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 01قرار مجمس الوزراء رقم ل وفقاً بخطة التحفيز لمحكومة المبنانية في المجال الصناعي  طمب خاص
  الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجمحزمة الصناعات الكبرى و  - 01/8/0101تاريخ 

 

  |____|____|____|____|____|____|   :رقم الطمب*  
 |_____|_____|_____|_____|   :*لممصنع اآللي الرقم |____|____|____| - |____|____|____| - |____|____|____| :*رمز المصنع

 
 مقدم الطمبعن  معمومات-0

 _______________تاريخ  _____________وكالة ال ، حّدد رقمليوك □       صاحب العالقة                □   الطمب:     مقدم 
 ________________________دحد   ،غيري □                       محاو □            مُظف في انمصىع            □         انُكيم:

  ________________ ىاتف خموي ________________ىاتف ثابت ______________________________مقدم الطمبسم ا
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|الكتروني  بريد

 

  عن المصنع عامة معمومات-0
 _______________________________________________________________بحسب الشيادة الصناعية:إسـم المـصنع 

________________________________________________________________________________________ 
 __________________________:خميوي _____________________________________________:المصنعسم مدير إ

 __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__| البريد االلكتروني لممدير
 ____________________________ المنطقة: ______________________ القضاء: عنوان المصنع

 قطاع اإلنتاج الرئيسي
__________________________________________________ *|___|___|___|___|___|___| 

 _|__|___|___|___|___|__|_* __________________________________________________  ثانويقطاع إنتاج 
 

 عدد العمال بتاريخ تقديم الطمب-3
 جنسيات أخرى لبناني 

 |___|___|___|___| |___|___|___|___| 30/8/0109في المصنع في / المستخدمين عدد العاممين مجموع

 |___|___|___|___| |___|___|___|___| 30/3/0101في المصنع في  / المستخدمينعدد العاممين مجموع

 |___|___|___|___| |___|___|___|___| 30/7/0101في  عدد العاممين/ المستخدمين في المصنع مجموع

 |___|___|___|___| |___|___|___|___| مجموع عدد العاممين/ المستخدمين في المصنع بتاريخ تقديم الطمب

 

                                                           

 المديرية العامة لمصناعةيتم ممؤها من قبل  *
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 ممصنعالوضع القانوني ل-4
 صغير مرخ   □                                      ، حّدد أدناهمرخص  □         الترخيص الصناعي:      

 

 انشاء واستثمار   □استثمار                           □                    نشاءا  □  نوع الترخيص وفقا لقرار الترخيص االخير:    

 ______________________________دغيري حد   □                                         
                       

 _________________________________ صادر عن ____________________تاريخ  ____________ قرار الترخيص رقم
 ________________ تاريخ بدء االنتاج

 

 0108خالل العام  المصّدرة قيمة المنتجات-5
 عبر وسيط  بشكل مباشر  ، حّددنعم  كال -0-5 الى الخارج؟ المصنعىل يصّدر   

-0-5 الييا: رد البمدان المصد  حدّ  ،نعمإذا   
 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

المصّنعة مبيعات المنتجات قيمة   5-0-0-
 الى الخارج المصد رةو 

 ل.ل |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| $ 
 
 فقط( مصناعات الكبرىض )لالقر -6

-0-6 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|قيمة القرض بالميرة المبنانية:  
-3-6 |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|قيمة الفائدة بالميرة المبنانية:  
-4-6  |___|___| )بالسنوات( :المدة الزمنية لتسديد القرض  

 ال ينطبق 
 

 
 
 



 3/5 حزمة الصناعات الكبرى والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم - 01/8/0101 تاريخ 01طمب خاص بخطة التحفيز لمحكومة المبنانية في المجال الصناعي وفقًا لقرار مجمس الوزراء رقم 
 

 **استيرادىاأذكر تفاصيل المواد االولية المطموب -7

 انمادج االَنيح

 انمطهُب استيرادٌا

اإلستيراد في حال اوتاجٍا سثة 

 محهيا  

 (HS8انثىد انجمركي )

 تحسة انثيان انجمركي

انمطهُب انكميح 

 ستيرادٌاا

َحدج 

 انقياس

)انثيان 

 انجمركي(

 قيمح انمادج االَنيح

 )انثيان انجمركي(

 انعمهح

)انثيان 

 انجمركي(

انثهد 

 انمستُرد

 مىً

تصىع  تيانسهعح ان

 مه انمادج االَنيح

  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|  |__|__||__|__|__||__|__|__|    
  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|  |__|__||__|__|__||__|__|__|    
  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|  |__|__||__|__|__||__|__|__|    
  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|  |__|__||__|__|__||__|__|__|    
  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|  |__|__||__|__|__||__|__|__|    
  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|  |__|__||__|__|__||__|__|__|    
  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|  |__|__||__|__|__||__|__|__|    
  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|  |__|__||__|__|__||__|__|__|    
  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|  |__|__||__|__|__||__|__|__|    
  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|  |__|__||__|__|__||__|__|__|    
  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|  |__|__||__|__|__||__|__|__|    
  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|  |__|__||__|__|__||__|__|__|    
  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|  |__|__||__|__|__||__|__|__|    
  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|  |__|__||__|__|__||__|__|__|    
  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|  |__|__||__|__|__||__|__|__|    
  |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__||__|__|__|  |__|__||__|__|__||__|__|__|    

