قرارات وزارية
وزارة الزراعة والثروة السمكية

ﻗﺭرﺍاﺭر ﻭوﺯزﺍاﺭرﻱي ﺭرﻗﻡم ) (257ﻟﺳﻧﺔ 2003ﻡم
ﺑﺗﻌﺩدﻳﯾﻝل ﺑﻌﺽض ﺃأﺣﻛﺎﻡم ﺍاﻟﻘﺭرﺍاﺭر ﺍاﻟﻭوﺯزﺍاﺭرﻱي ﺭرﻗﻡم ) (97ﻟﺳﻧﺔ 1993ﻡم
ﺍاﻟﺧﺎﺹص ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍاﻟﺗﻧﻔﻳﯾﺫذﻳﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭوﻥن ﺍاﻻﺗﺣﺎﺩدﻱي ﺭرﻗﻡم ) (41ﻟﺳﻧﺔ 1992ﻡم
ﻓﻲ ﺷﺄﻥن ﻣﺑﻳﯾـﺩدﺍاﺕت ﺍاﻵﻓـﺎﺕت ﺍاﻟﺯزﺭرﺍاﻋﻳﯾـﺔ

وزير الزراعة و الثروة السمكية،
ب 44 4عد اإلط 44 4الع ع 44 4لى ال 44 4قان 44 4ون االت 44 4حادي رق 44 4م ) (1ل 44 4سنة  ،1972ف 44 4ي ش 44 4أن اخ 44 4تصاص 44 4ات ال 44 4وزارات
وصالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون االتحادي رقم ) (5لسنة  ،1979في شأن الحجر الزراعي والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون االتحادي رقم ) (4لسنة  ،1979في شأن قمع الغش والتدليس في املعامالت التجارية.
وعلى القانون االتحادي رقم ) (3لسنة  ،1987بإصدار قانون العقوبات.
وعلى القانون االتحادي رقم ) (41لسنة  ،1992في شأن مبيدات اآلفات الزراعية.
وع44لى ق44رار مج44لس ال44وزراء رق44م ) (12ل44سنة  ،1989ف44ي ش44ان ال44هيكل ال44تنظيمي ل44وزارة ال44زراع44ة وال44ثروة
السمكية.
وع4لى ال4قرار ال4وزاري رق4م ) (97ل4سنة 1993م ف4ي ش4أن ال4الئ4حة ال4تنفيذي4ة ل4لقان4ون االت4حادي رق4م )(41
لسنة  1992في شأن مبيدات اآلفات الزراعية.
تقـرر ما يلـي:
ﻣـﺎﺩدﺓة ) ( 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل منها ما لم يقضي سياق النص بغير ذلك:
الدولـــــــة

:

الــــــوزارة

دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وزارة الزراعة و الثروة السمكية.

الوزيــــــر

:

وزير الزراعة و الثروة السمكية.

الوكيــــــل

:

وكيل وزارة الزراعة و الثروة السمكية.

اإلدارة املختصة

:

قطاع الشئون الزراعية بالوزارة أوأية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.

السلطة املختصة

:

الس44 4لطة امل44 4ختصة ب44 4تنظيم اس44 4تيراد وت44 4داول م44 4بيدات اآلف44 4ات ال44 4زراع44 4ية ف44 4ي
الدولة.

اللجنــــــة

:

ل 44جنة م 44بيدات اآلف 44ات ال 44زراع 44ية امل 44نصوص ع 44ليها ف 44ي ال 44قان 44ون االت 44حادي رق 44م
) (41لسنة  1992املشار إليه.

التوثيــــــق

:

ي4قصد ب4ه ال4تصدي4ق ع4لى ال4شهادات امل4طلوب4ة ل4لتسجيل وال4صادرة م4ن ال4هيئات
ف 44ي ب 44لد امل 44نشأ وم 44صدق ع 44ليها م 44ن س 44فارة دول 44ة اإلم 44ارات ال 44عرب 44ية املتح 44دة أو
سفارة أي دولة عربية أخرى في حالة عدم وجود سفارة للدولة ببلد املنشأ.
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)(2
املبيـــــد

:

