
 

 

 

نموذج طلب رخصة ممارسة النشاط 

االقتصادي داخل المناطق التنموية 
 ) والمناطق الحرة )رخصة مهن

تسجيل وترخيص المناطق التنموية  قسم

 والحرة

 

 

 عطوفة رئيس هيئة االستثمار المحترم
لتعليمات األنظمة اوتثمار أرجو التكرم بالموافقة على منحي رخصة ممارسة نشاط إقتصادي )رخصة مهن( وفقاً ألحكام قانون اإلس

  التاليةالصادرة بمقتضاه ووفقاً للبيانات 

  :لرقم الوطني للمنشأة  :إسم المؤسسة

  :الشكل القانوني للمؤسسة  :االسم التجاري

  ):رأس المال المسجل )د.أ  :المدير العام

 بيانات وصف النشاط اإلقتصادي وموقعه

   :وصف النشاط

   :مرافق النشاط
 

 مطور رئيسي أراضي ترقيم  :إسم المنطقة
   رقمقطعة   :مالك العقار

   حوض/ قطاع مخزن تجاري (     )   مباني قائمة عدد أرض خالية    :وصف العقار
  إسم حوض أخرى (      ) هنجر عدد مكتب ))إختر ما ينطبق
  )2م(مساحة عقار  :عنوان المنشأة

 

 الجزءال ملك خاص للمؤسسة / ال يتطلب تعبئة هذا  تاريخ العقد نعم        هل يوجد عقد

 :مالك العقار اذكر إسمه المطور الهيئة      الجهة المتعاقد معها

 توريد خدمة إدارة وتشغيل إيجار شراء وصف العقد

 )أخرى )يرجى ذكرها سنوي    شهري      )د.أ……………………( قيمة المتعاقد عليها
 

 المجموع اناث ذكور العاملين  ))د.أ حجم اإلستثمار الفعلي  )حجم االستثمار المتوقع )د.أ

    أردني  فاكس الموقع  هاتف الموقع

    أجنبي  الرمز البريدي  ص.ب

     المجموع   بريد إلكتروني

سؤوليه القانونيه ل كامل المي اتحمأقر أنا الموقع أدناه المفوض عن المؤسسة بصحة البيانات الواردة في هذا الطلب والوثائق المرفقة به وانن
 إذا تبين خالف ذلك، كما اتعهد باإلللتزام بكافة متطلبات الرخصة

   :المفوض إسم مقدم الطلب

  :الرقم الوطني أو جواز السفر

  : الوظيفة أو العالقة بالشركة

   :رقم خلوي مقدم الطلب

 التوقيع  :التاريخ

 : والختم

 إلستعمال رسمي

  تدقيق  رخصة ممارسة نشاط إقتصادي )رخصة مهن( ألول مرةالوثائق المطلوبة لغايات الحصول على 
  صورة عن سجل تجاري مصادق عليه بتاريخ حديث )ثالثة أشهر بحد أقصى (، وشهادة االسم التجاري إن وجد 

   صورة عن العقد الموقع مع مالك حق التصرف في العقار في حل كان مملوك لغير مقدم طلب
   األموال غير المنقول مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول ومخطط األراضيصورة عن سند تسجيل 

  تفويض خطي لمقدم الطلب موقع من المفوض بالتوقيع في كان مقدم الطلب شخص غير مفوض بالسجل التجاري
   كتاب التغطية من المطور الرئيسي للمنطقة

 

  رقم المتابعة   االستالمتاريخ  النواقص,ال   نعم  البيانات مكتملة

  إسم وتوقيع مدقق الطلب  إسم الموظف و توقيعه
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