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االوراق المطلوبة للحصول على الخطط االستيرادية السنوية لخامات المبيدات الحشرية الخاصة
بالمصانع
بدءا من  1/1حتى ( 11/11عام ميالدي كامل)
الملف المقدم يحتوي علي  ( :اصل  6 +صور للعرض على اللجنة العلمية للجنة الفرعية الستيراد المبيدات
الحشرية و خاماتها )
 االوراق المطلوبة : -1صورة السجل الصناعى موضح به الطاقة االنتاجية وصور المبيدات و السعة التخزينية موضحا به خطوط االنتاج المختلفة
(ساري) .
 -1صور اخطارات التسجيل سارية لكل مستحضر مطلوب تصنيعه .
* فى حالة عدم وجود )  (Technical Purityفى اخطار التسجيل للمستحضر فمطلوب احضار خطاب من المصنع المنتج
للخامة بنسبة المادة الفعالة و الشوائب الضارة "ان وجدت" بالخامة .
و عند االفراج المحرز يجب تقديم شهادة تحليل للخامة موضحا بها نسبة المادة الفعالة و الشوائب الضارة "ان وجدت" بالخامة
 -1احضار ما يفيد اضافة عبوة مختلفة عن العبوة المذكورة في اخطار التسجيل "ان وجد ".
 -4احضار ما يفيد نقل التصنيع أو الملكية "ان وجد ".
 -5كثافة المنتج في العبوة و وزن العبوة لكل مستحضر على ورق الشركة .
 -6بيان التركيب لكل مستحضر على حده في صورة " . "Excel Sheet
 "EXCEL SHEET" - 7مجمعا به المواد الخام الفعاله والغير فعاله المطلوبة من قبل المصنع المطلوب استيرادها
Sum
)(kg
(كمية الخامة
الالزمة النتاج
عبوات المستحضر
خالل سنة)

Plan
)(pk
(عدد العبوات
المطلوب انتاجها
خالل سنة)

No Of
Batches
(عدد التحضيرات
خالل سنة)

Consumption of
Raw Material/
)Batch (kg
(كمية المادة الخام الالزمة
النتاج تحضيرة واحدة)

Batch Size
(عدد العبوات
المنتجة من
التحضيرة الواحدة)

Product Name

Material Name
& Technical
Purity

 -8بيان المواد الخام الفعالة الالزمة للخطه االنتاجيه لمستحضرات الشركة :
Manufacturers

Unit

Suppliers

Qty

Technical
Purity

Active Material

No.

-9بيان المواد الخام غير الفعالة الالزمه للخطه االنتاجيه لمستحضرات الشركة :
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Technical
Purity

Inactive
Material

No.

 CD -11مرفق به كل البيانات السابقه.
-11تحديد الغرض من االستيراد لالنتاج المحلي أو التصدير أو المناقصات .
 -11يتم تقديم خطة منفصلة للمستحضرات المسجلة للتصدير فقط .
 -11شهادة جودة للخامة المنتجة من المصنع صادرة من جهة معتمدة مثل  :شهادة  GMPللمصنع االجنبي موضح بها
" "Scope Of Inspectionومرفق " "Annex Of Raw Materialأوشهادة  ISO 9001للمصنع االجنبي .
 -14األصل الموثق من الغرفة التجارية و السفارة المصرية للعالقة بين المصنع و المورد صادرة من المصنع و بها اسم الخامة
لالطالع عليه.
-15بالنسبه للشركات التي تقوم بتصنيع كل مستحضراتها لدي الغير" "TOLLفي مصانع مختلفه يرجى تقديم قوائم
المستحضرات والمواد الخام منفصله لكل مصنع على حده .
 -16بالنسبة لخامات مبيدات حشرية صحة عامة  :يضاف الى ما سبق :

