
  المبيدات) نظام ( ية لقانون ذالالئحة التنفي

  2009 لسنة 21بدولة الكويت الصادر بالقانون رقم 

  

  الفصل األول

  تعريفات

  

   )1( مادة 

 المعنى في تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات
عاون لدول الخليج العربية المبيدات الزراعية لدول مجلس الت) نظام(المنصوص عليه في قانون 

  .مالم يقتض سياق النص غير ذلك 

  . الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية   : السلطة المختصة 
  

ه ذهو آل من تتوفر لديه المؤهالت والخبرات المهنية في ه  : فني مكافحة آفات 
الالئحة ويعمل في مجال مكافحة اآلفات الزراعية وآفات 

لك تصنيع وتداول وتخزين المبيدات ذراعية وآالمخازن الز
  . الزراعية 

  
ي حدث له تغيرات في الخواص الكيميائية أو ذهو المبيد ال  : المبيد المنتهي الصالحية 

ي يجعله غير صالح ذًا بالقدر الئيئية آليًا أو جزالفيزيا
لمكافحة اآلفات أو يشكل خطرًا على صحة اإلنسان أو 

   .الحيوان أو البيئة 
  

أي مادة آيميائية تضاف إلى منتج المبيد الزراعي لتعزيز   : المضافات 
ترآيبته وتشمل المواد المساعدة على االنتشار وال تشمل أي 

  .مادة فعالة أو مواد أخرى 
   

لجنة تسجيل المبيدات الزراعية بالهيئة العامة لشئون   : ة ــــــــــاللجن
  .الزراعة والثروة السمكية 

   
 لبيع المبيد الزراعي واستعماله بواسطة المطبوعات جالتروي  : الن اإلع

أو الوسائل االلكترونية أو الالفتات أو العرض أو الهدايا أو 
  .البيان العملي أو الحديث الشفهي 

   



 

تحديد التماثل في عدم النقاوة والجانب السمي فضًال عن   : التكافؤ 
 المفترض أنها مواد خصائص المادة الكيميائية الموجودة أو

ا آانت ذمتشابهه فنيًا قد تنشأ من نفس الصناعة لتقييم ما إ
  . تمثل مستويات مماثلة من المخاطر 

  
آل المعلومات المكتوبة والمطبوعة والمرسومة أو   : ملصق العبوة 

المعلومات الملحقة بعبوة المبيد الزراعي يشرح فيها ترآيبه 
ها أثناء ذات الواجب اتخاوخصائصه واستعماالته واالحتياط

االستخدام والفترة اآلمنة لكل مبيد زراعي على المحصول ، 
  .وأية معلومات أخرى يتم طلبها 

   
  : النشرات /المنشورات 

  
  
  

حتوى على مواد وتعليمات مكتوبة او مرسومة لغرض ت
 استعمال المبيد الزراعي الموجود داخل العبوة وملحقة به

  . وليست على شكل ملصق

لك اإلعالن ذالعملية الشاملة لترويج المنتجات بما في   : التسويق 
والعالقات العامة والخدمات اإلعالمية والتوزيع والبيع فى 

  . األسواق المحلية والدولية 
  

هو التفتيش على المبيد الزراعي من حيث مطابقته للشروط   : التفتيش 
  .ه الالئحة ذالمنصوص عليها في ه

   
  .ي يقوم بالتفتيش على المبيد الزراعي ذو اله  : المفتش 

   
نقل المبيد الزراعي من مكان إلى آخر داخل البلد أو من بلد   : النقل 

  . المصدر إلى بلد المستورد 
  

نقل المبيد الزراعي من أي عبوة تجارية إلى وعاء آخر   : إعادة التعبئة 
لغرض البيع أو التخلص أو عند تعرض العبوة األصلية 

  . تلف لل
  

مكان تصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو بيع أو عرض أو تخزين   : المنشأة 
  . أو حيازة المبيدات الزراعية 

  
  . الزراعي من مكوناته األصلية إنتاج المبيد  : تصنيع المبيدات الزراعية 

   
  .تجهيز المبيد الزراعي في أشكاله المختلفة   : إعداد المبيدات الزراعية 

   
جميع المؤسسات واألفراد العاملين في صناعة المبيدات   : لمبيدات الزراعية اع اّنُص

  .الزراعية وترآيبها أو تسويق مشتقاتها 
    

مقدار المبيدات الزراعية التي تتبقى بعد االستعمال في   : المتبقيات 
  .  أو األماآن المحيطة  فيهالمكان الذي استخدم

  
  . المبيد الزراعي نسبة المادة الفعالة في  : الترآيز 

  
وعاء واقي يحتوي على آمية محددة من المبيد الزراعي   : العبوة 



بأحجامه وأشكاله المختلفة الصلبة أو السائلة أو الغازية 
  . ومناسبة للتوزيع 

  
هو الذي يحتوى على آمية محددة من المبيد الزراعي   : الوعاء 

  . شكاله المختلفة الصلبة ، السائلة أو الغازية بأ
  

  . الجزء الفعال حيويًا في ترآيب المبيد الزراعي   : المادة الفعالة 
  

عملية إلعادة استخدام أو إعدام أو عزل بقايا المبيد الزراعي   : التخلص 
  . والعبوات المستخدمة والمواد الملوثه 

  
عملية عرض المبيدات الزراعية في األسواق المحلية أو   : التوزيع 

  .  القنوات التجارية الدولية من خالل
  

الوحدات المسئولة في دولة الكويت عن نقل المعلومات   : إدارات اإلرشاد 
والتكنولوجيا والمشورة بشأن تحسين أساليب الزراعة ، بما 
في ذلك إنتاج السلع الزراعية ومناولتها وتخزينها وتسويقها 

  .وآذلك أساليب مكافحة اآلفات الزراعية 
   

تشمل االستعماالت الموصى بها رسميًا والمرخص بها   : الجيدة أساليب الزراعة 
نظريًا في ظل الظروف الفعلية الالزمة للمكافحة الفعالة 

وتشمل طائفة من مستويات استعمال ، قة لآلفات ـوالموث
ات الزراعية حتى أعلى مستوى مرخص به المبيد

  وتطبيقه بطريقة ال تترك إال أقل آمية مخلفات ،لالستخدام
  . ممكنة من الناحية العملية 

  



 

الدراسة الدقيقة لجميع األساليب الفنية المتاحة لمكافحة   : المكافحة المتكاملة لآلفات 
اآلفات ثم التكامل بين التدابير المالئمة التي من شأنها تثبيط 
نمو أعداد اآلفات وإبقاء استخدام المبيدات الزراعية وغير 

ت مبررة من الناحية ذلك من التدخالت عند مستويا
وى األخطار التي أو تقليل مستمع خفض االقتصادية 

، ان والحيوان والبيئة إلى أدنى حدنستتعرض لها صحة اإل
وترآز المكافحة المتكاملة على نمو المحاصيل السليمة مع 
أقل إخالل ممكن بالتنظيم األيكولوجي الزراعي وآذلك 

  .  لآلفات تشجيع استخدام آليات المكافحة الطبيعية
  

هي مدونة في شأن توزيع المبيدات واستخدامها وهي عبارة   : مدونة السلوك الدولية 
عن مجموعة من المعايير المقبولة عالميًا إلدارة المبيدات 

لسياسات الدولية إلدارة وتعتبر عنصرًا من عناصر إطار ا
  . المبيدات

  
  

متبقيات المبيد الزراعي المسموح الحد األقصى من ترآيز   : الحد األقصى للمتبقيات 
به قانونًا أو الذي يمكن قبوله على األغذية أو المنتجات 

  . الزراعية أو األعالف 
  

مالبس أو مواد أو معدات توفر الحماية من التعرض   : معدات الوقاية الشخصية 
ستعمالها ، وتشمل في اللمبيدات الزراعية خالل مناولتها أو 

آل المعدات الواقية )  السلوك العربيةمدونة(سياق المدونه 
المصممة خصيصًا والمالبس الخاصة باستخدام المبيدات 

  .الزراعية ومناولتها 
   

المواد التي يؤدي امتصاصها بكمية بسيطة نسبيًا من جانب   : السموم 
اإلنسان أو الحيوان أوالنبات إلى اضطراب في هيكل أو في 

  . و يسبب الموت أداء الوظائف ، مما يحدث ضررًا أ
  

  . أثر المواد السامة في إحداث تلف أو اضطرابات   : التسمم 
  

ترآيبة المبيد الزراعي في صورة صالحة لالستخدام في   :ج َتْنالُم
  . عبوات مناسبة للبيع أو التداول 

  
ثيرات عكسية صحية أو بيئية عند التعرض احتمال وقوع تأ  : المخاطر 

  . للمبيد الزراعي 
  



 

خاصية فسيولوجية تحدد قدرة المادة الكيميائية على إحداث   : مية ُساُل
ضرر أو تأثيرات جانبية أو إصابة الكائن الحي بغير الطرق 

  . الميكانيكية 
  

مجموعة من الجوانب المتعلقة باستعمال المبيد الزراعي بما   : نمط االستعمال 
اعي في ذلك درجة ترآيز المادة الفعالة في المبيد الزر

ستعمال ووقت وعدد مرات االستعمال، المستعمل ، معدل اال
، وطرق االستعمال وأماآنه التي وإضافة مواد أخرى إليه

تحدد الكمية الالزمة وتوقيت استعمالها والفترة الواجب 
  .انقضاؤها قبل الحصاد 

   
أية مساعدات فنية أو معدات أو أدوات أو آالت تستخدم في   : معدات االستعمال 

  . استعمال المبيدات 
  

الفترة الفاصلة بين استعمال المبيد الزراعي على المحصول   :  مان فترة األ
واستهالك اإلنتاج والموصى بها من قبل اُلُمصِنع والتي هي 

  .قليل من األثر المتبقي للمبيد ـضرورية للت
  

لمبيد ل اهي الفترة التي تبدأ من تاريخ الموافقة على تسجي  : فترة التسجيل 
  . ستيراده وتداوله الزراعي حتى انتهائها ال

  
االسم الذي يتم بموجبه تسجيل المبيد الزراعي ، ويتضمنه   : االسم التجاري 

النشرات وملصقات العبوات والذي يميز به هذا المنتج عن 
  . المنتجات األخرى التي تحتوى على نفس المواد الفعالة 

  
تصة على تداول المبيدات الزراعية وفقًا موافقة السلطة المخ  : الترخيص 

  . لإلجراءات الخاصة بذلك 
  

الموافقة الفنية المسبقة من السلطة المختصة الستيراد   : التصريح 
  . وتصدير المبيدات الزراعية 

    

  



 الفصل الثاني

  تسجيل المبيدات الزراعية

  

   )2( مادة 

  لجنة تسجيل المبيدات الزراعية

مة لشئون الزراعة والثروة السمكية لجنة لتسجيل المبيدات الزراعية  بالهيئة العاتنشأ
تكون مسئولة عن تسجيل المبيدات الزراعية في دولة " لجنة تسجيل المبيدات الزراعية"تسمى 

  . الكويت والقيام بالمهام التي توآل إليها ضمن بنود هذه الالئحة 

  

   )3( مادة 

  عضوية لجنة تسجيل المبيدات الزراعية

يصدر الوزير المختص أو من يفوضه قرارًا بتشكيل لجنة تسجيل المبيدات الزراعية 
  . دد آلية عملها ولوائحها الداخليةمكونة من الجهات ذات العالقة ويح

  

   )4( مادة 

  اختصاصات لجنة تسجيل المبيدات الزراعية

السلطة دراسة طلبات التسجيل للمبيد الزراعي أو إعادة التسجيل له المقدمة إلى  •
 . المختصة ومراجعتها والبت فيها 

 . اعتماد نماذج تسجيل المبيدات الزراعية  •
 . تحديد المبيدات الزراعية التي يسمح بإدخالها ضمن برنامج التسجيل  •
اعتماد تقييم أداء وفعالية وتأثير المبيدات الزراعية المسجلة على صحة اإلنسان  •

 . والحيوان والبيئة 
 . أن الموافقة على تسجيل المبيد الزراعي من عدمه إصدار التوصيات بش •
وضع القواعد والطرق المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات ، وآيفية حفظ السجالت  •

 . السرية وتحديد من له حق االطالع عليها 
دراسة وبحث تراخيص تصنيع واستيراد وتخزين واستعمال المبيدات الزراعية وإصدار  •

 . التوصيات بشأنها 
وضع السياسة العامة لتصنيع واستيراد واستخدام المبيدات الزراعية واصدار التوصيات  •

 . الدولية المهتمة بهذا الموضوع لإلستفادة من آل ما يستحدث في هذا المجال 
تحديد المعايير المقبولة آيميائيًا وبيولوجيًا وبيئيًا للمبيدات الزراعية التي يمكن التصريح  •

 أو استخدام أي مبيد زراعي يثبت أنه تجاوز تلك المعايير أو أن بها ووقف استيراد
 .  استخدامه يمثل خطرًا على صحة اإلنسان أو الحيوان أو البيئة بأي شكل من األشكال 

تحديد االحتياطي االستراتيجي العام واحتياطي الطوارئ الذي يجب توفيره بصفة دائمة  •
 . لمدة ستة أشهر على األقل 



إصدار تراخيص مزاولة المهنة لفنيي مكافحة الحشرات واآلفات الزراعية بحث ودراسة  •
 . وإصدار التوصيات بشأنها وآذلك طلب تجديدها 

النظر فيما يرتكبه المرخص لهم من مخالفات ألحكام القانون ومواد هذه الالئحة وإصدار  •
 . التوصيات بشأنها 

ش على مخازن المبيدات إصدار التوصيات بشأن منح بعض العاملين سلطة التفتي •
الزراعية ومحالت البيع والتداول وآذلك مراقبة استخدام المبيد الزراعي في الحقل بصفة 

 . عامة وقبل الحصاد بصفة خاصة 
تأهيل مصانع انتاج وتعبئة وإعادة تعبئة المبيدات الزراعية والمخازن التابعة للمصانع  •

 . والشرآات 

  

   ) 5(مادة 

  آلية عمل اللجنة

ن اجتماعات اللجنة دورية وآلما دعت الحاجة بناء على دعوة الرئيس ، ويشترط تكو •
لصحة االجتماع حضور أغلبية األعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب 

 . عنه 
تصدر القرارات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي  •

اللجنة نافذة إال بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة فيه الرئيس ، وال تعتبر قرارات 
 . لشئون الزراعة والثروة السمكية 

يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية إلجراء تفتيش دوري على مصانع ومستودعات  •
المبيدات الزراعية وشرآات المكافحة للتأآد من التزامها بالشروط واالحتياطات 

جان ، وآذلك يجوز لها تكليف بعض المختصين المطلوبة واستعراض تقارير تلك الل
 . لتقييم أداء وفاعلية وتأثير المبيدات الزراعية على صحة اإلنسان والحيوان والبيئة 

  

  ( 6 ( مادة   

  التسجيل

ال يجوز استيراد أو إنتاج أو إعادة تعبئة أو تداول المبيدات الزراعية إال بعد تسجيلها لدى  •
المبيدات ) نظام(جراءات المنصوص عليها في قانون عد واإلالسلطة المختصة طبقًا للقوا

 . وهذه الالئحة 
يراعى عند تسجيل المبيدات الزراعية القواعد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة  •

ومنظمة الصحة العالمية التابعتين لألمم المتحدة وآذلك الهيئات والمنظمات الدولية 
 . األخرى 

  

   )7( مادة 

  تسجيل أو إعادة تسجيل المبيد الزراعيشروط طلب ال

، أن تـتـقدم للسلطة المختصة ل أو إعادة تسجيل المبيد الزراعيعلى الجهة الطالبة تسجي
  : يله إلى اللجنة مرفقًا به ما يليبطلب التسجيل وفق النموذج المعتمد لتح



 . اسم المبيد الزراعي  •
ة من معتمد) ة العربية أو االنجليزيةباللغ(ي في بلد المنشأ شهادة تسجيل المبيد الزراع •

، وإذا آان المبيد الزراعي غير مسجل في بلد المنشأ وينتج سفارة الدولة في بلد المنشأ
فقط مادته الفعالة لغرض التصدير وتم استيراده مباشرة من نفس المصنع ، فإن طلب 

ن ومعتمدين من التسجيل وشهادة التداول لمثل هذا المبيد الزراعي يجب أن يكونا أصليي
قبل سفارة الدولة في بلدين من بلدان اإلتحاد األوروبي أو مذآور في وثائق هيئة حماية 

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة (ية ومؤسسات أخرى ذات عالقة مثل البيئة األمريك
 في ذلك البلد ويستخدم في بتداولهومصرح ) ية وبرنامج األمم المتحدة للبيئةالصحة العالم

 . رض الذي أنتج من أجله الغ
شهادة ضمان من الشرآة المصنعة بجودة مستحضر المبيد الزراعي وتكون مصحوبة  •

بنتائج التحليل التي تفيد بأن مواد هذا المستحضر تتوافق نوعًا وآمًا مع المواد المكونة 
 . للمبيد الزراعي ، ومعتمدة من سفارة الدولة في بلد المنشأ 

 بيد الزراعي والشوائب المصاحبة له وطرق تحليل متبقياته طرق تحليل مكونات الم •
 مختلفة،في المحصول الذي تتم معاملته وعلى محاصيل مختلفة في ظروف بيئية / على 

وأن تكون من الطرق المعتمدة لدى منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 
 . الدولية ذات الصلةومتوافقة مع االتفاقيات 

قييم المخاطر وخاصة ما يتعلق بالتأثيرات المسرطنة والتأثيرات الصحية دراسات ت •
 .السلبية األخرى 

، تشمل ة إلى اللغة العربية واإلنجليزيةالنشرات الفنية الخاصة بالمبيد الزراعي مترجم •
مواصفات المبيد الزراعي والترآيب على أن تكون مطابقة لمواصفات منظمة األغذية 

صحة العالمية إضافة إلى المعلومات الضرورية األخرى التي قد والزراعة ومنظمة ال
 . تطلبها اللجنة من مقدم الطلب 

 طلب إجراء التجارب على المبيد الزراعي المطلوب تسجيله باللغة العربية واإلنجليزية •
) سجيل المبيد الزراعيإجراء التحاليل الالزمة لت(على النموذج المعد لذلك وخاصة 

ات لمعد من قبل اللجنة تدون فيه البيانات المطلوبة بما في ذلك البيانحسب النموذج ا
 . الخاصة بتحليل المبيد الزراعي

أي دراسات أو تقارير عن التجارب الفعلية التي أجريت لدعم االستعماالت المقترحة  •
 . للمبيد الزراعي 

ي وأية معلومات عن طرق التخزين والتخلص من العبوات المستعملة للمبيد الزراع •
 . آميات زائدة منه ، وأية معلومات أخرى ضرورية لغرض التسجيل 

نسخة من مقترح ملصق العبوة الذي يشمل المعلومات عن المبيد الزراعي واالسم  •
التجاري المقترح للمبيد الزراعي الذي سيتم استخدامه في دولة الكويت مع نسخ مترجمة 

 .  المبيد الزراعي في بلد المنشأ إلى اللغة العربية واإلنجليزية لملصق عبوة
 أصلية للمبيد الزراعي على عدد أربعة عينات(عينات آافية من المبيد الزراعي تقديم  •

 . ية الخاصة باختبار فعالية المبيدإلى السلطة المختصة إلجراء التجارب الحقل) األقل
 الزراعي وذلك تقديم عينات قياسية من المادة الفعالة مع عينة أصلية لمستحضر المبيد •

 . إلجراء التحاليل الكيميائية لتأآيد اختبارات الجودة 
تقديم ملف آامل يحتوي على آافة المعلومات والمستندات والوثائق العلمية والفنية عن  •

