
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
 اللجنـــــــة

 للمبيدات مندوب املعمل املركزي مندوب وبمند مندوب
 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية -
 أصل لصاحب الشأن -
 أصل للمعمل املركزى للمبيدات -

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

 (عبواتجودة لها اختبار جاشني وأخذ عينة مبيد آفات زراعية )محضر فحص و (:أ-31نموذج رقم )

 من الرسائل الواردة للمناطق الحرة أو المواني
 عة العبوة:س                اسم املبيد:                                           كمية املبيد :             

 مأخوذة من
 20   بتاريخ     /   /   20     ية رقم         لسنةموافقة فن

 20  الشهادة اجلمركية رقم /             بتاريخ    /    /   
 1966لسنة  53وبناء على قانون الزراعة رقم    20   املوافق     /    /   إنة يف يوم       

       20  بتاريخ:   /   /               ، وعلى خطاب شركة:2017لسنة  974من القرار الوزارى  44واملادة 
   ن ورود رسالة مبيد:ع   20وأتشرية األستاذ الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ   /    /    

              20اتريخ اإلنتاج:   /   /                     بكمية:  
   :         تشغيلة رقم                  فرتة الضمان:                       لوط رقم:     

 نوع املبيد:    ( لون البطاقة االستداللية:  املسجل حملياً برقم )
 حلساب شركة:      استرياد شركة:

 جتهيز شركة:     من إنتاج شركة:
 ميناء الشحن:                                                 اسم الباخرة:

           الشحن: وليصةبنهائية:                                                  رقم رقم الفاتورة ال
 ميناء الوصول:

 تشكلت اللجنة من كل من السادة:
1- 
2- 
3-  
4- 
5- 

 :ح اآليتواتض وذلك لعمل اجلاشين الالزم وقامت اللجنة بفحص الرسالة ظاهراي من عدة جهات متفرقة
   ، نوع العبوة  سعة العبوة عبوة،  الرسالة موضوعة يف عدد

 كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:           عبوة       عدد:  موضوعة ىف 
  الوزن الصايف:       : وزن إمجايل للعبوة 

 عدد العبوات    =    ×    = سعة العبوة         وبذلك يكون إمجاىل الرسالة    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
 اللجنـــــــة

 للمبيدات مندوب املعمل املركزي مندوب وبمند مندوب
 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية -
 أصل لصاحب الشأن -
 أصل للمعمل املركزى للمبيدات -

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

ىت أصبحت خلطها جيداً ح ائية ومتذ عينة ممثلة طبقا للقواعد املتبعة وبطريقة عشو وبعد اجلاشين والفحص قامت اللجنة أبخ
وبعـد  3جم/سـم 507 ال يزيـد عـنجافـة ونييفـة سـعة كـل منهـا  عينـاتمتجانسة متاما وقسمت ووضعت داخل عدد مخس 

ــة  ملصــق بطاقــات البيــا ت علــى كــل عبــوة موضــحاً  ــا إســ ــد والكميــة واتريــخ أخــذ العين ــ ســعةو املبي  وة واســم الشــركةالعب
ملبيـدات ام الرقابـة علـى نـدوب قسـملاملستوردة ومكان أخذ العينة مث مت غلقها وتشـميعها للشـمع األ ـر وختمهـا يـامت يقـرأ 

ملعمــل دات ليــل املبيــقســم ثــو  حتلتم تســليم عبــوة ونســاة مــن احملضــر إىل يــ، و وخــامت صــاحب الشــأن أو مــن ينــوب عنــه
حفــ  تم يـعنـه و  و مـن ينـوبأإىل صـاحب الشــأن التحاليـل الالزمـة وعبــوتس ونسـاة مـن احملضـر  املركـزي للمبيـدات إلجـراء

تة عبوات تم أخذ سيعية. و ات الزراتم إرسال نساة من احملضر إىل جلنة مبيدات اآلفيعلى املبيدات. و  قسم الرقابةعبوتس ب
قسـم ثـو  إىل  عبـوتسيم تسـلتم يـ. و كما سـبق  سليمة على حالتها وتوضع كل عبوة ىف كيس بالستيك ويتم غلقه وتشميعه

سلم تتم يو ، الرقابة قسموتس بعبحف  تم يو  ء اختبار جودة العبواتملعمل املركزي للمبيدات إلجرامستحضرات املبيدات ل
 صاحب الشأن أو من ينوب عنه العبوتس الباقيتس.

