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Membership Registration Form
رقم السجـــل :

Registration No:

رقم المعاملة :

Company code:

اإلسم التجاري (باللغة العربية):
Trade Name (In English):

Type of Operation :

نوع العملية :

□

□

جديد
New

مدة التجديـد :

□

تجديــد
Renewal

□

□

سنة

1year

□

تعديـــــل
Amendment

□

سنتان

2 years

3سنوات

3 years

إلغـــــاء
Cancelling

□

أخرى

more

نوع التعديل :

Type of Change:

العنوان

Address

المدينة:
صندوق البريد:

Street:
P.O. Box:

الهاتف:

Tel:

البريد اإللكتروني:

نوع

E-mail:

المنطقة/الشارع
الفاكس:

Area/Street
Fax:

الهاتف المتحرك:

الموقع اإللكتروني:

Activities:

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8
Date Of Establishment:

الشكل القانوني:

Legal Status:

اسم مقدم الطلب :
المالك  /الشركاء:
-1

Mobile:
Web site:

النشاط:

تاريخ التأسيس:

Address
Renewal
Period:العنوان

عدد العاملين:
رأس المال المستثمر (بالدرهم):

Name of Applicant:
Owner / Partners:

التوقيع المعتمد:

No of Employees:
Invested Capital:

ختم المنشأة:

Firm Seal:

Authorized Signature:

-2
-3
-5
-6
التاريخ:

Date:

7

مالحظــة:
* للغرفة الحق بموجب القانون في طلب أية مستندات ثبوتية أو معلومات أو بيانات إضافية قد تراها
ضرورية إلستكما ل إجراءات التسجيل في عضويتها .

Remark:
*According to the law, the Chamber has the right to request additional documents,
information or data considered necessary to complete the registration formalities.
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نوع العملية

عام جميع الرخص
طلب الترخيص
عام جميع الرخص
حضور صاحب الترخيص أو من ينوب عنه أو أحد الشركاء إلعتماد التوقيع
جديد
تصديق عقد وكيل الخدمات من كاتب العدل
جديد/تجديد
تصديق عقد الشراكة من كاتب العدل ومن مكتب وزارة االقتصاد
جديد  /تجديد
نسخة من عقد اإليجار يغطي فترة سريان الرخصة
جديد  /تعديل
نسخ عن جوازات سفر الشركاء مع تفاصيل اإلقامة/التأشيرة بالنسبة للوافدين
جديد  /تعديل
نسخة عن جواز سفر صاحب الطلب سارية المفعول وبطاقة الهوية
جديد/تعديل
موافقة الجهات الحكومية األخرى حسب النشاط
رسالة عدم ممانعة للشركاء الوافدين مصدقة من غرفة التجارة-إذا كان في غير نفس المنشأة التي يعمل بها تعديل
تعديل
رسالة من المؤسسة أو الشركة بفتح الفرع وتفويض مدير الفرع
تعديل
قرار مجلس اإلدارة بتفويض المدير الجديد
جديد/تعديل
نسخة عن جواز سفر المدير المسؤول ( إذا لم يكن أحد الشركاء)
جديد/تجديد/تعديل
إثبات رأس المال برسالة من أحد المصارف أو البنوك أو ميزانية من مدقق حسابات معتمد
تجديد /تعديل
الرخصة األصلية لدائرة التنمية االقتصادية وشهادة انتساب عضوية الغرفة
تعديل
تعديل عقد الشراكة أو وكيل الخدمات باالسم الجديد (عمل ملحق مصدق من كاتب العدل)
تعديل
عقد تنازل مصدق من كاتب العدل
تعديل
قرار مجلس إدارة الشركة بدخول الشريك في حال قيام الشركة
تعديل
قرار مجلس إدارة الشركة بتعديل رأس المال
تعديل
إعالن في إحدى الصحف الرسمية لمدة يوم واحد ويكون ذلك عن طريق دائرة التنمية االقتصادية
تعديل
شهادة الوفاة
تعديل
وكالة خاصة باسم أحد الورثة مصدقة من كاتب العدل
تعديل
شهادة حصر الميراث مصدقة من المحكمة
تعديل
نسخة عن تعيين الوصي من المحكمة في حالة وجود قصر
إلغاء
رسالة إلغاء منشأة من وزارة العمل
إلغاء
إخالء طرف من مالك العقار (في حال مضى على انتهاء الرخصة أقل من عام)
إلغاء
تصديق عقد فسخ الشراكة من كاتب العدل

