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 ..................................................................شركة  السادة/
     وبعد،تحية طيبة         

العاجلة المرتبطة بتنفيذ ت بناء على قرار لجنة مبيدات االفات الزراعية بتفويض أ.د./ رئيس اللجنة فى إتخاذ القرار 
وبناًء على ما جاء  2017لسنة  974من القرار الوزاري رقم  24المادة  وبناًء على، 2017لسنة  974رى امواد القرار الوز 

علي استيراد المبيد الموضح تمت الموافقة  20..../../..بتاريخ  (../..)رقم  بجلستهااللجنة  إدارة اعماللجنة بمحضر 
   ق طلبكم على النحو التالي:ـة رفـجنوالمقدمة لل 2017/../.. بتاريخ ............. مبياناته بالفاتورة رقـ

 ( ........) المحلى:رقم التسجيل         ......................... :االسم التجاري المحلى للمبيد
 .......... :مجموعة المبيد                           .....................  :الشائعاالسم 

 ...................................: صورة المستحضر % ....: رتركيز المادة الفعالة في المستحض
 (. ......................)فقط  ............. :بكميـــة

 ( ...............................................................................فقط  )................... :القيمة اإلجمالية
 ........................:  سعة العبـوة

.............: بلد المنشـأ                       ................... :الشركة المنتجة              

          ........... :لميناء الوصو                          ........: البلد المصدر

   شن يلصه  علهع عبهوال ال بيهد ت اقهة وبناءًا عليه  سسه ل ل هم تاسهتيراد ال  يهة ال وضههة شعهال  ت هر
اسههتديلية تاسههم ال بيههد التجههاري وايسههم ال ههاجي ورقههم التسههجي  ال هلههع وال ههركة ال نتجههة وال هههركة 

 الت غيلة.ال هلية والجهة ال ستوردة وسعة العبوة وتاريخ التصنيي وتاريخ انتهاء الصالحية ورقم 

 .هذ  ال وافقة صالهة ل دة ستة ششهر من تاريخ إصدارها 

 ا كاملهههة فهههي الهههتيلت مهههن ك يهههال  مسهههيوليتهمعهههًا ال سهههتوردة لل بيهههدال ال نتجهههة و  تته ههه  ال هههركال
والتي شنتهه  فتهرة صهالحيتها سهواء تهالتيلت ا مهن  تم استيرادهاال بيدال ال تبقية من ال هنال التي 

 شو إعادة تصديرها.

 رة فههي تههدبير النقههد الههالزم لالسههتيراد ت ههر  ايلتههزام تههالقوانين والعههراءال ال ن  ههة لع ليههة ي دخهه  للههوزا
 ايستهيراد.

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

 أمين                                  

 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية  

 يعتمد،
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 20    ( لسنة...... موافقة فنية رقم )
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