
 
 
 
 
 

 

النباتية  اآلفات مبيدات وتداول تسجيل  دليل

 

جلنة تسجيل مبيدات اآلفات النباتية: 
م بشأن تنظیم وتداول مبیدات اآلفات النباتیة    1999) لسنة 25) من القانون رقم (4-  تنفیذاً ألحكام المادة (

م بشأن تشكیل لجنة تسجیل 2001) لسنة 73وتعدیالتھ والئحتھ التنفیذیة واستناداً الى القرار الوزاري رقم (
مبیدات اآلفات النباتیة وتعدیالتھ واستناداً الى مدونة السلوك الدولیة إلدارة المبیدات فقد تم اعداد الدلیل االتي: 

* اللجنة: لجنة تسجیل مبیدات اآلفات النباتیة 
 * الدلیل: دلیل تسجیل وتداول مبیدات اآلفات النباتیة

 

مقدمة: 
 القواعد موعةمج" بأنھا لألمم المتحدة التشریعات المتعلقة بمبیدات اآلفات زراعةتعرف منظمة األغذیة وال

 مثل القوانین واللوائح لة الجھاز الحكومي للدونواللوائح والقرارات الملزمة بقوة القانون والصادرة ع
 " .  المبیداتواستخدام تسجیل وتداول عملیة دارة یتم تنظیم وإلھا الوزاریة والتي من خالقراراتوال

منافع المبیدات من  من االستفادة المجتمع مكین وتداول المبیدات في تالستخدام یتمثل دور التشریعات المنظمة و
 یتم إدارة  وةئ سوء استخدام المبیدات سواء لإلنسان أو البين عالمحتملة نفس الوقت تقلیل اآلثار الجانبیة وفي

یقصد بتسجیل المبیدات عملیة دراسة وتقییم جمیع و" وتداول المبیدات من خالل نظام تسجیل المبیدات، استخدام
وعدم خطورة المبید على صحة  بكفاءة متعلقة النتائج االختبارات والتجارب الحقلیة وكافة البیانات والمستندات

 . االنسان والحیوان والبیئة والتي بناء علیھا یسمح او ال یسمح بتسجیل المبید "
 باع وإتتھ على عبوسجلة الماالستخدام لتوصیات بقامن خالل ھذا التقییم یتم التأكد من إنھ إذا ما استخدم المبید ط

فإن ھذا المبید سیكون فعال في مكافحة اآلفة اآلمن لھ  االستخدام بمحاذیر وشروط االستخدام وااللتزامإرشادات 
 المحصول اول أو المستھلك الذي سیتنید أضرار لمستخدم المبأو حدوث مخاطر إلىالمستھدفة ولن یؤدي 

   غیر المستھدفة الموجودة في البیئة.الحیة حدوث أضرار للكائنات إلى كما  أنھ لن یؤدي  ،  بالمبیدعاملالم
سیتطرق ھذا الدلیل لإلجراءات الخاصة بتسجیل وتداول مبیدات اآلفات النباتیة فقط وفقاً ألحكام القانون رقم 

م والئحتھ التنفیذیة وقد تم االسترشاد في تعدیلھ إلى القانون والئحتھ التنفیذیة ومدونة السلوك 1999 لسنة 25
 ومنظمة FAOالدولیة الخاصة بإدارة المبیدات الصادرة من منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة الفاو 

 المصادق علیھا من بالدنا وفق الصالحیات المخولة للجنة التسجیل والمحددة في WHOالصحة العالمیة 
 .القانون المشار إلیھ 
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ً
 -:النباتية اآلفات مبيدات تسجيل: أوال

 -:النباتية اآلفات مبيدات لتسجيل واملتطلبات العامة اإلجراءات
 المبیدات الى اإلدارة العامة لوقایة / المبید تسجیلطلب ب اآلفات النباتیة ت باستیراد مبیداه المرخص لیقدم طالب التسجیل -۱

  :-تالیةالالوثائق  ویرفق بذلك خاصالمعد وال/ النماذج  النموذج  لمتطلبات التسجیل والنبات وفقا
 .لنباتیة (ساري المفعول)مھنة استیراد مبیدات اآلفات ا مزاولة ترخیص  •
 معلومات فنیة عن المبید المراد تسجیلھ ( الكتلوج ). •
 . (ساري المفعول) التجاريالسجل •
 .التجاریة (ساریة المفعول) في الغرفة ة العضويبطاقة •
. ة (ساریة المفعول) الزكويلبطاقةا •
 . (ساري المفعول) الضریبيالرقم •
 البطاقة التأمینیة ( ساریة المفعول ). •
  بالوكالةدما اذا كان الطلب مقالرسمیة في بلد المنشأ ھات المختصة رسمي مصدقا علیھ من قبل الجتوكیل •
 لما وفقاوقایة النبات العاملة في  المحلیة در الكواریب للمختبرات وتدالتحتیة بدعم البنیة المصنعة و المنتجة من الشركة - التزام2

 .عالمیة األغذیة والزراعة ومنظمة الصحة المنظمة بإدارة المبیدات الصادرة من خاصة الالدولیة في مدونة السلوك ورد
 دارة للمبیدات المزمع تنفیذھا عبر اإلاآلمن عن االستخدام واإلرشاد التوعیة أنشطةبدعم - التزام طالب التسجیل المرخص لھ 3 

 تداول یم لقانون تنظفیذیة في الالئحة التنبالتنسیق مع اإلدارة العامة لإلرشاد واإلعالم الزراعي وفقاً لما ورد العامة لوقایة النبات 
 .1999) لسنھ 25 رقم (نباتیةمبیدات اآلفات ال

  المحظورةلمبیدات اقوائم ضمن إدراجھ من عدم والتأكد بالمبید اصةمراجعة المعلومات الخب العامة لوقایة النبات اإلدارة - تقوم4 
  )WHO( العالمیة )ومنظمة الصحة FAO(في الجمھوریة الیمنیة مع مراعاة  توصیات منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة 

المبیدات رقم  تداول م بشان الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم2002) لسنة 10 من القرار الوزاري رقم ( )4وفقا إلحكام المادة رقم (
 المبیدات ضمن ن مانھ ثبت فإذا التسجیل  لجنة تعتمدھالتي الجھات اأو أي اتفاقیة موقعة علیھا بالدنا م  أو1999) لسنة 25(

متطلبات  یعطى طالب التسجیل ذلك كان خالف وإذا رسمیا، بالقرار طالب التسجیل ویبلغ یرفض الطلب مباشرة حظورةالم
 لتعبئتھا وإعادتھا إلى اإلدارة العامة لوقایة النبات مرفقاً بھا )الكلفة التسجیل  (بسعر لجنةالمعتمدة من تسجیل حسب نوع المبید لا

 والمصادق علیھا المتطلبات البیانات الموضحة في افة كضمنالذي یتالوثائق والتقاریر المطلوبة بما في ذلك ملف تسجیل المبید 
. المصدرةمن الشركة 

طالب  مة منالمقدالمحتوي على جمیع وثائق التسجیل  التسجیل ودراسة ملف العامة لوقایة النبات مراجعة اإلدارة على- 5
.  والتعھدات المطلوبة من عدمھلمعلومات من استیفائھا جمیع االتسجیل والتأكد

بعد استیفاء كافة اإلجراءات والمتطلبات المتعلقة بتسجیل المبید رفع تقریر ملخص للجنة  العامة لوقایة النبات اإلدارة - على6
التسجیل مرفق بالتقریر ملف التسجیل التخاذ ما یلزم إزاء رفض التسجیل أو السماح باستیراد عینات من المبید لغرض إجراء 
االختبارات والتجارب الحقلیة مع تحدید الكمیة المطلوبة لذلك وإشعار طالب التسجیل بمذكرة رسمیة في حال عدم المطابقة . 