 -1بالنسبة للمناقصات الحكومية:
أوامرتوريد سارية من وزارة الصحة طبقا للمناقصة العامة السنوية الخاصة بمكافحة نواقل أمراض الصحة العامة ( مع
مراعاة الطاقة االنتاجية المذكورة بالسجل الصناعي للمصنع).
 -1بالنسبة للطلبات غير الحكومية :
-1ترخيص ساري بمزاولة اعمال مكافحة الحشرات و القوارض الناقلة لالمراض و الوقاية منها الصادر من مديرية
الشئون الصحية – ادارة مكافحة ناقالت االمراض (ترخيص المكافحة) .
-1خطاب مختوم من الجهة المطلوب مكافحة الحشرات و القوارض الناقلة لالمراض بها محدد به المساحة المطلوب رشها
واسم المبيد و صورتة و تركيزه و نوع اآلفة المطلوب مكافحتها (موضحا بها اسم الشركة و رقم التليفون و العنوان و
مسؤول االتصال بها و البريد االلكترونى ) .
ملحوظة :
في حالة اختالف الشركة المصنعة أو المستوردة للمبيد –صحة عامة عن شركة المكافحة فيتم طلب اآلتي (باالضافة الى ما
سبق) اآلتي:
-1خطاب مختوم من الشركة المصنعة يفيد بأن التوريد سيتم الى شركة المكافحة (موضحا بها اسم الشركة و رقم التليفون
و العنوان و مسؤول االتصال بها و البريد االلكترونى ) و ذلك لتوريد المبيد (مع ذكر اسمه و صورته و تركيزه و تحديد
كميته ).
-1أمر توريد صادر من شركة المكافحة و مختوم الى الشركة المصنعة أو المستوردة للمبيد محدد به اسم المبيد و الكمية
المطلوبة ويذكر به اسم الجهة المطلوب مكافحة الحشرات و القوارض الناقلة لالمراض بها (موضحا بها اسم الشركة و
رقم التليفون و العنوان و مسؤول االتصال بها و البريد االلكترونى ) .
( مع مراعاة الطاقة االنتاجية المذكورة بالسجل الصناعي للمصنع).
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-17في حالة التقدم بطلب استيراد للتصدير فقط ( :باالضافة الى ما سبق )
يتم كتابة تعهد باحضار ما يؤكد تصدير الكمية المنتجة من المبيدات (استمارة  11تصدير) من الجمارك صورة طبق األصل
معتمدة وااللتزام بتقديمها الى ادارة التخطيط و الموافقات االستيرادية قبل التقدم بطلب تصدير جديد لنفس الخامة.

مالحظة :
 -1يجب اإللتزام ببلد المنشأ المذكور في إخطار التسجيل .
 -1ال يتم تنفيذ الخطة االستيرادية في حالة انتهاء سريان أيا من السجل الصناعي أو اخطار
التسجيل أو ترخيص المكافحة.
-1عند االستيراد من الصين يتم تقديم شهادة  CIQعند االفراج المحرز.
-4على جميع الشركات عند التقدم بطلب لالستيراد أو عند احضار استكماالت :
أن يتم احضار خطابات من الشركة مختومة و مؤرخة و موقعة من المسئول بالشركة مع ذكر صفته
بها .
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االوراق المطلوبة للحصول على خطة إستيرادية سنوية للمبيدات الحشرية تامة الصنع (منزلية –
صحة عامة)
بدءا من  1/1حتى ( 11/11عام ميالدي كامل)
الملف المقدم يحتوي علي  ( :اصل  6 +صور للعرض على اللجنة العلمية للجنة الفرعية الستيراد المبيدات
الحشرية و خاماتها)
 -1تقديم طلب إلصدار خطة استيرادية على ورق الشركة موجه الي مدير إدارة التخطيط والموافقات اإلستيرادية موقع
من المدير المسئول بالشركة ومختوم بختم الشركة و مؤرخ .
 -1صورة إخطار التسجيل ساري.
 -1احضار ما يفيد إضافة عبوة مختلفة عن العبوة المذكورة في إخطار التسجيل "إن وجد".
 -4صورة ترخيص قيد سجل مستوردي المبيدات الحشرية باالدارة المركزية للشئون الصيدلية .
 -5صورة السجل التجاري و البطاقة الضريبية و البطاقة االستيرادية "س( "4مع احضار األصل لالطالع) .
-6صورة من شهادة  free saleللمبيد سارية صادرة من بلد المنشأ و موثقة (مع إحضار األصل لإلطالع).
- 7بالنسبة لمبيدات حشرية صحة عامة  :يضاف الى ما سبق:
-1بالنسبة للمناقصات الحكومية:

أوامرتوريد سارية من وزارة الصحة طبقا للمناقصة العامة السنوية الخاصة بمكافحة نواقل أمراض الصحة العامة ( مع
مراعاة الطاقة االنتاجية المذكورة بالسجل الصناعي للمصنع).
-1بالنسبة للطلبات غير الحكومية :
-1ترخيص ساري بمزاولة اعمال مكافحة الحشرات و القوارض الناقلة لالمراض و الوقاية منها الصادر من مديرية
الشئون الصحية – ادارة مكافحة ناقالت االمراض (ترخيص المكافحة) .
-1خطاب مختوم من الجهة المطلوب مكافحة الحشرات و القوارض الناقلة لالمراض بها محدد به المساحة المطلوب
رشها واسم المبيد و صورته و تركيزه و نوع اآلفة المطلوب مكافحتها (موضحا به اسم الشركة و رقم التليفون و
العنوان و مسؤول االتصال بها و البريد االلكترونى ) .
ملحوظة :
في حالة اختالف الشركة المصنعة أو المستوردة للمبيد –صحة عامة عن شركة المكافحة فيتم طلب اآلتي (باالضافة
الى ما سبق) اآلتي:
-1خطاب مختوم من الشركة المصنعة يفيد بأن التوريد سيتم الى شركة المكافحة (موضحا بها اسم الشركة و رقم
التليفون و العنوان و مسؤول االتصال بها و البريد االلكترونى ) و ذلك لتوريد المبيد (مع ذكر اسمه وصورته
وتركيزه و تحديد كميته ).
-1أمر توريد صادر من شركة المكافحة و مختوم الى الشركة المصنعة أو المستوردة للمبيد محدد به اسم المبيد و
الكمية المطلوبة ويذكر به اسم الجهة المطلوب مكافحة الحشرات و القوارض الناقلة لالمراض بها (موضحا بها اسم
الشركة و رقم التليفون و العنوان و مسؤول االتصال بها و البريد االلكترونى ) .
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( مع مراعاة الطاقة االنتاجية المذكورة بالسجل الصناعي للمصنع).

مالحظة :
 -1يجب اإللتزام ببلد المنشأ المذكور في إخطار التسجيل .
 -1ال يتم تنفيذ الخطة االستيرادية في حالة انتهاء سريان أيا من اخطار التسجيل أو ترخيص

المكافحة.

-1عند االستيراد من الصين يتم تقديم شهادة  CIQعند االفراج المحرز
-4على جميع الشركات عند التقدم بطلب لالستيراد أو عند احضار استكماالت :
أن يتم احضار خطابات من الشركة مختومة و مؤرخة و موقعة من المسئول بالشركة مع ذكر صفته
بها .
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االوراق المطلوبة للحصول على موافقة استيرادية لخامات المبيدات الحشرية
الملف المقدم يحتوي علي  ( :اصل  6 +صور للعرض على اللجنة العلمية للجنة الفرعية الستيراد المبيدات
الحشرية و خاماتها )
 -1الطلب المقدم :
عناية السيد الدكتور /مدير إدارة التخطيط و الموافقات اإلستيرادية :
برجاء التكرم بالموافقة على إستيراد مشمول الفاتورة المرفق بياناتها:
Invoice date

Invoice Value

/

Invoice No.

