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 وزارة الزراعة وإستصالح األراضى  

 8102مشروع قرار وزارى رقم )            ( لسنة 

 القواعد المنظمة ألعمال الحجر الزراعى المصرى

 وزير الزراعة وإستصالح األراضى

  بعد اإلطالع على 

 وتعديالته 6611لسنة  35قانون الزراعة رقم  -

 قانون اإلجراءات الجنائية  -

والجداول المرفقه  6686لسنه  611المعدل بقانون  6611لسنه  681 قانون المخدرات رقم -

 به وكافه القرارات المعدله له والمنفذه له . 

لسنة  36بتعديل المادة األولى من القرار رقم  6696لسنة  6611قرار وزير العدل رقم  -

 بمنح بعض موظفى وزارة الزراعة صفة مأمورى الضبط القضائى  6619

فى شأن قواعد الحجر  1116لسنة  5119اعة وإستصالح األراضى رقم قرار وزير الزر -

 . الزراعة وتعديالته

 . وتعديالته 1161لسنة  811القرار الوزارى المشترك رقم  -

 .1169لسنة  191القرار الوزارى المشترك رقم  -

 . 1168لسنه  631القرار الوزارى رقم  -

 ةاتيوالصحه النب ةتفاقيات الدوليه ذات الصله بالصحاأل -

 وبعد موافقه لجنه أعمال الحجر الزراعى المنعقده فـ ............. -
 

 رر (ــــــــــــــ) ق
 اب األول ــالب
  امةـــام العــاألحك

 

كل مصطلح فى هذا القرارالمعانى المبينة قرين يقصد باأللفاظ والمصطلحات الواردة   : 0مادة 

 .(6والموضحة بالملحق رقم )

 : 8مادة 

ت ممثلووه فووى الحجوور الزراعووى المنظمووه الوطنيووه لوقايووه النباتووالجهووة المختصووة )ا تتووولى -6

 تى:ن تعديالت فى اإلطار القانونى اآل( تطبيق مواد هذا القرار وما يتبعه مالمصرى

 وتعديالته  قانون الزراعة المصرى . 

 القرار الوزارى الحالى المنظم ألعمال الحجر الزراعى. 

 لزراعىقرارات لجان أعمال الحجر ا. 

 مذكرات وبروتوكوالت التفاهم الثنائية أو متعددة األطراف. 

 شروط ومتطلبات المنظمات واإلتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة. 
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( فى هذا التشريع وملحقاته هى مهام حصورية للحجور وكل ما يرد )من إختصاصات ومهام

( من اإلتفاقية الدولية لوقاية 1ة )لمادل لوقاية النبات طبقا  الزراعى المصرى كمنظمة وطنية 

 النباتات.

أى قوورارات تتصوول بمنظومووة العموول والمهووام بووالحجر الزراعووى البوود أن تصوودر موون وزيوور  -1

 .صية من لجنة أعمال الحجر الزراعىالزراعة وبتو

 (.1)رقم يكون للجهة المختصة المهام واإلختصاصات الفنية الموضحة فى الملحق  -5

 :  3 مادة

ن وستصالح األراضى فى جميع الشئوا لزراعى المصرى وزارة الزراعةيمثل الحجر ا -6

الحجر  للوائح على جميع المواد الخاضعةالمتخذة وغيرها  جراءات الحجريةلخاصة باإلا

  .أمام أى جهات داخلية أو خارجية لعابرةواأ والصادرةأالواردة سواء الزراعى 

 الحجر بأعمال الخاصة المهام ببعض للقيام جهة بأى اإلستعانة المصرى الزراعى للحجر -1

 أال على والمهمة المدة محددة تعاون لبروتوكوالت وطبقا   الكامل إشرافه وتحت الزراعى

 الحجر أعمال لجنه موافقة بعد إال المختصة الجهه رئيس من البروتوكوالت إبرام يتم

 .عليها الزراعى

 : 4 مادة

موام العمليووات الحجريوه علوى جميووع إتجوراء وإ نطوا  عمول الحجوور الزراعوى المصورى هووو -6

النباتات والمنتجات النباتيه الطبيعيه أو التى أجرى عليها بعض العمليات التصنيعية والتوى 

 .ى الخاضعه للوائح الحجر الزراعىال تمنع إصابتها باآلفات وغيرها من المواد األخر

معة الصوادرات سوالحجر الزراعى المصرى الحفاظ على الثوروة الزراعيوة للوبالد و يتولى  -1

تقليوول اآلرووار السوولبية علووى التجووارة الدوليووة للحوود األدنووى فيمووا يخوو  الزراعيووة المصوورية و

الصحة النباتية وذلك من خالل تنفيذ اإلجراءات والتدابير وتطبيوق اإلشوتراطات والمعوايير 

 .ىالدولية التى تمنع دخول أوإنتشار أى آفة خاضعة للوائح الحجر الزراع

 (.5لحجر الزراعى المهام واإلختصاصات الفنية الموضحة فى الملحق )ويكون لمفتش ا -5

الحجر ) برئاسة رئيس الجهة المختصة "لجنة أعمال الحجر الزراعى  "تشكل لجنة تسمى  :5مادة   

 -كل من : وعضوية  (الزراعى المصرى

  رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة 

 رئيس اإلدارة المركزية لمكافحة اآلفات 

 مدير معهد بحوث وقاية النباتات 

  مدير معهد بحوث أمراض النباتات 

 رئيس لجنة الصحة والصحة النباتية بالوزارة 

 مدير المعمل المركزى لبحوث الحشائش 

 مديرى عموم اإلدارات العامة للحجر الزراعى 

 مدير المكتب الفنى للحجر الزراعى 

  خدمة المصدرين مدير إدارة  

 باتية بالحجر الزراعىالصحة الن مشرف وحدة 

 مدير عام الشئون القانونية بوزارة الزراعة   
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وتنعقد اللجنة بودعوة مون رئويس اللجنوة ، لهاولرئيس اللجنة اإلستعانة بمن يراه إلنجاز أعما 

، وتصودر قراراتهوا  إذا حضور نصوع أعضوائها علوى األقولصوحيحا  إال هاوال يكون إنعقاد

رجح الجانب الذى منه رئيس فإذا تساوت األصوات يبأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين 

، وال تسرى قرارات اللجنة إال بعد إعتماد وزير الزراعة لهوا وينشوأ فوى سوبيل إتموام اللجنة

، وتخت  اللجنة مهندسين المختصين بالجهة المختصةمهام اللجنة أمانة فنية برئاسة أحد ال

 (.1) بالمهام الموضحة بالملحق

 جتماعات وأنشطة هذه اللجنة من المخصصات المالية للحجر الزراعىيتم تمويل بدالت إ. 
 

لمفتش الحجر الزراعوى المصورى صوفة موأمور الضوبط القضوائى وذلوك فيموا يخو  عملوه  :6مادة 

وفوووى حووودود نطوووا  عمووول الجهوووة المختصوووة ولوووه عنووود ضوووبط الوقوووائع المخالفوووة للضووووابط 

راعووى أن يتخووذ كافووة اإلجووراءات واإلشووتراطات واإلجووراءات المنفووذة ألعمووال الحجوور الز

، علوى أن تسوتكمل بواقى اإلجوراءات القانونيوة بمعرفوة الزمة فى ضبط وإربات تلك الوقوائعال

الجهة المختصة ومسئولى الوزارة فى التواصول موع الجهوات المعنيوة المختلفوة للتنسويق فيموا 

مول مفوتش الحجور بينهم على اآلليات الواجبة اإلتباع فى هذه الحاالت وبموا يضومن تسوهيل ع

الزراعى وتحقيق الغرض من عمله المكلع به فى حماية األمن القوومى لققتصواد الزراعوى 

 . ة صادراتها من المنتجات النباتيةللبالد وسمع

 عودادها وتكويوودهااسوتالم العينووات المختلفوة واالعينوات بووالحجر الزراعوى  وحوودة تكويودتتوولى  :7ماادة 

الحجوور الزراعووى للفحوو  المعملووى طبقووا  لمووا هووو موضووح رسووالها للجهووات المعتموودة لوودى او

 (.3)رقم بالملحق 

يووتم تحصوويل النفقووات علووى الرسووائل الخاضووعة للحجوور الزراعووى وذلووك علووى النحووو المبووين   :2مااادة 

لحجر الزراعى إال بعد سداد النفقات المسوتحقة اأعمال من ( وال يتم أداء أى 1) رقم بالملحق

 .ن طريق لجنة أعمال الحجر الزراعىالنفقات بصفة دورية ععلى أن يتم مراجعة وتحديث 

وتووفير  ةرف جميوع النفقوات والبودالت الالزمولتحصيل وص ةمنظم ةيتم إصدار الئحه مالي : 9مادة 

ألصوحا   ةملزموتكوون و ةالمختلف ةالحجري عمالإتمام األمكلفين بللوسائل اإلنتقال المناسبة 

 . أن أو من ينو  عنهمالش

 اإلجووراءاتمووع عوودم اإلخووالل بالعقوبووات المنصوووا عليهووا بقووانون الزراعووة يووتم تطبيووق  : 01مااادة 

 .لمخالفات المبينة قرين كال  منها( ل9) رقمالواردة بالملحق 

الخواا بمووواد  63يراعوى متطلبوات توودابير الصوحة النباتيوة الوواردة بالمعيووار الودولى رقوم  :00ماادة 

 ة الدولية.ة المستخدمة فى التجارالتعبئة الخشبي

 .جزء ال يتجزأ من مواد هذا القرارجميع المالحق المشار إليها فى هذا القرار هى : 08مادة 
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 انىــاب الثــالب
 ةـــاجلـراد واملعـــاإلسـتي

لدى  عتمدةمن مناشئ م يتم السماح بإستيراد وإدخال رسائل النباتات والمنتجات النباتية :03مادة 

 (.8) رقم الملحقللشروط والقواعد المبينة ب ا  طبق الحجر الزراعى 

ناء للوائح الحجر الزراعى من أى منشأ ألول مره إال ب يحظر إستيراد أى مادة خاضعة:  04ماده 

م للمناشيء يإعادة تقي/ أو يتم إعتماد المناشيء الجديدة ووفه ، على نتائج  تحليل خطر اآل

 (.6) رقم ة بالملحقالحالية طبقا  لقشتراطات والضوابط الموضح

 

ب إذن إستيراد فنى مسبق  يحدد ال يسمح ألى شحنة بالدخول إلى البالد إال بموج :05مادة 

من البلد المصدر على أن تكون الشحنة ها لتزام بها قبل شحنشتراطات التى ينبغى  اإلاإل

ويجوز ؛ صادرة من السلطة المختصة فى البلد المصدر  مصحوبة بشهادة صحة نباتية

 .(61) رقمعفاء من إحداهما أو كلتيهما وذلك فى الحاالت المبينه بالملحق اإل

  

ول والمبينه بالجد بإحدى اآلفات الحجرية ةالمصاب ةدخال النباتات والمنتجات النباتيإيمنع  :06مادة 

 . الجمهوريه( الى أراضى 66) رقم( والمدرج بالملحق 6رقم )

 

والمنتجات النباتية المصابة بإحدى اآلفات الموجودة بجمهورية  إدخال النباتات ال يجوز : 07مادة 

( إال بعد معالجتها 66) رقم( المدرج بالملحق 1مصر العربية والمبينة بالجدول رقم )

الحجر الزراعى  أو تحت إشرافة بالطر  المعتمدة لدى الحجر الزراعى وتتم بمعرف

 . وعلى مسئولية ونفقة صاحب الشأن بشروطهو

 

( المدرج 5بالجدول رقم ) ةالمبين ةدخول النباتات والمنتجات النباتييجوز السماح ب: 02مادة 

منها وذلك بعد معاملتها  قرين كل ةفات الموضحباآل ةإذا كانت مصاب (66) رقمبالملحق 

وتتم بمعرفة أو تحت إشراف الحجر باده المنصوا عليها أمام كل منها بطر  اإل

 .  الشأن صاحب ةونفق ةيوعلى مسؤلبشروطه زراعى وال

 

بعد كثار أو اإل ةألغراض الزراع ةوالنباتات المعد رسائل التقاوى السماح بدخول يتم :09ماده 

فات اآلبشرط خلوها تماما من  (61) رقمبالملحق مطابقتها للشروط والقواعد المبينة 

( 6م )من اآلفات المدرجة بالجدول رقباإلضافة إلى أى  (1م )جدول رقالبالمدرجة 

  .(66درجان بالملحق رقم )موال

 

( ما 6معاملة اآلفات الواردة فى جدول رقم ) التى لم يتم التعرف عليهاتعامل اآلفة الحية   :81مادة 

( وفى هذه الحالة يطبق عليها أحكام المادة 1) رقملم يكن جنسها كله مدرجا  فى جدول 

 .( بهذا القرار69رقم )
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ت والمنتجات النباتية الميتة آفة حجرية وال تمنع من دخول رسائل النباتاال تعتبر اآلفة  :80مادة 

ويلزم التبخير فى حالة عدم وجود ما يفيد بإتمام عملية التبخير ببلد المنشأ ، إلى البالد

 .للرسالةالمصاحبة بشهادة الصحة النباتية 

 

تيسير التجارة   ما قبل الشحن ولتطبيقا  لقتفاقيات والمعايير الدولية فى إتمام عملية فح :88 مادة

أعمال الحجر الزراعى إقرار تطبيق بعض تدابير الصحة النباتية فى  ةالدولية  يحق للجن

وبناءا  على  -بعض المناشئ ، كما يجوز  / أوبلد المنشأ على بعض السلع الزراعية و

 لملحقبلد المنشأ كما هو موضح با تطبيق بعض هذه التدابير فى -طلب صاحب الشأن 

 .(65) رقم

 

 . (61) رقم يتم إستيراد درنات البطاطس طبقا  لقشتراطات الموضحة بالملحق :83مادة 

لقطن المحلوج ،  والقطن يسمح بإستيراد منتجات القطن من القطن المحلوج ، وعودام ا :84ماده 

كسب بذرة والطبى ، وعينات القطن التجارية ،  وبذرة القطن لغرض العصير ، 

وأقتصار أستيراد زغب القطن على المصانع الحربية فقط وذلك طبقا  للشروط ،  القطن

  .(63الموضحة فى الملحق رقم )

 

منها ألراضى الجمهورية مع  ةوأصناف معينأ وأجزائها و/أيحظر إدخال بعض النباتات  :85مادة 

 . (61) رقمإستثناء بعضها أو جزء منها بشروط وذلك طبقا  للملحق 

الواردة للمناطق الحرة بعد فحصها فى ميناء الوصول  المنتجات الزراعيةيسمح بدخول  :86مادة 

 وتقرير ما يتم عليها من إجراءات .

)ترانزيت( لرسائل النباتات والمنتجات النباتية بأراضى  اليسمح بالمرور العابر: 87مادة 

 . (69)رقم الجمهورية إال بالشروط الموضحة بالملحق 

   :82مادة 

يتم استيراد النحل فيما عدا النحل الطنان وملكات نحل العسل المنسبة وراريا ال  -6

)الكرنيولي وااليطالي( والذى يمكن إستيراده بناءا على إذن استيراد مسبق من الحجر 

الزراعي طبقا لالشتراطات الفنية لمعهد بحوث وقاية النباتات علي ان يتم فحصها مبدئيا 

راعي ومندوبي المعهد المخت  كال فيما يخصه، وعند بلجنة مشتركة من الحجر الز

ربوت خلوها من االمراض تنقل تحت التحفظ وتوضع في منطقة حجرية بمعرفة 

المستورد وقسم بحوث النحل ومتابعتها من قبل لجنة مختصة من معهد بحوث وقاية 

 .ا نهائيااالفراج عنه النباتات لمدة شهر حتي يتم التأكد من خلوها من االمراض رم يتم

يتم استيراد بيض ويرقات وشرانق ديدان الحرير التوتية وديدان الحرير غير التوتية   -1

بإذن استيراد مسبق من الحجر الزراعي طبقا لالشتراطات الفنية لمعهد بحوث وقاية 

النباتات علي ان يتم الفح  بلجنة مشتركة من الحجر الزراعي ومندوبي المعهد كال فيما 

 يخصه.

 

إذن استيراد مسبق من الحجر الزراعي طبقا بموجب إال إستيراد أوساط النمو تم يال  :89مادة 

 .صةتلمعاهد البحثية المخلالشتراطات الفنية ل
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المشتغلة بالبحث العلمى استيراد المواد المحظور الحكومية ات جهيجوز الترخي  لل :31مادة 

 دخالها البالد بالشروط اآلتية:ا

بذلك إلى الحجر الزراعي مشتمال  على اسم المرسل واسم  ة طلبا  جهأن تقدم ال .6

 المرسل إليه وعنوانهما.

أن يبين في الطلب األصناف المطلو  استيرادها ومقدارها وموردها األصلي  .1

والمنطقة المستوردة منها والغرض من استيرادها ونوع األبحاث التي يراد 

 ها عليها.ؤإجرا

جميع اإلجراءات واالحتياطات التي يرى الحجر ة المستوردة بتنفيذ جهأن تلتزم ال .5

ضمانا  لعدم  يةالجمركالدائرة الزراعى اتخاذها قبل وبعد خروج الرسالة من 

 آفات منها.أى تسر  

يجوز للحجر الزراعى إلغاء الترخي  باإلستيراد إذا ربت أن استيراد المواد  .1

 .المشار إليها أصبح يمثل خطرا  على المزروعات في الجمهورية

 

 رقم الملحقبيتم معالجة الرسائل الزراعية الواردة طبقا  للشروط واإلجراءات الموضحة   :30مادة 

(68.) 

 

تخذ فى شأن الرسائل التى يرفض دخولها أو عبورها أراضى الجمهورية اإلجراءات ي :38مادة 

 (.66)  رقموالضوابط الموضحة فى الملحق 

 

بعوود إخطووار  الوواردة معاملوة الرسووائل الزراعيووة عاموولت فووى حووال الرسوائل المرتجعووة  :33 ماادة

 . صدار التعليمات الخاصه بشأنهاالجهه المختصه إل
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 الباب الثالث
 رــــديــالتص

 

المسوموح بتصوديرها والمبينوة وتعورض الموواد الخاضوعة لرقابوة الحجور الزراعوى  : 34مادة 

جرالزراعى لتقريوور مووا يتخووذ بووالنموذج الخوواا المعوود لووذلك علووى المختصووين بووالح

بشأنها ويكون قورار الحجور الزراعوى فوى ذلوك نهائيوا  وذلوك بعود إسوتيفائها شوروط 

التوورخي  بالتصوودير ومطابقتهووا إلشووتراطات الدولووة المسووتوردة وذلووك بنوواءا علووى 

 (.11)  رقماإلجراءات الموضحة فى الملحق 

ادة التصودير ) إلكترونيوة أو ورقيوة ( يتم إصدار شهادة الصحة النباتية أو شهادة إع : 35مادة 

 مصرجمهورية وملحقاتها الالزمة لكل رسالة  من المنتجات النباتية المصدرة من 

المعاد تصديرها وفقا  للنماذج المعدة طبقا للمعايير الدولية الخاصة بذلك أو  العربية

 (.16) رقموطبقا  للضوابط الموضحة بالملحق 

طبقوا  وتسجيل المواقع الخاضعة لقجوراءات الحجريوة للتصودير يتم إعتماد فح   :  36مادة 

 (.11) رقمللضوابط الموضحة بالملحق 

خاضووعه للوووائح الحجوور التعفووى موون العوورض علووى الحجوور الزراعووى المووواد غيوور  :  37مااادة 

بنواءا   ةنباتيو ةصوح ةصودار شوهادإالزراعى المصرى إال إذا طلوب صواحب الشوأن 

 .  ةه المستوردالدول على إفادة رسمية من

تصووودير تقووواوى الحاصوووالت الزراعيوووة بنووواءا على موافقوووة لجنوووة تقووواوى ب سووومحي  : 32ماااادة 

 الحاصالت الزراعية ويشترط أن تكوون هوذه التقواوى المصودرة مسوتوفاة للشوروط

 .(15) رقمواإلجراءات الواردة فى الملحق 

نحوول العسوول بموجووب يووتم تصوودير دودة القووز وشوورانق الحريوور والنحوول الطنووان و  :39مااادة 

معهود بحووث وقايوة النباتوات ، علوى أن يوتم الفحو  بلجنوة مون تصريح بالتصودير 

 مشتركة من الحجر الزراعى ومندوبى المعهد كال  فيما يخصه .

( موا لوم يوتم 11) رقمالموضحة فى الملحق صدير المواد والمنتجات النباتية يمنع ت :  41مادة 

 كل منها .  إستيفاء اإلشتراطات المبينة أمام

 

 يخالف أحكام هذا القرار . يلغى كل ما  : 40مادة 

 

 عتبارآ من تاريخ نشره . ار فى الوقائع المصريه ويعمل به إ: ينشر هذا القر 48 مادة

 

 00/8102تحريرا فى :    /

                   

 زراعة واستصالح األراضىوزير ال                                                                 
 

 الدين أبوستيت أ.د/ عز                                                                       
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 ( 0)  رقمملحق 

 ( باب األحكام العامة0) رقم الخاص بالمادة

 مصطلحات الصحة النباتية والتعاريف
 

 التعريف  المصطلح

 The competent الجهه المختصه

authority   

 المنظمة الوطنية لوقاية النباتات ممثلة فى الحجر الزراعى المصرى

المنظمة الوطنية 

 لوقاية النباتات

 

national plant 

protection 

organization 

إدارة رسمية تنشئها إحدى الحكومات للنهوض بالوظائع التى حددتها االتفاقية 

 لحجر الزراعى الدولية لوقاية النباتات ويمثلها فى مصر ا

اإلتفاقية الدولية 

 لوقاية النباتات

 International 

plant protection 

convention 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بصيغتها المودعة لدى منظمة األغذية والزراعة في 

 وبالتعديالت الالحقة التي أُدخلت عليها  0950روما في 

 الحجر الزراعى

 

plant quarantine لوائح الحجر جميع األنشطة الهادفة إلى منع دخول أو انتشار آفات خاضعة ل

 ضمان خضوعها للمكافحة الرسمية الزراعى ل

المعايير الدولية 

لتدابير الصحة 

 النباتية

 

international 

Standard for 

Phytosanitary 

Measures 

لهيئة المؤقتة لتدابير معايير دولية أقرتها مؤتمرات منظمة األغذية والزراعة، أو ا

الصحة النباتية أو هيئة تدابير الصحة النباتية، المنشأة بموجب االتفاقية الدولية 

 لوقاية النباتات 

 phytosanitary تدابير الصحة النباتية 

measures 

 

ي يهدف إلى منع إدخال أو انتشار أو الحد من أى تشريع وتنظيم أو إجراء رسم

 الخاضعة للحجر الزراعى فات  التأرير االقتصادي لآل

تشريعات الصحة 

 النباتية

phytosanitary 

legislation 

القوانين األساسية التى تمنح السلطة القانونية للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات والتى 

 يمكن االستناد إليها فى وضع لوائح الصحة النباتية 

 لوائح الصحة النباتية

 

phytosanitary 

regulation 

حد من اآلرار /أو انتشار اآلفات الحجرية ، أو للالقواعد الرسمية التى تمنع دخول و

االقتصادية لآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح بما فى ذلك تحديد تدابير إصدار 

 شهادات الصحة النباتية 

إجراءات الصحة 

 النباتية

phytosanitary 

procedures 

بير الصحة النباتية، بما فى ذلك إجراء عمليات أى منهج مقرر رسميا لتنفيذ تدا

 التفتيش أو االختبار أوالمراقبة أو العالج فيما يتصل باآلفات الخاضعة للوائح 

عمليات الصحة 

 النباتية 

phytosanitary 

actions 

أو / أو اإلشراف و/ أو االختبار و/ العمليات الرسمية مثل الفح  و/ أو التفتيش و

 تنفذ تطبيقا  لتدابير الصحة النباتية  المعالجة ، التى

مأمور الضبط 

 القضائى

Judicial control 

officer 

هو مفتش الحجر الزراعى الحاصل على حق الضبطية القضائية بموجب قرار وزير العدل 

   0970لسنة  0084رقم 

  بها الحجر الزراعي المصري بتنفيذ المهام المنوطشخ  مرخ  له من  inspector مفتش

 شهادة الصحة النباتية

 

phytosanitary 

certificate 

وريقة ورقية أو إلكترونية رسمية متسقة مع نماذج شهادات االتفاقية الدولية لوقاية 

 النباتات، تفيد بأن الشحنة تلبي متطلبات الصحة النباتية للدول المستوردة 

 إقرار إضافي

 

additional 

declaration 

ستورد إدراجه فى شهادة الصحة النباتية ويوفر معلومات بيان يطلب البلد الم

إضافية محددة تتعلق بحالة الشحنة من حيث اآلفات الخاضعة للوائح أو المواد 

 الخاضعة للوائح 

 إذن إستيراد

 

import permit وتدابير الصحة النباتية  رخ  بإستيراد سلعة ما وفقا  الشتراطاتوريقة رسمية ت

 محددة لقستيراد للمنصوا عليها واا

 آفة

 

pest  أى نوع أو ساللة أو نمط بيولوجى من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل

 ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية
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لوائح آفة خاضعة ل

 حجر الزراعىال

 

quarantine pest توجد بعد فى هذه آفة لها أهميتها االقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة ولكنها ال 

المنطقة، أو توجد فيها ولكنها ليست منتشرة على نطا  واسع وتخضع للمكافحة 

 الرسمية 

 دخول )آفة(

 

entry (of a pest) انتقال آفة إلى منطقة ليست موجودة فيها بعد أو إذا كانت موجودة فإنها تكون غير 

 ة منتشرة فيها على نطا  واسع وتخضع فيها للمكافحة الرسمي

 إصابة )سلعة(

 

infestation 

(of a 

commodity) 

من آفات النباتات أو المنتجات النباتية المعنية فى سلعة ما واإلصابة حية  وجود آفة 

 تشمل العدوى 

مادة خاضعة للوائح 

 الحجر الزراعي 

regulated article ووسائل النقل  أي نباتات أو منتجات نباتية وأماكن التخزين ومواد التغليع والتعبئة

والحاويات والتربة أو أي كائنات حية أو أشياء أو مواد قادرة على إيواء أو نشر 

اآلفات التي يعتقد أنها تتطلب تدابير صحة نباتية وخاصة عندما يتعلق األمر بالنقل 

 الدولي 

 شحنة

 

consignment لد آلخر، وتشملها كمية من المنتجات النباتية،النباتات و/أو أى بنود أخرى تنقل من ب

عند اإلقتضاء شهادة صحة نباتية واحدة )يمكن أن تتألع الشحنة من سلعة واحدة أو 

 أكثر أو رسالة(

 شحنة عابرة

  

consignment in 

transit 

شحنة  تمر عبر بلد ما دون أن تكون مستوردة )من قبله( والتى قد تخضع لتدابير 

 الصحة النباتية 

 شحنة معاد تصديرها 

 

re-exported 

consignment 

ديرها بعد ذلك ومن والمقصود بذلك الشحنة التى تم استيرادها لبلٍد ما وأعيد تص

أو تقسيمها وضمها الى الشحنات أخرى أو / صدير كامل الشحنة والممكن إعادة ت

 تغيير طريقة تغليفها 

 لوط

 

lot  وما إلى ذلك، عدد من وحدات سلعة واحدة تتميز بتجانسها فى التكوين والمنشأ

 وتشكل جزءا من شحنة 

 عالمة

 

mark  ختم رسمى أو وسم رسمى، معترف به دوليا، يوضع على مادة خاضعة للوائح

 لالشهاد بحالتها من حيث الصحة النباتية 

 البلد الذى زرعت فيه النباتات التى استمدت منها المنتجات النباتية   country of origin بلد المنشأ 

 نباتات حية أو أجزاء منها، بما فى ذلك البذور والمادة الورارية  plants نباتات

 المنتجات النباتية

 

plant products  مواد غير مصنعة ذات أصل نباتى )بما فى ذلك الحبو ( ومواد مصنعة يمكن أن

أو انتشار / تحدث بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها خطرا  يساهم فى دخول و

 اآلفات 

 ثارمواد اك

 

plants for 

planting 

 نباتات يعتزم إبقاؤها مزروعة، أو يتم زراعتها أو إعادة  زراعتها  

 وسط النمو

 

growing 

medium 

 أى مادة تنمو فيها جذور النباتات أو أى مادة تخص  لهذا الغرض 

 نقطة الدخول

 

point of entry نشأ رسميا  الستيراد مطار، ميناء بحرى، نقطة حدودية برية أو أي موقع آخر ي

 الشحنات أو لدخول األشخاا 

 منطقة خاضعة للوائح

 

regulated area  منطقة تخضع النباتات والمنتجات النباتية والبنود األخرى الخاضعة للوائح  التى

تدخل اليها أو تكون موجودة فيها أو تخرج منها للوائح أو تدابير الصحة النباتية 

اآلفات الحجرية  للحد من اآلرار األقتصادية لآلفات غير أو انتشار / و لمنع دخول

  الحجرية الخاضعة للوائح

 quarantine منطقة حجرية 

area 

منطقة توجد بها آفة خاضعة للوائح الحجر الزراعي ويجري داخلها مكافحة رسمية 

 لهذه اآلفة 

 place of موقع إنتاج

Production 

 كوحدة منفصلة لغايات الصحة النباتية  جزء محدد من مكان إنتاج تتم إدارته

منطقة خالية من آفة 

 بعينها

pest free area  منطقة خالية من آفة بعينها كما يستدل من األدلة العملية مع المحافظة رسميا على

 خلوها على النحو المناسب 
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 مسح

 

survey ديد إجراء رسمى يجرى خالل فترة زمنية لتحديد خصائ  تجمع لآلفات أو لتح

 االنواع التى توجد فى منطقة ما 

 تحليل مخاطر اآلفات 

 

pest risk 

analysis 

 

عملية تقييم القرائن البيولوجية أو أية قرائن علمية واقتصادية أخرى لتحديد ما إذا 

كان كائن حي يعتبر آفة، وما إذا كان ينبغي إخضاعه للوائح، ومدى قوة تدابير 

 الة المنظمة الوطنية لوقاية النباتاتالصحة النباتية التى ستتخذ حي

 تدابير طارئة

 

emergency 

measures 

لوائح أو إجراءات خاصة بالصحة النباتية وضعت بصفة عاجلة بسبب حالة جديدة 

أو غير متوقعة فى مجال الصحة النباتية. ويمكن أن يكون التدبير الطارئ تدبيرا  

 مؤقتا  

 emergency إجراء طاريء

action 

اء فوري من إجراءات الصحة النباتية يتخذ عند وجود حالة جديدة أو غير إجر

 متوقعة للصحة النباتية 

 مكافحة رسمية

 

official control  التنفيذ الفعلي للوائح الصحة النباتية وتطبيق تدابير الصحة النباتية الملزمة بغرض

 جرية الخاضعة للوائح استئصال أو احتواء اآلفات الحجرية أو إدارة اآلفات غير الح

 تفتيش 

 

inspection  الفح  البصري الرسمي للنباتات أو المنتجات النباتية أو البنود األخرى الخاضعة

للوائح الصحة النباتية من أجل تحديد ما إذا كانت اآلفات موجودة و/أو تحديد مدى 

 االمتثال للوائح الصحة النباتية 

 المعاينة البصرية

 

visual 

examination 

المعاينة المادية للنباتات أو المنتجات النباتية أو غيرها من البنود الخاضعة للوائح 

أو مجهر لكشع اآلفات أو / أو بواسطة عدسة و/ بإستخدام العين المجردة و

 الملورات من دون اللجوء إلى االختبار أو التجهيز 

 إجازة أولية

 

pre-clearance اطات الصحة النباتية و/أو إفراج فى بلد المنشأ تجريه إشهاد بمطابقة الشحنة إلشتر

 المنظمة الوطنية لوقاية النباتات فى بلد الوصول أو يجرى تحت إشرافها المعتاد 

 إفراج 

 )عن شحنة( 

release (of a 

consignment) 

 الترخي  بالدخول بعد اإلجازة 

 رفض 

 

refusal  الصحة النباتية لعدم األمتثال منع دخول شحنة او اى بند آخر خاضع للوائح 

 الحجر

 

quarantine  احتجاز رسمى لبنود تخضع للوائح الصحة النباتية من أجل وضعها تحت المراقبة

 أو إجراء بحوث عليها أو لمواصلة التفتيش عليها، اختبارها و/أو معالجتها 

 الصحة النباتية منع إستيراد وانتقال آفات أو سلع محددة بموجب لوائح prohibition حظر

 إجراء  مرخ  به رسميا لقتل االفات او تثبيطها او ازالتها او تعقيمها  treatment المعالجة 

 تبخير

 

fumigation  معالجة سلعة بعامل كيميائي يتخلل السلعة بصورة كاملة أو رئيسية وهو فى الحالة

 الغازية 

 مواد التعبئة الخشبية

 

wood packaging 

material 

مل الخشب أو منتجات األخشا  )باستثناء منتجات الور ( التى تستخدم تش

 كدعامات، ولحماية أو نقل سلعة ما  بما فى ذلك أخشا  فرش الشحنة 
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 ( 8ملحق رقم ) 

 ( باب األحكام العامة8الخاص بالمادة رقم )

  المهام واإلختصاصات الفنية للجهة المختصة 

 

فى الحجر الزراعى  ةت ممثلالنباتا ةلوقاي ةالوطني ةمنظمال)تتولى الجهة المختصة  

فات والحفاظ ية الثروة الزراعية للبالد من اآلالمهام والمسئوليات الالزمة لوقا( المصرى

على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وتقليل اآلرار السلبية على التجارة وذلك فى 

  IPPC التفاقية الدولية لوقاية النباتاتبنود ا والمصرى وتعديالته  الزراعةقانون إطار

  :-    واالتفاقيات الدولية ذات الصلة كاآلتى  SPS ومعايير الصحة والصحة النباتية

 المتعلقة بالصحة النباتيةل وزارة الزراعة واستصالح األراضى فى جميع الشئون يمثت .6

جر الزراعى اإلجراءات الحجرية المتخذة على جميع المواد الخاضعة للوائح الحو

 سواء الواردة أوالصادرة أوالعابرة أمام أى جهات داخلية أو خارجية. 

