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

 االسمدة ومحسنات التربة بيعمهنة ممارسة ل مسبقةالجازة طلب اإل الموضوع:
 1170/ 21/1تاريخ  15651 رقـالمرسـو  - ع:ـالمرج

مينة بيع ممارسة ل إجازة مسبقة)شروط الحصوؿ عمى         تاريخ    القرار رقـ  -
 (االسمدة ومحسنات التربة

 .......................................................................................المؤسسة :.......سـ ا
 ........................................الفني المسؤوؿ:  صاحب المؤسسة:..................................

 ............................................................................................:المؤسسةعنواف 
 .........: ........لشارعا..........................القضاء :...............المدينة أو البمدة :................

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

1. ................................... 
2. ................................... 

 .......................... . أ
 ......................... . ب

3. .................................. 
4. .................................. 
5. ................................... 
6. ................................... 

 
إجازة لمينة استيراد االسمدة او لمينة بيع االسمدة وىو حاصؿ عمى  إجازة مسبقةمالحظة: في حاؿ كاف المستدعي يطمب 

بداًل مف  جازة مسبقةراد االدوية الزراعية أولبيع االدوية الزراعية يستوجب عميو فقط ابراز نسخة عف ىذا اإلمسبؽ الستي مسبقة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .ة في ىذا القرارالوارد 1،2تقديـ المستندات رقـ: 

   التاريخ:               
 االسـ   :

 .لل 0111طابع مايل                      التوقيع :       
  



 تعهد
 

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

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

 رقـ الخميوي:.......... ......رقـ الياتؼ في محؿ اإلقامة....... .العمؿ..................رقـ ىاتؼ 
 

تاريخ  95651 رقمالمرسوم ببااللتزام  أتعهدومحسنات التربة  االسمدة بيعمهنة  في ممارسةوالراغب 

 وبما يلي: 9171/ 19/1

 عمييا وتبيف المعمومات التي تفرضيا لجنة االسمدةوتّدويف سؾ سجالت م: 
تػاريخ -مصدرىا–توضيبيا  –كميتيا  -نوعيا )شكميا الفيزيائي(– صنفيا :المعروضة لمبيعالمواد  -

 .صالحيتيا
 .سنوات 5حفظ السجالت لمدة  -

 تأميف تخزيف وتحميؿ وتفريغ ونقؿ المواد بطريقة ال تشكؿ خطرًا عمى اإلنساف والبيئة  
  (لتأكد مف وجود الممصقات المناسبة)ا لمبيعالتأكد مف أف جميع البضائع سميمة وصالحة 
  فييا فسخ العقد مع المسؤوؿ الفنيالزراعة بأي تغيير يطرأ عمى الرخصة بما ابالغ وزارة. 
 

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

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

 االسـ   :
 .لل 0111طابع مايل                      التوقيع :       

 

 