ه44و أي م44ادة أوخ44ليط م44ن امل44واد ي44كون ال44غرض م44نه ال44وق44اي44ة م44ن أي44ة آف44ة أوال44قضاء
ع 44ليها أوم 44كاف 44حتها ب 44ما ف 44ي ذل 44ك ن 44اق 44الت األم 44راض ل 44إلن 44سان أوال 44حيوان ،وأن 44واع
ال4نبات4ات أوال4حيوان4ات ال4غير م4رغ4وب4ة وال4تي تح4دث ض4ررا ً أوت4تدخ4ل ب4أي ش4كل أث4ناء
إن 44 4 4تاج األغ 44 4 4ذي 44 4 4ة أوامل 44 4 4نتجات ال 44 4 4زراع 44 4 4ية أواألخ 44 4 4شاب أوامل 44 4 4صنوع 44 4 4ات الخش 44 4 4بية
أواألع 44 4الف ،أوأث 44 4ناء ت 44 4صنيعها وتخ 44 4زي 44 4نها وت 44 4سوي 44 4قها ،وك 44 4ذل 44 4ك أي 44 4ة م 44 4ادة ت 44 4عطى
ل44 4لحيوان44 4ات مل44 4كاف44 4حة الحش44 4رات أوال44 4عناك44 4ب أوغ44 4يره44 4ا م44 4ن اآلف44 4ات امل44 4وج44 4ودة ف44 4ي
ال 44حيوان 44ات أوع 44لى أج 44سام 44ها ،وي 44شمل ه 44ذا ال 44تعبير امل 44واد ال 44تي تس 44تخدم ل 44تنظيم
ن44 4مو ال44 4نبات أوإس44 4قاط أوراق44 4ه أوت44 4جفيفه أوت44 4جفيف أش44 4جار ال44 4فاك44 4هة أو ل44 4وق44 4اي44 4ة
ال4فاك4هة م4ن ال4سقوط ق4بل أوان4ها وك4ذل4ك امل4واد ال4تي تس4تعمل ف4ي امل4حاص4يل س4واء
قبل حصادها أوبعده لوقاية املحصول من التدهور أثناء النقل أو التخزين.

اآلفـــــة

:

ك44 4ل ح44 4يوان أون44 4بات أوك44 4ائ44 4ن ح44 4ي دق44 4يق ض44 4ار أوم44 4دم44 4ر أوم44 4زع44 4ج م44 4ثل الحش44 4رات
وال 44عناك 44ب وال 44نيمات 44ودا واألح 44ياء ال 44دق 44يقة )ب 44كتيري 44ا ،ف 44طر ،طح 44لب( وال 44فيروس 44ات
ال 44نبات 44ية وأش 44باه 44ها وال 44حشائ 44ش ال 44ضارة وال 44نبات 44ات ال 44طفيلية وامل 44تطفلة وال 44طيور
الضارة والقوارض والخفافيش والقواقع والبزاقات.

التـــداول

:

العرض للبيع أو البيع أوالتخزين أوالنقل أوحيازة املبيد بصورة دائمة أو مؤقتة.

التســــجيل

:

ع44 4ملية ت44 4قييم ال44 4بيان44 4ات ال44 4علمية ال44 4شام44 4لة ال44 4تي ت44 4بني ف44 4اع44 4لية امل44 4بيد ف44 4ي ال44 4غرض
امل44قصود وع44دم خ44طورت44ه ع44لى ص44حة اإلن44سان وال44حيوان وال44بيئة ب44صفة ع44ام44ة وع44لى
أساسه تتم املوافقة على تداوله بالدولة.
ﻣـﺎﺩدﺓة ) ( 2

ﺗﺷﻛﻝل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺑﻳﯾﺩدﺍاﺕت ﺍاﻵﻓﺎﺕت ﺍاﻟﺯزﺭرﺍاﻋﻳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻧﺣﻭو ﺍاﻟﺗﺎﻟﻲ:
رئيســـا ً
 1ـ مدير إدارة الوقاية و اإلرشاد الزراعي
مقررا ،ونائبا ً للرئيس
 2ـ رئيــس قســم الوقايـة
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عضـــوا ً
 3ـ أخصائــي املبيــدات
عضـــوا ً
 4ـ أخصائــي الوقايـــة
ويجوز للجنة االستعانة بمن تراه مناسبا ً من منتسبي الوزارة أوغيرهم.

