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مقدمة

�إنطالقا من الأهداف الأ�سا�سية ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وحتقيقا للتكامل بني دول
املجل�س وتوحيد قوانينها (�أنظمتها) على �ضوء �أهداف الإتفاقية االقت�صادية املوحدة لدول املجل�س،
تت�شرف �إدارة الزراعة بقطاع ال�ش�ؤون االقت�صادية يف الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية بتقدمي قانون (نظام) املبيدات والئحته التنفيذية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية �ضمن �سل�سلة من القوانني التي �أقرها املجل�س الأعلى يف دورته ال�سابقة واملتعلقة باملجال
الزراعي وقد متت املوافقة على هذا القانون (النظام) ب�صفة �إلزامية بقرار من املجل�س الأعلى
يف دورته اخلام�سة والع�شرون التي عقدت مبملكة البحرين (دي�سمرب 2005م) وي�أتي هذا القانون
(النظام) تعزيزا لقانوين احلجر الزراعي والبيطري اللذين �سبق �إقرارهما ومتت طباعتهما �ضمن
القوانني والأننظمة التي تبنتها دول املجل�س ب�صفة �إلزامية جماعية.
ومما ال �شك فيه �أن املبيدات الزراعية �سالح ذو حدين كونها مواد كيميائية لها خ�صو�صيات وعواقب
�سلبية �إذا مل يتم تدوالها وبيعها وفق �ضوابط و�أ�س�س علمية تتفق وخوا�صها الكيميائية .فهذه املبيدات
لها ت�أثريات مبا�شرة على املواطن واملقيم من خالل �إلت�صاقها باملنتجات الزراعية وبالرتبة ،وغري
مبا�شرة من خالل ت�أثرياتها البيئية .فالتحكم يف نوعيتها وتركيبتها وخوا�صها الكيميائية ومراقبة
فرتة �صالحيتها حتقق الأهداف الأ�سا�سية من �إنتاجها ومتنع ت�أثرياتها ال�سلبية من خالل الت�أكد
من عدم �إ�ستخدامها �أو الإجتار فيها �أو حفظها �أو تداولها بطرق خاطئة ال تتفق ومكوناتها وتاريخ
�صالحيتها.
�إن التنظيم اجلماعي واخلروج ب�صيغة موحدة لكافة الأنظمة والقوانني من �ش�أنها تعزيز التعاون بني
دول املجل�س ،والتي تهدف ب�صفة �أ�سا�سية �إىل خدمة املواطن اخلليجي واملقيم على �أر�ضه الطيبة يف
بيئة �سليمة خالية من التلوث ،وم�صدر غذائي �صحي �سليم.
وختام ًا تتقدم الأمانة العامة بال�شكر والتقدير لكافة اللجان الفنية التي �ساهمت بجهودها وعملها
الد�ؤوب لإخراج هذا القانون (النظام) حليز الوجود.
واهلل املوفق ، ، ،
�إدارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
قطاع ال�ش�ؤون الإقت�صادية والتنموية
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
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قانون (نظام) املبيدات
يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

الهدف
املادة ()1
يهدف هذا القانون (النظام) �إىل تنظيم عمليات �إنتاج وا�سترياد وتداول املبيدات بدول جمل�س
التعاون.
تعريف
املادة ()2
يق�صد بالتعابري وامل�صطلحات التالية املعاين املبينة �أمامها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص غري ذلك:
 :جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
املجل�س
 :دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
دول املجل�س
املجل�س الأعلى  :املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
الأمانة العامة  :الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
 :احدى الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
الدولة
 :وزارة الزراعة �أو الهيئة امل�سئولة عن الزراعة يف الدولة
الوزارة
 :الوزير امل�سئول عن الزراعة �أو رئي�س الهيئة امل�سئولة.
الوزير
ال�سلطة املخت�صة  :اجلهة امل�سئولة عن كل ما يخت�ص باملبيدات.
القانون (النظام)  :قانون (نظام) املبيدات لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
 :عملية تقييم البيانات العلمية ال�شاملة التي تبني نوعية وفعالية املبيد يف املجال
الت�س��جيل
الزراعي ومدى فعاليته �ضد الآفة امل�سجل ملكافحتها والت�أكد من عدم خطورته
عل��ى الإن�س��ان واحلي��وان والبيئ��ة ب�صف��ة عام��ة عن��د ا�س��تخدامه طبق��ا للبيان��ات
املدون��ة عل��ى بطاق��ة املعلوم��ات املعتم��دة والت�أك��د م��ن ت�س��جيله يف بل��د املن�ش��أ يف
هيئتي��ه اخل��ام واملنت��ج النهائ��ي والذي على �أ�سا�س��ه تتم املوافقة على ا�س��ترياده �أو
ت�صنيع��ه حملي� ًا وتداول��ه ويت��م �إدراج��ه يف �س��جالت ال�س��لطة املخت�ص��ة حت��ت رقم
مع�ين �إ�ص��دار �ش��هادة ت�س��جيل له ح�س��ب من��وذج معني.
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� :أي منتج كيماوي ع�ضوي �أو غري ع�ضوي خملق �أو طبيعي �أو منتج �أحيائي ي�ضم
املبيد
عنا�صر من الكائنات احلية الدقيقة ي�ستخدم يف مكافحة الآفات (وت�شمل
�أي�ض ًا املواد اجلاذبة والطاردة) �أو كمنظمات النمو النباتية �أو كم�سقطات
�أوراق �أو جمففات عامة �أو منظمات النتح.
 :املبيد الوارد يف قائمة املبيدات املقيدة التي ي�صدرها الوزير نظرا خلطورته
املبيد املقيد
عند اال�ستخدام وال ي�سمح با�ستخدامه �إال مبعرفة الأ�شخا�ص املعتمدين وحتت
�إ�شراف اجلهات احلكومية ذات العالقة �أو ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة
امل�صرح لها من قبل الوزارة.
املبيد املحظور  :املبيد الوارد يف قائمة املبيدات املحظورة التي ي�صدرها الوزير نظرا ل�سميته
العالية �أو لت�أثريه ال�ضار على عنا�صر البيئة املختلفة وال ي�سمح بتداوله.
 :البيع �أو العر�ض للبيع والتخزين �أو احليازة� ،سواء كانت دائمة �أو م�ؤقتة �أو النقل
التداول
ب�أي و�سيلة من الو�سائل.
 :ادخال املبيدات اىل الدولة جلهة عامة �أو خا�صة � ،سواء كانت بالطرود الربيدية
اال�سترياد
�أو ال�شحن م�ستقال �أو ب�صحبة م�ستوردين.
� :أي نوع �أو �ساللة �أو منط بيولوجي من الكائنات النباتية �أو احليوانية �أو �أي عامل
الآفة
ممر�ض �أو م�ؤذ للنباتات واحليوانات �أو املنتجات النباتية واحليوانية.
الالئحة التنفيذية  :الالئحة التنفيذية ال�صادرة تطبيق ًا لهذا القانون (النظام)
املادة ()3
تتوىل ال�سلطة املخت�صة ت�سجيل املبيدات التي يجوز ا�ستريادها �أو ت�صديرها �أو ت�صنيعها �أو
تداولها �أو ا�ستخدامها يف الدولة .
املادة ()4
ال يجوز ا�سترياد �أو ت�صنيع �أو تداول �أي مبيد �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من ال�سلطة
املخت�صة بالدولة طبقا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون (النظام) والئحته
التنفيذية.
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املادة ()5
ي�صدر الوزير بناء على اقرتاح ال�سلطة املخت�صة القرارات الآتية:
1ـ �أنواع املبيدات املحظور ا�ستريادها �أو تداولها �أو ت�صنيعها وت�سمى قائمة املبيدات املحظورة و�أنواع
املبيدات املقيد ا�ستخدامها وت�سمى قائمة املبيدات املقيدة.
2ـ �شروط واجراءات ت�سجيل املبيدات وحاالت الغاء الت�سجيل.
3ـ �شروط واجراءات ت�صنيع وجتهيز وا�سترياد وت�صدير وتداول املبيدات.
4ـ اجراءات �أخذ عينات املبيدات وحتليلها واالجراءات التي تتبع يف نظم الطعن والتظلم وكيفية
البت فيها.
5ـ �شروط واجراءات ا�ستخدام املبيدات وحتديد ن�سب املتبقيات امل�سموح بها يف املنتجات الزراعية.
6ـ �شروط اعالن ون�شر بيانات املبيدات امل�سجلة مت�ضمنا �شروط تداولها وتو�صيات ال�سلطة املخت�صة
ب�ش�أن ا�ستخدامها.
7ـ �شروط اجراءات اتالف املبيدات بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
املادة ()6
حتدد اجلهة املخت�صة بالدولة ،الر�سوم امل�ستحقة طبقا لأحكام القانون (النظام) والئحته
التنفيذية.
املادة ()7
للوزير ال�سماح با�سترياد بع�ض املبيدات املقيدة �أو املحظورة لغر�ض البحث العلمي وفق ال�شروط
املحددة يف الالئحة التنفيذية.
املادة ()8
للوزارة حق التفتي�ش على جميع الواردات وال�صادرات ومرافق الت�صنيع والتداول لأي مبيد من
قبل موظفيها املعنيني يف املحاجر الزراعية ونقاط التفتي�ش اجلمركي على احلدود �أو من توكل �إليه
الوزارة هذه املهمة وذلك لغر�ض الت�أكد من تنفيذ �أحكام هذا النظام (القانون) و�ضبط احلاالت
املخالفة له.
املادة ()9
يحق للموظفني الر�سميني الذين لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية دخول الأماكن التي يدخل
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ن�شاطها يف �أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغر�ض الت�أكد من تنفيذ �أحكامه و�ضبط احلاالت
املخالفة لأحكامه �أو لأحكام �أخرى م�شابهة.
املادة ()10
يعترب كل من قام باالعمال التالية خمالفا الحكام هذا القانون (النظام) �سواء قام بها بنف�سه
او ب�شكل غري مبا�شر من خالل موظف �أو وكيل:
1ـ تعمد تغيري �أو ت�شويه �أو اتالف جزء من البيانات االي�ضاحية املل�صقة على العبوة.
2ـ فتح العبوة �أو  /واعادة تعبئتعا بدون موافقة ر�سمية من ال�سلطة املخت�صة.
3ـ الداعية واالعالن عن �أي مبيد دون �أخذ موافقة من ال�سلطة املخت�صة.
4ـ منع �أو عرقلة موظفي الوزارة املعنيني بتطبيق �أحكام هذا القانون (النظام)
5ـ ا�سترياد �أو تداول �أو ت�صنيع �أي مبيد بدون الرتخي�ص الالزم .
6ـ ا�سترياد �أو تداول �أو ت�صنيع �أي مبيد تالف �أو مغ�شو�ش �أو منتهى ال�صالحية.
املادة ()11
يرتك لكل دولة حتديد العقوبات والغرامات الالزمة ملن يخالف �أحكام هذا القانون (النظام)
�أو الئحته التنفيذية.
املادة ()12
1ـ للوزير ا�صدار الالئحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) �أو تعديلها مبا يراه �ضروريا للم�صلحة
العامة وفق ًا لأحكام هذا القانون (النظام) واملعايري واال�شرتاطات التي حددتها االتفاقيات الدولية
ذات ال�صلة.
2ـ تخطر االمانة العامة بالالئحة التنفيذية التي ت�صدر �أو �أي تعديل عليها.
املادة ()13
يجوز للمت�ضرر من القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير
وفق ًا لأنظمة التظلم املعمول بها يف كل دولة.
8

املادة ()14
�أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب �أن يكون متفق ًاعليه من قبل الدول االع�ضاء ،و�أن ال
يكون نافذا �أال بعد اعتماده من قبل املجل�س الأعلى  ،وي�سري يف �ش�أن نفاذه ذات الإجراءات املن�صو�ص
عليها يف املادة (.)15
املادة ()15
يعمل بهذا القانون ب�شكل الزامي ويدخل حيز النفاد بعد �ستة �أ�شهر من اقراره من قبل املجل�س
االعلى.
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الالئحة التنفيذية
لقانون (نظام) املبيدات
لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
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الالئحة التنفيذية
لقانون (نظام) املبيدات
لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
الفصل االول
تعريفات
مادة ()1

يف تطبيق احكام هذه االئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعنى املن�صو�ص عليه يف
قانون (نظام) املبيدات لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ما مل يقت�ضي ال�سياق معنى �آخر.
كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املحدد قرين كل منها :
اإلضافات

:

اللجنة

:

اإلعالن

:

البيع

:

التكافؤ

:

ملصق العبوة

:

�أي مادة كيميائية ت�ضاف اىل منتج املبيد لتعزيز تركيبته ولي�س لها ت�أثري �إبادي
ت�ضاف لزيادة الكفاءة الإبادية للمنتج وحت�سني خ�صائ�صه الطبيعية وت�شمل
املواد امل�ساعدة واحلاملة واخلاملة واملذيبات واملواد امل�ستحلبة �أو �أي مواد
�أخرى وال ت�شمل �أي مادة فعالة .
جلنة ت�سجيل املبيدات بالدولة .
الرتويج لبيع املبيد وا�ستعماله بوا�سطة املطبوعات �أو الو�سائل االلكرتونية
والالفتات والعر�ض والهدايا �أو البيان العملي �أو احلديث ال�شفهي .
ي�شمل العر�ض ،الإعالن ،احليازة ،النقل واالر�سال ،ال�شحن ،الإر�سال �أو
الت�سليم للبيع �أو للتبادل �أو الرتتيب مع �أي �شخ�ص ب�أية و�سيلة من الو�سائل
�سواء للدرا�سة �أو اي �شي اخر .
حتديد التماثل يف عدم النقاوة واجلانب ال�سمي ،ف�ضال عن خ�صائ�ص املادة
الكيميائية املوجودة �أو املفرت�ض �أنها مواد مت�شابهة فنيا قد تن�ش�أ من نف�س
ال�صناعة لتقييم ما اذا كانت متثل م�ستويات مماثلة من املخاطر.
كل املعلومات املكتوبة واملطبوعة واملر�سومة �أو املعلومات امللحقة بعبوة املبيد
ت�شرح فيها تركيبه وخ�صائ�صه وا�ستعماالته واالحتياطات الواجب �أخذها �أثناء
اال�ستخدام والفرتة الآمنة لكل مبيد وال�شركة املتجة وال�شركة امل�ستوردة وطرق
التخل�ص من العبوات و�أية معلومات اخرى يتم طلبها .
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التسويق

:

الرتكيب

:

املنشور/النشرات

:

التفتيش

:

املفتش

:

النقل

:

إعادة التعبئة

:

تصنيع املبيدات

:

إعداد املبيدات

:

صناعة املبيدات

:

املتبقيات

:

الرتكيز

:

العبوة

:

الوعاء

:

املادة الفعالة

:

التخلص

:

التوزيع

:

العملية ال�شاملة لرتويج املنتجات مبا يف ذلك االعالن والعالقات العامة
واخلدمات االعالمية والتوزيع والبيع يف اال�سواق املحلية والدولية .
م�ستح�ضر خمتلف من املكونات يهدف اىل جعل املنتجات مفيدة وفعالة يف
حتقيق الغر�ض املرجو منها واعطاء ال�شكل النهائي للمبيدات عند بيعها .
�أي �شي لي�س على �شكل مل�صق والذي يحتوي على مواد او تعليمات مكتوبة او
مر�سومة لغر�ض ا�ستعمال املبيد املوجود داخل العلبة وملحقة به.
هو التفتي�ش على املبيد من حيث مطابقته لل�شروط املن�صو�ص عليها يف هذه
الالئحة .
هو الذي يقوم بالتفتي�ش على املبيد .
نقل املبيد من مكان الخر داخل البلد او من بلد امل�صدر اىل بلد امل�ستورد.
نقل املبيد من اي عبوة جتارية اىل وعاء �آخر ،يكون �أ�صغر يف اغلب الأحيان
لغر�ض البيبع او التخل�ص او عند تعر�ض العبوة اال�صلية للتلف .
انتاج املبيد من مكوناته اال�صلية .
�إعداد املبيد يف �صور م�ستح�ضرات خمتلفة مثل �سائل  ،م�سحوق ،م�سحوق قابل
للبلل  ،غاز ،حبيبات ..الخ.
جميع امل�ؤ�س�سات واالفراد العاملني يف ت�صنيع املبيدات وتركيبها او التعبئة �أو
ت�سويق وترويج منتجاتها.
مقدار املبيدات التي تبقى بعد اال�ستعمال على البيئات املختلفة املحيطة .
ن�سبة املادة الفعالة يف املبيد.
كمية معلومة من املبيد معب�أة يف وعاء مع غالف واقي ي�ستخدم لتو�صيل
املبيدات اىل م�ستخدميها عرب قنوات توزيع باجلملة او التجزئة.
هو الذي يحتوي على كمية من املبيد با�شكاله املختلفة ،ال�صلبة ،ال�سائلة او
الغازية.
اجلزء الفعال حيويا يف تركيب املبيد.
�أية عملية لإعادة ا�ستخدام �أو جتديد �أو اعدام �أو عزل بقايا املبيد والعبوات
امل�ستخدمة واملواد امللوثة.
عملية عر�ض املبيدات يف اال�سواق املحلية �أو الدولية من خالل القنوات
التجارية.
14

إدارات اإلرشاد

:

أساليب االسخدام :
األمثل للمبيد

املكافحة
املتكاملة لالفات

:

احلد االقصى
للمتبقيات

:

معدات الوقاية
الشخصية

:

السموم

:

التسمم

:

املنتجات
(اومنتجات
املبيدات)

:

املخاطر

الوحدات امل�س�ؤولة يف البلد املعني عن نقل املعلومات والتكنولوجيا وامل�شورة
ب�ش�أن حت�سني ا�ساليب الزراعة،مبا يف ذلك انتاج ال�سلع الزراعية ومناولتها
وتخزينها وت�سويقها .
ت�شمل اال�ستعماالت املو�صى بها ر�سمي ًا واملرخ�ص بها نظري ًا يف ظل الظروف
الفعلية الالزمة للمكافحة الفعالة واملوثقة لالفات  ،وت�شمل طائفة من م�ستويات
ا�ستعمال املبيدات حتى �أعلى م�ستوى مرخ�ص به لال�ستخدام ،وتطبيقه بطريقة
ال ترتك اال اقل كمية خملفات ممكنة من الناحية العملية.
الدرا�سة الدقيقة جلميع اال�ساليب الفنية املتاحة ملكافحة االفات ،ثم التكامل
بني التدابري املالئمة التي من �ش�أنها تثبيط منو �أعداد الآفات وابقاء ا�ستخدام
املبيدات وغري ذلك من التدخالت عند م�ستويات مربرة من الناحية االقت�صادية
مع خف�ض �أو تقليل م�ستوى االخطار التي تتعر�ض لها �صحة االن�سان والبيئة اىل
ادنى حد ،وتركز املكافحة املتكاملة من االفات على منو املحا�صيل ال�سليمة مع
�أقل اخالل ممكن بالتنظيم االيكولوجي الزراعي وبذلك ت�شجع على ا�ستخدام
اليات املكافحة الطبيعية لالفات.
احلد االق�صى من تركيز متبقيات املبيد امل�سموح به قانون ًا �أو الذي ميكن قبوله
يف االغذية �أو املنتجات الزراعية �أو االعالف �أو عليها .
�أية مالب�س �أو مواد �أو معدات توفر احلماية من التعر�ض للمبيدات خالل
مناولتها �أو ا�ستعمالها ،وت�شمل يف �سياق املدونة ( مدونة ال�سلوك الدولية)  ،كل
من املعدات الواقية امل�صممة خ�صي�صا واملالب�س اخلا�صة با�ستخدام املبيدات
ومناولتها.
املــواد التي ي�ؤدي امت�صا�صها بكمية ب�سيطة ن�سبي ًا من جانب االن�سان �أو
احليوان �أو النبات اىل ا�ضطراب يف هيكل او يف اداء الوظائف ،مما يحدث
�ضـررا �أو ي�سبب الوفاة .
اثر املواد ال�سامة يف احداث تلف او ا�ضطرابات مبا يف ذلك حاالت الت�سمم
الب�سيط.
عن�صر (عنا�صر) املبيد الفعال ( الفعالة) وغري ذلك من العنا�صر يف ال�شكل
الذي تعب�أ وتباع به .

