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اللوائح واالجراءات المنظمة لـتسجيل المبيدات الحشرية


تخضع متطلبات و اشتراطات و خطوات التسجيل بادارة تسجيل المطهرات و المبيدات الحشرية لقرارات
اللجنة المختصة بتسجيل المطهرات و المبيدات الحشرية المشكلة بالقرار الوزارى رقم  6112/974و الذى
ينص على  :ضم كل من اللجنة العلمية لتقييم المطهرات و المعقمات و اللجنة العلمية لتسجيل المبيدات
الحشرية المنزلية و مبيدات الصحة العامة و الصادر بتشكيلهما القرار الوزارى رقم  6112/777لتصبح لجنة
واحدة تحت مسمى ( اللجنة المختصة بتسجيل المبيدات الحشرية المنزلية و الصحة العامة و المطهرات)



رسوم التسجيل تخضع لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  777لسنة 0202



يشترط لتسجيل المبيدات الحشرية ان تكون المادة الفعالة مدرجة بالمرجع العلمى  WHOلالفة المستهدفة



يشترط عدم الجمع بين افتين طائر و زاحف للمبيدات المنزلية المتداولة محليا  multi insect killerطبقا
لقرار اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 6118/8



ممنوع تسجيل اكثر من مادتين فعالتين في مركب واحد للحشرات الطائرة  ،وبالنسبة للحشرات الزاحفة من
الممكن إضافة مادة ثالثة تعمل على طرد الحشرات من أماكن اختبائها flushing agent



يتم اجراء دراسات الفاعلية والسمية للمبيد بمعهد بحوث الحشرات ( وفي حالة أن اآلفة المستهدفة هي قواقع
البلهارسيا يتم اجراء الدراسات في معهد تيودور بلهارس)



مدة صالحية اخطار تسجيل المبيد الحشري  2سنوات طبقا للقرار الوزاري رقم  47لسنة 1427



يتم اعادة تسجيل مستحضرات المبيدات الحشرية كل خمس سنوات بناء على طلب يقدم من صاحب
المستحضر الى ادارة تسجيل المطهرات و المبيدات الحشرية فى السنة قبل االخيرة من صالحية اخطار
التسجيل على ان تقوم الشركة باستيفاء متطلبات اعادة التسجيل بحد اقصى ثالثة اعوام من تاريخ الموافقة
على السير فى اجراءات اعادة التسجيل يسمح خاللها بتداول المستحضر واال ينتهى قيد المستحضر

تعريفات
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المبيدات هى المستحضرات التى تحتوى على مواد فعالة تقتل او تطرد او توقف نمو الحشرات الضارة او القوارض التى
تؤثر على صحة االنسان و تنقل االمراض المعدية سواء كانت لالستعمال المنزلى او الغراض الصحة العامة (يستثنى
مبيدات النمل نظرا ألنه ال ينقل أمراض)

االستعمال المنزلى household pesticides
هى المستحضرات التى تقتل او تطرد الحشرات الضارة او القوارض التى تنقل امراض معدية الى تستخدم فى المنازل او
على الجلد مباشرة و تكون جاهزة لالستخدام المباشر دون الحاجة للتخفيف وال يمكن استعمال العبوة مرة أخرى وتشمل
االيروسوالت و االسبراى و  mosquito coilو البودرات

الصحة العامة public health
هى المستحضرات التى تقتل او تطرد او توقف نمو الحشرات الضارة او القوارض التى تنقل االمراض المعدية التى تؤثر
على الصحة العامة و تستخدم بواسطة المختصين فقط مثل شركات مكافحة اآلفات وإدارة مكافحة اآلفات بوزارة الصحة،
كما تشمل مكافحة قواقع البلهارسيا.
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