)(3
ﺍاﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕت ﺍاﻟﻠﺟﻧﺔ:
 .1دراسة وتقييم طلبات تسجيل املبيدات املقدمة من قبل الشركات واملؤسسات.
 .2حصر املبيدات املنتهية الصالحية و إيجاد الحلول املناسبة لها.
 .3تشجيع استخدام بدائل املبيدات الكيميائية في مجال املكافحة والوقاية.
 .4اقتراح البرامج اإلعالمية للتوعية اإلرشادية باالستخدام اآلمن للمبيدات.
ﻣـﺎﺩدﺓة ) ( 3
ال ي 44جوز اس 44تيراد أوت 44صدي 44ر أوت 44داول أي ص 44نف م 44ن أص 44ناف م 44بيدات اآلف 44ات ال 44زراع 44ية امل 44ختلفة إال ب 44عد
ت4سجيلها ب4سجالت ال4وزارة ب4عد م4واف4قة ل4جنة م4بيدات اآلف4ات ال4زراع4ية وب4عد ال4حصول ع4لى ال4ترخ4يص ال4الزم
من السلطة املختصة.
ﻣـﺎﺩدﺓة ) ( 4
ﺗﺳـﺟﻳﯾﻝل ﺍاﻟﻣﺑﻳﯾـﺩدﺍاﺕت
ي44قدم ص44اح44ب ال44شأن ط44لبا ً إل44ى ال44لجنة ع44لى ال44نموذج رق44م ) (1امل44رف44ق به44ذا ال44قرار م44صحوب44ا ب44املس44تندات
اآلتية:
 1ـ ش44هادة ح44دي44ثة أص44لية م44وث44قة ت44ثبت إن44تاج امل44بيد ف44ي إح44دى دول ال44عال44م األول وك44ذل44ك أن ي44كون ال44تسجيل
والتداول أيضا ً بإحدى دول العالم األول و التي لديها نظام مناسب لتسجيل املبيدات.
 2ـ نش 44رة ف 44نية ل 44لمبيد ) (technical data sheetت 44حتوي ع 44لى ال 44ترك 44يب ال 44كيميائ 44ي وامل 44واص 44فات ال 44فيزي 44ائ 44ية
وال44كيميائ44ية وط44رق االس44تخدام وف44ترات أالم44ان واس44م الش44رك44ة امل44نتجة واالس44م ال44علمي ل44لمبيد وت44اري44خ
الصالحية وطريقة االستخدام وأية بيانات أخرى ضرورية.
 3ـ دراس44ات ال44سمية ل44لمبيد ب44صورت44ه ال44نهائ44ية م44ن الش44رك44ة امل44نتجة إض44اف44ة إل44ى ت44لك ال44صادرة م44ن امل44نظمات
أوال44 4هيئات ال44 4دول44 4ية أو وك44 4ال44 4ة ح44 4ماي44 4ة ال44 4بيئة األم44 4ري44 4كية ت44 4ثبت أن امل44 4بيد ال يس44 4بب أورام س44 4رط44 4ان44 4ية
أوتشوهات خلقية أوطفرات وراثية وليس له تأثير متأخر على الجهاز العصبي.
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 4ـ ش44هادة ث44بات امل44بيد م44ن الش44رك44ة امل44نتجة ب44ضمان ع44دم ت44ده44وره ت44حت أل44ظروف ال44بيئية ف44ي دول44ة األم44ارات
العربية املتحدة طوال فترة صالحية املبيد.

)(4
 5ـ شهادة عن مصدر املادة الفعالة ونتيجة تحليلها معتمدة من الشركة املنتجة للمادة الفعالة.
 6ـ يجوز تسجيل املبيدات الطبيعية والحيوية من كافة دول العالم بشرط استيفاء شروط التسجيل.
 7ـ يمنع تسجيل واستيراد املادة الفعالة املكونة للمبيد بصورة منفردة لألغراض التجارية.
ﻣـﺎﺩدﺓة ) ( 5
ي4جوز إخ4ضاع امل4ادة م4وض4وع ال4تسجيل للتح4ليل امل4خبري أول4لتجارب ال4حقلية ق4بل ات4خاذ ق4رار ال4تسجيل,
وعلى طالب التسجيل تقديم العينات الكافية إلجراء الدراسة الالزمة.
ﻣـﺎﺩدﺓة ) ( 6
يتم إلغاء تسجيل املبيد من السجالت و يسحب رقمه في الحاالت اآلتية:
 .1إذا ص4در أو أدرج ب4شان امل4بيد تح4ذي4رات م4ن م4خاط4ر ح4دوث ت4أث4يرات ص4حية و ب4يئية م4ن إح4دى امل4نظمات
العاملية مثل:
• منظمة الصحة العاملية .WHO
• االتفاقية الدولية ) (PICالخاصـة باإلخطار املسبق عن علم للكيماويات الخطرة في التجارة الدولية(.
• وكالة حماية البيئة األمريكية .EPA
• منظمة األغذية والزراعة ).(FAO
 .2إذا أثبتت ألدراسات حدوث مقاومة اآلفة للمبيد أو أنه أصبح غير فعال تحت ظروف استعماله محليا ً.
 .3إذا ح 44دث 44ت م 44خال 44فات ف 44ي م 44واص 44فات امل 44بيد ال 44طبيعية و ال 44كيمائ 44ية أو ال 44عبوات أو ث 44بت ان 44ه ي 44تده 44ور ب 44شكل
واضح تحت ظروف التخزين العادية.
ﻣـﺎﺩدﺓة ) ( 7
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ي4تم إع4ادة ت4سجيل امل4بيد ب4عد ت4قييمه ك4ل خ4مس س4نوات ,ت4حت رق4م توزارة
السمكية4وم
والثروة4تيفاء ال4رس
4ق ب4عد اس
4سجيله ال4ساب
املقررة.

