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 ..............................شركة السادة/ 

 تحية طيبة وبعد،،،       
بناء على  رىر ل نةنىب داتىا ف   اىاف  نةل عتىب بأ.ى./  ئيسيا لجىت   نلةنىب اى  اراىاا  نجىر ل ف  نطا لىب  ن ررا ىب بأن.تى  

وبنىاء  على  دىا  2017نسىنب  974ز لي لرى  دى   نجىر ل  نى.  26, و بنىاء  على   ن ىاس  2017نسىنب  974د. س  نجر ل  ن.زل ى 
 سىىأتر س  ن اتىىا  علىى ر ىىا  ن . اجىىب  20    /.. بأىىال/.يي ا (../..)لرىى   حةلسىىأ االلجنةة   إدارة اعمةة  لجنةة   ىىاء ح ر ىىر 

 ق طلاك  عل   ننر.  نأاني:ىب لاىو ن جادب نلةن 20   اييبأال/.يي ا ييييييى   ن .ضح بتاناره حان.ار.ل  لر

 ........................................... :املادةاسم 

 .........................................سم الشائع: اإل

  ................................................الكميـــة: 

 .................................................................................القيمة اإلمجالية: 

 ................................ سعة العبوة:
 ...................... املنشـأ:بلـد      ..............................................الشركة املنتجة: 

   .....................ميناء الوصول:                                              ............ املصدر:البلد 
  وبناااًاع علياام  لاا ب لتاام  اسااتيراد الت يااة ال وضااحة لعااالل  عاارت لن يلصااط علاا  عبااوا  ال بيااد   اقااة

استداللية  اسم ال بيد التجاري واالسم العائع ورقم التلجيل ال حل  والعركة ال نتجة والعاركة ال حلياة 
 .التعغيلةوالجهة ال لتوردة وسعة العبوة وتاريخ التصنيع وتاريخ انتهاً الصالحية ورقم 

 ل دة ستة لشهر من تاريخ إصدارها هذل ال وافقة صالحة. 

   ا كاملاااة فاااي الاااتيلت مااان ك ياااا   ملااايوليتهمعااااع ال لاااتوردة لل بيااادا  ال نتجاااة و تتح ااال العاااركا
ال بيدا  ال تبقية من العحنا  التي لستوردتها والتي لنتهت فترة صالحيتها ساواً  االتيلت انمان لو 

 إعادة تصديرها.

 ل للااوزارة فااي تاادنير النقااد الااالزم لالسااتيراد  عاارت االلتاازام  ااالقوانين واملااراًا  ال ن  ااة لع ليااة ال دخاا
 االستايراد.

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

 أمين                                  

 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية  

 يعتمد،
 رئيس   

 نة مبيدات اآلفات الزراعيةلج   
 

 (استخدام خاص)

 

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

 (17نموذج رقم )