 :احتمال وقوع ت�أثريات عك�سية �صحية �أو بيئية و�شدة هذه الت�أثريات عند
التعر�ض للمبيد.
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السمية
التاجر
منط االستعمال

فرتة االمان

فرتة التسجيل
االسم التجاري

الرتخيص
التصريح

 :خا�صية ف�سيولوجية حتدد قدرة املادة الكيماوية على احداث �ضرر �أو ا�صابة
الكائن احلي بغري الطرق امليكانيكية .
 :كل من يعمل يف التجارة �سواء يف الت�صدير او اال�سترياد او التوزيع املحلي .
 :جمموعة من اجلوانب املتعلقة با�ستعمال املبيد مبا يف ذلك درجة تركيز املادة
الفعالة يف امل�ستح�ضر امل�ستعمل ،معدل اال�ستعمال ووقت وعدد مراته ،وا�ضافة
مواد اخرى اليه ،وطرق اال�ستعمال واماكنه التي حتدد الكمية الالزمة وتوقيت
ا�ستعمالها والفرتة الواجب انق�ضا�ؤها قبل احل�صاد .
 :فرتة ماقبل احل�صاد وهي �أقل فرتة زمنية يجب حتقيقها ما بني تطبيق املبيد
وبني جمع االنتاج واملو�صى بها من قبل امل�صنع ل�ضمان التخل�ص من �آثار املبيد
�أو و�صول تركيز غري �ضار بامل�ستهلك للتقليل من املتبقي اىل احلد امل�سموح به.
 :هي الفرتة التي تبد�أ من تاريخ املوافقة على ت�سجيل املبيد حتى انتهائها ح�سب
ما تن�ص عليه اجراءات املوافقة .
 :اال�سم الذي يتم مبوجبه ت�سجيل املبيد داخل الدولة و ا�صدار الن�شرات
ومل�صفقات العبوات والذي مت اقرتاحه من قبل امل�سجل/ال�شركة الذي منح
له ت�سجيل املبيد مبقت�ضى هذه الالئحة ،والذي ميكن ان ي�ستعمل بوا�سطة هذا
ال�شخ�ص ليميز به هذا املنتج عن املنتجات االخرى التي حتتوي على نف�س
املواد الفعالة واليجوز التنازل عنه للغري من قبل ال�شركة املنتجة.
 :موافقة الوزارة على تداول املبيدات وفقا لالجراءات اخلا�صة بذلك .
 :املوافقة الفنية امل�سبقة من الوزارة ال�سترياد وت�صدير املبيدات .
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الفصل الثاني
تسجيل املبيدات
مادة ()2
جلنة تسجيل املبيدات

تن�ش�أ يف كل دولة من دول املجل�س جلنة لت�سجيل املبيدات ت�سمى» جلنة ت�سجيل املبيدات» تكون
م�س�ؤولة عن ت�سجيل املبيدات يف الدولة والقيام باملهام التي توكل اليها �ضمن بنود هذه الالئحة .
مادة ()3
عضوية جلنة تسجيل املبيدات

ي�صدر الوزير قرارا بت�شكيل جلنة ت�سجيل املبيدات مكونة من اجلهات ذات العالقة ويحدد �آلية
عملها ولوائحها الداخلية .
مادة()4
اختصاصات جلنة تسجيل املبيدات

−درا�سة طلبات الت�سجيل املقدمة اىل ال�سلطة املخت�صة ومراجعتها .
−التحقق من ان البيانات املقدمة يف طلب الت�سجيل تتفق مع �شروط الت�سجيل كما هي مبينة
يف املادة ( )6من هذه الالئحة ،وميكن للجنة �أن ت�ستعني باخلرباء يف هذا املجال .
−اعتماد مناذج ت�سجيل املبيدات (ي�صمم منوذج لهذا الغر�ض) .
−حتديد املبيدات التي ي�سمح ب�إدخالها �ضمن برنامج الت�سجيل .
−تقوم اللجنة بتكليف بع�ض املخت�صني بتقييم �أداء وفعالية وت�أثري املبيدات امل�سجلة على
�صحة االن�سان واحليوان والبيئة.
−تلقي نتائج تقييم املبيدات .
−جتتمع اللجنة دوريا ملراجعة طلبات الت�سجيل الورادة والتو�صية اىل ال�سلطة املخت�صة
بت�سجيل املبيدات التي ا�ستوفت جميع �شروط الت�سجيل املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة .
−ت�صدر اللجنة القرار ب�ش�أن املوافقة من عدمها على ت�سجيل املبيد .
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−ت�ضع اللجنة القواعد والطرق املتعلقة باحلفاظ على �سرية املعلومات  ،وكيفية حفظ
ال�سجالت ال�سرية وحتديد من له حق االطالع عليها.
�−سرية املعلومات وحمايتها :
 أ�سيتم التعامل مع املعلومات املقدمة يف طلب ت�سجيل املبيد على �أنها ملك لطالبالت�سجيل و�سيتم احلفاظ عليها يف ملف �سري لدى اجلهة املخت�صة ويتم
ا�ستخدامها لغر�ض الفح�ص فقط
 بلن يتم الك�شف عن هذه املعلومات �أو ا�ستخدامها لغر�ض تقييم ت�سجيل �أيمبيد �آخر وب�شكل ي�ضر مب�صالح طالب الت�سجيل �إال �إذا كانت هناك موافقة
كتابية من جانب مالك املعلومات �أو �إذا كانت الفرتة التي تخ�ضع فيها املعلومات
للحماية قد انتهت .
 ت ال يتم التعامل مع �أي معلومات معروفة للعامة �أو متاحة لهم على �أنها معلومات�سرية .
 ث�سيتم حتديد املعلومات ال�سرية يف الوثائق وقائمة الوثائق املقدمة من جانباملتقدم بطلب ت�سجيل املبيد .
مادة ()5
التسجيل

−ال يجوز ا�سترياد �أو انتاج او �إعادة تعبئة �أو تداول املبيدات اال بعد ت�سجيلها لدى ال�سلطة
املخت�صة طبقا للقواعد واالجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون (نظام) املبيدات وهذه
الالئحة.
−يراعى عند ت�سجيل املبيدات القواعد ال�صادرة عن منظمة االغذية والزراعة ومنظمة
ال�صحة العاملية التابعتني للأمم املتحدة .
املادة()6

طلب التسجيل وشروطه

على ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات �أو امل�صانع التي ترغب يف ت�سجيل �أو �إعادة ت�سجيل �أو تغيري ت�سجيل
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مبيد م�ستح�ضر �أو مادة خام التقدم بطلب �إىل ال�سلطة املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض
بالإ�ضافة �إىل ملف يحوي امل�ستندات الآتية:
1 .1ا�سم املركب .
2 .2معلومات وافية عن اخلوا�ص الطبيعية والكيميائية للمركب .
�3 .3شهادة ت�سجيل تفيد ب�أن املبيد م�سجل وي�ستخدم يف بلد املن�ش�أ ( ,باللغة العربية �أو
الإجنليزية) معتمدة من اجلهة املخت�صة يف بلد املن�ش�أ وم�صدقة من �سفارة الدولة يف ذلك
البلد  ،و يف حالة �أن املبيد املطلوب ت�سجيله غري م�سجل يف بلده الأ�صلي وينتج فقط مادته
الفعالة �أو امل�ستح�ضر لغر�ض الت�صدير ويتم ا�سترياده مبا�شرة من نف�س امل�صنع يجب تقدمي
الوثائق الر�سمية التي تفيد بت�سجيل املبيد يف بلدين على الأقل من بلدان االحتاد الأوروبي �أو
اليابان �أو الواليات املتحدة الأمريكية �أو كندا ويجب اعتماد هذه الوثائق من �سفارة الدولة
يف تلك الدول.
4 .4طلب اجراء التجارب على املركب املطلوب ت�سجيله باللغة العربية واالجنليزية على النموذج
املعد لذلك وخا�صة اجراء التحاليل الالزمة لت�سجيل املبيد.
5 .5معلومات عن طرق التخزين والتخل�ص من العبوات امل�ستعملة للمبيد و�أي كميات زائده منه
و�أي معلومات اخرى يرى ب�أنها �ضرورية لغر�ض الت�سجيل.
�6 .6شهادة �ضمان من ال�شركة امل�صنعة بجودة املبيد م�صدقة ومعتمدة من �سفارة الدولة.
�7 .7شهادة حتليل م�ستح�ضر املبيد معتمدة من اجلهة املخت�صة يف بلد املن�ش�أ على �أن تكون
مف�صله بحيث يذكر فيها املادة ( املواد) الفعاله واملالئة  ،و�أن تكون هذه ال�شهادة وفق
الطرق املعتمدة لدى االحتاد الدويل للكيمياء النظرية والتطبيقية(  ()IUPACو(�CI
 ) PACومنظمة الأغذية والزراعة( )FAOوذلك من �أحد املختربات املحايدة و امل�صنفة
كمختربات معايرة اجلودة ( )GLP -Good Laboratory Practiceالتي تفيد ب�أن
مواد امل�ستح�ضرات تتوافق نوعيا وكميا مع املواد املكونة للمبيد ،وم�صدقة من �سفارة الدولة
يف بلد املن�ش�أ.

8 .8بيانات م�صدر ( املادة الفعالة ) و�شهادة من هيئة حكومية تثبت امل�صدر ( امل�صنع للمادة
الفعالة).
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9 .9خطاب من ال�شركة الأم ت�ؤكد �أن ( املادة الفعالة ) قد مت ت�صنيعها وتركيبها يف املركز
الرئي�سي �أو �أحد فروع ال�شركة وذلك بالن�سبة للمبيدات التي ت�صنع �أو جتهز يف بلد �آخر غري
البلد الذي يتواجد فيه املركز الرئي�سي لل�شركة.
1010تقدمي درا�سات تف�صيلية للمادة الفعالة وامل�ستح�ضر �صادرة من جهة ر�سمية وحملية �أو
اجلهات الدولية ذات العالقة و خمتربات حمايدة معتمدة على الآتي :
 أال�س��مية احل��ادة ،التغذي��ة حت��ت املزمن��ة ،الت�س��مم املزم��ن وال�س��رطنة،الت�س��مم الع�صب��ي املت�أخ��ر ،الت�ش��وه اخللق��ي والتنا�س��لي ،الت�أث�ير املطف��ر.
 بم�صري املركب يف النباتات ومكونات البيئة.1111تقييم الأخطار ملبيدات الأفات الزراعية على امل�ستهلك(.)MRLs-NOAEL-PHI
 تالت�س��مم البيئ��ي ( الت�أث�ير عل��ى الكائن��ات احلي��ة غ�ير امل�س��تهدفة ،ت�س��ممالأحي��اء املائي��ة ،الرتاك��م يف الأحي��اء املائي��ة ،الت�أث�ير عل��ى دي��دان الأر���ض،
الت�أث�ير عل��ى الطي��ور ،الت�أث�ير عل��ى الأع��داء احليوي��ة وعل��ى نح��ل الع�س��ل
وامللقح��ات).
	 12.ن�س��خة �أ�صلي��ة م��ن مل��ف البيان��ات الفني��ة اخلا���ص باملبي��د باللغت�ين العربي��ة �أو الإجنليزي��ة
ويج��ب �أن تت�ضم��ن بيان��ات تف�صيلي��ة للمبي��د ح�س��ب موا�صف��ات منظم��ة الأغذي��ة والزراع��ة
ومنظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة.
1313درا�س��ات �أو تقاري��ر �أو بح��وث من�ش��ورة �ص��ادرة ع��ن جه��ات علمي��ة معتم��دة م��ن �إح��دى دول
االحت��اد الأوروب��ي ،الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ،الياب��ان ،كن��دا� ،أو �أي��ة جه��ة �أخ��رى تعتمدها
ال�س��لطة املخت�ص��ة ع��ن جت��ارب الفعالي��ة لدع��م اال�س��تعماالت املقرتح��ة للمبي��د.
	 14.ن�س��خة م��ن مق�ترح مل�ص��ق العب��وة ال��ذي ي�ش��مل املعلوم��ات ع��ن امل��ادة الفعال��ة للمبيد واال�س��م
التجاري املقرتح للمبيد الذي �س��يتم ا�س��تخدامه يف البلد.
1515ن�س��خة مل�ص��ق عب��وة املبي��د امل�س��جل يف بل��د املن�ش ��أ يحت��وي عل��ى جمي��ع املعلوم��ات اخلا�ص��ة
باملبي��د ( باللغ��ة العربي��ة �أو االجنليزي��ة ).
1616عينات �أ�صلية للمبيد يحدد عددها وكمياتها ح�سب نوعية التجارب املطلوب �إجرا�ؤها.
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1717عين��ات قيا�س��ية م��ن امل��ادة الفعال��ة ( امل��واد ) م��ع عين��ة �أ�صلية مل�س��تح�ضر املبيد وذل��ك لت�أكيد
اختبارات اجلودة.
�1818إذن تفوي�ض من ال�شركة املنتجة بت�سجيل املبيد يف البلد املعني.
1919ن�س��خة م��ن ملخ���ص التقيي��م (املونوج��راف) ال�ص��ادر م��ن �أح��دى اجله��ات املرجعي��ة يف حالة
طلبه��ا م��ن ال�س��لطة املخت�ص��ة وي�ش��مل امللح��ق رق��م ( )1قائم��ة باملعلوم��ات الفني��ة املطلوب��ة
للت�س��جيل .
2020حتدد معلومات االختبارات واملعلومات الفنية وفقا للملحق رقم (. )2
�2121أية بيانات اخرى �سارية املفعول تطلبها ال�سلطة املخت�صة.
مادة ( ) 7
تقرير اللجنة حول طلب التسجيل

بناءعلى النتائج املخربية واحلقلية واملكتبية الواردة �إىل اللجنة وبعد التقييم تتخذ اللجنة
التو�صيات التالية:
−املوافقة على ت�سجيل املبيد �أو �إعادة ت�سجيله حيث تقوم بالتو�صية �إىل ال�سلطة املخت�صة
للت�سجيل املبيد �أو �إعادة ت�سجيله  ،وعند �صدور �أو �إعادة الت�سجيل  ،تقوم اللجنة بالتايل :
−و�ضع رقم ت�سجيل للمبيد الذي مت ت�سجيله �أو الذي مت �إعادة ت�سجيله.
�−إ�صدارالتعليمات مل�سجل اللجنة ب�إدخال املبيد يف قائمة املبيدات امل�سجلة .
�−إر�سال �شهادة الت�سجيل �أو �إعادة ت�سجيل املبيد �إىل طالب الت�سجيل مع املوافقة على املل�صق
املقرتح �إل�صاقه على عبوة املبيد � ..أو
 .رف�ض ت�سجيل املبيد �أو�إعادة ت�سجيله  :يتم �إعالم طالب الت�سجيل �أو �إعادة الت�سجيل بالرف�ض مع
بيان �أ�سباب الرف�ض والتي ميكن �أن تكون من بينها اال�سباب الآتية :
−املعلومات املوجودة بطلب الت�سجيل او �إعادة الت�سجيل ناق�صة �أوغري �صحيحة.
−املتبقي ( املتبقيات ) تتميزب�صفة الثابت �أكرثمن الالزم �أو�أنها �سامة �أثناءعملية
ا لتك�سر للمبيد .
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−املبيدغريم�ؤثر�أو�أنه �سام للنبات.
−املبيد ي�شكل خطورةعلى �صحة الإن�سان واحليوان والبيئية ال ت�سمح با�ستعماله.
−هناك منتجات �أخرى متاحة بال�سوق ولها نف�س الكفاءة �أو �أكرث ولكنها �أقل خطورة على
�صحة الإن�سان واحليوان والبيئية.
−املبيد مت حظره �أو قيد ا�ستخدامه ب�شدة يف بلد �آخر ذو برنامج ت�سجيلي �أو �أن خماطر
ا�ستخدام املبيد تفوق الفوائد املتوقعة منه حتت الظروف االقت�صادية واالجتماعية.
−طرق حتليل املبيد لي�ست من الطرق املعتمدة لدى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة
ال�صحة العاملية.
مادة ( ) 8

عند موافقة اللجنة على ت�سجيل مبيد يجب �أخذ االعتبارات التالية :
−مدى احلاجة ملثل هذا املبيد بناء على فائدته املتوقعة.
−انخفا�ض خطورته على �صحة الإن�سان واحليوان والبيئية.
−املبيدغري حمظور من قبل الوزارة �أو �أي بلد �آخر وتقوم اللجنة بالتحقق من ذلك من خالل
االت�صال بكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة ال�صحة العاملية �أو �أية منظمة دولية
�أخرى ذات عالقة باملحافظة على البيئية.
مادة ( ) 9
التجارب احلقلية واملعملية

