
 

 أ ( – 1نموذج مرفق ) 

 

 

 تعهد استيراد مواد أوليــــــــــة

 

 أنا الموقع أدناه

 المرخص الستيراد األسمدة بموجب الترخيص رقم                       تاريخ             /          /

 المقدم بطلب استيراد مايلــــــــــي:

 

 المنتجة     مركز الدخول   جمرك التخليصالنوع    الكمية المطلوبة   سعة العبوة      البلد المصدر    الشركة 

 

 أتعهد بما يلـــــــــــي:

 االستيراد من جهة موثوقة تشتهر بإنتاج وبيع هذه المواد. -1

 ربط الوثائق التالية باإلرسالية. -2

 إشعار من الجهة المصدرة تثبت أن محتويات هذه اإلرسالية مخصصة لالستعمال الزراعي. -أ

 المصدرة تبين أن محتويات اإلرسالية وتاريخ إنتاجها ومدة صالحيتها. شهادة من الجهة -ب

 شهادة السالمة البيئية وفق النموذج المحدد بالتعليمات التنفيذية الستيراد وتداول وإنتاج األسمدة. -ج

 تعبئة محتويات اإلرسالية ضمن عبوات نظامية مغلقة ومختومة. -3

مات ب األنظمة والتعليدوائر الجمارك قبل عرض الشهادات المبينة أعاله على الدوائر المختصة في مديريات الزراعة واإلصالح الزراعي ذات العالقة للنظر بها حسعدم استالم محتويات اإلرسالية من  -4

 النافذة ولها أن تحتفظ هذه الشهادات أو بصورة عنها أو تسجيلها لديها.

 شهادة السالمة البيئية ) فتوكوبي (. –ة ( كتاب اإلفراج وشهادة التحليل الكيماوي يحتفظ بصورة عن )موافقة وزارة الزراعة المسبق

 عدم طرح هذه المادة في األسواق المحلية قبل تصنيعها باعتبارها مواد أولية ال تخضع للتختيم. -5

 يتكفل المستورد بإعادة تصدير المواد المنتهية الصالحية إلى بلد المنشأ. -6

 تورد                                                                        طابع اسم وتوقيع المس



                    

 ب (– 1نموذج مرفق ) 

 تعهد استيراد بيتموس ) تورب (

 

 أنا الموقع أدناه

 /      المرخص الستيراد األسمدة بموجب الترخيص رقم                       تاريخ             /    

 المقدم بطلب استيراد مايلــــــــــي:

 

 النوع    الكمية المطلوبة   سعة العبوة      البلد المصدر    الشركة المنتجة     مركز الدخول   جمرك التخليص

 

 أتعهد بما يلـــــــــــي:

 االستيراد من جهة موثوقة تشتهر بإنتاج وبيع هذه المواد. -1

 التالية باإلرسالية.ربط الوثائق  -2

 إشعار من الجهة المصدرة تثبت أن محتويات هذه اإلرسالية مخصصة لالستعمال الزراعي. -أ

 شهادة من الجهة المصدرة تبين أن محتويات اإلرسالية وتاريخ إنتاجها ومدة صالحيتها. -ب

 وتداول وإنتاج األسمدة. شهادة السالمة البيئية وفق النموذج المحدد بالتعليمات التنفيذية الستيراد -ج

 / من هذا التعهد.6ربط صورتين من النشرة الملصقة على العبوة والمذكورة في المادة / -3

 تعبئة محتويات اإلرسالية ضمن عبوات نظامية مغلقة ومختومة. -4

المختصة في مديريات الزراعة واإلصالح الزراعي ذات العالقة للنظر بها حسب األنظمة والتعليمات  عدم استالم محتويات اإلرسالية من دوائر الجمارك قبل عرض الشهادات المبينة أعاله على الدوائر -5

 النافذة ولها أن تحتفظ هذه الشهادات أو بصورة عنها أو تسجيلها لديها.

 البيئية ) فتوكوبي (. شهادة السالمة –يحتفظ بصورة عن )موافقة وزارة الزراعة المسبقة ( كتاب اإلفراج وشهادة التحليل الكيماوي 

 ية الستيراد وتداول وإنتاج األسمدة.وضع ملصقة على كل عبوة تتضمن المعلومات األساسية عن المادة المعبأة والمشار إليها في الفقرة ثانياً)اللصاقة( من التعليمات التنفيذ -6

 األعشاب الضارة وذلك حسب قوائم الحجر الزراعي السوري.خلو اإلرسالية من النيماتودا المتطفلة واآلفات الحشرية والمرضية وبذور  -7

 يتكفل المستورد بإعادة تصدير المواد المنتهية الصالحية إلى بلد المنشأ.  -8

 اسم وتوقيع المستورد                                                                             طابع

 



 جـ (– 1نموذج مرفق ) 

 

 تيراد أسمدة معدنية أو عضوية أو حيويةتعهد اس

 

 أنا الموقع أدناه

 المرخص الستيراد األسمدة بموجب الترخيص رقم                       تاريخ             /          /

 المقدم بطلب استيراد مايلــــــــــي:

 

 

 المنتجة     مركز الدخول   جمرك التخليصالنوع    الكمية المطلوبة   سعة العبوة      البلد المصدر    الشركة 

 

 أتعهد بما يلـــــــــــي:

 االستيراد من جهة موثوقة تشتهر بإنتاج وبيع هذه المواد. -1

 ربط الوثائق التالية باإلرسالية. -2

 إشعار من الجهة المصدرة تثبت أن محتويات هذه اإلرسالية مخصصة لالستعمال الزراعي. -أ

 المصدرة تبين أن محتويات اإلرسالية وتاريخ إنتاجها ومدة صالحيتها. شهادة من الجهة -ب

 شهادة السالمة البيئية وفق النموذج المحدد بالتعليمات التنفيذية الستيراد وتداول وإنتاج األسمدة. -ج

 / من هذا التعهد.6ربط صورتين من النشرة الملصقة على العبوة والمذكورة في المادة / -3

 ويات اإلرسالية ضمن عبوات نظامية مغلقة ومختومة.تعبئة محت -4

الزراعي ذات العالقة للنظر بها حسب األنظمة والتعليمات عدم استالم محتويات اإلرسالية من دوائر الجمارك قبل عرض الشهادات المبينة أعاله على الدوائر المختصة في مديريات الزراعة واإلصالح  -5

 شهادات أو بصورة عنها أو تسجيلها لديها.النافذة ولها أن تحتفظ هذه ال

 شهادة السالمة البيئية ) فتوكوبي (. –يحتفظ بصورة عن )موافقة وزارة الزراعة المسبقة ( كتاب اإلفراج وشهادة التحليل الكيماوي 

 اً)اللصاقة( من التعليمات التنفيذية الستيراد وتداول وإنتاج األسمدة.وضع ملصقة على كل عبوة تتضمن المعلومات األساسية عن المادة المعبأة والمشار إليها في الفقرة ثاني -6

 يتكفل المستورد بإعادة تصدير المواد المنتهية الصالحية إلى بلد المنشأ.  -7

 اسم وتوقيع المستورد                                                                        طابع 

                                                                                               