- یحق لصاحب الشأن ان یتقدم بتظلم ضد قرار اللجنة الصادر برفض الطلب خالل ستون یوماً من تاریخ صدوره.  7
لجنة التسجیل احد أعضائھا مع المختص المكلف  تكلف تسجیل المبید  استكمال إجراءات حال موافقة لجنة التسجیل علىفي- 8 

وذلك خالل فترة من عدمھ  ھااعتمادتقییمھا و بھدف الشركة المصنعة و المنتجةزیارة ل النبات وقایة العامة لمن قبل اإلدارة
  جمیع التكالیف.تحمل مصنعة الشركة الأو الوكیل المحلي وعلى بعده أوالتسجیل 
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 متداولة الغري جديدة فعاله مواد (اجلديد للمبيد النباتية اآلفات مبيدات  تسجيلاجراءات 1-1

 -):اليمنية اجلمهورية يف
 على النحو اإلجراءات في ھذا الدلیل تستكمل  المبید المحددة لتسجیلطلبات العامةمتال  اإلجراءات و استیفاءبعد

التالي:- 
 وفق النموذج هتسجیلالمراد   من المبید استیراد عیناتلغرض العامة لوقایة النبات اإلدارة إلى اً  التسجیل طلباً كتابيطالب یقدم -۱

 بالموافقة على استیراد العینات.  المبیدات من قرار لجنة تسجیلاألصلرفق بھ نسخة طبق قبلھا ويالمعد من 
 بناًء على ذلك تصدر اإلدارة العامة لوقایة النبات تصریح استیراد العینات مع المواد القیاسیة لھا وفقاً للنموذج المعد لذلك . -۲
 العامة لوقایة اإلدارة إلى بإیصالھا النباتي یقوم مندوب الحجر المنفذ المحدد في تصریح االستیراد إلى وصول العینات عند -۳
 التورید المخزني إشعار من األصلصورة طبق طالب التسجیل  ویعطى اإلدارة في سجالت قید بیاناتھا مخزنیا وتریدھا وتونباتال
. 

تحرر الوحدة الحسابیة في اإلدارة العامة لوقایة النبات لطالب التسجیل حافظة تورید لرسوم االختبارات المعملیة المحددة في  -٤
 (اسم طالب التسجیل القرارات الوزاریة النافذة إلى رقم الحساب المخصص بتلك الرسوم على أن یتضمن اإلشعار البیانات التالیة:

 - اسم الشركة المصنعة و المنتجة - اسم المادة الفعالة- شكل المستحضر - التركیز - بلد المنشأ ).
لالختبارات  المبید المراد تسجیلھ بعد ترمیزه  العامة لوقایة النبات بإخضاع عیناتاإلدارة بعد استیفاء الرسوم المقرة تقوم -٥

 والتحالیل التي تحددھا اللجنة الفنیة لتداول مبیدات اآلفات النباتیة على أن تتم عملیة التحلیل خالل فترة أقصاھا  شھرین . 
 ابيالتقدم بطلب كت لعدم مطابقتھا لمتطلبات وشروط المواصفات الخاصة بالمبید،  رفضت عیناتھي لطالب التسجیل الذیحق -٦

) بعد 5اإلجراءات المحددة في الفقرة ( علیھ نفس بیقتط  وینات للع واالختبار التحلیلعادة لوقایة النبات  إلة العاماإلدارة إلى
 استیفاء رسوم االختبارات للمرة الثانیة.

في حال أظھرت نتائج االختبارات والتحالیل المعملیة مره أخرى عدم مطابقة العینات لمتطلبات وشروط المواصفات الخاصة  -۷
بالمبید یتم إیقاف استكمال إجراءات التسجیل بقرار مسبب ویتم اشعار طالب التسجیل بذلك وعلیة إعادة العینات إلى مصدرھا 

 خالل ثالثون یوماً من إشعاره بذلك.
في حال أظھرت نتائج االختبارات والتحالیل المعملیة مطابقة العینات للمواصفات والشروط والبیانات الفنیة تحرر شھادة  -۸

التحلیل لغرض التسجیل لتلك العینات ویعطى طالب التسجیل نسخة منھا ویحق لھ بموجبھا أن یتقدم إلى اإلدارة العامة لوقایة 
 النبات بطلب إجراء التجارب الحقلیة للمبیدات المراد تسجیلھا وفقاً للنموذج المعد والخاص بذلك. 

بموجب الطلب المقدم من قبل طالب التسجیل إجراء التجارب الحقلیة للمبیدات تحرر الوحدة الحسابیة باإلدارة العامة لوقایة  -۹
النبات حافظة تورید للنفقات الخاصة بتنفیذ التجارب الحقلیة الخاصة بھ وفقاً للعقد المبرم معھ إلى الحساب المخصص بذلك على 
أن تشمل الحافظة كافة البیانات المذكورة سابقاً ویحدد عدد التجارب الحقلیة في ھذه الحالة الى ثالث تجارب حقلیة لتقییم الكفاءة 

 النسبیة وتنفذ في ثالثة مناخات مختلفة في مدة ال تقل عن سنتین وال تزید عن ثالث سنوات.
 بعد االنتھاء من إجراء التجارب الحقلیة للفترات المحددة تعرض النتائج كاملة معززة بنتائج االختبارات المعملیة وكذا نتائج  -۱۰

مراجعة بطاقة البیان الخاصة بالعبوات الذي یتضمن "المعلومات والتحذیرات واإلرشادات الخاصة باالستخدام اآلمن للمبید رقم 
 )"على اللجنة الفنیة لتداول مبیدات اآلفات النباتیة لمناقشتھا والرفع (.CAS NOالتسجیل في دائرة المستخلصات الكیمیائیة 

 بتقریر معزز بتوصیاتھا إلى لجنة التسجیل إلتخاذ القرار المناسب بشأنھا .
على اإلدارة العامة لوقایة النبات إبالغ طالب التسجیل بقرار لجنة التسجیل خالل اسبوع من تاریخ صدروه وذلك من خالل  -۱۱

 مذكره رسمیة تسلم لصاحب الشأن او من ینوبھ قانونیاً .
 على اإلدارة العامة لوقایة النبات بناًء على موافقة اللجنة إصدار شھادة التسجیل للمبید طبقاً للنموذج المعد لذلك واثباتھا في  -۱۲

سجل التسجیل برقم وطني مستقل نظیر الرسوم المحددة في القانون وتكون فترة صالحیة شھادة التسجیل خمس سنوات من تاریخ 
 إصدارھا.
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 اجلمهورية بتداوهلا يف املسموح الفعالة للمواد النباتية اآلفات مبيدات تسجيل  إجراءات1-2

 -:اخرى شركات من اليمنية
) من القرار 5وفقا إلحكام المادة رقم ( أخرى شركات للمواد الفعالة المتداولة من لنباتیة تسجیل مبیدات اآلفات اإجراءات تحدد

م  ومدونة السلوك 1999) لسنة 25م بشان الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم تداول المبیدات رقم (2002) لسنة 10الوزاري رقم ( 
 :- األتي وعلى النحالدولیة إلدارة المبیدات 

الطلب ب یرفق ن أ على لغرض التسجیل وفقاً للنموذج المعد لذلك العامة لوقایة النباتاإلدارة إلى اً  طالب التسجیل طلبا كتابيیقدم -۱
 اآلتیة:  اإلضافیةالوثائق 

 أو مجاز أو مرخص ومسموح باستعمالھ في بلد المنشأ بنفس لیھ أو مصدق ععلیھ بأن المبید مسجل أو موافق  تفیدشھادة •
وصورة تجھیزه  تركیبتھ، وتركیزھا، في الفعالة الداخلة المواد اسم المادة أو تتضمن " بحیثمواصفات تركیبتھ المقدمة للتسجیل، 

، على أن تكون ھذه الشھادة من الجھة الحكومیة المختصة في بلد المنشأ، "، واالسم التجاري للمبید ، وأغــراض االستخــدام
 التسجیل. دة مبھاموضحاً 

