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 شركة السادة/ 
     تحية طيبة وبعد،،،        

العاجلة المرتبطة بتنفيذ ت تفويض أ.د./ رئيس اللجنة فى إتخاذ القرار بفات الزراعية بناء على قرار لجنة مبيدات اآل
وبناًء على ما جاء  2017سنة ل 974من القرار الوزاري  18وبناًء على المادة رقم  2017لسنة  974رى امواد القرار الوز 

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

   التالي:

 رقم املوافقة الفنية اليت مت االسترياد مبوجبها:
 رقم اإلفراج اجلمركي:
 ( ...................التسجيل: )رقم       ...............................:االسم التجاري للمبيد

 ............... د:جمموعة املبي  ......................................:  عاالسم الشائ

 ...................: صورة املستحضر                      %  :  املستحضرز املادة الفعالة يف تركي
 .....................................رقم التشغيلة: 

 (. .................................)فقط         ............ بكميـــة:
 ........................:  سعة العبـوة

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

   ......................... :الوصول يناءم    ......................................   املصدر: امليناء

 بشـر  أن يلصـا علـ  الكمية الموضحة أعاله والتـي سـبا اسـتيراد ا تصدير  يسمح لكم بإعادة وبناًء عليه
عبوات المبيد بطاقة استداللية باسم المبيد التجاري واالسم الشائع ورقم التسجيل المحلـ  والشـركة المنتجـة 
والشركة المحلية والجهـة المصـدرة وسـعة العبـوة وتـاريخ التصـنيع وتـاريخ التهـاء الصـالاية ورقـم التشـ يلة 

إثبـات االـة بالكميـة ولوعيـة الشـحنة قبـل تصـدير ا  عل  أن يقـوم المعمـل المركـزي للمبيـدات بعمـل مح ـر
 داخل الجمرك.

 .ذه الموافقة صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدار ا  

 بشــر  االلتــزام بــالقوالين واتجــراءات المن مــة  أو التصــدير ال دخــل للــوزارة فــي تــدبير النقــد الــالزم لالســتيراد
 لعملية االستـيراد أو التصدير.

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

  أمين                                  

 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية  

  
 

 رئيس   

 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية   
 

 

 (التصديرإعادة موافقة فنية بغرض )

 20     ( لسنة         موافقة فنية رقم )

 12 رقم نموذج