−اليتم ت�سجيل املبيد �إال بعد التحقق من مطابقته للموا�صفات الكيميائية والطبيعية الواردة
يف الوثائق امل�صاحبة لطلب الت�سجيل و�أخذ ب�صمته التي يتم ت�سجيله مبوجبها بناء على
نتائج التحاليل التي جترى باجلهات املخت�صة .وبعد ثبوت كفاءة املبيد احليوية بناء على
التجارب التي جترى مبعرفة « اجلهات القائمة بالتجارب « والتي حتدد من قبل اللجنة
وذلك ملدة ثالث موا�سم زراعية متماثلة ومتتالية مبا يف ذلك املبيدات احليوية .ويف جميع
االحوال يكون املوا�سم االخريللتجربة على امل�ستوى التو�سعي.
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−يتحمل طالب الت�سجيل �أو�إعادة الت�سجيل تكلفة التجارب املعملية واحلقلية والإعمال املكتبية
التي جترى يف �إطار العمل على ت�سجيل املبيد وذلك بالتن�سيق مع اللجنة �أو ال�سلطة املخت�صة
واجلهـــة ( اجلهات ) العلمية بالدولة التي �ستقوم ب�إجراء االختبارات.
مادة ( ) 10
إصدارشهادةالتسجيل

ت�صدرال�سلطة املخت�صة  ،بعد �إخطارها باملوافقة من اللجنة � ,شهادة ت�سجيل املبيد.
مادة ( ) 11
ملصق العبوة

−تتوىل ال�سلطة املخت�صة اعتماد مل�صق العبوة اخلا�ص باملبيد والذي ي�سري ملدة �صالحية
املبيد بناء على تو�صية من اللجنة  ,ويجب �أن يت�ضمن البيانات التالية مكتوبة باللغة العربية
واالجنليزية بخط وا�ضح ال ي�سهل حموه ويتنا�سب مع حجم العبوة :
−اال�سم التجاري ـ اال�سم ال�شائع ـ الرتكيب ـ املادة الفعالة ون�سبتها ـ املواد ذات الن�شاط
ال�سطحي ـ املذيب �أواملادة املائية ـ اال�ستعماالت وطريقة اال�ستخدام ـ احتياطات االمان ـ
اال�سعافات االولية ـ العقارامل�ضاد للت�سممـ فرتة االمان قبل احل�صاد طبقا ًملا يحدده املخترب
املخت�ص بالدولةـ تو�صيف املركب تبع ًا للمخاطر وفقا ً لتق�سيم منظمة ال�صحة العاملية ـ
بيانات حتديدية عن خماطراملركب ـ طرق التخل�ص من العبوات الفارغة ـ ال�شركة املنتجة
وعنوانها وال�شركة امل�ستوردة وعنوانها ـ تاريخ الت�صنيعـ تاريخ �إنتهاءال�صالحية ـ رقم
الت�سجيل املحلي ـ �سعة العبوة ـ العالمات اخلا�صة باالحتياطيات الواجب اتخاذها عند
تداول وا�ستعمال املركب .
−يف حالة وجود مبيد ذوتركيز عايل �سبق ت�سجيله وكانت �شهادة ت�سجيله الأ�صلية حتتوي
على الرتكيزات الأقل والتي �سجلت وا�ستعملت يف البلد الأ�صلي فيمكن ال�سماح با�سترياد
تركيزات �أقل من هذا املبيد ويجب �إعداد بطاقة منف�صلة ملعلومات ال�سالمة ملحتويات
املركب و�أن تكون هذه املعلومات مر�ضية ويعطى لها رقم ت�سجيل جديد.
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−عندما يقرتح تغيري اال�سم التجاري �،أو املل�صق �،أوالن�شرة �،أوالعبوة �أو ا�ستعمال املبيد الذي
مت �إعطائه رقم ت�سجيل ف�إن ال�شخ�ص الذي متت املوافقة على منحه الت�سجيل يجب �أن
يخطر اللجنة كتابة بح�سب ما تن�ص عليه هذه الالئحة.
مادة ( ) 12
صالحية شهادة التسجيل

ت�سري �صالحية �شهادة الت�سجيل ملدة خم�س �سنوات من تاريخ �صدورها ،ويجوز جتديد الت�سجيل
على �أن يقدم �صاحب ال�ش�أن طلب لإعادة تقييم الكفاءة احليوية من بداية ال�سنة اخلام�سة ل�سريان
ال�شهادة.
مادة ( ) 13
التنازل عن شهادة التسجيل

اليجوز التنازل للغريعن �شهادة الت�سجيل �إال يف حالة انتقال ملكية اجلهة م�سجلة املبيد �إىل
الغري وبعد موافقة ال�سلطة املخت�صة.
مادة ( ) 14
رفض طلب تسجيل مبيد

−عندما يتم رف�ض ت�سجيل مبيد للأ�سباب املذكورة باملادة (  ) 7من هذه الالئحة ،يجب على
اللجنة �أن تبلغ �صاحب الطلب كتابي ًا بخ�صو�ص الرف�ض و�أ�سبابه .و�إذا كان �سبب الرف�ض
هو نق�ص املعلومات عن املبيد  ،فيجب على مقدم الطلب �أن ي�ستوفيها خالل مدة زمنية
حمددة.
�−إذا مل ي�ستوف �صاحب الطلب �شروط الت�سجيل خالل الفرتة املن�صو�ص عليها ي�سقط الطلب
تلقائي ًا ويجب تقدمي طلب جديد وبال�شروط املن�صو�ص عليها.
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مادة ( ) 15
إلغاءأوتعديل التسجيل
الغاء التسجيل :

يعترب ت�سجيل املبيد الغي ًا يف احلاالت ا لتالية :
�−إذا مل يت��م جتدي��د �ش��هادة الت�س��جيل يف البل��د الأ�صل��ي خ�لال ( � ) 6ش��هورمن تاري��خ انته��اء
�صالحيتها.
�−إذام��ا ثب��ت ب��أن الت�س��جيل وت��داول املبي��د ق��د مت �إلغائ��ه يف البل��د الأ�صل��ي �أو �أن ا�س��تعماله ق��د
مت حظ��ره م��ن قب��ل ال��وزارة بن��اء عل��ى تو�صي��ات منظم��ة الأغذي��ة والزراع��ة ومنظم��ة ال�صح��ة
العاملي��ة �أو الوكال��ة الأمريكي��ة حلماي��ة البيئي��ة �أو االحت��اد االورب��ي .ويف ه��ذه احلال��ة يعط��ى
للمبي��د ف�ترة �ش��هرين ليت��م �إعادة ت�صديره و�س��يتم اتخاذ الإج��راءات القانونية الالزمة جتاه
الط��رف امل�س��تورد يف حال��ة ع��دم �إبالغ��ه ع��ن ه��ذه الظروف.
�−إذا ما كان الت�سجيل مبني على معلومات خاطئة �أو وثائق مزورة.
�−إذا م��ا كان وا�ضح � ًا �أن الط��رف امل�س��تورد مل يلت��زم باملل�ص��ق املعتم��د م��ن جلن��ة ت�س��جيل
املبي��دات �أو �أن املل�ص��ق غ�ير كام��ل �أو مت �إح��داث تغي�ير يف تاري��خ �صالحي��ة املنت��ج .
−ميك��ن لل��وزارة �أن تق��وم بالغ��اء ت�سج�س��ل املبي��د بن��اء عل��ى تو�صي��ة م��ن اللجن��ة ولك��ن عليه��ا �أن
ت�ش��رح الأ�س��باب �أو ال�س��بب ملثل هذا االلغاء .
�−إذا ما طلب �صاحب الت�سجيل �إلغاء ت�سجيل املبيد.
�−إذا �أت�ض��ح للجن��ة �أن ا�س��تمرار الت�س��جيل �أ�صب��ح غريمرغ��وب في��ه عل��ى خلفي��ة �ض��رره ل�صح��ة
الإن�س��ان واحليوان والبيئية.
−املبيد �أ�صبح غري فعال للإغرا�ض التي �سجل من �أجلها.
�−أي اخرتاق لل�شروط التي على ا�سا�سها منح الت�سجيل.
�−إذا ر�أت اللجن��ة ،بع��د الت�س��جيل �أن هن��اك حقائ��ق جدي��دة �أو ظروف مل تك��ن وا�ضحة من قبل
ت�ستوجب �إلغاء الت�سجيل .
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�−إذام��ا تب�ين �أن الغر���ض امل�س��تخدم م��ن �أجل��ه املبي��د مل يع��د مرغوب� ًا عل��ى خلفية ال�ض��رر الذي
ق��د يلح��ق ب�صح��ة الإن�س��ان واحلي��وان �أوالبيئ��ة فيحق للجنة �أن تعدل يف ت�س��جيل املبيد وحتدد
ال�س��لطة املخت�ص��ة الآلي��ة الالزم��ة ملعاجل��ة م��ا يرتت��ب عل��ى ه��ذا الإلغ��اء وم�س��ؤولية الأط��راف
املعنية .
 −حت��دد ال�س��لطة املخت�ص��ة الآلي��ة الالزم��ة ملعاجل��ة م��ا يرتت��ب عل��ى ه��ذا الإلغ��اء وم�س ��ؤولية
االط��راف املعني��ة.
تعديل التسجيل :

1 .1يعامل طلب تعديل الت�سجيل كطلب جديد يف حالة القيام بتغيريات جوهرية مثل:
�أ -اال�سم التجاري وا�سم املادة الفعالة ون�سبة الرتكيز ونوع امل�ستح�ضر.
ب� -أي تعديالت يف اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية للمبيد .
ج -التعدي��ل يف الت�صني��ع مث��ل عملي��ات الت�صني��ع اخلا�صة بدرج��ة نقاوة املادة
الفعالة �أو عمليات الرتكيب والتي مل يكن قد مت حتديد املعادل لها .
د� -أي تعديالت �أخرى ترى اجلهة املعنية �أنها م�ؤثرة .
2222يف حال��ة ك��ون طل��ب التعدي��ل مرتب��ط بط��رق اال�س��تخدام �أو �إ�ضاف��ة حما�صي��ل �أو ح�ش��رات �أو
�أمرا�ض �أو �أع�شاب �أو معدل اال�ستخدام �أو فرتة ما قبل احل�صاد  PHIيجب �أن يقدم الطلب
اىل ال�س��لطة املخت�صة يف اال�س��تمارة اخلا�صة مرفق به الوثائق والبيانات الآتية :
 أرقم الت�سجيل و�أ�سم املبيد. باال�سم الكامل ل�صاحب الت�سجيل والعنوان. ت�أ�سباب التعديل. ثط��رق اال�س��تخدام اجلدي��دة املقرتح��ة باملقارن��ة م��ع ط��رق اال�س��تخداماحلالي��ة.
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 جن�سخة من املل�صق اجلديد املقرتح واحلايل. ح�شهادة الت�سجيل . خبيانات علمية لدعم الطلب مثل درا�سة الفعالية واملتبقيات. دمعلوم��ات الكف��اءة �أو ( التقيي��م احلي��وي) عن��د �إ�ضافت��ه �إىل �آف��اتجدي��دة.
 ذ�إذا كان التعدي��ل يتعل��ق ب�إ�ضاف��ة حم�ص��ول جدي��د �أو زي��ادة يف جرع��ةاال�س��تخدام ترف��ق بيان��ات ع��ن الفعالي��ة على الآفات امل�س��تهدفة و�س�لامة
املحا�صي��ل واملعلوم��ات اخلا�ص��ة بالن�س��بة املتبقي��ة عل��ى املحا�صي��ل.
 ر�إذا كان التعدي��ل يتعل��ق بتقلي��ل ف�ترة م��ا قب��ل احل�ص��اد يرف��ق بيان��اتباملعلوم��ات اخلا�ص��ة باحل��د الأق�ص��ى للمتبقي��ات عل��ى املح�ص��ول على �أن
تك��ون تل��ك البيان��ات معتم��دة م��ن ال�ش��ركة املنتج��ة �أو بل��د املن�ش��أ ومدون��ة
عل��ى املل�ص��ق الأ�صل��ي ل��ه عل��ى �أن تك��ون نتائ��ج التجارب داخ��ل الدولة هي
الأ�سا���س.
2 .2يف حال��ة تعدي��ل ا�س��م او عن��وان �صاح��ب الت�س��جيل �أو ت�صمي��م �أو مكون��ات عب��وة املبي��د �أو حج��م
العبوة �أو اية تعديالت ثانوية للمبيد امل�سجل على �صاحب الت�سجيل تقدمي طلب بذلك مرفقا به
امل�س��تندات والبيانات الآتية :
 أامل�ستندات والبيانات املطلوبة:•ا�سم املبيد ورقم الت�سجيل.
•ا�سم وعنوان طالب الت�سجيل .
• �أ�سباب التعديل.
•حتديد ما يراد تعديله واملقارنة بني القدمي واجلديد.
•تاريخ التعديل.
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 بيف حال��ة التعدي��ل يف ا�س��م طال��ب الت�س��جيل  ,يج��ب تق��دمي �ص��ورة م��ن ال�س��جل التج��اري اجلدي��دال�ص��ادر من اجله��ة املخت�صة .
مادة ( ) 16
إعادة التسجيل

يف حال��ة طل��ب �إع��ادة الت�س��جيل املبي��د ،يج��ب عل��ى طال��ب الت�س��جيل �أن يق��دم طلب��ه لنف���س املبي��د
�ضم��ن الف�ترة الزمني��ة ال�س��ارية لت�س��جيل املبي��د ويج��ب �أن يكون طلب��ه مدعم ًا بالوثائ��ق التالية :
�−شهادة ت�سجيل املبيد �سارية املفعول �صادرة من ال�سلطات املعنية يف البلد الأ�صلي للمبيد.
−طل��ب �ش��هادة ت�س��جيل �س��ارية املفع��ول �ص��ادرة من ال�س��لطات املعني��ة يف البلد الأ�صل��ي �إذا كان
�صادرة هناك.
ويت��م النظ��ر يف ه��ذا الطل��ب ب��ذات االج��راءات املق��ررة للت�س��جيل لأول م��رة ويج��ب مطابق��ة
اخلوا�ص الطبيعية والكيمائية وب�صمة املبيد الذي مت ت�سجيله مبوجبها ويقت�صر �إجراء التجارب على
�إع��ادة تقيي��م الكف��اءة احليوي��ة ملو�س��مني زراعيني.
مادة ( ) 17
املبيدات احملظورة واملقيدة

حت��دد ان��واع املبي��دات املحظ��ورة وان��واع املبي��دات املقي��د ا�س��تخدامها وفق��ا للملحق�ين رق��م ()3
ورق��م ( )4ومتث��ل احل��د االدنى .
مادة ( ) 18

رسوم تسجيل املبيد

 تقوم الوزارة امل�سئولة بتح�صيل ر�سوم الت�سجيل والغري قابلة لال�سرتداد وفقا للملحق رقم ()5وهي متثل احلد االدنى للر�سم .
 ت�ش��مل الر�س��وم كاف��ة م�صاري��ف التج��ارب احلقلي��ة واملعملي��ة والأعم��ال املكتبي��ة والت��ي يتطلبه��ات�س��جيل املبي��د.
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الفصل الثالث
تصنيع وحتضري املبيدات
مادة ( ) 19
شروط تصنيع وحتضرياملبيدات

−اليج��وز ت�صني��ع �أو جتهي��ز �أي ن��وع م��ن املبي��دات �إال �إذا كان م�س��جال بالدول��ة ومرخ���ص ل��ه
بالت�صني��ع �أو التجهي��ز م��ن ال�س��لطة املخت�ص��ة.
−اليجوز ت�صنيع �أوجتهيز املبيدات التي مت حظرها من قبل الوزارة �أو التي مت حظر ت�صنيعها
�أو تداوله��ا يف بلده��ا الأ�صل��ي �أو تل��ك الت��ي مت��ت التو�صي��ة بع��دم ت�صنيعه��ا �أو جتهيزه��ا �أو
تداوله��ا م��ن قبل املنظم��ات �أوالهيئات الدولية ذات العالقة.
−تراعى الت�شريعات اخلا�صة بالت�صنيع يف كل دولة.
مادة ( ) 20

يقدم طلب ت�صنيع �أوجتهيز املبيدات �إىل ال�سلطة املخت�صة مرافق ًا بالوثائق وامل�سوغات التالية :
−ا�سم املبيد :اال�سم ال�شائع،اال�سم الكيمائي وجمموعات املبيدات التي ينتمي �إليها.
−ن��وع املبي��د :مبي��د ح�ش��ري  ،مبي��د فط��ري  ،مبي��د بكت�يري  ،مبي��د قوار���ض  ،مبي��د اع�ش��اب ،
مبيدعناك��ب � .....أل��خ.
−طبيعة املبيد :كيمائية �أو بيولوجية.
�−أ�سم املادة الفعالة ون�سبتها.
−نوع جتهيزاملبيد� :سائل  ،م�سحوق  ،م�سحوق قابل للبلل  ،غاز  ،حبيبات � ...ألخ.
−معلومات كاملة عن املادة ( املواد ) الفعالة.
−املادة ( املواد ) امل�ضافة.
−نوع مادة الوعاء  :ورق �أملونيوم  ،ورق مقوي  ،بال�ستيك � ....ألخ.
−حجم وزن العبوة :كيلوجرام  ،لرت ،باوند �أو �أجزاء منها.
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−خ�صائ�صه الكيميائية والطبيعية كما هي مو�ضحة من ال�شركة امل�صنعة.
−ال�س��مية للإن�س��ان واحلي��وان والنب��ات والت�أث�ير عل��ى النح��ل والأ�س��ماك والدي��دان االر�ضي��ة
والكائن��ات النافع��ة الأخ��رى والت�أث�يرات اجلانبي��ة.
−طرق حتليل املبيد ومتبقياته يف النبات والرتبة والبيئة املحيطة.
−ت�أث�ير املبي��د عل��ى البيئ��ة وا�س��تخدامه للمحا�صي��ل والآف��ات ومع��دل الإ�س��تخدام والف�ترات
الفا�صل��ة ب�ين العام�لات ل��كل حم�ص��ول.
−املل�صق الإر�شادي املقرتح والذي �سيتم تثبيته على علبة املبيد.
−ن�سخة �سارية املفعول من �شهادة ت�سجيل املبيد يف بلده الأ�صلي.
�−ش��روط العين��ة القيا�س��ية للمبي��د كم��ا مت حتديدها من قبل جلنة املبي��دات الختبارات مراقبة
اجلودة .
−ن�سخة �سارية املفعول من ت�سجيل املبيد بالدولة.
مادة ()21
إصدار تراخيص إقامة مصناع تصنيع وجتهيز املبيدات

