
 
 

 

 

  

  
    

  استمارة خاصة بإجازات االستيراد لمربعات الصخور على انواعها 
٢٠١٧  

 

  
  

 مصنع   شركة تجارية  
  

 مقاول   مهندس  
  

  غير ذلك، حّدد__________________ 

  
  
  
  

لة،  عن واقــع الصناعــة فـي لبنـان. أمـا ان المعـلومـات المجمـوعـة في هـذه الدراسة هـي ألجــل إصـدار نتــائـج وجـداول إحصـائيـة كام  
والـذي ينــص فـي مــادته الثالثـة   ٢٤/٣/١٩٤٢تـاريـخ  ١٥٥المعـلومـات الفـردية فسـتبقـى سـرية وذلك عمًال بأحكام المرســوم االشـتراعـي رقـم 

خص أو أليــة دائــرة مــن دوائــر وال يمكــن ألي شــفــال تســتعمل إال لتحضــير جــداول اإلحصــاء  ســـرية" تعتبــر علــى أن هــذه المعلومــات 
وص عليهـا فـي ، كما نص في مادته الرابعـة علـى معاقبـة المخـالفين بموجـب السـرية بالعقوبـات المنصـ"الحكومة أو غيرها االطالع عليها

 األنظمة المعمول به

                    
  
  

  www.industry.gov.lbاعة االستمارة متوفرة الكترونيًا (ويمكن تعبئتها الكترونيًا) على موقع وزارة الصن -
  المراجعة.يرجى االحتفاظ بنسخة عن االستمارة بعد تعبئتها في حال  -
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  |____|____|____|____|____|____|  :*االستمارة مزر             |____|____|____| - |____|____|____| - |____|____|____| :*رمز المصنع
  

  ٣١/١٢/٢٠١٦ – ١/١/٢٠١٠ :دراسةشملها التمدة الزمنية التي ال

  المستوردعن  عامةمعلومات 

  المستوردعن  عامةمعلومات -١
  مهندس   شركة تجارية   شركة مقاوالت   مصنع   المستورد طبيعة عمل -١- ١

  _______________________________________________________________________  سـم بالعربيةاإل -٢- ١

  _______________________________________________________________________  باألجنبيةسم اإل -٣- ١

  _______________  هاتف:  _______________________________________________  مديرالاسم  -٤- ١

  _______________  هاتف:  _______________________________________________  العنوان الكامل: -٥- ١
 

 الوضع القانوني للمستورد-٢
  __________________  سنة بدء االنتاج / سنة التأسيس / سنة االنتساب الى نقابة المهندسين:  -١- ٢
  _____________  عام  __________________  صادر عن  __________________  رقم الترخيص -٢- ٢
رقم السجل التجاري /  -٣- ٢

  _____________  عام  __________________  في منطقة  __________________  رقم االنتساب الى النقابة

الرقم في الصندوق  -٤- ٢
  _____________  عام  __________________  في منطقة:  __________________  الوطني للضمان االجتماعي

  ___________________________________  عام  ____________________________  TVAالرقم في  -٥- ٢

  ___________________________________  عام  ____________________________  ضريبة الدخلي الرقم ف -٦- ٢

  _____  العملة  |___|___|___||___|___|___||___|___|___||___|___|___||___|___|___|  رأس مال الشركة -٧- ٢
 

 للمستورد النشاطقطاع -٣
    عمل موسمي   عمل دائم   عملالوتيرة  -١- ٣
  __________________________________________________________________________  دوام العمل -٢- ٣

  |___|___|___|___|___|___|*  _____________________________________________  قطاع الرئيسيال -٣- ٣

  _|__|___|___|___|___|__|_*  _____________________________________________  قطاع الثانويال -٤- ٣
  
 

                                                           
  يتم ملؤها من قبل المديرية العامة للصناعة *
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  لصالحهالُمسَتوَرد عن  عامةت معلوما-٤
  ادارة عامة / مؤسسة عامة   شخص   شركة اخرى   نفسه   لصالحه الُمسَتوَردصفة  -١- ٤

