مؤسسة المواصف ات والمق اييس
مديرية شهادات المطابقة

طلب التحقق من صحة شهادة اإلنتاج العضوي
Organic Certificate Verification Application Form

JSMO/ Certification Department

.فذا اؾطلب ؿؼدم ؾلمحؼق ؿن شهادات اؾزراعة وادلنمجات اؾعضوقة
This application is for verification of organic products and agriculture certificates.
Importer's Name:

Tel.:

Address: P.O Box:

:فاتف
:اؾرؿز اؾربقدي

postal code:

:اسم اؾشرؽة ادلسموردة
: ب.ص

:عنواـه
:اسم اؾشرؽة ادلنمجة وعنواـها

Name of the manufacturing company and
address :
Transaction number:

:رؼم ادلعاؿلة امجررؽوة
:ؾغة اؾشهادة

Certificate Language:

: نتعهد بااللتزام مبا يلي، املوقعة أدناه،حنن الشركة

We, the organization signed below, are committed to the following:

. االسمعداد اؾمام باالؾمزام وتوػري ؽل ؿا قلزم ؾمطلوق إجراءات ؿصادؼة اؾشهادات.1

1- To comply with the certification and provide what ever needed to
apply its procedures.
2- Pay all fees in addition to sales tax.
3- provide the department with a copy of transaction document,
invoice and organic certificate.
4- provide the department with a sample from each product that is
needed to be certified.

. دػع مجوع اؾرسوم ادلاؾوة ادلطلوبة هلذه اخلدؿة باإلضاػة ؾضرقلة ادللوعات.2
. تزوقد ادلدقرقة بصورة عن ادلعاؿلة امجررؽوة واؾػاتورة وشهادة االـماج اؾعضوي.3
.تزوقد ادلدقرقة بعونة ؿن ادلنمجات ادلطلوب هلا شهادة حتؼق

.4

االلتزام بالسرية

Confidentiality obligations
CT is committed to maintain all the information and documents supply by the
ORG during Organic Certificate Verification procedures in confidentiality
and not publicly known, data that is demanded by the accreditation bodies and
competent authorities who are entitled by law and legislation to access these
information and documents are excluded.

تلمزم ؿدقرقة شهادات ادلطابؼة باحملاػظة على سرقة ادلعلوؿات واؾوثائق اؾيت تعمرب غري ؿعلوؿة ؾلعرووم
واؾيت مت احلصول علوها ؿن ادلنشأة أثناء تطلوق إجراءات ؿنح شهادة حتؼق ؿن صوحة شوهادة االـمواج
 وال قشرل ذؾك ادلعلوؿات اؾيت قمطلب عرضها هلوكات االعمراد واؾسلطات اؾويت قوق هلوا، اؾعضوي
.االصالع على فذه ادلعلوؿات مبوجب اؾؼاـون واؾمشرقعات

:ادلنمجات اؾعضوقة ادلراد اؾمحؼق ؿنها واؾواردة ضرن اؾشهادة اؾعضوقة وادلعاؿلة امجررؽوة
Organic products to be verified which are included in the certificate and in the Transaction document:
الكمية
Quantity

أو تاريخ/رقم التشغيلة و
االنتهاء
Batch
number/Expirydate

بلد المنشأ
Country of origin

العالمة التجارية
Trade Mark

اسم المنتج العضىي
Organic product's
name

:اسم وتوقوع مقدم الطلب

Name and Signature of applicant:

:تاريخ تقديم الطلب

Date of Submitting Application:
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الكمية
Quantity

أو تاريخ/رقم التشغيلة و
االنتهاء
Batch
number/Expirydate

بلد المنشأ
Country of origin
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العالمة التجارية
Trade Mark

اسم المنتج العضىي
Organic product's
name
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:خاص مبديرية شهادات املطابقة

Filled by the certification department:
Application
recipient:

:رقم الطلب

Application
No.:

:مستلم الطلب
:اؾعونات/ تارقخ اسمالم اؾعونة

Date of receiving sample(s):

:ؿالحظات ؿسملم اؾطلب واؾعونات

Application & samples recipient's notes:

:ؿالحظات ؿؼوم صحة اؾشهادة

Evaluator's Notes:

: توقوع مقوم صحة الشهادة

Signature of Evaluator:
Date:

:التاريخ
:مراجعة و قرار منح اعتماد صحة الشهادة

Signature of Reviewer & Decision Maker:
Date:

:التاريخ
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