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 60ديازينوكس 511

  Diazinon الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 60ديازيت  1059

 -  Difenoconazole الفطريات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 30مونتورو  1437
Propiconazole  

  Dimethoate الحشرات محاصيل الفاكهة EC  Mod II% 40إل -روجر  83

  Dimethoate الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 40برفيكثيون  150

  Dimethoate الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 40سايدون/كيمينوفا  151
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رقم 
 التسجيل

 االسم الشائع نوع األفة تصنيف احملصول السمية االسم التجارى

  Dimethoate الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 40اجروثويت  732

  Dimethoate الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 40دايمتوكس  738

  Dimethoate الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 40نصر ثويت  1474

  Dimethoate الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 40تبرو وان  1612

  Fenitrothion الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 50فينثيون  1069

  Imidacloprid الحشرات محاصيل الفاكهة SC Mod II% 35شينوك  1402

  Indoxacarb الحشرات محاصيل الفاكهة SC Mod II% 15فالكس  1597

  Phosmet الحشرات محاصيل الفاكهة WP Mod II% 50اميدان  1465

  Propiconazole الفطريات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 25تمت  20

  Propiconazole الفطريات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 25كراون  1319

  Propiconazole الفطريات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 25فيت  1615

  Tetraconazole الفطريات محاصيل الفاكهة EW Mod II% 12,5ايمننت  974

  Tolfenpyrad الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 15هاتشى هاتشى  1468
 

 حماصيلحقلية
رقم 

األفةنوع  تصنيف احملصول السمية االسم التجارى التسجيل  االسم الشائع 

  Alpha-Cypermethrin الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 15بستوكس  293

  Alpha-Cypermethrin الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 10سوبر ألفا  845

  Alpha-Cypermethrin الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 10الفاسيبر  1042

  Alpha-Cypermethrin الحشرات حقميةمحاصيل  EC Mod II% 10الفا زد  1634

  Beta-Cyfluthrin الحشرات محاصيل حقمية SC Mod II% 12,5بولدوك  480

  Bromoxynil octanoate الحشائش محاصيل حقمية EC Mod II% 24برومينال دبميو  244

  Bromoxynil octanoate الحشائش محاصيل حقمية EC Mod II% 32,75اكوسينيل  1574

  Carbosulfan الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 20مارشال  1259

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 48بيكموركس  1115

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 48كموروفت  1132
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رقم 
 التسجيل

 االسم الشائع نوع األفة تصنيف احملصول السمية االسم التجارى

  Dimethoate الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 40اجروثويت  732

  Dimethoate الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 40دايمتوكس  738

  Dimethoate الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 40نصر ثويت  1474

  Dimethoate الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 40تبرو وان  1612

  Fenitrothion الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 50فينثيون  1069

  Imidacloprid الحشرات محاصيل الفاكهة SC Mod II% 35شينوك  1402

  Indoxacarb الحشرات محاصيل الفاكهة SC Mod II% 15فالكس  1597

  Phosmet الحشرات محاصيل الفاكهة WP Mod II% 50اميدان  1465

  Propiconazole الفطريات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 25تمت  20

  Propiconazole الفطريات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 25كراون  1319

  Propiconazole الفطريات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 25فيت  1615

  Tetraconazole الفطريات محاصيل الفاكهة EW Mod II% 12,5ايمننت  974

  Tolfenpyrad الحشرات محاصيل الفاكهة EC Mod II% 15هاتشى هاتشى  1468
 

 حماصيلحقلية
رقم 

األفةنوع  تصنيف احملصول السمية االسم التجارى التسجيل  االسم الشائع 

  Alpha-Cypermethrin الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 15بستوكس  293

  Alpha-Cypermethrin الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 10سوبر ألفا  845

  Alpha-Cypermethrin الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 10الفاسيبر  1042

  Alpha-Cypermethrin الحشرات حقميةمحاصيل  EC Mod II% 10الفا زد  1634

  Beta-Cyfluthrin الحشرات محاصيل حقمية SC Mod II% 12,5بولدوك  480

  Bromoxynil octanoate الحشائش محاصيل حقمية EC Mod II% 24برومينال دبميو  244

  Bromoxynil octanoate الحشائش محاصيل حقمية EC Mod II% 32,75اكوسينيل  1574

  Carbosulfan الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 20مارشال  1259

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 48بيكموركس  1115

  Chlorpyrifos الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 48كموروفت  1132
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رقم 
 التسجيل

األفةنوع  تصنيف احملصول السمية االسم التجارى  االسم الشائع 

  Copper sulfate الطحالب محاصيل حقمية Mod II % بممورات97باركوب  608

  Cypermethrin الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 20سيبركو  478

  Cypermethrin الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 25سباركيل  844

  Cypermethrin الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 10سيبر  951

  Cypermethrin الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 10نصر ثرين  1348

  Deltamethrin الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 2,5ديسيس   29

  Diazinon الحشرات محاصيل حقمية G Mod II% 5ديازينوكس  497

  Esfenvalerate الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 5سومى الفا كزد  233

  Esfenvalerate الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 20سومي جولد كزد 601

  Esfenvalerate الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 5فينيرات اس  1603

  Hexaflumuron الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 10ديميرون 1226

  Imidacloprid الحشرات محاصيل حقمية FS Mod II% 60نوبريد  1470

  Indoxacarb الحشرات محاصيل حقمية SC Mod II% 15افانت  973

  Lambda-Cyhalothrin الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 5لمبدا ستار  1278

  Lambda-Cyhalothrin الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 2,5بيالرمادا  1309

  Lambda-Cyhalothrin الحشرات محاصيل حقمية WP Mod II% 10لمبادا سوبر 1480

  Lambda-Cyhalothrin الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 5اجريستار  1593

  Lambda-Cyhalothrin  - Thiamethoxam الحشرات محاصيل حقمية SC Mod II% 24,7انجيو  1536

  Metribuzin الحشائش محاصيل حقمية WG Mod II% 70مارين النصر 1393

  Profenofos الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 72تيميتون  730

  Profenofos الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 72كورد  740

  Profenofos الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 72سيميان  822

  Profenofos الحشرات محاصيل حقمية EC Mod II% 72كامكرون  1317

  Propiconazole الفطريات محاصيل حقمية EC Mod II% 25بيمزول  1546

  Propiconazole الفطريات محاصيل حقمية EC Mod II% 25اباتشى  1594
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رقم 
 التسجيل

األفةنوع  تصنيف احملصول السمية االسم التجارى  االسم الشائع 

  Propiconazole الفطريات محاصيل حقمية EC Mod II% 25نصرزول  1619

  Thiobencarb الحشائش محاصيل حقمية EC Mod II% 50ساتيرن  261

  Thiobencarb الحشائش محاصيل حقمية EC Mod II% 50كفروساتيرن  267

  Thiobencarb الحشائش محاصيل حقمية EC Mod II% 50سيترون  1207

  Thiobencarb الحشائش محاصيل حقمية EC Mod II% 50ساينو 1310

  Thiobencarb الحشائش محاصيل حقمية EC Mod II% 50شنيل  1466

  Tricyclazole الفطريات محاصيل حقمية WP Mod II  %75 بيم  197

  Tricyclazole الفطريات محاصيل حقمية WP Mod II%  75اكتيم  1161

 ادلبيدات ذات انبطاقة انزرقاء
 عوائلمتنوعة

رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Dazomet معقم تربة زراعات محمية  G Low III% 98باساميد  343

  Malathion الحشرات حبوب مخزونة  D Low III% 1مالسون/كفر الدوار 473

 حماصيلاخلضر
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

1192 
-325 يستار توبام

32,5%SC Low III الفطريات محاصيل الخضر Azoxystrobin  - Difenoconazole  

  Bordeaux mixture الفطريات محاصيل الخضر SC   Low III% 10بوردوفمو 1509

  Buprofezin األكاروسات محاصيل الخضر SC Low III% 25بيبرولورد  1582

  Clethodim الحشائش محاصيل الخضر EC Low III% 12,5سمكت سوبر  697

  Clethodim الحشائش محاصيل الخضر EC Low III% 12سيكريت  1650

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الخضر DF Low III% 53,8( 2000كوسيد) 640