الخواص الطبيعية والكيميائية وآذلك دراسات السمية المتوفرة ، والسمية البيئية والسمية 
 . على الثدييات 



تكرار االسم التجاري للمبيد الزراعي أو إعطاء اسم تجاري آخر مشابه السم إقرار بعدم  •
مبيد زراعي آخر مسجل أو تسمية المبيد الزراعي باالسم العام للمادة الفعالة للمبيد 

 . الزراعي 
شهادة تحليل آيميائي من أحد المختبرات المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية توضح  •

 . املة والمنشطة وغيرها في الترآيب ونسب آل منها المواد الفعالة والح
  

   )8( مادة 

  عالية السمية/ المبيدات الزراعية شديدة الخطورة 

، إال )١ملحق رقم ( ال يجوز تسجيل المبيدات الزراعية شديدة الخطورة أو عالية السمية •
  .ات الزراعية ذات السمية المنخفضةإذا ثبت عدم وجود بدائل أخرى من المبيد

  

   )9( مادة 

  تقرير اللجنة حول طلب التسجيل

بناء على النتائج المخبرية والحقلية والدراسات المتعلقة بالمبيد الزراعي الواردة إلى 
  : خذ اللجنة إحدى التوصيات التاليةاللجنة وبعد التقيـيم تت

 إلى السلطة الموافقة على تسجيل المبيد الزراعي أو إعادة تسجيله حيث تقوم بالتوصية: أوًال
ة ، وعند صدور قرار التسجيل أو إعاد المبيد الزراعي أو إعادة تسجيلهالمختصة بتسجيل

  : التسجيل، تقوم اللجنة بما يلي

 . وضع رقم تسجيل للمبيد الزراعي الذي تم تسجيله أو الذي تم إعادة تسجيله  -
 . ية المسجلة ُتصدر اللجنة قرار إدخال المبيد الزراعي في قائمة المبيدات الزراع -
إرسال شهادة التسجيل أو إعادة تسجيل المبيد الزراعي إلى طالب التسجيل مع موافقة  -

من ) ١٣(الزراعي حسبما ورد في المادة على الملصق المقترح إلصاقه على عبوة المبيد 
 . هذه الالئحة

يل أو إعادة  رفض تسجيل المبيد الزراعي أو إعادة تسجيله حيث يتم إعالم طالب التسج:ثانيًا
  : الرفض مع بيان أسباب الرفض وتشملالتسجيل ب

 . المعلومات الموجودة بطلب التسجيل أو إعادة التسجيل غير مستوفاة أو غير صحيحة  -
أثناء عملية تحطم سامة أو تتميز بصفة الثبات أآثر من الالزم ) المتبقيات(المادة المتبقية  -

 . المبيد الزراعي
 . ثر على اآلفة أو أنه سام للنبات المبيد الزراعي غير مؤ -
إمكانية أن يشكل المبيد الزراعي خطورة آبيرة على صحة اإلنسان والحيوان والبيئة مما  -

 . ال يسمح باستعماله 
وجود منتجات أو بدائل أخرى متاحه بالسوق لها نفس الكفاءة أو أآثر ولكنها أقل خطورة  -

 . على صحة اإلنسان والحيوان والبيئة 
د الزراعي تم حظره أو قيد استخدامه بشدة في بلد آخر يستخدم برنامج تسجيلي المبي -

 . متطور 
مخاطر استخدام المبيد الزراعي تفوق الفوائد المتوقعة منه تحت الظروف االقتصادية  -

 .واالجتماعية



 طرق تحليل المبيد الزراعي ليست من الطرق المعتمدة لدى منظمة األغذية والزراعة  -
 . حة العالمية ومنظمة الص

 . أي أسباب أخرى ترى اللجنة أنها مبرره لرفض التسجيل  -

  

   )10( مادة 

  االعتبارات التي تراعي عند الموافقة على تسجيل مبيد زراعي

  :التاليةعند موافقة اللجنة على تسجيل مبيد زراعي يجب أن تراعى االعتبارات 

 . ته المتوقعة مدى الحاجة لمثل هذا المبيد الزراعي بناء على فائد •
 . أن تكون خطورته على صحة اإلنسان والحيوان والبيئة ضئيلة  •
 آخر يستخدم برنامج المبيد الزراعي غير محظور من قبل السلطة المختصة أو أي بلد •

، وتقوم اللجنة بالتحقق من ذلك من خالل االتصال بكل من منظمة تسجيلي متطور
 أو أية منظمات دولية أخرى ذات عالقة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

 . بالمحافظة على البيئة 

  

     )11( مادة   

  االختبارات الحقلية والمخبرية

ال يتم تسجيل المبيد الزراعي إال بعد التحقق من مطابقته للمواصفات الكيميائية والطبيعية  •
ي يتم والحيوية الواردة في وثائق الملف المصاحب لطلب التسجيل وأخذ بصمته الت

 . تسجيله بموجبها بناء على نتائج التحاليل التي تجري بالجهات العلمية المختصة 
بعد ثبوت الكفاءة الحيوية للمبيد الزراعي بناء على التجارب التي تجري بمعرفة الجهات  •

الفنية المختصة بالتجارب والتي تحدد من قبل اللجنة وذلك لمدة ثالثة مواسم زراعية 
، على أن يكون الموسم األخير ي ذلك المبيدات الزراعية الحيويةة بما فمتماثلة ومتتالي

 . بيد الزراعي على نطاق أشمل وأآبرلتطبيق استخدام الم
 :يتحمل طالب التسجيل أو إعادة التسجيل التكاليف التالية  •

مقابل الخدمات والتحاليل واالختبارات التي أقرتها السلطة المختصة في  -
 . مختبراتها 

 .  التحاليل واالختبارات التي تجرى خارج مختبرات السلطة المختصة قيمة -
  

   )12( مادة 

  إصدار شهادة التسجيل

بعد إخطارها بالموافقة من اللجنة، شهادة تسجيل المبيد ، تصدر السلطة المختصة
  .الزراعي

  

   )13( مادة 

  ملصق العبوة



  الزراعي والذي يسري لمدةتتولى السلطة المختصة اعتماد ملصق العبوة الخاص بالمبيد -
 على توصية من اللجنة ، ويجب أن يتضمن الملصق صالحية المبيد الزراعي بناء

يصعب محوه ويتناسب مع البيانات التالية مكتوبة باللغة العربية واإلنجليزية بخط واضح 
 :حجم العبوة

لمواد ذات النشاط  ا– المادة الفعالة ونسبتها – الترآيب –سم الشائع  اال– االسم التجاري  -
 اإلسعافات – األمان طات احتيا– طريقة االستخدام – المادة المالئة – المذيب –السطحي 

 فترة األمان قبل الحصاد طبقًا لما يحدده –) الترياق (  العقار المضاد للتسمم –األولية 
  توصيف المبيد تبعًا للمخاطر وفقًا لتقسيم منظمة الصحة–مختبر السلطة المختصة 

 الشرآة – طرق التخلص من العبوات الفارغة – بيانات عن مخاطر المبيد –العالمية 
 تاريخ انتهاء – تاريخ التصنيع – الشرآة المستوردة وعنوانها –المنتجة وعنوانها 

حتياطات  العالمات الخاصة باإل– سعة العبوة – رقم التسجيل المحلي –الصالحية 
 . ال المبيد الواجب اتخاذها عند تداول واستعم

في حالة وجود مبيد زراعي ذو ترآيز عالي سبق تسجيله وآانت شهادة تسجيله األصلية  -
، فيمكن السماح لتي سجلت واستعملت في بلد المنشأتحتوى على الترآيزات األقل وا

باستيراد ترآيزات أقل من هذا المبيد الزراعي ، ويجب إعداد بطاقة منفصلة لمعلومات 
ت المبيد الزراعي وأن تكون هذه المعلومات آافية ومرضية ويعطي لها السالمة لمحتويا

 . رقم تسجيل جديد 
، أو العبوة أو استعمال المبيد  التجاري  أو الملصق ، أو النشرةعندما ُيقترح تغيير االسم -

طالب التسجيل التي تمت الموافقة / الزراعي الذي تم إعطائه رقم تسجيل ، فإن الجهة 
 . تسجيل يجب أن تخطر اللجنة آتابة وفقًا لما تنص عليه هذه الالئحة على منحها ال

  

   )14( مادة 

  صالحية شهادة التسجيل

، ويجوز تجديد لمدة ثالث سنوات من تاريخ صدورهاتسري صالحية شهادة التسجيل 
للمبيد التسجيل على أن يقدم صاحب الشأن طلبًا إلعادة تقيـيم الكفاءة الحيوية والتحليل الكيميائي 

  .  ر األخيرة من مدة صالحية الشهادةالزراعي خالل الستة أشه

  

   )15( مادة 

  التنازل عن شهادة التسجيل

  . سجيل إال بموافقة السلطة المختصةال يجوز التنازل للغير عن شهادة الت

  

   )16( مادة 

  رفض طلب تسجيل مبيد زراعي

، يجب من هذه الالئحة) 9(مادة راعي لألسباب المذآورة بالإذا تم رفض تسجيل مبيد ز •
، وإذا آان سبب الرفض عدم صاحب الطلب آتابيًا بأسباب الرفضعلى اللجنة أن تبلغ 

مدة ، فيجب على مقدم الطلب أن يستوفيها خالل يفاء البيانات عن المبيد الزراعياست
 . زمنية تحددها اللجنة



ددة يسقط الطلب تلقائيًا إذا لم يستوف صاحب الطلب شروط التسجيل خالل الفترة المح •
 . )7(لشروط المنصوص عليها في المادة ويجب تقديم طلب جديد وبا

  

  

  

  

  

  

  

   )17( مادة 

  إلغاء أو تعديل التسجيل

  : يعتبر تسجيل المبيد الزراعي الغيًا في الحاالت التالية

ريخ إذا لم يتم تجديد شهادة التسجيل في بلد المنشأ خالل الستة األشهر األخيرة من تا •
 . انتهاء صالحيتها 

إذا ثبت أن تسجيل وتداول المبيد الزراعي قد تم إلغاؤه أو أن استعماله قد تم حظره من  •
قبل الجهة المختصة في بلد المنشأ بناء على توصيات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

البيئة ، وفي الصحة العالمية أو هيئة حماية البيئة األمريكية أو الوآالة األوروبية لحماية 
هذه الحالة يعطي للمبيد الزراعي المستورد فترة شهرين ليتم إعادة تصديره وفي حالة 
عدم القيام بإعادة التصدير يجب أن يتم التخلص من المبيدات الزراعية على نفقة 

 . المستورد ويتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ِقَبُله 
 .  خاطئة أو وثائق مزورة إذا آان التسجيل مبنى على معلومات •
إذا لم يلتزم الطرف المستورد بالملصق المعتمد من لجنة تسجيل المبيدات الزراعية أو أن  •

 . الملصق غير آامل أو تم إحداث تغيير في تاريخ انتهاء صالحية المنتج 
ُيلغى تسجيل المبيد الزراعي من قبل السلطة المختصة بناء على أسباب مبررة من لجنة  •

 . يدات الزراعية المب
 . إذا طلب صاحب التسجيل إلغاء تسجيل المبيد الزراعي  •
إذا اتضح للجنة أن استمرار التسجيل أصبح غير مرغوب فيه نتيجة لضرره وخطورته  •

 . على صحة اإلنسان أوالحيوان أو البيئة 
 . المبيد الزراعي أصبح غير فعال لألغراض التي سجل من أجلها  •
 . لتي على أساسها منح التسجيل أي مخالفة للشروط ا •
إذا رأت اللجنة بعد التسجيل أن هناك حقائق جديدة أو ظروف لم تكن واضحة من قبل  •

 . تستوجب إلغاء التسجيل 
ُيلغى تسجيل المبيد الزراعي بعد ثالثة سنوات ما لم يتقدم طالب التسجيل أو الوآيل بطلب  •

 شهادة التسجيل ، وتحدد السلطة تجديد التسجيل قبل الستة أشهر األخيرة لصالحية
 . المختصة اآللية الالزمة لمعالجة ما يترتب على هذا اإللغاء ومسئولية األطراف المعنية 



  

   )18( مادة 

  إعادة التسجيل

، يجب أن يقدم الطلب قبل انتهاء فترة اعيفي حالة طلب إعادة تسجيل المبيد الزر
  : ًا بالوثائق التاليةون طلبه مدعمالتسجيل السارية بستة أشهر ويك

شهادة تسجيل المبيد الزراعي سارية المفعول صادرة عن السلطات المعنية ببلد المنشأ  •
 . للمبيد الزراعي 

شهادة تسجيل سارية المفعول صادرة عن السلطات المعنية في البلد المصدر إذا آانت  •
 . صادرة هناك 

لتسجيل ألول مرة ويجب مطابقة ويتم النظر في هذا الطلب بذات اإلجراءات المقررة ل
الخواص الطبيعية والكيميائية وبصمة المبيد الزراعي الذي تم تسجيله بموجبها ويقتصر إجراء 
التجارب على إعادة تقيـيم الكفاءة الحيوية لموسمين زراعيين والتحليل الكيميائي واختبارات 

  . الخواص الطبيعية 

  

   )19( مادة 

  الرسوم ومقابل الخدمات

م السلطة المختصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بتحصيل مقابل تقو
  . الخدمات والرسوم المستحقة وفقًا للتشريعات الصادرة في هذا الشأن 

  

  الفصل الثالث

  تصنيع وتحضير المبيدات الزراعية

  

   )20( مادة 

  شروط تصنيع وتحضير المبيدات الزراعية

 أي نوع من المبيدات الزراعية إال إذا آان مسجًال بدولة ال يجوز تصنيع أو تجهيز •
 . الكويت ومرخص له بالتصنيع أو التجهيز من السلطة المختصة 

ال يجوز تصنيع أو تجهيز المبيدات الزراعية التي تم حظرها من قبل السلطة المختصة  •
صية بعدم أو التي تم حظر تصنيعها أو تداولها في بلد المنشأ أو تلك التي تمت التو

 . تصنيعها أو تجهيزها أو تداولها من قبل المنظمات أو الهيئات الدولية ذات العالقة 
 . تراعى التشريعات الخاصة بالتصنيع في دولة الكويت  •

  

   )21( مادة 



المختصة مرفقًا بالوثائق يقدم طلب تصنيع أو تجهيز المبيدات الزراعية إلى السلطة 
  : التالية

 تي، مجموعة المبيدات الزراعية الاالسم الشائع، االسم الكيميائي: ي م المبيد الزراعاس •
      .ينتمي إليها

، مبيد ودا، مبيد نيماتمبيد بكتيري، مبيد حشري، مبيد فطري: نوع المبيد الزراعي  •
 . إلخ  ....، مبيد عناآب أعشاب

 . آيميائية أو بيولوجية : طبيعة المبيد الزراعي  •
 . بتها اسم المادة الفعالة ونس •
 . إلخ ....، حبيبات سائل، مسحوق، مسحوق قابل للبلل، غاز: نوع تجهيز المبيد الزراعي  •
 . مضافةالمواد ال ،معلومات آاملة عن المواد الفعالة •
 . إلخ  ....، بالستيك ورق ألمونيوم، ورق مقوى: نوع مادة الوعاء  •
 . ، أو أجزاء منها آيلوجرام، لتر: جم ووزن العبوة ح •
 . ه الكيميائية والطبيعية آما هي موضحة من الشرآة المصنعة خصائص •
الُسمية لإلنسان والحيوان والنبات والتأثير على النحل واألسماك والديدان األرضية  •

 . والكائنات النافعة األخرى والتأثيرات الجانبية 
 . طرق تحليل المبيد الزراعي ومتبقياته في النبات والتربة والبيئة المحيطة  •
أثير المبيد الزراعي على البيئة واستخدامه للمحاصيل واآلفات ومعدل االستخدام ت •

والفترات الفاصلة بين المعامالت لكل محصول ومطابقة خلطة مع المبيدات الزراعية 
 . األخرى 

 . الُملصق اإلرشادي المقترح والذي سيتم تـثبيته على عبوة المبيد الزراعي  •
 . ة تسجيل المبيد الزراعي في بلد المنشأ نسخه سارية المفعول من شهاد •
شروط العينة القياسية للمبيد الزراعي آما تم تحديدها من قبل لجنة تسجيل المبيدات  •

 . الزراعية الختبارات مراقبة الجودة 
 . نسخه سارية المفعول من تسجيل المبيد الزراعي بدولة الكويت  •

  

   )22( مادة 

  ع وتجهيز المبيدات الزراعيةإصدار تراخيص إقامة مصانع لتصني

في حالة موافقة السلطة المختصة على منح ترخيص تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة  •
المبيدات الزراعية يصدر قرار من الوزير أو من يفوضه بمنح الترخيص ويتم إخطار 

 . صاحب الطلب آتابيًا بذلك 
زراعية المسجلة إال في مصنع ال يجوز تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات اآلفات ال •

مخصص لذلك ، ويقدم طلب الترخيص بالتصنيع أو التجهيز أو إعادة التعبئة إلى السلطة 
 . المختصة مستوفيًا آل موافقات الجهات ذات العالقة 

ات الشروط ، ويجوز تجديده بذ لمدة ثالث سنوات من تاريخ صدورهيسرى الترخيص •
، قدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بستة أشهر، على أن يواإلجراءات لذات المدة

 . ويلغي الترخيص بقرار من السلطة المختصة في حالة مخالفة شرط من شروطه 
على طالب الترخيص تقديم مخطط تفصيلي يبين موقع المصنع ومشتمالته والمواد  •

الزراعية المستعملة في إنشاء وتجهيز المبنى والمقرر من قبل لجنة تسجيل المبيدات 
ويكون معدًا بواسطة مكتب هندسي معتمد ويرفق هذا المخطط بعد اعتماده من الجهة 



المختصة بالترخيص ويعتبر جزًءًا مكمًال ويجب أن يكون المصنع مطابقًا للمخطط 
المعتمد بصفه دائمة وال يجوز إحداث أي تغيير إال بعد الحصول على موافقة السلطة 

 . من الالئحة ) 28(المختصة طبقًا للمادة 
يجب أن يكون الموقع المطلوب ترخيصه إلقامة مصنع إلنتاج المبيدات الزراعية  •

، وأن يقدم مخطط من هذه الالئحة )27(مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في المادة 
للموقع وما يضمه من مباني ، ويشترط أن تكون المباني مطابقة للمواصفات والشروط 

من الالئحة بالنسبة لمخزن المبيدات ) 45(واردة في المادة الخاصة بالمخازن وال
  :ية المقرر، وتضم األقسام التاليالزراع

 . مخزن لحفظ األدوات والماآينات المستخدمة في المكافحة  -
 . ورشة مستقلة لإلصالح غير متصلة بمكان خلط المبيدات الزراعية  -
زودة بأجهزة تبريد أو تهوية مناسبة غرفة أو بيت محمي لخلط المبيدات الزراعية م -

 . على أن تكون المعدات الكهربائية لخلط المبيدات الزراعية من النوع المغلق بإحكام 
 . غرفة الستبدال مالبس العمال واألجهزة الواقية وصندوق اإلسعافات األولية  -
 .دورات مياه وحمامات يتناسب عددها مع عدد العاملين بالموقع  -
  

   )23 (مادة 

  شروط مزاولة مهنة تصنيع أو تجهيز المبيدات الزراعية

إلنشاء مصنع إلنتاج أو تجهيز أو تعبئة المبيدات الزراعية يجب أن يكون مستوفيًا  •
 الهيئة –وزارة التجارة  –الهيئة العامة للصناعة : لشروط وموافقات الجهات التالية 

 وزارة –وزارة الدفاع  –ة الداخلية  وزار– اإلدارة العامة لإلطفاء –العامة للبيئة 
، خاصة في تصنيع المواد الكيميائيةوعلى أن تتوافر بالمباني االشتراطات ال، الصحة

