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 دولـــــة فلسطــــــــــين
 يــاد الوطنــوزارة االقتص

State of Palestine 

Ministry of National Economy 

 
 
 

 
 منشأة صناع�ة رخصة تشغيل طلب 

 

 

  

 

   رقم الملف :   تار�خ تقد�م الطلب :

   القطاع الصناعي :   اسم المصنع :

   القطعة :   الحوض :   : التجمع السكاني   المحافظة :

   : ص. ب   العنوان :

   الفاكس :   الهاتف :

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

    اسم المفوض �التوق�ع عن المصنع/الشركة :

    تار�خ التأس�س :
 
 

 ملك�ة المصنع 

   حدد النوع : شركة ☐ منشأة فرد�ة ☐ الك�ان القانوني :

   : حدد أجنبي ☐ قطاع عام ☐ قطاع خاص ☐ ملك�ة راس المال :

 
 

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

       شخص معنوي (شركة) ☐

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

 االراضي    س�ارات    سيولة نقد�ة   

 الم�اني    أثاث     مواد خام   

 االالت والمعدات    أخرى    قطع غ�ار   

   :إجمالي رأسمال التشغيلي   : إجمالي االصول الثابتة

   الكلي : راس المال

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

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

   الس�ارات الصغيرة   الشاحنات وسائل النقل المملوكة :

 
 
 

 الوثائق والمرفقات الواجب توفرها
 مستلم الطلب (الموظف المختص) �االشارة الى توفر كل منها في الخانة المقابلةالوثائق الواجب توفرها قبل التوق�ع على استالم طلب رخصة التشغيل. �قوم 

  رخصة بناء في حال إنشاء الم�اني الصناع�ة 1
  ا�صال بدفع رسوم طلب تشغيل مصنع 2

  
 

 التواق�ع المطلو�ة
 التار�خ التوق�ع االسم 

      صاحب المنشأة المطلوب تشغيلها

      مستلم الطلبالموظف 
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 وصل استالم طلب التشغيل
 هذه الصفحة لمقدم الطلب (صاحب المصنع المطلوب تشغيله) و�حتفظ بها لحين المراجعة واستكمال كافة إجراءات الترخ�صنسخة من يتم تسل�م 

   : اسم مقدم الطلب

    : اسم المصنع

   : العنوان الكامل
 

 تار�خ استالم الطلب مكتمل التوق�ع اسم الموظف المسؤول
     

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

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