
 

 معلومات شخصية

 ـــــــــــــــــــــــــــاالسم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رقم الهوٌة : ــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ المٌالد : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    العنوان : ــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــتصرٌح : ــــــــــ أخرالمهنة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــتلٌفون : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جوال : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برٌد الكترونً : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاكس : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 (1) معلومات الشركة

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1:     . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رقم المشتغل 1 :    اسم الشركة

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1: تارٌخ التأسٌس ـــــــــــ   . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 : عنوان الشركة      

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1:  برٌد الكترونً  ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 1:    رأس المال        

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 .   ــــــــــــــــــــــــــــــ            تارٌخ اإلصدار :1رقم السجل التجاري :

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 .  ــــــــــــــــــــــــــــــ            تارٌخ اإلصدار :1رقم رخصة الصناعة :      

                           . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1.   ــــــــــــــــــــــــــــــ            تارٌخ اإلصدار : 1رقم رخصة البلدٌة  : 

 أخرى مساهمة محدودة ضمان  فردٌة نوع الشركة : 

  (1):  الشركة  أعضاء أسماء

 االسم :                                                رقم الهوٌة                        الجوال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          .1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        .3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         .4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       .5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

 

 

 

 

 

 

 2عدد صورة 



 

 

 (1: )نشاط الشركة        

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         صناعة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجاري

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أخرىزراعً : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم السلعة : 

 مصدر شراء السلعة :

 مستورد   إسرائٌل  الضفة  غزة 

 الشركات الموردة للسلعة : أسماء

              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العنوان  اإلسرائٌلً تلٌفون :ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

                               ــــــــــــــــــــ العنوان ــــــــــــــــــــــــــ             اإلسرائٌلً  تلٌفون :ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .2

                 ــــــــــــــــــــ العنوان ـــــــــــــــــــــــــــ              اإلسرائٌلًتلٌفون :ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ .3

                 ـــــــــــــــــــــــــ              ــــــــــــــــــــ العنوان اإلسرائٌلًتلٌفون :ــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 ــــــــــــــــــــ العنوان ـــــــــــــــــــــــــ اإلسرائٌلً  تلٌفون :ــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 

 :المبلغ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  2114  حسب التقرٌر السنوي للضرٌبة والجمارك  (1) نشاط الشركة

 :المبلغ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  2115                                                                      

 :المبلغ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ   2116                                                                      

                       

 :المبلغ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  2114حسب التقرٌر السنوي لحركة البنك   (1) نشاط الشركة

 ـــــــــــــــــــ :المبلغ  ـــــــــــــ 2115                                                             

 :المبلغ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ   2116                                                             

 )            ( (1خاص بالشركة رقم ) عدد الموظفٌن

 )            (     (    1للشركة رقم ) عدد الشاحنات   

 

 

 

 

 

 



 

 

 : إرفاقهاالمطلوب  الثبوتٌة األوراق

 . BMGللحصول على بطاقة  كتاب موجه للسٌد الوزٌر من الشركة .1

 صورة الهوٌة . .2

 كتاب من الغرفة التجارٌة. .3

 . مدقق حسابات معتمدسابقة من  ثالث سنواتموازنة  .4

 . بأسمائهمالشركة القانونً برواتب الموظفٌن وكشف  حساباتمدقق  كتاب من .5

 توصٌة من الشركات التً تتعامل معها . .6

 فواتٌر أو بٌانات جمركٌة مختومة من معبر كرم أبو سالم . 3صورة عن أخر  .7

 على اسطوانة + رخصة البلدٌة + رخصة الصناعةصورة شخصٌة + صورة خلفٌة بٌضاء  2) 

 تصرٌح ( أخر+ صورة  + صورة بطاقة عضوٌة االنتساب خلو دخل 

 

 

 

 

 

 

 

  التوقٌع                              ختم الشركة     اسم مقدم الطلب                       

 

 

 

  بٌانات ٌتم تزوٌدنا بها ستكون سرٌة وخاصة بالوزارة فقط الغٌر . أيمالحظة : 

 

 