  ________________________________________________________________________  سـماإل -٢- ٤

  _______________  هاتف:  ______________________________________________  العنوان الكامل: -٣- ٤
  تجارة   ورشة بناء   الهدف من االستيراد -٤- ٤
  
 عن الوجهة النهائية للبضاعة (ورشة البناء)معلومات -٥
  _______________  هاتف:  ______________________________________________  العنوان الكامل: -١- ٥
  بيت   بناية   انفسهالمؤسسة    طبيعة الورشة: -٢- ٥
 

 تيرادهاالكمية المطلوب اس-٦
  بلد المصدر  وحدة القياس  الكمية المطلوب استيرادها  
      |___|___|___|   |___|___|___|  الواح غرانيت  -١- ٦
      |___|___|___|   |___|___|___|  ترابيع غرانيت  -٢- ٦
      |___|___|___|   |___|___|___|  الواح رخام  -٣- ٦
      |___|___|___|   |___|___|___|  ترابيع رخام  -٤- ٦
 

  تيرادأسباب االس-٧
  

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  
 

 الكميات التي تم استيرادها سابقاً -٨
  ، حّدد الكميات وبلد المصدر في الجداول ادناهنعم   كال   هل تم استيراد هذه المنتجات من قبل؟ -١- ٨
 

  بلد المصدر  وحدة القياس  المستوردة الواح غرانيتكمية   
      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٠لعام  -٢- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١١لعام  -٣- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٢لعام  -٤- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٣لعام  -٥- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٤لعام  -٦- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٥لعام  -٧- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٦لعام  -٨- ٨
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  بلد المصدر  وحدة القياس  المستوردة ترابيع غرانيت كمية  
      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٠لعام   -٩- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١١لعام   - ١٠- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٢لعام   - ١١- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٣لعام   - ١٢- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٤لعام   - ١٣- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٥لعام   - ١٤- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٦لعام   - ١٥- ٨
 

  بلد المصدر  وحدة القياس  المستوردة الواح رخامكمية   
      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٠لعام   - ١٦- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١١لعام   - ١٧- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٢لعام   - ١٨- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٣لعام   - ١٩- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٤لعام   - ٢٠- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٥لعام   - ٢١- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٦لعام   - ٢٢- ٨
 

  بلد المصدر  وحدة القياس  المستوردة رخامترابيع كمية   
      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٠لعام   - ٢٣- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١١لعام   - ٢٤- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٢لعام   - ٢٥- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٣لعام   - ٢٦- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٤لعام   - ٢٧- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٥لعام   - ٢٨- ٨

      |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٦لعام   - ٢٩- ٨
 

 ٢٠١٦-٢٠١٠االعوام خالل  مصدر الطاقة الكهربائية-٩
  كال   نعم  مؤسسة كهرباء لبنان -١- ٩
  كال   _____اذا نعم، حدد عددها _____  نعم   ساعة كهرباء-١-١- ٩
  صناعية تعريفة-٣-١- ٩ عدد االمبير-٢-١- ٩

|___|___|___|___|    Monophase  Triphase  نعم   كال  
|___|___|___|___|    Monophase  Triphase  نعم   كال  
|___|___|___|___|    Monophase  Triphase  نعم   كال  

 كال   اذا نعم، حدد عددها __________  نعم Poste(  محطة (-٤-١- ٩

  |___|___|___|___| ٣محطة   |___|___|___|___| ٢محطة   |___|___|___|___| ١محطة   )KVA( قوة المحطة-٥-١- ٩
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  كال   نعم   اشتراك مولد كهرباء -٢- ٩
 

  كال     نعم   مولد كهرباء خاص -٣- ٩
 |___|___|___|  عدد المولدات-١-٣- ٩

  |___|___|___|___| ٣مولد  |___|___|___|___| ٢مولد    |___|___|___|___| ١مولد   )KVAقوة المولد (-٢-٣- ٩
  |___|___|___|___| ٦مولد  |___|___|___|___| ٥مولد    |___|___|___|___| ٤مولد 

