
 اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بندرعباس 

 
 بازرگانيعضویت و مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت 

 )  اشخاص حقوقي ( 

 

 تایپ شده بر روي سربرگ شركت تقاضاي صدور كارت بازرگاني و عضویت بعنوان اتاق بازرگاني -1

كه به گواهي اداره ثبت  ریال 200,000,000با حداقل سرمایه ثبتي  ثبت نام در دفاتربازرگانياصل و تصویر اظهارنامه   -2

 مراجعه نمایيد.(  http://irsherkat.ssaa.ir) براي دریافت اظهارنامه به سایت  رسيده باشد

  اصل و تصویر گواهي پلمب دفاتر كل و روزنامه از اداره ثبت  -3

هاي داخلي و شركت نامه رسمي كه ممهور به ارائه تقاضانامه ثبت شركت دمحدوهاي با مسئوليت درخصوص شركت -4
هاي سهامي هاي سهامي خاص و عام اظهارنامه ثبت شركتدرخصوص شركتها باشد الزامي است. مهر اداره ثبت شركت

 ها باشد الزامي است.خاص یا عام كه ممهور به مهر اداره ثبت شركت

 سري تصویر اساسنامه شركت یک -5

ضامني هاي با مسئوليت محدود یا تروزنامه رسمي تاسيس و كليه تغييرات شركت تا این تاریخ, )موضوع فعاليت شركت -6
 بایستي در راستاي صادرات واردات كاال باشد.(

 اصل گواهي عدم سوء پيشينه  -7

 گواهي امضاء در دفتر اسناد رسمي( فرم دال )تكميلي از سایت به همراه امضاء مدیرعامل, مهر شركت و -8

ق.م.م مربوط به آخرین سال عملكرد مبني بر بالمانع بودن صدور كارت بازرگاني در 186ارسال سيستمي گواهي ماده  -9
 سال جاري به آدرس جاري به آدرس متقاضي از طرف سازمان امور مالياتي

 كارت ملي مدیرعامل پشت و رو تصویر  -10

 از تمام صفحات  لتصویر شناسنامه مدیر عام -11

 اسكن و بارگذاري عكس )تمام رخ, ساده, رنگي و با پشت زمينه سفيد( -12

مدرك تحصيلي معتبر )حداقل دیپلم متوسطه( مدارك خارج از كشور پس از ارزشيابي توسط و تصویر برابر با اصل اصل  -13
 باشد.اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش مي

 باشد.ج از كشور با ترجمه رسمي به مهر دادگستري نيز مورد تایيد ميمدرك تحصيلي خار: 1تبصره
پروانه بهره برداري صنعتي, كشاورزي, معدني, خدمات فني مهندسي و خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات : دارندگان 2تبصره

(ICT از مراجع ذیربط مشروط به انقضاي دو سال از تاریخ صدور پروانه, از ارائه مدرك )باشند.فوق معاف مي 

 كارت پایان خدمت یا معافيت دائم براي آقایانو تصویر برابر با اصل اصل  -14

 باشند.سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف مي 50تبصره: متقاضياني كه سن آنان     

 سال تمام 23داشتن حداقل   -15

 ) فرم الف (ریال 2,000,000ه مبلغ با حداقل موجودي باصل گواهي بانک مبني برحسن اعتباربانكي شركت  -16

 ارائه یكي از مدارك مالكيت ذیل:  -17

 الف: اصل سند شش دانگ به نام شركت, به آدرس دفتر مركزي     
 به نام شركت, براي محل كار و به آدرس دفتر مركزيب: اصل اجاره نامه محضري معتبر      
به نام شركت, براي محل كار و به آدرس دفتر مركزي )چنانچه مالک یكي  ج: اصل اجاره نامه بنگاه امالك داراي كدرهگيري     

  اشد.(بميبه همراه صورتجلسه هيات مدیره جهت استفاده براي شركت از اعضاء هيات مدیره شركت باشد ارائه سند مالكيت 
 



 اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بندرعباس 

 

 
ملزم به ارائه  14و  11, 7ي اشخاص غيرایراني متقاضي كارت بازرگاني عالوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بندها  -18

 اشند.بتایيد صالحيت مدیران خارجي از سفارتخانه متبوعشان و ارائه اصل پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدارك مي

 هاي توليدي مدرك توليدي معتبر از یكي از وزراتخانه -19

 tax.gov.irكد اقتصادي جدید و یا ارائه تایيدیه پيش ثبت نام در سایت  -20

 هاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دریافت نمایند.: كارمندان تمام وقت دستگاه1تذكر
 : ارائه حداقل مدرك تحصيلي دیپلم الزامي است.2تذكر
 الزامي است.: حضور مدیرعامل در مراحل برابر اصل نمودن مدارك 3تذكر
 الزامي است.هاي آموزشي براساس نوع مدرك تحصيلي : حضور مدیرعامل در كالس4تذكر

  قسمت آموزش + كالس صدور كارت www.bndccim.com سایت ها به الزم به ذكر است جهت ثبت نام كالس
 مراجعه نمایيد.

اق این ات هاي خاص در زمان تكميل اطالعات ثبت نامي از طریق سایت: متقاضيان محترم در انتخاب رشته فعاليت5تذكر     
ي هاي انتخابهاي انتخاب شده در راستاي نيازهاي وارداتي آنان باشد زیر تنها واردات در چهارچوب رشتهدقت فرمایند كه رشته

 امكان پذیر خواهد بود و براي صادرات كاال محدودیتي وجود ندارد.

ي و یا كارت شناسائي كارگاه براي واحدها برگ موافقت اصولي و معتبر و یا پروانه تاسيس و یا پروانه بهره برداري یک  -21
 و مجوز فعاليت اقتصادي براي منطقه آزاد كيش و قشم توليدي

ارت هاي ك+ فرم به صورت تایپي )فرم در قسمت صدور كارت عضویت و بازرگاني مشخصات بازرگانيفرم تكميل  -22
 بازرگاني دریافت شود( 

هاي به صورت تایپي )فرم در قسمت صدور كارت عضویت و بازرگاني + فرم مشخصات عضویت اتاق بازرگانيفرم تكميل  -23
 كارت بازرگاني دریافت شود( 

ازرگاني هاي كارت ببه صورت تایپي )فرم در قسمت صدور كارت عضویت و بازرگاني + فرم فرم فارسي و التين كميلت -24
 دریافت شود( 

تكميل تعهدنامه عضویت و مالي روي سربرگ شركت با امضاء مدیرعامل و مهر شركت )فرم در قسمت صدور كارت   -25
 هاي كارت بازرگاني دریافت شود( عضویت و بازرگاني + فرم

 تكميل و امضاء تعهدنامه پولشویي )از سامانه یكپارچه هوشمند كارت بازرگاني دریافت شود(  -26

               

مراجعه و   http://cscs.irو یا سامانه     www.bndccim.comنام و صدور کارت بازرگانی به سایتجهت ثبت 
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