جميع الرسائل النباتية والمواد الخاضعة للوائح الحجر الزراعى الواردة وفح   مراقبة .1

للتأكد  والمرتجعة والصادرة والعابرة والقادمة بصحبة الركا  وكذا الطرود البريدية

 لحجرية المطلوبة.من مطابقتها للتشريعات ا

فح  جميع مواقع ومعدات اإلنتاج واإلعداد والفح  والتخزين إعتماد وتفتيش و .5

 والمعالجة بغرض التأكد من مطابقتها لقشتراطات الحجرية المطلوبة.

 .فات غير الحجرية الخاضعة للوائح الصحة النباتيةفات الحجرية واآلإعالن اآل .1

  إتخاذ كافة التدابير الالزمة بالد من خاللفات الحجرية من خارج المنع دخول اآل .3

 .تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتيةل

ستيفاء تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية إل .1

 .متطلبات الدول المستوردة وفق االتفاقيات الدولية

إلتمام االجراءات  خاضعة للوائح الحجر الزراعىلتى تستخدم كمناطق تحديد المواقع ا .9

 .الالزمة على الصادرات والواردات الزراعية

والعابرة  بشأن الشحنات الواردة والصادرة يتم إقرارهاتطبيق المعالجات الحجرية التى  .8

صاحب  ةأو التخل  منها على نفقة ومسؤلي عدام الشحنةإ، ويحق للجهة المختصة 

 .شأن إذا كان فى بقائها خطر يهدد المزروعات دون أداء أى تعويض عنهاال

 بإعادة البالد عبورها أو دخولها يرفض التى الشحنات على الالزمة جراءاتاإل تخاذإ .6

 . القرار بهذا موضح هو لما طبقا   إعدامها أو تصديرها

 .فاتلآل ومراقبة مسح بعمليات القيام .61

 .فاتاطر اآلالقيام بتحليل مخ .66

 على خطورة تمثل آفة أى ظهور عند األولية الطارئة والتدابير اإلجراءات إتخاذ .61

لحين العرض على لجنه أعمال الحجر الزراعى لتقرير  المصرية الزراعية الثروة

 مايتخذ بشأنها . 

 . اآلفات عن اإلبالغ .65

جراءات الرسمية التى تستهدف ورية للتشريعات أو اللوائح أو اإلجراء مراجعات دإ .61

 .نتشارهاإفات وبير الصحة النباتية لمنع دخول اآللتوافق مع  تداا

 دخولها منع وكيفية النباتية الصحة للوائح الخاضعة فاتاآل حول المعلومات نشر .63

 .عليها والسيطرة نتشارهاوإ
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 والمواد ومنتجاتها النباتات وتصدير ستيرادإ يخ  فيما وفنى رشادىإ دليل عدادإ .61

 . لنباتيةا الصحة للوائح الخاضعة

 .الشحنات بعض لدخول محددة نقاط تحديد .69

 بينها فيما البروتوكوالت براموإ قليميةواإل الدولية المنظمات مع والتعاون التنسيق .68

 .النباتية الصحة مجال فى للتعاون

 . العمل سير وحسن للتنسيق الزراعى الحجر بأعمال الصلة ذات الجهات مع التواصل .66

رش عمل بشكل دورى لمراجعة ة وندوات ومؤتمرات ووإعداد وتنظيم برامج تدريبي .11

عالم الصحة النباتية من خالل وسائل اإلرشاد وتوعية المجتمع بأهمية إفات ووضع اآل

 .المختلفة

 .التوصية بإنشاء فروع للحجر الزراعى حسب الحاجة .16

 لى الجهة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القرار .إيام بأى أعمال حجريه  أخرى تسند الق .11
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 ( 3ملحق رقم ) 

 ( باب األحكام العامة4الخاص بالمادة رقم )

 مفتش الحجر الزراعىالفنية لختصاصات اإلمهام وال 

 

يكون لمفتش الحجر الزراعى الصالحيات والمهام والمسئوليات الالزمة لتنفيذ هذا القرار 

 -ومنها:

ئح الحجر تفتيش وفح  ومراقبة جميع الرسائل النباتية والمواد الخاضعة للوا -6

للتأكد من مطابقتها للتشريعات والطرود البريدية الزراعى الواردة والصادرة والعابرة 

 الحجرية المطلوبة.

فح  جميع مواقع ومعدات اإلنتاج واإلعداد والفح  والتخزين والمعالجة تفتيش و -1

 بغرض التأكد من مطابقتها لقشتراطات الحجرية المطلوبة.

 الحجرية.للتشريعات  تهاللتأكد من عدم مخالفة الركا  بفح  البضائع صح -5

وإعداد وتكويد العينات المختلفة وإرسالها إلى الجهات المعتمدة لدى الحجر  سحب -1

 الزراعى للفح  المعملى.

 ة.يلتعبئة الخشبا( على مواد 63)رقم مراعاة تطبيق اشتراطات المعيار الدولى  -3

لحقاتها وجميع المستندات الحجرية إصدار وإعتماد شهادة الصحة النباتية الالزمة وم -1

 الالزمة إلتمام إجراءات الحجر الزراعى .

اإلشراف على معالجة أو إعدام أو إعادة تصديرالرسائل النباتية والمواد الخاضعة  -9

 للوائح الحجر الزراعى .

 اإلشراف على جمع وإعدام المخلفات الناتجة عن المعالجات الحجرية . -8

النقل واآلالت والمعدات الخاضعة للوائح الحجر  على معالجة وسائل اإلشراف -6

 الزراعى للتأكد من مطابقتها للشروط الحجرية .

توقيع وتفتيش أى مواد أو معدات أو أماكن خاضعة للوائح الحجر الزراعى داخل  -61

البالد يشتبه فى عدم مطابقتها للتشريعات الحجرية مع التحفظ عليها فى حال ربوت 

 ر الالزم وإبالغ اإلدارة بالواقعة إلتخاذ الالزم.المخالفة وتحرير المحض

القيام بتحديد النفقات المستحقة على العمليات الحجرية المختلفة طبقا للقوانين  -66

 والقرارات المنظمة لذلك .

 التعاون مع األجهزة ذات الصلة بالجهات المختلفة لتطبيق اإلشتراطات الحجرية. -61

 جهة المختصة .القيام بأى مهام أخرى يكلع بها من ال -65
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 ( 4ملحق رقم ) 

 ( باب األحكام العامة 5الخاص بالمادة رقم )

 ختصاصات لجنة أعمال الحجر الزراعىإمهام و 
 

ببحث الموضوعات المتعلقة بالصحة النباتية  " لجنة أعمال الحجر الزراعى" تخت   

قترحات بهدف تطوير والمنوط بها الحجر الزراعى بموجب هذا القرار وما يطرح عليها من م

إجراءات وتدابير الصحة النباتية فى إطار اختصاصات الحجر الزراعى ومنها مناقشة 

 الموضوعات التالية :

المقترحات المقدمة من األعضاء بشأن اإلشتراطات الحجرية الواردة بهذا القرار سواء  -6

 . باإلضافة أو الحذف أو التعديل

آفه خاضعة  عتماد معالجة جديدة ضدإارج بشأن الخ المقترحات الواردة من الداخل أو -1

 .للوائح الحجر الزراعى

 .ح أسواقها أمام الصادرات المصريةاإلشتراطات الحجرية المقدمة من دولة ما لفت -5

الخارج حول المعوقات الفنية أمام الرسائل  قدم إليها من طلبات من الداخل أوما ي -1

 اعى الصادرة أو الواردة.النباتية والمواد الخاضعة للوائح الحجر الزر

إعتماد المناشئ أو إعادة تقييم وو/إجراءات وشروط تقييم وإعتماد المناشئ الجديدة  -3

 الحالية .

 إقرار تطبيق بعض تدابير الصحة النباتية فى بلد المنشأ . -1

 الطارئة لمواجهة تهديد تسر  أو تواجد أى آفة للزراعات المصرية. اإلجراءات -9

 . لزراعىتحديث تشريعات الحجرا -8

 مراجعة وتحديث النفقات الخاصة بأعمال الحجر الزراعى بصفة دورية . -6

 إجراءات ونتائج خطة حصر ورصد اآلفات فى الزراعات المصرية . -61

قستعانة بأى جهة للقيام لمن رئيس الجهه المختصه المقترحة البروتوكوالت مناقشة  -66

على أن تكون الكامل  ببعض المهام الخاصة بأعمال الحجر الزراعى وتحت إشرافه

 .تعاون محددة المدة والمهمة البروتوكوالت 

 أى مقترحات أخرى تقدم إليها فى إطار عمل الحجر الزراعى . -61

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 ( 5ملحق رقم ) 

 ( باب األحكام العامة7الخاص بالمادة رقم )

 سحب وتكويد العيناتجراءات إ

 

ضعة للوائح الحجر الزراعى للتأكد من يتم سحب العينات من الرسائل النباتية والمواد الخا

بعد إتمام إجراء الفحص الظاهرى لعموم الرسالة وعلى هذا الحجرية مطابقتها للتشريعات 

  -األساس فإن العينات تنقسم إلى :

إرسالها إلى يتم اآلفة الحجرية فى أى من أطوارها  عينة منوهى  : منتقاةعينات  -0

لم يتم التعرف عليها أو عى للتعريع فى حال الجهات المعتمدة لدى الحجر الزرا

 . اإلشتباه فيها من قبل مفتشى الحجر الزراعى

المادة الخاضعة فى وهى التى يتم فيها البحث عن اآلفة الحجرية  عينات عشوائية : -8

منها  ممثلةعينات  إعداد عشوائية ويتمالعينات الللوائح الحجر الزراعى حيث يتم جمع 

 تلك اآلفاتاإلصابة بنسبة  لتقديرجهات المعتمدة لدى الحجر الزراعى وإرسالها إلى ال

 أو إلكتشاف اإلصابات الكامنة .

 :على حسب المواد الخاضعة للوائح الحجر الزراعىآلية سحب وتجهيز وتكويد العينات 

  -:  آلية سحب العينات للفحص الظاهرىأوال : 

 جر الزراعى بإستخدام طريقةيتم سحب العينات من الرسالة بواسطة مفتشى الح 

 والمنتصع وأسفل أعلى من للفح  المسحوبة الوحدة تؤخذ بأن القطرية أو الزجزاج

تحدد المسافات التى يتم على أساسها سحب وحدات العينة بين و اإلتجاهات جميع ومن

  -كل وحدة وأخرى طبقا  للمعادلة اآلتية :

X = N/n 

X  و أخرى يتم سحبها إلتمام الفح  . هى المسافة أو العدد بين كل وحدة 

N  .  عدد الوحدات الكلى للرسالة موضع الفح 

n   طبقآ للجداول التاليه بعد (  عدد الوحدات المراد سحبها (. 

الناتجة عن  ( x) ( وقيمة 6تحديد أول وحدة بصورة عشوائية مابين الرقم )بحيث يتم 

  ل إضافة أول رقم للوحدة األولى إلى قيمةالمعادلة السابقة ويتم تحديد رانى وحدة من خال

(x  )  وهكذا حتى تمام سحب العدد المطلو  للعينة طبقا  لحجم الرسالة والعينات المقابلة لها

 -: الجداول التاليةفى 

ستهالك أو التصنيع مثل رسائل الفاكهة الرسائل المستوردة والمصدرة لغرض اإل -0

 .رض الزينة ورسائل األخشاب وغيرهالقطف لغوالخضروات الطازجة والحبوب وزهور ا

  الرسائل التى تكون معبأة فى عبوات متجانسة الوزن والشكل مثل الصناديق أو العبوات

 الكرتونية أو األجولة أو األكياس وغيرها . 
 

  -يتم تحديد حجم العينة التى يتم فحصها والمحدد كمياتها طبقاً للجدول التالى :

 حجم العينة ) عدد العبوات التى يتم فحصها ( أو الطرود  عدد العبوات للرسالة

 كل الوحدات  وحدات 61أقل من 

 ( وحدات61على األقل ) وحدة 611:  66من 

 ( وحدة  51على األقل )  وحدة 6111:  616من 
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 ( وحدة611على األقل ) وحدة 3111:  6116من 

 ( وحدة 111على األقل ) وحدة 3111أكبر من 

 

 حسب الجدول التالى:العينات ت فح  زهور القطع يكون سحب فى حاال-  

عدد وحدات زهور القطف ) زهرة أو 

حزمة أو طرد أو وحدة وزن وذلك حسب 

 طلب الفحص ( 

 عدد الوحدات التى تؤخذ للفحص

 وحدات  61على األقل  وحدة 611أقل من 

 وحدة  51على األقل  وحدة  311:  616من 

 وحدة  91على األقل   وحدة 1111:  316من 

 وحدة  631على األقل  وحدة 1111أكبر من 

  : ) الرسائل السائبة ) الصب 

من الرسائل السائبة ) الصب ( من خالل اختيار مواضع عشوائية األولية يتم سحب العينات  

 -:ىكالتالبعد إتمام الفح  الظاهرى لعنابر الباخرة أو الحاويات  بواسطة قلم سحب العينات

 عدد المواقع التى يتم سحب العينات األولية منها  لكمية الكلية السائبة للرسائل ) الصب ( ا

 موضع 51على األقل  طن  311 أقل من

 موضع 31على األقل  طن 6311طن حتى  316من 

 موضع  611على األقل  طن فأكثر 6316من 

 كثار .الرسائل المصدرة والمستوردة لغرض الزراعة واإل -8

 يكون سحب ا كانت فى وحدات متجانسة و لصنع واحد وبرقم لوط وكمية محددة إذ

 لجدول التالى:العينات طبقا ل

 عدد الوحدات من كل لوط  كثارعدد الوحدات فى اللوط فى رسائل اإل

 ( وحدة6على األقل ) وحدة 611:  6

 ( وحدة3على األقل ) وحدة 511:  616

 دة( وح8على األقل ) وحدة 931:  516

 ( وحدة61على األقل ) وحدة 6311:  936

 ( وحدة11على األقل ) وحدة 5111:  6316

 ( وحدة51على األقل ) وحدة 3111:  5116

 ( وحدة31على األقل ) وحدة  3111أكثر من 
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 كثار التى تكون فى صورة وحدات )عقل أو شتالت أو أبصال فى حال رسائل اإل

  -للجدول التالى :طبقا  يكون سحب العينات وغيرها( 

 عدد الوحدات التى تؤخذ لعينة  (أبصال وغيرها –عقلة  – عدد وحدات الرسالة ) شتلة

 وحدة  611على األقل  وحدة    6111أقل من : 

 وحدة  131على األقل  وحدة    3111:  6116

 وحدة  311على األقل  وحدة  3111أكبر من : 

 

  بفح  الوحدات من الخارج والداخل وكذلك أماكن إحتواء إتمام عملية فح  العينات المسحوبة

مشمول الرسالة للتأكد من خلوها من جميع اآلفات والمواد األخرى المحظورة طبقا  للتشريعات 

الحجرية وذلك بالفح  الظاهرى بإستخدام الوسائل المناسبة لذلك من عدسات وسكاكين قطع 

 وغرابيل وغيرها . 

  يتم  يتم التعرف عليها أو اإلشتباه فيها من قبل مفتشى الحجر الزراعىلم فى حال وجود أى آفات

الجهات إدارة التكويد بالحجر الزراعى إلرسالها الى عمل عينات من تلك اآلفات وإرسالها إلى 

 المعتمدة لدى الحجر الزراعى للتعريع.

 ثانيا : سحب العينات للتحليل المعملى :

عينات إلستكمال فحصها المعملى وذلك بعد تمام الفح  التى تستلزم سحب  الرسائلفى حال  -6

 ىبواسطه مفتش تى تم سحبها وفحصها ظاهريآ من العينات ال رانويةالظاهرى فيتم أخذ عينات 

ويتم تجنيسها وسحب مقدار العينة أو كمية ن كل وحدة على األقل م % 61بواقع الحجر الزراعى 

ويتم ا والتى تنظمه لوائح وتشريعات الحجر الزراعى عليهالمعملى المراد إتمام إجراء التحليل 

 : تحديد وزن العينات المعملية بناءا على نوع الشحنة وطبقا للجدول التالى

 نوع التحليل وزن العينة بالكيلو جرام الصنف م

 الرسائل الصادرةأوال : 

 متبقيات مبيدات كجم 10311 جميع األعشا  والتوابل الورقية 6

1 
التوابل والحبو  األعشا  و

 والبذور

 كجم 6
 تقدير نسبة بذور الحشائش

 متبقيات مبيدات كجم 6 الحبو  والبذور 5

1 
  الفول السودانى

 

 13إذا ما كان وزن الرساله  -6

طن فأكثر يكون وزن العينة 

على عبوتين مقسم كجم  (11)

 .كجم 61كل عبوة 

كان وزن الرساله أقل  إذا ما  -1

 يتم الرجوع الىطن  13من 

فى هذا  عليمات الصادرةالت

  .الشأن

 أفالتوكسين

 كجم 1 الشطة 3
متبقيات مبيدات + صبغات 

 السودان + أفالتوكسين
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من  األساسية و التى تم تجهيزها من العينات العشوائية العيناتمن ذات مرجعيه العينات ال تكون -8

على أن تكون لدى الحجر الزراعى  ةرسال الى الجهات المعتمدلإل عدةوالمالواردة المختلفة  الرسائل

 حاجة .لليها عند اإللرجوع  ويتم حفظها بوحدة تكويد العينات بالحجر الزراعى ةومرصص ةمحرز

 تكويد العينات : آليةثالثا : 

وضع العينة المسحوبة داخل كيس خاا بالعينات وغير قابل للفتح بعد غلقه ومدون عليه باركود خاا   -6

 . ةلها بالكيس من قبل اللجنه الفاحصبإدارة العينات وتوضع إستمارة سحب العينة فى المكان المخص  

إعطائها رقم ب وتجهيلهاتسجيل بياناتها التى تتولى و جر الزراعىبالح العينات تكويد وحدةم العينة بتسل  -1

وإرسالها للجهات المعتمدة  العينات تكويدوحدة خر وتحرير إستمارة أخرى مدون عليها بيانات خاصة بآ

 . والموقع معها بروتوكول رنائى إلجراء اإلختبارات الالزمة عليها لدى الحجر الزراعى

إبالغ إدارات و فك التجهيل الخاا بالعيناتلتتولى  العينات تكويدلوحدة ها بظهور النتائج يتم إرسال  -5

 الحجر الزراعى المسئولة عن السحب إلتمام باقى االجراءات الحجرية عليها .

مرور أسبوع من ظهور النتيجة وعدم تقدم وذلك بعد  ةمناسب ةقبطري ةيتم التخل  من العينات المرجعي  -1

 .للجهة المختصةنتيجة صاحب الشأن بالتظلم من ال

فى حال تقدم صاحب الشأن بالتظلم من نتيجة العينة األساسية يتم الرجوع للعينة المرجعية بعد سداد جميع   -3

لعينة المرجعية نهائية النفقات الالزمة وال يتم إعادة سحب عينة جديدة بأى حال من األحوال وتكون نتيجة ا

 .لطعن عليهاوغير قابل ا

 

 

 كجم 1 السمسم 1
متبقيات مبيدات + 

 أفالتوكسين

 متبقيات مبيدات كجم 3إلى  كجم 5من  الخضراوات و الفواكه  9

 لبنى تحليل مرض العفن ا / لوط  درنة 111 صادر البطاطس  8

 متبقيات مبيدات كجم 1 عسل النحل 6

 الرسائل الواردةثانيا : 

61 

جميع رسائل الحبو  والبذور 

 – الذرة –فول الصويا  –القمح )

 فول حصى وغيرها ( –عدس 

 طن فأقل11111الرسالة 

 كجم 1

 كجم 1

 أمراض نبات

 تقدير نسبة بذور الحشائش

66 

جميع رسائل الحبو  والبذور 

 – الذرة –ول الصويا ف –القمح )

 فول حصى وغيرها ( –عدس 

 طن 11111الرسالة أكثر من 

 كجم 5

 كجم 5

 أمراض نبات

 تقدير نسبة بذور الحشائش

 تموسيالب 61
 كجم 5 –كجم  1

 كجم 5 –كجم  1

 أمراض نبات -

ل مرض العفن تحلي -

 البنى 

 متبقيات مبيدات كجم / لوط 3 - 5 التفاح 65

 أمراض نبات جم 6111 –جم  3 صنع () على حسب ال التقاوى 61

63 
 –درنات البطاطس ) تقاوى 

 التصنيع ( 
 تحليل مرض العفن البنى  / لوط  درنة 111

 أمراض نبات كجم 1 العسل 61

69 
 جميع البذور والحبو  الواردة

 كثار اض الزراعة واإللغير أغر
  كجم لمشمول الرسالة 1

للتأكد من عدم وجود نسبة 

 نبات بها إ
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 ( 6ملحق رقم ) 

 ( باب األحكام العامة2م )الخاص بالمادة رق

 جراءات الحجر الزراعى التى تحصل على المواد الخاضعه إل النفقات

 

 النفقات المستحقة   جـــراءاإل 

 أوالً: نفقات فحص الرسائل الواردة

صناف فيما عدا األ لجميع المنتجات النباتيةالرسائل الواردة 

 المبينة بعد.

أو كسورها بواقع كجم 611قرش/ 31 

 جنيه .31جنيه/طن وبحد أدنى 3

رسائل األخشا  التى ترد بدون بيان يحدد الوزن فيتم 

 عتبار الحجم هو الوزنإقات الفح  بفتحصيل ن

 3كجم أو كسورها بواقع 611قرش /  31

 جنيه. 31جنيه/ طن وبحد أدنى 

)من  63مواد التعبئة الخشبية الخاضعة للمعيار الدولي رقم 

 وغيرها( خشبيةوعوارض اديق نتات وحاويات وصالب

للرسائل الواردة والعابرة فيتم تحصيل نفقات الفح  على 

دون المعادن أو المحتويات وذلك إن  طوزن األخشا  فق

وجد بيان بذلك أو يتم تحصيل نفقات الفح  بواقع ربع 

 الوزن اإلجمالى فى حالة عدم وجود بيان بوزن األخشا .

و كسورها بواقع كجم أ611قرش/31

 جنيه. 31جنيه/طن وبحد أدنى 3

والعابرة التي تحتوي علي أجزاء خشبية   لرسائل الواردةا

دون  طفيتم تحصيل نفقات الفح  على وزن األخشا  فق

المعادن أو المحتويات وذلك إن وجد بيان بذلك أو يتم 

تحصيل نفقات الفح  بواقع الوزن اإلجمالى فى حالة عدم 

 .وزن األخشا وجود بيان ب

كجم أو كسورها بواقع 611قرش/31

 جنيه. 31جنيه/طن وبحد أدنى 3

بواقع  كجم أو كسورها611جنيه/3 .و المجففة جميع رسائل الفاكهة والخضر الطازجة

 جنيه  31جنيه/طن وبحد أدنى 31

واللوز والبند  والفستق والصنوبر والبيكان رسائل الجوز 

 والتمر هندي الخرو وجوز الهند الثمار والمبشور و

 .و غيرها والقسطل ولوز الكاكاو والبن والكاجو 

كجم أو كسورها بواقع 611جنيه/3

 جنيه  31جنيه/طن وبحد أدنى 31

 

 ثانياً: نفقات فحص الرسائل العابرة

كجم أو كسورها بواقع 611قرش/13 العابرة التى تعرض على الحجر الزراعى جميع الرسائل

 جنيه. 31ى جنيه/طن وبحد أدن103

تحويل الرسالة من الترانزيت إلى رسم الوارد فال  فى حال

يتم السماح باإلفراج النهائى عن الرسالة إال بعد تحصيل 

فر  النفقات المقرر فى الوارد وعلى حسب نوع الرسالة 

 المحولة برسم الوارد.

 

قيمة نفقات الفح  على أساس قيمة  تحديديتم 

وعلى حسب  دةنفقات فح  الرسائل الوار

ل فر  نفقات الفح  نوع الرسالة رم يحص

المستحقة المتبقى قبل اإلفراج النهائى عن 

 الرسالة.
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 ثالثاً: نفقات فحص الرسائل الصادرة

جنيه/ 103كجم/ كسورها بواقع 611قرش/ 13 رة التى تعرض على الحجر الزراعى.جميع الرسائل الصاد

 جنيه.3طن وبحد أدنى 

 جنيه.3وبحد أدنى  ة/بالنيهج6 ن القطن وعوادمهلرسائل الصادرة ما

طلب إتمام إجراءات معالجة تحت إشراف الحجر تترابعاً: نفقات معالجة الرسائل الواردة أو الصادرة أو التى 

 الزراعى

 ت التابعة للحجر الزراعى.آلة المعالجة داخل المحطات والمنشفى حا -0

كل عملية عن الواردة  تحصل نفقات معالجة الرسائل

منفصلة من عمليات المعالجة حتى وإن كانت تتطلب المادة 

المعتمدة لدي الخاضعة ألكثر من نوع من طر  المعالجة 

  الحجر الزراعي.

جنيه/ طن  13كجم بواقع 611جنيه/ 103

 جنيه.111بحد أدنى 

عن كل عملية الصادرة  تحصل نفقات معالجة الرسائل

وإن كانت تتطلب المادة منفصلة من عمليات المعالجة حتى 

المعتمدة لدي الخاضعة ألكثر من نوع من طر  المعالجة 

 الحجر الزراعي.

 61كجم أو كسورها بواقع 611جنيه/6

 .جنيه 611جنيه/طن وبحد أدنى 

 

وهذه النفقات السالف ذكرها تكون فى حالة تقديم صاحب الشأن المواد المستخدمة فى أحد طرق المعالجة 

ة أخرى من طرق المعالجة يل فى التبخير أو أى مواد أخرى تدخل فى أى طريقاثيد الممثل مادة برومي

، أما فى حالة تقديم الحجر الزراعى مادة المعالجة فيضاف إلى هذه النفقات التى تحصل من ةالمعتمد

 من مادة المعالجة طبقاً لسعر توريدها إلى وزارة الزراعة. ةالكمية المستهلك ثمنصاحب الشأن 

 يتم تحصيل نفس النفقات المقابلة المحددة سلفا مرة أخري. عادة معالجة نفس الرسالةإند ع

يلتزم صاحب الشأن أو ماا يووهاب هو ال اللةاالت التا  تام 
ةاعت  42معالجتها ف  محطات الحجل الزلاع  خالل 

ماان توتهااام المعالجاات وتب وجااب هةااأاأ م اهاال أل اايات 
ألولااا  أو ةااااعت ا 42ومصااالوفات تخااازين عااان الااا  

أجزائها هعأ المهلت وي اعف مصلوفات التخازين عان 
 ةاعت تاليت أو أجزائها . 42كل 

كجم أو هالت وهحأ أأو   011جويب لكل  5

 جويب 511

 الزراعى. فى حالة اإلشراف على المعالجة خارج المنشأت والمحطات التابعة للحجر -8

عن كل عملية الواردة  سائلرتحصل نفقات معالجة ال

نفصلة من عمليات المعالجة حتى وإن كانت تتطلب أكثر م

 لدي الحجر الزراعي. من نوع من طر  المعالجة المعتمدة

 61كجم أو كسورها بواقع 611جنيه/6

 جنيه )مائة جنيه(.611جنيه/طن وبحد أدنى 

 عملية كل عن الصادرة الرسائل معالجة نفقات تحصل

 المادة تتطلب كانت وإن حتى المعالجة عمليات من منفصلة

المعتمدة لدي  المعالجة طر  من نوع من ألكثر الخاضعة

 الحجر الزراعي.

