
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1 / 2 

 

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

 طلب ترخيص باالتجار في مبيدات اآلفات الزراعية (:24نموذج رقم )

 
 لرقم القومى:ا                                                              الرتخيص:  اسم طالب  -1
 عنوانه: -2

 * عنوان املتجر أو املخزن: -3

 لطالب شركة:أمساء أعضاء جملس اإلدارة وجنسية كل منهم وسنة وموطنه إذا كان ا -4

 اسم ولقب مالك العقار وجنسيته وحمل سكنه: -5

 رقم السجل التجاري: -6

 رقم البطاقة الضريبية: -7

  اسم املدير الفين املسئول عن املتجر أو املخزن )مهندس زراعي نقايب(:  -8

 املؤهل الدراسى: -9

 رقم القيد ابلنقابة: -10

 

 ومرفق بهذا الطلب المستندات اآلتية:

 ابالجتار يف مبيدات اآلفات الزراعية: سجل جتاري مبني به الغرض -1
 ية(.صورة من البطاقة الضريبية )ويف حاله املخزن تتم إضافة املخزن على البطاقة الضريب -2

 1954لسةنة  453ون رقةم **صورة من الرتخيص الصادر من الوحدة احملليةة بفةتحم حمةل صةناعي أو جتةاري طبقةا للقةان -3
 يف مبيدات اآلفات الزراعية. والقوانني السارية مدون هبا نشاط االجتار

و املخةزن ول عةن املتجةر أفةين املسةئصورة شهادة املؤهل الدراسى او شهادة من نقابة املهن الزراعية تفيد قيةد املةدير ال -4
 املطلوب الرتخيص له بسجل املهندسني الزراعيني.

 نة.شهادة سارية الجتياز املدير الفين املسئول للدورة التدريبية اليت حتددها اللج -5

 شهادة أتمينات على املدير املسئول للمتجر املطلوب الرتخيص له. -6
 رسم هندسي للموقع معتمد من مهندس نقايب. -7

 صورة من عقد اإلجيار أو امللكية مسجل ابلشهر العقاري. -8

 ات.داملركزي للمبي ت ابملعملاإليصال الدال على أداء مصاريف املعاينة املقررة ابسم وحدة حتليل وتقييم املبيدا -9

 حوالة بريدية حكومية مببلغ جنية واحد ابسم املعمل املركزي للمبيدات. -10

 موافقة الصندوق االجتماعي للتنمية. -11

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 *   جيب تقدمي طلب عن كل حمل أو خمزن.
صةةناعي أو خصةةة فةةتحم احملةةل الددة يف ر ** اذا كةةان الرتخةةيص مؤقتةةا مبةةدة حمةةدودة فةةل يسةةري هةةيفا الرتخةةيص ابإلجتةةار يف املبيةةدات إال للمةةدة احملةة

 جيب استيفاء الدمغات املقررة على الطلب واملستندات املرفقة به. ري املشار إليه.التجا
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Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

 
 السيد األستاذ / مدير مديرية الزراعة

 حتية طيبة وبعد،،،
ن مجيةةع ر إليةةه علمةةا أزن املشةةاأرجةةو التفضةةل ابلرتخةةيص ر ابإلجتةةار يف مبيةةدات اآلفةةات الزراعيةةة يف احملةةل أو املخةة

 لية صحيحة من كافة النواحي وحتت مسئولييت.البياانت املدونة بعا
 /       /يف:  حتريرا 

 
 توقيع الطالب

 
 

 السيد األستاذ الدكتور/ أمين لجنة مبيدات اآلفات الزراعية

      
 2017لسنة  974من القرار الوزارى  33بناء على الطلب املبني عاليه وتنفييفاَ للمادة 

 للشروط ري مستوىفغمستوىف للشروط /  املخزن /لطلب وتبني أن احملل متت معاينة احملل / املخزن املبني اب
 ونوافق على إستخراج الرتخيص -

 النوافق على إستخراج الرتخيص لألسباب التالية: -

 
 توقيع القائم ابملعاينةإسم و 

 يعتمد،،،       

 مدير مديرية الزراعة             
 