−يف حال��ة موافق��ة ال�س��لطة املخ�ص�ص��ة عل��ى من��ح ترخي���ص ت�صني��ع �أو جتهيز املبي��دات ي�صدر
ق��رار م��ن الوزي��ر �أو رئي���س ال�س��لطة املخت�ص��ة بتو�صي��ة م��ن ال�س��لطة املخت�ص��ة ب�إ�ص��دار ق��رار
بالرتخي���ص وتت��وىل �إخط��ار �صاح��ب الطل��ب كتابي ًا بذلك.
−ال يج��وز ت�صني��ع �أو جتهي��ز �أو �إع��ادة تعبئ��ة مبي��دات الآف��ات امل�س��جلة �إال يف م�صن��ع خم�ص�ص
لذل��ك  ..ويق��دم طل��ب الرتخي���ص بالت�صني��ع �أو التجهي��ز �أو �إع��ادة التعبئ��ة �إىل ال�س��لطة
املخت�ص��ة بالدول��ة م�س��توفيا كل �ش��روط اجله��ات ذات العالق��ة.
−ي�س��ري الرتخي���ص مل��دة ث�لاث �س��نوات م��ن تاري��خ �ص��دوره  ..ويج��وز جتدي��ده ب��ذات ال�ش��روط
والإج��راءات ولنف���س امل��دة ،عل��ى �أن يق��دم طل��ب التجديد قبل نهاية م��دة الرتخي�ص  ..ويلغى
الرتخي�ص بقرار من ال�س��لطة املخت�صة يف حالة خمالفة �ش��رط من �ش��روطه.
−يرتك حتديد ر�سوم �إ�صدار الرتخي�ص �إىل الدولة املعنية.
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مادة ()22
شروط مزاولة مهنة تصنيع أو جتهيز املبيدات

−ال يجوز تداول �أي نوع من �أنواع املبيدات املحلية ال�صنع �س��واء كان م�صنع �أو جمهز �أو معاد
تعبئته �إال بعد حتليل عينات منه مبعرفة املختربات املتخ�ص�صة واملعتمدة بالدولة ،ويف حالة
تعذر ذلك يتم �إر�سالها �إىل �أحد املختربات املرجعية الدولية.
−ال يج��وز للمرخ���ص ل��ه بالت�صني��ع �أو التجهي��ز يف �إجت��ار املبي��دات �أن ي��زاول ن�ش��اطه بالن�س��بة
للمبي��دات فائق��ة اخلط��ورة وامل�س��جلة بالدول��ة �إال بعد احل�صول عل��ى �إذن خا�ص بالت�صنيع �أو
التجهي��ز �أو الإجت��ار فيه��ا م��ن ال�س��لطة املخت�ص��ة وي�س��ري ه��ذا الإذن مل��دة �س��ريان الرتخي�ص
�أو التجهي��ز �أو الإجت��ار و�أن يت��م جتدي��د الإذن ب��ذات ال�ش��روط والإج��راءات املن�صو���ص عليه��ا
يف ه��ذه الالئح��ة ،و�أن تتمي��ز عب��وات ه��ذه املبي��دات ببطاق��ات �إ�س��تداللية خا�ص��ة مميزة بلون
خمتلف عن البطاقات الإ�ستداللية لباقي املبيدات ،ويجب �أن يكون املدير الفني امل�سئول عن
امل�صن��ع �أو املتج��ر م�ؤه� ً
لا( ذات م�ؤه��ل زراعي عايل).
−ال يج��وز للم�صان��ع واملتاج��ر واملخ��ازن املرخ�ص لها بت�صني��ع �أو جتهيز �أو الإجتار يف املبيدات
طبق� ًا لأح��كام ه��ذا القان��ون (النظ��ام) ,ت�صني��ع �أو جتهي��ز �أو الإجتار يف �أية م��واد �أخرى غري
املبيدات امل�سجلة �أو املرخ�ص بها.
−عل��ى كل م��ن يرخ���ص ل��ه بت�صني��ع �أو جتهي��ز �أو الإجت��ار يف املبي��دات �أن مي�س��ك �س��ج ُال مرقم ًا
وخمتوم� ًا بخت��م ال��وزارة لقي��د حرك��ة املبي��دات امل�صنع��ة �أو املجه��زة والت��ي يتم الإجت��ار فيها،
ويحفظ بهذا ال�سجل ملدة خم�س �سنوات من تاريخ �آخر قيد فيه ،ويجب تقدميه ملن لهم �صفة
ال�ضبطي��ة الق�ضائية عند كل طلب.
−عل��ى كل م�صن��ع ل�صناع��ة �أو جتهي��ز املبي��دات �أن ي�ضع �أرقام م�سل�س��لة ل��كل كمية من منتجاته
تو�ض��ح تاري��خ ال�صن��ع وال�صالحي��ة ورق��م الل��وط والت�ش��غيلة والكمي��ة الكلي��ة  ..ويعلم ال�س��لطة
املخت�صة ب�إنتاجه ال�شهري مبا يف ذلك معلومات عن كل كمية يتم ت�صنيعها �أو جتهيزها.
−يج��ب �أن تتعه��د اجله��ة الطالب��ة لرتخي���ص ت�صني��ع �أو جتهي��ز مبي��دات الآف��ات تعي�ين كفاءات
علمي��ة متخ�ص�ص��ة يف جم��ال املبيدات مثل الهند�س��ة الكيميائي��ة �أو علوم الكيمياء �أو الزراعة
تخ�ص�ص مبيدات.
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مادة ()23

عل��ى امل�صن��ع �أن يق��وم بعملي��ات �إختب��ار ومراقبة اجلودة لكل كمية يت��م ت�صنيعها �أو جتهيزها من
املبيد ويزود ال�سلطة املخت�صة بن�سخ منها ،ويجب �أن ت�شمل:
−تركي��ز �أو ن�س��بة امل��ادة (امل��واد) الفعال��ة (الوزن/ال��وزن �أو احلجم/ال��وزن احلجم/احلج��م)
ويجب �أن ال تزيد ن�سبة اخلط�أ عن  %5 -+من املادة الفعالة كما هو من�صو�ص عليه من قبل
املنظمات الدولية.
−ال�صفات الفيزيو كيميائية كما هو من�صو�ص عليه من قبل املنظمات الدولية.
−ثب��ات املبي��د عن��د درج��ات احل��رارة العالي��ة و�صالحيت��ه (بع��د �إ�س��بوعني عن��د درج��ة ح��رارة
54مئوية).
�−إختب��ار ال�صف��ات الأخ��رى للمبي��د مث��ل قابليت��ه للخلط مع مبيدات �أخرى ودرجة الإ�س��تحالب
والإنت�شار يف املاء والإختبارات الأخرى كما هو مو�صى به من قبل املنظمات الدولية.
مادة ()24

ي�شرتط يف جميع م�صانع �إنتاج �أو جتهيز املبيدات ما يلي :
−احل�صول على املوافقات ال�ضرورية لإقامة امل�صنع من ال�سلطة التنفيذية بالدولة.
−توفر املختربات الالزمة القادرة على �إجراء �إختبارات ت�أكيد اجلودة.
−توف��ر وح��دة بامل�صن��ع ق��ادرة عل��ى التخل���ص م��ن املبي��دات �أو تدويره��ا �أو التعاق��د م��ع جه��ة
متخ�ص�ص��ة يف ه��ذا املج��ال.
−توفر �إمكانيات الإ�سعافات الأولية.
−توفر حجرات خا�صة ال�ستحمام العمال وتغيري مالب�سهم.
−القيام بفح�ص طبي دوري للعمال بامل�صنع.
−التوافق مع اي تطور يف �شروط بناء امل�صنع.
32

مادة ()25
إجراء تعديل يف خمزن أو متجر املبيدات

يتع�ين عل��ى املرخ���ص ل��ه �إخط��ار ال�س��لطة املخت�ص��ة كتاب��ة باي تعدي��ل يرغب يف �إج��راءه باملحل او
املخزن املرخ�ص له وذلك قبل  30يوم ًا من �إجراء التعديل ,ويف حالة املوافقة يتم الت�أ�شري به يف �أ�صل
الرتخي�ص ويف ال�سجل اخلا�ص بقيد املحالت واملخازن التجارية.
الفصل الرابع
شروط وطرق إستخدام وحتليل املبيدات واحلد املسموح به من املتبقيات
مادة ()26

−عل��ى امل��زارع �أو املكل��ف با�س��تخدام املبي��د �أن ينف��ذ التعليم��ات ال��واردة مبل�ص��ق وع��اء املبي��د
وخا�ص��ة فيم��ا يتعل��ق بطريق��ة الإ�س��تعمال ،والفرتة الآمن��ة واملحا�صيل التي �س��تتم معاملتها �أو
ر�ش��ها والإحتياط��ات الواج��ب �أخذه��ا �أثن��اء املعاملة �أو الر���ش.
−املح�ص��ول ال��ذي تت��م معاملت��ه ال يج��ب �أن يت��م ت�س��ويقه داخلي� ًا �أو خارجي� ًا قب��ل �إنته��اء ف�ترة
الأم��ان املن�صو���ص عليه��ا يف مل�ص��ق العلبة.
−ي�ص��در الوزي��ر املخت���ص  ....بن��اء عل��ى تو�صي��ة م��ن ال�س��لطة املخت�ص��ة ق��رار ًا باحل��دود
الق�ص��وى ملتبقي��ات املبي��دات املختلف��ة عل��ى املحا�صي��ل.
−ي�ص��در الوزي��ر  ....بن��اء عل��ى تو�صي��ة ال�س��لطة املخت�ص��ة  ....ق��رار ًا مين��ع املنتج��ات النباتي��ة
واحليواني��ة الت��ي حتت��وي عل��ى متبقي��ات مبي��دات �أعل��ى م��ن املع��دل امل�س��موح ب��ه م��ن بيعه��ا
بالأ�س��واق �أو املح�لات التجاري��ة.
�−أية �شروط �أخرى تراها ال�سلطة املخت�صة.
مادة ()27
احلدود القصوى ملتبقيات املبيدات

عل��ى ال�س��لطة املخت�ص��ة عن��د و�ضعه��ا للح��دود الق�ص��وى ملتبقي��ات املبي��دات الإ�سرت�ش��اد بج��دول
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منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة ال�صحة العاملية بخ�صو�ص احلدود الق�صوى امل�سموح بها ملتبقيات
املبي��دات املختلف��ة على املنتجات النباتي��ة واحليوانية بالدولة.
مادة ()28
حتليل املبيدات

−يت��وىل املخت�بر املخت���ص حتلي��ل عينة املبيد وفق ًا لطريقة حتليل املبيد املعتمدة عاملي ًا واملدونة
مبلف ت�س��جيل املبيد و�إ�صدار �ش��هادة التحليل و�إر�س��الها �إىل ال�سلطة املخت�صة.
−تقوم ال�سلطة املخت�صة ب�إخطار �صاحب ال�ش�أن بنتيجة التحليل.
−يج��رى التحلي��ل بغر���ض الت�س��جيل �أو �إع��ادة الت�س��جيل �أو الإف��راج اجلمرك��ي �أو �أع��ادة التعبئ��ة
�أو ال�س��ماح بالت��داول �أو التجري��ب �أو الت�صنيع �أو التجهيز.
−ت�ش��مل حتالي��ل املبي��د :مراقب��ة اجل��ودة  ،املتبقي��ات  ،ال�ش��وائب وغريه��ا م��ن التحالي��ل الت��ي
تطلب يف �أي مرحلة من مراحل �إجراءات ت�سجيل املبيد �أو �إ�سترياده �أو ت�صديره �أو ت�صنيعه
�أو مراقبته �أثناء الت�سويق �أو الإ�ستعمال على �أن يتم ذلك يف خمتربات مرجعية يف الدولة �أو
خارجه��ا وبالط��رق املعتم��دة دولي ًا من املنظمات الدولية (منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة
ال�صح��ة العاملية) ملث��ل هذا النوع من التحاليل.
الفصل اخلامس
شروط وطرق اإلسترياد والتصدير والتفتيش واإلفراج عن املبيدات
مادة ()29
احلصول على رخصة إسترياد مبيد

تق��وم ال�س��لطة املخت�ص��ة بع��د ت�س��لمها طل��ب رخ�ص��ة �إ�س��ترياد مبي��د �أو جتديده��ا عل��ى النم��وذج
املع��د لذل��ك وعل��ى النح��و املب�ين يف م��واد ه��ذه الالئح��ة بالت��ايل :
−املوافق��ة عل��ى الطل��ب  ..ويك��ون �س��ريان الرتخي���ص مل��دة �س��نة ميالدي��ة ويج��دد لنف���س امل��دة
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وبنف���س ال�ش��روط �.أو رف���ض الطل��ب واخط��ار الطال��ب مب�بررات الرف���ض لأح��د الأ�س��باب التالي��ة :
−الطلب متعلق مببيد غري م�سجل بالدولة.
−املعلومات املرفقة مع الطلب غري كاملة.
−امل��كان املخ�ص���ص للبي��ع �أو للتخزي��ن غ�ير مالئ��م لهذا الغر�ض و�إن �إ�س��تعمال مث��ل هذا املكان
قد يعر�ض �صحة الإن�سان واحليوان والبيئة للخطر.
−ويف حال��ة رف���ض طل��ب الرتخي���ص لأ�س��باب نق�ص املعلوم��ات تقوم ال�س��لطة املخت�صة ب�إخطار
�صاح��ب الطل��ب كتابي � ًا مو�ضح��ة ل��ه النق���ص يف املعلوم��ات  ..وميك��ن ل�صاح��ب الطل��ب �أن
ي�س��تويف ه��ذه املعلوم��ات خ�لال وق��ت مع�ين يتم حتدي��ده  ..ويف حالة عدم �إ�س��تكمال املعلومات
يف الوق��ت املح��دد يلغ��ى الطل��ب ويتحت��م عل��ى �صاحبه تق��دمي طلب جديد.
مادة ()30
سحب الرتخيص

تق��وم ال�س��لطة املخت�ص��ة ب�س��حب الرتخي���ص املمن��وح �إذا م��ا تب�ين له��ا حت��ى بع��د �أن منح��ت
الرتخي���ص� ..أن هن��اك عوام��ل جدي��دة �أو تغ�يرات غ�ير متوقع��ة يف الظ��روف املحيط��ة �أو �أن هن��اك
�إخ�تراق لل�ش��روط الت��ي عل��ى �أ�سا�س��ها من��ح الرتخي���ص.
مادة ()31
إسترياد وتصدير املبيدات

−ال ي�س��مح با�س��ترياد �أو ت�صدي��ر �أي مبي��د �إال �إذا كان م�س��ج ًال بال��وزارة  ..و�أن يك��ون امل�س��تورد
�أو امل�صدر حا�صل على ترخي�ص بذلك من ال�س��لطة املخت�صة.
−يف حال��ة الإ�س��ترياد لغر���ض التج��ارة يج��ب �أن يك��ون طال��ب الإ�س��ترياد حا�ص��ل عل��ى ترخي���ص
بالإجت��ار يف املبي��دات طبق� ًا لأحكام ه��ذا القانون (النظام).
−ي�س��مح لل�ش��ركات والهيئ��ات وامل�ؤ�س�س��ات العام��ة املرخ���ص له��ا واجلامع��ات ومراك��ز البح��ث
العلم��ي با�س��ترياد املبي��دات وذل��ك لغر���ض الدرا�س��ات والبح��وث  ..عل��ى �أن ت�س��تورد كمي��ات
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حمدودة ال تزيد عن  20كيلو جرام/لرت لكل حالة �أو تركيز وملرة واحدة لكل نوع  ..وال تعترب
نتائ��ج الدرا�س��ات �أو التج��ارب ملزم��ة للجن��ة املبي��دات فيم��ا يتعلق بت�س��جيل املبيد.
−ال يج��وز �إ�س��ترياد �أي ن��وع م��ن �أن��واع املبي��دات م��ا مل تك��ن ه��ذه املبي��دات مطابق��ة ملوا�صف��ات
منظم��ة الأغذي��ة والزراع��ة ومنظم��ة ال�صح��ة العاملية.
مادة ()32

يجب �أن يحتوي منوذج طلب �إ�سترياد املبيدات على املعلومات التالية :
−الإ�سم التجاري للمبيد .
�−إ�سم املجموعة الكيميائية التي ينتمي �إليها املبيد .
�−إ�سم ون�سبة املادة  ..املواد الفعالة.
−جتهيز م�ستح�ضر املبيد (م�سحوق � ،سائل  ،حمبب � ...إلخ).
−مدة �سريان ت�سجيل املبيد بالدولة.
−رقم الت�سجيل امل�سجل به املبيد لدى الوزارة.
−الغر�ض من الإ�ستعمال.
−الكمية باحلجم �أو الوزن.
−نوع الوعاء و�أحجام العبوات و�أوزانها.
−القيمة الإجمالية للكمية امل�صدرة �أو املوردة.
−نقطة الدخول �أو اخلروج بالدولة.
مادة ()33
إسترياد املبيدات املقيدة اإلستعمال

عل��ى طال��ب �إ�س�يراد املبي��دات املقي��دة �أن تتوف��ر لدي��ه اخل�برة والإمكاني��ات ال�س��تخدام ه��ذه
املبي��دات وتك��ون الكمي��ات حم��دودة ولغر���ض حم��دد وحت��ت ا�ش��راف ال�س��لطة املخت�ص��ة.
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مادة ()34
إسترياد املواد احلاملة

ال يج��وز �إ�س��ترياد امل��واد احلامل��ة الالزم��ة لت�صني��ع �أو جتهي��ز املبي��دات �إال �إذا كان��ت داخل��ه يف
مكونات��ه امل�س��جل به��ا وت�ضمنه��ا امل�س��تندات املرفق��ة مع طلب الت�س��جيل وبعد موافقة ال�س��لطة املخت�صة
وبالكمي��ات الت��ي حتددها.
مادة ()35
مواصفات عبوة املبيد وملصقها

