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 المستندات المطلوبة لملف تسجيل مبيد (:5نموذج رقم )

 مستحضر
 

المبيد مستحضر تسجيل وبيع في لشركة المحلية تفويض اخطاب من الشركة المنتجة للمبيد ل -1
 )أصل موثق(. .في جمهورية مصر العربية المستورد

لة مسئو لرسمية الالمبيد المستورد في بلد المنشأ صادرة عن الجهة ا شهادة تسجيل وتداول مستحضر -2
 )أصل موثق(. عن تسجيله في هذا البلد.

امل من معة المئوي هاضافية والشوائب المصاحبة ونسبالمبيد وأسماء المواد اإللمكونات ة تحليل شهاد -3
 . )أصل(معتمدة، مع تحديد مصادر هذه المواد للمستحضر المحلي

 أصل(ص الطبيعية والكيميائية. )شهادة ضمان جودة المستحضر من الشركة المنتجة من حيث الخوا -4

 صل()أ .دــللمبي ةـة المنتجـشهادة ضمان جودة عبوات المبيد طبقا للمواصفات القياسية من الشرك -5

 )أصل( البطاقة االستداللية للمستحضر المستورد في بلد المنشأ. -6

 راعية.ت الز فاللبيانات الفنية للمبيد طبقا للنموذج المعد من قبل لجنة مبيدات اال التمهيديالملف  -7

 فىدات المعمل المركزي للمبيمن  أو دراسات السمية الحادة للمستحضر من معامل معتمدة عالميا   -8
 .يحالة المنتج المحل

من و أ توردفي حالة المبيد المس دراسات السمية المزمنة للمادة الفعالة من معامل معتمدة عالميا   -9
 .إجراء الدراسات يةنالمعمل المركزي للمبيدات إذا توفرت لديه إمكا

الة في ح للمبيدات المعمل المركزي  أو دراسات السمية البيئية للمستحضر من معامل معتمدة عالميا   -10
 .المنتج المحلي

 وفي حالة عدم وجودها AOACأو  CIPACطريقة تحليل المبيد من جهة معتمدة عالميا مثل ال  -11
 يرجع لطريقة الشركة. 

 . عتمدةلمصاحبة للمبيد بالتفصيل مع ذكر المراجع العالمية المطريقة تحليل الشوائب الرئيسة ا -12
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ماية ح ووكالة (EC)من التسجيل وتصنيفه في المفوضية األوروبية المادة الفعالة للمبيد موقف   -13
 .ظمات والهيئات الدولية ذات الصلةوالمن (USEPA)البيئة األمريكية 

( والمفوضية CODEXالمقترح من هيئة دستور الغذاء ) (MRL)الحد األقصى لمتبقي المبيد  -14
 .(USEPA) حماية البيئة األمريكية بوكالة لهاألوروبية أوالحدود المسموحة 

ييمه للمستحضر معتمدة من المعمل المركزي للمبيدات بناء  على تق (PHI) فترة ما قبل الحصاد -15
 الظروف المحلية. تحتلدراسات حقلية 

ة صادرة مصاحبنية )الطبيعية والكيميائية( لتحليل المبيد والشوائب الرئيسة الشهادة المواصفات الف  -16
 أو إعادة تقييمه. تسجيل المبيد من المعمل المركزي للمبيدات عند

 تجريبالمبيد صادرة من المعمل المركزي للمبيدات عن كل سنة من سنوات ال مستحضر شهادة تحليل -17
 .تقييمهإعادة عند أو 

كل  عن ما يثبت سداد تكاليف التجريبو للمعهد أو المعمل البحثي  التجريب اتعينتسليم  إيصال -18
 .موسم

 .لمستحضر المبيداآلمن والتخزين ل شروط التداو -19

 .فة المستهدفةاآل ىبالمبيد عل ةالخاص ادة اجتياز اختبار التقييم الحيوي شه -20

 أي مستندات أخرى ترى اللجنة ضرورة تقديمها. -21


