Self-Inspection Checklist
Agriculturer Establsihment

التفتيش الذات
اسم المنشأة

م

رقم الرخصة

الموقع

المطابقة

البند

التاري خ

مالحظات

✓

×

1

التغي المناخ والبيئة
رخصة مزاولة نشاط زراع من وزارة ر







2

رخصة نشاط تجاري من دائرة التنمية االقتصادية







االجراء التصحيح

ال ينطبق

المستندات

المبيدات
التسجيل والتداول
3

ال يجوز تداول أنواع المبيدات المحظورة والمبيدات الت توص اللجنة بحظرها







4

ال يجوز تداول المبيدات إال بعد تسجيلها والحصول عىل ترخيص من الجهة المختصة







5

سنتي
تدوين حركة تداول المبيدات وعناوين المشيين واالحتفاظ بها لمدة
ر







6

عبوات المبيدات محكمة الغلق وال يتم تجزئتها







7

التخلص اآلمن من المبيدات المنتهية الصالحية
ر
ر
ال يجوز تداول أو استخدام المبيدات المقيدة إال تحت االشاف المباش وإرشادات
وتوجيهات السلطة المختصة













8

بطاقة بيان عبوة المبيد
9

واإلنجليية كتابة يصعب ازالتها
باللغتي العربية
أن تكون بيانات عبوة المبيد
ر
ر







10

استيفاء بطاقة بيان المبيدات للمواصفات المعتمدة (المرفق)
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ال يجوز إجراء أي تعديل عىل ملصق العبوة







12

واإلنجليية كتابة يصعب ازالتها
باللغتي العربية
أن تكون بيانات عبوة المبيد
ر
ر







مواصفات وحالة محل البيع والعرض
13

محم من األمطار والري ح وترسب المياه







14

جيد التهوية واإلضاءة







15

رفوف العرض بعيدة عن أشعة الشمس







16

يتوفر صندوق لإلسعافات األولية







17

يتوفر خزانة منفصلة ومقفلة للمبيدات المقيدة







18

تتوفر مواد ومعدات معالجة الترسبات







19

توفر دورة مياه متصلة بالرصف الصح







20

تتوفر أجهزة السالمة العامة P.P.E







21

عرض المبيدات بشكل منفصل عن بقية المستلزمات الزراعية







22

وجود مخزن متصل أو منفصل تتوفر فيه ر
الرسوط الواردة ف ().1.2







مواصفات وحالة مخزن محل العرض
23

محم من األمطار والري ح وترسب المياه







24

جيد التهوية واالضاءة







25

توفر مواد ومعدات معالجة الترسبات







26

تتوفر مستلزمات الحماية الشخصية  ،P.P.Eومعدات اإلطفاء واإلسعافات األولية







27

مؤمن من دخول األشخاص إال من األبواب المخصصة







28

توفر عالمات تحذيرية تدل عىل أن المكان يحتوي عىل مواد خطرة وسامة







29

حماية مصادر مياه ر
الرسب من الترسبات







30

القدرة عىل احتواء أي ترسيب للمبيدات







31

أرضية المخزن ال تمتص المبيدات المنسكبة أو المترسبة
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توفر هواتف الطوارئ للدفاع المدن والمستشفيات





مواصفات وحالة مخزن الشركات المستوردة للمبيدات
33

المخزن جيد التهوية واإلضاءة ،وتتوفر به أجهزة تكييف







34

غي منفذة للمياه
األرضية ر







35

توفر دورة مياه متصلة بالرصف الصح







36

تتوفر مستلزمات الحماية الشخصية  ،P.P.Eومعدات اإلطفاء واإلسعافات األولية







37

المخزن مقسم بقواطع تفصل المبيدات السائلة عن المبيدات الجافة







38

تخصيص مكان مفصل ومقفل لتخزين المبيدات المقيدة







40

توفر عالمات تحذيرية تدل عىل أن المكان يحتوي عىل مواد خطرة وسامة







41

توفر مواد ومعدات معالجة الترسبات







األسمدة والمحسنات الزراعية
مواصفات األسمدة والمحسنات الزراعية
42

يجب أال تكون األسمدة ومحسنات اليبة ف صورة متحجرة أو متعجنة أو متكتلة



43





يجب أن تكون البيانات المسجلة عىل عبوات األسمدة ومحسنات اليبة الزراعية باللغة
غي قابل للمحو
العربية
واالنجليية وبخط واضح ر
ر







44

تغيي أو إتالف لبطاقة البيان
ال يوجد ر







45

العبوات محكمة الغلق وال يتم تجزئتها







التسجيل وتداول األسمدة والمحسنات الزراعية
46

توفر شهادة تسجيل وترخيص لألسمدة المتداولة من الجهة المختصة







47

تدوين حركة تداول األسمدة والمحسنات الزراعية وعناوين المشيين واالحتفاظ به لمدة
خمس سنوات من تاري خ إغالقه







48

صالة العرض  /المخزن مجهز بأجهزة األمان وجيد التهوية.







49

ال يوجد أسمدة ومحسنات زراعية منتهية الصالحية أو محظورة






البذور والتقاوي

تسجيل وتداول البذور والتقاوي
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بسجلي يخصص أحدهما إلثبات كمية التقاوي الواردة ويخصص الثان لقيد حركة
االحتفاظ ف المحل
ر
المبيعات وأن يحتفظ بالسجالت لمدة خمس سنوات







51

ال توجد بذور محظورة







52

ال توجد بذور منتهية الصالحية







مواصفات عبوات البذور والتقاوي
53

ان تكون عبوات البذور مناسبة بحيث تحافظ عىل حيوية البذور دون تلفها.







54

أن تكون العبوة مشتملة عىل بطاقة بيان موضحا عليها البيانات التالية:
غي قابل للمحو أو الشطب أو الكشط
ان تكون هذه البيانات مكتوبة بخط واضح ر
االنجليية أو إحداهما
وباللغتي العربية أو
ر
ر







مالحظات اضافية

التفتيش الذان تم بواسطة
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