سلطنة عمان
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

Sultanate of Oman
Ministry of Agricultural Wealth,
Fisheries and Water Resources

طلب الحصول على موافقه مبدئية لترخيـص انتاج
االسمـدة ومحسنات التربـة الزراعـية
اسم الشركة..................................................................................................... :
عنوان الشركة............................................................................ ..................... :
تاريخ تقديم الطلب........................................................................................... :
اسم المدير المسئول................................................ ...................................... ..........:
رقم الهاتف  /البريد اإللكتروني...........................................................................:
يشترط للحصول على الموافقة المبدئية ما يلى :
 – 1صورة من سند الملكية أو عقد االيجار أو عقد االنتفاع معتمدا من البلدية.
 – 2صورة من البطاقة الشخصية أو بطاقه العمل للمدير المسئول.
 - 3رسم هندسي معتمد للمصنع أو مكان االنتاج .
 – 4معاينه للموقع للتأكد من استيفاء العقار المعد إلنتاج األسمدة ومحسنات التربة الزراعية للشروط المطلوبة
وأن تكون المخازن مظللة وجيدة التهوية.
مقدم الطلب
االسم ..............................................:
الوظيفة ......................................... :
التوقيع ..........................................:
التاريخ :

/

 2014 /م

مالحظة :ال تعطي الموافقة المبدئية لمقدم الطلب الحق في بدء التشغيل

سلطنة عمان
وزارة الزراعة والثروة السمكية
المديرية العامة للتنمية الزراعية

Sultanate Of Oman
Ministry of Agriculture & Fisheries
Directorate General of Agricultural
Development

طلب الحصول على موافقه نهائية لترخيـص انتاج
االسمـدة ومحسنات التربـة الزراعـية

اسم الشركة...................................................... ....................................... .................. :
عنوان الشركة................................................................................................. ........... :
تاريخ تقديم الطلب.......................................................... ............................................ :
اسم المدير المسئول............................................................. ............................................. :
رقم الهاتف  /البريد اإللكتروني ............................... ....................... ................................:

المرفقات التي يجب تقديمها مع الطلب داخل ملف باسم الشركة
 - 1صورة من سند الملكية أو عقد االيجار أو عقد االنتفاع معتمدا من البلدية
 - 2صورة من البطاقة الشخصية أو بطاقة العمل للمدير المسئول  -نموذج توقيع للمدير المسئول
 - 3الموافقة المبدئية
 - 4رسم هندسي معتمد للمصنع
 – 5موافقة الجهات ذات العالقة
أ  -شهادة تسجيل تجارى مرفق به نشاط صناعة االسمدة ومحسنات التربة الزراعية  -وزارة التجارة
والصناعة
ب  -شهاده انتساب غرفة تجارة وصناعة عمان
ج  -ترخيص بيئي  -وزارة البيئة والشؤون المناخية
د  -ترخيص بلدي  -وزارة البلديات االقليمية وموارد المياة

هـ  -ترخيص األمن والسالمة  -الهيئة العامة للدفاع المدني  -شرطة عمان السلطانية
و  -معاينه للموقع للتأكد من استيفاء العقار المعد إلنتاج األسمدة ومحسنات التربة الزراعية للشروط المطلوبة
وأن تكون المخازن مظللة وجيدة التهوية.

ويصدر الترخيص النهائي بعد التأكد من توافر الشوط المشار اليها ومعاينة ال موقع وسداد الرسم المقرر
للترخيص.

مقدم الطلب
االسم

...........................................:

الوظيفة ........................................ :
التوقيع ............................... ...........:
التاريخ :

/

2015 /