جنيه/طن 3كجم وكسورها بواقع 611قرش/31

 جنيه.51وبحد أدنى 
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وهذه النفقات السالف ذكرها تكون فى حالة تقديم صاحب الشأن المواد المستخدمة فى أحد طرق المعالجة 

عى المادة التى تستخدم فى المعالجة فيضاف إلى هذه النفقات التى تحصل أما فى حالة تقديم الحجر الزرا

 من صاحب الشأن ثمن الكمية  المستهلكه من مادة المعالجة طبقاً لسعر توريدها إلى وزارة الزراعة.

 يتم تحصيل نفس النفقات المقابلة المحددة سلفا مرة أخري. عادة معالجة نفس الرسالةإعند 

 : لنفقات التالية نظير اإلجراءات المختلفة اآلتيةخامساً: تحصل ا

نفقات المعاينة عن كل عملية من عمليات المعاينة التى تتم بمعرفة 

مفتش الحجر الزراعى ألى من المخازن أو الصوامع أو الشون أو 

ت التى تتطلب المعاينة آطاحن أو المصانع وغيرها من المنشالم

مل الرساله النباتيه اعى على كانظير أداء أحد عمليات الحجر الزر

 .أو جزء منها

 جنيه 311

وغيرها لمرة  وحدات العالج الحرارى والتبريدنفقات معاينة ل

وذلك بغرض تقرير صالحيتها فى تنفيذ تدابير  واحدة سنويا

 الصحة النباتية المقررة طبقا  لتشريعات الحجر الزراعى

 جنية 311

الحاصالت داد وتجهيز محطات إعمزارع و/أو نفقات معاينة 

وذلك  و/أو لكل محصول لمرة واحدة فى الموسم الواحد الزراعية

بغرض تقرير صالحيتها فى تنفيذ تدابير الصحة النباتية المقررة 

 طبقا  لتشريعات الحجر الزراعى 

 جنيه 311

 

نفقات لسحب وإعداد العينات بغرض إرسالها للجهات المعتمدة 

لجميع الرسائل  لتحليل والتعريعلدى الحجر الزراعى وذلك ل

 الصادرة والواردة

 جنيه / عينة  111

السلع الزراعية المزمع  نفقات تحليل مخاطر اآلفات على

ستيرادها عن كل دراسة يتم عملها لسلعة زراعية واحدة يتم ا

 ستيرادها من منشأ واحد وألول مرةإ

 جنيه 61111

صدار أمر ير إلصرف من مواد التبخالتأشير بال نفقات نتيجة

صرف مواد التبخير للشركات المرخصة لمزاولة أعمالها تحت 

 .أشراف الحجر الزراعى 

قرش/كيلو جرام بحد أقصى  13  

 جنيه ألمر الصرف الواحد 511

أو  ةقطن الشعر أو بذرته لكل طرد )بالنفقات عن مراقبة نقل ال

 عبوة أو جوال(.
 جنيه 511/ طرد وبحد أدنى  جنيه61

)على جراء مستقل من إجراءات الحجر الزراعى يجرى كلياً أو جزئياً إ: تحصل النفقات التالية عن كل سادساً 

على المواد الخاضعة للحجر الزراعى وذلك فى غير أوقات العمل الرسمية ( كل بوليصة شحن على حدى

 وذلك بخالف النفقات التى تحصل على حسب نوع اإلجراء الذى يتم خالل هذه الفترة.

 النوباتجية األولى
 جنيه فى الفترة من 31

 ظهرا   61صباحا  :  1 

 جنيه فى الفترة من 31 النوباتجية الثانية
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 مساءا  1ظهرا  :  61 

 النوباتجية الثالثة
 جنيه فى الفترة من 93

 مساءا  61مساءا  : 1 

 النوباتجية الرابعة

 

 جنيه فى الفترة من 93

 صباحا  1مساءا  : 61 

 تحصل هذه النفقات نظير المستندات قرين كالً منها :سابعاً 

ألول مرة  إذنعن كل  ذن إستيراد سلعة زراعيةإستخراج انفقات 

 الة الواحدةعن الرس

  جنيه 311

  جنيه 131 لم يستخدم  ذن إستيراد سلعة زراعيةتجديد إنفقات 

  جنيه 61  ذن إستيراد سلعة زراعيةصورة إستخراج انفقات 

 جويب 011 ةليم وأةتخلاج أصل شهاأة صحت وهاتيتوف ات ت

 جويب 51 ةتخلاج ملحق شهاأة صحت وهاتيتوف ات ا

 جويب 41 ةتخلاج صولة شهاأة صحت وهاتيتوف ات ا

 جويب 41 ةتخلاج صولة ملحق شهاأة صحت وهاتيتوف ات ا

وف ات تةليم وأةتخلاج أصل شهاأة صحت وهاتيت هأل فاقأ أو تالف 
 واتأو تعأيل هيا

 جويب 511

وف ات أةتخلاج ملحق شهاأة صحت وهاتيت هأل فاقأ أو تالف أو 
 تعأيل هياوات

 جويب 451

وف ات أةتخلاج صولة شهاأة صحت وهاتيت هأل فاقأ أو تالف أو 
 تعأيل هياوات

 جويب 51

هأل فاقأ أو وف ات أةتخلاج صولة ملحق شهاأة صحت وهاتيت 
  تالف أو تعأيل هياوات

 جويب 51

تهليأ  –تطهيل  –ف ات أةتخلاج أصل شهاأة المعالجت ) تهخيل و
 هوام ةاخن وغيلها من المعالجات المعتمأة ( –

 جويب 011

 –تطهيل  –وف ات أةتخلاج صولة شهاأة المعالجت ) تهخيل 
 هوام ةاخن وغيلها من المعالجات المعتمأة ( –تهليأ 

 جويب 51

يل هياوات لشهاأة وف ات أةتخلاج هأل فاقأ أو تالف أو تعأ

هوام ةاخن وغيلها من  –تهليأ  –تطهيل  –المعالجت ) تهخيل 

 المعالجات المعتمأة (

 جويب 411

وف ات أةتخلاج صولة هأل فاقأ أو تالف أو تعأيل هياوات لشهاأة 

هوام ةاخن وغيلها من  –تهليأ  –تطهيل  –المعالجت ) تهخيل 

 المعالجات المعتمأة (

 جويب 011
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تخلاج شهاأة هياوات الخاصت هاللةالت وما تم عليها من وف ات تة

تجلامات حجليت والت  يطلهها صاحب الشأن لت أيمها ألى جهت 

 أخلى 

 جويب 011

تقرير صالحيتها  وف ات تصأال شهاأة تعتماأ للموشآت الت  تم 

لتطهيق اإلشتلاطات الحجليت وتكون صالحت لمأة عام من تاليخ 

 تصأالها

 جويب 411

عتماأ ةجل قيأ تصأيل للحاصالت الزلاعيت ات اةتخلاج وتوف 
الت  يتم تجهيزها ف  المحطات المعتمأه أو محطات التعهئت 

 المجهزة لذلك عن الموةم التصأيلى الواحأ

 جويب 411

وف ات أةتخلاج وأعتماأ ةجل متاهعت معالجات لمأة ةوت واحأة 
 لللةائل الت  يتم معالجتها

 جويب 011

ةتمالة فحص لللةائل الصاألة والوالأة والعاهلة ل اوف ات تحلي
 و تجلام المعالجات

 جويب 01
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( 7ملحق رقم )   

 ( باب األحكام العامة01الخاص بالمادة رقم )

 لتشريعات الحجر الزراعى  اإلجراءات المتبعة فى حال المخالفة
 

لحجر الزراعى مفتش اوجب على الحجر الزراعى ولوائح تشريعات لعند حدوث أى مخالفة 

تحرير محضر إربات حالة للمخالفة محل الثبوت على النموذج الخاا بذلك وله إتخاذ الالزم 

لوضع األمر محل المخالفة قيد التحفظ وله طلب المساعدة من الجهة المختصة إذا لزم األمر 

 -تى :ويرفع األمر بعد ذلك لرئيس الجهة المختصة للتصرف فى المخالفات طبقا  لآل

حال المخالفات التى ال يمكن تداركها فوريا  فيتم وقع العمل الحجرى بالكيان فى  -

موضع المخالفة وسحب كافة المستندات والسجالت الخاصة بأعمال الحجر الزراعى 

  .لحين إتمام التحقيقات الفنية بمعرفة الجهة المختصة فى خالل سبعة أيام على األكثر

ال يتم وقع العمل الحجرى بالكيان موضع ا فوريا  فى حال المخالفات التى يمكن تداركه -

 اإلجراءالمخالفة على أن يتم إتمام التحقيق الفنى فى المخالفة محل الثبوت بتطبيق 

 -المناسب حسب درجة المخالفة وطبقا  لالئحة المخالفات التالية :

إال بعد ثبوتها بالتحقيق الفنى بمعرفة  بعاليهعن المخالفات  اإلجراءاتوفى جميع األحوال ال يتم تنفيذ 

 .الجهة المختصة

 اإلجراء المخالفـــــة

عوووودم اإللتووووزام بتنفيووووذ تعليمووووات الحجوووور  .6

الكيانوات التصووديرية  الزراعوى مون قبول

 –المختلفووة )مكاتووب تصوودير و إسووتيراد 

محطووووات فوووورز  -شووووركات تصووووديرية 

مراكوز  –وتعبئة الحاصوالت الزراعيوة 

 تجميع وغيرها (

  يووتم تحريوور محضوور إربووات حالووة موون قبوول اللجنووة المكلفووة

بالعمل فى هوذا الكيوان روم يوتم سوحب جميوع الودفاتر الخاصوة 

ة فوى هوذا الكيوان وتعليوق بأعموال الحجور الزراعوى الموجوود

العموول الحجوورى وإجوووراء التحقيووق الووالزم مووون قبوول الجهوووة 

 المختصة فى مالبسات الواقعة . 

التالعووووب بالشووووحنات الووووواردة بغوووورض  .1

التوووأرير علووووى نتوووائج الفحوووو  لصووووالح 

صووواحب الشوووأن و قبووول عرضوووها علوووى 

 الحجر الزراعى 

  تحريوور محضوور إربووات حالووة مووع تبليووت الجهووة المختصووة

  . الجهات المعنية بإخطاراإلجراءات القانونية إلتخاذ 

تعوووووديل أو تزويووووور أو تبوووووديل أى مووووون  .5

الورووائق والمسووتندات الخاصووة بأعمووال 

 الحجر الزراعى .

   إبووالغ الجهووة المختصووة تحريوور محضوور إربووات حالووة مووع

 إلتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة .

التالعووب بووأى صووورة موون الصووور فووى  .1

رة بعوووود تمووووام هويووووة الرسووووائل الصوووواد

 فحصها . 

  إلغاء جميع اإلجراءات الحجرية التوى توم إجرائهوا وإعوادة

 فح  الرسالة مرة أخرى على أنها رسالة جديدة .

عووودم اإللتوووزام بتنفيوووذ تعليموووات الحجووور  .3

الزراعووووووى فووووووى إجووووووراء المعالجووووووات 

 الحجرية  

  تحرير محضر إربات الحالوة موع تعليوق اإلعتمواد الصوادر

 حين اإلنتهاء من التحقيقات .من الجهة المختصة ل

فى حال تقدم صواحب الشوأن أو مندوبوه  .1

لفحوو  رسووائل زراعيووة صووادرة وربووت 

بعد اإلنتقال إليها أنها غير تامة التجهيز 

اير النهائى للفح  أو أنها فى مكان مغو

 للمكان المثبت فى طلب الفح  

 

  يتم رفض طلب الفح  مع عودم فحو  هوذا الطلوب مورة

 أيام من تاريخ رفضه . 9ر أخرى إال بعد مرو
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 ( 2ملحق رقم ) 

 والمعالجة ( باب اإلستيراد03الخاص بالمادة )

 اتيةشروط وقواعد السماح بإستيراد وإدخال النباتات والمنتجات النب

 

ن يتقدم ألقر  منفوذ للحجور أعلي من يرغب في إستيراد رسالة نباتات او منتجات زراعية  -6

الزراعووي المخووت  بطلووب للحصووول علووي إذن إسووتيراد وذلووك قبوول شووحن الرسووالة موون بلوود 

المنشأ ، ويتم استخراج إذن االستيراد لصنع واحد ومن منشوأ واحود مون المناشوئ المعتمودة 

جووب توافرهووا فووي مصوورى موضووحا بووه اإلشووتراطات الحجريووة الوالوودي الحجوور الزراعووى ال

، على أن يكوون إذن اإلسوتيراد محودد الكميوة وخواا برسوالة واحودة فقوط ، الرسالة الواردة

على أن يتم الشحن فى خالل  وتكون صالحية إذن اإلستيراد رالرة أشهر من تاريخ إصداره

رة بوإذن اإلسوتيراد الصوادر للرسوالة ويتولى صاحب الشأن إخطار الدولة المصود هذه الفترة

موون الحجوور الزراعووي المصوورى لتتووولى بوودورها التأكوود موون اسووتيفاء اإلشووتراطات الحجريووة 

الصووحة النباتيووة المصوورية الموضووحة بووه ، علووى أن يووتم إدراج رقووم إذن اإلسووتيراد بشووهادة 

وفووى    ،ويحووق للجهووة المختصووة إلغوواء إذن اإلسووتيراد دون إبووداء أسووبا المصوواحبة للرسووالة

حالة تقدم المستورد بطلب الستيراد رسالة نباتوات أو منتجوات نباتيوة مون منشوأ غيور معتمود 

 .  يتكفل المستورد بنفقات تحليل مخاطر اآلفات بالمنشأ الجديد إلعتماده

ن طلبا  للحجر الزراعي علي النموذج المعد لذلك خالل أبعد ورود الرسالة يقدم صاحب الش -1

رساله وتراكيها  مدونا  به البيانات المذكورة في النموذج ومرفق به ساعه من وصول ال 91

 مستندات الرسالة التالية :

  . أصل إذن اإلستيراد 

 . أصل شهادة الصحة النباتية 

  ) أصل شهادة أى معالجة مطلوبة للرسالة  ) إن لزمت 

 . المنافيستو 

  . بوليصة الشحن 

 . الشهادة الجمركية 

 . شهادة المنشأ 

 تسليم .إذن ال 

  صورة إربات الشخصوية لصواحب الشوأن أو مون ينوو  عنوه بموجوب توكيول أو تفوويض

 بنكى سارى .

  . صورة سجل المستوردين للشركة المستوردة 

  أى مستندات أخرى يستلزم وجودها قبل الفحو  علوى حسوب كول موادة خاضوعة للووائح

 الحجر الزراعى . 

جميوع النفقوات المسوتحقة  تحديودسوالة ويتولى مفتش الحجر الزراعوي مراجعوة مسوتندات الر -5

وتحصيلها قبل البدء فى تنفيذ أى من اإلجوراءات الحجريوة الالزموة طبقا لمستندات الرسالة 

 على الرسالة .

موون التوكيوول المالحووى الووى الحجوور الزراعووى  وتقووديم المنافيسووت ة لزاميووإخوواذ الووالزم بإتيووتم  -1

 ل الوارده والعابره . ساعه من وصول الرسائ 51بالكامل ومترجم فى خالل 

فح  الرسالة من تلقاء أنفسوهم فوور وصوولها إذا كوان تشى الحجر الزراعى بيجوز قيام مف -3

 ة .يهناك إحتمال بإصابتها بآفات تهدد الثروة الزراع
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 تدون الرسالة برقم القيد في سجل الرسائل الواردة . -1

 الحجر الزراعووىبوو تشووكل لجنووة موون مفتشووى الحجوور الزراعووي بمعرفووة مشوورف قسووم الوووارد -9

للتحقووق موون هويووة الرسووالة وإتمووام الفحوو  الحجوورى الظوواهرى للتأكوود موون موودي مطابقتهووا 

حوو  المعملوي إذا تطلووب األموور لتشوريعات الحجوور الزراعوي المصووري وسووحب العينوات للف

   . ذلك

في حال تعدد أيام الفح  للرسالة الواحدة يسجل ما تم فحصه فوى النمووذج المعود لوذلك موع  -8

الفح  فى اليوم التالى علي النموذج المعد لذلك وتسجل الكميات التى تم فحصوها إستكمال 

 ونتيجة الفح  النهائية مع تحصيل النفقات المستحقة مسبقا . 

بوذور  –بوذور حشوائش  –حشورية  -عند فح  الرسائل النباتية ووجود بهوا آفوات )مرضوية  -6

يوتم ف ن قبل مفتشى الحجر الزراعوىلم يتم التعرف عليها أو اإلشتباه فيها مغريبة وغيرها( 

وضع العينات في عبوات مناسبة وترص  برصاصة الحجر الزراعي ويرفوق بكول عينوة 

بوالحجر الزراعوي طبقوا  للنمووذج المعود لوذلك إلرسوال  العينوات تكويودلوحودة خطوا  موجوه 

د العينوات إلوي الجهوات المعتمودة لودى الحجور الزراعوى طبقوا  للبروتوكووالت الموقعوة لتحديوو

 موقفها الحجرى.

تخوواذ كافووه إتمووام الفحوو  الظوواهرى وسووحب العينووات الالزمووه وإعلووى لجنووه الفحوو  بعوود  -61

حكام غلق وترصي  الرساله وبما يضمن عدم التالعب إجراءات الالزمه على الرساله اإل

وذلوك لحوين ورود النتوائج النهائيوه وعلوى صواحب الشوأن تووفير جميوع المسوتلزمات وتقووديم 

 ربات الحاله . جراءات إلإخطار جميع الجهات المعنيه بما تم من إزمه مع التسهيالت الال

 

  واألكثوار الزراعوه اغوراض لغيور الووارده  واألجزاء النباتية والحبو  البذور انواع جميع  -66

 – الودحريج بوذور – الفاصووليا بوذور – الكوسوه لوب)  مثل ) والقابله للزراعه أو األكثار ( 

 الطور  باحود معاملتهوا بعود إال عنها األفراج يتم فال(  وغيرها بخورال بذور – الجزر بذور

 .  بها الجنين على بالقضاء الكفيله المعتمده

 سوحب يوتم لألنبوات المانعوه الطور  بأحود الرسواله بمعاملوه مايفيود الشوأن صاحب تقديم حال وفى

 أتخاذ يتم جالنتائ ضوء وعلى بها أنبات نسبه وجود عدم من للتأكد للتحليل وأرسالها منها عينات

 . بشأنها يقر ما

وتووم األشووتباه فووى وجووود بووذور ألحوود نباتووات المووواد المخوودره ة عنوود فحوو  الرسووائل الوووارد -61

قسم  – ا وأرسالها الى معهد بحوث البساتينعينات منه سحبمختلطه بالرساله الزراعيه يتم 

ات يووتم التصوورف فيهووا العينوو للتعريووع وبنوواء علووى نتووائج تحليوولوتصوونيع النباتووات  الفلووورة

  -:كاألتى

ال يووتم األفووراج عوون   اتووات األنووواع الغيوور مخوودرةحوود نبفووى حووال مووا إذا كانووت البووذور أل -

الرساله األ بعد أتمام عمليه الغربله عليها وفصل تلك البوذور عون الرسواله وأعودام جميوع 

 تحت أشراف مفتشى الحجر الزراعى . المخلفات الناتجه عنها 

ال يووتم األفووراج عوون الرسوواله ويووتم أبووالغ  لبووذورمن النوووع المخوودركانووت افووى حووال مووا إذا  -

األداره العامووه لمكافحوووه المخوودرات وهيئوووه المينوواء وأخوووذ التعهوود الوووالزم علووى القبطوووان 

وصاحب الشأن أو مندوبه بعودم فوتح الرسواله أو تغيور معالمهوا أو التصورف فيهوا إال بعود 

 .رار النيابه وقرار الحجر الزراعىورود ق

مووا يفيوود بإتمووام عمليووة  ( ويوجوود  صووابه بأحوود األفووات الحجريووه الميتووه ) الحشووريهفووى حووال اإل -65

سوتيفاء إفراج عنهوا وذلوك بعود فيجووز السوماح بواإلالتبخير ببلد المنشأ بشوهادة الصوحة النباتيوة 

 عدم وجود ما يفيد بإتمام عملية التبخير ببلود المنشوأعليها وفى حال  ةجراءات الحجريكافه اإل

 .عليها ةجراءات الحجريتمام باقى اإلإعاده تبخيرها رم إفيجب  بشهادة الصحة النباتية
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هوذه الرسوائل  تورفض المختلفوة ةذور قطن مختلطه بالرسائل الزراعيفى حال العثور على ب -61

 .نهائيآ  رفضا  

جراءات الحجريه على الرسائل الدبلوماسيه الوارده فى ميناء نهاء اإلإفى حال صعوبه  -63

جراءات فى موقع تمام كافه اإلإتحت التحفظ الحجرى مع  نقلول فال مانع من الالوص

عدامها او إ؛ وفى حال عدم مطابقه الرساله للوائح الحجر الزراعى فيتم الم النهائىتساإل

 . نأعاده تصديرها على نفقه صاحب الشإ

 منح من مانع الف الزراعى الحجر لتشريعات والمطابقة السليمة الزراعية الرسائل حالة فى -61

 سواء األفراج تأشيرة ألخذ مندوبه أو الشأن صاحب تقدم عند لها الحجرى األفراج تأشيرة

 مسئولية تحت للرسالة والتخزين التفريت يتم أن على منها جزء أو الرسالة مشمول لكامل

 .خارجها أو الجمركية الدائرة داخل سواء وبمعرفته الشأن صاحب

 داخل تخزينها تم والتى الزراعى الحجر لتشريعات المطابقة ةالزراعي الرسائل حال فى -69

 ومر لها الحجرى األفراج تأشيرة ألخذ مندوبه أو الشأن صاحب يتقدم ولم الجمركية الدائرة

 دون)  فقط ظاهريا   فحصها إعادة فيتم التفريت إنتهاء تاريخ من يوم( 11) من أكثر عليها

 ربوت حال فى أنه على حية حشرية أصابات أى من خلوها من للتأكد(  منها عينات سحب

 ويجوز ، المنظمة الحجرية للتشريعات طبقا   معها التعامل فيتم الحية بالحشرات اإلصابة

 الفح  إعادة أرناء أخرى آفات بأى اإلشتباه حال فى المعملى للفح  عينات سحب

 أن على ، الجمركية ائرةالد داخل التخزين فترة أرناء الرسالة تلوث عدم من للتأكد الظاهرى

 الدائرة داخل المخزنه الرسالة على يوم( 11) مرور كل الظاهرى الفح  أجراء يعاد

 . منها جزء أو الرسالة لكامل سواء الجمركية

فراج ولم يتم اإل يا داخل أو خارج الدائرة الجمركيةزراععليها تحفظ مفى حال الرسائل ال -68

دون سحب عينات منها( للتأكد من خلوها من ط )ظاهريا فقها فحصها فيلزم عنالنهائى 

سواء لكامل الرساله أو  إنتهاء التفريتيوم من تاريخ  11بعد مرور الحشرات الحية وذلك 

ة المتحفظ الرسال علىيوم  11 مرور كل يعاد إجراء الفح  الظاهرىعلى ان ، منها جزء 

 .أو خارج الدائرة الجمركيةالمخزنة داخل عليها 

م صاحب الشأن بالتظلم من نتيجة العينة األساسية يتم الرجوع للعينة المرجعية فى حال تقد -66

بعد سداد جميع النفقات الالزمة وال يتم إعادة سحب عينة جديدة بأى حال من األحوال 

 . وتكون نتيجة العينة المرجعية نهائية وغير قابلة للطعن عليها
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 ( 9ملحـــــق ) 

 والمعالجة يراد( باب اإلست04الخاص بالمادة )

 م المناشيء الحاليةيإعادة تقي/ أو ضوابط إعتماد مناشيء جديدة و

 

الموواد الخاضوعه علوى تحليول مخواطر اآلفوات علوى  ايتم تحديود اشوتراطات الصوحة النباتيوة بنواء

 ايوتم اسوتيراده التوى و أول مرة مون منشوأ جديود أل  اي يتم  استيرادهتال للوائح الحجر الزراعى 

حدث تغير في حالة الصحة النباتية فى هذا المنشأ وذلوك بتعوديل االشوترطات  وفتوح من منشأ م

للصووحة النباتيووة   ةر الدوليووييافووات فووى إطووار المعووالسووارية لهووذا المنشووأ و يكووون تقيوويم مخاطراآل

 كاالتي: 

 أوالً إجراءات فتح المناشيء الجديدة :

ختصة فوى الدولوة الراغبوة فوى التصودير يتم فتح المناشيء الجديدة بناءا  على طلب الجهة الم

بنواءا  علوى  وأ( جور الزراعوى المصورىأو طلب الجهة المختصة الراغبة فى اإلسوتيراد )الح

  -كالتالى : دطلب أى جهة ترغب فى اإلستيرا

  يقوووم البلوود المصوودر بتقووديم ملووع فنووى كاموول عوون السوولعه المزمووع تصووديرها بنوواء علووى

) ج (  6مركزيه للحجور الزراعوى وطبقوآ للمواده الثامنوه األستبيان المرسل من األداره ال

 .    Article VIII , 1 (C) of IPPCمن األتفاقيه الدوليه لوقايه النباتات 

  يووتم عموول دراسووه تحليوول مخوواطر األفووات وتحديوود عناصوور أداره الخطوور للوصووول الووى

 أشتراطات الصحه النباتيه الخاصه باألستيراد . 

 زياره ميدانيه للبلد المصدر التموام دراسوه تحليول خطور األفوات  فى حاله الحاجه ألجراء

وللتحقق مون األجوراءات المتبعوه ونظوام الصوحه النباتيوه المعموول بوه فوى البلود ، يتحمول 

فوتح السوو ( كافوه نفقوات السوفر واألقاموه ى يرغب فى التصدير / األستيراد )الجانب الذ

 دانيه . وبدالت السفر للوفد القائم على الزياره المي

  يتم عرض نتوائج دراسوه تحليول مخواطر األفوات والزيوارات الميدانيوه علوى لجنوه أعموال

 الحجر الزراعى العتمادها وأنهاء أجراءات فتح المنشأ من عدمه . 

 

 اشيء الحالية :نم الميثانياً إعادة تقي

 

 يتم اعادة تقييم منشأ مفتوح في الحاالت التالية:

 مصابة بأفة ذات اهميه  حجريه للجانب المصرى .تكرار ورود شحنات مخالفة   -6

فة على المستوى االقليمى أو الدولى من حق الجهة المختصة تعليق فى حال حدوث تفشي آل  -1

 م المخاطر للمنشأ.ياإلستيراد وإعادة تقي

 فى حال حدوث تغير مسار جديد للشحنات الواردة . -5

 ليه وال تمنع إصابته باألفات .تغير طبيعة المنتج الحالى بإجراء عمليات تصنيعية ع -1

 إستيراد منتج نباتى جديد من هذا المنشأ . -3

منشأ وباإلجراءات الساابق وفى كل هذه الحاالت يحق للحجر الزراعى المصرى إعادة تقييم ال 

 ذكرها .
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 (   01ملحق رقم  ) 

 باب اإلستيراد والمعالجه (  05 )الخاص بالماده

 وشهادة الصحة النباتية حاالت اإلعفاء من إذن اإلستيراد
 

 م
 إذن األستيراد الحاله

شهاده الصحه 
 النباتيه

1 
 رسائل الدقيق الوارده

وجوب استخراج إذن 
 ستيراداستيراد لتجنب إ

 من منشأ غير معتمدرسائل 
 معفى

2 
الرسائل النباتيه المصنعه مثل البصل المجفف  

 والثوم المجفف وغيرها

وجوب استخراج إذن 
 ستيرادنب إلتج استيراد 

 من منشأ غير معتمدرسائل 
 معفى

 , MDFرسائل األخشاب المصنعه من أصناف   3
HDF   او المكبوسه او االبالكاج فقط 

 معفى معفى

4 
 عينات القطن التجاريه

وجوب استخراج إذن 
استيراد لتجنب إرسال 

 عينات من منشأ غير معتمد
 معفى

 5 جم أو 51تقاوى نباتات الزينه بحد أقصى  5
عقل والوارده كطرود بريديه أو بصحبه الركاب 

بشرط الحصول على موافقه معهد بحوث 
 البساتين 

 معفى  معفى 

 معفى معفى مواد التعبئه الخشبيه 6

الرسائل الضمنيه التى بها أجزاء خشبيه مثل  7
وايدى االدوات المنزليه  –ماكينات الخياطه 

 وغيرها
 معفى معفى

وطات ومتروكات الجمارك رسائل المهمل ومضب 8
 متى كانت األصناف مسموح بأستيرادها 

 معفى معفى

أجولة  –مخلفات البواخر ) العوارض الخشبية  9
 الخيش وغيرها (

 معفى معفى

الرسائل العابرة ) فيماعدا الرسائل العابرة  11
 الواردة للمناطق الحرة بغرض التصنيع (

 معفى معفى

ال الشخصى  متى كانت الرسائل الوارده لألستعم 11
األصناف مسموح بإستيرادها بشرط أال يزيد وزن 

كجم فيما عدا مواد  51مشمول الرساله عن 
 األكثار 

 معفى  معفى 

12 
 معفى  معفى  الرسائل المرتجعه 
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  باب األستيراد والمعالجة – ( 00)  رقم الملحق 

 فات الحجر الزراعى جداول آ

 

 (  06)  مادة -(  1اجلدول رقم ) 

  ولها الى أراضى الجمهوريةالممنوع دخ األفات الحجرية

 

 

  ( 0الجدول رقم ) والممنوع دخولها  األفات الحجرية الغير موجودة بالجمهورية / أ

 .الى البالد 

 

 أوال : اآلفات الحشرية

 

No. Scientific Name Common Name Family Order 

1 Aelia rostrata Boheman, 1852 Wheat bug Pentatomidae Hemiptera 

2 All members of Family Cynipidae 
 

Cynipidae Hymenoptera 

3 Ampedus nigricollis (Herbst, 1806) 
Nigrescent click 

beetle 
Elateridae Coleoptera 

4 Anastrepha spp. 
 

Tephritidae Diptera 

5 
Anomala flavipennis  Burmeister, 

1884  
Scarabaeidae Coleoptera 

6 Anthonomus spp. 
 

Curculionidae Coleoptera 

7 Aphis pomi DeGeer, 1773 Apple aphid Aphididae Hemiptera 

8 
Araecerus fasciculatus (DeGeer, 

1775) 
Coffee weevil Anthribidae Coleoptera 

9 Bactrocera dorsalis (Hendel, 1912) Oriental fruit fly Tephritidae Diptera 

10 
Bactrocera invadens Drew, 

Tsuruta & White , 2005 
Tropical fruit fly Tephritidae Diptera 

11 Blissus leucopterus (Say, 1832) Chinch bug Blissidae Hemiptera 

12 Brochymena parva Rucke, 1946 Rough stink bug Pentatomidae Hemiptera 

13 
Brochymena quadripustulata 

(Fabricius, 1775) 