−يج��ب �أن تعب��أ يف عب��وات متين��ة حمكم��ة الغل��ق م��ن م��ادة غ�ير زجاجي��ة غ�ير منف��ذة لل�ض��وء
ولأ�ش��عة ال�شم���س تتحم��ل ظ��روف النق��ل والتخزي��ن وال ت�س��مح بالت�س��رب �أو الر�ش��ح ملحتوياتها
طبق� ًا للموا�صفات القيا�س��ية.
−يج��ب �أن تك��ون العب��وة م�صنوع��ة م��ن مادة ال تتفاعل مع حمتوياته��ا تفاع ًال يغري من طبيعتها
�أو خوا�صه��ا ويتع�ين �إختب��ار ه��ذه العبوات من حيث �صالحيتها ك�أوعية للمبيدات التي �س��تعب�أ
فيه��ا مبعرف��ة خمت�برات معتم��دة والعب��وات التي حتتوي على مبيدات �صلب��ة �أو حمببة �أو على
�ش��كل �أقرا�ص �أو مكعبات يجب �أن تكون مركبة اجلدران م�ضادة لت�س��رب الرطوبة �أو الك�س��ر
�أو التمزق.
−يج��ب تثبي��ت املل�ص��ق الإر�ش��ادي بطريق��ة جي��دة متن��ع �إزاحت��ه �أو تبديل��ه �أو تغي�يره  ..ويج��ب
�أن يخ�ض��ع املل�ص��ق ملوافق��ة جلن��ة املبي��دات وتك��ون اجله��ة امل�ص��درة �أو امل�س��توردة م�س��ئولة
ع��ن مل�ص��ق العب��وة  ..ويت��م م�صادرة املبيدات املعرو�ضة للبيع بال�س��وق يف حالة عدم مطابقة
مل�ص��ق العب��وة لل�ش��روط املدون��ة يف امل��ادة ( )11م��ن ه��ذه الالئحة.
−ال يج��وز �إج��راء �أي تبدي��ل �أو تعدي��ل يف مل�ص��ق عب��وة املبي��د �س��واء كان بع��د الإ�س��ترياد �أو قب��ل
الت�صدير بدون احل�صول على �إذن م�س��بق من ال�س��لطة املخت�صة.
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مادة ()36
املعلومات الواجب تدوينها يف ملصق عبوة املبيد املستورد أو املصنع أو اجملهز حمليا

�−إ�سم امل�صنع �أو املجهز �أو امل�ستورد �أو امل�صدر.
−العالمة التجارية � ،إ�سم املجموعة الكيميائية التي ينتمي �إليها املبيد ،الرتكيب الكيميائي.
�−إ�سم املادة الفعالة ون�سبتها ونوع امل�ستح�ضر.
−رقم ت�سجيل املبيد بالوزارة.
−الوزن ال�صايف للعبوة (كيلو جرام/لرت).
−تاري��خ الإنت��اج وال�صالحي��ة مع�بر ًا عنه��ا بال�ش��هور وال�س��نوات وخمتوم��ة م��ن البل��د الأ�صل��ي
ورق��م( الل��وط) الت�ش��غيلة .
−الآف��ات واملحا�صي��ل الت��ي ت�س��تخدم لأجله��ا وطريق��ة ومع��دل الإ�س��تعمال وف�ترة الأم��ان وف�ترة
م��ا بعد الدخول.
−الإحتياط��ات الواج��ب �أخذه��ا عن��د الإ�س��تعمال والإ�س��عافات الأولي��ة ال�ضروري��ة يف حال��ة
الت�س��مم ون��وع الع�لاج ال��ذي يج��ب تناول��ه.
−الت�أثري العك�سي للمبيد على النباتات الأخرى والنحل والأ�سماك وعلى البيئة املحيطة.
�−إحتماالت �أن يكون خملوط ُا مع مبيدات �أخرى و�أية معلومات �أخرى ذات العالقة.
−تكتب عبارة (مواد �سامة) على علبة املبيد مع العالمة الدالة على الت�سمم.
−ظروف تخزين املبيد.
−اية معلومات �أخرى تراها اللجنة �ضرورية.
−طرق التخل�ص من العبوات
−العالمات التحذيرية
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مادة ()37
احلاالت اليت يصادر فيها املبيد

تت��م م�ص��ادرة املبي��د بغر���ض �إع��ادة ت�صدي��ره �أو التخل���ص من��ه وعل��ى نفق��ة امل�س��تورد �أو البائ��ع يف
احل��االت التالية :
�−إذا �أدخل �إىل الدول ومت توزيعه بدون �إذن �إفراج من ال�سلطة املخت�صة.
�−إذا ع�ثر يف �أي م��كان م��ن الدول��ة عل��ى مبي��د مبل�ص��ق ال يطاب��ق املتطلب��ات ال��واردة يف م��واد
ه��ذه الالئحة.
−املبي��دات غ�ير امل�س��جلة والت��ي ت�ضب��ط بال�س��وق �أو بنق��اط الدخ��ول �إىل الدول��ة �أو تل��ك الت��ي
ت�ضب��ط ب�صحب��ة امل�س��افرين مهم��ا كان��ت الكمي��ة.
مادة ()38
التفتيش عن املبيدات

ير�ش��ح الوزي��ر بتو�صي��ة م��ن ال�س��لطة املخت�ص��ة  ..حامل��ي �صف��ة ال�ضبطي��ة الق�ضائي��ة وتك��ون
مهامه��م كالآت��ي:
−يق��وم بالتفتي���ش ال��دوري عل��ى كل امل�ؤ�س�س��ات الت��ي ت�س��تورد �أو ت�ص��در �أو ت�صن��ع �أو تعب��ىء �أو
تعي��د تعبئ��ة �أو ت�صن��ع املل�صق��ات �أو ت��وزع �أو ت�س��تخدم املبي��دات �أو تعل��ن عنه��ا  ..وذل��ك للت�أكد
م��ن �أن م��واد ه��ذا القان��ون (النظام) ولوائحه التنفيذي��ة يتم التقيد بها.
−طلب �إبراز وت�صوير وفح�ص ون�س��خ ال�ش��هادات/الرخ�ص وال�س��جالت �أو �أية وثائق �أخرى يف
�إطار هذا القانون (النظام).
�−أخ��ذ عين��ات م��ن �أي م��واد له��ا عالق��ة به��ذه الالئح��ة كم��ا مت و�صفه��ا وتق��دمي ه��ذه العين��ات
للتحليل.
−التحف��ظ عل��ى �أي مع��دات  ،مبي��دات � ،س��جالت  ،وثائ��ق �أو �أي��ة �أ�ش��ياء �أخ��رى يعتق��د املفت���ش
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�أنه��ا تق��دم دلي��ل عل��ى خ��رق م��واد ه��ذه الالئح��ة وكذل��ك احل��ق يف �إغ�لاق املح�لات واملخ��ازن
وامل�صان��ع بالتن�س��يق م��ع ال�س��لطات املخت�ص��ة.
−طلب م�ساعدة اجلمارك �أو �ضباط ال�شرطة يف تنفيذ واجباته داخل �إطار هذه الالئحة.
−يكون املفت�ش م�سئو ُال عن تقدمي تقرير �أي خرق لهذه الالئحة �إىل ال�سلطة املخت�صة.
−ت�سري على املفت�ش قرارات �أي حمكمة ب�ش�أن الطرق القانونية يف �إطار هذه الالئحة.
−الإطالع على جميع الوثائق وامل�ستندات املتعلقة بتداول املبيدات مهما كان نوعها.
−التنبي��ه عل��ى التج��ار وال��وكالء قب��ل ثالث��ة �أ�ش��هر م��ن تاري��خ �إنته��اء ال�صالحي��ة للمبي��دات
و�إلزامه��م ب�س��حب املبي��دات املنتهي��ة ال�صالحي��ة خ�لال م��دة ال تزي��د ع��ن �ش��هر م��ن الأ�س��واق
والتخل���ص منه��ا عل��ى نفقته��م اخلا�ص��ة بالتن�س��يق م��ع ال�س��لطة املخت�ص��ة وحت��ت �إ�ش��رافها
وح�سب اخلطوط التوجيهية ملنظمة الأغذية والزراعة يف هذا اخل�صو�ص والإعالن عن عدم
�صالحيته��ا يف و�س��ائل الإع�لام املختلف��ة.
−يل��زم �أي �ش��خ�ص يق��وم بت��داول املبي��دات يف الدول��ة ب�إع��ادة تعبئ��ة املبي��د الرا�ش��ح �أو املت�س��رب
وتنظي��ف الأماك��ن امللوث��ة حت��ت ا�ش��راف ال�س��لطة املخت�صة ودف��ع التعوي�ضات املالي��ة التي يتم
�إقراره��ا ح�س��ب قان��ون الدول��ة املعني��ة يف حالة حدوث �ضرر يعاق��ب عليه القانون.
−يت��وىل املفت���ش �أخ��ذ عين��ات م��ن �ش��حنات املبي��دات امل�س��توردة �أو امل�صنع��ة �أو املجه��زة �أو
املعب ��أة �أو املع��اد تعبئته��ا حملي � ًا و�إج��راء التحالي��ل الالزم��ة عليه��ا يف املخت�برات املخت�ص��ة
واملعتم��دة يف الدول��ة �أو خمت�برات �أخ��رى متخ�ص�ص��ة ومعتم��دة ب��دول املجل���س  ..ويف حال��ة
تع��ذر ذل��ك يت��م �إر�س��الها �إىل �أح��د املخت�برات املرجعي��ة الدولي��ة املتخ�ص�ص��ة وذل��ك للتحق��ق
من مطابقتها للموا�صفات وال�ش��روط الفنية امل�س��جل بها  ..ويتم �إر�س��ال نتائج التحاليل �إىل
ال�س��لطة املخت�ص��ة لتت��وىل مبوجبه��ا الإف��راج من عدمه عن ال�ش��حنة امل�س��توردة �أو امل�صنعة �أو
املجه��زة �أو املعب��أة �أو املع��اد تعبئته��ا حملي� ًا.
−يق��وم بالتفتي���ش عل��ى حم��ال بي��ع املبي��دات للتحق��ق م��ن �إ�س��تيفاء ه��ذه املح��ال ل�ش��روط
الرتخي�ص  ..ويحق له �أخذ عينات دون مقابل من املبيدات املتداولة على الوجه املبني بهذا
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القانون (النظام) للتحقق من �صالحيتها ومطابقتها للموا�صفات الفنية امل�سجلة بها وذلك
�أي��ا كان وجوده��ا  ..ويف حال��ة ع��دم ثب��وت مطابق��ة املبيد للموا�صفات الفنية امل�س��جلة بها يتم
�إخط��ار �صاح��ب ال�ش��أن ب�صورة من �ش��هادة التحليل وي�س��تمر التحفظ عل��ى املبيدات املخالفة
للموا�صف��ات م��ع �إتخ��اذ الإج��راءات القانوني��ة املن�صو���ص عليه��ا يف ه��ذا القان��ون (النظ��ام)
ملثل ه��ذه احلاالت.
−يق��وم املفت���ش ب�أخ��ذ عين��ات م��ن املنتج��ات الزراعي��ة �أو احليواني��ة املع��دة للت�س��ويق يف �أي وقت
م��ن �أي مزرع��ة �أو �س��وق �أو مرك��ز لت�صني��ع �أو جتهي��ز �أو تعبئ��ة �أو �إع��ادة تعبئ��ة املبيدات �أو تلك
امل�س��توردة م��ن اخل��ارج عن��د نق��اط الدخول احلدودي��ة بالدولة وحتليلها باملخت�برات املعتمدة
للت�أك��د م��ن �صالحيته��ا ومطابقتها للموا�صفات الفنية امل�س��جلة به.
−يح��ق للمفت���ش الدخ��ول �إىل امل��زارع للتفتي���ش عل��ى املبي��دات املوج��ودة ومراقب��ة ط��رق الر���ش
�أو املعامل��ة والتخزي��ن والتخل���ص من علب املبيدات الفارغة واملبيدات التالفة والت�أكد من �أن
املبيدات امل�س��تخدمة كلها م�س��جلة بالدولة.
مادة ()39

−يجب على املرخ�ص له ب�إ�سترياد املبيدات الإلتزام بالآتي :
�−إخط��ار ال�س��لطة املخت�ص��ة قب��ل �إ�س��بوع م��ن و�ص��ول املبي��دات �إىل املنف��ذ اجلمرك��ي الر�س��مي
املح��دد بالت�صريح.
−تقدمي كافة الوثائق اخلا�صة باملبيدات امل�ستوردة لل�سلطة املخت�صة.
�−إر�س��ال عين��ات م��ن املبي��دات امل�س��توردة حت��ت �إ�ش��راف املوظ��ف الفن��ي املخت���ص يف املنف��ذ
اجلمركي �إىل ال�سلطة املخت�صة قبل ال�شروع يف �إجراءات الإفراج للت�أكد من مدى مطابقتها
لل�ش��روط واملوا�صف��ات الفني��ة خ�لال م��دة ال تزي��د عن ( ).
�−إع��ادة الت�صدي��ر خ�لال م��دة ال تزي��د ع��ن  30يوم � ًا وعل��ى نفقت��ه اخلا�ص��ة لأي كمي��ة م��ن
املبي��دات �إذا م��ا ثب��ت ع��دم مطابقته��ا للموا�صف��ات وال�ش��روط الفني��ة.
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مادة ()40
اإلفراج عن املبيد املستورد

−ت�س��ري املوافق��ة الفني��ة للإف��راج ع��ن املبي��دات امل�س��توردة ملدة ( ) �أ�ش��هر ،وتلغ��ى تلقائيا بعد
�إنتهائه��ا م��امل ي�ص��در ق��رار م��ن ال�س��لطة املخت�ص��ة مب��د �س��ريانها مل��دة �أخ��رى ال تتج��اوز املدة
امل�ش��ار �إليها على �أن ت�صل ال�ش��حنة خالل فرتة �س��ريان املوافقة الفنية.
−ت�ص��در ال�س��لطة املخت�ص��ة موافق��ة الإف��راج النهائ��ي ع��ن ال�ش��حنات امل�س��توردة بن��اء ًا عل��ى
التحاليل التي ترد �إليها من املختربات املعتمدة من الدولة والتحقق من مطابقتها للموا�صفات
الفنية امل�س��جل بها املبيد  ..وي�صدر الإفراج النهائي بتوقيع رئي���س ال�س��لطة املخت�صة.
−يج��وز من��ح �إف��راج م�ؤق��ت ل�ش��حنة املبي��دات امل�س��توردة ،عل��ى �أن يت��م تخزينه��ا عل��ى نفق��ة
امل�س��تورد وحت��ت �إ�ش��راف ال�س��لطة املخت�ص��ة  ،وال يت��م الت�ص��رف فيه��ا �إال بع��د ح�صوله��ا عل��ى
�إف��راج نهائ��ي.
الفصل السادس
التداول واإلجتار يف املبيدات
املادة ()41

ي�شرتط يف اجلهة الطالبة للرتخي�ص يف جمال التداول والإجتار يف املبيدات توفر ال�شروط التالية :
لا حا�ص� ً
�−أن يك��ون ال�ش��خ�ص البائ��ع م�ؤه� ً
لا عل��ى درج��ة البكالوريو���س �أو دبل��وم معه��د عايل يف
العل��وم الزراعي��ة �أو م��ا يعدله��ا و�أن يرف��ق ن�س��خ م��ن امل�ؤه��ل م��ع طل��ب الرتخي���ص �إىل ال�س��لطة
املخت�صة.
�−أن يتوف��ر لدي��ه امل��كان املن�س��ب ملمار�س��ة ن�ش��اطه ح�س��ب القوان�ين واللوائ��ح اخلا�ص��ة ب�إقام��ة
املح�لات التجاري��ة.
−يف حال��ة كان الطل��ب م��ن اجله��ات العام��ة واجلامعات ومراك��ز البحوث وال�ش��ركات الزراعية
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العام��ة �أو البلدي��ات  ..فتق��دم الطلب��ات �إىل ال�س��لطة املخت�ص��ة م��ع بي��ان غر���ض الإ�س��تعمال
والكميات.
−ال يج��وز الإجت��ار يف املبي��دات الزراعي��ة �إال يف حم��ل �أو خم��زن مع��د له��ذا الغر���ض م�س��تويف
ال�شرتاطات الرتخي�ص الالزم طبق ًا للقوانني واللوائح اخلا�صة باملحال التجارية يف الدولة..
وي�ص��در الرتخي���ص بالإجت��ار ل��كل خم��زن �أو حم��ل البي��ع املبي��دات م��ن ال�س��لطة املخت�ص��ة يف
الدولة.
−ي�س��ري الرتخي���ص مل��دة ث�لاث �س��نوات ويجوز جتديده بذات ال�ش��روط والإج��راءات  ..على �أن
يقدم طلب التجديد قبل ثالثة �أ�شهر من نهاية الرتخي�ص.
−يك��ون الط��رف املرخ���ص ل��ه مبداولة وبيع املبيدات م�س��ئو ًال م�س��ئولية كاملة ع��ن املبيدات التي
يف حوزته.
−يج��ب عل��ى ال��ذي يق��وم بعملي��ة البيع �أن يزود امل�ش�تري ب�أية معلومات يراها �ضرورية لإر�ش��اده
�إىل الطريقة ال�صحيحة للتعامل مع املبيد.
−تل��زم ال�س��لطة املخت�ص��ة جت��ار وم�صنع��ي وجمهزي املبيدات بح�ض��ور دورات تدريبية ق�صرية
حول التعامل مع املبيدات  ..وحتدد ال�سلطة املخت�صة مكان وزمان الدورة ومدتها.
الفصل السابع
الشروط الواجب توفرها يف أماكن ختزين وبيع املبيدات
مادة ()42
الشروط الواجب توفرها يف خمزن املبيدات

�−أن يكون املخزن مرخ�ص لتخزين املبيدات.
�−أن يكون املخزن �أو املتجر م�ؤمن �ضد دخول الأ�شخا�ص �إال من الأبواب املخ�ص�صة لذلك.
−تثب��ت عالم��ة حتذي��ر ت��دل عل��ى �أن ه��ذا امل��كان يحت��وي عل��ى م��واد خط��رة و�س��امة عل��ى الب��اب
اخلارج��ي �أو بواب��ة املخزن.
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−يجب �أن تكون فتحات ت�صريف املياه حممية من ت�سرب املبيدات �إليها.
−حماية م�صادر و�شبكات مياه ال�شرب من ت�سرب املبيدات.
−القدرة على �إحتواء �أي ت�سرب ملركزات املبيد �ضمن حدود مكان التخزين.
−يف حال��ة وج��ود عل��ب �أو حاوي��ات مبي��د مفتوح��ة �أو ممزق��ة يت��م �إغالقه��ا �أو �إع��ادة تعبئته��ا
بطريق��ة ميك��ن التحك��م فيه��ا بالروائ��ح �أو االبخ��رة املت�صاع��دة.
−تر�صف �أر�ضية املخزن مبادة ال متت�ص املبيدات امل�سكبة �أو املت�سربة.
−يج��ب �أن تك��ون الو�س��ائل الأمني��ة (�أ�س��طوانات �إطف��اء احلري��ق وم�ص��ادر وخراطي��م املي��اه
و�أب��واب الط��وارئ) وكذل��ك �أرق��ام هوات��ف �أجه��زة الط��وارئ بامل�ست�ش��فيات والدف��اع امل��دين
(املطاف��ئ) متوف��رة وم��ن ال�س��هل الو�ص��ول �إليه��ا وا�س��تخدامها.
�−أن يك��ون للأ�ش��خا�ص امل�س��ئولني عل��ى تخزي��ن املبي��دات دراي��ة بط��رق تنظي��ف �أي �إن�س��كاب �أو
ت�سرب للمبيد باملخزن وكذلك طرق التعامل مع احلرائق �أو ت�صاعد الأبخرة التي قد حتدث
باملخزن.
−توفر املالب�س والأقنعة الواقية للعاملني باملخزن �أو املتجر.
−يج��ب �أن تخ��زن املبي��دات وحتف��ظ يف �أوعيته��ا �أو علبه��ا وبعبواته��ا الأ�صلي��ة ب��دون فت��ح  ..وال
يج��وز كذل��ك لبائ��ع املبي��دات جتزئة العبوة �أو �إع��ادة تعبئتها.
−وجود فتحات تهوية وتكون يف اجتاهني متقابلني.
−يراعى االرتفاعات القانونية للمخازن على �أن ال تتعدى  2مرت.
مادة ()43
الشروط الواجب توفرها يف متجر املبيدات