  ذلك.بيا منا جة التحليل وإبالغه رمسوقد تعهد مندوب الشركة بعدم التصرف للرسالة اال بعد ورود نتي



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
 اللجنـــــــة

 للمبيدات مندوب املعمل املركزي مندوب وبمند مندوب
 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية -
 أصل لصاحب الشأن -
 أصل للمعمل املركزى للمبيدات -

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

 (عبواتجودة ي وأخذ عينة مبيد آفات زراعية )ليس لها أختبار محضر فحص وجاشن (:ب 31نموذج رقم )

 من الرسائل الواردة للمناطق الحرة أو المواني
 عة العبوة:س                اسم املبيد:                                           كمية املبيد :             

 مأخوذة من
 20   بتاريخ     /   /   20     موافقة فنية رقم         لسنة

 20  الشهادة اجلمركية رقم /             بتاريخ    /    /   
 1966لسنة  53وبناء على قانون الزراعة رقم    20   املوافق     /    /   إنة يف يوم       

       20  بتاريخ:   /   /               ، وعلى خطاب شركة:2017لسنة  974ار الوزارى من القر  44واملادة 
   ن ورود رسالة مبيد:ع   20وأتشرية األستاذ الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ   /    /    

              20اتريخ اإلنتاج:   /   /                     بكمية:   
        :    ضمان:                       لوط رقم:                       تشغيلة رقمفرتة ال

 نوع املبيد:    ( لون البطاقة االستداللية:  املسجل حملياً برقم )
 حلساب شركة:      استرياد شركة:

 جتهيز شركة:     من إنتاج شركة:
 اسم الباخرة:             ميناء الشحن:                                    

           الشحن: وليصةبرقم الفاتورة النهائية:                                                  رقم 
 ميناء الوصول:

 تشكلت اللجنة من كل من السادة:
1- 
2- 
3-  
4- 
5- 

 آليت:ااتضح و متفرقة وذلك لعمل اجلاشين الالزم وقامت اللجنة بفحص الرسالة ظاهراي من عدة جهات 
   ، نوع العبوة  عبوة ، سعة العبوة  الرسالة موضوعة يف عدد

 موضوعة ىف عدد:        كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:           عبوة 
  الوزن الصايف:       : وزن إمجايل للعبوة 

     عدد العبوات    =×    = سعة العبوة         وبذلك يكون إمجاىل الرسالة    



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
 اللجنـــــــة

 للمبيدات مندوب املعمل املركزي مندوب وبمند مندوب
 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية -
 أصل لصاحب الشأن -
 أصل للمعمل املركزى للمبيدات -

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

ىت أصبحت خلطها جيداً ح ائية ومتوبعد اجلاشين والفحص قامت اللجنة أبخذ عينة ممثلة طبقا للقواعد املتبعة وبطريقة عشو 
وبعـد  3جم/سـم 507ال يزيـد عـن جافـة ونييفـة سـعة كـل منهـا  عينـاتمتجانسة متاما وقسمت ووضعت داخل عدد مخس 

ــة  مســلصــق بطاقــات البيــا ت علــى كــل عبــوة موضــحاً  ــا إ ــد والكميــة واتريــخ أخــذ العين ــو املبي  وة واســم الشــركةســعة العب
ملبيـدات ام الرقابـة علـى نـدوب قسـملاملستوردة ومكان أخذ العينة مث مت غلقها وتشـميعها للشـمع األ ـر وختمهـا يـامت يقـرأ 

