طلب الحصول على الخدمات االلكترونية
السيد مدير مديرية السجل التجاري المركزي :
السيد مدير مديرية صناعة وتجارة وتموين :...............................
أرجو التكرم بالموافقة على قبوول طلوب الحصوول علوى الخودمات االلكترونيوة و اعتمواد بيانوات الخخصوية الموةقوة لوديكم كمتلقو خدموة,

وذلك لغايات استخدام الخدمات االلكترونية التالية:

 )1طلب استخراج خهادة عن السجل التجاري العائد ل .
 )2طلب استخراج خهادة عن االسم التجاري العائد ل .

وانن أقر وف حالة الموافقة على طلب بأنن أتحمل كافة االلتزامات القانونية المترتبة على هوذا االسوتخدام ,وبوذات الوقوت خوء مسوؤولية
مديريتكم و /أو موظفيكم عن أية أخطا قد تنتج ج ار هذا االستخدام واتعهد بإبءغ مديريتكم عن أية تعديءت تجري على عنووان التبليوا القوانون

االمبين أعءه و أية تعديءت قانونية تط أر على قيود السوجءت واسسوما التجاريوة العائودة لو قبول طلوب أيوة صوورة مصودقة وذلوك تحوت طائلوة المسوا لة
القانونية.

البيانات الخخصية
االسم الرباعي-------------------------------------------------- :
نوع االثبات----------------- :

الرقم الوطني للمالك----------------------- :

رقم الوثيقة  -------------- :تاريخ االصدار------/----/----:

مكان االصدار----------:

عنوان التبليا القانون (عنوان المؤسسة /الخركة /الجمعية)
المحافظة ------------ :المدينة ------------- :الحي--------------:

الشارع------------- :

رقم المبنى  ----------:ص.ب -------- :.الرمز البريدي ----------:البريد االلكتروني-------------- :
رقم الهاتف الخلوي  --------------:رقم الهاتف االرضي ------------- :فاكس-----------:
اسم (المؤسسة /الشركة /الجمعية)---------------------------------- :

توقيع صاحب العالقه -------------------:التاريخ-----/-----/----:
لءستخدام الرسم
تم التأكد من صحة البيانات المقدمة ومقارنتها بمعلومات المؤسسة /الخركة /الجمعية لدى مديرية السجل التجاري .
 موافق

 غير موافق /االسباب--------------------------------------------------:

اسم الموظف ---------------------:

توقيع الموظف ---------------------:

توقيع المدير أو من يفوضه خطيا-------------------------------------- :

التاريخ -------------------:

عزيزي متلق الخدمة,,,
بإمكانك االستفادة من الخدمات االلكترونية عبر موقع الو ازرة االلكتروني  www.mit.gov.joصفحة الخدمات االلكترونية -
التسجيل اإللكتروني .

صفحة الدخول لى نظام التسجيل االلكترون
عند الضغط على أيقونة الدخول :أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك

الستخراج خهادة عن السجل التجاري اتبع الخطوات التالية:

صفحة المؤسسات الفردية

عرض مؤسسات

خهادة

استخراج خهادة سجل لمؤسسة فردية

متابعة الطلب ودفع

الرسوم الكترونيا

الستخراج خهادة عن اإلسم التجاري اتبع الخطوات التالية:

صفحة اسسما التجارية

أسمائ التجارية

خهادة

خهادة تسجيل اسم تجاري

متابعة الطلب ودفع
الرسوم الكترونيا

