نموذج طلب بطاقة افراد عائلة المستثمر
السوري

نــــوع الطلـــب( :

) اصدار الول مرة
الجـد

اسم األب
اسم المستثمر( المستدعي) :
جنسية المستثمر:
) انثى
جنس المستثمر  ) ( :ذكر (
مكان وتاريخ الوالدة :
اسم والدة المستثمر وجنسيتها :
الخلوي:
رقم جواز السفر للمستثمر :
مكان االصدار :
تاريخ االصدار :
تاريخ االنتهاء :
(ب)
فئة البطاقة التي يحملها المستثمر ( أ )
تاريخ انتهاء البطاقة :
اسم الشركة :
الرقم الوطني :
رقم التسجيل :
تاريخ التسجيل:
حصة المستثمر في رأس المال المسجل:
) غير اردني (
عدد العمالة المسجلة  :اردني (
موقع الشركة ونشاطها الفعلي:

(

) تجديد

(

)

بدل فاقد/تالف

العائلة
Investor’s Name:
Nationality:
Investor Sex: Male
Female
Place and Date of Birth :
Mother’s Name and Nationality :
Mobile:
Passport No :
Place of Issued :
Date of Issued :
Expiry Date :
)Category Of Card : ( A
)( B
Card Expiry Date :
Company Name:
ID No :
Registration No.:
Registration Date:
Investor’s Share in Registered Capital:
( Labor : Jordanian
( ) Foreign
)
Company Location and Activity :

)
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نموذج طلب بطاقة افراد عائلة المستثمر
السوري

الزوجــــة و األبنـــاء القصـــــر والمعاليــن:
الزوجة واألبناء القصر والمعالين
رقم الجواز
الجنسية
درجة القرابة
تاريخ الميالد
االســـــــــــم
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لالستعمال الرسمي
إسم مدقق الطلب :
بدل خدمات :
تنسيب المدير المباشر :

مفوض وزارة الداخليه:

المتطلبات .1 :شهادة تسجيل الشركة  .2رخصة مهن سارية المفعول  .3جواز السفر /للمستثمر واالفراد  .4صورة عن ختم اخر دخول للملكة  .5صورة دفتر
العائلة او اي وثيقة تثبت درجة القرابة  .6صورة عن بطاقة المستثمر  .7صورة عن البطاقات االمنية  .8صورة شخصية .9تعبئة نموذج التفصيالت الشخصية لمن هم
فوق ( )18سنة بمن فيهم المستثمر األصيل  .10كشف ضمان اجتماعي الخر شهر  .11حجة االعالة للمعالين – الوالدين ( -من المحكمة الشرعية )  .12اقرار
العزوبية لالبناء والبنات غير المتزوجين لمن تجاوزت اعمارهم ( ) 18عام ( نموذج من هيئة االستثمار ) وفي حال كان الذكور اكبر من ( )25سنة احضار اقرار
عزوبية من المحمكة الشرعية .
الشروط -( :ان يكون الفرد طالب البطاقة موجود في االردن حال تقديم الطلب وغير متزوج بالنسبة لالبناء والبنات  -تنتهي البطاقة بانتهاء بطاقة المستثمر االصيل
قسم دعم المستثمرين
كافة البيانات الواردة في الطلب على مسؤولية معبأ الطلب
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