ملعمــل دات لاملبيــيــل قســم ثــو  حتلتم تســليم عبــوة ونســاة مــن احملضــر إىل يــ، و وخــامت صــاحب الشــأن أو مــن ينــوب عنــه
حفــ  تم يـعنـه و  و مـن ينـوبأإىل صـاحب الشــأن املركـزي للمبيـدات إلجـراء التحاليـل الالزمـة وعبــوتس ونسـاة مـن احملضـر 

 . تم إرسال نساة من احملضر إىل جلنة مبيدات اآلفات الزراعيةيو قسم الرقابة. عبوتس ب
 ذلك .بيا منا د نتيجة التحليل وإبالغه رمسوقد تعهد مندوب الشركة بعدم التصرف للرسالة اال بعد ورو 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
 اللجنـــــــة

 للمبيدات مندوب املعمل املركزي مندوب وبمند مندوب
 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية -
 أصل لصاحب الشأن -
 أصل للمعمل املركزى للمبيدات -

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

 (عبواتجودة وليس لها اختبار  )قبل إعادة التعبئة محضر فحص وجاشني وأخذ عينة مبيد آفات زراعية (:ج-31نموذج رقم )

 من الرسائل الواردة للمناطق الحرة أو المواني
 عة العبوة:س                بيد :             اسم املبيد:                                           كمية امل

 مأخوذة من
 20   بتاريخ     /   /   20     موافقة فنية رقم         لسنة

 20  الشهادة اجلمركية رقم /             بتاريخ    /    /   
 1966 لسنة 53وبناء على قانون الزراعة رقم    20   املوافق     /    /   إنة يف يوم       

       20  بتاريخ:   /   /               ، وعلى خطاب شركة:2017لسنة  974من القرار الوزارى  44واملادة 
   ن ورود رسالة مبيد:ع   20وأتشرية األستاذ الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ   /    /    

              20 اتريخ اإلنتاج:   /   /                    بكمية:   
        :    فرتة الضمان:                       لوط رقم:                       تشغيلة رقم

 نوع املبيد:    ( لون البطاقة االستداللية:  املسجل حملياً برقم )
 حلساب شركة:      استرياد شركة:

 جتهيز شركة:     من إنتاج شركة:
 اسم الباخرة:                                     ميناء الشحن:            

           الشحن: وليصةبرقم الفاتورة النهائية:                                                  رقم 
 ميناء الوصول:

 تشكلت اللجنة من كل من السادة:
1- 
2- 
3-  
4- 
5- 

 :ح اآليتواتض سالة ظاهراي من عدة جهات متفرقةوذلك لعمل اجلاشين الالزم وقامت اللجنة بفحص الر 
   ، نوع العبوة  عبوة ، سعة العبوة  الرسالة موضوعة يف عدد

 موضوعة ىف عدد:        كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:           عبوة 
  الوزن الصايف:       : وزن إمجايل للعبوة 

 عدد العبوات    =    ×       = سعة العبوة      وبذلك يكون إمجاىل الرسالة    



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
 اللجنـــــــة

 للمبيدات مندوب املعمل املركزي مندوب وبمند مندوب
 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية -
 أصل لصاحب الشأن -
 أصل للمعمل املركزى للمبيدات -

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

ىت أصبحت خلطها جيداً ح ائية ومتوبعد اجلاشين والفحص قامت اللجنة أبخذ عينة ممثلة طبقا للقواعد املتبعة وبطريقة عشو 
وبعـد  3جم/سـم 507 ال يزيـد عـن جافـة ونييفـة سـعة كـل منهـا عينـاتمتجانسة متاما وقسمت ووضعت داخل عدد مخس 

