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 شركة السادة/ 
     وبعد،،،تحية طيبة         

العاجلة المرتبطة بتنفيذ ت تفويض أ.د./ رئيس اللجنة فى إتخاذ القرار بفات الزراعية بناء على قرار لجنة مبيدات اآل
وبناًء على ما جاء  2017لسنة  974من القرار الوزاري  17وبناًء على المادة رقم  2017لسنة  974رى امواد القرار الوز 

المبيد  تصديرعلي تمت الموافقة   20    /../...بتاريخ  (..../...)رقم  بجلستهااللجنة  إدارة أعماللجنة بمحضر 
ق طلبكم على النحو ـة رفـوالمقدمة للجن  20   /..../.. بتاريخ ........................  مالموضح بياناته بالفاتورة رقـ

   التالي:

 ( ...................التسجيل: )رقم       ...............................:االسم التجاري للمبيد

 ............... د:جمموعة املبي .......................................... :الشائعاالسم 

 ...................: ستحضرصورة امل                      %  :  املستحضرتركيز املادة الفعالة يف 

 .....................................رقم التشغيلة: 

 (. .................................)فقط         ............ بكميـــة:
   .............. اإلمجالية:القيمة 

 ........................:  سعة العبـوة

   ................................................................................. :الشركة املنتجة للخام 

 .................. ملنشـأ:بلد ا  ........................................ :الشركة اجملهزه للمستحضر

   ......................... :الوصول ميناء     ......................................  املصدر: امليناء

 ناءًا عليـ  سسـمل ل ـم بتصـدير ال ميـة الموضـهة شعـالأ  يـرق شن يلصـا علـم عبـوات المبيـد   اقـة وب
اســتديلية  اســم المبيــد التجــاري وايســم اليــاجي ورقــم التســجي  المهلــم واليــركة المنتجــة واليـــركة 

لة علـم المهلية والجهة المصدرة وسعة العبوة وتـاريخ التصـنيي وتـاريخ ااتهـاء الصـالرية ورقـم التيـ ي
شن سقــوم المعمــ  المركــزي للمبيــدات  عمــ  مهاــر البــات رالــة  ال ميــة واوعيــة اليــهنة قبــ  تصــدير ا 

 داخ  الجمرك.
 .ذأ الموافقة صالهة لمدة ستة ششهر من تاريخ اصدار ا  

 مـة  يرق ايلتزام  القوااين واإلجـراءات المن  شو التصدير ي دخ  للوزارة في تدبير النقد الالزم لالستيراد
 لعملية ايستـيراد شو التصدير.

 ،،االحترام،وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق 
 20     /    /    يف:حتريرا 

  أمين                                  

 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية  

  
 

 رئيس   

 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية   

 
 

 

 (موافقة فنية بغرض التصدير)

 20     ( لسنة         موافقة فنية رقم )

 11 رقم جنموذ


