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  األكرماالستثمار وزير  معالي  

 .تضاهبمقالصادرة ظمة ألحكام قانون اإلستثمار واألن وفقاً  خارج المناطق التنموية ممارسة نشاط اقتصاديلالالزمة  منحي الحوافز االستثمارية  أرجو التكرم بالموافقة على 

 التحديث )        ( التطوير )        ( التوسعة )       (

 
 /للمؤسسة القانونية  الصفة

 الشركة 
 الشركة /اسم المؤسسة  

 االسم التجاري  الرقم الوطني للمنشأة 

 رأس المال المسجل د.أ  الرقم الضريبي 

 المدير العام   رقم المنشأة 

 رقم الهاتف   البريد االلكتروني  

 

 بيانات وصف النشاط االقتصادي وموقعه

 القطاع الرئيسي 

 القطاع الفرعي 

 *وصف المشروع 

 
 موقع المشروع

 القضاء اللواء/المحافظة  /

 

 

االيدي العاملة 

 بعد التوسع

االيدي العاملة 

 قبل التوسع

عدد االيدي 

 العاملة 

   قبل  بعد

    
 المحلي االستثمار حجم

 االجنبي االستثمار حجم

 أ.د الكلي االستثمار حجم     اداريين    

 الطاقة االنتاجية     فنيين    

 الفعلية   نسبة االزيادة  بالطاقة االنتاجية    عاملين   

 )نفس المنتج او جديد( /أفقي/عمودي طبيعة التوسع   

 األسواق التصديرية  

  

النظيفة وضبط البحث والتطوير واستخدام الطاقة 

 الجودة المعمول بها في المنشأة

  

خطط التوسع في البناء على الموقع الحالي للمشروع 

مع ذكر المساحات قبل و/أو توسع في موقع أخر 

 وبعد التوسع بالتفصيل 

 

معلومات اخرى  عن المشروع  لم تذكر يرجى  اي

 ذكرها او ارفاقها 
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مرفقاً كافة الوثائق المطلوبةبصحة البيانات الواردة في هذا الطلب والوثائق المرفقة  به وإنني أتحمل كامل المسؤلية القانونية إذا تبين خالف ذلك، أقر أنا الموقع أدناه المفوض عن المؤسسة   

     المفوض /اسم مقدم الطلب 

     الرقم الوطني او رقم جواز السفر

     العالقة بالمؤسسةالوظيفة أو 

     رقم خلوي مقدم الطلب

  :التوقيع والختم   التاريخ

 

 

 لالستعمال الرسمي 

 تدقيق :الوثائق المطلوبة لغايات الحصول على الموافقة 

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

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

 )   ( او رخصة انشاءات او اذن اشغال خصة مهن سارية المفعول ر 3

 )   ( بالمعدات واآلالت المنوي إعفائهاقائمة  4

 )   ( الضريبي الرقم شهادة 5

 )   ( بترخيصهقتصادي من الجهة المعنية رخصة النشاط اال 6

 )   ( ملكية سند او مصدق  ايجار عقد 7

 )   ( موافقة البيئة  8

 )   ( كشف ضمان اجتماعي معتمد لكافة الجهات الرسمية  9

 )   ( شهادة غرفة الصناعة  10

11 
 او معمارية وا مدنية مواد اعفاء طلب حال في وذلك هندسي مكتب من معتمد كميات حساب وجدول المهندسين نقابة من معتمد هندسي مخطط

   اتصاالت او ميكانيك او كهرباء

)   ( 

 وثائقالصور وال ارفاق النسخة االصلية العتماد كلمة شوهد االصل على كافة وا مالحظة / يجب ان تكون كافة االوراق صورة طبق االصل 

 عقد االيجار يكون لمدة خمس سنوات كحد ادنى   

 

 تاريخ التسليم نعم                                       ال للنواقص         البيانات مكتملة
 

  رقم المتابعة

  اسم وتوقيع مدقق الطلب  اسم الموظف مستلم الطلب وتوقيعه
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  والمدرجة في الجداول استيرادها قائمة المعدات واالالت المنوي 

القيمة  بند التعرفة الجمركية  الكمية الصنف الرقم

 للوحدة/

 االجماليةالقيمة/ 

 بالدينار 

مكان وغاية 

 االستخدام

رقم البند في 

 الجدول 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

       المجموع    
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 قائمة المعدات واالالت المنوي شرائها محليا   والمدرجة في الجداول

القيمة  بند التعرفة الجمركية  الكمية الصنف الرقم

 للوحدة/

 االجماليةالقيمة/ 

 بالدينار 

مكان وغاية 

 االستخدام

رقم البند في 

 الجدول 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

       المجموع    
 