يج��ب �أن تتوف��ر يف متج��ر املبي��دات  ،ال�ش��روط الواج��ب توفره��ا يف خم��زن املبي��دات بالإ�ضاف��ة �إىل
ال�ش��روط الآتي��ة :
�−أن يكون املتجر مرخ�ص كمحل لبيع املبيدات .
�−أن يكون ال�شخ�ص البائع للمبيدات باملحل لدية رخ�صة بيع مبيدات �سارية املفعول .
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−تخ�صي���ص ق�س��م م�س��تقل لبي��ع املبي��دات بداخ��ل امل��كان املخ�ص���ص لبي��ع املدخ�لات الزراعي��ة
 ،ويج��ب �أن يتوف��ر يف ه��ذا الق�س��م جمي��ع ال�ش��روط املو�ضوع��ة م��ن قب��ل ال�س��لطة املخت�ص��ة
واملن�صو���ص عليه��ا يف ه��ذه الالئح��ة .
−ع��دم ت��داول �أو بي��ع امل��واد الغذائي��ة �أو �أي م��واد لال�س��تهالك الآدم��ي �أو احلي��واين يف متج��ر
بي��ع املبيدات .
−االحتف��اظ ب�س��جل منف�ص��ل ت��دون في��ه حرك��ة املبيدات باملح��ل او املخزن وكذلك �أ�س��عار البيع
وعناوين امل�شرتين .
�−أن يكون املكان حممي من الأمطار والرياح ومن ت�سرب الرطوبة واملياه .
−توفر �إمكانيات الإ�سعافات الأولية .
−توفر الإ�ضاءة اجليدة و�أجهزة التكييف الهوائي .
مادة ()44
نقل املبيدات

يج��ب �أن تنق��ل املبي��دات داخ��ل الدول��ة يف و�س��ائل نق��ل مطابقة للموا�صفات واال�ش�تراطات الفنية
البيئ��ة م��ع وج��ود امل�س��تندات الدال��ة ع��ل ال�ش��راء واجله��ة املنقول��ة �إليه��ا املبي��دات و�ص��ور م��ن �ش��هادات
التحلي��ل ال�ص��ادرة م��ن املخت�برات املعني��ة ويج��وز �أج��راء التفتي���ش عليه��ا و�أخ��ذ العين��ات عل��ى الوج��ه
املن�صو�ص عليه يف هذه الالئحة والتحفظ عليها يف حالة ثبوت خمالفتها للموا�صفات واال�ش�تراطات
الفني��ة والبيئية .
الفضل الثامن
التخلص من املبيدات واإلعالن عنها وتبادل املعلومات
مادة ()45
التخلص من املبيدات

−ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يتخل�ص من املبيدات �أو عبواتها املعطوبة �أو العلب الفارغة بطريقة
ميكن �أن ت�ؤذي �صحة الإن�سان �أو احليوان �أو البيئة.
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−تق��وم ال�س��لطات املخت�ص��ة بتحدي��د ال�سيا�س��ات املنا�س��بة واملتطلب��ات والتعليم��ات اخلا�ص��ة
بالتخل�ص من املبيدات املنتهية ال�صالحية والتالفة والعلب الفارغة وان تتفق هذه ال�سيا�سات
من حيث املبد�أ مع اخلطوط التوجيهية ذات ال�صلة التي و�ضعتنها منظمة الأغذية والزراعة
وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة ومنظمة ال�صحة العاملية �أو غري ذلك من اخلطوط التوجيهية
الدولية حيثما تنطبق.
−ت�ش��جيع م�صان��ع ت�صني��ع املبي��دات �أو جتهيزها بالتعاون مع �إط��راف �أخرى على التخل�ص من
املبيدات التالفة او املهجورة �أو املنتهية ال�صالحية �أو عبواتها الفارغة بطريقة �سليمة بيئيا .
−تنظي��م حم�لات �إر�ش��ادية موج��ه �إيل املزارع�ين وجمي��ع املتعامل�ين م��ع املبي��دات ع��ن طري��ق
الإر�ش��اد الزراعي �أو اجلمعيات الزراعية �أو اجلمعيات غري احلكومية بالتن�س��يق مع ال�س��لطة
املخت�ص��ة ح��ول الطرق املنا�س��بة وال�س��ليمة للتخل�ص من املبي��دات التالفة واملهجورة واملنتهية
ال�صالحية والعلب الفارغة �س��واء على م�س��توى املزرعة �أو على م�س��توى حمالت بيع املبيدات
�أو تخزينه��ا �أو �إثن��اء النقل واملناولة.
−يج��ب �أن تت�ضم��ن بيان��ات مل�ص��ق عب��وة املبي��د حتذي��رات باللغت�ين العربي��ة واالجنليزية بعدم
�إعادة ا�ستخدام العبوة وكذلك تعليمات ب�شان طرق التخل�ص الأمن من العبوات الفارغة �أو
تطهري العبوات امل�ستخدمة.
مادة ()46

اإلعالن عن املبيدات

−اليجوز يل �شخ�ص �أن يعلن عن مبيد غري م�سجل .
−الي�س��مح بالإع�لان ع��ن املبي��دات يف و�س��ائل الأع�لام �إال بالتن�س��يق م��ع ال�س��لطة املخت�ص��ة
ل�ضم��ان ع��دم تعار�ض��ه م��ع التوجهات واالحتياطات الواردة يف بطاقة البيانات املل�صقة على
العبوة.
−الي�سمح لأي �شخ�ص ب�أن يعلن عن �أي مبيد بطريقة م�ضللة.
−الي�سمح عن الإعالن عن مبيد بطريقة تتعار�ض مع �شروط ت�سجيله.
−يجب �إن يكون جميع املتعاملني يف تداول املبيدات مدربني بقدر كاف ولديهم املعرفة الفنية
الكاملة من اجل تقدمي معلومات كاملة ودقيقة و�صحيحة عن املنتجات املعرو�ضة للبيع.
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مادة ()47
تبادل املعلومات
تقوم السلطة املختصة بالتالي :

−ن�ش��ر قائم��ة باملبي��دات امل�س��جلة واملع��اد ت�س��جيلها وكذل��ك املبي��دات املحظ��ورة واملقي��دة
اال�س��تعمال وذل��ك ب�صف��ة دوري��ة يف ن�ش��رات تع��د له��ذا الغر���ض وت�ضعه��ا ب��دون مقاب��ل يف
متن��اول م��ن يطلبه��ا .
−ا�ص��در مطوي��ات او ن�ش��رات تو�ض��ح فيه��ا �ش��روط ت�س��جيل املبي��دات و�ش��روط طل��ب الرتخي���ص
اخلا�ص��ة بت�صدي��ر �أو ا�س��ترياد �أو ت�صني��ع �أو جتهي��ز �أو االجت��ار يف املبي��دات �أو ا�س��تخدامها
وتو�ضح كذلك ال�شروط الواجب توفرها يف من ينوي ممار�سة �إي ن�شاط من الأن�شطة املتعلقة
باملبي��دات امل�ش��ار �إليه��ا �أع�لاه  ،وجع��ل ه��ذه املطبوعات يف متناول م��ن يطلبها وبدون مقابل .
�−إع��داد النم��اذج اخلا�ص��ة بطلب��ات ت�س��جيل املبي��دات �إ�ص��دار الرتاخي���ص اخلا�ص��ة مبمار�س��ة
جمي��ع الأن�ش��طة املتعلقة باملبيدات وامل�ش��ار �إليه��ا يف هذه الالئحة .
�−إ�ص��دار مطوي��ات �أو ن�ش��رات تو�ض��ح فيه��ا �ش��روط �إن�ش��اء خم��ازن ومتاج��ر وم�صان��ع ت�صني��ع
املبي��دات �أو جتهيزه��ا وكذل��ك ط��رق التخزي��ن اجلي��دة للمبي��دات و�ش��روط �إن�ش��اء متاج��ر بيع
املبي��دات وكذل��ك ال�ش��روط الواج��ب توفره��ا يف طال��ب ترخي���ص مزاول��ة الأعم��ال املتعلق��ة
باملبي��دات .
�−إن�شاء قاعدة بيانات ت�ضم معلومات عن املبيدات امل�سجلة واملعاد ت�سجيلها وتلك التي رف�ض
ت�س��جيلها واملبيدات املقيدة اال�س��تعمال وعن كميات املبيدات امل�صدرة وامل�س��توردة وامل�صنعة
واملجه��زة وال��دول الت��ي مت الت�صدي��ر �إليه��ا �أو اال�س��ترياد منه��ا م��ع ذك��ر الأن��واع والغر���ض م��ن
اال�س��تعمال وغريها من املعلومات التي ترى ال�س��لطات املخت�صة االحتفاظ بها .
الفصل التاسع
إحكام عامة
مادة ()48

−يعت�بر كل م��ن ق��ام بالأعم��ال التالي��ة خمالف��ا لأح��كام ه��ذه الالئح��ة �س��واء ق��ام به��ا بنف�س��ه �أو
ب�ش��كل غري مبا�ش��ر من خالل وكيل :
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−الإف�ش��اء �إىل �أي ط��رف �أخ��ر ب�أي��ة معلوم��ات تتعل��ق مبحتوي��ات �أي طل��ب �أو وثائ��ق �أخ��رى حتت
هذه الالئحة �أو تتعلق ب�إعمال �أو ن�ش��اطات �أي طرف �أخر .
�−إعاقة �أي مفت�ش �أو �أي موظف �أخر ميار�س عمله يف �إطار هذه الالئحة .
−تعديل �أو تزوير �أو تبديل �أو ت�شويه �أو طم�س �إي من الوثائق ال�صادرة مبوجب هذه الالئحة
−ت�صني��ع �أو جتهي��ز �أو تعبئ��ة �أو �إع��ادة تعبئ��ة �أو بي��ع �أو ا�س��ترياد �أو ت�صدي��ر تخزي��ن �أو توزي��ع �أو
ا�س��تخدام للمبيدات يف الدولة بدون الرتخي�ص الالزم من ال�س��لطة املخت�صة.
�−أعطاء معلومات م�ضللة ب�شكل متعمد.
�−إخفاء الوثائق واملعلومات يف �إطار هذه الالئحة عندما تطلب منه ب�شكل ر�سمي.
−التع��دي عل��ى املفت���ش �أو مقاوم��ة �أو تهدي��د �أو االعرتا���ض ب�ش��كل متعم��د لعم��ال املفت���ش او
املوظ��ف ال��ذي ميار���س مه��ام عمل��ه القانوني��ة مبوج��ب �إح��كام ه��ذه الالئح��ة.
−عدم اللتزام ب�أي �إجراء ن�صت عليه هذه الالئحة عند تعامله يف جمال املبيدات .
−التخل���ص م��ن املبي��دات التالف��ة �أو املنتهي��ة ال�صالحية �أو علب املبي��د الفارغة على غري النحو
املبني يف هذه الالئحة.
−الإعالن عن مبيد على غري النحو املبني يف هذه الالئحة .
−عدم اتخاذه �إجراءات رادعة �ضد العاملني املخالفني لدية.
−عدم احتافظة بال�سجالت املطلوبة حلركة املبيدات لدية .
مادة ()49

يف حال��ة �إلغ��اء املبي��د م��ن قب��ل اللجن��ة  ،فيج��ب قب��ل �س��ريان الإلغ��اء �أن متن��ح الط��رف ال��ذي مت
منحة الت�سجيل مد  60يوما لتقدمي مربر مكتوب يو�ضح ملاذا ال يجب �إلغاء الت�سجيل �أو تعديله وتقوم
اللجن��ة ب�إب�لاغ املعن��ي بقراره��ا النهائ��ي خ�لال  120يوم��ا م��ن تق��دمي امل�برر  ،ويت��م خ�لال ه��ذه الف�ترة
تعلي��ق ت�س��جيل املبيد .
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مادة ()50
التظلمات

 ميك��ن ل�صاح��ب ال�ش��أن �إن يتظل��م م��ن نتيج��ة التحلي��ل للمبي��د خ�لال م��دة ال تتج��اوز  15يومي��ا م��نتاري��خ �إبالغ��ه و�إال اعت�برت نتيج��ة التحلي��ل نهائي��ة .
 متن��ح ال�س��لطة املخت�ص��ة ل�صاح��ب الرخ�ص��ة الت��ي مت �س��حبها م��دة  60يوم��ا لتق��دمي م�بررات كتابي��ةيداف��ع فيه��ا ع��ن �س��حب ترخي�ص��ه  .ويت��م �أب�لاغ �صاح��ب الرخ�ص��ة بالق��رار النهائي لل�س��لطة املخت�صة
خ�لال ف�ترة 120يوم��ا م��ن تاري��خ التق��دمي ويتم خالل هذه الف�ترة تعليق �إج��راءات الرتخي�ص .
 يح��ق للمت�ضرري��ن م��ن ق��رار املفت���ش �أو املوظ��ف املكلف مبراقبة والتفتي���ش على املبي��دات التظلم �إىلال�سلطة املخت�صة ح�سب ما تن�ص عليه هذه الالئحة .
مادة ()51

 ي�صدر الوزير قرار باعتماد هذه الالئحة. للوزي��ر تعدي��ل ه��ذه الالئح��ة مب��ا ي��راه �ضروري��ا للم�صلح��ة العامة وفق��ا للمعايري واال�ش�تراطات التيحددته��ا املنظم��ات الدولية ذات العالقة .
 -تخطر الأمانة العامة بهذه الالئحة بعد �صدورها و�أي تعديل يطر�أ عليها .
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ملحق رقم ()1
متطلبات تسجيل أو إعادة تسجيل
او الغاء أو تعديل املبيد املستحضر أو املادة اخلام
الرقم

1

2

3

4
5

املالحظات

املستندات واملراجع

�ص��ورة م��ن ال�س��جل التج��اري /الرخ�ص��ة التجاري��ة
�صورة من ال�سجل التجاري/
لطال��ب الت�س��جيل � ,ص��ادرة م��ن اجله��ة املخت�ص��ة يف
الرخ�صة التجارية.
كل دول��ة.
-1يج��ب �أن تت�ضم��ن �إىل اال�س��م التج��اري وتركي��ز
�شهادة الت�سجيل من بلد املن�ش�أ
املادة الفعالة وهيئة امل�ستح�ضر وتاريخ الت�سجيل
م�صدقة من �سفارة الدولة يف ذلك
وتاريخ االنتهاء وا�س��م ال�ش��ركة حاملة الت�س��جيل.
البلد .
كم��ا يج��ب �أن تك��ون �ص��ادرة م��ن جه��ة ت�س��جيل
املبي��د الوطني��ة يف بل��د املن�ش��أ
 -2يف حال��ة ت�س��جيل امل��ادة اخل��ام يج��ب �أن تت�ضم��ن
ا�س��م امل��ادة تركيزه��ا وتاري��خ الت�س��جيل وتاري��خ
االنته��اء وا�س��م ال�ش��ركة حامل��ة الت�س��جيل.
 -3يف حال��ة مل تك��ن �ش��هادة الت�س��جيل بالعربي��ة �أو
االجنليزية  ,يجب �إرفاق ترجمة قانونية موثقة لها لأي
م��ن اللغت�ين .
يت�ضم��ن بيان��ات تف�صلي��ه للموا�صف��ات الكيميائي��ة
ملف كامل بالبيانات الفنية
والفيزيائي��ة طبق��ا ملوا�صف��ات منظم��ة ال�صح��ة
للم�ستح�ضر و املادة اخلام
العاملي��ة ومنظم��ة الأغذي��ة والزراع��ة بالإ�ضاف��ة
�إىل �أي بيان��ات ق��د تطل��ب م��ن ال�ش��ركة املحلي��ة .
خط��اب تفوي���ض م��ن ال�ش��ركة املنتج��ة
بت�سجيل املبيد �أو املادة اخلام.
طريقة حتليل املادة الفعالة يف
 -1طبقا ل .CIPAC
امل�ستح�ضر واملادة اخلام تف�صيليا.
 -2ا�صلية ومعتمدة من ال�شركة االم.
 -3طبقا لـ Manual Pesticides
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الرقم

6

املالحظات

املستندات واملراجع

�ص��ورة مل�ص��ق املبي��د املعتمدم��ن بل��د �1)1ص��ورة م��ن املل�ص��ق املعتم��د للمبي��د ال��ذي ل��ه نف���س
املن�ش�أ � ،أو من بلد ا�ستخدام املبيد يف هيئ��ة امل�س��تح�ضر.
حالة عدم ا�س��تخدامه يف بلد املن�ش��أ.
2 )2يف حال��ة مل يك��ن املل�ص��ق بالعربي��ة �أو االجنليزي��ة
 ,يج��ب �إرف��اق ترجم��ة قانوني��ة موثق��ة له��ا لأي م��ن
اللغتني .

7

م�صدر املادة الفعالة .

8

�ش��هادة �ضم��ان بج��ودة وحتلي��ل املبي��د
امل�ستح�ضر و اخلام

9

�ص��ورة م��ن ال�ش��هادة الت��ي تثب��ت �أن
املخت�بر معتم��د بااللت��زام باملعاي�ير
اجلي��دة للمخت�برات .