)(5

ﻣـﺎﺩدﺓة ) ( 8
ﺃأﻧﻭوﺍاﻉع ﺍاﻟﻣﺑﻳﯾﺩدﺍاﺕت ﺍاﻟﻣﺣﻅظﻭوﺭرﺓة:
يح4ظر ع4لى ج4ميع األف4راد والش4رك4ات وامل4ؤس4سات ال4خاص4ة وال4حكوم4ية اس4تيراد أوت4داول )ب4ما ف4ي ذل4ك
ال44عرض ل44لبيع أوال44بيع أو التخ44زي44ن أو ال44نقل أو ال44حيازة ال44دائ44مة أو امل44ؤق44تة( أي ص44نف م44ن امل44بيدات امل44وض44حة
بامللحق رقم ) (1املرفق بهذا القرار وأي مالحق أخرى تصدر الحقا ً.
ﻣـﺎﺩدﺓة ) ( 9
يح4ظر اس4تيراد أوت4داول أي ص4نف م4ن امل4بيدات )امل4قيد اس4تخدام4ها( وامل4وض4حة ب4امل4لحق رق4م ) (2امل4رف4ق
بهذا القرار وأي مالحق أخرى تصدر الحقا ً إال بعد استيفاء الشروط اآلتية:
 .1ـ الحصول مسبقا على تصريح استيراد من الوزارة.
 2ـ ع4دم اس4تخدام ه4ذه امل4بيدات إال م4ن ق4بل ال4جهات ال4حكوم4ية امل4ختصة أوم4ن ق4بل امل4ؤس4سات والش4رك4ات
املرخص لها ويحظر عرضها بمحالت بيع املبيدات.
 3ـ أن ت4قوم ال4جهة املس4توردة ب4التخ4لص م4ن ال4عبوات ال4فارغ4ة ب4طري4قة آم4نة ل4يس ل4ها م4خاط4ر ع4لى ال4صحة و
البيئة من خالل تسليمها إلى مراكز التخلص من النفايات الخطرة.
ﻣـﺎﺩدﺓة )(10
ﺍاﻻﺳﺗﻳﯾﺭرﺍاﺩد
ي 44صدر ت 44صري 44ح االس 44تيراد ش 44خصيا ف 44ال ي 44جوز ال 44تنازل ع 44نه إل 44ى ال 44غير ,وتس 44ري ص 44الح 44ية ال 44تصري 44ح
باالستيراد ملدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.
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ي4قدم ط4لب ال4تصري4ح ب4االس4تيراد ع4لى ال4نموذج رق4م ) (2امل4عد ل4ذل4ك ع4لى أن ي4كون امل4بيد م4سجالً ب4ال4وزارة,
و تتعه44د الش44رك44ة أو امل44ؤس44سة املس44توردة بتح44مل ت44كال44يف إت44الف أي ك44ميات م44ن امل44بيدات ال44تي ي44ثبت ان44تهاء
ص44الح44يتها و يح44دث ل44ها ت44ده44ور وي44ثبت ع44دم ص44الح44يتها ل44الس44تخدام ع44لى ن44فقتها ال44خاص44ة حس44ب م44ا ت44قرره
لجنة املبيدات بالوزارة.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺗﺟﺎﺭر :يجب أن يكون طلب الترخيص باإلتجار مصحوبا باملستندات اآلتية:
 .1ـ موافقة السلطات املحلية على االتجار في املبيدات.