 . وموافقة السلطة المختصة 
ال يجوز تداول أي نوع من أنواع المبيدات الزراعية المحلية الصنع سواء آان مصنعًا أو  •

ات المتخصصة نات منه بمعرفة المختبرمجهزًا أو معاد تعبئته إال بعد تحليل عي
 أحد المختبرات المرجعية ، وفى حالة تعذر ذلك يتم إرسالها إلىوالمعتمدة من الدولة

 . الدولية
ال يجوز للمرخص له بالتصنيع أو التجهيز أو اإلتجار بالمبيدات الزراعية أن يزاول  •

 إال )١ملحق رقم  (لدولةنشاطه بالنسبة للمبيدات الزراعية شديدة الخطورة والمسجلة با
بعد الحصول على إذن خاص بالتصنيع أو التجهيز أو اإلتجار فيها من السلطة المختصة 
ويسرى هذا اإلذن لمدة سريان الترخيص أو التجهيز أو اإلتجار وأن يتم تجديد اإلذن 

، وأن تتميز عبوات هذه ات المنصوص عليها في هذه الالئحةبذات الشروط واإلجراء
ات الزراعية ببطاقات استداللية خاصة مميزة بلون مختلف عن البطاقات المبيد

، ويجب أن يكون المدير الفني ي المبيدات الزراعية األقل خطورةاالستداللية لباق
 . المسئول عن المصنع أو المتجر متخصصًا علميًا في مجال المبيدات الزراعية 

بتصنيع أو تجهيز أو اإلتجار في ال يجوز للمصانع والمتاجر والمخازن المرخص لها  •
، تصنيع أو تجهيز أو اإلتجار في )النظام(المبيدات الزراعية طبقًا ألحكام هذا القانون 

مبيدات أخرى غير المبيدات الزراعية المسجلة والمرخص بها شريطة الحصول على 
 . الموافقة الكتابية من الجهات المعنية 

ز أو اإلتجار في المبيدات الزراعية أن ُيْمِسك على آل من ُيَرخص له بتصنيع أو تجهي •
 سجًال مرقمًا ومختومًا بختم السلطة المختصة لقيد حرآة المبيدات الزراعية المصنعة أو



، ويحتفظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر المجهزة والتي يتم اإلتجار فيها
  . قيد فيه ، ويجب تقديمه لمن لهم سلطة التفتيش عند الطلب

على آل ُمَصّنع لصناعة أو تجهيز المبيدات الزراعية أن يضع أرقام مسلسلة لكل آمية  •
، وُيْعِلم السلطة المختصة بإنتاجه الشهري الحيةمن منتجاته توضح تاريخ الُصنع والص

 .  آل آمية يتم تصنيعها أو تجهيزهابما في ذلك معلومات عن
صنيع أو تجهيز مبيدات زراعية بتعيين توقيع إقرار بتعهد الجهة الطالبة لترخيص ت •

آفاءات علمية متخصصة في مجال المبيدات الزراعية مثل الهندسة الكيميائية أو علوم 
 . ياء أو الزراعة تخصص مبيدات آفاتالكيم

  

   )24( مادة 

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي إنشاء مؤسسة أو شرآة لمكافحة اآلفات الزراعية  •
 . ة إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالمبيدات الزراعي

ال يجوز مزاولة مهنة فني مكافحة آفات إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة  •
 . المختصة 

 :يشترط لمنح ترخيص فني مكافحة آفات ما يلي  •
 .  سنة ميالدية 21أال يقل عمره عن  -
 .  أو جريمة مخله بالشرف أو األمانة أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية -
 .أن يكون الئقًا صحيًا  -
 :أن يكون حاصال على أحد المؤهالت التالية -

o اسب مع مؤهل عالي تخصص مبيدات آفات أو مؤهل عالي من
 . سنتين خبرة في مجال العمل

o سنوات في المكافحةخمسط مع خبرة مؤهل زراعي متوس  .  

  . يرية التي تقررها السلطة المختصةالتحر بنجاح االختباراتأن يجتاز     -

يقدم طلب الترخيص من الجهة التي سيعمل بها المرخص له إلى لجنة تسجيل المبيدات  •
 . الزراعية 

يكون ترخيص مزاولة مهنة فني مكافحة آفات زراعية بالمبيدات الزراعية صالحًا لمدة  •
ة العمل ، ويجب تقديم طلب سنتين وقابل للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة جه

 . التجديد قبل انتهاء الترخيص بشهرين على األقل 
  
  
 

   )25( مادة 

 : يشترط في من يرخص له بإنشاء مصنع للمبيدات  •
 :أن يكون شخصًا طبيعيًا يتميز بما يلي  - أ

  .  أن يكون آويتي الجنسية -      

  .  سنة ميالدية 21 أال يقل عمره عن -      



ئية أو أي جريمة ون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنا أن يك-      
  . األمانةمخلة بالشرف 

  . ة فيجب تقديم عقد التأسيس الموثق آان طالب الترخيص شرآإذا - ب

  

   )26( مادة 

على الُمصٌنع أن يقوم بعمليات اختبار ومراقبة الجودة لكل آمية يتم تصنيعها أو تجهيزها 
  : زود السلطة المختصة بنسخ منها ، ويجب أن تشمل من المبيد الزراعي وي

) الحجم/ الوزن أو الحجم/ الوزن أو الحجم/ الوزن(الفعالة ) المواد(ترآيز أونسبة المادة  •
من المادة الفعالة آما هو منصوص عليه من % 5±ويجب أن ال تزيد نسبة الخطأ عن 

 . قبل المنظمات الدولية 
 . و منصوص عليها من قبل المنظمات الدولية الصفات الفيزيوآيميائية آما ه •
لمدة )  درجة مئوية54( تعرضه لدرجات الحرارة العالية ثبات المبيد الزراعي عند •

 . أسبوعين ثم تقييم صالحيته
يته للخلط مع مبيدات زراعية أخرى، اختبار الصفات األخرى للمبيد الزراعي مثل قابل •

موصى به من قبل االختبارات األخرى آما هو ، واالنتشار في الماء وودرجة االستحالب
 . المنظمات الدولية

  

   )27( مادة 

  : تجهيز المبيدات الزراعية ما يلييشترط في جميع مصانع إنتاج أو

 . الحصول على الموافقات الضرورية إلقامة المصنع من السلطات المعنية بدولة الكويت  •
 . تبارات تأآيد الجودة توفير المختبرات الالزمة القادرة على إجراء اخ •
توفير وحدة بالمصنع قادرة على التخلص من المبيدات الزراعية أو تدويرها أو التعاقد  •

 . مع جهة متخصصة في مجال الرصد البيئي 
 . توفير اإلسعافات األولية  •
 . توفير حجرات خاصة الستحمام العمال وتغيير مالبسهم  •
 . القيام بفحص طبي دوري للعمال بالمصنع  •
 . التوافق مع أي تطور في شروط بناء المصنع  •
إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف لضمان التخفيف من آثار التلوث وذلك مراعاة  •

 . لإلشتراطات البيئية 
أن يكون المصنع بعيدًا عن المناطق السكنية بالقدر الكافي لتوفير متطلبات األمان آما  •

 –البلدية (خرى قبل الترخيص به وخاصة يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية األ
 . ) الهيئة العامة للبيئة– اإلدارة العامة لإلطفاء –وزارة التجارة والصناعة 

يجب أن تكون مباني المصنع مطابقة للمواصفات المقررة وأن تضم المنشآت واألقسام  •
     :     الالزمة لتغطية احتياجات آافة األنشطة الداخلية وذلك طبقًا لما يلي

يجب توفير مخازن للمواد األولية وأخرى للمنتجات المناسبة لحجم اإلنتاج  -
 توافرها في المخازن تكون مستوفية للشروط والمواصفات الواجب   وبحيث 

    .بصفة عامة



تصميمها توفير الصاالت الكافية لمراحل التصنيع المختلفة على أن يراعى في  -
لغبار المتصاعد من عمليات التصنيع لمنع  التخلص الصحي من األبخرة واأسلوب

 . توفير نظام خاص للتبريدتلوث الهواء داخليًا وخارجيًا مع
توفير استراحة للعاملين تضم غرفة الستبدال المالبس وعددًا من الحمامات  -

يتناسب مع عدد العاملين بالمصنع وعيادة لإلسعافات األولية مع مراعاة أن تكون 
 .  عن وحدات التصنيعاألقسام منفصلةهذه 

 . ختبرات للتحليل والرقابة والجودةتوفير م -

  

   )28( مادة 

  إجراء تعديل في مخزن أو متجر المبيدات الزراعية

يتعين على المرخص له إخطار السلطة المختصة آتابة بأي تعديل يرغب في إجرائه 
 وفي حالة الموافقة يتم ، يومًا من إجراء التعديل30بالمحل أو المخزن المرخص له وذلك قبل 

  .  بقيد المحالت والمخازن التجاريةالتأشير به في أصل الترخيص وفي السجل الخاص

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  شروط وطرق استخدام وتحليل المبيدات الزراعية

  والحد المسموح به من المتبقيات المرفقة بوثائق

   الزراعيةاتملف التسجيل للمبيد

  

   )29( مادة 

مزارع أو المكلف باستخدام المبيد الزراعي أن ينفذ التعليمات الواردة بملصق على ال •
عبوة المبيد الزراعي وخاصة فيما يتعلق بطريقة االستعمال والفترة اآلمنة والمحاصيل 

 . التي سيتم رشها واالحتياطات الواجب اتخاذها أثناء المعاملة أو الرش 
قه داخليًا أو خارجيًا قبل انتهاء فترة األمان المحصول الذي تـتم معاملته ال يجب تسوي •

 . المنصوص عليها في ملصق العبوة 



 قرارًا – بناء على توصية السلطة المختصة –يصدر الوزير المختص أو من يفوضه  •
بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات الزراعية المختلفة على المحاصيل طبقًا للجداول 

 . زراعة ، ومنظمة الصحة العالمية المعتمدة من منظمة األغذية وال
 قرارًا – بناء على توصية السلطة المختصة –يصدر الوزير المختص أو من يفوضه  •

بمنع بيع المنتجات النباتية والحيوانية التي تحتوى على متبقيات مبيدات زراعية أعلى من 
ح بها الحدود القصوى المسمو(المعدل المسموح به باألسواق أو المحالت التجارية 

 . )2 ملحق رقم /لمتبقيات المبيدات الزراعية المختلفة على المحاصيل
 . أية شروط أخرى تراها السلطة المختصة  •

  

   )30( مادة 

  تحليل المبيدات الزراعية

يتولى المختبر المختص القيام بتحليل عينة المبيد الزراعي وفقًا لطريقة تحليل المبيد  •
ونة بملف تسجيل المبيد الزراعي وإصدار شهادة التحليل الزراعي المعتمدة عالميًا والمد
 . وإرسالها إلى السلطة المختصة 

 . تقوم السلطة المختصة بإخطار صاحب الشأن بنتيجة التحليل  •
ُيجرى التحليل بغرض التسجيل أو إعادة التسجيل أو اإلفراج الجمرآي أو إعادة التعبئة  •

 . يع أو التجهيزربة أو التصنأو السماح بالتداول أو التج
  
  
 

، الشوائب وغيرها من التحاليل مراقبة الجودة، المتبقيات: تشمل تحاليل المبيد الزراعي •
التي ُتطلب في أي مرحلة من مراحل إجراءات تسجيل المبيد الزراعي أو استيراده أو 

، ويتم ذلك في مختبرات قبته أثناء التسويق أو االستعمالتصديره أو تصنيعه أو مرا
 يه في دولة الكويت أو خارجها وبالطرق المعتمدة دوليًا من المنظمات الدوليةمرجع

  . لمثل هذا النوع من التحاليل)  ومنظمة الصحة العالمية–منظمة األغذية والزراعة (

  

  الفصل الخامس

  شروط االستيراد والتصدير

  والتفتيش واإلفراج عن المبيدات الزراعية

  

   )31( مادة 

  بيد الزراعيرخصة استيراد الم

تقوم السلطة المختصة بعد تسلمها طلب رخصة استيراد مبيد زراعي أو تجديدها على 
  :النموذج المعد لذلك وعلى النحو المبين في مواد هذه الالئحة بالتالي 

  : أوًال



 . الموافقة على الطلب  •
 . مدة وبنفس الشروطويجدد لنفس ال) ثالث سنوات(ويكون سريان الترخيص لمدة  •

  : يًاثان

 :رفض الطلب وإخطار الطالب بمبررات الرفض ألحد األسباب التالية  •
 .بيد زراعي غير مسجل بدولة الكويتالطلب متعلق بم -
 . المعلومات المرفقة مع الطلب غير مستوفاه  -
المكان المخصص للبيع أو للتخزين غير مالئم لهذا الغرض وأن استعمال مثل  -

 . نسان أو الحيوان أو البيئة للخطرهذا المكان قد يعرض صحة اإل
 

وفي حالة رفض طلب الترخيص ألسباب عدم استيفاء المعلومات ، تقوم السلطة 
المختصة بإخطار صاحب الطلب آتابيًا موضحة له عدم استيفاء المعلومات ، ويمكن لصاحب 

 وفي حالة الطلب أن يستوفي هذه المعلومات خالل وقت يتم تحديده من ِقبل اللجنة المختصة ،
 . عدم استكمال المعلومات في الوقت المحدد يلغى الطلب ويتحتم على صاحبه تقديم طلب جديد

  

  

  

  

   )32( مادة 

  سحب الترخيص

  :خيص الممنوح إذا تبين لها التاليتقوم السلطة المختصة بسحب التر

 . أن هناك عوامل جديدة أو تغيرات غير متوقعة في الظروف المحيطة  •
 . لفة للشروط التي على أساسها ُمِنَح الترخيص أن هناك مخا •

  

   )33( مادة 

  استيراد وتصدير المبيدات الزراعية

ا آان مسجًال لدى السلطة المختصة اد أو تصدير أي مبيد زراعي إال إذال يسمح باستير •
 . لك منها مصدر حاصل على ترخيص بذوأن يكون المستورد أو ال

يجب أن يكون طالب االستيراد حاصل على ترخيص في حالة اإلستيراد لغرض اإلتجار  •
 ) . النظام(باإلتجار في المبيدات الزراعية طبقًا ألحكام هذا القانون 

يسمح للشرآات والهيئات والمؤسسات العامة المرخص لها والجامعات ومراآز البحث  •
العلمي ، باستيراد المبيدات الزراعية وذلك لغرض الدراسات والبحوث ، على أن 

 لتر لكل حالة أو ترآيز ولمرة 20 آيلو جرام أو 20تورد آميات محدودة ال تزيد عن تس
وال تعتبر نتائج الدراسات أو التجارب ملزمة للجنة تسجيل . واحدة لكل نوع سنويًا 

 . المبيدات الزراعية فيما يتعلق بتسجيل المبيد الزراعي 



 ما لم تكن هذه المبيدات الزراعية ال يجوز استيراد أي نوع من أنواع المبيدات الزراعية •
مطابقة لمواصفات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات 

 . الدولية األخرى 

  

   )34( مادة 

  : الزراعية على المعلومات التاليةيجب أن يحتوى نموذج طلب استيراد المبيدات

الكيميائية التي ينتمى إليها المبيد االسم التجاري ونسبة المادة الفعالة واسم المجموعة  •
 . الزراعي 

 . الفعالة ) المواد ( اسم ونسبة المادة  •
 ) . إلخ .....  محبب – سائل –مسحوق ( المبيد الزراعي ) هيئة ( تجهيز  •
 . مدة سريان تسجيل المبيد الزراعي بدولة الكويت  •
  .رقم التسجيل المسجل به المبيد الزراعي لدى السلطة المختصة  •
 . الغرض من االستعمال  •
 . الكمية بالحجم أو الوزن  •
 . نوع الوعاء وأحجام العبوات أو أوزانها  •
 . القيمة اإلجمالية للكمية المصدرة أو الموردة  •
 . نقطة الدخول أو الخروج بدولة الكويت  •

  

   )35( مادة 

  استيراد المبيدات الزراعية المقيدة االستعمال

 أن تتوفر لديه الخبرة )1( الزراعية المقيدة في الملحق رقم على طالب استيراد المبيدات
  . واإلمكانيات الستخدام هذه المبيدات الزراعية وتكون الكميات محدودة ولغرض محدد 

  

   )36( مادة 

  استيراد المواد المضافة للمبيد الزراعي

ز المبيدات ال يجوز استيراد المواد التي تضاف للمبيد الزراعي الالزمة لتصنيع أو تجهي
الزراعية إال إذا آانت داخلة في مكوناته المسجل بها وتتضمنها المستندات المرفقة مع طلب 

  . التسجيل وبعد موافقة السلطة المختصة وبالكميات التي تحددها 

  

   )37( مادة 

  مواصفات عبوة المبيد الزراعي وطريقة تثبيت الملصق

تينة محكمة الغلق من مادة غير زجاجية يجب أن تعبأ المبيدات الزراعية في عبوات م •
غير منفذة للضوء وألشعة الشمس ، تتحمل ظروف النقل والتخزين وال تسمح بالتسرب 

 . أو الرشح لمحتوياتها طبقًا للمواصفات القياسية 



يجب أن تكون العبوة مصنوعة من مادة ال تتفاعل مع محتوياتها تفاعًال يغير من طبيعتها  •
ن اختبار هذه العبوات من حيث صالحيتها آعبوات للمبيدات أو خواصها ، ويتعي

الزراعية التي ستعبأ فيها بمعرفة مختبرات معتمدة والعبوات التي تحتوى على مبيدات 
زراعية صلبة أو محببة أو على شكل أقراص أو مكعبات يجب أن تكون مزدوجة 

 . الجدران ومضادة لتسرب الرطوبة أو الكسر أو التمزق 
يت الملصق اإلرشادي بطريقة جيدة تمنع إزاحته أو تبديله أو تغييره ، ويجب أن يجب تثب •

يخضع الملصق لموافقة لجنة تسجيل المبيدات الزراعية ، وتكون الجهة المصدرة أو 
المستوردة مسئولة عن ملصق العبوة ، ويتم مصادرة المبيدات الزراعية المعروضة 

من ) 13( العبوة للشروط المدونة في المادة للبيع بالسوق في حالة عدم مطابقة ملصق
 . هذه الالئحة 

ال يجوز إجراء أي تبديل أو تعديل في ملصق عبوة المبيد الزراعي سواء آان بعد  •
 . االستيراد أو قبل التصدير بدون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة 

 

   )38( مادة 

  د الزراعيالمعلومات الواجب تدوينها في ملصق عبوة المبي

  ع أو المجهز محليًاًنَصالمستورد أو الُم

 . َنع أو المستورد أو المصدر اسم الَمْص •
العالمة التجارية ، اسم المجموعة الكيميائية التي ينتمي إليها المبيد الزراعي ، والترآيب  •

 . الكيميائي 
 . اسم المادة الفعالة ونسبتها ونوع المبيد الزراعي  •
 . زراعي بالجهة المختصة رقم تسجيل المبيد ال •
 ) . لتر / آيلو جرام ( الوزن الصافي للعبوة  •
 . تاريخ اإلنتاج والصالحية معبرًا عنها بالشهور والسنوات ومختومة من بلد المنشأ  •
اآلفات الزراعية والمحاصيل الزراعية التي ُتستخدم ألجلها وطريقة ومعدل اإلستعمال  •

  ) . فترة ما قبل الحصاد( وفترة األمان 
االحتياطات الواجب إتخاذها عند االستعمال واإلسعافات األولية الضرورية في حالة  •

 . التسمم ونوع العالج الذي يجب تناوله 
التأثير العكسي للمبيد الزراعي على النباتات األخرى والنحل واألسماك وعلى البيئة  •