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 77فنجيوران أو أتش  674

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 77اندكس  1035

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 25 2007زووم  1141

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الخضر WG Low III% 57,6بي شامب دي  1214
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الخضر DF Low III% 77كوبرنكو  1542

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 77كوبريرو  1588

  Copper hydroxide  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 50روكسيل بمس  1327

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 50كوبر -كيو 1008

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 35كوبرازين  1108

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 28,5اوكسى بالس  1146

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 85,23كوبر كى  1332

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الخضر WP   Low III% 85ايجى كب  1351

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 85بيمكوب  1353

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 84كبرونار  1367

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الخضر WP  Low III% 33,6كوبار  1414

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 84فينر  1620

  Copper oxychloride  - Benalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 46جالبين نحاس  85

  Copper oxychloride  - Cymoxanil الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 73,15كيرزيت أر  1096

 -  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 46اكروبات نحاس  546
Dimethomorph  

  Copper oxychloride  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 50فاكوميل بمص  1001

  Copper oxychloride  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر  WP Low III% 50رولكس  1062

  Copper oxychloride  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 50بالس  -كيور 1071

  Copper oxychloride  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WP Low III%  50كوبر -ريدو 1103

  Copper oxychloride  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 50مانكوسيل بالس  1277

  Cymoxanil  - Bordeaux mixture الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 91.3بورميكس  1653

  Cymoxanil  - Famoxadone الفطريات محاصيل الخضر WG Low III% 52.5اكواجن برو  698

  Difenoconazole الفطريات محاصيل الخضر EC Low III%  25سكور  945

  Difenoconazole الفطريات محاصيل الخضر EC Low III% 25جاردنر  1291

  Dimethomorph  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WG Low III% 30ريميك  1651

  Fluazifop-p- butyl الحشائش محاصيل الخضر EC Low III% 15فيوزيميد فورتي  1110

  Fluazifop-p- butyl الحشائش محاصيل الخضر EC Low III% 12.5فيوزيميد ماكس  1156

  Flubendiamid الحشرات محاصيل الخضر WG Low III% 20تاكومى  1388
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Lufenuron الحشرات محاصيل الخضر EC Low III% 5ماتش  609

  Malathion الحشرات محاصيل الخضر EC Low III% 57اجروثيون  587

  Malathion الحشرات محاصيل الخضر WP Low III% 50مالتوكس  1080

  Mancozeb  - Cymoxanil الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 72كبروسات جولد  1371

  Mancozeb  - Cymoxanil الفطريات محاصيل الخضر WG Low III% 73ديوت ام  1644

  Mancozeb  - Fenamidone الفطريات محاصيل الخضر WG Low III  %60سيرينو  1075

  Mancozeb  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WP Low III  %72كيور إم  734

  Mancozeb  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WP Low III % 72تازولين  743

  Mancozeb  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 72أروميل ام زد  1040

  Mancozeb  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 72فاكوميل ام زد  1377

  Mancozeb  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WP Low III  %72ساندكيور  1439

  Mancozeb  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 72مانكوكسيل  1478

  Mancozeb  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 72رادو النصر  1485

  Mancozeb  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 72ماتكو جولد  1645

  Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 35فاكوميل  1489

  Mineral oil األكاروسات محاصيل الخضر EC Low III% 95كزد اويل  174

  Pendimethalin الحشائش محاصيل الخضر EC Low III% 50جروستوب  1487

  Pirimiphos methyl الحشرات محاصيل الخضر EC Low III% 50اكتيميك  130

  Prochloraz الفطريات الخضرمحاصيل  EC Low III% 25ماستر  1318

  Prochloraz الفطريات محاصيل الخضر EC Low III% 45ليدر  1581

  Propamocarb hydrochloride الفطريات محاصيل الخضر SL Low III% 72,2ن -بريفيكيور 270

  Propamocarb hydrochloride الفطريات محاصيل الخضر SL  Low III% 72,2بروبالنت  699

  Propamocarb hydrochloride الفطريات محاصيل الخضر SL Low III% 72,2اراكيور  1012

  Propamocarb hydrochloride الفطريات محاصيل الخضر SL Low III% 72,2زيوس  1275

  Propamocarb hydrochloride الفطريات محاصيل الخضر SL Low III% 72,2بروكيور  1324

  Propamocarb hydrochloride الفطريات محاصيل الخضر SL Low III% 72,2بريفيكس ان  1403

  Propamocarb hydrochloride الفطريات محاصيل الخضر SL Low III% 72,2بروباكيور  1504

 -  Propamocarb hydrochloride الفطريات محاصيل الخضر SC Low III% 45بروكسانيل  1646
Cymoxanil  
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

 -  Propamocarb hydrochloride الفطريات محاصيل الخضر SC Low III% 45كونسنتو  1234
Fenamidone  

 -  Propamocarb hydrochloride الفطريات محاصيل الخضر SC Low III% 68,75انفينيتو  1262
Fluopicolide  

  Pymetrozine الحشرات محاصيل الخضر WG Low III% 50تشيس  1235

  Quizalofop-P-ethyl الحشائش محاصيل الخضر EC Low III% 5تارجا سوبر  926

  Tebuconazole الفطريات محاصيل الخضر EC Low III% 25فوليكور  360

  Thiamethoxam الحشرات محاصيل الخضر WG Low III% 25اكتارا  1003

  Thiamethoxam الحشرات محاصيل الخضر WG Low III% 25بيميكسام  1625

  Thiamethoxam الحشرات محاصيل الخضر WG Low III% 25ليكس  1647

  Thiram  - Carboxin الفطريات محاصيل الخضر WP Low III% 75( 200فيتافاكس ) 112

  Thiram  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الخضر SC Low III% 38ميتازد  1534

  Trifloxystrobin الفطريات محاصيل الخضر WG Low III% 50فمنت  1026

  Trifloxystrobin - Tebuconazole الفطريات محاصيل الخضر  WG Low III% 75ناتيفو  1560

حماصيلالفاكهة
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Bupirimate الفطريات محاصيل الفاكهة EC Low III% 25نمرود  164

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 77شامبيون 375

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 77كوبرهسيد  1089

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III%77هيدروكوب  1153

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الفاكهة WG Low III% 50اوكسي كب  1208

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الفاكهة WDG Low III% 40فانجي كب  1231

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الفاكهة SC Low III% 53.8كنج فو   1248

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الفاكهة SC Low III% 40هيميوكوفر 1274

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 77كوسيدال  1432

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الفاكهة SC Low III% 46   باترول 1451

  Copper hydroxide الفطريات محاصيل الفاكهة SC Low III% 30,72ميجور 1624

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 50  كوبوكس 304

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 50يوني كوبر 455
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 50  كوبرال  602

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 50كوبراريخ  610

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 50كوبرونيكا 621

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة SC Low III% 60,06فمورام  623

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 50كوبروكفارو  624

  Copper oxychloride الفطريات الفاكهةمحاصيل  WP Low III% 50  سولكوكس 626

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 50   كيرنوكس 920

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 85اوكسى  1138

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WG Low III% 85بموجيت  1142

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 85 كوبرين 1154

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 30سوكونج 1229

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WDG Low III% 50كبروماك  1232

  Copper oxychloride الفطريات الفاكهةمحاصيل  WP Low III% 50ستار كوبر  1256

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III%85ديفى اوكسى 1326

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP  Low III% 84كوبراسول  1341

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 85تراست كوبر  1416

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة SC Low III% 33,6كوبر وان  1477

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III%87افدال باكيروس  1516

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 60فراكب  1545

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WG Low III% 61,5كوبرابموزد الترا  1551

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 85ماجيكان كو  1565

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 85هاى كوبر  1566

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III % 85اسيكوب  1571

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP  Low III  %85نوفاكبر  1578

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 47ايفكوكوبر  1622

 -  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 73فوالر  1517
Dimethomorph  
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

 -  Copper oxychloride الفطريات محاصيل الفاكهة WG Low III% 27بيرجادو سى  1436
Mandipropamid  

