
REACHترخيص الكي اويات  وتسجيل  تقييم 

 احمد ك ال  بد ا منعم / م
 REACH اللتأه ل الشرك ت للتسج ل بنظام  التنسيقيةعضو الل نة الق مية 

 التنمية ا مستدامة ومدير م ـتب االل زام ا بيئي 
اتحاد ا صناعات ا مصرية



تسجیل، تقییم و ترخیص الكیماویات

تشریع صادر من قبل االتحاد االوربى یغطى معظم 
المواد المصنعة و المصدرة إلى دول االوربى بكمیات 

أكثر من طن في العام
عملیة التسجیل تتطلب تقدیم معلومات وافیة حول المواد 

الكیماویة المصدرة 
تزید المعلومات المطلوبة تبعا للكمیات المصدرة
لیس قاصرا على قطاع الصناعات الكیماویة فقط



التوقیتات المحددة للتسجیل

2007دخول التشریع حیز التنفیذ فى یونیو 

الى اول دیسمبر  2008التسجیل المبكر من اول یونیو 
2008

 100–1للمواد الكیماویة المصدرة بكمیات بین 
2018مایو  31عام حتى /طن



التوقیتات المحددة للتسجیل

 1000–100المواد الكیماویة المصدرة بكمیات بین 
2013مایو  31عام حتى /طن

 30عام حتى /طن 1000المواد المصدرة بأكثر من 
  2010نوفمبر 

 30عام حتى /طن 1المواد المسرطنة بكمیة اكثر من 
2010نوفمبر 

المواد التى تسبب تسمم للكائنات البحریة بكمیة اكثر من 
2010نوفمبر  30طن حتى  100



 االتحاد العضاء تعريفیة عمل ورشة عقد تم
 بالتعاون 2007 يناير فى REACHال بخصوص

 غرفة  و البیئة لشئون الدولة وزارة مع
 المعونة ھیئة و الكیماوية الصناعات
عضو 250 حوالى بحضور و الدنماركیة





 2008عقد ورشة عمل في أول أغسطس 
بالتعاون مع غرفة الصناعات الكیماوية و 

اتحاد الصناعات الكیماوية بجمھورية التشیك 
عضو من أعضاء غرفة  400و بحضور حوالى 

الصناعات الكیماوية





 Reach Spektrumه تم االتفاق مع شرك
 Only Representativeلتقديم خدمة ال 

للشركات المعنیة 





التابع  The Reach Centerمركز  تم االتفاق
 Onlyلجامعة النكستر لتقديم خدمة ال 

Representative للشركات المعنیة



لتأھیل الشركات  التنسیقیةاللجنة القومیة 
األعضاء - REACH ال فىالمصریة للتسجیل 

رئیس اللجنة–الجبلىشريف /م.د
 ووزارة التجارة  اولوكیل –بركات  ھانىمحمد / د

الصناعة
رئیس جھاز شئون البیئة–العزم  ابومواھب / د
للصناعات  التصديرىرئیس المجلس –ولید ھالل / أ

االسمدة والكیماوية 
لمركز تحديث الصناعة التنفیذىالمدير –ادھم نديم / أ
اتحاد –البیئىمدير مكتب االلتزام  -احمد كمال / م

الصناعات المصرية
االنظف االنتاجمدير مركز تكنولوجیا  - الحضرىحنان / م



دور و انجازات اللجنة القومیة التنسیقیة لتأھیل 
REACHالشركات المصریة للتسجیل فى ال 

)OR(وضع معايیر الختیار الممثل الوحید  -1

القدرات الفنیة الالزمة للتعامل مع متطلبات  والتأكد من توافر اإلمكانیات 
REACHنظام 

 REACH الوجود سابقة أعمال متعلقة بمتطلبات 
، يكون مرتبط بھیئات معروفة مثل جھات بحثیة، اتحادات صناعیة انيفضل 
جامعات
REACHمن الشبكات الدولیة الخاصة بال  اى فىيكون مسجل  انيفضل 
استشارية مقبولة اتعاب

قانونیة للتأكد من قدرتھم على تأدية المھام المطلوبة وتوافر خبرات فنیة 
و الذي يؤدى بدورة إلى تقلیل التكلفة  OR لليفضل وجود أفرع إقلیمیة 