 من الجھة الحكومیة المختصة، وأن ال یكون قد مضى مصدقة المنشأ  باللغة العربیة او االنجلیزیة بلدفي بطاقة بیان عبوة المبید  •
  تقدیمھا.خعلى تصدیقھا أكثر من سنة من تاري

  )(.CAS NOرقم التسجیل في دائرة المستخلصات الكیمیائیة  •
 مختبر محاید معتمد. من وكة المصنعة و المنتجة  من الشراد المضافة الموتحلیل شھاده •
طرق تحلیل المواد المضافة.  •
 الفعالة التقنیة. ة المادومصدر التقنیة الفعالةنسبة الشوائب في المواد  •
 وسمّیتھ، والجرعة المضادة، وخواصھ الكیماویة والطبیعیة، كیبتھ، نسخ أصلیة من النشرة الفنیة للمبید تبین مواصفاتھ، وترثالث •

 وثباتھ على درجات حموضة الماء لمحصول،وطریقة استعمالھ على المحاصیل واآلفات التي یقاومھا، وفترة األمان لحصاد ا
 منھما ترجمة معتمدة، وأن ي أو مترجمة ألإلنجلیزیة النشرة باللغة العربیة أو اھذه على أن تكون تلفة ومحاذیر االستخدام،المخ

 . في بلد المنشأومصدقا علیھا من الجھات الرسمیةالمصنعة والمنتجة تكون مختومة من الشركة 
 . في ھذا الدلیلوالمتطلبات العامة لتسجیل مبیدات اآلفات النباتیة المذكورة الجراءات ااستیفاء -۲
 أفھ على حده تجربة والى التجارب الحقلیة عمل عتطبق نفس اجراءات تسجیل مبید اآلفات النباتیة الجدید عدى ان یقتصر -۳

  واحد.زراعيواحده  وفي موسم  
على ومقاومة اآلفة للمبید......الخ  الدراسات البیئیة والصحیة نفقات إجراءات مراقبة ما بعد التسجیل " إجمالي تورید استیفاء -٤

 الخاصة بإدارة  نصوص مدونة السلوك الدولیةفي تجارب حقلیة وفقا لما ورد تكالیف تنفیذ ثالث " بما یعادل  سجلةالمبیدات الم
 .المبیدات

 عام بشكل واجلاذبات والفرمونات والناشرة الالصقة واملواد املعدنية الزيوت تسجيل  إجراءات1-3

 -:النحاس ومركبات وتركيزاته أشكاله جبميع والكربيت
 أشكالھ بجمیع والكبریت عام بشكل والجاذبات والفرمونات والناشرة الالصقة والمواد المعدنیة الزیوت تسجیل إجراءات تحدد

 :- األتي على النحو النحاس ومركبات وتركیزاتھ
 . في ھذا الدلیلوالمتطلبات العامة لتسجیل مبیدات اآلفات النباتیة المذكورة اإلجراءات - استیفاء1
- تطبق نفس إجراءات تسجیل مبید اآلفات النباتیة الجدید المحددة في ھذا الدلیل وفق النماذج منتجات وقایة النبات ما عدى أن 2

 لموسم زراعي واحد وعلى آفة واحدة شریطة على أن ال تكون مخلوطة بمبید عدا المواد الالصقة   التجارب الحقلیة تنفذ یقتصر
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 -:الطوارئ حاالت يف النباتية اآلفات مبيدات تسجيل  إجراءات1-4
وفقا لإلجراءات المحددة في الخطوط التوجیھیة الخاصة بتسجیل  تسجیل مبیدات اآلفات النباتیة في حالة الطوارئ إجراءات تحدد

 مبیدات اآلفات النباتیة لمدونة السلوك الدولیة لتوزیع المبیدات واستعمالھا .

 أو طبيعية نباتية مستخلصات النباتية التي على شكل اآلفات مبيدات تسجيل  إجراءات1-5

 -: ) ساعة جلميع احملاصيل24صفر أو ( املتبقي للمبيدات  األثر ذات
صفر او  المتبقي للمبیدات  األثر ذات أو  طبیعیة نباتیة على شكل مستخلصات ة التي مبیدات اآلفات النباتيیل تسجإجراءات تحدد

  :-األتيعلى النحو ) ساعة لجمیع المحاصیل 24(
یرفق    ن أ على لغرض التسجیل وفقاً للنموذج المعد لذلك العامة لوقایة النباتاإلدارة إلى اً  طالب التسجیل طلبا كتابي- یقدم1
-  التالیة : اإلضافیةالطلب الوثائق ب
 أو مجاز أو مرخص ومسموح باستعمالھ في بلد المنشأ بنفس مواصفات لیھ أو مصدق ععلیھشھادة بأن المبید مسجل أو موافق  •

، واالسم وصورة تجھیزه  تركیبتھ، وتركیزھا، في الفعالة الداخلة المواد اسم المادة أو تتضمن " بحیثتركیبتھ المقدمة للتسجیل، 
 بھا، على أن تكون ھذه الشھادة من الجھة الحكومیة المختصة في بلد المنشأ، موضحاً "التجاري للمبید ، وأغــراض االستخــدام

.  وان تكون ساریة المفعول التسجیلدةم
 من الجھة الحكومیة المختصة، وأن ال یكون قد مضى مصدقة االنجلیزیة أو المنشأ  باللغة العربیة بلدفي بطاقة بیان عبوة المبید  •

  تقدیمھا.خعلى تصدیقھا أكثر من سنة من تاري
  )(.CAS NOرقم التسجیل في دائرة المستخلصات الكیمیائیة  •
 على أن تكون ھذه الشھادة صادرة من الجھة ، الیابانأو االتحاد األوروبي ي واستعمالھ فلھ بأن المبید مسموح تداوشھادة •

 ال یكون قد مضى على صدورھا أو تصدیقھا أكثر من سنة من تاریخ تقدیمھا.  نالحكومیة المختصة في بلد المنشأ، وأ
 . في ھذا الدلیلوالمتطلبات العامة لتسجیل مبیدات اآلفات النباتیة المذكورة الجراءات ا استیفاء-2
  2- 1  عدد منیكتفى باستعراض  التجارب الحقلیة - تطبق نفس اجراءات تسجیل مبید اآلفات النباتیة الجدید وفیما یخص 3

 منطقة ي المبید فكفاءة لتقدیر ة تجربة حقلیة واحدتنفیذ أو الجمھوریة الیمنیة مناخ مناخھ یشابھ لنفس المركب في بلد حقلیة تجربة
 .مناخیة واحدة

 -:النباتية احليوية ملكافحة اآلفات املبيدات تسجيل  إجراءات1-6
  :-األتيعلى النحو النباتیة  الحیوي لمكافحة اآلفات المبیدات تسجیل إجراءات تحدد

یرفق    ن أ على لغرض التسجیل وفقاً للنموذج المعد لذلك العامة لوقایة النباتاإلدارة إلى اً  طالب التسجیل طلبا كتابي- یقدم1
-  التالیة : اإلضافیةالطلب الوثائق ب
 أو مجاز أو مرخص ومسموح باستعمالھ في بلد المنشأ بنفس لیھ أو مصدق ععلیھمسجل أو موافق الحیوي شھادة بأن المبید  •

 الكائن الحیوي وافرازاتھ السامة واسم الرتبة واسم العائلة والنوع اسم تتضمن " بحیثمواصفات تركیبتھ المقدمة للتسجیل، 
، على أن " ، وأغــراض االستخــدام الحیوي، واالسم التجاري للمبیدوصورة تجھیزه  تركیبتھ، وتركیزھا، في الداخلة والمواد

 التسجیل. دة مبھاتكون ھذه الشھادة من الجھة الحكومیة المختصة في بلد المنشأ، موضحاً 
 من الجھة الحكومیة المختصة، وأن ال یكون مصدقة االنجلیزیة و المنشأ  باللغة العربیة بلدفي بطاقة بیان عبوة المبید الحیوي  •

  تقدیمھا.خقد مضى على تصدیقھا أكثر من سنة من تاري
 على أن تكون ھذه الشھادة صادرة من الجھة ، الیابانأو االتحاد األوروبي ي واستعمالھ فلھمسموح تداوالحیوي  بأن المبید شھادة •

 ال یكون قد مضى على صدورھا أو تصدیقھا أكثر من سنة من تاریخ تقدیمھا.  نالحكومیة المختصة في بلد المنشأ، وأ
. مع االخذ بعین االعتبار :  في ھذا الدلیلوالمتطلبات العامة لتسجیل مبیدات اآلفات النباتیة المذكورة الجراءات ا استیفاء-2
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- ما ورد في الخطوط التوجیھ لتسجیل المبیدات الحیویة وعوامل المكافحة البیولوجیة الصادرة عن مدونة السلوك الدولیة الخاصة 
بإدارة المبیدات لمنظمة االغذیة والزراعة لألمم المتحدة . 

