
  :السؤال الثامن 

ما هي المستندات وملفات الدراسات التي يجب تقديمها إلى لجنة مبيدات اآلفات الزراعية لتوافق     
  المبيدات المسجلة في جمهورية مصر العربية؟ أو تجهيز على إنتاج

  -:اإلجابة 

  :مبيدات اآلفات الزراعية  نتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئةإجراءات ترخيص مصنع إل   

  :تتقدم الشركة بطلب مرفق به المستندات التالية      

 .موافقة هيئة التصنيع - 1

  .موافقة جهاز األمن الصناعي - 2

 .موافقة جهاز شئون البيئة - 3

 موافقة الصحة عن مدى توافر االستعدادات المطلوبة لحماية العاملين واعتمـاد نظـام الفحـص    - 4
 .الدوري للعاملين الصحي

 أو إعـادة تعبئـة  /أو تجهيز و/ من إنشاء المصنع هو إنتاج و أن الغرضسجل تجاري مدون به  - 5
 .مبيدات اآلفات الزراعية

 .صورة من البطاقة الضريبية - 6

 .رسم هندسي للمصنع معتمد من مهندس نقابي - 7

 .بيان القوة المحركة للمصنع - 8

 تجهيز –تخليق (بيان بجميع األجهزة المستخدمة بالمصنع والتي علي أساسها يحدد نشاط المصنع  - 9
 ).إعادة تعبئة –

 .صورة من ترخيص الوحدة المحلية الواقع في دائرتها المصنع -10

 .يتم تصنيعها في المصنعسبيان من لجنة مبيدات اآلفات الزراعية بالمواد المسجلة التي  -11

اإليصال الدال على أداء مصروفات المعاينة المقررة باسم وحدة تحليل وتقييم المبيدات بالمعمـل   -12
 .تالمركزي للمبيدا

 .حوالة بريدية حكومية بمبلغ جنيه واحد باسم المعمل المركزي للمبيدات -13

صورة من شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من أحـد الجامعـات أو المعاهـد للمهنـدس      -14
 .الزراعي الذي سيتولى مسئولية إدارة المصنع



متفرغ ورقـم القيـد   د بها وبالمصنع مقينقابة المهن الزراعية تفيد بأن المدير المسئول من شهادة  -15
 .بسجل النقابة

 .من صاحب العمل هشهادة من التأمينات للمدير المسئول تفيد بأنه مؤمن علي -16

 .عتمد من المعمل المركزي للمبيداتمتعهد بضرورة وجود دفتر حركة للمصنع و -17

تعهد بالحصول علي بيانات األماكن لكل مركب يتم تجهيزه أو استخدامه داخل المصنع من خالل  -18
 .الشركة الموردة للخامات مع إرسال صورة منها للمعمل المركزي للمبيدات

تفيـد كيفيـة    للمبيـد  المصنع نسخة من بيانات األمانب منتجةجميع الرسائل ال يرفق مع تعهد بأن -19
 .حوادث عند النقلالتعامل في حاالت ال

من المبيدات المنتجة إال بعد إجراء التحاليل الالزمـة بمعرفـة   التصرف فى أية كمية إقرار بعدم  -20
 .المعمل المركزي للمبيدات للتحقق من مطابقة المبيد للمواصفات المسجل عليها

خـالل فتـرة   تجهيزها أو إعادة تعبئتها  إنتاجها أو بيان بكميات مبيدات اآلفات الزراعية التي تم -21
 .عند طلب تجديد الترخيص الترخيص السابقة

السؤال .صورة من شهادة التدريب السارية التي أصدرتها لجنة مبيدات اآلفات الزراعية للمدير المسئول
  :الثامن 

ما هى المستندات وملفات الدراسات التى يجب تقيديمها إلى لجنة مبيدات اآلفات الزراعية لتوافق     
  د المبيدات المسجلة فى جمهورية مصر العربية؟على إنتاج أح

  -:اإلجابة 

  إنتاج خامات أولية الزمة لتصنيع مبيدات مسجلة فى جمهورية مصر العربية    
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