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 دولـــــة فلسطــــــــــين
 يــاد الوطنــوزارة االقتص

State of Palestine 

Ministry of National Economy 

  

 مبنى مشروع صناعيتوسعة إضافة منتجات أو  طلب 

 
 تار�خ تقد�م الطلب

 
 رقم الملف

    
 

   القطاع الصناعي :   اسم المصنع :

   القطعة :   الحوض :   (التجمع السكاني) :   المحافظة :

   : ص. ب   العنوان :

   الفاكس :   الهاتف :

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

    اسم المفوض �التوق�ع عن المصنع/الشركة :
 

 :الغا�ة من التوسعة 

 الخام والمنتجة تخز�ن المواد ☐ توسعة مساحة العمل ☐ إضافة خط إنتاج  جديد ☐
 

 : السلع والمواد المتوقع إنتاجها في خط اإلنتاج الجديد

 (%) التسو�ق الطاقة اإلنتاج�ة السنو�ة ($) سعر السلعة  اسم السلعة الرقم

1         

2         

3         

    التار�خ المتوقع لبدء اإلنتاج في الخط الجديد :
 

 : في عمل�ة اإلنتاج في الخط الجديدالمواد الخام وش�ه المصنعة المستخدمة 
 رقم التعرفة الجمرك�ة مصدرها االصلي اسم المادة الرقم

1       

2       

3       
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 االنشاءات
    ) :2مساحة اإلنشاءات اإلضاف�ة (م

 بركس ☐ طابق إضافي ☐ مجاور للبناء القد�م ☐ طب�عة المشأة االضاف�ة :

 يرفق مخطط مساحة في حال اإلنشاءات اإلضاف�ة، �الإلضافة لرخصة البناءمالحظة : 
 

 القوى العاملة اإلضاف�ة
 )NIS( إجمالي األجر السنوي )NIS( األجر الشهري العدد التصنيف

       إداري

       مهندس

        عامل فني

        أخرون 

      المجموع
 

 الت المضافة :واآلالمعدات 
 المصدر االصلي لآللة طاقتها االنتاج�ة تكلفةإجمالي ال سعر االلة الواحدة ($) العدد اسم االلة الرقم

1             

2             

3             

4             

5             

     المجموع اإلجمالي لق�مة اآلالت (دوالر) :
 
 

 التمو�ل الالزم للتوس�ع
    اآلالت والمعدات ($) :   اإلنشاءات ($) :

   قرض شخصي   قرض بنكي   ذاتي تمو�ل المشروع (%) :
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 (متوسط االستهالك السنوي)االستهالك االضافي من الطاقة والم�اه 

    ) :3الم�اه (م   السوالر (لتر) :   الكهر�اء (ك.و.س) :
 

 المخلفات الناتجة عن االنتاج الجديد وطرق التخلص منها
  

 
 

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

      مقدم الطلب :

       : مستلم الطلبالموظف 
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