Four-humped stink 

bug 
Pentatomidae Hemiptera 

14 Busseola fusca (Fuller, 1901) 
African maize stalk 

borer 
Noctuidae Lepidoptera 

15 
Calligrapha scalaris (LeConte, 

1824) 
elm calligrapha Chrysomelidae Coleoptera 

16 Calligrapha similis Rogers, 1854 
 

Chrysomelidae Coleoptera 

17 
Carpophilus lugubris (Murray, 

1864) 
Dusky Sap beetle Nitidulidae Coleoptera 

18 Cephus spp. 
 

Cephidae Hymenoptera 

19 Ceratitis spp. 
 

Tephritidae Diptera 

20 
Chelymorpha cassidea (Fabricius, 

1775) 

Argus tortoise 

beetle 
Chrysomelidae Coleoptera 

21 Chilo  spp. 
 

Crambidae Lepidoptera 

22 Chinavia hilaris (Say, 1831) Green stink bug Pentatomidae Hemiptera 

23 
Conotrachelus  nenuphar (Herbst, 

1797) 
Plum curculio Curculionidae Coleoptera 

24 
Cosmopolites sordidus (Germar, 

1824) 
Banana weevil Curculionidae Coleoptera 

25 
Cryptocephalus vittatus Fabricius, 

1775 

Trivittatus leaf 

beetle 
Chrysomelidae Coleoptera 
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26 
Cryptorhynchus goniocnemis 

(Marshall, 1926) 
Mango twig Weevil Curculionidae Coleoptera 

27 Cydia  nigricana (Fabricius, 1794) Pea moth Tortricidae Lepidoptera 

28 Cydia caryana (Fitch, 1856) 
Hickory 

shuckworm moth 
Tortricidae Lepidoptera 

29 Cydia strobilella (Linnaeus, 1758) Spruce seed moth Tortricidae Lepidoptera 

30 Dacus spp. 
 

Tephritidae Diptera 

31 
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch, 

1855)  
Phylloxeridae Hemiptera 

32 Dasineura spp. 
 

Cecidomyiidae Diptera 

33 Deloyala guttata (Olivier, 1790) 
Mottled Tortoise 

beetle 
Chrysomelidae Coleoptera 

34 Diabrotica spp. 
 

Chrysomelidae Coleoptera 

35 
Diaspidiotus perniciosus 

(Comstock, 1881) 
San Jose scale Diaspididae Hemiptera 

36 Diaspis bromeliae (Kerner, 1778) Pineapple scale Diaspididae Hemiptera 

37 Diatreae spp. 
 

Crambidae Lepidoptera 

38 
Duplaspidiotus tesseratus 

(Grandpré & Charmoy, 1899) 
Tessera scale Diaspididae Hemiptera 

39 Dysdercus spp. 
 

Pyrrhocoridae Hemiptera 

40 
Dysmicoccus grassii (Leonardi, 

1913) 

Dysmicoccus 

grassii 
Pseudococcidae Hemiptera 

41 
Dyspessa ulula (Borkhausen, 

1790) 
Garlic moth borer Cossidae Lepidoptera 

42 Epidiaspis leperii (Signoret, 1869) 
European pear 

scale 
Diaspididae Hemiptera 

43 
Epilachna varivestis Mulsant, 

1850 

Mexican bean 

beetle 
Coccinellidae Coleoptera 

44 
Epiphyas postvittana (walker, 

1863) 

Light brown apple 

moth 
Tortricidae Lepidoptera 

45 Epitrix cucumeris (Harris, 1851) Potato flea beetle Chrysomelidae Coleoptera 

46 Epitrix subcrinata (LeConte, 1857) 
Western potato flea 

beetle 
Chrysomelidae Coleoptera 

47 Epitrix tuberis Gentner, 1944 Tuber flea beetle Chrysomelidae Coleoptera 

48 
Eulecanium tiliae (Linnaeus, 

1758) 
Nut soft scale Coccidae Hemiptera 

49 Eumerus strigatus (Fallén, 1817) Lesser bulb fly Syrphidae Diptera 

50 
Eupoecilia ambiguella (Hübner, 

1796) 
Vine moth Tortricidae Lepidoptera 

51 Eurygaster alternata (Say, 1828) 
Sunn bug, wheat 

bug 
Scutelleridae Hemiptera 

52 
Eurygaster austriaca (Schrank, 

1776) 
wheat shield bug Scutelleridae Hemiptera 

53 Eurygaster integriceps Puton, 1881 
Sunn pest, Senn 

pest 
Scutelleridae Hemiptera 

54 
Eurygaster maura (Linnaeus, 

1758) 
shield-backed bug Scutelleridae Hemiptera 

55 Foreign Epilachna spp. 
 

Coccinellidae Coleoptera 

56 Foreign Eurytoma spp. 
Liger Eurytomid 

wasps 
Eurotomidae Hymenoptera 

57 Foreign Phylloxera spp. Oak phylloxera Phylloxeridae Hemiptera 

58 
Frankliniella cestrum Moulton, 

1926 

American flower 

thrips 
Thripidae Thysanoptera 

59 
Frankliniella occidentalis 

(Pergande, 1895) 

Western flower 

thrips 
Thripidae Thysanoptera 

60 
Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 

1758) 

Knotweed Leaf 

beetle 
Chrysomelidae Coleoptera 

61 
Grapholita funebrana (Treitschke, 

1835) 
plum fruit moth Tortricidae Lepidoptera 

62 
Grapholita inopinata (Heinrich, 

1928) 

Manchurian fruit 

moth 
Tortricidae Lepidoptera 
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63 Grapholita molesta (Busck, 1916) Oriental fruit moth Tortricidae Lepidoptera 

64 Grapholita packardi (Zeller, 1875) Cherry fruit worm Tortricidae Lepidoptera 

65 
Grapholita prunivora (Walsh, 

1868) 
plum moth Tortricidae Lepidoptera 

66 
Graphosoma rubrolineatum 

(Westwood, 1837) 
Striped shield bug Pentatomidae Hemiptera 

67 Harmolita tritici (Fetch, 1859) Wheat joint worm Eurytomidae Hymenoptera 

68 
Hemiberlesia palmae (Cockerell, 

1893) 
Tropical palm scale Diaspididae Hemiptera 

69 
Hemiberlesia popularum (Marlatt, 

1908) 
Poplar scale Diaspididae Hemiptera 

70 
Keiferia lycopersicella 

(Walsingham, 1897) 
Tomato pinworm Gellechiidae Lepidoptera 

71 Larinus spp. 
 

Curculionidae Coleoptera 

72 Laspeyrisia spp. 
 

Tortricidae Lepidoptera 

73 
Lepidosaphes pistaciae 

Archangelskaya, 1930 

Yellow pistachio 

scale 
Diaspididae Hemiptera 

74 
Leptinotarsa decemlineata (Say, 

1824) 

Colorado potato 

beetle 
Chrysomelidae Coleoptera 

75 Leptoglossus spp. 
 

Tephritidae Diptera 

76 
Leucoptera malifoliella (Costa, 

1836) 

Pear leaf blister 

moth 
Lyonetiidae Lepidoptera 

77 Linepithema humile (Mayr, 1868) Argentine ant Formicidae Hymenoptera 

78 
Macrodactylus subspinosus 

(Fabricius, 1775) 
Rose chafer Scarabaeidae Coleoptera 

79 Mayetiola destructor (Say, 1817) Hessian fly Cecidomyiidae Diptera 

80 
Melolontha melolontha (Linnaeus, 

1758) 

White grub 

cockchafer,     

Cockchafer May 

bug,  Common 

European 

cockchafer 

Scarabaeidae Coleoptera 

81 
Merodon equestris (Fabricius, 

1794) 
Narcissus bulb fly Syrphidae Diptera 

82 
Murgantia histrionica (Hahn, 

1834) 
Harle quin bug Pentatomidae Hemiptera 

83 Otiorhynchus spp. 
 

Curculionidae Coleoptera 

84 
Oulema melanopus (Linnaeus, 

1758) 
Cereal leaf beetle Chrysomelidae Coleoptera 

85 Oulema oryzae (Kuwayama, 1931) Rice leaf beetle Chrysomelidae Coleoptera 

86 
Palmicultor palmarum (Ehrhorn, 

1916) 
Palm, mealybug Pseudococcidae Hemiptera 

87 Pangaeus bilineatus (Say, 1825) 
Burrowing, bug 

(USA) 
Cydnidae Hemiptera 

88 Paralipsa gularis (Zeller, 1877) Stored nut moth Pyralidae Lepidoptera 

89 
Pelidnota punctata (Linnaeus, 

1758) 
grapevine beetle Scarabaeidae Coleoptera 

90 
Phyllopertha horticola (Linnaeus, 

1758) 
Garden chafer Scarabaeidae Coleoptera 

91 
Phyllotreta nemorum (Linnaeus, 

1758) 
Striped flea beetle Chrysomelidae Coleoptera 

92 Phylloxera spp. 
 

Phylloxeridae Hemiptera 

93 
Planococcus kraunhiae (Kuwana, 

1902) 

Japanese 

Mealybug 
Pseudococcidae Hemiptera 

94 Popillia japonica Newman, 1841 
Japanese beetle, 

velvety chafer 
Scarabaeidae Coleoptera 

95 Rhagoletis spp. 
 

Tephritidae Diptera 

96 Rhopalosiphoninus spp. 
 

Aphididae Hemiptera 

97 Rhynchites spp. 
 

Curculionidae Coleoptera 

98 Rhynchophorus spp. 
 

Curculionidae Coleoptera 

99 Scirtothrips dorsalis Hood, 1919 Cilli thrips or Thripidae Thysanoptera 
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 األكاروسية ثانيا : اآلفات

Order Family  Common Name Scientific Name No. 

Prostigmata Eriophyidae 
Plum tree bud 

mite 

Acalitus phloeocoptes 

(Nalepa, 1890) 
1 

Prostigmata Eriophyidae Fuchsia gall mite 
Aculops fuchsiae Keifer, 

1972 
2 

Prostigmata Tenuipalpidae 
Chilean false red 

mite 

Brevipalpus chilensis 

Baker, 1949 
3 

Prostigmata Tetranychidae 
Yellow spider 

mite 

Eotetranychus carpini 

(Oudemans, 1905) 
4 

Prostigmata Tetranychidae 
Yellow poplar 

mite 

Eotetranychus populi 

(Koch, 1838) 
5 

Prostigmata Tetranychidae 
Garden spider 

mite 

Eotetranychus pruni 

(Oudemans, 1931) 
6 

Prostigmata Tetranychidae 
Six spotted 

spider mite 

Eotetranychus 

sexmaculatus (Riley, 

1890) 

7 

Prostigmata Tetranychidae Willamette mite 
Eotetranychus willamettei 

(Mc-Gregor, 1917) 
8 

Prostigmata Tetranychidae 
Tetranychid 

mite 

Oligonychus perditus 

Pritchard & baker, 1955 
9 

yellow tea thrips 

100 Sesamia spp. 
 

Noctuidae Lepidoptera 

101 Setomorpha rutella Zeller, 1852 
Tropical tobacco 

moth 
Tineidae Lepidoptera 

102 
Spodoptera eridania (J.E. Smith, 

1797)              Added 

Southern  

armyworm 
Noctuidae Lepidoptera 

103 
Spodoptera exempta (Walker, 

1856)              Added 
African armyworm Noctuidae Lepidoptera 

104 
Spodoptera frugiperda (Stoll, 

1781)              Added 
Fall armyworm Noctuidae Lepidoptera 

105 
Sternochetus frigidus  (Fabricius, 

1787) 
Mango pulp weevil Curculionidae Coleoptera 

106 
Sternochetus gravis (Fabrisius, 

1775) 
Mango pulp weevil Curculionidae Coleoptera 

107 
Sternochetus mangifera 

(Fabrisius, 1775) 
Mango seed weevil Curculionidae Coleoptera 

108 
Targionia yuccarum (Cockerell, 

1898) 
Armored scale Diaspididae Hemiptera 

109 
Temnocheila virescens (Fabricius, 

1775) 

bark-gnawing 

beetles 
Trogositidae Coleoptera 

110 
Tetramesa maderae (Walker, 

1849) 
Wheat straw worm Eurotomidae Hymenoptera 

111 
Thaumatotibia leucotreta 

(Meyrick, 1913) 
false codling moth Tortricidae Lepidoptera 

112 Thrpis palmi Karny, 1925 
Melon thrips and 

oriental thrips 
Thripidae Thysanoptera 

113 
Trionymus utahensis (Cockerell, 

1916) 

Utah Grass mealy 

bug 
Pseudococcidae Hemiptera 

114 Trioza buxtoni Laing, 1924 Fig wax scale Triozidae Hemiptera 

115 
Typophorus nigritus nigritus 

(Fabricius, 1801) 

Sweet potato leaf 

beetle 
Chrysomelidae Coleoptera 

116 
Unaspis evonymi (Comstock, 

1881) 
Euonymus scale Diaspididae Hemiptera 
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Prostigmata Eriophyidae 
Banana rust 

mite 

Phyllocoptruta musae 

Keifer, 1955 
10 

Prostigmata Tetranychidae 
Bamboo spider 

mite 

Schizotetranychus 

andropogoni Hirst, 1926 
11 

Prostigmata Tetranychidae 
Four- spotted 

spider mite 

Tetranychus canadensis 

(Mc-Gregor, 1950) 
12 

Prostigmata Tetranychidae 
Banana spider 

mite 

Tetranychus lambi 

Pritchard & baker, 1955 
13 

Prostigmata Tetranychidae 
Mc.Daniel spider 

mite 

Tetranychus mcdanieli 

Mc-Gregor, 1931 
14 

Prostigmata Tetranychidae 
Pacific spider 

mite 

Tetranychus pacificus Mc-

Gregor, 1919 
15 

Prostigmata Tetranychidae 
Schoene spider 

mite 

Tetranychus schoenei Mc-

Gregor, 1941 
16 

Prostigmata Tetranychidae 
Tumid spider 

mite 

Tetranychus tumidus 

Banks, 1900 
17 

Prostigmata Tetranychidae 
Fruit tree spider 

mite 

Tetranychus viennensis 

(Zacher, 1920) 
18 

 

 

 ا : اآلفات المرضيةثالث

 البكتريا -0

1.  Acidovorax avenae subsp. avenae 
2.  Burkholderia gladioli pv. alliicola 

3.  Burkholderia glumae =Pseudomonas glumae 

4.  Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus 

5.  Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis   
6.  Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 

7.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens 

8.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. oortii=corynebacterium oortii 

9.  Dickeya chrysanthemi  =Erwinia chrysanthemi 

10.  Dickeya dadanti =Pectobacterium chrysanthemi biovar 3 p.p 

11.  Dickeya dianthicola =Erwinia chrysanthemia pv. dianthicola 

12.  Dickeya solani  
13.  Liberibacter africanus 

14.  Liberibacter americanus 

15.  Liberibacter asiaticus was Candidatus Liberibacter 

16.  Liberibacter solanacearum was Candidatus Liberibacter solanacearum 

17.  P. cannabina pv. alisalensis 

18.  Pantoea stewartii subsp. stewartii 

19.  Pectobacterium betavasculorum 

20.  Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliensis 

21.  Pseudomonas amygdali 

22.  Pseudomonas cerasi 

23.  Pseudomonas cichorii 

24.  Pseudomonas fuscovaginae 
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25.  Pseudomonas syringae pv. actinidiae  

26.  Pseudomonas syringae pv. allii 

27.  Pseudomonas syringae pv. apii  

28.  Pseudomonas syringae pv. aptata 

29.  Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 

30.  Pseudomonas syringae pv. coronafaciens 

31.  Pseudomonas syringae pv. maculicola 

32.  Pseudomonas syringae pv. morsprunorum 

33.  Pseudomonas syringae pv. papulans 

34.  Pseudomonas syringae pv. persicae  

35.  Pseudomonas syringae pv. pisi 

36.  Pseudomonas syringae pv. porri 

37.  Pseudomonas syringae pv. tomato 

38.  Pseudomonas tolaasii 

39.  Ralstonia  solanacearum (Race 2)=Pseudomonas solanacearum 

40.  Ralstonia solanacearum race 3 biovar2 

41.  Ralstonia syzygii subsp. celebesensis =Bacillus clebense 

42.  Xanthomonas albilineans. 

43.  Xanthomonas arboricola pv. corylina  

44.  Xanthomonas arboricola pv. fragariae 

45.  Xanthomonas arboricola pv. pruni 

46.  Xanthomonas axonopodies pv. vasculorum  

=X. campestris pv. vasculoru 

47.  Xanthomonas axonopodis pv. allii  

48.  Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae 

49.  Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum 

 =X. campestris pv. malvacearum 

50.  Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli was 

Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Xcp) 

51.  Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola  

52.  Xanthomonas axonopodis pv. punicae 

53.  Xanthomonas campestris pv. viticola 

54.  Xanthomonas citri pv. mangiferaeindicae  

(Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindicae) 

55.  Xanthomonas citri subsp. citri =X. campestris citri 

56.  Xanthomonas euvesicatoria 

57.  Xanthomonas fragariae  

58.  Xanthomonas gardneri 

59.  Xanthomonas hortorum pv. carotae 

60.  Xanthomonas oryzae pv. oryzae=X. campestris pv. oryzae 
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 الفطريات -8

 

61.  Xanthomonas oryzae pv. oryzicola = X. campestris pv. oryzicola 

62.  Xanthomonas perforans 

63.  Xanthomonas translucens pv. translucens was Xanthomonas translucens 

pv. graminis 

64.  Xanthomonas vasicola pv. holcicola =Xanthomonas campestris pv. 

holcicola 

65.  Xanthomonas vesicatoria 

66.  Xylella  fastidiosa and all sub species 

1.  Alternaria burnsii 

2.  Alternaria citri 

3.  Alternaria mali 

4.  Alternaria vitis 

5.  Apiosporina morbosa A1/10 

6.  Ascochyta fabae=Didymella fabae 

7.  Botryosphaeria laricina 

8.  Botryosphaeria stevensii=Botryosphaeria obtusa 

9.  Botrytis elliptica 

10.  Botrytis hyacinthi 

11.  Briosia ampelophaga  

12.  Calonectria morganii 

13.  Calostilbe striispora  

14.  Ceratocystis fimbriata 

15.  Cercospora angolensis=Phaeoramularia angolensis now 

Pseudocercospora angolensis  

16.  Cercospora menthicola 

17.  Cercospora thujina  

18.  Cladosporium carpophilum 

19.  Claviceps gigantean 

20.  Claviceps purpurea 

21.  Claviceps sorghi 

22.  Colletotrichum  trichellum 

23.  Colletotrichum fragariae 

24.  Colletotrichum gossypii= Glomerella gossypii (sexual phase) 

25.  Colletotrichum linicola = C. lini =C. linicolum 
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26.  Colletotrichum omnivorum, most probably same as C. 

gloeosporoides 

27.  Colletotrichum psidii 

28.  Coniella diplodiella =Coniothyrium diplodiella=Charrinia 

diplodiella= Phoma diplodiella 

29.  Cylindrocladium parasiticum = Cylindrocladium crotalariae 

30.  Cylindrocladium spathiphylli 

31.  Cytosphaera mangifera 

32.  Davidiella  populorum=Mycosphaerella populorum= Septoria 

musiva 

33.  Davidiella dianthi =Mycosphaerella dianthi=Cladosporium dianthi 

=Cladosporiumechinulatum 

34.  Diaporthe helianthi 

35.  Diaporthe perniciosa= now  Diaporthe  eres 

36.  Diaporthe vaccinii=Phomopsis vaccinii 

37.  Didymella lycopersici=Ascochyta lycopersici 

=Phoma lycopersici 

38.  Elsinoe ampelina 

39.  Elsinoe australis =Sphaceloma australis 

40.  Elsinoe fawcetti =Sphaceloma fawcettii 

41.  Erythricium salmonicolor =Botryobasidium salmonicolor 

=Corticium salmonicolor 

42.  Fomes igniarius= Phellinus igniarius 

43.  Fusarium oxysporum f. sp cubense 

44.  Fusarium oxysporum f. sp. albedinis 

45.  Fusarium oxysporum f. sp. basilici 

46.  Fusarium oxysporum f. sp. canariensis 

47.  Gaeumannomycesgraminis f. sp. tritici 

48.  Glomerella ciingulata 

49.  Glomerella lagenarium= Colletotrichum lagenarium 

50.  Guignardia citricarpa=Phyllosticta citricarpa 

51.  Gymnosporangium asiaticum=  Roestelia koreaensis 

52.  Gymnosporangium clavipes 

53.  Gymnosporangium globosum 

54.  Gymnosporangium juniperi-virginianae 

55.  Gymnosporangium yamadae 

56.  Heterosporium echinulatum= Davidiella dianthi 
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57.  Ilyonectria radicicola 

58.  Macrophoma mangiferae 

59.  Melampsora medusa 

60.  Monilinia fructicola=Monilinia fructigena 

61.  Monilinia laxa 

62.  Mycosphaerella angulata  

63.  Mycosphaerella fijiensis 

64.  Mycosphaerella musicola 

65.  Nectria cinnabarina 

66.  Neofusicoccum mangiferae 

67.  Neonectria galligena = Neonectria ditissima 

68.  Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum 

69.  Ophiosphaerella herpotricha 

70.  Ophiostoma wageneri 

71.  Peronospora farinosa f. sp. betae 

72.  Pestalotiopsis versicolor 

73.  Phakopsora euvitis 

74.  Phellinus weirii 

75.  Phialophora cinerescens=Verticillium cinerescens 

76.  Phoma andigena(andina) =Stagonosporopsis andigena 

77.  Phyllosticta ampelicida 

78.  Phyllosticta concentrica 

79.  Phyllosticta solitaria 

80.  Phymatotrichopsis omnivora=Phymatotrichum omnivorum  

81.  Physalospora zeae. =Botryosphaeria zea 

82.  Phytophthora kernoviae 

83.  Phytophthora lateralis 

84.  Phytophthora ramorum 

85.  Plasmopara halstedii 

86.  Pseudopezicula tracheiphila 

87.  Puccinia asparagi 

88.  Puccinia gladioli 

89.  Puccinia hemerocallidis 

90.  Puccinia horiana 

91.  Puccinia pittieriana 

92.  Puccinia sessilis 

93.  Ramichloridium musae=Periconiella musae 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phytophthora_ramorum
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94.  Ramularia lamii 

95.  Ramularia menthicola 

96.  Ramularia vallisumbrosae 

97.  Rhizoctonia tuliparum 

98.  Rhytisma vitis 

99.  Roesleria subterranean 

100.  Rosellinia bunodes 

101.  Rosellinia necatrix 

102.  Sclerophthora macrospora 

103.  Sclerotinia subarctica 

104.  Septoria lycopersici   

105.  Septoria lycopersici var. malagutii 

106.  Septoria nodorum  =Parastagonospora nodorum) 

107.  Septoria passerinii 

108.  Septoria petroselini 

109.  Sphaceloma  perseae  =Elsinoe perseae 

110.  Sphaceloma  rosarum =Elsinoe rosarum 

111.  Sphaceloma arachidis 

112.  Sphaceloma fawcettii var. Scabiosae  =Elsinoë  fawcettii 

113.  Sphaceloma mangiferae =Denticularia mangiferae = Elsinoë 

mangiferae 

114.  Sphacelotheca cruenta 

115.  Sphaeropsis tumefaciens var. citrum 

116.  Sphaerotheca pannosa var. persica  =Podosphaera pannosa 

117.  Stegophora ulmea 

118.  Stenocarpella macrospora = Diplodia macrospora   

119.  Stenocarpella maydis 

120.  Stromatinia gladioli 

121.  Synchytrium endobioticum 

122.  Thecaphora  solani 

123.  Tilletia caries 

124.  Tilletia controversa 

125.  Tilletia indica 

126.  Urocystis gladiolicola 

127.  Uromyces aecidiiformis 

128.  Ustilaginoidella oedipigera  

129.  Ustilago affinis 
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 النيماتودا -3

 

 

 
 الفيروسات -4

 

130.  Ustilago cynodontis 

131.  Ustilago syntherismae 

132.  Valsa cincta, var leucostoma 

133.  Valsa persoonii  =Leucostoma persoonia 

134.  Venturia inaequalis 

135.  Venturia pyrina 

136.  Wilsonomyces carpophilus  

1 Aphelenchoides fragariae 

2 Ditylenchus destructor 

3 Ditylenchus dipsaci  

4 Globodera pallida  

5 Globodera rostochiensis  

6 Heterodera fici 

7 Longidorus diadecturus 

8 Meloidogyne chitwoodi  

9 Meloidogyne enterolobii 

10 Meloidogyne fallax  

11 Xiphinema americanum sensu stricto  

12 Xiphinema rivesi  

1.  Blackeye cowpea mosaic potyvirus 
2.  Blueberry leaf mottle virus 

3.  Blueberry scorch virus 

4.  Brome mosaic virus 

5.  Carnation latent virus 

6.  Carnation ringspot virus 

7.  Carnation vein mottle virus 

8.  Cherry rasp leaf virus 
9.  Chrysanthemum chloroitc mottle viroid 
10.  Chrysanthemum ringspot virus 

11.  Chrysanthemum stem necrosis virus 

12.  Chrysanthemum stunt viroid 

13.  Citrus leaf rugose virus   

14.  Citrus ringspot virus 
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15.  Citrus tatter leaf virus  

16.  Citrus vein enation virus Enamovirus 

17.  Cowpea green vein banding virus 
18.  Cowpea ring spot virus 

19.  Gladiolus ringspot virus = Narcissus latent macluravirus 

20.  Grapevine chrome mosaic virus 

21.  Grapevine corky bark-associated  

22.  Grapevine fleck virus  
23.  Iris mild mosaic virus 

24.  Iris severe mosaic virus 

25.  Maize chlorotic mottle virus 

26.  Papaya mosaic virus 

27.  Pea early browning virus 

28.  Pea enation mosaic virus 

29.  Peach Little Virus = probably Peach little 

30.  Peach mosaic virus 

31.  Peach wart virus = Peach wart agent 

32.  Peach X Virus 

33.  Peach Yellow Bud Mosaic 

34.  Pepino mosaic virus 

35.  Plum Line Pattern Virus 

36.  Potato Spindle Tuber viroid 

37.  Potato yellow dwarf virus 

38.  Potato yellow vein virus 
39.  Potato yellowing virus 

40.  Raspberry leaf curl virus 
41.  Raspberry ringspot virus 

42.  Strawberry crinkle virus 

43.  Strawberry latent C virus 

44.  Strawberry mild yellow edge virus 

45.  Sugar cane dwarf virus =  Sugarcane dwarf agent  

46.  Sugar Cane Fiji Virus = Sugarcane Fiji disease Fijivirus 

47.  Sunflower Rugose Mosaic Virus = Sunflower crinkle Umbravirus 

Phytoplasma 

48.  Candidatus mali 

49.  Candidatus pyri 

50.  Candidatus solani 

51.  Candidatus vitis 

52.  Peach rosette phytoplasma 

53.  Peach yellows phytoplasma 

54.  Phytoplasma ulmi =Elm phloem necrosis 

55.  Potato purple-top wilt phytoplasma 

56.  Western X-disease phytoplasma = Phytoplasma pruni 



42 

 

 ا : الحشائشرابع

 

1.  Acroptilon repens  (Russian knapweed) 

2.  Agrostemma githago  (Corn Cockle) 

3.  Ambrosia artemisiifolia (common ragweed) 

4.  Ambrosia trifida  (great ragweed) 

5.  Calystegia sepium  (great bindweed) 

6.  Carpobrotus edulis  (Hottentot fig) 

7.  Coronilla varia L.  (Crown Vetch) 

8.  Cortaderias elloana  ( pampas grass) 

9.  Crotalaria spp.   (Crotolaria) 

10.  Hydrophila polysperma (dwarf hygrophila) 

11.  Saponaria spp.   (Cow Cockle ) 

12.  Sicyo sangulotus   (burcucumber) 

13.  Solidago Canadensis  (Canada goldenrod) 

14.  Sophora alopecurides L.   (Sophora) 

15.  Thlaspi arvense  (Field pennycress) 

      Drug weeds                                   الحشائش المخدرة                                        

1. Argemone munita      (Prickly poppy) 

2. Cannabis spp.    (hemp) 

3. Papavera spp.      (Poppy)   { except Papaver rhoeas} 

Parasitic weeds                                                                      الحشائش المتطفلة  

1. Aeginetia spp. L  (prosea) 

2. Alectra spp. Th.  (yellow witchweed) 

3. Striga spp.    (witch weed)  

https://gobotany.newenglandwild.org/species/ambrosia/artemisiifolia/
https://www.cabi.org/isc/datasheet/51786
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 األفات الحجريه الموجوده بالجمهوريه والممنوع دخولها الى  / ب ( 0)  الجدول رقم

 . البالد 

 أوال : اآلفات الحشرية

No. Scientific Name Common Name Family Order 

1 
Anarsia lineatella 

Zeller, 1839 
Peach twig borer Gelechiidae Lepidoptera 

2 
Bectorecera zonata 

(Sounders, 1842) 
Peach fruit fly Tephritidae Diptera 

3 
Cephus pygmeus 

(Linnaeus, 1767) 

European wheat 

stem saw fly 
Cephidae Hymenoptera 

4 
Ceratitis capitata 

(Wiedemann, 1824) 

Mediterranean 

fruit fly  
Tephritidae Diptera 

5 
Cydia pomonella 

(Linnaeus, 1758) 
Codling moth Tortricidae Lepidoptera 

6 
Dysaphis tulipae 

(Boyer, 1841)  
Tulip bulb aphid Aphididae Hemiptera 

7 
Insignorthezia insignis 

(Browne, 1887) 

Green house 

orthezia 
Ortheziidae Hemiptera 

8 
Lobesia botrana (Denis 

& Schiffermüller, 1775) 

Grape berry 

moth 
Tortricidae Lepidoptera 

9 
Myiopardalis pardalina 

(Bigot, 1891) 
Melon fly Tephritidae Diptera 

10 
Nipaecoccus nipae 

(Maskell, 1893) 

Coconut mealy 

bug or spiked 

mealybug 

Pseudococcidae Hemiptera 

11 
Oryctes boas (Fabricius, 

1775)            

rhinoceros beetle 

scarabeid oryctes 

boas 

Scarabaeidae Coleoptera 

12 

Palmaspis phoenicis 

(Ramachandra Rao, 

1922) 

Desert pit scale 

or date palm pit 

scale 

Ortheziidae Hemiptera 

13 
Parabemisia myricae 

(Kuwana, 1927) 

bayberry white 

fly 
Aleyrodidae Hemiptera 

14 

Pseudococcus 

comstocki (Kuwana, 

1902) 

Comstock mealy 

bug 
Psudococcidae Hemiptera 

15 

Pseudococcus 

maritimus (Ehrhorn, 

1900) 

Grape and pear 

mealy bug 
Pseudococcidae Hemiptera 
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 ثانيا : اآلفات األكاروسية