 . المحيطة 
وأية معلومات أخرى ذات احتماالت أن يكون مخلوطًا مع مبيدات زراعية أخرى  •

 .العالقة
 . على عبوة المبيد الزراعي مع العالمة الدالة على التسمم " مواد سامة "تكتب عبارة  •
 . ظروف تخزين المبيد الزراعي  •
  . )أ (٣ باإلضافة إلى الملحق رقم أية معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية •

  

   )39( مادة 

  زراعيالحاالت التي يصادر فيها المبيد ال



تـتم مصادرة المبيد الزراعي بغرض إعادة تصديره أو التخلص منه على نفقة المستورد 
  :أو البائع في الحاالت التالية 

 . إذا ُأْدِخَل إلى الدولة وتم توزيعه بدون إذن إفراج من السلطة المختصة  •
 الواردة إذا ُعِثَر في أي مكان من الدولة على مبيد زراعي بملصق ال يطابق المتطلبات •

 . في مواد هذه الالئحة 
المبيدات الزراعية غير المسجلة والتي تضبط بالسوق أو بمنافذ الدخول إلى الدولة أو  •

 . تلك التي تضبط بصحبة المسافرين مهما آانت الكمية 
  
 

  

   )40( مادة 

  التفتيش عن المبيدات الزراعية

لذين يتم ترشيحهم من يصدر قرار من الوزير أو من يفوضه بمنح بعض الموظفين ا
المبيدات ) نظام ( السلطة المختصة سلطة دخول األماآن التي يخضع نشاطها ألحكام قانون 

  :بط الحاالت المخالفة ولهم ما يليوالئحة التنفيذية للتأآد من تنفيذ األحكام وض

القيام بالتفتيش الدوري على آل المؤسسات التي تستورد أو تصدر أو تصنع أو تعبئ أو  •
،  المبيدات الزراعية أو تعلن عنهاعيد تعبئة ، أو تضع الملصقات أو توزع أو تستخدمت

 . ولوائحه التنفيذية يتم التـقيد بها ) النظام ( وذلك للتأآد من أن مواد هذا القانون 
الرخص والسجالت أو أية وثائق أخرى / طلب إبراز وتصوير وفحص ونسخ الشهادات  •

 ) . نظام ال( في إطار هذا القانون 
أخذ عينات من أي مواد لها عالقة بهذه الالئحة آما تم وصفها وتقديم هذه العينات  •

 . للتحليل
التحفظ على أي معدات ، مبيدات زراعية ، سجالت ، وثائق أو أية أشياء أخرى يعتـقد  •

 . المفتش أنها تقدم دليل على المخالفة 
 . جباته داخل إطار هذه الالئحة طلب مساعدة الجمارك أو ضباط الشرطة في تنفيذ وا •
االطالع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبيدات الزراعية مهما آان  •

 . نوعها 
التنبيه على التجار والوآالء قبل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء الصالحية للمبيدات  •

ن األسواق خالل مدة الزراعية وإلزامهم بسحب المبيدات الزراعية المنتهية الصالحية م
ال تزيد عن شهر والتخلص منها على نفقـتهم الخاصة بالتنسيق مع السلطة المختصة 
وتحت إشرافها وحسب الخطوط التوجيهية لمنظمة األغذية والزراعة في هذا 

 .الخصوص واإلعالن عن عدم صالحيتها في وسائل اإلعالم المختلفة 
اعية في الدولة بإعادة تعبئة المبيد الراشح أو يلزم أي شخص يقوم بتداول المبيدات الزر •

المتسرب وتنظيف األماآن الملوثة ودفع التعويضات المالية التي يتم إقرارها حسب 
 . قانون دولة الكويت في حالة حدوث ضرر يعاقب عليه القانون 

يتولى المفتش أخذ عينات من شحنات المبيدات الزراعية المستوردة أو المصنعة أو  •
زة أو المعبأة أو المعاد تعبئتها محليًا وإجراء التحاليل الالزمة عليها في المختبرات المجه

المختصة والمعتمدة في دولة الكويت أو في مختبرات أخرى متخصصة ومعتمدة بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفي حالة تعذر ذلك يتم إرسالها إلى أحد 



متخصصة وذلك للتحقق من مطابقتها للمواصفات المختبرات المرجعية الدولية ال
والشروط الفنية المسجلة بها ، ويتم إرسال نتائج التحاليل إلى السلطة المختصة لتـتولى 
بموجبها اإلفراج من عدمه عن الشحنة المستوردة أو المصنعة أو المجهزة أو المعبأة أو 

 . المعاد تعبئتها محليًا 
المبيدات الزراعية للتحقق من استيفاء هذه المحالت يقوم بالتفتيش على محالت بيع  •

لشروط التراخيص ، ويحق له أخذ عينات من المبيدات الزراعية المتداولة دون مقابل 
للتحقق من صالحيتها ومطابقتها للمواصفات ) النظام ( على الوجه المبين بهذا القانون 

لة عدم ثبوت مطابقة المبيد وفي حا. الفنية المسجلة بها وذلك أيا آان مكان وجودها 
الزراعي للمواصفات الفنية المسجل بها ، يتم إخطار صاحب الشأن بصورة من شهادة 
التحليل ويستمر التحفظ على المبيدات الزراعية المخالفة للمواصفات مع اتخاذ 

 . لمثل هذه الحاالت ) النظام ( اإلجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون 
 عينات من المنتجات الزراعية المعدة للتسويق في أي وقت من أي  المفتش بأخذيقوم •

يدات الزراعية مزرعة أو سوق أو مرآز لتصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو إعادة تعبئة المب
أو تلك المستوردة من الخارج عند نقاط الدخول الحدودية بدولة الكويت وتحليلها 

 . حيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المسجلة بها بالمختبرات المعتمدة للتأآد من صال
يحق للمفتش الدخول إلى المزارع للتفتيش على المبيدات الزراعية الموجودة ومراقبة  •

طرق الرش أو المعاملة والتخزين وآيفية التخلص من عبوات المبيدات الزراعية 
زراعية المستخدمة آلها الفارغة والمبيدات الزراعية التالفة للتأآد من أن المبيدات ال

 . مسجلة بدولة الكويت 
  . عن أي مخالفة إلى السلطة المختصةيكون المفتش مسئوًال عن تقديم تقرير  •

  

   )41( مادة 

  : يجب على المرخص له باستيراد المبيدات الزراعية االلتزام باآلتي 

ذ الجمرآي إخطار السلطة المختصة قبل أسبوع من وصول المبيدات الزراعية إلى المنف •
 . الرسمي المحدد بالتصريح 

 . تقديم آافة الوثائق الخاصة بالمبيدات الزراعية المستوردة للسلطة المختصة  •
إرسال عينات من المبيدات الزراعية المستوردة تحت إشراف الموظف الفني المختص  •

من في المنفذ الجمرآي إلى السلطة المختصة قبل الشروع في إجراءات اإلفراج للتأآد 
 . مدى مطابقـتها للشروط والمواصفات الفنية خالل مدة ال تزيد عن سبعة أيام 

 يومًا وعلى نفقـته الخاصة ألي آمية من 30إعادة التصدير خالل مدة ال تزيد عن  •
 . المبيدات الزراعية إذا ثبت عدم مطابقـتها للمواصفات والشروط الفنية 

  

  

  

  

  



  

  

   )42( مادة 

  الزراعية المستوردةاإلفراج عن المبيدات 

تسري الموافقة الفنية لإلفراج عن المبيدات الزراعية المستوردة لمدة ثالثة أشهر ، وتلغى  •
تلقائيًا بعد انتهائها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بمد سريانها لمدة أخرى ال 

 . نية تتجاوز المدة المشار إليها على أن تصل الشحنة خالل فترة سريان الموافقة الف
تصدر السلطة المختصة موافقة اإلفراج النهائي عن الشحنات المستوردة بناء على  •

التحاليل التي ترد إليها من المختبرات المعتمدة من دولة الكويت والتحقق من مطابقتها 
للمواصفات الفنية المسجل بها المبيد الزراعي ، ويصدر اإلفراج النهائي بتوقيع رئيس 

 . دات الزراعية لجنة تسجيل المبي
يجوز منح إفراج مؤقت لشحنة المبيدات الزراعية المستوردة فقط التي تصل إلى دولة  •

الكويت على منافذ حدودية ال يوجد بها محاجر زراعية ، على أن يتم تخزينها على نفقة 
المستورد وتحت إشراف السلطة المختصة ، وال يتم التصرف فيها إال بعد حصولها 

 . ئي على إفراج نها
  

  الفصل السادس

  التداول واإلتجار في المبيدات الزراعية

  

   )43( المادة 

جار في المبيدات الزراعية ما  في مجال التداول واإلت–يشترط في الجهة الطالبة للترخيص 
   :يلي

أن يكون الشخص البائع مؤهًال ومتخصصًا وحاصًال على درجة البكالوريوس أو دبلوم  •
وم الزراعية أو ما يعادلها وأن يرفق نسخة من المؤهل الدال على أو معهد عالي في العل

 . ذلك مع طلب الترخيص إلى السلطة المختصة 
في حالة إذا آان الطلب مقدمًا من الجهات العامة والجامعات ومراآز البحوث والشرآات  •

الزراعية العامة أو البلديات ، فتـقدم الطلبات إلى السلطة المختصة مع بيان غرض 
 . االستعمال والكميات 

ال يجوز اإلتجار في المبيدات الزراعية إال في محل أو مكان مناسب لممارسة نشاطه أو  •
مخزن ُمعد لهذا الغرض مستوفيًا لشروط الترخيص حسب القوانين واللوائح الخاصة 

 . بإقامة المحالت التجارية بدولة الكويت 
 الزراعية مسئوًال مسئولية آاملة عن يكون الطرف المرخص له بمناولة وبيع المبيدات •

 . المبيدات الزراعية التي في حوزته 
يجب على البائع الذي يقوم بعملية البيع أن يزود المشتري بأية معلومات يراها ضرورية  •

 للتعامل مع المبيد إتباعهاإلرشاده إلى الطريقة الصحيحة واالحتياطات التي يجب 
 . الزراعي 



 تجار وُمَصنعي وُمَجهزي المبيدات الزراعية بحضور دورات ُتلزم السلطة المختصة •
تدريبية حول التعامل مع المبيدات الزراعية ، وتحدد السلطة المختصة مكان وزمان 

 . الدورة وبرنامجها التدريبي 
يسري الترخيص لمدة ثالث سنوات ويجوز تجديده بذات الشروط واإلجراءات ، على أن  •

 . ثة أشهر من نهاية الترخيص يقدم طلب التجديد قبل ثال
 ) .ب (٣يتم إتباع اإلجراءات المذآورة في الملحق رقم  •
 

   )44( مادة 

  إجراءات السالمة للعاملين في تداول المبيدات الزراعية

ال يجوز تشغيل أي عامل ما لم تثبت لياقـته الصحية لهذا العمل وعلى صاحب المنشأة  •
راء فحص دوري عليهم مرة آل ستة أشهر تحويل العاملين إلى الصحة العامة إلج

 . وعليه االحتفاظ بنتائج الفحص في ملف خاص 
 . توفير وسائل اإلسعافات األولية الكافية إلسعافات العاملين بالمصنع  •
 . نقل أي حالة إصابة أو تسمم فورًا إلى المستشفيات المتخصصة  •
 الجهات المختصة بالهيئة الكشف الدوري على نسبة تلوث الهواء داخل المنشأة بواسطة •

 . العامة للبيئة 

  

  الفصل السابع

  الشروط الواجب توافرها في أماآن تخزين وبيع المبيدات الزراعية

  

   )45( مادة 

  الشروط الواجب توافرها في مخزن المبيدات الزراعية

 . أن يكون المخزن مرخص لتخزين المبيدات الزراعية  •
 دخول األشخاص إال من األبواب المخصصة أن يكون المخزن أو المتجر مؤمن ضد •

 . لذلك 
ُتَثبت عالمة تحذير تدل على أن هذا المكان يحتوي على مواد خطرة وسامة على الباب  •

 . الخارجي أو بوابة المخزن 
 . يجب أن تكون فتحات تصريف المياه محمية من تسرب المبيدات الزراعية إليها  •
 . رب المبيدات الزراعية حماية مصادر وشبكات مياه الشرب من تس •
 . القدرة على احتواء أي تسرب لمرآزات المبيد الزراعي ضمن حدود مكان التخزين  •
في حالة وجود عبوات أو حاويات مبيد زراعي مفتوحة أو ممزقة يتم إغالقها أو إعادة  •

 . تعبئتها بطريقة تمنع نفاذ الروائح أو األبخرة المتصاعدة 
 . ال تمتص المبيدات الزراعية المنسكبة أو المتسربة ترصف أرضية المخزن بمادة  •
اسطوانات الحريق ومصادر وخراطيم المياه (يجب أن تكون إجراءات األمن والسالمة  •

وأرقام هواتف أجهزة الطوارئ بالمستشفيات واإلدارة العامة لإلطفاء ) وأبواب الطوارئ
 . متوفرة ومن السهل الوصول إليها واستخدامها 



 .  بقواعد األمن الصناعي لتزاماالضرورة  •
أن يكون لألشخاص المسئولين عن تخزين المبيدات الزراعية خبرة بطرق تنظيف أي  •

انسكاب أو تسرب للمياه بالمخازن وآذلك طرق التعامل مع الحرائق أو تصاعد األبخرة 
 . التي قد تحدث بالمخزن 

 . و المتجر يجب توفير المالبس واألقنعة الواقية للعاملين بالمخزن أ •
يجب أن ُتخزن المبيدات الزراعية وتحفظ في أوعيتها أو عبواتها األصلية بدون فتح ،  •

 . وال يجوز آذلك لبائع المبيدات الزراعية تجزئة العبوة أو إعادة تعبئتها 
 . االحتفاظ بشهادة تحليل آل مبيد في المحل أو المستودع  •
زراعية المسجلة من السلطة المختصة توضع صورة من تصريح اإلتجار في المبيدات ال •

 . بمكان ظاهر بالمحل أو المستودع 
 . عمل دراسة مردود بيئي للمخزن والحصول على موافقة من اإلدارة العامة لإلطفاء  •
 . أن يكون المستودع في مبنى مستقل مكون من طابق واحد فوق مستوى سطح األرض  •
بحيث تتراوح درجة الحرارة فيه ما ) تكييفأجهزة (أن تـتوفر به وسائل التبريد الداخلي  •

، ويجب أن يكون نظام % ٥٠ درجة مئوية ونسبة رطوبة ال تزيد عن 25 – 17بين 
التبريد مستقًال تمامًا وغير متصل بأي مكان آخر وأن يكون من النوع المفتوح الذي 

 . من الهواء  % ٥٠ - ٣٠يسمح بسحب من 
 لتجديد الهواء باستمرار باستخدام مراوح شفط ذات يجب توفير التهوية الطبيعية الكافية •

 . سعة مناسبة وذلك في حالة عدم تشغيل نظام التبريد 
ُيمنع استخدام أجهزة التدفئة والمواقد و وسائل اإلنارة الكهربائية التي تشع حرارة قوية أو  •

 . أي مصدر آخر للحرارة داخل المستودع والتي قد تكون سببًا الشتعال الحرائق 
يجب وضع المواد المخزونة على قواعد أو أرفف من مواد غير قابلة لإلشتعال أو  •

 . التسرب 
 سم من مستوى سطح األرض ، وال يزيد ارتفاعها 30يجب أال يقل ارتفاع الرف عن  •

 سم على 75عن ثلثي ارتفاع الحوائط ، وأن يبعد الرف العلوي عن السقف بمسافة 
 سم على األقل لتسهيل 75وأخرى بعرض ) صف ( مع ترك ممر بين آل رصه ، األقل

 . الحرآة وأعمال النظافة 
 . يجب أن يكون التخزين متمشيًا مع اتجاه اإلضاءة وليس مانعًا لها  •
في حالة استخدام المواد البترولية في عمليات الخلط يجب تخزينها في خزانات مناسبة  •

 . كويتية واإلدارة العامة لإلطفاء طبقًا الشتراطات ومواصفات شرآة البترول الوطنية ال
يجب تجهيز الموقع بوسيلة للتخلص من النفايات الصناعية السائلة والصلبة إذا دعت  •

الحاجة لذلك ، آما يجب معاملة المخلفات ذات الطبيعة الخاصة طبقًا للمتبع دوليًا وبما 
 . ة يتفق مع اشتراطات البلدية ووزارة األشغال العامة وهيئة حماية البيئ

يجب أن تكون آافة التمديدات الكهربائية في المنشأة مطابقة لمواصفات وزارة الكهرباء  •
والماء ومقاومة لللهب واإلنفجار وداخل أنابيب معزولة ، ويراعى اإللتزام بتطبيق 

 . الئحة اإلدارة العامة لإلطفاء 
 . يحظر استخدام أي جزء من المنشأة آسكن خاص  •
لزراعية في مكان منفصل  بحيث ال تكون مختلطة مع أغذية أو يجب تخزين المبيدات ا •

مشروبات أو أدوية لالستهالك اآلدمي أوالحيواني ، وال يجب تخزينها أيضًا مع أية مواد 
 . يحتمل تلوثها مثل البذور واألسمدة أو األقمشة والملبوسات 

 . ة والرطوبة يجب تخزين المبيدات الزراعية بعيدًا عن ضوء وحرارة الشمس المباشر •



عند تخزين المبيدات الزراعية الجافة على األرفف يجب وضعها أعلى المبيدات  •
 . ويجب وضع مبيدات الحشائش على أآثر األرفف انخفاضًا . الزراعية السائلة 

 . يجب فحص األوعية الحاوية للمبيدات الزراعية بانتظام للتأآد من عدم وجود تسرب  •
يجب توفير مواد تنظيف للتعامل مع احتمال انسكاب المبيدات الزراعية ، ومن أمثلة ذلك  •

نشارة الخشب ، دلو ، مكنسة يدوية ، جاروف ، براميل لجمع المخلفات ومالبس العمل 
 . ، قفازات ، أحذية برقبة طويلة وغطاء للوجه 

  . رمل – جردل –طفاية حريق : يجب تأمين أدوات إطفاء الحريق  •
 . ماء و صابون وفوط : يجب توفير متطلبات الغسيل  •
 . ال يجب التدخين أو األآل أو الشرب في منطقة وجود المبيدات الزراعية  •
 . ال يجب السماح ألشخاص غير مرخص لهم بالدخول إلى مخازن المبيدات الزراعية  •
أن سم ويجب 60 يجب أن تكون األرضيات والحوائط أعلى من سطح األرض بحوالي  •

 .يكون المستودع جافًا وجيد التهوية
 .  من المساحة الكلية له150 : 1يجب أن تكون التهوية الطبيعية بالمستودع بمعدل  •
يجب أن يكون المستودع في موقع يسمح بسهولة وصول وسائل المواصالت والطوارئ  •

 . واإلنقاذ 
 سم ويجب أن 25 – 15يجب أن تكون أرضية المستودع أعلى مما يحيط  بها بحوالي  •

 . يكون ميلها نحو المدخل 
يجب أن تكون المستودعات بعيدة عن المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات  •

واألسواق ومصانع ومتاجر األغذية واألعالف ومصادر المياه والمياه الجارية لألماآن 
 . المعروف عنها ارتفاع مستوى الماء األرضي أو قابلية التعرض للسيول 

اطة المستودع من جميع الجهات بسور ، وإنشاء مزراب تصريف لمياه غسيل يجب إح •
المبيدات الزراعية المنسكبة إلى موضع آمن حيث تـتم معالجة هذه المياه وليس له 

 . اتصال بالمصارف العامة 
يفضل أن يكون دخول سيارات الطوارئ من جانبي المخزن فإن تعذر ذلك فال أقل من  •

