
رقم الطلب المرجعي 

لالستعمال الرسمي )

بيانات مقدم الطلب - 1

*(TRN)رقم التسجيل الضريبي 

(بالعربية)اسم مقدم الطلب 

*(باإلنجليزية)اسم مقدم الطلب 

*عنوان البريد اإللكتروني

*رقم الهاتف المتحرك

*رقم الرخصة التجارية

*تحميل الرخصة التجارية

*تحميل ما يثبت تقديم طلب لتجديد الرخصة التجارية في حال كانت مدة صالحية الرخصة الحالية أقل من شهر واحد

تحميل مستند الملف التعريفي لألعمال موقع من قبل المخول بالتوقيع 

التاريخ

بيانات المقّر -2

إجمالي مساحة المقر *اسم المقر

*(بالمتر المربع)

عدد )سعة المقّر 

*(الحضور

رقم تسجيل المقّر 

لدى الجهة الحكومية 

*المختصة

نوع المقّر كما هو 

مسجل لدى الجهة 

**الحكومية المختصة

أنشطة المقّر كما هي 

مسجلة لدى الجهة 

*الحكومية المختصة

تحميل خارطة المقّر تحميل رخصة تسجيل المقّر

في حال لم يكن )

المقّر مسجالً لدى 

الجهة الحكومية 

(المختصة

تحميل تصريح 

استخدام المساحة

في حال لم يكن )

المقّر مسجالً لدى 

الجهة الحكومية 

(المختصة

هل مقدم الطلب 

مالك المقّر أم 

لديه حق 

*تأجيره؟

تحميل المستند 

الذي يفيد منح 

حق تأجير المقّر 

االتفاق / العقد)

المبرم مع مالك 

اذا كان  )(المقّر

لدى مقدم 

الطلب حق 

(تأجير المقر

ما هي مدة 

االيجار 

المسموح بها؟   

اذا كان لدى )

مقدم الطلب 

حق تأجير 

(المقر

بيانات المخّول بالتوقيع- 3

اللقب

*االسم

*عنوان البريد اإللكتروني

*كود هاتف الدولة

*رقم الهاتف

*اللغة المفضلة للمراسالت

*هل المخّول بالتوقيع مقيم في اإلمارات العربية المتحدة؟

:إذا كان مقيماً في الدولة

*رقم  الهوية اإلماراتية

*تحميل نسخة ممسوحة ضوئياً من الهوية اإلماراتية

:إذا  لم يكن مقيماً في الدولة

*الجنسية كما هي في جواز السفر

*رقم جواز السفر

*تحميل نسخة ممسوحة ضوئياً من جواز السفر

معلومات حول المقّر

عدد الحضوراسماء المعارض والمؤتمرات الغرض من المعارض والمؤتمرات

نموذج طلب ترخيص مورد لمنح حق شغل مساحة

ويتعين على الراغبين في تقديم هاذا الطلب االطالع على .  تّم إعداد هذا النموذج ليستخدمه الموّرد لتقديم خدمات حق شغل المساحة في المعارض أو المؤتمرات لكي يحصل على رخصة لتوريد هذا النوع من الخدمات للعارض الدولي بدون تحصيل ضريبة القيمة المضافة

. بشأن ارجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات، واألدلة ذات الصلة المنشورة على موقع الهيئة االتحادية للضرائب2018لسنة  (26)قرار مجلس الوزراء رقم 

إقامتها / أمثلة عن المعارض والمؤتمرات التي تّمت استضافتها 

(يرجى إدراج ثالثة أمثلة)

1



*اإلقرار - 4

أقر بأن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة (1

.أقر بأنني على علم باألحكام والشروط المحدده من قبل الهيئة االتحادية للضرائب (2

.أقر بأنني سأقّدم رخصة تجارية جديدة إلى الهيئة االتحادية للضرائب، عند اللزوم، قبل انتهاء صالحية رخصتي التجارية الحالية (3

.أقر بأنني لن أستخدم الرخصة بعد انتهاء صالحيتها (4

.أقر بأنني سأحرص على تحصيل المستندات والوثائق الداعمة من المتعاملين وسأحتفظ بها لمدة خمس سنوات على األقل (5

*توقيع المخّول بالتوقيع وختم األعمال

*(سنة/شهر/يوم)تاريخ تقديم الطلب 
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