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الباب الأول
القرار الوزارى 974 ل�سنة 2017

فى �ســاأن

ت�سجيل وتداول وا�ستخدام

 مبيدات الآفات الزراعية فى م�سر
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جمهورية م�صر العربية
وزارة الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صي

قرار وزاري رقم 974 ل�صنة 2017
فى  �صاأن ت�صجيل وتداول وا�صتخدام مبيدات الآفات الزراعية فى  م�صر

وزير الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى
،  1966 ل�صنة   53 رقم  بالقانون  ال�صادر  الزراعة  قانون  على  الإطالع  بعد  	•

الزراعية، الآفات  مبيدات  جلنة  ت�صكيل  �صاأن  فى    2015 ل�صنة   1825 رقم  الوزاري  القرار  وعلى   	•
وعلــى القــرار الــوزاري رقم 1018 ل�صــنة 2013 فى  �صــاأن ت�صــجيل وتداول وا�صــتخدام مبيــدات الآفات  	•

الزراعية 
.2017/5/24 بتاريخ   201/6 رقم  جل�صتها  فى   الزراعية  الآفات  مبيدات  جلنة  تو�صية  وعلى  	•

قـــرر

The Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture and Land Reclamation

Ministerial Decree No. 974 of 2017
Concerning

Registration, Handling and Use of Agricultural Pesticides 
in Egypt

Minister of Agriculture & Land Reclamation; 
Having Reviewed:

•	 The	Law	of	Agriculture	No.	53	of	1966;
•	 The	Ministerial	Decree	No.	1825	of	2015,	assembling	the	Agricultural	Pesticides	

Committee;
•	 The	Ministerial	Decree	No.	1018	of	2013,	concerning	registration,	handling	and	

use	of	agricultural	pesticides;	and
•	 The	recommendation	of	the	Agricultural	Pesticide	Committee	adopted	in	its	ses-

sion	No.	6/2017	held	on	24/5/2017.

Has Decreed:
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

مادة )1(:  
جلنة مبيدات الآفات الزراعية هي اجلهة الوحيدة امل�ضئولة عن ت�ضجيل وتداول وا�ضتخدام مبيدات الآفات الزراعية 
فى  جمهورية م�ض���ر العربية، وتكون قرارات اللجنة نافذة وملزمة لأ�ض���حاب ال�ض���اأن وكافة اجلهات ذات العالقة –كل 

فى ما يخ�ضه – من خالل التكليفات والإجراءات وال�ضوابط والتوجيهات ال�ضادرة عن اللجنة.

Article (1):
The	Agricultural	Pesticide	Committee	 referred	herein	 as	APC,	 is	 the	 sole	 statutory	 agency	

responsible	for	registration,	handling	and	use	of	agricultural	pesticides	 in	the	Arab	Republic	of	
Egypt.	The	APC	resolutions	are	binding	to	all	stakeholders	and	concerned	parties.	Each	within	its	
mandate,	through	its	assignments,	procedures	and	directives.

مادة )2(: 
تراقب جلنة مبيدات الآفات الزراعية املمار�ض���ات املعملية والزراعية التي تقوم بها اجلهات املكلفة من قبل اللجنة 
للتاأك���د م���ن جودته���ا ومبا يتفق مع ال�ض���وابط التي حتددها فى  �ض���وء مدونة ال�ض���لوك الدولية ال�ض���ادرة عن منظمة 

الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة فى  هذا ال�ضاأن.

Article (2):
APC	monitors	the	laboratory	and	agriculture	practices	conducted	by	designated	agencies	

for	quality	assurance,	in	line	with	the	criteria	it	determines	and	based	on	the	International	Code	
of	Conduct	issued	by	the	Food	and	Agriculture	Organization	(FAO/UN)	in	this	regard.

مادة )3(: 
تدعم جلنة مبيدات الآفات الزراعية كل ما من �ض���اأنه امل�ض���اهمة فى  تر�ض���يد ا�ض���تخدام املبيدات وتطبيق �ضيا�ض���ات 

وا�ضرتاتيجيات الإدارة املتكاملة لالآفات الزراعية.

Article (3):
APC	 endorses	 every	 action	 that	 contributes	 to	 the	 rational	 use	 of	 pesticides	 and	 the	

implementation	of	IPM	policies	and	strategies.

مادة )4(: 
تقوم جلنة مبيدات الآفات الزراعية مبنح تراخي�ص مزاولة مهنة مطبقي مبيدات الآفات الزراعية من حملة املوؤهالت 

املتو�ضطة مبوجب �ضهادات معتمدة بعد اجتياز الربامج التدريبية املقررة، على اأن يتم جتديدها كل اأربع �ضنوات.

Article (4):
All	persons	applying	agricultural	pesticides	must	have	a	pesticide	applicator	license	issued	

by	APC.	The	license	 is	granted	to	pesticide	applicators	carrying	diploma	after	passing	APC	
specialized	training	programs	directed	for	such	matter.	The	license	is	to	be	renewed	every	four	
years.

مادة )5(: 
ُيوؤخذ بتعريف منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة لكلمة »مبيد«، كما ُيوؤخذ مبفهوم »الأمان« الذي ت�ضري اإليه 
مدونة ال�ض���لوك الدولية ال�ض���ادرة عن هذه املنظمة، ويعني اأمان املبيد على �ض���حة الإن�ضان والبيئة و�ضالمة املحا�ضيل 

واملنتجات الزراعية.
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Article (5):
APC	upholds	 theFAO/UN	definition	of	 the	 term	«Pesticide»	and	the	concept	of	«Safety»	

referred	to	in	the	FAO	Code	of	Conduct,	wherein	safety	implies	that	a	pesticide	must	be	safe	
to	human	health,	the	environment	and	the	benignity	of	agricultural	crops	and	their	products.

مادة )6(:  
ُت�ض���ِجل جلنة مبيدات الآفات الزراعية املواد الفعالة ملبيدات الآفات الزراعية فى �ض���ورها »اخلام« اأو »املجهزة« وفقاً 
لقاع���دة البيان���ات املرجعية للمبيدات امل�ض���جلة فى املفو�ض���ية الأوروبي���ة اأو وكالة حماية البيئة الأمريكي���ة، اأو اأى جهة 

اأخرى تعتمدها اللجنة.

Article (6):
APC	 registers	 active	 ingredients	 of	 agricultural	 pesticides	 in	 their	 «technical	 grade»	 or	

«formulated»	forms,	according	to	the	reference	database	of	registered	pesticides	in	European	
Commission	 (EC),	 the	 U.S.	 Environmental	 Protection	 Agency	 (U.S.EPA),	 or	 in	 any	 other	
agencies	accepted	by	APC.

مادة )7(:  
يح���ق للجن���ة مبي���دات الآفات الزراعية - وفقاً لل�س���روط التي حتددها - تقييد تداول وا�س���تخدام املبيدات امل�س���جلة 
لديها وخا�ض���ة املبيدات �ض���ديدة ال�ض���مية، حفاظاً على ال�ضحة العامة والبيئة و�ضالمة املحا�ض���يل واملنتجات الزراعية، 
وفى  هذه احلالة حُتدد اللجنة الكميات امل�ضموح بتداولها وا�ضتخدامها من هذه املبيدات م�ضرت�ضدة فى  ذلك مبدونة 

ال�ضلوك الدولية ال�ضادرة عن منظمة الأغذية والزراعة.

Article (7):
APC	is	entitled,	according	to	the	conditions	it	sets,	to	restrict	the	handling	and	use	of	registered	

highly	toxic	pesticides.	This	would	protect	human	health,	ensure	the	safety	of	the	environment,	
and	the	production	of	clean	crops.	In	this	respect,	APC	determines	the	permissible	amounts	
for	handling	and	use	of	such	pesticides,	regulates	their	mode	of	handling	and	application,	and	
their	trading,	in	line	with	the	FAO	Code	of	Conduct.

مادة )8(:  
ُتراجع جلنة مبيدات الآفات الزراعية ب�ض���فة »دورية« مواقف مبيدات الآفات الزراعية امل�ض���جلة اأو قيد الت�ض���جيل، 
وتتخذ ما تراه منا�ض���باً فى  �ض���وء اأي م�ض���تجدات تخت�ص باأمان هذه املبيدات على �ض���حة الإن�ض���ان والبيئة، و�ض���المة 

املحا�ضيل واملنتجات الزراعية.

Article (8):
APC	periodically	reviews	the	status	of	registered	agricultural	pesticides	or	those	under	the	

process	of	registration	and	takes	appropriate	measures	in	the	light	of	any	new	development	
pertaining	to	the	safety	of	these	pesticides	to	human	health,	the	environment	and	the	benignity	
of	agricultural	crops	and	their	products.

مادة )9(:  
َيحُظ���ر اإنت���اج اأو جتهي���ز اأو اإع���ادة تعبئ���ة اأو ا�ض���ترياد اأو الإجت���ار اأو تداول اأو ا�ض���تخدام مبيدات الآف���ات الزراعية فى  
�ضورها اخلام اأو املجهزة اإل اإذا كانت م�ضجلة بلجنةمبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضي، طبقاً 

لل�سروط والقواعد والإجراءات املن�سو�ص عليها فى  هذا القرار.
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Article (9):
Unless	agricultural	pesticides	are	registered	by	APC,	and	submitted	to	the	conditions	and	

procedures	 stipulated	 in	 the	 present	 decree,	 producing,	 formulating,	 repacking,	 importing,	
trading,	handling	or	use	of	agricultural	pesticides	in	their	technical	grade	or	formulated	forms,	
is	prohibited.

مادة )10(:  
ُيقَدم طلب ت�ضجيل املبيد اإلى اأمني جلنة مبيدات الآفات الزراعية اأو من ينوب عنه، ويرفق بالطلب امللف التمهيدي 
للبيان���ات الفني���ة للمبي���د، وما يثبت اأداء مقدم الطلب لر�ض���م الت�ض���جيل املقرر عن كل مادة خام اأو م�ضتح�ض���ر مطلوب 
ت�سجيله. يقوم اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه بفح�ص الطلب املقدم لت�سجيل املبيد فى  �سوء �سروط الت�سجيل الواردة 
ف���ى  امل���ادة )6( م���ن ه���ذا الق���رار للنظر فى  اإ�ض���تمرار اإج���راءات الت�ض���جيل، ويعترب تق���دمي الطلب مبثاب���ة موافقة من 

�ضاحب ال�ضاأن على الإلتزام بكافة القواعد وال�ضوابط والإجراءات املنظمة لتنفيد مواد هذا القرار.

Article (10):
The	 application	 for	 the	 registration	 of	 any	 agricultural	 pesticide	 is	 submitted	 to	 the	APC	

Rapporteur	 or	 whoever	 is	 authorized	 to	 act	 on	 his	 behalf	 along	 with	 the	 primary	 dossier	 of	
technical	data	and	a	receipt	indicating	the	payment	of	the	registration	fee	for	each	technical	grade	
or	formulated	pesticide	for	which	registration	is	requested.	The	APC	Rapporteur	or	whoever	is	
authorized	 to	act	on	his	behalf	scrutinizes	 the	application	against	 the	conditions	stipulated	 in	
article	(6)	of	this	decree	and	decides	on	whether	or	not	to	continue	the	registration	process.	The	
submission	of	registration	application	is	considered	to	be	an	implicit	approval	of	the	applicant	to	
comply	with	all	the	rules,	regulations,	provisions	and	procedures	governing	the	implementation	
of	this	decree.

مادة )11(:  
ل يجوز ت�ضمية املبيد املراد ت�ضجيله بالإ�ضم ال�ضائع له، اأو برقم كودي، كما ل يجوز ت�ضابه اأو تكرار اإ�ضمه التجاري 

مع الإ�ضم التجاري ملبيد اآخر م�ضجل بالفعل.

Article (11):
The	pesticide	for	which	a	registration	application	is	submitted	should	not	be	given	a	common	

name	or	 code	 number;	 nor	 should	 it	 be	 similar	 or	 identical	 to	 the	 commercial	 name	of	 an	
already	registered	pesticide.

مادة )12(:  
عند اإجازة جلنة مبيدات الآفات الزراعية للملف التمهيدي للبيانات الفنية للمبيداملطلوب ت�ضجيله، يلتزم �ضاحب 
ال�ض���اأن بتقدمي عينات من املادة الفعالة وال�ض���وائب الرئي�ض���ة اأو اأي مواد اأخرى تراها اللجنة �ض���رورية للتحليل، وذلك 
من م�ض���ادر معتمدة لإ�ض���تخدامها كمواد قيا�ض���ية مرجعية، كما يلتزم �ضاحب ال�ض���اأن بتقدمي عينات املبيدات الالزمة 
لتحلي���ل وجتري���ب املبي���د املطلوب ت�ض���جيله ب���دون مقاب���ل وبالكميات الت���ى حتددها اللجن���ة. يتم الرتخي����ص بالإفراج 

اجلمركي عن العينات املطلوبة »بدون قيمة« بناًء على موافقة معتمدة من اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه.

Article (12):
When	APC	accepts	primary	dossier	of	technical	data	of	the	pesticide	for	which	a	registration	

application	 is	submitted,	 the	applicant	must	provide	samples	of	 the	active	 ingredient(s)	and	
the	major	 impurities	 that	may	co-exist	with	 it	 from	accredited	sources	 for	use	as	 reference	
standards	and	any	other	substances	required	for	analysis.	 	The	applicant	must	also	submit	
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-free	of	charge-	samples,	in	quantities	determined	by	APC,	for	analyzing	and	experimenting	the	
pesticide	for	which	a	registration	application	is	submitted.	A	custom	release	«free	of	charge»	
of	the	required	samples	is	issued	based	on	an	official	letter	signed	by	the	APC	Rapporteur	or	
whoever	is	authorized	to	act	on	his	behalf.

مادة )13(:  
يلتزم �ض���احب ال�ض���اأن بتقدمي امللف الكامل للم�ض���تندات والبيانات والدرا�ضات الفنية اخلا�ضة باملبيد املراد ت�ضجيله 
و�ضهادة معتمدة وموثقة بت�ضجيل وا�ضتخدام املبيد فى  بلد املن�ضاأ و�ضهادة �ضمان جودة امل�ضتح�ضر من ال�ضركة املنتجة، 
وكاف���ة املعلوم���ات اخلا�ض���ة بط���رق حتليل هذا املبيد وال�ض���وائب امل�ض���احبة له واأي م���واد اأخرى تراها اللجنة �ض���رورية 

للتحليل وتقييم املخاطر وكافة امل�ضتندات املعتمدة املطلوبة وال�ضادرة من اجلهات امل�ضئولة.

Article (13):
The	 applicant	 is	 obliged	 to	 submit	 the	 complete	 dossier	 of	 the	 pesticide,	 for	 which	 a	

registration	 application	 is	 being	 processed,	 including:	 documents,	 data,	 technical	 studies,	
authentic	certificate	attesting	to	the	registration	and	use	of	the	pesticide	in	its	country	of	origin,	
a	quality	assurance	certificate	for	the	pesticide	formulation	from	the	producing	company,	all	the	
information	pertaining	to	methods	of	analyzing	the	pesticide	and	co-exist	impurities,	and	any	
other	substances	required	for	analysis,	risk	assessment	and	all	necessary	documents	issued	
by	the	official	authorities.

مادة )14(:  
تقوم جلنة مبيدات الآفات الزراعية بتكليف حمطات البحوث لتجريب املبيدات املطلوب ت�ض���جيلها وذلك ملو�ض���مني 
زراعيني متماثلني ومتتاليني جلميع املبيدات، وميكن ا�س���تثناء �س���رط تتايل موا�س���م التجريب لأ�س���باب تراها اللجنة 
�ض���رورية، ويت���م جتري���ب اجلاذب���ات ملو�ض���م زراع���ي واح���د، ويكلف املعم���ل املرك���زي للمبي���دات بتحليل العين���ات املقدمة 
للتجري���ب واإ�ض���دار �ض���هادات التحلي���ل ف���ى  كل مرحلة م���ن مراحل التجري���ب، ول يوؤخ���ذ بنتائج التجري���ب التي تاأتي 

عيناتها غري مطابقة للموا�ضفات الكيميائية والطبيعية التي يتم الت�ضجيل على اأ�ضا�ضها.

Article (14):
APC	designates	the	agricultural	research	stations	to	experiment,	for	two	similar	consecutive	

agricultural	seasons.	Consecutiveness	experimentation	may	be	exempted	for	reasons	deemed	
acceptable	to	APC.	Attractants,	however,	are	experimented	for	one	agricultural	season.	The	
Central	Agricultural	Pesticides	Laboratory	(CAPL)	is	assigned	to	analyze	the	samples	submitted	
for	experimentation	and	issue	analysis	certificates	at	each	stage	of	experimentation.	Results	
of	 experimentation	 samples	 that	 are	 proven	 non-conforming	 to	 the	 physical	 and	 chemical	
specifications,	upon	which	registration	has	been	undertaken,	will	not	be	accepted.

مادة )15(:  
ف���ى  حال���ة اجتياز املبي���د ملراحل التجريب مب�ض���تويات الفعالية املق���ررة توافق جلنة مبيدات الآف���ات الزراعية على 
اإ�ضدار »�ضهادة اجتياز اختبار التقييم احليوي« موقعة من اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه ومعتمدة من رئي�ص اللجنة، 

وذلك من ن�ضختني حتتفظ اللجنة باإحداهما وت�ضلم الأخرى ل�ضاحب ال�ضاأن.

Article (15):
Upon	 passing	 field	 experimentation,	 APC	 issues	 the	 “Biological	 Assessment	 Approval	

Certificate»,	signed	by	the	APC	Rapporteur	or	whoever	is	authorized	to	act	on	his	behalf.	The	
certificate	is	then	endorsed	by	the	APC	Chairman.	The	certificate	will	be	issued	in	duplicate:	
one	for	the	APC	record,	and	the	other	will	be	securely	handed	over	to	the	concerned	person.
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

مادة )16(:  
ُت�ض���در جلنة مبيدات الآفات الزراعية �ض���هادات ت�ض���جيل للمنتج اخلام اأو املبيد املجهز ت�ض���ري ملدة �ضت �ضنوات قابلة 
للتجدي���د اعتب���اراً م���ن تاريخ الإ�ض���دار، وذلك بعد ا�ض���تيفاء جميع متطلبات الت�ض���جيل. يتم اإعادة تقيي���م فعالية املبيد 
املجهز فى  بداية كل من ال�ض���نة الثالثة وال�ض���نة ال�ضاد�ض���ة من تاريخ اإ�ضدار �ض���هادة الت�ضجيل وجتدد ال�ضهادة بناًء على 
طلب �ساحب ال�ساأن ب�سرط ا�ستمرار انطباق �سروط الت�سجيل الواردة فى  هذا القرار على املنتج اخلام اأو املبيد املجهز، 
ول يتم اإعادة ت�ض���جيل املبيد اخلام اإل اإذا مت اإ�ض���دار �ض���هادة ت�ضجيل لأحد م�ضتح�ضراته املجهزة �ضريطة اأخذ عينة من 
املنتج اخلام قبل جتهيز امل�ضتح�ضر للتاأكد من مطابقته للموا�ضفات التي �ُضّجل عليها، وفى  جميع احلالت يوقع اأمني 

اللجنة اأو من ينوب عنه على �ضهادة الت�ضجيل اأو جتديد الت�ضجيل، وتعتمد ال�ضهادة من رئي�ص اللجنة.

Article (16):
APC	 issues	 pesticide	 registration	 certificates	 for	 the	 technical	 grade	 or	 formulated	

pesticide	valid	for	six	renewable	years	as	of	the	issuing	date,	after	the	completion	of	all	
the	necessary	requirements	of	registration.	Efficacy	of	the	formulated	pesticide	should	be	
re-assessed	at	 the	 beginning	 of	 the	 third	 and	 sixth	 years	 as	 of	 the	 date	 of	 issuing	 the	
registration	certificate.	The	certificate	will	be	renewed	upon	the	request	of	the	concerned	
person,	provided	 that	 the	conditions	stipulated	 in	 the	present	decree	are	still	applicable	
to	the	technical	grade	or	the	formulated	pesticide.	The	pesticide’s	technical	grade	will	not	
be	re-registered	unless	a	registration	certificate	has	been	issued	for	one	of	its	formulated	
preparations.	A	sample	of	the	technical	grade	must	be	analyzed	“before	formulation”	for	
identity	 to	 the	 standard	 specification.	 In	 all	 cases,	 the	APC	Rapporteur,	 or	 whoever	 is	
authorized	to	act	on	his	behalf,	signs	the	registration	certificate	or	the	renewal	thereof.	The	
certificate	is	endorsed	by	the	APC	Chairman.

مادة )17(:  
للجنة مبيدات الآفات الزراعية اإ�ضدار موافقات فنية بغر�ص الت�ضدير للمبيدات امل�ضجلة املنتجة اأو املجهزة حملياً 
اأو امل�ض���توردة املعاد تعبئتها حملياً. كما يجوز للجنة اإ�ض���دار �ضهادات ت�ضجيل بغر�ص الت�ضدير للمبيدات قيد الت�ضجيل 
املجهزة حملياً بعد اإ�ض���دار �ض���هادة حتليل مطابقة للموا�ض���فات، واجتيازها لإختبار التقييم احليوي فى  املو�ضم الأول، 

واإجازة حتكيم امللف اخلا�ص بها.

Article (17):
APC	 is	 entitled	 to	 issue	 technical	 permit	 for	 the	 purpose	 of	 exportation	 of	 registered	

pesticides	that	are	 locally	manufactured,	 locally	formulated	or	 imported	for	repacking.		APC	
may	also	issue	registration	certificates	for	locally	formulated	pesticides	under	registration	and	
intended	for	export.	The	pesticides	have	conforming	certificate	analysis,	passed	successfully	
the	biological	assessment	tests	in	the	first	season	and	their	dossiers	have	been	approved.

مادة )18(:  
يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية املوافقة على اإعادة ت�ض����دير �ض����حنات مبيدات الآفات الزراعية امل�ض����توردة وذلك بعد 

احل�ضول على موافقة فنية للت�ضدير ت�ضدرها اللجنة، وبعد اإجراء التحاليل الالزمة وباملربرات التي تقبلها اللجنة.

Article (18):
APC	may	approve	re-exportation	of	agricultural	pesticide	shipments	imported	upon	technical	

permission	for	exportation	issued	by	APC	after	conducting	the	required	analysis	based	on	APC	
regulations.



9

مادة )19(:  
ُي���دون عل���ى البطاق���ة ال�ض���تدللية للمبيد جميع البيانات الفنية والإر�ض���ادية، ويحدد لونها طبقا لتق�ض���يم �ض���مية 
املبيدات الذي ُتو�ض���ي به منظمة ال�ض���حة العاملية، وت�ض���در هذه البطاقة بتوقيع اأمني جلنة مبيدات الآفات الزراعية 
اأو م���ن ين���وب عن���ه. على اأن تكون �ض���الحيتها ملدة عامني اإعتباراً من تاريخ �ض���دورها ومبا ليتعار����ص مع تاريخ انتهاء 
�ضريان �ضهادة الت�ضجيل. فى  حالة املبيدات »مقيدة ال�ضتخدام« طبقا للمادة )7( من هذا القرار. ُي�ضاف على البيانات 
الفنية والإر�س���ادية للبطاقة ال�س���تدللية عبارة »مقيدة الإ�س���تخدام« بخط وا�س���ح، مع ذكر �سروط الإ�ستخدام املقيد. 
يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية املوافقة على قيام �س���احب ال�س���اأن باإجراء ت�سويب للأخطاء التي ميكن تداركها 

ببيانات البطاقة ال�ضتدللية على اأن يتم ذلك دون اأي اإخالل باإجراءات و�ضوابط الت�ضجيل والتداول.

Article (19):
Technical	information	and	instructions	for	use	must	be	written	on	the	pesticide	label.	The	

color	of	 the	 label	must	 follow	the	 toxicity	classification	of	pesticides	recommended	by	 the	
World	Health	Organization	(WHO).	The	 label	 is	signed	by	APC	Rapporteur	or	whoever	 is	
authorized	 to	act	on	his	behalf.	The	 label	will	be	valid	 for	 two	years	as	of	 the	date	of	 its	
issuance,	without	 exceeding	 the	 expiry	 date	 of	 the	 registration	 certificate.	 In	 accordance	
to	article	(7)	of	this	decree,	in	case	of	restricted	use	pesticides	(RUP)	the	label	should	also	
contain	 the	 phrase	 “restricted	 use”	 in	 a	 clearly	 readable	 and	 inerasable	writing,	 together	
with	a	reference	to	conditions	of	the	restricted	use.	APC	may	allow	the	concerned	person	to	
correct	errors	on	the	labels	without	violating	the	essence	of	the	procedures	and	regulations	
of	registration	and	handling.

مادة )20(:  
يت���م ت���داول مبي���دات الآف���ات الزراعية فى  عبوات ُمل�ض���ق عليه���ا بطاقة ا�ض���تدللية كاملة البيان���ات، ويكلف املعمل 

املركزي للمبيدات باختبار جودة هذه العبوات طبقاً للموا�ضفات القيا�ضية املعتمدة من اللجنة.

Article (20):
Pesticides	should	be	handled	in	packages	onto	which	labels	are	affixed.	CAPL	is	designated	

to	test	the	quality	of	these	packages	according	to	accredited	standard	specifications,	accepted	
by	APC.

مادة )21(:  
ل يجوز التنازل عن �ضهادة ت�ضجيل املبيد للغري اإل بعد مرور ثالث �ضنوات من تاريخ اإ�ضدار �ضهادة الت�ضجيل اأول 
مرة وانتقال ملكية اجلهة امل�ض���جل املبيد باإ�ض���مها اإليه وتقدمي كافة امل�ض���تندات الر�ض���مية التي حتددها جلنة مبيدات 

الآفات الزراعية فى  هذا ال�ضاأن.
فى  حالة �ض���هادات الت�ض���جيل التي م�ض���ى على اإ�ض���دارها اأكرث من �ضت �ض���نوات ل يجوز التنازل عنها للغري اإل بعد 

مرور �سنة من اآخر اإ�سدار اإفراج جمركي للمبيد. وُي�سرتط موافقة ال�سركة املنتجة على انتقال امللكية.

Article (21):
Transfer	of	product	registration	of	a	pesticide	to	another	party	is	not	allowed	unless	three	

years	have	passed	 from	 the	first	 issuing	of	 the	 registration	certificate.	The	 transferee	must	
provide	the	APC	with	all	the	documents	it	seems	necessary	in	this	regard.

Transfer	of	product	registration	to	another	party	is	not	permitted	with	registration	certificates	
that	had	passed	six	years	of	issuance	unless	one	year	has	passed	from	the	issuance	of	the	
last	custom	release	of	the	pesticide.	Producer	transfer	agreement	are	required.
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مادة )22(:  
يوقف اأو يلغى ت�س���جيل املبيد اأو اأي من تو�س���ياته بقرار من جلنة مبيدات الآفات الزراعية، ومُينح �س���احب ال�س���اأن 
مهلة حتى نهاية املو�ضم الزراعي التايل ومبا ل يتجاوز تاريخ انتهاء �ضريان �ضهادة الت�ضجيل وذلك فى  اأي من احلالت 

التالية:
فقد اأحد �سروط الت�سجيل الواردة فى  هذا القرار.  -1

اإنخفا�ص فعالية املبيد �ضد الآفة امل�ضتهدفة.  -2
حدوث خلل وا�ضح فى  التوازن الطبيعي ل�ضالح الآفة.  -3

ح���دوث اأ�ض���رار غري متوقعة للمبيد على �ض���حة الإن�ض���ان والبيئة اأو �ض���المة املحا�ض���يل واملنتج���ات الزراعية اأو   -4
بتجاوز احلدود امل�ضموح بها ملتبقيات املبيد على املنتجات الزراعية.

ن�ضر تقارير علمية معتمدة من جهات مرجعية تفيد بخطورة املبيد على �ضحة الإن�ضان والبيئة.  -5
يتم اإخطار �ضاحب ال�ضاأن بقرار اللجنة خالل 15 يوماً من تاريخ اعتماد القرار مبوجب خطاب مو�ضى عليه بعلم 
الو�سول اإلى عنوانه الوارد بطلب الت�سجيل، وميكن ل�ساحب ال�ساأن التظلم من قرار الوقف اأو الإلغاء خلل 30 يوماً 
من تاريخ ا�ضتالمه للخطاب وللجنة اأن تف�ضل فى  التظلم بعد اإعادة درا�ضته خالل 60 يوماً من تاريخ تقدمي التظلم 

ويكون قرارها بالبت نهائياً.

Article (22):
APC	 is	 entitled	 to	 suspend	 or	 revoke	 the	 registration	 of	 a	 pesticide	 or	 any	 of	 its	

recommendations.	The	concerned	person	will	 be	given	a	grace	period	until	 the	end	of	 the	
agricultural	season	that	follows.	Suspension	or	revocation	of	the	pesticide	applies	on	any	of	
the	following	cases:

a)	Not	fulfilling	any	of	all	the	requirements	of	pesticide	registration	stipulated	in	this	
decree.

b)	Reduced	efficacy	of	the	pesticide	against	the	target	pest.
c)	Causing	imbalance	in	favor	of	the	pest.
d)	Causing	unexpected	hazards	 to	human	health,	contaminating	 the	environment	

and	surpassing	the	permissible	maximum	residue	levels	(MRLs).
e)	Lack	of	reports	from	well	trusted	agencies	indicating	the	hazards	of	the	pesticide	

on	human	health	and	the	environment.
The	concerned	person	will	be	notified	of	the	suspension	or	revocation	within	15	days	of	the	

decision	making	by	a	registered	letter	with	a	return	receipt,	to	the	mail	address	stated	in	his	
registration	application.	The	concerned	person	may	appeal	against	the	revocation	within	30	
days	of	receiving	the	letter	of	notification.	APC	studies	the	appeal	with	an	irrefutable	decision	
within	60	days	from	the	date	of	its	submission.

مادة )23(:  
تلبية لأي احتياجات حرجة لوزارة الزراعة وا�ضت�ض���الح الأرا�ض���ي اأو عند انت�ض���ار اآفة بحالة وبائية ت�ض���بب اأ�ض���راراً 
اإقت�سادية، ميكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية املوافقة على طلب املعهد اأو املعمل املخت�ص اأو اأي جهة معنية بالوزارة 
على اإ�س���دار �س���هادة ت�س���جيل وبطاقة ا�ستدللية موؤقتتني ل�ستخدام مبيد اآفات زراعية غري م�سجل فى  م�سر، ب�سرط 

اأن يكون م�ضجاًل فى  قاعدة البيانات املرجعية لأحد اجلهات امل�ضار اإليها فى  املادة )6( من هذا القرار.
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Article (23):
In	case	of	mandatory	need	to	combat	a	nuisance	pest	with	no	registered	pesticide,	the	APC	

may	approve	upon	a	 request	set	 forward	by	 the	 institute,	and	 laboratory	or	any	concerned	
authority	 in	 the	MALR,	 to	 issue	 temporary	 registration	certificate	and	 label	 for	 the	use	of	a	
non-registered	pesticide,	provided	that	it	is	registered	in	the	database	of	reliable	international	
organizations	referred	to	in	article	(6)	of	this	decree.	

مادة )24(:  
عند ا�ضترياد اأى مبيد بغر�ص الإجتار يجب اأن يكون مقدم طلب ال�ضترياد، اأو من يتم ال�ضترياد حل�ضابه، حا�ضاًل 
عل���ى ترخي����ص بالجت���ار ف���ى  مبي���دات الآفات الزراعي���ة طبقاً لأح���كام هذا الق���رار ويقوم اأم���ني جلنة مبي���دات الآفات 
الزراعية اأو من ينوب عنه بالتوقيع على املوافقة الفنية لال�ض���ترياد وتعتمد من رئي�ص اللجنة، وت�ض���ري هذه املوافقة 
مل���دة �ض���تة اأ�ض���هر ويجوز لرئي�ص اللجنة جتديد �ض���ريان هذه املوافقة ملدة �ض���تة اأ�ض���هر اأخرى. يت���م الرتخي�ص بالإفراج 
اجلمرك���ي عن ر�ض���ائل املبيدات امل�ض���توردة مبوافقة اأم���ني اللجنة اأو من ينوب عنه بعد حتق���ق املعمل املركزي للمبيدات 

لت عليها. من مطابقة ر�ضائل املبيدات امل�ضتوردة للموا�ضفات الفنية التى �ُضجِّ

Article (24):
Applicants	 importing	 pesticides	 for	 trading	 purposes,	 must	 hold	 a	 license	 for	 trading	

according	 to	 the	 provisions	 of	 this	 decree.	The	APC	Rapporteur	 or	 whoever	 is	 authorized	
to	act	on	his	behalf,	signs	 the	technical	 import	permit	and	his	signature	 is	endorsed	by	 the	
APC	Chairman.	The	permit	is	valid	for	six	months	and	may	be	renewed	by	APC	Chairman	for	
another	6	months.	The	imported	shipments	are	released	from	customs	upon	the	approval	of	
the	APC	Rapporteur	or	whoever	is	authorized	to	act	on	his	behalf	after	CAPL	verification	that	
these	shipments	conform	to	the	technical	standard	specifications	upon	which	the	pesticide	has	
been	originally	registered.	

مادة )25(:  
يجوز للجن�ة مبيدات الآفات الزراعية اإ�ضدار تو�ضية اإ�ضافية)Off Label( ملكافحة اآف�ة ما وذلك على اأقرب حم�ضول 
با�ض����تخدام مبي����د م�ض����جل ف����ى  م�ض����ر وُمو�ض����ى ب����ه ملكافحة نف�����ص الآفة، وذل����ك ا�ض����تجابة لطلبات امل����زارع املخ�ض�����ص اإنتاجها 

للت�سدير، وتكون التو�سية فى  هذه احلالة ملدة عام قابل للتجديد ب�سرط اأمان املبيد على املح�سول املراد معاملته.

Article (25):
In	 response	 to	 the	 demands	 of	 farms	 producing	 export-oriented	 crops,	APC	may	 issue	

an	 additional	 recommendation	 to	 control	 a	 pest	 on	 related	 crops	 (Off-Label)	 by	 using	 a	
pesticide	registered	in	Egypt	to	control	the	same	pest	on	a	different	crop.	In	such	a	case,	the	
recommendation	is	valid	for	one	renewable	year,	provided	that	the	pesticide	is	proven	safe	on	
the	off-labeled	crop.

مادة )26(:  
يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية اأن توافق على ا�ضترياد مبيد غري م�ضجل فى  �ضجالت اللجنة بوزارة الزراعة 
وا�ست�سلح الأرا�سي وب�سرط اأن يكون م�سجًل فى  قاعدة البيانات املرجعية لأحد اجلهات الدولية امل�سار اإليها فى  املادة 
)6( من هذا القرار، وذلك لال�ض���تخدام اخلا�ص على امل�ض���طحات اخل�ض���راء اأو فى املزارع املخ�ض����ص اإنتاجها للت�ضدير، 
ويك���ون الت�ض���ريح با�ض���ترياد املبيد بالكميات التي حتددها اللجنة ومبا يتنا�ض���ب مع امل�ض���احة املطل���وب معاملتها، ويتم 

اإ�سدار موافقة فنية ل�سترياد هذا املبيد للمزارع املخ�س�ص اإنتاجها للت�سدير بال�سروط التالية:
اأن يق���دم �ض���احب ال�ض���اأن �ض���هادة معتم���دة وموثقة من اجله���ة املطلوب الت�ض���دير اإليها�ص تفي���د موافقتها على   -1

ا�ضتخدام هذا املبيد على املح�ضول املراد ت�ضديره.
اأن يقدم �ض���احب ال�ض���اأن بياناً معتمداً من مديرية الزراعة املخت�ض���ة بامل�ضاحة املذكورة باحليازة، اأو املوؤجرة من   -2

الغري، اأو املتعاقد عليها، واملحا�ضيل التى �ضيتم زراعتها للت�ضدير.
اأن ُتتابع مديرية الزراعة املخت�ضة ا�ضتخدام هذه املبيدات، وتقدم للجنة تقريراً معتمداً عن هذه املتابعة فى  نهاية املو�ضم.  -3
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اأن ُي���دون عل���ى عبوات املبيد باللغة العربية، وبخط وا�ض���ح ومميز ل ي�ض���هل حموه ويتنا�ض���ب م���ع حجم العبوة،   -4
عب���ارة »غ���ري قابل للتداول اأو الجتار« مع بيان اإ�ض���م اجلهة التى مت ال�ض���ترياد حل�ض���ابها، اإ�ض���افة اإلى البيانات 

الأخرى الواجب اإثباتها على بطاقة ا�ضتدللية ذات لون اأبي�ص.
يقدم �ضاحب ال�ضاأن �ضهادة جمركية تفيد ر�ضمياً ت�ضدير املنتجات الزراعية التي ا�ضتخدم املبيد من اأجلها.  -5

يت���م اإلغ���اء املوافقات الفنية لال�ض���ترياد بغر�ص ال�ض���تخدام اخلا�ص فى حالة خمالفة �ض���احب ال�ض���اأن لأى من   -6
ال�س���روط التى وردت فى هذه املادة، اأو فى حالة حدوث اأى اآثار جانبية ترى اللجنة خطورتها نتيجة ا�س���تخدام 
املبيد، ويتحمل �ض���احب ال�ض���اأن فى هذه احلالة م�ض���ئولية اأي تبعات قانونية جتاه كل ما يرتتب على ذلك من 

اآثار اأو اأ�ضرار.
عدم ال�ضماح با�ضترياد نف�ص املبيد، اأو اأي مبيد اآخر له نف�ص املادة الفعالة للمرة الثانية لذات ال�ضتخدام اإل اإذا   -7

بداأت ال�ضركة املعنية فى  القيام باإجراءات ت�ضجيل هذا املبيد طبقاً لأحكام هذا القرار.

Article (26):
APC	may	approve	the	importation	of	a	pesticide	not	included	in	its	registry	for	use	on	turfs	

or	in	farms	producing	export-oriented	crops,	provided	that	it	is	registered	in	the	database	of	
any	internationally	recognized	reference	agency	as	referred	to	in	article	(6)	of	this	decree.	APC	
determines	the	importable	volume	according	to	the	would-be	treated	area	and	the	technical	
import	permit	is	issued	in	case	of	farms	whose	output	is	export-oriented	under	the	following	
conditions:

a.	The	concerned	person	must	submit	an	authentic	certificate	from	the	organization	
importing	the	export-oriented	crop	indicating	its	approval	of	the	application	of	this	
pesticide	on	that	crop;

b.	The	concerned	person	must	submit	a	statement	signed	and	stamped	by	the	rel-
evant	Directorate	of	Agriculture	(DA)	indicating	the	area	of	the	land	owned,	rented	
or	 used	 under	 a	 farming	 contract	 agreement,	 and	 the	 type	 of	 export-oriented	
crops	to	be	grown;	

c.	The	concerned	DA	must	monitor	the	pesticide	application	and	submit	a	certified	
report	to	APC	at	the	end	of	the	season;

d.	The	phrase	«Not	for	Sale	or	Trade»	must	be	written	in	clear,	inerasable	Arabic	
writing,	proportionate	to	the	package›s	size.	In	addition	to	the	common	label	in-
formation,	the	name	of	the	importer	must	be	clearly	stated.

e.	The	concerned	person	should	submit	a	Custom	certificate	attesting	to	the	expor-
tation	of	the	agricultural	products	on	which	the	pesticide	has	been	applied,

f.	 A	technical	Import	permit	for	private	use	is	cancelled	if	and	when	the	concerned	
person	violates	any	of	the	conditions	stipulated	in	this	article;	or	if	side	effects,	as	
a	result	of	the	pesticide	application	are	deemed	hazardous	by	APC,	in	which	case	
the	concerned	person	bears	the	legal	consequences	of	the	damage	incurred.

g.	The	same	pesticide,	or	any	other	pesticide	with	the	same	active	ingredient,	will	
not	be	re-imported	for	the	same	purpose,	unless	the	concerned	company	initiates	
registration	of	that	pesticide	by	following	the	regular	procedures	and	the	provi-
sions	stipulated	in	this	decree.

مادة )27(:  
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للجنة مبيدات الآفات الزراعية اأن ت�ض���رح با�ض���ترياد مبيدات اآفات زراعية غري م�ض���جلة، وذلك لأغرا�ص التجارب 
والبحوث العلمية بناًء على طلب اإحدى اجلهات البحثية املخت�ضة وطبقاً للكميات التي حتددها اللجنة على اأن جُترى 
التجارب والبحوث فى  املحطات واملعامل اخلا�ض���ة بهذه اجلهات. وفى  جميع الأحوال تتحمل هذه اجلهات امل�ض���ئولية 
حي���ال املخاط���ر املحتمل���ة اأو املرتتبة على جتريب هذه املبيدات، وُتوافى اللجنة بنتائ���ج التجارب ول تكون هذه النتائج 
ملزمة عند تقييم هذه املبيدات بغر�ص الت�ض���جيل. ويتم اإ�ض���دار املوافقة الفنية لال�ضترياد بتوقيع اأمني اللجنة اأو من 
ينوب عنه، وتعتمد من رئي�ص اللجنة، ويتم الرتخي�ص بالإفراج اجلمركي عن هذه املبيدات »بدون قيمة« بتوقيع اأمني 

اللجنة اأو من ينوب عنه.

Article (27):
APC	may	 permit,	 in	 the	 volumes	 it	 determines,	 the	 import	 of	 agricultural	 pesticides	 not	

registered	 in	Egypt	 for	 research	purposes	and	upon	 the	 request	of	a	 research	 institute	 (s).	
Experiments	 and	 research	must	 be	 conducted	 at	 the	 stations	 and	 laboratories	 affiliated	 to	
this	institute	(s).	In	all	cases,	the	research	institute	(s)	should	bear	full	responsibility	for	any	
possible	hazard	or	risk.	APC	must	be	informed	with	the	experimentation	results	that	will	not	
be	binding	when	evaluating	 these	pesticides	 for	 registration.	The	 technical	 import	permit	 is	
signed	by	the	APC	Rapporteur,	or	whoever	is	authorized	to	act	on	his	behalf,	and	endorsed	
by	the	APC	Chairman.	The	permission	for	clearing	the	imported	pesticides	from	the	Customs	
area	«free	of	charge»	is	signed	by	the	APC	Rapporteur	or	whoever	is	authorized	to	act	on	his	
behalf.

مادة )28(:  
تواف���ق جلن���ة مبي���دات الآف���ات الزراعية على ا�ض���ترياد املنتج اخل���ام واملذيبات واملواد الإ�ض���افية الالزم���ة لتخليق اأو 
جتهيز اأي مبيد زراعي، وذلك بالكميات التى تتنا�ض���ب مع الطاقة الإنتاجية للم�ض���نع وكمية املنتج النهائي من املبيد 
املخل���ق اأو املجه���ز، عل���ى اأن تت���م عملي���ات التخليق والتجهيز واإعادة التعبئة فى  امل�س���انع املرخ�ص لها ح�س���ب ال�س���روط 
الواردة فى  هذا القرار، على اأن يت�ض���من ملف ت�ض���جيل املبيد اأ�ض���ماء وم�ض���ادر هذه املواد. يتم اإ�ض���دار املوافقات الفنية 
لال�ض���ترياد بتوقيع اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه وتعتمد من رئي�ص اللجنة، ويتم الرتخي�ص بالإفراج اجلمركي بناًء 

على موافقة من اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه.

Article (28):
APC	approves	the	import	of	the	technical	grade,	solvents,	additives	needed	to	synthesize	or	

formulate	an	agricultural	pesticide,	in	quantities	proportionate	to	both	the	factory›s	production	
capacity	and	 the	volume	of	 the	final	product.	Synthesis	and	repacking	must	be	undertaken	
in	factories	licensed	in	accordance	with	the	provisions	of	this	decree.	The	dossier	submitted	
for	 the	 registration	 of	 the	 synthesized	 pesticide	 must	 include	 names	 and	 sources	 of	 the	
aforementioned	materials.	The	 technical	 import	permit	 is	signed	by	 the	APC	Rapporteur	or	
whoever	is	authorized	to	act	on	his	behalf,	and	endorsed	by	the	APC	Chairman.	The	permission	
to	clear	these	materials	from	the	Custom	will	be	issued	by	the	APC	Rapporteur	or	whoever	is	
authorized	to	act	on	his	behalf.

مادة )29(:  
ُيعمل بقيم احلدود الق�ضوى ملتبقيات املبيدات )MRLs( امل�ضموح بها على املحا�ضيل واملنتجات الزراعية فى  م�ضر 
على اأ�ضا�ص القيم املدرجة فى  اجلداول ال�ضادرة عن مفو�ضي�ة د�ضتور الغذاء التابعة ملنظمة الأغذية والزراع�ةومنظمة 
ال�ض���حة العاملية، اأو القيم املقررة من قبل املفو�ض���ية الأوروبية، اأو قيم التحمل »Tolerance« التي حتددها وكالة 
حماية البيئة الأمريكية على الرتتيب. فى حالة عدم وجود قيم للحدود الق�ضوى امل�ضموح بها ملتبقيات اأي مبيد على 
حم�ض���ول اأو منت���ج زراع���ي “ما” يتم العمل بقيم احلدود الق�ض���وى املقررة لهذا املبيد على اأقرب جمموعة حما�ض���يل 
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بنف�ص الرتتيب التف�ضيلي امل�ضار اإليه.

Article (29):
The	Maximum	Residue	 levels	 (MRLs)	of	 the	Codex	Alimentarius,	or	 those	of	 the	EU,	or	

the	tolerance	values	set	by	the	US-EPA,	are	to	be	applied	on	the	agricultural	crops	and	their	
products	in	the	same	order.	In	case	the	pesticides	has	no	MRLs	on	a	certain	crop	or	crops,	its	
MRLs	are	to	be	derived	from	the	MRLs	allocated	for	the	closest	similar	crops.

مادة )30(:  
عند ترخي�ص اأو جتديد ترخي�ص م�ض���نع بغر�ص تخليق اأو جتهيز اأو اإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية امل�ض���جلة 
فى  م�ضر يقدم �ضاحب ال�ضاأن طلباً اإلى جلنة مبيدات الآفات الزراعية م�ضحوباً بكافة املوافقات وامل�ضتندات والنماذج 
املطلوبة، وتكلف اللجنة املعمل املركزي للمبيدات باإعداد تقرير م�ض���موًل بتو�ض���ية حول اإمكانية منح الرتخي�ص. وفى 
حالة ا�س���تيفاء ال�س���روط ت�سدر اللجنة ترخي�ص امل�سنع املخت�ص ملدة اأربع �سنوات قابلة للتجديد، وي�سرتط فى  املدير 
امل�ض���ئول عن امل�ض���نع ح�ض���وله على درجة البكالوريو�ص فى  العلوم الزراعية اأو ما يعادلها و�ض���هادة معتمدة من اللجنة 

)بعد اجتياز الربامج التدريبية املقررة(، على اأن يتم جتديد هذه ال�ضهادة كل اأربع �ضنوات.

Article (30):
Upon	licensing	or	renewing	the	license	of	a	factory	for	synthesizing,	formulating	or	repacking	

agricultural	pesticides	registered	in	Egypt,	the	concerned	person	submits	an	application	to	APC,	
along	with	the	required	approvals,	documents	and	forms.	APC	designates	CAPL	to	prepare	a	
report	including	a	recommendation	for	possible	licensing.	In	case	all	the	conditions	are	met,	
APC	issues	the	license	which	will	be	valid	for	a	renewable	four-year	term.	The	manager	in-
charge	must	hold	a	B.Sc.	degree	 in	agricultural	sciences	or	 its	equivalent	and	a	certificate	
approved	by	APC	attesting	to	his	successful	completion	of	the	required	training	courses.	This	
certificate	must	be	renewed	every	four	years.

مادة )31(:  
يك���ون جتدي���د الرتخي�ص امل�س���ار اإليه فى  املادة ال�س���ابقة بذات ال�س���روط والإجراءات، عل���ى اأن ُيقدم طلب التجديد 
قبل نهاية مدة الرتخي�ص بثالثة اأ�ض���هر على الأقل، وُيوقف الرتخي�ص بقرار من جلنة مبيدات الآفات الزراعية ملدة 
حتددها فى  حالة خمالفة اأحد �سروط الرتخي�ص الواردة مبواد هذا القرار، واإذا م�ست مدة الوقف دون اإزالة اأ�سباب 

املخالفة اأُعترب الرتخي�ص لغياً ول يجوز اإعادته اإل باإجراءات ترخي�ص جديدة.

Article (31):
Renewal	of	 the	 license	referred	 to	 in	 the	above-cited	article	 follows	 the	same	conditions	

and	procedures.	The	renewal	application	must	be	submitted	at	least	three	months	before	the	
license	expiry	date.	The	license	validity	will	be	suspended	by	an	APC	decision	for	a	period	it	
determines	if	any	condition	stipulated	in	this	decree	is	violated.	If	this	period	elapsed	without	
rectifying	the	violation,	the	license	is	revoked	and	should	not	be	restored	unless	new	licensing	
procedures	are	undertaken.

مادة )32(:  
عند ترخي�ص اأو جتديد ترخي�ص م�ضنع بغر�ص تخليق اأو جتهيز اأو اإعاده تعبئة مبيدات الآفات الزراعية امل�ضجلة 
فى  م�ضر يتم الحتفاظ ب�ضجل مرقم وخمتوم بخامت مديرية الزراعة التابع لها امل�ضنع ملدة اأربع �ضنوات لتتبع حركة 
ه���ذه املبيدات كما يجب تقدمي هذا ال�ض���جل مل�ض���ئويل الرقاب���ة باملعمل املركزي للمبيدات عند الطل���ب، وتوافى اللجنة 

باأي جتاوزات فى  هذا ال�ضاأن.
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Article (32):
Upon	 licensing	 or	 renewing	 the	 license	 of	 a	 factory	 for	 the	 purpose	 of	 synthesizing,	

formulating	or	repacking	registered	agricultural	pesticides	in	Egypt,	the	factory	must	keep	
a	 registry	 numbered	 and	 stamped	 by	 the	 DA	 in	 which	 the	 factory	 is	 located	 within	 its	
authority	for	four	years	to	trace	the	movement	of	these	pesticides.	This	registry	must	be	
made	available	to	CAPL	inspection	team	upon	its	demand.	APC	must	be	informed	about	
any	violation	in	this	regard.

مادة )33(:  
يتم التخزين اأو الجتار فى  مبيدات الآفات الزراعية »امل�ضجلة« فى  حمال اأو خمازن معدة لهذا الغر�ص وم�ضتوفاه 
ل�س���روط الرتخي�ص طبقا لأحكام القانون رقم 453 ل�ض���نة 1954 فى  �ض���اأن املحال ال�ضناعية والتجارية املقلقة للراحة، 
وُي�س���رتط فى  املدير امل�س���ئول اأن يكون ع�س���واً بنقابة املهن الزراعية وحا�س���ًل على �س���هادة معتمدة من جلنة مبيدات 

الآفات الزراعية )بعد اجتيازه الربامج التدريبية املقررة(، على اأن يتم جتديد هذه ال�ضهادة كل اأربع �ضنوات.

Article (33):
Registered	agricultural	pesticides	should	be	stored	in	storehouses	or	traded	in	retail	shops	

designed	for	these	purposes,	provided	that	they	fulfill	the	licensing	provisions	of	Law	No.	453	
of	1954	concerning	the	industrial	and	commercial	shops	disturbing	neighborhood	comfort.	The	
manager	in-charge	must	be	a	member	of	the	Agricultural	Profession	Syndicate.	He	also	should	
obtain	a	certificate	approved	by	APC	attesting	 to	his	successful	completion	of	 the	 required	
training	courses.	This	certificate	must	be	renewed	every	four	years.

مادة )34(:  
يقدم طلب ترخي�ص املحل اأو املخزن اإلى مديرية الزراعة التابع لها م�ضحوباً باملوافقات وامل�ضتندات والنماذج 
الت���ي حتدده���ا اللجن���ة، وتتول���ى مديرية الزراعة اإ�ض���دار ترخي�ص ي�ض���ري ملدة اأربع �ض���نوات من تاريخ �ض���دوره، 
ويجدد الرتخي�ص بذات ال�سروط والإجراءات، على اأن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الرتخي�ص بثلثة 
اأ�ض���هر عل���ى الأق���ل، وتق���وم مديري���ة الزراعة مبوافاة اللجن���ة مبوافقتها اأو ع���دم موافقتها عل���ى الرتخي�ص، مع 
تو�ض���يح الأ�ض���باب فى  حالة عدم املوافقة، على اأن حتتفظ املديرية ب�ض���جل خا�ص للمحال واملخازن املرخ�ص لها 

فى  دائرة اخت�ضا�ضها.

Article (34):
Application	for	licensing	pesticide	shops	or	storehouses	must	be	submitted	to	the	concerned	

DA.	 The	 application	 must	 be	 enclosed	 with	 approvals,	 documents	 and	 forms	 issued	 as	
determined	by	APC.	The	DA	issues	a	license	valid	for	four	years	as	of	the	date	of	issuance.	The	
license	is	renewed	when	satisfying	the	same	conditions	and	following	the	same	procedures.	
The	DA	should	inform	APC	with	its	approval	or	disapproval	regarding	the	issuing	of	the	license.	
In	case	of	disapproval,	the	reasons	for	disapproval	must	be	stated	clearly.	The	DA	should	keep	
a	special	registry	for	shops	and	storehouses	located	within	the	circle	of	its	authority.

مادة )35(:  
عند طلب اإجراء اأي تعديل فى املحل اأو املخزن املرخ�ص له بالجتار اأو تخزين مبيدات الآفات الزراعية، يتقدم 
�ض���احب ال�ض���اأن بطلب اإلى مديرية الزراعة املخت�ض���ة للقيام باإجراء املعاينة الالزمة، وفى حالة موافقة املديرية 
عل���ى التعدي���ل املطل���وب، يتم التاأ�ض���ري فى اأ�ض���ل الرتخي�ص وفى ال�ض���جل اخلا�ص بقيد املح���ال اأو املخازن املرخ�ص 
لها، وُيوقف الرتخي�ص ملدة عام اإذا مت اإجراء اأي تعديل دون احل�ض���ول على موافقة م�ض���بقة من مديرية الزراعة 
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املخت�ضة، وفى  جميع الأحوال تقوم مديرية الزراعة مبوافاة املعمل املركزي للمبيدات مبا مت اتخاذه من اإجراءات 
فى  هذا ال�ضاأن.

Article (35):
Upon	adding	any	physical	changes	to	accredited	agricultural	pesticide	shops	or	storehouses,	

the	 owner	 concerned	 should	 submit	 an	 application	 to	 the	 DA	 to	 carry	 out	 the	 necessary	
inspection	of	the	place.	In	case	the	change	is	approved	by	the	DA,	the	approval	is	included	
into	the	original	license	and	into	the	DA	registry	of	the	shops	or	storehouses	that	have	been	
changed.	If	the	change	has	been	made	without	prior	approval	of	the	DA,	the	license	will	be	
suspended	for	one	year.	In	all	cases,	the	DA	is	to	inform	CAPL	with	whatever	action	taken	in	
this	regard.

مادة )36(:  
عل���ى كل م���ن يرخ����ص له بالجتار فى  مبيدات الآفات الزراعية اأن يحتفظ ب�ض���جل مرق���م وخمتوم بخامت مديرية 
الزراعة التابع لها ملدة اأربع �ض���نوات ت�ض���بق تاريخ اآخر قيد لتتبع حركة املبيدات، كما يجب تقدمي هذا ال�ض���جل مل�ضئويل 

الرقابة باملعمل املركزي للمبيدات عند الطلب، وتوافى اللجنة باأي جتاوزات فى  هذا ال�ضاأن.

Article (36):
Whoever	is	licensed	to	trade	in	agricultural	pesticides	must	keep	a	registry	numbered	and	

stamped	by	the	concerned	DA	for	a	period	of	four	years	preceding	the	date	of	last	entry	so	
as	to	trace	the	movement	of	these	pesticides.	This	registry	must	be	made	available	to	CAPL	
inspection	team	upon	its	demand.	APC	must	be	informed	with	any	violations	in	this	regard.

مادة )37(:  
ل يجوز بيع املبيدات امل�ضجلة »مقيدة ال�ضتخدام« اإل مبوجب ت�ضريح ر�ضمي معتمد من مديرية الزراعة املخت�ضة، 

ويت�ضمن هذا الت�ضريح ما يلي:
ا�ضم املبيد املو�ضى به ورقم ت�ضجيله وكميته  -1

نوع املح�ضول وامل�ضاحة املطلوب معاملتها  -2
ا�ضم الآفة اأو الآفات امل�ضتهدفة، ومعدلت ا�ضتخدام املبيد  -3

وف���ى  جمي���ع الأحوال يجب اأن يعطي التاجر للم�ض���رتي فاتورة يبني فيها اإ�ض���م املبيد وكميته و�ض���ورة امل�ضتح�ض���ر 
ون�ضبة املادة الفعالة، مع ت�ضجيل رقم وتاريخ املوافقة املن�ضو�ص عليهما فى  هذه املادة، وعلى التاجر اأن يحتفظ ب�ضور 
فوات���ري البيع، و�ض���ور �ض���هادات التحليل ال�ض���ادرة عن املعمل املرك���زي للمبيدات، وموافقات مديرية الزراعة املخت�ض���ة 

على بيع املبيدات امل�ضجلة »مقيدة ال�ضتخدام« ملدة اأربع �ضنوات اعتباراً من تاريخ ت�ضريح مديرية الزراعة املخت�ضة.

Article (37):
It	is	not	allowed	to	sell	restricted	use	pesticides	(RUP)	without	an	official	permit	issued	by	

the	DA.	The	permit	should	include:
a)	Recommended	pesticide	trade	name,	registration	number	and	quantity.
b)	Type	of	crop	and	the	area	to	be	treated.
c)	Name	of	target	pest,	and	pesticide	application	rate.
In	all	cases	the	trader	must	provide	the	buyer	with	an	invoice	including	the	trade	name	of	

the	pesticide,	 its	quantity,	 type	of	formulation,	percentage	of	active	ingredient,	 together	with	
the	number	and	date	of	the	approval	stipulated	in	this	article.	The	trader	has	to	keep	copies	of	
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the	invoice	of	the	sold	pesticides,	and	copies	of	the	analysis	certificates	issued	by	CAPL,	and	
the	approvals	of	the	DA	regarding	the	sale	of	registered	RUP	for	four	years	from	DA	permit.

مادة )38(:  
يتولى كٌل من املعمل املركزي لتحليل متبقيات املبيدات والعنا�ض���ر الثقيلة فى  الأغذية واملعمل املركزي للمبيدات 
ر�ضد متبقيات املبيدات فى  املنتجات الزراعية بالأ�ضواق املحلية، وتوافى جلنة مبيدات الآفات الزراعية بتقارير دورية 
ملراجعة م�ض���توى متبقيات املبيدات حتت الظروف املحلية، على اأن تتولى اللجنة و�ض���ع اخلطة ال�ض���نوية لر�ض���د وتتبع 

متبقيات املبيدات فى  املنتجات الزراعية بالأ�ضواق املحلية.

Article (38):
Both	 Central	 Laboratory	 of	 Residue	Analysis	 of	 Pesticides	 and	 Heavy	 Metals	 in	 Food	

[QCAP]	and	CAPL	are	to	monitor	pesticide	residues	in	the	agricultural	commodities	in	 local	
markets.	Results	of	such	monitoring	are	to	be	reported	to	APC	for	checking	the	residue	levels	
of	the	pesticides	used,	and	for	planning	more	comprehensive	pesticide	residue	programs	in	
the	future.

مادة )39(:  
يقوم م�ض���ئول الرقابة على املبيدات مبفرده، اأو بالإ�ض���رتاك مع مندوب اإحدى اجلهات احلكومية املخت�ض���ة والذي 
يتمتع ب�ض���فة ال�ض���بطية الق�ض���ائية، بالرقابة واملتابعة والتفتي�ص على حمال وخمازن وم�ضانع تخليق وجتهيز واإعادة 
تعبئ���ة مبي���دات الآفات الزراعية للتحقق من ا�س���تيفائها ل�س���روط الرتخي�ص ووجود امل�س���تندات ال���وارد ذكرها فى  هذا 
الق���رار واأي م�ض���تندات اإ�ض���افية تقرره���ا جلنة مبي���دات الآفات الزراعية، عل���ى اأن توافى اللجنة تباع���اً بتقارير الرقابة 

واملتابعة والتفتي�ص لتخاذ الإجراءات املنا�ضبة.

Article (39):
Pesticide	 shops,	 storehouses,	 and	 factories	 synthesizing,	 manufacturing	 and	 repacking	

agricultural	pesticides	are	checked	periodically	by	CAPL	inspection	officials,	alone	or	 jointly	
with	a	representative	from	another	governmental	entity	having	the	authority	of	judicial	search	
and	putting	insecticides	on	hold	when	necessary.	The	checking	is	meant	to	verify	the	fulfillment	
of	the	licensing	requirements	stipulated	in	this	decree	and	any	additional	documents	required	
by	APC.	The	inspection	reports	must	be	timely	provided	to	APC	to	take	the	necessary	action	
required.

مادة )40(:  
يحق مل�ض���ئول الرقابة على املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات اأخذ عينات من املبيدات امل�ض���تبه فيها »بدون مقابل« 
والتحفظ عليها مبوجب حم�ضر »ا�ضتباه واثبات حالة وحتفظ« ويوقع على املح�ضر كل من م�ضئول الرقابة و�ضاحب 
ال�ض���اأن وُتخ���زن الكمي���ات التي مت التحفظ عليها ف���ى اأماكنها اأو ُتنقل اإلى مديرية الزراعة املخت�ض���ة، وُتر�ض���ل العينات 
املحرزة مع حم�ض���ر التحفظ اإلى املعمل املركزي للمبيدات للقيام بتحليلها والتاأكد من مدى �ض���الحيتها ومطابقتها 
للموا�ض���فات الت���ى �ُض���جلت عليه���ا، ول يت���م الت�ض���رف ف���ى الكمي���ات الت���ى مت التحفظ عليه���ا اإل بعد ثبوت ال�ض���الحية 
واملطابقة بناء على �ض���هادة التحليل ال�ض���ادرة من املعمل، وفى حالة عدم املطابقة يتم اإخطار �ض���احب ال�ض���اأن بالنتيجة 
ف���ى  خطاب مو�ض���ى عليه بعلم الو�ض���ول، وي�ض���تمر التحفظ م���ع اتخاذ كافة الإج���راءات القانونية �ض���د املخالف، وفى  
جميع احلالت توافى جلنة مبيدات الآفات الزراعية بن�ض���خة من حم�ض���ر ال�ض���تباه واإثبات احلالة والتحفظ وتقرير 

ل عن كافة التبعات والإجراءات للنظر فى  مدى اعتمادها. مف�ضَّ
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Article (40):
CAPL’s	 pesticide	 inspectors	 are	 entitled	 to	 take	 samples	 of	 suspected	 pesticides	 free	 of	

charge.	Based	on	a	suspect	report,	the	suspected	pesticides	are	put	on	hold.	The	report	is	to	
be	signed	by	the	inspector	and	the	person	concerned.	Pesticides	on	hold	would	either	be	stored	
at	the	same	place	or	in	the	stores	of	the	DA.	Samples	from	the	suspected	pesticides	with	the	
suspect	 report	will	 be	 sent	 to	CAPL	 for	analysis	 to	ascertain	 compliance	with	APC	 technical	
specifications.	 Upon	 proven	 compliance	with	APC	 specifications	 for	 the	 product,	 the	 person	
concerned	will	receive	an	analysis	certificate	from	CAPL	confirming	compliance	with	standard	
specifications,	and	the	hold	is	lifted.	If	the	analysis	proved	otherwise,	the	person	concerned	will	
be	notified	by	a	registered	letter	with	a	return	receipt.	Suspected	pesticides	will	be	kept	on	hold	
and	legal	actions	will	be	taken	against	the	violator.	APC	must	receive	a	copy	of	the	suspect	report	
together	with	a	detailed	report	on	the	related	consequences	to	consider	their	endorsement.	

مادة )41(:  
ميك���ن للجن���ة مبيدات الآف���ات الزراعية املوافقة على متديد فرتة �س���لحية اأي مبيد ملدة ع���ام قابل للتجديد بناًء 
على طلب يقدمه �س���احب ال�س���اأن اإلى اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه ب�س���رط �س���ريان اإحدى تو�سيات املبيد وبعد حتقق 
املعم���ل املرك���زي للمبيدات من مطابقة الكميات املطلوب متديد �ض���الحيتها للموا�ض���فات الطبيعي���ة والكيميائية التي 
مت ت�ض���جيل املبيد عليها، وفى  حالة املطابقة تقوم اللجنة مبد ال�ض���الحية ملدة عام �ض���واء بو�ض���ع مل�ض���ق على العبوات 
القدمية حتت اإ�س���راف وم�س���ئولية املعمل املركزي للمبيدات اأو اإعادة التعبئة فى  عبوات جديدة ح�س���ب طلب �س���احب 
ال�ضاأن، على اأن ُيكلَّف املعمل املركزي للمبيدات بتحليل عينات من حمتوى العبوات التي مت متديد �ضالحيتها والتاأكد 

من جودة هذه العبوات قبل ال�ضماح بتداولها.

Article (41):
APC	may	approve	extending	the	validity	of	pesticides	for	a	period	of	one	year	renewable	

based	 on	 an	 application	 submitted	 by	 the	 applicant	 to	 the	 APC	 Rapporteur,	 or	 whoever	
authorized	to	act	on	his	behalf	provided	that	one	of	 its	recommendations	is	 in	force.	In	that	
case,	the	CAPL	analyses	the	pesticide	in	question	and	sees	whether	it	is	in	compliance	with	
the	 standard	 specifications	 upon	which	 it	 has	 been	 originally	 registered	 or	 not.	 In	 case	 of	
compliance	with	the	standard	specifications,	APC	extends	the	validity	of	the	pesticide	for	one	
more	year.	This	is	undertaken	by	either	placing	stickers	on	the	old	packages,	or	by	repacking	
in	new	packages	according	 to	 the	request	of	 the	person	concerned.	These	procedures	are	
carried	out	under	the	supervision	of	the	CAPL.	The	CAPL	is	responsible	for	analyzing	samples	
from	the	new	packages	and	tests	quality	before	being	released	for	handling.

مادة )42(:  
تق���وم جلن���ة مبيدات الآف���ات الزراعية بتكليف املعم���ل املركزي للمبي���دات بتحليل مبيدات الآف���ات الزراعية بغر�ص 
التجريب اأو الت�ض���جيل اأو الإفراج من اجلمارك اأو ال�ض���ماح بالتداول اأو الت�ض���دير اأو متديد فرتة ال�ضالحية بعد �ضداد 
التكاليف املقررة، وفى  حالت الإ�ضتباه ُتعفى العينات التي يتم حتليلها من هذه التكاليف، ويتم التحليل وفقاً لطرق 

قيا�سية معتمدة لدى اللجنة، كما ميكن ال�ستعانة بطرق التحليل املدونة مبلف ت�سجيل املبيد.
يتم التحليل على ثالث مكررات للعينة الواحدة وتدون نتائج هذه املكررات منفردة فى  �ض���هادة التحليل التي يتم 
اإ�ض���دارها على اأن يكون املتو�ض���ط احل�ض���ابي للمكررات هو املحدد لنتيجة التحليل، وب�ضرف النظر عن نتيجة التحليل 
يت���م اإ�ض���دار �ض���هادة التحليل من ثالث ن�ض���خ يحتف���ظ املعمل املركزي للمبي���دات باإحداها وُتقدم الثانية للجنة وُت�ض���لم 

الثالثة ل�ضاحب ال�ضاأن اأو ُتر�َضل له فى  خطاب مو�ضى عليه بعلم الو�ضول.
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Article (42):
APC	designates	CAPL	to	analyze	agricultural	pesticides	for	the	purpose	of:	experimentation,	

registration,	custom	clearance,	handling,	exportation	or	extending	their	validity	after	payment	
of	 the	 set	 expenses.	 In	 case	of	 suspecting	 the	 identity	 of	 pesticides,	 their	 samples	will	 be	
exempted	from	such	expenses.	The	analysis	will	be	conducted	in	accordance	with	standardized	
methods	approved	by	APC.	Analytical	methods	stated	in	the	pesticide›s	dossier	may	also	be	
applied.	The	analysis	is	to	be	conducted	on	three	replicates	from	each	individual	sample.	The	
results	of	these	replicates	will	be	stated	individually	in	the	analysis	certificate,	provided	that	the	
average	thereof	determines	the	final	analytical	result.	Regardless	of	 the	result,	 the	analysis	
certificate	should	be	issued	in	triplicate:	CAPL	keeps	one,	APC	receives	the	second	and	the	
concerned	party	would	receive	copy	or	should	receive	it	by	means	of	a	registered	letter	with	a	
return	receipt.

مادة )43(:  
فى  حالة عدم اإمكانية اإجراء كل اأو بع�ص التحاليل باملعمل املركزي للمبيدات ميكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية 

الأخذ ب�ضهادات حتليل �ضادرة من معامل مرجعية معتمدة وموثقة ببلد املن�ضاأ.

Article (43):
In	case	the	service	of	analysis	in	CAPL	is	unavailable	or	partially	available,	APC	may	accept	

analysis	 certificates	 issued	 by	 other	 accredited	 reference	 laboratories	 authenticated	 in	 the	
country	of	origin.

مادة )44(:  
يق���وم م�ض���ئول الرقاب���ة على املبي���دات باملعمل املركزي للمبيدات ب�ض���حب عين���ات، بواقع عينة واحدة ل���كل 25 طناً–

اأواأقل–م���ن كل ت�س���غيلة اأو ل���وط من ر�س���ائل املبيدات امل�س���توردة، اأو املبيدات اخلام امل�س���نعة اأو املجه���زة اأو املعاد تعبئتها 
حملياً اأو املعاد ت�ض���ديرها، اأو املبيدات املطلوب متديد فرتة �ض���الحيتها. ُيحرر م�ض���ئول الرقابة على املبيدات حم�ضراً 
م���ن ث���الث ن�ض���خ ين�ص على اأخ�ذ خم�ض���ة عينات متماثلة ومتطابق���ة لإجراء التحاليل املطلوبة وذلك لكل ت�ض���غيلة من 
املبيد حتت الفح�ص. حترز هذه العينات بال�ض���مع املدعوم بخامت م�ض���ئول الرقابة، وخامت �ض���احب ال�ض���اأن اأو خامت من 
ينوب عنه، وتقدم ن�ض���خة من املح�ض���ر اإلى جلنة مبيدات الآفات الزراعية، والأخرى ل�ض���احب ال�ض���اأن، ويحتفظ املعمل 
املرك���زي للمبي���دات بالن�ض���خة الثالثة. يقوم املعم���ل باإجراء التحاليل املطلوبة على واح���دة اأو اأكرث من العينات الثالث 
املحفوظ���ة لديه ويحتفظ �ض���احب ال�ض���اأن بالعينتني الرابعة واخلام�ض���ة، وفى  حالة حتقق املعم���ل من مطابقة العينة 
للموا�ضفات الفنية املُ�ضجل عليها املبيد، ت�ضدر جلنة مبيدات الآفات الزراعية ترخي�ضاً بالإفراج اجلمركي عن ر�ضائل 
املبيدات امل�ضتوردة اأو ت�ضريح بالتداول للمبيدات املجهزة اأو املعاد تعبئتها حملياً بتوقيع اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه.

Article (44):
Inspectors	of	CAPL	draw	representative	pesticide	samples	at	 the	rate	of	one	sample	 for	

each	25	 tons	or	maybe	 less	 than	 that.	The	samples	 should	adequately	 represent	 each	 lot	
or	batch	from	the	imported	pesticide	shipments.	Samples	are	also	taken	from	technical	and	
formulated	pesticides,	repacked	pesticides,	re-exportation	and	from	pesticides	for	which	the	
extension	of	their	validity	is	required.	The	inspectors	prepare	a	report	in	three	copies,	stating	
that	 five	 identical	 samples	 have	 been	 drawn	 from	 each	 batch	 for	 the	 necessary	 analysis	
required.	The	samples	are	secured	with	wax	co-marked	with	 the	seal	of	 the	 inspector	and	
those	of	the	concerned	person	or	his	authorized	representative.	A	copy	of	the	report	is	sent	
to	APC,	the	second	to	the	concerned	person,	and	the	third	to	be	kept	by	CAPL.	The	CAPL	
conducts	the	required	analysis	on	one	or	more	sample	from	the	three	preserved	samples	while	



20

وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

the	concerned	person	keeps	the	remaining	two	samples.	In	case	of	verifying	conformity	of	the	
sample	to	the	technical	standard	specifications	upon	which	the	pesticide	has	been	originally	
registered,	APC	issues	a	permit	signed	by	APC	Rapporteur	or	whoever	is	authorized	to	act	on	
his	behalf	to	clear	the	imported	pesticide	shipments	from	the	customs	or	issuing	a	permit	for	
handling	formulated	or	locally	repacked	pesticides.

مادة )45(:  
فى  حالة عدم مطابقة العينة للموا�ض���فات الفنية امل�ض���جل عليها املبيد يحق ل�ض���احب ال�ض���اأن اأن يتظلم من نتيجة 
التحليل خالل مدة ل تتجاوز �ض���هراً من تاريخ اإخطاره بالنتيجة واإل اعتربت نتيجة التحليل نهائية، ويقدم �ض���احب 

ال�ضاأن التظلم اإلى املعمل املركزي للمبيدات مرفقاً به ما يلي:
�ضورة من �ضهادة التحليل املبلغة اإليه  -1

العينتني املحفوظتني لديه  -2
الإي�ضال الدال على اأداء ر�ضم التظلم  -3

الإي�ضال الدال على �ضداد تكاليف اإعاده التحليل  -4
يت����م اإع����ادة التحلي����ل باملعم����ل املرك����زي للمبي����دات مبعرف����ة جلن����ة فنية م�ض����كلة من غ����ري الذين ا�ض����رتكوا فى  
اإج����راء التحلي����ل الأول وبح�ض����ور املتظل����م اأو من ينوب عنه بتفوي�ص ر�ض����مي بعد اإخط����اره باملوعد املحدد بخطاب 
مو�ضى عليه بعلم الو�ضول. يتم اإعادة التحليل على اإحدى العينتني املحفوظتني لدى �ضاحب ال�ضاأن وذلك بعد 
مطابقته����ا للعين����ة املحفوظ����ة لدى املعمل املركزي للمبيدات، ويحرر حم�ض����ر مطابقة يوقع عليه مندوبي ق�ض����م 
التحليل والرقابة واملتظلم اأو من ينوب عنه قبل اإجراء اإعادة التحليل، وتعترب نتيجة التحليل فى  احلالة الثانية 
نهائي����ة اإل اإذا ثب����ت ل����دى جلن����ة مبي����دات الآف����ات الزراعية وج����ود خمالفة �ض����ريحة لأي من الإجراءات اخلا�ض����ة 

بتنفيذ مواد هذا القرار.

Article (45):
If	 the	 sample	 is	 not	 conforming	 to	 the	 technical	 standard	 specifications	 upon	which	 the	

pesticide	has	been	originally	registered,	the	concerned	person	is	entitled	to	appeal	against	the	
result	of	analysis	within	a	period	not	exceeding	one	month	as	of	the	date	of	his	notification;	
otherwise	this	result	will	be	considered	final.	The	concerned	person	must	submit	his	appeal	to	
CAPL	along	with	the	following:

a.	A	copy	of	the	analysis	certificate	commutated	to	him;
b.	The	two	samples	that	were	kept	with	him;
c.	A	receipt	indicating	the	payment	of	the	appeal	fee;	and	
d.	A	receipt	indicating	the	payment	of	the	re-analysis	cost.
Re-analysis	should	be	conducted	in	CAPL	by	a	technical	committee	not	including	any	

of	the	persons	who	conducted	the	first	analysis	and	in	the	presence	of	the	appellant,	or	
whoever	acts	on	his	behalf	by	a	power	of	attorney,	having	been	notified	of	the	set	date	
and	time	via	a	certified	letter	with	a	return	receipt.	Re-analysis	will	be	conducted	on	one	
of	 the	two	samples	that	were	formerly	kept	by	the	concerned	person	after	ascertaining	
their	conformity	to	the	preserved	sample(s)	kept	with	CAPL.	A	sample	conformity	report	
is	 prepared	 and	 co-signed	 by	 two	 representatives	 from	 the	 analysis	 and	 inspection	
departments,	and	the	appellant	or	his	representative,	before	conducting	the	analysis.	The	
re-analysis	results	will	be	considered	final,	unless	it	becomes	evident	to	APC	that	there	
has	been	a	clear	violation	of	any	procedure	relating	to	the	implementation	of	the	provisions	
of	this	decree.
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مادة )46(:  
ُتنقل مبيدات الآفات الزراعية فى  �ضيارات مطابقة للموا�ضفات والإ�ضرتاطات الفنية والبيئية الالزمة لنقل املواد 
اخلطرة املن�ضو�ص عليها فى  الالئحة التنفيذية لقانون البيئة 4 ل�ضنة 1994، مع وجود امل�ضتندات املعتمدة الدالة على 
ال�ض���راء واجلهات املنقول منها واإليها، و�ض���ور �ض���هادات حتليل املبيدات ال�ض���ادرة عن املعمل املركزي للمبيدات، ويجوز 

اإجراء التفتي�ص واأخذ عينات من املبيدات املنقولة مع التحفظ على هذه املبيدات فى  حالت الإ�ضتباه.

Article (46):
Agricultural	pesticides	must	be	transported	in	vehicles	meeting	the	standards	and	technical	

conditions	for	the	transportation	of	hazardous	materials	stipulated	in	the	executive	bylaw	of	
the	 law	 of	 the	 environment	No.	 4	 of	 1994,	 along	with	 the	 documents	 indicating	 purchase,	
the	vehicle	points	of	boarding	and	destination,	and	copies	of	the	analysis	certificates	issued	
by	CAPL.	 Inspection	and	sample	withdrawal	may	be	undertaken,	and	 in	case	of	suspicion,	
transported	pesticides	are	put	on	hold.

مادة )47(:  
يلت���زم امل�ض���تورد اأو املنت���ج املحل���ي ملبيدات الآفات الزراعية بالتخل����ص الكامل والآمن اأو اإعادة ت�ض���دير املبيدات التي 

ا�ضتنفذت مدة �ضالحيتها، وذلك حتت اإ�ضراف اجلهات املخت�ضة.

Article (47):
The	importer	and	the	local	producer	must	safely	dispose	of	agricultural	pesticides	and	their	

leftover.	 This	 could	 also	 be	 done	 by	 re-exporting	 expired	 agricultural	 pesticides	 under	 the	
supervision	of	the	authorities	in	charge.

مادة )48(:  
فى  حالة الإجتار غري امل�ضروع فى  مبيدات الآفات الزراعية، اأو فى  حالة الإخالل بال�ضوابط واملعايري التي ُتقرها 
جلن���ة مبي���دات الآف���ات الزراعي���ة اأو التالعب فى  امل�ض���تندات التي ت�ض���درها اللجنة اأو تقدمي م�ض���تندات اأو بيانات غري 
�ضحيحة، ُيجازى املخالف بالعقوبة التي تتنا�ضب مع حجم واآثار املخالفة ومدى تكرار حدوثها، مع عدم الإخالل باأية 

عقوبات اأ�ضد ترد فى  القوانني املنظمة فى  هذا ال�ضاأن.

Article (48):
In	case	of	illegal	trading	in	agricultural	pesticides,	or	violating	the	rules	and	criteria	set	

by	APC,	or	 fudging	with	 the	documents	 issued	by	APC,	or	submitting	 false	documents	
and	 data,	 a	 penalty	 against	 the	 offender	 will	 be	 undertaken.	 This	 penalty	 should	 be	
proportionate	to	the	magnitude	and	consequences	of	the	contravention	and	the	frequency	
of	 its	 recurrence,	 without	 overruling	 any	more	 accentuated	 penalties	 stipulated	 in	 the	
respective	regulating	laws.

مادة )49(:  
ل ُي�ض���مح ل�ض���احب ال�ض���اأن اأو اأية جهة اأخرى ن�ض���ر اأى معلومات عن مبيدات الآفات الزراعية فى �ض���ورة اإعالن اأو 
مل�ض���ق اأو مطوية اأو ن�ض���رة دعائية اأو اإر�ض���ادية اأو اأي و�ض���يلة اإعالنية اأخرى اإل بعد اعتمادها من اأمني جلنة مبيدات 
الآفات الزراعية اأو من ينوب عنه، وعلى اجلهات التي تقوم بالن�ضر التحقق من اعتماد اللجنة للمعلومات املراد ن�ضرها، 
وُيعاق���ب كل م���ن يخال���ف اأحكام هذه املادة بالعقوبات التي تتنا�ض���ب مع حجم واآثار املخالف���ة ومدى تكرار حدوثها، مع 

عدم الإخالل باأية عقوبات اأ�ضد ترد فى  القوانني املنظمة فى  هذا ال�ضاأن.
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Article (49):
The	 concerned	 person	 or	 any	 other	 entity	 is	 not	 allowed	 to	 publish	 information	 about	

agricultural	 pesticides	 in	 the	 form	 of	 advertisement,	 poster,	 pamphlet	 or	 newsletter	 or	 any	
other	means	of	advertising	unless	approved	by	the	APC	Rapporteur	or	whoever	is	authorized	
to	act	on	his	behalf.	The	publishing	agencies	are	required	to	seek	APC	approval	of	the	would-
be	published	information.	Violators	of	the	provisions	of	this	article	will	be	subjected	to	penalties	
proportionate	to	the	magnitude,	consequences	and	recurrence	of	the	contravention,	without	
overruling	any	more	accentuated	penalties	stipulated	in	the	respective	regulating	laws.

مادة )50(:  
يتم العمل بالنماذج التي ُت�ضدرها جلنة مبيدات الآفات الزراعية لتوثيق خطوات ومراحل تنفيذ مواد هذا القرار، 

وتلك التى مُتكن اللجنة من تنظيم وتي�ضري اأعمالها.

Article (50):
The	forms	issued	by	APC	are	meant	to	put	the	provision	of	the	present	decree	into	execution,	

and	thus	enabling	APC	to	manage	and	facilitate	its	duty.

مادة )51(:  
يتولى رئي�ص جلنة مبيدات الآفات الزراعية اإدارة كافة ال�ضئون التنظيمية والإ�ضرافية والفنية واملالية لأعمال اللجنة.

Article (51):
The	 APC	 Chairman,	 assumes	 the	 responsibility	 of	 managing	 all	 the	 organizational,	

supervisory,	technical	and	financial	affairs	of	APC.

مادة )52(:  
ُيلغى القرار الوزاري رقم 1018 ل�ضنة 2013امل�ضار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار اأو يتعار�ص مع اأحكامه.

Article (52):
The	Ministerial	Decree	No.	1018	of	2013	referred	to	in	the	preamble	of	this	decree	is	hereby	

rescinded,	and	so	are	all	the	provisions	that	are	different	or	contradictive	with	the	provisions	of	
the	present	decree.

مادة )53(:  
ين�ضر هذا القرار فى  الوقائع امل�ضرية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ضره.

Article (53):
The	said	ministerial	decree	shall	be	published	in	the	official	gazette	and	be	enforced	since	then.

The	Egyptian	Agricultural	Law	53/1966	assigns	the	Agricultural	Pesticide	Committee	(APC)	
the	sole	authority	of	regulating	agricultural	pesticides	in	Egypt.		Since	its	formation,	APC	has	
identified	its	mission,	vision	and	core	values.

APC	Mission:	“To	assure	that	when	agricultural	pesticides	are	necessarily	needed,	they	are	
regulated	by	the	policies,	procedures	and	practices	that	ensure	their	efficacy	against	 target	
pests	as	well	as	their	safety	to	public	health	and	the	environment.”	
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APC	 Vision:	 “To	 become	 one	 of	 the	 most	 reputable	 and	 leading	 pesticide	 regulatory	
authorities	in	the	world.”

