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أنا الموقع أدناه أتعهد بصحة المعلومات الواردة أعلاه تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية.
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المفوض بالتوقيع
(فقط للشخص المعنوي)
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الجنسية
رقم الهاتف
صاحب العلاقة
معلومات عن صاحب العلاقة
فقط للشخص المعنوي
فقط للشخص الطبيعي
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الإسم القانوني
رقم المحرك
رقم التسجيل
الصهريج المطلوب كيله
الكيل
رقم الشاسي
مكان الكيل
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رقم الهوية
إسم الأب
المستندات المطلوبة (لا يقبل تسجيل الطلب ما لم تكن جميع المستندات الأساسية التالية مرفقة):
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صورة عن دفتر تسجيل الصهريج
1
صورة عن شهادة الكيل السابقة (في حال إجراءه سابقاً)
2
ECO015 إصدار كانون الأول 2012    
طلب كيل صهريج
الجمهورية اللبنانية 
وزارة الإقتصاد والتجارة
المديرية العامة للاقتصاد والتجارة
مديرية حماية المستهلك
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تاريخ الصنع
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تاريخ التسجيل
رقم التسجيل
يوم
شهر
سنة
خاص بالإدارة
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يرجى قراءة الإرشادات المرفقة قبل البدء بملء الإستمارات
خاص بالإدارة
جانب دائرة المقاييس والموازين
لتكليف من يلزم باجراء العمل المطلوب لتأمين كيل الصهريج رقم
حسب الاصول واصدار الشهادة اللازمة.
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يوم
يمكن تعبئة هذه الإستمارة بخط اليد أو إلكترونياً ومن ثم طباعة نسخة عنها لتقديمها إلى المرجع المختص.
ü غاية النموذج
الغاية من هذا النموذج هو طلب كيل صهريج. ويقدم الطلب إلى وزارة الإقتصاد والتجارة - المديرية العامة للإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك.
 
ü كيفية تعبئة أقسام وحقول الإستمارة
إرشادات طلب كيل صهريج ECO0015
١. صاحب العلاقة (الحقول 1 إلى 15)
أ. معلومات عن صاحب العلاقة
(يتم الإختيار وفق الحالة بتعبئة المعلومات عن الشخص الطبيعي او الشخص المعنوي)
فقط للشخص الطبيعي: 
ويقصد بالشخص الطبيعي "المواطن العادي" الذي يمثل نفسه وفي هذه الحالة، يجب تعبئة الجزء المسمى "فقط للشخص الطبيعي" وتملأ الحقول من 1 إلى 4 سنداً لبطاقة الهوية أو جواز السفر أو بيان القيد الفردي وتترك الحقول من 5 إلى 7 فارغة.
فقط للشخص المعنوي:
ويقصد بالشخص المعنوي أي كيان قانوني من شركة، جمعية أو منظمة، في هذه الحالة يجب تعبئة الجزء المسمى "فقط للشخص المعنوي" وتملأ الحقول من 5 إلى 7 سنداً للمستند الرسمي المعرف عن الشخص المعنوي وتترك الحقول من 1 إلى 4 فارغة.
ب. المفوض بالتوقيع
الحقول 8 إلى 11 مخصصة للشخص المفوض من قبل الشخص المعنوي (شركة، جمعية أو غيره) بالتوقيع حسب ما ورد في النظام الأساسي أو الإذاعة التجارية.
ج. مقدم الطلب:
تملأ الحقول من 12 الى 15 بمعلومات مقدم الطلب حسب بطاقة الهوية .
 
٢. الكيل (الحقول 16 الى 21):
يتم وصف الصهريج المطلوب كيله في الحقول من 16 الى 20 كما ومكان الكيل في الحقل 21.
 
٣. المسؤولية القانونية
يتعهد موقع النموذج بصحة المعلومات الواردة فيه تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية. ويتم كتابة الإسم الثلاثي ومكان وتاريخ تقديم الطلب. كما يجب وضع طابعاً مالياً بنفس القيمة المحددة في النموذج ولصقه في المكان المخصص له ومن ثم التوقيع في المكان المخصص للتوقيع.
 
٤. المستندات المطلوبة
يجب إرفاق الطلب بجميع المستندات المبينة في لائحة "المستندات المطلوبة" وتأكيد إرفاقها من خلال النقر على المربع الفارغ التابع لكل مستند أو وضع علامة "X" يدوياً.
 
٥. خاص بالإدارة
تترك الحقول التي تلي المستندات المطلوبة فارغة لتعبئتها من الإدارة
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