
 1ممحؽ رقـ 
 مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية – مديرية الثروة الزراعية -وزارة الزراعة :جانب

 
  الترخيص لتعاطي مهنة استيراد االسمدة ومحسنات التربةطلب  الموضوع:

 1970/ 21/9تاريخ  15659 رقـالمرسـو  -  ع:ـالمرج
 تاريخ         )شروط الترخيص لتعاطي مينة استيراد االسمدة ومحسنات التربة(  496/1 القرار رقـ   -

 ............................................................................................:......./الشركةالمؤسسة سـا
 ..................................: المسؤوؿ الميندس اسـ........صاحب المؤسسة/الشركة:.............................

 .................................................................................................:/الشركةالمؤسسةعنواف 
  ..............................:لشارعا.................:..................القضاء........:................المدينة أو البمدة

 ............وي:........رقـ الخمي ...............:رقـ الياتؼ الثابت .......: ...........رقـ العقار..............ممؾ :...
 :E-Mail..........@..........................................................................البريد اإللكتروني: 

 المستندات المرفقة:
 ة. غرؼ التجارة والصناعة والزراعاحدى  صادرة عفتسجيؿ  افادة .1
  التجارة. احدى محاكـإذاعة تجارية مصدقة مف صورة عف  .2
  .إفادة مف نقابة الميندسيف ال يتجاوز تاريخ اصدارىا الثالثة أشير مف تاريخ تقديـ الطمب . أ

 تطبيؽ يذكر عميو انو يتعيد اً زراعي اً ندسميعقد عمؿ وتفرغ مصدؽ لدى كاتب العدؿ إذا لـ يكف صاحب المؤسسة/الشركة  . ب
ومحسنات  االسمدةد والقرارات المتعمقة باستيرا 21/9/1970تاريخ  15659رقـ جميع النواحي الفنية المفروضة في المرسـو 

 التربة.
 افادة عقارية و  عف سند الممكية ة صور  .3
 حسب األصوؿ عف عقد إيجار صورة مصدقة  .4
 200عف عات دمجموع مساحة المستودع او المستو قؿ ت ال أف عمى لالسمدةواحد أو أكثر عقد استثمار لمستودع  .5

 (.2)الممحؽ رقـ مراعيًا لمشروط البيئية والصحية المعموؿ بيا  أمتار، 3مربعًا وارتفاعو عف ترًا م
تب عمى األقؿ لمسطح ومقطع واحد عمى األقؿ تبيف توزيع الغرؼ والمكا 1/50خرائط لممستودع بقياس  .6

 قع المطافئ والتيوئة.امو و  الصحية رافؽوالمستودعات والم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (.3)ممحؽ رقـ  المينةبمواصفات بااللتزاـ تعيد  .7
 الفقرة االولى في حاؿ كاف المستودع يقع ضمف مبنى سكني. – 2احدى المستندات المطموبة في الممحؽ رقـ  .8

 
 اجازة مسبقةلمينة استيراد االسمدة او لمينة بيع االسمدة وىو حاصؿ عمى  اجازة مسبقةفي حاؿ كاف المستدعي يطمب  مالحظة:

مف المادة  1،2،3ستندات ىذه االجازة بداًل عف الملبيع االدوية الزراعية يتوجب عميو فقط ابراز نسخة عف  وأالستيراد االدوية الزراعية 
                    الثانية.

   التاريخ:
 :االسـ

 .لل 1111طابع مايل                      :والختـ توقيعال       



 تعهد
 

 ..................................مؤسسةالشركة/أو المدير ال . صاحب..أنا الموقع أدناه.........................
 ................................................................................ المتخذ لي محؿ إقامة في ممؾ

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

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

تاريخ  95651 رقمالمرسوم ببااللتزام  أتعهدومحسنات التربة  االسمدةمهنة استيراد  في ممارسةوالراغب 
 وبما يلي: 19/1/9171
 عمييا وتبيف وتّدويف المعمومات التي تفرضيا لجنة االسمدةسؾ سجالت م: 

  توضػيبيا )خاصػة عنػد اإلدخػاؿ(  –كميتيػا  - نوعيا )شػكميا الفيزيػائي( – صنفيا :المواد المستوردة- 
 تاريخ صالحيتيا - تاريخ استيرادىا

   سنوات 5حفظ السجالت لمدة 
 شػػروط السػػميمة )وفقػػًا لم تػػيميف تخػػزيف وتحميػػؿ وتفريػػل ونقػػؿ المػػواد بطريقػػة ال تشػػكؿ خطػػرًا عمػػى اإلنسػػاف والبيئػػة

 (لتخزيف األسمدة
  سػبة لمنقؿ قبؿ وخالؿ التحميػؿ )التيكػد مػف وجػود الممصػقات المناالتيكد مف أف جميع البضائع سميمة وصالحة- 

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

ذا تبيف  فإني اقبؿ سمفًا سابقًا، انني لـ أقـ أو اخميت باألمور المذكورة  االسمدة لوزارة الزراعة ومف خالؿ لجنةوا 
وفقًا لمنصوص القانونية المرعية إرادتي ورضاي، بيي تدبير إداري أو قضائي أو جزاء نقدي يفرض عمّي  ءبمؿ

نني اقدـ ىذا التعيد عمى ىذا األساس.االجراء    وا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   اريخ:الت               

 :االسـ
 .لل 1111طابع مايل                      :التوقيع       
 