APC	Core	Values:	“Ethical	responsibility;	commitment	to	excellence;	collaborative	innovation;	
transparency	and	globalization.”	 	These,	as	well	as	other	related	values,	are	translated	into	
day-to-day	policies,	procedures	and	practices.		I	here	mention	a	few	of	these	three	P’s:

•	 APC	acts	with	integrity	and	in	accordance	to	the	national	and	international	laws.
•	 APC	seeks	partnerships	with	top	international	pesticide	regulatory	agencies.
•	 APC	respects	and	implements	international	pesticide	regulatory	agreements.
•	 APC	registers	pesticides	that	are	internationally	accepted	to	be	safe	to	humans	and	the	

environment.
•	 APC	members	contribute	unanimously	 to	 the	 innovative	spirit	of	 continuous	 improve-

ment.
•	 APC	proactively	develops	value-engineered	solutions	to	pesticide-regulatory	problems.
•	 APC	is	flexible,	open	to	criticism,	and	ready	to	change	whenever	appropriate.
•	 APC	communicates	respectfully	with	stakeholders,	and	strives	to	exceed	their	expecta-

tions.
•	 APC	is	intolerant	to	mediocrity	and	complacency.
•	 APC	is	indisputably	concerned	with	human	health	and	environmental	safety.

http://www.apc.gov.eg  info@apc.gov.eg
التعليمات التنفيذية للقرار الوزاري 974 ل�صنة 2017

الغر����ص م���ن ه���ذه التعليم���ات ه���و بي���ان التفا�ض���يل واخلطوات والإج���راءات الالزم���ة لتنفيذ اأح���كام القرار  	•
ال���وزاري رق���م 974 ل�ض���نة 2017، وعلي���ه فهذه التعليم���ات وما يرتتب عليها م���ن قرارات للجنة مبي���دات الآفات 

الزراعية نافذة وملزمة لأ�ضحاب ال�ضاأن واجلهات املعنية فى  وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضي.
ل تعت���رب ه���ذه التعليم���ات بدي���اًل ع���ن الق���رار ال���وزاري رق���م 974 ل�ض���نة 2017، ول يجوز له���ا اأن تخالفه اأو  	•
تعدله، واإذا اأثبتت املمار�ض���ات خمالفة اأحد هذه التعليمات لن�ص اأو حكم لأحد مواد القرار الوزاري تقوم جلنة 

مبيدات الآفات الزراعية باإجراء الت�ضحيح الالزم فى  هذه التعليمات.
ُتراجع جلنة مبيدات الآفات الزراعية مواقف مبيدات الآفات الزراعية امل�ضجلة اأو قيد الت�ضجيل قبل �ضدور  	•
القرار الوزاري رقم 974 ل�ض���نة 2017، وت�ض���ع لها ال�ض���وابط التي من �ض���اأنها توفيق اأو�ض���اعها مبا يتفق واأحكام 

هذا القرار وذلك تنفيذاً حلكم املادة 8 منه.
الزراعية  الآفات  ت�ض���جيل وتداول مبيدات  امل�ض���ئولة عن  الوحيدة  الزراعية هي اجلهة  الآفات  جلنة مبيدات  	•

فى  م�ضر.
الزراعية  الآفات  ُت�ضدرها جلنة مبيدات  التي  بالنماذج  العمل  يتم  الوزاري  القرار  املادة50 من  تنفيذاً حلكم  	•
���ن اللجنة م���ن تنظي���م وت�ض���يري اأعمالها،  لتوثي���ق خط���وات ومراح���ل تنفي���ذ م���واد ه���ذا الق���رار وتل���ك التي مُتكِّ
وتعت���رب ه���ذه النماذج ج���زء ل يتجزاأ من التعليمات التنفيذية، وللجنة - لأ�ض���باب تقدره���ا - تعديل بع�ص هذه 

النماذج عند ال�ضرورة.
اإ�ض���تخدام املبيدات عن طريق ت�ض���جيع الأجيال واملجاميع  تعمل جلنة مبيدات الآفات الزراعية على تر�ض���يد  	•
اجلدي���دة م���ن مبي���دات الآف���ات الزراعي���ة الآمن���ة على ال�ض���حة العام���ة والبيئة وتل���ك التي ت�ض���تخدم مبعدلت 
�ض���غرية وذات اأث���ر باق���ي حم���دود على النبات���ات وفى  الرتبة. كم���ا تعمل اللجنة عل���ى تقييد اإ�ض���تخدام وتداول 
املبي���دات عالي���ة املخاط���ر و�ض���ديدة ال�ض���مية ذات البطاق���ة احلم���راء اأو التي ت���رد عليها مالحظات م���ن الهيئات 

الدولية املعنية.
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تعت���رب ق���رارات جلن���ة مبي���دات الآف���ات الزراعية- وفقاً حلكم امل���ادة )1( من القرار الوزاري رقم 974 ل�ض���نة  	•
2017- ناف���ذة وُملِزم���ة لأ�ض���حاب ال�ض���اأن وكاف���ة اجله���ات ذات العالق���ة )املعاه���د واملعام���ل املركزي���ة املخت�ض���ة 

واجلامعات( من خالل التكليفات والإجراءات وال�ضوابط والتوجيهات ال�ضادرة عن اللجنة.
باإجراء  الزراعية  الآفات  تكليف جلنة مبيدات  بناًء على  واجلامعات  املخت�ضة  املركزية  واملعامل  املعاهد  تقوم  	•
جت���ارب التقيي���م احلي���وي لفعالية مبي���دات الآفات الزراعي���ة طبقاً للربوتوكولت ال�ض���ادرة ع���ن جلنة مبيدات 

الآفات الزراعية وبامليزانية التي حتددها وتتحملها اللجنة.
يق���وم املعم���ل املرك���زي للمبي���دات بن���اًء عل���ى تكليف م���ن اللجنة بتحلي���ل املوا�ض���فات الطبيعي���ة والكيميائية  	•
وال�ض���وائب الرئي�ض���ة امل�ض���احبة- اإن وج���دت- للمبي���دات امل�ض���توردة واملجه���زة حملي���اً واملطل���وب التاأك���د م���ن 
�ض���الحيتها واملع���اد تعبئته���ا اأو اأي عين���ات اأخرى ترى جلنة مبيدات الآفات الزراعية �ض���رورة حتليلها، وتر�ض���ل 

اأ�ضل �ضهادات التحليل اإلى اللجنة اأياً كانت نتيجة التحليل.
للجن���ة مبي���دات الآف���ات الزراعي���ة احل���ق ف���ى  مراقب���ة جميع املمار�ض���ات املعملي���ة والزراعية الت���ي تقوم بها  	•
اجله���ات املكلف���ة م���ن قب���ل اللجنة �ض���واء م���ا يتعل���ق بالتقيي���م احلي���وي لفعالي���ة املبي���دات اأو حتليل املوا�ض���فات 
الطبيعي���ة والكيميائية وال�ض���وائب الرئي�ض���ة امل�ض���احبة للمبيدات- اإن وجدت- كما اأن م���ن حق اللجنة الإطالع 

على اأ�ضل النتائج اخلام)Raw Data( لكافة هذه املمار�ضات.
تق���وم جلن���ة مبي���دات الآف���ات الزراعية مبنح تراخي����ص مزاولة مهنة مطبقي مبيدات الآف���ات الزراعية من  	•
حمل���ة املوؤهالت املتو�ض���طة مبوجب �ض���هادات معتم���دة من اللجنة بعد اجتي���از الربامج التدريبي���ة املقررة، على 

اأن يتم جتديدها كل اأربع �ضنوات.
اأو املجهزة وفقا لقاعدة بيانات املواد الفعالة للمبيدات  ت�ضجل جلنة مبيدات الآفات الزراعية املبيدات اخلام  	•
امل�ض���جلة فى  املفو�ض���ية الأوروبية اأو وكالة حماية البيئة الأمريكية اأو كندا اأو ا�ض���رتاليا اأو اليابان اأو م�ض���ر فى  

حالة املنتجات احليوية ذات الأ�ضول املحلية باعتبارها اجلهات املعتمدة لدى اللجنة حتى الآن.
ُيحَظ���ر اإنت���اج اأو جتهي���ز اأو اإع���ادة تعبئ���ة اأو اإ�ض���ترياد اأو الإجت���ار فى  اأو ت���داول اأو اإ�ض���تخدام مبيدات الآفات  	•

الزراعية فى  �ضورها اخلام اأو املجهزة اإل اإذا كانت م�ضجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية.
اأو قيد الت�ضجيل وتتخذ  ُتراِجع جلنة مبيدات الآفات الزراعية ب�ضفة دورية مواقف املبيدات امل�ضجلة لديها  	•
م���ا ت���راه منا�ض���باً ف���ى  حالة ظه���ور اأي م�ض���تجدات اأو ن�ض���ر اأي تقاري���ر تخت�ص باأم���ان هذه املبيدات على �ض���حة 
الإن�ض���ان والبيئة و�ض���المة املحا�ض���يل واملنتجات الزراعية، وتتخذ اللجنة الرئي�ض���ة قراراتها �ض���واء بالتعليق اأو 

بالإلغاء اأو تقييد الإ�ضتخدام بتو�ضية من جلنة املتابعة واملراجعة الدورية.
اأو من ينوب  الزراعية  الآفات  اأمني جلنة مبيدات  اإلى  اأو خام  اأي مبيد �ضواء م�ضتح�ضر  يقدم طلب ت�ضجيل  	•

عنه طبقاً للنموذجني )2.1( ويرفق بالطلب ما يلي:
امللف التمهيدي للبيانات الفنية  )منوذج 3(  .1

كافة امل�ضتندات املعتمدة املطلوبة وال�ضادرة عن اجلهات امل�ضئولة  .2
ما يثبت �ضداد ر�ضم الت�ضجيل عن كل مادة خام اأو م�ضتح�ضر   .3

يقوم اأمني جلنة مبيدات الآفات الزراعية اأو من ينوب عنه بفح�ص الطلب املقدم لت�ضجيل املبيد وفى  حالة  	•
مطابقته ل�س���روط الت�س���جيل الواردة فى  املادة )6( من القرار الوزاري رقم 974 ل�ض���نة 2017يعر�ص على جلنة 
املتابعة واملراجعة الدورية للتو�ض���ية بالت�ض���جيل، ويعترب تقدمي الطلب من �ضاحب ال�ضاأن مبثابة موافقة على 

اإلتزامه بكافة القواعد وال�ضوابط والإجراءات املنظمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.
اإ�ضم  اأو  كودي  برقم  اأو  فعالة  مادة  ال�ضائع لأي  بالإ�ضم  ت�ضجيله  املراد  املبيد  ت�ضمية  ال�ضاأن عدم  على �ضاحب  	•

م�ضابه اأو مطابق لالإ�ضم التجاري ملبيد اآخر م�ضجل بالفعل.
فى  حالة موافقة جلنة مبيدات الآفات الزراعية على البيانات الفنية للمبيد املطلوب ت�ضجيله يلتزم �ضاحب ال�ضاأن  	•
بتقدمي عينات من املادة الفعالة وال�ضوائب الرئي�ضة- اإن وجدت- التي قد ت�ضاحبها اأو اأي مواد اأخرى تراها اللجنة 

�ضرورية للتحليل من م�ضادر معتمدة اإلى املعمل املركزي للمبيدات ل�ضتخدامها كمواد قيا�ضية مرجعية.
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يلت���زم �ض���احب ال�ض���اأن بتق���دمي عينات املبي���دات الالزمة للتحليل والتجريب والدرا�ض���ات الت���ي توافق عليها  	•
جلنة مبيدات الآفات الزراعية بدون مقابل وبالكميات التي حتددها اللجنة.

يتم الرتخي�ص بالإفراج اجلمركي عن عينات التجريب والتحليل والدرا�ضات املطلوبة بدون قيمة )منوذج5(  	•
بناًء على موافقة معتمدة من اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه.

باملبيد  الفنية اخلا�ضة  املعتمدة والبيانات والدرا�ضات  الكامل للم�ضتندات  امللف  ال�ضاأن بتقدمي  يلتزم �ضاحب  	•
املراد ت�ضجيله طبقاً للنموذج )9( فى  حالة املبيد اخلام والنموذج )10( فى  حالة م�ضتح�ضر املبيد.

تكل����ف جلن����ة مبي����دات الآف����ات الزراعي����ة حمط����ات البح����وث )املعاه����د واملعامل املركزي����ة املخت�ض����ة واجلامعات(  	•
بتجريب املبيدات املطلوب ت�ض����جيلها وذلك ملو�ض����مني زراعيني متماثلني ومتتاليني على اأن يكون املو�ض����م الزراعي 

ب ملو�ضم زراعي واحد. الثاين تو�ضعي للمبيدات التي تتطلب هذا النوع من التجريب، اأما اجلاذبات فُتجرَّ
املخت�ضة  املركزية  واملعامل  باملعاهد  التجريب  مل�ضئويل  ال�ضركات  بالتجريب من  العينات اخلا�ضة  ت�ضليم  يتم  	•
بع���د التاأك���د م���ن �ض���حة البيانات عل���ى العبوات و�ض���داد تكاليف التجري���ب طبقاً للج���دول الزمني ال���ذي اأقرته 

جلنة مبيدات الآفات الزراعية لكل معهد اأو معمل خمت�ص.
ال�ض����ركات لتكاليف التحليل بالتوقيع على  �ض����داد  التاأكد من  اأو معمل بعد  يقوم م�ض����ئول التجريب بكل معهد  	•
العينات اخلا�ض����ة باملبيد �ضواء املخ�ض�ض����ة للتجريب والب�ضمة وال�ضوائب ودرا�ضات ال�ضميه وفرتة ماقبل احل�ضاد 

PHI واإر�ضالهم اإلى املعمل املركزي للمبيدات.
�ض���هر من  اأق�ض���اها  مدة  فى   التجريب  عينات  �ض���هادة حتليل  ا�ض���ل  باإر�ض���ال  للمبيدات  املركزي  املعمل  يقوم  	•
تاري���خ اإ�ض���تالم ه���ذه العين���ات- طبق���اً لق���رار جلن���ة مبي���دات الآف���ات الزراعي���ة بجل�ض���تها رق���م2013/10 بتاريخ 

2013/8/27- اإلى اأمني اللجنة و�ضورة من هذه ال�ضهادة اإلى م�ضئويل التجريب.
تعهد  اأخذ  التحليل مع  نتيجة  اإنتظار  دون  التجريب  العينات على حمطات  بتوزيع  التجريب  م�ض���ئول  يقوم  	•
عل���ى �ض���احب ال�ض���اأن ب���اأن يت���م التجري���ب حت���ت م�ض���ئوليته ول يوؤخ���ذ بنتائ���ج التجريب ف���ى  حالة ثب���وت عدم 

مطابقة العينات للموا�ضفات الطبيعية والكيميائية.
العينات على حمطات  توزيع  قبل  والطبيعية  الكيميائية  املوا�ضفات  املبيد لختبارات  اجتياز  فى  حالة عدم  	•
التجري���ب ي�ض���قط ح���ق �ض���احب ال�ض���اأن ف���ى  التجري���ب لهذا املو�ض���م ويحتف���ظ بتكالي���ف التجريب بعد خ�ض���م 
امل�ضاريف الإدارية، اأما فى  حالة عدم اجتياز املبيد للتجريب اأوفى  حالة عدم مطابقة العينات التي مت توزيعها 
بالفعل على حمطات التجريب للموا�ض���فات الطبيعية والكيميائية ي�ض���قط حق �ض���احب ال�ض���اأن فى  التكاليف 

ويعاد التجريب فى  املو�ضم التايل بتكلفة جديدة.
ي�ض���در املعم���ل املرك���زي للمبي���دات ع���ن كل مرحل���ة م���ن مراح���ل التجريب �ض���هادة حتليل باملطابق���ة اأو عدم  	•
املطابق���ة للموا�ض���فات الكيميائية والطبيعية ون�ض���ب ال�ض���وائب الرئي�ض���ة امل�ض���احبة- اإن وج���دت- )منوذج6،7( 

ل عليها املبيد. وتعترب هذه ال�ضهادة مبثابة ب�ضمة املوا�ضفات الفنية التي ُي�ضجَّ
الزراعية  الآفات  توافق جلنة مبيدات  املقررة  الفعالية  التجريب مب�ض���تويات  ملراحل  املبيد  اإجتياز  فى  حالة  	•
عل���ى اإ�ض���دار �ض���هادة اإجتي���از اإختب���ار التقيي���م احلي���وي وذل���ك من ن�ض���ختني حتتف���ظ اللجن���ة باإحداها وت�ض���لم 

الأخرى ل�ضاحب ال�ضاأن )منوذج 8(.
على  اللجنة  موافقة  تاريخ  من  �ضنوات  ثالث  احليوي  التقييم  اإختبار  اإجتياز  �ضهادة  ل�ضريان  الق�ضوى  املدة  	•

نتيجة الإختبار اأو تاريخ اإنتهاء �ضهادة الت�ضجيل اأيهما اأقرب.
الآتية: احلالت  فى   الأ�ضل  على  الإطالع  بعد  احليوي  التقييم  اإختبار  اإجتياز  �ضهادة  من  �ضور  م  ُتقدَّ 	•

اإ�ضدار اأو جتديد  �ضهادة الت�ضجيل  .1
اإ�ضدار البطاقة الإ�ضتدللية  .2

اإ�ضدار املوافقة الفنية لالإ�ضترياد اأو الت�ضدير  .3
اإ�ضدار الإفراج اجلمركي  .4

���ع �ض���هادة اجتي���از اإختب���ار التقيي���م احليوي م���ن اأمني جلنة مبي���دات الآفات الزراعية اأو م���ن ينوب عنه  ُتوقَّ 	•
وتعتمد من رئي�ص اللجنة.
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اأو املجهز )منوذج11( وت�ضري هذه  ُت�ضدر جلنة مبيدات الآفات الزراعية �ضهادة ت�ضجيل املبيد للمنتج اخلام  	•
ال�ض���هادة ملدة 6 �ض���نوات قابلة للتجديد اإعتباراً من تاريخ بداية �ض���هادة الت�ض���جيل )موافقة اللجنة على اإجتياز 
اإختب���ار التقيي���م احلي���وي( وذلك بعد اإ�ض���تيفاء جميع متطلبات الت�ض���جيل واإجازة اللجن���ة لنتيجة حتكيم امللف 

اخلا�ص باملبيد وموافقتها على ت�ضجيله.
اإ�ضدار �ضهادة الت�ضجيل. اإعادة تقييم فعالية املبيد فى  بداية كل من ال�ضنة الثالثة وال�ضنة ال�ضاد�ضة من تاريخ  يتم  	•
الواردة فى   الت�سجيل  �سروط  اإنطباق  اإ�ستمرار  ب�سرط  ال�ساأن  بناًء على طلب �ساحب  الت�سجيل  �سهادة  جُتدد  	•

القرار الوزاري رقم 974 ل�ضنة 2017 على املنتج اخلام اأو املبيد املجهز.
ل يتم اإعادة ت�ض���جيل املبيد اخلام اإل اإذا مت اإ�ض���دار �ض���هادة ت�ض���جيل لأحد م�ضتح�ضراته املجهزة واأخذ عينة  	•

ل عليها. من املنتج اخلام قبل جتهيز امل�ضتح�ضر للتاأكد من املوا�ضفات التي �ُضجِّ
اللجنة. رئي�ص  من  وُتعتمد  عنه  ينوب  من  اأو  اللجنة  اأمني  من  الت�ضجيل  جتديد  اأو  الت�ضجيل  �ضهادة  ع  ُتوقَّ 	•

ت�ضدر �ضهادة الت�ضجيل من ثالث ن�ضخ )اأ�ضل ل�ضاحب ال�ضاأن- اأ�ضل للجنة مبيدات الآفات الزراعية - اأ�ضل  	•
للمعمل املركزي للمبيدات(.

الت�ضدير )منوذج12( ملدة عام للمبيدات قيد  الزراعية �ضهادات ت�ضجيل بغر�ص  الآفات  ت�ضدر جلنة مبيدات  	•
الت�سجيل امل�سنعة اأو املجهزة حملياً ت�سجيعاً لل�سناعة الوطنية بال�سروط الآتية:

اإجتياز املبيد اإختبار التقييم احليوي فى  املو�ضم الأول اأ- 
اإجازة حتكيم امللف اخلا�ص باملبيد ب- 

ج�- اإ�ضدار �ضهادة حتليل مطابقة للموا�ضفات الطبيعية والكيميائية وال�ضوائب الرئي�ضة – اإن وجدت.
ل يت���م ت���داول مبي���دات الآف���ات الزراعي���ة اإل ف���ى  عب���وات مل�ض���ق عليها بطاقة ا�ض���تدللية كامل���ة البيانات  	•

معتمدة من قبل اللجنة طبقاً للنموذج رقم )13(.
بعد  ينوب عنه  اأو من  الزراعية  الآفات  اأمني جلنة مبيدات  بتوقيع من  للمبيد  الإ�ضتدللية  البطاقة  ت�ضدر  	•

اإ�ضتيفاء جميع املتطلبات ويدون على البطاقة البيانات الفنية والإر�ضادية التي حتددها اللجنة.
العاملية. ال�ضحة  ملنظمة  وفقاً  للمبيدات  امل�ضتح�ضر  �ضمية  لتق�ضيم  طبقا  الإ�ضتدللية  البطاقة  لون  يحدد  	•

اإنتهاء �ض���ريان  تكون �ض���الحية البطاقة الإ�ض���تدللية عامني من تاريخ �ض���دورها مبا ل يتعار�ص مع تاريخ  	•
�ضهادة الت�ضجيل اأو �ضهادة اإجتياز اإختبار التقييم احليوي.

ف���ى  حال���ة املبي���دات مقي���دة الإ�ض���تخدام ي�ض���اف عل���ى البيان���ات الفني���ة والإر�ض���ادية للبطاق���ة الإ�ض���تدللية  	•
عبارة«مقيدة الإ�ستخدام«اأو ما يفيد تقييد ا�ستخدامها بخط وا�سح مع ذكر �سروط الإ�ستخدام املقيد.

يج���وز للجن���ة مبي���دات الآف���ات الزراعية املوافقة على قيام �ض���احب ال�ض���اأن باإجراء ت�ض���ويب لالأخطاء التي  	•
ميك���ن تداركه���ا ببيانات البطاقة ال�س���تدللية �س���واء داخل الدائ���رة اجلمركية اأو بعد الإفراج عن ال�س���حنة بعد 
مطابقتها للموا�ض���فات على اأن يتم اأخذ تعهد على �ض���احب ال�ض���اأن بعدم الت�ضرف فى  ال�ضحنة املفرج عنها قبل 
ت�ض���ويب ه���ذه الأخط���اء ومعاينة املعمل املرك���زي للمبيدات لها واملوافق���ة عليها وذلك دون الإخ���الل باإجراءات 

و�ضوابط الت�ضجيل والتداول.
يق���وم املعم���ل املرك���زي للمبي���دات باختب���ار ج���ودة عبوات املبي���دات طبقا للموا�ض���فات القيا�ض���ية املعتمدة من  	•

اللجنة )منوذج 14(.
ل يجوز التنازل عن �ضهادة ت�ضجيل املبيد للغري اإل بعد مرور ثالث �ضنوات من تاريخ اإ�ضدار �ضهادة الت�ضجيل  	•
اأول مرة وانتقال ملكية اجلهة امل�ض����جل املبيد باإ�ض����مها اإليه وتقدمي كافة امل�ضتندات الر�ضمية املوثقة التي حتددها 

جلنة مبيدات الآفات الزراعية فى  هذا ال�ضاأن ومن �ضمنها موافقة ال�ضركة املنتجة على انتقال امللكية.
فى  حالة �ض���هادات الت�ض���جيل التي م�ض���ى على اإ�ض���دارها اأكرث من �ضت �ضنوات ل يجوز التنازل عنها للغري  	•
اإل بع���د م���رور �س���نة م���ن تاري���خ اآخر اإ�س���دار اإفراج جمرك���ي ل�س���حنة املبيد. وُي�س���رتط موافقة ال�س���ركة املنتجة 

على انتقال امللكية.
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نهاية  ال�ساأن مهلة حتى  اللجنة ومينح �ساحب  بقرار من  تو�سياته  اأي من  اأو  املبيد  ت�سجيل  يلغي  اأو  يوقف  	•
املو�ضم الزراعي التايل ومبا ل يجاوز تاريخ اإنتهاء �ضريان �ضهادة الت�ضجيل وذلك فى  اأي من احلالت التالية:

فقد اأحد �سروط الت�سجيل الواردة فى  هذا القرار.  .1
اإنخفا�ص فعالية املبيد �ضد الآفة امل�ضتهدفة.  .2

حدوث خلل وا�ضح فى  التوازن الطبيعي ل�ضالح الآفة.  .3
حدوث اأ�ض���رار غري متوقعة للمبيد على �ض���حة الإن�ضان والبيئة اأو �ضالمة املحا�ضيل واملنتجات الزراعية اأو   .4

جتاوز احلدود امل�ضموح بها ملتبقيات املبيد على املنتجات الزراعية.
ن�ضر تقارير علمية معتمدة من جهات مرجعية تفيد بخطورة املبيد على �ضحة الإن�ضان والبيئة. اأ- 

من  يوماً   15 اللجنة خالل  بقرار  ال�ضاأن  �ضاحب  تو�ضياته يخطر  اأي من  اأو  املبيد  ت�ضجيل  اإلغاء  حالة  فى   	•
���ى عليه بعلم الو�س���ول اإلى عنوانه، وميكن ل�س���احب ال�س���اأن التظلم  تاريخ اإعتماد القرار مبوجب خطاب ُمو�سَ
م���ن ق���رار اللجنة خ���الل 30 يوماً من تاريخ اإ�ض���تالمه اخلطاب وللجنة مبيدات الآفات الزراعية اأن تف�ض���ل فى  

هذا التظلم خالل 60 يوماً من تاريخ تقدميه اإليها ويكون قرارها بالبت نهائياً.
اإ�ض���افية )Off Label( ملكافحة اآف����ة ما وذلك على  اإ�ض���دار تو�ض���ية  يج���وز للجن����ة مبي���دات الآفات الزراعية  	•
اأقرب حم�ض���ول با�ض���تخدام مبيد م�ض���جل فى  م�ض���ر وُمو�ض���ى به ملكافحة نف�ص الآفة، وذلك ا�ض���تجابة لطلبات 
املزارع املخ�س�ص اإنتاجها للت�سدير، وتكون التو�سية فى  هذه احلالة ملدة عام قابل للتجديد ب�سرط اأمان املبيد 

على املح�ضول املراد معاملته وبعد اإ�ضتيفاء املتطلبات )منوذج 37(.
عند ا�ضترياد اأي مبيد يجب اأن يكون �ضاحب ال�ضاأن حا�ضاًل على ترخي�ص بالإجتار فى  مبيدات الآفات الزراعية. 	•

الزراعية  الآفات  لرئي�ص جلنة مبيدات  6�ض���هور ويجوز  ملدة  الفنية لالإ�ض���ترياد )منوذج 15(  املوافقة  ت�ض���ري  	•
جتديد �ض���ريان هذه املوافقة ملدة �ض���تة اأ�ض���هر اأخرى بناًء على طلب يتقدم به �ض���احب ال�ض���اأن اإلى اأمني اللجنة 

اأو من ينوب عنه.
ع املوافقة الفنية لالإ�ضترياد من اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه، وُتعَتَمد من رئي�ص جلنة مبيدات الآفات  ُتوقَّ 	•

الزراعية. 
اأمني جلنة مبيدات  امل�ض���توردة )منوذج21( مبوافقة  املبيدات  ر�ض���ائل  بالإفراج اجلمركي عن  يتم الرتخي�ص  	•
الآف���ات الزراعي���ة اأو م���ن ينوب عنه بعد حتقق املعمل املركزي للمبيدات من مطابقة ر�ض���ائل املبيدات امل�ض���توردة 
باً لتحمل �ضاحب  لت عليها، مع �ضرورة الإ�ضراع فى  اإجراء التحقق والإفراج جتنُّ للموا�ض���فات الفنية التي �ُض���جِّ

ال�ضاأن اأي تاأخري قد يكلفه الوقت واجلهد واملال.
ميكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية اإ�س���دار موافقة فنية لإ�س���ترياد مبيد غري م�س���جل وذلك للإ�ستخدام  	•
اخلا����ص ف���ى  امل�ض���طحات اخل�ض���راء مث���ل املالع���ب الريا�ض���ية ومالعب اجلول���ف اأو املَ���َزاِرع املخ�ض����ص اإنتاجها 

للت�ضدير)منوذج 17( وذلك بال�سروط التالية:
ت�ض���جيل املبيد فى  قاعدة البيانات املرجعية لأحد اجلهات امل�ض���ار اإليها فى  املادة 6 من القرار الوزاري رقم   .1

974 ل�ضنة 2017.
كت���اب موث���ق م���ن اجلهة املطلوب الت�ض���دير اإليها يفيد موافقتها على ا�ض���تخدام املبيد على املح�ض���ول املراد   .2

ت�ضديره.
تقدمي �ض���احب ال�ض���اأن لبيان معتمد من مديرية الزراعة املخت�ضة بامل�ضاحة واملحا�ضيل التي �ضيتم زراعتها   .3

للت�ضدير.
قيام اأمانة اللجنة بتحديد الكمية التي ميكن ا�ستريادها من خلل معدل ال�ستخدام وامل�ساحة التي �سيتم   .4

زراعتها )اأو املنزرعة( بغر�ص الت�ضدير.
متابع���ة مديري���ة الزراعة املخت�ض���ة لإ�ض���تخدام ه���ذه املبيدات وتق���دمي تقرير معتمد )من���وذج 18( عن هذه   .5

املتابعة فى  نهاية املو�ضم اإلى اللجنة.
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ُيل�َض���ق عل���ى عب���وات املبيد بطاقة ا�ض���تدللية مدون عليه���ا »غري قابل للت���داول اأو الإجت���ار« باللغة العربية   .6
وبخط وا�ض���ح ل ي�ض���هل حموه ويتنا�ض���ب مع حجم العبوة مع بيان اإ�ض���م اجلهة التي مت الإ�ضترياد حل�ضابها 

بالإ�ضافة اإلى باقي البيانات الأخرى الواجب اإثباتها على البطاقة ال�ضتدللية للمبيد.
فى  حالة املزارع املخ�ض����ص اإنتاجها للت�ض���دير يقدم �ض���احب ال�ضاأن �ض���هادة جمركية تفيد ت�ضدير املنتجات   .7

الزراعية التي ا�ضتخدم املبيد من اأجلها.
عدم ال�ضماح باإ�ضترياد نف�ص املبيد اأو اأي مبيد اآخر له نف�ص املادة الفعالة للمرة الثانية لذات الإ�ضتخدام اإل   .8

اإذا بداأت ال�ضركة املعنية فى  اإجراءات ت�ضجيل هذا املبيد.
تف�ضري لبع�ص الفقرات الواردة باملادة 26 من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017:  .9

ُتلَغى جميع املوافقات الفنية لالإ�ضترياد بغر�ص الإ�ضتخدام اخلا�ص فى  حالة: 
خمالفة �ساحب ال�ساأن لأي �سرط من ال�سروط التي وردت عاليه. اأ. 

حدوث اأي اآثار جانبية ترى اللجنة خطورتها من اإ�ضتخدام هذا املبيد، ويتحمل �ضاحب ال�ضاأن م�ضئولية  ب. 
اأي تبعات قانونية جتاه كل ما يرتتب على ذلك من اآثار اأو اأ�ضرار.

بن���اًء عل���ى طل���ب املعه���د اأو املعم���ل املرك���زي املخت�ص اأو اأي جهة معنية بوزارة الزراعة وا�ضت�ض���الح الأرا�ض���ي  	•
ميك���ن للجن���ة مبيدات الآفات الزراعية اإ�س���دار �س���هادة ت�س���جيل وبطاقة اإ�س���تدللية موؤقتتني لإ�س���تخدام مبيد 
اآف���ات زراعي���ة غ���ري م�ض���جل ملكافح���ة ه���ذه الآفة فى  م�ض���ر ولكنه م�ض���جل فى  قاع���دة البيان���ات املرجعية لأحد 

اجلهات امل�ضار اإليها فى  املادة )6( من القرار الوزاري رقم 974 ل�ضنة 2017وذلك فى  احلالت التالية:
اأ. تلبية لأي اإحتياجات حرجة لوزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضي مثل بدائل غاز بروميد امليثايل.

ب. عند اإنت�ضار اآفة بحالة وبائية ت�ضبب اأ�ضراراً اإقت�ضادية.
تطب���ق الفق���رة )ز( من امل���ادة )26( من القرار الوزاري رقم974 ل�ض���نة 2017على اأن يتم حتليل املبيد  ج�. 

للتاأكد من موا�ضفاته قبل اإ�ضدار �ضهادة الت�ضجيل.
للجن���ة مبي���دات الآف���ات الزراعي���ة اأن ت�ض���رح باإ�ض���ترياد مبيدات اآف���ات زراعية غري م�ض���جلة وذلك لأغرا�ص  	•
التج���ارب والبح���وث العلمي���ة بن���اًء عل���ى طلب اأح���د اجله���ات البحثية املخت�ض���ة وطبق���اً للكميات الت���ي حتددها 

اللجنة بال�سروط الآتية:
يكون املبيد م�ضجل فى  قاعدة بيانات اأحد املرجعيات الواردة فى  املادة )6( من القرار الوزاري رقم 974 ل�ضنة 2017.  .1

جترى التجارب والبحوث فى  املحطات واملعامل املركزية اخلا�ضة بهذه اجلهات.  .2
تتحمل هذه اجلهات امل�ضئولية حيال املخاطر املحتملة اأو املرتتبة على جتريب هذه املبيدات.  .3

مواف���اة اللجن���ة بنتائ���ج التج���ارب ول تك���ون ه���ذه النتائ���ج ملزم���ة للجن���ة عند تقييم ه���ذه املبي���دات بغر�ص   .4
الت�ضجيل.

اإ�ض���دار موافق���ة فنية لإ�ض���ترياد ه���ذه املبيدات)من���وذج 19( بتوقيع اأم���ني اللجنة اأو من ين���وب عنه واعتماد   .5
رئي�ص اللجنة.

يتم الرتخي�ص بالإفراج اجلمركي عن هذه املبيدات بدون قيمة)منوذج5( بتوقيع اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه.  .6
الالزمة لتخليق  الإ�ضافية  واملواد  واملذيبات  املنتج اخلام  اإ�ضترياد  الزراعية على  الآفات  توافق جلنة مبيدات  	•

اأو جتهيز اأي مبيد زراعي بال�سروط الآتية:
تتنا�ض���ب كمية هذه املواد مع كل من الطاقة الإنتاجية للم�ض���نع املذكورة فى  ال�ض���جل ال�ض���ناعي اخلا�ص به   .1

وكمية املنتج النهائي من املبيد املراد تخليقه اأو جتهيزه.
تتم عمليات التخليق والتجهيز واإعادة التعبئة فى  امل�سانع املرخ�ص لها ح�سب ال�سروط الواردة فى  القرار   .2

الوزاري رقم 974 ل�ضنة 2017.
يت�ضمن ملف ت�ضجيل املبيد اأ�ضماء وم�ضادر ون�ضب هذه املواد وخطوات التخليق اأو التجهيز.  .3

ع املوافقة الفنية لإ�ضترياد هذه املواد )منوذج 16( من اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه وتعتمد من رئي�ص  ُتوقَّ  .4
اللجن���ة ويت���م الرتخي�ص بالإفراج اجلمرك���ي بناًء على موافقة اأمني اللجنة اأو م���ن ينوب عنه بعد مطابقة 

املعمل املركزي للمبيدات للموا�ضفات الفنية لهذه املواد.
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للجن���ة مبي���دات الآف���ات الزراعية اإ�ض���دار موافق���ات فنية بغر�ص الت�ض���دير )منوذج 20( للمبيدات امل�ض���جلة  	•
املنتج���ة اأو املجه���زة حملي���اً اأو امل�س���توردة املع���اد تعبئته���ا حملي���اً بال�س���روط الت���ي تقبله���ا الدولة امل�س���توردة على 
اأن يت���م اإ�ض���دار �ض���هادة حتليل باملطابقة للموا�ض���فات، ويتم عمل حم�ض���ر اإثب���ات حالة من ِقَب���ل املعمل املركزي 
م  ر اإليها ُيقدَّ للمبيدات لل�ضحنة قبل الت�ضدير يو�ضح نوع املبيد و�ضورته والكمية وحجم العبوات والبلد املُ�ضدَّ
اإلى اللجنة مع بولي�ض���ة ال�ض���حن على اأن يتحمل �ضاحب ال�ضاأن مبفرده اأي تبعات اأو م�ضئوليات قانونية نتيجة 

اإعادة الت�ضدير.
التي مت  الزراعية  الآفات  اإعادة ت�ضدير �ضحنات مبيدات  املوافقة على  الزراعية  الآفات  يجوز للجنة مبيدات  	•
ا�ض���تريادها، وذل���ك بعد احل�ض���ول عل���ى موافقة فنية لإعادة ت�ض���دير هذه ال�ض���حنات وبعد قي���ام املعمل املركزي 
للمبي���دات باإج���راء التحالي���ل الالزم���ة للتاأكد من اأنها من نف�ص ال�ض���حنة الت���ي مت ا�ض���تريادها وباملربرات التي 

تقبلها اللجنة، وعلى �ضاحب ال�ضاأن تقدمي امل�ضتندات الدالة على اإعادة ت�ضدير ال�ضحنة اإلى اللجنة.
ُيعم���ل بقي���م احلدود الق�ض���وى ملتبقيات املبي���دات )MRLs( امل�ض���موح بها على املحا�ض���يل واملنتجات الزراعية  	•
ف���ى  م�ض���ر عل���ى اأ�ض���ا�ص القي���م املدرج���ة فى  اجل���داول ال�ض���ادرة عن مفو�ض���ي�ة د�ض���تور الغ���ذاء التابع���ة ملنظمة 
الأغذي���ة والزراع����ة ومنظم���ة ال�ض���حة العاملي���ة، اأو القيم املق���ررة من قبل املفو�ض���ية الأوروبي���ة، اأو قيم التحمل 
»Tolerance« التي حتددها وكالة حماية البيئة الأمريكية على الرتتيب. فى  حالة عدم وجود قيم للحدود 
الق�ض���وى امل�ض���موح بها ملتبقيات اأي مبيد على حم�ض���ول اأو منتج زراعي »ما« يتم العمل بقيم احلدود الق�ض���وى 

املقررة لهذا املبيد على اأقرب جمموعة حما�ضيل اأو منتجات زراعية بنف�ص الرتتيب التف�ضيلي امل�ضار اإليه.
باإمداد جلنة مبيدات الآفات  الثقيلة فى  الأغذية  املبيدات والعنا�ضر  يقوم املعمل املركزي لتحليل متبقيات  	•
الزراعي���ة بنتائ���ج حتلي���ل متبقيات املبيدات املتح�ض���ل عليها للربط بني ه���ذه املتبقيات واأن���واع وكميات املبيدات 
املتداول���ة ف���ى  م�ض���ر واإتخ���اذ الإج���راءات املنا�ض���بة فى  حالة املبي���دات التي جتت���از متبقياتها احلدود الق�ض���وى 

امل�ضموح بها، اأو التي ترد عليها مالحظات عند ت�ضدير املنتجات التي ا�ضُتخِدمت عليها هذه املبيدات.
عن���د ترخي����ص اأو جتدي���د ترخي����ص م�ض���نع بغر�ص تخلي���ق اأو جتهيز اأو اإع���ادة تعبئة مبي���دات اآفات زراعية  	•

م�ضجلة فى  م�ضر يتم اإتباع اخلطوات التالية:

التف�صيــرالفقــرة
مبي���د غ���ري م�ض���جل ف���ى  �ض���جالت 
وا�ضت�ض���الح  الزراع���ة  ب���وزارة  اللجن���ة 
الأرا�ض���ي وم�ض���جل فى  قاعدة البيانات 

املرجعية

املق�ضود مببيد غري م�ضجل فى  �ضجالت اللجنة وم�ضجل فى  قاعدة 
البيانات املرجعية:

م�ضتح�ض���ر يحت���وي عل���ى م���ادة فعال���ة جدي���دة وغ���ري م�ض���جلة ف���ى    .1
�ضجالت اللجنة.

م�ضتح�ض���ر مادته الفعالة م�ضجلة ولكن �ض���ورة امل�ضتح�ضر خمتلفة   .2
عن �ضورة املبيد امل�ضجل.

م�ضتح�ض���ر مادته الفعالة م�ضجلة وله نف�ص �ضورة امل�ضتح�ضر ولكن   .3
تركيز املادة الفعالة يختلف عن تركيز املادة الفعالة للمبيد امل�ض���جل 

فى  حدود %5.
�ضهادة معتمدة وموثقة من اجلهة 

املطلوب الت�ضدير اإليها
املق�ضود باجلهة املطلوب الت�ضدير اإليها

اجلهة امل�ضئولة عن ا�ضترياد املنتج فى  البلد امل�ضدر اإليها.  .1
ال�ضركة امل�ضتوردة للمنتج.  .2

»عدم ال�ضماح با�ضترياد نف�ص املبيد، 
اأو اأي مبيد اآخر له نف�ص املادة الفعالة 
للم���رة الثاني���ة ل���ذات ال�ض���تخدام اإل 
اإذا ب���داأت ال�ض���ركة املعني���ة ف���ى  القيام 

باإجراءات ت�ضجيل هذا املبيد«

تق���دم ال�ض���ركة برنام���ج جتريب���ي للمبي���د ال���ذي مت املوافق���ة عل���ى   .1
ا�ض���ترياده بنف�ص الرتكيز وال�ض���ورة التي ح�ض���ل عليها ف���ى  املوافقة 

الفنية لال�ضترياد.
ل ُيقيل التجريب فى  حالت اختالف الرتكيز اأو �ضورة امل�ضتح�ضر،   .2
وبالت���ايل ع���دم ا�ض���ترياد نف����ص املبي���د اأو اأي مبيد اآخر ل���ه نف�ص املادة 

الفعالة للمرة الثانية.
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

يقدم �ضاحب ال�ضاأن طلب اإلى جلنة مبيدات الآفات الزراعية م�ضحوباً مبلف به كافة املوافقات وامل�ضتندات   .1
والنماذج املطلوبة )منوذج 25(.

يقوم املعمل املركزي للمبيدات بتكليف من اللجنة بفح�ص ملف امل�ضنع وعمل املعاينة واإعداد تقرير م�ضموًل   .2
بتو�ض���ية حول اإمكانية الرتخي�ص من عدمه واإر�ض���ال التو�ض���ية اإلى اللجنة ل�ضتكمال اإجراءات الرتخي�ص 

واإعادة اأ�ضل امللف للحفظ باأر�ضيف اللجنة.
فى  حالة اإ�ستيفاء �سروط الرتخي�ص ت�سدر اللجنة ترخي�ص امل�سنع املخت�ص )منوذج 26( ملدة اأربع �ضنوات   .3

قابلة للتجديد.
ي�سرتط ح�سول املدير امل�سئول للم�سنع على درجة البكالوريو�ص فى  العلوم الزراعية اأو ما يعادلها و�سهادة   .4
معتم���دة م���ن اللجن���ة واملعم���ل املركزي للمبي���دات )من���وذج 27( باجتيازه الربام���ج التدريبي���ة التي حتددها 

اللجنة وجتدد هذه ال�ضهادة كل اأربع �ضنوات.
ن  ز اأو ُتعيد تعبئة اأو تخزِّ ل يجوز للم�ضانع املرخ�ص لها من جلنة مبيدات الآفات الزراعية اأن تخلِّق اأو جتهِّ  .5

اأي مواد غري مبيدات الآفات الزراعية امل�ضرح لها بها من اللجنة.
يج���دد ترخي����ص امل�س���نع ب���ذات ال�س���روط الت���ي �س���در بها الرتخي����ص على اأن يق���دم طلب التجدي���د للجنة  	•

مبيدات الآفات الزراعية قبل نهاية مدة الرتخي�ص بثالثة اأ�ضهر على الأقل.
الرتخي�ص  �س���روط  اأحد  التي حتددها فى حالة خمالفة  وللمدة  اللجنة  بقرار من  امل�س���نع  يوقف ترخي�ص  	•

الواردة مبواد القرار الوزاري رقم 974 ل�ضنة 2017.
اإذا م�ضت مدة وقف امل�ضنع دون اإزالة اأ�ضباب املخالفة اأعترب الرتخي�ص لغياً ول يجوز اإعادته اإل باإجراءات  	•

ترخي�ص جديدة. 
امل�ض���جلة فى  م�ض���ر يحتفظ  الزراعية  الآفات  تعبئة مبيدات  اإعادة  اأو  اأو جتهيز  بتخليق  له  كل من يرخ�ص  	•
ب�ض���جل مرق���م وخمتوم بخامت مديرية الزراعة التابع لها ملدة اأربع �ض���نوات ت�ض���بق تاريخ اآخ���ر قيد لتتبع حركة 

هذه املبيدات.
باأي  اللجنة  املركزي للمبيدات عند الطلب وتوافى  باملعمل  املبيدات  الرقابة على  ال�ضجل مل�ضئويل  م هذا  ُيقدَّ 	•

جتاوزات فى  هذا ال�ضاأن.
مرخ�ضة. حمال  اأو  خمازن  فى  امل�ضجلة  الزراعية  الآفات  مبيدات  فى   الإجتار  اأو  التخزين  يتم  	•

م طل���ب الرتخي����ص اإل���ى مديري���ة الزراعة التاب���ع لها املخزن اأو املحل م�ض���حوباً باملوافقات وامل�ض���تندات  ُيق���دَّ 	•
والنماذج التي حتددها اللجنة )منوذج 28(.

تتولى مديرية الزراعة التي يقع املحل اأو املخزن فى  دائرة اإخت�ضا�ضها اإ�ضدار ترخي�ص اإجتار فى  املبيدات  	•
)منوذج 29( ي�ضرى ملدة اأربع �ضنوات.

اإنتهاء  الزراعة قبل  اإلى مديرية  التجديد  اأن يقدم طلب  ال�سروط والإجراءات على  يجدد الرتخي�ص بذات  	•
مدة الرتخي�ص بثالثة اأ�ضهر على الأقل.

ط ف���ى  املدي���ر امل�س���ئول ع���ن املح���ل اأو املخ���زن اأن يك���ون ع�س���واً بنقابة املهن الزراعية وحا�س���ًل على �س���هادة  ُي�س���رَتَ 	•
معتم���دة م���ن اللجن���ة واملعم���ل املرك���زي للمبيدات باجتي���ازه الربام���ج التدريبية املقررة وجت���دد هذه ال�ض���هادة كل اأربع 

�ضنوات.
اأو ع���دم موافقتها على  ُتواَف���ى مديري���ة الزراع���ة املخت�ض���ة اللجن���ة واملعم���ل املرك���زي للمبي���دات مبوافقته���ا  	•

الرتخي�ص مع تو�ضيح الأ�ضباب فى  حالة عدم املوافقة.
م مل�ضئويل  حتتفظ مديرية الزراعة ب�ضجل خا�ص للمخازن واملحال املرخ�ص لها فى  دائرة اإخت�ضا�ضها، وُيقدَّ 	•

الرقابة باملعمل املركزي للمبيدات عند الطلب.
عن���د طل���ب اإج���راء اأي تعدي���ل ف���ى  املخ���زن اأو املح���ل املرخ����ص ل���ه بتخزين اأو الجت���ار فى  مبي���دات الآفات  	•
الزراعي���ة، يتق���دم �ض���احب ال�ض���اأن بطلب اإل���ى مديرية الزراعة املخت�ض���ة للقي���ام باإجراء املعاين���ة الالزمة، وفى 
حال���ة موافق���ة املديري���ة عل���ى التعدي���ل املطلوب، يتم التاأ�ض���ري فى اأ�ض���ل الرتخي�ص وفى ال�ض���جل اخلا�ص بقيد 
املخ���ازن اأو املح���ال املرخ����ص لها، وُيوقف الرتخي�ص ملدة عام اإذا مت اإجراء اأي تعديل دون احل�ض���ول على موافقة 
م�ضبقة من مديرية الزراعة املخت�ضة، وفى  جميع الأحوال تقوم مديرية الزراعة مبوافاة جلنة مبيدات الآفات 

الزراعية واملعمل املركزي للمبيدات مبا مت اتخاذه من اإجراءات فى  هذا ال�ضاأن.
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م وخمتوم بخامت مديرية  يحتف���ظ كل م���ن يرخ����ص ل���ه بالإجتار فى  مبيدات الآفات الزراعية ب�ض���جل ُمَرقَّ 	•
م هذا ال�ض���جل  الزراع���ة التاب���ع له���ا مل���دة اأربع �ض���نوات ت�ض���بق تاري���خ اآخر قيد لتتب���ع حركة ه���ذه املبي���دات، وُيقدَّ
مل�ضئويل الرقابة باملعمل املركزي للمبيدات عند الطلب، وتوافى اللجنة باأى جتاوزات فى هذا ال�ضاأن من خالل 

املعمل املركزي للمبيدات.
الزراعة  ر�ضمي معتمد من مديرية  ت�ضريح  اإل مبوجب  ال�ضتخدام«  »مقيدة  امل�ضجلة  املبيدات  بيع  يجوز  ل  	•

املخت�ضة، ويت�ضمن هذا الت�ضريح ما يلي:
ا�ضم املبيد املو�ضى به ورقم ت�ضجيله وكميته  .1

نوع املح�ضول وامل�ضاحة املطلوب معاملتها  .2
اأ�ضم الآفة اأو الآفات امل�ضتهدفة، ومعدلت ا�ضتخدام املبيد  .3

وف���ى  جمي���ع الأح���وال يج���ب اأن ُيعط���ي التاج���ر للم�ض���رتي فات���ورة يب���ني فيها اإ�ض���م املبيد وكميته و�ض���ورة  	•
امل�ضتح�ض���ر ون�ض���بة املادة الفعالة، مع ت�ض���جيل رقم وتاريخ املوافقة املن�ض���و�ص عليهما فى  القرار الوزاري رقم 
974 ل�ض���نة 2017، وعلى التاجر اأن يحتفظ ب�ض���ور فواتري البيع، و�ض���ور �ض���هادات التحليل ال�ض���ادرة عن املعمل 
املركزي للمبيدات، وموافقات مديرية الزراعة املخت�ضة على بيع املبيدات امل�ضجلة »مقيدة ال�ضتخدام« ملدة اأربع 

�ضنوات اعتباراً من تاريخ ت�ضريح مديرية الزراعة املخت�ضة.
يتول���ى كٌل م���ن املعم���ل املرك���زي لتحليل متبقيات املبيدات والعنا�ض���ر الثقيلة ف���ى  الأغذية واملعمل املركزي  	•
للمبي���دات ر�ض���د متبقي���ات املبي���دات ف���ى  املنتج���ات الزراعي���ة بالأ�ض���واق املحلية، وتواف���ى جلنة مبي���دات الآفات 
الزراعية بتقارير دورية ملراجعة م�ض���توى متبقيات املبيدات حتت الظروف املحلية، على اأن تتولى اللجنة و�ض���ع 
اخلطة ال�ض���نوية لر�ض���د وتتبع متبقيات املبيدات فى  املنتجات الزراعية بالأ�ضواق املحلية، على اأن يتم التن�ضيق 
ب���ني املعمل���ني وحتديد م�ض���ئولية كل منهما ف���ى  تنفيذ املادة 38 من القرار الوزاري 974 ل�ض���نة 2017 من خالل 

ع من مديري املعملني وُتعَتَمد من رئي�ص جلنة مبيدات الآفات الزراعية. مذكرة تفاهم ُتوقَّ
يق���وم م�ض���ئول الرقاب���ة عل���ى املبيدات باإج���راءات املراقبة واملتابع���ة والتفتي�ص على حمال وخمازن وم�ض���انع  	•
تخلي���ق وجتهي���ز واإع���ادة تعبئة مبي���دات الآف���ات الزراعية للتحق���ق من اإ�س���تيفائها ل�س���روط الرتخي�ص ووجود 

جميع امل�ضتندات.
يق���وم املعم���ل املرك���زي للمبي���دات مبواف���اة جلنة مبي���دات الآف���ات الزراعية تباع���اً بتقارير الرقاب���ة واملتابعة  	•

والتفتي�ص لإتخاذ الإجراءات املنا�ضبة.
يح���ق مل�ض���ئول الرقاب���ة عل���ى املبي���دات اأخ���ذ عين���ة من املبي���دات امل�ض���تبه فيها ب���دون مقابل والتحف���ظ عليها  	•
���ع عل���ى املح�ض���ر كٌل م���ن م�ض���ئول الرقابة  مبوج���ب حم�ضر«اإ�ض���تباه واإثب���ات حال���ة وحتفظ«)من���وذج30(، وُيوقِّ

و�ضاحب ال�ضاأن.
ن الكمي���ات الت���ي مت التحف���ظ عليه���ا ف���ى  اأماكنه���ا اأو تنق���ل اإل���ى مديري���ة الزراع���ة املخت�ض���ة وتر�ض���ل  ُتَخ���زَّ 	•
العين���ات املح���رزة مع حم�ض���ر التحفظ اإلى املعمل املرك���زي للمبيدات للتاأكد من مدى �ض���الحيتها ومطابقتها 

لت عليها. للموا�ضفات التي �ُضجِّ
ل يتم الت�ض���رف فى  الكميات التي مت التحفظ عليها اإل بعد ثبوت ال�ض���الحية واملطابقة بناء على �ض���هادة  	•
التحلي���ل ال�ض���ادرة م���ن املعم���ل املرك���زي للمبيدات، وي�ض���تمر التحف���ظ واإتخاذ كاف���ة الإجراءات القانونية �ض���د 

املخالف فى  حالة عدم املطابقة. 
يق���وم املعم���ل املرك���زي للمبي���دات باإخطار مديرية الزراعة املخت�ض���ة و�ض���احب ال�ض���اأن بنتيج���ة التحليل فى   	•

خطاب مو�ضى عليه بعلم الو�ضول.
التحليل  ونتيجة  والتحفظ  احلالة  واإثبات  الإ�ضتباه  بن�ضخة من حم�ضر  اللجنة  ُتواَفى  احلالت  فى  جميع  	•

وتقرير مف�ضل عن كافة التبعات والإجراءات.
عند رغبة �ساحب ال�ساأن فى  متديد فرتة �سلحية اأي مبيد ب�سرط �سريان اإحدى تو�سيات املبيد ملدة عام  	•
قاب���ل للتجدي���د يتق���دم بطل���ب اإلى اأمني جلنة مبي���دات الآفات الزراعي���ة اأو من ينوب عنه )من���وذج 33( ويحدد 

فيه طريقة اإثبات التجديد )مل�سق على العبوات القدمية اأو اإعادة التعبئة فى  عبوات جديدة(
ُير�ضل خطاب  املوافقة  الزراعية وفى  حالة  الآفات  اأعمال جلنة مبيدات  اإدارة  الطلب على جلنة  يتم عر�ص  	•
اإل���ى املعم���ل املركزي للمبيدات ل�ض���حب عينات من ال�ض���حنة للتاأك���د من مدى مطابقتها للموا�ض���فات الطبيعية 
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والكيميائية ون�ض���ب ال�ض���وائب الرئي�ض���ة- اإن وجدت- التي مت ت�ض���جيل املبيد عليها وير�ض���ل اأ�ض���ل من �ض���هادات 
التحليل اإلى اللجنة ب�ضرف النظر عن نتيجة التحليل.

�ض���واء  ملدة عام  ال�ض���الحية  الزراعية مبد  الآفات  للموا�ض���فات تقوم جلنة مبيدات  املبيد  فى  حالة مطابقة  	•
بو�س���ع مل�س���ق عل���ى العب���وات القدمي���ة اأو اإعادة التعبئة فى  عبوات جديدة ح�س���ب طلب �س���احب ال�س���اأن وذلك 

حتت اإ�ضراف وم�ضئولية املعمل املركزي للمبيدات.
ف���ى  حال���ة العب���وات التي مت جتديد �ض���الحيتها واإعادة تعبئتها يقوم املعم���ل املركزي للمبيدات بالتاأكد من  	•

جودة العبوات اجلديدة ومطابقة حمتواها قبل ال�ضماح بتداولها.
يق���وم املعم���ل املرك���زي للمبي���دات بتحليل مبيدات الآفات الزراعية بعد �ض���داد التكاليف املقررة، وفى  حالت  	•
الإ�ض���تباه ُتعف���ى العين���ة الت���ي يتم حتليلها من ه���ذه التكاليف، كما ُتعفى م���ن التكاليف اأي�ض���اً العينات التي يتم 

اإعادة حتليلها ب�ضبب اأي خطاأ فى  اإجراءات التحليل اأو ب�ضبب تلف العبوات املوجودة لدى املعمل.
الت�ض���جيل  اأو  التجريب  بغر�ص   )34 للمبيدات )منوذج  املركزي  املعمل  باإ�ض���م مدير  املبيد  م طلب حتليل  ُيقدَّ 	•

اأو الإفراج من اجلمارك اأو ال�ضماح بالتداول اأو الت�ضدير اأو متديد فرتة ال�ضالحية.
يت���م التحلي���ل وفق���اً للطرق القيا�ض���ية املعتمدة لدى جلنة مبيدات الآف���ات الزراعية وهي الطرق الواردة فى  	•
AOAC وفى  حالة عدم توافرها فى  هذين امل�ضدرين يتم الإ�ضتعانة بطرق التحليل املدونة مبلف  CIPAC  و 

ت�ضجيل املبيد بعد اعتماد اللجنة هذه الطرق.
عند حتليل املوا�ضفات الطبيعية والكيميائية ون�ضب ال�ضوائب الرئي�ضة امل�ضاحبة للمبيد- اإن وجدت - يلتزم  	•
املعمل املركزي للمبيدات باملوا�ض���فات والن�ض���ب الواردة من منظمة الأغذية والزراعة)FAO(، وفى  حالة عدم 

توافرها يتم الإ�ضتعانة باملوا�ضفات املدونة مبلف ت�ضجيل املبيد بعد موافقة اللجنة على هذه املوا�ضفات.
يت���م التحلي���ل عل���ى ثالث مك���ررات للعينة الواحدة وتدون نتائج هذه املكررات منفردة فى  �ض���هادة التحليل  	•

التي يتم اإ�ضدارها من املعمل املركزي للمبيدات على اأن يكون املتو�ضط احل�ضابي هو املحدد لنتيجة التحليل.
املعمل  يحتفظ  التحليل  نتيجة  النظر عن  وب�ضرف  ن�ضخ )منوذج35(  التحليل من ثالث  �ضهادة  اإ�ضدار  يتم  	•

املركزي للمبيدات باإحداها وتقدم الثانية للجنة مبيدات الآفات الزراعية وت�ضلم الثالثة ل�ضاحب ال�ضاأن.
اأو بع�ص التحاليل باملعمل املركزي للمبيدات ميكن للجنة مبيدات الآفات  فى  حالة عدم اإمكانية اإجراء كل  	•
الزراعي���ة الأخ���ذ ب�ض���هادات حتلي���ل �ض���ادرة م���ن معام���ل مرجعية اأخ���رى معتم���دة وموثقة ببل���د املن�ض���اأ على اأن 
تت�سمن هذه ال�سهادة اإ�سم ال�سركة امل�سنَِّعة وتاريخ اإنتاج ال�سحنة ورقم الت�سغيلة اأو اللوط و�سعة العبوة وتاري�خ 
انتهاء ال�ضالحية واأن يكون تاريخ التحليل متوافق مع تاريخ الإنتاج، ويقوم املعمل املركزي للمبيدات فى  هذه 
احلالة وبناًء على تكليف  من اللجنة بعمل املعاينة واإر�ضال النتيجة اإلى اللجنة للبت فى  اأي اإجراءات ُمكملة. 
ل مدير املعمل املركزي للمبيدات جلنة ل�سحب العينات ميثل فيها م�سئول من الرقابة و�ساحب ال�ساأن  ُي�سكِّ 	•

اأو من ينوب عنه.
يقوم م�ضئول الرقابة على املبيدات باأخذ عينات بالطريقة املحددة فى  )منوذج31(، بواقع عينة واحدة لكل  	•
25 طن- اأو اأقل- من كل ت�س���غيلة،اأو لوط من ر�س���ائل املبيدات امل�س���توردة، اأو املبيدات امل�سنعة اأو املجهزة اأو املعاد 

تعبئتها حملياً، اأو املبيدات املطلوب متديد فرتة �ضالحيتها. 
ُيح���رر م�ض���ئول الرقاب���ة عل���ى املبيدات حم�ض���راً من ثالث ن�ض���خ )منوذج 32( ين�ص عل���ى اأخ�ذ خم�ص عينات  	•

متماثلة ومتطابقة لإجراء التحاليل وذلك لكل ت�سغيلة اأو لوط من املبيد حتت الفح�ص. 
وتقدم  عنه،  ينوب  اأو من  ال�ضاأن  الرقابة، وخامت �ضاحب  م�ضئول  املدعوم بخامت  بال�ضمع  العينات  ز هذه  حُترَّ 	•
ن�ض���خة م���ن املح�ض���ر اإلى جلنة مبي���دات الآفات الزراعية، والأخرى ل�ض���احب ال�ض���اأن، ويحتف���ظ املعمل املركزي 
للمبي���دات بالن�ض���خة الثالث���ة. يقوم املعم���ل باإجراء التحاليل املطلوب���ة على واحدة اأو اأكرث م���ن العينات الثالث 

املحفوظة لديه، ويحتفظ �ضاحب ال�ضاأن بالعينتني الرابعة واخلام�ضة.
ل عليها املبيد، ت�ضدر جلنة  فى  حالة حتقق املعمل املركزي للمبيدات من مطابقة العينة للموا�ضفات الفنية املُ�ضجَّ 	•
مبيدات الآفات الزراعية ترخي�ض���اً بالإفراج اجلمركي عن ر�ض���ائل املبيدات امل�ض���توردة )منوذج21( اأو ت�ض���ريح التداول 

َزة اأو املَُعاد تعبئتها حملياً )منوذج 22-23-24( بتوقيع اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه. للمبيدات املُ�َضنََّعة اأو املَُجهَّ
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نتيجة  بتظلم من  ال�ض���اأن  �ض���احب  يتقدم  املبيد  عليها  امل�ض���جل  الفنية  للموا�ض���فات  العينة  فى  حالة عدم مطابقة  	•
التحليل خالل مدة ل تتجاوز �ضهر من تاريخ اإخطاره بالنتيجة واإل اعتربت نتيجة التحليل نهائية.

الآتية: املتطلبات  ال�ضاأن  �ضاحب  من  املقدم  بالتظلم  ُيرَفق  	•
�ضورة �ضهادة التحليل املُبلَّغة اإلى �ضاحب ال�ضاأن  .1

العينتني املحفوظتني لديه  .2
الإي�ضال الدال على اأداء ر�ضم التظلم  .3

الإي�ضال الدال على �ضداد تكاليف اإعادة التحليل  .4
اأو من ينوب  املتظلم  التحليل الأول وبح�ضور  التحليل مبعرفة جلنة فنية من غري الذين ا�ضرتكوا فى   اإعادة  تتم  	•
عن���ه بتفوي����ص ر�ض���مي بعد اإخط���اره باملوعد املحدد بخطاب مو�ض���ى علي���ه بعلم الو�ض���ول، ول ُيوؤخذ بنتيج���ة التحليل 
الت���ي مت���ت مبعرف���ة نف�ص اللجن���ة التي قامت بالتحلي���ل الأول اأو فى  حالة عدم ح�ض���ور املتظلم اأو م���ن ينوب عنه بعد 

اإخطاره باملوعد املحدد بخطاب مو�ضى عليه بعلم الو�ضول.
ال�ض���اأن بعد مطابقتهما للعينة املحفوظة لدى  العينتني املحفوظتني لدى �ض���احب  اإحدى  التحليل على  اإعادة  •				يتم 
املعمل املركزي للمبيدات ويحرر حم�ض���ر مطابقة)منوذج36( يوقع عليه مندوبو ق�ض���م التحليل والرقابة واملتظلم اأو 

من ينوب عنه قبل اإجراء اإعادة التحليل.
تعت���رب نتيج���ة التحلي���ل ف���ى  احلالة الثانية نهائية اإل اإذا ثبت ل���دى جلنة مبيدات الآفات الزراعية وجود خمالفة  	•
�ض���ريحة لأي من الإجراءات اخلا�ض���ة بتنفيذ مواد القرار الوزاري رقم 974 ل�ض���نة 2017 وفى  حالة وجود خمالفة تتم 

اإعادة التحليل دون اأن يتحمل �ضاحب ال�ضاأن اأي نفقات اإ�ضافية.
ُتنقل مبيدات الآفات الزراعية فى  �ضيارات مطابقة للموا�ضفات والإ�ضرتاطات الفنية والبيئية الالزمة لنقل املواد  	•
اخلط���رة املن�ض���و�ص عليه���ا ف���ى  الالئح���ة التنفيذية لقانون البيئ���ة، مع وجود امل�ض���تندات املعتمدة الدالة على ال�ض���راء 
واجله���ات املنق���ول منها واإليها، و�ض���ور �ض���هادات حتليل املبيدات ال�ض���ادرة ع���ن املعمل املركزي للمبي���دات، ويجوز اإجراء 

التفتي�ص واأخذ عينات من املبيدات املنقولة مع التحفظ على هذه املبيدات فى  حالت الإ�ضتباه.
املبيدات  كميات  ت�ضدير  اإعادة  اأو  والآمن  الكامل  بالتخل�ص  الزراعية  الآفات  ملبيدات  املحلي  املنتج  اأو  امل�ضتورد  يلتزم  	•

التي ا�ضتنفذت مدة �ضالحيتها، وذلك حتت اإ�ضراف اجلهات املخت�ضة.
ف���ى  حال���ة الإجت���ار غ���ري امل�ض���روع فى  مبي���دات الآفات الزراعي���ة، اأو فى  حالة الإخالل بال�ض���وابط واملعايري التي  	•
ُتقرها جلنة مبيدات الآفات الزراعية، اأو فى  حالة التالعب فى  امل�ض���تندات التي ت�ض���درها اللجنة اأو تقدمي م�ض���تندات 
اأو بيان���ات غ���ري �ض���حيحة، ُيج���ازى املخالف بالعقوبة التي تتنا�ض���ب مع حجم واآثار املخالفة وم���دى تكرار حدوثها، مع 

عدم الإخالل باأية عقوبات اأ�ضد ترد فى  القوانني املنظمة فى  هذا ال�ضاأن.
ل ُي�ض���مح ل�ض���احب ال�ض���اأن اأو اأي جه���ة اأخ���رى ن�ض���ر اأي معلوم���ات عن مبي���دات الآفات الزراعية فى  �ض���ورة اإعالن  	•
اأو مل�ض���ق اأو مطوي���ة اأو ن�ض���رة دعائي���ة اأو اإر�ض���ادية اأو اأي و�ض���يلة اإعالني���ة اأخ���رى اإل بع���د اعتماده���ا م���ن اأم���ني جلن���ة 
مبي���دات الآف���ات الزراعي���ة اأو من ينوب عن���ه، وعلى اجلهات التي تقوم بالن�ض���ر التحقق من اعتم���اد اللجنة للمعلومات 
املراد ن�ض���رها، وُيعاقب كل من يخالف اأحكام هذه املادة بالعقوبات التي تتنا�ض���ب مع حجم واآثار املخالفة ومدى تكرار 

حدوثها، مع عدم الإخالل باأية عقوبات اأ�ضد ترد فى  القوانني املنظمة فى  هذا ال�ضاأن.
يت����م العم����ل به����ذه التعليم����ات بع����د موافق����ة اللجنة الرئي�ض����ة عليها واعتمادها من ال�ض����يد الأ�ض����تاذ الدكتور/ وزي����ر الزراعة  	•

وا�ضت�ضالح الأرا�ضي، وتفو�ص جلنة مبيدات الآفات الزراعية باإجراء اأي تغيري فى  هذه التعليمات عند ال�ضرورة.
مرف���ق به���ذه التعليمات ملحق يت�ض���من النماذج الالزمة لتوثيق خط���وات ومراحل تنفيذ مواد القرار الوزاري974  	•

ل�ضنة 2017 وعددها �ضبعة وثالثون منوذج.
رئي�س

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

اأ.د./ حممد اإبراهيم عبد املجيد
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الباب  الثاين

تقييم فعالية مبيدات الآفات الزراعية
الهدف الرئي�ض���ي لتقييم فعالية املبيدات �ض���د الآفات الزراعية امل�ض���تهدفة هو تقدير املنافع املرتتبة على ا�ضتعمال 
اجلرعة الدنيا املوؤثرة اأو املو�ضى بها من املبيد �ضد اأحد الآفات، اأي �ضمان اأن تكون تو�ضيات ال�ضتعمال املقرتحة على 
بطاق���ة املعلوم���ات مدعمة ببيان���ات الختبار واأن تعك�ص الأداء احلقيقي للمبيد. وميكن الق���ول عموماً اأن فعالية املبيد 
هي املح�ضلة النهائية ملعادلة التوازن بني التاأثريات الإيجابية للمبيد فى  توفري احلماية املطلوبة للمح�ضول مقابل 
اأية تاأثريات �سلبية. وميكن احلكم على التاأثريات الإيجابية للمبيد مبقدار النخفا�ص التي حتدثه املعاملة فى  تعداد 
الآفة احل�ض���رية اأو �ض���دة الإ�ض���ابة املر�ضية اأو كثافة احل�ضائ�ص امل�ضاحبة للمح�ض���ول. اأما التاأثريات ال�ضلبية للمبيدات 
على املح�ضول فتت�ضمن التاأثري ال�ضمي على املح�ضول امل�ضتهدف اأو املحا�ضيل املجاورة اأو التاأثري على امللقحات اأو على 

الأعداء احليوية، وكذلك خماطر تطور �ضفة املقاومة لالآفة جتاه املبيد امل�ضتخدم.

اأول:تقييم الفعالية كاأحد العنا�صر الرئي�صية لت�صجيل املبيد 
يعت���رب تقيي���م الفعالي���ة احليوي���ة للمبي���د اأحد العنا�ض���ر الرئي�ض���ية لت�ض���جيل املبيد، وقد اأو�ض���ت منظم���ة الأغذية 
والزراعة باأن يكون تقييم الفعالية مكون رئي�ض���ي فى  عمليات ت�ض���جيل املبيد. يتم اإجراء تقييم الفعالية احليوية فى  
�ض���وء التو�ض���يات املن�ض���و�ص عليها ببطاقة معلومات املنتج )املبيد( والتي تت�ض���من الآفات واملحا�ض���يل التي ي�ض���تخدم 
معها املنتج- معدات واأ�ض���اليب ال�ض���تخدام املو�ض���ي بها- معدل التطبيق- التوقيت– عدد مرات ال�ض���تخدام- ظروف 
ال�ض���تعمال- طبيع���ة وم�ض���توى وامل���دى الزمن���ي ملكافحة الآف���ة- اإمكانية ع���دم التواف���ق اخللطي مع منتج���ات اأخري- 
التاأثريات ال�ض���لبية لإ�ض���تعمال املنتج، ويلزم اأن تدون على بطاقة املعلومات )البيانات( ال�ض���تعمالت امل�ض���موح بها فقط 
للمنت���ج عل���ى اأن تك���ون فعاليت���ه فى  كل هذه ال�ض���تعمالت قد ج���ري تقييمها بوا�ض���طة جهات الت�ض���جيل. وعلى طالب 

الت�ضجيل تقدمي وتوفري كافه البيانات الالزمة للتقييم.

ثانيا:عنا�صر تقييم الفعالية
ع���ادة م���ا يت�ض���من تقيي���م الفعالي���ة للمبيدات احل�ض���ول على بيان���ات خا�ض���ة بفعاليتها املبا�ض���رة وكذلك ا�ض���تدامة 

ا�ضتخدامها.
1. الفعالية املبا�صرة

وتخت�ص بتاأثري منتج وقاية النبات علي الآفة امل�ضتهدفة والتاأثريات ال�ضلبية املحتملة على املح�ضول اأو على املنتجات 
املخزونة. ويتعني اأن تكون البيانات املقدمة كافية بحيث ت�ضمح بتقييم م�ضتوى املكافحة)اأو التاأثري امل�ضتهدف( ومدى 
املكافحة الزمني وثبات التاأثري وتقييم هذا املردود على الإنتاجية اأو التاأثريات على جودة منتجات النبات، كما ينبغي 
التقييم حتت ظروف ال�ض���تعمال مبا فى  ذلك اجلرعة الدنيا املوؤثرة،واحلد احلرج لالإ�ض���ابة بالآفة )اإذا كان متوفراً( 

اأو معدلت املعاملة وطرق ال�ضتخدام، ومن ال�ضروري اأي�ضا تقييم مدى حتمل املح�ضول للمبيد من حيث:-
النباتي  الت�ضمم  	•

واجلودة الإنتاجية  فى   املحتمل  النخفا�ص  	•
النبات على  حمتملة  اأخرى  تاأثريات  اأي  	•

2. ال�صتدامة الزراعية
م���ن الأهمية مبكان تقييم ال�ض���تدامة الزراعية لإ�ض���تخدام املبيدات ومن غري املقب���ول اأن يكون للمبيد تاأثرياً على 
ا�ض���تدامة النظ���ام الإنتاج���ي للمح�ض���ول امل�ض���تهدف اأو عل���ي اأية اأنظم���ة اإنتاجية اأخ���ري )تالية اأو جم���اورة( ومن اأمثلة 

التاأثريات غري املرغوبة على اأنظمة اأو نظام اإنتاج املح�ضول ما يلي: 
للمبيد   الآفة  مقاومه  تطور  	•

التالية  املحا�ضيل  على  التاأثري  	•
املجاورة   املحا�ضيل  على  التاأثري  	•

احليوية والأعداء  امللقحات  على  التاأثري  	•
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3. املنافع القت�صادية
لبد اأن يحقق ا�ض���تعمال املبيد منفعة اقت�ض���ادية وا�ض���حة للمزارع ولهذا ل يتم حتديد الفعالية الإجمالية للمبيد 
وفقاً لتاأثريه احليوي املبا�ض���ر وا�ض���تدامته الزراعية فح�ض���ب، بل يجب اأن يوؤخذ فى  الإعتبار منافعه القت�ضادية. وفى  
م�ض���ر ل يدخل التقييم القت�ض���ادي فى  العتبار �ض���من تقييم الفعالية بغر�ص الت�ض���جيل كما اأن عنا�ض���ر ال�ض���تدامة 
الزراعية حتتاج اإلى كثري من اجلهد حتى تكون اأحد العنا�ض���ر الرئي�ض���ة فى  تقييم الفعالية، ويرتك التقييم للمزارع 

اأو امل�ضتخدم، وعموماً فاإن تقييم املنافع الإقت�ضادية للمبيد اأمراً جدير بالإهتمام.

ثالثا: اإنتاج البيانات الالزمة لتقييم الفعالية
1. م�صادر البيانات 

هناك م�س���ادر متنوعة للمعلومات ميكن ا�س���تخدامها فى  تقييم الفعالية، كما ميكن ا�س���تخدام بيانات الختبارات 
من البلدان الأخرى اإذا كانت الظروف البيئية متماثلة واإذا وافقت ال�ضلطات املحلية امل�ضئولة عن الت�ضجيل لعدم توفر 

الإمكانيات والكوادر القادرة علي التنفيذ. وفى  م�ضر يتم احل�ضول على البيانات من خالل التجارب املحلية. 
2. املمار�صات العملية اجليدة

م���ن ال�ض���روري اأن تك���ون اإختبارات الفعالي���ة على درجه عالية من اجلودة واأن تكون نتائجها ذات م�ض���داقية بحيث 
ميكن جلهات الت�س���جيل العتماد عليها كما يتعني اإجراء الدرا�س���ات احلقلية اخلا�س���ة بالأمان ومبخلفات )متبقيات( 
املبيدات وفقا للمعايري الدولية املعتمدة للممار�ض���ات املعملية اجليدة التي تتميز بال�ض���رامة ال�ض���ديدة، ول ت�ضمح باأي 

مرونة اأو ت�ضاهل فى ما يتعلق بتنظيم الدرا�ضات احلقلية.
1.2 تنظيم الختبارات وموؤهالت القائمني عليها

يتع���ني عل���ى اجله���ة التي تت���ويل اإجراء الختب���ارات اأن يكون لإدارتها �ض���كل هيكلي واأن تتوفر فى  ممار�ض���اتها قدراً 
كبرياً من ال�ضفافية وامل�ضداقية واأن يكون لديها اخلربات واملعدات واملوارد ل�ضمان ح�ضن تنفيذ واإدارة الختبارات من 

خالل املمار�ضات التجريبية اجليدة.
2.2 الت�صغيل 

يج���ب اأن تك���ون بروتوك���ولت التقييم متقنة ومف�ض���لة ب�ض���كل ي�ض���مح لأي طرف ثالث اأن يفهم م�ض���مون الدرا�ض���ة 
والتحق���ق م���ن جودته���ا قبل البدء ف���ى  العمل. كما يجب اأن تك���ون الربوتوكولت مقبولة لدى جهات الت�ض���جيل. وفى 
م�ضر تقوم املعاهد البحثية واملعامل املركزية ذات العالقة باإعداد الربوتوكولت اخلا�ضة بالتقييم من خالل الأق�ضام 

العلمية املخت�ضة بعد مراجعتها وتدقيقها واعتمادها من جلنه مبيدات الآفات الزراعية.
3.2 املتابعة والتحقق من اجلودة

عل���ى اجلهات القائمة بالت�ض���جيل اأن تكلف بع�ص الك���وادر واخلربات القادرة على مراجعة تنفيذ التجارب والتحقق 
من دقتها خالل كافه مراحلها والتاأكد من اإتباع ما ورد بالربوتوكول اخلا�ص بها واإجراءات الت�ضغيل القيا�ضية وعلى 
اجله���ات القائم���ة بتنفي���ذ التج���ارب قبول هذا النظام الذي تقوم به �ض���لطات الت�ض���جيل املخت�ض���ة بغر����ص التحقق من 
اللتزام باملمار�ضات التجريبية اجليدة، وفى  م�ضر يطبق هذا النظام ب�ضكل فعال من خالل جلان املتابعة امل�ضكلة من 
املعاهد واملعامل البحثية املخت�ض���ة والتي تتابع تنفيذ التجارب وفقاً للربوتوكولت املعتمدة وتقدم تقاريرها الدورية 

اإلى اأمانة جلنه مبيدات الآفات الزراعية. 

رابعا: الأ�ص�س العامة لت�صميم اختبارات الفعالية
تت�ضمن الأ�ض�ص العامة لت�ضميم اختبارات الفعالية احليوية– الفعالية املبا�ضرة للمبيدات اأ�ضا�ضاً. 

1. اجلرعة الدنيا الفعالة
1.1 �سروط اجلرعة الدنيا الفعالة

يج���ب التاأكي���د عل���ى �ض���رورة ا�ض���تخدام اجلرعة الدنيا فقط من املبيد للح�ض���ول عل���ى النتائج املرغوب���ة. يتعني اأن 
ته���دف اختب���ارات الفعالي���ة اأ�ضا�ض���اً اإلى حتدي���د اجلرعة الدنيا للمبيد وه���ي اجلرعة التي ينبغي اأن تو�ض���ي بها بطاقة 
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البيانات ومن �سروط اجلرعة الدنيا الفعالة املو�سي بها اأنها توفر واحداً اأو اأكرث من ال�سروط التالية:
منها اأدين  بجرعة  مقارنه  الفعالية  من  اأعلى  م�ضتوي  	•
منها اأدين  بجرعة  مقارنه  الفعالية  لثبات  اأطول  فرته  	•

منها اأدين  بجرعة  مقارنه  خمتلفة  ظروف  حتت  ثبات  اأكرث  اأداء  	•
2.1  اإجراءات الختبار

للو�ض���ول اإل���ى حتدي���د اجلرعة الدنيا الفعالة يجب اأن يت�ض���من برنامج الختبار �ضل�ض���لة من معدلت ال�ض���تعمال 
املختلفة )فى  العادة يتقدم طالب الت�س���جيل بتجريب معدل ا�س���تعمال معني اأو اأكرث(، حتى ميكن تو�س���يح الختلف 

فى  الفعالية بني اجلرعة التي يو�ضى باإ�ضتعمالها واجلرعات الأدنى منها.
3.1 موقع الختبارات

يج���ب اأن جت���رى اإختب���ارات الفعالي���ة ف���ى  املواق���ع التي متثل املج���ال الزراعي واحلالة ال�ض���حية للنب���ات والظروف 
البيئية التي يحتمل التعر�ص لها خالل ا�ض���تخدام املبيد وفى  املنطقة التي يزمع ا�ض���تعماله فيها، وعموما تتم زراعة 

املحا�ضيل فى  املواقع التجريبية وفقاً للممار�ضات الزراعية العتيادية.
عند اختيار مواقع الختبارات املختلفة ينبغي مراعاة اأن تكون ممثلة لالأنواع املختلفة من الرتبة التي قد تتواجد 
ف���ى  اأماك���ن ال�ض���تعمال املتوقعة كما يجب الأخذ فى  العتبار احتمال وجود تاأث���ريات لأنواع الرتبة على فعالية املبيد 
خا�ضة بالن�ضبة للمبيدات النيماتودية ومبيدات احل�ضائ�ص وفى م�ضر يراعى اأن متثل مواقع الختبارات الأماكن التي 

ي�ضود فيها زراعة املح�ضول امل�ضتهدف حمايته وطبيعة الرتبة ونظم الري والظروف البيئية.

2. عدد الختبارات
2 .1  العوامل التي تتحكم فى  اختيار عدد جتارب الفعالية املبا�ضرة

يتطل���ب حتدي���د فعالي���ة منتج���ات وقاية النبات اإجراء عدد م���ن الختبارات فى  مناطق خمتلف���ة ذات ظروف بيئية 
متباينة وفى  �ضنوات خمتلفة ويتحدد عدد الختبارات فى  �ضوء ما يلي:

اأو الآف���ة حي���ث تزداد �ضل�ض���لة الختبارات م���ع زيادة الأهمية القت�ض���ادية  الأهمي���ة القت�ض���ادية للمح�ض���ول  	•
للمح�ضول اأو الآفة

الختبارات.  �ضل�ضلة  زادت  اخل�ضائر  حدة  زادت  كلما  املح�ضول:  فى  اخل�ضائر  حدة  	•
تاأث���ري عوام���ل الرتب���ة واملن���اخ: حيث يزداد عدد الختبارات اإذا احتاج املبيد اإلى الختبار حتت جمال مت�ض���ع  	•

من الظروف.
يتعني على جهات الت�ضجيل حتديد عدد الختبارات املحلية املطلوبة واإعالم طالب الت�ضجيل بها م�ضبقا وفى  هذا 
ال�ضدد تن�ص املادة )14( من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017 على ما يلي: »تقوم جلنة مبيدات الآفات الزراعية بتكليف 
حمطات البحوث لتجريب املبيدات املطلوب ت�ض���جيلها وذلك ملو�ض���مني زراعيني متماثلني ومتتاليني جلميع املبيدات، 
وميكن ا�س���تثناء �س���رط تتايل موا�س���م التجريب لأ�س���باب تراها اللجنة �س���رورية، ويتم جتريب اجلاذبات ملو�سم زراعي 
واح���د، ويكل���ف املعم���ل املركزي للمبيدات بتحليل العينات املقدمة للتجريب واإ�ض���دار �ض���هادات التحليل فى  كل مرحلة 
من مراحل التجريب، ول يوؤخذ بنتائج التجريب التي تاأتي عيناتها غري مطابقة للموا�ضفات الكيميائية والطبيعية 

التي يتم الت�ضجيل على اأ�ضا�ضها«. 
2 .2  اختبارات مدى حتمل املح�ضول 

يتع���ني عل���ى الأختب���ارات احلقلية اأن تظهر عدم وجود تاأثريات غري مقبولة للمبيد على املح�ض���ول املعامل ف�ض���اًل 
عن اإظهار فعاليته جتاه الآفة امل�ضتهدفة وتت�ضمن التاأثريات غري املقبولة اأعرا�ص ت�ضمم النبات اإ�ضافة اإلى التاأثريات 

الكمية والنوعية على اإنتاجية املح�ضول.
ميثل اإ�س���تخدام مبيدات احل�س���ائ�ص اأكرب تهديد حمتمل لإحداث اآثار �س���لبية على املحا�س���يل املعاملة، لذلك يكون 
من الأف�ضل اإجراء اختبارات ت�ضمم النبات اخلا�ضة مببيدات احل�ضائ�ص ب�ضكل م�ضتقل عن اإختبارات الفعالية املبا�ضرة. 
ل يتطلب ا�ضتخدام مبيدات احل�ضرات والفطريات والآكارو�ص والقواقع عادة اإجراء اختبارات خا�ضة بالت�ضمم النباتي 
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وميكن القيام بر�سد ملحظات حول حتمل املح�سول )الت�سمم النباتي والتاأثري على الإنتاجية( كجزء من اإختبارات 
الفعالية املبا�سرة وفى  حالة وجود اآثار �سلبية على املح�سول العائل لهذه الآفات ميكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية 

التاأكد من هذه التاأثريات من خالل اإعادة التجريب اأو اإجراء درا�ضات �ضمية نباتية م�ضتقلة.
خام�صًا: ت�صميم واإجراء وحتليل اإختبارات الفعالية

تعت���رب الإختب���ارات املنف���ردة هي الأ�ض���ا�ص الذي يعتمد عليه عند تقيي���م فعالية املبيدات وما ف���ى  حكمها، لذا يجب 
اأن تتمي���ز ه���ذه الإختبارات باجل���ودة العالية. ويهدف اإختبار الفعالية عادة اإلى التاأكد م���ن اأن اأداء املبيد حتت الإختبار 
مياثل اأو يفوق اأداء املبيدات املو�سى با�ستخدامها. ويجرى خلل الإختبار ثلثة معاملت جتريبية )ثلثة حمطات 

جتريبية( على الأقل.
نوع الت�صميم التجريبي  .1

يج���ب اأن ت�س���مم اإختب���ارات الفاعلي���ة بحي���ث ميكن اإج���راء التحلي���ل الإح�س���ائي املنا�س���ب للبيان���ات والنتائج. ومن 
اجلدير بالذكر اأن الت�ض���ميمات الع�ض���وائية الرئي�ض���ية هي التي حتقق هذا الهدف من الإختبارات وقد يكون الت�ضميم 
كامل الع�ض���وائية اأو ت�ض���ميم املجموعات الع�ضوائي اأكرث منا�ضبة. ويتنا�ضب الت�ض���ميم كامل الع�ضوائية اإذا ات�ضمت بيئة 
الختبار بالتجان�ص الكامل، وغالباً ما يعترب ت�ضميم املجموعات الع�ضوائي هو الأف�ضل واملنا�ضب لإختبارات الفعالية.