- المعیار الثالث من المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة الصادرة عن االتفاقیات الدولیة لوقایة النباتات لمنظمة االغذیة 
 والزراعة لألمم المتحدة الخاص بعوامل المكافحة البیولوجیة .

) 3) سنوات وفي (3لمدة (حقلیة ) تجارب 6- تطبق نفس اجراءات تسجیل مبید اآلفات النباتیة الجدید شریطة ان یتم تنفیذ عدد (3
مناخات مختلفة بالجمھوریة وبالتنسیق والتعاون مع الھیئة العامة للبحوث الزراعیة و كلیات الزراعة والعلوم بالجامعات 

 الحكومیة.

اخلاصة مبكافحة اآلفات ما بعد احلصاد أو أثناء  اآلفات النباتية مبيدات تسجيل  إجراءات1-7

 - :التخزين أو النقل 
الخاصة بمكافحة اآلفات ما بعد الحصاد أو أثناء التخزین أو النقل  اآلفات النباتیة مبیدات تسجیل تحدد إجراءات

على النحو التالي :- 
یرفق    ن أ على لغرض التسجیل وفقاً للنموذج المعد لذلك العامة لوقایة النباتاإلدارة إلى اً  طالب التسجیل طلبا كتابي- یقدم1
-  التالیة : اإلضافیةالطلب الوثائق ب
 أو مجاز أو مرخص ومسموح باستعمالھ في بلد المنشأ بنفس مواصفات لیھ أو مصدق ععلیھشھادة بأن المبید مسجل أو موافق  •

، واالسم وصورة تجھیزه  تركیبتھ، وتركیزھا، في الفعالة الداخلة المواد اسم المادة أو تتضمن " بحیثتركیبتھ المقدمة للتسجیل، 
 بھا، على أن تكون ھذه الشھادة من الجھة الحكومیة المختصة في بلد المنشأ، موضحاً "التجاري للمبید ، وأغــراض االستخــدام

 التسجیل. دةم
 من الجھة الحكومیة المختصة، وأن ال یكون قد مضى مصدقة االنجلیزیة و المنشأ  باللغة العربیة بلدفي بطاقة بیان عبوة المبید  •

 .  تقدیمھاخعلى تصدیقھا أكثر من سنة من تاري
  )(.CAS NOرقم التسجیل في دائرة المستخلصات الكیمیائیة  •
 مختبر محاید معتمد. من وكة المصنعة و المنتجة  من الشراد المضافة الموتحلیل شھاده •
طرق تحلیل المواد المضافة.  •
 الفعالة التقنیة. ة المادومصدر التقنیة الفعالةنسبة الشوائب في المواد  •
 وسمّیتھ، والجرعة المضادة، وخواصھ الكیماویة والطبیعیة، كیبتھ، نسخ أصلیة من النشرة الفنیة للمبید تبین مواصفاتھ، وترثالث •

 وثباتھ على درجات حموضة الماء لمحصول،وطریقة استعمالھ على المحاصیل واآلفات التي یقاومھا، وفترة األمان لحصاد ا
 منھما ترجمة معتمدة، وأن ي أو مترجمة ألإلنجلیزیة النشرة باللغة العربیة أو اھذه على أن تكون تلفة ومحاذیر االستخدام،المخ

 . في بلد المنشأومصدقا علیھا من الجھات الرسمیةالمصنعة والمنتجة تكون مختومة من الشركة 
 . في ھذا الدلیلوالمتطلبات العامة لتسجیل مبیدات اآلفات النباتیة المذكورة الجراءات ا استیفاء-2
تطبق نفس اجراءات تسجیل مبید اآلفات النباتیة الجدید وینفذ لھا تجربة مشاھدة لتقییم كفاءة االبادة للمادة الفعالة في موقع لھ  -۲

نفس الظروف المشابھة بعملیة التخزین والنقل او ظروف ما بعد الحصاد بعد استیفاء النفقات المخصصة لتنفیذ التجربة. 

 -:النباتية اآلفات مبيدات خالئط  تسجيل1-8
تحدد إجراءات تسجیل خالئط مبیدات اآلفات النباتیة على النحو التالي :- 

یرفق    ن أ على لغرض التسجیل وفقاً للنموذج المعد لذلك العامة لوقایة النباتاإلدارة إلى اً  طالب التسجیل طلبا كتابي- یقدم1
-  التالیة : اإلضافیةالطلب الوثائق ب
 أو مجاز أو مرخص ومسموح باستعمالھ في بلد المنشأ بنفس مواصفات لیھ أو مصدق ععلیھشھادة بأن المبید مسجل أو موافق  •

، واالسم وصورة تجھیزه  تركیبتھ، وتركیزھا، في الفعالة الداخلة المواد اسم المادة أو تتضمن " بحیثتركیبتھ المقدمة للتسجیل، 
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 بھا، على أن تكون ھذه الشھادة من الجھة الحكومیة المختصة في بلد المنشأ، موضحاً "التجاري للمبید ، وأغــراض االستخــدام
 التسجیل. دةم
 من الجھة الحكومیة المختصة، وأن ال یكون قد مضى مصدقة االنجلیزیة أو المنشأ  باللغة العربیة بلدفي بطاقة بیان عبوة المبید  •

  تقدیمھا.خعلى تصدیقھا أكثر من سنة من تاري
  )(.CAS NOرقم التسجیل في دائرة المستخلصات الكیمیائیة  •
.  في ھذا الدلیلوالمتطلبات العامة لتسجیل مبیدات اآلفات النباتیة المذكورة اإلجراءات - استیفاء2

 مضاعفة.ألغراض التسجیل  التحلیل رسوم  وتكون،- تطبق نفس إجراءات تسجیل مبید اآلفات النباتیة الجدید3

 -النباتية: اآلفات ملبيدات التسجيل إعادة  إجراءات9 -1
  االتي :-نحو اآلفات النباتیة على الت تسجیل مبیداإعادة إجراءات تحدد

 السنة من األولى الثالثة األشھر خالل بید إلعادة  تسجیل المالنبات العامة لوقایة اإلدارة طلبا كتابیا الى یقدم المسجل لھ -۱
  مرفق بھ :األخیرة لفترة التسجیل

- شھادة تسجیل من بلد المنشأ ساریة المفعول. 
 دولیة معمدة من الجھة المختصة في بلد المنشأ او تنفیذ زیارة لتقییم المصنع . (GMP )- شھادة ممارسة التصنیع الجید 

- اي بیانات او معلومات جدیدة او ادخل علیھا اي تعدیل عن المبید/ المبیدات المراد اعادة تسجیلھا. 
معزز بتوصیات اللجنة  لجنة تسجیل مبیدات اآلفات النباتیة بدراسة الطلب ورفع تقریر الى العامة لوقایة النبات اإلدارة تقوم. -۲

 .بالرفضالتخاذ القرار ویكون القرار مسببا اذا صدر الفنیة 
 .االدارة العامة لوقایة النبات  ویحال الموضوع الى نة رسمیا بقرار اللجطالب التسجیل یبلغ -۳
 الحقلیة المعملیة والتجارب ات االختبارت إلجراء العامة لوقایة النبااإلدارة العینات المطلوبة في مخازن طالب التسجیل یودع -٤

