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  السلطة الوطنية الفلسطينية

  وزارة االقتصاد الوطني
  

Palestinian National Authority 

Ministry Of National Economy  

  
  ة صناعيةأطلب ترخيص منش

  
  مصنع جديد                          مصنـع قائم              :  وضع المصنع-1

  ……………………… القطاع الصناعي. ……………………………………………اسم المصنع-2

  ..………………القطعة.. ……………الحوض. ……………… المنطقة………………المحافظة -3

  ………………ب .ص. ……………… الفاكس……………… الهاتف ……………………   العنوان

  ...………………………البريد اإللكتروني. …………………………   العنوان على شبكة اإلنترنت 

  .………………………………………………………شركةال/ اسم المفوض بالتوقيع عن المصنع-4

  …………………         تاريخ التأسيس -5

  : ملكية المصنع -6

  .................................................. شرآة         منشاة فردية            : الكيان القانوني-    

  .............            أجنبي             قطاع عام          قطاع خاص            :  ملكية راس المال-     
  : أصحاب المصنع-

  العنوان  رقم الشرآة   المالكةاسم الشرآة
……………………………………………  ……………………  ………………………  

  العنوان  رقم الهوية   المصنع مالكاسم
……………………………………………  ……………………  ………………………  

  

   : تمويل المصنع -7

  .............:............     العملة 

ــاني……………األراضــي: األصــول الثابتــة . ……………… اآلالت والمعــدات..………… المب

  ………………...............   اإلجمالي …………………أخرى.………… أثاث……………سيارات

  ……………………مواد خام وقطع غيار  . …………………سيولة نقدية: راس المال التشغيلي

  .   …………………………………………………………………………: راس المال المستثمر الكلي

  قرض شخصي     قرض بنكي                 ذاتي                       : تمويل المشروع 

  :مساحة المنشاة-8

   دور………   عدد األدوار  2 م………… الكلية مساحة  2م.. …………… البناءمسطح

  سيارة..…………        السيارات الصغيرةشاحنة.…………الشاحنات:  وسائل النقل المملوكة-9
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  :منتجات المصنع-10

   …………………تاريخ البدء في اإلنتاج 

  .…………………ال                   نوع االمتياز       نعم      هل يمتلك المصنع امتياز

  

  PISIC  تصريف المنتج الطاقة اإلنتاجية السنوية سعر الوحدة   المنتج

          

          

          

          

          

  

  المواد الخام وشبه المصنعة المستخدمة في عملية اإلنتاج-11

  PISIC الكمية الالزمة السنويةسعر الوحدة   مصدرها  المادة  الرقم

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

  

  :القوى العاملة-12

   ……………االجمالي. …………اخرون..  ………عمال إنتاج.   ………مهندس...  ……… أدارى 

  ……………………عدد ورديات العمل..   ……………العمل في السنةعدد أيام 

  مدار السنة       موسمي       : موسم اإلنتاج

  : احتياجات المصنع من الطاقة-13

   وحدات توليد خاصة     ، )أمبير. ….قيمة االشتراك(الشبكة العامة     :   مصدر التغذية الكهربائية-

  النقل بالسيارات            آبار                   شبكة المياه               : مصدر الحصول على المياه -

  دوالر..   …………… كيلو وات   …………………للكهربا:     االستهالك السنوي  متوسط-

  دوالر.………………    متر مكعب………    ……...…                                    للمياه

  دوالر..……………   لتر          .  …….......…     للوقود                                

  



 3

  

  : اآلالت وخطوط اإلنتاج-14

PISIC  الطاقة االنتاجية  السعراالجمالي  سعرااللة  العدد  التصنيعبلد وسنة   الخط/االلة  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

   دوالر…………………اآلالت والمعداتالمجموع الكلي لقيمة 

  مخلفات المنشاة-15

  كيفية التخلص منها  كميتها السنوية  محتواها  المخلفات الصناعية

  .………………………  .……………………  .………………………  الصلبة

  ………………………. ……………………. ……………………. 

 .…………………… .…………………… .………………………  السائلة

  ………………………. ……………………. ……………………. 

 .…………………… .…………………… .………………………  ازيةالغ

  ………………………. ……………………. ……………………. 

     

  . ديسبل100اكثر من            .  ديسبل100اقل من                     الضوضاء 

  ..……….…………………………………………     طريقة الحد من الضوضاء

  …………………..………:المتقدم بالطلب

      ………………………………… :توقيعه

  .………………………………:   التاريخ

  

  الستخدام الوزارة
  تاريخ االستالم  مدقق الطلب  مستلم الطلب

      

 


