
 

ه١٨/٨/١٤٤٠  

األم حليب بدائل إعانة صرف ملتطلبات مطابقة ادة ش إصدار اطات  اش

ه١٨/٨/١٤٤٠  

الدول   جميع

 
ً
محليا واملنتجة املستوردة االم حليب  بدائل

بدائل اعانة صرف ملتطلبات مطابقة ادة ش بإصدار اصة ا بالشروط ورد بما العمل

لذلك. املعد النموذج ووفق أدناه ورة املذ االم  حليب
 

لية ا شأة وامل /  املستورد
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األمشروط حليب بدائل إعانة صرف ملتطلبات مطابقة ادة ش  إصدار
مطابقة ادة ــ ــ ــ ــ ــ ــ شــ ــتورد ــ ــ ــ ــ ــ املســ طلب ع بناًء والدواء للغذاء العامة يئة ال صــــــــــــرفتمنح ملتطلبات

مناألمحليببدائللإعانة ة العمر للفئة ـــة ــ ــ ــ ــ ــــصــ ــ ــ ــ صـــ ا
ً
محليا واملنتجة ـــــتوردة ــ ــ ــ حعمراملســ الوالدة

فقط ـــــنــة ــ ــ ــ ــ سـ يئــةعمر ال قبــل من ــــ ــ ــ ــ ــ ــ الف بــإذن ــازة وا ال وال،، بمحتوى نتمتــاز بروت ــبــة ـــ ــ ــ ــ ــ سـ تقــل

) عن فيـــه ليـــب (%١١ا عن فيـــه ليـــب ا ن د ــبـــة ـــ ــ ــ ــ ــ سـ تقـــل وال و %٨)، ــت)، خـــاليـ ـــاتةون النك من

للشروطاملضافة
ً
وفقا  التالية:،

 

يل .١ ل ي و اإللك النظام يل لية ا الغذائية شأة امل / املستورد لدى ون ي أن

يئة. ال لدى الغذائية شآت   امل

ادة .٢ ش صرف ا ل يطلب ال األم حليب بدائل منتجات يل حالة ون ت اإل أن عانةألغراض

لة" يئة.النظام"م ال لدى املنتجات يل ل ي و  اإللك

العالقة .٣ ذات املعتمدة الفنية اللوائح ملتطلبات مستوفيه املنتجات ون ت  .أن

٤. ) عن فيه ليب ا ن بروت سبة تقل ال املنتجات محتوى أن ي ا بالفحص ت يث )،%١١أن

) عن فيه ليب ا ن د سبة تقل  ).%٨وال

خالية .٥ املنتجات ون ت املضافة.أن ات النك  من

فقط، .٦ سنة عمر إ الوالدة عمر من ة العمر للفئة صصة ا األصناف من املنتجات ون ت أن

) رقم املالية ر وز معا قية ل
ً
وفقا للمتطلبات خ٤٨٩٧ومستوفية وتار  ـ.٢٥/٠٥/١٤٤٠)

منفذ .٧ بمنطقة يئة ال لفرع لية ا الغذائية شأة امل / املستورد يتقدم اإلرساليةأن وصول

رقم( املرفق للنموذج
ً
وفقا األم حليب بدائل إعانة لصرف مطابقة ادة ش منحه مع)١بطلب

ليب ا ن بروت سبة لتقدير ا إلخضاع اص ا للمخت ي ا الفحص برسوم مصدق شيك

ليب. ا ن د سبة  وتقدير
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) رقم  )١النموذج

لية ا شأة امل املستورد/ أوراق ع الصناعية)(يطبع ة التجار الغرف من صدق   و
  

األم حليب بدائل إعانة صرف ملتطلبات مطابقة ادة ش منح   طلب

بـــــــــــــــ والدواء للغذاء العامة يئة ال فرع مدير م.....سعادة   ا

اته،،، ر و هللا ورحمة عليكم   السالم

" (نحن رقم تجاري ل ـــ ــــ لية"، ا ــأة ــــ شـ امل ــتورد/ ــ منحنا٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠املســـ بطلب يئة لل نتقدم (

بي ة ـــ ــــ ـــــ ـ املو للمنتجات األم، حليب بدائل إعانة ـــــــرف ـــــ لصـ مطابقة ادة ـــ ــــ ـــــ دولاشـ با ا لنانا الواردة أدناه،

ــالية ــــ ـــــوحةباإلرسـ رقم(املفســ اد ــت ـــ اإلســ بيان ـــمول و ٠٠٠٠٠٠مشــــ خ) ـــ٠٠/٠٠/١٤٠٠تار ــــ ـــــ ـــــ الــــ تقديم غرض

اإلعانة لصرف متطلب ند كمس املالية بوزارة واإلعانات لية ا للقروض العامة   .لإلدارة

 :املرفقات 

ا١ مو الشراء فاتورة من ة ات.أسماء. النك من ا بخلو وإفادة ة العمر الفئة ا ومحدد   األصناف

جميع٢ سب تو عة الصا الشركة من إفادة ونات. مل الغذائية   املنتج.العناصر

ي.٣ ا الفحص برسوم مصدق شيك . 

 د والتع  :اإلقرار

املقدمة .١ ندات ـــــــ املســ أو املعلومات ة ـــــــ ــ عدم عن ــئولية ـــــ املســ امل واتحمل يحة، ـــــــ ــ ا جميع الطلب ذا واملعلومات البيانات افة أن

يئة.  لل

املطالب .٢ ذه ل األم حليب بدائل إعانة صرف ملتطلبات مطابقة ادة ش إصدار أسبقية والدواء.عدم للغذاء العامة يئة ال قبل من  ة

حال .٣ وأنه لية، ا األســواق يئة ال قبل من ا ــ بف اإلذن يتم ال املنتجات ع توز أماكن ــ تو موثقة الت ــ باالحتفاظ ام االل

) األســـواق من ا ـــ إ يدعو ما يئة ال قبل من ا ـــ بف اإلذن تم أن ســـبق ال املنتجات ع بماRecallطرأ املســـؤولية امل وأتحمل ،(

ا. ع ف ال واإلعالن ب ال لعملية املالية اليف الت ا  ف

٤. .
ً
مباشرا

ً
ا ف ه بف اإلذن تم الذي املنتج ع مالحظات أو ات غ وجود حال يئة ال بإبالغ ام  االل

  :االسم

 التوقيع:

العينة رقم

فاتورة

 الشراء

اسم

 العينة

الصنف اسم

فاتورة حسب

 الشراء

رقم

شغيلة  ال

شأ امل ة  بلد العمر الفئة

ا ل صص ا

 املنتج

عدد / الكمية

املفسوحة ن  الكرات

عدد

  العلب

وزن

 العلبة

 
    

 
  

 

    
 

  
 