ــا ت  ــة  معلــى كــل عبــوة موضــحاً  ــا إســلصــق بطاقــات البي ــد والكميــة واتريــخ أخــذ العين ــو و املبي ة واســم الشــركة ســعة العب
ملبيـدات ام الرقابـة علـى نـدوب قسـملاملستوردة ومكان أخذ العينة مث مت غلقها وتشـميعها للشـمع األ ـر وختمهـا يـامت يقـرأ 

ملعمــل دات ليــل املبيــقســم ثــو  حتلضــر إىل تم تســليم عبــوة ونســاة مــن احمليــ، و وخــامت صــاحب الشــأن أو مــن ينــوب عنــه
حفــ  تم يـعنـه و  و مـن ينـوبأإىل صـاحب الشــأن املركـزي للمبيـدات إلجـراء التحاليـل الالزمـة وعبــوتس ونسـاة مـن احملضـر 

 . يةت الزراعتم ارسال نساة من احملضر إىل جلنة مبيدات اآلفايعلى املبيدات و  قسم الرقابةعبوتس ب
 ذلك .بيا منا ركة بعدم التصرف للرسالة اال بعد ورود نتيجة التحليل وإبالغه رمسوقد تعهد مندوب الش



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
 اللجنـــــــة

 للمبيدات مندوب املعمل املركزي مندوب وبمند مندوب
 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية -
 أصل لصاحب الشأن -
 أصل للمعمل املركزى للمبيدات -

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

 (عبواتجودة لها اختبار و )بعد إعادة التعبئة فحص وجاشني وأخذ عينة مبيد آفات زراعية ر(: محضد-31نموذج رقم )

 من الرسائل الواردة للمناطق الحرة أو المواني
 عة العبوة:س                كمية املبيد :                                     اسم املبيد:                    

 مأخوذة من
 20   بتاريخ     /   /   20     موافقة فنية رقم         لسنة

 20  الشهادة اجلمركية رقم /             بتاريخ    /    /   
 1966لسنة  53ء على قانون الزراعة رقم وبنا   20   املوافق     /    /   إنة يف يوم       

       20  بتاريخ:   /   /               ، وعلى خطاب شركة:2017لسنة  974من القرار الوزارى  44واملادة 
   ن ورود رسالة مبيد:ع   20وأتشرية األستاذ الدكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ   /    /    

              20اتريخ اإلنتاج:   /   /                     بكمية:   
        :    فرتة الضمان:                       لوط رقم:                       تشغيلة رقم

 نوع املبيد:    ( لون البطاقة االستداللية:  املسجل حملياً برقم )
 حلساب شركة:      استرياد شركة:

 شركة: جتهيز     من إنتاج شركة:
 ميناء الشحن:                                                 اسم الباخرة:
           الشحن: وليصةبرقم الفاتورة النهائية:                                                  رقم 

 ميناء الوصول:
 تشكلت اللجنة من كل من السادة:

1- 
2- 
3-  
4- 
5- 

 :ح اآليتواتض ين الالزم وقامت اللجنة بفحص الرسالة ظاهراي من عدة جهات متفرقةوذلك لعمل اجلاش
   ، نوع العبوة  عبوة ، سعة العبوة  الرسالة موضوعة يف عدد

 موضوعة ىف عدد:        كرتونه بداخل كل كرتونه عدد:           عبوة 
  الوزن الصايف:       : وزن إمجايل للعبوة 

 عدد العبوات    =    ×    = سعة العبوة          الرسالة    وبذلك يكون إمجاىل
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
 اللجنـــــــة

 للمبيدات مندوب املعمل املركزي مندوب وبمند مندوب
 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية -
 أصل لصاحب الشأن -
 أصل للمعمل املركزى للمبيدات -

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

ىت أصبحت خلطها جيداً ح ائية ومتوبعد اجلاشين والفحص قامت اللجنة أبخذ عينة ممثلة طبقا للقواعد املتبعة وبطريقة عشو 
وبعـد  3جم/سـم 507ال يزيـد عـن جافـة ونييفـة سـعة كـل منهـا  عينـاتمتجانسة متاما وقسمت ووضعت داخل عدد مخس 