)(6
 .2ـ صورة من الترخيص بمزاولة املهنة صادر من الوزارة.
 .3ـ اقرار بالتزام التاجر بسالمة البيئة من التلوث والنفايات.
 4ـ تكون مدة الترخيص باالتجار ملدة عام ،ويجدد سنويا ً.
ﻣـﺎﺩدﺓة ) ( 11
ع44لى ك44ل م44ن ي44رخ44ص ل44ه ب44االت44جار ف44ي امل44بيدات أن ي44حتفظ ب44سجالً م44رق44ما ً ي44فيد ح44رك44ة االت44جار ب44ه وي44قدم
عند طلبه من قبل لجان إحكام الرقابة على مستلزمات اإلنتاج الزراعي والجهات املختصة.
وت44لتزم الش44رك44ة ب44عدم ب44يع أي م44بيدات إال ب44عد اس44تيفاء ال44نموذج امل44رف44ق)ن44موذج رق44م  (5م44ن ق44بل امل44هندس
ال44زراع44ي امل44ختص ب44الش44رك44ة أوامل44ؤس44سة ,وأن ي44رف44ق م44ع ال44فات44ورة األص44لية ال44تي ت44عطى للمش44تري وأن ت44حتفظ
الش4رك4ة أو امل4ؤس4سة ب4صورة م4ن ك4ل م4ن ال4فات4ورة وال4نموذج امل4شار إل4يه .وت4لتزم ب4تقدي4مها ع4ند ال4طلب ل4لجهات
املختصة.

) ﻧﻣﻭوﺫذﺝج ﺭرﻗﻡم (5
" ﻭوﺻﻔــﺔ ﺑﻳﯾـﻊ ﻣﺑﻳﯾــﺩد "
اسم الشركة  /املؤسسة................................................................ :
التاريـخ .................................... :
م

اسم املبيد

الكمية

دواعي اإلستخدام
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املهندس الزراعي،
االســــم:
التوقيـــع:

)(7
ﻣـﺎﺩدﺓة )(12
ﺷــﺭرﻭوﻁط ﻭو ﻣﻭوﺍاﺻﻔــﺎﺕت ﻭوﺑﻳﯾﺎﻧــﺎﺕت ﺍاﻟﻣﺑﻳﯾــﺩدﺍاﺕت
ي4جب أن ت4كون إرس4ال4ية امل4بيد املس4توردة ص4ال4حة ول4م ت4تجاوز س4تة أشه4ر م4ن ت4اري4خ إن4تاج4هاع4ند وص4ول4ها
إل 44ى م 44وان— ال 44دول 44ة ,ويس 44تثنى م 44ن ذل 44ك امل 44واد اإلض 44اف 44ية ال 44تي ال يح 44دث ل 44ها ت 44ده 44ور م 44ثل امل 44واد ال 44ناش 44رة و
منظمات درجة الحموضة.
ﻣـﺎﺩدﺓة )(13
يجب أن تشتمل البطاقات التي تلصق على عبوة املبيد على بيانات النموذج املرفق رقم ) (3التالية:
 .1املعلومات والبيانات باللغتني العربية واإلنجليزية وبخط واضح غير قابل للمحو.
 .2ال4رس4وم4ات االس4تدالل4ية وش4ري4ط ال4لون وك4لمة وع4الم4ة التح4ذي4ر ط4بقا ل4تقسيم ه4يئة ال4صحة ال4عامل4ية وت4وص4يات
منظمة األغذية والزراعة.
 .3ت44اري44خ ال44صنع ورق44م ال44تشغيلة وت44اري44خ ان44تهاء ال44صالح44ية وط44رق التخ44زي44ن والتخ44لص م44ن ال44عبوات ب44طري44قة
آمنة.
ﻣـﺎﺩدﺓة )(14
ﺃأﻭوﻻً :ﺍاﻹﻓﺭرﺍاﺝج ﻋﻥن ﺇإﺭرﺳﺎﻟﻳﯾﺔ ﻣﺑﻳﯾﺩدﺍاﺕت:
!11
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ال ي4تم اإلف4راج ع4ن إرس4ال4ية امل4بيدات إالب4عد ال4تأك4د م4ن م4طاب4قتها ل4لمواص4فات ال4كيميائ4ية وال4طبيعية
وصدور شهادة تحليل بذلك من مختبرات الوزارة إضافة إلى توفر الشروط اآلتية باإلرسالية:
ﺍا .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﻳﯾﺩدﺍاﺕت ﺍاﻟﺳﺎﺋﻠﺔ:
 .1ي4جب أن ت4كون ال4عبوة م4ن م4ادة ال ت4تأث4ر ب4األح4ماض و ال4قلوي4ات وامل4ذي4بات وي4مكن أن ت4كون م4ن األمل4نيوم أو
أي م 44عدن آخ 44ر ي 44طلى م 44ن ال 44داخ 44ل ب 44مادة م 44ان 44عة ل 44لصد أوال 44تآك 44ل وال 44تفاع 44ل وال ي 44جوز أن ت 44عبأ ف 44ي ع 44بوات
زجاجية.
 .2ي4جب أن ت4كون ال4عبوة م4حكمة ال4غلق ب4غطاءي4ن اح4ده4م )م4برش4م( وال4ثان4ي ق4اب4ل ل4لفتح وال4قفل وأن ت4كون ق4اب4لة
لتحمل كل ظروف النقل والتداول.
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 .3أن يكون ملصقا على كل عبوة البطاقة املسجل عليها البيانات املشار إليها في املادة السابقة.
 .4ي 44جب أال ي 44زي 44د حج 44م م 44حتوي 44ات ع 44بوة امل 44بيدات ال 44كيميائ 44ية ع 44ن  5ل 44ترات ,وي 44جوز ل 44لوزارة امل 44واف 44قة ع 44لى
استيراد عبوات أكثر من  5ليترات في الحاالت التي تراها ضرورية.
ﺏب .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﻳﯾﺩدﺍاﺕت ﺍاﻟﺟﺎﻓﺔ:
 .1ي 44جب أن ت 44كون ال 44عبوات م 44ن رق 44ائ 44ق األمل 44ون 44يوم امل 44قوي أو م 44ن ال 44بالس 44تيك امل 44غلف ب 44ال 44كرت 44ون أو ال 44بالس 44تيك
املقوي ،وال يجوز أن تكون العبوات من الورق.
 .2يجب أن تكون العبوات قابلة لتحمل كل ظروف النقل والتداول وأن تكون محكمة الغلق.
 .3ي44جب أال ت44زي44د وزن م44حتوي44ات ال44عبوة ع44ن  5ك44يلو ج44رام وي44جوز ل44لوزارة امل44واف44قة ع44لى اس44تيراد ع44بوات أك44ثر
من 5ليترات في الحاالت التي تراها ضرورية.
ﺛﺎﻧﻳﯾﺎً :ﺍاﻹﻓﺭرﺍاﺝج ﻋﻥن ﻋﻳﯾﻧﺔ ﻣﺑﻳﯾﺩد:
يتم اإلفراج عن العينات كما يلي:
 .1ـ أال تزيد العينات عن  25لتر  /كيلو.
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 .2ـ أال تكون العينات من املبيدات املحظورة.
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 .3ـ أن يتم استيفاء النموذج رقم ).(4

ﻣـﺎﺩدﺓة )(15
تؤخذ عينات عشوائية من املبيد املستورد لتحليلها باملختبر حسب النظم املعروفة في أخذ العينات.
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ﻣـﺎﺩدﺓة )(16
ي4جب إث4بات اخ4ذ ال4عينات ف4ي م4حضر يح4رر ب4معرف4ة م4فتش الحج4ر ال4زراع4ي)حس4ب ال4نموذج امل4رف4ق رق4م
 .( 6وي4رس4ل م4حضر أخ4ذ ال4عينات امل4أخ4وذة م4ع ال4عينات إل4ى امل4ختبر إلج4راء ال4تحال4يل ع4ليها ع4لى أن ي4حتفظ
املختبر بأحد العينات للرجوع إليها في حالة حصول نزاع في شان نتيجة التحليل.
) ﻧﻣﻭوﺫذﺝج ﺭرﻗﻡم (6
ﻧﻣـﻭوﺫذﺝج ﺃأﺧـﺫذ ﺍاﻟﻌﻳﯾﻧــﺎﺕت

م

التاريخ

اسـم املبيد

نوع العينة

سبب أخذ العينة

محرر املحضر:

صاحب الشأن:

االســـــم:

االســــم :

