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     ثبت نام ارزیابی وصالحیت توان داخلیفرم 

 نام شرکت /  شخص حقیقی:                                                               نام مدیر عامل:

 تلفن مستقیم:                                نمابر:                   نماینده سازمان:                                     سمت:                    

 تلفن همراه :                                         پست الکترونیکی:  

 وضعیت                                                   فهرست مدارک مورد نیاز جهت تمدید رتبه کارت بازرگانی

 کارت بازرگانی دارای اعتبارکپی  .1

 پیوست مربوط به سال آخریادداشت های  حسابرسی شده همراه باصورت های مالی  .2

 اظهار نامه مالیاتی  مربوط به سال آخر .3

 مربوط به سال آخر گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی .4

 استعالم بانک مرکزی برای چک های برگشتی .5

میزان بازپرداخت و مانده آن از بانک ها و مؤسسات، گزارش آخرین وضعیت اعتبارات دریافتی،  .6

 همراه با سقف اعتباری بنگاه

  186برگه مفاصا حساب مالیاتی یا گواهی مربوط به ماده  .7

 ارائه آخرین روزنامه رسمی .8

  و مدیران ارشد رزومه و مدرک تحصیلی اعضای هیات مدیره .9

 اخیر مربوط به یکسال گواهینامه ها و تایید صالحیت های معتبر .10

 ویرایش بروزرسانی شده از برنامه های آتی بنگاه .11

 گواهی واریز سه درهزار درآمد مشمول مالیات واریزی به اتاق بازرگانی طی یکسال اخیر .12

ریالی واردات و صادرات گزارش رسمی )با مهر و امضاء مدیر عامل( مبنی بر مجموع حجم و ارزش  .13

 به تفکیک 

گزارش رسمی )با مهر و امضاء مدیر عامل( در مورد وضعیت دعاوی و احکام صادره در مقابل  .14

طی یکسال کارکنان، مشتریان، تأسیس کنندگان، سهامداران، سازمان های دولتی و مردم نهاد 

 (3اخیر )پیوست شماره 

و میزان مستندات مربوط به فعالیت های اجتماعی شامل عضویت در مراکز اجتماعی و خیریه  .15

 (4طی یکسال اخیر )پیوست شماره  کمک به این مراکز

 ارائه آخرین لیست بیمه از سازمان تأمین اجتماعی .16

مستندات مربوط به عضویت های تازه در تشکل ها و انجمن های صنفی و هیات نمایندگان اتاق  .17

 (5طی یکسال اخیر )پیوست شماره 

ل ارزیابی فروشندگان به همراه نظام نامه کیفیت) دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان/ دستورالعم .18

 -گزارشات بازخوردارزیابی بیرونی و درونی -مدارک تکمیلی شامل: اظهارنامه جوایز کیفیت/تعالی

 فهرست پروژه های بهبود انجام شده و آتی(

 (6کپی فیش واریزی )پیوست شماره  .19

 

  

 

بانک ملت شعبه ی وزارت نفت به نام مرکز ملی   1032088388773به شناسه واریز  8062741336حساب جاری  شماره حساب جهت واریز وجه : 

 رتبه بندی اتاق ایران 

  تاریخ واریز :  شماره فیش واریزی :  

 ماره شناسنامه ................................ صحت اطالعات فوق را تأیید می نمایم .                    اینجانب ............................................................ فرزند ............................................. به ش

 مهر و امضاء مدیر عامل            