ــة  ملصــق بطاقــات البيــا ت علــى كــل عبــوة موضــحاً  ــا إســ ــد والكميــة واتريــخ أخــذ العين ــو املبي  وة واســم الشــركةســعة العب
ملبيـدات ام الرقابـة علـى نـدوب قسـملاملستوردة ومكان أخذ العينة مث مت غلقها وتشـميعها للشـمع األ ـر وختمهـا يـامت يقـرأ 

ملعمــل دات ليــل املبيــقســم ثــو  حتلتم تســليم عبــوة ونســاة مــن احملضــر إىل يــ، و وخــامت صــاحب الشــأن أو مــن ينــوب عنــه
حفــ  تم يـعنـه و  و مـن ينـوبأإىل صـاحب الشــأن املركـزي للمبيـدات إلجـراء التحاليـل الالزمـة وعبــوتس ونسـاة مـن احملضـر 

بـوات ع سـتةمت اخـذ ة. و ت الزراعيـتم ارسال نساة من احملضر إىل جلنـة مبيـدات اآلفـايعلى املبيدات و  قسم الرقابةعبوتس ب
قسم ثـو  إىل  عبوتسيم تسلتم يكل عبوة يف كيس بالستيك ويتم غلقه وتشميعه كما سبق. و   تسليمة على حالتها ووضع
 تميــو  ، الرقابــة قســموتس بعبــحفــ  تم يــو  العبــوات ء اختبــار جــودةملعمــل املركــزي للمبيــدات إلجــرامستحضــرات املبيــدات ل

 تسلم صاحب الشأن أو من ينوب عنه العبوتس الباقيتس.
 ذلك .بيا منا وقد تعهد مندوب الشركة بعدم التصرف للرسالة اال بعد ورود نتيجة التحليل وإبالغه رمس



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
 اللجنـــــــة

 للمبيدات مندوب املعمل املركزي مندوب وبمند مندوب
 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية -
 أصل لصاحب الشأن -
 أصل للمعمل املركزى للمبيدات -

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

 (عبواتجودة ها اختبار ل) محضر فحص وجاشني وأخذ عينة مبيد آفات زراعية (:هـ-31نموذج رقم )

 المصنعة في مصانع محليةمن 
 عة العبوة:س                اسم املبيد:                                           كمية املبيد :             

 مأخوذة من
 20   بتاريخ     /   /   20     موافقة فنية رقم         لسنة

 20  بتاريخ    /    /        الشهادة اجلمركية رقم /        
 1966لسنة  53وبناء على قانون الزراعة رقم    20   املوافق     /    /   إنة يف يوم       

       20  بتاريخ:   /   /               ، وعلى خطاب شركة:2017لسنة  974من القرار الوزارى  44واملادة 
   ن ورود رسالة مبيد:ع   20كزي للمبيدات بتاريخ   /    /    وأتشرية األستاذ الدكتور مدير املعمل املر 

              20اتريخ اإلنتاج:   /   /                     بكمية:   
        :    فرتة الضمان:                       لوط رقم:                       تشغيلة رقم

 نوع املبيد:    تداللية:( لون البطاقة االس  املسجل حملياً برقم )
 حلساب شركة:      استرياد شركة:

 جتهيز شركة:     من إنتاج شركة:
 ميناء الشحن:                                                 اسم الباخرة:
           الشحن: وليصةبرقم الفاتورة النهائية:                                                  رقم 

 ميناء الوصول:
 تشكلت اللجنة من كل من السادة:

1- 
2- 
3-  
4- 
5- 

 :ح اآليتواتض وذلك لعمل اجلاشين الالزم وقامت اللجنة بفحص الرسالة ظاهراي من عدة جهات متفرقة
   ، نوع العبوة  عبوة ، سعة العبوة  الرسالة موضوعة يف عدد

