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 الرقم :
 صناعي إصدار قرارطلب               20     /   التاريخ:     /     

 1958لعام  /21وفق القانون /بموجب عقد إيجار إلقامة منشأة صناعية    
  مددم مالددم المق ددم مدد الدد س تدديتم إبرا وعقددد اإليجددار 20رقددم /           / ردداريخ    /    /    طلدب النددناعيبنددا ع علدد    :بعددد التةيددة

من قبلنا ضمن ه ه  و بنةة المعلومات المدونةالدولة  يفة دموظفون لدى الجهات العام غير أنناب ننرحو  أرجو الموافقة عل  طلبنا   
 رةت طائلة الم ؤولية . االتتمارة  وذلم

 :الم تأجر معلومات النناعي  -أوال 
 

 التوقيم الن بة % جن يةال رقم الهوية مواليد األم األب الكنية االتم
1-         
2-         
3-         
4-         
5-         

   تفنيلبالالعنوان 

  رقم الفاكس  رقم الخليوس   رقم الهارف

  البريد اإللكتروني

  وضم اآلالت المطلوبة )جديدة أم م تعملة(  م احة 

 النناعة المطلوبة
 

 
 

  ر مد  ريخ را  رقم  عقد اإليجار

  الوضم البيئي
  كتاب البيئة 

  التعهدات

 معلومات عامة عن المشروع : - ثانياع 

 التوقيم ةع القيمة كتاب القيمة رقماع  
    الكلي المنشأة رأتمال

    قيمة اآلالت
   عدد الورديات
   عدد العاملين

 صة البناءتحدد في مخططات رخ اآلالت واألجهزة الالزمة لتنفي  المشروع

                                         :ومنادرهاالطاقة الم تعملة   -اع لثثا
 كتابةع  الكمية الالزمة رقماع  الكمية الالزمة م ل ل كتابةع  الكمية الالزمة رقماع  الكمية الالزمة م ل ل
  ك.ف.آ كهربا 

 مةروقات

  مازوتليتر/ يوم 
      غاز   ليتر/ يوم  يوم /3م مياه شرب
                    فيول  ليتر/ يوم  يوم /3م مياه صناعية

 

 

  

 

 الموظف المختص :
                                                  التوقيم :                                                       

 : اتم النناعي
 التوقيم :                                                                                                        

 ةـة السوريـالجمهوريـة العربي

 والبيئة ةـإلدارة المحليوزارة ا

 المدينة الصناعية بحلب



 
 

 
 

  مقدم الطلب : اترعهد  - رابعاع 
  في بداية كل شهر .ة الصناعية بمراجعة إدارة المدين .1

 .وتعديالتـه 2005لعام  /518نظام استثمار المدينة الصناعية الشيخ نجار بحلب رقم/االلتزام ب .2

 . المعتمد اإليجار عقد بما ورد في االلتزام .3

 و المعايير والمواصفات والشروط واألنظمة الصادرة في ضوء أحكامه 2002( لعام 50قانون البيئة رقم)االلتزام ب .4

ق اإلدارة المتكاملـــة لجميــخ الم لفـــات الصـــلبة أو الغــاةلة أو ال ان ـــة الناجمـــة عــ  نشـــاط المنشـــاة بمــا فـــي  لـــ  تنفيــ  كافـــة  ـــر بـــ االلتــزام .5
المعالجـــة الفنيـــة  للم لفـــات المـــ كورة بحيـــح تكـــون نتـــاةن  تحاليـــل الم لفـــات الناتجـــة عـــ  المعالجـــة وفـــ  المعـــايير والشـــروط واألنظمـــة 

 المعتمدة والتي تعتمد الحقا .

ية الناجمـة عـ  إجـراء التعاون مخ مفتشي البيئة المكلفي  بمهمة أصولية بإجراء التدقي  والمراجعة البيئـة الميدانيـة وأتحمـل كامـل المغـ ول .6
  أي م الفة بيئية ترتكب في المنشأة .

 أرعهد بتنفي  رعليمات وزارة النناعة : .7

 بأن تكون اآلالت والتجهيزات ضم  الحد األدنى ل ط اإلنتاج .  -1

 سا , عدد ورديات العمل / يوم ( . 8تحديد كل م  ) المنتجات , الطاقة اإلنتاجية / -2

 بتقديم الفواتير والكاتالوكات لآلالت عند تنظيم الغجل الصناعي . -3

 الالنمة ومصادرها عند تنظيم الغجل الصناعي.بتقديم بيان ع  المواد األولية  -4
 بأن تكون مواصفات المنتن مطابقة للمعايير والمواصفات القياسية الغور ة . -5

 م  جودتها . بتركيب األجهزة الم بر ة الالنمة لفحص المنتجات للتأكد -6

 . بتحديد الم لفات الصناعية و ر قة معالجتها -7

 
 

 
 

  
 رئيس دائرة االتتثمار والت ويق                                                                                     رئيس شعبة االكتتاب والتخنيص                 الموظف المختص       

 أ . ح ام الراعي                                                                    م.م ح ان علوة                                   
    

 
 

 إل  إدارة المدينة النناعية
  20   /        /    راريخ /............/رقممنح النناعي رخنة إنشا  مؤت ة صناعية 

 .....................رقم التننيف: ................................................................................................................. ......... نوع النناعة :

 اآلالت واألجهزة الالزمة لتنفي  المشروع رةدد الحقا.
 في المدينة النناعية  النناعة مدير                       20   /        /     يخرار /.............../رقم جرى اتتيفا  رتم الطابم باإلينالو

 مةمد منال ح ينم .                                           الموظف المختص                                              

  

    لدينا . واعتمد  20  / راريخ    /     /    رقم /     قرار الترخيص ردقيق رم 
 رئيس دائرة االتتثمار والت ويق                                                                                رئيس شعبة االكتتاب والتخنيص                       الموظف المختص      

                     ح ام الراعي.  أ                                                        وةم.م ح ان عل                                          
                

 

 : اتم النناعي
 التوقيم :                                                                                                        

 شعبة األمالك
 باتل حاج خلف

 

 



 


