
 ملحقات ملف طلب معدات الزيتون

 

 :10ملحق رقم

 طلب المعدات

 

 

  )السيد )ة...................................................................................................... : 

 الصفة بالتنظيم المهني....................................................................................... : 

 وانالعن.......................................................................................................... : 

 الهاتف........................................................................................................... : 

 

 إلــــــــــــى

 الغرفة الفالحية لجهة سوس ماسةالسيد رئيس 

 طلب معدات إنتاج وجني وتثمين الزيتونالموضوع: 

 

باعتبار تنظيمنا المهني ........................................................... نشيطا في مجال 

إنتاج الزيتون، ورغبة منا في تحسين المردودية والرفع من القيمة المضافة لمنتوجاتنا، 

رفني السيد الرئيس أن أطلب منكم تزويدنا بآلة استخراج زيت الزيتون والمعدات المتعلقة يش

 بإنتاج وجني الزيتون.

 في انتظار ذلك، تقبلوا تقديراتي.

 

 اإلمضاء
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 ورقة تفصيلية

 

I. :معطيات عامة 

 :اسم التنظيم ................................................................................................... 

  :سنة التأسيس.................................................................................................. 

 :أنشطة التنظيم االنتاجية 

1 .......................................................................................................... 

2 .......................................................................................................... 

3 .......................................................................................................... 

 قليماإل: 

 اشتوكة آيت باها □تارودانت                         □تزنيت                                      □

 أكادير إداوتنان. □إنزكان أيت ملول              □ طاطا                                       □

 

 نوع التنظيم: 

مجموعة ذات نفع □ 

 اقتصادي

 تعاونية□  اتحاد تعاونيات□ 

 أخرى )مع تحديدها( .................................□ 

 

 :اسم الرئيس أو المسير ......................................................................................... 

  :رقم هاتف الرئيس أو المسير................................................................................. 

 :عدد المنخرطين ................ 

 ذكور ........ إناث   ........
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II. :معطيات تقنية 

 ........................................................... :المستوى الدراسي والتأهيلي للرئيس أو المسير 

  :برامج الدعم المستفاد منها 

 تاريخ االستفادة مصدر الدعم طبيعة الدعم

   

   

   

   

  :شواهد الجودة المحصل عليها 

 تاريخ الحصول على الشهادة الهيأة المانحة للشهادة الشهادة المحصل عليها 

   

   

   

   

     220□ الربط بالكهرباء v        □380 v 

 :إنتاج الزيتون السنوي التقديري 

 السنة 2022 2023 2024 2025 2026

 اإلنتاج بالطن          

 

 المرجو تحديد األبعاد بالمتر( تصميم مبسط للفضاء المقترح للمعدات( 
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 10ملحق رقم 

 التزام التنظيم

 

 : .............................................................................................. أشهد انا

 : .............................................................................................. .و. رقمالحامل ل ب.ت

 رئيس  □ مسير                            : □  بصفتي

 ................: .............................................................................. عن التنظيم المهني

 

 أن

 

 ،المعلومات المدلى بها في الورقة التفصيلية صحيحة 

 ،استغالل المعدات المسلمة في الغرض التي أعدت له 

 ،التسيير الجيد للمعدات وصيانتها 

  السماح لمصالح الغرفة الفالحية لجهة سوس ماسة الولوج للمقر وتنظيم زيارات ميدانية ومعاينة

 لك،المعدات كلما طلبت ذ

  للغرفة الفالحية لجهة سوس ماسة اإلمكانية بسحب المعدات إذا تبين سوء استخدامها أو استعمالها

 ألغراض غير المسلمة من أجلها.

 

 

 توقيع وخاتم الرئيس أو المسير

 


