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 األكرم رئيس هيئة االستثمار  معالي 

 لتالية:للبيانات ا االستثمار واالنظمة الصادرة بمقتضاه وفقا  ممارسة نشاط اقتصادي وفقا الحكام قانون ل الحوافز اإلستثمارية الالزمة يأرجو التكرم بالموافقة على منح

 

 
 الصفة القانونية 

 الشركة/للمؤسسة
 الشركة /اسم المؤسسة  

 االسم التجاري  الرقم الوطني للمنشأة 

 رقم المنشأة  تاريخ تسجيل المنشأة 

 المدير العام   الرقم الضريبي 

 هاتف   البريد االلكتروني 

 وصف النشاط االقتصادي وموقعهبيانات 

 

 
 القطاع الرئيسي

 

 
 القطاع الفرعي

 *وصف المشروع 

 
 موقع المشروع

 القضاء اللواء/المحافظة  /

 

 عن  اخرى معلومات اي

 يرجى تذكر لم  المشروع
 ارفاقها او ذكرها

 

 راس المال المسجل    عدد االيدي العاملة  المجموع

 الكلي د.أحجم االستثمار    اداريين  

 حجم االستثمار المحلي  فنيين  

  عاملين 
 

 حجم االستثمار االجنبي  

  ذاتي /قروض/منح  
 

 الجنسية  
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مرفقا  كافة  بين خالف ذلك،نية إذا تبصحة البيانات الواردة في هذا الطلب والوثائق المرفقة  به وإنني أتحمل كامل المسؤلية القانوأقر أنا الموقع أدناه المفوض عن المؤسسة 

 الوثائق المطلوبة

     المفوض /اسم مقدم الطلب 

     الرقم الوطني او رقم جواز السفر

     الوظيفة أو العالقة بالمؤسسة

     الطلبرقم خلوي مقدم 

  :التوقيع والختم   التاريخ

 

 لالستعمال الرسمي

 البيانات مكتملة
نعم                                       ال              

 للنواقص
 تاريخ التسليم

 
  رقم المتابعة

  اسم وتوقيع مدقق الطلب  اسم الموظف مستلم الطلب وتوقيعه

 

 تم المحاسبةخ                                                                                 ختم الوارد                                                                             بدل الخدمات

 

 

 قائمة المعدات واالالت المنوي اعفائها

 

 تدقيق :الوثائق المطلوبة لغايات الحصول على الموافقة 

 )   ( التجاري مصادق عليه بتاريخ حديث )ثالثة أشهر كحد أقصى(، وشهادة االسم التجاري ان وجدصورة عن السجل  1

 )   ( تفويض خطي مصدق بنكي لمقدم الطلب في حال لم يكن مفوض بالسجل التجاري 2

 )   ( رخصة مهن سارية المفعول  3

 )   ( قائمة بالمعدات واآلالت المنوي إعفائها 4

 )   ( يالرقم الضريبشهادة  5

 )   ( سند تسجيل االرض و مخطط تنظيمي لقطعة االرض 6

 )   ( عقد ايجار  او سند ملكية. 7

 )   ( رخصة انشاءات / اذن اشغال  8

 )   ( ان وجد /كشف ضمان اجتماعي حديث معتمد للجهات الرسمية 9

 )   ( موافقة البيئة 7

 )   ( )خاص بنشاط حافالت التردد السريع( عقد التشغيل مع هيئة قطاع النقل 8

 )   ( عقد مبادرة التشغيل مع وزارة العمل )خاص بالفروع االنتاجية ومبادرات التشغيل( 9

 )   ( المعارضو المؤتمرات مراكز/  السياحي والترويح التسلية مدن /المطاعم/  الفندقية للمنشآت السياحة وزارة موافقة 10

 (   ) موافقة وزارة الداخلية للمشاريع التي تمارس غاية مراكز مؤتمرات ومعارض  11

 (   ) ن كتاب من الجهات المعنية لبيان موقع المشروع خارج القصبة اربد / قصبة الزرقاء / خارج حدود امانة عما 12
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 الرقم

  لالستعمال الرسمي يعبأ من قبل المستثمر

 الكمية الصنف
 االجماليةالقيمة/ 

 بالدينار
 مالحظات القرار بند التعرفة الجمركية

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

     المجموع   
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