  Copper oxychloride  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 74كو  -ميمور 1021

  Copper oxychloride  - Metalaxyl الفطريات الفاكهةمحاصيل  WP Low III% 50اروميل بمص  1041

 Copper salt of fatty acids and rosin الفطريات محاصيل الفاكهة EC Low III% 58,34البرادور  1670
acids  

  Cymoxanil  - Bordeaux mixture الفطريات محاصيل الفاكهة WP  Low III% 25,5سيكيكو  1422

  Cyprodinil  - Fludioxonil الفطريات محاصيل الفاكهة WG Low III%  62,5سويتش  1004

  Difenoconazole الفطريات محاصيل الفاكهة EC Low III% 25ديماك  1642

  Dodine الفطريات محاصيل الفاكهة SC Low III% 40سيميت  1268

  Fluazifop-p- butyl الحشائش محاصيل الفاكهة EC Low III% 12,5ايزوفوب  1293

  Fluazifop-p- butyl الحشائش محاصيل الفاكهة EC Low III% 12,5سيمفوب  1369

  Flusilazole الفطريات محاصيل الفاكهة EC Low III%  40بانش  364

  Flusilazole الفطريات محاصيل الفاكهة EC Low III% 40سيمكتا  1573

  Flusilazole الفطريات الفاكهةمحاصيل  EC Low III% 40يورانش  1655

  Lufenuron الحشرات محاصيل الفاكهة EC Low III% 5مانى  1407

  Lufenuron الحشرات محاصيل الفاكهة EC Low III% 5سايمكس   1606

  Lufenuron  - Fenoxycarb الحشرات محاصيل الفاكهة EC Low III% 10,5لوفوكس  1464

  Malathion الحشرات محاصيل الفاكهة EC Low III% 57مادونيس  543

  Malathion الحشرات محاصيل الفاكهة EC Low III% 57مالتوكس   585

  Malathion الحشرات محاصيل الفاكهة EC Low III% 57مالسون/كوروماندل 588

  Malathion الحشرات محاصيل الفاكهة EC Low III % 57فابثيون  630

  Malathion الحشرات محاصيل الفاكهة EC Low III  %57مالثيت  654

  Malathion الحشرات محاصيل الفاكهة EC Low III% 57اكتاثيون  665

  Malathion الحشرات محاصيل الفاكهة EC Low III% 57مالثيون ادويا  1176

  Malathion الحشرات محاصيل الفاكهة EC Low III% 57كامثيون  1194

  Malathion الحشرات محاصيل الفاكهة EC Low III% 57مالثين  1340
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Mancozeb  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 72سوجات  1455

  Mancozeb  - Metalaxyl الفطريات محاصيل الفاكهة WP Low III% 72بوديو 1563

  Mineral oil الحشرات محاصيل الفاكهة Low III % مايونيز80البوليوم  176

  Mineral oil الحشرات محاصيل الفاكهة Low III % مايونيز85مصرونا  236

  Mineral oil الحشرات محاصيل الفاكهة EC Low III% 94سوبر مصرونا  237

  Mineral oil الحشرات محاصيل الفاكهة Low III % مايونيز82زيت فولك  279

  Mineral oil الحشرات محاصيل الفاكهة Low III % مايونيز80كيمي اويل  634

  Mineral oil الحشرات محاصيل الفاكهة EC Low III% 95كيمي اويل  635

  Mineral oil الحشرات محاصيل الفاكهة EC Low III% 97دايفر  1039

  Mineral oil الحشرات محاصيل الفاكهة EC Low III% 98ستار اويل  1284

  Mineral oil الحشرات الفاكهة محاصيل EC   Low III% 95اويل  -نيو 1445

  Myclobutanil الفطريات محاصيل الفاكهة EC Low III% 12,5سيثين  512

  Myclobutanil الفطريات محاصيل الفاكهة EC Low III% 24سيسثين  1380

  Myclobutanil الفطريات محاصيل الفاكهة EC  Low III% 12,5نيمبو  1421

  Myclobutanil الفطريات محاصيل الفاكهة EC Low III% 25مايتونيل  1604

  Proquinazid الفطريات محاصيل الفاكهة EC Low III% 20  تاليندو 1300

  Pyridaben األكاروسات محاصيل الفاكهة WP Low III% 20سانميت  553

 حقليةحماصيل
رقم 

 انتسجيم
 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Acetochlor الحشائش محاصيل حقمية EC Low III% 84هارنس  1125

  Acetochlor الحشائش محاصيل حقمية EC Low III% 84اسيتوب  1446

  Bentazone الحشائش محاصيل حقمية AS Low III% 48بازاجران  142

  Buprofezin الحشرات محاصيل حقمية SC Low III% 25ابموود  538

  Clethodim الحشائش محاصيل حقمية EC Low III% 24توميكس سوبر  1627

  Clodinafop-propargyl الحشائش محاصيل حقمية WP Low III%  15توبيك  690

  Clodinafop-propargyl الحشائش محاصيل حقمية WP Low III% 15اكشن  1287

  Clodinafop-propargyl الحشائش محاصيل حقمية WP Low III% 15ترنى  1316
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رقم 
 انتسجيم

 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Clodinafop-propargyl الحشائش محاصيل حقمية EC Low III% 24اكوبيك سوبر  1406

  Clodinafop-propargyl الحشائش محاصيل حقمية WP   Low III% 15هوك  1510

  Clodinafop-propargyl الحشائش محاصيل حقمية WP Low III% 15كمومبس  1513

  Clodinafop-propargyl الحشائش محاصيل حقمية WP Low III% 15ماكستوب  1601

  Clodinafop-propargyl  - Pinoxaden الحشائش محاصيل حقمية EC   Low III% 4,5تراكسوس  1373

  Copper oxychloride الفطريات محاصيل حقمية SC Low III% 70ميكرورام  1630

  Copper oxychloride  - Copper sulfate الفطريات محاصيل حقمية WP Low III% 70,56مانزيتوب  1639
- Mancozeb  

  Diclofop-methyl الحشائش محاصيل حقمية EC Low III% 36ايموكسان  1193

  Difenoconazole الفطريات محاصيل حقمية EC Low III% 25دايفى كور  1638

  Fluazifop-p- butyl الحشائش حقميةمحاصيل  EC Low III% 12,5جراس كيل  1559

  Foramsulfuron الحشائش محاصيل حقمية OD   Low III% 2,25ايكويب  1361

  Gamma-cyhalothrin الحشرات محاصيل حقمية CS Low III% 6فانتكس  1307

 -  Iodosulfuron-methyl-sodium الحشائش محاصيل حقمية OD Low III% 1,2اطالنتس  1472
Mesosulfuron-methyl-sodium  

  Isoprothiolane الفطريات محاصيل حقمية EC Low III% 40وان -فوجى 535

  Isoproturon الحشائش محاصيل حقمية SC Low III% 50تيورنكس  1124

  Isoproturon  - Diflufenican الحشائش محاصيل حقمية SC Low III% 55بانتر  952

  Lufenuron الحشرات محاصيل حقمية EC Low III% 5كميفرون  1325

% 3,5ماكسيم إكس إل  764
FS 

Low III الفطريات محاصيل حقمية Metalaxyl M  - Fludioxonil  

  Metamitron الحشائش محاصيل حقمية SC Low III% 70جولتكس  1397

  Metamitron  - Ethofumesate الحشائش محاصيل حقمية SC Low III% 50جولتكس بمس  1398

 -  Metamitron  - Ethofumesate الحشائش محاصيل حقمية WG Low III% 41كروس  1669
Phenmedipham  

% 45,5ستومب اكسترا  1443
CS 

Low III الحشائش محاصيل حقمية Pendimethalin  

  Pendimethalin الحشائش محاصيل حقمية EC Low III% 33اوميجا  1473

  Pendimethalin الحشائش محاصيل حقمية EC Low III% 33استونج  1533

  Pendimethalin الحشائش محاصيل حقمية EC Low III% 50ستولين  1547

  Propanil الحشائش محاصيل حقمية EC Low III% 36بروباسينت  1518
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 االسم انشائع األفةنوع  تصنيف احملصول انسمية االسم انتجارى