 عدد:           عبوة موضوعة ىف عدد:        كرتونه بداخل كل كرتونه 
  الوزن الصايف:       : وزن إمجايل للعبوة 

 عدد العبوات    =    ×    = سعة العبوة         وبذلك يكون إمجاىل الرسالة    



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
 اللجنـــــــة

 للمبيدات مندوب املعمل املركزي مندوب وبمند مندوب
 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية -
 أصل لصاحب الشأن -
 أصل للمعمل املركزى للمبيدات -

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

ىت أصبحت خلطها جيداً ح ائية ومتوبعد اجلاشين والفحص قامت اللجنة أبخذ عينة ممثلة طبقا للقواعد املتبعة وبطريقة عشو 
وبعـد  3جم/سـم 507 ال يزيـد عـن جافة ونييفة سعة كـل منهـا  عيناتة متاما وقسمت ووضعت داخل عدد مخس متجانس

ــة  ملصــق بطاقــات البيــا ت علــى كــل عبــوة موضــحاً  ــا إســ ــد والكميــة واتريــخ أخــذ العين ــو املبي  وة واســم الشــركةســعة العب
ملبيـدات ام الرقابـة علـى نـدوب قسـملوختمهـا يـامت يقـرأ  املستوردة ومكان أخذ العينة مث مت غلقها وتشـميعها للشـمع األ ـر

ملعمــل دات ليــل املبيــقســم ثــو  حتلتم تســليم عبــوة ونســاة مــن احملضــر إىل يــ، و وخــامت صــاحب الشــأن أو مــن ينــوب عنــه
حفــ  تم يـعنـه و  و مـن ينـوبأإىل صـاحب الشــأن املركـزي للمبيـدات إلجـراء التحاليـل الالزمـة وعبــوتس ونسـاة مـن احملضـر 

عبوات  تةستم اخذ يعية. و ات الزراتم ارسال نساة من احملضر إىل جلنة مبيدات اآلفيعلى املبيدات. و  قسم الرقابةعبوتس ب
قسم ثـو  إىل  عبوتسيم تسلم يتكل عبوة يف كيس بالستيك ويتم غلقه وتشميعه كما سبق. و   تسليمة على حالتها ووضع
 تميــو  ، الرقابــة قســموتس بعبــحفــ  تم يــو  ء اختبــار جــودة العبــواتات إلجــراملعمــل املركــزي للمبيــدمستحضــرات املبيــدات ل

 تسلم صاحب الشأن أو من ينوب عنه العبوتس الباقيتس.
 ذلك .بيا منا وقد تعهد مندوب الشركة بعدم التصرف للرسالة اال بعد ورود نتيجة التحليل وإبالغه رمس



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
 اللجنـــــــة

 للمبيدات مندوب املعمل املركزي مندوب وبمند مندوب
 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية -
 أصل لصاحب الشأن -
 أصل للمعمل املركزى للمبيدات -

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

 (عبواتجودة لها اختبار ) مبيد آفات زراعيةمحضر فحص وجاشني وأخذ عينة (:و-31نموذج رقم )

 لمد صالحية مبيد
 عة العبوة:س                اسم املبيد:                                           كمية املبيد :             

 مأخوذة من
 20   بتاريخ     /   /   20     موافقة فنية رقم         لسنة

 20  بتاريخ    /    /                /الشهادة اجلمركية رقم 
 1966لسنة  53وبناء على قانون الزراعة رقم    20   املوافق     /    /   إنة يف يوم       

       20  بتاريخ:   /   /               ، وعلى خطاب شركة:2017لسنة  974من القرار الوزارى  44واملادة 
   ن ورود رسالة مبيد:ع   20عمل املركزي للمبيدات بتاريخ   /    /    وأتشرية األستاذ الدكتور مدير امل

              20اتريخ اإلنتاج:   /   /                     بكمية:   
        :    فرتة الضمان:                       لوط رقم:                       تشغيلة رقم