 

  كال   %|___|___|___|، النسبة المقدرة من مصروف الطاقة نعم   هل تستعمل الطاقة المتجددة في المصنع؟ -٤- ٩

  _________ |___|___|___|___| القدرة _________________________ نوع الطاقة المتجددة المستعملة -١-٤- ٩
_________ |___|___|___|___| القدرة _________________________ نوع الطاقة المتجددة المستعملة

  ٢٠١٦- ٢٠١٠خالل العام نفقات وتكاليف المؤسسة 

  ٢٠١٦-٢٠١٠االعوام خالل  نفقات وتكاليف المؤسسة على الطاقة الكهربائية-١٠
   (بالليرة اللبنانية)المدفوعة لمؤسسة كهرباء لبنان والشتراك المولد  القيمةمجموع   

  |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٠لعام  - ١-١٠
 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١١لعام  - ٢-١٠

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٢لعام  - ٣-١٠

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٣لعام  - ٤-١٠

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٤لعام  - ٥-١٠

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٥لعام  - ٦-١٠

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٦لعام  - ٧-١٠

 

  ٢٠١٦-٢٠١٠االعوام خالل  نفقات وتكاليف المؤسسة على المحروقات-١١
  (بالليرة اللبنانية)على المحروقات من مازوت وبنزين وغاز وفيول أويل المدفوعة  القيمةمجموع   

  |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٠لعام   - ١-١١
 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١١لعام   - ٢-١١

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٢لعام   - ٣-١١

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٣لعام   - ٤-١١

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٤لعام   - ٥-١١

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٥لعام   - ٦-١١

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٦لعام   - ٧-١١
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 ٢٠١٦-٢٠١٠االعوام خالل  رالنفقات المدفوعة على االجو -١٢
  |___|___|  )٢٠١٦(خالل العام  عدد اصحاب العمل / الشركاء - ١-١٢

  |___|___|  )٢٠١٦(خالل العام  ين يتاقضون اجور ثابتةعدد اصحاب العمل / الشركاء الذ -١- ١-١٢

 

  )بالليرة اللبنانية( ثابتة اً اجور تقاضي هؤالء الشركاء في حال /  صحاب العملالمجموع االجور المدفوعة   
 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٠لعام  -٢- ١-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١١لعام  -٣- ١-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٢لعام  -٤- ١-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٣لعام  -٥- ١-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٤لعام  -٦- ١-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٥لعام  -٧- ١-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٦لعام  -٨- ١-١٢

 

    في المؤسسة نالدائمو نوالعامل - ٢-١٢

  
  في المؤسسةالدائمين عدد العاملين  مجموع

  غير لبناني  لبناني
  |___|___|___|___| |___|___|___|___|  ٢٠١٠لعام  -١- ٢-١٢
 |___|___|___|___| |___|___|___|___|  ٢٠١١لعام  -٢- ٢-١٢

 |___|___|___|___| |___|___|___|___|  ٢٠١٢لعام  -٣- ٢-١٢

 |___|___|___|___| |___|___|___|___| ٢٠١٣لعام  -٤- ٢-١٢

 |___|___|___|___| |___|___|___|___| ٢٠١٤لعام  -٥- ٢-١٢

 |___|___|___|___| |___|___|___|___| ٢٠١٥لعام  -٦- ٢-١٢

 |___|___|___|___| |___|___|___|___| ٢٠١٦لعام  -٧- ٢-١٢

 

  )بالليرة اللبنانية( ١(بما فيها اجور النقل واشتراكات الضمان االجتماعي)للعاملين الدائمين المدفوعة  مجموع األجور  
 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٠لعام  -٨- ٢-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١١لعام  -٩- ٢-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٢ لعام -١٠- ٢-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___| ٢٠١٣لعام  -١١- ٢-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___| ٢٠١٤لعام  -١٢- ٢-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___| ٢٠١٥لعام  -١٣- ٢-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٦لعام  -١٤- ٢-١٢

