The Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade

المملكة االردنية الهاشمية
وزارة الصناعة و التجارة

Companies Control Department

*)*طلب تسجيل شركة اجنبية عاملة (فرع عامل

دائرة مراقبة الشركات

Registration Application of a Operating Foreign
Company(Operating Branch)

) من242(  تصدر شهادة التسجيل للفروع العاملة بموجب المادة-*
 و تعديالته1997 ) لعام22( قانون الشركات رقم

* - The registration certificate for operating branches issued in
accordance with article (242) of Companies Law No. (22) of 1997
and its amendments

 يرجى تعبئة "اسم الشركة"وغاياتها" باللغتين العربية و-*
 وفقا لعقد التأسيس و النظام االساسي، االنجليزية

* - Please fill in the "Company Name" and its objectives " both in
Arabic & English, in accordance with memorandum and articles
of incorporation

-: )اسم الشركة1

1) Company's name :-

-: ) جنسيتها2

2) Nationality:

-: ) مركزها الرئيسي3

3) Head Office:-

-: ) مدتها في مركزها الرئيسي4

4) Duration at Head Office :-

-:  غاياتها خارج االردن-أ- )5

5)-A- Objectives Outside Jordan:-

-:  غاياتها داخل االردن-ب-

-B- Objectives in Jordan

-: رقم تسجيلها في مركزها الرئيسي- أ-)6
-: تاريخ تسجيلها في مركزها الرئيسي-ب-

6) -A- Registration number at head office: -B- Date of registration at head office:-

-: ) راسمالها في مركزها الرئيسي7

7) Capital at head office: -

-: )) اسم ممثل الشركة في االردن (كما في الوكالة8

8) Representative in Jordan (as per power of attorney):

-: العنوان

)

( هاتف

-:* تعبا البيانات ادناه لدى الدائرة
-:  اسم الممثل-:  توقيعه-

* Information below are to be filled in at the department: -

- Nams of Representative:- Signature: -

/
/

/

-: ) التاريخ

/

-: بتاريخ

( ) صادر

)
( توقيعه

-: اسم مقدم الطلب

)

(: جواز سفر رقم
(  المدقق: تم توقيع الطلب امامي و بمعرفتي
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