 نوع املبيد:    طاقة االستداللية:( لون الب  املسجل حملياً برقم )
 حلساب شركة:      استرياد شركة:

 جتهيز شركة:     من إنتاج شركة:
 ميناء الشحن:                                                 اسم الباخرة:
           ن:الشح وليصةبرقم الفاتورة النهائية:                                                  رقم 

 ميناء الوصول:
 تشكلت اللجنة من كل من السادة:

1- 
2- 
3-  
4- 
5- 

 :ح اآليتواتض وذلك لعمل اجلاشين الالزم وقامت اللجنة بفحص الرسالة ظاهراي من عدة جهات متفرقة
   ، نوع العبوة  عبوة ، سعة العبوة  الرسالة موضوعة يف عدد

 ل كرتونه عدد:           عبوة موضوعة ىف عدد:        كرتونه بداخل ك
  الوزن الصايف:       : وزن إمجايل للعبوة 

 عدد العبوات    =   ×    = سعة العبوة         وبذلك يكون إمجاىل الرسالة    
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
 اللجنـــــــة

 للمبيدات مندوب املعمل املركزي مندوب وبمند مندوب
 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية -
 أصل لصاحب الشأن -
 أصل للمعمل املركزى للمبيدات -

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

بحت ىت أصخلطها جيداً ح ائية ومتوبعد اجلاشين والفحص قامت اللجنة أبخذ عينة ممثلة طبقا للقواعد املتبعة وبطريقة عشو 
وبعـد  3جم/سـم 507ال يزيـد عـن جافـة ونييفـة سـعة كـل منهـا  عينـاتمتجانسة متاما وقسمت ووضعت داخل عدد مخس 

ــة  ملصــق بطاقــات البيــا ت علــى كــل عبــوة موضــحاً  ــا إســ ــد والكميــة واتريــخ أخــذ العين ــو املبي  وة واســم الشــركةســعة العب
ملبيـدات ام الرقابـة علـى نـدوب قسـملمع األ ـر وختمهـا يـامت يقـرأ املستوردة ومكان أخذ العينة مث مت غلقها وتشـميعها للشـ

ملعمــل دات ليــل املبيــقســم ثــو  حتلتم تســليم عبــوة ونســاة مــن احملضــر إىل يــ، و وخــامت صــاحب الشــأن أو مــن ينــوب عنــه
حفــ  تم يـو عنـه  و مـن ينـوبأإىل صـاحب الشــأن املركـزي للمبيـدات إلجـراء التحاليـل الالزمـة وعبــوتس ونسـاة مـن احملضـر 

عبـوات  سـتةتم اخذ يو ية ات الزراعتم ارسال نساة من احملضر إىل جلنة مبيدات اآلفيو . على املبيدات قسم الرقابةعبوتس ب
قسم ثـو  إىل  عبوتسيم تسلتم يكل عبوة يف كيس بالستيك ويتم غلقه وتشميعه كما سبق. و   توضعسليمة على حالتها و 

 تميــو  ، الرقابــة قســموتس بعبــحفــ  تم يــو  ء اختبــار جــودة العبــواتي للمبيــدات إلجــراملعمــل املركــز مستحضــرات املبيــدات ل
 تسلم صاحب الشأن أو من ينوب عنه العبوتس الباقيتس.

