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  مخصص  لالدارة

  _____________________ رقم تسجيل المصنع :

  ________________________ تاريخ التسجيل:

  __________________________  الرقم اآللي:

  ترخيص تعديل طلب
  المصنعاسم -١

    

  _______________________________________________________________________  :إسـم المـصنع بالعربية
    

  _______________________________________________________________________  :إسم المصنع باألجنبية
  

  العنوان-٢
  عنوان المصنع -١- ٢

  _____________________  المدينة:  ____________________  القضاء:  ___________________  :المحافظة
  _____________________  البناية:  ____________________  لشارع:ا  _____________________  الحي:
  ______________  :٢خليوي   ____________  :١خليوي   _____________  فاكس:  _____________  هاتف:

  _____________ هاتف الوكيل:  ____________________________________________________ اسم الوكيل:
E-mail:  _________________________________  Website:  _________________________________  

  

  االدارةعنوان  -٢- ٢
  _____________________  المدينة:  ____________________  القضاء:  ___________________  :المحافظة

  _____________________  البناية:  ____________________  الشارع:  _____________________  الحي:
  _____________________  خليوي:  ___________________  :٢هاتف   ____________________  :١هاتف 

  

  الموقع الجغرافي -٣- ٢
  __________________________________  خط العرض:  ________________________________  خط الطول:

  

  الشكل القانوني-٣
 مؤسسة فردية   شركة توصية بسيطة  
 سهمشركة توصية باأل   شركة مغفلة  
 تعاونية   مؤسسة حكومية  
 شركة تضامن   شركة مساهمة 
 شركة محدودة المسؤولية   حدد غيره ،__________________________________ 

  

  رأسمال المؤسسة-٤
 لبناني بكامله   مساهمة ذات اكثرية وطنية   مناصفة   مساهمة ذات اكثرية اجنبية  

    في: بالليرة اللبنانيةقيمة االستثمار 
  __|___|____|____|  |____|____|____|  |____|____|____|  |____|___|___|  |____|____|___|__  االرض:  
 __|___|____|____|  |____|____|____|  |____|____|____|  |____|___|___|  |____|____|___|__  المبنى:  

 __|___|____|____|  |____|____|____|  |____|____|____|  |____|___|___|  |___|_____|___|__  المعدات:  
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  وضع الترخيص السابق-٥
 صادر عن____ __________ تاريخ__ __________ بقرار رقم   ،مرخص باالنشاء ___________________________  
  صادر عن____ __________ تاريخ_ ___________ بقرار رقم ،باالستثمارمرخص ___________________________ 

    ________________________________ تاريخ بدء االنتاج
 

  )٥٢٤٣(الترميز كما ورد في المرسوم رقم  سابقاً  نوع الصناعة المرخص لها-٦
  |___|___| فئة التصنيف  |___|___|___|___|  __________________________________________________ -١- ٦

_______________________________________________________   منتج للبيع    للصناعةمكمل  
  |___|___| فئة التصنيف  |___|___|___|___|  __________________________________________________ -٢- ٦

_______________________________________________________   منتج للبيع    لصناعةلمكمل  
  |___|___| فئة التصنيف  |___|___|___|___|  __________________________________________________ -٣- ٦

_______________________________________________________   منتج للبيع    للصناعةمكمل  
  |___|___| ة التصنيففئ  |___|___|___|___|  __________________________________________________ -٤- ٦

_______________________________________________________   منتج للبيع    للصناعةمكمل  
  |___|___| فئة التصنيف  |___|___|___|___|  __________________________________________________ -٥- ٦

_______________________________________________________   منتج للبيع    للصناعةمكمل  
  

  التعديل المطلوب ترخيصه-٧
١- ٧-  :زيادة في االستثمار  ___________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  

٢- ٧-  ٥٢٤٣(الترميز كما ورد في المرسوم رقم  النشاط الصناعي السابق اضافة نشاط صناعي على(  
  |___|___| فئة التصنيف  |___|___|___|___|  ________________________________________________-١-٢- ٧

_______________________________________________________   منتج للبيع    للصناعةمكمل  
  |___|___| فئة التصنيف  |___|___|___|___|  ________________________________________________-٢-٢- ٧

_______________________________________________________   منتج للبيع    للصناعةمكمل  
  |___|___| فئة التصنيف  |___|___|___|___|  ________________________________________________-٣-٢- ٧

_______________________________________________________   منتج للبيع    للصناعةمكمل  
  |___|___| فئة التصنيف  |___|___|___|___|  ________________________________________________-٤-٢- ٧

_______________________________________________________   منتج للبيع    للصناعةمكمل  
  |___|___| فئة التصنيف  |___|___|___|___|  ________________________________________________-٥-٢- ٧

_______________________________________________________   منتج للبيع    للصناعةمكمل  
  ||___|___ فئة التصنيف  |___|___|___|___|  ________________________________________________-٦-٢- ٧

