
 

  

 

  للحصول على شهادة صناعية

 تعريف الشهادة الصناعية وصالحيتها: -1
يعطى ألول مرة أو يجدد للمصانع بناء على الطلب يثبت أن المصننع انا و ويعمنل وي ندد طبيعنه عملنع ومواعنع  مستند

 ومنتجاتع. وتعطى الشهادة لفترات مختلفه:
 المصنع المرخص باالستثمار، لمدة سنه. - أ
 بطلب ترخيص ولو يصدر القرار بشأنع وهو اا و ويعمل، لمدة سته أشهر.المصنع الذي تقدو  - ب
 ت ضير المطلوب منع للترخيص، لمدة ثالثه أشهر. دالمصنع غير المرخص الذي يعمل وهو بصد - ت

 
 :المتوجبةرسوم ال -2

 (على شكل طوابع)ليرة لبنانية فقط ال غير  29,000تبلغ كلفه الشهادة ألول مرة  -
 1,000 ينعلى شكل طابع)ليرة لبنانية فقط ال غير  2,000 سننه(-أشهر 6-أشهر 3)تبلغ كلفه تجديد الشهادة  -

 (على كل من الطلب والشهادة ليرة لبنانية
 1,000على شكل طاابع )ليرة لبنانية فقط ال غير  1,000تبلغ كلفه صورة طبق االصل عن الشهادة الصناعيه  -

 (ليرة لبنانية
 

 لالستحصال على شهادة الول مرة )التسجبل(  -3
 .الخاص بالشهادةطلب التعب ه  .أ 
 .للمصنع الصناعي صورة عن الترخيص .ب 
 .صورة عن االذاعه التجاريه .ج 
 )خاصه لزوو التصدير(. جتماعي اذا وجدتاالضمان من الذمه البراءة صورة  .د 
 في  ال لو يتقدو صا ب المصنع شخصيا" بالطلب. لمقدو الطلب من صا ب المصنع لدى كاتب العدلتوكيل  .ه 
 .ملعال وادث و مدنيه المسؤوليه وال  ريقالمين أبوالص تنسخه عن  .و 
 و طبق االصل.أ  لبوالص التأمين المذكورة سابقا   صليايصال الدفع األ .ز 
 .مينأمن شركه الت همين مختومأالت استمارة .ح 
 .الدا والصناعي  صا ي استمارة النظاو اإلملء  .ط 
 كامله.اوراق السجل التجاري  .ي 
 مقدو الطلب. صورة عن هويه .ك 
 .تسامحال أوو الملكيه أصورة عن االيجار  .ل 
 



 

  

 

 ورد أعاله, إضافة إلى ما
   :التي تتعاطى صناعة الحديد للمصانع-3-1
 .شهادة تل يو من معهد الب وث الصناعيه -

 
 :والمنتجات الغذائية الحلويات مصانعلالفران و -3-2
 ف ص مياه. 
 شهادات ص يه للعمال. 
 عقد رش مبيدات. 

 
 الشهادة: لالستحصال على تجديد -4
دون المسنتندات منن )ي( ىلنى )ل( منع منا  صورة عنن الشنهادة السنابقه المذكورة اعاله  (ط)الى ( أ) ضاف الى المستنداتت

 ( ب سب نوع الصناعه.2-3( و)1-3هو مطلوب في البندين الجز يين )
 

 