No. Scientific Name 
Common 

Name 
Family Order 

1 
Aceria sheldoni (Ewing, 

1937) 
Citrus bud mite Eriophyidae Prostigmata 

2 
Brevipalpus lewisi 

(Mc.Gregor, 1949) 
Citrus flat mite Tenuipalpidae Prostigmata 

3 
Bryobia rubrioculus 

(Scheuten, 1857) 
Brown mite Tetranychidae Prostigmata 

4 
Epitrimerus pyri (Nalepa, 

1892) 
Pear rust mite  Eriophyidae Prostigmata 

5 
Phyllocoptruta oleivora 

(Ashmead, 1879) 
Citrus rust mite Eriophyidae Prostigmata 

 

 ا : اآلفات المرضيةثالث

 البكتيريا -0

 

 الفطريات -8

 

 

 

16 

Rhynchophorus 

ferrugineus (Olivier, 

1790) 

Red palm weevil Dryophthoridae Coleoptera 

17 
Silba virescens 

Macquart, 1851 
Fig black fly Tephritidae Diptera 

18 
Sitona cylindricollis 

(Fabricius, 1840) 

Sweet clover 

weevil 
Curculionidae Coleoptera 

19 
Tuta absoluta (Meyrick, 

1917) 

South American 

tomato moth 
Gelechiidae Lepidoptera 

     

1. Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria and Xanthomonas vesicatoria 

2. Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis 

1.  Cochlioblus setariae  

2.  Ganoderma lucidum 

3.  Neoscytalidium dimidiatum 

4.  Tilletia  barclayana 
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 النيماتودا -3

 

 

 الفيروسات -4

 

1.  Anguina tritici 

2.  Aphelenchoides besseyi 

3.  Ditylenchus angustus 

4.  Helicotylenchus spp. and  Helicotylenchus dihystera 

5.  Heterodera glycines 

6.  Hirschmanniella spp. other than H. gracilis de Man. 

7.  Hoplolaimus spp 

8.  Meloidogyne spp 

9.  Paratrichodorus  and Trichodorus spp 

10.  Pratylenchus spp. 

11.  Radopholus similis 

12.  Rotylenchulus reniformis 

13.  Xiphinema bricolense  

1.  Apple chlorotic leaf spot virus 

2.  Apple mosaic virus Ilavirus 

3.  Arabis Mosaic Virus 

4.  Banana bract mosaic virus  

5.  Banana bunchy top virus 

6.  Banana streak virus 

7.  Barley stripe mosaic virus 

8.  Bean common mosaic virus 

9.  Bean yellow mosaic virus 

10.  Beet necrotic yellow vein virus, 

11.  Citrus tristeza virus 

12.  Cucurbit yellow stunting disorder virus 

13.  Fig Potyvirus 

14.  Grapevine fanleaf virus 

15.  Grapevine leaf-roll virus  

16.  Olive latent ringspot virus 

Olive latent  virus 1, 2 and 3 

17.  Onion yellow dwarf virus 

18.  Papaya ringspot virus 

19.  Pea seed-borne mosaic virus 

20.  Peach rosette mosaic virus 

21.  Peanut mottle virus 
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 الحشائش ا :رابع

 Parasitic weedsالحشائش المتطفلة                                                          

1 
Cuscuta spp (dodder)   { except C. pedicellata, C. planiflora,         
C. epilinum and C. campestris } 

2 
Orobanche spp (Broomrape)  { except O. crenata, O. aegyptiaca, 

O. ramosa, O. minor and O. cernua} 

 

22.  Plum pox virus 

23.  Prune dwarf virus 

24.  Prunus necrotic ringspot virus 

25.  Red clover vein mosaic virus 

26.  Strawberry ring-spot Virus 

27.  Strawberry vein banding virus 

28.  Tobacco ringspot virus 

29.  Tomato ringspot virus 

30.  Wheat dwarf virus 

31.  Wheat streak rymovirus 

Phytoplasma 

32 Palm lethal yellowing phytoplasma = Phytoplasma palmae 

33 Phytoplasma prunorum (Apricot chlorotic leafroll phytoplasma) 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/17111
https://www.cabi.org/isc/datasheet/17111
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 ( 07ماده )  –(  2) اجلدول رقم 

عليها بأحدى الطرق د القضاء األفات الحجريه الموجوده بالجمهوريه وال يسمح بدخولها اال بع

 المعتمده لدى الحجر الزراعى  

 

 أوآل : األفات الحشريه 

No. Scientific name Common name Family Order 

1 
Ahasverus advena (Waltl, 1834) 

Dried stored 

beetle 
Sivanidae Coleoptera 

2 
Alphitobius diaperinus (panzer, 

1796) 

Lesser meal 

worm &                                 

little beetle  

Tenebrionidae Coleoptera 

3 Alphitobius laevigatus 

(Fabricius, 1781) 

Black fungus 

beetle 
Tenebrionidae Coleoptera 

4 Aphodius  lividus(Oiivier, 1789) Dung beetle Scarabaeidae Coleoptera 

5 Apomyelois ceratoniae (Zeller, 

1839) 
Carob moth Pyralidae Lepidoptera 

6 Asterolecanium pustulans 

(Cockerell, 1892)   
Oleander pit scale  Asteroiecaniidae Hemiptera  

7 Bemisia tabaci (Gennadius, 

1889) 

Silver leaf white 

fly 
Aleyrodidae Hemiptera 

8 Carpocoris purpureipennis (De 

Geer, 1773) 

Black – 

shouldered shield  
Pentatomidae Hemiptera 

9 Ceroplastes floridensis 

Comstock, 1881 
Florida Soft scale Coccidae Hemiptera 

10 Ceroplastes rusci (Linnaeus, 

1758) 
Fig scale Coccidae Hemiptera 

11 Cryptoblabes gnidiella 

(Millière, 1867) 
Citrus pyralid Pyralidae Lepidoptera 

12 Cryptophagus affinis Sturm, 

1845 

Foreign grain 

beetle 
Cryptophagidae Coleoptera 

13 Drosophila melanogaster 

Meigen, 1830 
Common fruit fly Drosophilidae Diptera 

14 Egyptian members of family 

Anthicidae 

Antlike flower 

beetle 
Anthicidae Coleoptera 

15 Egyptian members of family 

Cicindelinae 
Tiger beetle  Carabidae Coleoptera 

16 Egyptian members of family 

Cleridae 
Checkered beetle  Cleridae Coleoptera 

17 Egyptian members of family 

Corixidae 
Water Boatmen Corixidae Hemiptera 
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18 Egyptian members of family 

Dermestidae 

Carpet and hide 

beetles 
Dermestidae Coleoptera 

19 Egyptian members of family 

Dytiscidae 

Predaceous 

diving beetles 
Dytiscidae Coleoptera 

20 Egyptian members of family 

Embidae 

Webspinners 

insect  
Embidae Embioptera 

21 Egyptian members of family 

Geomertridae 

True loopers 

measuring worms 
Geometridae Lepidoptera 

22 Egyptian members of family 

Histeridae 
Dung beetles Histeridae Coleoptera 

23 Egyptian members of family 

Nitidulidae 
Sap beetles Nitidulidae Coleoptera 

24 Egyptian members of family 

Phoridae 
Scuttle Flies Phoridae Diptera 

25 Egyptian members of family 

Scatopsidae 

Minute Black 

Scavenger Flies 
Scatopsidae Diptera 

26 Egyptian members of family 

Staphylinidae 
Rove beetles Staphylinidae Coleoptera 

27 Egyptian members of order 

Collembola 
  All families Collembola 

28 Egyptian members of subfamily 

Bruchinae 
Seed beetle Chrysomelidae Coleoptera 

29 Egyptian spp. attacking woolen                                              

material from family Tineidae 
  Tineidae Lepidoptera 

30 Egyptian spp. of Balaninus  Corn weevil  Curculionidae Coleoptera 

31 Egyptian spp. of Calandra    Curculionidae Coleoptera 

39 Egyptian spp. of Empoasca   Leaf hopper Cicadellidae Hemiptera 

32 
Egyptian spp. of Ephestia  

Stored product 

moths 
Pyralidae Lepidoptera 

33 Egyptian spp. of Laemophloeus 

spp. 
Rusty bark beetle  Laemophloeidae Coleoptera 

34 Egyptian spp. of order 

Psocoptera 
Book & bark rice All families Psocoptera 

40 Egyptian spp. of order 

Thysanura 

Silver fish 

&bristle tails  

Egyptian 

families 
Thysanura 

35 
Egyptian spp. of Pyralis 

Cotton seed 

moths 
Pyralidae Lepidoptera 

36 Egyptian spp. of Sitona                                                     

(except Sitona cylendricollis 

(Fahr.) 

Root weevil Curculionidae Coleoptera 

37 Egyptian spp. of Tribolum  flour beetles Tenebrionidae Coleoptera 

38 Egyptian spp. of wood borers    Egyptian Different 
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different families orders 

41 Eristalis aeneus (Scopoli, 1763) Aeneus fly Syrphidae Diptera 

42 
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) 

Drone fly or 

rattailed maggot 
Syrphidae Diptera 

43 Euborellia annulipes (Lucas, 

1847) 

Ring legged 

earwing  
Forficulidae Dermaptera  

44 Eysarcoris ventralis 

(Westwood, 1837) 
Til pod bug  Pentatomidae Hemiptera 

45 Forficula auricularia Linnaeus, 

1758 
Common earwing Forficulidae Dermaptera 

46 Galleria mellonella (Linnaeus, 

1758) 

Greater wax moth 

or bee 
Pyralidae Lepidoptera 

47 Gibbium psylloides 

(Czenpinski, 1778) 
Spider beetle  Ptinidae Coleoptera 

48 
Gnatocerus cornutus (Fabricius, 

1798) 

The broad – 

horned flour 

beetle 

Tenebrionidae Coleoptera 

49 Haplothrips cahirensis 

(Trybom, 1911) 
Pit & soft scale Phalaeothripidae 

Thysanopte

ra 

50 Imatismus vilosus (Haag-

Rutenberg, 1870) 

Eucalyptus 

beetles 
Tenebrionidae Coleoptera 

51 
Labidura riparia (Pallas, 1773) Riparian earwing Labiduridae Dermaptera 

52 Lasioderma Serricorne 

(Fabricius, 1792) 
Cigarette beetle  Ptinidae Coleoptera 

53 Latheticus oyrzae Waterhouse, 

1880 

Long headed 

flour beetle 
Tenebrionidae Coleoptera 

54 Latridius minutus (Linnaeus, 

1767)  

Minute scavenger 

beetle 
Latridiidae Coleoptera 

55 Lyonetia clerkella (Linnaeus, 

1758) 

Apple and peach 

leaf miner  
Lyonetiidae Lepidoptera 

56 Maconellicoccus hirsutus 

(Green, 1908) 

Pink hibiscus 

mealy bug  
Pseudococcidae Hemiptera 

57 Nezara viridula (Linnaeus, 

1758) 
Green stink bug  Pentatomidae Hemiptera  

58 Nipaecoccus viridis (Newstead, 

1894)     

Globular mealy 

bug  
Pseudococcidae Hemiptera  

59 

Oryzaephilus surinamensis 

(Linnaeus, 1758) 

Surinam beetle & 

Saw                          

toothed grain 

beetle 

Silvanidae Coleoptera 

60 Palorus ratzeburgi (Wissmann, 

1848) 

Small – eyed 

flour beetle  
Tenebrionidae Coleoptera 
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61 
Palpita vitrealis (Rossi, 1794) Olive leaf moth Pyralidae Lepidoptera 

62 Paropta l-nigrum (Bethune-

Baker, 1894) 
Salix stem - barer Cossidae Lepidoptera  

63 Phthorimea operculella (Zeller, 

1873) 

Potato tuber 

worm or moth 
Gelechiidae Lepidoptera 

64 

Planococcus citri (Risso, 1813) 

Common mealy 

bug &                 

citrus mealy bug 

Pseudococcidae Hemiptera  

65 Planococcus ficus (Signoret, 

1875)  
Grape mealy bug Pseudococcidae Hemiptera  

66 
Plodia interpunctella (Hübner, 

1813) 

Indian meal moth 

or                      

meal worm moth 

Pyralidae Lepidoptera 

67 
Pseudococcus longispinus 

(Targioni Tozzetti, 1867) 

Targo & tozz. 

Long- tailed         

mealy bug 

Pseudococcidae Hemiptera 

68 Sitotroga cerealella (Oliver, 

1789) 

Angormers Grain 

moth 
Gelechiidae Lepidoptera 

69 Stegobium paniceum  

(Linnaeus, 1758) 

Bread beetle& 

drug store beetle 
Ptinidae Coleoptera 

70 Tenebrio molitor Linnaeus, 

1758 

Yellow meal 

worm beetle 
Tenebrionidae Coleoptera 

71 Tenebroides mauritanicus 

(Linnaeus, 1758) 
Cadelle beetle Tenebrionidae Coleoptera 

72 
Thrips simplex (Morison, 1930) Gladiolus thrips  Thripidae 

Thysanopte

ra 

73 
Thrips tabaci (Lindeman, 1889) 

Cotton thrips or                   

onion thrips 
Thripidae 

Thysanopte

ra 

74 Typhaea stercorea (Linnaeus, 

1758) 

Hairy fungus 

beetle 
Mycetophagidae Coleoptera 

75 
Virachola livia (Klug, 1834) 

Pomegranate 

worm 
Lycanidae Lepidoptera 

76 Vryburgia amaryllidis (Bouche, 

1837) 

Lily bulb mealy 

bug 
Pseudococcidae Hemiptera 

77 
Zeuzera pyrina (Linaeus, 1761) 

Apple stem 

horned moth 
Cossidae Lepidoptera 

78 Zophosis abbreviate Solier, 

1834 

Abbreviation 

darkling beetle 
Tenebrionidae Coleoptera 

79 
Zophosis punctata Brulle, 1823 Punctual beetle  Tenebrionidae Coleoptera 



51 

 

 األكاروسية ثانيا : اآلفات

 

الحشائش ثالثا:  
 
 

 

Order Family Common name Scientific name  No. 

Prostigmata Tenuipalpidae Citrus flat mite 
Brevipalpus californicus (Banks, 

1904) 

1 

Prostigmata Tenuipalpidae Scarlet tea mite 
Brevipalpus obovatus Donnadieu, 

1875 

2 

Prostigmata Tenuipalpidae False spider mite 
Brevipalpus Phoenicis (Geijskes, 

1939) 

3 

Prostigmata Tenuipalpidae Plum spider mite 
Cenopalpus lanceolatisetae 

(Attiah, 1956) 

4 

Prostigmata Tenuipalpidae Scarlet flat mite 
Cenopalpus Pulcher (Canestrini 

& Fanzago, 1876) 

5 

Prostigmata Eriophyidae 
Grape erineum 

mite 

Colomerus vitis (Pagenstecher, 

1857) 

6 

Prostigmata Eriophyidae 
Pear leaf blister 

mite 

Eriophyes pyri (Pagenstecher, 

1857) 

7 

Prostigmata Tetranychidae  Citrus brown mite 
Eutetranychus africanus (Tucker, 

1926) 

8 

Prostigmata Tetranychidae 
Oriental spider 

mite 

Eutetranychus orientalis (Klein, 

1936) 

9 

Prostigmata Tetranychidae 
European red 

mite 
Panonychus ulmi (Koch, 1936) 

10 

Astigmata Aceridae Bulb mite 
Rhizoglyphus echinopus 

(Fumouze & Robin, 1868) 

11 

Prostigmata Tetranychidae Beans mite Tetranychus urticae Koch, 1836 12 

 الحشائش الموجودة بالجمهورية 

بذرة / كجم سواء ألحد هذه األنواع منفردة أو مجتمعة ( 13) ويجب أال يزيد عددها عن   

1.  Avena fatua L. (wild oat) 

2.  Avena sterilis L. (winter wild oat)  

3.  Commelina diffusa   (spreading dayflower) 

4.  Convolvulus arvensis  (bindweed) 

5.  Fallopia convolvalus   (Black bindweed) 

6.  Ipomoea (carica, eriocarpa,hederaceae and purpurea).  

7.  Lolium temulentum     (ryegrass). 

8.  Oryza longistaminata      (perennial wild rice) 

9.  Sorghum halepense (L) Pers    (Johnson grass) 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/8058
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  (02)  مادة –(  3) اجلدول رقم 

فات الموضحه إذا كانت مصابه باآلعد السماح بدخول النباتات والمنتجات النباتيه المبينه ب ضوابط 

  .  باده المنصوص عليها أمام كل منها قرين كآل منها وذلك بعد معاملتها بطرق اإل

 م العائل اإلصابة المعاملة مواصفات المعاملة

لغربله أو الفصل اللونى بطريقه عمليه ا إجراء -0

  منفصله أو ضمن عمليه التصنيع .

سحب عينه أمراض النبات من القمح ناتج الغربله  -8

المنفصلة ، أو سحب عينه أمراض النبات من 

الرده الخشنه ناتج الغربله ضمن عمليه التصنيع 

 للتأكد من خلوها من فطر اإلرجوت .

 الناتجه .فى حال المطابقه يتم اعدام المخلفات  -3

 

الفصل 

 الميكانيكى 

باألجسام الحجريه مصابة 

لفطر الناتجة عن ا

األرجوت  المسبب لمرض

  فما أقل  % 1015 بنسبة

 0  القمح 
 منفصلة .إجراء عملية الغربلة  -0

القمح ناتج الغربلة  منحشائش سحب عينة   -8

 كد من خلوها من بذور األمبروزيا المنفصلة للتأ

 ه عن عمليه الغربله  .الناتج إعدام المخلفات -3

 

فصل ال

 الميكانيكى 

ائش مصابة ببذور حش

 01األمبروزيا بواقع 

 بذره فما أقل / كجم 

 مليه الغربله ضمن عمليات التصنيع .إجراء ع -0

 الناتجه عن عمليه الغربله  . إعدام المخلفات -8

الفصل 

 الميكانيكى 

ببذور الحشائش مصابة 

الحجريه بواقع أكثر من 

كجم من  بذره /  85

األنواع المدرجة بالجدول 

بالملحق رقم  8رقم 

(00) 

 منفصلة .إجراء عملية الغربلة  -0

 

األذره ناتج الغربلة  منحشائش سحب عينة  -8

المنفصلة للتأكد من مطابقتها لعدد الحشائش 

 . المسموح بها الحجرية

 .  الغربله عمليه من الناتجه المخلفات إعدام -3

 

الفصل 

 الميكانيكى 

شائش ابة ببذور حمص -0

حجريه بواقع أكثر من 

/  كجم من  ةبذر 85

األنواع المدرجة بالجدول 

بالملحق رقم  8رقم 

(00) 

 8 الصفراء  ذرةاأل

 منفصلة .إجراء عملية الغربلة  -0

 الغربلة ناتج األذره من حشائش عينة سحب -8

  األمبروزيا بذور من خلوها من للتأكد المنفصلة

 ن عمليه الغربله  .الناتجه م إعدام المخلفات -3
 

 01بواقع   مصابة  -8

أمبروزيا فما أقل /  بذرة

 كجم
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 منفصلة .إجراء عملية الغربلة  -0

فول الصويا ناتج  من نباتمراض أات سحب عين  -8

الغربلة المنفصلة للتأكد من خلوها من مرض 

 العفن األبيض 

الفصل  الناتجه عن الغربله  . إعدام المخلفات -3

 يكى الميكان

العفن مصابه بمرض  -0

  األبيض

 3 فول الصويا

 . منفصلة الغربلة عملية إجراء -0

 ناتج الصويا فول من حشائش  عينات سحب  -8

 من خلوها من األمبروزيا  للتأكد المنفصلة الغربلة
 .  الغربله عن الناتجه المخلفات إعدام -3

بذور ب مصابه  -8

  بواقع  مبروزيااأل
  كجم /فما أقل  بذرة 01

 

 التبخير بغاز بروميد المثيل : 

 فى ظروف الضغط الجوى العادى :  -أوآل :  -

 42فى الحجرات أو تحت المشمعات بجرعه  -0

درجه 80ساعه عند درجه  06/  3جم / م

 مؤيه فما فوقها . 

:  405ساعه عند درجه  06/  3جم / م 21 -8

 درجه مؤيه .  81

  -سم :  66ثانيآ :تحت تفريغ قدره  -

درجه  80ساعه عند درجه  3/  3جم / م 64 -0

 مؤيه فما فوقها . 

 81:  405ساعه عند درجه 4/  3جم / م 64 -8

 درجه مؤيه .  

 

 التبخير 

مصابه بناخرات  –أ 

األخشاب أو النمل األبيض 

 أو مجتمعين 

رسائل األخشاب 

  المصنعه مثل

الواح األخشاب )

المنزوعه القلف 

والغير  –

منزوعه القلف 

األثاث  –

  (.....الخالخشبى 

4 

  -: بأحد الطرق السابقه فى)  أ  ( ثمالمعامله بالتبخير 

يه / درجه مئو 21لهواء الساخن على درجه المعامله با

 ساعات .  01

التبخير 

باألضافه الى 

أحد طرق 

المعامالت 

 األخرى 

مصابه بالناخرات  –ب  

 المسحوقيه 

Post bowder beetle  
 

  -:فى)  أ  ( ثمطرق السابقه المعامله بالتبخير بأحد ال -

 األشراف على عمليه التصنيع وأعدام المخلفات  -0

درجه مؤيه /  21المعامله بالماء الساخن على درجه  -8

 ساعات  3-6

درجه مؤيه  21المعامله بالهواء  الساخن على درجه  -3

 ساعات .  01/ 

درجه  21المعامله ببخار الماء الساخن على درجه  -4

 ساعات .  01مؤيه / 

معامله ال

بالتبخير 

باألضافه الى 

أحد طرق 

المعامالت 

 األخرى 

مصابه بأى نوع من 

ناخرات األخشاب أو النمل 

 األبيض أو مجتمعين 

رسائل األخشاب 

الغير مصنعه 

جزوع ) مثل

األشجار الكامله 

أو المجزئه 

منزوعه  والغير

القلف أو 

المنزوعه 

 ( القلف

 

5 

/ 3جم/م64يل بجرعة التبخير فراغياً بمادة بروميد الميث

 سم زئبق . 66عند  ساعتين

تحت الضغط الجوي العادي التبخير بمادة بروميد  أو 

 ساعة.84/ 3جم/م42الميثيل بجرعة 

 ----------- التبخير
عينات القطن 

 التجارية
7 
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 (  11ماده )  – ( 4جدول رقم ) 
  اإلكثارنباتات المعدة ألغراض الزراعة أو اآلفات الممنوع دخولها البالد برسائل التقاوى وال 

 

 البكتريا -0

 

 

 

 الفطريات -8

 

1.  Agrobacterium tumefaciens 

2.  Agrobacterium vitis 

3.  Burkholderia gladioli pv. gladioli 

4.  Dickeya sp. 

5.  Dickeya zeae = Erwinia chrysanthemi pv. zeae 

6.  Erwinia amylovora  

7.  Pectobacterium atrosepticum = Erwinia caratovora subsp. 

aroseptica 

8.  Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum 

9.  Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi 

10.  Pseudomonas syringae pv. syringae 

11.  Spiroplasma citri  

1.  Ceratocystis paradoxa 

2.  Cochliobolus carbonum=Drechslera carbonum 

=Helminthosporium carbonum 

3.  Cochliobolus heterostrophus= Bipolaris maydis=Drechslera 

maydis=Helminthosporium maydis 

4.  Colletotrichum dematium 

5.  Colletotrichum gloeosporioides=Glomerella cingulata 

6.  Colletotrichum graminicola=Glomerella graminicola 

7.  Colletotrichum lindemuthianum=Glomerella lindemuthiana 

8.  Colletotrichum musae=Gloeosporium musarum=Myxosporium 

musae 

9.  Colletotrichum truncatum=Vermicularia truncata 

10.  Cryptosporella viticola= Diaporthe viticola= Diplodia viticola= 

Phoma viticola= Phomopsis viticola 

11.  Cycloconium oleaginum= Spilocaea oleaginea= Fusicladium 

oleagineum 

12.  Diaporthe phaseolorum var sojae =Phomopsis sojae  

13.  Eutypa lata =Libertella blepharis (anamorph) 

14.  Fusarium moniliforme var. subglutinans=Gibberella  fujikuroi var. 
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subglutinans 

15.  Fusarium oxysporum f. sp. cepae 

16.  Fusarium oxysporum f. sp. lilii 

17.  Fusarium oxysporum f. sp. psidii 

18.  Fusarium oxysporum f.sp. apii 

19.  Fusarium oxysporum f.sp. carthami 

20.  Fusarium oxysporum f.sp. cumini 

21.  Fusarium oxysporum f.sp. dianthi 

22.  Fusarium oxysporum f.sp. fragariae 

23.  Fusarium oxysporum f.sp. gladioli 

24.  Fusarium oxysporum f.sp. tulipae 

25.  Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum 

26.  Gibberella aveavenacea 

27.  Gibberella zea 

28.  Gloeosporium thuemenii 

29.  Kabatiella caulivora =Gloeosporium caulivorum 

30.  Kutilakesa pironii= Nectriella pironii 

31.  Magnaporthe oryzae= Magnaporthe grisea= Pyricularia grisea= 

Pyricularia oryzae 

32.  Mauginiella scaettae 

33.  Mycosphaerella  fragariae= Sphaerella  fragariae 

34.  Mycosphaerella linicola 

35.  Mycosphaerella macrospora 

36.  Mycosphaerella pyri 

37.  Mycosphaerella zeae-maydis=Peyronellaea zeae-maydis 

38.  Peronosclerospora  maydis 

39.  Peronosclerospora  philippinensis 

40.  Peronosclerospora sacchari 

41.  Peronosclerospora sorghi 

42.  Peronospora farinose f. sp. spinaciae 

43.  Peronospora lamii 

44.  Phoma tracheiphila  

45.  Phomopsis obscurans 

46.  Phyllosticta capitalensis = Guignardia mangiferae 

47.  Phyllosticta dracaenae 

48.  Phyllosticta musarum 

49.  Phytophthora cactorum 
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50.  Phytophthora citricola 

51.  Phytophthora citrophthora 

52.  Phytophthora erythroseptica 

53.  Phytophthora fragariae 

54.  Phytophthora nicotianae 

55.  Phytophthora palmivora 

56.  Plasmopara viticola 

57.  Pleospora betae= Phoma betae =Phoma spinaciae =Phyllosticta 

betae =Phyllosticta spinaciae 

58.  Podosphaera leucotricha = Sphaerotheca leucotricha 

59.  Pseudocercospora rhapisicola 

60.  Pseudocercospora vitis 

61.  Sclerotinia bulborum 

62.  Sclerotinia narcissicola 

63.  Sclerotinia polyblastis 

64.  Sclerotinia sclerotiorum 

65.  Sclerotinia sclerotorum 

66.  Septoria dianthi 

67.  Septoria gladioli 

68.  Septoria hydrangea 

69.  Septoria iridis 

70.  Septoria lavandulae 

71.  Sphaceloma poinsettiae 

72.  Spilocaea oleagina 

73.  Stagonospora curtisii 

74.  Uncinula necator = Erysiphe necator 

75.  Urocystis agropyri 

76.  Urocystis cepulae= Urocystis colchici 

77.  Ustilago scitaminea= Sporisorium Scitamineum 

78.  Ustilago segetum var. tritici 

79.  Verticillium dahlia  

80.  Villosiclava virens= Ustilaginoidea virens 
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 الفيروسات  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.  Alfalfa mosaic virus 

2.  Broad bean mottle virus 

3.  Broad bean stain virus 

4.  Broad bean true mosaic virus 

5.  Chrysanthemum ringspot virus 

6.  Citrus blight agent 

7.  Citrus leprosis virus  

8.  Citrus yellow mosaic virus 

9.  Coconut cadang-cadang viroid 

10.  Cucumber mosaic virus 

11.  Eggplant mosaic virus 

12.  Gladiolus latent Virus 

13.  Lettuce mosaic virus 

14.  Peach (Moorpark) Mottle Virus 

15.  Peanut Stunt Virus 

16.  Rose mosaic virus 

17.  Rose ring spot virus 

18.  Rose streak virus 

19.  Rose wilt virus 

20.  Satsuma dwarf virus 

21.  Soybean mosaic virus 

22.  Tobacco mosaic virus 

23.  Tomato mosaic virus  

24.  Tomato yellow leaf curl virus 

25.  Tulip breaking virus= Tulip mosaic virus 

26.  Watermelon mosaic virus 1, 2 
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 ( 08)  رقم ملحق ال 

 ( باب اإلستيراد والمعالجة 09الخاص بالمادة رقم ) 

 

 المعدة ألغراض الزراعة واإلكثار شروط استيراد رسائل التقاوى والنباتات

من الحجر الزراعي والذي يشار فيه إلى رقم  الحصول المسبق على إذن استيراد فنى .6

اإلشتراطات الحجرية للصنع موافقة لجنة تقاوي الحاصالت الزراعية ، ويوضح به 

 المطلو  استيراده.

 

تقديم موافقة لجنة تقاوي الحاصالت الزراعية بوزارة الزراعة لألصناف المراد  .1

 استيرادها.

  -تى :أن يصحب الرسالة اآل .5

 موطنها األصلي شهادة صحة نباتية من الهيئات الرسمية المختصة موضحا  بها 

ح مطابقتها يتوضمع  كثاروأن الشحنة معدة الغراض الزراعة واال

لقشتراطات المصرية مع ذكر رقم إذن اإلستيراد الخاا بالشحنة  ويجوز 

قبول الرسائل التي يعاد شحنها من بلد آخر غير موطنها األصلي بشرط أن 

تكون مصحوبة بشهادة صحة نباتية من البلد التي أعيد شحنها منه يكون 

 والنباتية الصادرة من بلد المنشأ موضح بها بلد المنشأ ورقم شهادة الصحة 

مرفق بها صورة معتمدة من شهادة الصحة النباتية األصلية الصادرة من بلد 

المنشأ، مع اإللتزام بصالحية جميع المناشئ وموانى الشحن التى تفتح فيها 

الشحنة ، وتعفى من شهادة الصحة النباتية رسائل األبصال والجذور وأجزاء 

معدة للزراعة أو اإلكثار من األصناف غير المحظورة النباتات األخرى ال

وبحد أقصى عشر قطع للشحنه ، مع التقيد بموافقة لجنة تقاوي الحاصالت 

 الزراعية  . 

   بوليصة الشحن من بلد المنشأ وبشرط أال يكون بلد المنشأ محظور استيراد

 الصنع منه.