2. عدد القطع ومعنوية الإختبار
متثل معنوية الإختبار اإحتمالية اإكت�ض���اف اإختالف معني بني املعامالت اإذا كان هذا الإختالف موجود بالأ�ض���ا�ص. 
وينبغي اأن يكون لت�ض���ميم الإختبار قدرة كافية لإكت�ض���اف اإختالف معنوي بني املعامالت. وكقاعدة اأ�ضا�ض���ية يجب اأن 
يت�ض���من اأي اإختبار اأربع مكررات على الأقل لكل معاملة ويتوقف عدد املكررات النهائي على قدرة الإكت�ض���اف املطلوبة 

لالإختبار وعلى التباين فى  اإعداد الكائن امل�ضتهدف.
3. م�صاحة القطعة و�صكلها

احلد الأدنى لقطعة الإختبار فى  حدود 100م2)10×10( ومن املهم اأن ل يزيد حجم القطعة كثرياً حيث اأن القطع 
ال�ضغرية اأ�ضهل فى  معامالتها بطريقة متجان�ضة واأقل فى التكاليف والقوى الب�ضرية– يف�ضل اأن تكون للقطع حتت 
الإختب���ار نف����ص امل�ض���احة– والقط���ع املربعة بني الأرا�ض���ي تقل���ل من اإحتمال ح���دوث تداخل بني القط���ع وتوفر ظروفاً 
اأف�ض���ل فى ما يخ�ص التغيريات التي تطراأ على اإجتاه الريح، كما تعد القطع امل�ض���تطيلة وال�ض���يقة من الأرا�ض���ي اأكرث 

مالئمة للح�ضاد امليكانيكي.
4. املبيد املرجعي والتجربة ال�صابطة غري املعاملة

يج���ب اإ�س���تخدام املبي���د املرجعي ف���ى  الإختبار كلم���ا كان ذلك ممكناً حتى ميك���ن املقارنة بني الإختب���ارات املختلفة. 
ويخت���ار املبي���د املرجع���ي عادة وفقاً لنتائجه املر�ض���ية املعروفة خالل ال�ض���نوات املا�ض���ية كما يجب اأن يكون م�ض���جاًل فى  
الدولة لنف�ص الغر�ص املطلوب )ويتم اإ�ضتخدام نظام املبيد املرجعي ب�ضكل خا�ص فى  حالة تقييم مبيدات احل�ضائ�ص(.
يجب اأن يت�ض���من الإختبار جتربة �ض���ابطة غري معاملة. الغر�ص الرئي�ض���ي من هذه التجربة هو التاأكد من وجود 
قدر معقول من الإ�ضابة بالآفة والتاأكد من عدم وجود اأ�ضباب طبيعية وراء اإنخفا�ص م�ضتوى الإ�ضابة اأثناء الإختبار، 
وي�ض���عب اإظه���ار فعالي���ة املبيد اإذا كانت م�ض���تويات الإ�ض���ابة بالآفة منخف�ض���ة، ولذا فالتجربة ال�ض���ابطة غري املعاملة 

ت�ضتخدم كنقطة مرجعية لتحديد �ضالحية الإختبار.
منطقة املعاملة ال�ضابطة )املقارنة( ل تنف�ضل عن منطقة املعامالت، ويف�ضل اأن يطلق عليها القطع غري املعاملة 
وزيادة عدد القطع املعاملة اإلى ما يقرب من اجلذر الرتبيعى لعدد املعامالت ي�ضاعد فى  احل�ضول على نتائج دقيقة.

5. الكائن احلي امل�صتهدف )الآفة(
من ال�ض���روري اأن يكون م�ض���توى تواجد الكائن احلي امل�ض���تهدف )الآفة( عند م�ضتوى الأهمية الزراعية اأو املنتظر 
اأن ي�ضل اإليها خالل املعاملة، كما يجب اأن تتماثل قدر الإمكان م�ضتويات اأعداد الآفة اأو الإ�ضابة اأو العدوى فى  القطع 

املعاملة وفى املقارنة عند بداية التجربة.
يف�ض���ل اأن تتواجد فى  قطع الأرا�ض���ي حمل الإختبار اإ�ض���ابة اأو عدوى طبيعية وفى حالة اإدخال الكائن املمر�ص اأو 

الآفة �ضناعياً اإلى املوقع يتعني و�ضف الإجراءات املتبعة فى  ذلك.
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6.معدات التطبيق
يلزم اأن تكون املعدات امل�ض���تخدمة واأ�ض���اليب اإ�ض���تخدامها هي نف�ص املعدات والأ�ض���اليب املو�ضيبها فى بطاقة بيانات 
املبيد وينبغي اأن تكون معدلت الإ�ضتخدام ون�ضب التخفيف هي نف�ضها املو�ضى بها عند الإ�ضتعمال. كما ينبغي اإ�ضتخدام 
املبيد فى  التوقيت املو�ض���ى به على بطاقة البيانات وفى حالة وجود تو�ض���ية بالإ�ض���تخدام املتكرر للمنتج يتعني اإختبار 

نف�ص التواتر الزمني فى  الإ�ضتخدام.
يجب اأن تخ�ض���ع معدات الإ�ض���تخدام ملعايرة �ض���ليمة للح�ض���ول على معدل الإ�ض���تخدام واملجال احلجمى للقطرات 
املرغوب فيها، كما يتعني حتديد التفا�ضيل اخلا�ضة مبعدات الر�ص و�ضغط الت�ضغيل ونوع الب�ضبورى و�ضرعة احلركة 

وتركيز حملول الر�ص ونوع امل�ضتح�ضر.

7. الظروف البيئية
يل���زم قيا����ص الظ���روف البيئي���ة ال�ض���ائدة مبوق���ع الإختبار ف���ى  اليوم املح���دد للتجربة حيث ت�ض���جل درج���ة احلرارة 
والرطوب���ة الن�ض���بية والأمط���ار و�ض���رعة الري���اح، ويف�ض���ل اأن توؤخ���ذ القيا�ض���ات ع���دة مرات قبل ب���دء التجربة مبا�ض���رة 
واأثن���اء التجرب���ة وعند الإنتهاء منها مبا�ض���رة– كما يجب ت�ض���جيل نوع الرتبة والأ����ص الهيدروچينى وحمتوى الرتبة 
م���ن الرطوب���ة واملواد الع�ض���وية. بالن�ض���بة للتجارب الت���ي جترى فى  ال�ض���وب اأو املخازن يلزم ت�ض���جيل درجات احلرارة 

والرطوبة طوال فرتة التجربة.

8. تقييم الفعالية احليوية
تعتمد املتغريات التي يلزم تقديرها بهدف حتديد فعالية املبيدات على املح�ضول والآفة حمل الدرا�ضة. وتت�ضمن 
هذه املتغريات كثافة الآفة اأو معدلت تواجدها وم�ض���تويات الإ�ض���ابة ون�ض���بة املوت و�ضدة الأعرا�ص اأو الأ�ضرار الواقعة 

على املح�ضول واإنتاجيته وجودته.
ينبغ���ي تقدي���ر ه���ذه املتغ���ريات قب���ل املعاملة كلما اأمك���ن ذلك. وهو اإجراء �ض���روري عن���د اإختبار املبي���دات الفطرية 
والأكارو�ض���ية حيث تتغري م�ض���تويات الإ�ض���ابة �ض���ريعاً مبرور الوقت. كما ينبغي ت�ضحيح ن�ضبة املوت مع نتائج التجربة 

ال�ضابطة.

9. حتليل النتائج
يجب اأن تخ�ضع نتائج التجارب احلقلية اأو �ضل�ضلة الإختبارات للتحليل الإح�ضائي. كما ينبغي اأن تخ�ضع التجارب 

التى تت�ضمن اإختبارات مقارنة اأو مبيد مرجعي للتقييم املتتابع التايل:
التاأكد من اأن الإختبار واقعي من خالل توفري بيانات تو�ضح اأن م�ضتويات اأعداد الآفة فى  املواقع املقارنة اأكرب   -1

بقدر كاف بحيث متثل خطورة على املح�ضول.
التاأك���د م���ن اأن نتائ���ج الإختب���ار مرتابط���ة منطقي���اً، واأن يعطى املبيد املرجع���ي )فى  حالة مبيدات احل�ض���ائ�ص(   -2

النتائج املتوقعة مقارنة بالإختبار ال�ضابط غري املعامل.
اإذا مت اإ�ضتيفاء املتطلبات2،1 فاإن ذلك ي�ضمح مبقارنة املنتج )املبيد التجريبي( باملبيد املرجعي ومبقارنة املبيدات   -3

التجريبية ببع�ضها فى  حالة اإختبار العديد منها.
الهدف الرئي�ض���ي من حتليل النتائج هو تقدير ومقارنة قيم الفروق بني املعامالت املتنوعة وينبغي اإ�ض���تخدام   -4

اأ�ضاليب اإح�ضائية منا�ضبة لإجراء تلك املقارنات.
اإذا مل توجد فروق معنوية بني منتج جتريبي ومنتج مرجعي و/اأو الإختبار ال�ضابط من ال�ضروري التاأكد من اأن 
اأ����ص الإختب���ار كافياً للك�ض���ف عن اأية فروق معنوية، واإذا مل يكن اأ�ص الإختب���ار كافياً يجب النظر اإلى التجربة على اأنها 

غري قاطعة.
ميك���ن اإخ�س���اع بيان���ات اإختب���ارات الفعالية للعديد من ط���رق التحليل الإح�س���ائي وتعتمد الطرق الت���ى يقع عليها 
الإختبار اإلى حد كبري على طبيعة املتغريات التي مت ت�ض���جيلها. ين�ض���ح ب�ض���رورة الإ�ض���تعانة مبتخ�ض�ص فى  الإح�ضاء 

قبل ت�ضميم الإختبار ل�ضت�ضارته حول ت�ضميم وتنفيذ اإختبارات الفعالية وحتليل نتائجها اإح�ضائياً.
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

�صاد�صا: حتمل املح�صول 
يعترب تقدير حتمل املح�ضول للمعاملة اأحد العنا�ضر ال�ضرورية لتقييم فعالية املبيدات حتت التجريب ويت�ضمن 
حتمل املح�ض���ول حدوث ت�ض���مم نباتي- تاأثريات �ض���لبية علي اإنتاجية املح�ض���ول وجودته- اأو اأي تاأثريات على النبات اأو 

اأجزائه اخلا�ضة بالتكاثر.
1. الت�صمم النباتي

الت�ض���مم النبات���ي ه���و ق���دره املنتج علي اإحداث اأ�ض���رار موؤقت���ة اأو طويلة املدى للنب���ات وينتج الت�ض���مم النباتي غالبا من 
التاأثري املبا�ض���ر مبنتج واحد على املح�ض���ول، كما قد يحدث نتيجة لتاأثري ا�ض���تخدام اأحد املبيدات على املح�ض���ول ال�ضابق اأو 

على حم�ضول لحق )مثل مبيدات احل�ضائ�ص ممتدة املفعول( وهو ما يتعني مراعاته عند ت�ضميم التجارب احلقلية.
وتعترب مبيدات احل�ض���ائ�ص اأكرب م�ض���ادر التاأثريات ال�ضلبية املحتمل وقوعها على املحا�ضيل ب�ضبب ن�ضاطها، لذلك 
يلزم اإجراء اختبارات خا�ض���ة مببيدات احل�ض���ائ�ص ما يتعلق بالت�ض���مم النباتي وب�ض���كل م�ض���تقل عن اختبارات الفعالية 
املبا�ض���رة، عل���ى اأن يت���م اإجراء هذه الختبارات غياب احل�ض���ائ�ص التي تتناف�ص مع املح�ض���ول والتي ي���وؤدي تواجدها اإيل 

خف�ص كمية املبيد التي ت�ضل اإليه.
وينبغي اختبار كال من اجلرعة املو�ضى بها)N( و�ضعفها لتحديد حدود الأمان عند ا�ضتخدام املبيد.

اإ�ضتخدام املبيدات احل�ضرية اأو الأكارو�ضية اأو الفطرية اأو مبيدات الرخويات ل يتطلب عادة اإجراء اختبارات نوعية 
للت�ض���مم النباتي حيث تكون املالحظات اخلا�ض���ة بتحمل املح�ضول )مثل الت�ضمم النباتي( جزء من اختبارات الفعالية 
املبا�ض���رة، فاإذا ظهرت تاأثريات �ض���لبية عند ا�ضتعمال اجلرعة املو�ضى بها )N( وجب عندئذ درا�ضة هذه التاأثريات علي 

هذه اجلرعة و�ضعفها.
ميك���ن ملحظ���ه تاأثريات الت�س���مم النباتي على املح�س���ول وفرتة الإنب���ات اأو النمو اأو عند احل�س���اد وقد تكون هذه 

التاأثريات موؤقتة اأو طويلة املدى وتتمثل مناذج الت�ضمم النباتي فى :
)التخف( بالكامل  النبات  فقدان  	•

الثمار اإنتاج  اأو  التزهري  اأو  النمو  اأو  الإنبات  تاأخر  	•
منه اأجزاء  لون  اأو  النبات  لون  فقدان  	•

)نخر( النبات  اأن�ضجه  موت  	•
الذبول 	•

منه اأجزاء  اأو  النبات  ت�ضوهات   	•
2. التاأثري على الإنتاجية

قد تتاأثر الإنتاجية �ضلباً فى  بع�ص الأحيان، لذا يجب اأن تكون هناك معلومات كافية توؤكد عدم حدوث انخفا�ص  
لالإنتاجية بعد جتريب املبيد جمال الختبار.

وبالن�ض���بة ملبيدات احل�ض���ائ�ص التي لي�ص لها اآثار �ض���مية وا�ض���حة على النبات العائل يتعني اإجراء تقييم لحتمالت 
حدوث انخفا�ص الإنتاجية، وميكن القيام بذلك �س���من الختبارات املتخ�س�س���ة للت�س���مم النباتي، اأما بالن�سبة ملنتجات 
وقاي���ة النب���ات الأخ���رى ميكن اإجراء تقيي���م لإحتمالت حدوث انخفا�ص ف���ى  الإنتاجية كجزء من اختب���ارات الفعالية 

املبا�ضرة  ول يحتاج الأمر اإلى اإجراء اختبارات نوعية خا�ضة.
3. تاأثريات علي اجلودة

يجب توفر معلومات كافية لتقييم ما اإذا كانت املعاملة باملبيد قد نتج عنها تاأثريات �ضلبية علي جودة املح�ضول اأو 
منتجاته مثل وجود تبقع بالأوراق اأو الثمار اأو وجود رائحة اأو تاأثريات على النكهة اأو على ت�ضنيف جوده املنتجات.

ويتع���ني اإج���راء ه���ذه الختب���ارات اأوًل على املحا�ض���يل الرئي�ض���ية املزم���ع ا�ض���تخدام املبيد معها عند �ض���عف اجلرعة 
املو�ضي  بها، فاإذا مت ر�ضد التاأثري عند تلك اجلرعة وجب اإجراء الختبار عند اجلرعة املو�ضي بها.

4. التاأثريات علي النبات اأو علي اأجزائه اخلا�صة بالإكثار
ل ينبغي اأن ت�ضبب املبيدات تاأثريات غري مقبولة علي النبات اأو علي اأجزائه اخلا�ضة بالإكثار وتتوقف املالحظات 
املطلوب ر�ضدها علي طبيعة اأو نوع الأجزاء املعنية بالإكثار فى  النبات وفى ما يلي مناذج لبع�ص املتغريات ذات ال�ضلة:
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احلياة– الإنبات– الن�ساط قابلية  للبذور:  بالن�ضبة  	•
النمو التجذر– معدل  لل�ضتالت:  بالن�ضبة  	•

النمو اجلارية)املدادة(:الرت�ضخ– معدل  لل�ضوق  بالن�ضبة  	•
النمو التربعم-معدل  للدرنات:  بالن�ضبة  	•

�صابعا: الإ�صتدامة الزراعية
هناك العديد من اإجراءات الر�سد الأخرى التي ميكن القيام بها كجزء من عملية تقييم فعالية املبيدات )منتجات 
وقاي���ة النب���ات( ويخت����ص اأغلبه���ا ف���ى  التاأكيد علي ع���دم وجود اآثار غ���ري مقبولة نتيجة ا�ض���تخدام ه���ذه املنتجات علي 

منظومة اإنتاج املح�ضول وا�ضتخداماتها الزراعية.
وفى بع�ص الأحيان يتطلب الأمر القيام باختبارات اأو عمليات ر�سد نوعية وحالت اأخري متعددة. وعموماً ميكن 

تقييم املخاطر بناءاً علي البيانات املتوفرة وعلي املنطق العلمي.

1. خماطر املقاومة
تعني املقاومة حدوث تعديالت وراثية تزيد من قدره ع�ض���رية الآفة علي حتمل املعاملة باملبيد الذي كان يكافحها 
من قبل مما يوؤدي اإلى ف�ض���ل عملية املكافحة والإ�ض���طرار اإلى زيادة معدل ال�ض���تخدام، وقد يتطلب الأمر �ضحب املنتج 

بالكامل من ال�ضتعمال.
وحتى تتمكن جهات الت�ضجيل من تقييم خماطر املقاومة يتعني توفر املعلومات التالية:

الفعالة املادة  عمل  طريقه  	•
�ضابقة ل�ضتعمالت  نتيجة  املقاومة  حدوث  علي  دلئل  	•

الآفة مقاومة  حدوث  اآليات  	•
اأخري  مركبات  جتاه  م�ضرتكة  مقاومة  وجود  عن  معلومات  	•

املنتج جتاه  الآفة  ح�ضا�ضية  	•
املقاومة فى   التحكم  اإ�ضرتاتيچية  	•
2. التاأثريات علي املحا�صيل التالية

حتت ظروف معينة من املمكن اأن حتدث املادة الفعالة لأحد منتجات وقاية النبات اأو نواجت متثيله الن�ضطة حيوياً 
خماطر علي املح�ض���ول الذي يلي زراعة املح�ض���ول املعامل. قد يكون هذا املح�ض���ول تالياً فى  ترتيب الدورة الزراعية 
العتيادية املتبعة اأو قد تتم زراعته كبديل فوري للمح�ضول الأ�ضلي الذي مل ينجح، ويتعني تقدمي املعلومات اخلا�ضة 

بهذه التاأثريات �سمن امللف البيولوچي حتى ميكن تقييم خماطر تاأثري املنتج علي املحا�سيل التالية.
ميك���ن اإج���راء الختب���ارات علي املحا�س���يل التالية الزراعة بعد جتارب الفعالية املبا�س���رة كما ميكن اإجراوؤها ب�س���كل 

م�ضتقل، وفى هذه احلالة يعامل املح�ضول امل�ضتهدف مبنتج وقاية النبات وفقا لتو�ضيات ال�ضتعمال املتبعة.

3. التاأثري علي املحا�صيل املجاورة
يج���ب توف���ر معلومات ت�ض���مح بتقييم الآث���ار ال�ض���لبية املحتملة مبنتجات وقاية النبات امل�ض���تخدمة علي حما�ض���يل 

جماورة اأو علي نباتات غري م�ضتهدفة فى  عملية املكافحة.
ميك���ن طل���ب ه���ذه البيانات فق���ط فى  حالة وجود موؤ�س���رات عن احتمال تاأثري هذه املحا�س���يل باملبي���د وفى ما يلي 

اأمثله ملنتجات متثل خطراً علي املحا�ضيل املجاورة:
النباتية النمو  منظمات  اأو  احل�ضائ�ص  مبيدات  	•

اإجنراف  حدوث  اإيل  توؤدي  اأخري  و�ضائل  اأو  بالطائرات  املنتج  ا�ضتخدام  	•
متطايرة منتجات  ا�ضتخدام  	•

منها بالقرب  اأو  املائية  املجاري  فى   املنتج  ا�ضتخدام  	•
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4. التاأثري علي الكائنات النافعة
يت���م تقيي���م الآثار ال�ض���لبية علي الكائنات النافعة اأو غري امل�ض���تهدفة عاده من خالل امللف���ات البيئية منتجات وقاية 
النب���ات. يت���م تقيي���م تل���ك الآثار كج���زء من امللف البيولوچ���ي فقط فى  حاله وجود دعاوي �ض���د املنت���ج اأو اإذا كان املنتج 
معد لغر�ص ال�ستخدام فى  برامج املكافحة املتكاملة ويجب ت�سجيل اإي زيادة تطراأ علي اأعداد الآفات الثانوية وميكن 

مالحظتها اأثناء اختبارات الفعالية املختلفة ول حتتاج اإيل درا�ضات حقلية اإ�ضافية.

ثامنا: كتابة التقارير 
1. امللف البيولوجي

يت�ض���من املل���ف البيولوچ���ي لأي منتج كافه البيانات الناجتة ع���ن اختبارات تقييم فعاليه ه���ذا املنتج. ويعترب امللف 
البيولوچي جزءاً من امللف ال�ض���امل للت�ض���جيل )الذي يت�ض���من بطاقة املنتج- الدرا�ض���ات ال�ضمية-الدرا�ض���ات البيئية- 
........ الخ(، والذي يقدم من طالب الت�ض���جيل اإيل اجلهات املخت�ض���ة )جلنة مبيدات الآفات الزراعية- وزاره الزراعة 

وا�ضت�ضالح الأرا�ضي( لت�ضجيل املنتج.
ويت�ض���من امللف البيولوچي التقارير املنفردة لختبارات الفعالية التي جتمع فى  تقرير ي�ض���مل �ضل�ضلة الختبارات 
الت���ي اأجري���ت عل���ي املنتج وفقا لربوتوكول جتريبي عام فى  مواقع خمتلفة وفى  اأعوام اأو موا�ض���م زراعيه متتالية وقد 
يت�ض���من املل���ف البيولوچ���ي تقريرا واح���داً اأو اأكرث من �ضل�ض���لة الختبارات وفق���ا لعدد ال�ض���تخدامات املختلفة للمنتج 
املراد ت�ض���جيله ف�ض���ال عن ذلك يت�ض���من امللف كذلك معلومات اأخري �ضرورية للتقييم ال�ضامل للفعالية مثل البيانات  
الإ�ض���افية حول الفعالية املبا�ض���رة )الختبارات الأولية–درا�ض���ات الت�ض���مم النباتي.........اإلخ( وال�ض���تدامة الزراعية 

)درا�ضات املقاومة– التاأثريات اجلانبية التي مت ر�ضدها.........اإلخ(.

تا�صعا: اأ�ص�س تقييم الفعالية املقبولة
بعد تقدمي امللف البيولوچي جلهات الت�ض���جيل كجزء من طلب �ض���هادة الت�ضجيل با�ضتخدام منتجات وقاية النبات، 

يتعني تقييم الفعالية املقبولة لت�ضجيل املنتج من خالل جهات الت�ضجيل.
ويعت���رب و�ض���ع مقرتح���ات ع���ن معايري حم���ددة للفعالية املقبول���ة )م�ض���طرة التقييم( ملنتج���ات وقاية النب���ات اأحد 
اخلطوط التوجيهية الهامة لتقييم الكفاءة لأغرا�ص الت�س���جيل.هناك عدد من القواعد الأ�سا�س���ية التي يلزم التعامل 

معها عند تقييم امللف البيولوچي واتخاذ قرار قبول ت�ضجيل املنتج من عدمه. 

1. الفعالية املبا�صرة
عند تقييم كفاءة منتجات وقاية النبات يلزم اأخذ عددا من املتغريات فى  العتبار. 

1. 1 املقارنة بالتجربة ال�ضابطة
يجب اأن يرتتب علي ا�ض���تخدام املنتج �ض���رورة احل�ض���ول علي نتائج اأعلي ب�ضكل معنوي من تلك املتح�ضل عليها فى  

التجربة ال�ضابطة غري املعاملة )مثل م�ضتوي وا�ضتدامة وثبات مكافحة الآفة اأو الوقاية منها(

امللف البيولوجى
يقدم كجزء من امللف ال�صامل للت�صجيل

الفعالية املبا�صرة )الكفاءة(

امل�ضتهدفة الآفة  على  التاأثري  	•
املح�ضول على  ال�ضلبية  التاأثريات  	•

النباتي الت�ضمم  	•
واجلودة الإنتاج  فى  اإنخفا�ص  	•

النبات على  حمتملة  اأخرى  تاأثريات  اأى  	•

املقاومة خماطر  	•
املجاورة  اأو  التالية  املحا�ضيل  على  التاأثري  	•
غ���ري  احلي���ة  الكائن���ات  عل���ى  التاأث���ري  	•

امل�ضتهدفة والنافعة

الفعالية املبا�صرة )الكفاءة(



45

يتم التحديد امل�ضبق مل�ضتويات املكافحة التي يتعني الو�ضول اإليها وان كان ذلك اأمر غري ممكن فى  جميع الأحوال 
حيث اأن م�ض���تويات الفعالية املنخف�ض���ة ن�ض���بيا )50%-70% مثل( قد توفر للمزارع مزايا ميكن احل�س���ول عليها. كما 
اأن امل�ض���تويات املنخف�ض���ة ف���ى  املكافح���ة قد تعترب مقبول���ة اإذا كان املنتج )املبيد(ل يوؤثر علي الأع���داء احليوية لالآفات 
وبالت���ايل ميك���ن دجم���ه �س���من اأ�س���اليب املكافح���ة املتكامل���ة. من ناحي���ة اأخري ق���د يكون املطل���وب من املبي���د اأن يحقق 
م�ض���تويات مرتفعة من املكافحة، فى  حالة الآفات الوبائية مثال التي ت�ض���تطيع اأن ت�ض���بب اأ�ض���راراً فادحة، اأو فى  حالة 

الآفات التي ت�ضبب اأ�ضراراً مبا�ضرة لأجزاء املح�ضول القابلة للت�ضويق )مثل ت�ضوه الثمار(. 
املعيار الأ�ضا�ض���ي اأن يقدم املبيد امل�ض���تعمل مزايا وا�ض���حة و�ض���ريحة للمزارع. وي�ض���بح ذلك هو املعيار الوحيد الذي 

ميكن ا�ستخدامه لتقييم م�ستوي الفعالية املبا�سرة املقبولة وذلك اإذا مل تتوافر مقارنه مع مبيد مرجعي. 
1 .2 املقارنة باملبيد املرجعي

يجب اأن تكون فاعلية املبيد علي نف�ص امل�ضتوي اأو اأف�ضل من فعالية املبيد املرجعي املنا�ضب. والهدف من وراء ذلك 
هو منع ت�ضويق املنتجات )املبيدات( التي لها فعالية اقل ب�ضكل وا�ضح من تلك املوجودة فى  الأ�ضواق املحلية.

وميك���ن درا�س���ة اإمكاني���ة الت�س���ريح با�س���تخدام منتج لوقاية النبات ل���ه فعالية اأقل من املنتج املرجع���ي فى  دولة من 
ال���دول، حي���ث يك���ون للمنتج اجلديد خ�ض���ائ�ص اأخري متيزه عن املنت���ج املرجعي اأو عن منتجات اأخري م�ض���جلة لنف�ص 

ال�ضتخدام.
 وميكن ال�سماح بذلك اإذا كان املنتج اجلديد:

جديدة حما�ضيل  ومع  النبات  منو  مراحل  من  اأو�ضع  جمال  مع  لال�ضتخدام  ي�ضلح  	•
الآفة اأطوار  من  اكرب  عدد  مواجهة  فى   فعال  	•

الآفات من  اأكرث  اأنواع  مواجهة  فى   فعال  	•
الرتبة نوع  اأو  املناخية  بالعوامل  تاأثراً  اقل  	•

املتكاملة املكافحة  برامج  اإجراءات  مع  اأو  الزراعية  املمار�ضات  مع  توافقا  اأكرث  	•
)الآفات(امل�ضتهدفة  الآفة  تقاومه  اأن  فى   اإمكانية  اقل  	•

الأخرى املحا�ضيل  اأو  النافعة  الكائنات  علي  اقل  املرغوبة  غري  اجلانبية  اآثاره  	•
1. 3 املقارنة باجتاهات املكافحة الأخرى

يل���زم مقارن���ه فعالي���ة املنت���ج املراد ت�ض���جيله بالجتاه���ات الأخرى غ���ري الكيميائية ملكافح���ه الآفات، مثل الأ�ض���ناف 
النباتي���ة املقاوم���ة– املكافح���ة احليوي���ة– املكافح���ة املتكامل���ة، وذلك بغر����ص تقييم املنفع���ة الكلية التي تع���ود من وراء 

ت�ضجيل املنتج اجلديد.
1. 4 حتمل املح�ضول

ينبغ���ي اأن ل يرتت���ب عل���ي ا�ض���تخدام منتجات وقاي���ة النبات حدوث تاأثريات �ض���مية غري مقبولة للمح�ض���ول  املراد 
حمايته، فال ينبغي اأن يرتتب علي ا�ض���تخدام املبيد انخفا�ص كبري فى  اإنتاجيه اأو جودة املح�ض���ول اأو اأجزائه امل�ض���اعدة 

علي التكاثر.
اأحيان���ا ميك���ن تخفي���ف حدة الآثار غري املقبولة باتخاذ التدابري املنا�س���بة لت�س���بح تلك الآث���ار مقبولة )عن طريق 

ا�ضتخدام معدات ا�ضتعمال خا�ضة اأو جتنب ا�ضتخدام املنتجات فى  توقيتات معينه اأثناء منو املح�ضول(
وعموم���ا اإذا كان���ت ه���ذه التداب���ري غ���ري قابل���ة للتنفيذ واقعيا ب�ض���كل كام���ل، قد يكون م���ن املالئم اتخاذ ق���رار بعدم 

ت�ضجيل املنتج.

2- ال�صتدامة الزراعية
2. 1 املقاومة

ال�س���تخدام املف���رط لأح���د منتج���ات وقاي���ة النب���ات قد ي���ودي اإلى تطور �س���فة مقاوم���ة الآفة لفعلة وه���و اأمر غري 
مرغ���وب ويتعني علي ال�ض���لطة املخت�ض���ة و�ض���ع اإ�ض���رتاتيچية للتحكم ف���ى  املقاومة تعمل علي تخفي���ف اأو تلطيف حدة 
تطور �ضفة املقاومة، واإذا كانت هناك �ضعوبة فى  حتقيق خطة لإدارة التحكم فى  املقاومة قد يكون من املالئم اتخاذ 

قرار بعدم ت�ضجيل املنتج.
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2. 2 التاأثري علي املحا�ضيل التالية فى  الزراعة
قد تكون هناك خماطر كبرية فى  حدوث تاأثريات �ضلبيه علي املحا�ضيل التالية فى  الزراعة ب�ضبب اإ�ضتخدام املنتج 
وفى  حالت قليلة ميكن اقرتاح اإ�سافة حتذيرات علي بطاقة املعلومات اخلا�سة باملبيد حتت الت�سجيل. وفى  مثل هذه 
الأح���وال يتعني دائماً علي جهات الت�ض���جيل اأن تقدر اإمكانية التطبي���ق الفعلي للتدابري الهادفة اإيل احلد من املخاطر 
علي املحا�ض���يل التالية فى  الزراعة واللتزام  بها فى  ظروف ال�ض���تخدام املحلية، فاإذا كانت هذه التدابري غري قابلة 

للتنفيذ ب�ضكل كامل قد يكون من املالئم اإتخاذ قرار بعدم ت�ضجيل املنتج.
2. 3 التاأثري علي املحا�ضيل املجاورة

ينبغي األ يرتتب علي ا�ض���تخدام منتجات وقاية النبات حدوث تاأثريات غري مقبولة علي املحا�ض���يل املجاورة ومن 
املمكن خف�ص املخاطر باتخاذ التدابري املالئمة )مثل اإتخاذ اإجراءات خلف�ص الجنراف- عدم ر�ص ال�ض���ريط الفا�ض���ل 
ب���ني املحا�ض���يل املتج���اورة( واإذا كان���ت ه���ذه التدابري غري قابل���ة للتنفيذ واقعيا ق���د يكون من املالئم اتخ���اذ قرار بعدم 

ت�ضجيل املنتج.
2. 4- التاأثريات علي الكائنات غري امل�ضتهدفة

يت���م تقيي���م قب���ول اأى خماط���ر عل���ي الكائن���ات غري امل�ض���تهدفة ع���ادة كجزء م���ن ملف التقيي���م البيئ���ي ويتعني اخذ 
املالحظات اخلا�ض���ة بالتاأثريات ال�ض���لبية التي مت ر�ض���دها اأثناء اإختبارات الفعالية فى  العتبار عند القيام بالتقييم. 
املنتجات التي لها تاأثري كبري علي الأعداء الطبيعية لالآفة ل ت�ض���اهم غالبا فى  الوقاية امل�ض���تدامة للمح�ض���ول، وعلي 
وجه اخل�سو�ص ل ميكن قبولها من الناحية الزراعية واإذا تتطلب الأمر ا�ستخدام املنتج فى  برامج املكافحة املتكاملة 
فينبغ���ي اإل يك���ون ل���ه تاأث���ريات غ���ري مقبولة علي الأع���داء الطبيعية لالآف���ات التي ت�ض���ملها برامج املكافح���ة املتكاملة. 
وباملثل اإذا كان املنتج معد لال�ضتخدام علي املحا�ضيل املزهرة اأو مبعنى اآخر فى  الفرتات التي يحتمل اأن تتعر�ص فيها 
عنا�ض���ر التلقيح ملخاطر املبيد فاإنه من ال�ض���روري اأن ل يكون له اآثار �ض���لبية غري مقبولة عليها، اإل اإذا اأمكن تطبيق 

ترتيبات حتد من هذه الآثار.

عا�صراً: مو�صوعات متخ�ص�صة
1. ال�صتعمالت الثانوية 

ت�ض���مل ال�ض���تعمالت الثانوية للمبيد اإ�ض���تعماله فى  وقاية حم�ض���ول ذو اأهميه اأقت�ض���ادية منخف�ضة علي امل�ضتوي 
املحل���ي اأو اآف���ة ثانوي���ة. بع�ص املحا�ض���يل املتميزة والت���ي تزرع غالباً فى  م�ض���احات حمدودة تتطلب ا�ض���تعمالت ثانوية 

ملنتجات وقاية النبات.
ال�ض���تعمالت الثانوي���ة ذات الأهمي���ة بالن�ض���بة لتقيي���م الفعالية ه���ي تلك ال�ض���تعمالت التي تتطلب علي م�ض���توي 
ال�ض���تخدام املحلي كميات قليله من املبيد بحيث ت�ض���بح ال�ض���تثمارات التي يتعني علي �ضركات املبيدات املنتجة اإنفاقها 
لت�س���جيل املنت���ج غ���ري مربح���ة. ويرتتب عل���ي ذلك عدم وج���ود منتجات متاحة لبع����ص ال�س���تعمالت الثانوية. وميكن 

تخفي�ص عدد اختبارات الفعالية املطلوب اإجراوؤها بالعتماد اإيل حد كبري علي م�ضادر اأخري للمعلومات. 
يوجد ثالثة م�ضادر اأ�ضا�ضية للح�ضول علي معلومات تخ�ص تقييم منتجات وقاية النبات ذو ال�ضتعمالت الثانوية هي:

املنتج  لنف�ص  امل�ضجلة  القائمة  ال�ضتعمالت  خالل  من  ال�ضتقراء  	•
ال�ضلة قريبة  اإ�ضتخدام  اأو لظروف  ال�ضتخدام  ولنف�ص ظروف  املنتج  نف�ص  التي تخ�ص  الأجنبية  البيانات  	•

للفعالية  املحلية  الختبار  بيانات  	•
يعت���رب تو�ض���يع الت�ض���جيل القائم لي�ض���مل ا�ض���تعمالت ثانوي���ة للمنتج فى  بلد م���ا هو اأكرث احللول قب���ول. وعادة ما 
تتوافر خربات مرتاكمة من ا�ضتخدام هذا املنتج تتيح ا�ضتقراء نتائج ال�ضتخدام ال�ضابقة وامتدادها لت�ضمل ا�ضتخداماً 

ثانوياً )جديداً( وت�ضمح بتخفي�ص عدد الختبارات املحلية املطلوبة.
كقاعدة عامة يتعني علي جهات الت�ض���جيل �ض���رورة التاأكد من اأنه قد مت الك�ض���ف بقدر كاف علي الفعالية املبا�ض���رة 
للمبيد ومن عدم ت�ضببه فى  ت�ضمم النبات ومن اأن ا�ضتخدام املنتج �ضوف يرتتب علية مزايا وا�ضحة للمزارعني وذلك 

قبل ت�ضجيله لال�ضتعمالت الثانوية املعنية.
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2 عنا�صر املكافحة احليوية – كيماويات الإت�صال – امل�صتخل�صات النباتية
كم���ا ه���و احل���ال مع املبي���دات الكيميائي���ة يتطلب الأمر ت�ض���جيل عنا�ض���ر املكافحة احليوي���ة وكيماويات الإت�ض���ال- 
واملبي���دات ذات الأ�ض���ول النباتي���ة لتقييم فعاليتها. ويت�ض���ابه م�ض���توي الفعالي���ة املطلوب تقييمه ملثل ه���ذه املنتجات مع 
امل�ض���توى املطل���وب م���ن املبي���دات الكيميائي���ة املخلقة، اإل اأن���ه عند اإ�ض���تخدام هذه املنتج���ات مع طرق اأخ���رى للمكافحة 
ف���ى  اإط���ار املكافحة املتكاملة فاإن ذلك يتطلب تقييماً جديداً لفعاليتها �س���من هذه التوليفة. وميكن كذلك اإ�س���تخدام 
عنا�ضر املكافحة احليوية )مثل البكرتيا والفطريات والڤريو�ضات( وكيماويات الإت�ضال )الفورمونات والكريومونات( 
واملبيدات ذات الأ�ضول النباتية فى  الزراعة احليوية اأو الع�ضوية وفى هذه احلالة يكون م�ضتوى املكافحة املطلوب اأقل 

مما ينبغي الو�ضول اإليه فى  الأنظمة الزراعية التقليدية.
وعموماً فاإن البيانات املطلوبة لفاعلية هذه املنتجات ل تختلف عن املنتجات الكيميائية اإل اأنه ينبغي مراعاة ما يلي:

البيئية الظروف  	•
العدي���د م���ن عنا�ض���ر املكافح���ة احليوي���ة لديه���ا ح�ضا�ض���ية جتاه بع����ص الظ���روف البيئية اخلا�ض���ة وف���ى حالة عدم 
اإ�ضتخدام هذه العنا�ضر فى  بيئة حممية )�ضوب زجاجية مثال( يتعني تقدمي الإثباتات الكافية عن التاأثريات البيئية 

على فعالية املنتج.
الكيميائية اخل�ضائ�ص  	•

ق���د تنت�ض���ر عدي���د م���ن الفورمونات وكيماويات الإت�ض���ال الأخرى لتغطى م�ض���احة كبرية ب�ض���بب خا�ض���ية التطاير 
ويتطلب ذلك ت�ض���ميم وتن�ض���يق خا�ص لالإختبارات، كما قد يوؤثر ذلك على اإمكانية تكرار الإختبار على قطعة الأر�ص 

وعلى التجارب التي جترى على قطع الأر�ص ال�ضابطة غري املعاملة.
احليوية 	•

غالب���اً م���ا تك���ون عنا�ض���ر املكافحة احليوية عبارة عن كائنات حي���ة وينبغي تقييم حيوية املنتج قب���ل اإجراء الإختبار 
ل�ضمان جودته.

احليوية املكافحة  عنا�ضر  طبيعة  	•
قد ينتج عن اإ�ضتخدام �ضاللت اأو عزلت خمتلفة من الكائنات احلية الدقيقة م�ضتويات خمتلفة من الفعالية �ضد 

الآفة امل�ضتهدفة لذا يلزم التعريف الدقيق لهذه املنتجات.
تتكون بع�ص منتجات الوقاية امل�ضتخل�ضة من النباتات من خالئط معقدة من املركبات التي تعتمد فى  تركيزاتها 
بدرج���ة كب���رية عل���ى طريقة الإنتاج وجودة املادة الأولية التي يتم اإ�ضتخال�ض���ها منها لذلك ف���اإن التحكم فى  الرتكيب 

الكيميائي للم�ضتخل�ضات النباتية يعد اأمراً على جانب كبري من الأهمية.

3. وقاية املنتجات النباتية املخزونة
تختل���ف اإختب���ارات تقيي���م املنتج���ات امل�ض���تخدمة ف���ى  وقاي���ة املنتج���ات النباتي���ة املخزون���ة ع���ن اإختب���ارات املنتج���ات 
امل�س���تخدمة مع املحا�س���يل احلقلية. وتتوافر ملثل هذه احلالة خطوط توجيهية خا�س���ة لإختبار الفعالية وعادة ما تتم 

املعاملة بالطرق التالية:
املخزونة النباتية  املنتجات  تبخري  	•

التخزين حجرات  معاملة  	•
املخزونة النباتية  املنتجات  اإلى  املبيدات  من  خالئط  اإ�ضافة  	•

التخزين قبل  ال�ضلع  اإلى  املبيدات  خالئط  اإ�ضافة  اأو  التبخري  يتم  الأحوال  بع�ص  فى   	•
وتت�ضابه قواعد اإختبار منتجات وقاية النبات مع الطرق التالية اخلا�ضة بوقاية املنتجات املخزونة.

التبخري 	•
ت�ضتخدم مواد التبخري لتطهري املنتجات النباتية مثل �ضحنات احلبوب ال�ضائبة- الفواكه املجففة- اخل�ضروات اأو 
التوابل- املواد الغذائية امل�س���نعة كالدقيق وتت�س���من مواقع التخزين التي ميكن تعري�سها لتبخري ال�سوامع واملخازن 

واحلاويات امل�ضتخدمة فى  ال�ضحن اأو املنتجات الزراعية املو�ضوعة اأ�ضفل اأغطية غري منفذة.
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ويتع���ني اأن تعر����ص كل من ال�ض���لعة وطبيع���ة مكان التخزين اللتني يت���م اإختيارهما لإجراء اإختب���ار الفعالية املزمع 
ملادة التبخري. وينبغي الإهتمام ب�ض���كل خا�ص ب�ض���اللة امل�ض���تخدم ملواد التبخري اأثناء الإ�ض���تخدام وبعد رفع الأغطية اأو 
عند تهوية منطقة التخزين وعند �ض���حب العينات وت�ض���مل املتغريات الأ�ضا�ض���ية التي توؤثر على الفعالية بالإ�ضافة اإلى 
اجلرع���ة امل�ض���تخدمة كل م���ن فرتة التعري�ص– توزيع م���ادة التبخري– قدرة الأغطية اأو ج���دران املخزن على مقاومة 

نفاذية الغازات– قدرة املنتج الزراعي على الإمت�سا�ص. وتوؤثر درجة احلرارة ال�سائدة على ن�ساط مواد التبخري.
التخزين حجرات  معاملة  فى  امل�ضتخدمة  	املنتجات  	•

تعني معاملة حجرات التخزين اأو معاملة فراغ احلجرات اأو معاملة هيكل احلجرات نف�سها. وميكن معاملة حجرات 
التخزي���ن وه���ى فارغ���ة قب���ل اإدخال املحا�ض���يل الزراعية اإليه���ا اأو اأثناء وجود ال�ض���لع بداخله���ا ويجب اأن يعك����ص اإختيار 
ال�ض���لعة الت���ي يجرى اإختب���ار الفعالية عليها وكذل���ك طبيعة موقع التخزي���ن الذي يجرى فيه الإختبار، والإ�ض���تخدام 

املزمع للمنتج. وميكن كقاعدة عامة اإ�ستخدام حجرات تخزين م�سابة طبيعياً اأو �سناعياً.
اإ�ضافة خالئط من املبيدات اإيل املنتجات النباتية املخزونة:  -

م���ن املمك���ن اإ�ض���افة منتج���ات وقاي���ة النب���ات اإيل املنتجات النباتي���ة املخزونة وخلطه���ا بها ملكافحة احل�ض���رات اأو   -
الأكارو�سات واأحياناً للوقاية من بع�ص الأمرا�ص الفطرية وميكن تقييم الفعالية احليوية بطرق خمتلفة عن 

طريق: 
معامل���ة املنتج���ات الزراعي���ة قبل الإ�ض���ابة وتو�ض���يح م���دى بقائها خالي���ة من الإ�ض���ابة مقارن���ة باملنتجات غري   -

املعاملة امل�ضتعملة فى  التجربة ال�ضابطة. 
معاملة املنتجات الزراعية امل�ضابة وتو�ضيح النخفا�ص الذي يحدث فى  الإ�ضابة مقارنة بالتجربة ال�ضابطة.  -

معامل���ة املنتج���ات الزراعي���ة غري امل�ض���ابة و�ض���حب عين���ات منها علي ف���رتات زمني���ة متباعدة لإج���راء اختبارات   -
حيوية عليها با�ضتخدام الآفة احل�ضرية اأو الكارو�ص لإي�ضاح فعالية املعاملة.

4. مبيدات القوار�س
تتميز الإ�ضابة بالقوار�ص بتمركزها العايل– لذلك لبد اأن تهدف اإ�ضتخدامات مبيدات القوار�ص اإلى زيادة فر�ص 
تعر�ص الفاأر للمبيد وفى نف�ص الوقت تقليل اإحتمالت تعر�ص امل�ضتخدمني والكائنات غري امل�ضتهدفة للمبيد، كما اأن 
بع�ص جمموعات مبيدات القوار�ص )مانعات التجلط( حتى يكون لها تاأثري فعال لبد للفاأر من ابتالعها عدة مرات.
وت�ضمل منتجات وقاية النباتات �ضد القوار�ص اإما طعوم جاهزة ال�ضنع– مركزات من املبيد تتطلب التح�ضري اإلى 
طعوم من جانب امل�ضتخدم– تركيبات تعتمد على املالم�ضة )مثل م�ضاحيق التعفري( اأو مدخنات اجلحور اأو الأنفاق.

م���ن ال�ض���روري تقيي���م البيان���ات اخلا�ض���ة بكل من ق���وة تاأث���ري الطعم عن طري���ق الفم- امل���ادة الفعال���ة- الرتكيبة 
امل�ضتخدمة واإ�ضت�ضاغتها كطعم من خالل الإختبارات املعملية التي يبنى على نتائجها الإختبار احلقلي املنا�ضب.

لب���د اأن متث���ل املناط���ق املخت���ارة لدرا�ض���ة الكفاءة احلقلي���ة ملبي���دات القوار�ص الأماكن التي ت�ض���تخدم به���ا املبيدات 
وامل�ض���ابة بالقوار����ص م���ن نف����ص الأنواع املراد مكافحاته���ا فيما بعد- من املمك���ن متابعة تاأثري مبي���دات القوار�ص على 
تع���داد القوار����ص م���ن خالل تقني���ات تعدادي���ة متنوعة با�ض���تخدام الطعوم والأفخاخ وح�ض���ر اأن�ض���طتها- ه���ذه الطرق 

التعدادية قد تقت�ضر على نوع معني ومن هنا ينبغي اإ�ضت�ضارة خبري عند الإعداد للتجارب احلقلية.

املراجـــع

عن  الدولية  ال�صلوك  مدونة   )2010( املتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية  •		منظمة 
الفعالية  بتقييم  اخلا�صة  التوجيهية  اخلطوط  واإ�صتعمالها-  املبيدات  توزيع 

لت�صجيل املنتجات امل�صتخدمة فى  وقاية النبات.

م�صر  فى   الزراعية  الآفات  ملبيدات  احليوية  الفعالية  تقييم  بروتوكولت  	 	•
وال�صادرة من املعاهد واملعامل البحثية – جلنة مبيدات الآفات الزراعية.
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الباب  الثالث
اإجـراءات مـا قبـل ت�سجيـل

مبيدات الأفات الزراعية فى م�سر
اأوًل:مقدمة

ثانيًا:متطلبات جتريب املبيد.
ثالثًا:امللف التمهيدى للبيانات الفنية.

رابعًا:حمتويات امللف الكامل للمبيد املراد ت�صجيله.
خام�صًا:متطلبات اإ�صدار �صهادات ت�صجيل املبيدات.
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البــاب  الثالــث

اإجراءات ما قبل ت�سجيل مبيدات الأفات الزراعية فى م�سر 

اأول:مقدمة
مفهوم ت�س���جيل املبيد اأن املبيد مير بعدة مراحل قبل اأن يدرج ب�س���جلت جلنة مبيدات الآفات الزراعية وح�س���وله 
على �ض���هادة ت�ض���جيل، حيث يتم التاأكد اأن املبيد له مرجعية دولية معتمدة لدى اللجنة ومت درا�ض���ة ملف بياناته الفنية 
ووافق���ت اللجن���ة عل���ى البدء فى  اإجراءات الت�ض���جيل التي اأول���ى خطواتها جتريب املبيد حتت ظروف احلقل امل�ض���رية 
والتاأكد من اأن املبيد م�سجل ومتداول فى  بلد املن�ساأ، وبالتايل يدرج فى  �سجلت اللجنة برقم ت�سجيل حملي وميكن 

تق�ضيم اإجراءات ت�ضجيل املبيد اإلى اإجراءات ما قبل الت�ضجيل واإجراءات ما بعد الت�ضجيل.
ت�ضجل جلنة مبيدات الآفات الزراعية املواد الفعالة ملبيدات الآفات الزراعية فى  �ضورها »اخلام« اأو »املجهزة« 
وفقاً لقاعدة البيانات املرجعية للمبيدات امل�ضجلة فى  وكال�ة حماية البيئة الأمريكية )US-EPA(، اأو املفو�ضية 
الأوروبية )EC(، اأو كندا، اأو اليابان، اأو ا�ضرتاليا باإعتبارها اجلهات املعتمدة لدي اللجنة حتى الآن، وتعترب جلنة 
مبي����دات الآفات الزراعية مرجعية فى  ت�ض����جيل املبيدات احليوي����ة املحلية واجلاذبات )املادة 6 من القرار الوزاري 

974 ل�ضنة 2017(.
طبق���اً للم���ادة 10 م���ن الق���رار ال���وزاري 974 ل�ض���نه 2017 يق���دم طلب ت�ض���جيل اأي مبيد �ض���واء م�ضتح�ض���ر اأو  	•
خ���ام اإيل اأم���ني جلن���ة مبي���دات الآف���ات الزراعية اأو من ين���وب عنه طبق���اً للنموذجني )1( فى  حالة امل�ضتح�ض���ر 
والنم���وذج )2( ف���ى  حال���ة اخل���ام ويرفق مع���ه امللف التمهي���دى للبيانات الفني���ة طبقاً للنموذج )3( وامل�ض���تندات 

املعتمدة املطلوبة ال�ضادرة عن اجلهات امل�ضئولة وما يثبت �ضداد ر�ضم الت�ضجيل للمبيد. 
يق���وم اأم���ني اللجن���ة اأو م���ن ينوب عنه بفح�ص امل�ض���تندات املقدمة مع الطلب املقدم لت�ض���جيل املبيد والتاأكد  	•
من مطابقته ل�س���روط الت�س���جيل الواردة فى  املادة 6 من القرار الوزاري 974 ل�ض���نه 2017 وفى  حالة مطابقته 

لل�سروط يعر�ص على اللجنة لتقرر البدء فى  اإجراءات التجريب متهيداً للت�سجيل.

ثانيا:متطلبات جتريب املبيد 
بع���د موافق���ة اللجن���ة عل���ى الب���دء فى  اإجراءات الت�ض���جيل يعتمد الربنام���ج التجريبي للمبيد، يو�ض���ح فيه  	•
ال�ض���م التج���اري للمبي���د )ول يج���وز ت�ض���مية املبي���د امل���راد ت�ض���جيله بال�ض���م ال�ض���ائع اأو برق���م كودي اأو يت�ض���ابه 
اأو يكرر ا�ض���مه التجاري مع ا�ض���م جتاري م�ض���جل بالفعل اأو حتت الت�ض���جيل( والإ�ض���م ال�ض���ائع والرتكيز و�ضورة 
امل�ضتح�ض���ر والآفة واملح�ض���ول ومعدل ال�ضتخدام وال�ضركة املحلية وال�ضركة املنتجة و�ضنة التجريب واملرجعية 

الدولية امل�ضجل بها طبقاً للنموذج )4(
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

منوذج رقم )1(: طلب ت�سجيل مبيد اآفات زراعية

اإ�صم طالب الت�صجيل:
عنوانه:

الإ�صم التجاري للمبيد:
الإ�صم ال�صائع:

الإ�صم الكيميائي:
تركيز املادة الفعالة:

�صورة م�صتح�صر املبيد: 
جمموعة املبيد طبقا لنوع ال�صتخدام:

جهة الت�صنيع )ا�صترياد اأو ت�صنيع حملي(:
ال�صركة املنتجة وعنوانها:

الإ�صـــم:
التوقيع:

ال�صيد الأ�صتاذ الدكتور / اأمني جلنة مبيدات الآفات الزراعية
حتية طيبة وبعد،،،

اأرجو التف�صل باتخاذ الالزم نحو ت�صجيل املبيد امل�صار اإليه عالية طبقًا لأحكام قانون الزراعة  رقم 53  ل�صنة 
اخلا�س  الفنية  للبيانات  التمهيدى  امللف  طيه  ومرفق   2017 ل�صنة   974 رقم  الوزاري  القرار  من   )10( واملادة    1966

باملبيد ور�صم الت�صجيل.
اأرجو النظر فى  ت�صجيل املبيد مع اإلتزامى بكافة القواعد وال�صوابط والإجراءات املنظمة لتنفيذ مواد القرار 
الوزاري رقم 974 ل�صنة 2017، مع علمي التام اأن املبيد حتت املراجعة والدرا�صة طبقًا ملوقفه فى  املرجعيات العاملية 
املعتمدة لدى اللجنة، وذلك طبقًا للمادة 22 من القرار الوزاري 974 ل�صنة 2017، واأنه ميكن للجنة فى  اأي وقت اإ�صدار 
قرار بحظر جتريب وت�صجيل وتداول وا�صتخدام هذا املبيد ومادته الفعالة، وذلك فى  �صوء البيانات واملعلومات 
والتقارير العلمية التي ترد اإلى اللجنة من مرجعيات معتمدة ولي�س ل�صاحب ال�صاأن احلق فى  ا�صرتداد اأي تكاليف 

تخ�س جتريب وحتليل هذا املبيد وكذلك اأي تكاليف اأخرى.

وهذا تعهد منا بذلك،،،

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

م�صتح�صر

خامت �صاحب 
ال�صاأن
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

منوذج رقم )2(: طلب ت�سجيل مبيد اآفات زراعية

اإ�صم طالب الت�صجيل:
عنوانه:

اأ�صم اخلام:
الإ�صم ال�صائع:

الإ�صم الكيميائي:
تركيز املادة الفعالة:

جمموعة املبيد طبقا لنوع ال�صتخدام:
جهة الت�صنيع )ا�صترياد اأو ت�صنيع حملي(:

ال�صركة املنتجة وعنوانها:
الغر�س من ت�صجيل اخلام:

الإ�صـــم:
التوقيع:

ال�صيد الأ�صتاذ الدكتور / اأمني جلنة مبيدات الآفات الزراعية
حتية طيبة وبعد،،،

اأرجو التف�صل باتخاذ الالزم نحو ت�صجيل املبيد امل�صار اإليه عالية طبقًا لأحكام قانون الزراعة  رقم 53  ل�صنة 
1966  واملادة )10( من القرار الوزاري رقم 974 ل�صنة 2017 ومرفق طيه امللف التمهيدى للبيانات الفنية اخلا�س 

باملبيد ور�صم الت�صجيل.

القرار  مواد  لتنفيذ  املنظمة  والإجراءات  وال�صوابط  القواعد  بكافة  اإلتزامى  مع  املبيد  ت�صجيل  فى   النظر  اأرجو 
فى   ملوقفه  طبقًا  والدرا�صة  املراجعة  حتت  اإليها  امل�صار  الفعالة  املادة  اأن  التام  علمي  مع   ،2017 ل�صنة   974 رقم  الوزاري 
املرجعيات العاملية املعتمدة لدى اللجنة، وذلك طبقًا للمادة 22 من القرار الوزاري 974 ل�صنة 2017، واأنه ميكن للجنة 
اإ�صدار قرار بحظر ت�صجيل هذه املادة، وذلك فى  �صوء البيانات واملعلومات والتقارير العلمية التي ترد  اأي وقت  فى  
اإلى اللجنة من مرجعيات معتمدة ولي�س ل�صاحب ال�صاأن احلق فى  املطالبة باأي تكاليف خا�صة بت�صجيل وحتليل املبيد.

وهذا تعهد منا بذلك،،،

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

خـــــــــام

خامت �صاحب 
ال�صاأن
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

منوذج رقم )3(
ثالثًا:امللف التمهيدى للبيانات الفنية

ARAB REPUBLIC OF EGYPT
MINISTRY  OF AGRICULTURE

AGRICULTURAL PESTICIDE COMMITTEE

TECHNICAL DATA SHEET
FOR  PESTICIDE EXPERIMENTATION AND REGISTRAION  
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All papers must be stamped
1-  INTRODUCTION

TRADE NAME 

( IN ENGLISH ) :

( IN ARABIC ) :

Company Name: 

Nationality:

Address: 

Remarks:

2-APPLICANT

Name: 

Address:

Nationality: 

Telephone No.:

Authority Cert.:

Identity Cert: 

Remarks: 
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

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  at wavelength)

Photo-stability (DT50)(aqueous,
sunlight,state pH)

Quantum yield of direct  photo-
transformation in water at λ290 >  nm

Flammability

Explosive properties

Viscosity

Refractive index

Acidity

 Density

Specific gravity

Alkalinity

Bulk density

Wettability 
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

3.3 - IMPURITIES AND LEVEL OF IMPURITIES:

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)

3.4 - CLASSIFICATION AND PROPOSED LABELING:

4-TYPE OF FORMULATION AND SPECIFICATIONS:

5-USES AND RECOMMENDATION:

CONTENTS TYPE OF FORMULATION:
NAME CONTENTS REMARKS

ACTIVE
INGREDIENT
INERT
INGREDIENT

IMPURITIES

TARGET PEST CROP APPLICATION 
RATE

APPLICATION
METHOD



59

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  

5.1 - REMARKS: 

5.2-USE RESTRICTIONS:

6-MODE OF ACTION:

7- PHYTOTOXICITY STUDIES:
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

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

10.7 -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:  

10.5 - LONG TERM TOXICITY AND CARCINOGENICITY

Target/ critical 
Carcinogenicity
Reproductive toxicity
Neurotoxicity/Delayed neurotoxicity
Hormonal disruption
Mutagenicity

10.6 - MEDICAL DATA
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

10.10-DERMAL ABSORPTION

10.11 -ACCEPTABLE EXPOSURE SCENARIOS

Method of calculation 

 Operator 

 Workers 

Bystanders  

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

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 
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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:

If Swallowed 

If in Eyes 

If on Skins 

If Inhaled 

Signs and Symptoms of Over Exposure:

Handling Precautions 

ANTIDOTE: 

NOTE TO PHYSICIAN 

REMARKS  

13.2 - PRECAUTIONARY STATEMENTS:
HAZARDS TO HUMAN AND DOMESTIC ANIMALS CAUTION
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

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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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

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

16.4-TEMPERATURE INVERSIONS 

16.5-SENSITIVE AREAS

16.6-EMERGENCY RELEASE PROVISIONS



68

وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

ف من التجريب
املوق

اإنتاج امل�صتح�صر

ال�صركة 
املحلية

ف املبيد فى
 موق

املرجعيات الدولية

 معدل
ال�صتخدام

الآفــة
املح�صول

 رقم
 الت�صجيل
 فى حالة

 اإعادة
التقييم

رتكيز
ال

ال�صورة
 ال�صم
ال�صائع

 ال�صم
 التجارى
للمبيد

 اإعادة
 تقييم
 بداية
 ال�صنة

ال�صاد�صة

 اإعادة
 تقييم
 بداية
 ال�صنة
الثالثة

اأولى
ثانية
ثالثة

م�صتورد
حملى

EPA
EC

 ال�صركة
 املنتجة

 للم�صتح�صر
وعنوانها

 ال�صركة
 املنتجة

للخام

 ال�صركة
 املجهزة

 للم�صتح�صر
وعنوانها

جنــة
ب                                          اإعتمــاد الل

جري
توقيع م�صئول الت

منــوذج رقــم ) 4 (
ى ملو�صــــم     )                                            (

جــــريب
ج الت

ربنـــام
ال

ب لل�صنــة
جريــ

ح�صائــ�س ( للت
ى / 

طــر
ى / ف

ح�صــر
ت ) 

ت مبيدا
ح�صرا

ى (  م�صت
ى - �صيــف

) �صتــو

خـــا�س ب�صركـــة

ت
جع البيانا

ج                              توقيع مرا
ربنام

مي ال
خ تقد

ب ال�صركة                             تاري
توقيع مندو
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PHI( ويلتزم   - املقررة للتحليل وللتجريب والدرا�ضات )ال�ضميه  التكاليف وامل�ضاريف  ال�ضاأن  ي�ضدد �ضاحب  	•
�ضاحب ال�ضاأن بتقدمي عينات املبيدات الالزمة للتحليل والتجريب والدرا�ضات التي توافق عليها جلنة مبيدات 
الآف���ات الزراعي���ة ب���دون مقابل وبالكمي���ات التي حتددها اللجن���ة، ويتقدم بطلب لالإفراج ع���ن عينات التجريب 

وموادها القيا�ضية وال�ضوائب الرئي�ضة اإلى اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه.
يت���م الرتخي����ص بالإف���راج اجلمرك���ي عن عينات التحليل والتجريب والدرا�ض���ات التي ترد من اخلارج بدون  	•
قيم���ة طبق���اً للنم���وذج رق���م )5( بن���اًء عل���ى موافق���ة م���ن اأم���ني اللجن���ة اأو م���ن ين���وب عنه )م���ادة12 م���ن القرار 

الوزارى974 ل�ضنة 2017(.
يتم تقدمي عينات املادة الفعالة وال�ض���وائب الرئي�ض���ة التي قد ت�ض���احبها من م�ض���ادر معتمدة ل�ض���تخدامها  	•

كمواد قيا�ضية ايل املعمل املركزي للمبيدات بناًء على طلب اأ�ضحاب ال�ضاأن.
يت���م ت�ض���ليم العين���ات اخلا�ض���ة بالتجري���ب والتحليل )ال�ض���ميه - PHI(  اإيل م�ض���ئول التجريب ف���ى  املعهد اأو  	•
املعم���ل املخت����ص ال���ذي يتاأكد من �ض���حة البيانات عل���ى العبوات وتاريخ الإنتاج و�ض���داد تكالي���ف التجريب طبقاً 

للجدول الزمني التايل الذي اأقرته جلنة مبيدات الآفات الزراعية لكل معهد اأو معمل خمت�ص.

ال�صيفى ال�صتوياملو�صــــــــم

اأخر موعد لت�صليم برامج التجريب
من ال�صركات لأمانة اللجنة

30 / 6ح�صرات

15/ 3112/ 7اأمرا�س وح�صائ�س

ا�صتالم العينات من ال�صركات
للتجريب والتحليل 

من 7/1 اإلى 8/31ح�صرات

اأمرا�س وح�صائ�س
من 1/ 8

اإلى 31/ 8
من 16/ 12
اإلى 15/ 1

15/ 302/ 9اآخر موعد لت�صليم العينات للمحطات

اآخر موعد ل�صتالم النتائج من املحطات 

15/ 3010/ 5اأمرا�س وح�صائ�س

ح�صائ�س
6 /1510 /15

ح�صائ�س )الب�صاتني واخل�صر(:12/1

اآخر موعد لو�صول النتائج والتو�صيات
من املعاهد اإلى الأمانة العامة للجنة 

7 /111 /15

ح�صائ�س )الب�صاتني واخل�صر(: 1/1
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

طلب بالإفراج عن مادة قيا�سية/عينات للتجريب )م�ستح�سر/ خام( بدون قيمة

ال�صيد الأ�صتاذ الدكتور / اأمني جلنة مبيدات الآفات الزراعية
حتية طيبة وبعد،،،

)م�ضتح�ضر/خام(  للتجريب  القيا�ضية/عينات  املادة  عن  الإفراج  نحو  الالزم  باتخاذ  التف�ضل  اأرجو 
بدون قيمة من جمرك ....................... طبقاً للمادة 12 من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017

وبياناتها كالتايل:

الكميـــــةال�صـــم ال�صائـــعا�صــم املـــادةم

عن طريق �صركة: ا�صم ال�صركة الوارد منها العينة:         
:    /     / علي الطائرة    

بتاريخ: بولي�صة �صحن رقم:       
بتاريخ: فاتورة رقم:        

الغر�س من اإ�صترياد املادة القيا�صية / العينة:
ا�صم اجلهة) املعهد/ املعمل  املخت�س( املوجه اإليها املادة القيا�صية / العينة:

وتف�صلوا بقبول فائق الحرتام ،،،   

املرفقات:
-   موافقة املعهد/ املعمل املخت�س:

-   �صورة الربنامج التجريبي �صاري **
-   �صورة الفاتورة مو�صحًا بها الكميات واأ�صماء املركبات وال�صركة الوارد منها العينة*

-   �صورة بولي�صة ال�صحن **
وتف�صلوا بقبول فائق الحرتام ،،،

حتريراً فى : 
اإ�صم وتوقيع الطالب خامت �صاحب ال�صاأن  

**  جميع ال�ضور املقدمة من ال�ضركة تعتمد بتوقيع �ضاحب ال�ضاأن وخامت ال�ضركة
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ال�صيد الأ�صتاذ الدكتور / اأمني جلنة مبيدات الآفات الزراعية
حتية طيبة وبعد،،،

بناء على الطلب املقدم من �ضركة: ......  

لالأ�ضتاذ   2012/1/5 بتاريخ   )2012/1( رقم  بجل�ضتها  الزراعية  الآفات  مبيدات  جلنة  وتفوي�ص 
الدكتور/اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه فى  حتديد كميات العينات التي يفرج عنها بدون قيمة الالزمة 
لتحليل وجتريب املبيد وتنفيذاً للمادة 81 من قانون الزراعة رقم 53 ل�ضنة 1966 واملادة رقم )12( من 
القرار الوزاري رقم )974( ل�ضنة 2017 بالإفراج عن العينات التالية لإجراء التجارب والتحاليل الالزمة.

وبياناتها كالتايل:

الكميـــــةال�صـــم ال�صائـــعا�صــم املـــادةم

الوارد من �صركة: ..............................................................
اإلى: ................................ عن طريق �صركة: ........................  
على الطائرة: .................................................................
بولي�صة �صحن رقم: ………...............………  بتاريخ: ..../..../..........

هذه  عن  الإفراج  من  مانع  لديها  لي�س  الزراعية  الآفات  مبيدات  جلنة  باأن  �صيادتكم  نفيد 
العينات بدون قيمة.

وتف�صلوا بقبول فائق الحرتام ،،،
حتريراً فى :.../.../....

اأميـن
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

منوذج رقم )5(: ترخي�س بالإفراج عن عينة قيا�سية/عينات للتجريب اأو خام بدون قيمة

م�صل�صل رقم )...../.....(

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

والتحليل  التجريب  لتكاليف  ال�ض���ركات  �ض���داد  التاأكد من  بعد  اأو معمل  بكل معهد  التجريب  م�ض���ئول  يقوم  	•
بالتوقيع على العينات اخلا�ض���ة باملبيد �ض���واء املخ�ض�ض���ة للتجريب اأو الب�ضمة وال�ضوائب اأو درا�ضات  ال�ضميه او 
فرتة ما قبل احل�ض���اد )PH1( واإر�ض���الهم اإلى املعمل املركزي للمبيدات للتاأكد من مطابقة العينة للموا�ضفات 
الطبيعية والكيميائية ون�ض���ب ال�ض���وائب الرئي�ض���ة- اإن وجدت-  ويوؤخذ تعهد على �ض���احب ال�ض���اأن اأن التجريب 

يتم حتت م�ضئوليته فى  حالة تاأخر نتيجة التحليل لدى املعمل املركزي للمبيدات.
التجريب  م�ض���ئول  يقوم  والطبيعية،  الكيميائية  للموا�ض���فات  للتجريب  املقدمة  العينات  فى  حالة مطابقة  	•
باإر�ض���ال العين���ات اإل���ى املحط���ات البحثية املكلفة م���ن جلنة مبيدات الآف���ات الزراعية )معاه���د ومعامل مركزية 
وجامع���ات( لتجريبه���ا على الآفة اأو الآفات امل�ض���تهدفة وح�ض���ب الربوتوكول ال�ض���ادر عن جلن���ة مبيدات الآفات 

الزراعية.
ف���ى  حال���ة ع���دم مطابق���ة املبي���د للموا�ض���فات الكيميائية والطبيعية قب���ل التوزيع على حمط���ات التجريب  	•
ي�ض���قط ح���ق �ض���احب ال�ض���اأن فى  التجري���ب هذا املو�ض���م، ويحتف���ظ بالتكاليف اخلا�ض���ة بالتجريب بعد خ�ض���م 
امل�ض���اريف الإداري���ة اأم���ا فى  حال���ة عدم اجتياز التجريب اأو عدم مطابقة العين���ة التي مت توزيعها على املحطات 
ي�ض���قط حق �ض���احب ال�ض���اأن فى  التكاليف ويعاد التجريب فى  املو�ضم التايل بتكلفة جديدة وفى  نف�ص م�ضتوى 

التجريب.
يجرب املبيد لعدد من املوا�ضم الزراعية التي حتددها مواد القرار الوزاري املنظم لإدارة وا�ضتخدام مبيدات  	•
الآف���ات الزراعي���ة رقم 974 ل�ض���نة 2017 فى  مادته 14 حيث حتدد املادة مو�ض���مني زراعيني متماثلني ومتتاليني 
جلمي���ع املبيدات، على اأن يكون املو�س���م الثاين تو�س���عي للمبيدات التي تتطلب ه���ذا النوع من التجريب، وميكن 

ا�ستثناء �سرط تتايل موا�سم التجريب لأ�سباب تراها اللجنة، اأما اجلاذبات فتجرب مو�سم زراعي واحد.
ي�ض���در املعم���ل املرك���زي للمبي���دات ع���ن كل مرحل���ة م���ن مراح���ل التجريب �ض���هادة حتليل باملطابق���ة اأو عدم  	•
املطابق���ة للموا�ض���فات الطبيعي���ة والكيميائي���ة )من���وذج6( ون�ض���ب ال�ض���وائب امل�ض���احبة- اإن وج���دت- والتحليل 
بوا�ض���طة اجه���زة IR	و	GC/MS	و	LC/MS  )من���وذج 7 اأ، ب، ج����( وتعت���رب ه���ذه ال�ض���هادات مبثاب���ة ب�ض���مة 

ل عليها املبيد. املوا�ضفات الفنية التي ُي�ضجَّ
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وزارة الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صى
مركــز البحــوث الزراعيــة 
املعمــل املركــزى للمبيــدات

منوذج رقم )6(
�صهادة حتليل مبيد  اآفات زراعية

بغر�س التجريب
رقم املعمل         -        20   

Ministry of Agriculture & Land
Reclamation

Agricultural Research Center
Central Agric. Pesticides Laboratory

تركيز املادة الفعالة  :  ا�صم املبيد:                                                                       
ال�صم ال�صائع:                                                                                       �صورة امل�صتح�صر التجاري : 

تاريخ ال�صتالم  :  ال�صركة املحلية:                                                         
ال�صركة املنتجة :  

ا�ض��م امل���ادة
الرتكي������������������ز  %

املتو�ض��طمك���رر  3مك���رر  2مك���رر  1

نتيجــة التحليــل            :
املوا�صفات الكيميائية :

املوا�صفات الطبيعيــة :

ا�صم الكيميائي:                                                                          التوقيع :
طريقة التحليل : 

ا�صم املراجع :                          التوقيع :
ا�صم املراجع :                          التوقيع :

حتريرا فى: ../../......                              رئي�س ق�صم بحوث حتليل املبيدات
- اأ�صل للجنة مبيدات الآفات الزراعية

- اأ�صل ل�صاحب ال�صاأن                                   
- اأ�صل للمكتب الفني                            يعتمد

مدير املعمل املركزي للمبيدات                                                                        

القـــــــرار
العينة )مطابقة للموا�صفات/ غري مطابقة للموا�صفات( املدونة على العبوة اأو الربنامج التجريبى
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

وزارة الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صى
مركــز البحــوث الزراعيــة 
املعمــل املركــزى للمبيــدات

منوذج رقم )7-اأ(
جهاز الغـاز كروماتوجرافى / وحدة مطياف الكتلة

Chromatography / Mass Spectrometer )GC/ MS(  Gas
املوا�صفات الكيميائية ملبيد : ) (

رقم املعمل  -       20

Ministry of Agriculture & Land
Reclamation

Agricultural Research Center
Central Agric. Pesticides Laboratory

1- بيانات املبيد
�صورة امل�صتح�صر التجاري :  ا�صم املبيد   :         

  ال�صم ال�صائع:  
تركيز املادة الفعالة :   

ال�صركة املحلية :                                                          تاريخ ال�صتالم :   
ال�صركة املنتجة :   

              
ا�صم الكيميائي :                          التوقيع :                         الوظيفة :  

رئي�س ق�صم بحوث حتليل املبيدات حتريرا فى : ../../......                                        

- اأ�صل للجنة املبيدات                  
- اأ�صل للمكتب الفني                                    يعتمد000

- اأ�صل ل�صاحب ال�صاأن                            مدير املعمل املركزي للمبيدات

No Main Compounds Retention Time Found %

1

2

3
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وزارة الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صى
مركــز البحــوث الزراعيــة 
املعمــل املركــزى للمبيــدات

منوذج رقم )7-ب(
املوا�صفات الكيميـائية ملبيـد )                     (

Infra-Red اأ-جهاز الأ�صعة حتت احلـمراء
رقم املعمل  -       20 

Ministry of Agriculture & Land
Reclamation

Agricultural Research Center
Central Agric. Pesticides Laboratory

2- بيانات املبيد
تركيز املادة الفعالة  :                                        ا�صم املبيد:                                                                       

�صورة امل�صتح�صر التجاري :  ال�صم ال�صائع:                                                                  
تاريخ ال�صتالم  :    ال�صركة املحلية:                                                           

ال�صركة املنتجة :  
ا�صم الكيميائي :                                    التوقيع :                                   الوظيفة : 

رئي�س ق�صم بحوث حتليل املبيدات حتريرا فى : ../../......                                        
- اأ�صل للجنة املبيدات                  

- اأ�صل للمكتب الفني                                    يعتمد000
- اأ�صل ل�صاحب ال�صاأن                            مدير املعمل املركزي للمبيدات

No Fingerprint region Other Peaks
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

وزارة الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صى
مركــز البحــوث الزراعيــة 
املعمــل املركــزى للمبيــدات

منوذج رقم )7-ج(
تقدير ال�صوائب ملبيد ).................(

رقم املعمل   -      20    

Ministry of Agriculture & Land
Reclamation

Agricultural Research Center
Central Agric. Pesticides Laboratory

بيانات املبيد
تركيز املادة الفعالة:  ا�صم املبيد:                                                            

ال�صم ال�صائع:                                                      �صورة امل�صتح�صر التجاري:   
تاريخ ال�صتالم  :  ال�صركة املحلية:                                                  

ال�صركة املنتجة:    

اإ�صم الكيميائى:                              التوقيع:                              الوظيفة:

حتريرا فى : ../../......                 رئي�س ق�صم بحوث حتليل املبيدات
- اأ�صل للجنة املبيدات 

يعتمد ..                                                                                                                    - اأ�صل ل�صاحب ال�صاأن         
- اأ�صل للمكتب الفني                                                         مدير املعمل املركزي للمبيدات

Impurity
Concentration

FAO (Max)
(mg/Kg)

FOUND
(mg/Kg)
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بع���د انته���اء التجري���ب تر�ض���ل نتائ���ج املحطات البحثية املختلفة اإلى م�ض���ئول التجريب ب���كل معهد اأو معمل  	•
خمت����ص لعر�ض���ها عل���ى جمل�ص املعه���د اأو املعمل املخت�ص لإبداء الراأي واإر�ض���ال حم�ض���ر اجلل�ض���ة للعر�ص على 
جلن���ة التقييم احليوي واللجنة الرئي�ض���ة لعتماد نتيجة التجري���ب اأو اإلغائها واإتخاذ الإجراءات فى حالة عدم 
اللتزام بالربوتوكول املعتمد من اللجنة من خالل تقارير م�ض���ئول التجريب وجلان متابعة امل�ض���اريع باملعاهد 

واملعامل املخت�ضة. 
التجريب مب�ض���تويات  ملراحل  املبيد  اجتياز  فى  حالة   2017 ل�ض���نة   974 الوزاري  القرار  15 من  للمادة  طبقاً  	•
الفعالية املقررة توافق جلنة مبيدات الآفات الزراعية على اإ�ض���دار �ض���هادة اإجتياز اإختبار التقييم احليوي مدة 
�ضريانها الق�ضوى ثالث �ضنوات من تاريخ موافقة اللجنة على نتيجة الختبار اأو تاريخ انتهاء �ضهادة الت�ضجيل 

اأيهما اأقرب وذلك من ن�ضختني حتتفظ اللجنة باإحداهما وت�ضلم الأخرى ل�ضاحب ال�ضاأن )منوذج 8(.

رابعًا:حمتويات امللف الكامل للمبيد املراد ت�سجيله
طبقاً للمادة 13 من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017 "يلتزم �ضاحب ال�ضاأن بتقدمي امللف الكامل للم�ضتندات  	•
والبيان���ات والدرا�ض���ات الفني���ة اخلا�ض���ة باملبي���د املراد ت�ض���جيله طبقاً للنموذج رق���م )9( فى  حال���ة املبيد اخلام، 

والنموذج رقم )10( فى  حال املبيد امل�ضتح�ضر".
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

ال�صيد الأ�صتاذ الدكتور / اأمني جلنة مبيدات الآفات الزراعية
حتية طيبة وبعد،،،

تنفيذاً للمادة 15 من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017 الرجاء املوافقة على اإ�ضدار �ضهادة اإجتياز اإختبار 
التقييم احليوي طبقاً للبيانات التالية:

اإ�ضم ال�ضركة املنتجة: اإ�ضم ال�ضركة املحلية:       

الإ�صم التجاري للمبيد والرتكيز 
معدل الإ�صتخدامالآفــــــةاملح�صـــولالإ�صم ال�صائع للمبيدوال�صورة املجهزة

وتف�صلوا بقبول فائق الإحرتام ،،،

اإ�صم الطالب وتوقيعه خامت �صاحب ال�صاأن     

جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

طلب احل�سول على �سهادة اإجتياز اإختبار التقييم احليوي

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

A
rab R

epublic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclam

ation
Agricultural Pesticide Com

m
ittee (APC)

منوذج رقم )8(
حليوى

�سهادة اإجتياز اإختبار التقييم ا

م�صل�صل رقم )...../.....(

اإ�صم ال�صركة املحلية:
اإ�صم ال�صركة املنتجة:

ى
لإ�صم التجار

ا
لإ�صم ال�صائع

ا
املح�صول

لآفة/ املر�س 
ا

لإ�صتخدام
معدل ا

جتياز 
تاريخ ا

ختبار التقييم 
اإ

ى
حليو

ا
نوع التو�صية

حليوي اأو اإنتهاء �صالحية �صهادة الت�صجيل اأيهما اأقرب.
لجتياز اختبار التقييم ا

•			مدة �صالحية ال�صهادة ثالث �صنوات من اأقدم تاريخ 
•			تاريخ اإنتهاء هذه ال�صهادة: ......./......../............

يعتمد،،،،،
 رئي�س

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

ني 
        اأمــــــ

 
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

 
 

 
 

 
 

 
 

جلنة مبيدات الآفات الزراعية
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )9(: امل�ستندات املطلوبة مللف ت�سجيل مبيد خام

خطاب من ال�ض���ركة املنتجة لتفوي�ص ال�ض���ركة املحلية لت�ضجيل املبيد اخلام فى  جمهورية م�ضر العربية   .1
مو�ضحا الغر�ص من الت�ضجيل. )اأ�ضل موثق(.

�ضهادة ت�ضجيل وتداول اأحد م�ضتح�ضرات املبيد اخلام فى  بلد املن�ضاأ �ضادرة من اجلهة الر�ضمية امل�ضئولة   .2
عن الت�ضجيل. )اأ�ضل موثق(.

�ض���هادة من ال�ض���ركة املنتجة اإلى ال�ض���ركة املحلية فى  جمهورية م�ضر العربية ل�ضمان جودة املبيد اخلام.   .3
)اأ�ضل(. 

4.  �ضهادة حتليل ملكونات املبيد اخلام وال�ضوائب امل�ضاحبة له ون�ضبها املئوية من معامل معتمدة.     )اأ�ضل(.

�ضهادة املوا�ضفات الفنية لتحليل املبيد اخلام وال�ضوائب الرئي�ضة امل�ضاحبة له �ضادرة من املعمل املركزي   .5
للمبيدات عند ت�ضجيل اخلام اأو جتديد ت�ضجيله.

امللف التمهيدي للبيانات الفنية للمبيد اخلام طبقا للنموذج املعد من قبل جلنة مبيدات الآفات الزراعية.   .6

درا�ضات ال�ضمية احلادة للمبيد اخلام من معامل معتمدة عاملياً اأو من املعمل املركزي للمبيدات فى  حالة   .7
املنتج املحلي اأو فى  حالة عدم قبول اللجنة للدرا�ضات املقدمة.

درا�ض���ات ال�ض���مية املزمن���ة للمبي���د اخل���ام من معام���ل معتمدة عاملي���ا اأو من املعم���ل املركزي للمبي���دات اإذا   .8
توفرت لديه اإمكانية اإجراء الدرا�ضات.

AOAC وفى  حالة عدم وجودها  اأو   CIPAC �طريق���ة حتلي���ل املبيد اخلام من جهة معتمدة عاملي���اً مثل ال  .9
يرجع لطريقة ال�ضركة.

10.  طريقة حتليل ال�ضوائب الرئي�ضة امل�ضاحبة للمبيد اخلام مع ذكر املراجع العاملية املعتمدة.

موق���ف امل���ادة الفعالة للمبيد اخلام من الت�ض���جيل فى  املفو�ض���ية الأوروبي���ة )EC( ووكالة حماية البيئة   .11
الأمريكية )USEPA( واملنظمات والهيئات الدولية ذات ال�ضلة.

�سروط التداول والتخزين الآمن للمبيد اخلام.  .12

13.  اأي م�ستندات اأخرى ترى اللجنة �سرورة تقدميها.
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )10(: امل�ستندات املطلوبة مللف ت�سجيل مبيد 

م�ستح�سر

خطاب من ال�ضركة املنتجة للمبيد لتفوي�ص ال�ضركة املحلية فى  ت�ضجيل وبيع م�ضتح�ضر املبيد امل�ضتورد   -1
فى  جمهورية م�ضر العربية. )اأ�ضل موثق(.

�ضهادة ت�ضجيل وتداول م�ضتح�ضر املبيد امل�ضتورد فى  بلد املن�ضاأ �ضادرة عن اجلهة الر�ضمية امل�ضئولة عن   -2
ت�ضجيله فى  هذا البلد. )اأ�ضل موثق(.

�ض���هادة حتلي���ل ملكونات املبيد واأ�ض���ماء املواد  الإ�ض���افية وال�ض���وائب امل�ض���احبة ون�ض���بها املئوي���ة من معامل   -3
معتمدة، مع حتديد م�ضادر هذه املواد للم�ضتح�ضر املحلي. )اأ�ضل(

�ضهادة �ضمان جودة امل�ضتح�ضر من ال�ضركة املنتجة من حيث اخلوا�ص الطبيعية والكيميائية. )اأ�ضل(  -4
�ضهادة �ضمان جودة عبوات املبيد طبقا للموا�ضفات القيا�ضية من ال�ضرك�ة املنتج�ة للمبي��د. )اأ�ضل(  -5

البطاقة ال�ضتدللية للم�ضتح�ضر امل�ضتورد فى  بلد املن�ضاأ. )اأ�ضل(  -6
امللف التمهيدي للبيانات الفنية للمبيد طبقاً للنموذج املعد من قبل جلنة مبيدات الآفات الزراعية.  -7

درا�ضات ال�ضمية احلادة للم�ضتح�ضر من معامل معتمدة عاملياً اأو من املعمل املركزي للمبيدات فى  حالة   -8
املنتج املحلي.

درا�ض���ات ال�ض���مية املزمنة للمادة الفعالة من معامل معتمدة عاملياً فى  حالة املبيد امل�ض���تورد اأو من املعمل   -9
املركزي للمبيدات اإذا توفرت لديه اإمكانية اإجراء الدرا�ضات.

درا�ض���ات ال�ض���مية البيئية للم�ضتح�ض���ر من معامل معتمدة عاملياً اأو املعمل املركزي للمبيدات فى  حالة   -10
املنتج املحلي.

AOAC وفى  حالة عدم وجودها يرجع  اأو   CIPAC �طريقة حتليل املبيد من جهة معتمدة عامليا مثل ال  -11
لطريقة ال�ضركة. 

طريقة حتليل ال�ضوائب الرئي�ضة امل�ضاحبة للمبيد بالتف�ضيل مع ذكر املراجع العاملية املعتمدة.   -12
موق���ف امل���ادة الفعال���ة للمبيد من الت�ض���جيل وت�ض���نيفه ف���ى  املفو�ض���ية الأوروبي���ة )EC( ووكالة حماية   -13

البيئة الأمريكية )USEPA( واملنظمات والهيئات الدولية ذات ال�ضلة.
احلد الأق�ضى ملتبقي املبيد )MRL( املقرتح من هيئة د�ضتور الغذاء )CODEX( واملفو�ضية الأوروبية اأو   -14

.)USEPA( احلدود امل�ضموحة له بوكالة حماية البيئة الأمريكية
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

تابــع منوذج رقم )10(: امل�ستندات املطلوبة مللف ت�سجيل مبيد 

م�ستح�سر

ف���رتة م���ا قب���ل احل�ض���اد )PHI( للم�ضتح�ض���ر معتمدة من املعم���ل املركزي للمبي���دات بناًء عل���ى تقييمه   -15
لدرا�ضات حقلية حتت الظروف املحلية.