التوقيــــع:

التوقيـــع :
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عدد العينات

الكمية  /عينة
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ﻣـﺎﺩدﺓة )(17
ترسل نتيجة التحليل إلى صاحب الشأن خالل مدة ال تزيد على أسبوعني من تاريخ أخذ العينة.
ول4صاح4ب ال4شأن أن ي4تظلم إل4ى ال4لجنة م4ن ن4تيجة التح4ليل خ4الل خ4مسة عش4ر ي4وم4ا م4ن ت4اري4خ إب4الغ4ه ،ول4ه
أن يطلب إعادة التحليل وإال سقط حقه وأعتبرت النتيجة نهائية.
وي 44عاد التح 44ليل ع 44لى ال 44عينة امل 44حفوظ 44ة ب 44امل 44ختبر وع 44ينة أخ 44رى م 44ن اإلرس 44ال 44ية وي 44تعني ص 44دور ن 44تيجة إع 44ادة
التحليل خالل ثالثني يوما من تاريخ تسليم العينة للمختبر ،وتكون نتيجة إعادة التحليل نهائية0
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ﻣـﺎﺩدﺓة )(18
ف44ي ح44ال44ة ال44تأك44د م44ن ع44دم ص44الح44ية امل44بيد ب44عد تح44ليله أو ف44ي ح44ال44ة اس44تيراد أح44د امل44بيدات املح44ظورة وامل44بينة
ب44امل44لحق رق44م ) (1ل44لوزارة ال44حق ف44ي ات44خاذ م44ا ت44راه م44ناس44با ً ب44شأن44ها ب44ما ف44ي ذل44ك إع44ادة ت44صدي44ره44ا ع44لى ن44فقة
املستورد الخاصة.
ﻣـﺎﺩدﺓة )(19
ي 44تم ال 44تنسيق ب 44ني اإلدارة امل 44ختصة وال 44لجنة والس 44لطة امل 44ختصة الت 44خاذ إج 44راءات ال 44رق 44اب 44ة ع 44لى م 44بيدات
اآلفات الزراعية بما في ذلك:
 1ـ أخ 44ذ ع 44ينات للتح 44ليل ب 44واس 44طة ل 44جان إح 44كام ال 44رق 44اب 44ة ع 44لى مس 44تلزم 44ات اإلن 44تاج ال 44زراع 44ي ب 44دون رس 44وم
إضافية.
 2ـ مراقبة تنفيذ اإلشتراطات الصحية والوقائية واملخزنية.
 3ـ مراقبة محالت البيع للتأكد من عدم وجود أي مخالفات أخرى.
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ﻣـﺎﺩدﺓة )(20

قرارات وزارية
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ع4لى األش4خاص ال4قائ4مني ح4ال4يا ف4ي ال4دول4ة ال4ذي4ن ي4دخ4ل ن4شاط4هم أوج4زء م4نه ف4ي ن4طاق ال4قان4ون االت4حادي
رق4م ) (41ل4سنة  1992امل4شار إل4يه أن ي4وف4قوا أوض4اع4هم م4ع أح4كام4ه وال4قرارات امل4نفذة ل4ه خ4الل س4تة أشه4ر
من تاريخ صدوره ،وإال تعرضوا للجزاءات املنصوص عليها في القانون.
ﻣـﺎﺩدﺓة )(21
ع44لى ال44جهات امل44ختصة ك44ل ف44يما ي44خصه ت44نفيذ ه44ذا ال44قرار م44ن ت44اري44خ ص44دوره ،وي44لغى ك44ل م44ا ي44خال44فه أو
يتعارض معه من قرارات سابقة ،وينشر في الجريدة الرسمية.

ﺳــﻌﻳﯾﺩد ﺑﻥن ﻣﺣﻣـﺩد ﺍاﻟﺭرﻗﺑﺎﻧـﻲ
ﻭوﺯزﻳﯾـﺭر ﺍاﻟﺯزﺭرﺍاﻋﺔ ﻭوﺍاﻟﺛﺭرﻭوﺓة ﺍاﻟﺳـﻣﻛﻳﯾﺔ
ﺻﺩدﺭر ﻓﻲ 16 :ﺟﻣﺎﺩدﻯى ﺍاﻷﻭوﻟﻰ 1424ﻫﮬﮪھـ
ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﻓـﻕق 16 :ﻳﯾﻭوﻟﻳﯾــــﻭو 2003ﻡم
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