  Pyridaben األكاروسات محاصيل حقمية EC Low III% 20همب ستار  1643

  Pyroxsulam الحشائش محاصيل حقمية OD  Low III% 4,5بالس  1334

  Thiram  - Carboxin الفطريات محاصيل حقمية FS Low III% 40 200فيتافاكس  681

  Thiram  - Carboxin الفطريات محاصيل حقمية FS Low III% 40تندرو 1562

  Trifloxysulfuron sodium الحشائش محاصيل حقمية WG Low III% 75انفوك  1121

 اءضرادلبيدات ذات انبطاقة اخل
عوائلمتنوعة

رقم
 التسجيل

األفةنوع  تصنيفاحملصول السمية االسمالتجارى  االسمالشائع 

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش الجسور والمصارف WSC U %48راوند أب  33

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش الجسور والمصارف WSC U% 48  هربازد 469

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش الجسور والمصارف SL U% 48  بارون 741

حماصيلاخلضر
رقم

 التسجيل
األفةنوع  تصنيفاحملصول السمية االسمالتجارى  االسمالشائع 

  Acequinocyl األكاروسات محاصيل الخضر SC U% 15كانى مايت  1522

  Azoxystrobin الفطريات محاصيل الخضر SC U% 25اميستار  1027

  Bifenazate األكاروسات محاصيل الخضر SC U% 48اكراميت  1363

  Boscalid  - Kresoxim-methyl الفطريات محاصيل الخضر SC U% 30كوليز  1097

  Butralin الحشائش الخضرمحاصيل  EC  U% 48اميكس  245

  Captan الفطريات محاصيل الخضر WP U% 50كابتان اى زد  1540

  Carbendazim الفطريات محاصيل الخضر WP U% 50  سندو 1481

  Carbendazim الفطريات محاصيل الخضر WP U% 80باستين  1514

  Carbendazim الفطريات محاصيل الخضر WP U% 50سويفت  1596

  Chlorantraniliprole الحشرات محاصيل الخضر SC U% 20كوراجن  1404

  Chlorothalonil الفطريات محاصيل الخضر SC U% 72داكونيل  1335

  Chlorothalonil الفطريات محاصيل الخضر WP U% 75كمورثيت  1338
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األفةنوع  تصنيف احملصول السمية االسم التجارى  االسم الشائع 

  Chlorothalonil الفطريات محاصيل الخضر SC U% 72برادو  1396

  Chlorothalonil الفطريات محاصيل الخضر WP U% 75بيالريتش  1405

  Chlorothalonil الفطريات محاصيل الخضر SC U% 72مورفوس  1433

  Chlorpyrifos-methyl الحشرات محاصيل الخضر EC U% 50ريمدان  24

  Chlorpyrifos-methyl الحشرات محاصيل الخضر EC U% 50بيرودان  1279

  Chlorpyrifos-methyl الحشرات محاصيل الخضر EC U% 50ريموزد  1447

  Cyflufenamid الفطريات محاصيل الخضر EW U% 5ريتريب  1265

  Cyromazine الحشرات محاصيل الخضر SL U% 10تريجارد  1228

  Cyromazine الحشرات محاصيل الخضر WP U% 75تريفاب  1458

  Diflubenzuron الحشرات الخضر محاصيل WP U% 25ديفموريت  1302

  Dimethomorph  - Folpet الفطريات محاصيل الخضر WG U% 71,3مورفى  1570

  Diniconazole الفطريات محاصيل الخضر EC U% 5سومى ايت  68

  Dinotefuran الحشرات محاصيل الخضر SG U% 20اوشين  1091

  Ethoxazole األكاروسات محاصيل الخضر SC U% 10باروك 688

  Etofenprox الحشرات محاصيل الخضر EC  U% 30تريبون  513

  Fenhexamid الفطريات محاصيل الخضر SC U% 50تيمدور  938

  Fenoxaprop-p-ethyl الحشائش محاصيل الخضر EW U% 7,5ويب سوبر 663

  Fluazinam الفطريات محاصيل الخضر SC U%50شيرالن 1102

  Fluazinam الفطريات محاصيل الخضر SC  U% 50ناندو  1417

  Flutolanil الفطريات محاصيل الخضر WP U% 25مون كت  1045

  Hexythiazox األكاروسات محاصيل الخضر WP U% 10ماكوميت  1019

  Hexythiazox األكاروسات محاصيل الخضر EC  U% 5نيسوران  1423

  Hexythiazox األكاروسات محاصيل الخضر EC U% 10برنس  1648

  Hymexazole الفطريات محاصيل الخضر SL U% 30تشجارين  687

  Hymexazole الفطريات محاصيل الخضر SL U% 30هيميكست  1058
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 التسجيل

األفةنوع  تصنيف احملصول السمية االسم التجارى  االسم الشائع 

  Hymexazole الفطريات محاصيل الخضر SL U% 30تاجيكم  1590

  Mancozeb الفطريات محاصيل الخضر WP U% 80نيمسبور 86

  Mancozeb الفطريات محاصيل الخضر WP U%80-45إم  دايثين 189

  Mancozeb الفطريات محاصيل الخضر WG U% 75ترايدكس سوبر  410

  Mancozeb الفطريات محاصيل الخضر WP U% 80ترايدكس  411

  Mancozeb الفطريات محاصيل الخضر WP U% 80دايكوزيب  735

  Mancozeb الفطريات محاصيل الخضر WP U% 80انادول  744

  Mancozeb الفطريات محاصيل الخضر WP U% 80مانكو  1079

  Mancozeb الفطريات محاصيل الخضر WP   U% 80دايسان  1359

  Mancozeb الفطريات محاصيل الخضر WP U% 80مانكو النصر  1410

  Mancozeb الفطريات محاصيل الخضر WDG   U% 75صنكوزيب  1526

  Mancozeb الفطريات محاصيل الخضر WP   U% 80مانوزد  1528

  Mancozeb الفطريات محاصيل الخضر WP U% 80سبيريت  1584

  Mancozeb الفطريات محاصيل الخضر WDG U% 75ايمثان 1598

  Mancozeb الفطريات محاصيل الخضر WP U% 80كاديالك  1600

  Mancozeb الفطريات محاصيل الخضر WP U% 80سينوسين  1626

  Mancozeb  - Benalaxyl الفطريات محاصيل الخضر WP  U%58جالبين مانكوزيب  84

% 50,5ريميمتين اس بيبت  1230
WG 

U الفطريات محاصيل الخضر Mancozeb  - Cymoxanil  

  Mancozeb  - Cymoxanil الفطريات محاصيل الخضر WP U% 72جولد ميل  1558

  Mancozeb  - Dimethomorph الفطريات محاصيل الخضر WP U% 69اكروبات مانكوزيب  504

  Mancozeb  - Dimethomorph الفطريات محاصيل الخضر WP U% 69اكروزيل  1564

  Mancozeb  - Mandipropamid الفطريات محاصيل الخضر WG   U% 65ريفاس ام زد  1354

  Mandipropamid الفطريات محاصيل الخضر SC U% 25ريفاس  1220

  Methoxyfenozide الحشرات محاصيل الخضر SC U% 24رنر  1052

  Metiram الفطريات محاصيل الخضر DF U%  80بوليرام )دى إف(  298
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األفةنوع  تصنيف احملصول السمية االسم التجارى  االسم الشائع 

  Novaluron الحشرات محاصيل الخضر EC U% 10اكيو  1394

  Penconazole الفطريات محاصيل الخضر EC U% 10( 100توباس ) 295

  Penconazole الفطريات محاصيل الخضر EC U% 10بينازول  1438

  Pencycuron الفطريات محاصيل الخضر SC U% 25مومنتو  1411

  Prometryn الحشائش محاصيل الخضر SC U% 50جيساجارد  1223

   Propineb الفطريات محاصيل الخضر WP U%  70انتراكول  49

   Propineb الفطريات الخضرمحاصيل  WP U% 70نيمو  1523

  Pyraclostrobin  - Metiram الفطريات محاصيل الخضر WG U% 60كبريو توب  1171

  Pyridalyl الحشرات محاصيل الخضر EC U% 50بيميو  1180

  Pyriproxyfen الحشرات محاصيل الخضر EC U% 10ادميرال  529

  Rimsulfuron الحشائش محاصيل الخضر DF U% 25تيتوس  1491

  Spiromesifen الحشرات محاصيل الخضر SC U% 24اوبيرون  1215

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر D U% 99,5كبريت زراعي شامة  346