 وبلد المنشأ  صنع وكميتهأن تكون تلك الرسائل مصحوبة بقائمة موضحا  بها اسم ال .1

طبقا  لما جاء بموافقة لجنة تقاوي الحاصالت الزراعية وإذن اإلستيراد الصادر من 

الحجر الزراعي، وفي حالة اختالف الصنع أو الكميه الوارده من أي صنع عن 

ل العدد الزائد أو المرخ  به يكون للجهة المختصة الحق في رفض الترخي  بدخو

  نشأ الغاير والمالصنع المغاير

يتم اإلفراج المؤقت عن بعض مواد اإلكثار والغرس ) الحولية والمعمرة ( إذا قدمت  .3

البيانات الكافية عن الجهة أو الجهات التي ستزرع بها وعلى الحجر الزراعى بالتعاون 

مع الجهات البحثية التابعة لوزارة الزراعة متابعة فحصها في أي وقت للتحقق من 

 يتم اإلفراج النهائى عنها قبل عام على األقل ، فإذا ظهرت على بعض سالمتها على أال

من هذه النباتات أعراض اإلصابة بآفة ممنوعة يتم إعدامها فورا مع اتخاذ جميع 

 إجراءات المعالجة الالزمة وذلك على نفقة ومسئولية صاحب الشأن.
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 (  03ملحق رقم )  

 عالجةوالم ( باب اإلستيراد 88الخاص بالمادة ) 

 فى بلد المنشأ تطبيق بعض تدابير الصحة النباتية ضوابط 

 

تطبيقا  لقشوتراطات الدوليوة إلتفاقيوة فحو  موا قبول الشوحن بمنظموة التجوارة العالميوة واإلتفاقيوة 

لبلود المسوتورد تطبيوق بعوض ل( يحوق 6( ملحوق )11الدولية لوقاية النباتات المعيار الدولى رقم )

 على الشحنات المستوردة فى بلد المنشأ .تدابير الصحة النباتية 

وبناءا  على طلب المستورد أو مندوبه أو تنفيذا  لقرار لجنة أعمال الحجر الزراعى يتولى الحجر 

الزراعووى المصوورى تشووكيل لجووان موون مفتشووى الحجوور الزراعووى للتحقووق موون مطابقووة الشووحنات 

 -اءا  على اآللية االتية :المستوردة لمتطلبات الصحة النباتية فى بلد المنشأ وذلك بن

 أوالً : شروط الترشح للمأموريات الخارجية

 5يرشح للسفر مهندسى الحجر الزراعوى المعينوين أو المنقوولين علوى أن يكوون أمضوى  .6

 سنوات وستة أشهر على األقل خدمة متصلة بالحجر الزراعى.

 –المرضية  –رضة العا –فى حال قيام أحد المهندسين بأجازة ) عدا االجازة اإلعتيادية  .1

االجوازة ضومن الفتورة المقوررة للترشوح ه الحوج ( يراعوى أال تحتسوب مودة هوذ –الوضع 

 للسفر للخارج .

اليسمح بالسفر إال بعد صدور قرار وزارى موضح به الوجهه والمنتج  والكمية الموراد  .5

 أستيرادها والمستورد وفترة السفر. 

 ضوابط تشكيل لجان السفر :  -ثانياً :

فووى مجووال فحوو  المنووتج  عاليووه  أن يكووون أحوود االعضوواء علووى األقوول ذو خبوورة يراعووى .6

 المراد إستيراده.

يراعووى الحالووه الصووحيه العامووه ) شووهادة صووحية معتموودة أو إقوورار بسووالمته الصووحية (  .1

 ألعضاء اللجنه بما يتماشى مع متطلبات الرساله المراد إستيرادها.

ة المقررة له للتأكد من تأهله فنيا لتنفيذ تدابير على المهندس المرشح للسفر إجتياز المقابل .5

 الصحة النباتية الالزمة للرسالة النباتية المرشح لها.

أال يكون المرشح قد وقع عليه جزاء بناء على التحقيق معه وذلك فى عام ترشحه حيوث  .1

شوهرعلى حسوب المخالفوه وعون طريوق أ 61: 5ه عن دوره الطبيعى فتره من يتم تأخير

 يرى عموم الحجر الزراعى  .جتماع مدإ

اعوى للحصوول رسوتغالله السوئ لسولطه عمول الحجور الزاال يكون سبق للمرشوح ربووت أ .3

  ةستغالل السلطاعلى مطالب شخصيه أو التعسع فى 

دانه وتوقيع الجزاء بناء على تحقيق من قبل يجوز لرئيس الجهه المختصه بعد ربوت اإل .1

ات المخله بالشرف واألمانه منع المرشح نهائيآ مون داريه أو العامه فى المخالفالنيابه اإل

 تمام أى عمل حجرى فى بلد المنشأ.السفر الى الخارج إل

  -ثالثا :إجراءات عامه :

يتقدم المستورد رسميا الى الحجر الزراعى المصرى بطلب لجنة إلستيراد رسالة نباتية  .6

 محددة من منشأ معتمد وذلك قبل سفر اللجنة بوقت كاف . 

 ةد المستورد بتحمل كافة تكاليع وبدل السفر واإلقامة والسفر واإلنتقاالت المقرريتعه .1

طبقا للتشريعات الصادرة فى هذا الشأن ، وكذا توفير ورائق التأمين على الصحة 

 والحياه الالزمة لهذه المهمة . 

يتعهد المستورد بتوفير المعامل ومكان الفح  المناسب لعمل اللجنة وتسهيل عمل  .5

ومراحل تجهيز وفح  وشحن  ة الحجر الزراعى فى بلد المنشأ فى أماكنلجن

 .الرسائل

 يصدر القرار الوزارى متضمنا  كافة البيانات الالزمة . .1
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جتماع مع مسئولى إتلتزم لجنه الحجر الزراعى قبل بدء عملها بدولة المنشأ بعقد  .3

المستورد فى ميناء الشحن بالميناء لتنظيم عمل اللجنة وتحديد المسئولية مع مندو  

الشحن ووسيلة االتصال المباشر بالحجر الزراعى المصرى لمتابعة عمل اللجان 

 بالخارج .

 ضوابط العمل بالخارج : -رابعاً : 

 يراعى توافر أدوات الفح  الالزمة مع كل فاح  طوال فترة الشحن بالخارج. .6

 االلتزام بتواجد أعضاء اللجنة فى جميع مراحل العمل . .1

ام بإستيفاء نموذج النتائج للعينات التى تم فحصها طوال الشحن وإعتماده وتسليمه االلتز .5

 مع تقرير البعثة موضح به الحالة الكلية للشحنة .

 جراءات فحص الرسائل الصب فى بلد المنشأ :إ) أ ( 

الشحن بوقت كاف بعمل فح  عشوائى من الصوامع أو المخازن  ءتقوم اللجنة قبل بد -6

 حن منها الى المركب والتأكد من مطابقة الشحنة للتشريعات الحجرية .التى سيتم الش

تقوم اللجنة بفح  عنابر المركب والتأكد من صالحيتها للشحن وكذلك نظافتها وعدم  -1

 صداء معدنية أوحشرات حية أو بذور ممنوعة .أوجود 

ر وسعة بعد التأكد من صالحية المركب يتم اإلطالع على خريطة الباخرة ) عدد العناب -5

 كل عنبر وحجمه ( .

تقوم لجنة الحجر الزراعى باإلشراف على عملية الشحن وسحب العينات الالزمة  -1

بالطر  المناسبة خالل عملية الشحن إلجراء كافة الفحوا الظاهرية للتأكد من 

 مطابقتها لتشريعات الحجر الزراعى .

ع الشحن على الفور فى حال عدم مطابقه الشحنه مع تشريعات الحجر الزراعى يتم وق -3

واتخاذ القرار المناسب إما بإعادة تفريت الجزء المصا  من العنابر المصابة إن أمكن 

أو يتم رفض الشحنة مع توريق أسبا  الرفض ) بالتصوير والمستندات ( وتحرير 

 اخطار رفض يرسل على الفور إلى الحجر الزراعى المصرى إلتخاذ الالزم  .

الفح  واإلشراف على شحن الرساله بالمركب و التأكد من بعد اإلنتهاء من أعمال  -1

مطابقتها إلشتراطات الصحة النباتية المصرية يتم البدء فى عمليات تبخير الشحنة 

ببلد المنشأ طبقا  للقواعد المتبعة وتحت  الذى يتم بواسطة احدى شركات التبخير

نتهاء من عملية اشراف لجنة الحجر الزراعى المصرى ، وإغال  كل عنبر بعد اإل

 التبخيرمباشره  .

تحصل اللجنة على صورة من محضر التبخير معتمدة من شركة التبخير فى دولة  -9

الموضح بها عدد  (cargo plan) المنشأ وصورة معتمدة من خريطة الباخرة 

 العنابر والكميه المشحونه بكل عنبر وصورة من بوال  الشحن .

ى النموذج الخاا بذلك و الذى يفيد بمطابقة تقوم اللجنة بتحرير خطا  البعثة عل -8

الرساله المشحونه لتشريعات الحجر الزراعى المصرى متضمنا  جميع البيانات 

 الالزمة  .

يتم تسليم أصل خطا  اللجنة إلى قبطان الباخرة أو مندو  الشركة والتوقيع باإلستالم  -6

 من قبل المستلم .

 يتقدم المستورد إلى قسم الوارد بعد ورود الشحنة إلى ميناء الوصول فى مصر -61

بميناء الوصول بأصل مستندات الرسالة مرفقا  به خطا  البعثة  بالحجر الزراعى

الصادر من لجنة الحجر الزراعى ببلد المنشأ على أن يتم إتمام باقى تدابير الصحه 

النباتيه على الرسالة طبقآ لتشريعات الحجر الزراعى المصرى وبمعرفه لجنه الحجر 

 زراعى .ال

فى حال عدم مطابقة الشحنة فى ميناء الوصول لتشريعات الحجر الزراعى المصرى  -66

 يتم اتخاذ اإلجراءات الحجرية طبقا للقواعد.
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نتاج فاى بلاد ) ب ( اجراءات فحص الرسائل فى محطات التعبئة أو اماكن التخزين أو مناطق اإل

 المنشأ :

 ير.للتصد يتم الفح  للوطات المكتملة والمعدة .6

يووتم الفحوو  الحجوورى للعينووات المسووحوبة بمعرفووة لجنووة الحجوور الزراعووى وكووذا توودوين  .1

 النتائج .

مطابقة حجريا  مع ضرورة إرباتها فى تقرير اللجنة وتحريور اليتم استبعاد اللوطات غير  .5

 خطا  رفض للكميات المرفوضة .

بالجرعووات فووى حووال الشووحنات التووى يلووزم تبخيرهووا يووتم االشووراف علووى عمليووة التبخيوور  .1

 المعتمدة لدى الحجر الزراعى مع ذكر ذلك فى خطا  اللجنة .

فى حال رفض أى من الشوحنات وقوام المسوتورد بالمعالجوة فوى بلود المنشوأ يجووز إعواده  .3

فحوو  هووذه الشووحنات موورة أخوورى والتأكوود موون مطابقتهووا لتشووريعات الحجوور الزراعووى 

 المصرى .

فوى بلود المنشوأ للحجور الزراعوى بمينواء فى كافة االحوال يتم تحرير خطوا  مون اللجنوة  .1

الوصووول موضووح بووه نتيجووة فحوو  الشووحنة ومرفووق بووه نموواذج تسووجيل نتووائج الفحوو  

تفصيليا  وتكون اللجنة مسئولة مسئولية كاملة عن حالة الشحنة من الناحية الحجريوة موع 

 الوضع فى االعتبار ظروف الشحن .

هويوة الشوحنة موع خطوا  اللجنوة  تقوم لجنوة الحجور الزراعوى بمينواء الوصوول بمطابقوة .9

والتأكد من سوالمة الرسوالة وعودم تعرضوها ألى ظوروف تسوتوجب إعوادة فحصوها مورة 

 أخرى كرسالة جديدة .
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 (  04ملحق رقم )  

  والمعالجة ( باب اإلستيراد83الخاص بالمادة رقم )

 إستيراد درنات البطاطس  ضوابط 
 

 ألغراض الزراعة أوالً : شروط وقواعد إستيراد درنات البطاطس

يكون إستيراد تقاوى البطاطس بناء على تصريح إستيراد صادر من لجنة تقاوى    -6

الحاصالت الزراعية بناء على الطلب المقدم من الجهة المستوردة إلى لجنة تقاوى 

الحاصالت الزراعية سنويا  على النموذج المخص  لذلك وتحدد فيه الكمية والصنع 

 والرتبة والمنشأ.
 

اة الحجر الزراعى المصرى سنويا بقائمة رابتة بأكواد األراضى الزراعية مواف -1

المخصصة لزراعة درنات البطاطس بغرض التصدير كتقاوى والخرائط الخاصة بها 

وقبل بدء اإلستيراد بشهر على األقل ، وفى حال حدوث أى تغيير باألكواد أو الخرائط 

المصدرة إخطار الحجر الزراعى سالفة الذكر وجب على الجهة المختصة بالدولة 

 المصرى بهذا التعديل فى حينه. 
 

يكون إستيراد تقاوى البطاطس طبقا  لالشتراطات الحجرية المحددة بهذا الملحق وعلى   -5

أن تكون مصحوبة بشهادة صحة نباتية معتمدة من الجهات المسئولة ببلد المنشأ تثبت 

ا يفيد إستيفائها لالشتراطات الحجرية صالحيتها كتقاوى ويذكر بها أو بإقرار إضافى م

 ( من هذا االملحق.1المصرية، وكذلك ما ورد تفصيال  فى الفقرة )
 

 -يجب أن تتوافر فى تقاوى البطاطس المستوردة من الخارج للزراعة الشروط األتية: -1
 

 الحشرات:  -0

 آلتية أو يجب أن تكون تقاوى البطاطس المستوردة خالية تماما  من اإلصابة بالحشرات ا

 -أطوارها:

 

 

 

 

 

 

 خنفساء كلورادو      - Leptinotars decemlineata (Say) 

 فراشة درنات البطاطس  - Phthorimaea operculella (Zeller) 

 حفار سا  الباذنجان  - Euzophera osseatella (Treitscke) 

 السوسة االندية  - Premnotrypes spp. 

 خنفساء البطاطس البرغورية  - Epitrix cucumeris (Harris) 

 خنفساء البطاطس البرغورية الغربية  - Epitrix subcrinita (Le conte) 

 مجموعة الديدان السلكية  -Limonius canus 

Limonius californicus 

Ctenicera pruinina 

 الخنفساء القارضة  -Epicauta spp. 

 الجعال  -Phyllophaga spp. 

 حفار سا  البطاطس  -Hydraecia micacea (Esp) 
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 األمراض  -8

يجب أن تكون ت اوى الهطاطس المةتولأة خاليت وموتجت من أماكن توتاج خاليت من  أوالً :

اآلتيت ومةههاتها ، وتكون هذه األماكن موشأة وف اً للمعاييل الأوليت للصحت الوهاتيت  األملاض

 -ذات الصلت:

 الفطريات  -1

 النيماتودا  -2

 البكتيريا  -3

 الفيروسات والفيتوبالزما  -4

 

 بأحد إصابتها سبق التى المزراع أرقام من البطاطس تقاوى استيراد نهائياً  يحظر : ثانياً 

 .اإلستيراد موسم من السابقة السنوات خالل واردة بالبند أوالال األمراض

 -جب أن تكون تقاوى البطاطس خالية تماماً من اإلصابة  باألمراض اآلتية:ي ثالثاً :

 النيماتودا  -1

 الفيروسات والفيرويد  -2

 أمراض فسيولوجية / أخرى  -3

 

يجب اال تتجاوز اإلصابة باألمراض اآلتية النسبة المبينة قرين كل منها فى العينة  رابعا ً:

 -الممثلة للوط:

 البكتيريا  -1

 

 

 Synchytium endobioticum-المتةهب عن فطل                                     الةلطان األةوأ )التثألل( 

  -.Globodera sppالويماتوأا الذههيت                                                                                   
 -and Paratichodorusspp Trichodorusspp           ويماتوأا ت صف الجذول                            

 -Clavibacter michiganensissub sp. Sepdonicusالعفن الحل ي المتةهب عن الهكتيليا                       

 -Ralstonia solanacearumالعفن الهو  المتةهب عن الهكتيليا                                                       

 -.Dickeya Sppالةاق األةوأ المتةهب عن الهكتيليا                                                                     
 -Candidatus Liberibacter solanacearumهكتليا     عن المتةهب( Zebra Chip) الوحشي الحمال لقاقت 

  And Phytoplasma Virus  - Potato Yellow Dwarfالفيتوهالزما       لت زم األصفل الفيلوةي وأملاضا

 -Ditylenchus destructorويماتوأا العفن الجاف ف  الهطاطس                                                   
  -.Meloidogyne spp                      ويماتوأا تع أ جذول الهطاطس                                           

 Potato Spindle Tuber Viroid                                                          فيلويأ الألوت المغزليت         
 -Tobacco Necrosis Virus (TNV)فيلوس ويكلوزيس الأخان المتةهب عن فيلوس                               

                     Tobacco ring spot nepo Virus  (TRSV) -فيلوس اله ع الحل يت ف  الأخان المتةب عن فيلوس

 Frost injury                                                                                          الص يع  لل 

 -Pectobacterium carotovorumالعفن الطلى المتةهب عن الهكتيليا                                         
%1.4هت تزيأ عن ب يةمح هأخول ألوات مصاهت هوة  

 -Pectobacterum atrosepticumالةاق األةوأ المتةهب عن الهكتيليا                                         
%1.4ب يةمح هأخول ألوات مصاهت هوةهت تزيأ عن   
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  الفطريات -2

 

 الفيروسات -3

بالتنسيق مع معهد ة من الحجر الزراعى يجوز لالدارة المركزية للحجر الزراعى تكليف لجان متخصص -

فى الزراعات فى الدول المصدرة لتقاوى مظاهر اإلصابة الفيروسية لفحص بحوث أمراض النباتات 

  .%4بحيث التزيد النسبة الكلية لجميع مظاهر اإلصابة الفيروسية بالحقل عن  البطاطس

 :المبينة قرين كل منها نسبةطبقاً للبالفيروسات التالية اليسمح بدخول درنات مصابة  -

 

  102على أال تزيد النسبة الكلية من اإلصابة بهذة الفيروسات عن نسبة%. 

 

وعل  أب  موها كل قلين المهيوت الوةهت اآلتيت هاألملاض إلصاهتا تتجاوز اب يجب خامساً :

 -: % 5تزيأ الوةهت المئويت الكليت لها جميعاً عن 

  الفطريات -1

 

 أمراض فسيولوجية / أخرى  -2

 -Phytoplithora erythosepticaالعفن ال لمزي المتةهب عن الفطل                                           
 %1.0ب يةمح هأخول ألوات مصاهت هوةهت تزيأ عن 

 -Phytophthera infestansالوأوة المتأخلة المتةهب عن الفطل                                                 
 %1.0ب يةمح هأخول ألوات مصاهت هوةهت تزيأ عن 

 Colletorichum) فطل                       عن هبالمتة( Black Dot) الةوأام الو طت ملض
atramentarium)   Colletorichum Coccodes-    41ب يةمح هأخول ألوات مصاهت هوةهت تزيأ عن% 

 -Alternaria Solaniالوأوة المهكلة المتةههت عن الفطل                                                            

 %1.5خول ألوات مصاهت هوةهت تزيأ عن ب يةمح هأ
 -.Verticillium sppالذهول المتةههت عن الفطل                                                                    

 %1.5ب يةمح هأخول ألوات مصاهت هوةهت تزيأ عن 

 -Corky Ring sport (Tobacco Ratte Virus)                        (  % 1.0)الته ع الفلليو  الحل   

 -Mop Top Virus (MTV)                                                 (% 1.0) تولأ ال مت الفيلوة 

 -Potato Leaf Roll Virus                (% 1.0)األولاق الت لح الشهكي المتةهب عن فيلوس التفاف 

 -Alfa Alfa Mosaic Virus                                         (% 1.2) موزايك ألفا ألفا فيلوس

 PVY-                                                       (% 1.2)  الهطاطس Y فيلوس
 PVX-                                             (% 1.2) الهطاطس X فيلوس

 PVA-                                                                              (% 1.2) الهطاطس A فيلوس

 -.Fusarium spp(المتةههت عن الفطل                                                              %0العفن الجاف )

 -.Phoma Sppن الفطل                                                                المتةههت ع(%1.5)الجاوجالين 

 -Pythium sppفطل                           عن المتةهب Watery wound rot (1.5%) المائ  الجلح  العفن   

 (%1.5الحزم الوعائيت ) الته ع الهو  الأاخل  أو الته ع األةوأ أو تلون 

-Internal Brown spot and Browning or Black sport & Vascular Discoloration  
 - Hollow heart(                                                                            %1.5ال لب األجوف ) 

       Black  heart                                                   (                         %1.5ال لب األةوأ ) 
 -Skin Necrosis(                                                                              %1.5الته ع الجلأى ) 

 -Mechanical Damage                 (                                             %0األ لال الميكاويكيت ) 
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 سادسا :

 -يجب أب تتجاوز اإلصاهت هاألملاض اآلتيت الوةب المهيوت قلين كل موها ف  العيوت:

 
 

 ثانياً :  شروط وقواعد إستيراد درنات البطاطس ألغراض التصنيع
 

تية عند إستيراد وفح  درنات البطاطس المستوردة ألغراض يراعى تطبيق االشتراطات األ

 التصنيع بموانئ الوصول بالجمهورية :
 

 -أطوارها: من اإلصابة بالحشرات اآلتية أو يجب أن تكون تقاوى البطاطس المستوردة خالية تماما   -6
 

 

 

أن تكون درنات البطاطس خالية ومنتجة من دول أو أماكن انتاج خالية من االمراض التالية  -1

 (  FAO - IPPCا  للمعايير الصادرة عن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) وطبق

 -Spongospora subterraneanالجلب المةحوق  المتةهب عن                                                      -0
 من مةاحت ةطح الألوت. %01وهحيث ب تغطي الهثلات أكثل من  %0هوةهت تزيأ عن ب يةمح هأخول ت اوى مصاهت 

 -Streptomyces scabiesالجلب العاأى المتةهب عن                                                                -4
 0.5م يةمح هأخول ت اوى هطاطس مصاهت هملض الجلب العاأى طه اً للم ياس الهولوأى لق

 Rhizoctoniaال شلة الةوأام وهاق  األعلاض المل يت المختلفت المتةههت عن الفطل                          -0
Solani 

  %01وهحيث ب تزيأ المةاحت المصاهت من ةطح الألوت عن  %5ب يةمح هأخول ت اوى مصاهت هوةهت تزيأ عن 
 -   Helminthosporium solani                                     فطل عن ( المتةهبSilver scurf الف يت ) ال شلة -2

 ةطح الألوت من مةاحت %41 من اكثل الته عات تغطي ب وهحيث %41 عن تزيأ هوةهت مصاهت ت اوى هأخول يةمح ب

 Leptinotars decemlineata (Say) - خنفساء كلورادو

 Phthorimaea operculella (Zeller) - فراشة درنات البطاطس
 Euzophera osseatella (Treitscke) - حفار سا  الباذنجان

 .Premnotrypes spp - السوسة االندية
 Epitrix cucumeris (Harris) - خنفساء البطاطس البرغورية

 Epitrix subcrinita (Le conte) - خنفساء البطاطس البرغورية الغربية
 Limonius canus- السلكيةمجموعة الديدان 

Limonius californicus 

Ctenicera pruinina 
 .Epicauta spp- الخنفساء القارضة

 .Phyllophaga spp- الجعال
 Hydraecia micacea (Esp)- حفار سا  البطاطس

 Ralstonia Solanacearum             العفن البنى المتسبب عن البكتيريا                   
 Clavibacter Michiganensis Sub العفن الحلقى المتسبب عن البكتيريا       

sp.sepdonicus 
 Sunchytrium                           ألسود )التثألل( المتسبب عن فطرالسرطان ا

endobioticum  
 Globodera spp النيماتودا الذهبية

 نيماتودا تقصع الجذور
Trichodorusspp- 

 and Paratichodorusspp 

 التقزم األصفر الفيروسي وأمراض الفيتوبالزما
Potato Yellow Dwarf Virus And 

Phytoplasma 
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 أن تكون درنات البطاطس خالية تماما  من االمراض االتية : -5

 

  -أال تتجاوز االصابة باألمراض اآلتية النسبة المبينة قرين كل منها فى العينة الممثلة للوط : -1

 

 بالوزن . % 105ال يزيد مقدار التربة الطبيعية العالقة بدرنات البطاطس والموجودة بكل جوال عن  -3

على ان يرفق بالشهادة الصحة يشترط ان يتم معاملة الشحنات فى بلد المنشأ بمادة مانعة لالنبات موصى بها  -1

النباتية شهادة تثبت اجراء هذه المعاملة واسمها وجرعتها وفى حال عدم ربوت اتمام هذه المعاملة بالخارج 

 يتم اتمامها فى مخازن صاحب الشأن وعلى نفقة صاحب الشأن ومسئوليته وتحت اشراف الحجر الزراعى .

مطابقة الرسالة لالشتراطات الحجرية المدرجة بالبند رانيا  فى  يرفق نسخة من شهادة صحة نباتية مثبت بها -9

 هذا الملحق وانه تم معالجتها بمانع انبات ) االسم والجرعة ( وليست ألغراض الزراعة . 

يتم االستيراد خالل فترة محدودة )اشهرأغسطس، سبتمبر، أكتوبر( وبما ال يتداخل مع فترة استيراد درنات  -8

 . البطاطس للزراعة

يتم اإلستيراد فى عبوات خاصة مميزة مكتوبا على احد جوانبها باللغة العربية " ليست ألغراض الزراعة "  -6

وعلى الجانب اآلخر اسم المورد والصنع ورقم المزارع او رقم الكودى للحقل مع وضع بطاقة تعريفية 

 .ل عبارة " ليست ألغراض الزراعة"داخل العبوة يحم

ة االجراءات الحجرية الالزمة من فح  ومعاينة مخازن ونقل وتخزين وتصنيع واعدام يتم اتخاذ كاف -61

مخلفات صلبة ومعالجة المخلفات السائلة وغيرها بمعرفة وتحت اشراف الحجر الزراعى وعلى مسئولية 

 ونفقة صاحب الشأن .

 .  االتجار فيها كتقاوى للزراعةأخذ تعهد على صاحب الشأن بعدم استخدامها او  -66

توفير السجالت الالزمة لتسجيل وتوريق جميع الخطوات واالجراءات السابقة تحت إشراف الحجر  -61

 . الزراعى 
 

 Dickkeya solani  السا  السوداء المتسبب عن البكتيريا

( المتسبب Black Dotمرض النقطة السوداء )

 عن فطر

Colletorichum Coccodes-    

 (Colletorichum atramentarium 

( Zebra Chipرقاقة الحمار الوحشي )

 المتسبب عن بكتريا
Candidatus Liberibacter solanacearum 

يروس نيكروزيس الدخان المتسبب عن ف

 فيروس
Tobacco Necrosis Virus (TNV) 

 Ditylenchus destructo نيماتودا العفن الجاف فى البطاطس
 Meloidogynespp جذور البطاطس تعقدنيماتودا 

 Spindle Tuber Viroid                                                         فيرويد الدرنة المغزلية            

 Frost injury ضرر الصقيع

 Fusarium Oxysporum %5العفن الجاف 
 Alternaria solani %5الندوة المبكرة 
 Phytophthora infestans % 103الندوة المتأخرة 
 Pectobacterium Carotovorum %6العفن الطرى 

 %5الجر  المسحوقى 

  " اصابة شديدة تغطى رلث سطح الدرنة "

Spongospora Subterranea 

 الجر  العادى 

 603المقياس الهولندى 

 Streptomyces Scabies 

  Rhizotonia solani %61القشرة السوداء 
 Mechanical Damage % 3االضرار الميكانيكية 

 Phoma sp %6الجانجارين 
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 (05ملحق رقم )

 والمعالجة ( باب اإلستيراد84 الخاص بالمادة رقم )

 منتجات القطنإستيراد  ضوابط 

 

 :هوعوادم المحلوجأوال: القطن 

الية من اآلفات الحجرية على القطن وسبق معاينتها بلجان اإلستيراد من مناطق مسجلة كمناطق خ -6

 عليا متخصصة تؤكد ذلك.

الحصول المسبق على إذن فنى لقستيراد من الحجر الزراعي قبل شحن الرسالة من موطنها األصلي  -1

 والمعتمد لدي الحجر الزراعي المصري كمنشأ الستيراد القطن منه. 

 كتب الحجر الزراعي المخت  ليحدد له الموعد المناسب لوصولأن يتقدم المستورد بطلب إلى م -5

 الرسالة وبدء تبخيرها فراغيا  منعا  لتكدس الرسائل بمحطات التبخير المتاحة. 

 أن يصاحب الشحنة شهادة صحة نباتية معتمدة من الحجر الزراعي ببلد المنشأ. -1

لطة الحجر الزراعي ببلد المنشأ مع األخذ أن يصاحب شحنة القطن الواردة شهادة تبخير معتمدة من س -3

 في اإلعتبار اآلتي:

 أال تزيد فترة صالحية شهادة التبخير عن رالرة أشهر كحد أقصى. -

في حال ورود الشحنة بعد إنتهاء فترة صالحية شهادة التبخير يتم قبولها فقط في حال تقديم ما يفيد  -

 بشحن الرسالة خالل فترة سريان شهادة التبخير.

حال انتهاء فترة سريان شهادة التبخير قبل شحن الرسالة من بلد المنشأ يلزم إعادة التبخير قبل في  -

 الشحن وإحضار شهادة تبخير معتمدة بفترة صالحية حديثة. 

تضاف فترة صالحية شهادة التبخير بإذن اإلستيراد مع أخذ تعهد على المستورد بعلمه  -

 باإلشتراطات الحجرية المطلوبة.

الحجر الزراعى وفى عدم وجود لجنه من  أتمام عمليه التبخير الفراغى فى دوله المنشأحال  فى  -1 

النباتيه فى صوره أقرار أضافى بأن الرساله تم أجراء م الن  على  ذلك بشهاده الصحه فيلز المصرى 

ر عمليه التبخير الفراغى لها طبقآ لشروط الحجر الزراعى المصرى وتحت األشراف الكامل للحج

الزراعى بدوله المنشأ ، ويلزم عند وصول الرساله الى مصر سحب عينات منها ألجراء عمليه التحليل 

 الالزمه للتأكد من تمام عمليه التبخير 

فى دوله المنشأ وفى عدم وجود  ظروف الضغط الجوى العادىوفى حال األكتفاء بعمليه التبخير تحت 

فى صوره أقرار أضافى  ذلك بشهاده الصحه النباتيه  على فيلزم النلجنه من الحجر الزراعى المصرى 

تحت ظروف الضغط الجوى العادى طبقآ لشروط الحجر  لها بأن الرساله تم أجراء عمليه التبخير

يلزم أتمام الزراعى المصرى وتحت األشراف الكامل للحجر الزراعى بدوله المنشأ وعند الوصول 

وتحت أشراف الحجر الزراعى المصرى قبل األفراج فراغى قر  محطه تبخير التبخير الفراغى فى أ

 عن الرساله .

