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 1ملحق رقم 
 

 مصمحة البستنة والمحاصيل الحقمية – مديرية الثروة الزراعية -وزارة الزراعة :جانب
 

 مهنة تصنيع و/او تحضير االسمدة ومحسنات التربةتعاطي لطمب ترخيص  الموضوع:
 1170/ 21/1تاريخ  15651 رقمالمرسوم  - ع:ـالمرج

مهنة تحضير و/او تصنيع االسمدة ومحسنات تعاطي تاريخ        )شروط الترخيص ل    القرار رقم  -
 التربة(

 ..............................................................................................المؤسسة :.......سـ ا
 ..................................................الميندس:  المؤسسة:..................................اسـصاحب 
 ....................................................................................................:المؤسسةعنواف 

  .....................: ....لشارعا..........................القضاء :...............المدينة أو البمدة :................
 وي:..................رقـ الخمي ..................:رقـ الياتؼ الثابت : ...............رقـ العقار.............ممؾ :...

 :E-Mail...............@.......................................................................البريد اإللكتروني: 
 المستندات المرفقة:

 مركز التحضير صادرة عف السمطات المختصة.و/او المصنع  انشاء رخصةصورة مصّدقة عف  .1
 مركز التحضير صادرة عف السمطات المختصة. و/او صورة مصّدقة عف رخصة استثمار المصنع .2
  .لزراعةاالتجارة والصناعة و شيادة تسجيؿ في غرفة  .3
 .محكمة التجارة مف إذاعة تجارية مصدقة .4
 . ال يتجاوز تاريخ اصدارىا الثالثة أشير مف تاريخ تقديـ الطمب فالميندسيإحدى نقابتي إفادة مف   .5

 أو شيادة جامعية مصّدقة وفقًا لالصوؿ في الكيمياء. 
 كاتب العدؿ العقد عمؿ وتفرغ مصدؽ لدى  .6
مصّدؽ حسب االصوؿ لمركز التصنيع او أو عقد إيجار أو عقد استثمار اساسية وافادة عقارية  الممكيةعف سند ة صور  .7

 لمركز تحضير االسمدة ومحسنات التربة.
عمى األقؿ لمسطح ومقطع واحد عمى األقؿ تبيف توزيع الغرؼ والمكاتب  1/100بقياس  التحضير او التصنيعخرائط لمركز  .8

 مف ميندس مسؤوؿ. ةموقع المطافئ والتيوئة موقعو  الصحية رافؽوالمستودعات والم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              سنوات مف العمؿ. 3و بالحصوؿ عمى شيادة جودة مف منظمة عالمية بعد  المينةبمواصفات بااللتزاـ  عيدت .9

   التاريخ:               
 :اسـ مقّدـ الطمب

 صفتو:
 .لل 1111طابع مايل                      التوقيع :       
  

  :المركز
  رقم التسجيل:

  التاريخ:
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 2ملحق رقم 
 تعهد

 

 أو مدير أو المّصنع او المحّضر صاحب ...............................الموقع أدناه.......................... أنا
 ..........ممؾ ........................المتخذ لي محؿ إقامة في ............................او شركة مؤسسةفي 

 ..............................................................................................ومحؿ عمؿ في  .
 ..................................................منطقة، حي.................................في مدينة )قرية(..

 ..............................رقـ الياتؼ في محؿ العمؿ..................... رقـ الياتؼ في محؿ اإلقامة.......
 

تاريخ   15659بالمرسـو رقـبااللتزاـ  أتعيدومحسنات التربة االسمدة  تصنيع و/او تحضيرمينة  تعاطيفي والراغب 
 بما يمي: و الزراعية( سمدةاألوصنع وتوضيب واستيراد وبيع تجارة المتعمقة ب)النصوص التنظيمية  1970/ 21/9
  سنوات 5لمدة تذكر فييا جميع االعماؿ التصنيعية  التيحفظ السجالت 
  وفقػػًا  وتحميػػؿ وتفريػػق ونقػػؿ المػػواد بطريقػػة ال تشػػكؿ خطػػرًا عمػػى اإلنسػػاف والبيئػػةوتعبئػػة تخػػزيف توضػػيب و تػػيميف(

 ( األسمدة وتعبئة خزيفوضيب ولتدليؿ الشروط السميمة لتل
 لتحميػؿ )التيكػد مػف وجػود الممصػقات المناسػبة التيكد مف أف جميع البضائع سميمة وصالحة لمنقؿ قبػؿ وخػالؿ ا- 

 الحالة اإلجمالية لمبضائع(.
  فييا فسخ العقد مع المسؤوؿ الفنيالزراعة بيي تغيير يطرأ عمى الرخصة بما ابالغ وزارة. 
 

 سنوات من العمل. 3عمى شهادة جودة من منظمة عالمية بعد  المصنع او مركز التحضيركما أتعهد بحصول 
 

ذا تبيف   ءفإني اقبؿ سمفًا بمؿانني لـ أقـ أو اخميت باألمور المذكورة سابقًا،  االسمدة لوزارة الزراعة ومف خالؿ لجنةوا 
نني اقدـ ىذا وفقًا لمنصوص القانونية المرعية االجراء إرادتي ورضاي، بيي تدبير إداري أو قضائي يفرض عمّي  وا 

  التعيد عمى ىذا األساس.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   اريخ:الت               

 االسـ   :
 .لل 1111طابع مايل                      التوقيع :       
 

 