  .اإلدارة سجالت في ید وتقوتورد مخزنیاً  احد زراعي ولموسم
تحرر الوحدة الحسابیة  باإلدارة العامة لوقایة النبات لطالب التسجیل  حافظة تورید لرسوم االختبارات المعملیة وتكالیف  -٥

التجارب الحقلیة لتوریدھا الى الحسابات المخصصة وفقاً للنسب والمبالغ المالیة المحددة في القرارات الوزاریة النافذة الخاصة 
 .وذلك لتنفیذ االختبارات المعملیة والتجارب الحقلیة لموسم زراعي واحد لغرض اعادة التسجیل بذلك،

 لتداول  النتائج على اللجنة الفنیةلغرض اعادة التسجیل تعرضالحقلیة المعملیة والتجارب  االختبارات  تنفیذ  بعد االنتھاء  من -٦
  القرار.تخاذالالمبیدات  لجنة تسجیل مع التوصیات إلىبدورھا ترفعھا التي  ومبیدات اآلفات النباتیة

لمدة خمس المبید / المبیدات  تسجیل إعادة شھادة االدارة العامة لوقایة النبات تصدر التسجیل إعادة على وافقة حالة المفي -۷
  استیفاء الرسوم المقررة.بعد رقم التسجیل السابق ونفس بات من تاریخ اصدارھاسنو
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 -:النباتية اآلفات مبيدات تداول: ثانيا

  :إجراءات احلصول على تراخيص مزاولة عمليات تداول مبيدات اآلفات النباتية:2-1

 ترخيص مزاولة عملية استرياد وتصدير مبيدات اآلفات النباتية:- 1
 تتم اجراءات الحصول على ترخیص مزاولة عملیة استیراد وتصدیر مبیدات اآلفات النباتیة وفقا لما یلي :-

أ-یقدم طالب الترخیص طلبا كتابیا إلى اإلدارة العامة لوقایة النبات وفقا النموذج المعد من قبلھا والخاص بذلك مرفقا مع الطلب 
 الوثائق التالیة:-

 نسخة من السجل التجاري ( تظھر فیھ نوع العملیة ) وساري الصالحیة مع احضار االصل للمطابقة.  -
صور من البطائق ( الشخصیة، الضریبیة، الزكویة، التأمینیة ، عضویة الغرفة التجاریة ، عضویة في نقابة / جمعیة   -

ذات صلة بتجارة مدخالت االنتاج الزراعي)، ولغیر الیمنیین  صورة لجواز السفر  بدال عن البطاقة الشخصیة، 
 وجمیعھا ساریة الصالحیة مع احضار االصل للمطابقة.

ب-  بعد استكمال الوثائق المشار الیھا في الفقرة (أ) یكلف مدیر عام وقایة النبات المختصین الحاصلین على صفة الضبط 
القضائي بالمعاینة للمواقع  والمحالت والمخازن لطالب الترخیص ورفع التقریر الذي یوضح إنھا مطابقة للمواصفات والشروط 

الفنیة وفقا للخطوط التوجیھیة الصادرة عن مدونة السلوك الدولیة الخاصة بإدارة المبیدات لمنظمة االغذیة والزراعة والمحددة في 
م بشان تنظیم تداول مبیدات 1999) لسنة 25م للقانون رقم (2002) لسنة 10 ) من الالئحة التنفیذیة  رقم ( 1الملحق رقم ( 

 النباتیة،  ووفق النماذج المعدة لذلك. اآلفات
ج- في حال اثبت تقریر المعاینة مطابقة المواقع والمحالت والمخازن للشروط والمواصفات الفنیة على طالب الترخیص اعداد 

وتسلیم ملف یتضمن الوثائق التالیة :- 
  طبق األصل من الوثائق الخاصة بملكیة أو عقود إیجارات الموقع والمحالت والمخزن المعدة لھذه العملیة.هصور -
 طبق األصل من مؤھل ال یقل عن بكالوریوس علوم زراعیة تخصص وقایة نبات لطالب الترخیص أو المشرف هصور -

 الفني.
 اصل عقد اتفاقیة طالب الترخیص مع المشرف الفني حسب النموذج المعد لذلك معمد من قبل مدیر عام وقایة النبات. -
أصل تعھد طالب الترخیص والمشرف الفني وفقاً للنماذج المعدة من قبل االدارة العامة لوقایة النبات ومعمد من المحكمة  -

 الواقعة في نطاق االختصاص.
التزام طالب الترخیص بدعم أنشطة التوعیة واإلرشاد عن االستخدام اآلمن للمبیدات وجوانب السالمة  التي تنفذھا  -

 اإلدارة العامة لوقایة النبات بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة . 
الحصول على سجل قید المعامالت التجاریة المعد من قبل اإلدارة العامة لوقایة النبات وارفاق صورة من سند تحصیل  -

 قیمة السجل.
د-  تصدر اإلدارة العامة لوقایة النبات الترخیص لمدة عامین وفقا للنموذج الخاص بذلك بعد تحصیل الرسوم المحددة وموافقة 

الوزیر .  

 ترخيص مزاولة عملية بيع باجلملة ملبيدات اآلفات النباتية:- 2
 تتم اجراءات الحصول على ترخیص مزاولة عملیة بیع بالجملة لمبیدات اآلفات النباتیة وفقا لما یلي :-

أ-یقدم طالب الترخیص طلبا كتابیا إلى اإلدارة العامة لوقایة النبات وفقا النموذج المعد من قبلھا والخاص بذلك مرفقا مع الطلب 
 الوثائق التالیة:-

 نسخة من السجل التجاري ( تظھر فیھ نوع العملیة ) وساري الصالحیة مع احضار االصل للمطابقة. -

 14 من 8صفحة 
 



 
 
 
 
 

 

صور من البطائق ( الشخصیة، الضریبیة، الزكویة، التأمینیة ، عضویة الغرفة التجاریة ، عضویة في نقابة / جمعیة  -
ذات صلة بتجارة مدخالت االنتاج الزراعي)، ولغیر الیمنیین  صورة لجواز السفر  بدال عن البطاقة الشخصیة، 

 وجمیعھا ساریة الصالحیة مع احضار االصل للمطابقة.
ب-  بعد استكمال الوثائق المشار الیھا في الفقرة (أ) یكلف مدیر عام وقایة النبات المختصین الحاصلین على صفة الضبط 

القضائي بالمعاینة للمواقع  والمحالت والمخازن لطالب الترخیص ورفع التقریر الذي یوضح إنھا مطابقة للمواصفات والشروط 
الفنیة وفقا للخطوط التوجیھیة الصادرة عن مدونة السلوك الدولیة الخاصة بإدارة المبیدات لمنظمة االغذیة والزراعة والمحددة في 

م بشان تنظیم تداول مبیدات 1999) لسنة 25م للقانون رقم (2002) لسنة 10 ) من الالئحة التنفیذیة  رقم ( 1الملحق رقم ( 
 النباتیة،  ووفق النماذج المعدة لذلك. اآلفات

ج- في حال اثبت تقریر المعاینة مطابقة المواقع والمحالت والمخازن للشروط والمواصفات الفنیة على طالب الترخیص اعداد 
وتسلیم ملف یتضمن الوثائق التالیة :- 

 صورة طبق األصل من الوثائق  الخاصة بملكیة أو عقود إیجارات الموقع والمحالت والمخزن المعدة لھذه العملیة. -
صور طبق األصل من مؤھل بكالوریوس علوم زراعیة تخصص وقایة نبات او فني زراعي یمني مع خبرات في مجال  -

 تقل عن خمس سنوات لطالب الترخیص او المشرف الفني. وقایة النبات ال
 اصل عقد اتفاقیة طالب الترخیص مع المشرف الفني حسب النموذج المعد لذلك معمد من قبل مدیر عام وقایة النبات. -
أصل تعھد طالب الترخیص والمشرف الفني وفقاً للنماذج المعدة من قبل االدارة العامة لوقایة النبات ومعمد من المحكمة  -

 الواقعة في نطاق االختصاص.
التزام طالب الترخیص بدعم أنشطة التوعیة واإلرشاد عن االستخدام اآلمن للمبیدات وجوانب السالمة  التي تنفذھا  -

 اإلدارة العامة لوقایة النبات بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة . 
الحصول على سجل قید المعامالت التجاریة المعد من قبل اإلدارة العامة لوقایة النبات وارفاق صورة من سند تحصیل  -

 قیمة السجل.
د-  تصدر اإلدارة العامة لوقایة النبات الترخیص لمدة عامین وفقا للنموذج الخاص بذلك بعد تحصیل الرسوم المحددة بالقانون 

وموافقة الوزیر .  