 عند وصول الشحنة إلى ميناء الوصول يتم الفح  الحجري الالزم للتأكد من: -9

 خلو الرسالة من بذور أو كسر أو قشور بذرة القطن. -

 خلو الرسالة من اآلفات الحجرية الممنوعة. -

فى حاله التبخير الفراغى  ستندات والتحليل المعملي الالزمالتأكد من تمام تبخيرها بالخارج بالم -

 . وفى عدم وجود لجنه من الحجر الزراعى المصرى  بالخارج

يتم اإلفراج عن الرسالة المطابقة ورفض الرسالة غير المطابقة لشروط الحجر الزراعي  -

 المصري وإعادة تصديرها.

 وارد بخصوا الفح  والتبخير.يجرى على رسائل الترانزيت ما يتم على رسائل ال -8

في حال اإلستيراد في حاويات،  يتم فح  الرسالة حجريا  في ساحات الحاويات في أول ميناء   -6

وصول )بعد التأكد من إجراء عملية التبخير الوقائي عليها ببلد المنشأ(، ويجوز إعادة غلقها بعد فحصها 

ير فراغي ويتم نقلها داخل الجمهورية بالطر  حجريا  ونقلها للتبخير الفراغي في أقر  محطة تبخ

 والوسائل األكثر أمانا  وتحت اشراف الحجر الزراعى.
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في حال االستيراد في حاويات وسبق فحصها بلجان فح  خارجية من مهندسي الحجر الزراعي  -61

 . متاحه محطة تبخير فراغي وتم مطابقتها عند الوصول ، يتم تبخيرها فراغيا  في أي 

  -في حال اإلستيراد في عنابر الباخرة: -66

 ر  ميناء به محطة تبخير فراغي.قيلزم وصول الرسالة بالبحر أل -

 يتم فح  الرسالة حجريا  على ظهر الباخرة . -

ر فى حال التبخي يتم سحب عينات للتحليل المعملي العشوائي للتأكد من التبخير بالخارج -

 .جر الزراعى المصرى الفراغى بالخارج وفى عدم وجود لجنه من الح

يتم تبخيرها فراغيا  بميناء الوصول طبقا  للموعد المحدد لها مسبقا  أو حسب ما تقره سلطة  -

 الحجر الزراعى بميناء الوصول. 

ميناء الوصول فى  بلد المنشأ فى وسائل نقل محكمة الغلق ال تفتح إاليجب أن يتم نقل الرسالة من  -61

 الزراعى التأكد من ذلك . وعلى مفتشى الحجربالجمهورية 

 يتم النقل والتصنيع وإعدام المخلفات تحت إشراف الحجر الزراعي.  -65

 تكون األولوية في التصنيع لألقطان المستوردة .  - 61

 يتم رفض الشحنة في حالة مخالفة المستورد لتعليمات الحجر الزراعي الواردة بإذن اإلستيراد.  - 63

 جارية:ثانياً: عينات القطن الت

 أن تكون محلوجة جيدا  وأن تكون خالية تماما  من بذرة القطن وأجزائها. -6

أال يزيد الوزن القائم لكل عينة عن رالرة كيلوجرامات ويجوز في حالة زيادة الوزن عن ذلك، فصل  -1

 رالرة كيلوجرامات لتسليمها إلى المستورد إذا وافق على ذلك وإعدام الباقي.

 ي غالف متين وغير ممز .فومة حزما  جيدا  أن تكون محز   -5

 أن تكون معنونة باسم المرسل إليه وميناء الوصول المطلو  . -1

 إذا وجد القطن الذي بداخل العينة مجزأ إلى عدة أجزاء فيعتبر كل جزء منها عينة مستقلة . -3

ال يتسلمها خالل سبعة أيام من تعالج العينات على نفقة صاحبها قبل تسليمها إليه وتعدم العينات التي   -1

 تاريخ إخطاره بورودها .

 ثالثاً: بذرة القطن المستوردة لغرض العصير: 

أن يقدم طلبا  إلى الحجر الزراعي قبل اإلستيراد  لغرض العصير على من يرغب في استيراد بذرة القطن

وقاية النباتات  -ة المختصة )القطن بمدة ال تقل عن رالرة أسابيع للترخي  له بذلك بعد موافقة المعاهد العلمي

 -أمراض النباتات( من خالل لجنة أعمال الحجر الزراعى وبالشروط التالية : –

يجب أن تستورد البذرة عن طريق أحد المواني البحرية للبالد بشرط توفر معصرة داخل الدائرة  -6

لجة حراريا  على درجة حرارة ال الجمركية لميناء الوصول إلجراء عملية العصير، وأن تكون البذرة معا

درجة مئوية مع التأكد من عدم إنبات البذرة باإلختبارات المعملية ، وال يجوز نقل الشحنة إلى  81تقل عن 

 قبل العصير ألي سبب من األسبا . خارج الدائرة الجمركية

عة عيا  وغير مشيجب أن تكون بذرة القطن خالية من اآلفات الحشرية والمرضية وغير مهندسة ورار -1

وغير معالجة بالكيماويات والمبيدات الحشرية ويتم التأكد من ذلك من خالل الجهات المختصة عن طريق 

 الحجر الزراعى .

 ال يجوز نقل البذرة المطحونة أو المجروشة المستوردة لغرض العصير إلى داخل البالد . -5

معصرة األولوية في العصير للبذرة يتعهد كل من صاحب الشأن وصاحب المعصرة أن تعطي ال -1

المستوردة، فإذا خالفا ذلك أُنذرا، إذا عادا للمخالفة مرة أخري، ال يرخ  لألول بعد ذلك باستيراد بذرة 

 قطن للعصير وال يصرح لصاحب المعصرة بعصر بذرة قطن مستوردة مستقبال .

ابع له المعصرة عن كميات البذرة على المعاصر أن ترسل بيان إلى الحجر الزراعي في الميناء الت -3

 المستوردة التي يتم عصرها والرصيد الباقي من هذه البذرة خالل مدة أقصاها اسبوع.

إعدام العبوات التي ترد بها البذرة داخل الدائرة الجمركية التي بها المعصرة وال يجب خروجها بأي  -1

 لك ال تعتد بعملية التطهير لهذه العبوات.حال من األحوال إلى أي منطقة خارج الدائرة الجمركية، كذ

في جميع األحوال يتم النقل و العصر وحر  المخلفات تحت إشراف الحجر الزراعي وطبقا  لبرنامج  -9

 عمل محدد من المعصرة يخطر به الحجر الزراعي مسبقا  .
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ر الشحنة وال يتم يتم التأكيد على أنه في حالة حدوث أي مخالفة تستوجب رفض الشحنة ، يعاد تصدي -8

 إعدامها في أراضي الجمهورية.

 رابعاً: بذرة القطن لألغراض العلمية:

 ال يتم استيراد العينات اال لمعهد بحوث القطن بعد التأكد من مطابقتها للشروط الحجرية المطلوبة   -6

 أن يتم تبخيرها بمادة تبخير معتمدة ، تحت إشراف الحجر الزراعى . -1

 اعتها في منطقة منعزلة بحيث تظل تحت إشراف معاهد بحوث القطن ووقاية النباتاتأن يتم زر   -5

 وأمراض  النباتات والحجر الزراعي حتى نهاية الجني للتأكد من سالمتها.

 خامساً: كسب بذرة القطن:

ية الحجر الزراعي والمركز اإلقليمى لألغذ مفتشى لجنة مشتركه منإيفاد كسب بذرة القطن ب يتم استيراد

 فى بلد المنشأ.لفحصها واألعالف 

 اإلجراءات اآلتية: اتتخذ عليهبعد ورود الرسالة الى أراضى الجمهورية و 

جم /  51التبخير بمادة تبخير معتمدة ، تحت إشراف الحجر الزراعى ) مثل بروميد الميثيل بجرعه  -6

 ساعه ( . 11/  5م

ية لمدة نصع ساعة أو التبخير بغاز بروميد مئو 611عالج العبوات بالماء الساخن على درجة  -1

 . ساعه  أو أى معالجه أخرى معتمده لهذا الغرض 11/  5جم / م 51بجرعه  الميثيل

 لشأن و تحت إشراف الحجر الزراعي النقل والتصنيع على نفقة و مسئولية صاحب ا -5

 سادساً: شروط استيراد زغب القطن للمصانع الحربية:

 راد مسبق من الحجر الزراعي.استصدار إذن استي -6

 أن يكون اإلستيراد من مناشئ القطن المعتمدة باإلضافة الى منشأى الهند وباكستان وفقط  -1

أن تكون الرسالة المستوردة مصحوبة بشهادة من الجهة المختصة التابعة للدولة المصدرة تثبت أن  -5

درجة مئوية ولمدة ال  13رة ال تقل عن الزغب مستخرج من بذرة قطن تم تعقيمها بالتعرض لدرجة حرا

 تقل عن خمس دقائق.

أن يكون الزغب خاليا  من بذرة القطن وأجزائها ومن اآلفات الضارة أن يكون معبأ في باالت مكبوسة  -1

 كبسا  عاليا  ومن خيش جيد وسليم ومحكم.

انع الحربية بوسائل نقل يفح  الزغب للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة رم ينقل فورا  إلى المص -3

آمنة تغلق وتختم بالرصاا بمعرفة العاملين المختصين بالحجر الزراعي، وال يجوز فتحها عند وصولها 

 إلى المصنع إال بحضور مندو  الحجر الزراعي.

 تعالج وسائل النقل بعد تفريغها بالطريقة التي يقرها الحجر الزراعى. -1

مباشرة في مخزن سبق معاينته بمعرفة مختصي الحجر الزراعي  يتم تخزين الرسالة عقب تفريغها -9

 وتم التأكد من مطابقته للشروط الحجرية المطلوبة.

يجب على المصنع أن يتمم العمليات التي تخرج الزغب عن طبيعته النباتية )الهضم( خالل مدة ال  -8

وذلك بحضور مندو  الحجر  تتجاوز سبعة أيام من تاريخ وصوله إلى المصنع، مع حر  جميع المخلفات

 المهلة السابقة سبعة أيام أخرى .الزراعي، ويجوز لمدير عام الحجر الزراعي أن يمد 

 سابعاً: القطن الطبي:

يشترط إلدخال القطن الطبي أن يكون قطن شعر مبيض ذا مقاومة عند القطع مع تماسك في السمك 

وقابال  لقمتصاا بحيث إذا وضع جرام منه على والتسريح وأن يكون خالي من العيو  والمواد الغريبة 

عينة إرسال رانية وذلك من خالل  63إلى 61درجة مئوية يتشبع بالماء من  13سطح ماء درجة حرارته 

 .  للتأكد من ذلكالى معهد بحوث القطن 
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 (  06ملحق رقم )  

 والمعالجة (  باب االستيراد 85 الخاص بالمادة رقم )

 المواد الزراعية ونباتات وأجزائها أو أصناف معينه منها ال إدخال بعض حظربشأن 

 مع إستثناء بعضها أو جزء منها بشروطالمبينة بعد ألراضي الجمهورية 

 

 المحظور أستيرادها  الزراعيةأوآل : بعض المنتجات 

 

كانت جافة أو مصنعة أو أي أجزاء خضرية جافة أو مصنعة من  البلح سواءرمار نخيل  .6

 ونخيل الحجازي والبرسيم الحناء وكذلكخيل مثل الجريد والسعع وخالفه مخلفات الن

   Fusarium oxysporum var. albedinusللفطر  عوائل تعتبر التي الزينة

  الواردة من البالد المنتشر بها هذا المرض. مرض البيوضالمسبب ل

ت أي مسمى التربة الطبيعيه الصالحة للزراعة وكذلك المحتوية على مواد عضوية تح .1

 من المسميات.

 اآلفات الزراعية الحية في جميع أطوارها. .5

 مستنبتات البكتريا والفطريات الضارة بالنباتات. .1

 فضالت النباتات والمنتجات الزراعية المتخلفة عن استهالك البواخر والطائرات. .3

 إذا اختلطت بها تربة زراعية أو نباتات أو لغير أغراض الزراعة الرسائل الواردة  .1

داخل الدائرة الجمركية منتجات زراعية أو مواد أخرى ممنوعة وذلك إذا تعذر فصلها 

 دون احتمال تسر  أي آفة منها.

 يحظر إستيراد منتجات نحل العسل إال بالشروط التالية :  .9

أن يكون اإلستيراد من مناطق خالية من مرض تعفن الحضنة األمريكى المتسبب عن 

ومرض تعفن الحضنة ، (= Bacillus larvae Paenibacillus larvae)البكتريا 

 Melissococcus plutonius= Paenibacillus)األوروبى المتسبب عن البكتريا 

alvei = Bacillus alvei)   وأن يكون المنتج خالى من المسببات المرضية واآلفات

 لكال المرضين و أن يصاحب الرسالة شهادة معتمدة من بلد المنشأ تفيد ذلك.

   انيآ : بعض األجزاء النباتيه القابله للزراعه واألكثار والمحظور أستيرادهاث

 

   Gosspium . spp  أجزائه بجميع القطن نبات -6

 تعتبر التي اء والبرسيم الحجازى ونخيل الزينةالحنونباتات نخيل البلح أو فسائله   -1

 يوضمرض البالمسبب ل Fusarium oxysporum var. albedinusللفطر  عوائل

 .الواردة من البالد المنتشر بها هذا المرض

 Palmasips ةالنخيل الفنجاني التى ينتشر بها حشرةالمناشئ فسائل النخيل الوارده من   -5

phoenicis ( Asterlecaniidae )   

نتجات زراعية أو مأو نباتات أو  ت بها تربه زراعيةختلطإذا ا الرسائل الواردة للزراعة -1

  . مواد أخرى ممنوعة

  يستثنى مما سبق ما توصي لجنة أعمال الحجر الزراعي بإدخاله البالد بناءا على

 دراسة خطر اآلفة .
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 (  07ملحق رقم ) 

 والمعالجة ( باب االستيراد 87 الخاص بالمادة رقم )

 شروط السماح بالمرور العابر )ترانزيت( لرسائل النباتات والمنتجات النباتية بأراضي الجمهورية: 
 

ل معاملة الوارد جميع رسائل النباتات والمنتجات الزراعيه العابرة بالمواني والمطارات ونقاط تعام .6

الدخول بالجمهورية والتى يراد تخزينها فى المناطق الحرة او في الثالجات داخل الدائرة 

ة الجمركية أو إرسالها إلى منفذ أخر وتم فتحها أو تم اإلشتباه فى إمكانية تسر  أى آفات حجري

 منها مع اٍعفائها مما يلي:

  .إذن اإلستيراد 

 .شهادات الصحة النباتية 

 ويستثنى من هذا اإلعفاء الرسائل العابرة الواردة إلى المناطق الحرة بغرض التصنيع .

السيل الجمركى بفى حال الرسائل العابرة بالموانئ المصرية والمنقولة بالحاويات المحكمة الغلق  .1

التى يراد تخزينها فى مناطق الترانزيت المصرية داخل الدائرة الجمركية الخاا ببلد المنشأ  و

لحين إعادة شحنها والتى يشترط فيها عدم فض أختامها إال فى موانئ الوصول النهائية فإنه يجوز 

عدم فحصها ما لم يفض أختامها في اٍحدى الموانئ المصرية على أن يقدم صاحب الشأن بيان من 

 .الجمارك يفيد بذلك

( فى  66ملحق رقم )  الرسائل التي تقرر رفضها يعاد تصديرها خالل المدة المنصوا عليها فى  .5

، ويجب على صاحب الشأن أن  شأن الرسائل الزراعيه التى يرفض دخولها أراضى الجمهوريه 

يقدم لمنفذ الحجر الزراعى المخت  بيانا  معتمدا  من الجمارك عن كل ما يعاد تصديره من 

 وما تبقى منها . الرسائل

ال يجوز الترخي  في نقل الرسائل العابرة من القطن األجنبي وبذرته من باخرة إلى أخري  .1

بمواني الجمهورية إال إذا كان القطن محلوج ومعبأ في باالت محكمة وكانت بذرة القطن محفوظة 

ت  طلب في أكياس جديدة مزدوجة ومقفلة جيدا . على أن يقدم لمنفذ الحجر الزراعي المخ

ترخي  بنقل القطن األجنبي وبذرته متضمنا  عدد باالت القطن ووزنها وعدد أكياس بذرة القطن 

ووزنها وإسم الباخرة والتاريخ المتوقع وصولها فيه. ويجب على صاحب الشأن إبالغ الحجر 

الزراعي فور وصول الباخرة مع تحديد ميعاد النقل لكى يتسنى للحجر الزراعى اإلشراف على 

 ملية النقل .ع

يحظر إنزال القطن وبذرته إلى البر ويجوز نقلها من باخرة إلى أخرى إما مباشرة أو بواسطة  .3

الصنادل وفي الحالة األخيرة يجب تغطيتها تغطية تامة بطريقة يقرها مندو  الحجر الزراعي ، 

قب كما يجب تنظيع الصنادل وإعدام جميع المخلفات حرقا  تحت إشراف الحجر الزراعى ع

 إجراء عملية النقل وذلك على نفقة ومسئولية صاحب الرسالة .

ال يجوز إبقاء الرسائل العابرة من القطن وبذرته في الميناء لمدة تزيد على خمسة عشر يوما  و إال  .1

 وجب إعدامها على نفقة ومسئولية صاحبها دون الحق له فى المطالبة بأى تعويض .

لعابرة من القطن وبذرته من طائرة إلى أخرى داخل مطارات ال يجوز الترخي  في نقل الرسائل ا .9

الجمهورية إال إذا كان القطن أو بذرته معبـأ في عبوات معدنية سليمة وملحومة من جميع جهاتها 

وال يجوز إبقاء تلك الرسائل في المطار مدة تجاوز خمسة عشر يوما  إال وجب إعدامها على نفقة 

 فى المطالبة  بأى تعويض .الحق له  ومسئولية صاحبها دون

على مصلحة الجمارك إخطار الحجر الزراعي عن موعد وصول وتفريت تلك الرسائل من   .8

 بالموانى و الطائرات وبيان جميع مواصفاتها وكذلك تاريخ إعادة تصديرها.

ذا إال يجوز السماح بتحويل الرسائل الزراعيه الوارده برسم الترانزيت الى رسم الوارد إال  .6

ستيراد وشهاده الصحه النباتيه ذن اإلإفت شروط الرسائل الزراعيه الوارده وخاصه المتعلقه بستوا

تحصيل فر  النفقات المقرر فى الوارد وعلى حسب نوع الرسالة والموجهه الى الدوله المصريه 

  .وإال ترفض نهائيآ  المحولة برسم الوارد
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 ( 02ملحق رقم ) 

 والمعالجة يراد( باب اإلست 30 الخاص بالمادة )

 الواردة إجراءات معالجة الرسائل الزراعية 
 

تكون معالجة الرسائل الواردة بالطر  التى تقرها الجهة المختصة ) الحجر الزراعى ( وعلى نفقة صاحبها  -6

  -:د من طر  أخرى معتمدة طبقآ لألتىوتحت مسؤليته سواء المذكورة فى هذا القرار أو ما يستج

 : المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتيةمقرره فى  طرق معتمدة دوليآ  . 

 : المعاهد  يوصى بها من أحد الجهات البحثيه أن تكون إحدى الطر  المحليه والتى طرق معتمدة محليا (

أكاديميه البحث العلمى وغيرها من  –الجامعات المصريه  –البحثية المتخصصة بمركز البحوث الزراعية 

لى أن تعتمد طريقه المعالجه من أكاديميه البحث العلمى أو الهيئة المصرية العامة الجهات البحثية ( ع

للمواصفات والجوده ويتولى الحجر الزراعى تنفيذها بعد إقرارها بلجنة أعمال الحجر الزراعى وتحت 

 مراقبته وإشرافه 

 . وفى جميع الطرق السابقة يجب مراعاة الشروط الالزمة فى المعالجة المناسبة 

 18جميع الرسائل الواردة التى يتقرر معالجتها يجب أن تقدم للعالج بمعرفة صاحب الشأن أو مندوبه خالل  -1

 . خطاره فى أوقات العمل الرسميه بتحويلها للعالجإساعه من 

يجوز لمفتش الحجر الزراعى المخت  أن يطلب تقديم الرسالة للعالج قبل إنتهاء المدة المذكورة وذلك إذا  -5

دم المبادرة بتقديمها للعالج خطر يهدد الثروة الزراعية للبالد وفى حال عدم إمتثال صاحب الشأن كان فى ع

 أو مندوبه لذلك يتم تحرير محضر مخالفة ويرفع األمر إلى الجهة المختصة.

بعد إتمام المعالجة للرسالة الزراعية موضع العالج فيتم التأشير بذلك من قبل مفتش الحجر الزراعى  -1

 ورئيسه المباشر وذلك فى الخانة المخصصة بأصل نموذج الفح  المعد لذلك. المخت 

إذا كانت الرسالة واردة إلى منفذ جمركي ليس فيه معدات تصلح أو تكفى للعالج فيجب نقلها الى أقر  منفذ  -3

ته وتحت جمركى تتوافر فيه المعدات الالزمة إلتمام المعالجات المطلوبة بمعرفة صاحبها أو مندوبه  على نفق

مسؤليته وذلك عن طريق البحر او بأى طريق أخر تقره الجهة المختصة وباإلجراءات والشروط التى 

 تضعها.

ساعة من إنتهاء  (84)يجب إستالم ونقل الرسائل التى يتم معالجتها من محطات الحجر الزراعى خالل  -1

بل األرضيات الالزمه طبقا  لما هو معالجتها وال يتم السماح بنقل الرسالة أو أجزائها إال بعد سداد مقا

 منصوا عليه فى ملحق النفقات والمبين لذلك.

يجوز إتمام إجراءات عمليات المعالجة خارج المنفذ الجمركى إذا تعذر إتمام المعالجة داخله فى أماكن مجهزة  -9

من ينو  عنه ومعدة لذلك وتحت المراقبة والتحفظ الحجرى الكامل، وذلك بناءا  على طلب صاحب الشأن أو 

جدول المعالجات وبعد إجراء المعاينة الالزمة والتأكد من صالحية بوطبقا  لطر  المعالجة المنصوا عليها 

الموقع والمعدات وكفائتها وطبقا  للشروط واإلجراءات الوقائية التى يقرها الحجر الزراعى  فى نقل الرسالة 

 وفى جميع مراحل المعالجة.

ات جات النباتيه الوارده والمفرج عنها مؤقتا تحت التحفظ بغرض إتمام بعض العمليفى حاالت نقل بعض المنت -8

تسر   منعبفيتم نقل الرسالة أو أجزائها بإستخدام وسائل نقل مناسبة كفيلة  ةالحجريه خارج الدائره الجمركي

يثها للبيئه وتحديد أوزانها بدقه لضمان عدم تلوث الشحنه من الخارج أو تلو ةاآلفات مع ترصي  الشحن

 الخارجيه . 

ظاهريا فقط ) دون سحب عينات ( ها فحصعاده إفى حال الرسائل الموجوده تحت التحفظ الزراعى يلزم  -6

 قرار الحجر الزراعى بإحالة الرسالةيوم من  11بعد مرور للتأكد من خلوها من الحشرات الحية وذلك 

يوم مادامت الرساله  11جراء كل ى ان يكرر ذلك اإللعالج سواء لكامل الرساله أو الجزء المتواجد منها وعلل

 قيد التحفظ الزراعى . 

 يتم التخل  من المخلفات الناتجة عن عمليات المعالجة بإحدى طر  اإلعدام اآلمنة للثروة الزراعية للبالد . -61

إال بعد سداد  فى جميع األحوال ال يتم السماح مطلقا  باإلفراج النهائى عن الرسائل الزراعية موضع المعالجة -66

النفقات المقرره وإتمام المعالجة واإلجراءات الحجرية لكامل مشمول الشهادة الجمركية الخاصة بالرسائل 

 المعالجة.
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 (  09ملحق رقم ) 

 والمعالجة ( باب االستيراد 38 الخاص بالمادة رقم )

 اضي الجمهوريةالتي يرفض دخولها أو عبورها أرالزراعية الرسائل  على  األجراءات المتبعة

 

يجب إعادة تصدير الرسائل التي يرفض دخولها أو عبورها أراضي الجمهورية وذلك بمعرفة  -6

صاحب الشأن خالل رالرة أسابيع من تاريخ إخطاره بقرار الرفض على أن يخطر صاحب 

الشأن خالل يومين على األكثر من تاريخ تحرير إخطار الرفض ، فإذا انقضت هذه المدة دون 

تصدير هذه الرسائل ، وجب على المختصين بالحجر الزراعي إعدامها على نفقة و إعادة 

مسئولية صاحبها ، ويجوز إعدام الرسالة قبل إنقضاء هذه المهلة إذا كان في بقائها خطر يهدد 

المزروعات بشرط موافقة لجنة أعمال الحجر الزراعي وعلى نفقة و مسئولية صاحبها دون 

 أداء أي تعويض عنها.

لمدير الحجر الزراعي أو من ينو  عنه أن يمد مهلة الثالرة أسابيع المشار إليها ، مدة أخري و

 ال تتجاوز أسبوعا  إذا لم يترتب على هذا المد خطرا  يهدد مزروعات البالد.

أو عدم التمكن من بإعادة تصدير الرسالة أو إعدامها فى حال عدم إستجابة صاحب الشأن  -1

مارك على النموذج الخاا بذلك إلتخاذ الالزم تجاه الرسائل المرفوضة إخطاره يتم إخطار الج

ويتم وقف التعامل مع صاحب الشأن أو مندوبه ) الشركة المستوردة ( لحين إتخاذ اإلجراء 

 النهائى على الرسالة محل المخالفة .
لة مصابة يتم إلزام صاحب الشأن بإعادة تصديرالرسالة خالل المدة القانونية إذا كانت الرسا -5

بحشرات حيه حجريه  ويمثل بقاءها في الميناء أو خروجها لقعدام بأحد المدافن الصحية 

 خارج الدائرة الجمركية خطر يهدد المزروعات.

يتم وقف التعامل مع صاحب الشأن أو مندوبه وفي حالة عدم امتثاله إلعادة تصدير الرسالة 

 محل المخالفة . )الشركة المستوردة( لحين إعادة تصدير الرسالة

على العاملين المختصين بالحجر الزراعي اتخاذ كافة اإلحتياطات الكفيلة بمنع تسر  اآلفات  -1

 من الرسائل المرفوضة وعلى نفقة ومسئولية أصحا  الشأن .
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 ( 81ملحق رقم ) 

 ( الباب الثالث التصدير 34الخاص بالمادة ) 

  رةاألجراءات المتبعة على الرسائل الزراعية الصاد

 

على من يرغب فى تصدير نباتات أو منتجات زراعية غير محظور تصديرها  أن يتوجه إلى  -6

أقر  مكتب للحجر الزراعى ويقدم طلبا  على النموذج الخاا بذلك موضحا  به الصنع المراد 

يجوز تقديم طلب واحد للرسالة و ، تصديره وجهة تصديره وكافة البيانات المدرجة بهذا النموذج

ويتم  ية على أكثر من صنع إذا كانت جميعها مصدرة إلى مستورد واحد فى جهة واحدةالمحتو

تقدير النفقات المستحقة والقيد فى السجل الخاا بذلك ويجب أن تكون البيانات المدونة بالطلب 

 المعدة للتصدير . مطابقة للرسالة

اء المستندات المطلوبة تقدم الطلبات سالفة الذكر بمعرفة المصدر أو من ينو  عنه مع استيف -1

 -وهى:

  صورة إربات الشخصية لصاحب الشأن أو من ينو  عنه بموجب توكيل أو تفويض بنكى

 سارى .

 ة . صدرين للشركة المصدرصورة سجل الم 

 .قسيمة دفع النفقات المقررة من الحجر الزراعى على الشحنة 

 ضعة للوائح أى مستندات أخرى يستلزم وجودها قبل الفح  على حسب كل مادة خا

 الحجر الزراعى . 

يجب أن تكون الرسائل عند تقديمها للفح  معدة إعدادا  نهائيا  للتصدير ويكون فتح الطرود  -5

للفح  تحت مسئولية المصدر وعلى نفقته وال يجوز للمصدر فتح الطرود التى يرخ  

الزراعى وتحت  ذن من الحجرإبتصديرها أو إجراء أى تغير فيها أو فى عالماتها المميزة إال ب

إشرافه كما ال يجوز أن يستعمل فى إعداد الطرود المشار إليها أيه مادة نباتية ال يقرها الحجر 

 الزراعى.

الحجر  مفتشىبعد إستيفاء كافة المستندات )وتحصيل النفقات المقررة( يتم تكليع لجنة من  -1

راطات الدولة المستوردة الزراعى لفح  الشحنة ويتم فح  الرسالة المعدة للتصدير وفقا  الشت

موضحا  به إشتراطات المستوردة طلب إذن إستيراد من الدولة فى حال معرفتها مسبقا أو 

دير صإستيراد هذا الصنع ليتم تطبيقها أو يتم إتخاذ إقرار على صاحب الشأن بتحمله مسئولية ت

المنافذ فى بعض  أوأو محطات التعبئة والتجهيزالرسالة ويكون الفح  إما فى مناطق اإلنتاج 

القصوى والتى يصدر بها منشور من رئيس الحجر الزراعى الجويه فقط وفى حاالت الضروره 

 المصرى . 

 .  المستورده الدول ألشتراطات طبقآ المصدره الرسائل على المعالجات أجراء يتم -3

ح  على تقوم لجنة الحجر الزراعى المكلفة بإتمام عملية الفح  وتدوين النتيجة على طلب الف -1

 -أنه :

  فى حال أن الرسالة مطابقة حجريا  وال تخضع ألى نوع من أنواع التحاليل المعملية يصرح

 لها بالتصدير.

  ألى نوع من أنواع التحاليل المعملية يتم سحب  تخضعحجريا  و ةمطابقأن الرسالة فى حال

ردة العينات طبقا  للقرارت الوزارية المنظمة لذلك وإشتراطات الدول المستو

والبروتوكوالت الموقعة بين مصر والدول المختلفة بالنسبة لألصناف وأنواع التحاليل 

المطلوبة وال يتم التصريح بالتصدير إال بعد ورود نتيجة التحاليل مطابقة الشتراطات الدول 

 المستوردة.
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  ت إلشتراطا نتيجة التحاليل المعملية ةعدم مطابقمع حجريا   قةمطابأن الرسالة فى حال

 يتم رفض الرسالة وعدم التصريح بتصديرها. الدولة المستوردة

  وعدم  ضهاشتراطات الدوله المستورده يتم رفمطابقه حجريآ إل غيرالرساله  أن فى حال

 التصريح بتصديرها.

