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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TİCARƏT VƏ SƏNAYE PALATASI 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ANKET № 							(üzvlük biletinin nömrəsi uyğundur)
АНКЕТА№							(соответствует номеру членского билета)
Azərbaycan Respublikası TSP-nın üzvünün
Члена ТПП Азербайджанской Республики

1. Tam və qısaldılmış adı/Полное и сокращенное название: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. Təşkilatı – hüquqi forması/организационно – правовая форма:

	Dövlət müəssisəsi			              Müəssisələr birliyi			               Məhdud məsuliyyətli 		государственное предприятие	              Объединение предприятий                                     ortaqlıq şirkəti (qapalı 
							       	   		                tipli səhmdar cəmiyyəti)
	Bələdiyyə müəssisəsi			Təşkilat					Товарищество с ограниченной             
	Муниципальное предприятие		Организация                                                           деятельностью (акционерное 
											общество закрытого типа)
	Şəxsi (ailəvi) müəssisə          	                               Müəssisənin nümayəndəliyi, filialı		
	Индивидуальное (семейное)                                Филиал, представительство 
	предприятие	               		                предприятия
					

	Tam ortaqlıq şirkəti		                	Mülkiyyətin əmək kollektivi		               Açıq  tipli səhmdar  
	Полное товарищество			tərəfindən icarəsi və satın 			cəmiyyəti
						alınması əsasında yaradılmış 		                Акционерное общество
	Qarışıq ortaqlıq şirkəti			müəssisə				                открытого типа
	Смешанное товарищество		               Предприятие, созданное на 
                                                                                               основе аренды и выкупа 
                                                                                               имущества трудовым 						 
					               коллективом						


3. Мülkiyyət forması/Форма собственности:

	Özəl				Xarici vətəndaşların, təşkilatların		Xarici sərmayəli, müştərək
	Частная 				və şirkətlərin			                müəssisələrin
	Kollektiv   			Иностранных граждан, организации		Совместных предприятий с                                                                                                                                                  
	Коллективная 			и государств		                                 иностранным капиталом
	Bələdiyyə			Dövlət 
	Муниципальная 			Государственная 


4. Qeydiyyat orqanı/Орган регистрации: ___________________________________________________________________________
5. Qeydiyyat tarixi/Дата регистрации:” ____” _______200_______ Qeydiyyat№/№свидетельства ___________________________
6. Kimlər tərəfindən yaradılıb/Учредители: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

7. Rekvizitləri/Реквизиты: Poçt indeksi/Почтовый индекс: ______________________Ölkə/Страна: ______________
Vilayət, rayon, şəhər/Область,район,город:_________________Küçə/Улица:__________________________Bina/Дом:_______________
Beynəlxalq telefon kodu/Международный код: __________Telefon/Телефон: ___________________Faks/Факс::_____________________
Email______________________web/веб: ______________________



8. Rəhbər (A.F.A. tam şəkildə)/Руководитель (Ф.И.О. полностью) _________________________________________________
Vəzifəsi/Должность: ____________________________________________Telefonlar/ Телефоны:____________________________
9. Baş mühasib (A.F.A.)/Главный бухалтер (Ф.И.О.)_______________________tel/тел:___________________
10 ARTSP ilə əlaqədə olacaq cavabdeh şəxs (A.F.A. tam şəkildə) /Ответственный за взаимодействие с ТППАР (Ф.И.О. полностью):__________________________________________________________________________
Vəzifəsi/Должность: __________________________________________________________________________________________
11. Malların və xidmətlərin adları (əsas istehsal növləri)/Номенклатура товаров и услуги (основные виды продукции и объем производства):
s.s/н.п

Kodu/Код
Malın və xidmətlərin adı/Наименование продукции , услуг




12. Ixracat təklifləri/Предложения по экспорту:
s.s/н.п

Kodu/Код
Malın və xidmətlərin adı/Наименование продукции , услуг





13. Idxalat təklifləri/ Предложения по импорту:
s.s/н.п

Kodu/Код
Malın və xidmətlərin adı/Наименование продукции , услуг




14. Başqa təkliflər/Другие предложения: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Müəssisənin rəhbəri/Руководитель предприятия: ___________________________________________________________
İmza  /Подпись:__________________________________		Tarix/Дата:” _______” __________________20

M.Y./М.П.

								Qeyd: suallara cavab verərkən lazımi xanalara 
                                                                                                                                X işarəsi qoyulsun
								Примечание: При ответе ставить знаки Х в
                                                                                                                                соответствующих квадратах

