
 أ ( – 2نموذج مرفق رقم ) 

 

 تعهد خاص باألسمدة العضوية ذات المنشأ الحيواني المصنعة محليا  

 

 أنا الموقع أدناه

 

 المرخص بتصنيع وإنتاج األسمدة بموجب تصنيع األسمدة رقم:

 

 تاريخ        /       /

 عنوان المنشأة:                محافظة:                            مدينة:

 أتعهد بمايلــــــــي:

 

 روث حيوانات المزرعة( –إن جميع منتجاتي من األسمدة العضوية الحيوانية هي منشأ حيواني ) زرق الدواجن  

لكادميوم والكروم والرصاص ضمن الحدود المضافة والمواد اإلشعاعية ومخلفات المدن والمواد الصلبة والسائلة والقمامة ومخلفات المعامل الصناعية وأن يكون الزرنيخ والزئبق وا خالية من الهرمونات

 1998تاريخ  2014المسموح بها وفق المواصفة القياسية السورية رقم 

 

 طابع تعهد                                                         اسم وتوقيع صاحب المنشأة        

 

 

  



 ب ( – 2نموذج مرفق رقم ) 

 

 تعهد خاص باألسمدة العضوية والكمبوست المصنعة محليا  

 

 أنا الموقع أدناه

 

 المرخص بتصنيع وإنتاج األسمدة بموجب تصنيع األسمدة رقم:

 

 تاريخ        /       /

 :                محافظة:                            مدينة:عنوان المنشأة

 أتعهد بمايلــــــــي:

 

المضافة والمواد اإلشعاعية ومخلفات المدن والمواد الصلبة والسائلة والقمامة ومخلفات المعامل الصناعية وأن يكون الزرنيخ  إن جميع منتجاتي من األسمدة العضوية هي من منشأ نباتي خالية من الهرمونات 

 1998تاريخ  2014والزئبق والكادميوم والكروم والرصاص ضمن الحدود المسموح بها وفق المواصفة القياسية السورية رقم 

 

 طابع تعهد                                                         اسم وتوقيع صاحب المنشأة        

 

  

  



 جـ( – 2نموذج مرفق رقم )  

 

 تعهد خاص باألسمدة المعدنية أوالشيالتية المصنعة محليا  

 

 أنا الموقع أدناه

 

 المرخص بتصنيع وإنتاج األسمدة بموجب تصنيع األسمدة رقم:

 

 تاريخ        /       /

 المنشأة:                محافظة:                            مدينة:عنوان 

 

 

 

 أتعهد بما يلــــــــي:

 

فة ح بها وفق المواصيوم والكروم والرصاص ضمن الحدود المسموإن جميع منتجاتي من األسمدة المعدنية أوالشيالتية خالية من الهرمونات المضافة والمواد اإلشعاعية وأن يكون الزرنيخ والزئبق والكادم 

 1998تاريخ  2014القياسية السورية رقم 

 

 اسم وتوقيع صاحب المنشأة                                                                 طابع تعهد

 ل.س              25                                                                            



 

 

 د( – 2نموذج مرفق رقم )   

 

 تعهد خاص باألسمدة الحيوية المصنعة محليا  

 

 أنا الموقع أدناه

 

 المرخص بتصنيع وإنتاج األسمدة بموجب تصنيع األسمدة رقم:

 

 تاريخ        /       /

 عنوان المنشأة:                محافظة:                            مدينة:

 ـي:أتعهد بما يلـــــــ

والكادميوم والكروم إن جميع منتجاتي من األسمدة الحيوية غير معدلة وراثيا  و خالية من الهرمونات المضافة والمواد اإلشعاعية وأن يكون الزرنيخ والزئبق  

 1998تاريخ  2014والرصاص ضمن الحدود المسموح بها وفق المواصفة القياسية       السورية رقم 

 شأة                                                                 طابع تعهداسم وتوقيع صاحب المن

 ل.س           25                                                                                                