 . الجانب األطول واألوسع أن يكون المدخل من 
 حديد –خرسانه (يجب بناء الحوائط واألسقف واألرفف من مادة غير قابلة لالحتراق  •

وأن ال يكون السقف من مادة خفيفة الوزن ، يسهل انهيارها في حالة وقوع ) صلب
 . الحريق 

ميك يجب أن تكون الحوائط واألرضيات من مادة عديمة النفاذية مثل الخرسانة أو السرا •
 . وأن تكون ناعمة دون تشققات للسماح بسهولة التنظيف 

يجب أن تكون اإلضاءة الطبيعية أو الصناعية آافية لقراءة آل بيانات بطاقة المبيد  •
 . الزراعي 

  

   )46( مادة 

  الشروط الواجب توافرها في متجر المبيدات الزراعية

 توافرها في مخزن المبيدات يجب أن تتوفر في متجر المبيدات الزراعية الشروط الواجب
  :الزراعية باإلضافة إلى الشروط اآلتية 

 . أن يكون المتجر مرخص آمحل لبيع المبيدات الزراعية  •



أن يكون الشخص البائع للمبيدات الزراعية بالمحل لديه رخصة بيع مبيدات زراعية  •
 . سارية المفعول 

ن المخصص لبيع المستلزمات تخصيص قسم مستقل لبيع المبيدات الزراعية بداخل المكا •
الزراعية ، ويجب أن يتوفر في هذا القسم جميع الشروط الموضوعة من قبل السلطة 

 . المختصة والمنصوص عليها في هذه الالئحة 
عدم تداول أو بيع المواد الغذائية أو أي مواد لالستهالك اآلدمي أو الحيواني في متجر  •

 . بيع المبيدات الزراعية 
جل منفصل تدون فيه حرآة المبيدات الزراعية بالمحل أو المخزن وآذلك االحتفاظ بس •

 . أسعار البيع وعناوين المشترين 
 . أن يكون المكان محمي من األمطار والرياح ومن تسرب الرطوبة والمياه  •
 . توفير إمكانيات اإلسعافات األولية  •
 . توفير اإلضاءة الجيدة وأجهزة التكييف الهوائي  •
 . ل واجهة المحل عن ثالثة أمتار يجب أال تق •
 .  متر مربع 4 × 3يجب أال تقل مساحة المحل عن  •
 . يجب أن يكون السقف من الخرسانة المسلحة واألرضية من السراميك  •
 . يجب أن تكون األبواب مصنوعة من الحديد واأللواح الحديدية  •
عدد آاف من  سم أو يتم ترآيب 40 × 30يجب أال تقل مساحة آل فتحة تهوية عن  •

 . وحدات التهوية 
بالنسبة (  متر على األقل 100يجب أن تكون المسافة ألقرب محل مبيدات زراعية  •

 ) . للمحال الجديدة 
يجب أن تكون المسافة بين المحل المطلوب الترخيص ببيع المبيدات الزراعية فيه وأي  •

 ) . ل الجديدة بالنسبة للمحا(  مترًا على األقل ٢٥محل لبيع المواد الغذائية 

  

  

   )47( مادة 

  نقل المبيدات الزراعية

يجب أن تنقل المبيدات الزراعية داخل دولة الكويت في وسائل نقل مطابقة للمواصفات 
واالشتراطات الفنية والبيئية مع وجود المستندات الدالة على الشراء والجهة المنقولة إليها 

لصادرة من المختبرات المعنية ، ويجوز إجراء المبيدات الزراعية وصور من شهادات التحليل ا
التفتيش عليها وأخذ العينات على الوجه المنصوص عليه في هذه الالئحة والتحفظ عليها في حالة 

  . )ج (٣ملحق رقم ثبوت مخالفتها للمواصفات واالشتراطات الفنية والبيئية 

  

   )48( مادة 

  استخدام المبيدات الزراعية

ات واالشتراطات التالية أثناء استخدام المبيدات الزراعية وذلك يجب التقيد باإلجراء
  : لحماية اإلنسان أو الحيوان أو البيئة ، وهي 



ال يجوز استخدام أي مبيد زراعي في أعمال المكافحة إال بعد موافقة السلطة المختصة  •
 . على استخدامه آما يجب الحصول على موافقتها على األجهزة المستخدمة في ذلك 

يحظر استخدام المبيدات الزراعية عالية الُسمية وآذلك المبيدات الزراعية ذات التأثير  •
التراآمي في جسم اإلنسان والحيوان والبيئة في رش النباتات ومخازن الحبوب 

 . والمنتجات الزراعية 
ال يجوز تداول المحاصيل الزراعية المعالجة بالمبيدات الزراعية إال بعد انتهاء فترة  •

 . نتظار الكافية لزوال تاثير المبيد الزراعي والتي تحدد بفترة األمان لكل محصول اال
 . ال يجوز اسخدام المبيد الزراعي في مكافحة الحشرات الطبية بالمنازل  •
في حالة استخدام الغازات السامة في تبخير مخازن الحبوب أو غيرها لمكافحة آفات  •

            :المخازن فيجب إتباع اإلجراءات اآلتية 
   

 . إشراف فني متخصص ومرخص له بذلكتتم عملية التبخير تحت -
يقتصر استخدام الغازات التي ال تؤثر على الحبوب المخزونة أو غيرها والتي  -

 . حدد بمعرفة السلطة المختصة ت
 ساعة من إجراء هذه العملية طبقًا 24يجب إخطار اإلدارة العامة لإلطفاء قبل  -

    . من الئحة اإلطفاء ) 4 ، 3(للبند رقم 
      
يجب مراعاة غلق المبنى بإحكام خاصة فتحات أجهزة التكييف وفتحات الصرف  -

  .ي آمية من الغازات إلى الخارجالصحي بحيث ال يسمح بتسريب أ
وبعد انتهاء عملية التبخير يجب القيام بتهوية المبنى طبقًا للتعليمات التي تضعها  -

 . ًا لنوع الغاز المستخدم ة تبعالهيئة العامة للبيئ
ال يسمح بتداول الحبوب التي تم تبخيرها إال بعد انتهاء فترة األمان الالزمة  -

.  المستوى اآلمن لبقايا الغاز طبقًا لما تحدده السلطة المختصة للوصول إلى
           

ن ال يجوز مزاولة أعمال مكافحة اآلفات الزراعية بالمبيدات الزراعية إال بواسطة فنيي •
 . مرخص لهم بذلك من السلطة المختصة 

  

  الفصل الثامن

  التخلص من المبيدات الزراعية واإلعالن عنها وتبادل المعلومات

  

   )49( مادة 

  التخلص من المبيدات الزراعية

ال يجوز ألي شخص أن يتخلص من المبيدات الزراعية أو عبواتها المعطوبة أو العبوات  •
 . صحة اإلنسان أو الحيوان أو البيئة الفارغة بطريقة يمكن أن تؤذي 

تقوم السلطة المختصة بتحديد السياسات المناسبة والمتطلبات والتعليمات الخاصة  •
بالتخلص من المبيدات الزراعية المنتهية الصالحية والتالفة والعبوات الفارغة ، وأن 

وضعتها تتفق هذه السياسات من حيث المبدأ مع الخطوط التوجيهية ذات الصلة التي 



منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية أو غير 
 . ذلك من الخطوط التوجيهية الدولية حيثما تنطبق 

تنظيم حمالت إرشادية موجهة إلى المزارعين وجميع المتعاملين مع المبيدات الزراعية  •
ة أو الجمعيات الغير حكومية عن طريق اإلرشاد الزراعي أو الجمعيات الزراعي

بالتنسيق مع السلطة المختصة حول الطرق المناسبة والسليمة واآلمنة للتخلص من 
المبيدات الزراعية التالفة والمهجورة والمنتهية الصالحية والعبوات الفارغة سواء على 
مستوى المزرعة أو على مستوى محالت بيع المبيدات الزراعية أو تخزينها أو أثناء 

 . النقل والمناولة 
يجب أن تتضمن بيانات ملصق عبوة المبيد الزراعي تحذيرات باللغتين العربية  •

واإلنجليزية بعدم إعادة استخدام العبوة ، وآذلك تعليمات بشأن طرق التخلص اآلمن من 
 . العبوات الفارغة أو تطهير العبوات المستخدمة 

الهيئة (ية بالتعاون مع أطراف أخرى تشجيع مصانع تصنيع أو تجهيز المبيدات الزراع •
على التخلص من المبيدات الزراعية التالفة أو الفائضة والغير مستخدمة ) العامة للبيئة

والغير صالحة لإلستخدام أو المنتهية الصالحية أو عبواتها الفارغة بطريقة سليمة بيئيًا 
 . )ج (٣ملحق رقم 

  
 

  

   )50( مادة 

  يةاإلعالن عن المبيدات الزراع

 . ال يجوز ألي شخص أن يعلن عن مبيد زراعي غير مسجل  •
اليسمح باإلعالن عن المبيدات الزراعية في وسائل اإلعالم المختلفة إال بالتنسيق مع  •

السلطة المختصة وحصوله على تصريح بذلك لضمان عدم تعارضه مع التوجيهات 
 . واالحتياطات الواردة في بطاقة البيانات الملصقة على العبوة 

 . اليسمح ألي شخص أن يعلن عن أي مبيد زراعي بطريقة مضللة  •
 . ال يسمح باإلعالن عن مبيد زراعي بطريقة تتعارض مع شروط تسجيله  •
يجب أن يكون جميع المتعاملين في ترويج المبيدات الزراعية مدربين بقدر آاف ولديهم  •

 وصحيحة عن المنتجات المعرفة الفنية الكاملة من أجل تقديم معلومات آاملة ودقيقة
 . المعروضة للبيع 

  

   )51( مادة 

  تبادل المعلومات

  : تقوم السلطة المختصة بالتالي 

نشر قائمة بالمبيدات الزراعية المسجلة والمعاد تسجيلها وآذلك المبيدات الزراعية  •
المحظورة والمقيدة االستعمال وذلك بصفة دورية في نشرات تعد لهذا الغرض وتضعها 

 .قابل في متناول من يطلبها بدون م



إصدار مطويات أو نشرات توضح فيها شروط تسجيل المبيدات الزراعية وشروط طلب  •
التراخيص الخاصة بتصدير أو استيراد أو تصنيع أو تجهيز أو اإلتجار بالمبيدات 
الزراعية أو استخدامها ، وتوضح آذلك الشروط الواجب توافرها في من ينوي ممارسة 

 األنشطة المتعلقة بالمبيدات الزراعية والمشار إليها أعاله ، وجعل هذه أي نشاط من
 . المطبوعات في متناول من يطلبها وبدون مقابل 

إعداد النماذج الخاصة بطلبات تسجيل المبيدات الزراعية ، إصدار التراخيص الخاصة  •
 . ذه الالئحة بممارسة جميع األنشطة المتعلقة بالمبيدات الزراعية والمشار إليها في ه

إصدار مطويات أو نشرات توضح فيها شروط إنشاء مخازن ومتاجر ومصانع تصنيع  •
المبيدات الزراعية أو تجهيزها وآذلك طرق التخزين الجيدة للمبيدات الزراعية ، 
وشروط إنشاء متاجر بيع المبيدات الزراعية ، وآذلك الشروط الواجب توفرها في 

 . لمتعلقة بالمبيدات الزراعية طالب ترخيص مزاولة األعمال ا
إنشاء قاعدة بيانات تضم معلومات عن المبيدات الزراعية المسجلة والمعاد تسجيلها وتلك  •

التي ُرِفض تسجيلها والمبيدات الزراعية المقيدة االستعمال وعن آمية المبيدات 
يها أو الزراعية المصدرة والمستوردة والمصنعة والمجهزة والدول التي تم التصدير إل

االستيراد منها مع ذآر األنواع والغرض من االستعمال وغيرها من المعلومات التي 
 . ترى السلطات المختصة االحتفاظ بها 

  

  الفصل التاسع

  أحكام عامة

  

   )52( مادة 

 بالموافقة على قانون 2009 لسنة 21يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 
  :  آل من يرتكب ما يلي المبيدات الزراعية) نظام(

استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد قبل الحصول على ترخيص  بذلك من السلطة  -١
 . المختصة 

استيراد مبيدات محظور تداولها أو تصنيعها أو استخدام المبيدات المرخص بها على نحو  -٢
منتجات مخالف للشروط واإلجراءات المقررة لذلك أو لنسب المتبقيات المسموح بها في ال

 . الزراعية 
نشر إعالنات عن المبيدات المسجلة وشروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن  -٣

استعمالها غير مطابقة للقرارات الصادرة بتنظيم اإلعالن عنها أو آيفية تداولها أو ما 
توصى به السلطات الستعمالها أو إخفاء شئ من ذلك عن الجمهور أو اإلعالن عن 

 . رخص بها مبيدات لم ي
مخالفة الشروط التي قررتها السلطات المختصة إلتالف المبيدات التي تقرر التخلص  -٤

 . منها 
 . طمس البيانات المثبتة على العبوات المحتوية على المبيدات  -٥
فتح العبوات المحتوية على المبيدات أو إعادة تعبئتها دون موافقة مسبقة من السلطات  -٦

 . المختصة 
 انتهت صالحيتها أو عرضها للتعامل أو إدخال مواد تالفة أو مغشوشة استيراد مبيدات -٧

 . فيها 



منع المختصين من أخذ عينات من المبيدات للفحص وإجراء أبحاث عليها للتأآد من  -٨
 . مطابقتها للقانون والقرارات المنظمة الستيرادها أو تصنيعها أو تداولها 

 .الواقعة وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف في  -٩

  

  

   )53( مادة 

لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أن يصدر قرارًا بغلق 
المنشأة مؤقتًا لمدة ال تتجاوز ستة أشهر أو حتى ُتصدر السلطة المختصة بالتحقيق في الواقعة أو 

من القانون ) الثانية(حكام المادة المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى قرارًا بإعادة تشغيلها وفقًا أل
   . 2009لسنة ) 21(رقم

  

   )54( مادة 

 لسنة 21تحكم المحكمة في جميع الحاالت المذآورة في المادة الثانية من القانون رقم 
من هذه الالئحة بمصادرة المواد المضبوطة واألدوات ) 52( والمنصوص عليها في المادة 2009

في ارتكاب الجريمة آما يجوز لها أن تحكم بغلق المنشأة أو المحل ووسائل النقل التي استخدمت 
  . الذي وقع فيه الفعل لمدة ال تقل عن ستة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المنشأة أو المحل نهائيًا 

  

   )55( مادة 

في حالة طلب إلغاء تسجيل أو تعديل المبيد الزراعي من قبل اللجنة المختصة ، يجب قبل 
 يومًا لتقديم مبرر 60لغاء أن تمنح اللجنة المختصة الطرف الذي تم منحه التسجيل مدة سريان اإل

مكتوب للجنة المختصة عن أسباب طلب إلغاء التسجيل أو تعديله ، وتقوم اللجنة المختصة بإبالغ 
  يومًا من تقديم المبرر ، ويتم خالل هذه الفترة تعليق تسجيل120المعني بقرارها النهائي خالل 

  . المبيد الزراعي 

  

  التظلمات

  

   )56( مادة 

يحق للمتضرر من قرار المفتش أو الموظف المكلف بالمراقبة والتفتيش على المبيدات  •
 . الزراعية التظلم إلى السلطة المختصة حسب ما تنص عليه هذه الالئحة 

 15جاوز يمكن لصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل للمبيد الزراعي خالل مدة ال تت •
 . يومًا من تاريخ إبالغه بها وإال اعتبرت نتيجة التحليل نهائية 

 يومًا لتقديم مبررات 60تمنح السلطة المختصة لصاحب الرخصة التي تم سحبها مدة  •
آتابية يدافع فيها عن سحب ترخيصه ، ويتم إبالغ صاحب الرخصة بالقرار النهائي 



اريخ التقديم ويتم خالل هذه الفترة تعليق  يومًا من ت120للسلطة المختصة خالل فترة 
 . إجراءات الترخيص 

 يومًا من تاريخ 60لمقدم الطلب الحق في التظلم من القرار الصادر في الطلب خالل  •
 .  يومًا على تقديم التظلم دون الرد عليه بمثابة رفض التظلم60إخطاره ، ويعتبر انقضاء 

 

   )57( مادة 

المبيدات في دول مجلس ) نظام(تي تصدر تنفيذًا ألحكام قانون ليقدم التظلم من القرارت ا
التعاون لدول الخليج العربية المعمول به بدولة الكويت ولوائحة وقراراته التنفيذية لرئيس مجلس 

، ويقيد  أو يرسل بكتاب مسجل بعلم الوصولإدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
  .  فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمة في سجل ُيعد لذلك يبين

  

   )58( مادة 

  :يجب أن يشتمل التظلم على البيانات التالية 

 . اسم المتظلم وصفته وعنوانه  •
 . تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ علمه أو إعالنه به  •
موضوع القرار المتظلم منه واألسباب التي بني عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات  •

 . التي يرى المتظلم تقديمها 

  

   )59( مادة 

، دراستة والبت فيه بقبوله أو رفضهيحال التظلم إلى لجنة تسجيل المبيدات الزراعية ل
  .  الوصول بالقرار الصادر في تظلمهويبلغ المتظلم بكتاب مسجل بعلم

  

   )60( مادة 

زمًا وضروريًا للوزير المختص أو من يفوضه تعديل أحكام هذه الالئحة بما يراه ال
، وعلى ها المنظمات الدولية ذات العالقةللمصلحة العامة ووفقًا للمعايير واالشتراطات التي تحدد

  .أن تخطر األمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليج العربية بأي تعديل يطرأ عليها

  

  

  

  

  

  



  )١(ملحق 

  قائمة بالمبيدات المحظورة والممنوع تداولها والمقيدة

   وملحقاته١٩٩٥/ ٩٥لى قرار وزارة الصحة رقم بناءا ع

  :مبيدات اآلفات الخطرة الممنوع تداولها: أوال

  :مبيدات الحشرات -١

  م
  )الشائع (االسم الدارج

Common Name 

  االسم التجاري

Manufacturer 

Commercial 
Name  

  مجموعة المبيدات

Group  

الجهات التي 
  منعت التداول

Countries 
prevented

   المنعأسباب

Causes of 
Prevention 

١  Aldrin  ،Aglutox ،
Agrodin Aldrex 

  آلورونية عضوية

Organo 
chloride 

المجموعة 
 ٢٩+ األوروبية 

  دولة أخرى

لها تأثير تراآمي 
واحتمال حدوث 

  سرطانات

٢  BHC  
,Bencide  

Hexachlor ،
Benzex  

  آلورونية عضوية

.OC 
 -هولندا
  الصين-المكسيك

آمي لها تأثير ترا
واحتمال حدوث 

  سرطانات

٣  Camphechlor  Toxaphen, 
Alltox, Anatox 

  آلورونية عضوية

.OC  

المجموعة 
 ٢٠+ األوروبية 

  دولة أخرى

 –شديد الخطورة 
  ضار بالصحة

٤  Carbofuran Furdan, Yaltox, 
Curaterr  

  Cآرباميت 

Carbamates  
 –شديد الخطورة   الصين

  عالي السمية

٥  Carbofenothin 
Nephocarp, 

Lethox, 
Dagdip  

 فسفورية عضوية

O.P 

Organo 
phosphate  

 - ألمانيا-الصين
  الهند

 –شديد الخطورة 
  عالي السمية

٦  Chlordane Chlordox 
 آلورونية عضوية

O.C 
 - الصين-هولندا

   آينيا-المكسيك

تأثير تراآمي 
واحتمال سرطاني 

  لإلنسان

  

