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 الرتخيص بتشغيل مصانع األعالف واملركزات واإلضافات الغذائية
   وزارة الزراعة–قطاع تنمية الثروة الحيوانية  : الترخيصجهة  

 :  املستنــــدات /1
                                                                  : طمب الى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مصحوبا بالمستندات اآلتية  

  ( 2 ) رقم مرفق
o  ذا كان الطالب شركة فيتعين تقديم صورة البيانات الخاصة بطالب الترخيص بالتصنيع ومحل اقامتو وا 

. من عقد تأسيس الشركة أو نظاميا األساسى المشير 

o  صورة الترخيص الصناعى الصادر من األجيزة المختصة بإقامة المصنع . 

o  صورة موافقة الييئة العامة لمتنمية الصناعية  

o  صورة رسمية من القيد بالسجل التجارى عن نشاط تصنيع األعالف وصورة من البطاقة الضريبية. 

o  صورة البطاقة الضريبية مدون بة نوع النشاط  .

o  لسنة 453 صورة من الترخيص الصادر بفتح محل صناعى أو تجارى طبقا ألحكام القانون رقم 
1954.  

o  لسنة 116 صورة الترخيص الخاص بإقامة المشروع أو ما يثبت أنو مقام قبل العمل بالقانون 
 من المجنة العميا لحماية االراضى 15/4/1985 أو ظاىرة بخرائط التصوير الجوى حتى 1983

 .بالمحافظة

o  فى حالة مصانع انتاج بروتين من مخمفات المجازر ضرورة الحصول عمى موافقة جياز البيئة  .

o تحديد أنواع األعالف المطموب تصنيعيا وتقديم شيادات التسجيل السارية في الخاصة بيا إن وجد  .

o  تحديد المدير المسئول ، ويجب أن يكون ميندسا زراعيا نقابيا ، ويكون مسئوال عن اإلشراف عمى 
. اإلنتاج بالمصنع وسالمتو ومطابقتو لممواصفات 

o   اإليصال الدال عمى دفع مصروفات المعاينة .

                                                 
بشأى تٌظين االعالف وصٌاعتها   1996 لسٌت 1498 قرار وزير السراعت رقن 1

    وتداولها والرقابت عليها
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: الرسوم/  2
  مصروفات المعاينة بواقع ألف جنية عن كل خالط. 

 3جنيو ضريبة نوعية عمى الترخيص  

  10قروش رسم تنمية موارد عمى الترخيص   

 40 قروش رسم تنمية 10 قرش ضريبة نوعية ، 30) قرش عمى إيصال سداد مصروفات المعاينة 
 .(موارد

 :  االجـــراءات/3
. يقدم طمب الترخيص بالتصنيع الى قطاع تنمية الثروة الحيوانية مرفقا بو المستندات المطموبة 3/1

جراء المعاينة الالزمة لمتحقق 3/2     يتولى قطاع اإلنتاج الحيوانى مراجعة المستندات المشار الييا وا 
صدار الترخيص بتشغيل المصنع  . لتوافر الشروط الفنية الواجبة لمتصنيع وا 

 :  االشرتاطات والضوابط /4
 :  يجب عمى إدارة تصنيع العمف أن تمسك السجالت اآلتية 4/1

o  سجل لقيد حركة المواد الخام الواردة والكميات المستنفذة منيا يوميا سواء فى التصنيع أو  
. البيع 

o  سجل لقيد كميات وأنواع المنتج والمباع منو يوميا   .

o  سجل لقيد العينات التى تؤخذ لمتحميل ونتائجيا   .

o  وترقم ىذه السجالت وتختم صفحاتيا بخاتم مديرية الزراعة المختصة ، ويجب االحتفاظ  
بالسجالت والدفاتر المشار الييا وتقديميا عند الطمب ، كما يجب عمى إدارة المصنع 

 . سنوات من تاريخ أخر قيد فييا 3االحتفاظ بالسجالت المنتيية لمدة 

ضافتو مصنعة من مواد تتحمل ظروف  4/2  يجب أن تكون عبوات العمف وخاماتو وا 

                                                 
   . وتعديالته80 لسٌت 111 بتعديل بعض أحكام قاًىى ضريبت الدهغت رقن 1993 لسٌت 2 الوادة األولى هي القاًىى رقن 1

 

 . وتعديالته1984 لسٌت 147الوادة األولى هي القاًىى رقن   2
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       التداول  بحسب نوع كل صنف ، وتكون مطابقة لممواصفات القياسية المصرية ، وأن  

        تكون محكمة الغمق ويوضع عمى العبوات شكل يمثل الحيوان المستيمك لمعمف ويوضع  

        داخل كل عبوة ويثبت خارجيا بطاقة ال يسيل نزعيا وتكون بيانات البطاقة مطابقة  

:         لبيانات شيادة التسجيل وتشمل البيانات اآلتية بخط واضح ال يسيل محوه 

o   اسم المصنع وعنوانو والعالمة التجارية  .

o    نوع العمف أو المنتج ورقم وتاريخ تسجيمو .

o  الخامات الداخمة فى تركيب العمف مرتبة تنازليا حسب كمياتيا   .

o  محتوى العمف من المركبات الغذائية طبقا لما ورد بشيادة التسجيل   .

o  رقم التشغيمة وتاريخ التصنيع وفترة الصالحية  .

o    الوزن الصافى عند التعبئة .

 فى حالة إنتاج العمف سائبا وتداولو صبًا فى سيارات نقل العمف المعدة لذلك يحرر محضر تصنيع 4/3
مدونا فيو الكمية المصنعة وجميع البيانات الواجب اثباتيا فى البطاقة المذكورة فى ىذه المادة 

ويحتفظ المصنع بصورة من المحضر وتسمم صورة منو الى كل من المشترى وسائق المركبة عند 
. استالم كمية العمف من المصنع 

 ال يجوز تصنيع أعالف أو اضافات أو مركزات أعالف بغرض االتجار إال بترخيص من وزارة الزراعة 4/4
 .فى مصانع مستوفية لجميع االشتراطات المقررة قانونا 
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