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 دولـــــة فلسطــــــــــين
 يــاد الوطنــوزارة االقتص

State of Palestine 

Ministry of National Economy 

  
 مشروع صناعيغالق طلب إ 

 

 
 رقم الملف  تقد�م الطلبتار�خ 

     
 

 
 

   رقم الهو�ة :   اسم مقدم الطلب :

   رقم المحمول :   الصفة :
 

   الصناعي :القطاع    اسم المصنع :

   المنطقة (التجمع السكاني) :   المحافظة :

   : ص. ب   العنوان :

   المحمول :   الفاكس :   الهاتف :

   على ش�كة االنترنت : لموقعا   البر�د االلكتروني :
 
 

  غالقتفاصيل عن سبب اإل
  المنوي إجراءه : طب�عة اإلغالق

  
 

  المنوي إجراءه : اإلغالقسبب 
  

 
 

 الوثائق والمرفقات الواجب توفرها
 لإلدارة المختصة الحق في طلب اي وث�قة أو موافقة للتحقق من اإلجراء المنوي اتخاذه في المشروع الصناعي.

 كل منها في الخانة المقابلة. . �قوم الموظف المسؤول �اإلشارة الى توفرالوثائق الواجب توفرها قبل التوق�ع على استالم الطلب

  ☐   صفة مقدم الطلب إث�ات  1
  ☐ موقع من مقدم الطلب / المالك غالقكتاب خطي لب�ان سبب اال 2
  ☐ .مشروع صناعي غالق�صال تسديد رسوم طلب إ ا 3
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 التواق�ع المطلو�ة
 التار�خ التوق�ع االسم 

       مقدم الطلب

      (مستلم الطلب) الموظف المسؤول
 
 
 

 مصنع غالقإوصل استالم طلب 
 .الالزمةجراءات اإلو�حتفظ بها لحين المراجعة واستكمال كافة  )،إغالقهصاحب المصنع المطلوب ( يتم تسل�م هذه الصفحة لمقدم الطلب

   : اسم مقدم الطلب

    : صنعاسم الم

   : العنوان الكامل
 

 تار�خ استالم الطلب مكتمل التوق�ع المسؤولاسم الموظف 
     

 ختم المدير�ة التوق�ع اسم مدير دائرة خدمات األعمال
    

 التار�خ المتوقع للمراجعة رقم التواصل مع المدير�ة بهدف المتا�عة للمتا�عة رقم الهاتف الخلوي
       

 
 )  املسولل بلتوقيع قبل استالمها مكتملةلن يقوم املوظ( غالقتسليم طلب االها قبل استكمال وفر الوثئق الواجب ت

 إثبات صفة مقدم الطلب -
 كتاب خطي لبيان سبب االغالق -
 مصنع غالقإايصال تسديد رسوم طلب  -
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