10

من��وذج املل�ص��ق املق�ترح للمبي��د
وال��ذي �س��يتم ا�س��تخدامه يف الدول��ة

3)3يجب كتابة جرعة اال�ستخدام بالوحدة املرتية .
خط��اب م��ن جه��ة الت�صني��ع الأ�صلي��ة للم��ادة الفني��ة
اخلا�ص��ة بامل��ادة الفعال��ة للت�أكي��د عل��ى �أن��ه يت��م �إنت��اج
 TGAIيف الدول��ة حي��ث املرك��ز الرئي�س��ي لل�ش��ركة
املعني��ة �أو الت��ي مت ذكره��ا  .ينطب��ق ذل��ك عندم��ا يت��م
تركي��ب املبي��د غ�ير البلد الذي يوجد فيه جهة الت�صنيع
اخلا�ص�� ة بــTechnical Grade of Ac� ( ( TGAI
tive Ingrediante

ت�ؤك��د ب ��أن املبي��د وامل��ادة الفعال��ة يف الإنت��اج التج��اري
متطابق��ة م��ع املوا�صف��ات املعتمدةوم�س��اوية للم��واد
امل�س��تخدمة يف حتلي��ل اجل��ودة واختبار ال�س��مية والت�أثري
عل��ى البيئ��ة .
ال�ش��هادة ال�ص��ادرة م��ن جان��ب اجله��ة الوطني��ة
املخت�ص��ة باملعاي�ير اجلي��دة للمخت�برات يف الوالي��ات
املتح��دة �أو �سوي�س��را �أو �أملاني��ا �أو الياب��ان �أو فرن�س��ا �أو
اململك��ة املتح��دة �أو �أي دول��ة ع�ض��و يف منظم��ة التع��اون
االقت�ص��ادي والتنمي��ة
عندم��ا يت��م من��ح الت�س��جيل  ,يج��ب تق��دمي املل�ص��ق
النهائ��ي املعتم��د وا�س��تبدال امل�س��ودة .
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الرقم

املالحظات

املستندات واملراجع

11

التقيي��م م��ن قب��ل ال�س��لطات املرجعي��ة 1 )1ملخ�ص للتقييمات و الر�أي النهائي.
الدولي��ة للم�س��تح�ضرات الت��ي حتت��وي �ش��رح التقييم لدى منظمة الأغذية والزراعة ،ومنظمة
عل��ى م��واد فعال��ة جدي��دة مل يت��م ال�صح��ة العاملي��ة و  JMPRو  JMPSوالوالي��ات
تقييمه��ا �س��ابقا.
املتح��دة الأمريكي��ة واالحت��اد الأوروب��ي والياب��ان وكن��دا
مت�ضمن��ا اع��ادة التقيي��م للموا�ضي��ع املعلق��ة واحلرج��ة.

12

املنظمات والهيئات العاملية مثل:
موقف وت�صنيف امل�ستح�ضر �أو
املادة اخلام يف املنظمات والهيئات االحت��اد الأوروب��ي ( )EUواملفو�ض��ة الأوروبي��ة
العاملية
( )ECوهيئ��ة حماي��ة البيئ��ة الأمريكي��ة ( ) EPA
واخ��رى حت��ى تاريخ��ه .

13

اجلهات املرجعية:
ن�سخة من ملخ�ص التقييم (
املونوجراف ) ال�صادر من �أحدى �أ -منظم��ة الأغذي��ة والزراع��ة  /منظم��ة ال�صح��ة
اجلهات املرجعية يف حالة طلبها من
العاملي��ة
ال�سلطة املخت�صة.
ملخ���ص تقيي��م ال�س��مية وملخ���ص تقيي��م املتبقي��ات
وال�ص��ادر م��ن . JMPR
�-2صورة من موا�صفات .JMPS
ب -االحتاد الأوروبي (تقرير املراجعة) .
جـ -الواليات املتحدة.
قائم��ة احلقائ��ق اخلا�ص��ة بامل��ادة الفعال��ة اجلدي��دة
�أو ق��رارات �أحقي��ة �إع��ادة الت�س��جيل � REDأو ق��رارات
�إع��ادة الت�س��جيل امل�ؤق��ت  IREDال�ص��ادرة م��ن قب��ل
 EPAيف امري��كا .
د-تقري��ر التقيي��م ال�ص��ادرة م��ن هيئ��ة �س�لامة
الغ��ذاء  ,مرتجم � ًا �إىل اللغ��ة الإجنليزي��ة
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الرقم

14

املستندات واملراجع

ملخ�ص كامل للن�شرة ال�سالمة

املالحظات

1)1ملخ���ص كام��ل للمعلوم��ات الفني��ة اخلا�ص��ة بامل��ادة
الفعال��ة والرتكي��ب وتقيي��م املخاط��ر املقرتح��ة بن��اء
عل��ى تل��ك الدرا�س��ات .
2)2الغر���ض م��ن تقيي��م املخاط��ر ه��و �إثب��ات �أن املخاط��ر
املتعلق��ة بط��رق ا�س��تخدام املبي��د املقرتح��ة حت��ت
ال�س��يطرة �أو ال ت��كاد ُتذك��ر وذل��ك للجوان��ب التالي��ة:
�أ� -سالمة امل�ستهلكني للمنتج الزراعي .
ب� -سالمة م�ستخدمي املبيد.
ه�س�لامة البيئ��ة مب��ا يف ذل��ك الكائن��ات احلي��ةالنافع��ة والكائن��ات الغ�ير م�س��تهدفة .
3)3تق��دمي ملخ���ص لالختب��ارات الفردي��ة �أو جمموع��ات
االختب��ارات تعر���ض عل��ى �ش��كل ج��داول كلم��ا ل��زم
الأمر.
لإع��داد امللخ���ص  ,ا�س��تخدام القواع��د اخلا�ص��ة بجهات
املرج��ع مث��ل دليل  , JMPRمنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمي��ة  OECDواالحت��اد الأوروب��ي �أو القواع��د
الياباني��ة .
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15

املالحظات

املستندات واملراجع

قائم��ة معلوم��ات االختب��ارات -1قائم��ة النتائ��ج وتقاري��ر الدرا�س��ة املقدم��ة م��ع طل��ب
الأ�صلي��ة ب�ش��كل منف�ص��ل وتقاري��ر الت�س��جيل بن��اء عل��ى امللح��ق رقم . 3
-2اذا كان ملخ���ص املل��ف  ,امل�س��تخدم يف التقيي��م
الدرا�س��ات
م��ن جان��ب جه��ة املرج��ع مدرج��ا يف م��كان املعلومات
الفردي��ة ,ف�أن��ة يج��ب تق��دمي كاف��ة املعلوم��ات
امل�س��تخدمة يف ملخ���ص التقيي��م املذك��ور .
-3البيانات املطلوب تقدميها يف القائمة هي :
�أ-ا�سم االختبار
ب -ا�سم املعهد  /املخترب
ج -ا�سم مالك املعلومات .
د -قواع��د االختب��ار الت��ي مت ا�س��تخدامها ( مث��ل
OECD, JMPR, ISO, CIPAC, GIFAP/

GCPF, EU/EEC, U.S.A.-EPA/ FIFRA

16

العينات

17

العبوة  /احلاوية املعدة للبيع

�أو الياب��ان ...ال��خ ) والرق��م املنا�س��ب ل��كل اختب��ار يف
القواع��د الت��ي مت تبنيه��ا .
ه�ـ -االلت��زام باملمار�س��ات اجلي��دة للمخت�برات وا�س��م
اجله��ة امل�صرح��ة للمخت�بر .
و� -سنة الدرا�سة التي مت �إجرائها
ز -مت ن�شره �أو مل يتم ن�شره .
ح-ال�سرية ( متطلبات حماية املعلومات) .
-4يت��م قب��ول النم��وذج امل�س��تخدم يف منظم��ة التع��اون
االقت�ص��ادي والتنمي��ة �أو االحت��اد الأوروب��ي .
العين��ات القيا�س��ية للم��ادة الفعال��ة و عين��ة امل�س��تح�ضر
ح�س��ب ما حت��دده ال�س��لطة املخت�صة.
ه��ي الوع��اء ال��ذي يحت��وي عل��ى كمي��ة حم��دده م��ن
امل�س��تح�ضلر التج��اري يف �صورت��ة النهائي��ة
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ملحق رقم ()2
معلومات االختبار واملعلومات الفنية

 .أيتحم��ل طال��ب الت�س��جيل �أو �إع��ادة الت�س��جيل تكلف��ة التج��ارب املعملي��ة واحلقلي��ة والأعم��ال
املكتبي��ة الت��ي جت��ري يف �إط��ار العم��ل عل��ى ت�س��جيل املبي��د وذل��ك بالتن�س��يق م��ع اللجن��ة وال�س��لطة
املخت�ص��ة واجلهة/اجله��ات العلمي��ة بالدول��ة الت��ي �س��تقوم ب�إج��راءات االختب��ارات.
يج��ب �أن تك��ون �آلي��ة و�ش��روط االختبار و�ش��كل التقرير اخلا�ص بهذا االختب��ار متطابقا مع القواعد
املح��ددة م��ن جان��ب اجله��ات املرجعي��ة الدولي��ة ( منظم��ة الأغذي��ة والزراع��ة  /منظم��ة ال�صح��ة
العاملية (موا�صفات املبيدات  / JMPSمتبقيات املبيدات ( ,JMPRوكالة حماية البيئة الأمريكية
 ،االحتاد الأوروبي  ,اليابان) �أو �أي جهات دولية تعتمدها ال�س��لطة املخت�صه مثل منظمة التعاون
االقت�ص��ادي والتنمي��ة  OECDواملنظم��ة الدولي��ة للمعاي�ير  ISOوجمل���س التع��اون ال��دويل
لتحلي��ل املبي��دات . CIPAC
يج��ب �أن يك��ون �إع��داد االختب��ارات وف��ق املعاي�ير املو�ضوعة من جانب منظمة التع��اون االقت�صادي
والتنمي��ة  OECDوطبق��ا لطريق��ة � CIPACأو اي طريق��ة �أخ��رى معتم��دة ل��دى ال�ش��ركة املنتج��ة
ب�ش�أن معايري املختربات اجليدة ويف �أحد املختربات املعتمدة لديها وذلك حتى يتم �ضمان جودة
املعلومات وت�س��هيل عملية التقييم من جانب اجلهة املخت�صة .
ه�ـ .اختب��ار الكف��اءة احليوي��ة  :لفه��م العوام��ل املتغ�يرة واالختب��ارات امليداني��ة للكف��اءة احليوي��ة
على الآفات املقرتحة وفق طريقة اال�ستخدام املقرتحة ف�إنه يجب �أن يتم ا�ستخدام املبيد املُقرتح
ت�س��جيله يف موقعني على مدار ثالث موا�س��م متتالية ولإعادة الت�س��جيل يكون ملو�س��م واحد.
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) 3 ( ملحق رقم
قائمة املبيدات املقيدة
* Main
Uses
االستعمال
H

I/R (fm)
R

CAS#

Trade names Examples
)...االسم التجاري (أمثلة

االسم العام
Common nam

34256-82-1

Harness, Surpass

Acetochlor

Harness , Topnotch
20859-73-8

Phostoxin, Gastoxin, Detiaphos,
Phos fume, Weevilcide, Fumitoxin

Aluminum phosphide

56073-10-0

Clerate, Final, Jaguer, Ratak, Talon,

Brodifacoum

28772-567

Bromone,Just One,
Bite Maki, Ratoxin,
Rat- XB

Bromadiolone

Sevin, Sevimol
Vet- Tek, Arylam Carbamec, Carbamine, Crunch, Devicarb,

Carbaryl

Rozol
Tacking Powder,
Rozol Blue

Chlorophacinone

R
63-25-2
I
3691-35-8
R
2921-88-2

Lorsban, Lock-On, Dursban, Pyrifos ,
Pyrinex, Premise Spray
Pageant

Chlorpyrifos

I/A

5598-13-0

Reldan

Chlorpyrifos-methyl

I

68359-37-5

Bulldock,Responsar,mixture

Cyfluthrin-Beta

I

I

68085-85-8

Karate , icon saber, warrior

52315-07-8

Cypermethrin
Ammo,Cynoff
Cymbush

I

(lambda- Cyhalothrin)

Z- Cypermethrin
Alfa - Cypermethrin

H

51338-27-3

Hoelon, Brestan

Diclofop- methyl

56073-07-5

Ratak, Difenacoum ,
Difenacume,
Neosorexa pp580

Difenacoum

Reglone ,
Seccatuttu (mixture)

Diquat dibromide

Ethoprop Mocap, Holdem

Ethoprop/ Ethoprophos

R

H
I/ N

85-00-7
17194-48-4
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م

* Main
Uses
االستعمال

CAS#

Trade names Examples
)...االسم التجاري (أمثلة

االسم العام
Common nam

A\I

120068-37-3

Fipronil, Fiprinil

Fipronil

I

67485-29-4

Siege,Subterfuge,Combat

Hydramethylnon

10004-44-1

Tachigaren;Terrazol;
Hymexate;Sound

Hymexazol

138261-41-3

Confidor,Winner

Imidacloprid

F
I
I /R

Admire
12057-74-8

Megtoxin,
Magnesium Phosphide

Magnesium Phosphide

7085-19-0

Actril M,Mega P,Propal

Mecoprop(MCP)

K-pam

Metam and metam
sodium

(Fm)
H
FNHI
I /A/R/ Fm))

144-54-7
74-83-9

23135-22-0
I / N/A
I

26002-80-2

I

29232-93-7

( Fm)

Vydate
Sumithrin

2699-79-8

Methyl bromide

Oxamyl

Phenothrin
Pirimiphos-methyl

Vampam, Busan, Metam, Sectagon
(Metam Sodium)

Fm
I

Meth-O-Gas,
Ter-O-Gas, Methyl Bromide

Vikane, Profume

Sodium methyl-dithiocarbamate/
Methyl-isothiocyanate
Sulfuryl fluoride

Temephos
1582-09-8
H

Trif
Sun Tri
Treflan
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Trifluralin
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) 4 ( ملحق رقم
قائمة املبيدات احملظورة
* Main Uses
االستعمال

CAS #

Trade names Examples
)...االسم التجاري (أمثلة

االسم العام
Common nam

I

30560-19-1

Orthene , phantom, Payload,
Tornado Acecap, Matrix

Acephate

H

50594-66-6

Blazer

Acifluorfen

H

107-02-8

Aqualine, Magnacide

Acrolein

107-13-1

Cycolac, Lustran
Acritet 34-66, Acrylon, ventex ,
CArebacryl

Acrylonitrile

H

15972-60-8

Lasso, Partner
Lasso, Alanex, Alanox, Alazine,
Nudor, Crop-star

Alachlor

N/I/A

116-06-3

Temik

Aldicarb

I / Fm

1646-88-4
I

309-00-2

I

584-79-2

I

319-84-6

H

834-12-8

Aldoxycarb
Aldrex, Aldrite
Pynamin
forte

Aldrin
Allethrin
Alpha-HCH/Alpha
Hexachlorocyclohexane

Evik, Gesapax

Ametryn
Amitraz

A\ I

33089-61-1

Mitac, Taktic
Baam

H

61-82-5

Amizol, Amitrol-T, Amerol,
Azolan Herbizole, Triazole
Weedazool

Aminotripole ))

RP (Bird)

84-65-1

Corbit, Morkit

Anthraquinone

A\ I

140-57-8

Aramite

Aramite

R

1327-53-3

Paris Green Suprabel Daconate ,Ansar
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Amitrole

Arsenic compounds
Such as copper acetorsnite- lead arsenatelead arsenite- methyl
arsenic acid- arcenic trioxide- calsium arsenite- arsenic pentoxide, sodium

م

* Main Uses
االستعمال

CAS #

Trade names Examples
)...االسم التجاري (أمثلة

االسم العام
Common nam

H

1912-24-9

Aatrex ,AAtrex, Bicep, Bullet,
Contour, Extrazine, Folbex
Guardsman, Gesaprim, Griffex

Atrazine

I

35575-96-3

Alfacron, SFB

Azamethiphos

I /A

2642-71-9

Ethyl Guthion

Azinphos-ethyl

I

86-50-0

Guthion,Sniper, Azimil, Bay

Azinphos-methyl

I

22781-23-3

Ficam

Bendiocarb

F

17804-35-2

Benlate, Tersan, Benosan,
Fundazol

Benomyl

ا

741-58-2

Betasan, Prefar

Bensulide

I

608-73-1

BHC

A/F

485-31-4

Morocide
Endosan, Acricid

I

28434-00-6

NPB (Mixture)

Bioallethrin s-cyclopenteny isomers(s-Bioallethrin)

I

28434-01-7

-

Bioresmethrin

I

17804-35-2

-

I

4824-78-6

Filariol Naxagan

Bromophos-ethyl

H

33629-47-9

Tabmex plus
Tanex AG 105

Butralin

I/F

12001-20-6

Turf Crag, Caddy, Cadiminate ,
Kromade

NI

95465-99-9

Apache, Rugby

I

7778-44-1

Calcium arsenate

156-62-7

Calcium cyanamide

R/I

592-01-8

Cyanogas, Alduse,
A-Dust, G-Fumigant
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Benzene hexachloride

Binapacryl
Parent ChemicaL dinoseb

Bomyl

Cadmium and cadmium
compounds

Cadusafos

Calcium cyanide

م

* Main Uses
االستعمال

CAS #

Trade names Examples
)...االسم التجاري (أمثلة

االسم العام
Common nam

F

2425-06-1

Moduna,
Difolatan ,Foltaf Haypen,
Folcid

Captafol

I/N

1563-66-2

Furdan,Agrofuran,Curaterr,Vifuran

Carbofauran

I

75-15-0

‘Weevil Tox Carbon bisulfide
Carbon bsulfuret
Carbon disulfide
Carbon disulfide
Carbon disulfide Catin
Carbon sulfide, Carbone, Carbonio, Disulfidocarbon

Carbon disulphide

N (Fm)

56-23-5

Dowfume 75, Vulcan
Formula 72,

Carbon tetrachloride

786-19-6
I

carbophenothion

55285-14-8

Marshal, posse

Carbosulfan

15263-53-3

Pasan, Sanvex

Cartap

F/AC

2439-01-2

-

Chinomethionat

F

118-75-2

Chloranil
Chlordane

T/I

57-74-9

Belt,ٍChlordane
Chlo Kil, Chlortox, Corodane,
Intox,
Octa- klor, Octachlor, Syndane,
Synklor, Termi- ded

I

143-50-0

Kepone

Chlordecone

A

6164-98-3

Galecron, Bermat
Acaron, Fundal Fundex,
spanon, Fondal , Glecron

Chlordimeform
Chlordimform hydrochloride

19750-95-9
I

54593-83-8

Fortress

Chlorethoxyfos

I/A

122453-73-0

Phanton pylon

Chlorfenapyr

I/A

470-90-6

Birlane supona

Chlorfenvinphos,CVP

I

24934-91-6

Dotan, Sherman

Chlormephos

A

510-15-6

Woprosilan
Kop- Mite, Acaraben,Benz-o-chlor, Benzilan

Chlorobenzilate
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االستعمال

CAS #

Nettle ban spontox
Selvoxone, Ban –dok
Agent orang

H

I/N/R

Trade names Examples
)...االسم التجاري (أمثلة

76-06-2

Chloro-O-Pic

االسم العام
Common nam
Chlorophenoxy herbicides
2,4,5-Trichloro- phenoxy
acitic acid