  
 

                                                           
  باستثناء تلك المدفوعة الصحاب العمل / الشركاء في حال تقاضيهم اجور ثابتة. ١
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    في المؤسسة غير الدائمون نوالعامل - ٣-١٢

  
  في المؤسسةين الدائم غير عدد العاملين مجموع
  غير لبناني  لبناني

  |___|___|___|___| |___|___|___|___|  ٢٠١٠لعام  -١- ٣-١٢
 |___|___|___|___| |___|___|___|___|  ٢٠١١لعام  -٢- ٣-١٢

 |___|___|___|___| |___|___|___|___|  ٢٠١٢لعام  -٣- ٣-١٢

 |___|___|___|___| |___|___|___|___| ٢٠١٣لعام  -٤- ٣-١٢

 |___|___|___|___| |___|___|___|___| ٢٠١٤لعام  -٥- ٣-١٢

 |___|___|___|___| |___|___|___|___| ٢٠١٥لعام  -٦- ٣-١٢

 |___|___|___|___| |___|___|___|___| ٢٠١٦لعام  -٧- ٣-١٢

 

  )بالليرة اللبنانية( (بما فيها اجور النقل واشتراكات الضمان االجتماعي)الدائمين  غير للعاملينالمدفوعة  مجموع األجور  
 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٠لعام  -٨- ٣-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١١لعام  -٩- ٣-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٢لعام  -١٠- ٣-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|٢٠١٣لعام  -١١- ٣-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|٢٠١٤لعام  -١٢- ٣-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|٢٠١٥لعام  -١٣- ٣-١٢

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٦لعام  -١٤- ٣-١٢

  

  ٢٠١٦-٢٠١٠االعوام خالل  لمواد األولّية المشتراةاالجمالية لقيمــة ال-١٣
  بالليرة اللبنانية)( األولّية المشتراة بهدف التصنيع القيمــة االجمالية للمواد  

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٠لعام   - ١-١٣

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١١لعام   - ٢-١٣

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٢لعام   - ٣-١٣

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٣لعام   - ٤-١٣

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٤لعام   - ٥-١٣

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٥لعام   - ٦-١٣

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٦لعام   - ٧-١٣
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  ٢٠١٦-٢٠١٠االعوام خالل  تكاليف المختلفةالنفقات و ال-١٤

  (بالليرة اللبنانية) ٢نفقات وتكاليف مختلفة القيمة  
 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٠لعام   - ١-١٤

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١١لعام   - ٢-١٤

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٢لعام   - ٣-١٤

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٣لعام   - ٤-١٤

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٤لعام   - ٥-١٤

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٥لعام   - ٦-١٤

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٦لعام   - ٧-١٤

  ٢٠١٦-٢٠١٠االعوام المؤسسة خالل  ايرادات

  ٢٠١٦-٢٠١٠االعوام خالل  التي قامت المؤسسة ببيعهاالسلع قيمة -١٥
  )بالليرة اللبنانية( السلع التي قامت المؤسسة ببيعها (بما فيها التصدير) جميعقيمة   

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٠عام ل  - ١-١٥

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١١لعام   - ٢-١٥

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٢لعام   - ٣-١٥

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٣لعام   - ٤-١٥

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٤لعام   - ٥-١٥

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٥لعام   - ٦-١٥

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٦لعام   - ٧-١٥

 

  ٢٠١٦-٢٠١٠االعوام خالل  المصدرةالسلع قيمة -١٦
  كال   نعم   الى الخارج؟ المؤسسةهل يصدر  - ١-١٦
  اليها: حدد البلدان المصدر ،نعمإذا -١- ١-١٦

  

________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  

  
  
  
  

                                                           
، االتصاالت الهاتفية )، التصليحات والصيانة المنفذة من قبل الغيرLubricants: المياه المستعملة في العمليات الصناعية، الزيوت المستهلكة (على النفقات المدفوعة ٢

