
 

 

 

 
 ( أ طلب بطاقة مستثمر فئة )  نموذج

 

 

 

 

 تالف/  فاقدبدل    )        (               تجديد (        )                اصدار الول مرة  (          )   نــــوع الطلـــب:     

    

  العائلة  الجـد   األب اسم  

 :Investor’s Name المستثمر :اسم 
 :Date of Birth تاريخ الميالد :

 :Nationality جنسية المستثمر:
 :Phone Numbers. Office هاتف المكتب:

 :Mobile     الخلوي:
 :E-mail Address البريد االلكتروني:

  :Expiry Date تاريخ انتهاء البطاقة الحالية) في حال التجديد (
 

 :Company Name الشركة:اسم 
 :ID No الرقم الوطني : 

 :.Registration No رقم التسجيل:
 :Registration Date تاريخ التسجيل:

 :Investor’s Share in Registered Capital حصة المستثمر في رأس المال المسجل:
 :Number of Jordanian Employees :المسجلة  عدد األيدي العاملة األردنية

 : Company Location and Activity موقع الشركة ونشاطها:
 

 Passport National Card   بطاقة شخصية   جواز سفر  
 :Document Type نوع الوثيقة:
 :.Document No رقم الوثيقة:

 الطلب مقدم توقيع

 

 : لالستعمال الرسمي

 : الطلب مدقق إسم

 

 :بدل خدمات

 

 المباشر : تنسيب المدير

 

 :الداخليه وزارة مفوض

 

 عن ( :  المتطلبات ) صورة

. كشف ضمان اجتماعي 6خصية ش . صورة  5.  بطاقة المستثمر القديمة بحال التجديد 4. جواز السفر 3. رخصة مهن للشركة سارية المفعول    2. شهادة تسجيل الشركة للعام الحالي   1

. صورة عن 10( 5يات عدد ). فواتير مشتر9( 5. فواتير مبيعات عدد )8ن(  . عقد االيجار مصدق من الجهة الرسمية وساري المفعول/ او سند ملكية االرض ) قوشا7معتمد الخر شهر  

حال لم ب -لشخص معين من الشركة  . كتاب تفويض12( اذا توفرت  3. بيانات استيراد ) جمركية ( عدد )11كتاب االعفاء الصادر عن الهيئة اذا كانت الشركة مستفيدة من قانون االستثمار 

موذج تعبئة ن14. ( ماليين دينار اردني5الشركات )الشركة/ حال تجاوزت موجودات  في. ميزانية العام  الماضي للشركة / الشركات  13للسير باالجراء   -عالقةيكن مقدم الطلب صاحب ال

  التفصيالت الشخصيه المعدة لهذه الغاية لدى الهيئة

    00 962 6 5608417فاكس:       دعم المستثمرينقسم                                                           

 

 صورة شخصية
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