٧  DDT Diditan, 
Dicophane, 

المجموعة  نية عضويةآلورو
 ٢٩+ األوروبية 

 حدوث -سرطاني 
 سمية -مسخية 



Didical O.C  للجنين  دولة أخرى  

٨  Demeton 
Solverex, 
Disytox, 

Systemox 

 فسفورية عضوية

O.P  
 - روسيا-ألمانيا

  الصين
 –شديد الخطورة 
  ضار بالصحة

٩  Dichlorvos 
Novan, 

Vapona, 
Benfos 

 فسفورية عضوية

O.P  
وآالة (أمريكا 

  )ماية البيئةح

 –عالي السمية 
تغيرات في جينات 
  حيوانات التجارب

١٠ Dieldrin Alvit, Antex, 
Eldrinol 

 آلورونية عضوية

O.C 

المجموعة 
+ األوروبية 

 ٣٢+ أمريكا 
  دولة أخرى

 حدوث -سرطاني 
 سمية -مسخية 

  للجنين

١١ Dimethoate Dimeto, Vitex, 
Dimethogen 

 فسفورية عضوية

O.P  

 –) EPA (أمريكا
 منظمة –قبرص 

  الصحة العالمية

تأثير على األجنة 
 احتمال حدوث –

  سرطان

١٢ Emdosulfan 
Endosan, 

Beosit, 
Cyclodan 

 آلورونية عضوية

O.C  

 - النرويج-هولندا
 -الدانمرك
  األرجنتين

خطورة على 
 –الصحة العامة 

ال يتحلل بسهولة 
  في التربة

١٣ EthylinedibramideEDB, Edabrom, 
Celimde 

  غير عضوي
 - أمريكا-بريطانيا
 - قبرص-آولومبيا

  آينيا

سرطاني يسبب 
  عقم في اإلنسان

١٤ Heptachlor 
Drinox, 

Heptagran, 
Velsical 

 آلورونية عضوية

O.C  

أمريكا ( دولة ٢٠
 – الدانمرك –

 المانيا –سويسرا 
  ) هولندا–

له تأثير تراآمي 
وضار بالجسم 
  والصحة والبيئة

١٥ Lindane Lindex, Lintox, 
Lindatox 

 آلورونية عضوية

O.C  

 بريطانيا –ألمانيا 
 – بلجيكيا –

  المكسيك

له تأثير تراآمي 
واحتمال سرطاني 

  لإلنسان

١٦ Mitrex  
Decane, 

Dechlorane 

 آلورونية عضوية

O.C  
 – آندا –أمريكا 

  المكسيك

تأثير تراآمي 
واحتمال سرطاني 

  لإلنسان

١٧ Monocrotophos 
Nuvacron, 
Monoror, 
Monofos 

 فسفورية عضوية

O.P  
  الصين

 –عالي السمية 
شديد الخطورة 
  على الصحة



١٨ Parathion 
Parathene, 

Paratox, 
Paraspray 

 فسفورية عضوية

O.P  

أمريكا ( دولة ١٧
 – بريطانيا –

 المانيا –اليابان 
  ) سويد–

شديد السمية 
  وملوث للبيئة

١٩ Phorate Granutox, 
Timet, Rampart 

 فسفورية عضوية

O.P+  
شديد السمية    ماليزيا–الصين 

  وملوث للبيئة

٢٠ Bravo 72% SC Chlorothalonil 

  ايزوفينايل نتريل

Iso-Phenyl 
nitril 

المجموعة 
 –األوروبية 
  أمريكا

لها تأثير تراآمي 
   حدوث سرطان–

٢١ Sumislex 50% W.P Procynidon 
50% Dicarboximide 

المجموعة 
 –وبية األور

  أمريكا

عالي السمية 
 –للنباتات المائية 
  حدوث سرطان

٢٢ Methyl bromide Methyl 
bromide 

Metalic 
organic 

المجموعة 
 –األوروبية 
  أمريكا

  غاز سام ومميت

٢٣ 
Degesch 

phostoxin Detia 
gas – EX – P 

Aluminium 
phosphide Phosphor Gas 

المجموعة 
 –األوروبية 
  أمريكا

  م ومميتغاز سا

24 
Diazimone 60% 

EC 
Diazinon 60% 

Basudin 60% 
لها تأثير تراآمي   O.P. EPAفسفور عضوي 

   حدوث سرطان–

٢٥Chlorpyrifos 
Dursoban 60% 

4TC 

Chlorpyrifos 
لها تأثير تراآمي   O.P. EPAفسفور عضوي 

   حدوث سرطان–

  

  

 

 Acaricidesمبيدات األآاروسات  -٢
 

  م
  )عالشائ (االسم الدارج

Common Name 

  االسم التجاري

Manufacturer 

Commercial 

  مجموعة المبيدات

Group  

الجهات التي 
  منعت التداول

Countries 

  أسباب المنع

Causes of 
Prevention 



Name  Prevented 

١  Azinophos-
Methyl  

Azinos, 
Contion, 
Guthion  

 فسفورية عضوية

O.P  
 –عالي السمية   الهند

  خطر على البيئة

٢  CarbophenothionAcarithion, 
Nephocarp  

 فسفورية عضوية

O.P  
 المانيا –الصين 
   الهند–

 –عالي السمية 
  خطر على البيئة

٣  Chlordimeform Acron, Bermat فورماميدين  
 –آولومبيا 

 المانيا –قبرص 
   الدانمرك–

احتمال حدوث 
  تغيرات سرطانية

٤  Demeton 
Solvirex, 
Systox, 

Demetox  

 سفورية عضويةف

O.P  
 روسيا –ألمانيا 
   الصين–

 –عالي السمية 
شديد الخطورة 
  على الصحة

٥  Endosulfan Beosit, Hildan, 
Cyclodan  

 آلورونية عضوية

O.C 

 –هولندا 
 –الدانمرك 
 –النرويج 
  األرجنتين

خطر على الصحة 
وال يتحلل بسرعة 

  في التربة

٦  Methamidophos 
Chevron, 
Hamidop, 
Tamaron 

 فسفورية عضوية

O.P 
  عالي السمية  الصين

٧  Omethoate Lemak, 
Folimat 

 فسفورية عضوية

O.P 
  عالي السمية  ماليزيا–الصين 

٨  Phosphamidon 
Dimecron, 
Aphidon, 

Dicron 

 فسفورية عضوية

O.P  
  عالي السمية  الصين

٩  Sulfotop 
Tinotepp, 
Dithione, 
Sulfatep 

  عالي السمية  ن الصي–روسيا  .O.Pفسفوري 

١٠ Chlorobenzilate Acaraben, 
Akar, Benzilan 

 آلورونية عضوية

O.C  

 السويد –أمريكا 
 – المانيا –

 فنلندا –اآوادور 

سرطاني في 
الحيوانات 

واحتمال لإلنسان 



 تأثير على الخصية   نيوزيلندا–

١١ Propergite 57% Ommite  فسفوريO.P. 
المجموعة 
األوروبية، 

 مكسيكأمريكا، ال

 -لها تأثير تراآمي
  حدوث سرطان

١٢ Dicoful Kelthane Trichloroethanol 
المجموعة 
 -األوروبية
  أمريكا

 -لها تأثير تراآمي
  حدوث سرطان

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 Herbicidesمبيدات الحشائش  -٣
 

 م
  )الشائع (االسم الدارج

Common Name  

  االسم التجاري

Manufacturer 

Commercial 
Name  

ة مجموع
  المبيدات

Group  

الجهات التي 
  منعت التداول

Countries 
Prevented  

  أسباب المنع

Causes of 
Prevention  



١ Alachlor Alanex, Lasso, 
Lazo  

آلورونية 
 عضوية

O.C  
  سرطاني  زيمبابوي–هولندا 

٢ Dinoseb 
Deturon, 
Dibutox, 
Subitox  

  فينولي
 – السويد –هولندا 

 اآوادور –دانمرك 
  جر  الم–

يؤثر على الخصوبة 
 تأثير على –

  المسخية

٣ Diquat 
Aquacide, 
Reglone, 
Dextrone 

عالي السمية ويؤثر   هولندا  بريديل
  على البيئة

٤ Fenoprop 
Ded-weed, 
weedone, 

Kurosol  
 – المانيا –هولندا   بريديل

  ماليزيا
 –تخزين في التربة 

  سرطاني

٥ Nitrofen Niclofen, Nip, 
Tok  

 بريديل
 – أمريكا –هولندا 
 النرويج –السويد 

   بريطانيا–

 تغيرات –سرطاني 
في األجنة وإحداث 

مسخية في 
  الحيوانات

٦ Paraquat Gram, Oxone, 
Katalon, Fiquat 

 بيريديل
 – السويد –هولندا 

 – فنلندا –البرتغال 
   البرازيل–السويد 

 –تخزين في التربة 
  سرطاني

٧ PentachlorophenolDowicide 7, 
Pentacide 

 – المانيا –هولندا   فينولي
  السويد–نيوزيلندا 

عالي السمية 
  لإلنسان

 

 

 

  Fungicidesمبيدات فطرية  -٤

  م
  )الشائع (االسم الدارج

eCommon Nam  

  االسم التجاري

Manufacturer 

Commercial 
Name  

  مجموعة المبيدات

Group  

الجهات التي 
  منعت التداول

Countries 
Prevented 

 سباب المنعأ

Causes of 
Prevention

١  Captafol  
Difolatan, 

Sulfinimide  
 المانيا –هولندا   بريديل

   النرويج–
احتمال حدوث 

 ترآيز–سرطانات 
عال للبقايا في 



  المحاصيل

٢  Captan Ortho 5885, 
Vanicide 89  

  بريديل
 النرويج –فنلندا 

 (FAO)  الفاو–

احتمال حدوث 
 ترآيز–سرطانات 

 للبقايا في عال
  المحاصيل

٣  Hexachlorobenzene HCB, Hexa CB, 
 Sanocide 

 آلورونية عضوية

O.C 

 –بريطانيا 
 السويد –اليابان 
   هولندا–

تخزين في 
 –األنسجة 

سرطاني لحيوانات
  التجارب

٤  Phenylmercuryacetate
Agrosan, 

Dyanacide, 
Mersolite  

  غير عضوي

 –بريطانيا 
 –نيوزيلندا 

 –مرك الدان
  األرجنتين

–البقاء في التربة 
تأثير سيئ على

  البيئة

٥  Bravo 72% S.C Chlorothalonil  Iso-phenyhnitril  
  ايزوفينايل نتريل

المجموعة 
 –األوروبية 
  أمريكا

لها تأثير تراآمي
 حدوث سرطان–

٦  Sumislex 50% W.P Procynidon 
50% Dicarboximide 

المجموعة 
 –األوروبية 
  اأمريك

عالي السمكية 
–للنباتات المائية 
 حدوث سرطان

٧  Rovrol 50% W.P 
Iprodione 50% 

(AFNOR) 
Carboxamide  

المجموعة 
 –األوروبية 

   اليابان–أمريكا 

لها تأثير تراآمي
 حدوث سرطان–

٨  Allete 80% W.G Fosetyl-
Aluminium 

Phosphoric acid 
derivatives  

المجموعة 
 –األوروبية 
  اأمريك

غاز سام ومميت
 حدوث أورام –

  سرطانية

٩  Benlate 50% W.P Benomyl Phosphoric acid 
derivatives  

المجموعة 
 –األوروبية 

اليابان  – أمريكا
   المكسيك-

لها تأثير سام على
–الكائنات الحية 
 حدوث سرطان

١٠ Anvil liquid 5 S.C Hexaconazole 
5% Comazole 

EPA – 
المجموعة 
  يةاألوروب

  سرطاني



١١ Sundofan Y M Poleram Cuprosan 311 
SD Mancozeb Dithiocarbamate 

المجموعة 
 –األوروبية 

 اليابان –أمريكا 
   المكسيك–

مبيد غاز سريع
 يحدث–االشتعال 

– مميت –حروق 
 –يحدث تسمم 
 حدوث سرطان

١٢ Trimiltox forte Trimiltox fourt 
+Mancozeb Dithiocarbamate 

جموعة الم
 –األوروبية 

 اليابان –أمريكا 
   المكسيك–

مبيد غاز سريع
 يحدث–االشتعال 

– مميت –حروق 
 –يحدث تسمم 
 حدوث سرطان

١٣ Acrobat MZ 69% 

Dimethomorf L 
9% 

Mancozeb 
60% 

Dithiocarbamate 

المجموعة 
 –األوروبية 

 اليابان –أمريكا 
   المكسيك–

مبيد غاز سريع
 يحدث–االشتعال 

– مميت –روق ح
 –يحدث تسمم 
 حدوث سرطان

١٤ 
Ridomil 72% 

Ridomil 68% 

Mancozeb 
64% 

Metalaxyl 8% 
Dithiocarbamate 

المجموعة 
 –األوروبية 

 اليابان –أمريكا 
   المكسيك–

مبيد غاز سريع
 يحدث–االشتعال 

– مميت –حروق 
 –يحدث تسمم 
 حدوث سرطان

١٥ Dimethane M 45 Mancozb 80% Dithiocarbamate 

المجموعة 
 –األوروبية 

 اليابان –أمريكا 
   المكسيك–

مبيد غاز سريع
 يحدث–االشتعال 

– مميت –حروق 
 –يحدث تسمم 
 حدوث سرطان

١٦ Lablite 70% W.P Maneb Dithiocarbamate 

المجموعة 
 –األوروبية 

 اليابان –أمريكا 
   المكسيك–

مبيد غاز سريع
 يحدث–االشتعال 

–يت  مم–حروق 
 –يحدث تسمم 
 حدوث سرطان

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Nematicides) النيماتودا ( مبيدات الديدان االسطوانية -٥

 م
  )الشائع (االسم الدارج

Common Name  

  االسم التجاري

   
anufacturerM 

Commercial 
Name   

مجموعة 
  المبيدات

Group  

الجهات التي 
  منعت التداول

Countries 
Prevented 

  اب المنعأسب

Causes of 
Prevention 

١ Aldicarb Temizid, Temex C آرباميت
 –) EPA(أمريكا 

 –النمسا بلجيكيا 
   النرويج-المانيا 

 –عالي السمية 
الخطورة على 

  الصحة

٢ Aldoxicarb Standate, UC  
21865  

C آرباميت
 –) EPA(أمريكا 

 –النمسا بلجيكيا 
   النرويج-المانيا 

 –عالي السمية 
الخطورة على 

  الصحة



٣ Dibromochloropropane DBCP 
آلورونية 
 عضوية

O.C 

 المكسيك –هولندا 
 الصين – آينيا –

   الدانمرك-

 –عقم في الرجال 
 –تغيرات جينية 
  احتمال سرطان

٤ Ethoprofos Jolt, Mocap, 
Prophos  

فسفورية 
 عضوية

O.P 

 - ماليزيا -المانيا 
  الفلبين

الخطورة على 
  الصحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  Rdenticididesمبيدات القوارض  -٦

  م
 )الشائع (االسم الدارج

Common Name 

  االسم التجاري

Manufacturer 

Commercial 
Name  

مجموعة 
  المبيدات

Group  

الجهات التي 
  منعت التداول

Countries 
Prevented  

  أسباب المنع

Causes of 
Prevention  

١  Alpha 
Naphthylthiourea 

ANTU ,Anturat , 
Rattu 

 -  نيوزيلندا– ألمانيا  غير عضوي
  الفلبين

شديدة الخطورة على 
الصحة، احتمال 

  سرطاني

٢  Crimidine Castrix , W 491 ألمانيا -  غير عضوي WHO عالي السمية  

٣  Fluracetamide Fluorakil , 
Megatox 

  غير عضوي
 – أمريكا – ألمانيا
 -  إسرائيل–الفلبين 

  المكسيك
  شديد السمية



٤  Cyanide Cymag شديد السمية   الصين- ألمانيا  غير عضوي  

٥  Sodium 
Fluroacetate 1081 , Fratal غير عضوي  

 – آولومبيا – ألمانيا
 - أمريكا - نيوزيلندا
   المكسيك-الفلبين  

شديد السمية  ، تأثير 
على الجينات، تأثير 

  على الكلى

٦  Strychnine Cetrax , Mouse 
Tax , Kwik-kill 

  غير عضوي
 - أمريكا – نيوزيلندا

 سويسرا -المكسيك 
   النمسا-

  شديد الخطورة

٧  Thallium 
Sulphate 

Rattos , Zelio 
Gelphos  

  غير عضوي
 - أمريكا - ألمانيا

 – فنلندا -سويسرا  
   السويد-دانمرك 

  شديدة الخطورة

٨  Chloropicrin 
Aquimite , 
Nemax , 

Larvacide 
  شديدة الخطورة  الممعظم دول الع  غير عضوي

٩  Methyl bromide 
Brozone , Dow 

Fume MC , 
Tribrane 

المجموعة األوربية   غير عضوي
  شديدة الخطورة  وأمريكا

  

  )٢(ملحق 

  قائمة بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزراعية 

  على المنتجات الزراعية المعالجة بالمبيدات الزراعية 

Maximum Residual Levels (MRL's)  

  MRL's  المحاصيل

(mg/kg)االسم االنجليزي االسم العربي  
  المادة الفعالة  اسم المبيد التجاري

 Strawberry  فراولة 0.2

 Pear  آمثرى 1.0

 Apples  تفاح 1.0

 Cucumber  خيار 0.5

 Eggplant  باذنجان 1.0

Chlorfenapyr 
24% SC  

Chlorfenapyer 



 Lettuce  خس 3.0

 Cabbage  آرنب 1.0

 Sugar beet  بنجر السكر 0.5

 Japanese آرنب ياباني 1.0
Cabbage 

1.0   Brussels 
spraets 

 Wheat  قمح 0.05

 Peas  بسلة 0.07

 Bazley  شعير 0.11

  Corn  ذرة 0.06

 Sorghum  ذرة هجين 0.11

Gastoxin 57%

Tablets 
Aluminum 
phosphide 

 Onion Diazinon Diazinon  بصل 0.75

 Onion CypermethrinCypermethrin  بصل 0.1

 Onion   Fluarifop  بصل 0.5

 Onion Tracer Spinosad  بصل 0.1

 Potatoes  بطاطس 0.02

 Cucumber  خيار 0.3

 Tomatoes  طماطم 0.3

 Fruits  فواآه 0.02

 Cereals  حبوب 0.02

 Grape  عنب 1.0

 Maize  ذرة 0.1

 Cabbage  آرنب 2.0

Evisect-S 50% 
WP 

Thiocyclam 
hydrogen 
oxalate  



 Vegetables  خضار 0.02

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢(تابع ملحق 

  قائمة بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزراعية 

  على المنتجات الزراعية المعالجة بالمبيدات الزراعية 

Maximum Residual Levels (MRL's) 

  

  MRL's  المحاصيل

(mg/kg) االسم االنجليزي  االسم العربي  
  المادة الفعالة اسم المبيد التجاري

 Citrus  موالح 0.5

 Potatoes  بطاطس 0.5

 Cucumber  خيار 0.3

 Tomatoes  طماطم 0.5

 Pepper  فلفل 0.5

Imidate 70% 
W.P  

Imidaclopride 



 Eggplant  باذنجان 0.5

 Cabbage  آرنب 0.5

 Cauliflower  قرنبيط-زهره  0.5

 Lettuce  خس 0.1

 Carrots  جزر 0.1

 Apples  تفاح 0.5

 Tomatoes  طماطم 3.0

 Potatoes  بطاطس 0.4

 Sorghum  ذره 0.1

 Strawberry  فراولة 0.1

  Barley  شعير 1.5

 Grapes  عنب 1.5

Commands 
20% SL 

 Apple Confidor  تفاح 0.5
5%G 

  Tomato  طماطم 0.5

 Citrus  حمضيات 1.0

 Sweet  فلفل حلو 1.0
pepper 

Confidor 

20% E.C 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢(ملحق تابع 

  قائمة بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزراعية 

   على المنتجات الزراعية المعالجة بالمبيدات الزراعية

Maximum Residual Levels (MRL's) 