16-  �ض���هادة املوا�ضفات الفنية )الطبيعية والكيميائية( لتحليل املبيد وال�ضوائب الرئي�ضة امل�ضاحبة �ضادرة 
من املعمل املركزي للمبيدات عند ت�ضجيل املبيد اأو اإعادة تقييمه.

�ض���هادة حتليل م�ضتح�ض���ر املبيد �ضادرة من املعمل املركزي للمبيدات عن كل �ضنة من �ضنوات التجريب   -17
اأو عند اإعادة تقييمه.

اإي�ض���ال ت�ض���ليم عين���ات التجريب للمعه���د اأو املعمل البحثي وما يثبت �ض���داد تكالي���ف التجريب عن كل   -18
مو�ضم.

�سروط التداول والتخزين الآمن مل�ستح�سر املبيد.  -19
�ضهادة اجتياز اختبار التقييم احليوي اخلا�ضة باملبيد على الآفة امل�ضتهدفة.  -20

اأي م�ستندات اأخرى ترى اللجنة �سرورة تقدميها.  -21
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البيانات التف�سيلية للم�سنع فى  حالة الت�سنيع اأو التجهيز اأو اإعادة التعبئة حمليًا
•	ا�ضم امل�ضنع  

•	رقم الرتخي�ص  
•	بداية الرتخي�ص  
•	نهاية الرتخي�ص  

•	عنوان امل�ضنع  
phone/fax	no.              :رقم التليفون/الفاك�ص	•  
E.mail.                    الربيد الإلكرتوين	•  

وفى  حالة تغيري اأي من هذه البيانات تخطر بذلك جلنة مبيدات الآفات الزراعية

Common	name	(ISO)
Trade	name
Chemical	Abstracts	Service
Registry	Number

Chemical	formula	(structure)
Empirical	formula
Molecular	formula
Molecular	weight  
Code	no.
Chemical	Class

Applicant Information
Applicant	name
Address	
phone/fax	no
E.mail.
Nationality
Letter	of	authorization
to	approach	supplier

1-   بيانات املادة الفعالة
منظمة  فى   امل�ضجل  للمبيد  ال�ضائع  الإ�ضم  	•

•	الإ�ضم التجاري                       
CAS     رقم ت�ضجيل املادة الفعالة فى  املبيد فى	•  

 
(IUPAC)`  ال�ضم الكيميائي للمادة الفعالة للمبيد فى	•  

•	الرتكيب الكيميائي للمادة الفعالة  
•	الرتكيب الهيكلي للمادة الفعالة  

•	الرمز اجلزيئي  
•	الوزن اجلزيئي للمبيد    

•	الرقم الكودي امل�ضجل عليه املركب فى  بلد املن�ضاأ  
الكيمائية  للمجموعة  طبقاً  للمركب  الكيميائي  •	الت�ضنيف   

التي يندرج حتتها املبيد

2- بيانات طالب الت�سجيل  
•	اأ�ضم طالب الت�ضجيل باللغة العربية والإجنليزية  

عنوان طالب الت�ضجيل داخل اأو خارج جمهورية م�ضر العربية 	•  
•	رقم التليفون/الفاك�ص:  

•	الربيد الإلكرتوين  
•	جن�ضية طالب الت�ضجيل:  

•	خطاب تفوي�ص من ممثل ال�ضركة اأو املكتب العلمي املفو�ص   
للتعامل مع جلنة مبيدات الآفات الزراعية

وفى  حالة تغيري اأي من هذه البيانات تخطر بذلك جلنة مبيدات 
الآفات الزراعية
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End-Use Product	 بيانات املنتج النهائي	
    Identification                                                                                    تعريف املنتج النهائي	•  

Distinguishing	name.                             اإ�ضم امل�ضتح�ضر	•  
Formulation	type.                    ضورة امل�ضتح�ضر النهائي�	•  
Active	consituent	(s)	and	concentration وتركيزها            الفعالة  املواد  اأ�ضماء  اأو  اإ�ضم  	•  

Chemical and physical properties		 4- اخلوا�س الكيميائية والطبيعية للمنتج النهائي	
Colour                  اللون	•  
Odour                   الرائحة	•  
Bulk	density                )الكثافة الكلية )بالن�ضبة للمواد ال�ضلبة	•  
Density	/	Specific	gravity                 الكثافة والكثافة النوعية لل�ضوائل	•  

•	اللزوجة فى  حالة ال�ضوائل                          
Viscosity

Vapor	pressure                        ال�ضغط البخاري	•  
Volatility                           التطاير	•  
Flash	point                     درجة الومي�ص	•  
Corrosive	hazard                    درجة اإحداث التاآكل	•  

Formulation stability 5- ثبات امل�ستح�سر	
Containers                 نوع العبوة امل�ضتخدمة طبقاً للموا�ضفات القيا�ضية	•  

    Formulation                   ضورة امل�ضتح�ضر�	•  
Storage	conditions                  ظروف التخزين	•  
Shelf-life                         فرتة �ضالحية التخزين	•  

   Analytical	method	and	data                                      طرق التحليل امل�ضتخدمة والنتائج	•  

6- اخلوا�س الكيميائية والطبيعية للمبيد )املادة الفعالة- اخلام - امل�ستح�سر(

 Chemical and Physical Properties of Pure active constituents, Technical
grade and Manufacturing concentrates
Purity النقاوة                 درجة  	•
Color اللون                  	•
Odor الرائحة                  	•
Physical	state الطبيعية              ال�ضورة  	•
Melting	point	or	range	(solid) ال�ضلبة(                )املواد  الإن�ضهار  نقط  	•
Condensation	point	(gases) الغازية                         املادة  حاله  فى   التكثيف  درجة  	•
Boiling	point	(liquids) ال�ضائلة                   املادة  حالة  فى   الغليان  نقطة  	•
Octanol/water	partition	coefficient والوكتانول                 املاء  بني  التوزيع  معامل  	•
Vapour	pressure البخاري                  ال�ضغط  	•
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Refractive	index ال�ضوائل                 فى   الإنك�ضار  معامل  	•
	X-ray	diffraction	spectrum الع�ضوية      غري  للمواد   X اأ�ضعة  فى   التوزيع  طيف  	•

(inorganics
UV/visible	spectrum املرئي                 والطيف  بنف�ضجية  الفوق  لالأ�ضعة  توزيع  طيف  	•
IR	spectrum احلمراء                                               حتت  لالأ�ضعة  توزيع  طيف  	•
Mass	spectrum الكتلة                                                                      مطياف  	•
NMR	spectrum املغناطي�ضي                                                             الرنني  	•
Solubility	in	water املاء                                                                   فى   الذوبان  	•
Solubility	in	organic	solvent الع�ضوية                                   املذيبات  فى   الذوبان  	•
Density	/	specific	gravity النوعية                                                والكثافة  الكثافة  	•
 Hydrolysis املائي                                                                   التحلل  درجة  	•
Photolysis ال�ضوئي                                                                   التحلل  درجة  	•
Viscosity	(liquids) )لل�ضوائل(                                                          اللزوجة  	•
	Oxidation الهواء                                                          فى   لالأك�ضدة  الثبات  	•

stability
Thermal	stability احلراري                                                                    الثبات  	•
Dissociation	constant التفكك                                                             ثابت  	•

Formulation 7- بيانات امل�ستح�سر		
Type	of	formulation امل�ضتح�ضر                                                                    نوع  	•

النهائي                                          امل�ضتح�ضر  فى   اأكرث  اأو  واحد  مركب  املحتوي  	•
  Content

Concentration الرتكيزات                                                                   اأو  الرتكيز  	•
Packaging of end-use products																														8- التعبئة للمنتج النهائي

بيانات احلجم و�ضكل وتركيب وتبطني العبوة املنا�ضبة امل�ضتخدمة لتعبئة املنتج النهائي.
وذلك  الزراعية(  الآفات  مبيدات  عبوات  وكفاءة  اختبار  لربتوكول  طبقاً  العبوة  موا�ضفات   مطابقة  	•

طبقا للمادة 18 من القرار 1018 ل�ضنة 2013 لعبوات املنتج النهائي.

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 	 9- الإ�ستخدام	
Target	pest	(s) امل�ضتح�ضر.                                ملكافحتها  امل�ضتخدمة  الآفات  اأو  الآفة  نوع  	•

 Crop	 املح�ضول.                      	•
Rate	of	application الإ�ضتخدام.                                                                 معدل  	•
Number	of	application الإ�ضتخدام.                                                       مرات  عدد  	•

	Season	of امل�ضتح�ضر.                                             ه  فى  امل�ضتخدم  املو�ضم  	•
application
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  Methods of Analysis (in details) 	 10- طرق حتليل املادة الفعالة وال�سوائب الرئي�سة 
To	determine	the	amount	of	active	ingredients	and	main	impurities.

Metabolic and Toxicokinetic studies:    11- بيانات عن الأي�س والدرا�سات التوك�سيكوكينك
-	 Metabolism	in	target	plants.
-	 Metabolism	and	toxicakinetics	in	laboratory	animals.
-	 Metabolism	database.

				Toxicology	            12- معلومات عن �سمية املبيد
ويراعي اأن تكون الدرا�ضات املقدمة بهذا اخل�ضو�ص من معامل معتمدة عاملياً 

Certified or Accredited Laboratories
ويقدم ما يثبت ذلك وعلي اأن تكون الدرا�ضات حديثة بقدر الإمكان.

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
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Residues								13- معلومات عن متبقيات املبيد
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
•	 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
Applicant’s	proposed	withholding	periods

		Occupational Health and Safety					14- بيانات عن �سحة و�سالمة العاملني
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 15- درا�سات عن كيمياء البيئة وم�سري املبيد 	
Assessment	of	extent	of	and	potential	for	environmental	exposure
(a)	 Amount	of	chemical	to	be	used
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(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
(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	 16- درا�سات ال�سمية البيئية للمبيد	
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
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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

17- درا�سات عن كفاءة املركب ملكافحة الآفة املعنية واأمانة فى  ال�ستخدام علي املح�سول امل�ستهدف
Efficacy in pest Control and safety to target plants 
Efficacy	studies	
Phytotoxicity studies 
•	 Target	crops	non-target	animals
•	 Not	-	target	crops
•	 Non	-	target	animals

بع���د اإ�ض���تكمال مل���ف املبي���د يعر�ص على اأثنني من املحكمني املتخ�ض�ض���ني لفح�ص امللف واإع���داد تقرير كل على   -
ح���دة وف���ى حال���ة تعار����ص راأيهما يعر����ص امللف على حمك���م ثالث وتوؤخ���ذ املوافق���ة بالأغلبية وتعر�ص تو�ض���ية 
املحكمني على جلنة مبيدات الآفات الزراعية وفى حالة املوافقة على الت�ضجيل ت�ضدر �ضهادة ت�ضجيل املبيد من 

ثالث ن�ضخ:
ن�ضخة يحتفظ بها فى  اأمانة اللجنة.  -

ن�ضخة تر�ضل اإلى املعمل املركزي للمبيدات.  -
ن�ضخة ل�ضاحب ال�ضاأن بعد �ضداد الر�ضوم املقررة.  -

خام�سًا:متطلبات اإ�سدار �سهادات ت�سجيل املبيدات :
�صهادة ت�صجيل املبيد للمنتج اخلام اأو املجهز: اأ- 1 

اللجنة  واإجازة  الت�ضجيل  اإ�ضتيفاء جميع متطلبات  وبعد  ل�ضنة2017  الوزاري974  القرار  للمادة 16 من  طبقاً  	•
لنتيجة حتكيم امللف اخلا�ص باملبيد وموافقتها ت�ض���در جلنة مبيدات الآفات الزراعية �ض���هادة ت�ض���جيل للمبيد 
اخل���ام اأو املجه����ز )منوذج11( وت�ض���رى هذه ال�ض���هادة ملدة �ض���ت �ض���نوات قابلة للتجدي���د اإعتباراً م���ن تاريخ بداية 

�ضهادة الت�ضجيل )موافقة اللجنة على اإجتياز اإختبار التقييم احليوي(.
تاريخ بداية  ال�ضاد�ض���ة من  ال�ض���نة  الثالثة وبداية  ال�ض���نة  املبيد املجهز فى  بداية  اإعادة  تقييم   فعالية  يتم  	•

الت�ضجيل.
اللجنة. رئي�ص  من  وتعتمد  عنه  ينوب  من  اأو  اللجنة  اأمني  من  الت�ضجيل  �ضهادة  توقع  	•

جتدد �س���هادة الت�س���جيل بناًء على طلب �س���احب ال�س���اأن ب�س���رط اإ�س���تمرار اإنطباق �سروط الت�س���جيل الواردة فى    -1
القرار الوزاري رقم 974 ل�ضنة 2017 على املنتج اخلام اأو املبيد املجهز.
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متطلبات جتديد �صهادة ت�صجيل املبيد امل�صتح�صر
اأ�ضل �ضهادة الت�ضجيل املنتهية. اأ- 

�ض���هادة حتليل حديثة مطابقة للموا�ض���فات الطبيعية والكيميائية وال�ض���وائب الرئي�ض���ة امل�ض���احبة اإن وجدت  ب - 
والتي �ضجل عليها املبيد �ضادرة من املعمل املركزي للمبيدات.

�ضهادة اإجتياز اإختبار التقييم احليوي )فى  حالة املبيد املجهز(. ج - 
فرتة ما قبل احل�ضاد PHI من املعمل املركزي للمبيدات لكل حم�ضول مو�ضى به. د - 

متطلبات جتديد �صهادة ت�صجيل املبيد اخلام
فى  حالة جتديد �ضهادة اخلام ل يتم اإعادة ت�ضجيل املبيد اخلام اإل اإذا مت اإ�ضدار �ضهادة ت�ضجيل لأحد م�ضتح�ضراته 

املجهزة بالإ�ضافة اإلى البند )اأ( والبند )ب(.
ل يجوز التنازل عن �ضهادة ت�ضجيل املبيد للغري اإل بعد مرور ثالث �ضنوات من تاريخ اإ�ضدار �ضهادة الت�ضجيل اأول 
مرة وانتقال ملكية اجلهة امل�ض���جل املبيد باإ�ض���مها اإليه وتقدمي كافة امل�ض���تندات الر�ض���مية التي حتددها جلنة مبيدات 

الآفات الزراعية فى  هذا ال�ضاأن.
فى  حالة �ض���هادات الت�ض���جيل التي م�ض���ى على اإ�ض���دارها اأكرث من �ضت �ض���نوات ل يجوز التنازل عنها للغري اإل بعد 

مرور �سنة من اآخر اإ�سدار اإفراج جمركي للمبيد. وُي�سرتط موافقة ال�سركة املنتجة على انتقال امللكية.

2- ب -  �صهادة ت�صجيل مبيد بغر�س الت�صدير:
طبق���اً للم���ادة 17 م���ن القرار الوزاري974 ل�ض���نة2017 ت�ض���در جلن���ة مبيدات الآفات الزراعية �ض���هادات ت�ض���جيل   -

بغر�ص الت�ضدير )منوذج12( ت�سجيعاً لل�سناعة الوطنية حتت ال�سروط الآتية:
املبيد م�ضجل وم�ضنع اأو جمهز حملياً.  -

املبيد قيد الت�ضجيل:  -
بعد اإ�ضدار �ضهادة حتليل مطابقة للموا�ضفات الطبيعية والكيميائية وال�ضوائب الرئي�ضية اإن وجدت. اأ- 

اإجتياز املبيد اإختبار التقييم احليوي فى  املو�ضم الأول. ب- 
ج-  اإجازة حتكيم امللف اخلا�ص باملبيد.

وت�ضرى هذه ال�ضهادات ملدة عام قابلة للتجديد.
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جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )11(:�سهـادة ت�سجيـل مبيـد
Pesticide Registration Certificate

  New Registration/ Re-registration        ت�سجيل جديد/ جتديد ت�سجيل

 رقم الت�صجيل: 
 ال�صم التجاري:

اأمــني
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

يعتمد،،
رئي�س

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

ال�صم ال�صائع: 
ال�صم الكيماوي: 
 الرقم الكودي: ـــ 

املجموعة الكيماوية: 
 جمموعة املبيد وفقًا لنوع الآفة: 

خام/ م�صتح�صر
�صورة امل�صتح�صر: 

تركيز املادة )املواد( الفعالة:
طريقة التاأثري: 

 ت�صنيف ال�صمية طبقًا لتقييم منظمة ال�صحة العاملية 

 ال�صركة املنتجة: 
 ال�صركة املحلية:  

عنوان ال�صركة املحلية: 

ت�صرى هذه ال�صهادة ملدة �صت �صنوات تبداأ من ../../.... وتنتهي فى  ../../....
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	../	..	/….

 Registration no.: 
 Trade name: 

Common name:
Chemical name: 
CAS RN: 
Chemical class:  
Pesticide group
Technical/ Formulation
Formulation: 
Conc. of active ingredient (a.i.): 
Mode of action: 
WHO Toxicity classification :

Manufacturer:
Local Company
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		Pesticide's	Recommendation(s)        تو�سيات املبيد

املح�سول       الآفة        معدل ال�ستخدام

فرتة ما قبل احل�ساد

Crop(s)          Pest          Rate of Application(s)

Pre-harvest Interval

481378http://www.apc.gov.eg
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جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )12(:�سهـادة ت�سجيـل مبيـد
Pesticide Registration Certificate

  For export (Valid for one year)        )بغر�س الت�سدير )�ساحلة ملدة عام

 رقم الت�صجيل: 
 ال�صم التجاري:

اأمــني
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

يعتمد،،
رئي�س

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

ال�صم ال�صائع: 
ال�صم الكيماوي: 
 الرقم الكودي: ـــ 

املجموعة الكيماوية: 
 جمموعة املبيد وفقًا لنوع الآفة: 

خام/ م�صتح�صر
�صورة امل�صتح�صر: 

تركيز املادة )املواد( الفعالة:
طريقة التاأثري: 

 ت�صنيف ال�صمية طبقًا لتقييم منظمة ال�صحة العاملية 

 ال�صركة املنتجة: 
 ال�صركة املحلية:  

عنوان ال�صركة املحلية: 

ت�صرى هذه ال�صهادة ملدة عام واحد تبداأ من ../../.... وتنتهي فى  ../../....
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	year	starting	from	../	..	/….	and	up	to	../	..	/….

 Registration no.: 
 Trade name: 

Common name:
Chemical name: 
CAS RN: 
Chemical class:  
Pesticide group
Technical/ Formulation
Formulation: 
Conc. of active ingredient (a.i.): 
Mode of action: 
WHO Toxicity classification :

Manufacturer:
Local Company
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جلنة مبيدات الآفات الزراعية

		Pesticide's	Recommendation(s)        تو�سيات املبيد

املح�سول       الآفة        معدل ال�ستخدام

فرتة ما قبل احل�ساد

Crop(s)          Pest          Rate of Application(s)

Pre-harvest Interval

481378http://www.apc.gov.eg
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3- ج- �صهادة ت�صجيل موؤقتة ملبيد غري م�صجل:
طبقاً للمادة 23من القرار الوزارى974 ل�ضنة 2017 تلبية لأي اإحتياجات حرجة لوزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضي 
اأو عند اإنت�ض���ار اآفة بحالة وبائية ت�ض���بب اأ�ض���راراً اإقت�ضادية وبناء على طلب املعهد اأو املعمل املركزي املخت�ص اأو اأي جهة 
معنية بالوزارة اإ�ض���دار �ض���هادة ت�ضجيل وبطاقة اإ�ضتدللية موؤقتني لإ�ض���تخدام مبيد اآفات زراعية غري م�ضجل ملكافحة 
هذه الآفة فى  م�ض���ر ولكنه م�ض���جل فى  قاعدة البيانات املرجعية لأحد اجلهات امل�ض���ار اإليها فى  املادة )6( من القرار 

الوزاري رقم 974 ل�ضنة 2017 وذلك فى  احلالت التالية:
الأرا�ضي. وا�ضت�ضالح  الزراعة  لوزارة  حرجة  اإحتياجات  لأي  تلبية  	•

اإقت�ضادية. اأ�ضرار  ت�ضبب  وبائية  بحالة  اآفة  اإنت�ضار  عند  	•
اإل  اأو اأي مبيد اآخر له نف�ص املادة الفعالة للمرة الثانية لذات الإ�ضتخدام  عدم ال�ضماح با�ضترياد نف�ص املبيد  	•
اإذا ب���داأت ال�ض���ركة املعني���ة فى القيام باإجراءات ت�ض���جيل هذا املبي���د طبقاً لأحكام هذا الق���رار )فقرة ز( من املادة 

26 من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017.
اأو بع�ص  اإجراء كل  الت�ض���جيل وفى حالة عدم  �ض���هادة  اإ�ض���دار  للتاأكد من موا�ض���فاته قبل  املبيد  يتم حتليل  	•
التحالي���ل ف���ى  املعم���ل املركزي للمبيدات ميكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية الأخذ ب�س���هادات حتليل �س���ادرة 

من معامل مرجعية معتمدة وموثقة )مادة43 من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017(.

بيانات �صهادة ت�صجيل مبيد اآفات زراعية: 
ت�ض���در ه���ذه ال�ض���هادة م���ن جلن���ة مبي���دات الآف���ات الزراعي���ة طبقاً للم���ادة )16( م���ن الق���رار ال���وزاري رقم 974   -
ل�ض���نة2017حيث تقوم الأمانة الفنية للجنة مبيدات الآفات الزراعية مبليء بيانات ال�ض���هادة من واقع البيانات 

املوجودة ب�ضجالت اللجنة وامللف اخلا�ص بهذا املبيد حيث حتتوى ال�ضهادة على:
رقم الت�ضجيل املحلى من واقع �ضجالت جلنة مبيدات الآفات الزراعية.

تاريخ الت�ضجيل: تاريخ موافقة اللجنة على اإجتياز اإختبار التقييم احليوي.  -
الأ�ضم التجاري للمبيد: وهو الأ�ضم الذي وافقت عليه جلنة مبيدات الآفات الزراعية.  -

.ISO    الأ�ضم ال�ضائع للمبيد: الوارد فى  -
.IUPAC    الأ�ضم الكيميائي للمبيد الوارد فى  -

ن�سبة املادة اأو املواد الفعالة وتركيزها و�سورة امل�ستح�سر �سواء ملبيد اأو ملخلوط.  -
. CAS   رقم ت�ضجيل املادة فى  -
املجموعة الكيميائية للمبيد.  -

جمموعة املبيد وفقاً لنوع الآفة.  -
طريقة تاأثري املبيد.  -

املحا�ضيل التي ي�ضتخدم عليها والواردة فى  �ضهادات اإجتياز اإختبار التقييم احليوي ال�ضادرة من جلنة مبيدات   -
الآفات الزراعية.

فرتات الأمان )فرتة ما قبل احل�ض���اد )PHI( وهى القيمة املحددة من املعمل املركزي للمبيدات اأو الواردة فى    -
ملف ال�ضركة اأيهما اأكرب.

اأ�ضم اجلهة املنتجة: اأ�ضم اجلهة املنتجة للمبيد اأو املادة اخلام فى  م�ضر)حملى( بالإ�ضافة اإلى اأ�ضم الدولة فى    -
حالة )امل�ضتورد(.

وت�ض���هد جلنة مبيدات الآفات الزراعية اأن املبيد امل�ض���ار اإليه عاليه قد مت ت�ض���جيله بوزارة الزراعة طبقاً لأحكام   -
قان���ون الزراع���ة ال�ض���ادر بالقانون رقم53 ل�ض���نة1966والقرار ال���وزاري رقم 974 ل�ض���نة2017 وبعد موافقة جلنة 
مبيدات الآفات الزراعية. وذلك بناًء على طلب الت�ض���جيل املقدم من )يذكر الإ�ض���م والعنوان بو�ض���وح بالإ�ضافة 
اإلى التليفون والفاك�ص وE-mail اإن وجد( وتعطى هذه ال�ضهادة بعد اإ�ضتيفاء اإجراءات الت�ضجيل بالن�ضبة للمنتج 
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النهائي ملبيد جديد اأو فى  حالة جتديد الت�سجيل ملبيد �سبق ت�سجيله لفرتة اأخرى بذات ال�سروط والإجراءات 
للت�ضجيل وت�ضرى ملدة 6�ضنوات، 

فى  حالة عدم التقدم بطلب اإعادة ت�ضجيل مبيد بعد اإنتهاء فرتة ت�ضجيله بعامني ي�ضطب املركب من �ضجل  	•
جلنة مبيدات الآفات الزراعية ول يعاد اإل بطلب جديد لت�سجيل جديد بذات ال�سروط والإجراءات.

مت���الأ بيان���ات ه���ذه ال�ض���هادة مبعرف���ة اأمان���ة جلنة مبي���دات الآفات الزراعي���ة من واقع موافق���ة اللجنة على  	•
بيانات املبيد وت�ضجيله بتوقيع اأمني جلنة مبيدات الآفات الزراعية اأو من ينوب عنه و اإعتماد رئي�ص اللجنة.

وقف اأو اإلغاء ت�صجيل مبيد من مبيدات الآفات الزراعية
تن�ص املادة )22( من القرار الوزاري974 ل�ضنة 2017 على الآتي:

�س���احب  الزراعية، ومينح  الآفات  بقرار من جلنة مبيدات  تو�س���ياته  اأي من  اأو  املبيد  ت�س���جيل  يلغى  اأو  "يوقف 
ال�ض���اأن مهل���ة حت���ى نهاي���ة املو�ض���م الزراعي التايل ومبا ل يجاوز تاريخ انتهاء �ض���ريان �ض���هادة الت�ض���جيل وذل���ك فى  اأي 

من احلالت التالية:
 اأ. فقد اأحد �سروط الت�سجيل الواردة فى  هذا القرار.

ب. اإنخفا�ص فعالية املبيد �ضد الآفة امل�ضتهدفة.
ج�. حدوث خلل وا�ضح فى  التوازن الطبيعي ل�ضالح الآفة.

د. ح���دوث اأ�ض���رار غ���ري متوقعة للمبيد على �ض���حة الإن�ض���ان والبيئة اأو �ض���المة املحا�ض���يل واملنتج���ات الزراعية اأو 
يتجاوز احلدود امل�ضموح بها ملتبقيات املبيد على املنتجات الزراعية.

ه�- ن�ضر تقارير علمية معتمدة من جهات مرجعية تفيد بخطورة املبيد على �ضحة الإن�ضان والبيئة.
ويعنى وقف املبيد عدم اإلغاء الت�ض���جيل ولكن منع اإ�ض���تخدامه فى  بع�ص املجالت امل�ض���جل عليها وقد يكون الوقف 
وقت���ي لف���رتة زمني���ة حمددة ي�ض���مح با�ض���تخدامه مرة اأخ���رى اأو وقف جغرافى  يتعل���ق مبنع اإ�ض���تخدام املبيد فى  مكان 

معني دون غريه.
فى  حالة وقف اأو اإلغاء ت�ض���جيل املبيد اأو اأي من تو�ض���ياته يخطر �ض���احب ال�ض���اأن بقرار اللجنة خالل 15 يوماً من 
تاريخ اإعتماد القرار مبوجب خطاب مو�س���ى عليه بعلم الو�س���ول اإلى عنوانه الوارد بطلب الت�س���جيل، وميكن ل�ساحب 
ال�ض���اأن التظل���م م���ن قرار الوقف اأو الإلغاء خالل30 يوماً من تاريخ اإ�ض���تالمه للخطاب وللجنة اأن تف�ض���ل فى  التظلم 

بعد اإعادة درا�ضته خالل60 يوماً من تاريخ تقدمي التظلم ويكون قرارها بالبت نهائياً".
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الباب  الرابــع
اإجراءات ما بعـد ت�سجيـل

مبيدات الأفات الزراعية فى م�ســـر
اأوًل: اإ�صدار البطاقة الإ�صتدللية.

ثانيًا: عبوات املبيدات. 
ثالثًا: املوافقات الفنية لالإ�صترياد.

رابعًا: الرتخي�س بالإفراج اجلمركي عن ر�صائل املبيدات.
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البــاب  الرابــع

اإجراءات ما بعد ت�سجيل مبيد اآفات زراعية 

اأول:اإ�سدار البطاقة الإ�ستدللية:
بع���د ت�ض���جيل املبي���د يحق ل�ض���احب ال�ض���اأن التقدم اإلى اأم���ني جلنة مبيدات الآف���ات الزراعية، بطلب لإ�ض���دار   

بطاقة اإ�ضتدللية للمبيد يرفق به امل�ضتندات الآتية:
�ضورة من �ضهادة ت�ضجيل املبيد �ضارية.  -

�ضورة من البطاقة الإ�ضتدللية موقع عليها من �ضاحب ال�ضاأن.  -
اأ�ضل البطاقة الإ�ضتدللية املنتهية فى  حالة التجديد.  -

�ضورة من �ضهادة اإجتياز اإختبار التقييم احليوي )�ضارية(.  -
�ضورة من دليل العقار امل�ضاد )اإن وجد(.  -

.PHI ضورة من �ضهادة تقدير فرتة ما قبل احل�ضاد�  -
�ضورة من ترخي�ص الإجتار فى  املبيدات ل�ضاحب ال�ضاأن)�ضاري(.  -

فى  حالة اإعادة التعبئة يقدم تفوي�ص من ال�ضركة املنتجة باملوافقة على اإعادة التعبئة و�ضهادة �ضمان جودة   -
العبوات.

 وطبق���اً للم���ادة 19 من القرار الوزاري974 ل�ض���نة 2017 يدون على البطاقة الإ�ض���تدللية للمبيد كافة البيانات 
كاملة وبخط وا�ضح ي�ضعب حموه طبقاً للنموذج رقم )13( والبطاقة الإ�ضتدللية مق�ضمة اإلى ثالثة اأعمدة.

العمود الأول يحتوي :
الإ�ضتعمالت طبقاً لتو�ضيات وزارة الزراعة  اأ- 

يتم فيه ذكر اأ�ض���م املح�ض���ول– معدل الإ�ض���تخدام– الآفة امل�ضتهدفة – ميعاد الإ�ض���تخدام – طريقة الإ�ضتخدام – 
�سروط املعاملة واأي ملحظات اأخرى خا�سة با�ستخدام املبيد.

)PHI( فرتة ما قبل احل�ضاد ب- 
وهى الفرتة بني اآخر معاملة باملبيد واحل�ض���اد وتذكر لكل حم�ض���ول ويوؤخذ بالقيمة الأكرب فى  حالة وجود قيمة 

حملية مقدرة فى  املعمل املركزي للمبيدات اأو قيمة موجودة فى  ملف املبيد.
ال�ضمان ج�- 

وفيه ت�ضمن ال�ضركة املنتجة املبيد فى  عبواته الأ�ضلية وحتت ظروف التخزين اجليدة ملدة ثالثون �ضهر للمبيدات 
التقليدية واأربعة وع�ضرون �ضهر للمبيدات احليوية.

�ضالحية املبيد د- 
يذك���ر تاري���خ اإنت���اج املبي���د وتاريخ اإنتهاء �ض���الحية املبيد ورقم الت�ض���غيلة  .Batch No ورقم الل���وط  .Lot No ورقم 
الت�ض���جيل املحلى و�ض���عة العبوة وفى حالة العبوات الكبرية التي �ض���يعاد تعبئتها فى  عبوات �ض���غرية يدون عليها عبارة 

ممنوع التداول اأو الإجتار.
Quick Response Code       ه� - �ضفرة الإ�ضتجابة ال�ضريعة

حي���ث قام���ت جلن���ة مبيدات الآفات الزراعية بتطبيق هذه ال�ض���فرة للحد من ظاهرة غ�ص املبيدات، وتو�ض���ع اأ�ض���فل 
اجلان���ب الأمي���ن ف���ى  العمود الأول وبا�س���تخدام اجلهاز املعد لقراءة هذه ال�س���فرة ميكن مل�س���ئول الرقاب���ة على املبيدات 

الدخول على كافة البيانات اخلا�ضة باملبيد من خالل كلمة مرور تعطى له من اللجنة ويتم تغريها تباعاً.
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اأ�صم امل�صتح�صر التجاري وتركيزه و�صورته 
جمموعة املبيد

و
جنليزي

عربي واإ

يعتمد،
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

ني 
اأم

البيكتوجرام

لون البطاقة:

خماطر املركب:
حتذيرية عن 

بيانات 

البيانات التحذيرية

العقار امل�صاد فى  حالة الت�صمم

احتياطيات الأمان و الإ�صعافات الأولية:

كيفية التخل�س من العبوات الفارغة:

ط �صريان �صهادة الت�صجيل 
ني ب�صر

ت�صرى هذه البطاقة ملدة عام
حليوي.

و�صهادة اجتياز اختبار التقييم ا

تبداأ فى  ../../.... وتنتهى فى  ../../....

ال�صتعمال طبقا لتو�صيات وزارة الزراعة:

حل�صاد(:
ني اخر معاملة للمبيد وا

رتة ب
حل�صاد IHP)الف

رتة ما قبل ا
ف

ال�صم ال�صائع:

رت/الكيلوجرام منه علي             مادة فعالة
امل�صتح�صر فى  �صورة          يحتوي الل

رتكيب:
ال

ظ والتخزين:
حلف

طريقة ا

ال�صمان:

ال�صركة املنتجة وعنوانها:
ال�صركة املحلية وعنوانها:

رياد:
ا�صت

اإعادة تعبئة اإن وجد

ال�صمان:
تاريخ انتهاء ال�صالحية:

رقـــــــــم الت�صغيلــة:
ط:

رقـــــــــم اللــــــــو
رقم الت�صجيل املحلي:

�صعــــــة العبــــــــوة:

CRQ

منوذج رقم )13(: البطاقة الإ�ستدللية
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العمود الثاين
الإ�ض���م التجاري للمبيد وتركيزه و�ض���ورة امل�ضتح�ض���ر واملجموعة الكيميائية التي يتبعها املبيد باللغة العربية  اأ - 

والإجنليزية.
الإ�ضم ال�ضائع والإ�ضم الكيميائي للمبيد. ب - 

الرتكيب ج� - 
)حجم/حجم( اأو  )وزن/حجم(  اأو  )وزن/وزن(  الفعالة  للمادة  املئوية  الن�ضبة  	•

ال�سطحي. الن�ساط  ذات  املالئة  واملواد  �سواء مذيب ونوعه  امل�ستح�سر  الداخلة فى   للمواد  املئوية  الن�سب  	•
البيانات التحذيرية والعقار امل�ضاد فى  حالة الت�ضمم د - 

والبيان���ات التحذيري���ة اإم���ا جمجم���ة اأو عظمت���ني اأو �ض���ار اأو حتذي���ر على ح�ض���ب درجة �ض���مية املبيد اأو م���ادة قابلة 
لالإ�ضتعال اأو الإنفجار.

وهى ت�ضاعد من يجهل القراءة فى  التعرف على املخاطر للتحذير من الأ�ضرار املحتملة.
وفى حالة وجود العقار امل�ض���اد للت�ض���مم يذكر اأ�ض���مه وكيفية اإ�ض���تخدامه وعناوين وتليفونات مراكز ال�ض���موم عند 

الطوارئ.
بيانات خا�ضة بال�ضركة ه� - 

وفيه يذكر اأ�ض���م ال�ض���ركة املنتجة وعنوانها واأ�ض���م ال�ضركة املحلية وعنوانها وفى حالة الإ�ضترياد يذكر اأ�ضم ال�ضركة 
امل�ضتوردة وعنوانها وال�ضركة اأو امل�ضنع فى  حالة التجهيز اأو اإعادة التعبئة.

العمود الثالث
بيان���ات حتذيري���ة عن خماط���ر املبيد مثل اإرتداء املالب�ص اخلا�ض���ة بالعم���ل )اأفرولت/قفازات/اأقنعة /نظارات  اأ - 
واقية( وجتنب اإ�ضتن�ض���اقه وعدم الأكل وال�ض���رب والتدخني اأثناء عملية الر�ص وجتنب تعر�ص حيوانات املزرعة 

ونحل الع�ضل لرذاذ املبيد وغ�ضل اجل�ضم كله باملاء وال�ضابون.
طريق���ة احلف���ظ و�س���روط تخزين املبيد والنقل وكيفي���ة التعامل مع العبوة وعموماً يج���ب تخزين املبيد فى   ب - 
اأماكن جيدة التهوية بعيداً عن ال�ضم�ص والرطوبة واأماكن تخزين املواد الغذائية والأعالف وحيوانات املزرعة.

اإحتياطات الأمان والإ�ضعافات الأولية ج� - 
املطلوبة. احلماية  واأجهزة  املبيد  اإ�ضتخدام  عند  اإتخاذها  الواجب  الإجراءات  يو�ضح  وفيه  	•
لالأطباء. الإر�ضادية  والتوجيهات  الت�ضمم  حالت  فى  اإتباعها  املطلوب  الأولية  الإ�ضعافات  	•

كيفية التخل�ص من العبوات الفارغة د - 
وفيه يذكر طرق التخل�ص من عبوات املبيد الفارغة اأو و�ضيلة اإرجاعها مل�ضادرها والتخل�ص من بواقي املبيد وعدم 

اإ�ستخدام فوارغ العبوات فى  اأي اأغرا�ص اأخرى وعدم تلويث املجارى املائية.
وفى م�ض���تطيل �ض���يق اأ�ض���فل البطاقة الإ�ض���تدللية تو�ضح الر�ض���وم الإر�ض���ادية )Pictograms( وهى جمموعة من 

ال�ضور ويعنى بها اإر�ضاداً معيناً دون احلاجة للقراءة والكتابة �ضكل )1(:
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العالمة املميزةطبيعة ال�صرر اأو اخلطورة

خطر – �صام
Danger – Poison

اأحذر
Warning

اأحرت�س
Caution

مادة اأكالة
Corrosive

قابل لال�صتعال
Flammable

قابل لالنفجار
Explosive

�سكل )1(: العالمات املميزة للخطورة

يحدد لون البطاقة الإ�صتدللية طبقًا لتق�صيم �صمية املادة الفعالة للمبيدات الذي تو�صى به
منظمة ال�صحة العاملية WHO كما هو مو�صح باجلدول التايل:

لون البطاقة املجموعة
الإ�صتدللية

العالمة املميزة 
للخطورة ونوع 

اخلطر

عدد الر�صوم 
الإر�صادية

LD50 اجلرعة الفنية الن�صف قاتلة
)Rats( جمم / كجم فئران

Pictogramsصائلة�صلبة�

Ⅰ A
اأحمرجمموعة )1(

�صديد ال�صمية
13> 5> 20

Ⅰ a
اأحمرجمموعة )2(

�صــــام
125 - 5020 - 200

Ⅱ
اأ�صفرجمموعة )3(

�صـــار
1050 - 500200 - 2000

Ⅲ
5000 - 20002000 - 6500حتذيراأزرقجمموعة )4(

U
5000 <5000 < 32000حتذيراأزرقجمموعة )5(
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وكلما زادات خطورة املبيد زادت عدد الر�صوم الإر�صادية على البطاقة الإ�صتدللية
كما هو مو�صح فى  ال�صكل التايل:

U بطاقـة خ�صراء

Ⅲ بطاقـة زرقاء

Ⅱ بطاقـة �صفراء

بطاقـة حمراء
HIGH Ⅰb

بطاقـة حمراء
HIGH Ⅰa

�ض���الحية البطاقة الإ�ض���تدللية عامني مبا ل يتعار�ص مع تاريخ اإنتهاء �ض���ريان �ضهادة ت�ضجيل املبيد اأو �ضهادة   -
اإجتياز اإختبار التقييم احليوي.

فى  حالة املبيدات مقيدة الإ�ضتخدام )RUP( ي�ضاف على البيانات الفنية والإر�ضادية للبطاقة الإ�ضتدللية عبارة   -
وا�ضح. الإ�ضتخدام" بخط  "مقيدة 

وي�س���رتط اأن تكتب البطاقة الإ�س���تدللية باللغة العربية )لغة البلد امل�س���تهلك( وذلك بجانب اللغة املعدة بها   -
اأ�ضاًل بخط وا�ضح ومميز ل ي�ضهل حموه ويتنا�ضب مع حجم العبوة.

يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية املوافقة على قيام �س���احب ال�س���اأن باإجراء ت�س���ويب للأخطاء التي ميكن   -
تداركها بيانات البطاقة الإ�ض���تدللية على اأن يتم ذلك حتت اإ�ض���راف وم�ضئولية املعمل املركزي للمبيدات ودون 

اأي اإخالل باإجراءات و�ضوابط الت�ضجيل والتداول.

ثانيا: عبوات املبيدات
طبق���اً للمادة20م���ن الق���رار الوزاري 974 ل�ض���نة 2017 يتم تداول مبيدات الآفات الزراعية فى  عبوات مل�ض���ق عليها 
بطاق���ة اإ�ض���تدللية كامل���ة البيان���ات ويكل���ف املعمل املرك���زي للمبي���دات باختبار جودة ه���ذه العبوات طبقاً للموا�ض���فات 

القيا�ضية املعتم�دة )منوذج 14(.
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )14(
 بروتوكول اختبار 

كفاءة عبوات مبيدات الآفات الزراعية ومطابقتها للموا�سفات القيا�سية

يتم اإجراء هذه الختبارات باملعمل املركزي للمبيدات 

اأوًل: املوا�سفات القيا�سية للعبوة:
اإختبار الإ�سقاط )طريقة �ساربي(  .1

اإختبار الت�ضرب  .2
اإختبار نفاذية الرطوبة  .3

اإختبار التحمل للحرارة والربودة  .4

ثانيًا: كفاءة وحتمل العبوة الفارغة فى  حالة توفرها لفعل الكيماويات 
املقاومة لالحما�ص املخففة  .1

املقاومة للقلويات املخففة  .2
اإختبار القابلية لل�ضداأ  .3

اإختبار التاآكل والت�ضرب   .4
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بروتوكول اإختبار كفاءة عبوات مبيدات الآفات ومطابقتها للموا�سفات القيا�سية

يتم اإجراء هذه الختبارات باملعمل املركزي للمبيدات.

 املوا�سفات القيا�سية للعبوة:
جتري الختبارات التالية علي العبوة ويجب اأن جتتاز العبوة كافة هذه الختبارات.

1- اإختبار الإ�صقاط )طريقة �صاربي(:
متالأ العبوات حتت الختبار باملاء وتغلق جيدا ثم يتم اإ�ض���قاطها من ارتفاع 75 �ض���م ثالث مرات متتالية علي ج�ض���م 

�سلد فى  مواقع الإ�سقاط التالية:
الفوهة لأ�ضفل.  اأ - 
القاعدة لأ�ضفل ب- 

ج�- علي جانب العبوة
والعبوة الناجحة يجب األ يحدث بها اأي قطع اأو  ك�ضر فى  اجلدار.

2- اإختبار الت�صرب
جيدا. وجتفف  الغطاء  اإغالق  يحكم  ثم  ملون  مباء  العبوة  	متالأ  	•

�ضاعة. ملدة  لأ�ضفل  فوهتها  تكون  بحيث  العبوة  	تثبت  	•
والعبوة الناجحة يجب األ يحدث بها اأي ت�ضرب للماء من خالل الغطاء.

اإختبار نفاذية الرطوبة:  -3
جيدا. وتغلق  املجففة  امللونة  الهالمية  ال�ضيليكا  من  كمية  بالعبوة  تو�ضع  	•

ت���رتك العب���وة مل���دة24 �ض���اعة م���ع مالحظة اأي تغري ف���ى  لون ال�ض���يليكا الهالمية نتيجة لت�ض���رب الرطوبة  	•
والعبوة الناجحة هي التي ل يحدث بها اى تغري فى  لون ال�ضيليكا الهالمية.

4- اختبار التحمل للحرارة والربودة :
تو�ضع العبوة الفارغة فى  درجة احلرارة املرتفعة )50± 2م°( ملدة �ضاعة واحدة داخل فرن � كما تو�ضع عبوة اأخرى 

حتت درجة احلرارة املنخف�ضة )ال�ضفر املئوي( ملدة 24 �ضاعة.
والعبوة الناجحة يجب األ يحدث بها اى ت�ضققات اأو التواءات اأو انبعاجات.

 كفاءة وحتمل العبوة لفعل الكيماويات :
العبوة الناجحة يجب ان جتتاز الختبارات التالية :

1- املقاومة لالأحما�ص املخففة:
جترى الختبارات كما يلي:

يتم حت�ضري حملول5% من كل من حم�ص اخلليك وحم�ص الهيدروكلوريك. اأ-  
ب- جتهيز اأثنى ع�ضر �ضريحة متماثلة من جدار العبوة.

تغمر اأربعة منها فى  حملول حم�ص اخلليك 5% ومثلهم فى  حم�ص الهيدروكلوريك 5% واأربعة فى  ماء مقطر  ج- 
وترتك ملدة �ضاعة فى  اجلو العادي.

يتم اإخراج ال�ض���رائح وغ�ض���لها جيداً باملاء وتفح�ص ملالحظة حدوث اأي جتاعيد اأو فجوات اأو تغري فى  اللون اأو  د- 
تاأكل فى  ال�ضرائح امل�ضتخدمة.

ه�- تقارن ال�ضرائح املغمورة فى  املحاليل ب�ضرائح اأخري غري مغمورة لنف�ص الفرتة فى  الهواء العادي.
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جتاعيد. اأية  اأو  اإنبعاج  اأو  ت�ضقق  اأو  تاآكل  اأو  اللون  فى   تغري  اأي  بها  يحدث  األ  يجب  الناجحة  والعبوة  	•
2. املقاومة للقلويات املخففة :

ويج���ري ه���ذا الإختب���ار بنف����ص خط���وات الإختبار ال�ض���ابق )ف���ى  الأحما����ص املخففة( ولك���ن با�ض���تخدام حملول%2 
كربون���ات ال�ض���وديوم ملدة �ض���اعة واحدة- والعب���وة الناجحة يجب األ يحدث بها اأية جتاعي���د اأو تغري فى  اللون اأو تاآكل 

بعد فرتة الأختبار.

3. اختبار القابلية لل�صداأ:
يج���ري ه���ذا الأختب���ار للعب���وات املعدني���ة طبقا لطريق���ة AST11 حيث يعمل �ض���ريحة م���ن العبوة معلوم���ة الوزن 
والأبعاد وتو�ض���ع فى  دورق خمروطي به كمية كافية من املبيدات حتت الدرا�ض���ة ويركب عليه مكثف عاك�ص ثم ي�ضخن 

الدورق فى  حمام مائي ملدة 20 دقيقة وبعدها– يتم فح�ص ال�ضريحة ويالحظ تكون �ضداأ اأو تغري اللون.
والعبوة الناجحة ل يحدث بها �ضداأ اأو تغري فى  اللون.

4. اإختبار التاآكل والت�صرب 
تو�ضع �ضريحة من العبوة معلومة الوزن والأبعاد فى  كمية كافية من املبيدات حتت الدرا�ضة فى  دورق حمكم 
الغل����ق مل����دة 24 �ض����اعة عل����ي درجة ح����رارة املعمل– ثم يعاد وزنها وي�ض����جل اأي تغري فى  الوزن يك����ون دال علي حدوث 

تاأكل اأو ت�ضرب للعبوة.
والعبوة الناجحة يجب األ يحدث بها اأي ن�ضبة من التاآكل اأو الت�ضرب.

 تقييم العبوة وظروف التخزين علي املبيد:
خطوات العمل:

1- يتم تخزين املبيد داخل العبوة املراد اختباراها حتت الظروف املخزنية التالية:
اأ- علي درجة حرارة 2º ± 54م ملدة 14 يوم )وهذه الظروف تعادل التخزين العادي ملدة عام(

ب- على درجة حرارة 2º ± 72م ملدة 3 اأيام )وهذه الظروف تعادل التخزين العادي ملدة 3 اأعوام(
ج- التخزين العادي على الرف ملدة 24 اأ�ضبوع- ويح�ضن اإ�ضافة معاملتي التخزين العادي على ال�ضطح املك�ضوف 

ملدة اأ�ضبوعني �ضيفا واأربعة اأ�ضابيع �ضتاًء.
2- يتم فح�ص العبوة بعد كل ظرف من ظروف التخزين )اأ، ب،ج( ومالحظة حدوث تاآكل اأو ت�ضقق بالعبوة.

ثالثا:املوافقات الفنية لالإ�سترياد
بعد اإ�ض���دار �ض���هادة الت�ض���جيل والبطاقة الإ�ض���تدللية للمبيد وطبقاً للمادة 24 من القرار الوزاري974 ل�ضنة 2017 
يحق ل�س���احب ال�س���اأن التقدم بطلب لإ�س���ترياد املبيد بغر�ص الأجتار اأو من يتم الإ�سترياد حل�سابه �سرط ح�سوله على 

ترخي�ص بالأجتار فى مبيدات الآفات الزراعية.

اأنواع املوافقات الفنية لالإ�صترياد
Ready made   هز 1- موافقة فنية لإ�صترياد مبيد جمجُ

يتقدم �ضاحب ال�ضاأن بطلب لإ�ضترياد مبيد جُمهز باخلارج مرفق امل�ضتندات التالية.
�ضورة من �ضهادة ت�ضجيل املبيد )�ضارية(.  -1

الفاتورة املبدئية.  -2
�ضورة البطاقة الأ�ضتدللية للمبيد )�ضارية(.  -3

�ضورة من  �ضهادة اإجتياز اإختبار التقييم احليوي )�ضارية(.  -4
�ضورة الرتخي�ص بالأجتار فى املبيدات.  -5
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�ضورة ترخي�ص امل�ضنع )�ضاري( فى حالة اإعادة التعبئة.  -6
�ضورة اآخر اإفراج جمركي لنف�ص املبيد )غري مطلوب فى حالة الإ�ضترياد اأول مرة(.  -7

حركة �ضري اأخر �ضحنة لنف�ص املبيد فى ال�ضوق املحلى )غري مطلوب فى حالة الإ�ضترياد اأول مرة(.  -8
الكمية املطلوب اإ�ضتريادها.  -9

10-  حجم العبوات.
11-  تعهد بتقدمي الفاتورة النهائية الواردة مع ال�ضحنة خمتومة بخامت اجلمارك.

يت���م عر����ص الطل���ب وامل�ض���تندات املقدمة على جلنة مبي���دات الآفات الزراعية وف���ى حالة اإ�ض���تيفاء جميع املتطلبات 
ت�ضدر اللجنة املوافقة الفنية لالإ�ضترياد بتوقيع اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه وتعتمد من رئي�ص اللجنة.

ت�ض���ري املوافقة الفنية لالإ�ض���ترياد )منوذج15( ملدة 6 �ضهور ويجوز لرئي�ص اللجنة جتديد �ضريان هذه املوافقة ملدة 
6 �ضهور اأخرى بناء على طلب يتقدم به �ضاحب ال�ضاأن اإلى اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه.

�سرح منوذج )15( اخلا�س باملوافقة الفنية لإ�سترياد مبيد جمهز:
ت�ض���در املوافقة الفنية لالإ�ض���ترياد بعد موافقة جلنة مبيدات الآفات الزراعية طبقاً للمادة 24 من القرار الوزاري 

974 ل�ضنة2017 وحتتوى املوافقة على البيانات التالية.
املوافقة رقم  	•

له  املرخ�ص  من  ال�ضادر  التوكيل  بيان  يذكر  احلالة  هذه  وفى  حل�ضابه  الإ�ضترياد   يتم  من  اأو  امل�ضتورد  اأ�ضم  	•
فى  هذا ال�ضاأن

وتاريخها. اللجنة  اإدارة  موافقة  جل�ضة  رقم  	•
الفاتورة. وتاريخ  رقم  	•
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جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

موافقة فنية رقم ).....( ل�سنة ....
لإ�سترياد مبيد جمهز

ال�صـــادة / �صركـــة
حتية طيبة وبعد،،،

القرارات  اإتخاذ  فى  اللجنة  رئي�ص  اأ.د./  بتفوي�ص  الزراعية  الآفات  قرار جلنة مبيدات  بناء على 
القرار  املادة 24 من هذا  الوزاري 974 ل�ضنة 2017، وبناًء على  القرار  املرتبطة بتنفيذ مواد  العاجلة 
وبناًء على ما جاء مبح�ضر جلنة اإدارة اأعمال اللجنة بجل�ضتها رقم )../..( بتاريخ ../../....20 متت 
املوافقة علي ا�ضترياد املبيد املو�ضح بياناته بالفاتورة رق�م ............. بتاريخ ../../...20 واملقدمة 

للجن�ة رف�ق طلبكم على النحو التايل:  
ال�ضم التجاري املحلى للمبيد: .........................        رقم الت�ضجيل املحلى: )........( 

ال�ضم ال�ضائع:  ..........................................        جمموعة املبيد: ..........
�ضورة امل�ضتح�ضر: .................................. تركيز املادة الفعالة فى  امل�ضتح�ضر: .... % 

بكمي���ة: ............. )فقط ......................(. 
القيمة الإجمالية:................... )فقط ..........................................................( 

�ضعة العب�وة:  ........................
ال�ضركة املنتجة: ....................                              بلد املن�ض�اأ: ................            
البلد امل�ضدر: .......................                     ميناء الو�ضول: ..........         

وبن���اءاً علي���ه ي�س���مح لك���م با�س���ترياد الكمي���ة املو�س���حة اأع���له ب�س���رط اأن يل�س���ق عل���ى عب���وات املبي���د بطاقة  	•
ا�ض���تدللية كامل���ة البيان���ات با�ض���م املبي���د التج���اري وال�ض���م ال�ض���ائع ورقم الت�ض���جيل املحل���ى وال�ض���ركة املنتجة 

وال�ضركة املحلية واجلهة امل�ضتوردة و�ضعة العبوة وتاريخ الت�ضنيع وتاريخ انتهاء ال�ضالحية ورقم الت�ضغيلة.
اإ�ضدارها. تاريخ  من  اأ�ضهر  �ضتة  ملدة  �ضاحلة  املوافقة  هذه  	•

تتحمل ال�ض����ركات املنتجة وامل�ض����توردة للمبيدات معاً م�ضئوليتهما كاملة فى  التخل�ص من كميات املبيدات املتبقية  	•
من ال�ضحنات التي مت ا�ضتريادها والتي اأنتهت فرتة �ضالحيتها �ضواء بالتخل�ص الآمن اأو اإعادة ت�ضديرها.

ل دخل للوزارة فى  تدبري النقد اللزم لل�سترياد ب�سرط اللتزام بالقوانني والإجراءات املنظمة لعملية ال�ست�رياد. 	•
وتف�صلوا �صيادتكم بقبول فائق الحرتام ،،،

حتريرا فى  :../.../....
يعتمد،

اأمني               رئي�ص   
جلنة مبيدات الآفات الزراعية     جلنة مبيدات الآفات الزراعية

منوذج رقم )15(
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القيمة الإجمالية لل�ضحنة)ل يتم الإفراج اإل من خالل القيمة املُدرجة فى  الفاتورة النهائية الواردة  	•
مع ال�ضحنة(

العبوة �ضعة  	•
املنتجة ال�ضركة  	•

املن�ضاأ بلد  	•
امل�ضدر البلد  	•

الو�ضول ميناء  	•
وي�س���رتط ل�س���ق بطاقة اإ�س���تدللية كاملة البيانات على عبوات املبيدات وفقاً للمادة 20 من القرار الوزاري 
974 ل�ضنة 2017 مو�سح عليها تاريخ الت�سنيع وتاريخ اإنتهاء ال�سلحية ورقم اللوط اأو الت�سغيلة ومعدل وكيفية 

الأ�ضتخدام و�ضفرة ال�ضتجابة ال�ضريعة.

اإذا كان الغر�ص من الإ�ض���ترياد هو اإعادة التعبئة يحدد اأ�ض���م امل�ض���نع املرخ�ص له بالت�ض���غيل من اللجنة ورقم 
وتاريخ ترخي�ص امل�ضنع.

2- موافقة فنية بغر�س اإ�صترياد مواد خام/مذيبات/مواد اإ�صافية
طبقاً للمادة 28 من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017 توافق جلنة مبيدات الآفات الزراعية على اإ�ضترياد املواد 
اخل���ام واملذيب���ات وامل���واد  الإ�س���افية اللزم���ة لتخليق اأو جتهيز اأى مبيد زراعي ول�س���ترياد هذه املواد ي�س���رتط 

الآتي:

عمليات التخليق والتجهيز واإعادة التعبئة تتم فى  م�ضانع  مرخ�ص لها.  -1

الكمي���ات املطلوب اإ�ض���تريادها تتنا�ض���ب م���ع الطاقة الإنتاجية للم�ض���نع وكمي���ة املنتج النهائ���ي من املبيد   -2
املخلق اأو املجهز.

ملف ت�ضجيل املبيد يت�ضمن اأ�ضماء وم�ضادر والكميات الداخلة فى  تركيب املبيد.  -3

يت���م عر����ص طل���ب املوافقة عل���ى جلنة مبيدات الآف���ات الزراعية وف���ى حالة اإ�ض���تيفاء كافة املتطلبات ت�ض���در 
ه���ذه املوافق���ة بتوقي���ع اأم���ني اللجنة اأو من ينوب عن���ه وتعتمد من رئي�ص اللجنة وت�ض���رى املوافقة ملدة 6 �ض���هور 
)من���وذج16( ويج���وز لرئي����ص اللجنة جتديد �ض���ريان هذه املوافقة ملدة 6 �ض���هور اأخرى بناء عل���ى طلب يتقدم به 

�ضاحب ال�ضاأن اإلى اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه.

�سرح منوذج )16( اخلا�س باملوافقة الفنية لإ�سترياد مواد خام/مذيبات/مواد اإ�سافية:
ت�ضدر هذه املوافقة بعد موافقة جلنة مبيدات الآفات الزراعية طبقاً للمادة 28 من القرار الوزاري 

974 ل�ضنة 2017. 
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Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

موافقة فنية رقم ).........( ل�سنة       20 
)مـادة خـام /مذيبات/ مواد اإ�سافية(

لتجهيز مبيدات الآفات الزراعية

ال�صـــادة / �صركـــة
حتية طيبة وبعد،،،

القرارات  اإتخاذ  فى  اللجنة  رئي�ص  اأ.د./  بتفوي�ص  الزراعية  الآفات  قرار جلنة مبيدات  بناء على 
العاجلة املرتبطة بتنفيذ مواد القرار الوزراى974 ل�ضنة 2017، و بناًء على املادة 28 من هذا القرار وبناًء 
على ما جاء مبح�ضر جلنة اإدارة اأعمال اللجنة بجل�ضتها رقم )../..( بتاريخ.. /.. /   20 متت املوافقة 
رق�م...................  بالفاتورة  بياناته  املو�ضح  اإ�ضافية(  خام/مذيبات/مواد  )مادة  ا�ضترياد  على 

ب�تاري��خ.. /.. /  20 واملقدمة للجن�ة رف�ق طلبكم على النحو التايل:  
ال�ضم التجاري املحلى للمبيد: .........................        رقم الت�ضجيل املحلى: )........( 

ال�ضم ال�ضائع:  ..........................................        جمموعة املبيد: ..........
�ضورة امل�ضتح�ضر: .................................. تركيز املادة الفعالة فى  امل�ضتح�ضر: .... % 

بكمي���ة: ............. )فقط ......................(. 
القيمة الإجمالية:................... )فقط ..........................................................( 

�ضعة العب�وة:  ........................
ال�ضركة املنتجة: ....................                              بلد املن�ض�اأ: ................            
البلد امل�ضدر: .......................                     ميناء الو�ضول: ..........         

وبناءاً عليه ي�س���مح لكم با�س���ترياد الكمية املو�س���حة اأعله ب�س���رط اأن يل�سق على العبوات بطاقة ا�ستدللية  	•
با�ض���م )املبيد/املذيب/املواد الإ�ض���افية( وال�ض���م ال�ض���ائع وال�ض���ركة املنتجة وال�ض���ركة املحلية واجلهة امل�ض���توردة 

و�ضعة العبوة وتاريخ الت�ضنيع وتاريخ انتهاء ال�ضالحية ورقم الت�ضغيلة.
اإ�ضدارها. تاريخ  من  اأ�ضهر  �ضتة  ملدة  �ضاحلة  املوافقة  هذه  	•

تتحم���ل ال�ض���ركات املنتج���ة وامل�ض���توردة م�ض���ئوليتهما كاملة ف���ى  التخل�ص من كمي���ات )امل���ادة اخل���ام/ املذيبات/املواد  	•
الإ�ض���افية( املتبقية من ال�ض���حنات التي مت ا�ض���تريادها والتي اأنتهت فرتة �ضالحيتها �ض���واء بالتخل�ص الآمن اأو اإعادة 

ت�ضديرها.
ل دخل للوزارة فى  تدبري النقد اللزم لل�سترياد ب�سرط اللتزام بالقوانني والإجراءات املنظمة لعملية ال�ست�رياد. 	•

وتف�صلوا �صيادتكم بقبول فائق الحرتام ،،،
حتريرا فى  :../.../....

يعتمد،

اأمني               رئي�ص   
جلنة مبيدات الآفات الزراعية     جلنة مبيدات الآفات الزراعية

منوذج رقم )16(
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وحتتوى املوافقة على البيانات الآتية:
املوافقة رقم  	•

حل�ضابه ال�ضترياد  يتم  من  اأو  امل�ضتورد  اأ�ضم  	•
وتاريخها اللجنة  موافقة  جل�ضة  رقم  	•

الفاتورة وتاريخ  رقم  	•
اإ�ضتريادها املطلوب  املادة  اأ�ضم  	•

املبيد وجمموعة  ال�ضائع  والأ�ضم  جتهيزه  �ضيتم  الذي  النهائي  للم�ضتح�ضر  التجاري  الأ�ضم  	•
النهائي وللم�ضتح�ضر  للخام  املحلى  الت�ضجيل  رقم  	•

امل�ضتوردة املادة  كمية  	•
الواردة مع  النهائية  الفاتورة  اإل من خالل القيمة املدرجة فى   القيمة الإجمالية لل�ضحنة )ل يتم الإفراج  	•

ال�ضحنة(
العبوة �ضعة  	•

املنتجة ال�ضركة  	•
املن�ضاأ بلد  	•

امل�ضدر البلد  	•
الو�ضول ميناء  	•

وي�س���رتط ل�س���ق بطاقة ا�ستدللية على العبوات باإ�سم املادة وال�سركة املنتجة وال�سركة املحلية و�سعة العبوة وتاريخ 
الت�سنيع وتاريخ اإنتهاء ال�سلحية ورقم الت�سغيلة اأو اللوط.

3- موافقة فنية بغر�س اإ�صترياد مبيد غري م�صجل وذلك لالإ�صتخدام اخلا�س
طبق���اً للم���ادة 26 من القرار الوزاري 974 ل�ض���نة 2017 ميكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية املوافقة علي اإ�س���ترياد 
مبي���د غري م�ض���جل لالإ�ض���تخدام اخلا�ص فى  امل�ض���طحات اخل�ض���راء مثل املالعب الريا�ض���ية ومالع���ب اجلولف اأو فى  

املزارع املخ�ض�ص اإنتاجها للت�ضدير )منوذج17( بال�سروط التالية:
املبيد م�ضجل فى  قاعدة البيانات املرجعية املعتمدة لدى اللجنة )USEPA-EU- اليابان-  كندا-اأ�ضرتاليا(  -1

�ض���هادة موثق���ه ومعتم���دة م���ن اجله���ة املطلوب الت�ض���دير اإليه���ا تفي���د موافقتها على اإ�ض���تخدام ه���ذا املبيد على   -2
املح�ضول املراد ت�ضديره

تق���دمي �ض���احب ال�ض���اأن بيان معتمد من مديرية الزراعة املخت�ض���ة بامل�ض���احة املذكورة باحلي���ازة اأو املوؤجرة من   -3
الغري اأو املتعاقد عليها واملحا�ضيل التى �ضيتم زراعتها للت�ضدير

حتدد اأمانة اللجنة الكمية التى ميكن اإ�ستريادها من خلل معدل الأ�ستخدام وامل�ساحة التي �سيتم زراعتها )اأو   -4
املنزرعة( بغر�ص الت�ضدير.

متابع���ة مديرية الزراعة املخت�ض���ة اإ�ض���تخدام ه���ذه املبيدات وتق���دم للجنة تقريراً معتمد )من���وذج18( عن هذه   -5
املتابعة فى  نهاية املو�ضم.

يل�ض���ق عل���ى عبوات املبيد بطاقة اإ�ض���تدللية مدون عليه���ا غري قابل للتداول اأو الأجت���ار باللغة العربية وبخط   -6
وا�ضح ل ي�ضهل حموه ويتنا�ضب مع حجم العبوة مع بيان اأ�ضم اجلهة التي مت الإ�ضترياد حل�ضابها. 
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جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

)ا�ستخدام خا�س(
موافقة فنية رقم ).........( ل�سنة      20

ال�صـــادة / �صركـــة
حتية طيبة وبعد،،،

القرارات  اإتخاذ  فى  اللجنة  رئي�ص  اأ.د./  بتفوي�ص  الزراعية  الآفات  قرار جلنة مبيدات  بناء على 
القرار  املادة 26 من هذا  الوزاري 974 ل�ضنة 2017، وبناًء على  القرار  املرتبطة بتنفيذ مواد  العاجلة 
وبناًء على ما جاء مبح�ضر جلنة اإدارة اأعمال اللجنة بجل�ضتها رقم )../..( بتاريخ ../../....20 متت 
املوافقة علي ا�ضترياد املبيد املو�ضح بياناته بالفاتورة رق�م ............. بتاريخ ../../...20 واملقدمة 

للجن�ة رف�ق طلبكم على النحو التايل:  
ا�ضم املادة: ................................................

ال�ضم ال�ضائع:  ..........................................        
الكمي���ة: ..................................................

القيمة الإجمالية:...................................................................................... 
�ضعة العب�وة:  .............................................

ال�ضركة املنتجة: ....................                              بلد املن�ض�اأ: ................            
البلد امل�ضدر: .......................                     ميناء الو�ضول: ..........         

العربية،  باللغة  املبيد  اأن يدون على عبوات  ب�سرط  اأعله  املو�سحة  الكمية  با�سترياد  ي�سمح لكم  عليه  وبناءاً  	•
وبخ���ط وا�ض���ح وممي���ز ل ي�ض���هل حم���وه ويتنا�ض���ب مع حج���م العب���وة، عبارة " غ���ري قاب���ل للت���داول اأو الجتار" 
مع بيان ا�ض���م اجلهة التي مت ال�ض���ترياد حل�ض���ابها، اأ�ض���افه اإلى البيانات الأخرى الواجب اإثباتها على البطاقة 
ال�ضتدللية للمبيد مثل )ا�ضم املبيد التجاري وال�ضم ال�ضائع وال�ضركة املنتجة واجلهة امل�ضتوردة و�ضعة العبوة 

وتاريخ الت�سنيع وتاريخ انتهاء ال�سلحية ورقم اللوط اأو الت�سغيلة ومعدل وكيفية الإ�ستخدام(.
اإ�ضدارها. تاريخ  من  اأ�ضهر  �ضتة  ملدة  �ضاحلة  املوافقة  هذه  	•

ل دخل للوزارة فى  تدبري النقد اللزم لل�سترياد ب�سرط اللتزام بالقوانني والإجراءات املنظمة لعملية ال�ست�رياد. 	•
وتف�صلوا �صيادتكم بقبول فائق الحرتام ،،،

حتريرا فى  :../.../....
يعتمد،

اأمني               رئي�ص   
جلنة مبيدات الآفات الزراعية     جلنة مبيدات الآفات الزراعية

منوذج رقم )17(
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Arab Republic of Egypt
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منوذج رقم )18(
 تقرير متابعة عن اإ�ستخدام مبيد لال�ستخدام اخلا�س

اإ�ضم مقدم الطل��������ب: ........................................................................................
عنوان مقدم الطلب:........................................................................................

اإ�ضم ال�ضركة املحلية امل�ضتوردة للمبيد: .....................................................................

الإ�ضم التجاري للمبيد: .....................................................................................
الإ�ضم ال�ضائع للمبيد امل�ضتخدم: ...........................................................................
ن�ضبة املادة الفعالة: .........................................................................................
�ضورة امل�ضتح�ضر: ..........................................................................................
عنوان املزرعة او املنطقة املعاملة : .........................................................................
امل�ضاحة املنزرعة /املعاملة :   اأ – املذكورة باحليازة: ...................................................
ب – املوؤجرة من الغري: ..................................................      
      ج – املتعاقد عليها: ......................................................
اإ�ضم املح�ضول املعامل وم�ضاحته: ...........................................................................
معدل اإ�ضتخدام املبيد: ......................................................................................
كمية املبيد امل�ضتوردة: .......................................................................................
كمية املبيد امل�ضتخدمة: .....................................................................................
الكمية الباقية من املبيد: ...................................................................................
عنوان مكان  تخزين الكمية الباقية من املبيد: ............................................................
اإ�ضم وتوقيع امل�ضئول عن ا�ضتخدام املبيد ....................................................................

اإ�ضم وتوقيع امل�ضئول عن املزرعة     اإ�ضم وتوقيع القائم باملعاينة
 

حتريرا فى:    /      /    

يعتمد ،،،
مدير مديرية الزراعة
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اإ�ض���افة اإل���ى البيان���ات الأخ���رى الواج���ب اإثباتها على البطاقة الأ�ض���تدللية مثل الأ�ض���م التجاري والأ�ض���م ال�ض���ائع 
وال�س���ركة املنتجة واجلهة امل�س���توردة و�سعة العبوة وتاريخ الت�س���نيع وتاريخ اإنتهاء ال�سلحية ورقم اللوط اأو الت�سغيلة 

ومعدل وكيفية الأ�ضتخدام
فى  حالة املزارع املخ�ض�ص اإنتاجها للت�ضدير يقدم �ضاحب ال�ضاأن �ضهادة جمركية تفيد ر�ضمياً ت�ضدير املنتجات   -7

الزراعية التي اأ�ضتخدم املبيد من اأجلها.
تلغى جميع املوافقات الفنية للإ�سترياد بغر�ص الأ�ستخدام اخلا�ص فى  حالة خمالفة �ساحب ال�ساأن لأي �سرط   -8
من ال�سروط التي وردت عاليه اأو فى  حالة حدوث اأي اآثار جانبية ترى اللجنة خطورتها نتيجة اإ�ستخدام هذا 

املبيد ويتحمل �ضاحب ال�ضاأن م�ضئولية اأي تبعات قانونية جتاه كل ما يرتتب على ذلك من اآثار اأو اأ�ضرار
عدم ال�ض���ماح باإ�ض���ترياد نف�ص املبيد اأو اأي مبيد اآخر له نف�ص املادة الفعالة للمرة الثانية لذات الأ�ض���تخدام اإل اإذا   -9

بداأت ال�ضركة املعنية فى  القيام باإجراءات ت�ضجيل هذا املبيد.

4- موافقة فنية ملبيد غري م�صجل لأغرا�س التجارب والبحوث العلمية:
طبق���اً للم���ادة 27 من القرار الوزاري 974 ل�ض���نة2017 للجنة مبيدات الآفات الزراعية اأن ت�ض���رح باإ�ض���ترياد مبيدات 
اآف���ات زراعي���ة غ���ري م�ض���جلة وذلك م���ن خالل اإ�ض���دار موافقة فنية لإ�ض���ترياد هذه املبي���دات )من���وذج19( بتوقيع اأمني 
اللجن���ة اأو م���ن ين���وب عن���ه واإعتماد رئي����ص اللجنة وذلك لأغرا����ص التجارب والبح���وث العلمية بناًء عل���ى طلب اإحدى 

اجلهات البحثية املخت�سة وطبقاً للكميات التي حتددها اللجنة بال�سروط الآتية:
املبيد م�ضجل فى  قاعدة بيانات اأحد املرجعيات الواردة فى  املادة )6( من القرار الوزاري974 ل�ضنة 2017.  -1

جترى التجارب والبحوث فى املحطات واجلامعات واملعامل املركزية اخلا�ضة بهذه اجلهات.  -2
تتحمل هذه اجلهات امل�ضئولية حيال املخاطر املحتملة اأو املرتتبة على جتريب هذه املبيدات.  -3

توافى اللجنة بنتائج التجارب ول تكون هذه النتائج ملزمة عند تقييم هذه املبيدات.  -4
يتم الرتخي�ص بالإفراج اجلمركي عن هذه املبيدات بدون قيمة بتوقيع اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه.  -5

5- موافقة فنية بغر�س الت�صدير :
طبق���اً للم���ادة 17 م���ن القرار ال���وزاري 974 ل�ض���نة2017 ميكن للجنة مبي���دات الآفات الزراعية املوافقة على اإ�س���دار 
موافقات فنية بغر�ص الت�ض���دير للمبيدات امل�ض���جلة املنتجة اأو املجهزة حملياً اأو امل�ض���توردة املعاد تعبئتها حملياً منوذج 

)20( بتوقيع اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه واعتماد رئي�ص اللجنة.



115

جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

موافقة فنية لإ�سترياد مبيدات اآفات زراعية 
لأغرا�س التجارب والبحوث العلمية

رقم )............( ل�سنة       20

ال�صـــادة / �صركـــة
حتية طيبة وبعد،،،

القرارات  اإتخاذ  فى  اللجنة  رئي�ص  اأ.د./  بتفوي�ص  الزراعية  الآفات  قرار جلنة مبيدات  بناء على 
العاجلة املرتبطة بتنفيذ مواد القرار الوزراى974 ل�ضنة 2017، و بناًء على املادة 27 من هذا القرار وبناًء 
على ما جاء مبح�ضر جلنة اإدارة اأعمال اللجنة بجل�ضتها رقم )../..( بتاريخ.. /.. /   20 متت املوافقة 
على ا�ضترياد املبيد املو�ضح بياناته بالفاتورة رق�م................... ب�تاري��خ.. /.. /  20 واملقدمة للجن�ة 

رف�ق طلبكم على النحو التايل:  
ا�ضم امل��ادة الفعال��ة: .........................  

تركيز املادة الفعالة ......................... %
كمي���ة املادة الفعالة: ........................ )فقط ..................................(. 
القيمة الإجمالية:.......................... )فقط ..................................(.

�ضعة العب�وة:  ...............................
ال�ضركة املنتجة: ............................                    بلد املن�ض�اأ: ......................            
البلد امل�ضدر: ...............................            ميناء الو�ضول: ................         

وبن���اءاً علي���ه ي�س���مح لك���م با�س���ترياد الكمي���ة املو�س���حة اأع���له ب�س���رط اأن يل�س���ق عل���ى عب���وات املبي���د بطاقة  	•
ا�ض���تدللية بال�ض���م ال�ض���ائع وال�ض���ركة املنتجة واجلهة امل�ض���توردة و�ض���عة العبوة وتاريخ الت�ض���نيع وتاريخ انتهاء 
ال�سلحية ورقم اللوط اأوالت�سغيلة بالإ�سافة اإلى البيانات الأخرى الواجب اإثباتها على البطاقة ال�ستدللية 

للمبيد.
فى  جميع الأحوال نحملكم امل�ضئولية حيال املخاطر املحتملة على جتريب هذا املبيد.

هذه املوافقة �ضاحلة ملدة �ضتة اأ�ضهر من تاريخ اإ�ضدارها.
ل دخل للوزارة فى  تدبري النقد اللزم لل�سترياد ب�سرط اللتزام بالقوانني والإجراءات املنظمة لعملية ال�ست�رياد.

وتف�صلوا �صيادتكم بقبول فائق الحرتام ،،،
حتريرا فى  :../.../....

يعتمد،

اأمني               رئي�ص   
جلنة مبيدات الآفات الزراعية     جلنة مبيدات الآفات الزراعية

منوذج رقم )19(
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جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

)موافقة فنية بغر�س الت�سدير(
موافقة فنية رقم ).........( ل�سنة       20

ال�صـــادة / �صركـــة
حتية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار جلنة مبيدات الآفات الزراعية بتفوي�ص اأ.د./ رئي�ص اللجنة فى  اإتخاذ القرارات العاجلة املرتبطة 
بتنفيذ مواد القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017، و بناًء على املادة 17 من القرار الوزاري رقم 974 ل�ضنة 2017 وبناًء على 
ما جاء مبح�ضر جلنة اإدارة اأعمال اللجنة بجل�ضتها رقم )../..( بتاريخ.. /.. /   20 متت املوافقة على ت�ضدير املبيد 
املو�ضح بياناته بالفاتورة رق�م ....................... ب�تاري��خ.. /.. /  20 واملقدمة للجن�ة رف�ق طلبكم على النحو التايل:

رقم الت�ضجيل:).........................(    ال�ضم التجارى للمبيد: .......................   
ال�ضم ال�ضائع : .................................            جمموعة املبيد : ........................
تركيز املادة الفعالة فى امل�ضتح�ضر:....%               �ضورة امل�ضتح�ضر........................

رقم الت�ضغيلة : ................................ 
بكمية: )فقط .......................................................(
القيمة الإجمالية: ..................................................
 �ضعة العب�وة: ........................................................
ال�ضركة املنتجة للخام: .............................................

بلد املن�ض�اأ: ................       ال�ضركة املجهزة للم�ضتح�ضر:................................ 
امليناء امل�ضدر:..................                                         ميناء الو�ضول: ..........        

وبناءاً عليه ي�سمح لكم بت�سدير الكمية املو�سحة اأعله ب�سرط اأن يل�سق على عبوات املبيد بطاقة ا�ستدللية با�سم 
املبيد التجاري وال�ضم ال�ضائع ورقم الت�ضجيل املحلى وال�ضركة املنتجة وال�ضركة املحلية واجلهة امل�ضدرة و�ضعة العبوة 
وتاريخ الت�ض���نيع وتاريخ انتهاء ال�ض���الحية ورقم الت�ضغيلة على اأن يقوم املعمل املركزي للمبيدات بعمل حم�ضر اإثبات 

حالة بالكمية ونوعية ال�ضحنة قبل ت�ضديرها داخل اجلمرك.
هذه املوافقة �ضاحلة ملدة �ضتة اأ�ضهر من تاريخ اإ�ضدارها.

ل دخ���ل لل���وزارة فى  تدبري النقد اللزم لل�س���ترياد اأو الت�س���دير ب�س���رط اللتزام بالقوان���ني والإجراءات املنظمة 
لعملية ال�ضت�رياد اأو الت�ضدير.

وتف�صلوا �صيادتكم بقبول فائق الحرتام ،،،
حتريرا فى  :../.../....

يعتمد،
اأمني               رئي�ص   

جلنة مبيدات الآفات الزراعية     جلنة مبيدات الآفات الزراعية

منوذج رقم )20(
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رابعا: الرتخي�س بالإفراج اجلمركي
1- ترخي�س بالإفراج اجلمركي عن عينات بدون قيمة.

ن�ض���ت امل���ادة 12 م���ن الق���رار الوزاري 974 ل�ض���نة 2017 على اإلتزام �ض���احب ال�ض���اأن بتقدمي عينات املبي���دات وموادها 
القيا�ضية و�ضوائبها الرئي�ضة امل�ضاحبة الالزمة لتحليل وجتريب املبيد املطلوب ت�ضجيله بدون مقابل وبالكميات التي 

حتددها اللجنة بال�سروط الآتية:
املبيد مدرج فى  الربنامج التجريبي و�ضدد ر�ضوم التجريب.  -

موافقة املعهد/املعمل املخت�ص.  -
تقدمي فاتورة مو�ضحاً بها الكميات واإ�ضم ال�ضركة الوارد منها العينة وال�ضركة امل�ضتوردة.  -

�ضورة بولي�ضة ال�ضحن.  -
يق���دم الطل���ب اإلى اأمني اللجنة وبعد ا�ض���تيفاء جميع املتطلبات ت�ض���در املوافقة بالإف���راج اجلمركي بدون قيمة عن 

العينات املطلوبة )منوذج 5( بناًء على موافقة معتمدة من اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه.
كم���ا ن�ض���ت امل���ادة 27 م���ن الق���رار الوزاري 974 ل�ض���نة 2017 بعد �ض���دور املوافقة الفنية لالإ�ض���ترياد اخلا�ص  	•
مببي���دات الآف���ات الزراعي���ة الغري م�ض���جلة لأغرا�ص التج���ارب والبحوث العلمية، ي�ض���در الرتخي����ص بالإفراج 

اجلمركي عن هذه املبيدات بدون قيمة بتوقيع اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه.

2- ترخي�س بالإفراج اجلمركي عن ر�صالة مبيدات اآفات زراعية )خام(
طبقاً للمادة 28 من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017 يتم الرتخي�ص بالإفراج اجلمركي عن ر�ضائل املبيد اخلام بناًء 
على املوافقة الفنية الإ�ض���تريادية ال�ض���ادرة من اللجنة بعد حتقق املعمل املركزي للمبيدات من مطابقة هذه الر�ض���ائل 

للموا�ضفات الفنية التي �ضجل عليها بناء على طلب يقدمه �ضاحب ال�ضاأن يحتوى علي املرفقات التالية:

مرفقات طلب بالإفراج عن ر�سالة مبيد اآفات زراعية )خام(
املرفقات:

1-  �ضهادة )�ضهادات( التحليل ال�ضادرة لل�ضحنة من املعمل املركزي للمبيدات.
اأ�ضل �ضهادة )�ضهادات( تقدير ال�ضوائب ال�ضادرة  من املعمل املركزي للمبيدات اإن وجدت  -2

اأ�ضل املوافقة الفنية لالإ�ضترياد  -3
�ضورة �ضهادة الت�ضجيل للخام*  -4

�ضورة �ضهادة الت�ضجيل للم�ضتح�ضر النهائي*   -5
�ضورة الفاتورة املبدئية و �ضورة الفاتورة التجارية املرفقة مع ال�ضحنة*  -6

�ضورة حم�ضر فح�ص وجا�ضني اأخذ العينة *  -7
�ضورة البطاقة ال�ضتدللية للم�ضتح�ضر النهائي*  -8

�ضورة ترخي�ص اإجتار �ضاري*   -9
�ضورة ترخي�ص امل�ضنع *  -10

�ضورة اآخر اإفراج جمركي عن نف�ص املادة وخط �ضري ال�ضحنة ال�ضابقة  -11
اأمر التوريد اإن وجد  -12

الدمغات  -13
اإي�ضال امل�ضاريف  -14

* جميع ال�صور املقدمة من ال�صركة تعتمد بتوقيع �صاحب ال�صاأن وخامت ال�صركة
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3- ترخي�س بالإفراج اجلمركي عن املذيبات/ املواد الإ�صافية
طبقاً للمادة 28 من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017 بعد و�ضول ر�ضالة هذه املواد اإلى اجلمارك وبعد حتقق املعمل 
املركزي للمبيدات من مطابقتها للموا�ضفات الفنية يتقدم �ضاحب ال�ضاأن اإلى اأمني اللجنة بطلب لإ�ضدار الرتخي�ص 

بالإفراج اجلمركي مرفق بالطلب املرفقات التالية:

مرفقات طلب بالإفراج
 عن مذيبات/مواد اإ�سافية لتخليق/لتجهيز مبيدات اآفات زراعية

املرفقات:
اأ�ضل  �ضهادة )�ضهادات( التحليل ال�ضادرة لل�ضحنة   -1

�ضهادة )�ضهادات( تقدير ال�ضوائب من املعمل املركزي للمبيدات اإن وجدت  -2
اأ�ضل املوافقة الفنية لالإ�ضترياد  -3

�ضورة �ضهادة الت�ضجيل للم�ضتح�ضر النهائي*  -4
�ضورة �ضهادة الت�ضجيل للمادة اخلام*  -5

�ضورة الفاتورة املبدئية و �ضورة الفاتورة التجارية املرفقة مع ال�ضحنة*  -6
�ضورة حم�ضر فح�ص وجا�ضني اخذ العينة*  -7

�ضورة البطاقة ال�ضتدللية للم�ضتح�ضر النهائي*  -8
�ضورة �ضهادة اإجتياز اإختبار التقييم احليوي *  -9

�ضورة ترخي�ص اجتار �ضاري*  -10
�ضورة ترخي�ص امل�ضنع*  -11

�ضورة اآخر اإفراج جمركي عن نف�ص املادة وخط �ضري ال�ضحنة*   -12
اأمر التوريد اإن وجد  -13

الدمغات  -14
اإي�ضال امل�ضاريف  -15

تعهد باأن هذه املادة )املواد( موجودة �ضمن ملف ت�ضجيل املبيد  -16
�ضورة من الطاقة الإنتاجية للم�ضنع )يطلع على الأ�ضل(  -17

 جميع ال�صور املقدمة من ال�صركة تعتمد بتوقيع �صاحب ال�صاأن وخامت ال�صركة

4- ترخي�س بالإفراج اجلمركي عن ر�صالة مبيد اآفات زراعية )م�صتح�صر جاهز للتداول اأو معاد تعبئته(
طبقاً للمادة 24 من القرار الوزاري 974 ل�ض���نة 2017 يتم الرتخي�ص بالإفراج اجلمركي عن ر�ض���ائل امل�ضتح�ض���رات 
اجلاهزة للتداول بعد حتقق املعمل املركزي للمبيدات من مطابقة ر�ضائل هذه املبيدات للموا�ضفات الفنية التي �ضجلت 
عليها يتقدم �ض���احب ال�ض���اأن بطلب الإ�ض���دار هذا الرتخي�ص مرفقاً به جميع امل�ض���تندات الآتية فى  حالة امل�ضتح�ض���ر 

اجلاهز للتداول:
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مرفقات طلب بالإفراج عن ر�سالة مبيد اآفات زراعية
)م�ستح�سر جاهز للتداول(

املرفقات:
اأ�ضل �ضهادة )�ضهادات( التحليل ال�ضادرة لل�ضحنة من املعمل املركزي للمبيدات *  -1

اأ�ضل �ضهادة ) �ضهادات( تقدير ال�ضوائب من املعمل املركزي للمبيدات اإن وجدت * *  -2
اأ�ضل املوافقة الفنية   -3

�ضورة �ضهادة الت�ضجيل للم�ضتح�ضر النهائي* *   -4
�ضورة الفاتورة املبدئية و�ضورة الفاتورة التجارية املرفقة مع ال�ضحنة**  -5

�ضورة حم�ضر فح�ص وجا�ضني اخذ العينة  * *  -6
�ضورة البطاقة ال�ضتدللية للم�ضتح�ضر النهائي * *  -7

�ضورة �ضهادة اإجتياز اإختبار التقييم احليوي * *  -8
�ضورة ترخي�ص اإجتار �ضاري * *  -9

�ضورة اآخر اإفراج جمركي عن نف�ص املادة وخط �ضري ال�ضحنة * *  -10
اأمر التوريد اإن وجد  -11

الدمغات  -12
اإي�ضال امل�ضاريف  -13

* فى  ال�ض���حنات التي ل تتوفر فيها اإمكانية التحليل فى  املعمل املركزي للمبيدات يقدم �ض���احب ال�ض���اأن �ض���هادات 
حتليل �ضادرة من معامل مرجعية معتمدة وموثقة ببلد املن�ضاأ )مادة 43 من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017( 

على اأن حتتوى ال�سهادة على رقم الت�سغيلة اأو اللوط و�سعة العبوات وتاريخ الإنتاج اخلا�ص بال�سحنة.
** جميع ال�ضور املقدمة من ال�ضركة تعتمد بتوقيع �ضاحب ال�ضاأن وخامت ال�ضركة

وفى  حالة اإعادة التعبئة يقدم جميع امل�ضتندات بالإ�ضافة اإلى �ضورة ترخي�ص امل�ضنع الذى �ضيقوم بالتجهيز.

