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

بناء على قرار لجنة مبيدات االفات الزراعية بتفويض أ.د./ رئيس اللجنة فى إتخاذ القرارات العاجلة المرتبطة بتنفيذ مواد القرار 
إدارة وبناًء على ما جاء بمحضر لجنة  2017لسنة  974قم من القرار الوزاري ر  28، و بناًء على المادة 2017لسنة  974الوزراى 

ـم استيراد المبيد الموضح بياناته بالفاتورة رق علىتمت الموافقة  20   /.. بتاريخ.. / (../..)رقم  اللجنة بجلستها اعمال
 ق طلبكم على النحو التالي:ـة رفـوالمقدمة للجن 20  /بـتاريــخ.. /.. ....................... 

 ..………………النهائي:تجهيز المستحضر ل   .......................................... المادة:اسم 
 (.......رقم التسجيل المحلى للمستحضر النهائي: )            ( ........): رقم التسجيل المحلى للخام

 .…………مجموعة المبيد :              ..……………… الشائع :االسم 
 ...................دة الفعالة:تركيز الما
 (...........................................................)فقط   ..................... بكميـــة :

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

 .............       لمنشـأ:بلد ا  ..............................  الشركة المنتجة:
         ..........: لميناء الوصو     ............... البلد المصدر:

  وبناءًا عليه يسمح لكم باستيراد الكمية الموضحة أعاله بشرط أن يلصـ  علـى عبـوال المبيـد ب اقـة اسـتداللية
اســـم المبيـــد التجـــاري واالســـم الشـــائع ورقـــم التســـجيل المحلـــى والشـــركة المنتجـــة والشـــركة المحليـــة والجهـــة ب

 المستوردة وسعة العبوة وتاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصالحية ورقم التشغيلة.

  إصدارها.هذه الموافقة صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ 

  المــادة الخــام/ المــذيبال/ ا كاملــة فــي الــتخلم مــن كميــال ممســلوليتهالمنتجــة والمســتوردة تتحمــل الشــركال(
والتي أنتهـ  فتـرة صـالحيتها سـواء بـالتخلم ا مـن  تم استيرادهاالمتبقية من الشحنال التي  المواد اإلضافية(

 أو إعادة تصديرها.

  اءال المنظمة لعملية االستـيراد.ال دخل للوزارة في تدبير النقد الالزم لالستيراد بشرط االلتزام بالقوانين واإلجر 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام ،،،

 ..../../.. : حتريرا يف
 أمين                                  

 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية    

 يعتمد، 

 رئيس 

 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية   
 

 (20نموذج رقم )

 (مذيبات/ مواد إضافية/خـام  )مـادة

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

 مبيدات اآلفات الزراعية