Chloropicrin

Fm))
5836-10-2

chloropropylate

F

1897-45-6

Bravo,Daconil,Banko,Chloronil

Chlorothalonil

H

1861-32-1

Erazer Dacthal

Chlorthal-dimethyl(DCPA)

I

21923-23-9

Celathion

Chlorthiophos

84332-86-5

Chlozolinate

I

56-72-4

Asuntol, Perizin

Coumaphos

R

535-89-7

castrix

Crimidine

F

1317-39-1

H

420-04-2

‘Alzodef’

Cyanamide

H

21725-46-2

Bladex, Conquest, Cycle,
Extrazine

Cyanazine

F

66-81-9

Acti-Aid

Cycloheximide

I

68085-85-8

Cyhalon grenade

Cyhalothrin

A

13121-70-5

TCTH, Plictran , Acarstin, Dowco213, Silatian , Dorvert

Cyhexatin

I

71697-59-1

Neostomosan

Cypermethrin-theta

IGR

1596-84-5

Alar, B-nine

Daiminozide

I/N

96-12-8

Nematocide EM or Solution

DBCP
1,2-dibromo-3-chloropropane

I

50-29-3

DDT

DDT

I

298-03-3

Systox 2, Systox 2, Demox,
Stemite , syston

I/A

919-86-8

Metasytox, Metaphor

H

2303-16-4

CUPRA-50,Cprox
Copper nordox

Cuprous oxide

Demeton

DemetonS-methyl
Diallate
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CAS #

Trade names Examples
)...االسم التجاري (أمثلة

االسم العام
Common nam

I/A

5-41-333

Basudin,Neocidol,Cekuzinon,Devizinon,Dianon

Diazinon

H

94-75-7

N
(Fm)
H
I
(Fm)

N
(Fm)

I/A

2.4- D
Weed Broom

2,4-D (2,4-Dichloro - phenoxy acitic acid)

EDB

1,2-Dibromoethane

Soilfume, Unifume

Ethylene dibromide

194-65-6

Casoron, Barrier

Dichlobenil

72-56-0

Toyo

106-93-40

542-75-6 (E+Z
isomers)
10061-02-6
(E isomer)
10061-01-5
(Z isomer)
62-73-7

Telon II, Pic Clor
Tri-form

DDVP, Nogos
Disvap, Vapona, VaportapeII

1,2- Dichloroethane
Ethylene dichloride

1,3-Dichloropropene

Dichlorovos

115-32-2

Kelthane

Dicofol

I/ A

141-66-2

Bridrin

Dicrotophos

I

60-57-1

Dieldrex

Dieldrin

R

104653-34-1

Ditrac, Ramik

Difethialone

I/A

115-26-4

Dinitro, Aretit, Dyanap, Sinox,
DNBP, Amaiz, Premerge

Dimefox

H

87674-68-8

Frontier

Dimethenamid

I/A

60-51-5

Rogor, Salot
Perfekthion, Cugon
Lagon, Di-thioate

Dimethoate

F

83657-24-3

Spotless

Diniconazole

F

83657-18-5

-

Diniconazole-M

H

29091-05-2

Cobex

Dinitramine

Trifocide Trifrina
‘Selinon’, Sandoline’

Dinitroorthocresol
(DNOC) and its salts

A

I/ A / H

534-52-1

(such as ammonium salt,
potassium salt and sodium
salt)salts
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االستعمال

CAS #

Trade names Examples
)...االسم التجاري (أمثلة

االسم العام
Common nam

A/F

973-21-7

Acrex

Dinobuton

H

2813-95-8

Dinoseb Acetate

H

88-85-7

Permerge, Sinox, DNBP, Amaiz,
Dinitro, Aretit, Fanicide, Ivocit

H

1420-07-1

-

-

78-34-2

R

82-66-6

H

Dinoseb and Dinoseb salts
Dinoterb
Dioxathion

Ditrac
Ramik

Diphacinone

2764-72-9

Reglone

Diquat

I /A

298-04-4

Di-Syston
Root-X
Rigo Insyst-D

Disulfoton

F

5131-24-8

H

330-54-1

Direx sanuron

Diuron

F

1593-77-7

-

Dodemorph

I/A

115-29-7

H,Algicide
plant growth
regular

145-73-3

-

Endothall

I

72-20-8

Endrin, Enderx

Endrin

Ditalimfos

Thiodan
Phaser

126-15-8

I/A

2104-64-5

Endosulfan

ENT 17596
EPN, Barricade, Powertox,
MEPN, Budmor, Raider, Veto

EPN

H

136-25-4

Erbon

R

50-14-6

Ergocalciferol (Vitamin D2)

PGR

16672-87-0

Ceronr,Ethrel,
Coolmore, Eteroc

Ethephon

I

29973-13-5

Croneton

Ethiofencarb

A/I

563-12-2

Ethanox Heron Match

Ethion

94-96-2
I

107-04-0
106-93-4

FM

107-06-2

I

Ethyl hexanadiol
Ferag, Oryctlure

Ethylene Chlorbromide
Ethylene Dibromide
Ethylene dichloride
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CAS #

Trade names Examples
)...االسم التجاري (أمثلة

Fm

75-21-8

Empilan-PF,
Sufonic –POA
Teric-PG

I

107-49-3

TEPP
Miller Kilmite-40
Tetron, HETP

38260-54-7

االسم العام
Common nam
Ethylene oxide

Ethyl-pyrophosphate
Tetraethyl- pyrophosphate
TEPP
Etrimfos

N

22224-92-6

Nemacur

Fenanmiphos

F

60168-88-9

Rimidin Rubigan

Fenarimol

93-72-1

Silvex

Fenoprop, fenoprop-butotyl

A

62850-32-2

Panocon

Fenothiocarb

A/I

39515-41-8
64257-84-7

Vapcotol fenprodate

Fenpropathrin

I/N

115-90-2

Dasanit, BIG-D Granules,

Fensulfothion
Fenthiaprop; fenthiaprop-ethyl

73519-50-3
I/L

55-38-9

Labaycid, Faster
Pilartex

4482-55-7

Fenthion
Fenuron-TCA(WSAA)

51630-58-1

Ferbam,Granulfo
Vapcocidine
Sumicidin, Fenrate
Sanvalerate

Fenvalerate

F

14484-64-1

Ferbam granuflo

Ferbam

I

70124-77-5

Pay-off, Fluent, cybolt

Flucythrinate

I/A

101463-69-8

R

Cascade
Floxate

Flufenoxuron

Safsan

Fluorine compounds
(such as etc)
Fluorine, Sodium Fluoride,
Flouride-Sodium Fluorosilicate

R

640-19-7

Rodex

Fluoroacetamide

PGR/H

467-69-6

-

Flurenol

PGR

56425-91-3

cutless

Flurprimidol
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CAS #

Trade names Examples
)...االسم التجاري (أمثلة

االسم العام
Common nam

F

133-07-3

‘Foldan’ ‘Verdana’
Folpan

Folpet

I

944-22-9

Dyfonate

Fonofos

N(Fm)

21548-32-3

Acconem, Geofos,
Nem-A-Tak

Fosthietan

I

65907-30-4

Deltanet

Furathiocarb

H

69806-34-4,
72619-32-0,
95977-29-0,
87237-48-7

Gallant super
Gallant

Haloxyfop,
Haloxyfop-p-methyl
Haloxyfop-P
Haloxyfop-etotyl

76-44-8

Heptachlor, Biarbinex
Cupincida, Heptachor
Drinox, Fennotox
Heptagran, Heptox
Vlsico1104

Heptachlor

T
I

757-58-4

F

118-74-1

HCB

608-73-1

HCH
(mixed isomers)

I

HETP
Hexachloro-benzene
Hexachlorocyclo-Hexane
Isomers

F

79983-71-4

Anvil
Planete

Hexaconazole

H

51235-04-2

Velpar

Hexazinone

I

74-90-8

cyanosil

Hydrogen Cyanide

420-04-2

Hydrogen cyanamide

F

13516-27-3

Iminoctadine

F

99257-43-9

Albesilate, Bellkute

Iminoctadine
Tris (albesilate)

I /N

42509-80-8

Triumph
Miral

Isazophos
Isazofos ))

I

297-78-9

Telodrin, Omatan

Isobenzan

I

465-73-6

Comp-711

Isodrin
(Isomers of eldrin)

I

25311-71-1

I

18854-01-8

Isofenphos
Karphos
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CAS #

Trade names Examples
)...االسم التجاري (أمثلة

االسم العام
Common nam

I

4234-79-1

Despirol ,Elevat

Kelevan

Gypsin, Suprabel
Talbot

Lead compounds
such as
Lead arsenate
Lead arsenite

I/A/N

I

21609-90-5

Phosvel, VCS 5-D, VCS-506,
Vlsicol,
OMS-1438, Abar Leptophos

Leptophos

I

58-89-9

Lindane,
Isotox

Lindane
(gamma-HCH)

H

330-55-2

Linex, Lorox

Linuron

8018-01-7

Dithan M-22
Fore, Manex,
Manzate
Mancothate

Mancozeb

F

12427-38-2

Maneb
‘Dithane M-22’ ‘Manex’
‘Mazin’ ‘Multi-W ‘Policritt’
mixtures: ‘Brestan’

Maneb

I/AC/M/BR

2032-65-7

Draza
Measurol, Mazda

Mathiocarb

I

950-10-7

Cytrolane

Mephosfolan

F

Merfusan
Mersil
Santar
Cyclosan
CalomelMercuran
Merculine

F / I /H

Mercury compounds
Merecuric Chloride-Mercurous Oxide Mercurous
chorideMethoxyethyl
mercury acetate- phenyl
mercury
salicylate -Phenyl mercuric
acetate- Methyl mercury..
etc

10265-92-6

monitor

Methamidophos

I /A

950-37-8

Supracid

Methidathion

I/A/M/Av

2032-65-7

Mesurol

Methiocarb

I /A
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Trade names Examples
)...االسم التجاري (أمثلة

االسم العام
Common nam

I /A

16725-77-5

Lannate
Nudrin

Methomyl

I

72-43-5

Methoxychlor
Marlate

Methoxychlor

I

40596-69-8

Altosid,Babolna

Methoprene

N/F/I/H

556-61-6

Trapex

Methyl isothiocyanate

H

19937-59-8

Dosanex investt

Metoxuron

26718-65-0

Phosdrin
Duraphos ,Mevidrin

Mevinphos

2385-85-5

Kepone, Dechlorane, Chlorodecon
PM5

Mirex

I/A

6923-22-4

Azodrin Bilobran, Crisodrin,
Pillardrin, Nuvacron, Monocil
40, monocron

Monocrotophos

H

1746-81-2

Monolinuron

150-68-5

Monuron-TCA(chlorfenidim)

I/A

I

H

7411-47-4

Morfoxone

Morfamquat

PGR

120-23-0

Betapal
ViTNQ

2-Napthyloxyactic acid

91-20-3

Naphthalene

M

50-65-7

Bayluscide
Trithin

Niclosamide

I

54-11-5

Nicotine
Plant -fume

Nicotine

H

1836-75-5

Tok, Trizilin, TeNitraphen,
Nitrochlor, Nipdia, Nipdin,
Nipq-p

Nitrofen

I/A

1113-02-6

Folimate

Omethoate

F

77732-09-3

Anchor

Oxadixyl

I

301-12-2

Metasystox-R
Aimcosystox

Oxydemeton-methyl

I

2674-91-1

Phosphorothioic acid

Oxydeprofos

1910-42-5

Gramaxone
Cyclone, Starfire,
Gramoxone Extra

Paraquat

H
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)...االسم التجاري (أمثلة

االسم العام
Common nam

I

56-38-2

Chimac par H,Fighter,Fostox E

Parathion

I

56-38-2

Ethyl, Parathion
Phoskil

Parathion -ethyl

298-00-0

Penncap-M, Metacide

Parathion- methyl

1114-71-2

-

Pebulate

87-86-5

Penta, Permatox
PCP
Mitrol G-ST

Pentachlorophenol
Pentachlorophenol sodium

I

52645-53-1

Ambush , Pounce

Permethrin

H

25319-90-8

I/A

2597-03-7

Cidial, Elsan
Phenidal

Phenthoate

I/A/N

298-02-2

Thimet , Rampart

Phorate

R

4104-14-7

I/A

2310-17-0

Zolon

Phosalone

I /A

13171-21-6

Dimecron

Phosphamidon

H

1918-02-1

Tordon
Access, Pathway,

Picloram

I

23505-41-1

F

32809-16-8

Sumilex,Sumisclex,Prolex,Promidone

Procymidon

I/A

41198-08-7

Curacron, Selecron
Fantom

Profenophos

H

1610-18-0

Pramitol

Prometon

H

23950-58-5

Kerb
propyzamide

Pronamide

H

1918-16-7

Ramrod, Satecid

Propachlor

H

709-98-8

Stam, Sunpanil
Kome

Propanil

A

2312-35-8

Omite

Propargite

I/N
H

Pentachlorobenzene,PCB
F / I/ H/WP

Phenothiol(MCPA-thioethyl)

Phosacetim

Pirimiphos-ethyl
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االسم العام
Common nam

I/A

31218-83-4

Sufrotin, Safrotin

Propetamphos

H/PGR

122-42-9

-

Propham

I

114-26-1

‘Unden’ ‘Mitoxur’ ‘Proper’
mixtures: ‘Hinosuncide’

Propoxur

I

2275-18-5

Timet

Prothoate

F

13457-18-6

Afugon

Pyrazophos

53558-25-1

Pyrinuron

F

82-68-8

‘Agromin’ ‘Tritisan’; ‘Turfcide’
mixtures: ‘Ridomil Gold PC’
‘Ridomil PC’

Quintozene

I

10453-86-8

chrysron

Resmethrin

I/A/ Psc

83-79-4

Rotenone, Noxfish, Fish-Tox,Rotacide

Rotenone

I

152-16-9

‘Pestox3’, schradane
‘PestoxIII’ Mixtures ‘Sytam’

Schradan

507-60-8

Scilliroside

F

13952-84-6

Sec- butylamine

H

1982-49-6

Tupersan

Siduron

112-34-9

Prince, Gesatop
Princep, , Simazine, Simazat,
Printrex

Simazine

H
I/
Wood presservetive

7681-49-4

Sodium Fluoride

H

7775-09-9

Kusatol, Sochlor

Sodium chlorate

R

143-33-9

Cyanogas

Sodium cyanides

I/R

62-74-8

Compound 1080

Sodium fluoroacetate

I

16893-85-9

Sodium Hexafluorosilicate

3689-24-5

streptomycin

I

8001-50-1

terpene polychlorinates
polychloroterpenes

Strobane

R

57-24-9

Strychnine, Rodent bait
Gopher bait, Pocket

Strychnine

B/R

59-40-5

Cumix (mixture)

Sulfaquionoxaline

I/ A

3689-24-5

Sulfotep, ‘Bladafum

Sulfotep

I

35400-43-2

Sulprofos
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H

93-76-5

Trade names Examples
)...االسم التجاري (أمثلة

االسم العام
Common nam
2.4.5 Tan its salts & esters

72-54-8

Rhothane, DDD

TDE

I

96182-53-5

Aztec
Phostebupirim
‘Aztec

Tebupirimfos

F/PGR

117-18-0

-

Tecnazene

I

79538-32-2

Force
ireban’ mixtures: ‘Imprimo’
‘Traffic’

Tefluthrin

I,N

13071-79-9

Counter
Contraven’ ‘Counter’ ‘Cyanater’ ‘Hunter’ ‘Pilarfox’
‘Terborox’ ‘Terfos’ ‘Tertin’

Terbufos

A

116-29-0

Tedone

Tetradifon

R

7440-28-0

I/M

59669-26-0

Larvin, Skipper
Sundicarb

Thiodicarb

I

297-97-2

Zinophos
Cynem’; ‘Nemafos’ ‘Zinophos’,
‘Bulb Dip’

Thionazin

F

731-27-1

Elvaron M, Talat
Folicur EM

Tolylfluanid

I

8001-35-2

Motox, Phenacide
Phenatox , Attac
Toxon

Toxaphene
camphchlor) )

I

66841-25-6

Saga,Scout,Tralox

Tralomethrin

F

43121-43-3

Adifon,Bayleton,Bayleton Total

Triadimefon

I/A/N

24017-47-8

March, Try, Rider

Triazophos

146-22-9,198310-4,2155-706,24124-252,4342-36-3,5635-9,85409-17-2

Ronilan, Viaclozlin

Tributyltin

668-34-8

Super Ttin, Tubotin,
Du-ter, Farmatin

Tributyltin hydroxide
(fentin hydroxide)

I

F
F/H

Thallium
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Trade names Examples
)...االسم التجاري (أمثلة

االسم العام
Common nam

I

52-68-6

Saprofon, Susperex
Lucavex

Trichlorfon

F

41814-78-2

Beam, Agni
Mask, Tizole

Tricyclazole

F

81412-43-3

Calixin 86

Tridemorph

I/A

2275-23-2

kilval

Vamidothion

F

50471-44-8

Ronilan, Flotilla

Vinclozolin

R

67-97-0

IN/R

1314-84-7

Az Rat ,Quitox
RacuminD
Ratol, Agzinphos
Zawa

Vitamin D3 cholecalciferol

Zinc phosphide

Dithan Z-78
F

12122-67-7

Sepineb’ ‘Azzurro’ ‘Bianco’
‘Dipher’ ‘Lonacol’
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ملحق رقم ()5
رسوم تسجيل املبيدات
م

فئة الريال العماني

الوعاء

تقدمي طلب الت�سجيل املبدئي
اعادة الت�سجيل
ت�سجيل مبيد لكل فئة حم�صولية او افة م�ستهدفة
فح�ص وحتليل املبيدات
فح�ص وحتليل متبقيات املبيدات
ترخي�ص /جتديد ا�سترياد وتداول املبيدات
ت�صريح /جتديد ا�سترياد املبيدات
جتديد /ترخي�ص ت�صنيع �أو تركيب املبيدات
الريال العماني يعادل:

 9.5درهم اماراتي
 1.0دينار بحريني
 9.87ريال �سعودي
 10.0ريال قطري
 0.75دينار كويتي�أ
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100
500
500
50
50
5
3
1000
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