مرفقات طلب بالإفراج عن ر�سالة مبيد اآفات زراعية
 )م�ستح�سر لإعادة التعبئة(

املرفقات:
اأ�ضل �ضهادة )�ضهادات( التحليل ال�ضادرة من املعمل املركزي للمبيدات لل�ضحنة   -1

اأ�ضل �ضهادة )�ضهادات( تقدير ال�ضوائب ال�ضادرة من املعمل املركزي للمبيدات اإن وجدت  -2
اأ�ضل املوافقة الفنية لالإ�ضترياد  -3

�ضورة �ضهادة الت�ضجيل للم�ضتح�ضر النهائي *  -4
�ضورة الفاتورة املبدئية و�ضورة الفاتورة التجارية املرفقة مع ال�ضحنة *  -5

�ضورة حم�ضر فح�ص وجا�ضني اأخذ العينة *  -6
�ضورة البطاقة الإ�ضتدللية للم�ضتح�ضر النهائي *  -7

�ضورة �ضهادة اإجتياز اإختبار التقييم احليوي*  -8
�ضورة ترخي�ص اإجتار �ضاري *  -9

�ضورة ترخي�ص امل�ضنع *  -10
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�ضورة اآخر اإفراج جمركي عن نف�ص املادة وخط �ضري ال�ضحنة ال�ضابقة *  -11
اأمر التوريد اإن وجد  -12

الدمغات  -13
اإي�ضال امل�ضاريف  -14

* جميع ال�صور املقدمة من ال�صركة تعتمد بتوقيع �صاحب ال�صاأن وختم ال�صركة

5- ترخي�س بالإفراج اجلمركي عن ر�صالة م�صتح�صر مبيد اآفات زراعية )اإ�صتخدام خا�س(
 طبقاً للمادة 26 من القرار الوزاري 974 ل�ض���نة 2017 يتم الرتخي�ص بالإفراج اجلمركي عن ر�ض���ائل م�ضتح�ض���رات 
مبيدات الآفات الزراعية امل�ض���توردة لالإ�ض���تخدام فى  امل�ض���طحات اخل�ض���راء اأو فى  املزارع املخ�ض����ص اإنتاجها للت�ضدير 
�س���رط مطابق���ة هذه الر�س���ائل للموا�س���فات الفنية، ويتقدم �س���احب ال�س���اأن اإلى اأم���ني جلنة مبيدات الآف���ات الزراعية 

بطلب الإفراج م�ضحوباً باملرفقات التالية:

مرفقات طلب بالإفراج عن ر�سالة م�ستح�سر مبيد اآفات زراعية 
) اإ�ستخدام خا�س(

املرفقات:
1- �ضهادة التحليل ال�ضادرة لل�ضحنة من املعمل املركزي للمبيدات 

2- �ضهادة حتليل ال�ضوائب اأن وجدت
3- اأ�ضل املوافقة الفنية 

4- �ضورة الفاتورة املبدئية  و�ضورة الفاتورة التجارية املرفقة مع ال�ضحنة*
5- �ضورة حم�ضر فح�ص وجا�ضني اأخذ العينة *

6- �ضورة البطاقة الإ�ضتدللية *
7- �ضورة ترخي�ص اإجتار �ضاري * 

�ضورة اآخر اإفراج جمركي عن نف�ص املادة  اإن وجدت *  -8
الدمغات  -9

اإي�ضال امل�ضاريف  -10
*  packing list ضورة من�  -11

اإ�ضتمارة التكويد للبيانات من م�ضلحة اجلمارك  -12
موافقة جهاز �ضئون البيئة )فى  حالة بروميد امليثيل امل�ضتخدم فى اأغرا�ص احلجر الزراعى(  -13

* جميع ال�صور املقدمة من ال�صركة تعتمد بتوقيع �صاحب ال�صاأن وختم ال�صركة
وب�ض���فة عام���ة يتم الرتخي�ص بالإفراج اجلمركي عن ر�ض���ائل املبيدات امل�ض���توردة )من���وذج21( مبوافقة اأمني جلنة 
مبيدات الآفات الزراعية اأو من ينوب عنه بعد حتقق املعمل املركزي للمبيدات من مطابقة هذه الر�ضائل للموا�ضفات 

الفنية.
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ت�سريح تداول مبيد جمهز اأو م�سنع حمليا.
حل�ض���ر كميات املبيدات التي يتم جتهيزها )من اخلامات( اأو اإعادة تعبئتها اأو ت�ض���نيعها حملياً ول�ض���هولة تتبع تلك 
الكميات فى  اأماكن الإنتاج وحمال التوزيع ودعم هذا املنتج من خالل اإ�ض���دار ت�ض���ريح بالتداول وافقت جلنة مبيدات 
الآف���ات الزراعي���ة على اإ�ض���دار هذا الت�ض���ريح بالت���داول بعد تاأكد املعمل املرك���زي للمبيدات من مطابق���ة هذه املبيدات 

للموا�ضفات الفنية التى �ضجلت عليها )منوذج22 ومنوذج23 ومنوذج24(.

اإعادة ت�سدير �سحنات املبيدات.
طبق���اً للم���ادة 47 م���ن القرار ال���وزاري 974 ل�ض���نة 2017 يجوز للجن���ة مبيدات الآف���ات الزراعية املوافق���ة على اإعادة 

ت�سدير �سحنات مبيدات مت اإ�ستريادها ودخولها البلد بال�سروط الآتية.
تقدم �ضاحب ال�ضاأن بطلب اإعادة الت�ضدير.  -1

وجود مربرات قوية تقبلها اللجنة.  -2
يتحمل �ضاحب ال�ضاأن مبفرده اأي تبعات اأو م�ضئوليات قانونية نتيجة اإعادة الت�ضدير.  -3

تكلف جلنة مبيدات الآفات الزراعية املعمل املركزي مبعاينة ال�ضحنة املطلوب اإعادة ت�ضديرها واأخذ عينة لتحليلها 
للتاأكد من اأنها نف�ص ال�ضحنة التي مت اإ�ضتريادها وحتديد كمية املتبقي منها قبل ت�ضديرها.
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )21(
ترخي�س بالإفراج عن مبيد اآفات زراعية

ال�ضيد مدير/ ..............................................................
حتية طيبة وبعد ،،،    

بناء على الطلب املقدم من ال�ضركة: ..............................................................
اخلا�ص بطلب الإفراج عن ر�ضالة مبيد: .......................................... )م�ضتح�ضر( 
ال�ضم ال�ضائع: ......................................................................................

�ضعة العبوة: ................ ومقدارها: ................. )فقط ...........................(   

نوع املبيد:................... امل�ضجل حمليا بوزارة الزراعة برقم: ).......................(  
طبقاً ملوا�ضفات وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضي امل�ضجل عليها املبيد

الواردة من �ضركة: ................................................................................

على الباخرة/ الطائرة: ..........................................................................
بناًء علي موافقة جلنة اإدارة اللجنة املنبثقة عن جلنة مبيدات الآفات الزراعية بجل�ضتها رقم )......./.........( 

بتاري�خ ..../..../....
�ضدرت املوافقة الفنية رقم )............ ل�ضنة .......(          بتاري�خ ..../..../.....

�ضهادة التحليل رقم )................( برقم �ضادر ).........(  بتاريخ ..../..../...... بكمية ...........

والتي وردت من املعمل املركزي للمبيدات اإلى اللجنة بخطاب وارد برقم )......( بتاريخ .../..../.....
كمبيد  الر�صالة  هذه  عن  الإفراج  من  مانع  لديها  لي�س  الزراعية  الآفات  مبيدات  جلنة  باأن  �صيادتكم  نفيد 

للتداول بعد ثبات �صالحية املبيد من واقع �صهادة التحليل ال�صادرة من املعمل املركزي للمبيدات.

وتف�صلوا بقبول فائق الحرتام ،،،

حتريرا فى:    /      /    
اأميــن

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

م�صل�صل رقم )...../.....(   
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وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )22(
ت�سريـح تداول مبيــد جمهــز حمليــا

ت�ضرح جلنة مبيدات الآفات الزراعية بتداول مبيد : .....................................  )املجهز حملياً(
ال�ضم ال�ضائع للمبيد: ......................................................................

�ضعة العبوة: ................ كمية املبيد: ................. )فقط ...........................(   

امل�ضجل حمليا بوزارة الزراعة برقم: )........................(               نوع املبيد:...................
تاريخ الإنتاج:..../ .../ .........          تاريخ اإنتهاء ال�ضالحية :..../ .../ .......   

ال�ضركة املحلية واملجهزة: ....................................................................................
ال�ضركة املنتجة للخام : ......................................................................................

وذلك بناًء علي �ض���الحية املبيد من واقع �ض���هادة التحليل ال�ض���ادرة من املعمل املركزي للمبيدات رقم  )..........( 
برقم �ضادر )..........( بتاري�خ ..../..../.....

والتي وردت اإلى اللجنة بخطاب وارد برقم )......( بتاريخ .../..../.....
واملوافقة الفنية لالإ�ض���ترياد رقم )............ ل�ضنة .......( بتاري�خ ..../..../..... بكمية ........

من املادة اخلام .......... وامل�ضجل برقم )..........(.

وتف�صلوا بقبول فائق الحرتام ،،،

حتريرا فى:    /      /    
اأميــن

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

م�صل�صل رقم )...../.....(   
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )23(
ت�سريـح تداول مبيــد م�سنــع حمليــا

ت�ضرح جلنة مبيدات الآفات الزراعية بتداول مبيد : .....................................  )امل�ضنع حملياً(
ال�ضم ال�ضائع للمبيد: ......................................................................

�ضعة العبوة: ................ كمية املبيد: ................. )فقط ...........................(   

امل�ضجل حمليا بوزارة الزراعة برقم: )........................(               نوع املبيد:...................
تاريخ الإنتاج:..../ .../ .........          تاريخ اإنتهاء ال�ضالحية :..../ .../ .......   

ال�ضركة املحلية وامل�ضنعة: ....................................................................................
ال�ضركة املنتجة للخام : ......................................................................................

وذلك بناًء علي �ض���الحية املبيد من واقع �ض���هادة التحليل ال�ض���ادرة من املعمل املركزي للمبيدات رقم  )..........( 
برقم �ضادر )..........( بتاري�خ ..../..../.....

والتي وردت اإلى اللجنة بخطاب وارد برقم )......( بتاريخ .../..../.....

وتف�صلوا بقبول فائق الحرتام ،،،

حتريرا فى:    /      /    
اأميــن

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

م�صل�صل رقم )...../.....(   
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )24(
ت�سريـح تداول مبيــد بعــد اإعــادة التعبئــة

ت�ضرح جلنة مبيدات الآفات الزراعية بتداول مبيد : .....................................
ال�ضم ال�ضائع للمبيد: ......................................................................

�ضعة العبوة: ................ كمية املبيد: ................. )فقط ...........................(   

امل�ضجل حمليا بوزارة الزراعة برقم: )........................(               نوع املبيد:...................
تاريخ الإنتاج:..../ .../ .........          تاريخ اإنتهاء ال�ضالحية :..../ .../ .......   

رق�م الل�وط ) ................... (         رق�م الت�سغيل�ة ) .......................... (
ال�ضركة املحلية واملجهزة: ....................................................................................
ال�ضركة املنتجة : .............................................................................................

وذلك بناًء علي �ض���الحية املبيد من واقع �ض���هادة التحليل ال�ض���ادرة من املعمل املركزي للمبيدات رقم  )..........( 
برقم �ضادر )..........( بتاري�خ ..../..../.....

والتي وردت اإلى اللجنة بخطاب وارد برقم )......( بتاريخ .../..../.....
واملوافقة الفنية لالإ�ض���ترياد رقم )............ ل�ضنة .......( بتاري�خ ..../..../..... بكمية ........

فى عبوة �ضع��ة .......... 

وتف�صلوا بقبول فائق الحرتام ،،،

حتريرا فى:    /      /    
اأميــن

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

م�صل�صل رقم )...../.....(   
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الباب  اخلام�س
ترخي�س امل�سانع وخمازن وحمال الجتار

 فى املبيدات والرقابة عليها
اأوًل:ترخي�س وجتديد ترخي�س م�صانع مبيدات الآفات الزراعية.

ثانيًا:ترخي�س وخمازن و حمال الجتار فى  مبيدات الآفات الزراعية.
ثالثًا: الرقابة علي املبيدات وطرق اأخذ عينات للتحليل.
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الباب اخلام�س

ترخي�س امل�سانع وخمازن الجتار فى املبيدات والرقابة عليها

اأول:ترخي�س وجتديد ترخي�س م�صانع مبيدات الآفات الزراعية
ل يتم تخليق اأو جتهيز اأو اإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية امل�ض���جلة فى  م�ض���ر اإل فى  م�ض���انع لديها ترخي�ص 

�ضاري لهذا الغر�ص.
وطبق���اً للم���ادة 30 م���ن القرار الوزاري 974 ل�ض���نة2017 عن���د ترخي�ص اأو جتديد ترخي�ص م�ض���نع بغر�ص تخليق اأو 

جتهيز اأو اإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية امل�ضجلة فى  م�ضر يتم اإتباع اخلطوات التالية:
يتقدم �ض���احب ال�ض���اأن بطل���ب اإلى جلنة مبي���دات الآفات الزراعية م�ض���حوباً مبلف به كاف���ة املوافقات والنماذج   -1

املطلوبة )منوذج 25(.
يقوم املعمل املركزي للمبيدات بتكليف من اللجنة بفح�ص ملف امل�ض���نع وعمل املعاينة واإعداد تقرير م�ض���موًل   -2
بتو�ض���ية ح���ول اإمكاني���ة الرتخي�ص م���ن عدمه واإر�ض���ال التو�ض���ية اإيل اللجنة لإ�ض���تكمال اإج���راءات الرتخي�ص 

واإعادة اأ�ضل امللف اإيل اللجنة للحفظ باأر�ضيف اللجنة.
ف���ى  حال���ة اإ�س���تيفاء �س���روط الرتخي����ص ت�س���در اللجن���ة ترخي�ص امل�س���نع )من���وذج26( مل���دة اأربع �ض���نوات قابلة   -3

للتجديد.
ي�س���رتط ح�س���ول املدير امل�س���ئول للم�س���نع على درجة البكالوريو�ص فى  العلوم الزراعية و�س���هادة معتمدة من   -4
اللجن���ة واملعم���ل املركزي للمبي���دات )منوذج27( باإجتيازه الربامج التدريبية الت���ي حتددها اللجنة وجتدد هذه 

ال�ضهادة كل اأربع �ضنوات.
5-  ل يجوز للم�ضانع املرخ�ص لها من جلنة مبيدات الآفات الزراعية اأن تخلق اأو جتهز اأو تعيد تعبئة اأو تخزن اأي 

مواد غري مبيدات الآفات الزراعية امل�ضرح بها من اللجنة.

وطبقا للمادة 31 من القرار الوزاري 974 ل�صنة 2017
يجدد ترخي�ص امل�س���نع بذات ال�س���روط التي �س���در بها الرتخي�ص على اأن يقدم طلب التجديد للجنة مبيدات  اأ- 

الآفات الزراعية قبل نهاية مدة الرتخي�ص بثالثة اأ�ضهر على الأقل.
يوق���ف ترخي����ص امل�س���نع بق���رار من اللجن���ة وللمدة التى حتدده���ا فى  حال���ة خمالفة اأحد �س���روط الرتخي�ص  ب- 

الواردة مبواد القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017.
ج- اإذا م�ض���ت م���دة وقف امل�ض���نع دون اإزالة اأ�ض���باب املخالفة اأعت���رب الرتخي�ص لغياً ول يج���وز اإعادته اإل باإجراءات 

ترخي�ص جديدة.
 واملادة 32 من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017 حتتم �ضرورة  اإحتفاظ امل�ضنع ب�ضجل مرقم وخمتوم بخامت مديرية 
الزراعة التابعة لها امل�ضنع ملدة اأربع �ضنوات ت�ضبق تاريخ اآخر قيد لتتبع حركة هذه املبيدات ويجب تقدمي هذا ال�ضجل 

مل�ضئول الرقابة باملعمل املركزي للمبيدات عند الطلب .وتوافى اللجنة باأي جتاوزات فى  هذا ال�ضاأن. 
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

ا�ضم طالب الرتخي�ص )اإذا كان ترخي�ص �ضركة يبني نوعها وممثلها القانوين(:  -1
عنوان الطالب:  -2

اأ�ضماء اأع�ضاء جمل�ص الإدارة وجن�ضية كل منهم و�ضنه وموطنه اإذا كان الطالب �ضركة:  -3
عنوان امل�ضنع:  -4

ا�ضم ولقب مالك امل�ضنع وجن�ضيته وحمل �ضكنه.  -5
رقم ال�ضجل التجاري.  -6

رقم البطاقة ال�ضريبية.  -7
ا�ضم املدير الفني امل�ضئول ورقمه النقابي:  -8

ومرفق بهذا الطلب امل�صتندات الآتية:
ال�ضجل ال�ضناعي مو�ضحاً به الطاقة الإنتاجية للم�ضنع.  -1

وثيقة هيئة ال�ضتثمار.  -2
�ضجل جتاري مدون به غر�ص ت�ضنيع مبيدات الآفات الزراعية.  -3

�ضورة من البطاقة ال�ضريبية.  -4
ر�ضم هند�ضي للم�ضنع معتمد من مهند�ص نقابي.  -5

بيان القوة املحركة للم�ضنع.  -6
بيان بجميع الأجهزة امل�ستخدمة بامل�سنع والتي علي اأ�سا�سها يحدد ن�ساط امل�سنع )تخليق – جتهيز – اإعادة تعبئة(.  -7

بيان من جلنة مبيدات الآفات الزراعية باملواد امل�ضجلة التي يتم ت�ضنيعها فى  امل�ضنع.  -8
الإي�ضال الدال على اأداء م�ضروفات املعاينة املقررة با�ضم وحدة حتليل وتقييم املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات  -9

حوالة بريدية حكومية مببلغ جنيه واحد با�ضم املعمل املركزي للمبيدات.  -10
�ضهادة ح�ضول املدير امل�ضئول على بكالوريو�ص العلوم الزراعية اأو ما يعادلها ورقم القيد ب�ضجل النقابة التابع لها.  -11

�ضهادة من التاأمينات للمدير امل�ضئول تفيد باأنه موؤمن علية من �ضاحب العمل.  -12
13- التعهد ب�ضرورة وجود دفرت حركة للم�ضنع ويعتمد من املعمل املركزي للمبيدات.

14- التعهد باحل�ضول علي بيانات الأماكن لكل مركب يتم جتهيزه اأو ا�ضتخدامه داخل امل�ضنع من خالل ال�ضركة 
املوردة للخامات مع اإر�ضال �ضورة منها للمعمل املركزي للمبيدات.

15- تعهد باأن جميع الر�ضائل اخلارجة من امل�ضنع تكون م�ضحوبة بن�ضخة من بيانات الأمان تفيد كيفية التعامل 
فى  حالت احلوادث عند النقل.

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )25(
طلب ترخي�س بت�سغيل م�سنع مبيدات اآفات زراعية
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16- اإق���رار بع���دم تداول اأية ت�ض���نيعه م���ن املبيدات املنتجة اإل بعد اإجراء التحالي���ل الالزمة مبعرفة املعمل املركزي 
للمبيدات للتحقق من مطابقة املبيد للموا�ضفات امل�ضجل عليها.

17- بيان بكميات مبيدات الآفات الزراعية التي مت جتهيزها اأو اإعادة تعبئتها خالل فرتة الرتخي�ص ال�ضابقة.
18- �ضورة من �ضهادة التدريب ال�ضارية التي اأ�ضدرتها جلنة مبيدات الآفات الزراعية للمدير امل�ضئول.

ال�سيد الأ�ستاذ الدكتور / اأمني جلنة مبيدات الآفات الزراعية
حتية طيبة وبعد...

اأرجو التف�ض���ل باملوافقة على منحي ترخي�ص بت�ض���غيل م�ض���نع مبيدات الآفات الزراعية امل�ضار اإليه فى  هذا الطلب 
علماً باأن جميع البيانات املدونة بعالية �ضحيحة من كافة النواحي وحتت م�ضئوليتي.

حتريراً فى :    /    /  

توقيع الطالب

تقرير املعمل املركزي للمبيدات
اإنه فى  يوم      /     /          بناء على معاينة املعمل املركزي للمبيدات للم�ضنع تنفى ذاً للمادة 30 من القرار الوزاري 

974 ل�ضنة 2017:
وبفح�ص امل�ضتندات املقدمة من �ضاحب ال�ضاأن ومعاينة امل�ضنع املبني بالطلب تبني الآتي :

)امل�سنع م�ستوفى / امل�سنع غري م�ستوفى( ل�سروط الرتخي�ص:
 

          توقيع القائم     رئي�ص ق�ضم                                                     يعتمد،،،
بفح�ص امل�ضتندات واملعاينة                    الرقابة على املبيدات                         مدير املعمل املركزي للمبيدات

                                                            باملعمل املركزي للمبيدات

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)
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�سرح منوذج )25( اخلا�س بطلب ترخي�س م�سنع مبيدات اآفات زراعية
يت���م احل�ض���ول عل���ي هذا النم���وذج من جلنة مبيدات الآف���ات الزراعية طبقا للمادة30 من الق���رار الوزاري رقم 974  

ل�ضنة2017 ويو�ضح فى  هذا النموذج ما يلي:
اأ�ضم طالب الرتخي�ص اإذا كان الطالب م�ضنع لتجهيز املبيدات يذكر اأ�ضم امل�ضنع بالتف�ضيل بالإ�ضافة اإلى ا�ضم   -

�ضاحب امل�ضنع واملمثل القانوين.
عنوان الطالب: يذكر عنوان �ضاحب امل�ضنع بالإ�ضافة اإلى رقم التليفون.  -

اأ�ض���ماء اأع�ض���اء جمل����ص الإدارة وجن�ض���ية كل منه���م و�ض���نة وموطن���ة اإذا كان الطالب �ض���ركة وهذا ي�ض���مل رئي�ص   -
جمل�ص الإدارة والع�ضو املنتدب واأع�ضاء جمل�ص الإدارة.

.Emailاجلهة التي بها امل�ضنع: عنوان امل�ضنع بالتف�ضيل بجمهورية م�ضر العربية بالإ�ضافة للتليفون والفاك�ص و  -
ا�ض���م ولقب مالك العقار )امل�ض���نع( وجن�ض���يته وحمل �ض���كنه: وهذا فى  حالة ما اإذا كان امل�ض���نع علي اأر�ص عقار   -

موؤجر اأما فى  اإذا كان �ضاحب امل�ضنع هو مالك الأر�ص والعقار يذكر ال�ضم واللقب وباقي البيانات املطلوبة.
رقم ال�ضجل التجاري.  -

رقم البطاقة ال�ضريبية  -
ا�ض���م املدي���ر الفن���ي امل�ض���ئول عن امل�ض���نع ورقم���ه النقابي: يذكر ا�ض���م املهند����ص الزراعي النقاب���ي املخت�ص ورقم   -

ت�ضجيله فى  نقابة املهن الزراعية
-   �ضورة من �ضهادة التدريب ال�ضارية التى ا�ضدرتها جلنة مبيدات الأفات الزراعية للمدير امل�ضئول.

-     ال�ضجل ال�ضناعى مو�ضحا به الطاقة الإنتاجية للم�ضنع.
-     وثيقة هيئة الإ�ضتثمار.

�ضجل جتاري مدون به غر�ص ت�ضنيع مبيدات الآفات الزراعية.  -
�ضورة من البطاقة ال�ضريبية.  -

ر�ضم هند�ضي للم�ضنع معتمد من مهند�ص نقابي.  -
بيان القوة املحركة للم�ضنع.  -

بيان بجميع الأجهزة امل�ضتخدمة بامل�ضنع.  -
بيان من جلنة مبيدات الآفات الزراعية باملواد امل�ضجلة التي يتم ت�ضنيعها فى  امل�ضنع.  -

الإي�ضال الدال علي اأداء م�ضروفات املعاينة املقررة با�ضم وحدة حتليل وتقييم املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات.  -
حوالة بريدية حكومية مببلغ جنية واحد با�ضم املعمل املركزي للمبيدات.  -

�سهادة من نقابة املهن الزراعية تفيد باأن املدير امل�سئول مهند�ص زراعي متفرغ ورقم القيد ب�سجل املهند�سني بالنقابة.  -
�ضهادة من التاأمينات للمدير امل�ضئول تفيد باأنه موؤمن عليه من �ضاحب العمل.  -

التعهد ب�ضرورة وجود دفرت حركة للم�ضنع ويعتمد من املعمل املركزي للمبيدات.  -
التعهد باحل�ض���ول علي بيانات الأماكن لكل مركب يتم جتهيزه اأو ا�ض���تخدامة داخل امل�ض���نع من خالل ال�ضركة   -

املوردة للخامات مع اإر�ضال �ضورة منها للجنة مبيدات الآفات الزراعية.
تعهد باأن جميع الر�ض���ائل اخلارجة من امل�ض���نع تكون م�ض���حوبة بن�ضخة من بيانات الأمان تفيد كيفية التعامل   -

فى  حالت احلوادث عند النقل.
اإق���رار بع���دم ت���داول اأية ت�س���غيلة اأو لوط من املبي���دات املنتجة اإل بعد اإج���راء التحاليل اللزم���ة مبعرفة املعمل   -
املرك���زي للمبي���دات للتحق���ق من مطابقة املبيد للموا�ض���فات الفنية امل�ض���جل عليها طبقا للم���ادة 42 من القرار 

الوزاري رقم 974 ل�ضنة2018.
يوق���ع �ض���احب ال�ض���اأن علي الطل���ب املقدم اإيل جلن���ة مبيدات الآف���ات الزراعية ال���ذي يفيد بطلب���ه بالرتخي�ص   -

وتعهد منه باأن كافة البيانات منه �ضحيحة من كافة النواحي وحتت م�ضئوليته.
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يت���م عم���ل حم�ض���ر املعاينة من قبل ق�ض���م الرقاب���ة باملعمل املركزي للمبي���دات حيث يلتزم القائ���م بعمل املعاينة   -
بال�س���روط الواجب توافرها طبقا للقانون رقم 453 ل�ض���نة 1954 ب�ض���اأن املحال ال�ضناعة والتجارية وغريها من 

املحال املقلقة للراحة وال�ضارة بال�ضحة العامة.

�سرح منوذج رقم )26( اخلا�س برتخي�س/ جتديد ترخي�س م�سنع مبيدات اآفات زراعية
يت���م ا�ض���تخراج هذا النموذج بعد ا�ض���تكمال جميع املرفقات بالنموذج  رقم )25( وبع���د موافقة جلنة مبيدات الآفات 
الزراعية طبقاً للمادة )30( من القرار الوزاري رقم 974 ل�ضنة 2017 ويعترب هذا النموذج موافقة علي تخليق اأو جتهيز 

اأو اإعادة تعبئة مبيد من مبيدات الآفات الزراعية وي�ضمل هذا النموذج علي الآتي:
رقم الرتخي�س:

يذكر هذا الرقم من واقع ال�ضجل اخلا�ص برتخي�ص امل�ضانع واملوجود بلجنة مبيدات الآفات الزراعية.  -
وبع���د الإط���الع عل���ي الطلب املقدم من ال�ض���ركة اأو املمثل القان���وين لها بتاريخ )يذكر تاريخ تقدمي الطلب( ب�ض���اأن   -
الرتخي�ص لها بالت�ض���نيع اأو التجهيز ملبيدات الآفات الزراعية وامل�ض���تندات املرفقة به وعلي موافقة جلنة مبيدات 
الآف���ات الزراعي���ة بجل�ض���تها بتاري���خ )يذكر رقم اجلل�ض���ة وتاريخ املوافقة( وطبق���ا للمادة )30( من الق���رار الوزاري 

رقم974 ل�ضنة2018
يرخ�ص لل�ض���يد اأو ال�ض���ركة املقيم حيث يذكر عنوان �ض���احب ال�ض���ركة بالتف�ض���يل ورقم ال�ض���جل التجاري ورقم   -

البطاقة ال�ضريبية.
ا�ضم امل�ضنع: وهو ال�ضم املقرتح من قبل ال�ضركة.  -

.Email   عنوان امل�ضنع بالتف�ضيل والتليفون والفاك�ص و  -
رقم قيده بنقابة املهن الزراعية. رقمه فى  التاأمينات الجتماعية  ا�ضم املدير الفني امل�ضئول    -

يقوم امل�ض���نع بت�ض���غيل وجتهيز املبيدات امل�ضجلة الآتية حيث يذكر اأ�ض���ماء املبيدات امل�ضجلة التي �ضوف يقوم امل�ضنع 
بت�ضنيعها اأو جتهيزها اأو تعبئتها.

ي�ضري هذا الرتخي�ص ملدة اأربع  �ضنوات تبداأ من تاريخ اإ�ضدار الرتخي�ص وينتهي بنهاية الأربع �ضنوات ويجدد هذا 
الرتخي�ص بذات ال�سروط والإجراءات علي اأن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الرتخي�ص بثلثة اأ�سهر علي الأقل 

ويوقع هذا الرتخي�ص من اأمني اللجنة اأو من ينوب عنه ويعتمد من رئي�ص اللجنة.
ثانيا:ترخي�س متاجر وخمازن مبيدات الآفات الزراعية

طبق���اً للم���ادة 33 م���ن الق���رار ال���وزاري 974 ل�ض���نة 2017 ل يك���ون تخزي���ن اأو الإجتار ف���ى  مبيدات الآف���ات الزراعية 
)امل�س���جلة( اإل فى  حمال اأو خمازن معدة لهذا الغر�ص وم�س���توفاة ل�س���روط الرتخي�ص طبقاً لأحكام القانون رقم 453 

ل�ضنة 1954 فى  �ضاأن املحال ال�ضناعية والتجارية املقلقة للراحة.
يق���دم طل���ب الرتخي����ص اإل���ى مديري���ة الزراعة التاب���ع لها املخزن اأو املحل م�ض���حوباً باملوافقات وامل�ض���تندات  	•

والنماذج التي حتددها اللجنة )منوذج28(.
وفيما يلي �ضرح للنموذج 28اخلا�ص بطلب ترخي�ص بالإجتار فى  مبيدات الآفات الزراعية 

�صرح منوذج طلب ترخي�س بالجتار فى  مبيدات الآفات الزراعية
يح�ض���ل الطال���ب عل���ي هذا النموذج من مديرية الزراعي���ة التابع لها علي اأن يكون لكل حمل اأو خمزن طلب خا�ص 

به طبقا للمادة 33 من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017 ويحتوي النموذج على:
ا�ضم طالب الرتخي�ص: ويت�ضمن اإ�ضم ال�ضركة اأو املمثل القانوين لها اأو ا�ضم التاجر فى  حالة اأن تكون موؤ�ض�ضة   -1

فردية والرقم القومي.
.E-mail   عنوانه: عنوان طالب الرتخي�ص بالتف�ضل ورقم تليفونه اأو الفاك�ص اأو  -2

عنوان املتجر اأو املخزن: عنوان حمل الجتار اأو املخزن بالتف�ضيل.  -3
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اأ�ضماء اأع�ضاء جمل�ص الإدارة وجن�ضية كل منهم و�ضنة وموطنة اإذا كان الطالب �ضركة ويعفى  من ذلك اإذا كان   -4
موؤ�ض�ضة فردية.

اجلهة التي بها املحل اأو املخزن:القرية– املركز اأو املحافظة التابع لها.  -5
ا�ضم ولقب مالك العقار وجن�ضيته وحمل �ضكنه– القرية– املركز واملحافظة.  -6

رقم ال�ضجل التجاري: يذكر فيه الرقم.  -7
رقم البطاقة ال�ضريبية: يذكر فيه الرقم.  -8

ا�ضم املدير الفني امل�ضئول عن املتجر اأو املخزن )مهند�ص زرعي نقابي( مقيد بنقابة املهن الزراعية– رقم القيد   -9
املوثق له فى  ذات النقابة ويرفق بذات الطلب:

9-1  �ضجل جتاري مبني به غر�ص الجتار فى  مبيدات الآفات الزراعية اأو �ضورة ر�ضمية من ال�ضجل التجاري 
مبني به غر�ص الجتار من الغرفة التجارية.

9-2  �ض���ورة م���ن البطاق���ة ال�ض���ريبية للمحل مو�ض���ع الرتخي�ص وفى  حال���ة املخزن يتم اإ�ض���افة املخزنى  علي 
البطاقة ال�ضريبية.

9-3  �ض���ورة من الرتخي�ص ال�ض���ادر من الوحدة املحلية بفتح حمل �ض���ناعي اأو جتاري طبقا للقانون رقم453 
ل�ض���نة 1954 م���دون ب���ه ن�س���اط الجت���ار ف���ى  مبي���دات الآف���ات الزراعي���ة واإذا كان الرتخي�ص دائم ي�س���تخرج 
الرتخي�ص باملدة املحددة بهذا القرار وهي اأربع �ض���نوات اأما اإذا كان هذا الرتخي�ص موؤقتا مبدة حمددة فى 

�ستخرج الرتخي�ص لهذه املدة فقط ويراعي ذلك بذات ال�سروط والإجراءات فى  حالة التجديد.
9-4  �ض���هادة من نقابة املهن الزراعية تفيد قيد املدير الفني امل�ض���ئول عن املتجر اأو املخزن املطلوب الرتخي�ص 

به ب�ضجل املهند�ضني بنقابة املهن الزراعية ويذكر رقم القيد.
9-5   �ضهادة تاأمينات علي املدير امل�ضئول املطلوب الرتخي�ص به حيث تفيد هذه ال�ضهادة بالتاأمني علي املهند�ص 
من قبل التاجر ويذكر الرقم التاأميني للمهند�ص مع ذكر رقم التاأمني اخلارجي باملن�ض���اأة وت�ض���تخرج هذه 

ال�ضهادة من الهيئة القومية للتاأمينات.
9-6  ر�ض���م هند�ض���ي ملوق���ع املتج���ر اأو املخزن من مهند�ص نقابي مب���ني به اأبعاد املتجر اأو املخ���زن وكذلك فتحات 

التهوية ويكون هذا الر�ضم مطابق ل�ضورة الرتخي�ص ال�ضادر من الوحدة املحلية.
9-7  �ضورة من عقد الإيجار اأو امللكية للمتجر اأو املخزن م�ضجل بال�ضهر العقاري.

9-8  الإي�ضال الدال علي اأداء م�ضاريف املعاينة املقررة باإ�ضم وحدة حتليل وتقييم املبيدات من املعمل املركزي للمبيدات.
9-9  حوالة بريدية مببلغ جنية واحد با�ضم املعمل املركزي للمبيدات.

ه���ذا  لأح���كام  9-10  تعهد بعدم و�ضع فى  املحل اأو املخزن املرخ�ص بالإجتار فيه اإل املبيدات امل�ضجلة طبقاً 
القرار وما يتعلق بها من اأدوات ومعدات ت�ضتخدم فى  الر�ص والتعفري والتدخني .

9-11  يجب ا�ضتيفاء الدمغات املقررة وامل�ضتندات املرفقة به.
9-12  يوقع هذا الطلب �ض���احب ال�ض���اأن ويعتمد حم�ض���ر املعاينة بوا�ض���طة مديرية الزراعة التابع لها املحل اأو 

املخزن علي اأن يلتزم بال�سروط الواجب توافرها فى  حمل/خمزن مبيدات الآفات الزراعية.
9-13 �ضورة �ضهادة التدريب ال�ضارية التى اأ�ضدرتها جلنة مبيدات الآفات الزراعية للمدير امل�ضئول.
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تنفي���ذاً للم���ادة 81 م���ن قان���ون الزراعة رقم 53 ل�ض���نة 1966 واملادة 30 وامل���ادة 31 من القرار الوزاري رقم 974 ل�ض���نة 
2017 ب�ضاأن مبيدات الآفات الزراعية.

_____________

* بعد الطالع على الطلب املقدم من:
بتاري���خ     /     /      ب�ض���اأن الرتخي����ص اأو التجدي���د للرتخي����ص له بت�ض���نيع اأو جتهي���ز اأو اإعادة تعبئة 

مبيدات الآفات الزراعية 
وموافقة جلنة مبيدات الآفات الزراعية        بتاريخ     /    /

قد رخ�ص بت�ضغيل )جتديد ترخي�ص ت�ضغيل( م�ضنع:
لت�ضنيع اأو جتهيز اأو اإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية الكائن:

ق�ضم / مركز: ب�ضارع:      
حمافظة:

وحتت اإدارة املهند�ص الزراعي:
وذلك ملدة اأربع �ضنوات

وتنتهي فى          /          / تبداأ من       /       /     
حتريرا فى       /     /

حتريرًا فى :     /     /              

يعتمد،،،
                    اأمني                                                                                                   رئي�س

جلنة مبيدات الآفات الزراعية                                                      جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

* يعترب هذا الرتخي�س لغى اإذا اإنتهت اإحدى املوافقات اأو الرتاخي�س ذات ال�صلة دون جتديدها.

جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )26(
ترخي�س / جتديد ترخي�س بت�سغيل م�سنع مبيدات اآفات زراعية

رقم الرتخي�س )             (
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منوذج رقم )27(
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

ا�ضم طالب الرتخي�ص :                                                             الرق��م القومى:  -1
عنوان��ه:  -2

عنوان امل�ضنع:   -3
اأ�ضماء اأع�ضاء جمل�ص الإدارة وجن�ضية كل منهم و�ضنه وموطنه اإذا كان الطالب �ضركة:  -4

ا�ضم ولقب مالك العقار وجن�ضيته وحمل �ضكنه.  -5
رقم ال�ضجل التجاري.  -6

رقم البطاقة ال�ضريبية.  -7
ا�ضم املدير الفني امل�ضئول عن املتجر اأو املخزن)مهند�ص زراعى نقابي(:  -8

املوؤهل الدرا�ضى:  -9
رق��م القي�د بالنقابة:  -10

ومرفق بهذا الطلب امل�صتندات الآتية:
�ضجل جتاري مبني به الغر�ص بالجتار فى  مبيدات الآفات الزراعية:  -1

�ضورة من البطاقة ال�ضريبية )وفى  حاله املخزن تتم اإ�ضافة املخزن على البطاقة ال�ضريبية(.  -2
**�ضورة من الرتخي�ص ال�ضادر من الوحدة املحلية بفتح حمل �ضناعي اأو جتاري طبقا للقانون رقم 453 ل�ضنة 1954   -3

والقوانني ال�سارية مدون بها ن�ساط الجتار فى  مبيدات الآفات الزراعية.
�ض���ورة �ض���هادة املوؤهل الدرا�ض���ي اأو �ض���هادة من نقابة املهن الزراعية تفيد قيد املدير الفني امل�ضئول عن املتجر اأو املخزن   -4

املطلوب الرتخي�ص له ب�ضجل املهند�ضني الزراعيني.
�ضهادة �ضارية لجتياز املدير الفني امل�ضئول للدورة التدريبية التي حتددها اللجنة.  -5

�ضهادة تاأمينات على املدير امل�ضئول للمتجر املطلوب الرتخي�ص له.  -6
ر�ضم هند�ضي للموقع معتمد من مهند�ص نقابي.  -7

�ضورة من عقد الإيجار اأو امللكية م�ضجل بال�ضهر العقاري.  -8
الإي�ضال الدال على اأداء م�ضاريف املعاينة املقررة با�ضم وحدة حتليل وتقييم املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات.  -9

حوالة بريدية حكومية مببلغ جنية واحد با�ضم املعمل املركزي للمبيدات.  -10
موافقة ال�ضندوق الجتماعي للتنمية.  -11

*   يجب تقدمي طلب عن كل حمل اأو خمزن.
** اذا كان الرتخي�ص موؤقتا مبدة حمدودة فال ي�ضري هذا الرتخي�ص بالإجتار فى  املبيدات اإل للمدة املحددة فى  رخ�ضة 

فتح املحل ال�ضناعي اأو التجاري امل�ضار اإليه. يجب ا�ضتيفاء الدمغات املقررة على الطلب وامل�ضتندات املرفقة به.

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )28(
طلب ترخي�س بالجتار فى  مبيدات الآفات الزراعية
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

ال�سيد الأ�ستاذ / مديــر مديريــة الزراعــة
حتية طيبة وبعد...

اأرجو التف�ضل بالرتخي�ص لى بالجتار فى مبيدات الآفات الزراعية فى املحل اأو املخزن امل�ضار اإليه فى  هذا الطلب 
علماً باأن جميع البيانات املدونة بعالية �ضحيحة من كافة النواحي وحتت م�ضئوليتي.

حتريراً فى :    /    /  

توقيع الطالب

ال�سيد الأ�ستاذ الدكتور / اأمني جلنة مبيدات الآفات الزراعية

بن���اء عل���ى الطل���ب املبني عاليه وتنفيذاَ للمادة 33 من القرار الوزاري 974 ل�ض���نة 2017 مت���ت معاينة املحل/ املخزن 
املبني بالطلب وتبني اأن املحل/ املخزن م�ستوفى لل�سروط /غري م�ستوفى لل�سروط

ونوافق على اإ�ضتخراج الرتخي�ص  -
ل نوافق على اإ�ضتخراج الرتخي�ص لالأ�ضباب التالية:  -

 
اإ�ضم وتوقيع القائم باملعاينة  

يعتمد،،،

مدير مديرية الزراعة
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تتولى مديرية الزراعة التي يقع املحل اأو املخزن فى  دائرة اإخت�ضا�ضها اإ�ضدار ترخي�ص الإجتار فى   	•
مبي����دات اآف����ات زراعي����ة )منوذج29( ي�س����ري مل����دة اأربع �س����نوات من تاريخ �س����دوره ويجدد بذات ال�س����روط 
والإجراءات على اأن يقدم طلب التجديد اإلى مديرية الزراعة قبل اإنتهاء مدة الرتخي�ص بثالثة اأ�ضهر 

على الأقل.
ي�س����رتط ف����ى  املدي����ر امل�س����ئول ع����ن املح����ل اأو املخزن اأن يكون حا�س����ًل عل����ى درج����ة البكالوريو�ص فى   	•
العل����وم الزراعي����ة اأو م����ا يعادلها اأو ع�ض����واً بنقابة املهن الزراعية واأن يكون حا�ض����اًل على �ض����هادة معتمدة 
م����ن جلنة مبيدات الآفات الزراعية واملعم����ل املركزي للمبيدات )منوذج27( باإجتيازه الربامج التدريبية 

املقررة وجتدد هذه ال�ضهادة كل اأربع �ضنوات.
تق����وم مديري����ة الزراع����ة التاب����ع لها املخزن اأو املحل مبوافاة اللجنة مبوافقتها اأو عدم موافقتها على  	•

الرتخي�ص مع تو�ضيح الأ�ضباب فى  حالة عدم املوافقة.
ويقدم  اإخت�ضا�ضها  دائرة  لها فى   املرخ�ص  واملحال  للمخازن  ب�ضجل خا�ص  الزراعة  حتتفظ مديرية  	•

مل�ضئويل الرقابة باملعمل املركزي للمبيدات عند الطلب.

ال�شروط الواجب توافرها فى  متجر/خمزن مبيدات الآفات الزراعية
اأ- ال�صروط العامة

اأن تو�ضع �ضورة من الرتخي�ص ال�ضادر بالجتار فى  مبيدات الآفات الزراعية فى  مكان ظاهر باملحل/ املخزن.  -1
اأن تو�ضع �ضورة  من ترخي�ص مزاولة املهنة للعاملني باملحل.  -2

اأن تكون الأ�ضالك الكهربائية داخل اأنابيب معزولة وعدم وجود اأجهزة تكييف به.  -3
عدم التدخني والأكل داخل املحل/املخزن.  -4

وجود اأجزخانة خا�ضة فى  املحل/املخزن بها الإ�ضعافات الأولية وتو�ضع فى  مكان ظاهر.  -5
توافر �سروط الأمن ال�سناعي.  -6

الحتفاظ باملحل ب�ضور �ضهادات التحليل للمبيدات املوجودة باملحل/املخزن.  -7

ب- ال�صروط اخلا�صة
اأن ل تقل واجهة املحل عن 3 اأمتار.  -1

اأن ل تقل م�ضاحة املحل عن12م2. اأن يكون ال�سقف من امل�سلح والأر�سية من البلط.  -2
اأن يكون الباب من احلديد وال�ضاج.  -3

اأن يكون هناك فتحات تهوية طبيعية30×40 �ضم اأو هوايات كافية.  -4
اأن يبعد املحل ع�ن حمالت امل�واد الغذائي�ة املرخ�ض�ة مب�ضاف�ة ل تق�ل ع��ن 25مرت.  -5
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

حمل /خمزن: ترخي�ص رقم:     
بعد الإطالع على الطلب املقدم من /

ب�ضاأن الرتخي�ص له بالجتار فى  مبيدات الآفات الزراعية وبناء على امل�ضتندات املرفقة وعلى موافقة 
جلنة مبيدات الآفات الزراعية على طلب الرتخي�ص وطبقا للمادة 81 من قانون الزراعة ال�ضادر بقانون 

53 ل�ضنة 1966 واملادة 33 من القرار الوزاري رقم 974 ل�ضنة 2017.
قد رخ�س لل�صيد /                                          الرقم القومي:

العنوان /      
رقم البطاقة ال�صريبية / رقم ال�صجل التجاري /   

بتاريخ      /        / *رقم الرخ�صة املحلية /   
تاريخ اإنتهاء �صهادة التدريب: املدير امل�صئول:    

املوؤهل:    الإ�صم:     
الرقم القومى: رقم التاأمينات الجتماعية:                            

ي�صمح بالإجتار فى  مبيدات الآفات الزراعية امل�صجلة 
وذلك باملحل الكائن مبلك /

حمافظة/ مركز/     �صارع /    
الإرتفاع/ العر�س/    اأبعاد املحل: الطول/   

احلد القبلي/ حدود املحل: احلد البحري/   
احلد الغربي/ احلد ال�صرقي/                                       

وتنتهي فى      /       / وذلك ملدة اأربع �صنوات تبداأ فى     /          /         
ول يج���وز الإجت���ار ف���ى  اأية اأ�ض���ناف اأخ���رى باملحل غري املرخ����ص بها ويراعى جتدي���د الرتخي�ص قبل 

اإنتهاء امليعاد بثالثة اأ�ضهر.
حتريراً فى :      /        /              

رئي�س ق�سم    
يعتمد،،، الرقابة على املبيدات باملديرية       

                                                                               مدير مديرية الزراعة

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )29(
ترخي�س بالجتار فى  مبيدات الآفات الزراعية

* اإذا كان ترخي�ص الوحدة املحلية موؤقتاً فال ي�ض���ري هذا الرتخي�ص اإل للمدة املبينة فى  الرخ�ض���ة ال�ض���ادرة من الوحدة املحلية 
طبقاً لقانون 453 ل�ضنة 1954. ويعترب هذا الرتخي�ص لغى اإذا انتهت اإحدى املوافقات اأو الرتاخي�ص ذات ال�ضلة دون جتديدها.
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جـ: ال�شروط الواجب توافرها فى  املخازن وم�شتودعات املبيدات
اأن يبع���د املخ���زن مب�ض���افة100م ع���ن املناط���ق ال�ض���كنية وم�ض���انع منتج���ات الأغذية والأع���الف وامل�ض���ادر املائية   -1

)للمخازن املن�ضاأة حديثاً(
اأن تكون اأر�ضية املخزن وجدرانه باإرتفاع 60�ضم من اخلر�ضانة امل�ضلحة وان يكون فى  مكان جاف وجيد التهوية.  -2
وجود فتحات تهوية طبيعية داخل املخزن بن�ض���بة150/1 من م�ض���احة املخزن وعلى اأن ل تتجاوز درجة احلرارة   -3

بداخله50ºم ويتعني تركيب مراوح �ضفط لتجديد الهواء.
اأن تكون اأر�ضية املخزن اأعلى من �ضطح الأر�ص املقام عليها بحوايل15-25�ضم واأن تكون مائلة باجتاه منخف�ضة   -4
عن الأر�ض���ية ناحية املدخل باأبعاد 1م×0،5م بعمق20�ض���م لتجميع املبيدات التي تن�ض���كب على الأر�ص للتخل�ص 

منها مع مراعاة اأحكام قانون البيئة رقم "4" ل�ضنة1994 ولئحته التنفيذية.
�ضهولة و�ضول و�ضائل النقل والإنقاذ والطوارئ اإلى املخزن.  -5

طبق���اً للم���ادة 35 م���ن الق���رار974 ل�ض���نة 2017 عند طل���ب اإجراء اأي تعدي���ل فى  املخزن اأو املح���ل املرخ�ص له   -
بتخزين اأو الإجتار فى  مبيدات الآفات الزراعية، يتقدم �ضاحب ال�ضاأن بطلب اإلى مديرية الزراعة املخت�ضة 
للقيام باإجراء املعاينة الالزمة، وفى  حالة موافقة املديرية على التعديل يتم التاأ�ضري فى  اأ�ضل الرتخي�ص 
وف���ى  ال�ض���جل اخلا����ص بقي���د املخ���ازن اأو املحال املرخ�ص له���ا، ويوقف الرتخي����ص ملدة ع���ام اإذا مت اإجراء اأي 

تعديل دون احل�ضول على موافقة م�ضبقة للمبيدات مبا مت اإتخاذه من اإجراءات فى  هذا ال�ضاأن.
وطبق���اً للم���ادة 36 م���ن الق���رار ال���وزاري974 ل�ض���نة 2017 يحتفظ كل م���ن يرخ�ص له بالإجتار ف���ى  مبيدات   -
الآفات الزراعية ب�ضجل ُمَرقم وخمتوم بخامت مديرية الزراعة التابع لها ملدة اأربع �ضنوات ت�ضبق تاريخ اآخر 
قيد لتتبع حركة هذه املبيدات ويقدم هذا ال�ض���جل مل�ض���ئويل الرقابة باملعمل املركزي للمبيدات عند الطلب 

وتوافى  اللجنة باأي جتاوزات فى  هذا ال�ضاأن من خالل املعمل املركزي للمبيدات.

املبيدات مقيدة الإ�ستخدام:
طبقاً للمادة 37 من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017 

الزراعة  "مقيدة ال�ضتخدام" اإل مبوجب ت�ضريح ر�ضمي معتمد من مديرية  امل�ضجلة  املبيدات  بيع  ل يجوز  	•
املخت�ضة، ويت�ضمن هذا الت�ضريح ما يلي:

اأ-   ا�ضم املبيد املو�ضى به ورقم ت�ضجيله وكميته
ب- نوع املح�ضول وامل�ضاحة املطلوب معاملتها

ج� - اإ�ضم الآفة اأو الآفات امل�ضتهدفة، ومعدلت ا�ضتخدام املبيد
وف���ى  جمي���ع الأح���وال يج���ب اأن ُيعط���ي التاج���ر للم�ض���رتي فات���ورة يب���ني فيها اأ�ض���م املبيد وكميته و�ض���ورة  	•
امل�ضتح�ض���ر ون�ض���بة املادة الفعالة، مع ت�ض���جيل رقم وتاريخ املوافقة املن�ض���و�ص عليهما فى  القرار الوزاري رقم 
974 ل�ض���نة 2017، وعلى التاجر اأن يحتفظ ب�ض���ور فواتري البيع، و�ض���ور �ض���هادات التحليل ال�ض���ادرة عن املعمل 
املرك���زي للمبي���دات، وموافقات مديرية الزراعة املخت�ض���ة على بيع املبيدات امل�ض���جلة "مقيدة ال�ض���تخدام" ملدة 

اأربع �ضنوات اعتباراً من تاريخ ت�ضريح مديرية الزراعة املخت�ضة.

ثالثا: الرقابة على املبيدات وطرق اأخذ عينات التحليل
ح���ددت امل���واد39،40 م���ن الق���رار ال���وزاري رقم974 ل�ض���نة2017 ال���دور املنوط ب���ه م�س���ئول الرقابة عل���ى املبيدات فى  

التفتي�ص وطرق اأخذ العينات للتحليل على النحو التايل:
اأ -  يق���وم م�ض���ئول الرقاب���ة على املبيدات مبفرده اأو بالإ�ض���رتاك م���ع مندوب اإحدى اجلهات احلكومية املخت�ض���ة 
والذي يتمتع ب�ض���فة ال�ض���بطية الق�ضائية بالرقابة واملتابعة والتفتي�ص على حمال وخمازن وم�ضانع تخليق 
وجتهي���ز واإع���ادة تعبئ���ة مبيدات الآفات الزراعية للتحقق من اإ�س���تيفائها ل�س���روط الرتخي����ص ووجود جميع 
امل�ضتندات الوارد ذكرها فى  هذا القرار واأي م�ضتندات اإ�ضافية تقررها جلنة مبيدات الآفات الزراعية ويقوم 



142

وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

املعم���ل املرك���زي مبواف���اة جلنة مبيدات الآف���ات الزراعية تباع���اً بتقارير الرقاب���ة واملتابع���ة والتفتي�ص لإتخاذ 
الإجراءات املنا�ضبة ) مادة 39(.

ب- يحق مل�ض���ئول الرقابة على املبيدات اأخذ عينات من املبيدات امل�ض���تبه فيها بدون مقابل والتحفظ عليها مبوجب 
حم�ض���ر اإ�ض���تباه واإثب���ات حالة وحتفظ )منوذج30( ويوقع على املح�ض���ر كل من م�ض���ئول الرقاب���ة على املبيدات 

و�ضاحب ال�ضاأن.
ج-  تخ���زن الكمي���ات الت���ي مت التحف���ظ عليها ف���ى  اأماكنها اأو تنقل اإلى مديرية الزراعة املخت�ض���ة وتر�ض���ل العينات 
املح���رزة م���ع حم�ض���ر التحفظ اإل���ى املعمل املرك���زي للمبيدات للقي���ام بتحليله���ا والتاأكد من مدى �ض���الحيتها 

ومطابقتها للموا�ضفات التي �ضجلت عليها.
د-  ل يت���م الت�ض���رف ف���ى  الكمي���ات الت���ي مت التحف���ظ عليه���ا اإل بعد ثب���وت ال�ض���الحية واملطابقة بناًء على �ض���هادة 
التحليل ال�ض���ادرة من املعمل املركزي للمبيدات وفى  حالة عدم املطابقة يتم اإخطار �ض���احب ال�ض���اأن بالنتيجة 

فى  خطاب مو�ضى عليه بعلم الو�ضول، وي�ضتمر التحفظ مع اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضد املخالف.
ه� -يقوم املعمل املركزي للمبيدات باإخطار مديرية الزراعة املخت�ض���ة و�ض���احب ال�ضاأن بنتيجة التحليل فى  خطاب 

مو�ضى عليه بعلم الو�ضول.
و - ي�س���كل مدي���ر املعم���ل املرك���زي للمبيدات جلنة ل�س���حب العينات ميث���ل فيها بالطريقة املحددة ف���ى  منوذج )30( 

م�ضئول الرقابة و�ضاحب ال�ضاأن اأو من ينوب عنه
ز -  يق���وم م�ض���ئول الرقاب���ة عل���ى املبي���دات باأخ���ذ عين���ات بالطريق���ة املح���ددة ف���ى  )من���وذج31( بواقع عين���ه واحدة 
لكل25طن– اأو اأقل من كل ت�ضغيلة من ر�ضائل املبيدات امل�ضتوردة اأو املبيدات امل�ضنعة اأو املجهزة اأو املعاد تعبئتها 

حملياً اأو املبيدات املطلوب حتديد فرتة �ضالحيتها.
�ص -  يحرر م�ضئول الرقابة على املبيدات حم�ضراً من ثالث ن�ضخ )منوذج32 اأ-32 ز( ين�ص على اأخذ خم�ص عينات 

متماثلة ومتطابقة لإجراء التحاليل وذلك لكل ت�ضغيله من املبيدات حتت الفح�ص.
�ص -  حترز هذه العينات بال�ض���مع املدعوم بخامت م�ض���ئول الرقابة، وخامت �ض���احب ال�ض���اأن اأو من ينوب عنه وتقدم 
ن�ض���خة م���ن املح�ض���ر اإل���ى جلنة مبيدات الآف���ات الزراعية، والأخرى ل�ض���احب ال�ض���اأن ويحتف���ظ املعمل املركزي 

للمبيدات بالن�ضخة الثالثة.
ع -  يق���وم املعم���ل باإج���راء التحالي���ل املطلوب���ة عل���ى واحدة اأو اأك���رث من العين���ات الثالثة املحفوظ���ة لديه ويحتفظ 

�ضاحب ال�ضاأن بالعينة الرابعة واخلام�ضة.
وفى  جميع احلالت توافى  اللجنة بن�ضخة من حم�ضر الأ�ضتباه واإثبات احلالة والتحفظ وحما�ضر اأخذ العينات 
ونتيجة التحليل وتقرير مف�ضل عن كافة التبعات والإجراءات للنظر فى  مدى اإعتمادها )مادة 40 من القرار الوزاري 

رقم 974 ل�ضنة 2017(.
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اإن���ه ف���ى  ي���وم     املواف���ق   /  /  20 وبن���اًء عل���ى قان���ون الزراع���ة رق���م 53 ل�ض���نة 1966 وطبق���اً للم���ادة 40 م���ن الق���رار 
الوزاري974 ل�ض���نة 2017 وتاأ�ض���رية ال�ض���يد الأ�ض���تاذ الدكتور/ مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ:  /  /   قمنا نحن 

جلنة من ق�ضم الرقابة على املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات باملرور على )حمل / خمزن( ال�ضيد /
الكائن فى:

ويحمل ترخي�ص رقم )                   ( يبداأ فى       /     /                ينتهي فى       /      /
وت�ضكلت اللجنة من كل من:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

وقامت اللجنة بفح�ص املبيدات املوجودة ومن الفح�ص تبني الآتي:
اإ�ضم املبيد:             مو�ضوع فى  عدد:                            عبوة ، �ضعة العبوة:                  من نوع:

ومل�ضق على العبوة بطاقة اإ�ضتدللية مدون عليها:
من اإنتاج �ضركة:                                                            حل�ضاب �ضركة:

تاريخ الإنتاج:      /     /    20 لوط رقم:                      ت�سغيلة رقم:
رقم الت�ضجيل املحلى )                    ( لون البطاقة ال�ضتدللية:                   نوع املبيد:

وب�ضوؤال امل�ضئول عن )املحل/املخزن( عن �ضهادة التحليل وفاتورة ال�ضراء اخلا�ضة بهذا املبيد اأفاد:

وبناء عليه قد مت �ضحب عينة ا�ضتباه ومت ت�ضميعها بال�ضمع املدعوم بخامت يقراأ /
وقد مت التنبيه على امل�ضئول عن                       بعدم الت�ضرف فى الكمية اإل بعد ورود نتيجة التحليل 

واإبالغه ر�ضميا منا بذلك.
وقد حترر حم�سر منا بذلك ،،،،،،،

اللجنـــة
حتريرا فى :        /      /    

اأ�ضل للجنة مبيدات الآفات الزراعية  -
اأ�ضل للمعمل املركزي للمبيدات  -

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )30(: حم�سر اإ�ستباه واإثبات حالة وحتفظ
خا�س مببيد                                      وميثل كمية
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)اأ( بالن�سبة للمبيدات ال�سائلة:  -1
ي�ض���تعمل فى  اأخذ العينة اأنبوبة زجاجية خا�ض���ة بطول منا�ض���ب للعبوة التي توؤخذ منها العينة وت�ض���ح��ب بالطرق 
الآمنة لأخذ العينة وتو�ضع العينة املاأخوذة فى  زجاجة كبرية نظيفة جافة ذات فتح�ة وا�ضع��ة و�ضدادة زجاجية وتكرر 
هذه العملية على عبوات املبيد فى  حدود الن�ضب امل�ضار اإليها بهذا النموذج ثم تقفل الزجاجة وترج جيداً ويوؤخذ منها 
خم����ص مك���ررات متماثل���ة حجم كل منها ل يزيد عن 750 �ض���م3* وتو�ض���ع كل مكررة فى  زجاج���ة نظيفة جافة وتربط 
�ض���دادتها بالدوبارة بحيث تلف حول عنقها وفوق الزجاجة وت�ض���ل اإلى البطاقة املل�ضقة عليها ويختم بال�ضمع الأحمر 
على كل من �ض���دادة الزجاجة والبطاقة كما تختم طرف الدوبارة اأي�ض���اً فوق الزجاجة وي�ض���تعمل فى  ذلك خامت اأخذ 

العينة )مندوب الرقابة على املبيدات( وخامت �ضاحب ال�ضاأن.

بالن�سبة للمبيدات غري ال�سائلة:  -2
1- توؤخذ العينة باإدخال جم�ص معدين غري قابل لل�ضداأ وبطول منا�ضب للعبوة التي توؤخذ منها العينة وتكرر هذه 
العملية على عبوات املبيد فى  حدود الن�ض���ب امل�ض���ار اإليها بهذا النموذج ثم تو�ض���ع العينات املاأخوذة على مفر�ص 
من الورق اأو البال�ضتيك وتخلط ببع�ضها خلطاً جيداً )مبلوق خ�ضبي اأو معدين( حتى ت�ضبح متجان�ضة متاماً، 
ويوؤخذ من هذا املخلوط خم�ص مكررات متماثلة وزن كل منها عن ل يزيد عن 750 جم* ثم تو�ضع كل مكررة 

فى  برطمان نظيف وجاف وتربط بالدوبارة وتختم على النحو الوارد بالبند )اأ(.
2- تل�ضق بطاقة لكل زجاجة معدة لأخذ املكررات يبني فيها اأ�ضم املبيد وتركيبه وتاريخ اأخذ العينة والكميات التي 

متثلها واأ�ضم كل من اآخذ العينة و�ضاحب امل�ضلحة اأو مندوبه.
- توؤخذ العينات من عبوات املبيدات بالن�ضب الآتية:

اأ - من جميع العبوات اإذا كان عددها اأقل من خم�ضة.
ب - من 10% من العبوات اإذا كان عددها من 5-100 ب�سرط األ يقل عددها عن خم�سة.
ج - من 5% من العبوات اإذا كان عددها من 101-500 ب�سرط األ يقل عددها عن ع�سرة.

د - من 3% من العبوات اإذا كان عددها من 501-1000 ب�سرط األ يقل عددها عن خم�سة ع�سر.
ه- من 2% من العبوات اإذا كان عددها من 1000 اأو اأكرث ب�سرط األ يقل عددها عن اأربعون.

* حجم اأو وزن جميع املبيدات فى  املكررة ل يزيد عن250�ض���م3 اأو جرام حتدد مبعرفة جلنة اآخذ العينة فيما عدا 
الزيوت املعدنية يكون حجم اأو وزن العينة ل يزيد عن 750 �ضم3 اأو جرام.

وي�ضتثنى من ذلك مبيدات احل�ضائ�ص ويكون احلجم اأو الوزن اأقل تبعاً ملعدل ال�ضتخدام.

جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج )31(: طرق اأخذ عينات التحليل



145

جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

�ضعة العبوة:  ا�ضم املبيد:    كمية املبيد:    
ماأخوذة من

موافقة فنية رقم                ل�صنة         20  بتاريخ      /      /       20
ال�صهادة اجلمركية رقم /                             بتاريخ      /      /       20

وبناء على قانون الزراعة رقم 53 ل�ض���نة 1966 واملادة 44 من القرار  اإنه فى  يوم        املوافق  /    /    20  
  20     /    / بتاري���خ:  الوزاري 974 ل�ضنة 2017، وعلى خطاب �ضركة:                 

وتاأ�ضرية الأ�ضتاذ الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ     /      /      20 عن ورود ر�ضالة مبيد:
تاريخ الإنتاج:     /     /     20              بكمية:                    

ت�سغيلة رقم:            فرتة ال�سمان:                        لوط رقم:                         
نوع املبيد: امل�ضجل حملياً برقم )      ( لون البطاقة ال�ضتدللية:  

حل�ضاب �ضركة: ا�ضترياد �ضركة:      
جتهيز �ضركة: من اإنتاج �ضركة:      
ا�ضم الباخرة: ميناء ال�ضحن:      

رقم بولي�ضة ال�ضحن:           رقم الفاتورة النهائية:          
ميناء الو�ضول:

ت�صكلت اللجنة من كل من ال�صادة:
-1
-2
 -3
-4
-5

وذلك لعمل اجلا�ضني الالزم وقامت اللجنة بفح�ص الر�ضالة ظاهريا من عدة جهات متفرقة وات�ضح الآتي:
عبوة ، �ضعة العبوة             ، نوع العبوة  الر�ضالة مو�ضوعة فى  عدد             

كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:                 عبوة  مو�ضوعة فى عدد:          
الوزن ال�ضافى :   وزن اإجمايل للعبوة:         

عدد العبوات    =          × = �ضعة العبوة          وبذلك يكون اإجمايل الر�ضالة      

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )32-اأ(
 حم�سر فح�س وجا�سني واأخذ عينة مبيد اآفات زراعية )لها اختبار جودة عبوات(

من الر�سائل الواردة للمناطق احلرة اأو املواين
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

وبع���د اجلا�ض���ني والفح�ص قام���ت اللجنة باأخذ عينة ممثلة طبق���ا للقواعد املتبعة وبطريقة ع�ض���وائية ومت خلطها 
جيداً حتى اأ�ض���بحت متجان�ض���ة متاما وق�ض���مت وو�ض���عت داخل عدد خم�ص عينات جافة ونظيفة �ض���عة كل منها ل يزيد 
عن 750 جم/�ضم3 وبعد ل�ضق بطاقات البيانات على كل عبوة مو�ضحاً بها اإ�ضم املبيد والكمية وتاريخ اأخذ العينة و�ضعة 
العبوة وا�ضم ال�ضركة امل�ضتوردة ومكان اأخذ العينة ثم مت غلقها وت�ضميعها بال�ضمع الأحمر وختمها بخامت يقراأ ملندوب 
ق�ض���م الرقابة على املبيدات وخامت ، ويتم ت�ض���ليم عبوة ون�ض���خة من املح�ض���ر اإلى ق�ض���م بحوث حتليل املبيدات باملعمل 
املركزي للمبيدات لإجراء التحاليل الالزمة وعبوتني ون�ض���خة من املح�ض���ر اإلى �ض���احب ال�ضاأن اأو من ينوب عنه ويتم 
حفظ عبوتني بق�ض���م الرقابة على املبيدات. ويتم اإر�ض���ال ن�ض���خة من املح�ضر اإلى جلنة مبيدات الآفات الزراعية. ويتم 
اأخذ �ض���تة عبوات �ض���ليمة على حالتها وتو�ض���ع كل عبوة فى كي�ص بال�ضتيك ويتم غلقه وت�ضميعه كما �ضبق. ويتم ت�ضليم 
عبوت���ني اإلى ق�ض���م بحوث م�ضتح�ض���رات املبيدات باملعمل املرك���زي للمبيدات لإجراء اختبار ج���ودة العبوات ويتم حفظ 

عبوتني بق�ضم الرقابة، ويتم ت�ضلم �ضاحب ال�ضاأن اأو من ينوب عنه العبوتني الباقيتني.
وقد تعهد مندوب ال�ضركة بعدم الت�ضرف بالر�ضالة ال بعد ورود نتيجة التحليل واإبالغه ر�ضميا منا بذلك. 

وقد حترر منا هذا املح�صر بذلك.
اللجنـــــــة

مندوب املعمل املركزي للمبيدات مندوب    مندوب    مندوب  
الإ�ضم: الإ�ضم:    الإ�ضم:    الإ�ضم:  

التوقيع: التوقيع    التوقيع    التوقيع:  

اأ�ضل للجنة مبيدات الآفات الزراعية  -
اأ�ضل ل�ضاحب ال�ضاأن  -

اأ�ضل للمعمل املركزي للمبيدات  -
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

�ضعة العبوة:               ماأخوذة من ا�ضم املبيد:   كمية املبيد:   

موافقة فنية رقم                ل�صنة         20  بتاريخ      /      /       20
ال�صهادة اجلمركية رقم /                             بتاريخ      /      /       20

وبناء على قانون الزراعة رقم 53 ل�ض���نة 1966 واملادة 44 من القرار  اإنه فى  يوم        املوافق  /    /    20  
الوزاري 974 ل�ضنة 2017، وعلى خطاب �ضركة:              بتاري���خ: /   /    20  وتاأ�ض���رية الأ�ض���تاذ 

الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ     /      /      20 عن ورود ر�ضالة مبيد:
تاريخ الإنتاج:     /     /     20              بكمية:                    

ت�سغيلة رقم:            فرتة ال�سمان:                        لوط رقم:                         
نوع املبيد: امل�ضجل حملياً برقم )      ( لون البطاقة ال�ضتدللية:  

حل�ضاب �ضركة: ا�ضترياد �ضركة:      
جتهيز �ضركة: من اإنتاج �ضركة:      
ا�ضم الباخرة: ميناء ال�ضحن:      

رقم بولي�ضة ال�ضحن:           رقم الفاتورة النهائية:          
ميناء الو�ضول:

ت�صكلت اللجنة من كل من ال�صادة:
-1
-2
 -3
-4
-5

وذلك لعمل اجلا�ضني الالزم وقامت اللجنة بفح�ص الر�ضالة ظاهريا من عدة جهات متفرقة وات�ضح الآتي:
عبوة ، �ضعة العبوة             ، نوع العبوة  الر�ضالة مو�ضوعة فى  عدد             

كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:                 عبوة  مو�ضوعة فى عدد:          
الوزن ال�ضافى :   وزن اإجمايل للعبوة:         

عدد العبوات    =          × = �ضعة العبوة          وبذلك يكون اإجمايل الر�ضالة      

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )32–ب(
حم�سر فح�س وجا�سني واأخذ عينة مبيد اآفات زراعية

 )لي�س لها اأختبار جودة عبوات(
من الر�سائل الواردة للمناطق احلرة اأو املواين
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

وبع���د اجلا�ض���ني والفح�ص قام���ت اللجنة باأخذ عينة ممثلة طبق���ا للقواعد املتبعة وبطريقة ع�ض���وائية ومت خلطها 
جيداً حتى اأ�ض���بحت متجان�ض���ة متاما وق�ض���مت وو�ض���عت داخل عدد خم�ص عينات جافة ونظيفة �ض���عة كل منها ل يزيد 
عن 750 جم/�ضم3 وبعد ل�ضق بطاقات البيانات على كل عبوة مو�ضحاً بها اإ�ضم املبيد والكمية وتاريخ اأخذ العينة و�ضعة 
العبوة وا�ضم ال�ضركة امل�ضتوردة ومكان اأخذ العينة ثم مت غلقها وت�ضميعها بال�ضمع الأحمر وختمها بخامت يقراأ ملندوب 
ق�ض���م الرقابة على املبيدات وخامت ، ويتم ت�ض���ليم عبوة ون�ض���خة من املح�ض���ر اإلى ق�ض���م بحوث حتليل املبيدات باملعمل 
املركزي للمبيدات لإجراء التحاليل الالزمة وعبوتني ون�ض���خة من املح�ض���ر اإلى �ض���احب ال�ضاأن اأو من ينوب عنه ويتم 
حفظ عبوتني بق�ض���م الرقابة على املبيدات. ويتم اإر�ض���ال ن�ض���خة من املح�ضر اإلى جلنة مبيدات الآفات الزراعية. ويتم 
اأخذ �ض���تة عبوات �ض���ليمة على حالتها وتو�ض���ع كل عبوة فى كي�ص بال�ضتيك ويتم غلقه وت�ضميعه كما �ضبق. ويتم ت�ضليم 
عبوت���ني اإلى ق�ض���م بحوث م�ضتح�ض���رات املبيدات باملعمل املرك���زي للمبيدات لإجراء اختبار ج���ودة العبوات ويتم حفظ 

عبوتني بق�ضم الرقابة، ويتم ت�ضلم �ضاحب ال�ضاأن اأو من ينوب عنه العبوتني الباقيتني.
وقد تعهد مندوب ال�ضركة بعدم الت�ضرف بالر�ضالة ال بعد ورود نتيجة التحليل واإبالغه ر�ضميا منا بذلك. 

وقد حترر منا هذا املح�صر بذلك.
اللجنـــــــة

مندوب املعمل املركزي للمبيدات مندوب    مندوب    مندوب  
الإ�ضم: الإ�ضم:    الإ�ضم:    الإ�ضم:  

التوقيع: التوقيع    التوقيع    التوقيع:  

اأ�ضل للجنة مبيدات الآفات الزراعية  -
اأ�ضل ل�ضاحب ال�ضاأن  -

اأ�ضل للمعمل املركزي للمبيدات  -
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

�ضعة العبوة:               ماأخوذة من ا�ضم املبيد:   كمية املبيد:   

موافقة فنية رقم                ل�صنة         20  بتاريخ      /      /       20
ال�صهادة اجلمركية رقم /                             بتاريخ      /      /       20

وبناء على قانون الزراعة رقم 53 ل�ض���نة 1966 واملادة 44 من القرار  اإنه فى  يوم        املوافق  /    /    20  
الوزاري 974 ل�ضنة 2017، وعلى خطاب �ضركة:              بتاري���خ: /   /    20  وتاأ�ض���رية الأ�ض���تاذ 

الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ     /      /      20 عن ورود ر�ضالة مبيد:
تاريخ الإنتاج:     /     /     20              بكمية:                    

ت�سغيلة رقم:            فرتة ال�سمان:                        لوط رقم:                         
نوع املبيد: امل�ضجل حملياً برقم )      ( لون البطاقة ال�ضتدللية:  

حل�ضاب �ضركة: ا�ضترياد �ضركة:      
جتهيز �ضركة: من اإنتاج �ضركة:      
ا�ضم الباخرة: ميناء ال�ضحن:      

رقم بولي�ضة ال�ضحن:           رقم الفاتورة النهائية:          
ميناء الو�ضول:

ت�صكلت اللجنة من كل من ال�صادة:
-1
-2
 -3
-4
-5

وذلك لعمل اجلا�ضني الالزم وقامت اللجنة بفح�ص الر�ضالة ظاهريا من عدة جهات متفرقة وات�ضح الآتي:
عبوة ، �ضعة العبوة             ، نوع العبوة  الر�ضالة مو�ضوعة فى  عدد             

كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:                 عبوة  مو�ضوعة فى عدد:          
الوزن ال�ضافى :   وزن اإجمايل للعبوة:         

عدد العبوات    =          × = �ضعة العبوة          وبذلك يكون اإجمايل الر�ضالة      

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )32-ج(
 حم�سر فح�س وجا�سني واأخذ عينة مبيد اآفات زراعية
)قبل اإعادة التعبئة ولي�س لها اختبار جودة عبوات(

من الر�سائل الواردة للمناطق احلرة اأو املواين
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

وبع���د اجلا�ض���ني والفح�ص قام���ت اللجنة باأخذ عينة ممثلة طبق���ا للقواعد املتبعة وبطريقة ع�ض���وائية ومت خلطها 
جيداً حتى اأ�ض���بحت متجان�ض���ة متاما وق�ض���مت وو�ض���عت داخل عدد خم�ص عينات جافة ونظيفة �ض���عة كل منها ل يزيد 
ع���ن750 جم/�ض���م3 وبع���د ل�ض���ق بطاق���ات البيانات على كل عبوة مو�ض���حاً بها اإ�ض���م املبي���د والكمية وتاري���خ اأخذ العينة 
و�ض���عة العبوة وا�ض���م ال�ضركة امل�ض���توردة ومكان اأخذ العينة ثم مت غلقها وت�ضميعها بال�ضمع الأحمر وختمها بخامت يقراأ 
احب ال�ض���اأن اأو من ينوب عنه، ويتم ت�ض���ليم عبوة ون�ض���خة من املح�ضر اإلى ق�ضم بحوث حتليل املبيدات باملعمل املركزي 
للمبيدات لإجراء التحاليل الالزمة وعبوتني ون�ض���خة من املح�ض���ر اإلى �ض���احب ال�ض���اأن اأو من ينوب عنه ويتم حفظ 

عبوتني بق�ضم الرقابة على املبيدات ويتم اإر�ضال ن�ضخة من املح�ضر اإلى جلنة مبيدات الآفات الزراعية. 
وقد تعهد مندوب ال�ضركة بعدم الت�ضرف بالر�ضالة اإل بعد ورود نتيجة التحليل واإبالغه ر�ضميا منا بذلك.

وقد حترر منا هذا املح�صر بذلك.
اللجنـــــــة

مندوب املعمل املركزي للمبيدات مندوب    مندوب    مندوب  
الإ�ضم: الإ�ضم:    الإ�ضم:    الإ�ضم:  

التوقيع: التوقيع    التوقيع    التوقيع:  

اأ�ضل للجنة مبيدات الآفات الزراعية  -
اأ�ضل ل�ضاحب ال�ضاأن  -

اأ�ضل للمعمل املركزي للمبيدات  -
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

�ضعة العبوة:               ماأخوذة من ا�ضم املبيد:   كمية املبيد:   

موافقة فنية رقم                ل�صنة         20  بتاريخ      /      /       20
ال�صهادة اجلمركية رقم /                             بتاريخ      /      /       20

وبناء على قانون الزراعة رقم 53 ل�ض���نة 1966 واملادة 44 من القرار  اإنه فى  يوم        املوافق  /    /    20  
الوزاري 974 ل�ضنة 2017، وعلى خطاب �ضركة:              بتاري���خ: /   /    20  وتاأ�ض���رية الأ�ض���تاذ 

الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ     /      /      20 عن ورود ر�ضالة مبيد:
تاريخ الإنتاج:     /     /     20              بكمية:                    

ت�سغيلة رقم:            فرتة ال�سمان:                        لوط رقم:                         
نوع املبيد: امل�ضجل حملياً برقم )      ( لون البطاقة ال�ضتدللية:  

حل�ضاب �ضركة: ا�ضترياد �ضركة:      
جتهيز �ضركة: من اإنتاج �ضركة:      
ا�ضم الباخرة: ميناء ال�ضحن:      

رقم بولي�ضة ال�ضحن:           رقم الفاتورة النهائية:          
ميناء الو�ضول:

ت�صكلت اللجنة من كل من ال�صادة:
-1
-2
 -3
-4
-5

وذلك لعمل اجلا�ضني الالزم وقامت اللجنة بفح�ص الر�ضالة ظاهريا من عدة جهات متفرقة وات�ضح الآتي:
عبوة ، �ضعة العبوة             ، نوع العبوة  الر�ضالة مو�ضوعة فى  عدد             

كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:                 عبوة  مو�ضوعة فى عدد:          
الوزن ال�ضافى :   وزن اإجمايل للعبوة:         

عدد العبوات    =          × = �ضعة العبوة          وبذلك يكون اإجمايل الر�ضالة      

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )32-د(
حم�سر فح�س وجا�سني واأخذ عينة مبيد اآفات زراعية 

)بعد اإعادة التعبئة ولها اختبار جودة عبوات(
من الر�سائل الواردة للمناطق احلرة اأو املواين
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

وبع���د اجلا�ض���ني والفح�ص قام���ت اللجنة باأخذ عينة ممثلة طبق���ا للقواعد املتبعة وبطريقة ع�ض���وائية ومت خلطها 
جيداً حتى اأ�ض���بحت متجان�ض���ة متاما وق�ض���مت وو�ض���عت داخل عدد خم�ص عينات جافة ونظيفة �ض���عة كل منها ل يزيد 
عن750 جم/�ضم3 وبعد ل�ضق بطاقات البيانات على كل عبوة مو�ضحاً بها اإ�ضم املبيد والكمية وتاريخ اأخذ العينة و�ضعة 
العبوة وا�ض���م ال�ض���ركة امل�ض���توردة ومكان اأخذ العينة مت غلقها وت�ض���ميعها بال�ض���مع الأحمر وختمها بخامت يقراأ ملندوب 
ق�ض���م الرقابة على املبيدات ول�ض���احب ال�ض���اأن، ويتم ت�ض���ليم عبوة ون�ضخة من املح�ض���ر اإلى ق�ضم بحوث حتليل املبيدات 
باملعمل املركزي للمبيدات لإجراء التحاليل الالزمة وعبوتني ون�ضخة من املح�ضر اإلى �ضاحب ال�ضاأن اأو من ينوب عنه 
ويتم حفظ عبوتني بق�ض���م الرقابة على املبيدات ويتم ار�ض���ال ن�ض���خة من املح�ض���ر اإلى جلنة مبيدات الآفات الزراعية. 
ومت اخذ �ض���تة عبوات �ض���ليمة على حالتها وو�ض���عت كل عبوة فى  كي�ص بال�ض���تيك ويتم غلقه وت�ض���ميعه كما �ضبق. ويتم 
ت�ض���ليم عبوتني اإلى ق�ض���م بحوث م�ضتح�ض���رات املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات لإجراء اختبار جودة العبوات ويتم 

حفظ عبوتني بق�ضم الرقابة،  ويتم ت�ضلم �ضاحب ال�ضاأن اأو من ينوب عنه العبوتني الباقيتني.
وقد تعهد مندوب ال�ضركة بعدم الت�ضرف بالر�ضالة اإل بعد ورود نتيجة التحليل واإبالغه ر�ضميا منا بذلك.