% 70سوريل ميكرونى/سمارك 449
WP 

U الفطريات محاصيل الخضر Sulfur  

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر D U% 98سوريل زراعى/سمارك  450

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر WG U% 80كومولوس اس  540

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر WP U% 80ميكرونايت 574

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر WG U% 80ميكروثيول سبيشيال 597

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر WP U% 80سمفر -اتش 603

  Sulfur الفطريات الخضرمحاصيل  D U% 98سمفر  -همب 604

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر WG U% 80كبريتول  647

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر D U% 98كبريدست  664

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر WP U% 80ديفيسمفر  669

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر D U%  98اكتابريت   675

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر WG U% 80ثيوفيت جيت  1024
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األفةنوع  تصنيف احملصول السمية االسم التجارى  االسم الشائع 

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر SC U% 8باندل  1083

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر WG U% 80سمفوالك  1107

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر WG U% 80سمفونيل  1152

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر SC U% 70سولفان  1173

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر DP  U% 98نوبا سمفر  1343

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر WG U% 80سمفونار  1389

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر WP U% 80ميسترال  1467

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر WP U% 80افدال سمفر 1471

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر WDG U% 80زد سمفر  1482

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر DP U% 96سيروكو  1483

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر WDG U% 80سمفاجرو  1505

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر WG U% 80ايفكو سمفر  1527

  Sulfur الفطريات محاصيل الخضر WG U% 80سولبيكس  1537

  Sulfur الفطريات الخضر محاصيل WDG U% 80يورو سمفر  1579

  Teflubenzuron الحشرات محاصيل الخضر SC U% 15نومولت  1073

  Tepraloxydim الحشائش محاصيل الخضر EC U% 5ارامو  1188

  Thiophanate-methyl الفطريات محاصيل الخضر WP U% 70توبسين إم  247

  Thiophanate-methyl الفطريات محاصيل الخضر WP   U% 70كومبينكس  1506

  Thiram الفطريات محاصيل الخضر FS U% 42,7فموسان  1105

  Thiram الفطريات محاصيل الخضر WP U% 50نوباليت  1119

  Triflumizole الفطريات محاصيل الخضر EC U% 15تريفيمين  1054

 Linuron الحشائش محاصيل الخضر SC U% 45الترا افالون  1539

 الفاكهةحماصيل
رقم 

 التسجيل
 االسم الشائع األفةنوع  تصنيف احملصول السمية االسم التجارى

  Azoxystrobin الفطريات محاصيل الفاكهة SC   U% 25اكسترا  1357
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 االسم الشائع األفةنوع  تصنيف احملصول السمية االسم التجارى

  Azoxystrobin الفطريات محاصيل الفاكهة SC U% 25موبيستار  1543

  Benalaxyl  - Folpet الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 52تريل اف  1617

  Bordeaux mixture الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 20فيردرام  1238

  Bordeaux mixture الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 20بوردو كافارو 1258

  Captan الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 50كابتان الترا  460

  Captan الفطريات محاصيل الفاكهة WG U% 80الفاكابتان  1454

  Carbendazim الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 50كيمازد  447

  Carbendazim الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 50بندازين  1037

  Carbendazim الفطريات محاصيل الفاكهة SC U% 50اوكسيدور  1113

  Carbendazim الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 50كام زين  1244

  Carbendazim الفطريات محاصيل الفاكهة WP  U% 50نصر زيم  1342

  Carbendazim الفطريات محاصيل الفاكهة SC U% 50كيمدازد  1358

  Carbendazim الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 50كاربنديت  1476

  Carbendazim الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 50وانج  1538

  Dimethomorph الفطريات محاصيل الفاكهة WDG U% 50ستون  1576

  Diniconazole الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 12,5فنجشو  927

  Folpet الفطريات محاصيل الفاكهة WG U% 80فولتاكس  1502

  Fosetyl-Aluminium الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 80الييت  45

  Fosetyl-Aluminium الفطريات محاصيل الفاكهة WDG U% 80تيكو  1553

  Glyphosate ammonium الحشائش محاصيل الفاكهة SG U% 24بوجى  567

  Glyphosate ammonium salt الحشائش محاصيل الفاكهة SG U% 75راوند أب ماكس  1122

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة WSC U% 48جميالكا  516

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة SL U% 48روفوسيت  542

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة SL U% 48صن أب  679

  Glyphosate isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة AC U% 48كمينيك  682
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 االسم الشائع األفةنوع  تصنيف احملصول السمية االسم التجارى

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة SL U% 48هيرفوسيت  733

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة SL U% 48جراوند أب  1016

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة SL U% 48بيالرساتو  1044

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة SL U% 48جاليسيت  1047

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة SL U% 48كالش  1213

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة SL U% 36اكوسات  1224

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة WSC U% 24جميفون  1240

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة SL   U% 48سانجميفو  1390

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة SL  U% 48جميفو النصر  1448

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة SL U% 48سات أب  1479

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة SL U% 48كريديت  1494

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة SL U% 48سينواب  1555

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة WSC U% 48هربسات  1671

  Glyphosate Isopropylammonium الحشائش محاصيل الفاكهة SL U% 22ايميكو  1372
- Amitrole  

  Glyphosate monopotassium salt الحشائش محاصيل الفاكهة SL U% 50تاتش داون هاي تك  1181

 الحشائش محاصيل الفاكهة SL U% 36ويدماستر ديو  1241
Glyphosate present as 
isopropylammonium and 
monoammonium salt  

  Glyphosate-diammonium الحشائش محاصيل الفاكهة SL U% 39,6فور اوراجان  1166

  Glyphosate-potassium salt الحشائش محاصيل الفاكهة SL U% 44,1راوند أب ستار  1304

  Hexythiazox األكاروسات محاصيل الفاكهة EC U% 5ماجنبفيكو  1548

  Iprodione الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 50روفرال  42

  Iprodione الفطريات محاصيل الفاكهة SC U% 50ايبون  1346

  Iprodione الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 50شيبكو  1535

  Iprodione الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 50روفيون  1618

  Kresoxim-methyl الفطريات محاصيل الفاكهة SC U% 30كريسو  1294
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  Kresoxim-methyl الفطريات محاصيل الفاكهة SC  U% 50اكوبى  1431

  Mancozeb الفطريات محاصيل الفاكهة WP  U% 80تراى كام  1427

  Mancozeb الفطريات محاصيل الفاكهة WP  U% 80مانكوثين  1429

  Mancozeb الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 80مانكوبان  1440

  Mancozeb الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 80 45 -اندوفيل ام  1525

  Mancozeb الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 80مانكودكس ام  1568

  Mancozeb  - Cymoxanil الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 72ساندفالور  1585

  Penconazole الفطريات محاصيل الفاكهة EC U% 10كونازول  1308

  Penconazole الفطريات محاصيل الفاكهة EC U% 10بينكو  1401

  Penconazole الفطريات محاصيل الفاكهة EC U% 10ديوماس  1621

  Phosphorous acids salts الفطريات محاصيل الفاكهة SL U% 53.6فوسترول  1261

  Pyraclostrobin  - Boscalid الفطريات محاصيل الفاكهة WG U% 38بيميز  1123

  Spirodiclofen األكاروسات محاصيل الفاكهة SC U% 24انفيدور  1150

  Sulfur الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 80سولفكس  341

% 95ل لمبمل/سمارك بسوريل قا 566
WP 

U الفطريات محاصيل الفاكهة Sulfur  

  Sulfur األكاروسات محاصيل الفاكهة WP U% 80ميكروفيت  605

  Sulfur الفطريات محاصيل الفاكهة WG U%  80اكودال  980

  Sulfur الفطريات محاصيل الفاكهة WG U% 80سولجرين  1104

  Sulfur الفطريات محاصيل الفاكهة WG U% 80انسف  1250

  Sulfur الفطريات محاصيل الفاكهة SC U% 70هيميوسوفر  1266

  Sulfur الفطريات محاصيل الفاكهة WDG U% 80ثيوفان  1322

  Sulfur الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 80امبراطور سمفر  1323

