
  

 شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية
  ةـات زراعيـال منتجـة إستقبـب خدمـطل

  

 
 

    ةـــم المزرعــرق

    ةـــسم صاحب المزرعا

    اريـم المزرعة التجـسا

    عــالموق
  

 
  

      )1( رقم الهاتف

    )2(ف ـرقم الهات

    )1( البريد اإللكتروني

    )2(البريد اإللكتروني 
  

  
 

    ع (بالطن)ــالمتوقالسنوي  نتاجاالحجم 

    ة (متر مربع)ـمساحة المزرعة اإلجمالي

    (متر مربع) ة ـاإلجمالي ةـمساحة األرض المزروع

    طن /م اإلنتـاجحجـ     بع)في البيوت المحمية المبردة (متر مر مزروعة مساحة الال

    حجـم اإلنتـاج/ طن    ر مربع)في البيوت المحمية غير المبردة (متالمزروعة ة ـمساحال

    حجـم اإلنتـاج/ طن    ع)ـر مربـة (متــالمكشوف المساحــة المزروعــة 
  

  
  

  
  
  

  لـــم التواصــارقأ  مــاالس

1      

2      

3      
 

  

  

  

 

  بـمع الطل ةـألحكام المرفقاوإني موافق على جميع الشروط و  ة إليكم صحيحةـقدممات والوثائق الـعلوممأن الأوكــد بتوقيعي أدناه، 

  خـــالتاري  عـــــالتوقي  مــاالس

    
  

 اج ـــات اإلنتـــبيان

  ةـــالمزرع بيانات 

 لـالتواص ات ـبيان

 بيانـــات ممثلـــي المزرعـــة 

 التوقيع

  أوالً :

  ثانياً :

  اً :ـــثالث

  اً :ـــرابع

  خامساً :



  

  شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية

  الشروطاألحكام و
 المزارع.  من للمنتجات شتري بصفتها مذه الشروط واألحكام العامة عرًضا من شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية ـشكل هتُ  .1

 يل.محاصشركة وافق عليها زارع وتلتي يقوم بها المُ منتجات اواألحكام العامة على كل عملية تسليم لل تنطبق هذه الشروط .2

 ما يلي : محاصيل أن يضمن لشركة زارع المُ على  .3

 لة بهذا الطلب .سجّ في المزرعة المُ تمت زراعتها وإنتاجها أن تكون المنتجات   .أ

 .علنةالمُ  للمواصفات القياسيةمطابقة  أن تكون المنتجات   .ب

 القوانين واألنظمة سارية المفعول في دولة قطر.وألحكام لمطابقة أن تكون المزرعة   .ج

 . بل الشركةمن قِ ستالم محاصيل وفقاً لتعليمات اإلشركة إلى  المنتجاتزارع  تسليم على المُ  .4

 . دة ورّ للمزرعة المُ  ستالمإمحاصيل إيصال شركــة صدر تُ  ستالم عند اإل .5

 .عند تاريخ اإلستالم علنه الشركة هو السعر الذي تُ من الُمزارع منتجات السعر شراء  .6

  بعد ثالث أسابيع من تاريخ إيصال االستالم.زارع محاصيل بالدفع للمُ شركـة تقوم  .7

 .ستالم اإلالموقع اإللكتروني للشركة ومواقع نشر نسخة من هذه الشروط واألحكام العامة في يتم  .8

التعاون في زارع لمُ يجب على اد من خلوها من متبقيات المبيدات وـللتأكها لتحليلمعها زارع المتفق إنتاج المَ سحب عينات دورية من يتم  .9
 نتاج .ات المزروعة واإلـمعاينة المزرعة والتأكد من المساح

ي أدامها في ستخإ، وعدم محاصيل والمملوكة لهاالمقدمة من شركة  المنتجاتعلى العبوات الخاصة بتوريد زارع بالمحافظة يلتزم المُ  .10
 . للشركـة المنتجاترى غير توريد ـخأغراض أ

 .ة المعمول بها في دولة قطر وتفسيرها، ألحكام التشريعات واألنظمة القانونيّ الشروط العامة واألحكام تخضع هذه  .11
 

 واألحكام.يجوز لشركة محاصيل  حسب تقديرها تعديل أو تغييــر هـذه الشروط  .12
L;  

 

 

 

 

 

  .صورة بطاقـة حيـازة المزرعــة ســارية المفعول  

  .صـورة البطاقــة الشخصية لصاحـب المزرعــة  

  .دوب + صورة شخصية صـورة البطاقـة الشخصيــة للمنـ  

  بصفة شهرية.تعبئة النموذج الخاص بالكميات المتوقع توريدها لشركة محاصيل وذلك   

  .لصاحب حيازة المزرعة ةبنكيالحساب البيانات   

 المرفقات المطلوبة

0 

0 

0 



   

ضروات ا ( كجم )  نوع الزراعة  الدرجة  نوع ا د   الكميات املتوقع تور

  االسبوع

 )1 (  

  االسبوع

 )2 (  

  االسبوع

 )3 (  

  االسبوع

 )4 (  

ي  1  طماطم           سل

ي  2           سل

ي  3           سل

          ار  1

          ار  2

          مح  1  خيار 

          مح  2

          مح  3

          مح  1  باذنجان

          مح  2

          ار  1

          ار  2

باذنجان مح 

  اسود

          ار  1

          ار  2

باذنجان مج 

  احمر

          ار  1

          ار  2

باذنجان مح 

  ابيض

          ار  1

          ار  2

          ار  1  باذنجان مكدوس

          ار  2

          مح  1  فلفل حلو

          مح  2

          ار  1

          ار  2



 

  

ضروات ا ( كجم )  نوع الزراعة  الدرجة  نوع ا د   الكميات املتوقع تور

  االسبوع

 )1 (  

  االسبوع

 )2 (  

  االسبوع

 )3 (  

  االسبوع

 )4 (  

          مح  1  فلفل حار

          ار  1

          مح  1  فلفل قرن غزال

          مح  2

          ار  1

          ار  2

          مح  1  فلفل الوان

          مح  2

رة           ار  1  ز

          ار  2

          ار  1  ملفوف

          ار  2

          ار  1  بروك

          ار  2

ي           ار  1  خس روما

ي           ار / مح  1  خس امر

فاصوليا 

  خضراء

          ار / مح  1

          ار / مح  2

          مح  1  شمام

          مح  2

          ار  1

          ار  2
  

   



 

 

 

  

ضروات ا ( كجم )  نوع الزراعة  الدرجة  نوع ا د   الكميات املتوقع تور

  االسبوع

 )1 (  

  االسبوع

 )2 (  

  االسبوع

 )3 (  

  االسبوع

 )4 (  

          ار  1  قرع

          ار  2

          ار / مح  1  الكوسا

          ار / مح  2

          محار /   3

          ار  1  البطيخ

          ار  2

يا لة  اللو           ار / مح  طو

          ار / مح  عادية

          ار / مح  1  بصل اخضر

س           ار / مح  1  بقدو

          ار / مح  1  عناع

رة           ار / مح  1  كز

ت           ار / مح  1  ش

          ار / مح  1  جرج

          ار / مح  1  كرفس

          ار / مح  1  زع

          ار / مح  1  ملوخية


