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 اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان فرم عضویت

 (حقیقی2                           (حقوقی   1نوع عضویت:                   

             :Name                                                                                                  نام شخص حقیقی:                                                                                                               

 :صادره از                                             :شماره شناسنامه                                                  :متولد                            :فرزند

 :Company Name                                                                                                                                                       :نام شخص حقوقی)شركت(

 

 :CEO                                                                                                                                                                                                                          :نام مدیر عامل

 

 نشانی:

 

 فاكس:                                                                              تلفن:                             

 : پایگاه اینترنتی:پست الکترونیک

 

 موبایل:

 تاریخ صدور:                                 مهلت اعتبار:                                                              شماره كارت بازرگانی:

 عضویت در سایر اتاق هاي مشترک:

 نوع فعالیت:

 تولیدي              خدمات        نمایندگی           واردات              صادرات           

  فعالیت: زمینه 

 

 

 :سوابق ضمیمه گردد( "با كشور عمان )لطفا خالصه اي از سوابق فعالیت

 

 درخواست عضویت در كمیسیون هاي تخصصی اتاق مشترک:
 

 كمیسیون تسهیل تجارت، حمل و نقل و لجستیک

 مهندسی و سرمایه گذاري –كمیسیون خدمات فنی 

 كمیته معدن 

 :تاریخ                                           :امضاء                                                            :         شخص رابط براي تماس هاي آتیو سمت نام 
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 شرایط عضویت و مدارک مورد نیاز:

 
 تکمیل فرم عضویت .1

 زرگانی یا عضویت در اتاق ایران )در صورت برخورداری(تصویر کارت با .2

 )مدیرعامل برای اشخاص حقوقی( متقاضی ، کارت ملی و گذرنامهشناسنامهتصویر  .3

 از طریق ایمیل(در صورت ارسال  )و یا اسکن عکساز متقاضی  رنگی )پشت نویسی شده( 3×4قطعه عکس  یک .4

 )برای اشخاص حقوقی( روزنامه رسمی مربوط به آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت تصویر .5

 فیش حق عضویت )حق ورودی + حق عضویت( براساس نوع عضویت درخواستی )عادی/ ویژه/ ممتاز(  .6

 

 4502كد شعبه طهماسب آباد –ملتبانک   5432929800شماره حساب جهت واریز مبلغ ورودیه و حق عضویت: 

شترک بازرگانی ایران و عمان شبا: به نام اتاق م شماره   ،IR870120020000005432929800  شماره و یا 

شود و سپس به این اتاق ارسال  6104337811243797كارت  )نام شركت واریز كننده حتما در فیش واریزي قید 

 گردد(
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 خدمات قابل ارائه در انواع عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان:
 

 این اتاق مشترک بر سه نوع می باشد: برابر اساسنامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، عضویت در
 عضویت عادی .1

 عضویت ویژه .2

 عضویت ممتاز .3

راساس خدماتی که توسط این اتاق مشترک به اعضا ارئه می گردد تعیین می انواع عضویتها بمیزان حق عضویت دریافتی برای هریک از 

 شود. 

 

 ریال( 000/000/30ریال + حق عضویت ساالنه  000/000/25)حق ورودي  ریال 000/000/55 عضویت عادي : 

 با کشور عمان فعالیت دارنداین نوع عضویت مربوط به آندسته از اشخاص حقیقی/حقوقی می باشد که تنها در حوزه تجاری و یا خدماتی 

 عبارتند از: . لذا خدمات قابل ارائه به این گروه از اعضاو تمایل به دریافت خدمات عمومی از اتاق مشترک را دارند
چگونگی ثبت شرکت دسترسی به قوانین و مقررات تجاری/ مالیاتی/ کار و.... در کشور عمان، قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد عمان،  -

در عمان، قوانین حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در کشور عمان و سایر قوانین مرتبط با کسب و کار تجاری و سرمایه گذاری در کشور 

 انعم

 رشته فعالیتهای مختلفدسترسی به دایرکتوری شرکتهای تجاری عمان در  -

 برخورداری از تخفیف ویژه اعضای اتاق مشترک در حل و فصل اختالفات تجاری توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران -

 اعتبار سنجی مالی شرکای عمانیهماهنگی با صندوق ضمانت صادرات ایران جهت برخورداری از بیمه نامه صادراتی کاال و نیز  -

 عضویت در کمیسیون های تخصصی بازرگانی، گردشگری و حمل و نقل/ خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری -

 دسترسی به مناقصات عمان/ فرمها و چگونگی حضور در مناقصات آن کشور -

 و مجریان داخلی و عمانیدسترسی به اطالعات کلیه نمایشگاههای تخصصی عمان  -

 ر در هیئت های اعزامی و پذیرشی اتاق مشترک با کشور عمانحضو -

  حضور در نشست های تخصصی با مسئولین و مقامات دولتی ایران در حوزه تجارت خارجی -

 "معرفی اصول تجارت و سرمایه گذاری با کشور عمان "حضور در سمینارهای تخصصی  -

 صوصی دو کشورمیان فعالین اقتصادی بخش خ( B2Bجاری )حضور در نشست های ت -

 اعضا با شرکای عمانی براساس توافق اتاق مشترک و اتاق بازرگانی عمان  اختالفات تجاریحل و فصل دعاوی تالش در جهت  -

 ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه های تجاری/ حمل و نقل/ سرمایه گذاری -

 شرکت در عمانمعرفی مشاوران حقوقی معتبر عمانی جهت تنظیم قراردادهای تجاری و نیز ثبت  -

 معرفی شرکتهای حسابرسی و نیرویابی عمانی جهت شرکتهای ثبت شده در عمان -

 کنندگان کاال و خدمات به عمانقل داخلی و دریایی عمان جهت صادرمعرفی شرکتهای ترخیص کار و حوزه حمل و ن -

 عضویت در کانال تلگرامی اتاق مشترک -
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 (:000/000/170+  حق عضویت ساالنه  000/000/25)حق ورودي  000/000/195 عضویت ویژه 

با کشور عمان، تمایل به حوزه تجاری و یا خدماتی  عالوه براین نوع عضویت مربوط به آندسته از اشخاص حقیقی/حقوقی می باشد که 

 اعضا عبارتند از:دارند. لذا خدمات قابل ارائه به این گروه از سرمایه گذاری و احداث واحدهای تولیدی و تجاری در آن کشور را 
 

 استفاده از کلیه خدمات قابل ارائه به اعضای عادی -

 ارائه مشاوره های تخصصی درخصوص چگونگی سرمایه گذاری در کشور عمان  -

در اختیار نهادن کلیه فرمهای مرتبط به ثبت شرکتهای تولیدی/ لجستیک و کمک در تکمیل فرمهای مربوطه منطبق با استانداردهای  -

 عمانمورد پذیرش 

 جلسات اختصاصی سرمایه گذار ایرانی با مدیران ارشد مناطق آزاد/ شهرکهای صنعتی عمان هماهنگی -

 معرفی شرکتهای مشاور محیط زیست جهت اخذ مجوزهای محیط زیست بابت احداث واحدهای تولیدی -

 ارائه خدمات حمایتی در حوزه ثبت برند و لوگو -

 ر هیئت های اعزامی و پذیرشی اتاق مشترکتنظیم جلسات اختصاصی اعضا با تجار عمان د -

 تنظیم جلسات اختصاصی اعضا با شرکتهای معتبر عمانی -

 انجام هماهنگی های الزم جهت حضور در نمایشگاههای تخصصی عمان -

 ستاره عمان براساس توافقات بعمل آمده با هتلهای عمانی 5ستاره و  4ارائه خدمات حمایتی جهت اقامت در هتل های  -
 

 

  (000/000/340+ حق عضویت ساالنه  000/000/25حق ورودي ) 000/000/365 ممتازعضویت: 

با کشور عمان، تمایل به حوزه تجاری و یا خدماتی  عالوه براین نوع عضویت مربوط به آندسته از اشخاص حقیقی/حقوقی می باشد که 

دارند. لذا خدمات را  ت حمایتی ویژه از اتاق مشترکو نیز دریافت خدما کشوراحداث واحدهای تولیدی و تجاری درسرمایه گذاری و 

 قابل ارائه به این گروه از اعضا عبارتند از:
 استفاده از کلیه خدمات قابل ارائه به اعضای ویژه -

 ارائه مشاوره های تخصصی درخصوص چگونگی سرمایه گذاری در کشور عمان /تهیه پروپوزال -

این اتاق مشترک و ارائه تاییدیه های الزم به مناطق آزاد و شهرکهای صنعتی عمان اعتبارسنجی فعالین اقتصادی بخش خصوصی عضو  -

 جهت تشکیل پرونده سرمایه گذاری در عمان

 همراهی کامل اعضا در تمامی فرآیند ثبت شرکت تولیدی/ لجستیک و پیگیری و رفع موانع احتمالی -

اری و ثبت شرکت از طریق توافقات بعمل آمده با اتاق بازرگانی عمان ( در حوزه سرمایه گذPartnerیافتن شرکاری تجاری معتبرعمانی ) -

 و سازمان اثراء

ارائه خدمات حمایتی جهت افتتاح حسابهای بانکی ارزی در بانکهای عمانی برای شرکتهای تولیدی ایرانی ثبت شده در عمان براساس  -

 توافقات بعمل امده با مدیران عامل مناطق آزاد عمان

 ویژه عضو با مقامات عالی رتبه مناطق آزاد و همراهی هیأت رئیسه اتاق مشترک در جلسات )عندالزوم( هماهنگی جلسات -

 تنظیم جلسات اختصاصی اعضا با شرکتهای معتبر عمانی، بانکها و دستگاههای دولتی عمان )حسب درخواست عضو( -
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