اليوم  من سبعة أيام تبدأخالل  إلشتراطات الدولة المستوردةيجب أن تصدر الرسالة المطابقه  -9

وذلك  نها كأن لم تكنأح  وإال اعتبرت جميع اإلجراءات التى اتخذت فى شتاريخ الفل التالى

لرسائل الخضر والفاكهة الطازجة ، أما للرسائل األخرى فيجوز للمدير العام مد مهلة أخرى 

بحد أقصى سبعة أيام ، ويستثنى من ذلك بعض األصناف والمنتجات النباتية الصادر بشأنها 

 .قرارات وزارية المشتركة 

ذا رغب المصدر فى تغيير وجهة تصدير الرسالة وجب عليه إخطار مكتب الحجر الزراعى إ -8

المخت  بذلك قبل شحنها بمدة كافية ليتسنى إستيفاء االشتراطات التى تتطلبها الدولة المستوردة 

ر إليها ي، وفى حال مطابقة الرسالة للشروط التصديرية للوجهة الجديدة فال مانع من التغي

 ى باقى اإلجراءات .والسير ف

فى حالة إستيفاء كافة شروط التصدير سالفة الذكر من مستندات ونفقات وفح  ونتائج عينات  -6

 نباتية للرسالة المصرح بتصديرها.الصحة اليتم إستخراج شهادة  "لزمت"إن 
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 (  80ملحق رقم ) 

 ( باب التصدير 35 المادة رقم )

 إصدار شهادات الصحة النباتية ضوابط

 

ر الزراعى المصرى )المنظمة الوطنية لوقاية النباتات( هو الجهة المختصة والوحيدة الحج

المعنية بإصدار وتطوير وتعديل شهادات الصحة النباتية وملحقاتها أو إصدار بديل لها أو 

منها ، وال يحق للجهة المختصة إصدار شهادة الصحة النباتية للشحنات  صورة طبق األصل

 روط الحجرية الالزمة .التى ال تستوفى الش

 شهادات الصحة النباتية :ـ: أوالً 

تعد شهادات الصحة النباتية ضمانا  وإعترافا  مستنديا  بمطابقة الرسالة النباتية  المصدرة 

 إلشتراطات الدولة المستوردة.

 -إلتزامات المصدر عند استخراج شهادة الصحة النباتية :: ثانياً 

ة منها أو صورة كربونية من األصل معتمدة ومختومة من تقديم بوليصة شحن أو نسخ -6

التوكيل المالحى )بخاتم حي( أو تقديم صورة كربونية من البوصلة الجمركية معتمدة 

 ومختومة من الجمارك بخاتم حي لشعار الجمهورية.

على صاحب الشأن أن يتقدم بنفسه أو من ينو  عنه بتوكيل رسمي من الشهر العقارى أو   -1

ض بنكى سارى إلتمام إجراءات إستصدار شهادات الصحة النباتية  ، على أن يتحمل تفوي

 صاحب الشأن أي مسئولية قانونية أو جنائية تنتج عن تزويرها.

الدوله المستورده فى حال طلبه شهادة صحة نباتية  إفادة رسمية منيلتزم المصدر بتقديم  -5

 ة نباتية .لمنتجات ال يصدر لها الحجر الزراعى شهادة صح

 -شروط تعديل أو تغيير أوإصدار بديل لشهادات الصحة النباتية :: ثالثاً 

صدر لها شهادة صحة نباتية أصلية قد شحنة  ألى ار بديل لشهادات الصحة النباتيةيمكن إصد

بالفعل وذلك فى الحاالت األتية )التلع أو تغيير العنوان أو بلد الوجهة أو نقاط الدخول أو تغير 

المستورد أو نق  أو خطأ فى المعلومات( مع تسليم الشهادة األصلية وصورها المعتمدة إسم 

لمفتش الحجر الزراعى إللغائها وختمها بخاتم كلمة )ملغاه( أو كتابة كلمة ملغاه بخط عريض 

بطول الشهادة وحفظها فى القسم المخت  فى ملع الشهادات الملغاة مع تسجيل ذلك فى 

  ك.السجالت المعدة لذل

 -ويتم إصدار شهادة صحة نباتية بديلة عند توافر الشروط التالية:

 .ات تصحيح البيانبتقديم ما يفيد رسميا   -أ

يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى منفذ الحجر الزراعى المسئول عن إستخراج الشهادة   - 

 . المراد استبدالها أو إصدار بدل فاقد لها يوضح فيه األسبا  التى دعت لذلك

يكون التعديل المطلو  يمس هوية الرسالة المصدرة من حيث معالم الرسالة أال  -ج

 أى تغيير آخر فى طبيعة الرسالة( . -محتواها  -نوع العبوات وعددها  -)حجمها 

من الحجر أصل شهاده الصحه النباتيه المطلو  أستبدالها  أن يقدم صاحب الشأن -هـ

اإلضافة و  -الكشط  -تعديل ال -لتغيير ) ا مثل  الزراعى دون أى تالعب فى بياناتها

 . تكون مستوفاه ألختام الحجر الزراعى وباقى البيانات على أن( غيرها

أال تكون الشهادة قد وسمت فى الدولة المستوردة بخاتم يشير إلى منع دخول الشحنة أو  -و

 Refuse entry, Rejected consignment or Intercepted) رفضها أو توقيفها  

consignment) أو أن الشحنة قد أتخذ بشأنها أى إجراءات أخرى . 
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  فى حال تقديم طلب إلستبدال شهادة الصحة النباتية  فإنه يتعين اإلشارة إلى إستبدال

 .الشهادة األولى بالشهادة الثانية 

  إذا لم يتمكن صاحب الشأن من إعادة شهادة الصحة النباتية األصلية كما فى حال فقدانها أو

 اجدها فى بلد أخر يرفع األمر إلتخاذ ما يلزم للجهة المختصة .تو

 . يفتح سجل للشهادات الملغاة يدون به أرقامها وأرقام الشهادات البديلة وبيانات كل منها 
 

 -إصدار صور طبق األصل من شهادة الصحة النباتية األصلية :: رابعاً 

األصلية مصد  عليها ومختومة من  الصورة طبق األصل هى صورة من شهادة الصحة النباتية

قبل الجهة المختصة، ويجوز إصدارها بناءا  على طلب من صاحب الشأن على أنها ال تحل 

 محل الشهادة األصلية .
 

ر يمن المعاي 61،  9ر رقم ييجب أن يتم األلتزام بجميع الضوابط الوارده بالمعاي -:خامساً 

 . من الجهه المختصه بتلك الضوابط  تعليمات ليه للصحه النباتيه وأن تصدرالدو

شهادة الصحة النباتية الخاصة بإعادة التصدير للشحنات العابرة ) الترانزيت ( أو سادسآ : 

 -الواردة من الخارج :

للشحنات النباتية الواردة أو يجوز إصدار شهادات الصحه النباتيه بغرض أعاده التصدير  

جهة أخرى وتكون فى صورتها الطبيعية أو تم عليها الترانزيت والتى يراد إعادة تصديرها ل

بعض العمليات التصنيعية التى ال تخرجها عن صورتها النباتية ، على أن يتم ذكر رقم 

 الشهادة األصلية الواردة مع الشحنة من بلد المنشأ بها مع إرفا  صورة للشهادة األصلية معها

  .اعى الذى تم التصدير منه زرمن منفذ الحجر ال، على أن يتم أصدار الشهاده 

 

 وطلب صادره رساله ألى المصريه لموانئا الى مرتجع وصول عند الحاالت كل فى  -: سابعآ 

  -:  األتى أتباع فيتم أخرى مره لتصديرها جديده نباتيه صحه شهاده لها

 .  الوارده الرسائل معامله معاملتها بعد نهائيآ بشأنها مايتخذ تحديد -6

 على تطبق التى الحجريه األجراءات جميع عليها ويطبق جديده صادر سالهكر تعامل -1

   . الصادره الرسائل
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 ( 88ملحق ) 

 ( باب التصدير 36الخاص بالمادة ) 

   للتصدير إعتماد فحص وتسجيل المواقع الخاضعة لإلجراءات الحجرية شروط 

 

 : المنتجات التى تطبق عليها اإلشتراطات الواردة بهذا الملحق

وأى أصناف أو محطات محطات فرز وإعداد وتعبئة البطاطس والموالح والفول السودانى  -6

 .تستجد طبقآ الى قرارات أخرى 

أى قرارات وزاريه ذات صله سواء مشتركه أو خاصه بأعمال تطبق اإلشتراطات الواردة ب -1

 الحجر الزراعى . 

ا منشأت تصديرية معتمدة على األصناف الغير خاضعة للبندين السابقين والتى يتطلب فحصه  -5

أن يعطى ألصحا  الشأن فترة لتوفيق األوضاع تحدد بمعرفة الجهة المختصة لقلتزام 

 بالمواصفات المطلوبة فى أماكن فح  وإعداد المنتجات النباتية للتصدير .
 

 -أوالً المستندات المطلوبة :

 اضى أو المحليات.صورة من الترخي  الخاا ببناء المنشأة أو موافقة حماية األر -0

 صورة من السجل التجارى أو صورة البطاقة الضريبية . -4

 جواز سفر( . –صورة إربات الشخصية لصاحب المنشأة )رقم قومى  -0

طالع على أصل هذه المستندات والتأكد من سريانها وال مانع من المطالبة بأى وذلك بعد اإل

المختصة تحدد ذلك على أال يعتد بهذا مستند أخر يلزم لقعتماد بعد صدور تعليمات من الجهة 

اإلعتماد فى إربات الحيازة أو الملكية للموقع المعتمد لهذه المنشأة ووجب إخطار الحجر 

 الزراعى بأى تغيرات تطرأ على هذه المنشأة .

 -ثانياً المواصفات العامة للمنشأة التصديرية للحاصالت التى يتطلب فحصها فى محطات معتمدة:

لمنشأه الطر  الممهده والتى يسهل وصول وسائل الشحن والنقل اليها وذلك حفاظا  أن يتوافر ل -6

 على المنتجات التصديرية. 

محاطة بسور بنائى يعزلها عن الملورات الخارجية وله بوابة لدخول الخام وبوابة لخروج  -1

 الصادر.

وبها إضاءة كافية و تتوافر بالموقع مساحات كافية مظلله رابتة ذات أرضية صلبة وجيدة التهوية  -5

مصدر مياه نقى مع توافر أدوات اإلنتاج المساعدة من موازين ورافعات نقل وأدوات طبع 

 ومناضد فح  وغيرها .

 وجود وسائل اتصال مناسبة .  -1
 

 -(:PFAثالثاً المواصفات الخاصة بالمنشأة التصديرية لمحصول البطاطس الناتج من المناطق )

 وزارية مشتركة فإنه يلزم توافر اإلشتراطات الفنية األتية :مع عدم اإلخالل بأى قرارات 

أن تكون المحطة حاصلة على ترخي  من الجهات المعنية وال تكون مخالفة لقانون حماية  -0

 األراضي.

ال تقل مساحة المحطة الكلية عن رمانى آالف متر مربع وتكون مرصوفة أو مبلطة ويحيط بها  -4

 حكم لدخول الخام وأخرلخروج الصادر يمكن التحكم فيهما .سور من األربع جهات ولها منفذ م

أن يكون بالمحطة مصدر مياه نقى ووسيلة صرف مناسبة وسواء كان مصدر المياه بالمحطة  -0

مياه بلدية أو مياه أبار فيجب تقديم مستندات حديثة تثبت خلوها من الملورات الكيميائية 

 رة الزراعة وإستصالح األراضى .والبيولوجية من أحد المعامل المعتمدة من وزا
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 -أن يتوافر بالمحطة أماكن لتخزين البطاطس الخام ويشترط فيها اآلتى: -2

 .أن تكون ذات طاقة تخزينية مناسبة 

   أن تكون األرضية مبلطة أو خرسانية أو أسفلتية أو مرصوفة وبها مظالت يتوافر بها

 الشروط الفنية للتخزين.

  مخازن األخرى.تكون فى أماكن منعزلة عن ال 

 يجب أن تكون مخازن مستلزمات التشغيل منفصلة عن مخازن الصادر والخام. -5

أماكن تجهيز البيتموس ذات أرضية ملساء )غير ترابية( مبلطة أو مرصوفة وغير منفذة ويسهل  -6

 تنظيفها وتطهيرها وتتناسب مع الطاقة اإلنتاجية للمحطة ويكون لها مصدر مياه نقى.

المحطة الطاقة الكهربائية الالزمة للتشغيل واإلنارة الكافية لعمليات الفرز  يجب أن تتوافر فى -7

 والتعبئة والفح .

 يجب ان تكون أماكن الفرز والتدريج تسمح بتواجد العمال بالعدد الكافى ألعمال الفرز. -8

 يجب أن تكون أماكن الصادر مظللة مهواه أو مبردة واألرضية مبلطة أو إسفلتية .  -9

ن أماكن الفح  مناسبة ومجهزة بالمناضد واإلضاءة الكافية التى تسمح بالفح  يجب ان تكو  -01

 مع تواجد المعدات واألدوات الالزمة لذلك .

 يجب أن يتوافر بالمحطة السجالت اآلتية :  -00

 . دفاتر لتسجيل الخام الوارد 

 .دفاتر لتسجيل الصادر 

 . دفاتر لتسجيل العينات المرسلة لجهات التحليل 

 للنماذج المعدة لذلك . وذلك طبقا  

يجب أن يتولى إدارة المحطة مدير مؤهل لذات الغرض والعمالة يجب أن تكون مدربة على   -04

 فرز وتعبئة البطاطس .

 يجب أن يتوافر استراحة مناسبة ومكتب مجهز و معد للجان الفح  داخل المحطة .  -00

 أن تكون المحطة مزودة بميزان بسكول معتمد ومدموغ .  -02

 المحطة وسائل االتصال المناسبة .أن تكون ب  -05

 أن يتم عند اللزوم توفير رالجة ذات سعة تخزينية مناسبة .  -06

 أن تكون المحطة منعزلة عن أى مصادر للتلوث .  -07

أن يتوافر بالمحطة دورات مياه وغرف خلع مالبس وصالة طعام للعمال تتناسب مع عدد   -08

 العمالة بالمحطة .

 

  -: منشأة التصديرية للموالحرابعاً المواصفات الخاصة بال

 مع عدم اإلخالل بأى قرارات وزارية مشتركة فإنه يلزم توافر اإلشتراطات الفنية األتية : 

 

 -المحيط الخارجي للمحطة :  -0

   يجب أن تكون المحطة محاطة بسور من الجهات األربعة ويوجد بوابة خارجية للمحطة 

  للتلوث .يجب أن تكون المحطة منعزلة عن أى مصادر 

 توفير شبكة صرف للمياه خارج المحطة 

 يجب أن تكون األرضية أسفلتية أو تربة زلطية 

  يجب وجـود منظـومة متكاملة لمكافحة األفات والقوارض ومنع تسر  أى حيوانات أو

 أفات للمحطة .
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  -التصميم الداخلي للمحطة :  -8

 سفلتيه أو بالط يتحمل وضع يجب أن تكون أرضية المحطة من بالطات خرسانية أو إ

 الماكينات ، وأن تكون األرضية خالية من أي تشققات.

  أن تكون األسطح الداخلية للحوائط ملساء دون تشققات وقابلة للغسيل 

 توافر شبكة صرف داخل المحطة 

  أن يكون للمحطة بابان محكمان أحدهما لدخول الوارد والثاني لخروج الصادر

 سمح بالفصل بين الخام والصادرمتباعدين بالقدر الذي ي

   أن تكون المحطة محكمة الغلق ال يكون هناك أي فتحات في الجمالون أو عند األبوا

 أو الشبابيك .

 . أن تغطى الشبابيك بالسلك ذو الفتحات المناسبة 

 توافر ستائر علي األبوا  لمنع دخول الحشرات 

 توافر اإلضاءة الكافية 

 توفير التهوية الالزمة 

 الصواعق الكهربائية علي أبوا  عنبر التشغيل لمقاومة الحشرات الطائرة وكذلك  توفير

 شبكة لمكافحة األفات والقوارض .

  توفير وحدة إسعافات أولية بتجهيزاتها 

 . توافر المناضد المناسبة لفح  الخام أو الصادر بها اإلضاءة الكافية 

 . توافر سالت للمهمالت داخل المحطة 

 ج الفرزه الناتجة عن التشغيل .توافر فتحة لخرو 

 . توافر أجهزة مكافحة الحريق 

 

 -أجهزة ومعدات التشغيل : -3

  توافر خط التشغيل الذي يقوم بعملية الفرز والغسيل والتشميع والتدريج وتعبئة الثمار

 ويعمل بكفاءة 

 رالجات لحفظ المنتج النهائي 

 توافر مولد كهربائي 

 توافر ميزان بسكول مدموغ 

 

 -مرافق والخدمات :ال -4

 . توافر مخزن مطهرات ذى أرضية إسفلتية به صرف ومصدر للتهوية ومحكم الغلق 

 . توافر مخرن للكرتون يتوافر فيه إشتراطات األمن الصناعي 

 . توافر حوض مزود برشاشات مياه لغسل الصناديق 

 توافر مخزن مهمات التصدير ذى أرضية خرسانية وجيد التهوية به طفايات حريق 

 ووسائل مكافحة للقوارض .

  . توافر دورات مياه وأحواض غسيل لأليدي تتناسب مع أعداد العاملين بالمحطة 

 . توافر غرف خلع مالبس مجهزة بدواليب أو شماعات 

 . توافر صالة طعام 

  . توافر إستراحة ومكاتب مجهزة للجان الحجر الزراعى المتواجدين بالمحطة 

 . توافر وسيلة إتصال مناسبة 
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 -خامساً مواصفات منشأت التصديرلمحصول للفول السودانى :

وباإلضافة إلى اإلشتراطات العامة فإنه يلزم   مع عدم اإلخالل بأى قرارات وزارية مشتركة

 توافر اإلشتراطات الفنية األتية :

المخازن المستخدمة ذو أرضيات مبلطة جيدة التهوية تتراوح درجة الحرارة داخلها من  -6

 م . 63 – 61

 يتم إخضاع أماكن التخزين للتفتيش الدورى من قبل الجهة المختصة . -1

 

 -سادساً مواصفات منشأت التصدير للمحاصيل األخرى:

بالنسبة للمنتجات النباتية التصديرية الجافة والتى ال تتطلب أى نوع من المعامالت الخاصة فى  -0

 لشروط العامة للمنشأة التصديرية .التشغيل واإلعداد والتجهيز والتعبئة والتخزين فيكتفى با

بالنسبة للمنتجات النباتية التصديرية الطازجة والحساسة مثل العنب والفراولة والجوافة وغيرها  -4

على نفس المثيل فتكون المنشأة على نفس المواصفات الخاصة بالموالح مع األخذ فى اإلعتبار 

 خط التشغيل المناسب لتلك المحاصيل . 
  

  -حوال يراعى اآلتى :وفى جميع األ

إرفا  صورة من محضر معاينة المنشأة التصديرية بسجالت التشغيل المعتمده الخاصة  -0

بها ، وأنه فى حال ظهور أى إختالف فى مواصفاتالمنشأة عند بدء التشغيل عما هو 

 مثبت فى محضر المعاينة عند اإلعتماد يتم الرجوع للجهة المختصة . 

لالزمة إلعتماد المحطة باللجنة المشتركة يحق للحجر الزراعى باإلضافة إلى المعاينة ا -4

 إجراء المعاينات الدورية كلما لزم األمر .

يحق للحجر الزراعى إضافة أى شرط أخر يلزم منتج تصديرى معين مع إصدار  -0

 التعليمات المناسبة لذلك .  
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 ( 83ملحق ) 

 ( باب التصدير 32 الخاص بالمادة )

 كثار ومواد اإلالحاصالت الزراعية تقاوى ير شروط وإجراءات تصد 
 

 ةإستيراد مسبق من الدولذن يتم تصدير أى من المنتجات التاليه إال بعد تقديم المصدر إل ال

لهذا المنتج وذلك فى حال عدم توافر هذه  ةموضح به الشروط الحجريه الالزم ةالمستورد

 الشروط لدى الحجر الزراعى . 

 تقاوى البذور: أوالً 

 للبدء فى أجراءات التصدير على المصدر التقدم الى الحجر الزراعى بالمستندات التاليه :  -6

 . موافقة سارية من لجنة تقاوى الحاصالت الزراعية 

 داره المركزيه لفح  شهادة فح  واعتماد البذور من لجنة فح  واعتماد البذور باإل

 عتماد التقاوى  .إو

  -بيانات التاليه :على ال ةوتكون كل شهادة مستوفا

نتيجة  –رقم اللوط  -رقم موافقة لجنة التقاوى  –الوزن  –العدد  –الصنع  -اسم المصدر

 ختم إدارة إعتماد البذور . –الفح  

وذلك لجميع أصناف تقاوى البذورعدا أصناف المحاصيل الثانوية الموضح بالجدول التالى 

موافقة لجنة تقاوى الحاصالت صنع( التى تستثنى من شرط الحصول على  13)بعدد 

 الزراعية فقط مع ضرورة تقديم شهادات فح  وإعتماد البذورلجميع األصناف .

 المحاصيل التى ال تعرض على لجنة تقاوى الحاصالت الزراعية

 ينسون ملوخيه خروع

 شمر حلو خس عجور

 تيل سبانخ سلق

 كمون هندباء كرنب

 كزبرة شيكوريا قرنبيط

 كرات رجلة لفت

 بقدونس خبيزة جرجير

 كرفس بامية فجل

 شبت
 

 
  

إذا رغب المصدر فى تغييرالوجهه أو المده المذكوره فى موافقة لجنة تقاوى الحاصالت   -1

الزراعية  يتم إستخراج موافقة جديده من لجنه تقاوى الحاصالت الزراعيه  بتعديل الوجهه أو 

 دون تغيير باقى البنود فى الموافقة األصلية . المده المطلوبه لتقديمها إلى الحجر الزراعى 

وفى حال تصدير البذور لغرض التصنيع تعفى الرساله من موافقه لجنه تقاوى الحاصالت  - 5

من عتماد وأن يلتزم صاحب الشأن بتقديم إذن إستيراد مسبق الزراعيه وشهاده الفح  واإل

 ه الحاله. مدون به جميع الشروط الالزمه فى هذالدولة المستوردة 

يجب أن تتوافر فى رسائل البذور المعدة للتقاوى والمطلو  تصديرها إلى الخارج   - 1

 الشروط اآلتية :

 . أن تكون مصحوبة بشهادة فح  صادرة من اإلدارة المركزية للتقاوى 

 . أن تكون محتويات كل رسالة متجانسة تحتوى على بذور من نفس النوع والصنع 
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 لبذور معبأة فى عبوات جديدة محكمة الغلق ويجب أن يكتب يجب أن تكون رسائل ا

  -على العبوات البيانات اآلتية:

جهة   -رقم الرسالة )اللوط(   -الوزن القائم والصافى    -النوع والصنع مسبو  بكلمة تقاوى 

 العالمة التجارية للمصدر )إن وجدت( . -اسم المصدر  -اإلنتاج جمهورية مصر العربية   

 شتالت الفاكهة والمحاصيل البستانية:  ثانياً 

 للبدء فى أجراءات التصدير على المصدر التقدم الى الحجر الزراعى بالمستندات التاليه : -6

 . موافقة سارية من لجنة تقاوى الحاصالت الزراعية 

  محضر معاينة وفح  الشتالت بمعرفة اإلدارة العامة للبساتين ويذكر فيه رقم موافقة

وخاتم  -حالة الشتالت  –والشركة المصدرة  –والصنع  –وى وعدد الشتالت لجنة التقا

  .بخاتم اإلدارة العامة للبساتين الرصاا على الشتالت ، ويكون المحضر موقع ومختوم

يحظر تصدير الرسائل المعدة للزراعة أو التكارر أو غير المعدة للزراعة أو التكارر إذا  -1

 ة للزراعة .اختلطت بها تربة طبيعية صالح

 

 لتربه الطبيعيه الصالحة للزراعة(شتالت بالصاليا )ا: ثالثاً  

 للبدء فى أجراءات التصدير على المصدر التقدم الى الحجر الزراعى بالمستندات التاليه :

 . موافقة سارية من لجنة تقاوى الحاصالت الزراعية -0

ويذكر فيه رقم موافقة  محضر معاينة وفح  الشتالت بمعرفة اإلدارة العامة للبساتين -4

وخاتم  -حالة الشتالت  –والشركة المصدرة  –والصنع  –لجنة التقاوى وعدد الشتالت 

م بخاتم اإلدارة العامة الرصاا على الشتالت ، ويكون المحضر موقع ومختو

 .للبساتين
 

 فسائل النخيل المجهل      : رابعاً 

 ى الحجر الزراعى بالمستندات التاليه :              للبدء فى أجراءات التصدير على المصدر التقدم ال

 موافقة سارية من لجنة تقاوى الحاصالت الزراعية . -6

-محضر معاينة الفسائل قبل وبعد التقليع من لجنة مشتركة من معهد بحوث البساتين  -1

معهد بحوث وقاية  -المعمل المركزى للنخيل  -اإلدارة العامة لرعاية وتنمية النخيل 

 ت .النبا

على أن يذكر بمحضر المعاينة اسم المصدر والوجهه ومواقع األنتاج )الحوض والناحية 

والمركز والمحافظة( وعالمة خاتم الرصاا ونوع وعدد النخيل وطوله ونتيجة المعاينة 

بخاتم اإلدارة العامة لرعاية واإلقرار بأن النخيل صالح للتصدير على أن يختم المحضر )

 م خشب . 5لى أال يزيد طول الفسيله عن ( ع وتنمية النخيل
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 (  84ملحق )  

 باب التصدير ( 41) الخاص بالمادة 

 

 إال بشروطأو الممنوع تصديرها  ها نهائياالممنوع تصديرالمواد والمنتجات النباتية 

 

 شروط التصدير الصنف م

6 

القطووون غيووور المحلووووج 

وبووووذرة القطووووون سوووووواء 

كانووت معوودة للتقوواوى أو 

 التصنيع

   تتم إال بقرار من رئيس الجمهورية ال

1 
سووعع النخيوول األبوويض 

 المجاور لقلب النخلة
  ممنوع تصديره نهائيا  

5 

سوووووووووووعع النخيووووووووووول 

االخضر المقطوع من 

 نخيل مجهل

 بعد موافقة المسئولين بالمحافظات على التصدير يتم إتباع اإلجراءات األتية :

ل المجهول ) الهويش( الغيور بأعداد وامواكن النخيوأخطار الحجر الزراعى يتم  -6

مثمر فى هذه المحافظات مع تحديد عدد السعع المسموح بتصوديره مون كول 

 محافظة

بأعوووداد واسوووماء السووواده المصووودرين بهوووذه أخطوووار الحجووور الزراعوووى  يوووتم  -1

 المحافظات وحص  كل منهم

يووتم تقطيووع السووعع تحووت إشووراف االدارة العامووة لرعايووة وتنميووة النخيوول  -5

الشروط المعمول بها عنود ب للبساتين ومديريات الزراعة باالدارة المركزية

 تقطيع وتجميع ومعالجة وفح  واعداد وشحن هذه الكميات وهى 

  سووعفة خضووراء موون كوول نخلووة مجهلووة أو هوويش  1 – 6قطووع عوودد موون

)خالية من أعراض اإلصابة المرضوية أوالحشورية ( وأن تتورك قاعودة 

 سم سليمة . 11ال تقل عن 

 ه حادة يوتم تطهيرهوا بوالمطهرات الفطريوة و البكتيريوة أن يتم الق  بأل

 وذلك كلما انتقلنا من نخلة إلى أخرى ) مطهر كلوروكس (.

  أن يتم رش أو دهان مكوان القطوع بإحودى المبيودات الموصوى بهوا ضود

 حشرة سوسة النخيل الحمراء لتطهير قواعد السعع المقطوع .

 لفحول ( .عدم إجراء عملية القطع من النخيل المذكر ) ا 

  تجنب قطع السوعع األبويض وهوو السوعع المجواور لقلوب النخلوة وقبول

سم ولونه أبيض أو أبيض مصوفر  81انفراج الخوا وبطول أقل من 

. 

  أن يتقدم المصودر الراغوب فوى قطوع سوعع النخيول األخضور للتصودير

موضوحا  فيوه )  بطلب للجهه المختصه  وذلك قبل التصدير بوقت كواف

أسوماء  –ميعاد الق   –وجهة التصدير  –د تقطيعه كمية السعع المرا

 أصحا  النخيل الذى سيتم ق  السعع منه ( .

  يتم تجميع الكمية التى تم تقطيعها فى المكان المحدد للتجميع ويتم عمل

اإلدارة  –محضر لجنة مشتركة من الجهات األتيوة ) مديريوة الزراعوة 

وير النخيووول ( المعمووول المركوووزى لبحووووث تطووو –المركزيوووة للبسووواتين 

لفح  الكمية الجاهزة للتصدير والتأكد من مطابقتها للشوروط السوابقة 

مع غلق العبوات بمعرفة اإلدارة المركزيوة للبسواتين بسولك ورصواا 

 برقم معلوم يتم قيده فى محضر اللجنة المشتركة .

  يتم تقديم محضر اللجنة المشتركة إلوى مكتوب الحجور الزراعوى بمينواء
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الحجرى ومطابقة الشوحنة بخطوا  اللجنوة المشوتركة التصدير للفح  

 وإتمام باقى إجراءات التصدير .

1 

تصوووودير فسووووائل نخيوووول 

مووووووون الوووووووبلح المثمووووووور 

 األصناف المصرية 

ياتم الساماح بالتصادير  وزارة الزراعاة  ( فى  المعنيه) من الجهات  بعد التصريح

  -وبالشروط اآلتية :

عشور فسوائل  حثية وذلوك فوى حودودوالب العلمية أن يكون التصدير للجهات  -6

 .لمرة واحدة كل رالث سنوات من أى صنع لكل جهة و

 .متر واحد  لىعالتى يرخ  بتصديرها طول خشب الفسيلة  أال يزيد -1

3 

التربوووووووووة الصوووووووووالحة 

للزراعووووة والمحتويووووة 

علووى مووواد عضوووية ، 

وكووذا الرسووائل المعوودة 

للزراعة أو اإلكثار أو 

الرسائل األخرى غير 

زراعوووووة أو المعووووودة لل

اإلكثووووار إذا إختلطووووت 

 بها تربة زراعية

تقديم المصدر مايفيد بموافقه الحجر الزراعى بالدوله المستورده على إستيراد  -

للزراعه أو األكثار إذا أختلطت بها   معدهالتربه أو أى نباتات معده أو غير

 تربه زراعيه . 

1 
 البطاطس البلية

Baby small potato 
مخصصة أصال  إلنتاج هذا الحجم من البطاطس وبالشروط  تكون منتجة من حقول

 الخاصة بذلك .

9 
 طلع النخيل 

 ( ) حبو  اللقاح

 أن يكون هناك أفاده من المعمل المركزى لبحوث النخيل بوجود فائض للتصدير.  -6

أن يكووون هنوواك أحصووائيه دقيقووه عوون أشووجار النخيوول فووى مصوور متضوومنه القوودره  -1

اج مصوور موون طلووع النخيوول والفووائض الووذى يمكوون تصووديره األنتاجيووه لمصوور وأحتيوو

 بمعرفه المعمل المركزى لبحوث النخيل . 

أن يقدم المعمل المركزى لبحوث النخيول الضووابط الواجوب أتباعهوا عنود تصودير  -5

  النخيل .


