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 الرقم :
 صناعي قراروإلغاء إصدار               20    التاريخ:     /       / 

 2013لعام  /22وفق القانون / البيعبموجب عقد وإلغاء قرار صناعي إلقامة منشأة صناعية    
  المبددددرم مددددع مالدددد  المق ددددم لبيددددعاوعقددددد  20رقددددم /           / خدددداريخ    /    /    ط ددددب اليددددناعيبندددداءى ع دددد    :بعددددد الت يددددة

من قب نا ضمن هذه  و بي ة المع ومات المدونةالدولة  يفة دموظفون لدى الجهات العام غير أنناب نيرحو  أرجو الموافقة ع   ط بنا   
 خ ت طائ ة الم ؤولية . االستمارة  وذل 

 : شتري الممع ومات اليناعي  -أوال 
 

 التوقيع الن بة % الجن ية لهويةرقم ا مواليد األم األب الكنية االسم
1-         
2-         
3-         
4-         
5-         

   تفييلبالالعنوان 

  رقم الفاكس  رقم الخ يوي   رقم الهاخف

  البريد اإللكتروني

  وضع اآلالت المط وبة )جديدة أم م تعم ة(  م احة 

 اليناعة المط وبة
 

 
 

اليناعي القرار   مق مرقم ال -----
 وخاريخه

 

  الوضع البيئي
  كتاب البيئة 

  التعهدات

 مع ومات عامة عن المشروع : - ثانياى 

 التوقيع ةى القيمة كتاب القيمة رقماى  
    الك ي المنشأة رأسمال

    قيمة المنشأة والمعدات
    قيمة اآلالت
   عدد الورديات
   عدد العام ين

                                         :وميادرهااقة الم تعم ة الط  -اى لثثا
 كتابةى  الكمية الالزمة رقماى  الكمية الالزمة م   ل كتابةى  الكمية الالزمة رقماى  الكمية الالزمة م   ل
  ك.ف.آ كهرباء

 م روقات

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

 

 

  

 

 :الموظف المختص 
    التوقيع :                                                                                                     

 : اسم اليناعي
 التوقيع :                                                                                                        

 الجمهوريـة العربيـة السوريـة
 وزارة اإلدارة المحليـة والبيئة

 المدينة الصناعية بحلب



 
 

 
 

  مقدم الط ب : اتخعهد  - رابعاى 
  في بداية كل شهر .ة الصناعية بمراجعة إدارة المدين .1

 .وتعديالتـه 2012لعام  /1535نظام استثمار المدينة الصناعية الشيخ نجار بحلب رقم/االلتزام ب .2

 . المعتمد البيع عقد االلتزام بما ورد في .3

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

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

 المعتمدة والتي تعتمد الحقا .

ء التعاون مع مفتشي البيئة المكلفي  بمهمة أصولية بإجراء التدقي  والمراجعة البيئـة الميدانيـة وأتحمـل كامـل المغـ ولية الناجمـة عـ  إجـرا .6
   الفة بيئية ترتكب في المنشأة .أي م

 أخعهد بتنفيذ خع يمات وزارة اليناعة : .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 المنتف 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 االستثمار والت ويق                                                                                              رئيس شعبة االكتتاب والتخييص        الموظف المختص    

     أ . ح ام الراعي                                                       م.م ح ان ع وة                                    
 

 
 

 إل  إدارة المدينة اليناعية
  20   /        /    خاريخ /............/رقممنح اليناعي رخية إنشاء مؤس ة صناعية 

 .....................رقم التينيف: ................................................................................................... ....................... نوع اليناعة :

 اآلالت واألجهزة الالزمة لتنفيذ المشروع خ دد الحقا.
 في المدينة اليناعية  اليناعة مدير                         20   / /           خاريخ/.............../رقم جرى استيفاء رسم الطابع باإلييالو

 م مد منال ح ينم .                                           الموظف المختص                                              

  

    لدينا . واعتمد   20   / خاريخ    /     /   رقم /     قرار الترخيص خدقيق خم 
 رئيس دائرة االستثمار والت ويق                                                                                          رئيس شعبة االكتتاب والتخييص                الموظف المختص  

     أ . ح ام الراعي                                                         م.م ح ان ع وة                                         
 

 : اسم اليناعي
 التوقيع :                                                                                                        

 شعبة األمالك
 باسل حاج خ ف

 

 