المالیة
و العمیل ال يتضمن شروط جزائیة   ORاليفضل أن يكون عقد االتفاق بین 

في حالة قیام العمیل بطلب إنھاء التعاقد
ستقترحھا اللجنة  التىالتوقیع على عقود مماثلة لتلك  OR اليقبل  ان

القومیة المصرية



دور و انجازات اللجنة القومیة التنسیقیة لتأھیل 
REACHالشركات المصریة للتسجیل فى ال 

عقد  فىدلیل استرشادي للبنود الواجب توافرھا  -2
OR

 انھاءحالة  فىيتضمن شروط جزائیة  اال
التعاقد من جانب الشركات

يجب على الممثل الوحید تسلیم جمیع 
 الىالبیانات الخاصة بالشركة المصرية 

تغیرةحالة  فىممثل وحید أخر 
يحافظ الممثل الوحید على سرية  ان

المعلومات المقدمة



لتأھیل  التنسیقیةانجازات اللجنة القومیة  ودور 
REACH ال فىالشركات المصریة للتسجیل 

تم عقد اربع اجتماعات للجنة القومیة

تم عقد ثمانیة اجتماعات لالمانة الفنیة



دور و انجازات اللجنة القومیة التنسیقیة لتأھیل 
REACHالشركات المصریة للتسجیل فى ال 

مخاطبة اتحادات الصناعات باالتحاد االوربى  -3
)OR(لترشیح قائمة بمقدمى الخدمة 

Austria mailto:iv.austria@iv-net.at mailto:iv.brussels@iv-net.at

Belgium mailto:info@vbo-feb.be mailto:ds@vbo-feb.be

Bulgaria mailto:office@bia-bg.com mailto:jmstandaert@skynet.be

Switzerland mailto:info@economiesuisse.ch mailto:florent.roduit@economiesuis
se.ch

Croatia mailto:hup@hup.hr

Cyprus mailto:info@oeb.org.cy

Germany mailto:info@bdi-online.de mailto:k.koeppe@bdi.eu

Denmark mailto:di@di.dk mailto:postbruxafd@di.dk

Spain mailto:ceoe@ceoe.es mailto:jirodriguez@ceoe.es

France Pierre@medef.fr mailto:medef.brux@skynet.be

Finland mailto:ek@ek.fi mailto:ulla.sirkeinen@ek.fi

United Kingdom mailto:enquiry.desk@cbi.org.uk mailto:sean.mcguire@cbi.org.uk

Greece mailto:main@sev.org.gr mailto:sevbxl@skynet.be

Hungary mailto:mgyosz@mgyosz.hu mailto:mgyoszbrussels@mgyosz.be
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دور و انجازات اللجنة القومیة التنسیقیة لتأھیل 
REACHالشركات المصریة للتسجیل فى ال 

توزيع قائمة بالمواد المستثناة من  -4
التسجیل

توزيع ملف يتضمن جمیع البیانات و  -5
 REACHل المعلومات الخاصة بنظام ا

شركة مصدرة للمواد  200على حوالى 
الكیماوية



مؤتمر صحفي -6

القنوات اإلخباریة وجریدة  36حضور 



عقد  و) OR(عقد ورشة عمل بحضور مقدمي الخدمة  -7
مقدمي الخدمة واجتماعات ثنائیة بین الشركات 



تعاون مع شركة توقیع اتفاقیة  وعقد ورشة عمل  -8
APPLUS االسبانیة



دور و انجازات اللجنة القومیة التنسیقیة لتأھیل 
REACHالشركات المصریة للتسجیل فى ال 

  موقع انشاء من االنتھاء حالیا يتم - 9
 كل على يحتوى القومیة للجنة الكترونى

 شركة تحتاجھا ان يمكن التي المعلومات
 تقديم و REACHال نظام بخصوص مصرية

 على الرد خالل من الفني الدعم
الواردة االستفسارات

 مادىيتم حالیا بحث إمكانیة تقديم دعم  - 10
من مركز تحديث الصناعة لتغطیة تكالیف 

عملیة التسجیل النھائي



شكرا