 ترخيص مزاولة عملية بيع بالتجزئة ملبيدات اآلفات النباتية:- 3
 تتم اجراءات الحصول على ترخیص مزاولة عملیة بیع بالتجزئة لمبیدات اآلفات النباتیة وفقا لما یلي :-

 خاص بذلكوفقا النموذج الالتي یخولھا الوزیر أ-یقدم طالب الترخیص طلبا كتابیا إلى اإلدارة العامة لوقایة النبات او الجھة 
 مرفقا مع الطلب الوثائق التالیة:-االجراء 
 نسخة من السجل التجاري ( تظھر فیھ نوع العملیة ) وساري الصالحیة مع احضار االصل للمطابقة. -
صور من البطائق ( الشخصیة، الضریبیة، الزكویة ، عضویة في نقابة / جمعیة ذات صلة بتجارة مدخالت االنتاج  -

 الزراعي)، وجمیعھا ساریة الصالحیة مع احضار االصل للمطابقة.
ب-  بعد استكمال الوثائق المشار الیھا في الفقرة (أ) یكلف مدیر عام وقایة النبات او الجھة التي تخولھا اإلدارة العامة لوقایة 

النبات بقرار من الوزیر المختصین الحاصلین على صفة الضبط القضائي بالمعاینة لمحل طالب الترخیص ورفع التقریر الذي 
یوضح إنھا مطابقة للمواصفات والشروط الفنیة وفقا للخطوط التوجیھیة الصادرة عن مدونة السلوك الدولیة الخاصة بإدارة 

م للقانون رقم 2002) لسنة 10 ) من الالئحة التنفیذیة  رقم ( 1المبیدات لمنظمة االغذیة والزراعة والمحددة في الملحق رقم ( 
 ،  ووفق النماذج المعدة لذلك بما یخص عملیة البیع بالتجزئة. اآلفاتم بشان تنظیم تداول مبیدات 1999) لسنة 25(

ج- في حال اثبت تقریر المعاینة مطابقة المحل للشروط والمواصفات الفنیة على طالب الترخیص اعداد وتسلیم ملف یتضمن 
الوثائق التالیة :- 

 صورة طبق األصل من الوثائق  الخاصة بملكیة أو عقود إیجار المحل المعدة لھذه العملیة. -
صور طبق األصل من مؤھل بكالوریوس علوم زراعیة تخصص وقایة نبات او فني زراعي یمني مع خبرات في مجال  -

 تقل عن خمس سنوات لطالب الترخیص او المشرف الفني. وقایة النبات ال
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 اصل عقد اتفاقیة طالب الترخیص مع المشرف الفني حسب النموذج المعد لذلك معمد من قبل مدیر عام وقایة النبات. -
أصل تعھد طالب الترخیص والمشرف الفني وفقاً للنماذج المعدة من قبل االدارة العامة لوقایة النبات ومعمد من المحكمة  -

 الواقعة في نطاق االختصاص.
التزام طالب الترخیص بدعم أنشطة التوعیة واإلرشاد عن االستخدام اآلمن للمبیدات وجوانب السالمة  التي تنفذھا  -

 اإلدارة العامة لوقایة النبات بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة . 
الحصول على سجل قید المعامالت التجاریة المعد من قبل اإلدارة العامة لوقایة النبات وارفاق صورة من سند تحصیل  -

 قیمة السجل.
 الملف المستكمل والمستوفي بإرسالد- تقوم الجھة المخولة من قبل االدارة العامة لوقایة النبات بقرار من الوزیر بالمحافظات 

 للشروط والمواصفات وتقریر المعاینة للمحل الى االدارة العامة لوقایة النبات الستكمال اجراءات منح الترخیص .
ھـ-  تصدر اإلدارة العامة لوقایة النبات الترخیص لمدة عامین وفقا للنموذج الخاص بذلك بعد تحصیل الرسوم المحددة بالقانون 

 وموافقة الوزیر . 

 ترخيص مزاولة عملية استشارات ومكافحة آفات نباتية:- 4
 تتم اجراءات الحصول على ترخیص مزاولة عملیة استشارات ومكافحة آفات نباتیة وفقا لما یلي :-

 خاص بذلكوفقا النموذج الالجھة التي یخولھا الوزیر یقدم طالب الترخیص طلبا كتابیا إلى اإلدارة العامة لوقایة النبات او  أ-
 مرفقا مع الطلب الوثائق التالیة:-االجراء 
 نسخة من السجل التجاري ( تظھر فیھ نوع العملیة ) وساري الصالحیة مع احضار االصل للمطابقة. -
  )، وجمیعھا ساریة الصالحیة مع احضار االصل للمطابقة.ةصور من البطائق ( الشخصیة، الضریبیة، الزكوي -

ب-  بعد استكمال الوثائق المشار الیھا في الفقرة (أ) یكلف مدیر عام وقایة النبات او الجھة التي تخولھا اإلدارة العامة لوقایة 
النبات بقرار من الوزیر المختصین الحاصلین على صفة الضبط القضائي بالمعاینة لمحل طالب الترخیص ورفع التقریر الذي 

م 2002) لسنة 10 ) من الالئحة التنفیذیة  رقم ( 1یوضح إنھا مطابقة للمواصفات والشروط الفنیة الموضحة في الملحق رقم ( 
 النباتیة،  ووفق النماذج المعدة لذلك بما یخص عملیة اآلفاتم بشان تنظیم تداول مبیدات 1999) لسنة 25للقانون رقم (

االستشارات والمكافحة. 
ج- في حال اثبت تقریر المعاینة مطابقة المكتب / المحل للشروط والمواصفات الفنیة على طالب الترخیص اعداد وتسلیم ملف 

یتضمن الوثائق التالیة :- 
 صورة طبق األصل من الوثائق  الخاصة بملكیة أو عقود إیجار المكتب / المحل المعدة لھذه العملیة. -
صور طبق األصل من مؤھل بكالوریوس علوم زراعیة تخصص وقایة نبات او فني زراعي یمني مع خبرات في مجال  -

 تقل عن خمس سنوات لطالب الترخیص او المشرف الفني. وقایة النبات ال
  الكادر الفني ان وجد .مؤھالتنسخ من  -
  اصل عقد اتفاقیة طالب الترخیص مع المشرف الفني حسب النموذج المعد لذلك معمد من قبل مدیر عام وقایة النبات. -
أصل تعھد طالب الترخیص والمشرف الفني وفقاً للنماذج المعدة من قبل االدارة العامة لوقایة النبات ومعمد من المحكمة  -

 الواقعة في نطاق االختصاص.
التزام طالب الترخیص بدعم أنشطة التوعیة واإلرشاد عن االستخدام اآلمن للمبیدات وجوانب السالمة  التي تنفذھا  -

 اإلدارة العامة لوقایة النبات بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة . 
الحصول على سجل قید عملیات المكافحة واالستشارات الفنیة المعد من قبل اإلدارة العامة لوقایة النبات وارفاق صورة  -

 من سند تحصیل قیمة السجل.
د- تقوم الجھة المخولة من قبل اإلدارة العامة لوقایة النبات بقرار من الوزیر بالمحافظات بارسال الملف المستكمل والمستوفي 

 للشروط والمواصفات وتقریر المعاینة للمكتب / المحل الى االدارة العامة لوقایة النبات الستكمال اجراءات منح الترخیص .
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ھـ-  تصدر اإلدارة العامة لوقایة النبات الترخیص لمدة عامین وفقا للنموذج الخاص بذلك بعد تحصیل الرسوم المحددة بالقانون 
 وموافقة الوزیر . 

