الجمهورية اللبنانية
و ازرة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

جانب المديرية العامة لإلدارة

الموضوع :طلب ( ترخيص دائم – ترخيص مؤقت – تجديد ترخيص ) لالشتراك في صفقات الجيش.
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واننا نتعهد بأن المعلومات المدونة صحيحة وعلى مسؤوليتنا ,وقد أخذنا علماً بحق االدارة العسكرية إلغاء الترخيص الذي يمنح لنا
دون إنذار مسبق إذا تبين لإلدارة عدم صحة او دقة المعلومات المبينة في هذه االستمارة ,كما نتعهد بإخبار االدارة بأية معلومات
طارئة.
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البريد االلكتروني

()7

.......................................................................................................:

مالحظة :

 يجدد الترخيص بطلب يقدم قبل شهر من تاريخ انتهائه . -تشطب الكلمة أو العبارة غير الالزمة .

استمارة معلومات مرفقة بطلب الترخيص
المقدم من(……………….......……)8
بصفته (……………….....…….. )9
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 -3اسم صاحب الشركة أو المؤسسة (.........………………………………………………………………… : )12
 -هل يملك صاحب الشركة أو المؤسسة شركات أو أسهم في شركات أخرى تقوم بنفس النشاطات( )13؟

……………………………………………………….…....……………………………………….........
……………………………………………………………….……...............………………….........
 -4اسم المدير العام أو المفوض بالتوقيع (.………………………..……….......……………..……………… )14
 -هل يملك حق التوقيع عن شركات أو مؤسسات أخرى تقوم بنفس النشاطات()15؟
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 رقم االنتساب(….................................………… : )22 أنواع النشاطات (بالتفصيل )(.................................................................................... :)21....................................................................................................................
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…………………………………………………………...…………………………...........
…………………………………………………………………….…………………..........
………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………..……………………………............
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ملحق يشرح كيفية تعبئة طلب الحصول على ترخيص لالشتراك في صفقات الجيش
( -)1يذكر اسم الشركة او المؤسسة وفقاً لشهادة التسجيل الصادرة عن المحكمة التجارية.
( -)2يذكر نوع الترخيص المراد الحصول عليه ( دائم ,تجديد او مؤقت).

( -)3يذذذكر االصذذناف او االعمذذال الم ذراد االشذذتراك بهذذا وفق ذاً لنشذذاس الشذذركة او المؤسسذذة بإختصذذارن وال ذواردة فذذي شذذهادة االنتسذذاب الذذى غرفذذة
التجارة والصناعة والزراعة.

( -)4توقيع صاحب الشركة او المؤسسة شخصياًن او المفوض بالتوقيع بموجب وكالة خاصة.

( -)5يذذكر عنذوان الشذركة او المؤسسذة بالتفصذيل مذع ذكذر معلذم معروف(المدينذة – الشذارع – المبنذى – الطذابق  -بذالقرب او بجانذب مركذذز او
مؤسسة معروفة.)...

( -)6يذكر رقم الهاتف الخليوي للمدير العام ,ورقم الهاتف للمفوض بالتوقيعن مع رقم الهاتف االرضي للشركة او المؤسسة.
( -)7يدون البريد االلكتروني طباع ًة او على ورقة خاصة به.
( -)8يذكر اسم مقدم الطلب (صاحب الشركة او المؤسسة او المدير العام او المفوض بالتوقيع ).

( -)9يذكر صفة مقدم الطلب (صاحب الشركة او المؤسسة اوالمدير العامن او المفوض بالتوقيع بموجب وكالة ,موظف.)...
( -)12يذكر اسم الشركة او المؤسسة وفقاً لشهادة التسجيل الصادرة عن المحكمة التجارية.

( -)11يذكر نوع الشركة او المؤسسة ( فردية ,محدودة المسؤولية ,تضامن ,مساهمة لبنانية .)...
( -)12يذكر اسم صاحب الشركة او المؤسسة .

( -)13يذكر اسم الشركات او المؤسسات االخرىن مع ذكر انواع النشاطات المشتركة وعدد االسهم فيها في حال وجودها.
( -)14يذكر اسم المدير العامن او الشريكن او المفوض بالتوقيع .
( -)15يذكر اسم الشركة او المؤسسة حتى لو كانت ألحد الشركاء حسب النظام الداخلي للشركة مع ذكر النشاطات المشتركة.
( -)16تحديد المركز الرئيسي للشركة او المؤسسة بشكل واضح .

( -)17تحديد عناوين الفروع والمستودعات بالتفصيل في حال وجودها .

( -)18يذكر عدد الموظفين المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
( -)19يذكر وظيفة واختصاص الموظفين العاملين في الشركة ( مدير قسم ,محاسب ,عامل.)...
( -)22يذكر رقم انتساب الشركة او المؤسسة الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة بشكل واضح.
( -)21تذكر النشاطات المذكورة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالتفصيل.

( -)22يذكر رقم االنتساب وتاريخه مع عدد الموظفين المنتسبين بشكل واضح في حال تسجيلها بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
( -)23ذكر االلتزامات السابقة مع االدارة العسكرية ,مثال على ذلك :

ن

ية

لصفقة

قمها

/25

تا يخها

2019

قيمتها

$ 890

( -)24ذكذر اسذذماء الشذذركات التذذي تمثلهذذا او لهذذا الحذق الحصذذري باسذذتيراد منوجاتهذذا بشذذكل واضذذح وتقذديم المسذذتندات الالزمذذة التذذي تثبذذت ذلذذك مذذع
تحديد قدرتها العلمية.

( -)25يذكر خبرة الشركة في مجال عملها ,ان كانت بالسنوات او بالتقديمات العادية او المتميزة بها.
( -)26ذكر االلتزامات السابقة مع االدارات العامة والخاصة ,مثال على ذلك:
نوع الصفقة
ادوية

تاريخها

قيمتها

لصالح

2219

$892

االمن العام

( -)27تحديد االمكانيات التنفيذية للشركة او المؤسسة استناداً الى قدرتها المالية واللوجستية.
( -)28ذكر المالحظات واالقتراحات في حال وجودها.

( -)29تحديد تاريخ تعبئة الطلب وتوقيع صاحب العالقة ,او المفوض بالتوقيع.

