نموذج طـلـب ترخيص دعاية وإعالن مبيد
Application form for pesticide advertising licensing

نوع الطلب



جديد
تجديد

Application Type


 Newتعديل

Modification

Renew

 Application No.التاريخ:

رقم الطلب

Date:

بيانات المنشأة

Establishment Information
 Nameرقم تسجيل المنشأة

االسم
رقم السجل التجاري

Establishment Reg. No.

 Commercial Register No.تاريخ السجل التجاري

المدينة

Commercial Register Date

 Cityالحي

الشارع

District

 Streetرقم المبنى

الرمز البريدي

Building No.

 Zip Codصندوق البريد

رقم الهاتف

P.O Box

 Telephoneرقم الفاكس

البريد اإللكتروني

Fax No.

 E-mailالموقع اإللكتروني

Website address

إحداثيات الموقع
شمال NORTH ---

GPS
شرق –EAST

جنوب –SOUTH

*يرفق صورة مصدقة من السجل التجاري

غرب WEST --

Attach Authenticated Copy of Commercial Reg.

*يرجى تعبئة بيانات الشخص المسؤول عن االتصال المباشر مع الهيئة( ،الشخص المفوض)
بيانات االتصال
االسم

Contact Information
 Nameالوظيفة

Position

رقم الجوال

 Mobil No.البريد االلكتروني

E-mail

رقم الهاتف

 Telephoneرقم الفاكس

Fax No
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عنوان اإلجراء :نموذج طلب ترخيص دعاية وإعالن لمبيد
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بيانات المبيد المراد اإلعالن عنه

Pesticide Information to be announced

 رقم التسجيل للمبيدTrade Name
…………………. ………………….
 تاريخ انتهاء التسجيلActive Ingredient
…………………. ………………….
 هيئة المبيدPackage form
…………………. …………………
 اآلفة المستهدفةPackage size
…………………. …………………
 الشركة المصدرةManufacture Co.
…………………. ………………….
 الوكيل المحليOrigin Country
…………………. …………………..

Pesticide Registration No.
............…………
Expire Date of Reg.
………………….
Formulation
………………….
Target Pest
………………….
Export Co.
………………….
Local Agent
………………….
Audible

Advertising Type


 مسموعPrinted
Audio vision

Advertising Publishing Method
Placard
لوحات إعالنية

TV channel
قنوات تلفزيونية

Electronic
إلكترونية

Other specify
أخرى حدد

.........................
..................................

Publications
Brochures
Posters
Newspaper
Magazine

االسم التجاري
………………….

المادة الفعالة
………………….

شكل العبوة
………………….

حجم العبوة
………………….

الشركة المصنعة
………………….

بلد المنشأ
………………….

نوع اإلعالن


وسيلة نشر اإلعالن













Distributors
Pest control companies
Pesticide specialist
Workers
Other specify..........................

منشورات
مطويات
ملصقات
صحف
مجالت

الفئة المستهدفة

Targeted People
Household application

مطبوع
مرئي مسموع

استخدام منزلي
الموزعين
شركات مكافحة اآلفات
المتخصصين
العمال
…………………...أخرى حدد
موقع ومدة اإلعالن

Location and Duration of Advertising
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 نموذج طلب ترخيص دعاية وإعالن لمبيد:عنوان اإلجراء
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