اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات
فرم تقاضای تمدید مخصوص اشخاص حقوقی
نام شرکت:

Company Name:

نوع شرکت:

Type of Company:
No &Place Registered:
Date Established:

شماره و محل ثبت:
تاریخ تاسیس:
نام ونام خانوادگی مدیرعامل:

Managing Director' s Name & Surname:

تاریخ ومحل تولد مدیرعامل:

Date &Place of Birth:
Identification No. &Place Issued:
Father` s Name:

شماره شناسنامه ومحل صدور:
نام پدر:

company Address:

آدرس شرکت:
تلفن:

Tel:
Fax:
Mobile:

فاکس:
تلفن همراه:
پست الکترونیکی:

E-mail:
Website:

وب سایت:
شماره کارت بازرگانی و یا کارت عضویت:

Commercial ID No Membership l ID.:
Date Issued:
Expiry Date:

تاریخ صدور کارت:
تاریخ انقضاءکارت:

Membership in other joint chambers:

عضویت درسایراتاقهای مشترک:
زمینه فعالیت(با ذکر جزئیات)

)Field of Activity:(in details
Import:
Export:
Products:
Agent:
Service:

واردات:
صادرات:
تولید:
نمایندگی:
خدمات:
نحوه آشنایی با اتاق ایران و امارات:
این شرکت ..................................تعهد می نماید که:

 -1خود اعضاء هیئت مدیره و کارکنان این شرکت کلیه مقررات و مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایرران و
امارات را رعایت کرده و ضمن رعایت شئونات به تذکرات داده شده توسط اتاق توجه خاص نمایم ،در غیر این صورت هیئت مدیره اتاق مخترار
است عضویت این شرکت در اتاق بازرگانی ایران و امارات را باطل نماید.
 - 2در صورتیکه به هر دلیلی کارت بازرگانی و یا عضویت صادره از اتاق ایران این شرکت از اعتبار ساقط گردد ،اتاق بازرگانی ایران و امرارات مری
تواند نسبت به ابطال عضویت این شرکت اقدام نماید.
تاریخ:

امضاء مدیر عامل و مهر شرکت:

مدارک پیوست:
 -1دوقطعه عکس3×4رنگی ازصاحب کارت بازرگانی (پشت نویسی شود)
 -2اصل و کپی کارت بازرگانی و یاکارت عضویت معتبر در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
 -3پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت حق عضویت سالیانه بنام اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات به حساب شماره
 1232222311نزد بانک ملت قابل پرداخت در کلیه شعب این بانک
 -4اصل و کپی روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و آخرین تغییرات )
لطفا در این قسمت چیزی ننویسید.
دریافت کننده مدارک

نظریه کمیته عضویت

آدرس :خی ابان طالقانی ،نبش خیابان فرصت(موسوی)شماره 172

www.iremcc.ir

اعالم نتیجه

تلفن 11112223- 11112222 :فاکس11343733 :

E-mail: info@iremcc.ir

