
  

 بتعديل بيانات االتصال للخدمات االلكترونية وموافقةاقرار نموذج                          

 بغرفة الشرقية  

 
 

 السادة/ الغرفة التجارية الصناعية باملنطقة الشرقية )غرفة الشرقية(
 

رقااا  جاااواف  ااا رهوية/اقاماااة/ الجنساااية /  السااايد أناااا املوقاااه أدناااا  ............................................. .. .............................. ........................................... 

وبص تي و ارية امل عول حتى تاريخبتاريخصادرة من .................. ............. .............................................. ..................................................................... 

غرفة الشرقية رق   اشتراكوتاريخسجل تجاري رق في مؤ سة/شركة ...................................... ............................... ........................... ،....................... 

  / شاارتاتنا( حسااا) )مؤ ساا نابالخاصااة البريااد االلكترو اا     رقاا  الجااوال    بتعااديل بيانااات االتصااال أرغاا فاانن ي 
 
فااي نماااخ الخاادمات املسااج ة حاليااا

 ل بيان التاليااللكترونية بغر 
 
 :فة الشرقية، وفقا

 املحدث  بيانات البريد اإللكترو   الجوال املحدثبيانات  رق  السجل التجاري  ا   املنشأة

    

    

    

    

    

    

 

 :مهمة شروطأحكاخ و 

 النمامية.مه ضرورة ارفاق جميه الوثائق ، ل، وذلك عبر ا تخداخ هذا النموذجاالتصابينات ط   التعديل على  )املوقه على هذا النموذج( العميلبنمكان  -1

) ااواأ  جميااه املنشاااتوإدراج  أعاا   ياات  تعب ااة البيااانعلااى جميااه املنشااات ) ااواأ شاارتات أو مؤ سااات فرديااة(. لااذا ين اا  أن  ويعماال باا أن تعااديل بيانااات االتصااال  ااو   سااري  -2

 لتوقف النماخ عن املنشات الغير مدرجة في البيان. شرتات أو مؤ سات فردية(
 
 ت اديا

 ةغرفاة الشارقيمسؤول عن صاةة البياناات واملع وماات التاي يادوي ا فاي ط ا  الخدماة ويتحمال تامال املساؤولية عان عادخ صاةش ا، وي تا خ بنشاعار  )املوقه على هذا النموذج( العميل -3

 .يطرأ ع ي اعن أي تغيير 

  ااو  تعتمااد ع ياا  غرفااة الشاارقية و املحاادث أاملعاادل  (والبريااد اإللكترو اا رقاا  الجااوال بيانااات االتصااال ) -4
 
فااي نماااخ هاادمش ا االلكترو اا ، كمااا  ااو  تعتمااد ع ياا  ل مرا اا ت  ر ااميا

 .غرفة الشرقية إشعاروجود أي ه ل ين   لألهمية وفي حال  من الخطابات، لذا يرجى التأكد من صةة هذ  البيانات والدعوات وغيرهارة الصاد

 .   في تن يذ هذا االجراأ أد ى مسؤوليةأي  غرفة الشرقيةدخ تحمل بعوموافقت   ويؤكد ع م األحكاخ والشروط، ب ذ   (املوقه على هذا النموذجالعميل )يوافق ويقر ويع    -5

 

Name :  ……………………………….. ...............................   : ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 

Position :  ……………………………. ة : ااااااااااااااااااااااااااااااااالص   ..............................

Date :  …………………………………. ..............................  خ :ااااااااااااااااااااااااااااااااااالتاري

Signature:  ……………………………

Company Stamp:  ……………………………

ه : ااااااااااااااااااااااااااااالتوقي  ..............................

:............................... هت  الشركة
 

Issue Date  Revision Number Form Number 

152019 05SF-MB-26 

 


