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Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

 طلب ترخيص بتشغيل مصنع مبيدات آفات زراعية (:21نموذج رقم )

 
 اسم طالب الرتخيص )إذا كان ترخيص شركة يبني نوعها وممثلها القانوين(: -1
 عنوان الطالب: -2

 أمساء أعضاء جملس اإلدارة وجنسية كل منهم وسنه وموطنه إذا كان الطالب شركة: -3

 عنوان املصنع: -4

 حمل سكنه.اسم ولقب مالك املصنع وجنسيته و  -5

 رقم السجل التجاري. -6

 رقم البطاقة الضريبية. -7

 اسم املدير الفين املسئول ورقمه النقايب: -8

 
 ومرفق هبذا الطلب املستندات اآلتية:

 السجل الصناعى موضحاً به الطاقة اإلنتاجية للمصنع. -1
 موافقة جهاز األمن الصناعي. -2

 موافقة جهاز شئون البيئة. -3

اعتمةةاد نمةةا  للةةاملني و الصةةحة عةةن مةةدر تةةوافر اتسةةتلدادات املطلوبةةة  مايةةة اموافقةةة جهةةة اإلختصةةار بةةوزارة  -4
 الفحص الدوري لللاملني.

 سجل جتاري مدون به غرض تصنيع مبيدات اآلفات الزراعية. -5

 صورة من البطاقة الضريبية. -6

 رسم هندسي للمصنع ملتمد من مهندس نقايب. -7

 بيان القوة احملركة للمصنع. -8

 (.إعادة تلبئة –يز جته –يق ملستخدمة ابملصنع واليت علي أساسها حيدد نشاط املصنع )ختلبيان جبميع األجهزة ا -9

 صورة من ترخيص الوحدة احمللية الواقع يف دائرهتا املصنع. -10

 صنع.بيان من جلنة مبيدات اآلفات الزراعية ابملواد املسجلة اليت يتم تصنيلها يف امل -11

 لمبيداتلمل املركزي ليدات ابملاملقررة ابسم وحدة حتليل وتقييم املب اإليصال الدال على أداء مصروفات امللاينة -12

 حوالة بريدية حكومية مببلغ جنيه واحد ابسم امللمل املركزي للمبيدات. -13

 .هلا التابع النقابة جللقيد بساعلى بكالوريوس الللو  الزراعية أو ما يلادهلا ورقم املدير املسئول  شهادة حصول -14

 للمدير املسئول تفيد أبنه مؤمن علية من صاحب اللمل. شهادة من التأمينات -15

 التلهد بضرورة وجود دفرت حركة للمصنع ويلتمد من امللمل املركزي للمبيدات. -16
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ل الشةةركة نع مةةن خةةاالتلهةةد اب صةةول علةةي بيةةانت األمةةاكن لكةةل مركةةب يةةتم جتهيةةز  أو اسةةتخدامه داخةةل املصةة -17
 املركزي للمبيدات. املوردة للخامات مع إرسال صورة منها للململ

ة التلامةةل يف فيةةد كيفيةةتتلهةةد أبن عيةةع الرسةةائل امارجةةة مةةن املصةةنع تكةةون مصةةحوبة بنسةةخة مةةن بيةةانت األمةةان  -18
 حاتت ا وادث عند النقل.

كزي للمبيدات فة امللمل املر زمة مبلر  بلد إجراء التحاليل الاإقرار بلد  تداول أية تصنيله من املبيدات املنتجة إت -19
 للتحقق من مطابقة املبيد للمواصفات املسجل عليها.

 ص السابقة.ة الرتخيزها أو إعادة تلبئتها خال فرت يجتهمت  بيان بكميات مبيدات اآلفات الزراعية اليت -20

 ول.ير املسئت اآلفات الزراعية للمدصورة من شهادة التدريب السارية اليت أصدرهتا جلنة مبيدا -21

 
 السيد األستاذ الدكتور / أمني جلنة مبيدات اآلفات الزراعية

 حتيةةةةة طيبةةةة وبلةةةةد...
 هةذا الطلةب شةار إليةه يفمنحةي تةرخيص بتشة يل مصةنع مبيةدات اآلفةات الزراعيةة املابملوافقة علةى أرجو التفضل 

 ة صحيحة من كافة النواحي وحتت مسئولييت.علماً أبن عيع البيانت املدونة بلالي
 

 حتريراً يف:    /    /  
 توقيع الطالب

 
 تقرير المعمل المركزى للمبيدات

لةةوزارر اقةةرار مةةن ال 30ة يةةذاً للمةةادتنفللمصةةنع لمةةل املركةةزر للمبيةةدات ملاينةةة املإنةةه يف يةةو      /      /        بنةةاء علةةى 
 :2017لسنة  974

غة  املصةنع  / صةنع مسةتوىامل) ىتبةني اآلتةاملبةني ابلطلةب ن وملاينةة املصةنع قدمة مةن صةاحب الشةأفحص املستندات املبو 
 لشروط الرتخيص: (مستوى

 
رئيس قسم الرقابة علي املبيدات  توقيع القائم بفحص املستندات وامللاينة

 ابمللمل املركزر للمبيدات
 

 يلتمد،،،
 مدير امللمل املركزي للمبيدات

 