  Sulfur الفطريات محاصيل الفاكهة WG  U% 80ميراج سمفر 1331

  Sulfur الفطريات محاصيل الفاكهة WP  U% 80ويتاسول  1336

  Sulfur الفطريات محاصيل الفاكهة WG U% 80ميكروسمفر  1368
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 التسجيل

 االسم الشائع األفةنوع  تصنيف احملصول السمية االسم التجارى

  Sulfur الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 80ميكروباجن  1374

  Sulfur الفطريات محاصيل الفاكهة WDG   U% 80ميمفيت  1507

  Sulfur الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 80ثيوفكس  1549

  Sulfur الفطريات محاصيل الفاكهة WDG U% 80هاى فيت  1554

  Thiabendazole الفطريات محاصيل الفاكهة SC U% 50تكتو  1273

  Thiophanate-methyl الفطريات محاصيل الفاكهة WP  U% 70هستا 1023

  Thiophanate-methyl الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 70فنجيكور  1076

  Thiophanate-methyl الفطريات محاصيل الفاكهة WG U% 85اكوتوب  1452

  Thiophanate-methyl الفطريات محاصيل الفاكهة WP   U% 70ثيودين  1508

  Thiophanate-methyl الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 70صن توب النصر  1552

  Thiophanate-methyl الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 70ابوكالبيس  1602

  Thiophanate-methyl الفطريات محاصيل الفاكهة WG U% 70كونترول  1605

  Thiophanate-methyl الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 70اكتاميل  1610

  Triforine الفطريات محاصيل الفاكهة DC U% 19سابرول  1349

  الفطريات محاصيل الفاكهة WP U% 20مايستك  1631
 

 حقليةحماصيل
رقم 

 التسجيل
 االسم الشائع األفةنوع  تصنيف احملصول السمية االسم التجارى

  Azimsulfuron الحشائش محاصيل حقمية WG U% 50جوليفار  1209

  Bispyribac - sodium الحشائش محاصيل حقمية SL U% 2نوميني  696

  Bispyribac - sodium الحشائش محاصيل حقمية SL U% 3نومينى  1382

  Bispyribac - sodium الحشائش محاصيل حقمية SC U% 2صن بيشى  1460

  Chlorfluazuron الحشرات محاصيل حقمية EC U% 5كابريس  1379

  Chromafenozide الحشرات محاصيل حقمية SC U% 5فيرتو  1098

  Diflubenzuron الحشرات محاصيل حقمية SC U% 48ديميمين  1101
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 االسم الشائع األفةنوع  تصنيف احملصول السمية االسم التجارى

  Epoxiconazole الفطريات محاصيل حقمية SC  U% 12,5اوبص  1419

  Epoxiconazole الفطريات محاصيل حقمية SC U% 12,5رش اب  1656

 -  Ethofumesate  - Desmedipham الحشائش محاصيل حقمية EC U% 27,4تجرو  1541
Phenmedipham  

 -  Ethofumesate  - Desmedipham الحشائش محاصيل حقمية SC U% 20.5بيتاسانا ترايو  1649
Phenmedipham  

 -  Ethofumesate  - Desmedipham الحشائش محاصيل حقمية OD U %20,9بيتانال ماكس برو 1611
Phenmedipham  - Lenacil  

  Fenoxaprop-p-ethyl الحشائش محاصيل حقمية EW U% 7,5بوما سوبر  582

  Florasulam  - Flumetsulam الحشائش محاصيل حقمية SC U% 17,5دربى  872

  Flucarbazone-sodium الحشائش محاصيل حقمية WG U% 70افرست  1298

  Flufenoxuron الحشرات محاصيل حقمية DC U% 10كميجرون  1519

  Fluroxypyr الحشائش محاصيل حقمية EC U% 20ستارين  311

  Halosulfuron-methyl الحشائش محاصيل حقمية WG U% 75انبول  1205

  Orthosulfamuron الحشائش محاصيل حقمية WG U% 50كميون  1475

  Oxadiazon الحشائش محاصيل حقمية EC U% 25رونستار  39

  Pencycuron الفطريات محاصيل حقمية WP U% 25مونسرين  54

  Penoxsulam الحشائش محاصيل حقمية OD U% 2,5رينبو  1126

  Penoxsulam الحشائش محاصيل حقمية SC U% 24جرانيت  1200

  Pinoxaden الحشائش محاصيل حقمية EC U% 4,5اكسيال  1257

  Pyraflufen-ethyl الحشائش محاصيل حقمية SC U% 2ايكوبارت  1178

  Pyrazosulfuron-ethyl الحشائش محاصيل حقمية WP U% 10سيريس  782

  Pyriproxyfen الحشرات محاصيل حقمية EW   U% 10ادميرال  1511

 -  Thifensulfuron methyl الحشائش محاصيل حقمية WG U% 82,5دوراميكس بمص  1435
Nicosulfuron  

  Thiram  - Tolclofos-methyl الفطريات محاصيل حقمية WP U% 50ريزولكس تى  70

  Tolclofos-methyl الفطريات محاصيل حقمية WP U% 50ريزوميت  1490

  Tribenuron-methyl الحشائش محاصيل حقمية DF U% 75جرانستار 285

  Tribenuron-methyl الحشائش محاصيل حقمية DF U% 75ترايبونيت  1280
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 التسجيل

 االسم الشائع األفةنوع  تصنيف احملصول السمية االسم التجارى

  Tribenuron-methyl الحشائش محاصيل حقمية DF U% 75جراناري  1290

  Tribenuron-methyl الحشائش محاصيل حقمية DF U% 75اونو ستار  1399

  Tribenuron-methyl الحشائش محاصيل حقمية WG U% 75سكايال  1412

  Tribenuron-methyl الحشائش محاصيل حقمية WG U% 75كاش كول  1640

  Triflusulfuron-methyl الحشائش محاصيل حقمية WG   U% 50سفارى  1515

  Triticonazole الفطريات محاصيل حقمية FS U% 2,5بريمس  578

 



لجنة مبيدات اآلفات الزراعية204

أبيض



الباب الثامن

قرارات اللجنة

الرئىسىة املرتبطة بقواعد تسجىل وتداول املبىدات

)إعتبارا من 2011/8/1 وحتي 2014/9/10(
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قرارات اللجنة الرئىسىة املرتبطة بقواعد تسجىل وتداول املبىدات

رقم اللجنة 
وتارخيها

القـــرار

)2011/5(
2011/8/1

املوافقة على إضافة صبغة حتذيريـة للمبيـدات شديدة السمية بشرط عدم تأثيرها 
على مكونات املبيد.

)2012/2(
2012/2/9

مد فترة صالحية املبيدات ملدة30 شهر من تاريخ اإلنتاج كحد أقصى بدال من24 شهر 
مع استثناء املبيدات احليوية من هذا املد.

)2012/3(
2012/3/11

يقوم املعمل املركزي للمبيدات بتحليل الشوائب الرئيسية املصاحبة للمبيدات اخلام 
والزراعة  األغذية  منظمة  مواصفات  إليه  تشير  ملا  طبقاً  محلياً  واجملهزة  واملستوردة 
إعادة  قبل  الشوائب  حتليل  يتم  تعبئتها محلياً  يعاد  التي  املبيدات  حالة  وفى   ،FAO

التعبئة فقط.

)2012/3(
2012/3/11

في  دورها  أقتصر  إذا  املبيدات  في  االجتار  ترخيص  تقدمى  من  العلمية  املكاتب  إعفاء 
العلمية  املكاتب  سجل  في  قيدها  يفيد  ما  تقدمى  وضرورة  فقط،  املبيدات  تسجيل 
ونشاط الشركات املوكلة وفى حالة ممارسة هذه املكاتب لنشاط االجتار في املبيدات 

يكون لزاما عليها التقدم بترخيص االجتار في املبيدات. 

