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أو / أو جتهيزهب / ع مبيداث اآلفبث الزراعيت ــــص بتصنيـــالرتخي
 إعبدة تعبئتهب

 وزارة  الزراعة-  لجنة التوصيات وتسجيل المبيدات       : الترخيص جهة 

 املستنداث  / 1
  إلى المعمل المركزي لممبيدات (6)يقدم طمب الترخيص عمى النموذج المبين بالممحق رقم                                                         .

 (5)مرفق رقم

 : يرفق بيذا الطمب المستندات اآلتية و

 .طمب ترخيص تشغيل مصنع مبيدات االفات الزراعية  -1

 .شيادة العمل فى مجال مبيدات االفات الزراعية  -2

 .شيادة اجتيازه الدورة التدريبية  -3

. موافقة ىيئة التصنيع -4
 موافقة جياز األمن الصناعي -5

 موافقة جياز شئون البيئة -6

 .شيادة تسجيل المبيد المراد تصنيعو -7

اثبات بأن المدير الفني المسئول عن المصنع من بين الميندسين الزراعيين المقيديين  -8
 .بنقابة المين الزراعية

  موافقة وزارة الصحة -9

 صورة السجل التجاري  -10

   صورة البطاقة الضريبية -11

  رسم ىندسي لممصنع معتمد من ميندس نقابي -12

  بيان القوة المحركة لممصنع  -13

 بيان بجميع األجيزة المستخدمة بالمصنع  -14

                                                 

 . بشأن مبيداث اآلفاث السراعيت2004 لسنت 3059قرار وزارة السراعت واستصالح األراضي رقم  5
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 صورة من ترخيص الوحدة المحمية الواقع في دائرتيا المصنع -15

 شيادة من التأمينات لممدير المسئول تفيد بانو مؤمن عميو من صاحب العمل  -16

 التعيد بضرورة وجود دفتر لحركة المصنع ويعتمد من المعمل المركزى لممبيدات  -17

التعيد بالحصول عمى بيانات األماكن لكل مركب يتم تجييزه او استخدامو داخل المصنع  -18
 من خالل الشركة الموردة لمخامات مع إرسال صورة منيا لممعمل المركزى لممبيدات 

تعيد بان جميع الرسائل الخارجية من المصنع تكون مصحوبة بنسخة من بيانات االمان  -19
 تفيد كيفية التعامل فى  حاالت الحوادث عند النقل 

إقرار بعدم تداول إنتاج المصنع إال بعد الحصول عمى شيادة تحميل من المعمل المركزي  -20
 .لممبيدات تفيد مطابقة المنتج لممواصفات المسجل عمييا

شيادة نقابة المين الزراعية تفيد بان المدير المسئول ميندس زراعى متفرغ ، ورقم  -21
 .القيد بسجل الميندسين بالنقابة 

 (عمى أن يرفق عمى كل صورة دمغة بجنية  )                   
 الرســـىم / 2

. (حوالة بريدية)مبمغ جنيو واحد باسم المعمل المركزي لممبيدات 
 

: املصروفبث /3
 

باسم وحدة  (خمسة أالف جنييا ) جنية 5000مصروفات لجنة المعاينة المقررة بشيك بمبمغ 
.  تحميل وتقييم المبيدات بالمعمل المركزي لممبيدات

ا إلجراءاث  / 4  
    ـ يتولي قسم الرقابة بالمعمل المركزي لممبيدات أخذ عينات من الرسائل المستوردة و من كل  

تصنيعة لممبيدات المصنعة و المجيزة و المعبأة محميًا واجراء التحاليل الالزمة عمييا لمتحقق 
من مطابقتيا لممواصفات الفنية المسجمة بيا و اصدار شيادة التحميل يتم بموجبيا االفراج 

عن الرسالة المستوردة او التصريح بتداول المصنع او المعبأ منيا محميًا او لتمديد فترة 
. صالحيتيا

                                                 

 . بشأن مبيداث اآلفاث السراعيت2004 لسنت 3059قرار وزارة السراعت واستصالح األراضي رقم  6
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  ـ عمي كل من يرخص لو بتصنيع او تجييز او االتجار في المبيدات الزراعية ان يمسك 

سجاًلمرقمًا و مختومًا بخاتم مديرية الزراعة التابع ليا لقيد حركة المبيدات المصنعة او 
المجيزة او التي يتم االتجار فييا و يحتفظ بيذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ اخر 

. قيد فيو و يجب تقديمو لمن ليم صفة الضبطية القضائية عند كل طمب

 

   االشرتاطبث والضىابط/ 5
 ـ يحظر تصنيع أو تجييز أو إعادة تعبئة مبيدات اآلفات الزراعية إال في مصنع مرخص 

لو بذلك من وزارة الزراعة ويصدر الترخيص من المعمل المركزي لممبيدات بعد موافقة 
مرفق رقم  (7)لجنة التوصيات وتسجيل المبيدات  عمى النموذج المبين بالممحق رقم 

(6 .)

 ـ يسرى الترخيص لمدة خمس سنوات من تاريخ صدروه ، ويجوز تجديده بذات الشروط 
واإلجراءات عمى أن يقدم طمب التجديد قبل نياية مدة الترخيص بثالثة أشير عمى 

.                       األقل 

التوصيات وتسجيل المبيدات في حالة مخالفة أي شرط   ـ يمغى الترخيص بقرار من لجنة
من شروطو وال يجوز لمن ألغى ترخيصو التقدم بطمب الترخيص مجددا إال بعد انقضاء 

. سنة من إخطاره بصورة قرار اإللغاء 

       ـ ال يجوز لممرخص لو بالتصنيع او التجييز او االتجار في مبيدات اآلفات الزراعية ان 
يزاول نشاطو بالنسبة لممبيدات فائقة و عالية الخطورة المسجمة طبقًا ألحكام القرار 

اال بعد الحصول عمي  (11) و المحددة بالممحق رقم 2004 لسنة 3059الوزارى رقم 
اذن خاص بالتصنيع او التجييز او االتجار فييا من لجنة مبيدات اآلفات الزراعية و 
يسري ىذا االذن لمدة سريان الترخيص بالتصنيع او التجييز او االتجار،و يتم تجديد 
االذن بذات الشروط و االجراءات المنصوص عمييا في ىذا القرار،و ان تميز عبوات 

ىذه المبيدات ببطاقات استداللية خاصة مميزة بمون مختمف عن البطاقات االستداللية 
( 7)مرفق رقم.                                              لباقي المبيدات
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           و يجب ان يجتاز المدير الفني المسئول عن المصنع او المتجر لبرنامج تدريبي متقدم 
.    ومعتمد من لجنة مبيدات اآلفات الزراعية

.             ـ ال يجوز تصنيع ىذه المبيدات اال بعد اتمام تسجيميا

           ـ يحظر تجريب او تجييز المبيدات سواء كانت مواد خام أو مستحضرات تجارية فى 
 12مرفق رقم  .          أية صورة من الصور المبينة بقائمة المبيدات المحظورة

                                                 
  .2005 لسنت 719 قرار وزير السراعت و استصالح االراضى بشأن مبيداث اآلفاث السراعيت رقم 7
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