  حتضري ) مبيدات اآلفات النباتية:- جتهيز–ترخيص مزاولة عملية صناعة( تعبئة - 5
تتم اجراءات الحصول على ترخیص مزاولة عملیة صناعة( تعبئة – تجھیز- تحضیر ) مبیدات اآلفات النباتیة وفقا لما یلي :- 

أ-یقدم طالب الترخیص طلبا كتابیا إلى اإلدارة العامة لوقایة النبات وفقا النموذج المعد من قبلھا والخاص بذلك مرفقا مع الطلب 
 الوثائق التالیة:-

 دراسة تقییم االثر البیئي للمنشاة مقدمة رسمیا من الھیئة العامة لحمایة البیئة . -
 نسخة من السجل التجاري والصناعي ( تظھر فیھ نوع العملیة ) وساري الصالحیة مع احضار االصل للمطابقة. -
صور من البطائق ( الشخصیة، الضریبیة، الزكویة، التأمینیة ، عضویة الغرفة التجاریة ، عضویة في جمعیة  -

الصناعیین الیمنیین)، ولغیر الیمنیین  صورة لجواز السفر  بدال عن البطاقة الشخصیة، وجمیعھا ساریة الصالحیة مع 
 احضار االصل للمطابقة.

ب-  بعد استكمال الوثائق المشار الیھا في الفقرة (أ) یكلف مدیر عام وقایة النبات المختصین الحاصلین على صفة الضبط 
القضائي بالمعاینة للمنشاة لطالب الترخیص ورفع التقریر الذي یوضح إنھا مطابقة للمواصفات والشروط الفنیة وفقا للخطوط 
 ) 1التوجیھیة الصادرة عن مدونة السلوك الدولیة الخاصة بإدارة المبیدات لمنظمة االغذیة والزراعة والمحددة في الملحق رقم ( 

 النباتیة،  ووفق اآلفاتم بشان تنظیم تداول مبیدات 1999) لسنة 25م للقانون رقم (2002) لسنة 10من الالئحة التنفیذیة  رقم ( 
النماذج المعدة لذلك. 

ج- في حال اثبت تقریر المعاینة مطابقة للمنشاة للشروط والمواصفات الفنیة على طالب الترخیص اعداد وتسلیم ملف یتضمن 
الوثائق التالیة :- 

 صورة طبق األصل من الوثائق  الخاصة بملكیة أو عقود إیجارات المنشاة المعدة لھذه العملیة. -
صور طبق األصل من مؤھل ال یقل عن بكالوریوس علوم زراعیة تخصص وقایة نبات لطالب الترخیص أو المشرف  -

 الفني.
 اصل عقد اتفاقیة طالب الترخیص مع المشرف الفني حسب النموذج المعد لذلك معمد من قبل مدیر عام وقایة النبات. -
أصل تعھد طالب الترخیص والمشرف الفني وفقاً للنماذج المعدة من قبل االدارة العامة لوقایة النبات ومعمد من المحكمة  -

 الواقعة في نطاق االختصاص.
التزام طالب الترخیص بدعم أنشطة التوعیة واإلرشاد عن االستخدام اآلمن للمبیدات وجوانب السالمة  التي تنفذھا  -

 اإلدارة العامة لوقایة النبات بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة . 
الحصول على سجل قید المعامالت التجاریة المعد من قبل اإلدارة العامة لوقایة النبات وارفاق صورة من سند تحصیل  -

 قیمة السجل.
د-  تصدر اإلدارة العامة لوقایة النبات الترخیص لمدة عامین وفقا للنموذج الخاص بذلك بعد تحصیل الرسوم المحددة وموافقة 

 الوزیر . 

 ترخيص مزاولة عملية نقل وتوزيع  (الشركات املتخصصة بنقل وتوزيع ) مبيدات اآلفات -6

 النباتية:
تتم إجراءات الحصول على ترخیص مزاولة عملیة نقل وتوزیع  (الشركات المتخصصة بنقل وتوزیع ) مبیدات اآلفات النباتیة 

وفقا لما یلي :- 
یقدم طالب الترخیص طلبا كتابیا إلى اإلدارة العامة لوقایة النبات وفقا النموذج المعد من قبلھا والخاص بذلك مرفقا مع  -أ

الطلب الوثائق التالیة:- 
 نسخة من السجل التجاري ( تظھر فیھ نوع العملیة ) وساري الصالحیة مع احضار االصل للمطابقة. -
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صور من البطائق ( الشخصیة،رخصة/ رخص قیادة وسیلة النقل ، الضریبیة، الزكویة، التأمینیة ، عضویة الغرفة  -
 النقل البري، عضویة في نقابة النقل)، ولغیر الیمنیین  صورة لجواز السفر  بدال عن ھیئةالتجاریة ، ترخیص من 

 البطاقة الشخصیة، وجمیعھا ساریة الصالحیة مع احضار االصل للمطابقة.
ب-  بعد استكمال الوثائق المشار الیھا في الفقرة (أ) یكلف مدیر عام وقایة النبات المختصین الحاصلین على صفة الضبط 

القضائي بالمعاینة لموقع الشركة ووسیلة / وسائل النقل لطالب الترخیص ورفع التقریر الذي یوضح إنھا مطابقة للمواصفات 
والشروط الفنیة الخاصة عملیة النقل والتوزیع للمبیدات وفقا للخطوط التوجیھیة الصادرة عن مدونة السلوك الدولیة الخاصة بإدارة 

م للقانون رقم 2002) لسنة 10) من الالئحة التنفیذیة  رقم ( 1المبیدات لمنظمة االغذیة والزراعة والمحددة في الملحق رقم (
م بشان تنظیم تداول مبیدات االفات النباتیة،  ووفق النماذج المعدة لذلك. 1999) لسنة 25(

ج- في حال اثبت تقریر المعاینة مطابقة موقع الشركة ووسائل النقل  للشروط والمواصفات الفنیة على طالب الترخیص اعداد 
وتسلیم ملف یتضمن الوثائق التالیة :- 

 صورة من وثائق ملكیة وسائل النقل او عقود ایجارھا . -
 صورة طبق األصل من الوثائق  الخاصة بملكیة أو عقود إیجارات موقع الشركة المعدة لھذه العملیة. -
صور طبق األصل من مؤھل ال یقل عن بكالوریوس علوم زراعیة تخصص وقایة نبات لطالب الترخیص أو المشرف  -

 الفني.
اصل عقد اتفاقیة طالب الترخیص مع المشرف الفني والسائقین حسب النموذج المعد لذلك معمد من قبل مدیر عام وقایة  -

 النبات.
د-  تصدر اإلدارة العامة لوقایة النبات الترخیص لمدة عامین وفقا للنموذج الخاص بذلك بعد تحصیل الرسوم المحددة وموافقة 

الوزیر .  
 النباتیة على الفئات التالیة :- اآلفاتھـ - تنطبق مزاولة عملیة نقل وتوزیع مبیدات 

- االستیراد والتصدیر. 1
- البیع بالجملة . 2
 - التصنیع.3

: إجراءات جتديد تراخيص مزاولة عمليات تداول املبيدات: 2-2
  النباتیة وفقا لما یلي :-اآلفاتتتم اجراءات تجدید ترخیص مزاولة اي عملیة  من عملیات تداول مبیدات 

أ-یقدم طالب تجدید الترخیص طلبا كتابیا إلى اإلدارة العامة لوقایة النبات او الجھة التي تخولھا االدارة العامة لوقایة النبات بقرار 
من الوزیر وفقا النموذج المعد من قبلھا والخاص بذلك مرفقا مع الطلب اصل الترخیص السابق . 