)2012/3(
2012/3/11

الكمية من  باقي  املبيد املستورد وعدم مطابقة  في حالة مطابقة كمية من رسالة 
نفس الرسالة يفرج عن الكمية التي ثبت مطابقتها مع إعادة تصدير باقي الكمية 

التي لم يثبت مطابقتها.

)2012/4(
2012/4/29

إلى  بها  املسموح  املدة  استيرادها خالل  املوافقة على  مت  التي  املبيدات  ورود شحنات 
وال  إصدارها  الغرض من  أدت  قد  الفنية لالستيراد  املوافقة  أن  يعنى  املصرية  اجلمارك 
يتم جتديدها وتأخذ عينات من الشحنة للتأكد من مطابقتها للمواصفات وال ينطبق 
الفنية  املوافقة  تكون  حينما  فقط  العينات  أخذ  يتم  حيث  احلرة  املناطق  على  ذلك 

لالستيراد سارية املفعول.

)2012/4(
2012/4/29

عند طلب الشركات إعادة تصدير كميات من املبيدات التي مت استيرادها وهى في فترة 
خصم  ويتم  الشحنة  تصدير  إعادة  مببررات  اللجنة  موافاة  الشركة  على  الصالحية 
املعمل  ويقوم  العام  هذا  للشركة  التصديرية  احلصة  من  تصديرها  املعاد  الكميات 
مبعاينة هذه الكميات قبل التصدير والتأكد من مواصفاتها وكمياتها وتقدمى الشركة 

مستندات إعادة التصدير إلى اللجنة.
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رقم اللجنة 
وتارخيها

القـــرار

)2012/6(
2012/6/24

البطاقات  على   )QR-code( السريعة  االستجابة  شفرة  نظام  تطبيق  علي  املوافقة 
معالي  على  عرضها  ومت  اللجنة  إدارة  بها  قامت  التي  الدراسة  ضوء  في  االستداللية 
وزير الزراعة واستصالح األراضي الذي بارك هذه الدراسة ووافق على التطبيق للحد من 

ظاهرة غش املبيدات.

)2012/8(
2012/8/27

أو  السكنية  للمناطق  املتاخمة  األراضي  في  التربة  مدخنات  استخدام  يجب  ال 
املناطق التي ال يسهل إخالؤها كاملستشفيات ويطبق على كل مدخنات التربة نظام 
االستخدام املقيد )RUP( وال يتم تقدير قيم فترة ما قبل احلصاد )PHI( ويكتفي فقط 

 .)REI( بتحديد الفترات الزمنية غير املسموح بها بدخول املناطق املعاملة

)2012/9(
2012/9/27

وكانت  لإلستيراد  فنية  موافقات  على  للحصول  املصلحة  صاحب  تقدم  حالة  فى 
التوصية )التوصيات( للمبيد قاربت على االنتهاء واملبيد في مرحلة إعادة التقييم ولم 
للمواصفات  املطابق  املبيد غير  الواردة معاملة  نتائجه بعد، تعامل الشحنات  تقيم 

في حالة رسوبه في إعادة التقييم ويتحمل صاحب املصلحة إعادة تصدير الشحنة 

)2013/1(
2013/1/17

إلضافة مصنع أخر خارج حدود جمهورية مصر العربية على شهادة تسجيل مستحضر 
جتارى على الشركة صاحبة املصلحة أن تتقدم مبلف يتضمن ما يلي:

مصر  جمهورية  حدود  خارج  آخر  مصنع  إضافة  على  املوافقة  احمللية  الشركة  طلب 
العربية على شهادة التسجيل السارية الصادرة لها.

موافقة موثقة من الشركة األصلية املنتجة للمستحضر عل جتهيزه فى مصنع آخر 
التسجيل خالل مدة  التجاري وعلى إضافة املصنع اآلخر على شهادة  بنفس اإلسم 

سريانها.
خطاب موثق من الشركة األصلية املنتجة للمستحضر يتضمن ما يلي:

عملية التجهيز تتم حتت إشرافها وبأنها تضمن جودة املستحضر.
ما يفيد بأنه يتم جتهيز املستحضر من نفس املادة اخلام واملواد املساعدة املستخدمة 
الطبيعية  املواصفات  أن يتطابق ذلك مع  في املصنع األصلي ومن نفس املصدر على 

والكيميائية التي سجل عليها املستحضر. 

)2013/3(
2013/2/24

توافق اللجنة وبناء على طلب املعهد او املعمل اخملتص علي عدم تعليق مبيد ما من 
التوصيات لعدم وجود مبيدات أخرى موصى بها ملكافحة آفة ما على محصول ما ملدة 

موسم زراعي واحد.

)2013/7(
2013/5/22

املوافقة على وضع خطة زمنية لتخفيض كميات املبيدات ذات البطاقة احلمراء بنسبة 
%5 سنوياً.
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رقم اللجنة 
وتارخيها

القـــرار

)2013/8(
2013/6/19

لتسجيل مادة ناشرة تخلط مع مبيد يجب على الشركة الطالبة موافاة أمانة اللجنة 
باملستندات اآلتية لدراستها:

TDS ملف البيانات الفنية للمادة الناشرة املطلوب تسجيلها
املبيدات التي سوف تضاف إليها هذه املادة

متطلبات تسجيل هذه املادة في بلد املنشأ
مقترح لبروتوكول تقييم فعالية املادة الناشرة خلطاً مع املبيدات كل على حدة.

)2013/10(
2013/8/27

يقوم املعمل املركزي للمبيدات باالنتهاء من حتليل عينات مبيدات التجريب في مدة ال 
تزيد عن شهر من تاريخ استالمه لعينات التجريب

)2013/11(
2013/9/24

العاجلة  القرارات  اتخاذ  ينوب عنه فى  أو من  اللجنة  الدكتور/رئيس  األستاذ  تفويض 
املرتبطة بتنفيذ القرار الوزاري 1018 لسنة 2013 وذلك الجناز عمل اللجنة ثم إحاطة 

اللجنة الرئيسة علماً بذلك.

)2013/11(
2013/9/24

يقوم املعمل املركزي للمبيدات بتحليل املبيدات وفقا للطرق القياسية املعتمدة لدى 
اللجنة وهي الطرق الواردة فيCIPAC  وAOAC وفي حالة عدم توافرها في هذين املصدرين 
املواصفات  حتليل  وعند  املبيد،  تسجيل  مبلف  املدونة  التحليل  بطرق  اإلستعانة  يتم 
الطبيعية والكيميائية للمبيد والشوائب الرئيسة املصاحبة– إن وجدت– يلتزم املعمل 
املركزي للمبيدات باملواصفات والنسب الواردة من منظمة األغذية والزراعةFAO  وفي 

حالة عدم توافرها يتم اإلستعانة مبا ورد في ملف تسجيل املبيد

)2013/11(
2013/9/24

 Neonicotonoids يضاف على البطاقة االستداللية للمبيدات التي تندرج حتت مجموعة
عبارة “يراعى عدم أستخدام املبيد خالل فترة التزهير”.

)2013/13(
2013/11/26

التي حتتوي  املبيدات  إقتراح نظام لتسجيل مخاليط  تشكل جلنة مصغرة مهمتها 
على أكثر من مادة فعالة سواء للمبيدات املسجلة في مصر أو قيد التسجيل، على أن 

تضع في اعتبارها النقاط التالية:
التركيز املسجل به املبيد في بلد املنشأ مقارنة بالتركيز املطلوب تسجيله في مصر.

دراسات تقييم اخملاطر Risk Assesment لكل من املواد الفعالة الداخلة في تركيبه.
موقف كل من املواد الفعالة الداخلة في تركيبه في املرجعيات العاملية

طريقة التأثير Mode of Action لكل من املواد الفعالة الداخلة في تركيبه.
فترة ما قبل احلصاد PHI لكل من املواد الفعالة الداخلة في تركيبه.

الصفات الطبيعية والكيماوية للمبيد.