  

  المحاصيل

  
MRL's  

(mg/kg)
  االسم االنجليزي  االسم العربي

  المادة الفعالة  اسم المبيد التجاري

 Citrus  موالح  0.5

 Potatoes  بطاطس  0.5

 Fruits  stone  فواآه حجرية  0.5

 Cucumber  خيار 0.5

  Tomato  طماطم 0.5

 Pepper bell  فلفل 0.5

  Eggplant  باذنجان 0.5

 Cabbage  آرنب 0.5

Confidate 20% 
S.L  

Or  

Commando 

Imidaclopride 



 Cauliflower )قرنبيط(زهرة  0.5

 Peas  بسلة 0.5

 Lettuce  خس 1.0

 Carrot  جزر 1.0

  

  

 

  )٢(ملحق تابع 

  عية قائمة بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزرا

  على المنتجات الزراعية المعالجة بالمبيدات الزراعية 

Maximum Residual Levels (MRL's) 

  

  MRL's  المحاصيل

 
(mg/kg

) 
  االسم االنجليزي  االسم العربي

  المادة الفعالة  اسم المبيد التجاري

 Potatoes  بطاطس 0.02

 Tomatoes  طماطم 0.1

 Cabbage  آرنب 0.3

 Acids fruits  فواآه حمضية 0.3

  Apples  تفاح 0.2

 Procles  بروآلي 0.1

جميع  0.2
  الخضروات

All 
vegetables

Sundacide 
40% EC 

Methidathion 

 

 Orange Polo 25% Diafenthiuron  برتقال 1.0



 Lemon  ليمون  1.0

 Apple  تفاح  1.0

  Grapefruit  جريب فروت  1.0

 Cucumber  خيار  1.0

  Tomato  طماطم  1.0

 Cabbage  آرنب 0.5

 Beans  فول 0.5

Cauliflower )قرنبيط(زهرة   1.0

  Oruons  بصل  1.0

 Potatoes  بطاطس  1.0

 Peach  خوخ  1.0

 Soybean  فول الصويا  1.0

Watermelo  بطيخ 0.2
n 

 Eggplant  باذنجان  0.2

 Pepper  فلفل  0.2
bell 

  Grapes  عنب  2.0

 Pumpkin  قرع  0.2

0.2   Chill 

  

  

  

  

  



  

  

  

 

  )٢(ملحق تابع 

  

قائمة بقيمة الحد األقصى المسموح بتناوله من اآلثار المتبقية من المبيدات على 
  المنتجات الزراعية المرشوشة بالمبيدات الزراعية

Maximum Residual Levels (MRL's) 

  

  MRL's  المحاصيل

 
(mg/kg

) 
  االسم االنجليزي  االسم العربي

  المادة الفعالة  ارياسم المبيد التج

 Spinach  سبانخ 5.0

 Peas  بسلة 5.0

 Wheat  القمح 5.0

 Sorghum  الذرة هجين 1.0

  Tomato  طماطم 1.0

 Potatoes  بطاطس 0.1

 Sugar beet  بنجر السكر 0.1

 Pepper  فلفل 2.0
bell 

Vegetable  خضروات 0.2
s 

 Soybean  فول الصويا 0.2

Agrinate 90% 
W.P  

Or

Lannate 

Methomyl 



 Lettuce  خس 0.2

 Onion  بصل 3.0

 Apple  تفاح 1.0

 Pear  آمثري 1.0

خضروات  0.2-1
  ورقية

Leafy 
Vegetable 

 Mushroom  عش الغراب 0.5-1

Sunzuron 48% 
S.C 

Difluben 
zuron 

 Soybean  فول الصويا 0.05

الفواآه  1.0
 Stone fruit  الحجرية

 Beans  فول 0.05

  Maize  ذرة 1.5

  Grapes  عنب 0.5

 Pear  آمثرى 0.5

زيت فول  0.1
  الصويا

Soybean 
oil 

Sunmerin 10% 
E.C  

Alpha-
cypermethrin 

  

 

 

  

  

  

  

  

  



  )٢(ملحق تابع 

  

   قائمة بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزراعية

  على المنتجات الزراعية المعالجة بالمبيدات الزراعية 

Maximum Residual Levels (MRL's) 

  

 MRL's  المحاصيل

(mg/kg
) 

  االسم االنجليزي  االسم العربي
  المادة الفعالة  اسم المبيد التجاري

0.08-
1.75 

  Eggplant  باذنجان

0.08-
1.75  

 Potatoes  بطاطس

 Carrot  جزر 2.0

 Pepper  فلفل  2.0
bell 

Watermelo  بطيخ  2.0
n  

  Tomato  طماطم  2.0

 Cucumber  خيار  2.0

 Apple  تفاح  2.0

 Citrus  موالح 5.0

 Onion  بصل 2.0

Oxamate 
24%L  

Or

Vydate 24% 

Oxamyl 

  Banana  موز 0.1

 Cabbage  آرنب 4.0

Sun-bif 10% Bifenthrin 



 Corn grain  حبوب الذرة 0.05

 Cotton  قطن 0.5

 Eggplant  باذنجان 0.05

 Fruit Citrus  فواآه حمضية 0.4

  Pears  آمثرى 0.5

 Pepper  فلفل  0.5
bell 

 Strawberry  فراولة 3.0

 Sweet  بطاطس حلو 0.05
potatoes  

  Tomato  طماطم 0.15

 Spinach  سبانخ 0.2

  Citrus  موالح  0.1

 Potatoes  بطاطس 0.05

 Tomato  طماطم 0.5

Vegetable  خضروات 0.5
s 

 Cucumber  خيار 0.05

Chess 50% WG

 

 

Pymetrozine 

 

  

  

  

  

  

  )٢(ملحق تابع 

  

  قائمة بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزراعية 

  على المنتجات الزراعية المعالجة بالمبيدات الزراعية 



Maximum Residual Levels (MRL's) 

  

  MRL's  المحاصيل

 
(mg/kg

) 
  االسم االنجليزي  االسم العربي

  المادة الفعالة  اسم المبيد التجاري

  Carrot  جزر 0.07

 خضراوات  0.05
  مثمرة

Fruit 
vegetable 

 Potatoes  بطاطس 0.05

خضروات  0.5
  ورقية

Leafy 
Vegetable 

 Wheat  قمح 1.0

 Strawberry  فراولة 0.05

 Onion  بصل 0.1

Sundel  

2.5% E.C 
Deltamethrin 

 Citrus  موالح 3.0

 Pepper  فلفل 3.0
bell 

 Apple  تفاح 2.0

 Pears  آمثرى 2.0

 Cucumber  خيار 2.0

  Tomato  طماطم 2.0

 Banana  موز 0.1

 Potatoes  بطاطس 0.1

 Onion  بصل 0.1

Vydate 10% G Oxamyl 



  Eggplant  نجانباذ 2.0

Watermelo  بطيخ 2.0
n 

جذور  2.0
  خضروات

Root crop 
Vegetable 

 Onion  بصل 0.01

 Fruits  فواآه 0.01
Golgate 
24%E.C Oxyfluorfen 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  )٢(ملحق تابع 

  قائمة بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزراعية 

  معالجة بالمبيدات الزراعية على المنتجات الزراعية ال

Maximum Residual Levels (MRL's)  

  MRL's  المحاصيل

 
(mg/kg

  االسم االنجليزي  االسم العربي
  المادة الفعالة  اسم المبيد التجاري



) 

 Apple  تفاح  0.05

 Banana  موز 0.25

 Corn grain  حبوب الذرة 0.1

 Lima  قرون فول  0.05
beans 

 Pears  آمثرى  0.05

جذور بنجر  0.2
  السكر

Sugar beet 
root 

 Sweet  بطاطس حلو 0.1
potatoes 

 Onion   بصل 0.5

Chloropyrifos 
48% E.C Chloropyrifos 

  Tomato    طماطم 1.0

  Potatoes    بطاطس  0.05

Agrocidin  

20% E.C 

 Cucumber   خيار 0.2

 Tomatoes  طم طما 1.0
Vapcocidin 

20% E.C 

Fenvalerate  

  

  )٢(ملحق تابع 

  

  قائمة بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزراعية 

  على المنتجات الزراعية المعالجة بالمبيدات الزراعية 

Maximum Residual Levels (MRL's) 

  

MRL's  

 

  المحاصيل

  
  المادة الفعالة  اسم المبيد التجاري



(mg/kg
) 

  االنجليزياالسم   االسم العربي

 Grapes  عنب 8.0

 Lettuce  خس 8.0

 Spinach  سبانخ 8.0

 Blackberry  توت اسود 8.0

 Procles  بروآلي 5.0

 Tomatoes  طماطم 3.0

 Apple  تفاح 2.0

 Green bean  فول أخضر 2.0

 Strawberries  فراولة 1.0

 Celery  آرفس 1.0

 Pepper  فلفل 0.5

 Eggplant  باذنجان 0.5

Sunmay 57% 
E.C  

Or

Malathate 
57% E.C 

 Orange  برتقال 1.2

 Apple  تفاح 1.5

 Pears  آمثرى 1.5

 Grapes  عنب 2.7

 Strawberries  فراولة 0.5

  Onion  بصل 8.0

Vap-
malathion 
50% E.C 

Malathion 

 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢(ملحق تابع 

  المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزراعية قائمة بالحدود القصوى 

  على المنتجات الزراعية المعالجة بالمبيدات الزراعية 

Maximum Residual Levels (MRL's)  

  المحاصيل

  

MRL's  

 
(mg/kg

  االسم االنجليزي  االسم العربي (

  المادة الفعالة  اسم المبيد التجاري

 Apples  تفاح 0.1

 Cereal  حبوب 0.1
grains 

Contraminol 
25% E.C  

Triadimenol 



 Cucumber  خيار 0.1

 Banana  موز 0.2

0.55   Artichokes 

 Apples  تفاح 0.5

Vegetable  الخضراوات 0.3
s 

 Acidities  الحمضيات 1.5

 Onion  البصل 0.1

 Potatoes  بطاطس 0.1

  Pumpkin  آوسا 0.1

Sunphento 
50% E.C Phenthoate  

 Pomes الثمار التفاحية 2 .0
fruits 

 Cabbage  آرنب 0.2

 Potatoes  بطاطس 0.2

 Cotton  قطن 0.2

 Onion   بصل 0.1

Lambdathrin 
5% E.C 

Lambda-
cyhalothrin  

 Onion    Methyl   بصل 1.0
parathion 

  

  )٢(ملحق تابع 

  عيةقائمة بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزرا

  على المنتجات الزراعية المعالجة بالمبيدات الزراعية 

Maximum Residual Levels (MRL's) 

  

MRL's  المحاصيل  
  المادة الفعالة  اسم المبيد التجاري



  (mg/kg
  االسم االنجليزي  االسم العربي (

 Alfalfa  علف البرسيم 1.0
folder 

 Banana  موز 0.1

 Basely  شعير 0.1

 Cabbage  آرنب 0.5

Cantaloup  تالوبنآ 0.2
e  

 Carrot  جزر 0.5

Cauliflower )قرنبيط(زهرة  0.2

 Citrus  موالح  2.0

 Cucumber  خيار 0.3

  Eggplant  باذنجان 0.1

 Lettuce  خس 0.1

  Marize  ذرة 0.1

folder  علف ذرة 5.0
 Marize  

 Onion  بصل 0.1

 Pears  آمثرى 0.1

 Potatoes  بطاطس  0.1

 Sorghum  ذرة هجين  0.1

  Soybean  فول الصويا 0.2

 Strawberry  فراولة 0.1

Marshal 25% 
E.C 

Carbofuran 



 Sugar beet  بنجر السكر  0.1

 sunflower  الشمس عباد 0.1

  Tomato  طماطم 0.1

 Wheat  قمح 0.1

  
  

  

  

  

  

  )٢(ملحق تابع 

  

  قصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزراعية قائمة بالحدود ال

  على المنتجات الزراعية المعالجة بالمبيدات الزراعية 

Maximum Residual Levels (MRL's) 

  

  المحاصيل
MRL's 

(mg/kg) االسم
 االسم االنجليزي  العربي

اسم المبيد 
  المادة الفعالة  التجاري

Cucumber  خيار 2.0

 Lettuce  خس 10.0

 Potatoes  بطاطس 0.5

 Tomatoes  طماطم 1.0

 Radish  فجل 5.0

Previcur-N 
72.2% SL Propamocarb-HCl  

 Grapes  Ridomil Metalaxyl-M  عنب 2.0



 Onion  بصل 0.5-3.0

 Potatoes  بطاطس 0.05-0.5

  Tomato  طماطم 0.5

Gold 
2.5%G 

 Apple  تفاح 1.0

 Pears  آمثرى 1.0

 Cherry  آرز  1.0

 Peach  خوخ 1.0

  Tomato  طماطم 0.1

 Potatoes  بطاطس 0.1

Aromil plus 
50%  

Metalaxyl+Copper 
oxychloride  

 Onion  Cymoxanil  بصل 0.05

Cucumber  خيار 0.33

 Eggplant  باذنجان 0.44

 Grapes  عنب   5.5

 Oats  شعير  6.6

  Beans  فاصولياء 2.8

 Celery  آرفس 1.8

 Wheat  قمح 0.05

 Onion  بصل 0.75

 Potatoes  بطاطس 0.95

 Peppers  فلفل 1.19

Sundazim 
50% WP 

Carbindazim 50% 
WP 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  )٢(ملحق تابع 

  

  قائمة بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزراعية 

  لزراعية على المنتجات الزراعية المعالجة بالمبيدات ا

Maximum Residual Levels (MRL's) 

  

 MRL's  المحاصيل
(mg/kg)االسم االنجليزي  االسم العربي  

  المادة الفعالة اسم المبيد التجاري

 Lettuce  خس 5.0-15.0

 Cucumber  خيار 1.5

 Tomatoes  طماطم 0.5

 Strawberry  فراولة 0.2

 Pepper  فلفل 0.5

 Cauliflower )قرنبيط(زهرة  0.1

Sun-flex 
72.2% SL 

  

  

Probamocarb 
HCl  

  

 

 Banana  موز 0.05

 Cucumber  خيار  0.2

  Dates  شوفان  0.05

 Peach  خوخ 1.0

  Tebuconazol  



  Pepper  فلفل حلو 0.5
sweet  

  Fruits  فواآه حجرية  0.5
stone  

 Apple  تفاح 10.0

 Banana  موز 5.0

 Cereal  الحبوب 0.2
grains  

 Citrus  موالح  10.0

 Mushroom  عش الغراب 60.0

 Onion  بصل 1.0

 Pears  آمثرى 10.0

 Potatoes  بطاطس  3.0

 Strawberry  فراولة 5.0

 Sugar beet  بنجر السكر 2.0

  Tomato  طماطم 0.4

  Thiabendazole

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  )٢(ملحق تابع 

  

  قصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزراعية قائمة بالحدود ال

  على المنتجات الزراعية المعالجة بالمبيدات الزراعية 

Maximum Residual Levels (MRL's) 

  

 MRL's  المحاصيل
(mg/kg)االسم االنجليزي  االسم العربي  

  المادة الفعالة  اسم المبيد التجاري

 Wheat  قمح  0.02

 Basely  شعير  0.02

  Corn  ذرة  0.02

 Buck wheat  حنطة سوداء 0.02

  Soybean  فول الصويا جافة 0.05

 Peens dried  فول جاف 0.05

 Peas  بازالء 0.05

 Broad  فول عريض 0.05
beans 

  potato  بطاطس حلو 0.05

 Sweet  بطاطس حلو 0.05
potatoes  

 Sugar beet  سكربنجر ال 0.05

 Radish Root  فجل ياباني 0.05

 Radish أوراق فجل ياباني 0.05

Sun-hymex 
30% S.L 

Hymexazole  

  



leaves 

 Turnip Root  جذور لفت 0.05

 Chinese  آرنب صيني 0.05
Cabbage 

 Spinach  سبانخ 0.05

 Cauliflower  )قرنبيط(زهرة  0.05

 Broccoli  بروآلي 0.05

 Lettuce  خس 0.05

 Onions  صلب 0.05

 Garlic  ثوم 0.05

 Asparagus  اسبرجس 0.05

 Carrot  جزر 0.05

 Celery  آرفس 0.05

  Tomato  طماطم 0.05

 Sweet  فلفل حلو 0.05
pepper 

 Eggplant  باذنجان 0.05

 Pumpkin  قرع 0.05

  

  

  

  

  

  

  



  )٢(ملحق تابع 

  

  المبيدات الزراعية قائمة بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات 

  على المنتجات الزراعية المعالجة بالمبيدات الزراعية 

Maximum Residual Levels (MRL's) 

  

 MRL's  المحاصيل
(mg/kg

  االسم االنجليزي  االسم العربي (
  المادة الفعالة  اسم المبيد التجاري

 Picklhng  بطيخ 0.05
melon  

Watermelo  يخبط 0.05
n 

 Melons  شمام 0.05

 Okra  بامية 0.05

 Peas  بسلة 0.05

 Mushroom  عش الغراب 0.05

 Orange  برتقال 0.05

 Citrus  حمضيات 0.05

 Apple  تفاح 0.05

 Peach  خوخ 0.05

 Apricot  مشمش 0.05

  Cherry  آرز 0.05

 Strawberry  فراولة 0.05

 Berry  توت 0.05

Sun-hymex 
30% S.L 

Hemexazole  



  Grapes  عنب 0.05

 Guava  جوافة 0.05

 Cucumber  خيار 0.05

Watermelo  بطيخ 0.05
n 

 Spinach  سبانخ 0.05

 Peas  فاصوليا 0.05

Hymexat 

30%SL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢(ملحق تابع 

  قائمة بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزراعية 

  اعية المعالجة بالمبيدات الزراعية على المنتجات الزر

Maximum Residual Levels (MRL's)  



 MRL's  المحاصيل
(mg/kg

  االسم االنجليزي  االسم العربي (
  المادة الفعالة  اسم المبيد التجاري

 Wheat  قمح 0.05

 Soya bean  فول الصويا 0.2

 Cucumber  خيار 1.0

Watermelo  بطيخ 1.0
n 

 Pumpkin  قرع 1.0

 Bean  فول 2.0

 Celery  آرفس 3.0

 Onion  بصل 3.0

 Grapes  عنب 5.0

 Strawberry  فراولة 1.5

 Apples  تفاح 4.0

 Lettuce  خس 1.0

 Leafy خضراوات ورقية 0.3
vegetables 

Mushrooms  مشروم 1.0

 Banana  موز 0.3

 Carrots  جزر 5.0

 Celery  آرفس 28.0

 Citrus  موالح0.3-12.2

Suntop-M 
70% W.P 

Thiophanate-
Methyl 

  Onion  Bromoxynil  بصل 1.0

  Cucumber Supervertic Abamectin  خيار 0.02



 Pepper  فلفل 0.01

 Pears  آمثرى 0.01

 Strawberry  فراولة 0.01

 Eggplant  باذنجان 0.01

 Tomatoes  طماطم 0.01

 Grapes  عنب 0.01

 Lettuce  خس 0.05

1.8% E.C 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢(ملحق تابع 

  

  قائمة بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزراعية 

  على المنتجات الزراعية المعالجة بالمبيدات الزراعية 

Maximum Residual Levels (MRL's) 

  

 MRL's  المحاصيل
(mg/kgاالسم االنجليزي  االسم العربي  

  ة الفعالةالماد  اسم المبيد التجاري



) 