/

المورد الخارجى 1-Importer:-----------------------------------------------------------------------------------
صنع الخارجى 2-Manufacturer:------------------------------------------------- --------------------------
الم ٌ
بلد المنشا 3-Country Of Origin:----------------------------------------------------------------------------
Raw Material
1---------------------------------------------------------------2---------------------------------------------------------------3----------------------------------------------------------------

Qty.
---------------------------------------------------------

الالزمة لتصنيع المستحضرات االتية :
Required
Number Of
Packs To Be
Manufactured

Registration
No:

Pack

-----------------------------------------------------------

سبب اإلستيراد

Product Name
1----------------------------------------------------------------------------------2-----------------------------------------------------------------------------------

4-Reason Of Importation:
Export
) (

Local
) (
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Company Representative Details:
التليفون:

Telephone:

االسم:

Name:

البريد األلكترونى:

E-Mail:
Signature and Date:

التوقيع و التاريخ

 -1الفاتورة :
اسم الصنف  – Technical purity -تركيزه -الكمية  -اسم المصنع  -بلد المنشأ – حجم أو وزن . Drum
 -1صورة إخطار التسجيل ساري
* به تركيز المادة الفعالة فى الخام ) . (Technical Purity
* فى حالة عدم وجود )  (Technical Purityفى اخطار التسجيل للمستحضر فمطلوب احضار خطاب من المصنع المنتج
للخامة بنسبة المادة الفعالة و الشوائب الضارة "ان وجدت" بالخامة .
و عند االفراج المحرز يجب تقديم شهادة تحليل للخامة موضحا بها نسبة المادة الفعالة و الشوائب الضارة "ان وجدت" بالخامة
 -4صورة بيان تركيب المستحضرالمعتمد من االدارة .
– 5األصل الموثق من الغرفة التجارية و السفارة المصرية للعالقة بين المصنع و المورد صادرة من المصنع و بها اسم الخامة
لالطالع عليه.
 -6طريقة حساب الكمية علي اساس  W/Wأو . W/V
 -7كثافة المنتج في العبوة و وزن العبوة لكل مستحضر على ورق الشركة .
 -8شهادة جودة للخامة المنتجة من المصنع صادرة من جهة معتمدة مثل  :شهادة  GMPللمصنع االجنبي موضح بها
" "Scope Of Inspectionومرفق " "Annex Of Raw Materialأوشهادة  ISO 9001للمصنع االجنبي .
 -9صورة شهادة السجل الصناعي للمصنع المنتج مدون به الطاقة االنتاجية و صور المبيدات والسعة التخزينية (ساري).
-11فى حالة التصنيع لدى الغير )( : )TOLLباالضافة الى ما سبق )
ا .اذا تم استيراد الخامة بمعرفة المصنع فيجب إرفاق خطاب تفويض باالستيراد من الشركة صاحبة المستحضر ويكون مؤرخ
موضحا به الكميات المطلوبة من الخامة و المستحضر المراد تصنيعه.
ﹰ
و مختوم و موقع من المدير المسؤول
ب .اذا تم استيراد الخامة بمعرفة الشركة صاحبة المستحضر فيجب إرفاق أمرتوريد من المصنع مؤرخ و موقع من مدير
ﹰ به الكميات المطلوبة و المستحضر الذى تدخل الخامة فى تصنيعه.
االستيراد المسؤول و مختوم موضحا
 -11في حالة استيراد خامات مبيدات الصحة العامة :يضاف الى ما سبق :
-1بالنسبة للمناقصات الحكومية:

أوامرتوريد سارية من وزارة الصحة طبقا للمناقصة العامة السنوية الخاصة بمكافحة نواقل أمراض الصحة العامة ( مع
مراعاة الطاقة االنتاجية المذكورة بالسجل الصناعي للمصنع).
-1بالنسبة للطلبات غير الحكومية :
-1ترخيص ساري بمزاولة اعمال مكافحة الحشرات و القوارض الناقلة لالمراض و الوقاية منها الصادر من مديرية
الشئون الصحية – ادارة مكافحة ناقالت االمراض (ترخيص المكافحة) .
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-1خطاب مختوم من الجهة المطلوب مكافحة الحشرات و القوارض الناقلة لالمراض بها محدد به المساحة المطلوب رشها
و نوع اآلفة المطلوب مكافحتها (موضحا بها اسم الشركة و رقم التليفون و العنوان و مسؤول االتصال بها و البريد
االلكترونى ) .
ملحوظة :
في حالة اختالف الشركة المصنعة أو المستوردة للمبيد –صحة عامة عن شركة المكافحة فيتم طلب اآلتي (باالضافة الى ما
سبق) اآلتي:
-1خطاب مختوم من الشركة المصنعة يفيد بأن التوريد سيتم الى شركة المكافحة (موضحا بها اسم الشركة و رقم التليفون
و العنوان و مسؤول االتصال بها و البريد االلكترونى ) و ذلك لتوريد المبيد (مع ذكر اسمه وصورته و تركيزه و تحديد
كميته ).
-1أمر توريد صادر من شركة المكافحة و مختوم الى الشركة المصنعة أو المستوردة للمبيد محدد به اسم المبيد و الكمية
المطلوبة ويذكر به اسم الجهة المطلوب مكافحة الحشرات و القوارض الناقلة لالمراض بها (موضحا بها اسم الشركة و
رقم التليفون و العنوان و مسؤول االتصال بها و البريد االلكترونى ) .
( مع مراعاة الطاقة االنتاجية المذكورة بالسجل الصناعي للمصنع).
-11في حالة التقدم بطلب استيراد للتصدير فقط ( :باالضافة الى ما سبق )
يتم كتابة تعهد باحضار ما يؤكد تصدير الكمية المنتجة من المبيدات (استمارة  11تصدير) من الجمارك صورة طبق األصل
معتمدة وااللتزام بتقديمها الى ادارة التخطيط و الموافقات االستيرادية قبل التقدم بطلب تصدير جديد لنفس الخامة.

مالحظة :
 -1يجب اإللتزام ببلد المنشأ المذكور في إخطار التسجيل .
 -1ال يتم تنفيذ الموافقة االستيرادية في حالة انتهاء سريان أيا من السجل الصناعي أو اخطار
التسجيل أو ترخيص المكافحة .
-1عند االستيراد من الصين يتم تقديم شهادة  CIQعند االفراج المحرز.
-4على جميع الشركات عند التقدم بطلب لالستيراد أو عند احضار استكماالت :
أن يتم احضار خطابات من الشركة مختومة و مؤرخة و موقعة من المسئول بالشركة مع ذكر صفته
بها .

Page 8 of 11

Fax: +202 - 23684194

Ext.:1104

Tel.: +202 – 23684288 +202 – 23648769 +202 – 23640368

Email: insect.imp@eda.mohealth.gov.eg

Version: 01

Website: www.eda.mohealth.gov.eg

وزارة الصحة
اإلدارة المركزية للشئون الصيدلية
ادارة التخطيط و الموافقات االستيرادية
قسم الموافقات االستيرادية
لمستحضرات التجميل و المبيدات
Code No. FM-CFR-011
الحشرية و المطهرات

Ministry of Health
Central Administration for Pharmaceutical
Affairs
Planning & Importation Approvals Depart.
Importation Approval Department For
Cosmetics , Insecticides & Biocides

االوراق المطلوبة للحصول على موافقة استيرادية للمبيدات الحشرية تامة الصنع
الملف المقدم يحتوي علي  ( :اصل  6 +صور للعرض على اللجنة العلمية للجنة الفرعية الستيراد المبيدات
الحشرية و خاماتها )
 -1الطلب المقدم :
عناية السيد الدكتور /مدير إدارة التخطيط و الموافقات اإلستيرادية :
برجاء التكرم بالموافقة على إستيراد مشمول الفاتورة المرفق بياناتها:
Invoice Value

Invoice date
/

Invoice No.