وقد حترر منا هذا املح�صر بذلك.
اللجنـــــــة

مندوب املعمل املركزي للمبيدات مندوب    مندوب    مندوب  
الإ�ضم: الإ�ضم:    الإ�ضم:    الإ�ضم:  

التوقيع: التوقيع    التوقيع    التوقيع:  

اأ�ضل للجنة مبيدات الآفات الزراعية  -
اأ�ضل ل�ضاحب ال�ضاأن  -

اأ�ضل للمعمل املركزي للمبيدات  -
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

�ضعة العبوة:               ماأخوذة من ا�ضم املبيد:   كمية املبيد:   

موافقة فنية رقم                ل�صنة         20  بتاريخ      /      /       20
ال�صهادة اجلمركية رقم /                             بتاريخ      /      /       20

وبناء على قانون الزراعة رقم 53 ل�ض���نة 1966 واملادة 44 من القرار  اإنه فى  يوم        املوافق  /    /    20  
الوزاري 974 ل�ضنة 2017، وعلى خطاب �ضركة:              بتاري���خ: /   /    20  وتاأ�ض���رية الأ�ض���تاذ 

الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ     /      /      20 عن ورود ر�ضالة مبيد:
تاريخ الإنتاج:     /     /     20              بكمية:                    

ت�سغيلة رقم:            فرتة ال�سمان:                        لوط رقم:                         
نوع املبيد: امل�ضجل حملياً برقم )      ( لون البطاقة ال�ضتدللية:  

حل�ضاب �ضركة: ا�ضترياد �ضركة:      
جتهيز �ضركة: من اإنتاج �ضركة:      
ا�ضم الباخرة: ميناء ال�ضحن:      

رقم بولي�ضة ال�ضحن:           رقم الفاتورة النهائية:          
ميناء الو�ضول:

ت�صكلت اللجنة من كل من ال�صادة:
-1
-2
 -3
-4
-5

وذلك لعمل اجلا�ضني الالزم وقامت اللجنة بفح�ص الر�ضالة ظاهريا من عدة جهات متفرقة وات�ضح الآتي:
عبوة ، �ضعة العبوة             ، نوع العبوة  الر�ضالة مو�ضوعة فى  عدد             

كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:                 عبوة  مو�ضوعة فى عدد:          
الوزن ال�ضافى :   وزن اإجمايل للعبوة:         

عدد العبوات    =          × = �ضعة العبوة          وبذلك يكون اإجمايل الر�ضالة      

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )32-هـ(
 حم�سر فح�س وجا�سني واأخذ عينة مبيد اآفات زراعية

 )لها اختبار جودة عبوات(
من امل�سنعة فى  م�سانع حملية
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

وبع���د اجلا�ض���ني والفح�ص قام���ت اللجنة باأخذ عينة ممثلة طبق���ا للقواعد املتبعة وبطريقة ع�ض���وائية ومت خلطها 
جيداً حتى اأ�ض���بحت متجان�ض���ة متاما وق�ض���مت وو�ض���عت داخل عدد خم�ص عينات جافة ونظيفة �ض���عة كل منها ل يزيد 
عن750 جم/�ضم3 وبعد ل�ضق بطاقات البيانات على كل عبوة مو�ضحاً بها اإ�ضم املبيد والكمية وتاريخ اأخذ العينة و�ضعة 
العبوة وا�ض���م ال�ض���ركة امل�ض���توردة ومكان اأخذ العينة مت غلقها وت�ض���ميعها بال�ض���مع الأحمر وختمها بخامت يقراأ ملندوب 
ق�ض���م الرقابة على املبيدات ول�ض���احب ال�ض���اأن، ويتم ت�ض���ليم عبوة ون�ضخة من املح�ض���ر اإلى ق�ضم بحوث حتليل املبيدات 
باملعمل املركزي للمبيدات لإجراء التحاليل الالزمة وعبوتني ون�ضخة من املح�ضر اإلى �ضاحب ال�ضاأن اأو من ينوب عنه 
ويتم حفظ عبوتني بق�ض���م الرقابة على املبيدات ويتم ار�ض���ال ن�ض���خة من املح�ض���ر اإلى جلنة مبيدات الآفات الزراعية. 
ومت اخذ �ض���تة عبوات �ض���ليمة على حالتها وو�ض���عت كل عبوة فى  كي�ص بال�ض���تيك ويتم غلقه وت�ض���ميعه كما �ضبق. ويتم 
ت�ض���ليم عبوتني اإلى ق�ض���م بحوث م�ضتح�ض���رات املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات لإجراء اختبار جودة العبوات ويتم 

حفظ عبوتني بق�ضم الرقابة،  ويتم ت�ضلم �ضاحب ال�ضاأن اأو من ينوب عنه العبوتني الباقيتني.
وقد تعهد مندوب ال�ضركة بعدم الت�ضرف بالر�ضالة اإل بعد ورود نتيجة التحليل واإبالغه ر�ضميا منا بذلك.

وقد حترر منا هذا املح�صر بذلك.
اللجنـــــــة

مندوب املعمل املركزي للمبيدات مندوب    مندوب    مندوب  
الإ�ضم: الإ�ضم:    الإ�ضم:    الإ�ضم:  

التوقيع: التوقيع    التوقيع    التوقيع:  

اأ�ضل للجنة مبيدات الآفات الزراعية  -
اأ�ضل ل�ضاحب ال�ضاأن  -

اأ�ضل للمعمل املركزي للمبيدات  -
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

�ضعة العبوة:               ماأخوذة من ا�ضم املبيد:   كمية املبيد:   

موافقة فنية رقم                ل�صنة         20  بتاريخ      /      /       20
ال�صهادة اجلمركية رقم /                             بتاريخ      /      /       20

وبناء على قانون الزراعة رقم 53 ل�ض���نة 1966 واملادة 44 من القرار  اإنه فى  يوم        املوافق  /    /    20  
الوزاري 974 ل�ضنة 2017، وعلى خطاب �ضركة:              بتاري���خ: /   /    20  وتاأ�ض���رية الأ�ض���تاذ 

الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ     /      /      20 عن ورود ر�ضالة مبيد:
تاريخ الإنتاج:     /     /     20              بكمية:                    

ت�سغيلة رقم:            فرتة ال�سمان:                        لوط رقم:                         
نوع املبيد: امل�ضجل حملياً برقم )      ( لون البطاقة ال�ضتدللية:  

حل�ضاب �ضركة: ا�ضترياد �ضركة:      
جتهيز �ضركة: من اإنتاج �ضركة:      
ا�ضم الباخرة: ميناء ال�ضحن:      

رقم بولي�ضة ال�ضحن:           رقم الفاتورة النهائية:          
ميناء الو�ضول:

ت�صكلت اللجنة من كل من ال�صادة:
-1
-2
 -3
-4
-5

وذلك لعمل اجلا�ضني الالزم وقامت اللجنة بفح�ص الر�ضالة ظاهريا من عدة جهات متفرقة وات�ضح الآتي:
عبوة ، �ضعة العبوة             ، نوع العبوة  الر�ضالة مو�ضوعة فى  عدد             

كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:                 عبوة  مو�ضوعة فى عدد:          
الوزن ال�ضافى :   وزن اإجمايل للعبوة:         

عدد العبوات    =          × = �ضعة العبوة          وبذلك يكون اإجمايل الر�ضالة      

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )32-و(
حم�سر فح�س وجا�سني واأخذ عينة مبيد اآفات زراعية

 )لها اختبار جودة عبوات(
ملد �سالحية مبيد
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

وبع���د اجلا�ض���ني والفح�ص قام���ت اللجنة باأخذ عينة ممثلة طبق���ا للقواعد املتبعة وبطريقة ع�ض���وائية ومت خلطها 
جيداً حتى اأ�ض���بحت متجان�ض���ة متاما وق�ض���مت وو�ض���عت داخل عدد خم�ص عينات جافة ونظيفة �ض���عة كل منها ل يزيد 
عن750 جم/�ضم3 وبعد ل�ضق بطاقات البيانات على كل عبوة مو�ضحاً بها اإ�ضم املبيد والكمية وتاريخ اأخذ العينة و�ضعة 
العبوة وا�ض���م ال�ض���ركة امل�ض���توردة ومكان اأخذ العينة مت غلقها وت�ض���ميعها بال�ض���مع الأحمر وختمها بخامت يقراأ ملندوب 
ق�ض���م الرقابة على املبيدات ول�ض���احب ال�ض���اأن، ويتم ت�ض���ليم عبوة ون�ضخة من املح�ض���ر اإلى ق�ضم بحوث حتليل املبيدات 
باملعمل املركزي للمبيدات لإجراء التحاليل الالزمة وعبوتني ون�ضخة من املح�ضر اإلى �ضاحب ال�ضاأن اأو من ينوب عنه 
ويتم حفظ عبوتني بق�ض���م الرقابة على املبيدات ويتم ار�ض���ال ن�ض���خة من املح�ض���ر اإلى جلنة مبيدات الآفات الزراعية. 
ومت اخذ �ض���تة عبوات �ض���ليمة على حالتها وو�ض���عت كل عبوة فى  كي�ص بال�ض���تيك ويتم غلقه وت�ض���ميعه كما �ضبق. ويتم 
ت�ض���ليم عبوتني اإلى ق�ض���م بحوث م�ضتح�ض���رات املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات لإجراء اختبار جودة العبوات ويتم 

حفظ عبوتني بق�ضم الرقابة،  ويتم ت�ضلم �ضاحب ال�ضاأن اأو من ينوب عنه العبوتني الباقيتني.
وقد تعهد مندوب ال�ضركة بعدم الت�ضرف بالر�ضالة اإل بعد ورود نتيجة التحليل واإبالغه ر�ضميا منا بذلك.

وقد حترر منا هذا املح�صر بذلك.
اللجنـــــــة

مندوب املعمل املركزي للمبيدات مندوب    مندوب    مندوب  
الإ�ضم: الإ�ضم:    الإ�ضم:    الإ�ضم:  

التوقيع: التوقيع    التوقيع    التوقيع:  

اأ�ضل للجنة مبيدات الآفات الزراعية  -
اأ�ضل ل�ضاحب ال�ضاأن  -

اأ�ضل للمعمل املركزي للمبيدات  -
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جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

�ضعة العبوة:               ماأخوذة من ا�ضم املبيد:   كمية املبيد:   

موافقة فنية رقم                ل�صنة         20  بتاريخ      /      /       20
ال�صهادة اجلمركية رقم /                             بتاريخ      /      /       20

وبناء على قانون الزراعة رقم 53 ل�ض���نة 1966 واملادة 44 من القرار  اإنه فى  يوم        املوافق  /    /    20  
الوزاري 974 ل�ضنة 2017، وعلى خطاب �ضركة:              بتاري���خ: /   /    20  وتاأ�ض���رية الأ�ض���تاذ 

الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ     /      /      20 عن ورود ر�ضالة مبيد:
تاريخ الإنتاج:     /     /     20              بكمية:                    

ت�سغيلة رقم:            فرتة ال�سمان:                        لوط رقم:                         
نوع املبيد: امل�ضجل حملياً برقم )      ( لون البطاقة ال�ضتدللية:  

حل�ضاب �ضركة: ا�ضترياد �ضركة:      
جتهيز �ضركة: من اإنتاج �ضركة:      
ا�ضم الباخرة: ميناء ال�ضحن:      

رقم بولي�ضة ال�ضحن:           رقم الفاتورة النهائية:          
ميناء الو�ضول:

ت�صكلت اللجنة من كل من ال�صادة:
-1
-2
 -3
-4
-5

وذلك لعمل اجلا�ضني الالزم وقامت اللجنة بفح�ص الر�ضالة ظاهريا من عدة جهات متفرقة وات�ضح الآتي:
عبوة ، �ضعة العبوة             ، نوع العبوة  الر�ضالة مو�ضوعة فى  عدد             

كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:                 عبوة  مو�ضوعة فى عدد:          
الوزن ال�ضافى :   وزن اإجمايل للعبوة:         

عدد العبوات    =          × = �ضعة العبوة          وبذلك يكون اإجمايل الر�ضالة      

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )32- ز(
 حم�سر فح�س وجا�سني واأخذ عينة مبيد اآفات زراعية

 )لي�س لها اختبار جودة عبوات(
ملد �سالحية مبيد
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وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

وبعد اجلا�ض���ني والفح�ص قامت اللجنة باأخذ عينة ممثلة طبقا للقواعد املتبعة وبطريقة ع�ض���وائية ومت خلطها 
جيداً حتى اأ�ضبحت متجان�ضة متاما وق�ضمت وو�ضعت داخل عدد خم�ص عينات جافة ونظيفة �ضعة كل منها ل يزيد 
عن750 جم/�ض���م3 وبعد ل�ض���ق بطاقات البيانات على كل عبوة مو�ض���حاً بها اإ�ض���م املبيد والكمية وتاريخ اأخذ العينة 
و�ض���عة العبوة وا�ض���م ال�ضركة امل�ض���توردة ومكان اأخذ العينة مت غلقها وت�ضميعها بال�ض���مع الأحمر وختمها بخامت يقراأ 
ملندوب ق�ض���م الرقابة على املبيدات وخامت �ض���احب ال�ض���اأن، ويتم ت�ض���ليم عبوة ون�ض���خة من املح�ض���ر اإلى ق�ضم بحوث 
حتلي���ل املبي���دات باملعم���ل املركزي للمبي���دات لإجراء التحاليل الالزمة وعبوتني ون�ض���خة من املح�ض���ر اإلى �ض���احب 
ال�ض���اأن اأو من ينوب عنه ويتم حفظ عبوتني بق�ض���م الرقابة على املبيدات ويتم ار�ض���ال ن�ض���خة من املح�ض���ر اإلى جلنة 

مبيدات الآفات الزراعية. 
وقد تعهد مندوب ال�ضركة بعدم الت�ضرف بالر�ضالة اإل بعد ورود نتيجة التحليل واإبالغه ر�ضميا منا بذلك.

وقد حترر منا هذا املح�صر بذلك.
اللجنـــــــة

مندوب املعمل املركزي للمبيدات مندوب    مندوب    مندوب  
الإ�ضم: الإ�ضم:    الإ�ضم:    الإ�ضم:  

التوقيع: التوقيع    التوقيع    التوقيع:  

اأ�ضل للجنة مبيدات الآفات الزراعية  -
اأ�ضل ل�ضاحب ال�ضاأن  -

اأ�ضل للمعمل املركزي للمبيدات  -
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الباب  ال�ساد�س
حتليل مبيدات الآفات الزراعية

اأول  :     اأغرا�س حتليل مبيدات الآفات الزراعية
ثانيًا:     حتليل العينات

ثالثًا:     �صور م�صتح�صرات املبيدات
رابعًا:    تقدير املادة الفعالة للمبيد

خام�صًا: بع�س اإختبارات اخلوا�س الطبيعية للمبيدات
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الباب ال�ساد�س

حتليل مبيدات الآفات الزراعية

اأول: اأغرا�س حتليل مبيدات الآفات الزراعية
1- حتليل بغر�س متديد فرتة ال�صالحية

طبقاً للمادة 41 من القرار الوزاري974 ل�ض���نة 2017 عند رغبة �ض���احب ال�ض���اأن فى  متديد فرتة �ض���الحية اأي   -
مبي���د مل���دة عام يتقدم بطلب اإلى اأمني جلنة مبيدات الآف���ات الزراعية اأو من ينوب عنه )منوذج33( ويحدد فيه 

طريقة اإثبات مد ال�سلحية )مل�سق على العبوات القدمية اأو اإعادة التعبئة فى  عبوات جديدة(
يت���م عر����ص الطل���ب عل���ى جلنة اإدارة اأعم���ال جلنة مبي���دات الآفات الزراعية وف���ى  حالة املوافقة ُير�ض���ل خطاب   -
اإل���ى املعم���ل املركزي للمبيدات ل�ض���حب عينات من ال�ض���حنة للتاأك���د من مدى مطابقتها للموا�ض���فات الطبيعية 
والكيميائية ون�ض���ب ال�ض���وائب الرئي�ض���ة- اإن وجدت- التي مت ت�ض���جيل املبيد عليها بعد �ض���داد التكاليف املقررة 

وير�ضل اأ�ضل من �ضهادات التحليل اإلى اللجنة ب�ضرف النظر عن نتيجة التحليل.
فى  حالة مطابقة املبيد للموا�ضفات تقوم جلنة مبيدات الآفات الزراعية مبد ال�ضالحية ملدة عام �ضواء بو�ضع   -
مل�سق على العبوات القدمية اأو اإعادة التعبئة فى  عبوات جديدة ح�سب طلب �ساحب ال�ساأن وذلك حتت اإ�سراف 

م�ضئول الرقابة باملعمل املركزي للمبيدات.
فى  حالة العبوات التي مت جتديد �ضالحيتها واإعادة تعبئتها يقوم املعمل املركزي للمبيدات بالتاأكد من جودة   -

العبوات اجلديدة ومطابقة حمتواها قبل ال�ضماح بتداولها.

2- حتليل بغر�س الت�صجيل اأو الإفراج من اجلمارك اأو ال�صماح بالتداول اأو التجريب.
طبقاً للمادة 42 من القرار الوزاري974 ل�ضنة 2017 تقوم جلنة مبيدات الآفات الزراعية بتكليف املعمل املركزي   -
للمبي���دات بتحلي���ل مبي���دات الآفات الزراعية بغر�ص الت�ض���جيل اأو الإفراج من اجلمارك اأو ال�ض���ماح بالتداول اأو 
التجريب اأو التاأكد من ال�ض���الحية بعد �ض���داد التكاليف املقررة، وفى  حالت الأ�ض���تباه تعفى العينات التي يتم 
حتليله���ا م���ن ه���ذه التكاليف كما تعفى من التكاليف اأي�ض���اً العينات التي يتم اإعادة حتليلها ب�ض���بب اأي خطاأ فى  

اإجراءات التحليل اأو ب�ضبب تلف العبوات املوجودة لدى املعمل.
يقدم طلب حتليل املبيد باإ�ضم مدير املعمل املركزي للمبيدات )منوذج34(.  -

يت���م التحلي���ل وفق���اً للط���رق القيا�ض���ية املعتمدة ل���دى جلنة مبي���دات الآفات الزراعي���ة وهى الطرق ال���واردة فى    -
CIPAC و  AOAC  وف���ى  حال���ة ع���دم توافرها فى  هذين امل�ض���درين يتم الإ�ض���تعانة بط���رق التحليل املدونة 

مبلف ت�ضجيل املبيد بعد موافقة اللجنة على هذه الطرق.
عند حتليل املوا�ض����فات الطبيعية والكيميائية ون�ض����ب ال�ض����وائب الرئي�ضة امل�ض����احبة للمبيد– اإن وجدت– 
يلت����زم املعم����ل املركزي للمبيدات باملوا�ض����فات والن�ض����ب الواردة م����ن منظمة الأغذي����ة والزراعة)FAO( ، وفى  
حالة عدم توافرها يتم الإ�ض����تعانة باملوا�ض����فات املدونة مبلف ت�ض����جيل املبيد اأو املقدم من ال�ضركة بعد موافقة 

اللجنة على هذه املوا�ضفات.



162

وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

جمهورية م�سر العربية
وزارة الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سى

جلنة مبيدات الآفات الزراعية 

* اإ�صم مقدم الطلب:
عنوان مقدم الطلب:

الإ�صم التجاري للمبيد:
الإ�صم ال�صائع:

الإ�صم الكيميائي:
�صورة امل�صتح�صر:

كمية املبيد:
عدد العبوات: �صعة العبوة:     

رقم وتاريخ الت�صجيل بوزارة الزراعة:
تاريخ ورقم الت�صغيلة اأو اللوط:

اإ�صم ال�صركة املنتجة:
اأ�صم ال�صركة املحلية:

تاريخ الإنتاج:
رقم �صهادة التحليل ال�صابقة وتاريخها:

اإ�صم اجلهة املعاد تعبئة املبيد فيها:
تاريخ اإنتهاء ال�صالحية:

رقم وتاريخ املوافقة الفنية لالإ�صترياد:

ال�سيد الأ�ستاذ الدكتور/ امني جلنة مبيدات الفات الزراعية

حتية طيبة وبعد،،    
الرج���اء موافق���ة اللجن���ة عل���ى اإج���راء التحالي���ل الالزم���ة للمبيد امل�ض���ار اإليه عاليه ف���ى  املعمل املرك���زي للمبيدات 
لتمدي���د �ض���الحيته ملدة عام وم�ض���تعد لأداء التكاليف املقررة للتحاليل واملل�ض���قات وجودة العب���وات واإعادة التعبئة فى  

عبوات جديدة وتقدمي اأى بيانات تطلب منى.

وتف�صلوا بقبول فائق الحرتام،،،
توقيع الطالب        

حتريرا فى :        /      /    
* اإذا كان �ضركة يبني نوعها واإ�ضم املمثل القانوين لها.

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )33( 
طلب اإجراء التحليل ملبيد اآفات زراعية

بغر�س متديد فرتة ال�سالحية
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* اإ�صم مقدم الطلب:
عنوان مقدم الطلب:

الإ�صم التجاري للمبيد:
الإ�صم ال�صائع:

الإ�صم الكيميائي:
�صورة امل�صتح�صر:

كمية املبيد:
�صعة العبوة:  

رقم وتاريخ الت�صجيل بوزارة الزراعة:
** الغر�س من طلب التحليل :

تاريخ الو�صول )فى حالة ال�صترياد(:
تاريخ ورقم الت�صغيلة اأو اللوط )فى حالة امل�صنع حمليا(:

اإ�صم ال�صركة املنتجة:
ميناء الو�صول:

ا�صم اجلهة امل�صنع فيها املبيد حمليا:
رقم الرتخي�س بت�صعيل امل�صنع املحلى:

ا�صم اجلهة املعاد تعبئة املبيد فيها:
تاريخ اإنتهاء ال�صالحية:

رقم وتاريخ املوافقة الفنية لالإ�صترياد:

ال�سيد الأ�ستاذ الدكتور/مدير املعمل املركزي للمبيدات
حتية طيبة وبعد،،    

الرجاء املوافقة على اإجراء التحاليل الالزمة للمبيد امل�ض���ار اإليه عاليه وم�ض���تعد لأداء التكاليف املقررة للتحاليل 
وتقدمي اأى بيانات تطلب منى.

وتف�صلوا بقبول فائق الحرتام،،،
اإ�صم وتوقيع الطالب        

حتريرا فى :        /      /    
* اإذا كان �ضركة يبني نوعها واإ�ضم املمثل القانوين لها.

** يذكر ما اإذا كان الطلب لالإفراج من اجلمارك اأو لل�ضماح بتداول الت�ضغيلة امل�ضنعة منه حمليا او التجريب اأو ت�ضجيل اخلام.

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )34( 
طلب اإجراء لتحليل ملبيد اآفات زراعية
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ثانيا: حتليل العينات
يت���م التحلي���ل عل���ى ثالث مكررات للعينة الواحدة وتدون نتائج هذه املكررات منفردة فى  �ض���هادة التحليل التي   -

يتم اإ�ضدارها من املعمل املركزي للمبيدات على اأن يكون املتو�ضط احل�ضابي هو املحدد لنتيجة التحليل.
ب�ض���رف النظ���ر ع���ن نتيج���ة التحليل يتم اإ�ض���دار �ض���هادة التحلي���ل من ثالث ن�ض���خ )من���وذج35( يحتفظ املعمل   -

املركزي للمبيدات باإحداها وتقدم الثانية للجنة مبيدات الآفات الزراعية وت�ضلم الثالثة ل�ضاحب ال�ضاأن.
وفى  حالة عدم اإمكانية اإجراء كل اأو بع�ص التحاليل باملعمل املركزي للمبيدات اأتاحت املادة رقم43 من القرار   -
الوزاري رقم 974 ل�ضنة2017  للجنة مبيدات الآفات الزراعية امكانية الأخذ ب�ضهادات حتليل �ضادرة من معامل 
مرجعية معتمدة وموثقة ببلد املن�ض���اأ على اأن تت�ض���من هذه ال�ض���هادات جميع البيانات اخلا�ض���ة بهذه ال�ض���حنة 
مثل اأ�سم ال�سركة املنتجة وتاريخ اإنتاج ال�سحنة وتاريخ اإنتهاء ال�سلحية ورقم اللوط اأو الت�سغيلة و�سعة العبوة 
املاأخ���وذة منه���ا العين���ة واأن يكون تاريخ التحليل متواف���ق مع تاريخ الإنتاج، ويقوم املعم���ل املركزي للمبيدات فى  
هذه احلالة وبناًء على تكليف اللجنة بعمل املعاينة واإر�ضال النتيجة اإلى اللجنة للبت فى  اأي اإجراءات مكمله.

فى  حالة حتقق املعمل املركزي للمبيدات من مطابقة العينة للموا�ضفات الفنية امل�ضجل عليها املبيد باإ�ضدار   -
�ض���هادة حتلي���ل باملطابقة ومبعاينة م�ض���توفاة فى  حالة ع���دم اإمكانية التحليل باملعمل وت�ض���در جلنة مبيدات 
الآفات الزراعية ترخي�ضاً بالإفراج اجلمركي عن ر�ضائل املبيدات امل�ضتوردة بتوقيع اأمني اللجنة اأو من ينوب 

عنه )مادة 44 من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017(
حددت املادة 45 من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017 اخلطوات التي يجب اإتباعها فى  حالة عدم مطابقة العينة   -

للموا�ضفات الفنية امل�ضجل عليها املبيد فى ما يلي:
بالنتيجة  اإخطاره  �ض���هر من خالل  التحليل خالل مدة ل تتجاوز  ال�ض���اأن بتظلم من نتيجة  يتقدم �ض���احب  	•

واإل اأعتربت نتيجة التحليل نهائية.
يلي: ما  معه  مرفقاً  للمبيدات  املركزي  املعمل  اإلى  التظلم  ال�ضاأن  �ضاحب  يقدم  	•

�ضورة طبق الأ�ضل من �ضهادة التحليل املبلغة اإليه. اأ- 
العينتان املحفوظتان لديه. ب- 

ج- الإي�ضال الدال على اأداء ر�ضم التظلم.
د- الإي�ضال الدال على �ضداد تكاليف اإعادة التحليل.

يتم اإعادة التحليل مبعرفة جلنة فنية من غري الذين اأ�ضرتكوا فى  التحليل الأول بح�ضور املتظلم اأو من ينوب   -
عنه بتفوي�ص ر�ضمي بعد اإخطاره باملوعد املحدد بخطاب مو�ضى عليه بعلم الو�ضول.

يتم اإعادة التحليل على اإحدى العينتني املحفوظتني لدى �ضاحب ال�ضاأن بعد مطابقتها للعينتني املحفوظتني   -
ل���دى املعم���ل املركزي للمبيدات ويحرر حم�ض���ر مطابقة )من���وذج35( وينتهي دور من���دوب الرقابة بعد حترير 

حم�ضر املطابقة.
تعترب نتيجة التحليل فى  احلالة الثانية نهائية اإل اإذا ثبت لدى جلنة مبيدات الآفات الزراعية وجود خمالفة   -
�ض���ريحة لأي من الإجراءات اخلا�ض���ة بتنفيذ مواد القرار الوزاري974 ل�ض���نة2017 مثل عدم ح�ض���ور املتظلم اأو 

من ينوب عنه اإعادة التحليل اأو قيام نف�ص اللجنة اأو اأحد اأفرادها التي قامت بالتحليل الأول اإعادة التحليل.
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املعمــل املركــزى للمبيــدات

منوذج رقم )35(
�صهادة حتليل مبيد اأفات زراعية

)قبل اأو بعد التعبئة اأو ل يوجد(
رقم املعمل -......  

Ministry of Agriculture & Land
Reclamation

Agricultural Research Center
Central Agric. Pesticides Laboratory

الرتكي������������������ز  %ا�ض��م امل���ادة الفعالة
املتو�ض��طمك���رر  3مك���رر  2مك���رر  1

نتيجــة التحليــل            :
املوا�صفات الكيميائية :

املوا�صفات الطبيعيــة :
اختبار جودة العبوات:

مطابق / غري مطابق
مطابق / غري مطابق

ا�صم الكيميائي:                                                                          التوقيع :
التوقيع طريقة التحليل :                           ا�صم م�صتخدم اجلهاز:                         

التوقيع : طريقة حتليل ال�صائبة:             ا�صم الكيميائى:                                          
ا�صم املراجع :                                              التوقيع :
ا�صم املراجع :                                              التوقيع :

حتريرا فى: ../../......                              رئي�س ق�صم بحوث حتليل املبيدات
- اأ�صل للجنة مبيدات الآفات الزراعية

- اأ�صل ل�صاحب ال�صاأن                                   
يعتمد - اأ�صل للمكتب الفني                              

مدير املعمل املركزي للمبيدات - �صورة لق�صم الرقابة                                                                   

ا�ضم املبيد:             تركيز املادة الفعالة:      %   �ضورة امل�ضتح�ضر التجاري:                  ال�ضم ال�ضائع : 
تاريخ ال�ضتالم:              رقم الت�ضجيل املحلى :                تاريخ الإنتاج:                       فرتة ال�ضمان:  

ا�ضم اآخذ العينة: املهند�ص / 
اجلهة الوارد منها العينة : 

من اإنتاج �ضركة:  
ال�ضركة املحلية وامل�ضتوردة :  

موافقة فنية رقم:   ............. ل�ضنة .............   بتاريخ : 
�ضهادة جمركية رقم:                                                   بتاريخ : 

الكمية :                           �سعة العبوة:                       رقم اللوط:                                ت�سغيلة رقم: 

Impurities
Concentration

Found %
FAO MAX %

1 2 3 Average
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ا�صم املبيد:                                           كمية املبيد:                             �صعة العبوة:
ماأخوذة من

موافقة فنية رقم ...........ل�صنة ..........  بتاريخ ......./......./..........
اإن���ه ف���ى  يوم................املواف���ق .../.../..... وبن���اء عل���ي امل���ادة 45 من الق���رار الوزاري رقم )974( ل�ض���نة 2017 

وتاأ�ضرية اأ.د./ مدير املعمل املركزي للمبيدات بناء على التظلم املقدم من ................ بت�ضكيل جلنة من:
................................ مندوب ق�ضم بحوث حتليل املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات،  -1
................................ مندوب ق�ضم الرقابة على املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات،  -2

................................ �ضاحب ال�ضاأن اأو من ينوب عنه.  -3
ملطابقة العينتني املحفوظتني لدى ق�ضم الرقابة على املبيدات باملعمل املركزي للمبيدات بالعينتني املحفوظتني لدى   -4

�ضاحب ال�ضاأن قبل اإجراء التحليل على اإحدى العينتني املحفوظتني لدى �ضاحب ال�ضاأن ووجدت اللجنة ما يلي:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

وبناء عليه ي�صمح باإعادة التحليل/ عدم اإعادة التحليل
وقد حترر منا هذا املح�ضر بذلك.  

اللجنـــــــة
�ساحب ال�ساأن اأو من ينوب عنه                     مندوب ق�سم بحوث حتليل املبيدات باملعمل                         مندوب ق�سم الرقابة على املبيدات باملعمل

ال�صم                                                              ال�صم                                                                                      ال�صم
التوقيع                   التوقيع                    التوقيع

اخلتم                   اخلتم                    اخلتم

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )36(
 حم�ســـر مطابقـــة
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طلــب يقدم اإلى اأمــني جلنة مبيدات الآفات للموافقة على اإ�صــدار  off  label ا�صــتنادا ملادة 25 من   .1
القرار الوزارى 974 ل�صنة 2017.

�صورة �صهادة بيانات من الهيئة العامة للرقابة على ال�صادرات والواردات   .2
�صورة �صهادة امل�صتخرج من ال�صجل التجاري من وزارة التجارة وال�صناعة   .3

�صورة من �صهادة البطاقة ال�صريبية.  .4
�صورة من حيازة الأر�س املعاملة  .5

�صورة من اآخر بوالي�س �صحن )العام املا�صي(  .6
�صورة من اأ�صماء املركبات املطلوبة )2 ن�صخة( طبقًا لبند 9  .7

عدد CD   2 بها ن�صخة من اأ�صماء املركبات مق�صمة اإلى )ح�صري ،فطرى،ح�صائ�س(. طبقًا لبند 9.  .8
جدول كما يلي:   .9

* معتمد من البلد امل�صدر اإليه املح�صول. اأو اأحد املواقع املعتمد من قبل الإحتاد الأوروبي
جدول جتميعي:   .10

جميع امل�صتندات ال�صابقة خمتومة ومعتمدة:   .11

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture & Land Reclamation

Agricultural Pesticide Committee (APC)

منوذج رقم )37(
  Off label     متطلبات اإ�سدار 

الأ�صم 
التجارى

املادة 
الفعالة

رقم 
الت�صجيل

الآفة 
توقيت اجلرعةامل�صتهدفة

التطبيق
اأ�صاليب 
التطبيق

عدد مرات 
التطبيق

فرتة 
ما قبل 
احل�صاد*

مالحظات

مالحظاتعدد املبيدات/ الآفةرقم الت�صجيلالآفةاملح�صول
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م�صل�صل
No.

الكود
Code

امل�صطلــح
Term

التعريــف
Definition

1CSكب�صولت معلقة
Capsule suspension

معلق ثابت من كب�صولت فى �صائل ت�صتخدم 
عادة بعد التخفيف باملاء

2DCمركز قابل لالإنت�صار
Dispersible concentrate

�صائل متجان�س ملادة �صلبة قابلة لالإنت�صار عند 
التخفيف باملاء

3DPم�صحوق تعفري
Dustable powderم�صحوق قابل للتعفري

4DSم�صحوق للمعاملة اجلافة للبذور
Powder for dry seed treatment

م�صحوق لالإ�صتخدام املبا�صر ب�صورة جافة مع 
البذور

5DTاأقرا�س للمعاملة املبا�صرة
Tablets for direct applicationم�صتح�صر فى �صورة اأقرا�س للمعاملة املبا�صرة

6ECمركز قابل لالإ�صتحالب
Emulsifiable concentrate

�صائل متجان�س ي�صتخدم كم�صتحلب عند 
التخفيف باملاء

7EGحبيبات قابلة لالإ�صتحالب
Emulsifiable concentrate

حبيبات قد حتتوى على مواد ل تذوب فى املاء 
ت�صتخدم فى  �صورة م�صتحلب زيت/ماء عند 

التخفيف باملاء

8EPم�صحوق قابل لالإ�صتحالب
Emulsifiable powder

م�صحوق جمهز يحتوى على مواد ل تذوب فى  
املاء ت�صاف كم�صتحلب زيت فى  املاء للمادة 

الفعالة تنت�صر فى  املاء فى  �صورة م�صتحلب

9ESم�صتحلب ملعاملة البذور
Emulsion for seed treatment

م�صتحلب ثابت ملعاملة البذور مبا�صرة اأو بعد 
التخفيف باملاء

10EWم�صتحلب زيت فى املاء
Emulsion, oil in water

�صائل غري متجان�س يحتوى على حملول املبيد 
فى  مذيب ع�صوي مكونًا كريات زيتية منت�صرة 

فى  الو�صط املائي

11FS
مركز اإن�صيابى ملعاملة البذور

Flowable concentrate for seed 
treatment

معلق ثابت ملعاملة البذور مبا�صرة اأو بعد 
التخفيف باملاء

12GRحبيبات
Granules

حبيبات �صلبه ان�صيابية ذات جمال حجمي 
حمدد لالإ�صتخدام املبا�صر

ثالثا: �سور م�ستح�سرات املبيدات
ت�ض���جل جلن���ة مبي���دات الآفات الزراعية م�ضتح�ض���رات وخامات املبيدات فى  �ض���ور عديدة وفيما يلي قائمة ل�ض���ور 
م�ضتح�ض���رات وخامات املبيدات املن�ض���ورة فى  دليل تطوير واإ�ض���تعمال موا�ض���فات منظمة  FAO   و  WHO للمبيدات 

ال�ضادرة فى  روما 2002 واملعدل عام 2010:
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م�صل�صل
No.

الكود
Code

امل�صطلــح
Term

التعريــف
Definition

13LSحملول ملعاملة البذور
Solution for seed treatment

�صائل رائق ملعاملة البذور مبا�صرة اأو بعد 
التخفيف باملاء )ال�صائل قد يحتوى على 

جمهزات غري ذائبة فى  املاء(

14MEم�صتحلب دقيق
Micro-emulsion

مركز �صائل رائق يحتوى على زيت وماء 
ي�صتخدم مبا�صرة اأو بعد التخفيف باملاء مكونًا 

م�صتحلبًا دقيقًا اأو م�صتحلبًا عاديًا

15ODمركز زيتي قابل لالإنت�صار
Oil dispersion

معلق ثابت للمادة الفعالة فى  �صائل غري 
ممتزج باملاء وقد يحتوى على مواد فعالة 

اأخرى وينت�صر عندما يخفف باملاء عند 
ال�صتخدام

16OLصائل زيتي قابل لالإمتزاج�
Oil miscible liquid

م�صتح�صر �صائل متجان�س ي�صتخدم بعد 
التخفيف فى  �صائل ع�صوي

17SC
معلق مركز

Suspension concentrate = 
(Flowable concentrate)

معلق ثابت من املادة الفعالة يخفف باملاء قبل 
ال�صتخدام

18SEمعلق م�صتحلب
Suspo-emulsion

�صائل غري متجان�س يحتوى على مادة فعالة 
منت�صرة فى  �صورة كريات �صلبة فى  الو�صط 

املائي

19SGحبيبات قابلة للذوبان فى  املاء
Water soluble granules

م�صتحلب فى  �صورة حبيبات تذوب فى  املاء 
مكونة حملول حقيقي

20SLمركز قابل للذوبان
Soluble concentrate

�صائل رائق اإلى متالألأً ي�صتخدم كمحلول 
حقيقي من املادة الفعالة بعد التخفيف باملاء

21SPم�صحوق قابل للذوبان فى  املاء
Water soluble powderم�صحوق قابل للذوبان فى  املاء عند الإ�صتخدام

22SS
م�صحوق قابل للذوبان فى  املاء ملعاملة البذور

Water soluble powder for seed 
treatment

م�صحوق يذاب فى  املاء قبل معاملة البذور

23STاأقرا�س قابلة للذوبان فى  املاء
Water soluble tablets

اأقرا�س قابلة للذوبان فى  املاء ت�صتخدم فى  
�صورة منفردة مكونة حملول مائي )املحلول قد 

يحتوى على جمهزات غري ذائبة فى  املاء(
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م�صل�صل
No.

الكود
Code

امل�صطلــح
Term

التعريــف
Definition

24ULحملول الر�س للحجم املتناهي فى  ال�صغر
Ultra-Low volume liquid

حملول متجان�س ي�صتخدم باآلت متخ�ص�صة فى  
الر�س متناهي ال�صغر

25WGحبيبات قابلة لالإنت�صار فى  املاء
Water dispersible granulesحبيبات تتفكك وتنت�صر عند خلطها باملاء

26WPم�صحوق قابل للبلل
Wettable powderم�صحوق ي�صتخدم كمعلق بعد انت�صاره فى  املاء

27WS
م�صحوق قابل لالإنت�صار فى  املاء ملعاملة البذور

Water dispersible powder for slurry seed 
treatment

م�صحوق ينت�صر برتكيزات عالية فى  املاء قبل 
ا�صتخدامه على البذور فى  �صكل عجينة

28WTاأقرا�س قابلة لالإنت�صار فى  املاء
Water dispersible tablets

م�صتح�صر فى  �صكل اأقرا�س ت�صتخدم فى  �صورة 
منفردة تنت�صر املادة الفعالة فى  املاء بعد حتللها

29ZC
م�صتح�صر خملوط من كب�صولت معلقة ومعلقات 

مركزة
A mixed formulation of CS & SC

معلق ثابت من كب�صولت معلقة ومعلقات مركزة 
ت�صتخدم بعد التخفيف باملاء

30ZE
م�صتح�صر خملوط من كب�صولت معلقة ومعلقات 

م�صتحلبة
A mixed formulation of CS & SE

�صائل غري متجان�س من كب�صولت للمادة الفعالة 
منت�صرة فى  �صورة كريات �صلبة فى  و�صط مائي 

وتخفف قبل الإ�صتخدام

31ZW
خملوط من كب�صولت معلقة وم�صتحلبات زيت فى  

املاء
A mixed formulation of CS & EW

�صائل غري متجان�س يتكون من املادة الفعالة 
منت�صرة فى  �صورة كب�صولت وكريات دقيقة 

فى  �صورة قابلة لالإ�صتحالب تخفف باملاء قبل 
الإ�صتخدام

رابعا: تقدير املادة الفعالة للمبيد
تق���در امل���ادة الفعال���ة بالط���رق املعتمدة ف���ى    CIPAC    اأو AOAC   وفى  حالة عدم تواجدها يوؤخذ بالطريقة الواردة فى  ملف 
م   ت�ضجيل املبيد املقدم اإلى جلنة مبيدات الآفات الزراعية ويعرب عن حمتوى املادة الفعالة جم/كجم اأو جم/لرت عند درجة حرارة°2±20

واحلدود امل�ضموح بها عند تقدير املادة الفعالة يعرب عنها اجلدول التايل:

حمتوى املادة الفعالة )جم/ كجم اأو جم/ لرت(
احلدود امل�صموح بهاعند 20 ± 2° م

- حتى 25
من  ......الخ(   ،EC، SL، SC مثل  املتجان�ضة  للم�ضتح�ضرات   %15  ±

حمتوى املادة الفعالة.
GR، WG( من حمتوى املادة الفعالة. مثل  املتجان�ضة  غري  للم�ضتح�ضرات   %25  ±

الفعالةاأكرث من 25 حتى 100 املادة  حمتوى  من   %10  ±

الفعالةاأكرث من 100 حتى 250 املادة  حمتوى  من   %6  ±

الفعالةاأكرث من 250 حتى 500 املادة  حمتوى  من   %5  ±

لرتاأكرث من 500 جم/  اأو  كجم  جم/   25  ±

ملحوظة: احلد الأق�صى يدخل �صمن النطاق
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خام�سا:بع�س اإختبارات اخلوا�س الطبيعية للمبيدات
Wettability 1-  القابلية للبلل

اإختبار يتم للتاأكد اأن امل�ضتح�ضرات ال�ضلبة املعدة لالإنت�ضار اأو الذوبان فى  املاء تبلل �ضريعاً عند مزجها باملاء 
فى  خزانات الر�ص.

مث���ل   امل���اء  ف���ى   الذوب���ان  اأو  لالإنت�ض���ار  املع���دة  ال�ض���لبة  امل�ضتح�ض���رات  عل���ى جمي���ع  الأختب���ار  ه���ذا  يطب���ق 
EG،SP،WG،WP، م�ض���تخدماً طريق���ة CIPAC رق���م MT53.3 وع���ادة يت���م بل���ل امل�ضتح�ض���ر خالل دقيقة 

واحده دون اللجوء اإلى التقليب.

Persistent Foam 2-  الرغاوي الثابتة
الغر�ص من هذا الأختبار احلد من تكوين الرغاوي عند ملء خزان الر�ص ويطبق على جميع امل�ضتح�ضرات 
املعدة للتخفيف باملاء قبل الإ�ضتخدام م�ضتخدماً طريقة ال��� CIPAC رقم MT47.2 وعادة ل يزيد حجم 

الرغاوي عن60�ضم3 بعد دقيقة واحدة.

اإختبارات النعومة )الغربلة(  -3
الغر�ص من هذا الأختبار احلد من م�ض����توى اجل�ض����يمات ذات الأحجام الغري مرغوب فيها اأو اجل�ض����يمات 

الغري قابلة للذوبان ولها اأحجام توؤدي اإلى اإن�ضداد ب�ضابري معدات الر�ص اأو الفالتر.

Wet sieve Test 1-  اإختبار النعومة )الغربلة( املبللة
 WP،SC،FS،OD،WG،CS،DC،SE،ST، WT،EG،EP يطبق هذا الإختبار على �ضور امل�ضتح�ضرات
م�ض����تخدماً طرق  CIPAC  اأرقام  MT59,3، MT167، MT182، MT185 ول يزيد احلد الأق�ض����ى 

املحتجز فى  غربال اإختبار مقا�ص 75µm عن 2% .

Dry Sievetest )2-   اإختبار النعومة اجلافة )الغربلة
يطبق هذا الإختبار على امل�ض���احيق واحلبيبات املعدة لالإ�ض���تخدام املبا�ض���ر م�ضتخدماً طرق CIPAC اأرقام 
القابل���ة  للتعف���ري)DP( وMT58 للحبيب���اتGR  وMT170 للحبيب���ات  القابل���ة  MT59,1 للم�ض���احيق 

.WG لالإنت�ضار فى  املاء

Dispersibility القابلية لالإنت�صار  -4
اإختبار الغر�ص منه �ضمان اأن امل�ضتح�ضر ينت�ضر ب�ضرعة و�ضهولة عند تخفيفه باملاء ويطبق هذا الإختبار 

.MT160، MT174 رقم CIPAC م�ضتخدماً طرق SC، CS، WG على

Suspensibility القابلية للتعلق  -5
الغر�ص من الإختبار التاأكد اأن مقداراً كافياً من املادة الفعالة منت�ضر ب�ضكل متجان�ص على هيئة معلق فى  
 MT15,1 :الآتية CIPAC  بطرق ،WP، SC، CS، WG ال�ض����ائل املع����د للر�ص ويطبق هذا الإختبار عل����ى
لل��� WP وMT161 ملركزات املعلقات املائية وMT168 وMT177 للم�ض����احيق القابلة لالإنت�ض����ار فى  املاء و
 MT15، MT161، للم�ضتح�ضرات التي تكون معلقات عند التخفيف باملاء وهى تعديل للطرق MT 184

MT168 وتعد طريقة MT184  اأف�ضل الطرق.
ويج����ب اأن يظ����ل %60 م����ن امل����ادة الفعال����ة معلق����ة ويج����ري الإختبار ع����ادًة بع����د التخزين على درج����ة حرارة 
2º±54م وفى  بع�ص احلالت يجرى قبل التخزين على درجة حرارة منخف�ضة وي�ضتخدم فيه املاء الع�ضر 
)م����اء CIPAC القيا�ض����يD( ويت����م الإختب����ار على درجة ح����رارة2º±30م ويجب اإجراء اإختب����ار التعلق عند 

الرتكيزات املو�ضى باإ�ضتخدامها العليا منها والدنيا.
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Emulsion stability and re-emulsification ثبات امل�صتحلب واإعادة الإ�صتحالب  -6
الغر�ص من الإختبار التاأكد من اأن مقداراً كافياً من املادة الفعالة منت�ض���ر ب�ض���كل منتظم على هيئة م�ض���تحلب 
   EW  وم�ض���تحلبات الزيوت فى  املاء EC  اأثناء الر�ص ويطبق هذا الإختبار على املركزات القابلة لالإ�ض���تحالب

وامل�ضتحلبات ال�ضغرى ME  واحلبيبات القابلة لالإ�ضتحالب EG وت�ضتخدم طرق  CIPAC الآتية:
MT36.1.1  -1  و  MT36.3  وي�ضتخدم تركيز 5% حجم/حجم.

MT36.2  -2   وي�ضتخدم تركيز    ≥ %1  حجم/حجم.
MT173  -3  طريقة حتليل لوين لقيا�ص ثبات امل�ضتحلبات املخففة.

MT183  -4  وفيه ي�ضتخدم جهاز اإختبار الإ�ضتحالب عن طريق التيار الكهربائي 
  CIPAC   2م ويخفف امل�ضتح�ضر مباءº±54 5-  يجري الإختبار قبل وبعد اإختبار التخزين على درجة حرارة

القيا�ضي  A  و  D  فى  درجة حرارة 2º ±  30 م  طبقاً للجدول التايل:

حدود الثبات    MT 36,3 ، MT 36,1الوقت بعد التخفى ف

0 hالإ�ضتحالب كامل

0.2 hاحلد الأق�ضى" للطبقة الكرمييه" ....... ملليلرت

2 hاحلد الأق�ضى " للطبقة الكرمييه" ....... ملليلرت
احلد الأق�ضى " للف�ضل الزيتي" ............ ملليلرت

24 hاإعادة الإ�ضتحالب

 MT36,1 مالحظة عند تطبيق طرق الإختبارات
اأو MT36,3 تكون الإختبارات التي جترى بعد 

24h مطلوبة فقط عندما تكون نتائج الإختبارات 
التي اأجريت بعد �ضاعتني م�ضكوك فيها.

احلد الأق�ضى " للطبقة الكرمييه" ....... ملليلرت
احلد الأق�ضى " للف�ضل الزيتي" ............ ملليلرت

حدود الثبات   MT173الوقت بعد التخفى ف

0 h% 100   �����يعرب عن الإ�ضتحالب الكامل ب

0.5 h%  ................... احلد الأدنى

4 h%  ................... احلد الأدنى

حدود الثبات   MT183الوقت بعد التخفى ف

2 min........ القراءة الق�ضوى للتيار الكهربي

7_32 min

قراءة التيار مماثلة للقراءة ال�ضابقة
) ل توجد زيادة كبري اأو اإنخفا�ص كبري اأو تذبذب(

مالحظة  عند تطبيق طريقة الإختبار MT183 تكون القراءة البتدائية 
للتيار > 1 فى  معظم احلالت
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Acidity and/or Alkalinity or pH range  7-  احلمو�صة و/اأو القلوية اأو مدى الأ�س الهيدروجيني
الغر�ص من هذا الإختبار تقليل اإحتمالت حتلل املادة الفعالة وتدهور اخلوا�ص الطبيعية للم�ضتح�ضر اأو 
تاآكل العبوات ويطبق هذا الإختبار على كافة املواد التي ميكن اأن توؤدي اإلى حدوث تفاعلت عك�سية ب�سبب 
زي����ادة احلمو�ض����ة اأو القلوي����ة وت�ض����تخدم ط����رق   CIPAC رقم    MT31   و  MT191  لتقدير احلمو�ض����ة 
 pH ����لتقدير درجة ال  MT75،3   والطريقة   Na OH و   H2SO4   اأو القلوي����ة ويع����رب عنه����ا ب جم/كج����م
للمحاليل املائية املخففة وغري املخففة ويعرب عنه كمدى له حد اأدنى وحد اأق�ضى مع ذكر درجة احلرارة 

عند اأخذ القيا�ضات.

Degree of dissolution and/or solution stability 8-  درجة الذوبان و/ اأو ثبات املحلول
الغر����ص م���ن ه���ذا الإختب���ار التاأك���د اأن امل�ضتح�ض���رات واملرك���زات القابلة للذوب���ان فى  املاء ت���ذوب تلقائياً 
وتعط���ي حمالي���ل حقيقية ثابتة خالية من الروا�ض���ب اأو العكارة عند تخفيفها باملاء ويطبق هذا الإختبار 
عل���ى كاف���ة امل�ضتح�ض���رات القابل���ة للذوب���ان فى  امل���اء مثل SG،SP،SL وي�ض���تخدم ط���رق    CIPAC  رقم   

 .MT179  و  MT41

Dissolution of water soluble bags اإذابة الأكيا�س القابلة للذوبان فى  املاء  -9
الغر�����ص م����ن ه����ذا الإختب����ار التاأكد من اأن امل�ضتح�ض����رات املعباأة ف����ى  اأكيا�ص قابلة للذوبان ف����ى  املاء تذوب 
بالكام����ل دون اأن ت����وؤدي اإل����ى �ض����د الفالتر اأو ب�ض����ابري الر�ص ويطبق ه����ذا الإختبار على كافة ال�ضتح�ض����رات 
املعب����اأة ف����ى  اأكيا�����ص قابل����ة للذوب����ان فى  املاء وت�ض����تخدم طريق����ة   CIPAC رقم   MT176  له����ذا الإختبار 

وميكن اإعتبار اأق�سى حد زمني للذوبان30 ثانية.

Storage stability 10- الثبات عند التخزين
 Stability at 0º C    م º 0  1-  الثبات عند

والغر�ص من هذا الإختبار التاأكد اأن خوا�ص امل�ضتح�ضرات ل تتاأثر �ضلباً بالتخزين اأثناء فرتات اإنخفا�ص 
درج���ات احل���رارة فى  ال�ض���تاء وحتديداً خوا�ص الإنت�ض���ار واجل�ض���يمات ويطبق على امل�ضتح�ض���رات ال�ض���ائلة 
وت�ض���تخدم طريقة   CIPAC  رقم   MT39,3  لهذا الغر�ص ويتم التخزين ملدة 7 اأيام عند درجة حرارة 
º 2 ± 0م  ويجب األ يزيد احلد الأق�ض���ى للمواد ال�ض���لبة وال�ض���ائلة املنف�ض���لة عن   ML 0,3  واأن يجتاز 

امل�ضتح�ضر املتطلبات اخلا�ضة بالإنت�ضار وثبات امل�ضتحلب اأو التعلق والنعومة)الغربلة( املبتلة.

Stability at elevated temperature 2-  الثبات عند درجات احلرارة املرتفعة
الغر����ص م���ن اإج���راء ه���ذا الإختبار التاأك���د اأن خوا�ص امل�ضتح�ض���رات ل تتاأثر �ض���لباً بالتخزي���ن عند درجات 
ح���رارة مرتفع���ة ولتقيي���م الثب���ات عند تخزي���ن امل�ضتح�ض���رات لفرتات طويلة ف���ى  درجات ح���رارة معتدلة 

وحتديداً فيما يتعلق مبحتوى املادة الفعالة واخلوا�ص الطبيعية ون�ضب ال�ضوائب املرتبطة.
ويطبق هذا الإختبار على كافة امل�ضتح�ضرات وت�ضتخدم طريقة   CIPAC  رقم   MT46,3   لهذا 
الإختب����ار ويج����ب األ يقل متو�ض����ط حمتوى املادة الفعالة عن%95 بع����د الإختبار على درجة حرارة  

2º ±  54  م  ملدة 14 يوم واأل تتاأثر ن�ضبة ال�ضوائب املرتبطة اأو اخلوا�ص الطبيعية.
ولتقلي���ل اخلط���اأ التجريب���ي يج���ب حتلي���ل العينات قبل وبعد التخزي���ن عند درج���ة  º 2 ±54  م   فى  وقت 

واحد،  
وميك���ن تعدي���ل الظ���روف التي يج���ري فيها الإختب���ار فى  حالة امل�ستح�س���رات غ���ري امللئمة والت���ي تتاأثر 
بدرجات احلرارة �ض���ديدة الأرتفاع اأو املعدة لالإ�ض���تخدام فى  ظروف حرارة اأقل مثل امل�ضتح�ض���رات املعباأة 

)AE( فى  اأكيا�ص قابلة للذوبان فى  املاء اأو الأيرو�ضولت
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واأتاحت FAO �صروط بديلة مثل:
التخزين ملدة 8 اأ�ضابيع عند درجة حرارة º 2 ± 40م.  -

التخزين ملدة 12 اأ�ضبوع عند درجة حرارة º 2 ± 35م.  -

التخزين ملدة 18 اأ�ضبوع عند درجة حرارة º 2 ± 30م.  -

نقل املبيدات
طبق���اً للم���ادة 46 م���ن الق���رار ال���وزاري 974 ل�ض���نة 2017 ُتنق���ل مبيدات الآف���ات الزراعي���ة فى  �ض���يارات مطابقة   -
للموا�ض���فات والإ�ض���رتاطات الفني���ة والبيئي���ة الالزم���ة لنق���ل امل���واد اخلط���رة املن�ض���و�ص عليه���ا ف���ى  الالئح���ة 
التنفيذية لقانون البيئة، مع وجود امل�ضتندات املعتمدة الدالة على ال�ضراء واجلهات املنقول منها واإليها، و�ضور 
�ضهادات حتليل املبيدات ال�ضادرة عن املعمل املركزي للمبيدات، ويجوز اإجراء التفتي�ص واأخذ عينات من املبيدات 

املنقولة مع التحفظ على هذه املبيدات فى  حالت الإ�ضتباه.
فى  حالة الإجتار غري امل�ض���روع فى  مبيدات الآفات الزراعية، اأو فى  حالة الإخالل بال�ض���وابط واملعايري التي   -
ُتقره���ا جلن���ة مبي���دات الآفات الزراعي���ة، اأو فى  حالة التالعب فى  امل�ض���تندات التي ت�ض���درها اللجنة اأو تقدمي 
م�ض���تندات اأو بيان���ات غ���ري �ض���حيحة، ُيجازى املخال���ف بالعقوبة التي تتنا�ض���ب مع حجم واآث���ار املخالفة ومدى 
تكرار حدوثها، مع عدم الإخالل باأية عقوبات اأ�ض���د ترد فى  القوانني املنظمة فى  هذا ال�ض���اأن، وهذه العقوبات 
تبداأ بلفت نظر املخالف اأو وقف التعامل مع ال�ض���ركة ملدة حتددها اللجنة اأو اإلغاء الإ�ض���دارات التي �ضدرت من 
اللجنة، وميكن ال�س���تعانة بالعقوبات الواردة مبواد قانون البيئة رقم4 ل�ض���نة 1996 حلني تعديل العقوبات فى  

قانون الزراعة رقم53 ل�ضنة 1966.

ن�صر معلومات عن املبيدات
ل ُي�ض���مح ل�ض���احب ال�ض���اأن اأو اأي جهة اأخرى ن�ض���ر اأي معلومات عن مبيدات الآفات الزراعية فى  �ض���ورة اإعالن   -
اأو مل�ض���ق اأو مطوية اأو ن�ض���رة دعائية اأو اإر�ض���ادية اأو اأي و�ض���يلة اإعالنية اأخرى اإل بعد اعتمادها من اأمني جلنة 
مبي���دات الآف���ات الزراعي���ة اأو م���ن ين���وب عن���ه، وعل���ى اجله���ات التي تق���وم بالن�ض���ر التحقق م���ن اإعتم���اد اللجنة 
للمعلوم���ات امل���راد ن�ض���رها، وُيعاق���ب كل م���ن يخالف اأحكام ه���ذه املادة بالعقوبات التي تتنا�ض���ب م���ع حجم واآثار 
املخالفة ومدى تكرار حدوثها، مع عدم الإخالل باأية عقوبات اأ�ض���د ترد فى  القوانني املنظمة  فى  هذا ال�ض���اأن 

)املادة 49 من القرار الوزاري رقم974 ل�ضنة2017(.
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ال�ضمية طبقاً 
WHO �لل

1594EC	%	25	اباتشىApache	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU
1899EC	%	1٫8	ابازينAbazeen	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1093EC	%	1٫8	ابا لونAbalone	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
976EC	%	1٫8	ابامكسAbamax	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1345EC	%	1٫8	ابانتنيAbantin	1.8%	EC	Abamectin	الأكارو�ضاتMod	II
2332ME	%	5ابانتني سوبرAbantin	super	5%MEAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1811SC	%	5	ابروشAbroch	5%	SC	Fenpyroximate	الأكارو�ضاتLow	III	
538SC	%	25	ابلوودApplaud	25%	SCBuprofezin	احل�ضراتU

2406SC	%	36	ابهولدUphold	36%	SCMethoxyfenozide		-	
Spinetoram	احل�ضراتU

1602WP	%	70	ابوكاليبسApocalypse	70%WPThiophanate-methyl	الفطرياتU
III	Lowالأكارو�ضات	25%gelThymol	Apiguardابيجارد	25	%	جيل874
2129WG	%	75	اتازانAtazan	75%	WGNicosulfuron	احل�ضائ�صU
Uاحل�ضرات	protein	SLHydrolyzed	40%	Attractantاتراكتنت	40	%	SLح(13)

2636SG	%	80	اتراكشنAttraction	80%	SG
Glyphosate	

ammonium		-	MCPA	-	
Sodium	

II	Modاحل�ضائ�ص

2418EC	%	1.8	اترامكتنيAtramectin	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
2564WP	%	80	اتريوAtrio	80%	WPTebuconazole	الفطرياتLow	III
603%	WP	80سلفر	اتش-H-	Sulphur	80%	WPSulfur	الفطرياتLow	III
1002SP	%	90	اجرنيتAgrinate	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
732EC%	40	اجروثويتAgrothoate	40%	ECDimethoate	احل�ضراتMod	II
1662EC	%	10	اجروزولAgrozole	10%	ECPenconazole	الفطرياتU

1747EC	%	94٫1اجروسيلون ان اى
Agrocelhone	NE	94.1%	

EC
1.3-dichloropropene		-	

Chloropicrin	ح�ضرى ونيماتودىMod	II

984EC	%	1٫8اجرومكتنيAgromectin	1.8%ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1175EC	%	1٫8	اجروميكAgromec	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II

1820SC	%	18٫56	اجرى فليكسAgri	Flex	18.56%	SCAbamectin		-	
Thiamethoxam	احل�ضراتMod	II

1364WG	%	50	اجريAgree	50%	WGBacillus	thuringiensis	احل�ضراتU
2121SL	%	48	اجريساتAgrisate	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
1593EC	%	5	اجريستارAgristar	5%	ECLambda-Cyhalothrin	احل�ضراتMod	II
1691SC	%	8٫4	اجرمييك جولدAgrimec	Gold	8.4%	SCAbamectin	احل�ضراتMod	II
1748SC	%	20اجنرIgnar	20%	SCAbamectin		-	

Spirodiclofen	الأكارو�ضاتHigh	Ib
580WP	%	6٫5	اجيرينAgerine	6.5%	WPBacillus	thuringiensis	احل�ضراتU
2141EC	%	10	ادمافنيAdmafin	10%	ECPyriproxyfen	احل�ضراتU
1511		EW	%	10	ادميرالAdmiral	10%	EW		Pyriproxyfen	احل�ضراتU
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1842WG	%	69	اديسAddis	69%	WGMancozeb		-	
Dimethomorph	الفطرياتU

1012SL	%	72٫2	اراكيورAracur	72.2%	SLPropamocarb	
hydrochloride	الفطرياتU

1632EC	%	3٫6	اركومنيArcomin	3.6%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1681WG	%	75	ارماداArmada	75%	WGMetribuzin	احل�ضائ�صMod	II
1286EC	%	1٫8	اروArrow	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1877WP		80%		80	ارومArom	80				80%	WPMancozeb	الفطرياتU
1040WP	%	72اروميل ام زدAromil	MZ	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
1041WP	%	50	اروميل بلصAromil	plus	50%	WPCopper	oxychloride		-	

Metalaxyl	الفطرياتMod	II
2555EC	%	12	اريجانErijan	12%	ECPretilachlor	احل�ضائ�صU
1792SC	%	25	ازوستارAzostar	25%	SCAzoxystrobin	الفطرياتU
2468SC	%	28ازوميكس بلصAzomex	Plus	28%	SCAzoxystrobin		-	

Cyproconazole	الفطرياتMod	II
2472SP	%	20	اس النصرAce	El-Nasr	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
1674EC	%	25	اسبتSpit	25%	ECTriadimenol	الفطرياتLow	III	
1874SC	%	25	استروAstro	25%	SCAzoxystrobin	الفطرياتU
1533EC	%	33	استوجنStong	33%	ECpendimethalin	احل�ضائ�صLow	III	
1781SC	%	25	اسكودوEscudo	25%	SCAzoxystrobin	الفطرياتU
2047SC	%	24	اسكودو جولدEscudo	Gold	24%	SCAzoxystrobin		-	

Tebuconazole	الفطرياتU
1878SP	%	20	اسيتاAceta	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
2412SP	%	20%	اسيتا اكسAceta	X	20%	SPAcetamipridاحل�ضراتMod	II

2088EC	%	4٫6اسيتاثرين النصر
Acetathrin	Alnasr	

4.6%EC
Acetamiprid		-	

Lambda-Cyhalothrin	احل�ضراتMod	II

1484SP	%	20	اسيتاجروAcetagro	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
1311SP	%	20	اسيتامورAcetamore	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
1571WP	%	85	اسيكوبAcicop	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	
2554SC	%	8٫4	اسيميك سوبرAcimic	Super	8.4%	SCAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1977SC	%	24	اسينابيرAcinapyr	24%	SCChlorfenapyr	الأكارو�ضاتMod	II
957EC	%	0٫15	اشوكAchook	0.15%	ECAzadirachtin	الفطرياتU

1472OD	%	1٫2	اطالنتسAtlantis	1.2%	OD
Iodosulfuron-

methyl-sodium		-	
Mesosulfuron-methyl-

sodium	
Uاحل�ضائ�ص

1569EC	%	25	اطلسAtlas	25%	ECDifenoconazole	الفطرياتMod	II
1736WG	%	40	افالنشAvalanche	40%	WGTralkoxydim	احل�ضائ�صLow	III	
1253EC	%	15	افانتAvaunt	15%	ECIndoxacarb	احل�ضراتMod	II
1751SC	%	15	افانتوكاربAvantocarb	15%	SCIndoxacarb	احل�ضراتMod	II
1780SP	%	20	افدال افيتريدEfdal	Afitrid	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
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1516WP	%	87	افدال باكيروكسEfdal	Bakirox	87%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
1471WP	%	80	افدال سلفرEfdal	sulfur	80%	WPSulfur	الفطرياتLow	III	

1756%80WP	45افدال ماكو ام
Efdal	Maco	M-45			80%	

WPMancozeb	الفطرياتU

1532EC%	1٫8	افدال مكتنيEfdal	mectin	1.8%ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1298WG%	70	افرستEverest	70%	WGFlucarbazone-sodium	احل�ضائ�صU
1765EC%	5	افكت باورEffect	power	5%	ECLambda-Cyhalothrin	احل�ضراتMod	II
2093WG	30%	افوستAphost	30%	WGIndoxacarb	احل�ضراتMod	II
537DG	%	50افوكسAphox	50%	DGPirimicarb	احل�ضراتMod	II
2333SL	%	2	افويدAvoid	2%	SLBispyribac	-	sodium	احل�ضائ�صU
1109SG	%	5	افيرمAffirm	5%	SGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
555SP	%	50	افيسكت اسEvisect	S	50%	SPthiocyclam	hydrogen	

oxalate	احل�ضراتMod	II
1991WG	%	70	افينيوAvenue	70%	WGImidacloprid	احل�ضراتMod	II
1788SC	%	5	اكاروتسAcarots	5%	SCFenpyroximate	الأكارو�ضاتLow	III	
2100EC	%	15	اكاروننيAcaronien	15%	ECPyridaben	الأكارو�ضاتLow	III	
2017EC	%	5	اكارى زدAcari	Z	5%	ECFenpyroximate	الأكارو�ضاتLow	III	
1838SC	%	50	اكارى ستوبAcaristop	50%	SCClofentezine	الأكارو�ضاتLow	III	
675D		%	98		اكتابريتIctaprite	98%	DSulfur	الفطرياتLow	III	
665EC	%	57	اكتاثيونIctathion	57%	ECMalathion	احل�ضراتLow	III	
1003WG	%	25	اكتاراActara	25%	WGThiamethoxam	احل�ضراتU
1144EC	%	48	اكتافوسIctafos	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
1610WP	%	70	اكتاميلActamyl	70%	WPThiophanate-methyl	الفطرياتU
1172EC	%	2٫5	اكتونIcton	2.5%	ECLambda-Cyhalothrin	احل�ضراتLow	III	
2118SC	%	6	اكتيفActive	6%	SCNicosulfuron	احل�ضائ�صU
130EC	%	50	اكتيليكActellic	50%	ECPirimiphos	methyl	احل�ضراتLow	III	
1161WP	%	75	اكتيمIcteem	75%	WPTricyclazole	الفطرياتMod	II
1363SC	%	48	اكراميتAcramite	48%	SCBifenazate	الأكارو�ضاتU
2632SC	%	24	اكركسAcrex	24%	SCChlorfenapyr	الأكارو�ضاتMod	II
1713WG%	69اكروبات مانكوزيبAcrobate	MZ	69%WGMancozeb		-	

Dimethomorph	الفطرياتU

504WP	%	69اكروبات مانكوزيب
Acrobate	Mancozeb	

69%	WP
Mancozeb		-	
Dimethomorph	الفطرياتU

546WP	%	73٫2اكروبات نحاس
Acrobat	copper	73.2%	

WP
Copper	oxychloride		-	

Dimethomorph	الفطرياتMod	II

	-		WGMancozeb	69%	Ultra	Acrobestاكروبست الترا	69	%	WGتصدير8
Dimethomorph	الفطرياتU

2429WG%	46اكروبست بلسAcrobest	Plus	46%WGCopper	oxychloride		-	
Dimethomorph	الفطرياتLow	III	
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1564WP	%	69	اكروزيلAcrozell	69%	WPMancozeb		-	
Dimethomorph	الفطرياتU

1635EC	%	1٫8	اكروماكسAkromax	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
2055WP	%	69	اكرومانAcroman	96%	WPMancozeb		-	

Dimethomorph	الفطرياتU
2624SC	%	24	ْاكس مايتX-Mite	24%	SCChlorfenapyr	الأكارو�ضاتMod	II
2548SP	%	20	اكسبالنExplan	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
2262EC	%	1٫9	اكسبوسExboss	1.9%	ECEmamectin	benzoate	احل�ضراتLow	III	
1375		SC	%	25	اكستراExtra	25%	SC		Azoxystrobin	الفطرياتU
1703GR	%	10	اكسترا كابExtra	cap	10%	GREthoprophos	احل�ضراتMod	II
2476SC	%	50اكسكالرExclar	50%	SCClofentezine	الأكارو�ضاتU
1426		EC	%	1.9	اكسلنتExcellent	1.9%	EC	Emamectin	benzoate	احل�ضراتLow	III	
1239EC	%	5	اكسونAxon	5%	ECLambda-Cyhalothrin	احل�ضراتMod	II
1257EC	%	4.5	اكسيالAxial	4.5%	ECPinoxaden	احل�ضائ�صU
2504EC	%	5	اكسيالAxial	5%	ECPinoxaden	احل�ضائ�صU
1287WP	%	15	اكشنAction	15%	WPClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صU
1978SC	%	35اكوابرميوAquaprimo	35%	SCImidacloprid	احل�ضراتMod	II
698WG	%	52.5	اكواجن بروEquation	Pro	52.5%WGCymoxanil		-	

Famoxadone	الفطرياتLow	III	
1431		SC	%	50	اكوبىAkoby	50%	SC	Kresoxim-methyl	الفطرياتU
1406EC	%	24	اكوبيك سوبرAkopic	Super	24%	ECClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صU
1452WG	%	85	اكوتوبAkotop	85%	WGThiophanate-methyl	الفطرياتU
980WG		%	80	اكودالAcoidal	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	
1224SL	%	36	اكوساتAkosate	36%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
1574EC	%	32.75	اكوسينيلAkocynil	32.75%	ECBromoxynil	octanoate	احل�ضائ�صMod	II
955	EC	%	1.8	اكوميكAakomec	1.8%	EC	Abamectin	الأكارو�ضاتHigh	Ib
1067SP	%	90	اكوميلAakomyl		90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
1394EC	%	10	اكيوEquo	10%	ECNovaluron	احل�ضراتU
2255EW	%	7.5	االرمAlarm	7.5%	EWFenoxaprop-p-ethyl	احل�ضائ�صU

البوليوم	80	%	مايونيز176
Alboleum	80%	
mayonaiseMineral	oil	احل�ضراتU

2260EC	%	10	الترازولAltrazole	10%	ECPenconazole	الفطرياتU
1794WP	%	15	الدوAldo	15%	WPClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صLow	III	
1219SC	%	48	السيستنيAlsystin	48%	SCTriflumuron	احل�ضراتU
1634EC	%	10	الفا زدAlphazed	10%	ECAlpha-Cypermethrin	احل�ضراتMod	II
2135AS	%	48	الفاجرانAlfagran	48%	ASBentazone	احل�ضائ�صLow	III	
2561WG	%	70	الفادورAlphador	70%	WGImidacloprid	احل�ضراتMod	II
1042EC	%	10	الفاسيبرAlphacyper	10%	ECAlpha-Cypermethrin	احل�ضراتMod	II
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1454WG	%	80	الفاكابتانAlpha	captan	80%WGCaptan	الفطرياتU
2549SL	%	20	الفانتAlfanet	20%	SLMethomyl	احل�ضراتMod	II
1829SC	%	24	الفيردىAlverde	24%	SCMetaflumizone	احل�ضراتU
2577WP	%	70	الكوAlco	70%	WPPropineb		الفطرياتU
1264Tablets	56%	الوفوسAluphos	56%	TabletsAluminium	Phosphide	احل�ضراتHigh	Ib

1818SL	%	47٫6	اليجورىAllegory	47.6%	SL
Glyphosate	

Isopropylammonium		
-	MCPA-

isopropylammonium	
	III	Lowاحل�ضائ�ص

2149FS	%	10	اليفنEleven	10%	FSFludioxonil		-	
Tebuconazole	الفطرياتU

2014WG	%	75	اليكتسElectis	75%	WGMancozeb		-	
Zoxamide	الفطرياتU

1524EC	%	2	اليكتورElector	2%	ECEmamectin	benzoate	احل�ضراتLow	III	
2585SC	%	30	اليميناتEliminate	30%	SCAzoxystrobin		-	

Difenoconazole	الفطرياتLow	III	
45WP	%	80	الييتAliette	80%	WPFosetyl-Aluminium	الفطرياتU
Uاحل�ضرات	protein	SLHydrolyzed	36%	Amadeneامادين	36	%	SLح(2)
1947SG	%	5٫7	امازونAmazon	5.7%	SGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II

1728SC	%	52٫48	امالني فلو
Amaline	Flow	52.48%	

SC
Tribasic	copper	sulfat		

-	Zoxamide	الفطرياتLow	III	

1323WP	%	80	امبراطور سلفر
Empratour	sulfur	80%	

WPSulfur	الفطرياتLow	III	

1301EC	%	0٫5	امبريورEmperor	0.5%	ECEmamectin	benzoate	احل�ضراتU
2525WP	%	75	اميبونAmibon	75%	WPHalosulfuron-methyl	احل�ضائ�صU
2500ES	%	60	اميدافارمImidapharm	60%	ESImidacloprid	احل�ضراتMod	II
1434WG	%	70	اميدامكسImidamex	70%	WGImidacloprid	احل�ضراتMod	II
1465WP	%	50	اميدانImidan	50%	WPPhosmet	احل�ضراتMod	II
1958SC	%	18اميرالد ان ار جىEmerald	NRG	18%	SCAzoxystrobin		-	

Tetraconazole	الفطرياتU
1027SC	%	25	اميستارAmistar	25%	SCAzoxystrobin	الفطرياتU
2090SC	%	28	اميستار اكستراAmistar	Xtra	28%	SCAzoxystrobin		-	

Cyproconazole	الفطرياتMod	II

اميستار توب325-32٫5	%	1192
SC

Amistar	Top	325-	
32.5%SC

Azoxystrobin		-	
Difenoconazole	الفطرياتLow	III	

1710SC	%	25اميستوAmisto	25%	ScAzoxystrobin	الفطرياتU
245	EC	%	48	اميكسAmex	48%	ECButralin	احل�ضائ�صU
744WP	%	80	انادولAnadol	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
2039SC	%	69	اناكوب لInacop	L	69%	SCCopper	oxychlorideالفطرياتLow	III
1205WG	%	75	انبولInpul	75%	WGHalosulfuron-methylاحل�ضائ�صU
2220EC	%	25	انتالياAntalia	10%	ECDifenoconazole	الفطرياتU
49WP		%	70	انتراكولAntracol	70%	WPPropineb		الفطرياتU
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1738WG	%	70	انتراكولAntracol	70%	WGPropineb		الفطرياتU
2369WP	%	40	مايت	انتى-Anti-Mite	40%	WPPyridaben	الأكارو�ضاتLow	III	
2283EC	%	10	انتيفالىAntiflay	10%	ECPyriproxyfen	احل�ضراتU
2218EC	%	10	انتيلوبAntilope	10%	ECClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صU
1536SC	%	24٫7	اجنيوEngeo	24.7%SCLambda-Cyhalothrin		-	

Thiamethoxam	احل�ضراتMod	II
2058EW	%	5	اندارIndar	5%	EWFenbuconazole	الفطرياتU
2011WG	%	5٫7	اندروسAndraws	5.7%	WGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
2442EC	%	1٫9	اندروس الAndraws	L	1.9%	ECEmamectin	benzoate	احل�ضراتLow	III	
1035WP	%	77	اندكسIndex	77%	WPCopper	hydroxide	الفطرياتLow	III	
2480WG	%	30	اندوبرميIndoprem	30%	WGIndoxacarb	احل�ضراتMod	II
1525WP	%	80	45	-	اندوفيل امIndofil	M-45	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
1250WG	80%	انسفInsuf	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	
1150SC	%	24	انفيدورEnvidor	24%	SCSpirodiclofen	الأكارو�ضاتU

1262SC	%	68٫75	انفينيتوInfinito	68.75%	SC
Propamocarb	
hydrochloride		-	
Fluopicolide	

Uالفطريات

2440EC	%	5	انفينيتىInfinity	5%	ECEtofenprox	احل�ضراتU
1948EC	%	5٫7	اوبالOpal	5.7%	ECEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
2382WG	%	50	اوريزونOrizon	50%	WGPymetrozine	احل�ضراتU
2133SC	%	40	اورينتالOriental	40%	SCBispyribac	-	sodium	احل�ضائ�صU
1091SG	%	20	اوشنيOshin	20%	SGDinotefuran	احل�ضراتU
1755WP	%	25	اوفرلودOverload	25%	WPBuprofezin	الأكارو�ضاتU
2117SL	%	24	اوكزانيمOxanem	24%	SLOxamyl	النيماتوداHigh	Ib
2355SL	%	24	اوكساميتودOxamytod	24%	SLOxamyl	النيماتوداHigh	Ib

1927SL	%	24	اوكسنيم النصر
Oxineem	El-Nasr	24%	

SLOxamyl	النيماتوداHigh	Ia	

1138WP	%	85	اوكسىOxy	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	
1146WP	%	47٫89	اوكسى بلسOxyplus	47.89%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	
1840EC	%	24	اوكسيفنOxyfen	24%	ECOxyfluorfen	احل�ضائ�صU
2244EC	%	23٫5	اول جونAwal	Gown	23.5%	ECOxyfluorfen	احل�ضائ�صU
2001SC	%	15	اوالكسOlax	15%	SCIndoxacarb	احل�ضراتMod	II
1473EC	%	33	اوميجاOmega	33%	ECpendimethalin	احل�ضائ�صLow	III	
1957EC	%	5	اونرOwner	5%	ECLufenuron	احل�ضراتU
2206WP	%	70	اونستOnest	70%	WPThiophanate-methyl	الفطرياتU
1399DF	%	75	اونو ستارOwnostar	75%	DFTribenuron-methyl	احل�ضائ�صU
2186EC	%	25	اونيلOnil	25%	ECTriadimenol	الفطرياتLow	III	
2458EC	%	3٫2	اويكوسOikos	3.2%	ECAzadirachtin	احل�ضراتU
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1795WP	%	72	اى بى كورI.B.	Core	72%	WPMancozeb		-	
Cymoxanil	الفطرياتLow	III	

2580EC	%	1٫8	ايتاميكItamec	1.8%	ECAbamectin	احل�ضراتMod	II
1853WP	%	50	ايتوكسEtox	50%	WPPirimicarb	احل�ضراتMod	II
2077GR	%	10	ايثوكيلEthokill	10%	GREthoprophos	النيماتوداMod	II

2303EC	%	27٫4ايثوميكسEthomex	27.4%	EC
Ethofumesate		-	
Desmedipham		-	
Phenmedipham	

Uاحل�ضائ�ص

1993EC	%	2٫5	ايجى ثرينEgythrin	2.5%	ECDeltamethrin	احل�ضراتU
2479EC	%	50	ايجيسبانEgysban	50%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
2457WP	%	70	ايجيسكورEgyscor	70%	WPMetribuzin	احل�ضائ�صMod	II
	Eugenol	LiquidMethyl	98%	Egenoايجينو	98	%	Lح(11)

pheromone	احل�ضراتU

1900WG	%	48٫9	ايرونAirone	48.9%	WGCopper	hydroxide		-	
Copper	oxychloride	الفطرياتLow	III	

2606EC	%	40	ايزو وانIso	One	40%	ECIsoprothiolane	الفطرياتLow	III	
1293EC	%	12٫5	ايزوفوبIsofop	12.5%	ECFluazifop-p-	butyl	احل�ضائ�صU
2241EC	%	1٫8	ايزومكتنيIsomectin	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1985AS	%	48	ايزى رنEasyrun	48%	ASBentazone	احل�ضائ�صLow	III	
2434WP	%	72	زد	-	ايفرEver	-	Z	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
2482EC	%	40	ايفرثويتEverthoat	40%	ECDimethoate	احل�ضراتMod	II
2462EC	%	15	ايفرفوبEverfop	15%	ECFluazifop-p-	butyl	احل�ضائ�صU
2456EC	%	1٫8	ايفركنيEverken	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1975EC	%	99	ايفكو اويلEufcco	oil	99%	ECMineral	oil	احل�ضراتU
1527		WG	%	80	ايفكو سلفرEufcco	Sulfur	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	
1622WP	%	47	ايفكوكوبرEufcco	copper	47%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	
2531WG	%	5٫7	ايفوكتEvocut	5.7%	WGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
1609EC	%	2	ايفيماكEvimac	2%	ECEmamectin	benzoate	احل�ضراتLow	III	
1178SC	%	2	ايكوبارتEcopart	2%	SCPyraflufen-ethyl	احل�ضائ�صU
1825EC	%	25	ايكوبروEcopro	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU

ايكوفيوم	100	GA%غاز	1463
	-		Gas	GAPhosphine		Eco2Fume100%تبخير

Carbon	Dioxide	احل�ضراتHigh	Ib

1929SC	%	14٫5	ايكوكاربEcocarb	14.5%	SCIndoxacarb	احل�ضراتMod	II
2551SC	%	30٫5	ايكوميداEcomida	30.5%	SCImidacloprid	احل�ضراتMod	II
1361		OD	%	2٫25	ايكويبEquip	2.25%	OD		Foramsulfuron	احل�ضائ�صU
1193EC	%	36	ايلوكسانIlloxan	36%	ECDiclofop-methyl	احل�ضائ�صLow	III	
2365EC	%	10	امي النصرAim	El	Nasr	10%	ECAlpha-Cypermethrin	احل�ضراتMod	II
2546SC	%	35	امياتريدImatrade	35%	SCImidacloprid	احل�ضراتMod	II
2115EC	%	2	امياتوكسEmatox	2%	ECEmamectin	benzoate	احل�ضراتLow	III	
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1587EC	%	2٫15	اميازواتEmmzoate	2.15%	ECEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
1884SG	%	5	امياستEmacit	5%	SGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
1575EC	%	1٫9	امياسكيمEmaskem	1.9%	ECEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
1762SG	%	5	اميامكسEmamex	5%	SCEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
2597SP	%	20	اميبوكImpok	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
1598WG	%	75اميثانEmthane	75%	WGMancozeb	الفطرياتU
2455FS	%	5	اميستو براميEmesto	Prime	5%	FSPenflufen	الفطرياتU
974EW	12٫5%	اميننتEminent	12.5%	EcTetraconazole	الفطرياتU
23875٫7%WGماينر	-	اميىEmmy-Miner	5.7%WGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
1775SC	%	35	اميى باورImipower	35%	SCImidacloprid	احل�ضراتMod	II
1339SC	%	20	امييدازدImidazed	20%	SCImidacloprid	احل�ضراتLow	III	
1289SC	%	35	امييدورImidor	35%	SCImidacloprid	احل�ضراتMod	II
2466WG	%	30	ايندوميكسIndomex	30%	WGIndoxacarb	احل�ضراتMod	II
1208WG	%	84	أوكسى كبOxi-Cup	84%	WGCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
1451SC	%	46	باترولPatrol	46%	SCCopper	hydroxide	الفطرياتLow	III	
	Sulfate	CrystalsCopper	97%	Parcopباركوب	97	%	بللورات608

Pentahydrate	الطحالبMod	II
688SC	%	10باروكBaroque	10%	SCEthoxazole	الأكارو�ضاتU
741SL	%	48	بارونBaron	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
1905WG	%	65	باريكيدBarricade	65%	WGProdiamine	احل�ضائ�صU
142AS	%	48	بازاجرانBasagran	48%	ASBentazone	احل�ضائ�صLow	III	
1697EC	%	10	بازوكاBazooka	10%	ECCyhalofop-butyl	احل�ضائ�صU
343MG	%	96	باساميدBasamid	96%MGDazomet	 Low	III	
1074SL	%	20	بتيكولBeticol	20%	SLAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
1396SC	%	72	برادوBrado	72%	SCChlorothalonil	الفطرياتU
1914SC	%	55	برافو توبBravo	Top	55%	SPDifenoconazole		-	

Chlorothalonil	الفطرياتLow	III	
2328EC	%	25	براكسPrax	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU
2318SL	%	48	براوند اكسBround	X	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

2228SL	%	72٫2	برايفيت انPrivate	N	72.2%	SLPropamocarb	
hydrochloride	الفطرياتU

1729SL	%	15	برستيجPrestige	15%	SLSulcotrione	احل�ضائ�صU
150EC	%	40	برفيكثيونPerfekthion	40%	ECDimethoate	احل�ضراتMod	II
1648EC	%	10	برنسPrince	10%	ECHexythiazox	الأكارو�ضاتU
1629SG	%	5	برواكتBroact	5%	SGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
1518EC	%	36	بروباسينتPropasint	36%	ECPropanil	احل�ضائ�صLow	III	
1504		SL	%	72٫2	بروباكيورPropacure	72.2%	SL		Propamocarb	

hydrochloride	الفطرياتLow	III	
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699	SL	%	72٫2	بروبالنتProplant	72.2%	SL	Propamocarb	
hydrochloride	الفطرياتU

2631EC	%	25	بروبيكاPropika	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU
2112EC	%	25	بروبيماكسPropimax	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU
541WP	%	9٫4	بروتكتوProtecto	9.4%	WPBacillus	thuringiensis	

Kurstaki	احل�ضراتU
2085EC	%	25	بروجرابProgrape	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU

برودواى ستار	+	سيرفر	(مادة	2539
WG	%	8٫5	(ناشرة

Broadway	Star	+	Surfer	
(Adjuvant)	8.5%	WG

Florasulam		-	
pyroxsulam	احل�ضائ�صU

1885WP	%	70	بروزينBrozin	70%	WPThiophanate-methyl	الفطرياتU
2057ME	%	3٫4	بروف بلسProve	plus	3.4%	MEEmamectin	benzoate	احل�ضراتLow	III	
2381EC	%	10	بروفىProvy	10%	ECPyriproxyfen	احل�ضراتU
2349EC	%	5	بروكارProcar	5%	ECHexythiazox	الأكارو�ضاتU

1646SC	%	45	بروكسانيلProxanil	45%	SC
Propamocarb	
hydrochloride		-	
Cymoxanil	

	III	Lowالفطريات

1727EC	%	10	بروكسيموProximo	10%	ECPyriproxyfen	احل�ضراتU
1324SL	%	72٫2	بروكيورProcure	72.2%	SLPropamocarb	

hydrochloride	الفطرياتU
2046WG	%	50	برولكتسProlectus	50%	WGFenpyrazmine	الفطرياتLow	III	
2473EC	%	24	برومو بلسBromo	Plus	24%	ECBromoxynil	octanoate	احل�ضائ�صMod	II
2083SG	%	5	بروميدPromed	5%	SGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
2430EC	%	10بروميكسPromex	10%	ECPropaquizafop	احل�ضائ�صU
244EC	%	24	برومينال دبليوBrominal	W	24%	ECBromoxynil	octanoate	احل�ضائ�صMod	II
1791SC%	32	برونتوPronto	32%	SCAzoxystrobin		-	