، االعمال القانونية واالستشارية، لتسويق بما قيها تكاليف المعارض، االعالنات وحمالت اد، ازالة النفايات الصناعيةوالبريد، ايجار االبنية واالالت، للمصارف بما فيها الفوائ
  الميكانيك والرسوم البلدية.
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  لخارج (بالليرة اللبنانية)الى ا المصدرةحدد قيمة السلع   
 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٠لعام   - ٢-١٦

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١١لعام   - ٣-١٦

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٢لعام   - ٤-١٦

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٣لعام   - ٥-١٦

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٤لعام   - ٦-١٦

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٥لعام   - ٧-١٦

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٦لعام   - ٨-١٦

 

  ٢٠١٦-٢٠١٠االعوام خالل  مداخيل من التجارة-١٧
 (%) نسبة ايرادات التجارة من مجموع االيرادات  

 % |___|___|___|         ٢٠١٠لعام   - ١-١٧

 % |___|___|___|         ٢٠١١لعام   - ٢-١٧

 % |___|___|___|         ٢٠١٢لعام   - ٣-١٧

 % |___|___|___|         ٢٠١٣لعام   - ٤-١٧

 % |___|___|___|         ٢٠١٤لعام   - ٥-١٧

 % |___|___|___|         ٢٠١٥لعام   - ٦-١٧

 % |___|___|___|         ٢٠١٦لعام   - ٧-١٧

 

  ٠١٦٢-٢٠١٠االعوام خالل  ايرادات اخرى-١٨
  بالليرة اللبنانية)(االيرادات االخرى من غير التجارة والصناعة (ايجار مباني، نقل، تخزين مواد، دراسات ...)  مجموع  

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٠لعام   - ١-١٨

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١١لعام   - ٢-١٨

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٢لعام   - ٣-١٨

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٣لعام   - ٤-١٨

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٤لعام   - ٥-١٨

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٥لعام   - ٦-١٨

 |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|   |___|___|___|  ٢٠١٦لعام   - ٧-١٨
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  مخزون المؤسسة

  ٢٠١٦-٢٠١٠االعوام مخزون المؤسسة في أوائل وأواخر  يمةق-١٩
 بالليرة اللبنانية)(نهاية العام في  قيمة المخزون  بالليرة اللبنانية)( العام بدايةقيمة المخزون في  

  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  ٢٠١٠لعام   - ١-١٩
  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  ٢٠١١لعام   - ٢-١٩
  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  ٢٠١٢لعام   - ٣-١٩
  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  ٢٠١٣لعام   - ٤-١٩
  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  ٢٠١٤لعام   - ٥-١٩
  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  ٢٠١٥لعام   - ٦-١٩
  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|  ٢٠١٦لعام   - ٧-١٩

  
  

  www.industry.gov.lb االستمارة متوفرة الكترونيًا (ويمكن تعبئتها الكترونيًا) على موقع وزارة الصناعة -
  بنسخة عن االستمارة بعد تعبئتها في حال المراجعة. االحتفاظيرجى  -

 

  ٢٠_____ _____/ _____/  تاريـخ ملء اإلستمارة: -١
 

    ٢٠_____ _____/ __/___  يخ تسليم اإلستمارة:تار  -٢
  _______________________________________________________في المؤسـسـة  اإلستمارة ألماسـم الشـخص الذي  -٣
 ___________________________________:٢ رقم الهاتف _______________________________: ١رقم الهاتف  -٤

  ________________________التوقيــع:   _____ ____________________________________ صفته في المؤسسة -٥

  : ختم المؤسسة

 

 :المديرية العامة للصناعةيتم ملؤها من قبل 

  ٢٠___ ___/ ___/تـدقيق اإلسـتمـارة: تاريخ   ________________ التوقيـع:  _____________________  اسم المدقق:  - ٦
  __________________________________________________________________________ ق:مالحظات المدق -٧

_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  

  