ب-  بعد التحقق ومراجعة كافة الوثائق والمتطلبات یكلف مدیر عام وقایة النبات المختصین الحاصلین على صفة الضبط القضائي 
بالمعاینة للمواقع  والمحالت والمخازن لطالب الترخیص حسب نوع عملیة التداول ورفع التقریر الذي یوضح إنھا مطابقة 

للمواصفات والشروط الفنیة وفقا للخطوط التوجیھیة الصادرة عن مدونة السلوك الدولیة الخاصة بإدارة المبیدات لمنظمة االغذیة 
م بشان 1999) لسنة 25م للقانون رقم (2002) لسنة 10 ) من الالئحة التنفیذیة  رقم ( 1والزراعة والمحددة في الملحق رقم ( 

 النباتیة،  ووفق النماذج المعدة لذلك. اآلفاتتنظیم تداول مبیدات 
ج- في حال اثبت تقریر المعاینة بانھا الزالت مطابقة المواقع والمحالت والمخازن حسب نوع العملیة للشروط والمواصفات الفنیة 

م بشان تنظیم 1999) لسنة 25 من عدم ارتكاب طالب تجدید الترخیص اي مخالفة من المخالفات المحددة في القانون رقم (والتأكد
  الى االلتزامات والتعھدات التي التزم بھا عند باإلضافةم ، 2002) لسنة 10 النباتیة والئحتھ التنفیذیة  رقم ( اآلفاتتداول مبیدات 

 منحھ الترخیص .
د-  تصدر اإلدارة العامة لوقایة النبات تجدید الترخیص لمدة عامین وفقا للنموذج الخاص بذلك بعد تحصیل الرسوم المحددة 

 بالقانون وموافقة الوزیر . 
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: إجراءات احلصول على تصاريح املوافقة الفنية السترياد وتصدير املبيدات: 2-3
  على كل من یرغب في استیراد المبیدات من األشخاص المرخص لھم  التقید بما یلي:-  

أ-  التقدم بطلب كتابي على النموذج المعد لذلك من قبل اإلدارة العامة لوقایة النبات قبل فتح االعتماد واستكمال إجراءات الشحن 
 من بلد المنشأ  مرفقا بذلك الوثائق التالیة :

- صورة من ترخیص تداول المبیدات  1
 العامة لوقایة النبات   - صورة من شھادة التسجیل أو اعادة التسجیل الصادرة من االدارة2
- رسالة معمدة  من الشركة المنتجة أو المصنعة تتعھد  بإعادة مبیداتھا  في حالة عدم مطابقتھا للمواصفات والشروط الفنیة  .  3
- كشف معمد من المستورد یوضح توزیع الكمیة السابقة التي تم التصریح لھا . 4
- تقریر عن عبوات الكمیات السابقة وطرق التخلص االمن منھا بیئیا وصحیا. 5
-  نسخة أصلیة من ملصق المبید المطلوب استیراده . 6

ب-  تقوم االدارة العامة لوقایة النبات بدراسة الطلب والوثائق المرفقة وتحدید الكمیات ، وفي حالة الموافقة  تصدر االدارة العامة 
لوقایة النبات تصریح االستیراد یحتوي كل تصریح على مادة فعالة/ خلیط فقط وفقا للقرارات الوزاریة النافذة الخاصة بذلك 

والنموذج المعد من االدارة العامة لوقایة النبات والتي تسري صالحیتھ لمدة ستة اشھر ولشحنة واحدة فقط . 

 على املصرح له باسترياد املبيدات االلتزام بالتايل :  2-4
إخطار االدارة العامة لوقایة النبات بموعد وصول الشحنة  قبل أسبوع من وصولھا إلى المنفذ  الجمركي  الرسمي  المحدد  ا-

بتصریح االستیراد  . 
موافاة الموظف المختص في المنفذ الجمركي المكلف من االدارة العامة لوقایة النبات بالوثائق التالیة عند   وصول المبیدات    ب-

 وھي :-
- أصل التصریح الصادر من االدارة العامة لوقایة النبات     1 
المبیدات الواصلة   لكل رقم إنتاج على حدة من شحنة - أصل شھادة تحلیل معمدة من الشركة المنتجة أو المصنعة2
- صورة شھادة منشأ  معمدة من الغرفة التجاریة ومصادق علیھا من  القنصلیة الیمنیة في بلد المنشأ     3
- صورة  بولیصة شحن  . 4
- صورة  قائمة المحتویات        5
صورة فاتورة الشراء معمدة من الشركة المنتجة او المصنعة.  -6

ج- إیصال عینات  المبیدات  المأخوذة  من الشحنة  من قبل الموظف المختص  إلى المختبر المركزي في االدارة العامة لوقایة 
النبات . 

 یوماً من تأریخ )30( د- إعادة التصدیر للمبیدات في حال ظھور نتیجة التحلیل بعدم مطابقتھا للمواصفات وللشروط الفنیة خالل 
تسلمھ نتیجة التحلیل. 

یقوم الموظف المختص بعد استیفاء الوثائق ومطابقتھا للشروط الفنیة بأخذ العینات بصورة عشوائیة من الشحنة الواصلة شریطة  
التقید بما یلي  :- 

تؤخذ عینة واحدة فقط من كل رقم إنتاج بالنسبة  للمبیدات  السائلة .  -1
- تؤخذ عینتان  من كل رقم إنتاج  بالنسبة  للمستحضرات الصلبة  . 2
یتم تغلیف العینات  المأخوذة  بالصق والتوقیع علیھا من قبل الموظف المختص وصاحب الشأن أو من ینوب عنھ مع ختمھا - 3

بختم المحجر    . 
- إثبات أخذ العینات  بمحضر رسمي وفق النماذج المعدة لذلك. 4
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ترسل العینات مرفقة بالوثائق المتعلقة  بالشحنة  + محضر أخذ العینات إلى االدارة العامة لوقایة النبات لغرض الفحص  -5
والتحلیل لمعرفة مدى مطابقتھا للمواصفات من عدمھ خالل أسبوع والتي على ضوئھا تستكمل اإلجراءات القانونیة الالحقة .    

- إذا أظھرت نتیجة التحلیل مطابقة العینات للمواصفات یتم االفراج عنھا وفي حالة عدم المطابقة یبلغ صاحب الشأن بھا 6
 ویكون البالغ بموجب خطاب رسمي یسلم لصاحب الشأن او  یوماً من تسلمھ  نتیجة التحلیل)30 (وبضرورة إعادة الشحنة خالل

 إبالغھ بالنتیجة ما لم  فیسقط حقھ في ذلك  ویعتبر القرار نھائي  تاریخ ولھ أن یتظلم للوزیر خالل أسبوع منمن یقوم مقامھ قانوناً 
ة على نفق وفى حالة  تسلیمھ للتظلم خالل الفترة المحددة ومطالبتھ باسم الشركة المنتجة إعادة التحلیل في مختبر أخر محاید

 فیشترط علیھ إحضار رسالة رسمیھ من الشركة المنتجة تفید بذلك  . صاحب الشأن
 االدارة العامة لوقایة النبات لغرض االتفاق على اختیار المختبر المحاید الذي سیتولى إعادة الفحص من الوزیر إلى التظلمال یح

. وتكون النتیجة نھائیة وملزمة للطرفین 
دخول المبیدات المستوردة إلى أراضي الجمھوریة في الحاالت التالیة :- - یحضر 

 . االدارة العامة لوقایة النبات                      -  عدم وجود تصریح من 
                      - عدم مطابقتھا للشروط الفنیة الموضحة في تصریح  االستیراد .  

                      -  عدم مطابقتھا للمواصفات الفنیة الخاصة بالمبید كما ھي موضحة في وثائق التسجیل .  
 - اذا مرت اكثر من ستة اشھر على انتاجھ .                   

 - یعمل بھذا الدلیل من تاریخ صدوره ویبلغ لذوي الشأن ویلغى اي دلیل سابق یتعارض مع احكامھ.
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