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 دولـــــة فلسطــــــــــين
 يــاد الوطنــوزارة االقتص

State of Palestine 

Ministry of National Economy 

 
 

�غرض لمنشأة صناع�ة تقر�ر ز�ارة ميدان�ة  
 الترخ�ص تجديدأو / تشغيل رخصة إصدار

 

    

 رقم امللف  الز�ارةتار�خ   رقم الز�ارة 
         
 
 

    اسم صاحب املنشأة :   اسم املنشأة :

    املنطقة (التجمع الس�ا�ي) :    ا�حافظة :

    ص. ب :   العنوان :

    الفاكس :   الهاتف :

    : ا�حمول    ال��يد �لك��و�ي :

    القطاع الصنا�� :   تار�خ ان��اء ال��خيص :
 

 (توفر / حالة املتطلب)مستوى استيفاء املنشأة ملتطلبات وشروط ال��خيص الصنا��  

 مالحظات مب�ى املنشأة .1

   وجود قسم لتخز�ن املواد ا�خام ☐ 

   وجود قسم لعملية �نتاج ☐ 

   وجود قسم للصيانة ☐ 

   وجود قسم للمنتجات ا�جاهزة للتور�د ☐ 

   وجود قسم للمخت�� ☐ 

   وجود م�ان الس��احة العمال ☐ 

   وجود مرافق �حية ☐ 

   مساحة املنشأة مناسبة وا�حركة داخل �قسام سهلة ☐ 

   من حيث ا�حرارة، الرطو�ة، ال��و�ة، �ضاء، الضوضاء و�رضياتبيئة العمل مناسبة  ☐ 

   وجود صندوق لإلسعاف �و�� ☐ 

   يوجد مخارج للطوارىء ☐ 
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 ع�� �عضها البعض ☐ 
ً
   يوجد فصل ب�ن خطوط �نتاج ال�ي يمكن أن تؤثر سلبا

   الشبكة شبكة الكهر�اء الداخلية مالئمة من ناحية إغالق لوحة التحكم الرئيسة وغطاء �افة أجزاء  ☐ 

   شبكة املياه مالئمة ☐ 

   التقيد بالنظافة العامة داخل املنشأة ومحيطها ☐ 

   وجود الفتة �عر�فية ع�� مدخل املنشأة ☐ 

   توجد لوحات إرشادية وتثقيفية داخل املنشأة بما ف��ا إرشادات ل�حر�ق و�سعافات �ولية ☐ 

 مالحظات املواد �ولية واملواد تصف املصنعة: .2

   العامةحفظ وتخز�ن املواد القابلة لإلشتعال مالئم لشروط السالمة م�ان  ☐ 

   حفظ وتخز�ن املواد �ولية مالئم لشروط ال�حة والسالمة العامةم�ان  ☐ 

 مالحظات املنتجات : .3

   حفظ وتخز�ن املنتجات مالئم لشروط ال�حة والسالمة العامة ☐ 

   املنتجات الفعلية مطابقة للمنتجات امل�جلة �� طلب ترخيص املصنع ☐ 

 مالحظات واملعدات:�الت  .4

   يوجد برنامج للصيانة الدور�ة للماكنات واملعدات ☐ 

   توجد حواجز واقية لإلجزاء املتحركة أو ا�خطرة للماكنات و�الت ☐ 

   توجد أدوات ووسائل ومعدات وقاية مناسبة ☐ 

   توجد طفايات ومعدات م�افحة ا�حرائق ☐ 

 مالحظات والتخلص م��ا:النفايات  .5

 ☐  
ً
 بيئيا

ً
   يتم التخلص من النفايات بطر�قة �حية ومالئمة بحيث ال �ش�ل ضررا

 

  مالحظات عامة حول املنشأة

  :الحظات املفتش ا�ختصمتوصية و  .1
   اسم املفتش :   

   تار�خ التوقيع :

  التوقيع :

 واملصادر الطبيعية (�� املدير�ة الفرعية)توصية مدير الصناعة والتجارة  .2
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   اسم املدير :  

     تار�خ التوقيع :

  التوقيع :
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