/

المورد الخارجى 1-Importer:------------------------------------------------------------------ -----------------
صنع الخارجى 2-Manufacturer:---------------------------------------------------------------------------
الم ٌ
بلد المنشا 3-Country Of Origin:--------------- -------------------------------------------------------------
Pack

Registration No:

Product Name

---------------------

1----------------------------------------------------------------------------------

سبب اإلستيراد

4-Reason Of Importation:
ما يستجد

توريد لمناقصة وزارة الصحة

تداول محلي

)

(

الرش لمكافحة الحشرات و
القوارض الضارة أو الناقلة
لالمراض
)

(

Company Representative details:
التليفون:

Telephone:

االسم:

Name:

البريد األلكترونى:

E-Mail:
Signature and Date :

التوقيع و التاريخ

 -1الفاتورة :
اسم الصنف و تركيزه -الكمية  -اسم المصنع  -بلد المنشأ

 -1صورة إخطار التسجيل ساري.
-4بيان تركيب المستحضرالمعتمد من االدارة .
 -5صورة سجل مستوردي المبيدات الحشرية باالدارة المركزية للشئون الصيدلية .
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-6صورة السجل التجاري و البطاقة الضريبية و البطاقة االستيرادية "س( "4مع احضار األصل لالطالع)
-7صورة شهادة  free saleللمبيد سارية صادرة من بلد المنشأ و موثقة (مع تقديم األصل لإلطالع)
 .8بالنسبة للمبيدات الحشرية  -صحة عامة  :يضاف الى ما سبق :
-1بالنسبة للمناقصات الحكومية:

أوامرتوريد سارية من وزارة الصحة طبقا للمناقصة العامة السنوية الخاصة بمكافحة نواقل أمراض الصحة العامة.
(مع مراعاة الطاقة اإلنتاجية المذكور بالسجل الصناعي للمصنع)
 -1بالنسبة للطلبات غير الحكومية :
-1ترخيص ساري بمزاولة اعمال مكافحة الحشرات و القوارض الناقلة لالمراض و الوقاية منها الصادر من مديرية
الشئون الصحية – ادارة مكافحة ناقالت االمراض (ترخيص المكافحة) .
-1خطاب مختوم من الجهة المطلوب مكافحة الحشرات و القوارض الناقلة لالمراض بها محدد به المساحة المطلوب رشها
و نوع اآلفة المطلوب مكافحتها (موضحا بها اسم الشركة و رقم التليفون و العنوان و مسؤول االتصال بها و البريد
االلكترونى ) .
ملحوظة :
في حالة اختالف الشركة المصنعة أو المستوردة للمبيد –صحة عامة عن شركة المكافحة فيتم طلب اآلتي (باالضافة الى ما
سبق) اآلتي:
-1خطاب مختوم من الشركة المصنعة يفيد بأن التوريد سيتم الى شركة المكافحة (موضحا بها اسم الشركة و رقم التليفون
و العنوان و مسؤول االتصال بها و البريد االلكترونى ) و ذلك لتوريد المبيد (مع ذكر اسمه و صورته و تركيزه و تحديد
كميته ).
-1أمر توريد صادر من شركة المكافحة و مختوم الى الشركة المصنعة أو المستوردة للمبيد محدد به اسم المبيد و صورتة
و تركيزة و الكمية المطلوبة ويذكر به اسم الجهة المطلوب مكافحة الحشرات و القوارض الناقلة لالمراض بها (موضحا بها
اسم الشركة و رقم التليفون و العنوان و مسؤول االتصال بها و البريد االلكترونى ) .
( مع مراعاة الطاقة االنتاجية المذكورة بالسجل الصناعي للمصنع).

مالحظة :
 -1يجب اإللتزام ببلد المنشأ المذكور في إخطار التسجيل .
 -1ال يتم تنفيذ الموافقة االستيرادية في حالة انتهاء سريان أيا من اخطار التسجيل أو ترخيص

المكافحة .

-1عند االستيراد من الصين يتم تقديم شهادة  CIQعند االفراج المحرز.
-4على جميع الشركات عند التقدم بطلب لالستيراد أو عند احضار استكماالت :
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أن يتم احضار خطابات من الشركة مختومة و مؤرخة و موقعة من المسئول بالشركة مع ذكر صفته
. بها
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