فرم تقاضای مجوز ایجاد
مراکز تجاری خارج از کشور

معاونت توسعه بازارهای صادراتی

فرم طرح توجیهی تاسیس مراکز تجاری

نام شرکت

در ایران:

سوابق تولید

شناسنامه متقاضی

سوابق شرکت

سوابق صادرات
عضویت در تشکلها
موضوع فعالیت شرکت

در ایران:

در بازار هدف:

سهامداران شرکت /اعضای
هیات مدیره
تعداد پرسنل شرکت

در ایران:

در بازار هدف:

شماره کارت بازرگانی
سوابق مدیرعامل

نام و نام خانوادگی
تحصیالت
سوابق اجرایی و مدیریتی
سوابق اجرایی و عملیاتی
متقاضی در بازار هدف

هدف

شناسنامه بازار

میزان واردات از ایران و جهان
سهم فعلی ایران و رقبای منطقه
از این بازار
پتانسیل های صادراتی ایران
مشخصات ثبتی شرکت در بازار هدف

میزان سرمایه گذاری

انجام شده:

امکانات مرکز تجاری
مشخصات مرکز تجاری

برنامه های مرکز تجاری (شامل
خدمات قابل ارائه و برآورد هزینه
ها و درآمدها)
الزامات و مجوزهای الزم برای
ایجاد مرکز (مجوز کار /حساب
بانکی ،عدم سوء پیشینه )...
سوابق و اقدامات عملیاتی انجام
شده
آدرس وب سایت مرکز تجاری
نوع مالکیت
مساحت اداری  /نمایشگاهی

کوتاه مدت- :
میان مدت- :

مورد نیاز:

لطفا" مدارك زير را جهت تكميل به معاونت توسعه بازارهای صادراتی تحويل نماييد.
الف) مدارك الزم جهت تأييد اهليت تجاری متقاضی در داخل کشور شامل:
 -1تقاضا نامه رسمی شرکت (سربرگ و مهر و امضای مدير عامل)
 -2تصوير شناسنامه و کارت ملی مدير عامل
 -3تصوير مدارك تحصيلی مدير عامل
 -4تصوير کارت بازرگانی به نام شرکت يا مدير عامل
 -5اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت در ايران (آخرين تغييرات )
ب) مدارك الزم جهت تأييد اهليت تجاری متقاضی در خارج از کشور شامل:
 -1مستندات ثبت شرکت در خارج از کشور (بازار هدف)
 -2مجوز کار و اقامت در کشور مورد نظر
 -3مدارك حساب بانكی شرکت در بازار هدف
 -4آدرس و مشخصات محل مرکز يا دفتر تجاری پيشنهادی در کشور هدف تاييد شده توسط
سفارت يا رايزن بازرگانی ايران در آن کشور
 -5گواهی عدم سوء پيشينه (اهليت متقاضی در بازار هدف) با تأييد سفارت و تصوير گذرنامه

سازمان توسعه تجارت ايران پس از دريافت مستندات و اعتبار سنجی مدارك مورد نياز نسبت به صدور موافقت
اوليه تاسيس مرکز تجاری با اعتبار شش ماهه اقدام می نمايد .مجری بايستی ظرف مدت مذکور نسبت به آماده
سازی محل پيشنهادی ،اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذيربط در داخل و خارج از کشور اقدام و نتيجه را به سازمان
توسعه تجارت ايران جهت صدور مجوز رسمی فعاليت رسماً منعكس نمايد.