 Apples  تفاح 0.01

 Cucumber  خيار 0.02

 Eggplant  باذنجان 0.02

 Sweet  فلفل حلو 0.02
pepper 

 Lettuce  خس 0.05

 Tomatoes  طماطم 0.02

 Melon  بطيخ 0.02

Vertimec 1.8 
E.C 

 Lettuce  خس 0.05

 Leaf خضراوات ورقية 0.05
vegetable 

 Potatoes  بطاطس 0.01

 Tomatoes  طماطم 0.02

Agromec 1.8% 
E.C 

 Cucumber   خيار 0.01

 Sweet   فلفل حلو 0.01
pepper 

 Pears   آمثرى 0.01

 Strawberry   فراولة 0.01

 Eggplant   باذنجان 0.01

 Tomatoes   طماطم 0.01

 Grapes   عنب 0.01

Supervertic 
1.8% E.C 

 Apple   تفاح   0.02

 Cucumber   خيار  0.01

Verternia  

Abamectin 



 Hops dry   حبوب جافة  0.1

 Lettuce   خس 0.05

Watermelo   بطيخ 0.01
n 

 Pears   آمثرى  0.02

 Potatoes   بطاطس 0.01

  Tomato    طماطم 0.02
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢(ملحق تابع 

  

  القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزراعية قائمة بالحدود 

  على المنتجات الزراعية المعالجة بالمبيدات الزراعية 

Maximum Residual Levels (MRL's) 

  

 MRL's  المحاصيل
(mg/kg

  االسم االنجليزي  االسم العربي (
  المادة الفعالة  اسم المبيد التجاري

-Citrus Neoron Bromo   موالح 3.0



Watermelo   بطيخ 5.0
n 

  Grapes   عنب  0.5

 Fruits  stone   فواآه حجرية 2.0

 Strawberry   فراولة 2.0

  Tomato    طماطم 2.0

25%E.c propylate  

 Asparagus  اسبرجس 0.2

 Banana  موز 0.2

 Stone fruits  فواآه حجرية 0.2

 Citrus fruits  فواآه حمضية 0.5

 Cereals  حبوب 5.0

 Oats  شعير 10.0

 Avocados  أفوآادو 0.1

 Cotton   قطن 10.0
seed 

 Marize    ذرة 1.0

  Sorghum    ذرة هجين 20.0

 Onion   بصل 0.2

Round-up 
48% EC  

 Onion Paraquate   بصل 0.05

Glyphosate  

Onion  Pendimethali   بصل 0.1
n 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )أ (  ٣ملحق رقم 

  البطاقة االستداللية/ بطاقة بيانات المبيد 

  

البطاقة االستداللية على وعاء المبيد هي المصدر الرئيسي للمعلومات عن               
ة     : المنتج، وتتضمن البطاقة آل المعلومات الضرورية     ادة الفعال االسم التجاري، الم

ا      ا والجرع ن أجله د م سجيل المبي م ت ي ت ات الت يل واآلف ا، المحاص ت وترآيزه
صاد      ل الح ا قب رات م ان وفت ات األم سمية واحتياط ستخدمة وال ة (الم ر معالج ) آخ

  .وتاريخ انتهاء الصالحية واسم الشرآة المصنعة واسم المستورد

  

شأن            ديم النصح والمشورة ب اجر مسئوال عن تق وعند بيع أي مبيد يكون الت
  .االستعمال اآلمن والفعال وذلك وفقا لبطاقة بيانات المبيد

  

  م بطاقة البياناتأقسا

  

سم       تقسم البطاقة إلى عدة مجاالت حسب نوع المعلومات، وأحيانا يكون آل ق



  . منها في إطار خاص أو يفصل بينها خطوط

  

اري        م التج ر االس ط يظه وي األوس زء العل ي الج ادة   –ف ضمن ع ذي يت  ال
ة   ادة الفعال سبة الم ال(المستحضر ون ى سبيل المث ك : عل ز مستحلب٥٠أآتل )  مرآ

ادة                  بح سبة الم ائي ون اد االسم الكيمي روف آبيرة وواضحة، ويظهر أسفله في المعت
  . الفعالة ونسب المواد الخاملة األخرى، ويلي ذلك تصنيف المبيد من حيث السمية

  

على الجانب األيمن من البطاقة تظهر االستعماالت المسجلة للمنتج من حيث            
ة     ر رش ين آخ رة ب ات والفت يل واآلف ماء المحاص ك   أس ان ذل صاد إذا آ د الح وموع

  . ضروريا لالستخدامات المسجلة للمنتج

  

عافات        ل اإلس ان مث ات األم ر احتياط ة تظه ن البطاق سر م ب األي ى الجان عل
ا   ب اتخاذه راءات الواج ة واإلج ول     . األولي ة ح ات تحذيري اك معلوم ون هن د تك وق

د   رار المبي ال   (أض بيل المث ى س ماك عل ام لألس ي ا  ) س صرف ف ة الت ة وآيفي ألوعي
  .الفارغة

  

سجيل         م ت صنعة ورق شرآة الم ن ال ات ع ر معلوم ة تظه دة البطاق د قاع عن
  .أو اللوط/ الصالحية ورقم التشغيلة وانتهاءالمنتج وتاريخ الصنع وتاريخ 

  

صويرية     ات ت ة صور توضيحية تعطي معلوم دة البطاق د قاع ر عن ا تظه آم
تج       تخدام المن د اس ا عن ب مراعاته ات الواج ول االحتياط .ح



  )أ  ( ٣ملحق رقم تابع لل

  البطاقة االستداللية/ بطاقة بيانات المبيد 

  

  :السـمية

  

ال يشير تصنيف السمية على البطاقة إلى المادة الفعالة ذاتها وإنما إلى 
  :ويعتمد التصنيف وفقا للسمية على نظام معمول به دوليا. المنتج

  

  اللـون  الرمـز  بيـان الضـرر  الفئـة

I/أحمر      سام جدا  أ  

I/أحمر    سام  ب  

II  أصفر      ضار  

III  أزرق    ال يوجد  توخي الحذر  

IV  أخضر  ال يوجد  ال يوجد  

  

  الصور التوضيحية
  

وينبغي أن . يراد من هذه الصور تقديم نصائح وتحذيرات ذات عالقة بالمنتج
تظهر هذه الصور بعرض قاعدة بطاقة البيانات في شكل شريط يرآز جزء منه على 

  .اقي األجزاء تباعا على االستخدام والمعلومات والتحذيرات العامةالخلط وب

  

  

  



  :وفيما يلي بيان بمعاني هذه النصائح والتحذيرات المصورة

  
     
    

النشـاط  التخزين 

تداول مركز جاف   رش تداول مركز سائل

  

  

نصـائح

               

اغتسل بعد التداول ارتد كمامة ارتد غطاء واقى للوجه    ارتد قفازات

  

  

                                                                                    

  ضع العبوة في مكان مغلق   

   عن متناول األطفالوأبعدها

  )أ  ( ٣ملحق رقم تابع لل

  البطاقة االستداللية/ بطاقة بيانات المبيد 

  

  

  

  

  

 تحـذيـرات

 

          

 

  

  

  خطر على األسماك والمياه                 خطر على الحيوانات   



  

  

  

  

  

  



  
  

 شهادة تسجيل

 بطاقة استداللية

 الموافقة الفنية -
  اإلفراج الجمرآي -

  التسجيل-
  التداول بطاقة -

  الفحص النهائي

   آفاءة بيولوجية -

   األعداء الحيوية-

  مفترسات.طفيليات-

  المناعة والمقاومة-

   طرق الرش-

   مواصفات طبيعية-

   عبوات-

   طرق التحليل-

   البصمة-

  الشوائب الضارة-

  فترة ما قبل الحصاد-

  السمية البيئية المحلية-

  المتبقيات-

  شهـادات مطابقة

سك

  استخدام المركب

  آمية المادة

  عينات المادة

 شوائب  بصمة  تحليل

  الكمية المطلوبة

ا

  تاجر متابعة ال-

  دوري عينات تحليل -

  السلطة المختصة 

  )ب  ( ٣ملحق رقم  

ة ا ز آفات ل ا ت ل لت ة الالز ات الخط ذ ن
  
 موافقة فنية

 إفراج جمرآي

ة  التقدم للتسجيل
لط
لس
ة ا
ري
رتا

صة
خت
الم

  

  المرآـب

وق
ســـ

ل
  

  الحقلي االستخدام -

   الغذاءفي متبقيات -

صحية أضرار

  
 فحـص الملـف

ة المبدئي ة الموافق

طلب التسجيل 
 والبيانات



 - ١ -

  

  )ج  ( ٣لحق رقم م

  نقل المبيدات وخلطها والتصرف في فوارغها والكميات غير المستخدمة منها

  

  نقل المبيدات 

  

تكون المبيدات في أعلى ترآيزاتها وأخطر حاالتها عند نقلها من المخازن 
وقد يؤدي وقوع حادث ما إلى آسر بعض العبوات وانسكاب محتوياتها . والمتاجر

آل هذه المخاطر تستدعي العناية . احتمال حدوث تسممومن ثم تلوث البيئة و
  . بإجراءات األمان

  

  :عند نقل المبيدات يجب مراعاة ما يلي
  .عدم نقل المبيدات بسيارات تحمل رآابا آالحافالت وسيارات األجرة �
عدم نقل المبيدات مع األغذية أو األعالف أو السلع التي يستهلكها اإلنسان  �

  ).اهزة على سبيل المثالاألقمشة والمالبس الج(
مثل (أفضل وسيلة لنقل المبيدات هي سيارات النقل ذات األرضية المسطحة  �

وال يجب أن توجد باألرضية مسامير أو نتوءات قد تضر ) السيارات بيك آب
  .بأوعية المبيدات

ال يجب أن يكون مع المبيدات رآاب أو حيوانات في مكان التحميل وال يجب  �
  . في سيارات نقل المبيداتمطلقا نقل األطفال

  .ال يجب مطلقا وضع المبيدات في مكان جلوس الرآاب بالسيارة الناقلة �
التأآد من وجود مستلزمات األمان بالسيارة الستخدامها في حالة وجود  �

 أرقام – طفاية حريق – صابون ومياه – جاروف –مالبس واقية (حادث 
  ).تليفونات الطوارئ

في أوعية سليمة تحمل بطاقات بيانات يمكن التأآد من نقل المبيدات  �
وقبل التحميل يجب فحص األوعية لضمان عدم وجود تسرب أو . قراءتها

  .أغطية سائبة
وال تلق العبوات بغير اآتراث ألن هذا قد يحدث ضررا . حمل المبيدات بعناية �

أحكم ربط الحمولة وضع غطاء خاصا فوقها لحمايتها من حرارة . لها
  .ة بقاء المبيد صالحا تقصر إذا تعرض للحرارة العاليةإن فتر. الشمس

ال تلق العبوات أرضا أو تسمح . قم بتفريغ حمولة المبيدات بعناية أيضا �
وإذا آانت العبوات ثقيلة يمكن دحرجتها . بسقوطها على األرض من السيارة

  .على لوح خشبي مائل في نهايته إطارات مطاطية قديمة



  

  خلط المبيدات

  

  

  

لمبيد مع الماء ليكون  االخلط في هذا السياق هو تجهيز المبيد لالستعمال مثلما يحدث عند خلط
إن هذه الممارسة غير . ال يقصد بالخلط هنا خلط مبيدين الستعمالهما سوياو. جاهزا للرش

ومن ثم .  و خاصة علي المحصول أو آلة الرشموصى بها بسبب اآلثار العكسية المحتملة
سويا مبيدين خلط تحاشي يجب

  

  

  )ج  ( ٣ع للملحق رقم تاب

  نقل المبيدات وخلطها والتصرف في فوارغها والكميات غير المستخدمة منها

  

ومن ثم . يعتبر خلط المبيدات أخطر عمليات التداول لكون المنتج في أعلى ترآيزاته
ينبغي اتخاذ آل االحتياطات الواجبة لحماية القائم بالخلط والتداول وحماية البيئة 

  :أيضا

  

.  المالبس الواقية على النحو المشار إليها في بطاقة بيانات المبيدارتداء �
والحد األدنى لذلك هو لبس القفازات واألحذية الطويلة ومالبس العمل 

  ).األوفروالت(
ويجب فتح األآياس الورقية أو البالستيكية . توخي الحذر عند فتح العبوة �

  .باستخدام سكين وليس باليد
  .ستوي حتى ال تميل فينسكب المبيدوضع األوعية على سطح م �
  .بعد تفريغ المبيد يجب إغالق العبوة أو إعادة الغطاء لموضعه �
تحديد ما يستخدمه المزارعين المحليين من مكاييل وحساب سعتها من  �

السائل أو المسحوق ألخذ معامل التحويل في االعتبار عند تقديم التوصية 
  .والنصيحة للمزارع

مكاييل القياسية التي توفرها بعض الشرآات من المفضل استخدام ال �
  .المصنعة للحد من استخدام المكاييل المحلية تفاديا لألخطاء

في حالة غياب هذه المكاييل يمكن تصنيع بعضها عن طريق قرط زجاجة  �
بالستيكية قديمة إلى حجم مناسب معلوم ووضع عالمة عند المستوى 

 .الصحيح
  

 - ٢ -
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  :رةعند خلط مبيد في وعاء رشاشة صغي

  

  .اقرأ بطاقة بيانات المبيد �
إمأل خزان الرشاشة إلى نصفه بالماء مع وجود المرشح في موضعه على  �

  .فتحة الخزان
  .إرفع المرشح وأضف الكمية الصحيحة من المبيد �
  .أعد المرشح والغطاء إلى مكانه ورج الرشاشة �
إمأل الخزان بالمتبقي من آمية المياه مع وجود المرشح في موضعه على  �

  .تحة الخزانف
  .ضع الغطاء ورج الرشاشة مرة أخرى �
عند رفع المرشح من الرشاشة ضعه على سطح نظيف حتى ال يتلوث بأشياء  �

بوري أو تؤدي إلى انسداد سبب اإلضرار بمضخة الرشاشة والبشقد ت
  .يبوروالبشالمرشح 

  

  

  )ج  ( ٣تابع للملحق رقم 

  ت غير المستخدمة منهانقل المبيدات وخلطها والتصرف في فوارغها والكميا

  

  :عند خلط المبيد في رشاشة آبيرة

  

  .اقرأ بطاقة بيانات المبيد �
  .إمأل خزان الرشاشة إلى منتصفه بالماء �
  .اخلط المبيد بالماء في وعاء صغير وحرآة بعصا نظيفة وليس باليد �
  .صب خليط المبيد والماء بالخزان بعناية �
  .ان وآرر ذلك مرتين أو أآثراشطف وعاء الخلط في الماء وصب الماء بالخز �
  .إمأل الخزان بما تبقى من الماء �
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  :التصرف في الفوارغ والمخاليط غير المستخدمة

  

  :فوارغ عبوات المبيدات

  

عندما تكون العبوات الورقية فارغة افتحها بالقص وانثر بقايا المبيد في أحد  �
  .أوعية الخلط

 فارغة اشطفها بالماء وضع عندما تكون العبوات البالستيكية أو المعدنية �
ويعرف . آرر الشطف واإلضافة مرتين أخريين. المزيج في خزان الرشاشة
  .هذا اإلجراء بالشطف الثالثي

  .بعد ذلك يمكن التصرف في األوعية �
من الممكن حرق األوعية الورقية أو البالستيكية ولكن بعيدا عن المباني  �

 الريح للدخان لتحاشي احتمال وتأآد من عدم وجود أفراد أو حيوانات باتجاه
  .استنشاقهم له

يجب تخريم األوعية المعدنية وتهشيمها ودفنها في حفرة ال يقل عمقها عن  �
  .ال تدفن األوعية على مقربة من مصادر المياه أو المباني. متر واحد

ال يجب مطلقا استخدام الفوارغ ألي غرض آخر مثل تخزين المياه أو المواد  �
أنه من العسير إزالة آل المبيد حتى مع استخدام الشطف  ذلك –الغذائية 
  .الثالثي

  

  )ج  ( ٣تابع للملحق رقم 

  نقل المبيدات وخلطها والتصرف في فوارغها والكميات غير المستخدمة منها

  

  :المخاليط غير المستخدمة

  

القاعدة األساسية هي أال يتخلف عن عملية الرش أية آميات من المزيج أو  �
  .المخلوط

. هذا يجب فقط تحضير الكمية الصحيحة للمساحة التي سيتم رشهاول �
ويتطلب ذلك معرفة بالمساحة وجرعة استخدام المبيد وآمية المياه الالزمة 

  .واستخدام رشاشات معايرة بدقة
 يعرف المزارع آمية المزيج الالزم تحضيرها للمساحة أو –مع الممارسة  �

  .المحصول المراد رشه
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لمخلوط أو المزيج في الخزان في نهاية الرش يجب  من اشيءإذا تخلف  �
رشها في الحقل مع التعجل في السير عن المعدل المعتاد حتى ال يكون ترآيز 

  .المبيد في المساحة المعالجة مرتين عاليا
ال يجب مطلقا التصرف في المخاليط غير المستخدمة بإلقائها في مصادر  �

  .المياه أو على األرض
  

  انسكاب المبيد

  

وهناك ثالث ). التحضير(د يحدث االنسكاب أثناء النقل والتخزين والخلط ق
السيطرة على الموقف، احتواء الموقف، : مراحل للتعامل مع حاالت انسكاب المبيد

  .التنظيف

  

  السيطرة على الموقف

  

  .ارتدي المالبس الواقية الالزمة �
عبوات قد وإذا آانت إحدى ال. أوقف مصادر االنسكاب إذا آان ذلك ممكنا �

أما إذا آان هناك تسرب من أحد . سقطت فأعدها إلى وضعها الصحيح
وربما ال تستطيع . األوعية ففرغ محتوياته في وعاء فارغ أآبر حجما منه

 مصدر االنسكاب بالسرعة الكافية إذا آانت العبوة التي سقطت أو إيقاف
  .حدث منها تسرب آبير الحجم

عين أحد . موضع انسكاب المبيدال تسمح باقتراب أشخاص آخرين من  �
  .األشخاص على رأس الموقع لتنبيه المارة إلى ضرورة عدم االقتراب

  

  )ج  ( ٣تابع للملحق رقم 

  نقل المبيدات وخلطها والتصرف في فوارغها والكميات غير المستخدمة منها

  

  احتواء الموقف

لرمل امنع انتشار المبيد المنسكب بتحويط موضع االنسكاب بالتربة أو ا �
  .وآأنك تقيم حاجزا لمنع انتشار المبيد

اعمل على امتصاص السوائل بتغطيتها بالرمل أو التربة أو نشارة الخشب  �
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  .أو ورق الصحف
اعمل على منع المبيدات الجافة من الهبوب مع الريح بتغطيتها بغطاء  �

ال ترش آمية آبيرة من المياه . بالستيك أو رش تيار خفيف من الرذاذ المائي
  .ن هذا قد يجعل التنظيف صعباأل

  

  التنظـيف

  

بالنسبة النسكاب مبيدات سائلة اجمع المواد الماصة للمبيد وضعها في آيس  �
  .قوي أو في أحد البراميل

بالنسبة النسكاب مبيدات جافة قم بكنسها بعناية وضعها في آيس آبير قوي  �
  أو في أحد البراميل المانعة للتسرب

غير مسامية مثل الخرسانة أو القرميد يجب غسل إذا آانت منطقة االنسكاب  �
ال تستخدم . المساحة المتأثرة بالماء والصابون أو أحد المنظفات الصناعية

استخدم مادة ماصة . آمية آبيرة من المياه ألن هذا يزيد من انتشار التلوث
في تجميع تلك المياه وضعها في آيس قوي سليم ) قماش أو ورق صحف(

  .لتسربأو برميل مانع ل
  .اغسل آل األدوات والمالبس المستعملة أثناء مرحلة االحتواء والتنظيف �
  .بعد ذلك يجب أن تغتسل غسال جيدا �

 