)2013/14(
2013/12/25

املبيدات حلني ظهور  نتائج جتريب  الصلة حجب  ذات  البحثية  واملعامل  املعاهد  على 
نتيجة اختبار املواصفات الطبيعية والكيماوية باملعمل املركزي للمبيدات.
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رقم اللجنة 
وتارخيها

القـــرار

)2014/2(
2014/2/25

إذا كان أحد األرقام اخلاص بنتيجة تقييم فعالية املبيدات الواردة من أحد احملطات يقل 
الرقم، وفي  أو أكثر، يتم حذف هذا  النتائج مبا قيمته 15%  عن املتوسط العام جلميع 

حالة احلذف يتم وضع املتوسط العام قبل وبعد احلذف لإلستدالل على سبب احلذف.

)2014/5(
2014/5/21

رفع  والتي  للمبيدات،  املركزي  املعمل  بها  يقوم  التي  اخلدمات  زيادة أسعار  فى مقابل 
الزراعة  أ.د./وزير  معالي  إلى  اللجنة  رئيس  وأ.د./نائب  اللجنة  أ.د./رئيس  من  مذكرة  بها 
املواد  توفير  الشأن  أصحاب  طلب  وكذلك  اخلصوص،  ذات  في  األراضي  واستصالح 
القياسية والشوائب، حيث أشر سيادته “تتخذ اإلجراءات وفقاً للقواعد”، قررت جلنة 
مبيدات اآلفات الزراعية على ضرورة إنتهاء املعمل املركزي للمبيدات من حتليل عينات 
اجلمارك فى مدة أقصاها12 يوم من تاريخ إبالغ املعمل بسحب العينة بدال من شهر 

وتكون املدة القصوى لسحب العينة أربعة أيام.
ويلتزم املعمل املركزي للمبيدات باستالم الطلبات من أصحاب الشأن خالل الفترة من 

الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

)2014/5(
2014/5/21

مصانع  زيارة  مهمتها  تكون  الزراعية  اآلفات  مبيدات  جلنة  أعضاء  من  جلنة  تشكل 
املبيدات بشكل دوري مع التأكيد على أن الهدف من الزيارة رفع مستوى أداء املصنع من 

خالل تقدمى الرؤى واالستشارات الفنية. 

)2014/5(
2014/5/21

عدم السماح بتجريب مبيد مبعدل أعلى من املعدل املوصى به ملبيد آخر له نفس صورة 
املستحضر واملادة الفعالة والتركيز على محصول ما ملكافحة نفس اآلفة طاملا املعدل 

األقل يجتاز حدود الترقية.

)2014/5(
2014/5/21

اآلفات  مبيدات  جلنة  في  عضواً  ولكونه  بصفته  للمبيدات-  املركزي  املعمل  أ.د./مدير 
الزراعية- هو املسئول عن تنفيذ مواد القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 والتكليفات 
للجنة  املعمل  يقدمها  التي  اخلدمات  يخص  فيما  اللجنة  عن  الصادرة  والقرارات 

وأصحاب الشأن.

)2014/5(
2014/5/21

تشكل جلنة من أعضاء جلنة مبيدات اآلفات الزراعية ملتابعة مشروعات تقييم فعالية 
املبيدات وذلك من خالل البيانات التي تدعمها بها مجموعة املتابعة باملعهد/املعمل 

اخملتص من حيث مكان تنفيذ التجربة ومواعيد الزراعة واملعاملة باملبيد.

)2014/5(
2014/5/21

PHI لشتالت املوالح– غرس حديث أو ملبيدي ميتام  ال يتم تقدير فترة ما قبل احلصاد 
أو املبيدات التي جترب على  الصوديوم وميتام البوتاسيوم املستخدمان معقم للتربة 
التي تستخدم  املبيدات  PHI جلميع  تقدير  يتم  ال  عامة  وبصفة  اخلضراء  املسطحات 

على حاصالت ال تدخل ضمن تكوين منتجات غذائية لإلنسان واحليوان.
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رقم اللجنة 
وتارخيها

القـــرار

)2014/6(
2014/6/11

يقوم مسئول التجريب بالتوقيع على عينتني من عينات التجريب وإرسالهم إلى املعمل 
املطابقة  عدم  حالة  وفى  إحداها  بتحليل  املعمل  ويقوم  مباشرة  للمبيدات  املركزي 
التحليل  يتم  احلالة  الثانية، وفى هذه  العينة  لتحليل  بتظلم  الشأن  يتقدم صاحب 

فقط للمواصفات التى رسبت فى التحليل.

)2014/7(
2014/7/20

تطبيق ما جاء من إدارة الفتوى لوزارة الزراعة التابعة جمللس الدولة بأحقية الشركات 
األم في تغيير الوكيل أو املفوض أو املوزع احمللي، وفي حالة تضرر أحد األطراف مىكنه 

اللجوء للقضاء، وجلنة مبيدات اآلفات الزراعية ليست طرف في أي نزاع قضائي.

)2014/7(
2014/7/20

بيانات مىكن  أي  يتم تصحيح  1018 لسنة 2013  الوزاري  القرار  17 من  للمادة  تنفيذاً 
تداركها على البطاقة اإلستداللية من خالل جلنة مبيدات اآلفات الزراعية وحتت إشراف 
اجلمركية  الدائرة  الشحنة من  اإلفراج عن  بعد  للمبيدات  املركزي  املعمل  ومسئولية 
على أن يقوم املعمل بسحب عينات قبل اإلفراج للتأكد من مطابقتها للمواصفات 

الفنية وجودة العبوات

)2014/7(
2014/7/20

إعادة  إجراء  األول مىكن  التحليل  فى  رسبت  التى  العينات  إلعادة حتليل  التظلم  عند 
التحليل على العينات احملفوظة لدى قسم الرقابة باملعمل املركزي للمبيدات فى حالة 

فقد العينات احملفوظة لدى الشركة )فى هذه احلالة يقدم محضر شرطة يفيد 	 أ
فقد العينات( 

تلف األختام على العينات احملفوظة لدى الشركة دون قصد	 ب
وفى كال احلالتني يقدم صاحب الشأن تعهد يفيد قبول نتيجة التحليل التى يصدرها 

املعمل املركزي للمبيدات

)2014/8(
2014/8/13

عند تظلم صاحب املصلحة من نتيجة التحليل بسبب اعتراضه على عدم تطبيق 
طرق التحليل الواردة في املواصفات املرجعية باملبيد وفى حالة حتقق اللجنة أو املعمل 
التحليل  بإعادة  املعمل  يقوم  املصلحة  للمبيدات من صحة شكوى صاحب  املركزي 

بالطريقة الواردة باملواصفات على أال يتحمل صاحب املصلحة أي تكاليف إضافية 

)2014/9(
2014/9/10

الغير  املبيدات  تراكم  عدم  على  منها  وحرصاً  الزراعية  اآلفات  مبيدات  للجنة  مىكن 
مطابقة فى السوق احمللى املوافقة على إعادة جتهيز املبيدات املصنعة أو اجملهزة محلياً 

في حالة عدم مطابقتها للمواصفات شرط إعادة التجهيز في نفس املصنع

)2014/9(
2014/9/10

تقوم اللجنة بحصر معدالت االستخدام للمبيدات التي لها نفس التركيز لنفس املادة 
لدراسة  متهيداً  واحملصول  اآلفة  نفس  على  جتريبها  ويتم  املستحضر  وصورة  الفعالة 

تعميم معدل اإلستخدام األقل.
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تنبىه هام
تسجىل  يجب أن يكون معلوماً لدى من يسترشد بكتاب “قواعد 

النسخة  هذه  أن  مرص”  يف  الزراعىة  اآلفات   مبىدات  وتداول 

مجانية ويحظر إعادة طباعتها بأي شكل وفى أى صورة دون أخذ 

إذن كتابي من جلنة مبيدات اآلفات الزراعية.

جلنة مبىدات اآلفات الزراعىة

نائب أمني اللجنة 
“ أ.د./ مصطفى عبد الستار” 

أمني اللجنة
“ أ.د./ حممد عبد اهلل صالح”



طبع مبطابع دار            للصحافة


