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الجمهورية اللبنانية

تعهد

وزارة الزراعة
أنا الموقع أدناه
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المتخذ لي محل إقامة في ممك
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ومحل عمل في
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منطقة ،حي
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رقم الهاتف في محل العمل

في مدينة (قرية)

...................................................................

..........................................................................................................

رقم الهاتف في محل اإلقامة

......................................................................

والراغب بمزاولة مهنة تحضير األدوية الزراعية أتعهد بااللتزام بمواصفات التحضير المحددة باألمور التالية:
 عدم مزاولة مهنةة ضريةا اويو ةة الزياعاةة اد احلةد اعلة ر عةةا يثلةة انةوزاري مةص وعاي اللةنرعة
اردض ةةراة احل اعلة ة ر عة ةةا ISO SCOPE FORMULATION of
 pesticides 9001ثالر ننو ن مص اري اد ادنوزاري
 مسك نجل اك ن صفحراه موسةسةة حيو ي عةا امل اي احملرية  :كراةة املة اي املسةوحلاةة كااوهةر
اكازه ةةر يا ةةع الداحل ةةة اري ه ةةر ا ةةري ااوه ةةر ص ةةال اوهر او ةرحتا ضرلاةه ةةر (الكااارحتا ةةة والفاز رحتا ةةة
وشكل املباد احملري (ط ح عةا الةجنة :واعالم .
 ااالغ وعاي الزياعة اأي اغاا ط أ عةا ال ثلة مبر ااهر اس الحلقد مع املسؤور الفين
 اةةأم ن نةةز ص وضااةةل واف ة واقةةل امل ة اي اط قةةة د اوةةكل ثط ة ا عةةةا ا اسةةرن والبا ةةة س ة
ا يشريات.
 الوأكد مص أن مجاع البريرحتع نةااة وصرعة لةنقةل ابةل وثةالر الوحااةل (الوأكةد مةص و ة ي املةلةقرت املنرنةبة
 اعرلة ا مجرلاة لةبريرحتع .محر ة املبادات أثنر النقل مص اومطري أو الوحل ض املبرش وشحلة الواس.
 م اعر انوخدام ال نرحتل املنرنبة لوف

اعا لة اوكل نةاع ثرصة لةربامال والحلب ات الزقاةة ال عن.

 ادلوزام ارديشريات املوحلةقة ارلوخز ص والوحاال والنقل والوف

(ملحق رقم  9والحلال هبر.

واذا تبين لو ازرة الزراعة ومن خالل لجنة األدوية الزراعية انني لم أقم أو اخميت باألمور المذكورة سابقاً،

عمي وانني اقدم
فإني اقبل سمفاً بملء إرادتي ورضاي ،بأي تدبير إداري أو قضائي أو جزاء نقدي يفرض ّ
هذا التعهد عمى هذا األساس.
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