به نام خدا

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پرونده کارت بازرگانی اشخاص حقوقی
 .1فرم دال (تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی ) .درصورت تغییر مدیرعامل ،این فنرم ایناز بنه گنواهی امضناء
دردفترخااه اسناد رسمی دارد.
 .2ارائه اصل کارت بازرگاای برای کارت هایی که اعتبار دارد ( درزمان حضور در اتاق).
 .3ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده  186ق.م.م مربوط به آخری سال عملکرد مبنی بر بالمااع بودن تمدیند کنارت بازرگناای
در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی مربوطه.
 .4مفاصا حساب بیمه تامی اجتماعی (در حال حاضر استعالم ای مدرک به صورت برخط با سازمان تامی اجتماعی ااجنام منی
گردد و ایازی به مدرک فیزیکی امی باشد).
 .5اسک و بارگذاری عکس ( تمام رخ ،ساده ،راگی و با پشت زمینه سفید)
 .6روزاامه رسمی تغییرات.
تذکر :1در شرکتهای سهامی عام یا خاص چنااچه مدت تصدی هیئت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزاامه رسمی ابقناء مجندد
هیئت مدیره الزامیست.
تذکر :2درصورت تغییر اوع شرکت عالوه بر ارائه روزاامه رسمی تغییر ،ارائه اظهاراامه مربوط به انوع فعلنی شنرکت صنادره از اداره
ثبت شرکتها الزامیست.
 .7در صورت تغییر مدیرعامل عالوه بر سایر مدارک:
الف -اصل کارت ملی ( در صورت داشت هر گواه تغییرات در مشخصنات سنجلی اسنک و بارگنذاری تصنویر شناسننامه از تمنامی
صفحات الزامی میباشد).
تذکر :در صورت اداشت کارت ملی جدید ارائه کارت ملی قبلی به همراه رسید کارت جدید الزامی است.
ب -گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن  6ماه بیشتر اگذشته باشد.
ج -کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.

تبصره :1متقاضیاای که س آاان  50سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.
تبصره  :2حضور مدیرعامل جدید جهت برابر با اصل امودن مدارک الزامی است.
د -مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم).
تبصره  :دارادگان پروااه بهره برداری صنعتی ،کشاورزی ،معدای ،خدمات فننی مهندسنی وخندمات فنناوری اطالعنات و ارتباطنات
(  ) ICTازمراجع ذیربط مشروط به ااقضای دو سال از تاریخ صدور پروااه ،از ارائه مدرک فوق معاف می باشند.
تبصره  :2افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمیننه تجنارت منی باشنند
می توااند مدارک مثبته را جهت تکمیل پرواده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه امایند.
تبصره  :3افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما  3سال سابقه عضویت در اتاق را داراند منی تواانند بنا درخواسنت کتبنی بنه
مدیریت واحد عضویت مراجعه امایند.
 .8داشت حداقل س  23سال تمام.
 .9اشخاص غیرایراای متقاضی کارت بازرگاای عالوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند  8ملزم به ارائه تائیند صنالحیت مندیران
خارجی از سفارتخااه متبوعشان و اسک پروااه کار و اقامت به همراه اصل مدرک می باشند.
 .10ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخااه های تولیدی بنرای واحندهای تولیندی (صننوف تولیندی دارای پرواانه کسن
مشمول ای بند امی گرداد).
 .11ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:
الف :اصل سند مالکیت به اام شرکت به آدرس دفتر مرکزی.
ب :اصل اجاره اامه محضری معتبر به اام شرکت و به آدرس دفتر مرکزی.
ج :اصل اجاره اامه بنگاه امالک دارای کد رهگیری به اام شرکت به آدرس دفتر مرکزی.
تبصره :در صورت اداشت مدارک مالکیت فوق ،ارائه سند مالکیت به همراه اجاره اامه عادی (دستی) قابل قبول می باشد.
تذکر : 1مدارک مالکیت می بایست به همراه فرم تکمیل شده تعهد احراز مکان که در سایت اتاق قابل دسترس منی باشند ،اسنک
گردد.

درصورتیکه از تاریخ ااقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد عالوه برسایر مدارک ارائه مدارک ذیل ایز الزامی است :
د -اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشت هر گواه تغییرات در مشخصات سجلی اسک و بارگذاری تصویر شناسنامه از
تمامی صفحات الزامی میباشد).
تذکر :در صورت اداشت کارت ملی جدید ارائه کارت ملی قبلی به همراه رسید کارت جدید الزامی است.
ه -اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن  6ماه بیشتر اگذشته باشد.
و -مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم).
ز -اصل گواهی بااک(فرم الف) مبنی بر تایید حساب جاری به اام شرکت و اداشت هرگواه چک برگشتی ،بنه همنراه اصنل دسنته
چک.
تذکر :2کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی امی توااند کارت بازرگاای دریافت امایند.
تذکر :3کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد( .برای کارتهای دو سال گذشته و تغییر مدیرعامل)
تذکر :4متقاضیان محترم درااتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطالعنات ثبنت انامی از طرینی سنایت این اتناق دقنت
فرمایند که رشته های ااتخاب شده در راستای ایازهای وارداتی آاان باشد زینرا تنهنا واردات در چهنارچوب رشنته هنای ااتخنابی
امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کاال محدودیتی وجود ادارد.
تذکر  :5کلیه پرداختها بصورت غیر حضوری و در سامااه هوشند کارت بازرگاای به اشناای https://cscs.chambertrust.ir/
ااجام می شود .

