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 دولـــــة فلسطــــــــــين
 يــاد الوطنــوزارة االقتص

State of Palestine 

Ministry of National Economy 

 
 

 

 
 

 
 ص منشأة صناع�ة�ترخ طلب 

 

 

 مصنع قائم ☐ مصنع جديد ☐

  
 

   رقم الملف :   تار�خ تقد�م الطلب :
 

 معلومات عامة

   القطاع الصناعي :   اسم المصنع :

   القطعة :   الحوض :   : مع السكانيلتجا   المحافظة :

   : ص. ب   العنوان :

   الفاكس :   الهاتف :

   ش�كة االنترنت :موقع على ال   البر�د االلكتروني :

    اسم المفوض �التوق�ع عن المصنع/الشركة :

    تار�خ التأس�س :
 
 

 ملك�ة المصنع 

   :الشركة حدد نوع  شركة ☐ منشأة فرد�ة ☐ القانوني :الك�ان 

   : حدد أجنبي ☐ قطاع عام ☐ قطاع خاص ☐ س المال :ملك�ة رأ
 
 

 العنوان  / رقم الهو�ة رقم الشركة اسم المالك أصحاب المصنع 

       شخص معنوي (شركة) ☐

       (فرد) شخص طب�عي ☐
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  (�الدوالر) رأسال المال
 راس المال التشغيلي االصول الثابتة

   : سيولة نقد�ة   : س�ارات   : االراضي
    : مواد خام   : اثاث   :  الم�اني
   : قطع غ�ار   : اخرى   : االالت والمعدات

   : مال التشغيليال إجمالي رأس   : إجمالي االصول الثابتة

    : ($) االستثمار الكلي

    قرض شخصي   قرض بنكي   ذاتي تمو�ل المشروع (%) :

   :عدد االدوار   :المساحة الكل�ة   :مسطح البناء : )2(م مساحة المنشأة

   :الس�ارات الصغيرة   :الشاحنات :(عدد)وسائل النقل المملوكة 
 
 

 منتجات المصنع

    : تار�خ البدء �اإلنتاج

   :نوع االمت�از ال ☐ نعم ☐ : هل �متلك المصنع امت�از
 

 ISIC تصر�ف المنتج الطاقة االنتاج�ة السنو�ة العملة سعر الوحدة المنتج
            
            
            
            
            
 
 

 المواد الخام وش�ه المصنعة المستخدمة في عمل�ة االنتاج
 ISIC الوحدة الكم�ة الالزمة السنو�ة سعر الوحدة ($) مصدرها المادة الرقم
1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
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 القوى العاملة
 موسم�ة اإلنتاج    عدد أ�ام العمل في السنة :   عدد اإلدار�ين :
   عدد ورد�ات العمل :   عدد المهندسين :

 على مدار السنة ☐ موسمي ☐
     عمال اإلنتاج :

      خرون :آ
    إناث :   ذكور :   اإلجمالي :

 

 والم�اه احت�اجات المصنع من الطاقة

  وحدات توليد خاصة ☐ الش�كة العامة ☐ مصدر التغذ�ة الكهر�ائ�ة :
  النقل �الس�ارات ☐ آ�ار ☐ ش�كة الم�اه ☐ مصدر الحصول على الم�اه :

 دوالر    كيلو واط   للكهر�اء: متوسط االستهالك السنوي :
 دوالر    متر مكعب   للم�اه: 

 دوالر    لتر   للوقود:
 

 االالت وخطوط االنتاج

 اآلله / الخط
 التصن�ع 

 سعر اآلله ($) العدد
تكلفة ال

 ة ($)اإلجمال�
الطاقة 
 السنة البلد ISIC اإلنتاج�ة

                
                
                
                
                
                

    :(الدوالر)المجموع الكلي لق�مة اآلالت والمعدات 
 

 مخلفات المنشأة
 ك�ف�ة التخلص منها كميتها السنو�ة محتواها المخلفات الصناع�ة

       الصل�ة
       السائلة
       الغاز�ة

  د�سبل 100أكثر من  ☐ د�سبل 100أقل من  ☐ الضوضاء
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   طر�قة الحد من الضوضاء :
 

 مالحظات يجب ع�� املوظف املسؤول تبليغها ملقدم طلب ال��خيص (صاحب املنشأة املطلوب ترخيصها)

استكمال �افة املرفقات املتعلقة باملشروع الصنا�� من ا�جهات ذات العالقة ال�ي تتطلب  )ترخيصه املطلوباملصنع  (صاحب الطلب مقدم ع�� يجب .1

ديم القوان�ن السار�ة ا�حصول ع�� موافق��ا إلصدار ال��اخيص الصناعية، يتم ابالغ مقدم طلب ال��خيص بالنواقص خالل مدة أسبوع من تار�خ تق

 عن طلبه.الطلب، و�جب عليه استكمال النواقص واملتطلبات خ
ً
 الل مدة شهر من تار�خ استالم بالغ �دارة ا�ختصة وإال عد متنازال

 خالل مدة شهر من تار�خ اكتمال الطلب. .2
ً
 تقوم �دارة ا�ختصة بالرد خطيا

 
 الوثائق واملرفقات الواجب توفرها

 مستلم الطلب باإلشارة إ�� توفر �ل م��ا �� ا�خانة املقابلةب توفرها قبل التوقيع ع�� استالم طلب ال��خيص. يقوم املوظف واجال الوثائق

 ☐ إثبات ال�خصية: شهادة ��جيل الشركة للمالك املعنوي (للشر�ات)، وشهادة ال�جل التجاري لألفراد الطبيعي�ن .1

 ☐     "خارطة املوقع" وخارطة املساحة مل�ان املشروع الصنا�� املق��ح مصدقة من مساح مرخص  .2

 ☐ إثبات ملكية "سند ��جيل" أو إثبات حق املنفعة "عقد إيجار" .3
 ☐ �عهد خطي �عدم �شغيل املشروع الصنا�� قبل ا�حصول ع�� رخصة التشغيل .4

 ☐ سند إيداع رسوم طلب ال��خيص .5

 ☐ نموذج دراسة مالية أولية عن املشروع معبأ .6

 
 

 التواقيع املطلو�ة

 التار�خ التوقيع �سم 

      : مقدم الطلب (صاحب املصنع)

      : املوظف املسؤول

       : مدير املدير�ة
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