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ترخيص استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد أخرى خاضعة للوائح الحجر الزراعى

Permission for Importing Plants, Plant Products or Other Regulated Articles

Permit No. Permit Date.4 10/05/2020

Importer Details   بيانات المستورد
Name االســـــــــــــــــــــم
Address العنــــــــــــــــــوان
C.R. No. رقم السجل التجاري

Exporter Details بيانات المُصَدِر

العنــــــــــــــــــوان

Tel.

Address
Nameاالســـــــــــــــــــــم

رقم الهاتــــف والفاكس

babel trading company w.l.l
0 1299Flat/Shop: Building: Road: 430 Block: 304

بلد التصدير

68920-1 39160334

Multiple Exporters
Multiple Exporters

Type Of Consignment Cut flowers نوع االرسالية
Country Of Export INDIA

Mode Of Transport Usage Type Multiple Use Expires on: 06/11/2020

New Permit

Purpose Of Import
Sale

Proposed End Use
Decoration,Other

Air

HS Code Country Of Origin Product Name Specific Type No. of
Reg.

Package
type

No. of
Package

Gross
Weight

06 03 INDIA Jasmine marigold Jasmine Flower 200 5000.000

General and additional requirements االشتراطات العامة
To  comply  with  rules  of  Plant  Quarantine  Law  for  the
Cooperation  Council  for  the  Arab  States  of  the  Gulf
issued by law no.  (5)  of  year  2003,  its  amendments  and
implementing  Ministerial  Decrees,  and  the  requirements
specified by Plant Protection & Quarantine Section.

التوافق مع اشتراطات قانون الحجر الزراعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2003م وتعديالته، والقرارات

الوزارية التنفيذية له، والشروط التي يضعها قسم الحجر ووقاية النبات.

The  consignment  should  be  accompanied  by  a
phytosanitary  certificate  (based  on  the  model  of  the
IPPC) issued by the country of export .

يجب ان تصحب الشحنة بشهادة صحة نباتية (وفقا للنموذج المرفق باالتفاقية الدولية
لوقاية النباتات IPPC) صادرة من بلد التصدير

Consignments with natural  agricultural  soil  or  agricultural
wastes are prohibited.

يحظر دخول النباتات او المنتجات النباتية او المواد الخاضعة للوائح المختلطة بتربة
زراعية طبيعية او مخلفات زراعية.

NA

Disclaimer:
asahmed@mun.gov.bh / 97317987216 هذا الترخيص مستند رسمي صدر الكترونيا دون الحاجة الى الختم او التوقيع. ألي استفسارات يرجي االتصال على

This permit is an official document issued electronically without any need for stamp or signature. For inquires please call
+97317987216 / asahmed@mun.gov.bh