Tebuconazole	الفطرياتU
1711WG	%	25	بروندBrond	25%	WGRimsulfuron	احل�ضائ�صU
1147WP	%	56٫7	برونوكسPronox	56.7%	WPCuprous	oxide	الفطرياتMod	II
2416WG	%	80	برويتPirouette	80%	WGFosetyl-Aluminium	الفطرياتU
1886FS	%	6	بريسرفPreserve	6%	FSTebuconazole	الفطرياتLow	III	
1453SL	%	6	ايه ام	-	بريفPrev-AM	6%	SLOrange	oil	

(d-limonene)	الفطرياتU

2280SL	%	72٫2	بريفاكيمPrevachem	72.2%	SLPropamocarb	
hydrochloride	الفطرياتU

1403SL	72٫2%	بريفيكس انPrevex	N	72.2%	SLPropamocarb	
hydrochloride	الفطرياتU

270SL	72٫2%بريفيكيور-نPrevicur	N	72.2%	SLPropamocarb	
hydrochloride	الفطرياتLow	III	

180884%SL	بريفيكيور انيرجىPrevicur	Energy84%SL
Propamocarb	
hydrochloride		-	

Fosetyl-Aluminium	
	III	Lowالفطريات

2000SL	%	20	بريكBreak	20%	SLDiquat	dibromide	احل�ضائ�صMod	II
2489FS	%	2٫5	برميس التراPremis	Ultra	2.5%	FSTriticonazole	الفطرياتU
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1688SC	%	10	برميوPrimo	10%	SCEtofenprox	احل�ضراتU
2474SC	%	39٫1	برمييامPremium	39.1%	SCAzoxystrobin		-	

Metalaxyl	M	الفطرياتMod	II

1851WP	%	41برمييتوكس فورتPremitox	forte41%WPMancozeb	–Copper	
complex	الفطرياتMod	II

1148WP	%	25	بستBest	25%	WPImidacloprid	احل�ضراتMod	II
729EC	%	48	بستبانPestban	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
1028WP	%	25	بستدورPestidor	25%	WPImidacloprid	احل�ضراتMod	II
293EC	%	15	بستوكسBestox	15%	ECAlpha-Cypermethrin	احل�ضراتMod	II
Ib	Highاحل�ضرات	Phosphide	Aluminium		Tablets	56%	Pestoxinبستوكسني	56	%	أقراص		1381
Ib	Highاحل�ضرات	Phosphide	pelletsAluminium	56%	pastoxinبستوكسني	56	%	بلى1029
	Eugenol	LMethyl	98%	Bectieugenolبكتيجنول	98	%	Lح		(9)

pheromone	احل�ضراتU
2379SP	%	20	بل جرينBel	Green	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
1965EC	%	94٫8	بالدينPaladin	94.8%	ECDimethyl	disulfidde	ح�ضرى ونيماتودىMod	II
2254WP	%	72	بالزموكسيلPlasmoxyl	72%	WPMetalaxyl		-	

Chlorothalonil	الفطرياتMod	II
1334	OD	%	4٫5	بالسPallas	4.5%	OD	pyroxsulam	احل�ضائ�صU

بالنت جارد	(30×10^6)	551
سائل

Plant	guard	(30	×	10^6)	
Liquid

Trichoderma	
harzianum	الفطرياتU

2618EC	%	10	بالنتاPlanta	10%	ECPyriproxyfen	احل�ضراتU
1663SC	%	48	بالنشBlanch	48%	SCThiacloprid		احل�ضراتMod	II
1810SC	25%	بالنكBlanc	25%	SCAzoxystrobin	الفطرياتU
1761EC	%	10	بلنت زولPlant	Zoul	10%	ECPenconazole	الفطرياتU
1142WG	%	85	بلوجيتBlue	Jet	85%	WGCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
2156WP	%	50	بلوكوبرBlue	Copper	50%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
2104AS	%	48	بنتاسمارتBentasmart	48%	ASBentazone	احل�ضائ�صLow	III	
2126AS	%	48	بنتوماكسBentomax	48%	ASBentazone	احل�ضائ�صLow	III	
2249OD	%	13٫6	بندارPindar	13.6%	ODPenoxsulam		-	

Triclopyr	-	Butotyl	احل�ضائ�صLow	III	
1867WP	%	70	بنرماكسBannerMax	70%	WPThiophanate-methyl	الفطرياتU
2385OD	%	10	بنيفى اBenevia	10%	ODCyantraniliprole	احل�ضراتU
1870WG	%	50	اس	-	بوبPop-S	50%	WGTriflusulfuron-methyl	احل�ضائ�صU
567SG	%	24	بوجىBuggy	24%	SGGlyphosate	

ammonium	احل�ضائ�صU
1563WP	%	72بوديوPodu	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II

1258WP	%	74٫81	بوردو كافارو
Bordeaux	Caffaro	

74.81%	WPBordeaux	mixture	الفطرياتU

1509		SC	%	45٫9بوردوفلوBordoflow	45.9%	SCBordeaux	mixture	الفطرياتU
1653WP	%	91٫3	بورميكسBormix	91.3%	WPCymoxanil		-	Bordeaux	

mixture	الفطرياتMod	II



187

رقم الت�ضجيل 
املحلي 

للم�ضتح�ضر
الإ�ضم التجاري باللغة العربية

الإ�ضم التجاري باللغة 
الإجنليزية

جمموعة الآفة امل�ضتهدفةالإ�ضم ال�ضائع
ت�ضنيف 

ال�ضمية طبقاً 
WHO �لل

1813SC	%	50	بوكا جىPoka	G	50%	SCFluazinam	الفطرياتU
2386EC	%	92	بوكسر جولدBoxer	Gold	92%	ECS-metolachlor		-	

Prosulfocarb	احل�ضائ�صMod	II

2608WP	%	45	بولدن امBolden	M	45%	WPCopper	oxychloride		-	
Metalaxyl	M	الفطرياتMod	II

480SC	%	12٫5	بولدوكBulldock	12.5%	SCBeta-Cyfluthrinاحل�ضراتMod	II
298DF%	80(دى إف)	بوليرامPolyram	DF	80%	DFMetiram	Complex	الفطرياتU
582EW	%	7٫5	بوما سوبرPuma	Super	7.5%EWFenoxaprop-p-ethyl	احل�ضائ�صU
Uاحل�ضرات	protein	SLHydrolyzed	38.67%	Bumminalبومينال	38٫67	%	SLح(1)
1621EC	%	10	بوينت ماسPoint	mass	10%	ECPenconazole	الفطرياتU
1582SC	%	25	بيبرولوردBuprolord	25%	SCBuprofezin	الأكارو�ضاتLow	III	
2021SG	%	75٫7	بيتا ابBeta	up	75.7%	SGGlyphosate	

ammonium	احل�ضائ�صU

1649SC	%	20٫5	بيتاسانا ترايوBetasana	trio	20.5%SC
Ethofumesate		-	
Desmedipham		-	
Phenmedipham	

Uاحل�ضائ�ص

1726SC	%	14.5	بيتافانتBetavant	14.5%	SCIndoxacarb	احل�ضراتMod	II
1913EC	%	48	بيتافوسPetaphos	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II

بيتانال ماكس برو20٫9	1611
OD%

Betanal	MaxxPro	
20.9%	OD

Ethofumesate		-	
Desmedipham		

-	Phenmedipham		-	
Lenacil	

Uاحل�ضائ�ص

2158EC	%	27٫4	بيتوBeto	27.4%	EC
Ethofumesate		-	
Desmedipham		-	
Phenmedipham	

Uاحل�ضائ�ص

2389EC	%	5	بيداليسBedlis	5%	ECLufenuron	احل�ضراتU
1436WG	%	27	بيرجادو سىPergado	C	27%	WGCopper	oxychloride		-	

Mandipropamid	الفطرياتU

1684SL	%	72٫2	بيركورPircore	72.2%	SLPropamocarb	
hydrochloride	الفطرياتU

2516SL	%	2	بيرلونBirlon	2%	SLBispyribac	-	sodium	احل�ضائ�صU
2270SC	%	40	بيرمدولPyrimdol	40%	SCPyrimethanil	الفطرياتU
1020EC	%	1.8	بيرمكتنيBermectine	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1833SL	%	20	بيرن اوتBurnout	20%	SLGlufosinate-

ammonium	احل�ضائ�صU
1279EC	%	50	بيرودانPyrodan	50%	ECChlorpyrifos-methyl	احل�ضراتU
1735SC	%	40	بيروسPyrus	40%	SCPyrimethanil	الفطرياتU
657EC	%	48	بيريبان إيهPyriban	A	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
758EC%	48بيريفوس النصرPyrifos	El	Nasr	48%ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
2598WP	%	15	بيريوشBrioch	15%	WPClodinafop-propargyl		

-	Tribenuron-methyl	احل�ضائ�صU
2238WG	%	5	بيست كليمBest	Claim	5%	WGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
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1891SE	%	40	بيسونBison	40%	SE
Ethofumesate		-	
Desmedipham		-	
Phenmedipham	

Uاحل�ضائ�ص

1115EC	%	48	بيكلوركسPychlorex	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
1828WP	%	80	بيكىBike	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
1862WP	%	70	بيالرتوب امPilartop	M	70%	WPThiophanate-methyl	الفطرياتU
1044SL	%	48	بيالرساتوPilarsato	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
1309EC	%	2٫5	بيالرماداPilarmda	2.5%	ECLambda-Cyhalothrin	احل�ضراتMod	II
1013SP	%	90بيالرميتPilarmate	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
1546EC	%	25	بيلزولBilzole	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU
1353WP	%	85	بيلكوبBilcop	85%	WP	Copper	oxychloride	الفطرياتMod	II
946WP	%	40بيللكيوتBellkute	40%	WPIminoctadine	tris	

(albesilate)	الفطرياتLow	III	
2056WG	%	25	بيلوتPilote	25%	WGThiamethoxam	احل�ضراتU
1123WG	%	38	بيليزBellis	38%	WGPyraclostrobin		-	

Boscalid	الفطرياتU
1625WG	%	25	بيليكسامPelexam	25%	WGThiamethoxam	احل�ضراتU
1180EC	%	50	بيليوPleo	50%	ECPyridalyl	احل�ضراتU
197WP	%	75	بيمBeam	75%	WPTricyclazole	الفطرياتMod	II
1438EC	%	10	بينازولPenazole	10%	ECPenconazole	الفطرياتU
2358EC	%	50	بيندازدPendazed	50%	ECpendimethalin	احل�ضائ�صLow	III	
2308EC	%	2.3	بينزافاستBenzafast	2.3%	ECEmamectin	benzoate	احل�ضراتLow	III	
1898SL	%	30	بينك اسPink-S	30%	SLHymexazole	الفطرياتU
1401EC	%	10	بينكوPenco	10%	ECPenconazole	الفطرياتU
2521EC	%	25	بينوزدBenozed	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU
1960SC	%	9	بينىPenny	9%	SCEmamectin	benzoate		

-	Indoxacarb	احل�ضراتMod	II
1087WP		%	6	بيوأركBio	Arc	6%		WPBacillus	megaterium	الفطرياتU
1387WP	%	9٫4	بيوتكتBiotect	9.4%	WP		Bacillus	thuringiensis	احل�ضراتU

بيوجيل سى اكس42٫5	%	2226
SCPugil	CX	42.5%	SCCymoxanil		-	

Chlorothalonil	الفطرياتLow	III	

1088WP	%	2٫5	بيوزيدBio	Zeid	2.5%			WPTrichoderma	album	الفطرياتU
1916SC	%	22٫8	بيوسادBiosad	22.8%	SCSpinosad	احل�ضراتU

بيوسكت(32	مليون خلية/1015
WP	(جم

Biosect	WP	(32	million	
cells/g)Beauveria	bassiana	الأكارو�ضاتU

1789WP%	72	بيوكسانBioxan	72%	WPMancozeb		-	
Cymoxanil	الفطرياتMod	II

1718WP	12%			T34بيوكونترول
Biocontrol	T34		12%	

WP
Trichoderma	
asperellum	الفطرياتU

1672EC	%	5	بيومكتنيBiomectin	5%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
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1181SL	%	50تاتش داون هاي تك
Touchdown	Hi	Tech	

50%	SL
Glyphosate	

monopotassium	salt	احل�ضائ�صU

1590SL	%	30	تاجيكمTachichem	30%	SLHymexazole	الفطرياتU
926EC	%	5	تارجا سوبرTarga	Super	5%	ECQuizalofop-P-ethyl	احل�ضائ�صU
743WP	%	72	تازولنيTazolen	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتLow	III	
655EC	%	48	تافابانTafaban	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
1488EC	%	48	تاكTak	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
1388WG	%	20	تاكومىTakumi	20%	WGFlubendiamid	احل�ضراتU
1300EC	%	20	تاليندوTalendo	20%	ECProquinazid	الفطرياتU
2612WP	%	40	تامبوTambo	40%	WPPyridaben	الأكارو�ضاتLow	III	
1742WP	%	20	تاموكسTamox	20%	WPBispyribac	-	sodium	احل�ضائ�صU
1392		SL	%	69	تاميفيومTamifume	69%	SL		Metam-potassium	ح�ضرى ونيماتودىMod	II
1708EC	%	10	تاندراTundra	10%	ECPropaquizafop	احل�ضائ�صU
1767EC	%	97	تايجرTiger	97%	ECMineral	oil	احل�ضراتU
2069WP	%	80	تايفونTyphoon	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
1612EC	%	40	تبرو وانTepro-one	40%	ECDimethoate	احل�ضراتMod	II

1541EC	%	27٫4	جتروTegro	27.4%	EC
Ethofumesate		-	
Desmedipham		-	
Phenmedipham	

Uاحل�ضائ�ص

1715EW	%	25	تراستTrust	25%	EWTebuconazole	الفطرياتU
1416	WP	%	85	تراست كوبرTrust	Copper	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II

تراك اب	48	%	SL	-	ايجيبت	2563
كيم

Track	Up	48%	SL	-	
Egypt	Chem

Glyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

1373		EC	%	4.5	تراكسوسTraxos	4.5%	EC		Clodinafop-propargyl		
-	Pinoxaden	احل�ضائ�صU

2484EC	%	5	تراكسوسTraxos	5%	ECClodinafop-propargyl		
-	Pinoxaden	احل�ضائ�صU

1135EC	%	1٫8	ترانس اكتTransact	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
2175WG	%	50	ترانسفورمTransform	50%	WGSulfoxaflor	احل�ضراتLow	III	
1861EC	%	95	30-	تراى فورمTriform	30-	95%	EC1.3-dichloropropene		-	

Chloropicrin	ح�ضرى ونيماتودىHigh	Ib

ترايفى رون	0٫6	%مليجرام/ح(8)
كبسولة

Tripheron	0.6mg/	
Capsules	

Tuta	absoluta	
pheromone	احل�ضراتU

1427		WP	%	80	تراى كامTricam	80%	WP	Mancozeb	الفطرياتU
1280DF	%	75	ترايبونيتTribionate	75%	DFTribenuron-methyl	احل�ضائ�صU
411WP	%	80	ترايدكسTridex	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
410WG	%	75	ترايدكس سوبرTridex	Super	75%	WGMancozeb	الفطرياتU

1921WP	%	66	ترايوماكسTriomax	66%	WP
Copper	oxychloride		

-	Mancozeb		-	
Cymoxanil	

II	Modالفطريات

2265SC	%	48	تربوبردTirbo	prid	48%	SCThiacloprid		احل�ضراتMod	II
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1316WP	%	15	ترنىTerni	15%	WPClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صU
2405SC	%	5	تروجولدTruegold	5%	SCFenpyroximate	الأكارو�ضاتLow	III	
1847EC	%	25	تروستيرTrostir	25%	ECDifenoconazole	الفطرياتU
2180EC	%	48	تروفوسTruefos	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II

تريانوم بى	1×10^9	خلية	1716
WG	(جم	/	جرثومية حية

Trianum	P	01×10^9	
spores	per	gram	WG

Trichoderma	
harzianum	الفطرياتU

513		EC	%	30	تريبونTrebon	30%	EC	Etofenprox	احل�ضراتU
1228SL	%	10	تريجاردTrigard	10%	SLCyromazine	احل�ضراتU
1910WP	%	75	تريجاردTrigard	75%	WPCyromazine	احل�ضراتU
2547OD	%	36	تريجوسTrigos	36%	ODFlorasulam		-	MCPA	-	

Sodium	احل�ضائ�صMod	II
1057SC	%	24	تريسرTracer	24%	SCSpinosad	احل�ضراتU
1458WP	%	75	تريفابTrivap	75%	WPCyromazine	احل�ضراتU
1054EC	%	15	تريفيمنيTrifimine	15%	ECTriflumizole	الفطرياتLow	III	
1617WP	%	52	تريل افTairel	F	52%	WPBenalaxyl		-	Folpet	الفطرياتU
2222EC	%	10	ترميكسTrimex	10%	ECPenconazole	الفطرياتU
2461EC	%	25	ترينولTrinol	25%	ECTriadimenol	الفطرياتLow	III	
687SL	%	30	تشجارينTachigaren	30%	SLHymexazole	الفطرياتU
1235WG	%	50	تشيسChess	50%	WGPymetrozine	احل�ضراتU
1273SC	%	50	تكتوTecto	50%	SCThiabendazole	الفطرياتU
20EC	%	25	تلتTilt	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU
2006SP	%	20	تلفاستTelfast	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
2630EC	%	25	تليكامTelecam	25%	ECBifenthrin	احل�ضراتMod	II
2460EC	%	30	متبو-اكس الTempo-XL	30%	ECChlorpyrifos		-	

Lufenuron	احل�ضراتMod	II
1512		WP	%	70	متوزينTmozin	70%	WP		Metribuzin	احل�ضائ�صMod	II
1562FS	%	40تندروTendro	40%	FSThiram		-	Carboxin	الفطرياتMod	II
2162EC	%	5	توب ستارTendro	40%	FSThiram		-	CarboxinالفطرياتMod	II
1880OD	%	6	توب شوتTop	Shot	6%	ODPenoxsulam		-	

Cyhalofop-butyl	احل�ضائ�صU
295EC	%	10	(100)	توباسTopas	(100)	10%	ECPenconazole	الفطرياتU
1049EC	%	5	توبرونTopron	5%	ECChlorfluazuron	احل�ضراتU
247WP	%	70	توبسني إمTopsin-M	70%	WPThiophanate-methyl	الفطرياتU
2267WP	%	15	توبكانTopkan	15%	WPClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صU
2317EC	%	10	توبكولTopcol	10%	ECPenconazole	الفطرياتU
690WP		%	15	توبيكTopik	15%	WPClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صU
	absoluta	NTuta	100	Tutaتوتا	100	ان	ح(5)

pheromone	احل�ضراتU
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	absoluta	Tuta		Capsules	lure	Tutaتوتالور	Capsules		ح(7)		
pheromone	احل�ضراتU

2602WP	%	20	توجونTogon	20%	WPFluroxypyr		-	
Tribenuron-methyl	احل�ضائ�صU

2492WP	%	72	توربوTurbo	72%	WPMancozeb		-	
Cymoxanil	الفطرياتMod	II

1849AS	%	48	تورنادوTornado	48%	ASBentazone	احل�ضائ�صLow	III	
2545SP	%	20	توالنTolan	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
1946SC	%	43	توليدوToledo	43%	SCTebuconazole	الفطرياتLow	III	
1628SG	%	5	توماجاردTomaguard	5%	SGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
1906EW	%	25	تومفيكسTomfix	25%	EWTebuconazole	الفطرياتU
1931WP	%	70	تومىTommy	70%	WPThiophanate-methyl	الفطرياتU
1627EC	%	24	توميكس سوبرTomex	super	24%	ECClethodim	احل�ضائ�صU
2004WG		%	75	توجن ستارTongstar	75%	WGTribenuron-methyl	احل�ضائ�صU
2396SP	%	40	تويست رايدTwistrid	40%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
2216EW	%	25	تيبوزينTebuzyn	25%	EWTebuconazole	الفطرياتU
2034WG	%	50	تيبيكىTeppeki	50%	WGFlonicamid	احل�ضراتMod	II
1491DF	%	25	تيتوسTitus	25%	DFRimsulfuron	احل�ضائ�صU
1954WG	%	50	تيدوTedo	50%	WGPymetrozine	احل�ضراتU
692EC	%	48	تيراجاردTerragaurd	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
2114WP	%	50	تيراماكTeramac	50%	WPTolclofos-methyl	الفطرياتU
2453EW	%	12.5	تيرتانTertan	12.5%	EWTetraconazole	الفطرياتU
1616SC	%	2	تيرفيجوTervigo	2%SCAbamectin	النيماتوداMod	II
1553WG	%	80	تيكوTeko	80%	WGFosetyl-Aluminium	الفطرياتU
938SC	%	50	تيلدورTeldor	50%	SCFenhexamid	الفطرياتU
2176SL	%	48تيلرTiller	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
730EC	%	72	تيليتونTeleton	72%	ECProfenofos	احل�ضراتMod	II
2043EC	%	25	تيليوزدTeliozed	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU
1391		EC	%	1٫8	تينامTinam	1.8%	EC		Abamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1320SC	%	71.76	تيولنيTiolene	71.76%	SCSulfur	الفطرياتLow	III	
2627WG	%	25	ثياميكسThiamex	25%	WGThiamethoxam	احل�ضراتU
2614WG	%	80	ثيروفانTherofan	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	
2437WP	%	70	ثيوجروThiogro	70%	WPThiophanate-methyl	الفطرياتU
1508				WP	%	70	ثيودينThiodine	70%	WP		Thiophanate-methyl	الفطرياتU
2193WP	%	70	ثيوسيوتيكاThioceutica	70%	WPThiophanate-methyl	الفطرياتU
1322WG	%	80	ثيوفانThiofan	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	
1549WP	%	80	ثيوفكسThiofex	80%	WPSulfur	الفطرياتLow	III	
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1024WG	%	80	ثيوفيت جيتThiovit	Jet	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	

1679WG	%	80	ثيوفينال سوبر
Thiovinal	super	80%	

WGSulfur	الفطرياتU

2092SC	%	12	جات فاستGate	Fast	12%	SCAbamectin		-	
Thiamethoxam	احل�ضراتMod	II

2579EC	%	5	جاتنيGatten	5%	ECFlutianil	الفطرياتU
1291EC	%	25	جاردنرGardner	25%	ECDifenoconazole	الفطرياتU
2497EC	%	96	جاردوGardo	96%	ECS-metolachlor	احل�ضائ�صLow	III	
351EC	%	48		-4جارلونGarlon-4		48%	ECTriclopyr	-	Butotyl	احل�ضائ�صMod	II
1812ME	%	3.4	جاسبرJasber	3.4%	MEEmamectin	benzoate	احل�ضراتLow	III	
1203G	%	5	جاستروتوكس إىGastrox	E	5%	GMetaldehyde	لفقارياتLow	III	
Ib	Highاحل�ضرات	Phosphide	TabletAluminium	57%	Gastoxinجاستوكسني	57	%	أقراص4
	Ia	Highاحل�ضرات	Phosphide	PellatsAluminium	57%	Gastoxinجاستوكسني57	%	بلى701
1894EC	%	40	جافلنيJavelin	40%	ECFenamiphos	النيماتوداHigh	Ib
1064WP	%	60	جالبني آرGalben	R	60%	WPCopper	oxychloride		-	

Benalaxyl	الفطرياتLow	III	

84	WP	%	58	جالبني مانكوزيب
Galben	Mancozeb	58%	

WP	Mancozeb		-	Benalaxyl	الفطرياتU

85WP	%	69٫8	جالبني نحاس
Galben	Copper	69.8%	

WP
Copper	oxychloride		-	

Benalaxyl	الفطرياتLow	III	

1992EC	%	10٫8	جالنت سوبر
Gallant	super	10.8%	

ECHaloxyfop-P-methyl	احل�ضائ�صLow	III	

2378WP	%	50	جاجنرGanger	50%	WPMancozeb		-	Fosetyl-
Aluminium	الفطرياتU

509WS	%	70	جاوشوGaucho		70%	WSImidacloprid	احل�ضراتMod	II
2002WG	%	70	جاونJoun	70%	WGImidacloprid	احل�ضراتMod	II
1559EC	%	12٫5	جراس كيلGrasskill	12.5%	ECFluazifop-p-	butyl	احل�ضائ�صU
1290DF	%	75	جراناريGranary	75%	DFTribenuron-methyl	احل�ضائ�صU
1740EC	%	5	جراندGrand	5%	ECLufenuron	احل�ضراتU
2061EC	%	22٫5	جرانوفGranof	22.5%	ECClethodim		-	

Haloxyfop-P-methyl	احل�ضائ�صMod	II
1200SC	%	24	جرانيتGranite	24%	SCPenoxsulam	احل�ضائ�صU
1016SL	%	48	جراوند أبGround	Up	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
1487EC	%	50	جروستوبGrow	stop	50%	ECpendimethalin	احل�ضائ�صLow	III	
2364EC	%	10	جريندوGrendo	10%	ECPyriproxyfen	احل�ضراتU
2582WP	%	10	جرينوGreeno	10%	WPHexythiazox	الأكارو�ضاتU
1047SL	%	48	جاليسيتGlysate	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

1806SL	%	62	جاليفوسيوتيكاGlyphoceutica	62%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

2368SL	%	48	جاليفوكيرGlyphokare	48%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
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2401SL	%	48	جاليفوهيربGlyphoherb	48%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

1963EC	%	10	جلستيرGlister	10%	ECPyriproxyfen	احل�ضراتU
1759SL	%	48	جلويدGlyweed	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

516WSC	%	48	جليالكاGlialka	48%	WSCGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

1448	SL	%	48	جليفو النصرGlypho	Elnasr	48%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

2316SL	%	48	جليفوابGlypho	up	48%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

1784SL	%	48	جليفوسمارتGlyphosmart	48%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

2064SL	%	48	جليفوعيدGlypho	Eid	48%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

1240WSC	%	24	جليفونGlyfon	24%	WSCGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

1592SP	%	20	جن اكسJinx	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
2189SL	%	48	جنترا ابGentra	-UP	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
1967WP	%	80	جنترا باورGentra	power	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
1836WP	%	72جنترا ميكسGentra	Mix	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتLow	III	
2239EC	%	2٫5	جنتراثرينGentrathrin	2.5%	ECDeltamethrin	احل�ضراتU
2142EC	%	10	جنتراسيتاGentrceta	10%	ECAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
2182SL	%	72٫2	جنتراكيورGentracure	72.2%	SLPropamocarb	

hydrochloride	الفطرياتU
2124EC	%	10	جنرالGeneral	10%	ECPyriproxyfen	احل�ضراتU
2519WG	%	75	جنفوJinfo	75%	WGMancozeb	الفطرياتU
1677G	%	10	جوبيتر اكسJubitar-X	10%	GFosthiazate	النيماتوداMod	II
1989SC	%	48	اف	4	جولGoal	4	F	48%	SCOxyfluorfen	احل�ضائ�صU
1397SC	%	70	جولتكسGoltix		70%	SCMetamitron	احل�ضائ�صMod	II
1398SC	%	50	جولتكس بلسGoltix	Plus	50%	SCMetamitron		-	

Ethofumesate	احل�ضائ�صLow	III	
1233EC	%	1.8	جولدGold	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1558WP	%	72	جولد ميلGoldmil	72%	WPMancozeb		-	

Cymoxanil	الفطرياتMod	II
1668SP	%	90	جولدبنيGoldben	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
1724WP	%	69	جولدستونGoldstone	69%	WPMancozeb		-	

Dimethomorph	الفطرياتU
2319WG	%	80	جولدن سلفرGilden	Sulfur	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	
2020EC	%	48	جولدن فوسGoldenfos	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
2199EC	%	24	جولنيكGoalenic	24%	ECOxyfluorfen	احل�ضائ�صU
1209WG	%	50	جوليفارGulliver	50%	WGAzimsulfuron	احل�ضائ�صU
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1980SL	%	48	جى براند ابG	Brand	Up	48%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

1821EC	%	10٫8	جياكوGiako	10.8%	ECHaloxyfop-P-methyl	احل�ضائ�صLow	III	
2541SP	%	90	جيتوJitu	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
1939WG	%	75	جيروستارGerostar	75%	WGTribenuron-methyl	احل�ضائ�صU
1845FS	%	6	جيزموGizmo	6%	FSTebuconazole	الفطرياتLow	III	
2305SL	%	48	جيستJest	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
1830WP	%	70	جينتراكسيلGentraxil	70%	WPThiophanate-methyl	الفطرياتU
2299WP	%	72	جينكسGenex	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
1801WP	%	80	جينوزيبGenozeb	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
2301WG	%	80	داكو اسDako	S	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	
2059WP	%	70	داكورDacor	70%	WPMetribuzin	احل�ضائ�صMod	II
1335SC	%	72	داكونيلDaconil	72%	SCChlorothalonil	الفطرياتU
1492EC	%	40	دانكو ثويتDancothoate	40%	ECDimethoate	احل�ضراتMod	II
2073SC	%	20	دانيسراباDanisaraba	20%	SCCyflumetofen	الأكارو�ضاتU
2322SP	%	90	داى ابDi	Up	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
1752WP	%	80	دايامDiayam	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
510WP	%	6٫4	2أكس	دايبلDipel	2	X	6.4%	WPBacillus	thuringiensis	احل�ضراتU
1245DF	%	6٫4	دايبل دى افDipel	DF	6.4%	DFBacillus	thuringiensis	احل�ضراتU
189WP	%	45-80	دايثني إمDithane	M-45-80%WPMancozeb	الفطرياتU
2174WDG	%	50	دايروفDiroof	50%	WDGDimethomorph	الفطرياتU
1359		WP	%	80	دايسانDisan	80%	WP		Mancozeb	الفطرياتU
1803EC	%	25	دايفازولDifazol	25%	ECDifenoconazole	الفطرياتLow	III	
1039EC	%	97	دايفرDiver	97%	ECMineral	oil	احل�ضراتU
2562SC	%	40	دايفوراDivora	40%	SCCyproconazole	الفطرياتMod	II
1638EC	%	25	دايفى كورDaify	core	25%	ECDifenoconazole	الفطرياتU
2148EC	%	40	دايفيتDivit	40%	ECFenamiphos	النيماتوداHigh	Ib
735WP	%	80	دايكوزيبDicozeb	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
738EC	%	40	داميتوكسDimetox	40%	ECDimethoate	احل�ضراتMod	II
1892WP	%	10	دامييتDimit	10%	WPHexythiazox	الأكارو�ضاتU
1362SG	%	5	دايناموDynamo	5%	SGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
2423WP	%	80	دايوفانDayofan	80%	WPSulfur	الفطرياتLow	III	
2153WP	%	56	دبلDouble	56%	WPHymexazole		-	

Thiophanate-methyl	الفطرياتU
1837WP	%	8	دبليو باسW-Bus	8%	WPBacillus	thuringiensis	احل�ضراتU
1804EC	%	25	دراجوستارDragostar	25%	ECDifenoconazole	الفطرياتLow	III	
2348EW	%	12٫5	دراجونDragon	12.5%	EWTetraconazole	الفطرياتU
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872SC	%	17٫5	175	دربىDerby	175	17.5%	SCFlorasulam		-	
Flumetsulam	احل�ضائ�صU

2024SL	%	48	دريبلDribble	48%	SLBentazone	احل�ضائ�صLow	III	
1962SC	%	48	دفلوكسDoflox	48%	SCDiflubenzuron	احل�ضراتU
1586SS	%	11٫1	دفندرDefender	11.1%	SSCopper	sulfate	

anhydrous	الفطرياتLow	III	
II	Modالفطريات	sulfate	LCopper	23.5%	Delcupدل كب	23٫5	%	سائل693
2192SL	%	48	دلتا ستارDelta	star	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
2393SC	%	15	دلتارابDeltarab	15%	SCIndoxacarb	احل�ضراتMod	II
1956EC	%	10	دلتاكيرDeltacare	10%	ECHexythiazox	الأكارو�ضاتU
1882EC	%	5	دلتاالميDeltalym	5%	ECEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
2400EC	%	25	دلتاماكسDeltamax	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU
2197EC	%	1٫8	دلتامكDeltamec	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
2219WP	%	50	دملاDlemma	50%	WPMancozeb		-	

Tebuconazole	الفطرياتU
1179SC	%	7٫5	دمليتDelmite	7.5%	SCSulfur	الأكارو�ضاتLow	III	

2035EC	%	72دليرون النصر
Deliron	El-Nasr	72%	

ECProfenofos	احل�ضراتMod	II

2025SC	%	55	دمبرDumper	55%	SCFenbutatin	oxide	الأكارو�ضاتU
2323WP	%	85	دوجربيكرDoger	bakir	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II

2281WG	%	68	دودجوDodjo	68%	WG
Mancozeb		-	
Metalaxyl-M	
(Mefenoxam)	

II	Modالفطريات

2310WG	%	25	دودىDodi	25%	WGThiamethoxam	احل�ضراتU
1734EC	%	48	دوراDora	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II

دوراميكس بلص82٫5	%	1435
WG

Doramex	Plus	82.5%	
WG

Thifensulfuron	methyl		
-	Nicosulfuron	احل�ضائ�صU

25EC	%	48			اتش		دورسبانDursban	H	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
751EC	%	48	دورسيلDorsil	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
2225EC	%	12	دوكسرDoxar	12%	ECOxadiazon	احل�ضائ�صU
2495EC	%	5	اكس	-	دولفDolf-X	5%	ECLambda-Cyhalothrin	احل�ضراتMod	II
583		EC	%	10	دوماركDomark	10%	EC	Tetraconazole	الفطرياتU
2070EC	%	2٫5	دومانيتDominant	2.5%	ECBeta-Cyfluthrin	احل�ضراتMod	II
1860WG	%	80ديافلكسDiaflex	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	
2113EC	%	30ديبروDepro	30%	ECDifenoconazole	الفطرياتLow	III	

2419SC	%	32٫5	ديبوستار توب
Depostar	Top	32.5%	

SC
Azoxystrobin		-	
Difenoconazole	الفطرياتLow	III	

1636SP		%	90	ديراكوميلDerakomyl	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
1706SC	%	32.5	ديسنتDecent	32.5%	SCAzoxystrobin		-	

Difenoconazole	الفطرياتLow	III	
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29EC	%	2٫5		ديسيزDecis	2.5%	ECDeltamethrin	احل�ضراتU
1930EW	%	1٫8	ديفاDiva	1.8%	EWAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1302WP	%	25	ديفلوريتDiflorate	25%	WPDiflubenzuron	احل�ضراتU
2125WG	%	60	ديفيدDivide	60%	WGPyraclostrobin		-	

Metiram	الفطرياتU

ديفيديند اكسترمي	11٫5	%	1945
FS

Dividend	Extreme	
11.5%	FS

Difenoconazole		
-	Metalaxyl-M	
(Mefenoxam)	

	III	Lowالفطريات

2523EC	%	40	ديل مايرDellmyer	40%	ECFenamiphos	النيماتوداHigh	Ib
2552WG	%	25	ديليجيتDelegate	25%	WGSpinetoram	احل�ضراتU
1642EC	%	25	دمياكDimac	25%	ECDifenoconazole	الفطرياتU
1251EC	%	1٫8	دميكتنيDemectin	1.8%	ECAbamectin	احل�ضراتMod	II
1731WP	%	70	دميكسDimex	70%	WPThiophanate-methyl	الفطرياتU
2533SL	%	48	دميو ابDimo	Up	48%	SLDicamba	احل�ضائ�صLow	III	
1881WG	%	75	دميوندDimond	75%	WGHalosulfuron-methyl	احل�ضائ�صU
1226EC	%	10دمييرونDimeuron10%	ECHexaflumuron	احل�ضراتU
2202WP	%	25	دمييفرونDimifuron	25%	WPDiflubenzuron	احل�ضراتU
1101SC	%	48	دمييلنيDimilin	48%	SCDiflubenzuron	احل�ضراتU
2208DC	%	9	دينالىDynali	9%	DCDifenoconazole		-	

Cyflufenamid	الفطرياتU
1701EC	%	40	دينتوDento	40%	ECFenamiphos	النيماتوداHigh	Ib
2098SC	%	32٫5	دينوكسىDinoxy	32.5%	SCAzoxystrobin		-	

Difenoconazole	الفطرياتLow	III	

1644WG	%	73	ديوت امDuett-M	73%	WGMancozeb		-	
Cymoxanil	الفطرياتMod	II

2195DP	%	80	راتوكسRatox	80%	DPZinc	phosphide	الفقارياتHigh	Ib
1456DP	%	80	راتولRatol	80%	DPZinc	phosphide	الفقارياتHigh	Ib
2251DP	%	80	راتونارRatonar	80%	DPZinc	phosphide	الفقارياتHigh	Ib
594G	%	10	راجبىRugby	10%	GCadusafos	النيماتوداMod	II
1099CS	%	20	راجبىRugby	20%	CSCadusafos	النيماتوداMod	II
1485WP	%	72رادو النصرRado	El	Nasr	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
1212EC	%	0٫5	راديكالRadical	0.5%	ECEmamectin	benzoate	احل�ضراتU
1329SC	%	12	رادينتRadiant	12%	SCSpinetoram	احل�ضراتU
467FS	%	2٫5	راكسيلRaxil	2.5%	FSTebuconazole	الفطرياتU
Ib	High القوار�ص	BaitCoumatetralyl	0.037%	Racuminراكومني	0٫037	%	طعممؤقت2
2066SC	%	40	رامنانRanman	40%	SCCyazofamid	الفطرياتU
2438SC	%	24	رانوRano	24%	SCMethoxyfenozide	احل�ضراتU
1928WG	%	70	اكس	-	راوترRouter	-	X	70%	WGImidacloprid	احل�ضراتMod	II
33WSC	%	48	راوند أبRound	up	48%	WSCGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
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1304SL	%	44٫1	راوند أب ستار
Round	Up	Star	44.1%	

SL
Glyphosate-potassium	

salt	احل�ضائ�صU

1122SG	%	75	راوند أب ماكسRound	up	Max	75%	SGGlyphosate-
monoammonium	salt	احل�ضائ�صU

1675SC	%	15رايديرRideir	15%	SCIndoxacarb	احل�ضراتMod	II
1984SC	%	10	رايزوباكRizobac	10%	SCBispyribac	-	sodium	احل�ضائ�صU
2371CS	%	45	رسبكتRespect	45%	CSpendimethalin	احل�ضائ�صLow	III	
1656SC	%	12٫5	رش ابRush	up	12.5%	SCEpoxiconazole	الفطرياتU
1052SC	%	24	رنرRunner	24%	SCMethoxyfenozide	احل�ضراتU
2644WP	%	69	روباكRobak	69%	WPMancozeb		-	

Dimethomorph	الفطرياتU
2145GR	%	10	روت فوسRoot	phos	10%	GREthoprophos	النيماتوداMod	II
542SL	%	48	روفوسيتRophosate	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
2610WG	%	50	روكانوRukano	50%	WGBoscalid	الفطرياتU
2572SL	%	20	روكسانRoksan	20%	SLDiquat	dibromide	احل�ضائ�صMod	II
1732EC	%	10	روكسىRoxy	10%	ECNovaluron	احل�ضراتU
2237WP	%	72	روكسيل امRoxyl	M	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
1327WP%	68٫9روكسيل بلسRoxyl	plus	68.9%%	WPCopper	hydroxide		-	

Metalaxyl	الفطرياتMod	II
2065EC	%	24	رول اكستراRoal	Extra	24%	ECOxyfluorfen	احل�ضائ�صU
1062WP	%	50	رولكسRolex	50%	WPCopper	oxychloride		-	

Metalaxyl	الفطرياتMod	II
1282		SC		%	48	رومترىRometri	48%	SC		Metribuzin	احل�ضائ�صMod	II
975EC	%	1.8	رومكتنيRomactin	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II

2285SC%	32.8	رومكتني جولد
Romectin	gold	32.8%	

SC
Abamectin		-	
Imidacloprid	احل�ضراتMod	II

2477WP	%	72	روميلRomel	72	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
2528SP	%	40	روندوRondo	40%	SPBromoxynil		-	MCPA	-	

Sodium	احل�ضائ�صMod	II

رويال	82	%	مايونيز82
Royal	oil	82%	
MayonaiseMineral	oil	احل�ضراتU

2425Tablets	%	56رويال فوس
Royal	Phos	56%	

TabletsAluminium	Phosphide	احل�ضراتHigh	Ib

2311TB	%	18	ريبيرRepair	18%	TBQuinclorac		-	
Bensulfuron-Methyl	احل�ضائ�صLow	III	

1265EW	%	5	ريتريبRitreap	5%	EWCyflufenamid	الفطرياتU
1764WP	%	80	ريتشRich	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
1968WG	%	60ريتوReto	60%	WGBensulfuron-Methyl	احل�ضائ�صU
1254SL%	20	(200)	ريجلونReglone	(200)		20%	SLDiquat	dibromide	احل�ضائ�صMod	II
1103WP	%	74	ريدو كوبرRedo-Copper	74%	WPCopper	oxychloride	-	

Metalaxyl	الفطرياتMod	II
2274WP	%	72	ريدوزينRidozeen	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
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2143WP	%	72	ريدوفاكRedovac	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II

ريدوميل جولد ام زد68	1211
	WG%

Ridomil	Gold	
MZ68%WG	

Metalaxyl	M		-	
Mancozeb	الفطرياتMod	II

763WP	%	71.5ريدوميل جولد بالس
Ridomil	gold	plus	

71.5%	WP
Copper	oxychloride	

-	Metalaxyl-M	
(Mefenoxam)	

II	Modالفطريات

ريزو-إن(30	×10^6	خلية/	جرام	570
مسحوق

Rhizo	N	(30	×	10^6	
cells/gr)	PowderBacillus	subtilis	الفطرياتU

2459WP	%	70	ريزوسنيRaizocen	70%	WPThiram		-	
Thiophanate-methyl	الفطرياتMod	II

70WP	%	50	ريزولكس تىRizolex	T	50%	WPThiram		-	Tolclofos-
methylالفطرياتMod	II

1490WP	%	50	ريزوميتRizomate	50%	WPTolclofos-methyl	الفطرياتU
2361WP	%	56	ريستارتRestart	56%	WPHymexazole		-	

Thiophanate-methyl	الفطرياتU
1220SC	%	25	ريفاسRevus	25%	SCMandipropamid	الفطرياتU
1354		WG	%	65	ريفاس ام زدRevus	MZ	65%	WG		Mancozeb		-	

Mandipropamid	الفطرياتU

1774SC	%	50	ريفاس توبRevus	Top	50%	SCDifenoconazole		-	
Mandipropamid	الفطرياتLow	III	

1873SL	%	72.2	ريفالRival	72.2%	SLPropamocarb	
hydrochloride	الفطرياتU

2271SL	%	50	ريفانولRevanol	50%	SL8-	Hydroxyquinoline	
sulfate	الفطرياتLow	III	

2485SC	%	56.5	ريفينجRevenge	56.5%	SCMetamitron		-	
Quinclorac	احل�ضائ�صLow	III	

1943WP	%	75	ريكونيلReconil	75%	WPChlorothalonil	الفطرياتU
1935EC	%	22.5	ريلدانReldan	22.5%	ECChlorpyrifos-methyl	احل�ضراتU
24EC	%	50	ريلدانReldan	50%	ECChlorpyrifos-methyl	احل�ضراتU
1447EC	%	50	ريلوزدRelozed	50%	ECChlorpyrifos-methyl	احل�ضراتU
1651WG	%	30	رمييكRemik	30%	WGDimethomorph		-	

Metalaxyl	الفطرياتLow	III	
1966WG	%	25	رمييكسRimex	25%	WGRimsulfuron	احل�ضائ�صU

رمييلتني اس بيبت	50.5	%	1230
WG

Remiltine	S	Pepite	
50.5%	WG

Mancozeb		-	
Cymoxanil	الفطرياتU

2103SL	%	62	رمييمبرRemember	62%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

1126OD	%	2.5	رينبوRainbow	2.5%	ODPenoxsulam	احل�ضائ�صU
2279SC	%	50	رينجرRanger	50%	SCFenhexamid	الفطرياتU
1222EC	%	48	رينوبانRenopan	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
1832WG	%	25	رينوفاRenova	25%	WGThiamethoxam	احل�ضراتU
2264EC	%	48	رينوكامRenocam	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
2583EC	%	25	ريوكRayok	25%	ECDifenoconazole	الفطرياتU
2292SC	%	50	زانZan	50%	SCFluazinam	الفطرياتU
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1633Tablets	%	56	زانفوسان
Zanphosan	56%	

TabletsAluminium	Phosphide	احل�ضراتHigh	Ib

1953SC	%	50	زجنالZignal	50%	SCFluazinam	الفطرياتU
1482WDG	%	80	زد سلفرZ	sulfur	80%	WDGSulfur	الفطرياتLow	III	
1497				EC	%	3.6زوروZoro	3.6%	EC		Abamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1702SC	%	25	زوكسيزZoxis	25%	SCAzoxystrobin	الفطرياتU
1823EC	%	25	زولZol25%	ECPropiconazole	الفطرياتU
1141WP%	38.37	2007زوومZoom	2007	38.37%WPCopper	hydroxide	الفطرياتLow	III	

زيت فولك	82	%	مايونيز279
Folk	oil		82%	
MayonaiseMineral	oil	احل�ضراتLow	III	

2530WP	%	45	زيفوXefo	45%	WPCopper	oxychloride		-	
Metalaxyl	M	الفطرياتMod	II

1275SL	%	72.2	زيوسZeus	72.2%	SLPropamocarb	
hydrochloride	الفطرياتU

1479SL	%	48	سات أبSatup	48%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

2337EC%	50ساتو النصرSato	EL-Nasr	50%ECThiobencarb	احل�ضائ�صLow	III	
261EC	%	50	ساتيرنSaturn	50%	ECThiobencarb	احل�ضائ�صLow	III	
1846SC	%	25	ساردوSardo	25%	SCAzoxystrobin	الفطرياتU
2278EW	%	25	ساسكوSassco	25%	EWTebuconazoleالفطرياتU
1866EC	%	10	سامبشSampesh	10%	ECCypermethrin	احل�ضراتMod	II
1771EC	%	1.8	سامكوتنيSamcotin	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
2391SG	%	75.7	سامورىSamori	75.7%	SGGlyphosate	

ammonium	احل�ضائ�صU
2584EC	%	25	سان جولدSan	Gold	25%	ECDifenoconazole	الفطرياتU
1879SL	%	48	سان وايتSan	white	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

2491EC	%	17.5	سانتوSanto	17.5%	ECFenoxaprop-p-ethyl		-	
Tralkoxydim	احل�ضائ�صU

2512WP	%	72	ساند بيالورSand	Pelaour	72%WPMancozeb		-	
Cymoxanil	الفطرياتMod	II

1585WP	%	72	ساندفالورSand	flower	72%	WPMancozeb		-	
Cymoxanil	الفطرياتMod	II

1439WP	%	72	ساندكيورSandcure	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
2171WP	%	50	ساندو كوبرSando	copper	50%WPCopper	oxychloride		-	

Metalaxyl	الفطرياتMod	II
1976EC	%	25	ساندوزولSandozole	25%	ECDifenoconazole	الفطرياتU
Ib	Highاحل�ضرات	Phosphide	TabletsAluminium	56%	Sanphosسانفوس	56	%	أقراص1195
553WP	%	20	سامنيتSanmite	20%	WPPyridaben	الأكارو�ضاتLow	III	
2167WG	%	80	ساوبولوSaupolo	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	

151EC%	40	سايدون/كيمينوفا
Saydon	/Cheminova	

40%ECDimethoate	احل�ضراتMod	II

1606EC	%	5	ساميكسCymax	5%	ECLufenuron	احل�ضراتU
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1310EC	%	50ساينوSayno	50%	ECThiobencarb	احل�ضائ�صLow	III	
844EC	%	25	سباركيلSparkill	25%	ECCypermethrin	احل�ضراتMod	II
1782SC	%	24	سباينSpine	24%	SCSpinosad	احل�ضراتU
2140WG	%	80	سبالشSplash	80%	WGCaptan	الفطرياتU
1050SC	%	24	سبنتورSpintor	24%	SCSpinosad	احل�ضراتU
2214SC	%	24	سبنسرSpincer	24%	SCSpinosad	احل�ضراتU
2357EC	%	25	سبيدسايدSpeedcide	25%	ECDifenoconazole	الفطرياتU
1583WG	%	5.7	سبيدوSpeedo	5.7%	WGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
2261DF	%	52.5	سبيدولSpidoll	52.5%	DFCymoxanil		-	

Famoxadone	الفطرياتLow	III	
1850SC	%	24	سبيروSpiro	24%	SCSpirodiclofen	الأكارو�ضاتU
2041SC	%	24	سبيروتكسSpirotex	24%	SCSpirodiclofen	الأكارو�ضاتU
1584WP	%	80	سبيريتSpirit	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
1284EC	%	98	اويل		ستارStar	oil	98%	ECMineral	oil	احل�ضراتU
1852SC	%	25	ستارStar	25%	SCAzoxystrobin	الفطرياتU
2339WP	%	10	ستار رايزStar	rice	10%	WPPyrazosulfuron-ethyl	احل�ضائ�صU
1256WP	%	50	ستار كوبرStarcopper	50%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	
1589WG	%	70	ستاركورStarcor	70%	WGMetribuzin	احل�ضائ�صMod	II
1056WP	%	20	ستارنرStarner	20%	WPOxolinic	acid	البكتريياLow	III	
311EC	%	20	ستارينStarane	20%	ECFluroxypyr	احل�ضائ�صU
2003SL	%	48	ستاليونStalione	48%	SLBentazone	احل�ضائ�صLow	III	
1375WP	%	21.3	ستربترولStreptrol	21.3%	WPStreptomycin	sulfate	البكتريياU
1990EC	%	15	ستروجاردCitroguard	15%	ECPyridaben	الأكارو�ضاتLow	III	
2420WP	%	80	ستروكStrok	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
2108SC	%	25	ستروماكStromac	25%	SCAzoxystrobin	الفطرياتU
1800WP	%	70	ستوب فينجStop	feng	70%	WPPropineb		الفطرياتU
1547EC	%	50	ستولنيStolin	50%	ECpendimethalin	احل�ضائ�صLow	III	

ستومب اكسترا	45.5	%	1443
CSStomp	Extra	45.5%	CSpendimethalin	احل�ضائ�صLow	III	

1576WDG	%	50	ستونStone	50%	WDGDimethomorph	الفطرياتU
1745EC	%	36	ستيمSteam	36%	ECPropanil	احل�ضائ�صLow	III	
2277SG	%	5	سريندرSurrender	5%	SGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
1515				WG	%	50	سفارىSafari	50%	WG		Triflusulfuron-methyl	احل�ضائ�صU
1412WG	%	75	سكايالSkylla	75%	WGTribenuron-methyl	احل�ضائ�صU
2105SL	%	48	سكرابScrap	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
2436WP	%	76	سكراتشScratch	76%	WPPropineb			-	Cymoxanil	الفطرياتMod	II
945EC		%	25	سكورScore	25%	ECDifenoconazole	الفطرياتU
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2159EC	%	25	سكوربيوScorpio	25%	ECDifenoconazole	الفطرياتU
1505WDG	%	80سلفاجروSulfagro	80%	WDGSulfur	الفطرياتU

2179WDG%	80سلفركام سوبر
Sulfurcam	super	

80%WDGSulfur	الفطرياتLow	III	

1107WG	%	80	سلفوالكSulfolac	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	
1152WG	%	80	سلفونيلSulfonil	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	
2134EC	%	24	سلكت التراSelevt	Ultra	24%	ECClethodim	احل�ضائ�صU
697EC	%	12٫5	سلكت سوبرSelect	super	12.5%	ECClethodim	احل�ضائ�صU
2536EC	%	40	ان	-	سمارتSmart	-	N	40%	ECEthoprophos	النيماتوداMod	II
1903WP	%	85	سمارت كوبرSmart	Copper	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	
1959SC	%	24	سماشSmach	24%	SCSpirodiclofen	الأكارو�ضاتU
2031SP	%	90	سمايلSmayel	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
1469SL	%	51	سناالىSanalai	51%	SLMetam-sodium	 Mod	II
1687SC	%	60	سنكورSencor	60%	SCMetribuzin	احل�ضائ�صMod	II
1133WP	%	70	سنيورSenior	70%	WPMetribuzin	احل�ضائ�صMod	II
2050WDG	%	75	سوبر انبوSuper	inpo	75%	WDGHalosulfuron-methyl	احل�ضائ�صU
845EC	%	10	سوبر ألفاSuper	Alpha	10%	ECAlpha-Cypermethrin	احل�ضراتMod	II
2510EC	%	83٫4	سوبر تراىSupertri	83.4%	ECTriclopyr	butoxyethyl	

ester	احل�ضائ�صMod	II
2601EC	%	33	سوبر توبSuper	Top	33%	ECpendimethalin	احل�ضائ�صLow	III	
2362SC%	48	-1سوبر توكسSupertox-1	48%	SCClothianidin	احل�ضراتU
2240DP	%	80	سوبر راتكسSuper	Ratex	80%	DPZinc	phosphide	الفقارياتHigh	Ib

89EC	%	95	سوبر رويال
Super	Royal	Oil	95%	

ECMineral	oil	احل�ضراتU

سوبر كاييد كزد	0٫05	%	157
طعم محمل على قمح سليم

Super	caid	KZ	0.005%	
Bait	on	wheat	grains	Bromadiolone	الفقارياتU

2169WP	%	69	سوبر مانكوSuper	manco	69%	WPMancozeb		-	
Dimethomorph	الفطرياتU

237EC	%	94	سوبر مصروناSuper	misrona94%ECMineral	oil	احل�ضراتLow	III	
Ib	Highاحل�ضرات	Phosphide	TabAluminium	56%	Superphosسوبرفوس	56	%	أقراص1667
2422EC	%	25	سوبركورSupercour	25%	ECTebuconazole	الفطرياتU
1365EC	%	1٫8	سوبركنيSuperkin	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1455WP	%	72	سوجاتSogaat	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتLow	III	

1787D%	98سوريل زراعى كزد
Agricultural	Soreil	

KZ98%DSulfur	الفطرياتLow	III	

2080WP	%	95	سوريل كزدSoreil	KZ	95%	WPSulfur	الفطرياتLow	III	

سوريل ميكرونى كزد70	1950
WP%

Micronized	Soreil	
KZ70%WPSulfur	الفطرياتLow	III	

1763SC	%	80	سوفرڤتSufrevit	80%	SCSulfur	الفطرياتU
2009SC	%	15	سوكاردSokard	15%	SCIndoxacarb	احل�ضراتMod	II
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1229WP	%	50	سوكوجنSokong	50%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	
1130SL	%	51سوالسانSolasan	51%	SLMetam-sodium	ح�ضرى ونيماتودىMod	II
1537WG	%	80	سولبيكسSulpix	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	
1104WG	%	80	سوجلرينSulgran	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	
1173SC	%	70	سولفانSolfan	70%	SCSulfur	الأكارو�ضاتU
1827SC	%	70	سولفان كزدSolfan	KZ	70%	SCSulfur	الفطرياتLow	III	
341WP	%	80	سولفكسSulfex	80%	WPSulfur	الفطرياتU
626WP	%	84	سولكوكسSulcox	84%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
2532SC	%	24	سولوSolo	24%	SCBifenazate	الأكارو�ضاتU
2313WG	%	80	سولى سلفرSoli	Sulpher	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	

233EC	%	5	سومي الفا كزد
Sumi-alpha		(KZ)	5%	

ECEsfenvalerate	احل�ضراتMod	II

419WP	%	2	سومي ايتSumi-eight	2%	WPDiniconazole	الفطرياتU
601EC%	20سومي جولد كزدSumi-gold	KZ	20%ECEsfenvalerate	احل�ضراتMod	II
73EC	%	50	سوميثيونSumithion	50%	ECFenitrothion	احل�ضراتMod	II
300EC%	50سوميثيون كزدSumithion	KZ50%ECFenitrothion	احل�ضراتMod	II
1695SL	%	48	سويبSweep	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

1004WG	%	62٫5سويتشSwitch	62.5%	WGCyprodinil		-	
Fludioxonil	الفطرياتLow	III	

478EC	%	20سيبركوCyperco		20%	ECCypermethrin	احل�ضراتMod	II
1859SL	%	20	سيتامCetam	20%	SLAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
1915SP	%	20	سيتامرتCetamart	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
1207EC	%	50	سيترونCitron	50%	ECThiobencarb	احل�ضائ�صMod	II
1909WG	%	70سيتى كورCity	Core	70%	WGMetribuzin	احل�ضائ�صMod	II
2109EC	%	5	سيجاتوبSega	Top	5%	ECLufenuron	احل�ضراتU
2452EC	%	10	سيجرونCygron	10%	ECFlufenoxuron		-	Alpha-

Cypermethrin	احل�ضراتMod	II

2181DC%	14سيدلى توبCidely	top	14%	DCDifenoconazole	
-Cyflufenamid	الفطرياتU

1461SP	%	90	سيرابلكسCeraplex	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
1483DP	%	96	سيروكوSiroko	96%	DPSulfur	الفطرياتU
782WP	%	10	سيريسSirius	10%	WPPyrazosulfuron-ethyl	احل�ضائ�صU
1075WG	%	60	سيرينوSereno	60%	WGMancozeb		-	

Fenamidone	الفطرياتLow	III	
2223SP	%	20	سيزاماكCezamac	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
1380EC	%	24	سيسثنيSythane	24%	ECMyclobutanil	الفطرياتU
1599SC	%	26.3	سيسكوبSiscop	26.3%	SCCopper	Sulfate	

Pentahydrate	الفطرياتMod	II
2294WDG	%	50	سيفرونSevron	50%	WDGKresoxim-methyl	الفطرياتU
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2599SC	%	20	سيفلوراباCyfluraba	20%	SCCyflumetofen	الأكارو�ضاتU
2243SC	%	10	سيفومانCyfomane	10%	SCCyazofamid	الفطرياتU
1650EC	%	12	سيكريتSecret	12%	ECClethodim	احل�ضائ�صU
1422		WP	%	25.5	سيكيكوCikeycu	25.5%	WP	Cymoxanil		-	Bordeaux	

mixture	الفطرياتMod	II
1659SL	%	29	سيل ماتريكسSil	matrix	59%	SLPotassium	silicate	الفطرياتU
1369EC	%	12.5	سيلفوبSelfop	12.5%	EC		Fluazifop-p-	butyl	احل�ضائ�صLow	III	
Ib	Highاحل�ضرات	Phosphide	TabletsAluminium	57%	Celphosسيلفوس	57	%	أقراص673
Ib	Highاحل�ضرات	Phosphide	56%tabletsAluminium	Celphoxinسيلفوكسني	56	%	أقراص1321
2032WDG	%	80	سيلفيجنSulfegin	80%	WDGSulfur	الفطرياتU
822EC	%	72	سيليانSylian	72%	ECProfenofos	احل�ضراتMod	II
1268SC	%	40	سيليتSyllit	40%	SCDodine	الفطرياتLow	III	
1182FS	%	10	سيليستCelest	10%	FSFludioxonil	الفطرياتU
2016FS	%	5	سيليست اكستراCelest	Extra	5%	FSDifenoconazole		-	

Fludioxonil	الفطرياتLow	III	

سيليست توب	31.25	%	2030
FSCelest	Top	31.25%	FS

Difenoconazole		-	
Thiamethoxam		-	

Fludioxonil	
	III	Lowالفطريات

2250WP	%	72	ميلديو	-	سيمSim	-	mildew	72%	WPMancozeb-	Cymoxanil	الفطرياتMod	II
2581EC	%	5	سيمبراSempra	5%	ECLufenuron	احل�ضراتU
2137WG	%	25	سيموSimo	25%	WGThiamethoxam	احل�ضراتU
1848CS	%	10	سيميتارSimitar	10%	CSLambda-Cyhalothrin	احل�ضراتMod	II
2051SC	%	5	سينو اسSino-S	5%	SCFenpyroximate	الأكارو�ضاتLow	III	
1555SL	%	48	سينوابSinoup	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
1690WG	%	70	سينودورSinodor	70%	WGImidacloprid	احل�ضراتMod	II
2397WP	%	70	سينوزدCynozed	70%	WPMetribuzin	احل�ضائ�صMod	II
2144EC	%	12	سينوسوبرSino	super	12%	ECClethodim	احل�ضائ�صU
1626WP	%	80	سينوسنيSinoseen	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
1981WP	%	70	سينوكولSinocol	70%	WPPropineb		الفطرياتU
2296EC	%	25	سيوتنيCyotin	25%	ECCypermethrin	احل�ضراتMod	II
2340SC	%	24	شاركShark	24%	SCChlorfenapyr	الأكارو�ضاتMod	II
2282SC	%	36	شاريدCharade	36%	SCChlorfenapyr	الأكارو�ضاتMod	II

1420		SC	%	24	شالنجر سوبر
Challenger	Super	24%	

SC	Chlorfenapyr	الأكارو�ضاتMod	II

1214WG%	57٫6شامب دي بيChamp	DP	57.6%	WGCopper	hydroxide	الفطرياتLow	III	
375WP	%	77شامبيونChampion	77%	WPCopper	hydroxide	الفطرياتLow	III	
1466EC	%	50	شنيلSchnell	50%	ECThiobencarb	احل�ضائ�صLow	III	
1822EC	%	2٫5	شوتShot	2.5%	ECDeltamethrin	احل�ضراتU
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1102SC%	50شيرالنShirlan	50%	SCFluazinam	الفطرياتU
2273OD	%	4	شيلدShield	4%	ODNicosulfuron	احل�ضائ�صU
Ib	Highاحل�ضرات	Phosphide	TabletsAluminium	56%	Shenphosشينفوس	56	%	أقراص1010
1402SC	%	35	شينوكChinook	35%	SCImidacloprid	احل�ضراتMod	II
2483EC	%	0٫93	شينيوفرChinufur	0.93%	ECMilbemectin	الأكارو�ضاتU
2309WG	%	80	صفا سولSafa	Sul	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	
2314DP	%	98٫5	صفاميكروSafa	micro	98.5%	DPSulfur	الفطرياتLow	III	

صن اريفوب سوبر12٫5	%	2289
EC

Sunazifop	super	12.5%	
ECFluazifop-p-	butyl	احل�ضائ�صU

679SL	%	48	صن أبSun	Up	48%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

1460SC	%	2	صن بيشىSunbishi	2%	SCBispyribac	-	sodium	احل�ضائ�صU

1552WP	%	70صن توب النصر
Suntop	El-nasr	70%	

WPThiophanate-methyl	الفطرياتU

2154SC	%	2٫5	صن زولSunzole	2.5%	SCTriticonazole	الفطرياتU
2514WDG	%	80	صن فليكسSun	flex	80%	WDGSulfur	الفطرياتLow	III	
1673SC	%	24	صن فنبيرSun	fenpyr	24%	SCChlorfenapyr	الأكارو�ضاتMod	II
1768SL	%	20	صن فورسSunforce	20%	SLDiquat	dibromide	احل�ضائ�صMod	II
1770SC	%	35صن كلوبريدSuncloprid	35%	SCImidacloprid	احل�ضراتMod	II
1526				WDG	%	75	صنكوزيبSuncozeb	75%	WDG		Mancozeb	الفطرياتU

1854EC	%	12٫5	صنوديوم سوبر
Sunodim	Super	12.5%	

ECClethodim	احل�ضائ�صU

2363EC	%	5	صنيورونSunuron	5%	ECLufenuron	احل�ضراتU
2227EC	%	5	غلورىGlory	5%	ECLufenuron	احل�ضراتU
584EC	%	1٫8	فابكومكVapcomic	1.8%	ECAbamectin	احل�ضراتMod	II
2613WP	%	75	فابولوسFabolous	75%	WPTebuconazole		-	

Chlorothalonil	الفطرياتLow	III	
2366WG	%	25	فابيانFabyan	25%	WGThiamethoxam	احل�ضراتU
2183EC	%	25	فاجنVagen	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU
2151EC	%	1٫8	فارم اكتنيFarmectin	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
2089EC	%	25	فارم زولFarmzole	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU

2475SC	%	43	فارماتيبازول
Pharmatebazole	43%	

SCTebuconazole	الفطرياتLow	III	

2537EC	%	24	فارمافنيPharmafen	24%	ECOxyfluorfen	احل�ضائ�صU
1919WP	%	80	فاستر توبFaster	Top	80%	WPFosetyl-Aluminium	الفطرياتU
1693EC	%	36	فاكتوFacto36%	ECDiclofop-methyl	احل�ضائ�صLow	III	
1489WP	%	35	فاكوميلVacomil	35%	WPMetalaxyl	الفطرياتLow	III	
1377WP	%	72	فاكوميل ام زدVacomil	MZ	72%	WP		Mancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتLow	III	
1001WP	%	50	فاكوميل بلصVacomil	plus	50%	WPCopper	oxychloride		-	

Metalaxyl	الفطرياتLow	III	
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2498Tablets	%	57	فالفومFalfum	57%	TabletsAluminium	Phosphide	احل�ضراتHigh	Ib
1550EC	%	1.8	فاليوValue	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
2629WP	%	80	فان جيبFungieb	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
1613SC	%	14٫5	فانتاجVantage	14.5%	SCIndoxacarb	احل�ضراتMod	II
1698WP	%	69	فانتك امFantic	M	69%	WPMancozeb		-	Benalaxyl	الفطرياتU
1307CS	%	6	فانتكسVantex	6%	CSGamma-cyhalothrin	احل�ضراتMod	II
2122SC	%	24	فانتىVanty	24%	SCChlorfenapyr	الأكارو�ضاتMod	II
1231WDG	%	62	فاجني كبFungicop	62%	WDGCopper	hydroxide	الفطرياتMod	II
2096SC	%	24	فانيشرVanishar	24%	SCChlorfenapyr	الأكارو�ضاتMod	II
1868GR	%	10	فايبر ماكسFibermax	10%	GREthoprophos	النيماتوداMod	II
564G	%	10	فايديتVaydate	10%	GOxamyl	النيماتوداMod	II
122SL	%	24	فايديتVaydate	24	%	SLOxamyl	النيماتوداHigh	Ib
2128WP	%	10	فايرتنFire	ten	10%	WPPyrazosulfuron-ethyl	احل�ضائ�صU
2211EC	%	22٫5	فاينFine	22.5%	ECClethodim		-	

Haloxyfop-P-methyl	احل�ضائ�صMod	II
1857EC	%	96٫46	فرسالVersal	96.46%	ECMineral	oil	احل�ضراتLow	III	
1983EC	%	24	فرينوFreno	24%	ECClethodim	احل�ضائ�صU
2300SC	%	50	فستروVistro	50%	SCClofentezine	الأكارو�ضاتU
1597SC	%	15	فالكسFlax	15%	SCIndoxacarb	احل�ضراتMod	II

VP	48.21%	Flycapفالى كاب	48٫21	%	VPح(3)
Ammonium	acetate		
-	Trimethylamine	
Hydrochloride		-	

1.5-diaminopentane	
Uاحل�ضرات

2380WG	%	62٫5	فلدوماكسVldomax	62.5%	WGCyprodinil		-	
Fludioxonil	الفطرياتLow	III	

1026WG	%	50	فلنتFlint	50%	WGTrifloxystrobin	الفطرياتU
2166SC	%	20٫8	فلو ابFollow	up	20.8%	SCAbamectin		-	

Clofentezine	الأكارو�ضاتHigh	Ib
1704WDG%	80	فلو اى زدFlow	EZ	80%	WDGFolpet	الفطرياتU
2589WG	%	60	فلوبنيFlopin	60%	WGPyraclostrobin		-	

Metiram	الفطرياتU
623SC%	60٫06	فلورامFlowram	60.06%	SCCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	
1933WP	%	85	فلورانسFlorance	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	
2258EC	%	24	فلوروFlowro	24%	ECOxyfluorfen	احل�ضائ�صU
1105FS%	42٫7	فلوسانFlowsan	42.7%	FSThiram	الفطرياتMod	II
1303DC	%	10	فلوكسيتFloxate	10%	DCFlufenoxuronاحل�ضائ�صU
2467EC	%	24	فن فنFenfen	24%	ECOxyfluorfen	احل�ضائ�صU
2150EW	%	45	فنجابروFungi	-	Pro	45%	EWprochloraz	الفطرياتLow	III	
927WP%	12٫5	فنجشوFungshow	12.5%WPDiniconazole	الفطرياتU
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2276WP%	69	فنجى مورثFungi	morth	69%	WPMancozeb		-	
Dimethomorph	الفطرياتU

1076WP	%	70	فنجيكورFungcure	70%	WPThiophanate-methyl	الفطرياتU
674WP%	77فنجيوران أوأتشFunguran		OH	77%	WPCopper	hydroxide	الفطرياتMod	II
2091SC	%	2٫5	فنستVincit	2.5%	SCFlutriafol	الفطرياتU
2127EC	%	5	فوب سوبرFop	super	5%	ECQuizalofop-P-ethyl	احل�ضائ�صU
2433WP	%	44٫2	فوبيسىFobeci	44.2%	WPCymoxanil		-	

Benalaxyl		-	Folpet	الفطرياتLow	III	
2155EC	%	12٫5	فوتاليدVotaled	12.5%	ECFluazifop-p-	butyl	احل�ضائ�صU
2110WP	%	30	فوجالVogal	30%	WPBispyribac	-	sodium	احل�ضائ�صU
2470SL	%	24	4فور نيما-Nema			24%	SLOxamyl	النيماتوداHigh	Ib
2560WP	%	25	برو	-	فورتForte	-	Pro	25%	WPDimethomorph		-	

Cymoxanil	الفطرياتLow	III	

2524WG	%	44	فورتينا جولدFortuna	Gold	44%	WGMancozeb		-	
Cymoxanil	الفطرياتMod	II

1790WP	%	80	فوزيل الييتFosyl	Aleit	80%	WPFosetyl-Aluminium	الفطرياتU
1261SL	%	53٫6	فوسترولPhostrol	53.6%	SLPhosphorous	acids	

salts	الفطرياتU
2634WP	%	72	فوستوكVostok	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
Ib	Highاحل�ضرات	Phosphide	TabletsAluminium	56%	Phostoxinفوستوكسني	56	%	أقراص445
	PlatesMagnesium		56%	Phostoxinفوستوكسني	56	%	ألواح547

Phosphide		احل�ضراتHigh	Ib
Ib	Highاحل�ضرات	Phosphide	RoundAluminium	56%	Phostoxinفوستوكسني	56	%	بلي532
1459Tab	%	56	فوسجاردPhosguard	56%	TabAluminium	Phosphide	احل�ضراتHigh	Ib

1457Pellets	%	56		فوسفيد النصر
Phosphide	El	Nasr	56%	

PelletsAluminium	Phosphide	احل�ضراتHigh	Ib

فوسفيد النصر		56	%	1530
Tablets

Phosphide	El	Nasr	
56%TabletsAluminium	Phosphide	احل�ضراتHigh	Ib

فوسفيد زنك-النصر	80	%	102
DP

Zinc	phosphide	El-Nasr	
80%	DPZinc	phosphide	 High	Ib

1932Tab	%	56	فوسفيفولPhosphifull	56%	TabletsAluminium	Phosphide	احل�ضراتHigh	Ib
2372EC	%	48	فوسيلدFoseled	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
2067EW	%	6٫9	فوكستروتFoxtrot	6.9%	EWFenoxaprop-p-ethyl	احل�ضائ�صU
2205WP	%	88٫85فوكسيل تريلFoxil	Triple	88.85%	WPCopper	oxychloride		-	

Metalaxyl		-	Folpet	الفطرياتMod	II

1517WP	%	73	فوالرVolar73%	WPCopper	oxychloride		-	
Dimethomorph	الفطرياتMod	II

2015WP	%	69	فوالر ام زدVolar	MZ	69%	WPMancozeb		-	
Dimethomorph	الفطرياتU

2062SC%	60	فوالر سى تىVolar	CT	60%	SCDimethomorph		-	
Chlorothalonil	الفطرياتU

1502WG	%	80	فولتاكسFoltax	80%	WGFolpet	الفطرياتU
2600WP	%	28	فولدكسFoldex	28%	WPTribenuron-methyl		-	

Carfentrazone-ethyl	احل�ضائ�صU
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1221SP	%	20	فولىVolley	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
2635SC	%	40	فولي ستارFoly	Star	40%	SLFluazinam		-	

Dimethomorph	الفطرياتU

1753WG	%	40فوليام فليكسىVoliam	Flexi	40%	WGThiamethoxam		-	
Chlorantraniliprole	احل�ضراتLow	III	

360EC	%	25	فوليكورFolicur	25%	ECTebuconazole	الفطرياتU

1271SC	%	53٫75فوليو جولدFolio	Gold	53.75%	SC
Chlorothalonil		-	
Metalaxyl-M	
(Mefenoxam)	

II	Modالفطريات

2639SC	%	30	فوليوم فليكسىVoliam	Flexi	30%	SCThiamethoxam		-	
Chlorantraniliprole	احل�ضراتU

2559Tablets	%	57	فومافوسFomaphos	57%	TabletsAluminium	Phosphide	احل�ضراتHigh	Ib
1255Tablets	%	57	فومكسنيFumixin	57%	TabletsAluminium	Phosphide	احل�ضراتHigh	Ib
1769EC	%	30	فوموFomo	30%	ECDifenoconazole		-	

Propiconazole	الفطرياتMod	II
1306Tab	%	56	فون تكسPhon	Tex	56%	TabAluminium	Phosphide	احل�ضراتHigh	Ib
2558WG	%	52٫5	فونيلFonel	52.5%	WGCymoxanil		-	

Famoxadone	الفطرياتLow	III	
2588EC	%	48	فويلFoil	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
2095SC	%	35	فى ستروV-Citro	35%	SCImidacloprid	احل�ضراتMod	II
2415SL	%	24	فيبروتكتVyprotect	24%	SLOxamyl	النيماتوداHigh	Ib
2505EC	%	72	فيبوكرونFebocroun	72%	ECProfenofos	احل�ضراتMod	II
1615EC	%	25	فيتFit	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU
2621WG	%	25	فيتاراVetara	25%	WGThiamethoxam	احل�ضراتU
112WP%	75	(200)فيتافاكسVitavax	(200)75%WPThiram		-	Carboxin	الفطرياتLow	III	
681FS	%	40	200	فيتافاكسVitavax	200	40%	FSThiram		-	Carboxin	الفطرياتMod	II
1370SL	%	24	فيتكسVytex	24%	SL		Oxamyl	النيماتوداHigh	Ib
1937EC	%	5	فيتوFeto5%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1925CS	%	5	فيجوFego	5%	CSAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
2045WG	%	15	فيجى كلنيVegeclean	15%	WGBenthiavalicarb-

isopropyl	الفطرياتU
2390EC	%	5	فيرارىFerari	5%	ECLufenuron	احل�ضراتU
1297EC	%	1٫8	فيراكتنيVeractin	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتHigh	Ib
1098SC	%	5	فيرتوVirtu	5%	SCChromafenozide	احل�ضراتU
466EC	%	1٫8		فيرتيميكVertimec	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1238WP	%	74	فيردرامVerderame	74%	WPBordeaux	mixture	الفطرياتU
1400EC	%	1٫8	فيرمكسVermex	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1658EC	%	1.8	فيرمنيVermen	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتHigh	Ib
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فيروديس100	%	كبسوالتح(10)
Pherodis	100%	

Capsules

E3,Z8,z11-
Tetradecacatrienyl	
acetate		-	E3,Z8,-
Tetradecadienyl	

acetate	

Uاحل�ضرات

2185CS	%	45٫6	فيست سوبرFist	super	45.6%	CSpendimethalin	احل�ضائ�صLow	III	
2138SL	%	24		فيفاViva	24%	SLOxamylالنيماتوداHigh	Ib
1754SC	%	50		فيفاندوVivando	50%	SCMetrafenone	الفطرياتU
521SC	%	10		فيكتراVectra	10%	SCBromuconazole	الفطرياتLow	III	
2443SL	%	48		فيلد ابField	Up	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
1283GR	%	10		فيناتودFenatode	10%	GRFenamiphos	النيماتوداMod	II
2053SL	%	48		فيناشVinash	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

2087SG	%	71		فيناش باورVinash	Power	71%	SGGlyphosate	
monopotassium	salt	احل�ضائ�صU

2464SC	%	50		فيناميكسFenamex	50%	SCFenhexamid	الفطرياتU
1069EC	%	50		فينثيونFenthion	50%	ECFenitrothion	احل�ضراتMod	II
1620WP	%	84	فينرVinner	84%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
2469EC	%	50	فينوزونFenozone	50%	ECDifenoconazole		-	

Propiconazole	الفطرياتLow	III	
2611SP	%	20	فينولVenol	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
1603EC	%	5	فينيرات اسFenirate-s	5%	ECEsfenvalerate	احل�ضراتMod	II
2424EW	%	7٫5	فيوتشرFuture	7.5%	EWFenoxaprop-p-ethyl	احل�ضائ�صU
1705EW	%	10	فيورىFury	10%	EWZeta-cypermethrin	احل�ضراتMod	II
1692EC	%	15	فيوزكسPhuzx	15%	ECFluazifop-p-	butyl	احل�ضائ�صU
2172EC	%	15	فيوز هدFuse	hd	15%	ECFluazifop-p-	butyl	احل�ضائ�صU
1904WP	%	40	فيوزيكورFuzykor	40%	WPFosetyl-Aluminium	الفطرياتU
2377EC	%	12٫5	فيوزيكيمFusichem	12.5%	ECFluazifop-p-	butyl	احل�ضائ�صU
1110EC	%	15	فيوزيليد فورتيFusilade	Forte	15	%	ECFluazifop-p-	butyl	احل�ضائ�صU
1156EC%	12٫5فيوزيليد ماكسFuzilade	max	12.5%ECFluazifop-p-	butyl	احل�ضائ�صU
2163WP	%	80	فيوليتVeulet	80%	WPFosetyl-Aluminium	الفطرياتU
460WP	%	50	كابتان التراCaptan	Ultra	50%	WPCaptan	الفطرياتU
1694WG	%	80كابتان التراCaptan	Ultra	80%	WGCaptan	الفطرياتU
1540WP	%	50	كابتان اى زدCaptan	EZ	50%	WPCaptan	الفطرياتU
1379EC	%	5	كابريس	Caprice	5%	EC		Chlorfluazuron	احل�ضراتU
2356WP	%	40	كابكتKapect	40%	WPCopper	oxychloride		-	

Cymoxanil	الفطرياتMod	II
2119EC	%	33	كابيتالCapital	33%	ECpendimethalin	احل�ضائ�صLow	III	
2336SC	%	24	كابيتولCapitol	24%	SCChlorfenapyr	الأكارو�ضاتMod	II
1998WG	%	80	كابيدوCapido	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	
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2196EC	%	5	كاترونKatron	5%	ECLambda-Cyhalothrin	احل�ضراتMod	II

2217WG%	80كاتنجا اكسبريس
Katanga	Express	80%	

WGFosetyl-Aluminium	الفطرياتU

1600WP	%	80	كاديالكCadilac	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
2345SP	%	90	ورم	-	كارباCarba	-	Worm	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
2022EC	2٫5%	كاريلوت النصرKarilot	El-Nasr	2.5%	ECLambda-Cyhalothrin	احل�ضراتMod	II
2321SL	%	2	كازومنيKasumin	2%	SLKasugamycin	الفطرياتU
2275WP	%	50	كاسبرتنيCaspertin	50%	WPCymoxanil	الفطرياتLow	III	
2513EW	%	7٫5	كاسترو ابKastro	Up	7.5%	EWFenoxaprop-p-ethyl	احل�ضائ�صU
2493EC	%	10	كاستلوCastello	10%	ECLufenuron	احل�ضراتU
	III	Lowاحل�ضرات	oil	MayonnaisMineral	82%	Castoكاستو	82	%	مايونيز1858
1640WG	%	75	كاش كولCash	cool	75%	WGTribenuron-methyl	احل�ضائ�صU
1149SC	%	48	كاليبسوCalypso	48%	ECThiacloprid		احل�ضراتMod	II
1136EC	%	1٫8	كام ميكCam-Mek	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II

2642SC	%	8.4كام ميك سوبر
Cam-Mek	Super	8.4%	

SCAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II

2188EC	%	10	كام يرونCam-uron	10%	ECHexaflumuron	احل�ضراتU
1194EC	%	57	كامثيونCamthione	57%	ECMalathion	احل�ضراتLow	III	
1816SG	%	5	كامرىCamry	5%	SGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
1895SL	%	48	كامساتوCamsato	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
1317EC	%	72	كامكرونCamkron	72%	ECProfenofos	احل�ضراتMod	II
2445EC	%	48	كامياKamia	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
2575SC	%	40	كان كونCancun	40%	SCTriflumuron	احل�ضراتU
1796WG	%	50	كانتوسCantus	50%	WGBoscalid	الفطرياتU
1522SC	%	15	كانى مايتKanemite15%	SCAcequinocyl	الأكارو�ضاتU
2619WG%	73٫15كايرو زادCairozad	73.15%	WGCopper	oxychloride		-	

Cymoxanil	الفطرياتMod	II

2190WG	%	35	كب اكستراCup	Extra	35%	WGThiamethoxam		-	
Pymetrozine	احل�ضراتU

2298WP	%	85	كباكيتKpakit	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
1901WP	%	85	كبتوكسCuptox	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	

1371WP	%	72كبروسات جولد
Cuprosate	Gold	72%	

WP		
Mancozeb		-	
Cymoxanil	الفطرياتMod	II

1232WDG	%	85	كبروماكCopromac	85%	WDGCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
647WG	%	80	كبريتولCabritol	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	
2578DP%	98	د	كبريدست-Cabridust	-	D	98%	DPSulfur	الفطرياتLow	III	
1171WG	%	60	كبريو توبCabrio	Top	60%	WGPyraclostrobin		-	

Metiram	الفطرياتU
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1839EC	%	11٫2كبريو ديوCabrio	Duo	11.2%	ECPyraclostrobin		-	
Dimethomorph	الفطرياتU

2102WP	%	70	كتاجنا مانKatanga	man	70%	WPMancozeb		-	Fosetyl-
Aluminium	الفطرياتU

1776SP	%	20	كذابالنKazaplan	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
1137EC	%	3.37	كراترCrater	3.37%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
2315EC	%	30	كرافتCraft	30%	ECDifenoconazole		-	

Propiconazole	الفطرياتLow	III	
1082		SP	%	25٫63	كرانشCrunch	25.63%	SP		Copper	sulfate	الفطرياتMod	II
1319EC	%	25	كراونCrown	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU

1908FS%	42	كروزر ماكس بوتيتو
Cruiser	Max	Potato	

42%	FS
Thiamethoxam		-	

Fludioxonil	احل�ضراتLow	III	

1669WG	%	41	كروسCross	41%	WG
Metamitron		-	

Ethofumesate		-	
Phenmedipham	

	III	Lowاحل�ضائ�ص

2439EC	%	1٫8	كرومكChromic	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1494SL	%	48	كريديتCredit	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
1294SC	%	30	كريسوKreso	30%	SCKresoxim-methyl	الفطرياتU
2373EC	%	75	كرينكلKrenkel	75%	ECFosthiazate	النيماتوداMod	II
174EC	%	95	كزد اويلKZ	oil	95%	ECMineral	oil	الأكارو�ضاتU
1680EC	%	2.5	كفروثرينKafrothrin	2.5%	ECDeltamethrin	احل�ضراتMod	II
267EC	%	50	كفروساتيرنKafrosaturn	50%	ECThiobencarb	احل�ضائ�صLow	III	
1493EC	%	2	كالزولClalazole	2%	ECEmamectin	benzoate	احل�ضراتLow	III	
1213SL	%	48	كالشKlash	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
2018EC	%	12	كلسكClisk	12%	ECClethodim	احل�ضائ�صLow	III	
2478WG	%	50	كلوثياميكسClothiamex	50%	WGClothianidin	احل�ضراتU
1779WP	%	15	كلودىClaudie	15%	WPClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صLow	III	
1934EC	%	24	كلودميكسClodimex	24%	ECClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صU
1338WP	%	75	كلورثيتChlorothate	75%	WPChlorothalonil	الفطرياتU
662EC	%	48	كلورزانChlorzan	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
2435GR	%	10	كلورسChlorus	10%	GRChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
1313EC	%	48	كلورفانChlorfan	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
1030EC	%	48	كلورفوسChlorfos	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
1496				EC	%	29	كلورو-بالسChloro-plus	29%	EC		Chlorpyrifos		-	

Cypermethrin	احل�ضراتMod	II
2394SC	%	50	كلوروتوسيبClortosip	50%	SCChlorothalonil	الفطرياتU
1730EC	%	48	كلوروزدChlorozed	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
1132EC	%	48	كلوروفيتChlorofet	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
1924WP	%	75	كلوروكالChlorocal	75%	WPChlorothalonil	الفطرياتU
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2352SC	%	24	كلوزرCloser	24%	SCSulfoxaflor	احل�ضراتU
1513WP	%	15	كلومبسColumbus	15%	WPClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صLow	III	

1907EC	%	47٫5كلوميكس بلص
Chlomex	Plus	47.5%	

EC
Pendimethalin		-	
Clomazone	احل�ضائ�صLow	III	

2502WP	%	15	كلونافارمClonapharm	15%WPClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صU
1519DC	%	10	كليجرونKlegron	10%	DCFlufenoxuron	احل�ضراتU
1325EC	%	5	كليفرونKillefuron	5%	ECLufenuron	احل�ضراتU
2078EC	%	20	كلينرCleaner	20%	ECFluroxypyr	meptyl	احل�ضائ�صU
1475WG	%	50	كليونKelion	50%	WGOrthosulfamuron	احل�ضائ�صU
1248SC	%	53٫8		كنج فوCungFu	53.8%	SCCopper	hydroxide	الفطرياتMod	II
1922WDG	%	75	كنجاردQuinguard	75%WDGQuinclorac	احل�ضائ�صLow	III	
1887SC	%	48	كوادراQuadra	48%	SCImidacloprid	احل�ضراتMod	II
1815WP	%	77	كوب جاردCop	Guard	77%	WPCopper	hydroxide	الفطرياتLow	III	
1414		WP	%	33٫6	كوبارKopar	33.6%	WP	Copper	oxychloride	الفطرياتLow	III	
2517EC	%	24	كوباكKoback	24%	ECClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صU
2247SP	%	90	كوبترCopter	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
2411WP	%	85	زد	-	كوبرCopper	-	Z	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
1477SC	%	33٫6	كوبر وانCopper	one	33.6%	SCCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	
2236SL	%	20	كوبراCobra	20%	SLAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
1657WP	%	61٫5	كوبرابلوزدCuprablau	Z	61.5%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	