 ذلك .بيا منا وقد تعهد مندوب الشركة بعدم التصرف للرسالة اال بعد ورود نتيجة التحليل وإبالغه رمس



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
 اللجنـــــــة

 للمبيدات مندوب املعمل املركزي مندوب وبمند مندوب
 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية -
 أصل لصاحب الشأن -
 أصل للمعمل املركزى للمبيدات -

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

 (عبواتجودة ليس لها اختبار أخذ عينة مبيد آفات زراعية )محضر فحص وجاشني و (:ز-31نموذج رقم )

 لمد صالحية مبيد
 عة العبوة:س                اسم املبيد:                                           كمية املبيد :             

 مأخوذة من
 20   بتاريخ     /   /   20     موافقة فنية رقم         لسنة

 20  اجلمركية رقم /             بتاريخ    /    /   الشهادة 
 1966لسنة  53وبناء على قانون الزراعة رقم    20   املوافق     /    /   إنة يف يوم       

       20  بتاريخ:   /   /               ، وعلى خطاب شركة:2017لسنة  974من القرار الوزارى  44واملادة 
   ن ورود رسالة مبيد:ع   20دكتور مدير املعمل املركزي للمبيدات بتاريخ   /    /    وأتشرية األستاذ ال

              20اتريخ اإلنتاج:   /   /                     بكمية:   
        :    فرتة الضمان:                       لوط رقم:                       تشغيلة رقم

 نوع املبيد:    ( لون البطاقة االستداللية:  ) املسجل حملياً برقم
 حلساب شركة:      استرياد شركة:

 جتهيز شركة:     من إنتاج شركة:
 ميناء الشحن:                                                 اسم الباخرة:

 حن:          م بوليصة الشرق                        رقم الفاتورة النهائية:                 
 ميناء الوصول:

 تشكلت اللجنة من كل من السادة:
1- 
2- 
3-  
4- 
5- 

 :ح اآليتواتض وذلك لعمل اجلاشين الالزم وقامت اللجنة بفحص الرسالة ظاهراي من عدة جهات متفرقة
   ، نوع العبوة  عبوة ، سعة العبوة  الرسالة موضوعة يف عدد

 رتونه بداخل كل كرتونه عدد:           عبوة موضوعة ىف عدد:        ك
  الوزن الصايف:       : وزن إمجايل للعبوة 

 عدد العبوات    =   ×    = سعة العبوة         وبذلك يكون إمجاىل الرسالة    



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد حترر منا هذا احملضر بذلك.
 اللجنـــــــة

 للمبيدات مندوب املعمل املركزي مندوب وبمند مندوب
 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 اإلسم:
 التوقيع:

 أصل للجنة مبيدات اآلفات الزراعية -
 أصل لصاحب الشأن -
 أصل للمعمل املركزى للمبيدات -

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

  
 أصبحت جيداً حىت خلطها ائية ومتوبعد اجلاشين والفحص قامت اللجنة أبخذ عينة ممثلة طبقا للقواعد املتبعة وبطريقة عشو 

وبعـد  3جم/سـم 507ال يزيـد عـن جافـة ونييفـة سـعة كـل منهـا  عينـاتمتجانسة متاما وقسمت ووضعت داخل عدد مخس 
ــة  ملصــق بطاقــات البيــا ت علــى كــل عبــوة موضــحاً  ــا إســ ــد والكميــة واتريــخ أخــذ العين ــو املبي  وة واســم الشــركةســعة العب

ملبيـدات الرقابـة علـى ا نـدوب قسـمملوتشـميعها للشـمع األ ـر وختمهـا يـامت يقـرأ املستوردة ومكان أخذ العينة مث مت غلقها 
ملعمــل دات ليــل املبيــقســم ثــو  حتلتم تســليم عبــوة ونســاة مــن احملضــر إىل يــ، و وخــامت صــاحب الشــأن أو مــن ينــوب عنــه

حفــ  تم يـعنـه و  مـن ينـوب وأإىل صـاحب الشــأن املركـزي للمبيـدات إلجـراء التحاليـل الالزمـة وعبــوتس ونسـاة مـن احملضـر 
 عية.ات الزراتم ارسال نساة من احملضر إىل جلنة مبيدات اآلفيو  .على املبيدات قسم الرقابةعبوتس ب

 ذلك.بيا منا وقد تعهد مندوب الشركة بعدم التصرف للرسالة اال بعد ورود نتيجة التحليل وإبالغه رمس