_______________________________________________________   منتج للبيع    للصناعةمكمل  
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  السلع المنتجة-٨
  تم تصنيعها ي التي ساسيةللسلع األ السنوينتاج اإل أذكر تفاصيل  -١- ٨

% من القدرة   نتاج الحاليحجم اإل   البند الجمركي  سم السلعةإ
  القصوى لالنتاج

وحدة 
  تصديرهل يتم ال  القياس

  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__||__      نعم  كال  
  |__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__||__|__|__| |__|__|__|      نعم  كال  

 

  المنطقة العقارية-٩
  ___________ تاريخ ________ رقم_________  منظمة بموجب   غير منظمة   ________________ رقم العقار:

 _____________________________________________________________________ فئة ونوع تصنيف المنطقة:
  

  البناء-١٠
 لم ينشأ بعد   قيد االنشاء   منشأ وغير مجهز   منشأ ومجهز   رخصة بناء   رخصة اشغال  

  

  العاملون في المؤسسة-١١
  أصحاب العمل / الشركاء - ١-١١

 ___||___|  عـدد اإلنـاث |___|___|عـدد الذكـور    عدد أصحاب العمل / الشركاء
 |___|___|  عـدد اإلنـاث |___|___|عـدد الذكـور   الشركاء الذين يعملون فعليًا في المصنع / عدد أصحاب العمل
 |___|___|  عـدد اإلنـاث |___|___|عـدد الذكـور   الشركاء الذين يتقاضون أجورًا ثابتة / عدد أصحاب العمل

  

  العاملون الدائمون في المصنع - ٢-١١
 )|___|___|___|___|عام السابق (العام  العـدد نهاية 

 جنسيات اخرى سوري لبناني
 |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| عدد الذكور

 |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| عدد االناث

 |___|___|___|___| _|___|___|___||__ |___|___|___|___| مجموع عدد العاملين الدائمين في المصنع
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  ن في المصنعيالدائم غير العاملون - ٣-١١
 )|___|___|___|___|السابق (عام العـدد نهاية العام  

معدل عدد اشهر العمل  جنسيات اخرى سوري لبناني
 العامهذا خالل 

 __||__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| عدد الذكور

 _||__|_ |__|__|__|__| |__|__|__|__| _|__|__|__||_ عدد االناث

  |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| الدائمين في المصنع غير مجموع عدد العاملين

  

  نعم، حّدد   كال     هل المصنع تابعًا لمؤسسة؟-١٢
  _____________________________________________________________________________  اسم المؤسسة:

  ________________________________________________________________________  عنوان المؤسسة االم:
   /  رقم تسجيل :رقم قرار ترخيص   المؤسسة االم في وزارة الصناعة  ______________________________________  

 

  طريقة التصنيع-١٣
  اشرح عملية التصنيع

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________  
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  المياه المستعملة-١٤
  _____________________________________  ليتر) برميل /  متر مكعب /  يوميًا ( ية للمياه المستعملةالكمية التقدير 
  ________________________________________________________________________  المستعملةمصدر المياه 

  

  النفايات السائلة-١٥
  كيفية تصريفها  وحدة القياس  الكمية التقديرية يومياً   النفايات السائلةنوع 

    ٣م  ليتر   _|__|___|____|__|  المياه المستخدمة
    ٣م  ليتر   _|__|___|____|__|   غيره، حّدد

  |__|____|___|__|_   ليتر  ٣م    
  

  النفايات الصلبة-١٦
  كيفية تصريفها  وحدة القياس  الكمية التقديرية يومياً   الصلبةالنفايات نوع 

  |__|____|___|__|_    كلغ طن    
  |__|____|___|__|_    كلغ طن    
  |__|____|___|__|_    كلغ طن    
  |__|____|___|__|_    كلغ طن    
  

  معدل النفقات على الطاقة سنوياً -١٧
  سنوياً  المصنع على الطاقة الكهربائية وتكاليفنفقات معدل  - ١-١٧

  القيمة (بالليرة اللبنانية)  
  مؤسسة كهرباء

 / لبنان   / زحلة   / جبيل   قاديشا  
|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|  |___|___|___|  

 |___|___|___|  |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|  إشتراك مولد كهرباء
  

  سنوياً  على المحروقات المصنعنفقات وتكاليف معدل  - ٢-١٧
  يرة اللبنانية)القيمة (بالل  

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  النفقات المدفوعة على البنزين

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  النفقات المدفوعة على الغاز

 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  النفقات المدفوعة على الفيول اويل

  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|  النفقات المدفوعة على المازوت

  نسبة المازوت المستعملة لـ:
  % |___|___|___|  مولدات الكهرباء  % |___|___|___|  آالت االنتاج

  % |___|___|___|  التدفئة  % |___|___|___|  النقل

  
    ______________________________________________ االسم:

    ______________________________________ صفة مقدم الطلب:
  ______________________________________ التوقيع:  ______________________________________ التاريخ:

  


