
األعمال األردنيين رجال جمعية عضوية انتساب طلب

أ أل ً أل أل أ

اإلعتباري العضو

:اسم الشركة باللغة العربية‐1

الشركة باللغة اإلنجليزية‐2 :اسم

 بيانات العضو اإلعتباري (الشركة)

المادة ( ٦ ) من النظام الداخلي للجمعية، وأتعھد ألحكام  ً وفقا وذلك األردنيين، األعمال رجال االنتساب إلى عضوية جمعية بطلب أتقدم
بالتقيد بأحكام النظام األساسي للجمعية والقرارات الصادرة بموجبه.

م

:الرقم الوطني للمنشأة‐3

:الصفة القانونية‐4

:عنوان الشركة‐5

:رقم الھاتف‐6

:رقم الفاكس‐7

:البريد اإللكتروني للشركة‐8

:الموقع اإللكتروني للشركة‐9

:رأس مال الشركة‐10

:عدد العاملين بالشركة‐11

نشاط الشركة فيما ال يزيد عن خمسين كلمة:

:االسم الكامل باللغة العربية‐1

الكامل باللغة اإلنجليزية‐2 :االسم

 بيانات العضو األساسي الممثل للشركة في الجمعية:(على أن يكون عضو مجلس إدارة أو ھيئة مديرين أومدير عام أو الرئيس التنفيذي للشركة)

يزي ج إل ب م

:الرقم الوطني (لألردنيين)‐3

:المنصب‐4

:عنوان الشركة‐5

:تاريخ ومكان الميالد‐6

:الجنسية‐7

:رقم الھاتف المتنقل‐8

:البريد االلكتروني‐9

العضوية في منظمات األعمال األخرى:



أردنية دولة المقر الرئيسي للشركة)١٠٠% بتحديد التكرم (يرجى أجنبية %١٠٠

الفروع االخرى خارج األردن:

تفاصيل اخرى:

تسجيل الشركة: 

بالشركة المساھمة األجنبية والنسبة الجنسية مساھمة، يرجى التكرم بتحديد شركة

( ي م )

المساھمة األردنية نسبة المساھمة األجنبية نسبة

القطاع التي تعمل به الشركة:

□قطاع الصناعة‐1

□القطاع المالي والتأمين‐2

□قطاع التعليم‐3

□قطاع الرعاية الصحية‐4

□قطاع الزراعة‐5

والمياه‐6 الطاقة □قطاع

القطاع الرئيسي لتصنيف العضوية (يرجى اختيار ثالثة قطاعات بحد أقصى)

الطاقة والمياه‐6 □قطاع

□قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‐7

□قطاع السياحة والسفر‐8

□قطاع اإلنشاءات‐9

□قطاع النقل‐10

□قطاع التجارة العامة‐11

بحد أقصى) دول خمسة ذكر (يرجى العضو بھا يرتبط التي العالم واإلستثمارات مع دول التجارية العالقات
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3‐
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ة ال أعضا ن ن عض تن

ى) ى ) و بھ ب ير ي م و ع ر إل و ري ج

االسم:‐1

التوقيع:

االسم:‐2

ق الت

من أعضاء الجمعية عضوين تنسيب

رقم العضوية:

رقم العضوية: تاريخ العضوية:

تاريخ العضوية:

التوقيع:

شروط عامة:

  توقيع طالب العضوية:    التاريخ: ختم الشركة:

اإلشترك السنوي بمبلغ (٧٠٠) دينار. ورسم انتساب، رسم دينار (١٠٠٠) مبلغ بتسديد التكرم الموافقة على طلبكم، يرجى حال في

مرفقات طلب انتساب العضوية:

صورة شخصية.1

صورة عن ھوية األحوال المدنية أو جواز السفر.2

شھادة تسجيل الشركة لدى مراقبة الشركات‐ وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبرأس مال ال يقل عن مليون دينار.3

مالحظات:

‐

‐

تقدم جميع طلبات العضوية في اجتماع مجلس اإلدارة للحصول على الموافقة1

يشترط تقديم المرفقات السابق ذكرھا حتى يمكن رفع الطلب إلى مجلس اإلدارة 2