1551WG	%	61٫5	كوبرابلوزد الترا
	Cuprablau	Z	ultra	

61.5%	WGCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	

610WP	%	84	كوبراريخCuprarikh	84%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
1108WP	%	58٫8	كوبرازينCuprozin	58.8%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	
2266WP	%	77	كوبراكسCoprax	77%	WPCopper	hydroxide	الفطرياتMod	II
602WP	%	84٫3	كوبرالCopral	84.3%	WP	Copper	oxychloride	الفطرياتMod	II

372WP	%	56٫35	كوبرس كزد
Cuprous	KZ	56.35%	

WPCuprous	oxide	الفطرياتMod	II

1652WP	%	84	كوبرالينكوCobre	Lainco	84%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	
1542DF	%	77	كوبرنكوCoprinco	77%	DFCopper	hydroxide	الفطرياتMod	II
1089WP	%	77	كوبرهسيدCopper-hycide	77%	WPCopper	hydroxide	الفطرياتMod	II
307FL	%	34٫5	كوبروكساتCuproxat	34.5%	FLCopper	sulfate	tribasic	الفطرياتMod	II

624WP	%	86٫04كوبروكفارو
Cuprocaffaro	86.04%	

WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II

621WP	%	85	كوبرونيكاCoppronica	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتLow	II
1588WP	%	77	كوبريروCopperpro	77%	WPCopper	hydroxide	الفطرياتLow	III	
1154WP	%	85كوبرينCopprine	85%		WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
304WP	%	84	كوبوكسCobox	84%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
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1758WG	%	57	كوبوكوCoboko	57%	WGPropineb			-	
Dimethomorph	الفطرياتU

1404SC	%	20	كوراجنCoragen	20%	SCChlorantraniliprole	احل�ضراتU
1817WP	%	50	كورتيانوCortiano	50%	WPCaptan	الفطرياتU
740EC	%	72	كوردCord	72%	ECProfenofos	احل�ضراتMod	II
1665EC	%	1٫8	كورميتCormit	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II

2633EC	%	18	كوروكىKuroki	18%	EC
Quizalofop-P-ethyl		
-	Clomazone		-	
Fomesafen	

Uاحل�ضائ�ص

2515WP	%	77	كوستCost	77%	WPCopper	hydroxide	الفطرياتMod	II

640DF%	53٫8(2000)كوسيد
Kocide	(2000)	53.8	%	

DFCopper	hydroxide	الفطرياتMod	II

1432WP	%	77	كوسيدالCosidal	77%	WPCopper	hydroxide	الفطرياتLow	III	
1733EC	%	10	كول اى زدCool	EZ	10%	ECPenconazole	الفطرياتU
1097SC	%	30	كوليزCollis	30%	SCBoscalid		-	Kresoxim-

methyl	الفطرياتU
2268WP	%	85	كوماComma	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
2538EC	%	5	كوماتش اكسKomatch	X	5%	ECLufenuron	احل�ضراتU
1267SC	%	35	كوماندوCommando	35%	SCImidacloprid	احل�ضراتMod	II
1506				WP	%	70	كومبينكسCombenix	70%	WP		Thiophanate-methyl	الفطرياتU
2586EC	%	1٫8	كومودوKomodo	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
540WG	%	80كومولوس اسKumulus-S	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	
1308EC	%	10	كونازولConazole	10%	ECPenconazole	الفطرياتU
1605WG	%	70	كونترولControl	70%	WGThiophanate-methyl	الفطرياتU
1807SP	%	90	كونتكContac	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
1911CS	%	15	كوجنستCongest	15%	CSAbamectin		-	

Imidacloprid	الأكارو�ضاتMod	II
1577SC	%	35	كوندوبريدCondoprid	35%	SCImidacloprid	احل�ضراتMod	II
1344CB	%	0٫024	كونسرفConserve	0.024%	CBSpinosad	احل�ضراتU

1234SC	%	45	كونسنتوConsento	45%	SC
Propamocarb	
hydrochloride		-	
Fenamidone	

	III	Lowالفطريات

1793SC	%	25	كونسيتConcept	25%	SCFlutriafol	الفطرياتLow	III	
1486OD	%	20	كونفيدورConfidor	20%	ODImidacloprid	احل�ضراتLow	III	
1066SC	%	35	كونفيديتConfidate	35%	SCImidacloprid	احل�ضراتMod	II
1986SC	%	24	كونكورConcor	24%	SCSpirodiclofen	الأكارو�ضاتU
2320SC	%	24	كونكوردConcord	24%	SCChlorfenapyr	الأكارو�ضاتMod	II
2520EC	%	5	كويزاميكسQuizamex	5%	ECQuizalofop-P-ethyl	احل�ضائ�صU
531SP	%	90	كويكKuik	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
2615SP	%	40كويك جولدKuik	Gold	40%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
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Ib	Highاحل�ضرات	Phosphide	TabletAluminium	57%	Quikphosكويكفوس	57	%	أقراص565
1739WG	%	75	كوينQueen	75%	WGQuinclorac	احل�ضائ�صU
1799EC	%	50	كيثرينKythrin	50%	ECCypermethrin	احل�ضراتMod	II
2178SC	%	40	كيرب فلوKerb	Flo	40%	SCPropyzamide	احل�ضائ�صU
1096WP%	73٫15كيرزيت أرCurzate	R	73.15%WPCopper	oxychloride		-	

Cymoxanil	الفطرياتMod	II
1501				EC	%	25	كيرفCurve	25%	EC		Difenoconazole	الفطرياتU
2383GR	%	10	كيرفوسCare	Fos	10%	GREthoprophos	النيماتوداMod	II
920WP		%	85	كيرنوكسCurenox	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
1912WP	%	5	كيروكسKirox	5%	WPHexythiazox	الأكارو�ضاتU
1078EC	%	1٫8	كيلميتKillmite1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
2048WP	%	70	كيمونيبChemoneb	70%	WPPropineb		الفطرياتU
548EC	%	95	كيميسولKemesol	95%	ECMineral	oil	احل�ضراتLow	III	
1111SC	%	64٫61	كينجKing	64.61%	SCTribasic	copper	sulfat	الفطرياتMod	II
1572WG	%	5٫7	كينج كيمKing	chem	5.7%	WGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
1802EC	%	25	كينولKinol25%	ECPropiconazole	الفطرياتU
1008WP	%	84٫04كيو-كوبرQ-copper	84.04%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
1071WP	%	74٫5بالس	كيور-Cure-plus	74.5%	WPCopper	oxychloride		-	

Metalaxyl	الفطرياتMod	II
734WP	%	72	كيور إمCure	M	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
2068SC	%	25	كيوراتيفبنيCurativebin	25%SCAzoxystrobin	الفطرياتU
2620WP	%	50	كيورزانتونCurzanton	50%	WPCymoxanil	الفطرياتLow	III	
2370FS	%	6	كينيKeen	6%	FSTebuconazole	الفطريات	
1450EC	%	1٫8	السيوLisu	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1969WP	%	80	المارميبLamarmeb	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
2595EC	%	5	المبا فالLamba	Val	5%	ECLambda-Cyhalothrin	احل�ضراتMod	II
2152WP	%	80	المنكوLamanco	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
1314SP	%	90	النوماكLanomac	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
1018WP	%	25		النيتLannate	25%	WPMethomyl	احل�ضراتMod	II
114SP	%	90		النيتLannate	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
2257WP	%	44	اليكينياLaikenia	44%	WPMancozeb		-	

Cymoxanil	الفطرياتMod	II
1480WP	%	10	ملبادا سوبرLambdasuper	10%	WPLambda-Cyhalothrin	احل�ضراتMod	II
1743EC	%	5	ملداثرينLamdathrin	5%	ECLambda-Cyhalothrin	احل�ضراتMod	II
2097MG	%	98	لوزرLoser	98%	MGDazomet	ح�ضرى ونيماتودىMod	II
1464EC	%	10٫5	لوفوكسLufox	10.5%	ECLufenuron		-	

Fenoxycarb	احل�ضراتLow	III	
2593UL	%	45	لوكبانLocban	45%	ULChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
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2304SE	%	53٫75	لوماكسLumax	53.75%	SE
Terbuthylazine		
-	Mesotrione		-	
S-metolachlor	

	III	Lowاحل�ضائ�ص

1712SC	%	40لونا اكسبرينسLuna	Experience	40%	SCTebuconazole		-	
Fluopyram	الفطرياتLow	III	

1994SC	%	50لونا ترانكيوليتىLuna	tranquility	50%	SCPyrimethanil		-	
Fluopyram	الفطرياتLow	III	

2343WG	%	25	ليبنويدLepinoide	25%	WGThiamethoxam	احل�ضراتU
1581EC	%	45	ليدرLeader	45%	ECprochloraz	الفطرياتLow	III	
2297SC	%	24	ليستوميدListomed	24%	SCSpirodiclofen	الأكارو�ضاتU
2325EC	%	5	ليفو كيمLivo	Chem	5%	ECLufenuron	احل�ضراتU
1647WG	%	25	ليكسLex	25%	WGThiamethoxam	احل�ضراتU
2079SC	%	20	ليماىLeimay	20%	SCAmisulbrom	الفطرياتU
1333SP	%	90	لينتونLinnton	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
2550SC	%	36٫4	لينجر بلصLinger	Plus	36.4%	SCMetalaxyl		-	

Chlorothalonil	الفطرياتMod	II
1288EC	%	48	لينكرLinker	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
2288EC	%	5	لينوفالجLenoflag	5%	ECLufenuron	احل�ضراتU
609EC	%	5	ماتشMatch	5%	ECLufenuron	احل�ضراتU
2487EC	%	40	ماتش فوسMatchphos	40%	ECFenamiphos	النيماتوداHigh	Ib
1645WP	%	72	ماتكو جولدMatco	gold	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
	TabletsMagnesium	66%	Magtoxinماجتوكسني66	%		أقراص275

Phosphide		احل�ضراتHigh	Ib

1982WG	%	52٫5	ماجماMagma52.5%	WGCymoxanil		-	
FamoxadoneالفطرياتLow	III

1548EC	%	5	ماجنيفيكوMagnifico	5%	ECHexythiazoxالأكارو�ضاتU
2640WG	%	70	ماجنوكMagknock	70%	WGImidacloprid	احل�ضراتMod	II
1272Tab	%	56ماجيك اوكسامMagic-Oxam	56%	TabAluminium	Phosphide	احل�ضراتHigh	Ib
2344EC	%	5	ماجيك سمارتMagic	smart	5%	ECLufenuron	احل�ضراتU
1591EC	%	1٫8	ماجيك ميكMagic	mek1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1565WP%	85ماجيكان كوMagican	cu	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
543EC	%	57	مادونيسMadonis	57%	ECMalathion	احل�ضراتLow	III	
1259EC	%	20	مارشالMarshal	20%	ECCarbosulfan	احل�ضراتMod	II
1281WP	%	25	مارشالMarshal	25%	WPCarbosulfan	احل�ضراتMod	II
2522EW	%	45	مارفيلMarfil	45%	EWprochloraz	الفطرياتLow	III	
1719EC	%	1٫8	ماريسولMarisol	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1393WG%	70مارين النصرMarine	El	Nasr	70%WG		Metribuzin	احل�ضائ�صMod	II
1318EC	%	25	ماسترMaster	25%	ECProchloraz	الفطرياتLow	III	
2213WP%	50ماستر كوبرMaster	copper	50%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
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2131WG	%	18٫7	مافنMaven	18.7%	WGPyraclostrobin		-	
Dimethomorph	الفطرياتU

1601WP	%	15	ماكستوبMaxtop	15%	WPClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صLow	III	

764FS	%	3٫5ماكسيم إكس إلMaxim	XL	3.5%	FS
Fludioxonil		-	
Mefenoxam	
(Metalaxyl-M)	

Uالفطريات

1019WP	%	10	ماكوميتMaccomite	10%	WPHexythiazox	الأكارو�ضاتU
1260SC	%	35	ماليتMallet	35%	SCImidacloprid	احل�ضراتMod	II

1639WP%	70٫56مانزيتوبManzitop	70.	56	WP
Copper	oxychloride		
-	Copper	sulfate		-	

Mancozeb	
	III	Lowالفطريات

1814WG	%	75	مانفيلManfil	75%	WGMancozeb	الفطرياتU
1079WP	%	80	مانكوManco	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
1440WP	%	80	مانكوبانMancopan	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
1429		WP	%	80	مانكوثنيMancothane	80%	WP	Mancozeb	الفطرياتU
1568WP	%	80مانكودكس امMancodex	M	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
1277WP%	50مانكوسيل بالسMancosil	plus	50%WPCopper	oxychloride		-	

Metalaxyl	الفطرياتMod	II
2488WG	%	75	مانكوفيلدMancofield	75%	WGMancozeb	الفطرياتU

2490WP%	72		مانكوفيلد بلس
Mancofield	plus	

72%WP
Mancozeb		-	
Cymoxanil	الفطرياتMod	II

1478WP	%	72	مانكوكسيلMancoxyl	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
2446WP	%	70	مانكوالكسMancolax	70%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
1528				WP	%	80	مانوزدManozed	80%	WP		Mancozeb	الفطرياتU
2101WP	%	72	مانوميتاManoMeta	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
1707WP	%	72	مانيكسManex	72%	WPMancozeb		-	

Cymoxanil	الفطرياتMod	II
2229EC	%	25	ماى دراجونMydreagon	25%	ECMyclobutanil	الفطرياتU
1604EC	%	25	مايتونيلMytonil	25%	ECMyclobutanil	الفطرياتU

1970OD%	4٫53مايستر باور
Maister	Power	4.53%	

OD

Iodosulfuron-
methyl-sodium		
-	Foramsulfuron	
-	sodium		-	

Thiencarbazone	-	
methyl	

Uاحل�ضائ�ص

2326SC%	25	مايسترو جرينMaestro	Green	25%	SCAzoxystrobin	الفطرياتU
1631WP	%	20	مايستكMystic	20%	WPPyrimethanil	الفطرياتU

مايكوتال	1×10^10خلية	1717
WG	(جم	/	جرثومية حية

Mycotal	01×10^10	
spores	per	gram	WG

Lecanicillium	
muscarium	احل�ضراتU

2375EC	%	25	مايكوسامMycosam	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU
2168WP	%	80	مترودكسMetrodex	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
2287WP	%	70	مترىMetri	70%	WPMetribuzin	احل�ضائ�صMod	II
1106EC	%	48	مدبانMedban	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
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2374EC	%	1٫8	مستر جرينMister	Green	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II

مصرونا	85	%	مايونيز236
Misrona	85%	
MayonaiseMineral	oil	احل�ضراتU

585EC	%	57		مالتوكسMalatox			57%	ECMalathion	احل�ضراتLow	III	
656DP	%	1	مالتوكسMalatox	1%	DPMalathion	احل�ضراتU
1080WP	%	50	مالتوكسMalatox	50%	WPMalathion	احل�ضراتLow	III	
654EC	%	57	مالثيتMalathate	57%	ECMalathion	احل�ضراتLow	III	
1340EC	%	57	مالثنيMalathin	57%	ECMalathion	احل�ضراتLow	III	
1176EC	%	57	مالثيون ادوياMalathion	Adwia57%ECMalathion	احل�ضراتLow	III	

1783EC%	57	مالسون/اكسترا
Malason	/	Extra	57%	

ECMalathion	احل�ضراتLow	III	

1295D%	1مالسون/كوروماندل
Malason\	Coromandel	

1%	DMalathion	احل�ضراتU

588EC%	57مالسون/كوروماندل
Malason	/	Coromandel	

57%ECMalathion	احل�ضراتLow	III	

152EC%	57مالسون/كيمينوفا
Malason	Cheminova		

57%	ECMalathion	احل�ضراتLow	III	

2617WP%	76منتاكول كومبى
Mentacol	

Combi76%WPPropineb			-	Cymoxanil	الفطرياتMod	II

1543SC	%	25	موبيستارMobestar	25%	SCAzoxystrobin	الفطرياتU
2341WG	%	25	موبيكتارMobectar	25%	WGThiamethoxam	احل�ضراتU
1918WDG	%	50	موتيفMotive	50%	WDGPirimicarb	احل�ضراتMod	II
2444SL	%	20	مورانوMorano	20%	SLAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
2200EC	%	50	مورانوMorano	50%	ECDifenoconazole		-	

Propiconazole	الفطرياتLow	III	
1433SC	%	72	مورفوسMorfus	72%	SCChlorothalonil	الفطرياتU
1570WG	%	71٫3	مورفىMorphee	71.3%	WGDimethomorph		-	

Folpet	الفطرياتU
2511WP	%	12٫5	مورينجوMuringo	12.5%	WPDiniconazole	الفطرياتU
2465SG	%	20	موسبيالنMospilan	20%	SGAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
959SP	%	20	موسبيالنMosiplan	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
1070SP%	20موسبيليديتMospildate	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
2136EC	%	5	موشنMotion	5%	ECQuizalofop-P-ethyl	احل�ضائ�صU
1757SC	%	10	موفينتوMovento	10%	SCSpirotetramat	احل�ضراتU
377GR	%	10	موكابMocap		10%	GEthoprophos	النيماتوداMod	II
2012WP	%	72	موكسماتMoximate	72%	WPMancozeb		-	

Cymoxanil	الفطرياتLow	III	

2259WP	%	69	مولرMouler	69%	WPMancozeb		-	
Dimethomorph	الفطرياتU

2509EC	%	10	موليجانMuligan	10%	ECPyriproxyfen	احل�ضراتU
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1411SC	%	25	مومنتوMomento	25%	SCPencycuron	الفطرياتU
1045WP	%	25	مون كتMoncut	25%	WPFlutolanil	الفطرياتU
1437EC	%	30	مونتوروMontoro	30%	ECDifenoconazole		-	

Propiconazole	الفطرياتLow	III	

2072SE	%	35	مونسترMonster	35%	SEBromoxynil		-	
Terbuthylazine	احل�ضائ�صMod	II

54WP	%	25	مونسرينMonceren	25%	WPPencycuron	الفطرياتU
1385FS	%	37	مونسرين جىMonceren	G	37%	FS		Imidacloprid		-	

Pencycuron	احل�ضراتMod	II

2534WP	%	55	موورMore	55%	WP
Fenoxaprop-p-ethyl		
-	Tribenuron-methyl		-	
Thifensulfuron	methyl	

Uاحل�ضائ�ص

1699EC	%	25	ميتادورMetador	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU
2284WG	%	30	ميتاروMettaro	30%	WGIndoxacarb	احل�ضراتMod	II
1534SC	%	38	ميتازدMetazed	38%	SCThiram		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
2481WP	%	72	ميتاملانMetalman	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
1841SC	%	24ميتروMetro	24%	SCChlorfenapyr	الأكارو�ضاتMod	II
2232WG	%	70	ميتريتMeterit	70%	WGMetribuzin	احل�ضائ�صMod	II
2094EC%	33ميثا-تومبMetha-Tomp	33%	ECPendimethalin	احل�ضائ�صLow	III	

ميثايل إيجينول الترا	98	%	Lح(6)
Methyl	Eugenol	
Ultra98%	L

Methyl	Eugenol	
pheromone	احل�ضراتMod	II

1198SP	%	90	ميثوكامMethocam	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
1033SL%	20	ميثوليتMetholate	20%	SLMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
1890SP	%	90	ميثوماكسMetho	max	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
1060SP	%	90	ميثوميتMethomate	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
2556WP	%	70	توب	-	ميجاMega	-	Top	70%	WPThiophanate-methyl	الفطرياتU
1624SC	%	30٫72	ميجورMajor30.72%	SCCopper	hydroxide	الفطرياتLow	III	
1116EC	%	1٫8	ميداميكMedamec	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
2421WP	%	10	ميدوكسMydox	10%	WPMyclobutanil	الفطرياتU
1331	WG	%	80ميراج سلفرMirage	Sulfur	80%	WG	Sulfur	الفطرياتLow	III	
1778EC	%	10	ميراكلMiracle	10%	ECPenconazole	الفطرياتU
2518SL	%	20	ميرفاMerva	20%	SLAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
2086EC	%	48	ميروكسMerox	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
1430GR	%	10	ميريتانMeritan	10%	GREthoprophos	احل�ضراتHigh	Ia	
1826WG	%	25	ميريديانMeridian	25%	WGThiamethoxam	احل�ضراتU
1347RB	%	2	ميزورول ار بىMesurol	RB	2%	RB	Methiocarb	لفقارياتMod	II
1467WP	%	80	ميسترالMistral	80%	WPSulfur	الفطرياتU

2139WP	%	49٫2	ميسن تربلMicene	triple	49.2WP
Mancozeb		-	
Cymoxanil		-	
Benalaxyl	

	III	Lowالفطريات
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1355EC	%	1٫8	ميكتىMecti1.8%	EC		Abamectin	الأكارو�ضاتMod	II
2590EC	%	1٫8	ميكتيامMectyam	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
2535WP	%	80	ميكروفنيMicrofen	80%	WPFosetyl-Aluminium	الفطرياتU
1374WP	%	80	ميكروباجنMicrobagen	80%	WP		Sulfur	الفطرياتLow	III	
1529WG	%	80	ميكروثواتMicrothoate	80%	WGSulfur	الفطرياتLow	III	

ميكروثيول سبيشيال80	%	597
WG

Microthiol	special	
80%WGSulfur	الفطرياتU

1630SC	%	70	ميكرورامMicrorame	70%	SCCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	
2529SC	%	25	ميكروستارMicrostar	25%	SCAzoxystrobin	الفطرياتU
1368WG	%	80	ميكروسلفرMicrosulfur	80%	WG		Sulfur	الفطرياتLow	III	
1897WP%	80كزد	ميكروفيت-Microvit	KZ	80%	WPSulfur	الفطرياتLow	III	
605WP	%	80	ميكروفيتMicrovit	80%	WPSulfur	الأكارو�ضاتU
2569WP	%	80ميكرونايت-اسMicronite	-	S	80%	WPSulfur	الفطرياتLow	III	
574WP	%	80	ميكرونايتMicronite	80%	WPSulfur	الأكارو�ضاتU
1938WP	%	72	ميكسالMexal	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتLow	III	
694EC	%	1	ميلبكنوكMilbecknok	1%	ECMilbemectin	الأكارو�ضاتU
1507				WDG	%	80	ميلفيتMilvet	80%	WDG		Sulfur	الفطرياتLow	III	
1021WP	%	74	كو	ميلور-Milor-Cu74%	WPCopper	oxychloride		-	

Metalaxyl	الفطرياتMod	II

2147EC	%	41	ميناراMenara	41%	ECPropiconazole		-	
Cyproconazole	الفطرياتLow	III	

2471SC	%	48	ميندورMendor	48%	SCMetribuzin	احل�ضائ�صMod	II
1556WG	%	5	مينوكليمMinoclem	5%	WGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
2233EC	%	10	مينوهكساMinohexa	10%	ECHexythiazox	الأكارو�ضاتU
1560WG	%	75	ناتيفوNativo	75%	WGTrifloxystrobin		-	

Tebuconazole	الفطرياتMod	II

1872SL	%	48	ناساNasa	48%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

2242SC	%	48	نافيجاتورNavigator	48%	SCThiacloprid		احل�ضراتMod	II
2587EC	%	40	ناملسNalmes	40%	ECFenamiphos	النيماتوداHigh	Ib
1417		SC	%	50	ناندوNando	50%	SC	Fluazinam	الفطرياتU
1744AS	%	48	نتاروNataro	48%	ASBentazone	احل�ضائ�صLow	III	
1285EC	%	1٫8	نصر اكتنيNasr	Actin	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
2409WP	%	72	نصر اوكسانيلNasroxanil	72%	WPMancozeb		-	

Cymoxanil	الفطرياتMod	II

2571EC	%	10نصر ثرين سوبر
Nasr	Thrin	Super	10%	

ECCypermethrin	احل�ضراتLow	III	

1474EC	%	40	نصر ثويتNasr	thoate	40%	ECDimethoate	احل�ضراتMod	II

2638EC	%	24	نصر جول سوبر
Nasr	Gool	Super	24%	

ECOxyfluorfen	احل�ضائ�صU
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2574SC	%	23	نصر ستروبنNasrstrobin	23%	SCAzoxystrobin	الفطرياتU
2609EC	%	5٫45	نصر سيازوكسNasrthiazox	5.45%ECHexythiazox	الأكارو�ضاتU
2157WP	%	75	نصر سيالزولNasr	Slazole	75%	WPTricyclazole	الفطرياتMod	II
2596SC	%	25	نصر فيزينNasrfezin	25%	SCBuprofezin	احل�ضراتU
306WP	%	85نصر كوبرNasr	Copper	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II

نصرالثيون/كيمينوفا57	%	2027
EC

Nasr	Lathion	/	
Cheminova	57%	ECMalathion	احل�ضراتLow	III	

2448SL	%	48	نصر هيربNasr	Herb	48%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

1973EC	%	25	نصرثرينNasrthrin	25%	ECCypermethrin	احل�ضراتMod	II
1619EC	%	25	نصرزولNasrzol	25%	ECPropiconazole	الفطرياتU
164EC	%	25	منرودNimrod	25%	ECBupirimate	الفطرياتLow	III	
1119WP	%	50	نوباليتNo-Blight	50%	WPThiram	الفطرياتMod	II
2023EC	%	1٫8	نوسبيدرNuspider	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
2132WG	%	50	نوسكيبNoscab	50%	WGKresoxim-methyl	الفطرياتU
2060WP	%	70	نوفاستNovasat	70%	WPThiophanate-methyl	الفطرياتU
1883EC	%	48	نوفافوسNovaphos	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
1578WP	%	85	نوفاكبرNovacopper	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتLow	III	
2427DC	%	10	نوفوNovo	10%	DCFlufenoxuron	احل�ضراتU
1889WG	%	30	نوفوستارNovostar	30%	WGAzoxystrobin		-	

Dimethomorph	الفطرياتU
1386WG	%	70	نوفيكيورNovicure	70%	WG	Tribasic	copper	sulfat	الفطرياتMod	II
1073SC	%	15	نومولتNomolt	15%	SCTeflubenzuron	احل�ضراتU
1382SL	%	3	نومينىNominee	3%	SLBispyribac	-	sodium	احل�ضائ�صU
1902SL	%	2	نومينى كزدNominee	KZ	2%	SLBispyribac	-	sodium	احل�ضائ�صU
1987SL	%	3	نومينى كزدNominee	KZ	3%	SLBispyribac	-	sodium	احل�ضائ�صU
696SL	%	2	نومينيNominee	2%	SLBispyribac	-	sodium	احل�ضائ�صU
2402SC	%	22٫6	نيتورNetor	22.6%	SCTebuconazole		-	

Chlorothalonil	الفطرياتU
2637WP	%	6	نيروسنيNeroseen	6%	WPKasugamycin	الفطرياتU
1423		EC	%	5	نيسورانNissorun	5%	EC	Hexythiazox	الأكارو�ضاتU
1421		EC	%	12٫5	نيلبوNilbu	12.5%	EC	Myclobutanil	الفطرياتU
1139G	%	10نيماثورينNemathorin10%	GFosthiazate	النيماتوداMod	II
1495				GR	%	10	نيماجولدNemagold	10%	GR		Ethoprophos	النيماتوداMod	II
2074GR	%	10	نيمازيتNimazate	10%	GRFosthiazate	النيماتوداMod	II
2111SL	%	24	نيمافاكNemavac	24%	SLOxamyl	النيماتوداHigh	Ib
1442EC	%	40	نيمافوسNemaphos	40%	ECFenamiphos	النيماتوداHigh	Ib
2628EC	%	20	نيمافيتNema	fight	20%	ECEthoprophos	النيماتوداMod	II
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1395EC	%	20	نيماكابNemacap	20%	ECEthoprophosالنيماتوداMod	II
1865EC	%	40	نيماكورNemacur	40%	ECFenamiphos	النيماتوداHigh	Ib
60GR	%	10نيماكورNemacur	10%	GRFenamiphos	النيماتوداMod	II
1869GR	%	10	نيمايوكNimayuk	10%	GREthoprophos	النيماتوداMod	II
86WP	%	80نيمسبورNemespor	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
1923WG	%	60	نيمفيكسNimfix	60%	WGBensulfuron-Methyl	احل�ضائ�صU
1523WP	%	70	نيموNemo	70%	WPPropineb		الفطرياتU
1445				EC	%	95	اويل	نيو-New-oil	95%	EC		Mineral	oil	احل�ضراتU
2359EC	%	5	نيو باورNew	power	5%	ECLambda-Cyhalothrin	احل�ضراتMod	II
2432SP	%	20	نيو سيتNew	Cet	20%	SPAcetamiprid	احل�ضراتMod	II
2269SC	%	48	نيوبنزيرونNewbenzeron	48%	SCDiflubenzuron	احل�ضراتU
2042WP	%	15	نيوتوبNewtop	15%	WPClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صLow	III	
2040D	%	98	نيوسلفرNew	Sulfur	98%	DSulfur	الفطرياتLow	III	
2342WP	%	85	نيوكوبرNew	Copper	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II
2594WG	%	70	نيومورفNewmorph	70%	WGDimethomorph		-	

Cymoxanil	الفطرياتMod	II
1032	SL	%	20	نيوميلNeomyl	20%	SLMethomyl	لفقارياتMod	II
589SP	%	90نيوميلNeomyl	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
1871FS	%	6	هاتريكHattric	6%	FSTebuconazole	الفطرياتU
1468EC	%	15	هاتشى هاتشىHachi	Hachi	15%	ECTolfenpyrad	احل�ضراتMod	II
2542EC	%	10٫8	هالو توبHalo	Top	10.8%	ECHaloxyfop-P-methyl	احل�ضائ�صLow	III	
2417SG	%	95	هانتوكسHuntox	95%	SGGlyphosate	

ammonium	احل�ضائ�صU

2203EC	%	10	هاى بوينتHigh	Point	10%	ECAbamectin		-	
Hexythiazox	الأكارو�ضاتMod	II

2329WG	%	30	هاى دوكسHighdox	30%	WGIndoxacarb	احل�ضراتMod	II
1554WDG	%	80	هاى فيتHivit	80%	WDGSulfur	الفطرياتLow	III	
1566WP	%	85	هاى كوبرHi-copper	85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II

2431WG	%	52٫5	هاى كوجني وان
High	Qujen	One	52.5%	

WG
Cymoxanil		-	
Famoxadone	الفطرياتLow	III	

1809EC	%	5٫4	هاى كنيHigh	Keen	5.4%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
1595SL	%	24	هايديت ستارHidet	star	24%	SLOxamyl	النيماتوداHigh	Ib
2605SL	%	24	هايريدHaireyd	24%	SLOxamyl	النيماتوداHigh	Ib
469WSC	%	48هربازدHerbazed	48%	WSCGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

1671WSC	%	48	هربساتHerbsate	48%	WSCGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

2029EC	%	24	هربينوHerbeno	24%	ECClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صLow	III	
1023	WP	%	70هستاHesta	70%	WP	Thiophanate-methyl	الفطرياتU
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ت�ضنيف 

ال�ضمية طبقاً 
WHO �لل

2107WP	%	80	هكتورHector	80%	WPFosetyl-Aluminium	الفطرياتU
1843SL	%	30	هكساتنيHyxatin	30%	SLHymexazole	الفطرياتU
604D	%	98	هلب-سلفرHelb	Sulphur	98%	DSulfur	الفطرياتLow	III	
1643EC	%	20	هلب ستارHelp	star	20%	ECPyridaben	الأكارو�ضاتLow	III	
742EC	%	48	هلبانHelban	48%	ECChlorpyrifos	احل�ضراتMod	II
2591EC	%	30	هوت شوتHot	Shot	30%	ECDifenoconazole		-	

Propiconazole	الفطرياتLow	III	
1510		WP	%	15	هوكHock	15%	WP		Clodinafop-propargyl	احل�ضائ�صU
1449Tab	%	56	هوكسنيHoxin	56%	Tab.Aluminium	Phosphide	احل�ضراتHigh	Ib
1061SP	%	90	هوياجنHuayang	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
1441SG	%	5	هيبيرونHyperon	5%	SGEmamectin	benzoate	احل�ضراتMod	II
Uاحل�ضرات	protein	SLHydrolyzed	42%	Hydrozidهيدروزد	42	%	SLح	(12)
1153WP%	77	هيدروكوبHidrocob	77%	WPCopper	hydroxide	الفطرياتMod	II
1660WP	%	77	هيدروكيوHydro	Q	77%	WPCopper	hydroxide	الفطرياتMod	II
1661WP	%	77	هيدروميكرونHydromicron	77%WPCopper	hydroxide	الفطرياتLow	III	
2346EC	%	16.95	هيدواىHeadway	16.65%	ECAzoxystrobin		-	

Propiconazole	الفطرياتU

1964SL	%	48	هيرب اوفHerp	off	48%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

2146SL	%	48	هيربى سيتHerbisate	48%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

733SL	%	48	هيرفوسيتHerphosate	48%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

2028WP	%	15	هيروHero	15%	WPClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صLow	III	
2324SC	%	25	هيروسHeros	25%	SCAzoxystrobin	الفطرياتU
1917WP	%	77	هيكتاكوبHektacop	77%	WPCopper	hydroxide	الفطرياتMod	II
2071WP	%	10	هيكساناHexana	10%	WPHexythiazox	الأكارو�ضاتU
2486EW	%	5	هيكسيجرينHexygreen	5%	EWHexythiazox	الأكارو�ضاتU
2507EC	%	5	هيكسيمايتHexymite	5%	ECHexythiazox	الأكارو�ضاتU
1266SC	%	70	هيليوسوفرHeliosoufre	70%	SCSulfur	الفطرياتLow	III	
1274SC	%	62	هيليوكوفرHeliocuvre	62%	SCCopper	hydroxide	الفطرياتMod	II
1058SL	%	30هيميكستHymexate	30%	SLHymexazole	الفطرياتU
2235WG	%	70	وارنتWarrant	70%	WGImidacloprid	احل�ضراتMod	II
1920WP	%	15	وان تاتشOne	touch	15%	WPClodinafop-propargyl	احل�ضائ�صU
1936EC	%	15	وان سايدOnecide	15%	ECFluazifop-p-	butyl	احل�ضائ�صU
1875SP	%	90	وانتWanet	90%	SPMethomyl	احل�ضراتHigh	Ib
1835EC	%	5	ورماتنيWormatin	5%	ECLufenuron	احل�ضراتLow	III	
1955SC	%	36	وندرWondr	36%	SCChlorfenapyr	الأكارو�ضاتMod	II
2130SL	%	48	وى يوجنWe	young	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
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رقم الت�ضجيل 
املحلي 

للم�ضتح�ضر
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الإ�ضم التجاري باللغة 
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جمموعة الآفة امل�ضتهدفةالإ�ضم ال�ضائع
ت�ضنيف 

ال�ضمية طبقاً 
WHO �لل

663EW	%	7٫5ويب سوبرWhip-	super	7.5%	EWFenoxaprop-p-ethyl	احل�ضائ�صU
1336	WP	%	80	ويتاسولWettasul	80%	WP	Sulfur	الفطرياتLow	III	
2376SG	%	74٫7	ويد كيلرWeed	Killer	74.7%	SGGlyphosate	

ammonium	احل�ضائ�صU

1241SL	%	36	ويدماستر ديو
Weedmaster	
Duo36%SL

Glyphosate	present	as	
isopropylammonium	
and	monoammonium	

salt	
Uاحل�ضائ�ص

1926EC%	22٫5ويك اب ميكسWeak	Up	mix	22.5%ECClethodim		-	
Haloxyfop-P-methyl	احل�ضائ�صLow	III	

2272SC	%	53٫75	وينرجولدWinnergold	53.75%SC
Chlorothalonil		-	
Metalaxyl-M	
(Mefenoxam)	

II	Modالفطريات

2082SL	%	48	وييدستوبWeed	stop	48%	SLGlyphosate	
Isopropylammonium	احل�ضائ�صU

2414SC	%	35	ياكYak	35%	SCImidacloprid	احل�ضراتMod	II
2567SC	%	35	ياماشوYamacho	35%	SCImidacloprid	احل�ضراتMod	II
1893SC	%	35	يروفيل ان تىEurofil	NT	35%	SCMancozeb	الفطرياتU
1741WP	%	72	يو بى الكسUPLax	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتMod	II
1678WP	%	80	يوثانUthane	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
1863WP	%	80	يوروتكEuro	tech	80%	WPMancozeb	الفطرياتU
1737EC	%	25	يوروزولEurozole	25%	ECDifenoconazole	الفطرياتMod	II
2230EC	%	25	يوروزولكسEurozolex	25%	EXPropiconazole	الفطرياتU
1971SL	%	48	يوروساتEurosate	48%	SLGlyphosate	

Isopropylammonium	احل�ضائ�صU
1641EC	%	1٫8	يوروماكEuromac	1.8%	ECAbamectin	الأكارو�ضاتMod	II
455WP	%	85يوني كوبرUnicopper		85%	WPCopper	oxychloride	الفطرياتMod	II

1236SE	%	390-39	يونيفورمUniform	390-	39%	SE
Azoxystrobin		-	
Metalaxyl-M	
(Mefenoxam)	

II	Modالفطريات

1383		WG	%	70	يونيماركUnimark	70%	WG		Metribuzin	احل�ضائ�صMod	II
1988WP	%	72	يونيميلUnimel	72%	WPMancozeb		-	Metalaxyl	الفطرياتLow	III	
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اأهم اإجنازات

جلنة مبيدات الآفات الزراعية

1.  ت�صكيل جلنة مبيدات الآفات الزراعية
مت ت�ضكيل جلنة مبيدات الآفات الزراعية بناًء على القرار الوزاري رقم 1293 ل�ضنة 2011 بتاريخ 2011/7/25 برئا�ضة 
اأ.د. حممد اإبراهيم عبد املجيد رئي�ضاً، واأعيد ت�ضكيلها بالقرار 1825 ل�ضنة 2015 برئا�ضة اأ.د./حممد اإبراهيم عبد املجيد 
وتتولى اللجنة تنفيذ اأحكام الف�ض����ل الثاين اخلا�ص مببيدات الآفات الزراعية من الباب ال�ض����اد�ص من الكتاب الأول من 

قانون الزراعة رقم 53 ل�ضنة 1966 ب�ضاأن ت�ضجيل وتداول وال�ضتخدام الآمن والفعال ملبيدات الآفات الزراعية.

2.  اإ�صدار قرارات وزارية تنظم تداول وا�صتخدام مبيدات الآفات الزراعية فى  م�صر
�ض���در الق���رار ال���وزاري 1835 ل�ض���نه2011 ومت اإ�ض���دار القرار الوزاري 1018 ل�ض���نه 2013 بعد عامني من اإ�ض���دار   -
الق���رار ال�ض���ابق، ثم تاله باأربع �ض���نوات �ض���دور القرار الوزاري974 ل�ض���نة 2017 ملواكبة املتغ���ريات التي حدثتفى  

الفرتة ال�ضابقة واإي�ضاح الخت�ضا�ضات وامل�ضئوليات مع اجلهات املعاونة للجنة مبيدات الآفات الزراعية.

مت ترجمة القرار الوزاري974 ل�ضنه2017 للغة الإجنليزية وطباعته وتوزيعه على اجلهات ذات ال�ضلة ل�ضهولة   -
التوا�ضل مع تلك اجلهات. 

3.  تخفي�س عدد موا�صم تقييم فعالية املبيدات اإلى مو�صمني زراعيني مع زيادة عدد حمطات التجريب
ب مبيدات الآفات الزراعية ملدة مو�ض���مني زراعيني بدًل من ثالثة موا�ض���م وجترب اجلاذبات ملو�ض���م زراعي  جُترَّ  -
واحد مع زيادة عدد حمطات التجريب لت�ضبح 5-6 حمطة بدًل من3 حمطات، وبالتايل زيادة عدد م�ضروعات 
التقييم اإلى595 مو�ض���م 2018/2017 بدًل من394 م�ض���روع مو�ضم2014/2013 اأي بزيادة قدرها51% مبا كان لها 

اأثراً اإيجابياً على زيادة دقة النتائج وزيادة عدد املبيدات الآمنة والفعالة امل�ضجلة فى  م�ضر.

املبيد الذي يجتاز مراحل التجريب ت�ضدر له �ضهادة اجتياز اختبار التقييم احليوي ت�ضري ملدة ثالث �ضنوات.  -

املراجعة الدورية ملوقف مبيدات الآفات الزراعية امل�صجلة فى  اللجنة فى  �صوء القواعد   .4
املنظمة لدى املنظمات والهيئات العاملية ذات العالقة

تن�ص املادة رقم 8 من القرار الوزاري رقم 974 ل�ضنة 2017 فى  �ضاأن ت�ضجيل وتداول وا�ضتخدام مبيدات الآفات   -
الزراعية على الآتي:

ُتراج���ع جلن���ة مبي���دات الآفات الزراعية ب�ض���فة "دورية" مواقف مبيدات الآفات الزراعية امل�ض���جلة اأو قيد   "
الت�ض���جيل، وتتخذ ما تراه منا�ض���باً فى  �ض���وء اأي م�ض���تجدات تخت�ص باأمان هذه املبيدات على �ض���حة الإن�ض���ان 

والبيئة، و�ضالمة املحا�ضيل واملنتجات الزراعي".

وتنفيذاً لهذه املادة من القرار الوزاري قامت جلنة مبيدات الآفات الزراعية موؤخراً مبراجعة مواقف جميع املواد 
الفعالة للمبيدات امل�ضجلة فى  م�ضر مع املرجعيات العاملية ذات ال�ضلة واملعتمدة لدى اللجنة طبقاً للمادة رقم 6 
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من ذات القرار الوزاري وقرارات جلنة مبيدات الآفات الزراعية فى  هذا اخل�ضو�ص.

 ونود اأن ن�ض���ري فى  هذا ال�ض���دد اأن اختيار املرجعيات الدولية التي يتم اعتمادها لدى اللجنة يكون بناًء على مدى 
اإتباعها لالأ�ض�ص الآتية:

GAP املمار�ضات الزراعية اجليدة  .1
GLP املمار�ضات املعملية اجليدة  .2

وبناًء على ذلك مت اختيار املرجعيات الدولية الآتية:
EU الحتاد الأوروبي  .1

EPA هيئة حماية البيئة الأمريكية  .2
APVMA هيئة املبيدات والأدوية البيطرية الأ�ضرتالية  .3

Health Canada الهيئة الكندية امل�ضئولة عن ت�ضجيل املبيدات  .4
FAMIC هيئة الرقابة على الغذاء واملواد الزراعية باليابان  .5
جلنة مبيدات الآفات الزراعية    APC   )مرجعية حملية(  .6

وقد اأ�ض���فرت املراجعات الدورية املتكررة ملواقف املبيدات امل�ض���جلة فى  م�ض���ر اإ�ض���تناداً للمادة 22 من القرار الوزاري 
رقم 974 ل�ضنة 2017 عن قرارات اأهمها:

اإلغاء ت�سجيل وتداول وا�ستخدام املواد الفعالة:
 Acetochlor – Amitrole – Carbendazim – Flusilazole –
Iprodione – Linuron - Amitraz – Diazinon – Fipronil -

اإم���ا لال�ض���تباه ف���ى  ت�ض���ببها للخل���ل الهرموين طبق���اً لالحتاد الأوروب���ي اأو لإلغاء ت�ض���جيلها فى  الحت���اد الأوروبي 
لأ�ضباب تتعلق بال�ضحة العامة

Isoproturon& Copper salt of fatty acids and rosin acids :اإلغاء ت�ضجيل املادتني الفعالتني•
وذلك نظراً لإلغاء ت�ضجيلهما فى  جميع املرجعيات العاملية املعتمدة لدى اللجنة.

Phenthoate لوجود مالحظات على وجود متبقيات لها اأعلى من احلدود  الفعالة  املادة  ت�ض���جيل  اإلغاء  	•
امل�ض���موح به���ا فى  بع�ص ال�ض���ادرات امل�ض���رية من احلا�ض���الت الزراعي���ة وذلك من قبل نظ���ام الإنذار املبكر 

لالأغذية والأعال ف Rasff التابع لالحتاد الأوروبي.

دعم وتفعيل دور الرقابة على املبيدات للحد من ظاهرة غ�س وتهريب املبيدات للتمكن   .5
من اإدارة هذه الظاهرة وفق منظومة علمية واقعية.

يع���اين نظ���ام الرقاب���ة عل���ى املبي���دات فى  م�ض���ر بع�ص اأوجه الق�ض���ور ف���ى  النواحي الب�ض���رية واملادية وهي م�ض���كلة 
تراكم���ت مبرور الزمن لعدم الإحالل والتجديد للكوادر الب�ض���رية وعدم اإمداد النظ���ام بالتكنولوچيا احلديثة لإحكام 

ال�ضيطرة على املنافذ اجلمركية والأ�ضواق املحلية.
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وقامت اللجنة بت�ض���كيلها احلايل بو�ض���ع خطة وا�ض���حة املعامل لتقدمي الدعم الفني واللوجي�ض���تي و�ض���وًل 
اإلى نظام رقابي ميكنه ال�س���يطرة على التداول والجتار فى  املبيدات وميكن تلخي�ص هذه اخلطة فى  النقاط 

التالية:

عمل درا�ضة حالة لر�ضد ظاهرة غ�ص وتهريب مبيدات الآفات الزراعية بعمل ا�ضتبيان �ضمل املزارعني والتجار 
ومهند�ض���ي املكافحة والباحثني للتعرف على هذه الظاهرة ون�ض���بتها- م�ض���ادرها- اأ�ضاليب وطرق الغ�ص- الآثار 
الناجتة عنها- احللول املقرتحة، ومت تنفيذ ال�ضتبيان فى  5 حمافظات متثل القطاعات الزراعية باجلمهورية 
ومت اختيار3 مراكز فى  كل حمافظة و3 قري فى  كل مركز وحللت البيانات اإح�ضائياً باملعمل املركزي للمبيدات 

لبحوث التعميم والتحليل الإح�ضائي مبركز البحوث الزراعية وقدرت حجم هذه الظاهرة بحوايل %17 

ونظراً خلطورة هذه الظاهرة قامت اللجنة با�ضتحداث جلنة الرقابة على املبيدات فى  هيكلها التنظيمي   -
ت�ض���م فى  ع�ض���ويتها ممثلني عن �ض���رطة البيئة وامل�ضطحات وم�ض���لحة اجلمارك والرقابة على املبيدات 
باملعم���ل املركزي للمبيدات ومدير جمرك الإ�ض���كندريةوالإدارة املركزية ملكافحة الآفات والإدارة املركزية 

ل�ضئون مديريات الزراعة والتي جاءت لتفعيل ودعم جهاز الرقابة على املبيدات.

العم���ل عل���ى زي���ادة عدد احلمالت التي تقوم بها �ض���رطة البيئة وامل�ض���طحات بالتعاون م���ع املعمل املركزي   -
للمبيدات والإدارة املركزية ملكافحة الآفات وبالتن�ضيق مع الإدارة املركزية ل�ضئون املديريات.

تدري���ب ع���دد )100( م���ن الك���وادر ال�ض���ابة )ل يزي���د العمر عن35 �ض���نة( من20 حمافظة بواق���ع 5 من كل   -
حمافظةعلىالرقاب���ة علىاملبيدات،عل���ىاأن تتبع هذه الكوادراأق�ض���ام مكافحةالآفات ف���ى  املديريات اإدارياً 
واملعم���ل املرك���زي للمبيدات فنياً، مع العمل على منحهم �ض���فة ال�ض���بطية الق�ض���ائية لتمكينهم من اأداء 

املهام املوكلة اإليهم على اأكمل وجه.

عقد اإجتماعات �ضهرية مع مديري مديريات الزراعة للوقوف على اآخر امل�ضتجدات فى  دعم الرقابة على   -
املبيدات و�ضرف حوافز للمتميزين وتذليل العقبات اأمام اإ�ضدار تراخي�ص حمالت الإجتار فى  املبيدات 

للعمل على تقنني اأو�ضاع هذه املحالت.

الب���دء ف���ى  اإن�ض���اء مراك���ز متمي���زة فى  كل مديري���ة زراعة كمرحلة اأول���ى حتتوي على جميع م�ض���تلزمات   -
الإنتاج من م�ضادر موثوق منها وباأ�ضعار معتدلة، وفى  حالة جناح هذه التجربة تعمم فى  كل املديريات، 
وق���د مت بالفع���ل افتتاح مركز متيز مبديرية الزراعة مبحافظة قنا، وجاري اإن�ض���اء مركز متيز مبديرية 

الزراعة بال�ضرقية ومركزين مبحافظة الإ�ضكندرية.

البدء فى  اإ�ض���دار �ض���هادات متيز للمحالت امللتزمة بتطبيق القوانني والقرارات املنظمة ب�ض���الحية ملدة   -
عام واحد ت�ضدر من جلنة مبيدات الآفات الزراعية بناًء على التقارير التي ترد من مفت�ضي الرقابة.

كم���ا اأخ���ذت اللجن���ة على عاتقه���ا تقدمي مقرتح بتعديل العقوب���ات الواردة بقانون الزراعة رقم 53 ل�ض���نة   -
1966 وذلك بالتن�ضيق مع ال�ضيد امل�ضت�ضار القانوين للوزارة حتى يت�ضمنه قانون الزراعة اجلديد املزمع 

اإ�ضداره من جمل�ص النواب فى  دورته احلالية. 
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QRC ،(Quick Response Code )  تطبيق نظام �صفرة ال�صتجابة ال�صريعة  .6
       لدعم الرقابة على املبيدات 

فى  حماولة للحد من حالت الغ�ص والتهريب تو�ضلت اللجنة اإلىاإ�ضتخدام نظام �ضفرة ال�ضتجابة ال�ضريعة لدعم 
الرقابة على املبيدات وذلك بهدف تتبع م�ض���در العبوات و�ض���مان جودة املنتج املتداول بالأ�ض���واق واإمكانية قيام املزارع 
بالتفرقة بني العبوات الأ�ض���لية واملقلدة، ومن املتوقع اأن يحد هذا النظام من ظاهرة الغ�ص بن�ض���بة ت�ض���ل اإلى20% وقد 
بداأ تنفيذه اعتباراً من منت�ض���ف �ض���بتمرب 2012 وحتتوي هذه ال�ضفرة على الرابط اخلا�ص ببيانات املبيد امل�ضجلة على 
قاعدة بيانات املبيدات املن�ض���ورة على املوقع اللكرتوين للجنة،تو�ض���ع هذه ال�ض���فرة على بطاقة البيانات فى  م�ض���احة 
2×2�سم اأ�سفل اجلانب الأمين من البطاقة والآن فاإن جميع املبيدات امل�سجلة والتي يتم تداولها فى  الأ�سواق املحلية 

حتتوى بطاقتها ال�ستدللية على نظام �سفرة الإ�ستجابة ال�سريعة فى  اأ�سفل اجلانب الأمين من البطاقة.

تطبيق النظام احلديث ل�صمية املبيدات الذي اأقرته منظمة ال�صحة العاملية  WHO على   .7
جميع م�صتح�صرات مبيدات الآفات الزراعية امل�صجلة فى  م�صر

قامت اللجنة بدرا�ضة حالة ل�ضمية امل�ضتح�ضرات واملواد اخلام امل�ضجلة فى  م�ضر وطبقت املعادلت احلديثة املعتمدة 
لدي WHO لتحديد ال�ضمية الفعلية للم�ضتح�ضر بدًل من العتماد علي �ضمية املادة الفعالة.

اإ�صتخدام  الربامج التدريبية التي تدعمها اللجنة والتي من �صاأنها امل�صاهمة فى  تر�صيد   .8
املبيدات وتطبيق �صيا�صات واإ�صرتاتيجيات الإدارة املتكاملة لالآفات الزراعية ورفع امل�صتوى 
فى   للم�صاركة  امل�صلحة  اأ�صحاب  وحث  للمبيدات  والفعال  الآمن  الإ�صتخدام  نحو  املعرفى  

هذه الربامج التدريبية ك�صريبة جمتمعية تدفعها.
تاأخ���ذ اللجن���ة على عاتقها عقد برامج تدريبية للمديرين امل�ض���ئولني عن حمالت الجت���ار فى  مبيدات الآفات    -
الزراعي���ة، وتوفره���ذه الربام���ج فر����ص عمل ح���رة حلوايل1000مهند�ص زراعي �ض���نوياً،حيث يت���م التدريب من 
خ���الل 14 مرك���ز تدريب���ي معتمد فى  حمافظات م�ض���ر املختلف���ة وقد مت تدريب حوايل700مدير م�ض���ئول منذ 
بداي���ة ه���ذا الع���ام وحتى تاريخه اأي خالل 6 �ض���هور فقط، كما مت عقد �ضل�ض���لة من ال���دورات التدريبية لتدريب 
املدربني واإعتمادهم لتنفيذ هذه الربامج التدريبية وجميع هوؤلء املدربني هم اأ�ض���اتذة متخ�ض�ض���ني من مركز 

البحوث الزراعية وخمتلف جامعات م�ضر.

كما تقوم جلنة مبيدات الآفات الزراعية بتدريب مهند�ضي مكافحة الآفات والإر�ضاد الزراعي من خالل برامج   -
تدريبي���ة متخ�ض�ض���ة بال�ض���تعانة بخ���رباء م���ن مركز البح���وث الزراعية كل ف���ى  جماله، حي���ث مت عقد برامج 
تدريبية عن طرق مكافحة عدة اآفات اقت�ضادية مثل: �ضو�ضة النخيل احلمراء والتوتا اأب�ضليوتا وح�ضرة اخلريف 
اجليا�ضة، وكذلك برامج تدريبية للعاملني بال�ضوامع وخمازن الغالل واحتاد امل�ضدرين واملجل�ص الت�ضديري، 
بالإ�ضافة اإلى ا�ضتحداث برامج تدريبية لتدريب الأطباء وامل�ضعفني على عالج حالت الت�ضمم وبرامج تدريبية 
لتدريب �ض���رطة امل�ض���طحات املائية والبيئية على اأ�ض���اليب مكافحة غ�ص وتهريب املبيدات، حيث مت تدريب اأكرث 

من 6000 متدرب منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه.

وم���ن اأه���م الربام���ج التدريبي���ة التي ت�ض���دت لها جلن���ة مبيدات الآف���ات الزراعي���ة لتنفيذها موؤخ���راً هي برامج   -
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تدري���ب مطبق���ي املبيدات بغر�ص اإعداد مطبق مبيدات مدرب ومعتمد اأ�ض���وة بالعامل املتقدم )الوليات املتحدة 
الأمريكية لديها 1،2 مليون مطبق مبيدات(.

تدريب مطبقي املبيدات:  .9
تن�ص املادة رقم 4 من القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017 على:  -

تق���وم جلن���ة مبي���دات الآف���ات الزراعية مبنح تراخي����ص مزاولة مهنة مطبقي مبيدات الآف���ات الزراعية من   "
حمل���ة املوؤه���الت املتو�ض���طة مبوج���ب �ض���هادات معتم���دة بع���د اجتي���از الربام���ج التدريبي���ة املق���ررة، عل���ى اأن يتم 

جتديدها كل اأربع �ضنوات".

تعمل تلك الربامج على ا�ضتحداث مهنة جديدة ت�ضاف للمهن الزراعية وهي مهنة مطبق مبيدات وت�ضتهدف   -
اللجن���ة تاأهيل وتدريب50األف �ض���اب من حملة املوؤهالت املتو�ض���طةمما يعطيهم فر����ص للعمل احلر يحقق لهم 
دخ���ل �ض���هري جيد ف�ض���ال ع���ن حماية البيئة وال�ض���حة العامة واحلد من تلوث املحا�ض���يل واملنتج���ات الزراعية 
مبتبقي���ات املبي���دات ف�ض���ال ع���ن مكافحة الغ����ص والتهريب واأحد الو�ض���ائل اجلي���دة لإيجاد اآلية لتتب���ع املبيدات 
التي يتم تطبيقها على املح�ضول بغر�ص تقليل متبقيات املبيدات فى  املح�ضول، وهذا الأمر هو اأحد متطلبات 
الحتاد الوربي التي تن�ص على �ضرورة وجود نظام ملطبقي املبيدات املدربني واحلا�ضلني علي �ضهادات معتمدة.

مت تنفي���ذ 52 دورة تدريبي���ة اأ�ض���فرت عن تدريب 1883 مطبق مبيدات من خمتل���ف حمافظات اجلمهورية حتى   -
اأول يوني���و 2018 وم���ن امل�ض���تهدف اأن ي�ض���ل عدد املطبقني املدرب���ني حتى نهاية هذا الع���ام 4650 متدرب، وتعمل 
اللجن���ة جاه���دة عل���ى تكثي���ف ه���ذه ال���دورات مل�س���اعفة ع���دد املتدربني حتى ميك���ن الو�س���ول اإلى تدري���ب العدد 

امل�ضتهدف50األف متدرب خالل اأعوام قليلة قادمة ت�ضتطيع تغطية كافة امل�ضاحة املح�ضولية فى  م�ضر.

البدء فى  تطبيق نظام ر�صد متبقيات املبيدات على اخل�صر والفاكهة فى  الأ�صواق املحلية  .10
الآتي: على   2017 ل�ضنة   974 الوزاري  القرار  من   38 املادة  •		تن�ص 

يتول���ى كٌل م���ن املعم���ل املرك���زي لتحليل متبقيات املبيدات والعنا�ض���ر الثقيلة ف���ى  الأغذية واملعمل املركزي   "
للمبي���دات ر�ض���د متبقي���ات املبي���دات ف���ى  املنتج���ات الزراعي���ة بالأ�ض���واق املحلية، وتواف���ى جلنة مبي���دات الآفات 
الزراعية بتقارير دورية ملراجعة م�ض���توى متبقيات املبيدات حتت الظروف املحلية، على اأن تتولى اللجنة و�ض���ع 

اخلطة ال�ضنوية لر�ضد وتتبع متبقيات املبيدات فى  املنتجات الزراعية بالأ�ضواق املحلية".

مت البدء فى  تطبيق نظام ر�ض���د متبقيات املبيدات على اخل�ض���ر والفاكهة فى  الأ�ض���واق املحلية من خالل  	•
توقي���ع مذك���رة تفاه���م ب���ني املعمل املرك���زي للمبي���دات واملعم���ل املركزي لتحلي���ل متبقي���ات املبيدات والعنا�ض���ر 
الثقيل���ة ف���ى  الأغذي���ة حت���ت رعاية جلنة مبي���دات الآفات الزراعية وبح�ض���ور معايل ال�ض���يد الأ�ض���تاذ الدكتور/ 
وزير الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضي فى  ذلك احلني، حيث مت تفعيل النظام اعتباراً من اأول اأكتوبر 2017 و�ضدر 
التقرير الربع ال�ضنوي الأول عن الفرتة من اأول اأكتوبر حتى اآخر دي�ضمرب2017، والتقرير الربع �ضنوي الثاين 
)الن�ضف �ضنوي الأول( عن الفرتة حتى مار�ص 2018، ومت رفع التقريرين اإلى معايل ال�ضيد الأ�ضتاذ الدكتور/ 
وزي���ر الزراع���ة وا�ضت�ض���الح الأرا�ض���ي، وج���اري اإع���داد التقرير ال�ض���نوي الأول ع���ن الفرتة حتى نهاية �ض���بتمرب 
2018، و�ض���يتم حتليل النتائج املتح�ض���ل عليها متهيداً لرفعها اإلى معايل ال�ضيد الأ�ضتاذ الدكتور/ وزير الزراعة 

وا�ضت�ضالح الأرا�ضي.



230

وزارة الزراعة وا�ضت�ضالح الأرا�ضى
جلنة مبيدات الآفات الزراعية

ومن اأهم بنود مذكرة التفاهم املوقعة بني املعملني الآتي:
الأ�ض���واق املركزية التي �ض���يتم ر�ض���د متبقي���ات املبيدات بها فى  املرحلة الأولى )17 �ض���وق مرك���زي( باملحافظات  اأ- 
البحرية-الإ�ض���كندرية- القاه���رة- اجليزة-القليوبية-املنوفية-الغربية-الدقهلي���ة-  التالي���ة )14حمافظ���ة(: 

الإ�س���ماعيلية- كفر ال�س���يخ- ال�س���رقية- الفيوم- املنيا-اأ�س���يوط. ميثل كل حمافظة �س���وق واحد عدا حمافظات 
القاهرة واجليزة والبحرية فى مثلها عدد )2( �ضوق مركزي.

حما�ضيل اخل�ضر والفاكهة التي �ضيتم ر�ضد متبقيات املبيدات بها )25 حم�ضول(: ب- 
اخلي���ار-  اخل�ضر:الطماطم-الفلفل-الفا�ضوليا-البطاط�ص-امللوخية-اخلر�ض���وف-الفراولة  حما�ض���يل   -

الكو�ضة- الب�ضلة- اخل�ص- اجلزر- الباذجنان- البامية.
حما�ضيل الفاكهة: العنب )ثمار- ورق(- اخلوخ - الربتقال- الرمان- الزيتون- البلح- التفاح- الكمرثى-   -

اجلوافة- املوز- املاجنو.
يتم اأخذ العينات من حما�ضيل اخل�ضر والفاكهة على فرتات �ضهرية اأو مو�ضمية ح�ضب تواجد املح�ضول.  -

على اأن يتم تقدمي تقارير من كل طرف اإلى جلنه مبيدات الآفات الزراعية وتبعاً خلطة العمل املو�ض���وعة، وتقوم 
اللجنة بدورها باإعداد مذكرة للعر�ص على معايل الوزير تت�سمن اأهم النقاط التي جاءت بهذا التقرير.

وقد اأ�صفر التقرير النهائى لل�صنة الأولى للخطة الوطنية لر�صد وتق�صى متبقيات مبيدات الآفات الزراعية 
فى اخل�صر الفاكهة بالأ�صواق املحلية فى م�صر )دي�صمري 2018(

عينة  2218   = والفاكهة                          اخل�ضر  من  �ضحبها  مت  التي  العينات  اإجمايل  	•
عينة  1406   = اخل�ضر                                                             عينات  اإجمايل  	•

عينة   812   = الفاكهة                                                              عينات  اإجمايل  	•
1020  = للمبيدات               املركزي  املعمل  مبعرفة  �ضحبها  مت  التي  العينات  اإجمايل  	•

1198  = املبيدات    متبقيات  لتحليل  املركزي  املعمل  مبعرفة  �ضحبها  مت  التي  العينات  اإجمايل  	•
%  100   = الأول                                                          للعام  اخلطة  تنفيذ  معدل  	•

.2018 مار�ص  نهاية  حتى   2017 اأكتوبر  اأول  من  بداية  للدرا�ضة  الزمنية  الفرتة  	•
عدد العينات التي مت �ض���حبها من حما�ض���يل اخل�ض���ر خالل فرتة الدرا�ض���ة الفا�ض���وليا )102(- امللوخية  	•
)102(- الفلف���ل )153(- البطاط����ص )153(- الطماط���م )153(- الفراول���ة  )65( -الب�ض���لة )51(- اخل����ص 

)102(- الباميا )51(- اخليار )153(- الكو�ضة )153(- الباذجنان  )102( - اجلزر )51( خر�ضوف )15(.
ع���دد العين���ات الت���ي مت �ض���حبها م���ن حما�ض���يل الفاكهة خالل فرتة الدرا�ض���ة  العن���ب )56( - ورق العنب  	•
)56( الربتق���ال)102(- الرم���ان)67( الزيتون)51(- اخلوخ )51(- البلح )74(- الكمرثى ) 51(- املوز )102( 

- املاجنو )102( - التفاح )51( - اجلوافة )51(. 
اأخ���ذ عين���ات اخل�ض���ر والفاكه���ة منها:14حمافظ���ة ه���ي:- القاه���رة- اجلي���زة-  املحافظ���ات الت���ي مت  	•
القليوبي���ة- املنوفي���ة- الغربي���ة- الدقهلي���ة- البح���رية- الإ�ض���كندرية- الإ�ض���ماعيلية- ال�ض���رقية- كفر 

ال�سيخ- الفيوم- املنيا- اأ�سيوط
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اأهم نتائج الدرا�سة

مت تنفيذ اخلطة مبعدل اإجناز%100  .1

اأجهزة التقدير املتاحة ت�ضمح بتقدير وا�ضتك�ضاف مبيدات الآفات الزراعية امل�ضجلة فى  م�ضر  .2

)Codex1993( طريقة اآخذ العينات وفقاً للربوتوكولت العاملية  .3

)QuEChERS( ًالتحليل وفقاً لأحدث طرق التقدير املعتمدة عامليا  .4

قام املعمل املركزي لتحليل متبقيات املبيدات بالك�ض���ف عن مبيدات الآفات الزراعية امل�ض���جلة وغري امل�ض���جلة   .5
فى  م�ضر حيث اأو�ضحت النتائج ما يلي:

6.   عدد املبيدات امل�ضجلة التي مت ر�ضد متبقياتها 146 مبيد )مادة فعالة( من اإجمايل املبيدات امل�ضجلة فى  م�ضر 273 
مبيد )مادة فعالة( بن�ضبة مئوية 4،53% اأي اأن هناك 157 مبيد م�ضجل فى  م�ضر مل يتم اأكت�ضافها فى  حما�ضيل 

اخل�ضر والفاكهة.

7- عدد املبيدات غري امل�ضجلة التي  ر�ضد متبقياتها 30 مبيد اأي مبعدل 20.5% من اإجمايل املبيدات امل�ضجلة فى  م�ضر.

كما اأو�ضح التقرير اأكرث متبقيات املبيدات تكراراً فى  عينات اخل�ضر والفاكهةوكذلك املبيدات التي جاءت خالية 
من متبقيات املبيدات، واأكرث متبقيات املبيدات تعديا للحدود امل�ضموح بها.

اأهم التو�سيات التي اأو�ست بها اللجنة فى  هذا اخل�سو�س:
اعادة النظر فى  خطه العمل من حيث عدد العينات واملحافظات واملحا�ضيل.  .1

اإجراء درا�ضة حالة للمبيدات الأكرث تعدياً للحدود امل�ضموح بها.  .2
و�ضع اآليات حمكمة لتخفي�ص املوافقات الفنية للمبيدات الأكرث تعدياً للحدود امل�ضموح بها.  .3

تكثيف الدورات التدريبية لرفع الوعي العام لالأ�ضتخدام الآمن للمبيدات لدى �ضغار املزارعني.   .4
ت�ضديد عمليات الرقابة على التجارة غري ال�ضرعية للمبيدات مع �ضرورة تغليظ العقوبات على التهريب وغ�ص   .5

املبيدات .
11. ن�صر جمموعة من الإ�صدارات التي تدعم ر�صالة اللجنة

وتوزيعه  العربية وطباعته  اللغة  الإجنليزية بجانب  اللغة  اإلى  ل�ضنة 2013  الوزاري 1018  القرار  مت ترجمة  	•
على املهتمني فى  الداخل واخلارج. 

مت ترجم���ة الق���رار ال���وزاري974 ل�ض���نة 2017 اإلى اللغة الإجنليزية بجانب اللغ���ة العربية وطباعته وتوزيعه  	•
على املهتمني فى  الداخل واخلارج. 

مت طباع���ة كت���اب "التو�ض���يات الفني���ة ملكافح���ة الآف���ات الزراعي���ة" بع���د11 عام م���ن توقف طباعت���ه وتوزيعه  	•
عل���ى الهيئ���ات والإدارات الزراعي���ة الفني���ة واملديري���ات الزراعي���ة واجلهات واملعاه���د واملعامل البحثي���ة. كما يتم 
توزي���ع ن�ض���خة ل���كل تاجر اجت���از الربنام���ج التدريبي املعتمد للم�ض���تغلني بالجت���ار فى  املبيدات جمان���اً وحاليا 
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ي�ض���در �ض���نوياً بانتظام منذ عام 2012 وحثي الآن، وقد �ض���در موؤخراً "كتاب التو�ض���يات املعتمدة ملكافحة الآفات 
الزراعية" – طبعة 2018، وجاري اإ�ضدار طبعة 2019.

مت طباع���ة كتاب"بروتوك���ولت تقيي���م فعالي���ة مبيدات الآف���ات الزراعية" كمرجع فني للم�ض���تغلني بتجريب  	•
وتقييم املبيدات وجارى اإ�ضدار طبعة 2019.

فى   بالجتار  للم�ضتغلني  التدريبي  الربنامج  كتب)دليل  وت�ضمنت ثالث  التدريب  مو�ضوعة  كتب  مت طباعة  	•
املبي���دات- دلي���ل الربنام���ج التدريب���ي للعامل���ني فى  م�ض���انع املبي���دات- دليل الربنام���ج التدريبي للمر�ض���دين 
الزراعي���ني ومطبق���ي املبي���دات( كمنه���ج تدري���ب واإر�ض���اد نحو رفع امل�ض���توي الفن���ي والعلمي والنهو����ص بالوعي 

املجتمعي بالتعامل ال�ضليم والر�ضيد مع املبيدات.

امل�ضرية وجارى ا�ضدار  ال�ضلوك  املبيدات فى  م�ضر والتي تعرب عن مدونة  مت طباعة كتاب قواعد ت�ضجيل  	•
طبعة 2019.

املبيدات. ملطبقي  التدريب  مو�ضوعة  طباعة  مت  	•
الإع���داد لإ�ض���دار ن�ض���رات ومطوي���ات دورية بالتعاون مع قطاع الإر�ض���اد الزراعي واملعاه���د واملعامل البحثية  	•

املخت�ضة، وذلك فيما يخت�ص بال�ضتخدام الآمن للمبيدات والإدارة املتكاملة لالآفات.

اإمياناً من اللجنة بدورها الوطني فى  ن�س���ر املعرفة  اأي ر�س���وم  اإ�س���دارات اللجنة توزع جماناً وبدون  جميع  	•
ورف���ع م�ض���توى الوع���ي الع���ام نح���و ال�ض���تخدام الآم���ن وال�ض���ليم ملبي���دات الآف���ات الزراعي���ة حفاظاً على �ض���حة 

املواطن واحليوان والبيئة و�ضالمة النبات فى  م�ضر.

الزراعة  وزارة  وخارج  داخل  املعنية  واجلهات  اللجنة  بني  التعاون  ا�صرتاتيجيات  دعم   .12
وا�صت�صالح الأرا�صي ومنظمات املجتمع املدين

توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة  ICAMA  وهي اجلهة امل�ض���ئولة عن ت�ض���جيل وتداول املبيدات فى  دولة ال�ض���ني   -
نظراً لأن معظم ال�ضركات املنتجة للمبيدات التي يتم ت�ضجيلها حديثاً هي �ضركات �ضينية.

تقدمي  امل�ض���ورة  الفنية  لالإدارة  املركزية  ملكافحة الآفات حول ال�ض���تخدامات  ال�ض���ليمة  للمبيدات  وتنفيذ خطط   -
املكافحة الطارئة  وو�ضع  برنامج  املكافحة املتكاملة لالآفات  والربامج  البديلة وال�ضتخدام  الآمن  وامل�ضئول للمبيدات.

التعاون مع وزارة الدولة ل�ض���ئون البيئة فى  املو�ض���وعات اخلا�ض���ة با�ض���تخدامات املبيدات خا�ضة برنامج بدائل   -
بروميد امليثيل وكذلك التخل�ص الآمن من الرواكد واملبيدات املهجورة.

مت�ض���ياً م���ع توجيه���ات البعث���ة التفتي�ض���ية الأوروبي���ة التابع���ة لإدارة   SANCO   نح���و اإنت���اج زراع���ي مطاب���ق   -
للموا�ض���فات الدولي���ة، مت التع���اون م���ع الحتاد الع���ام ملنتجي وم�ض���دري احلا�ض���الت الب�ض���تانية تنظيم برامج 
تدريبية متخ�ض�ض���ة مل�ض���دري الفراولة والرمان حول "املمار�ضات الزراعية اجليدة لالإنتاج فى  احلدود الآمنة 

ملتبقيات املبيدات".

توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية املحا�ضيل امل�ضرية )كروب ليف اإيجبت(  -

توقيع عدد من مذكرات تفاهم مع �ضركات املبيدات العاملية مثل �ضركات �ضينجنتا وباير وبا�ضف لتبادل اخلربات   -
والطالع على اأحدث الطرق العاملية لإنتاج املبيدات وطرق حتليلها.

توقيع مذكرة تفاهم مع م�ضلحة اجلمارك امل�ضرية.  -
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توقيع اتفاقية تفاهم مع �ض���ركة ب�ض���اير - اأول من�ض���ة متخ�ض�ض���ة ل�ض���تخدام تكنولوجيا املعلومات فى  جمال   -
الزراعة- لن�ض���ر املعرفة بال�ض���تخدام امل�ض���ئول للمبيدات من خالل تطبيقات املحمول، وذلك بناًء على موافقة 

امل�ضت�ضار القانوين للوزارة حتقيقاً ملبداأ ال�ضفافية فى  تداول املعلومات.

توقي���ع مذك���رة تفاه���م م���ع املركز الإقليم���ي للتدريب ونق���ل التكنولوجيا لل���دول العربية التاب���ع لإتفاقية بازل   -
بهدف التعاون وامل�ض���اركة فى  تنفيذ برامج تدريب واإر�ض���اد وتوعية للمهند�ض���ني الزراعيني والعلميني وكذلك 
عقد ور�ص عمل م�ض���رتكة فى  الدول العربية وذلك فى  �ض���وء الأتفاقيات الدولية متعددة الأطراف للحد من 
اأ�ض���رار م�ض���تلزمات الأنت���اج الزراعي الكيميائي���ة )املبيدات- الأ�ض���مدة( واإزالة اأو تقلي�ص اإنتاج واإ�ض���تخدام املواد 

الكيميائية اخلطرة املنتجه ك�ضوائب مبيدات ومما يتوافق مع اأتفاقية �ضتوكهومل.

ت�ضعى اللجنة حالياً اإلى التن�ضيق بينها وبني الإدارة املركزية لل�ضيدليات بوزارة ال�ضحة وجلنة ت�ضجيل املبيدات   -
احل�ضرية البيطرية- الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتوحيد منظومة ت�ضجيل وتداول املبيدات فى  م�ضر.

والعمل  العربية  م�صر  بجمهورية  املبيدات  وجتهيز  تخليق  م�صانع  لتفقد  برنامج  و�صع   .13
على الرتقاء بها ك�صناعة وطنية واعدة و�صوًل اإلى امل�صتويات العاملية لالإنتاج.

مت اإعداد اإ�ضتبيان يحوي القوانني والقواعد والنظم العاملية التي يتعني على م�ضانع املبيدات اللتزام بها، ومت   -
اإر�ضالها للم�ضانع للعمل على التوافق معها.

خ�ض�ض���ت جلنة منبثقة عن جلنة مبيدات الآفات الزراعية تخت�ص بالقيام بزيارات ميدانية لعدد من امل�ض���انع   -
املحلية املخت�ضة بت�ضنيع وجتهيز مبيدات الآفات الزراعية للوقوف على الإمكانيات والقدرات الفنية والإنتاجية 

لها والتوجيه ملا فيه تطويرها.

وتقوم جلنة زيارة امل�ضانع باإعداد تقارير مدعمة بال�ضور تعر�ص على اللجنة الرئي�ضة.  -

ل يتم الرتخي�ص مل�سانع تخليق وجتهيز املبيدات فى  م�سر اإل بعد اإ�ستيفاء ال�سروط واملوا�سفات التي حددها   -
القرار الوزاري 974 ل�ضنة 2017 وقيام املعمل املركزي للمبيدات بعمل معاينة للم�ضنع على اأر�ص الواقع والتاأكد 

من اإ�ضتيفاء جميع املتطلبات التي حددتها اللجنة قبل الت�ضريح بالرتخي�ص والذي ي�ضرى ملدة اأربع �ضنوات.

اللجنة ب�ض���دد و�ض���ع نظام تقييم يت�ض���من و�ضع درجة اإجادة معينة للم�ض���نع الذي يتم زيارته من خالل و�ضع   -
درج���ة متثل مدى التزام ال�س���ركة بكل �س���روط من �س���روط الرتخي�ص/ جتديد الرتخي�ص عل���ى اأن يتم العمل 

بهذا النظام فور النتهاء منه.

فى   للمتعاملني  فنية  كنافذة  ا�صتخداماته  وتعميم  للجنة  اللكرتوين  املوقع  حتديث   .14
جمال مبيدات الآفات الزراعية

املوق���ع الإلك���رتوين للجن���ة مت ن�ض���ره عل���ى �ض���بكه املعلوم���ات الدولي���ة باللغت���ني العربي���ة والإجنليزية حتت  	•
عن���وان www.apc.gov.eg ويت�ض���من قاع���دة بيان���ات جلمي���ع املبي���دات امل�ض���جلة والت���ي �ض���بق ت�ض���جيلها ف���ى  
جمهوريةم�ضرالعربيةوتو�ض���ياتها وبيان���ات حم���ال الجتار فى  املبيدات فى  م�ض���ر وكذلك جميع الإ�ض���دارات 

والقرارات ال�ضادرة عن اللجنة والتي تهم املزارعني وم�ضدري وم�ضتوردي احلا�ضالت الزراعية.
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يت�ض���من املوق���ع قاع���دة بيان���ات قوي���ة ت�ض���تمل عل���ى جمي���ع املبيدات امل�ض���جلة ف���ى  جمهورية م�ض���ر العربية  	•
وتو�ض���يات ا�ض���تخدامها بحي���ث ي�ض���تطيع امل�ض���تخدم ف���ى  ب�ض���ع ث���وان احل�ض���ول عل���ى تو�ض���ية ا�ض���تخدام املبيد 
املنا�ضب ملكافحة اأي اآفة)ح�ضرات- فطريات- ح�ضائ�ص(، ويتم حتديثها ب�ضكل دوري طبقاً للبيانات املوجودة فى  

مقر اأمانة اللجنة.

اإجراءات ت�ض���جيل املبيدات وامل�ض���تندات  اأمان وكذلك  يحتوي املوقع علىاإر�ض���ادات لتجار املبيدات واحتياطات  	•
املطلوبة مل�ض���تخرجات اللجنة )�ض���هادة ت�ض���جيل- موافق���ة فنية- بطاقة ا�ض���تدللية- اإفراج جمرك���ي .........(، 

وذلك على املوقع اللكرتوين مبا�ضرة.

راأ�ض���هم  اللجنة وعلى  اأع�ض���اء  الأ�ض���اتذة من  العلمية املختارة بعناية لكبار  املقالت  اإلى نخبة من  بالإ�ض���افة  	•
اأ.د./ رئي����ص اللجن���ة باللغت���ني العربي���ة والإجنليزي���ة وت�ض���كيالت اللجنة الرئي�ض���ة واللجان الفرعي���ة املنبثقة، 

وكذلك اأبواب اأخرى لأهم الأ�ضئلة التي تهم امل�ضتخدم واأهم الإخبار اخلا�ضة باللجنة واملواقع ذات ال�ضلة.

 هذا بالإ�ضافة اإلى العمل الروتيني اليومي الذي تقوم به اللجنة والذي ي�ضمل اإدراج املبيدات املطلوب ت�ضجيلها فى  
الربام���ج التجريبي���ة ومتابعة نتائج التجريب وا�ض���تالم ملفات هذه املبيدات وحتكيمها بوا�ض���طة نخبة من العلماء 
واخلرباء املتخ�ض�ض���ني من اأ�ض���اتذة اجلامعات واملراكز البحثية وكذلك اإ�ض���دار �ضهادات ت�ضجيل املبيدات اأو جتديد 
ت�ضجيلها والبطاقات ال�ضتدللية واملوافقة الفنية لال�ضترياد والإفراجات اجلمركية بالإ�ضافة اإلى اإ�ضدار �ضهادات 

التدريب للمتدربني، وفيما يلي بيان باأعداد هذه الإ�ضدارات من 2013 حتى اأول دي�ضمرب 2018:
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حركةاإ�سدارات اللجنةحتى دي�سمرب 2018
1-  �صهادات الت�صجيل )ت�صجيل جديد – جتديد ت�صجيل(

2-  املوافقات الفنية لالإ�صترياد

عدد امل�صتح�صرات امل�صجلة حتى اأول يونيو 2018: 1386 مبيد  -
عدد املواد الفعالة امل�صجلة حتى اأول يونيو 2018: 273  مركب  -
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4-  ت�صاريح التداول والجتار فى املبيدات
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3-  الإفراجات اجلمركية
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5-  كميات املبيدات )طن - مادة فعالة ( التى مت ا�صتريادها منذ 2013 حتى 2018

ال�صنة

ت�صنيف املبيد
201320142015201620172018

2904.342589.593422.352008.872073.672079.899ح�صــرى

3463.144674.965111.145503.054957.115209.692فطــرى

1835.381286.561812.962453.862286.781757.804ح�صائ�س

8202.868551.1110346.459965.789317.569047.395الإجمالى
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6-  املركبات املدرجة بالربنامج التجريبى
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8-  �صهادات اجتياز اختبار التقييم احليوى
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7-  البطاقات ال�صتدللية
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10-  �صهادات اجتياز اختبار الربنامج التدريبى للم�صتغلني باملبيدات )املدير امل�صئول عن حمل الجتار(

�صهادات اجتياز اختبار الربنامج التدريبى ملطبقى املبيدات
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9-  مل�صقات جتديد �صالحية مبيد ) ا�صتيكرز (
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وفيما يلي موجز لتوجهات جلنة مبيدات الآفات الزراعية فى  املرحلة امل�صتقبلية
املراجعة الدورية ملواقف املبيدات امل�ض����جلة حملياً ل�ض����مان اأمانها على ال�ض����حة العامة والبيئة فى  �ض����وء امل�ض����تجدات 

العلمية واملرجعيات العاملية.

 تعميق العالقة مع اجلهات املرجعية العاملية.

ربط ت�ضجيل وا�ضترياد واإنتاج وتداول املبيدات مب�ضتويات متبقيات املبيدات فى  املحا�ضيل واملنتجات الغذائية والبيئة.

اإ�ضتمرار دعم نظام الرقابة على املبيدات باخلربات الفنية ال�ضابة والتكنولوجيا املتقدمة لإحكام ال�ضيطرة على ادارة 
املبيدات فى  م�ضر.

حتديث اإ�ضتخدام نظام �ضفرة ال�ضتجابة ال�ضريعة لدعم الرقابة على املبيدات.

ميكنة جميع وثائق اللجنة

تعزي����ز وتكثي����ف الربام����ج التدريبي����ة والر�ض����ادية امليدانية فى  جمال ال�ض����تخدام الآم����ن والفعال للمبي����دات وتنفيذ 
التو�ضيات الفنية ملكافحة الآفات الزراعية.

الإ�ضتمرار فى  ر�ضد واإدارة غ�ص وتهريب املبيدات فى  م�ضر.

الإ�ض����تمرار فى  حتديث �ض����مية م�ضتح�ض����رات املبيدات امل�ضجلة فى  م�ض����ر طبقاُ ملا اأ�ضارت اإليه منظمة ال�ضحة العاملية 
.WHO

مقرتح اإن�ضاء الهيئة امل�ضرية لإدارة مبيدات الآفات الزراعية.

و�ضع نظام عربي موحد لقواعد ت�ضجيل وتداول املبيدات فى  كافة دول الوطن العربي.

الإ�ض����تمرار ف����ى  عم����ل جمموع����ة م����ن الإ�ض����دارات واملطوي����ات والن�ض����رات الفني����ة التي تخاط����ب جمي����ع املتعاملني فى  
منظومة اإنتاج وتداول وا�ضتخدام املبيدات

مدونة ال�ضلوك عن ت�ضجيل وتداول وا�ضتخدام املبيدات فى  م�ضر.

ال�ستمرار فى  تدريب وتاأهيل مطبقي املبيدات و�سوًل لتدريب خم�سني األف مطبق، وذلك وفق اخلطوط التوجيهية 
ملنظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة ب�ضاأن املمار�ضات ال�ضحيحة والآمنة ل�ضتخدام املبيدات.

البدء فى  و�سع ال�سروط اللزمة لرتخي�ص اآلت تطبيق املبيدات بال�ستعانة باخلرباء فى  هذا املجال.
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تنبيه هام
شد بكتاب  لدى من يس�حت

ً
ب أن يكون معلوما مج �مي

» قواعد ت�سجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى  م�سر 2019 «
ا  �حت �مج ا او نقلها او�حت انية ول يسمح إعادة طباع�حت أن هذه النسخة ممج

نة  مي مسبق من حلمج ي شلك أو أى صورة دون أخذ إذن كتا�مج
أ
�مج

فات الزراعية.
آ
مبيدات ال

نة مبيدات  ىف حلمج ئب أم�مي �ىف

فات الزراعية
أ
ال

» اأ.د./ م�سطفى عبد ال�ستار حماد« 

نة مبيدات  ىف حلمج أم�مي

فات الزراعية
أ
ال

» اأ.د./ حممد عبد اهلل �سالح ر�سوان«