 

 المطموب استيرادىااالولية رقام فواتير المواد أأذكر -8
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 _________________________________الطمب  ألشـخص الذي مالسـم إ    01_____ _____/ _____/ :الطمبتاريـخ ملء 

 : المصنعوتوقيع مدير ختم 

 

 

 

 :المديرية العامة لمصناعةيتم ممؤىا من قبل 
 01___/ ___/ ___تاريخ التـدقيق: _______________ التوقيـع:______ _______________________ إسم المدقق االول: -0
 نعم □                              كال  □:          الحزمةلموافقة عمى االستفادة من ا -0

 ______________________________________________________________________________ المدقق االول: مالحظات -3

 
 
 
 

 01___/ ___/ ___تاريخ التـدقيق: _______________ التوقيـع:___________________ _________ :الثانيإسم المدقق  -4
 نعم □                              كال  □:          الحزمةعمى االستفادة من  لموافقةا -5

 _____________________________________________________________________________ :الثانيالمدقق  مالحظات -6

 
 

 01___/ ___/ ___تاريخ:  __________________التوقيـع:   __________________________رئيس المجنة او نائبو:  -7

 نعم □ كال                               □:          الحزمةلموافقة عمى االستفادة من ااقتراح  -8

 ______________________________________________________________________________: الحيثيات -9
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  
 
 

 _________________________________________________________________________ العام اقتراح المدير -01
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 _____________________________________________________________________________ لوزيراقرار  -00
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



حزمة الصناعات  - 01/8/0101تاريخ  01طمب خاص بخطة التحفيز لمحكومة المبنانية في المجال الصناعي وفقًا لقرار مجمس الوزراء رقم 
 الكبرى والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم

5/5 

 

 :الخاصة بحزمة الصناعات الكبرى المستندات المرفقة بالطمب
 .0202ذزخُص صُاعٍ ساتك نشهز آب  □

 .شهادج صُاعُح سارَح انًفعىل □

 .انجذول اإلسًٍ انفصهٍ  تاالشرزاكاخ نذي انصُذوق انىطٍُ نهضًاٌ االجرًاعٍ ترارَخ ذمذَى طهة انحصىل عهً انمزض □

 .0202تاالشرزاكاخ نذي انصُذوق انىطٍُ نهضًاٌ االجرًاعٍ عٍ انعاو  انجذول اإلسًٍ انسُىٌ □

 .او يا َهُها يٍ انسُىاخ 0202شهاداخ ذصذَز يع سجالخ ذصذَز عائذج نهعاو  ،فٍ حال كاٌ يصذرا   □

 .وانزراعحعهً لائًح انًصذرٍَ انصادرج عٍ أٌ يٍ غزف انرجارج وانصُاعح ، َسخح ذثثد وجىد اسًه فٍ حال كاٌ يصذرا   □

 .تىنُصح انشحٍ، فٍ حال وجذخ ترارَخ ذمذَى انطهة، عهً أٌ َرى ذأيُُها حكًا  عُذ االسرحصال عهُها □

 .(Proforma Invoice)) انفاذىرج □

 .(HSانًصادلح انجًزكُح )يع ريز  □

 .شهادج انًُشأ □

 .كشف تانحساب انًصزفٍ انذٌ َثثد عًهُح انذفع □

 .االسرفادج ىياخ وانًسرُذاخ انًمذيح فٍ طهةذعهذ تصحح انًعه □

 
في ميمة ال تتجاوز يومي عمل فعمي من  لية وعند وصول البضاعةبعد االستفادة من اآل)حزمة  الصناعات الكبرى(  المطموبة المستندات 

 :تاريخ وصوليا الى المرفأ
 تُنيصح انشحه □

□ .... 

□ .... 

 
 :مستخدم/عامل 01بالصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لدييا أقل من الخاص  المستندات المرفقة بالطمب

 .0202ذزخُص صُاعٍ ساتك نشهز آب  □

 .شهادج صُاعُح سارَح انًفعىل □

 َسخح عٍ تُاَاذه انًانُح انًذلّمح أصىال  عٍ انسُىاخ انثالز األخُزج. □

 .نهضًاٌ االجرًاعٍ ترارَخ ذمذَى طهة انحصىل عهً انًُحح انجذول اإلسًٍ انفصهٍ تاالشرزاكاخ نذي انصُذوق انىطٍُ □

 .نسخة عن تصاريح ضريبة الدخل المقدمة والمدفوعة عن السنوات الثالث األخيرة □

 .0202نجذول اإلسًٍ انسُىٌ تاالشرزاكاخ نذي انصُذوق انىطٍُ نهضًاٌ االجرًاعٍ عٍ انعاو ا □

ال انهثُاٍَُُ نفرزج سُح عهً األلم يٍ ذارَخ ذمذَى انطهةذعهذ تاسرًزار انًحافظح عهً عًم  □ ًّ  .انًسرخذيٍُ وانع

 .ذعهذ تصحح انًعهىياخ وانًسرُذاخ انًمذيح فٍ طهة االسرفادج □

 


