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 دولـــــة فلسطــــــــــين
 يــلوطناد اــوزارة االقتص

State of Palestine 

Ministry of National Economy 

  
 طلب تغيير اسم مالك مشروع صناعي 

 

 

 رقم الملف  تقد�م الطلبتار�خ 
     

   
 

   القطاع الصناعي :   اسم المصنع :

   القطعة :   :الحوض    المنطقة (التجمع السكاني) :   المحافظة :

   : ص. ب   العنوان :

   الفاكس :   الهاتف :

   على ش�كة االنترنت : لموقعا   البر�د االلكتروني :
اسم المفوض �التوق�ع عن 
 المصنع/الشركة :

  
 

    اسم مالك المشروع الحالي :

    اسم مالك المشروع الجديد :

   ير المالك :سبب تغ
 
 

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

 .�قوم مستلم الطلب (الموظف المختص) �االشارة الى توفر كل منها في الخانة المقابلة  .الطلبالوثائق الواجب توفرها قبل التوق�ع على استالم 

  ☐ إث�ات صفة مقدم الطلب وصورة هو�ة المالك الجديد  1

  ☐ وثائق التنازل عن المشروع الصناعي للمالك الجديد 2
  ☐ �اسم المالك الجديد إث�ات ملك�ة �اسم المالك الجديد أو عقد إيجار 3
  ☐ سجل تجاري أو شهادة تسجيل شركة وعقد تأس�سها للمالك الجديد 4
  ☐ مالك مشروع صناعي رإ�صال تسديد رسوم طلب تغيي 5

 
 
 
 
 
 

mailto:info@met.gov.ps
http://www.mne.gov.ps/


 
 
 
 
 

 

Ramallah – Tel.: +970-2-2977010/11-30, QMR Ext. 1624, Fax: +970-2-2981207, P.O.Box 1629, Palestine 
E-mail: info@met.gov.ps , www.mne.gov.ps 

           IN-F04-01 Page: 2/2 

 دولـــــة فلسطــــــــــين
 يــلوطناد اــوزارة االقتص

State of Palestine 

Ministry of National Economy 

 

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

      مالك المشروع الحالي
      مالك المشروع الجديد

      الموظف المسؤول
      مدير المدير�ة

 
 
 

 تغيير اسم المالك لمشروع صناعيوصل استالم طلب 
 تغيير اسم المالك.و�حتفظ بها لحين المراجعة واستكمال كافة إجراءات  ، (مالك المشروع او من �فوضه) يتم تسل�م هذه الصفحة لمقدم الطلب

   : اسم مقدم الطلب
    :شروع اسم الم
   : الكاملالعنوان 

 

 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
       

 )ل  قوو  اسوف  اسسولل بلتوقيع قبل استالمها مكتملةتوفرها قبل استكمال تسليم طلب الرتخيص (الوثئق الواجب 
 إثبات صفة مود  الطلب -
 ههاة  ع  اسسم اددقد بسم مالك اسشرلع الصناعي -
 اقصال تسدقد رسو  طلب تغيري اسم مالك مشرلع صناعي -
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