طلب عضوية المجلس
طلب عضو محتمل

يقوم مجلس األعمال األمريكي الفطري  USQBCبتطوير ودعم العالقات الثنائية بين الواليات المتحدة األمريكية ودولة قطر .يعتبر المجلس الوسيلة
الرئيسية لتعزيز العالقات التجارية الثنائية بين الواليات المتحدة وقطر.
يمكن تعبئة طلب العضوية التالي وإرساله عبر الفاكس إلى  +1 )202( 457-8555أو عبر البريد اإللكتروني إلى  .MaxMcGee@usqbc.orgفي
حال كان لديكم أسئلة أو للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بالسيد “ماكس ماكغي” ( )Max McGeeمدير التسويق والبحوث.

مستوى العضوية والتصريح
الرجاء تحديد مستوى العضوية المرغوب:
____
____
____

أوريكس
فالكون
داو

( 25,000دوالر سنويًا)
( 10,000دوالر سنويًا)
( 5,000دوالر سنويًا)

ُحدد يوم التجديد على أنه أول يوم من بعد مرور عام كامل على تاريخ
التسجيل.

االسم:

________________________________

اللقب:

________________________________

الشركة:

________________________________

التوقيع:

___________________ التاريخ:

_____

معلومات الدفع
تحويل مصرفي:

القطري (The US-Qatar

شيك باسم مجلس األعمال األمريكي
 )Business Councilيُرسل بريديًا إلى:

PNC BANK
1913 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON, DC 20036

THE US-QATAR BUSINESS COUNCIL
1220 L STREET NW
STE 350
WASHINGTON, DC 20005

		
التوجيه الدولي:

رقم
رقم التوجيه الداخلي:
			
رقم الحساب:
رمز «سويفت» (:)SWIFT
الجهة المستفيدة		 :

تفويض بطاقة االئتمان:
نوع البطاقة:
رقم

VISA

البطاقة		 :

AMEX

MASTERCARD

				

_______________________________

تاريخ انتهاء الصالحية:

_______

054000030
031000053
2179-245-530
PNCCUS33
US-QATAR BUSINESS
COUNCIL

الرقم السري:

____

		

االسم على البطاقة:

________________________

		
التوقيع:

________________________

مسؤول االتصال األساسي
الشركة:

_____________________________________________________________________________________

االسم:

_____________________________________

العنوان:

_____________________________________________________________________________________

المدينة:
		
هاتف:

اللقب:

______________________________________

____________________

الوالية:

____

____________________

جوال:

____________________

البريد اإللكتروني____________________ :

الموقع اإللكتروني:

الرمز البريدي:

__________

فاكس:

البلد:

___________

__________________

_____________________________________________

لدى إعادة هذه النموذج مع ملئه بالمعلومات ،إما عبر الفاكس أو عبر البريد اإللكتروني ،سيتم االتصال بمسؤول االتصال األساسي أعاله من قبل مجلس
األعمال القطري األمريكي لمزيد من المعلومات .ستتضمن الخطوات التالية تزويد المجلس بشعار ذي وضوح مرتفع ،وتقديم وصف مختصر للشركة
لكي يوضع على الموقع اإللكتروني ،وتزويد المجلس بنقاط اتصال أخرى واجب إدخالها في قاعدة معلومات المجلس.
في حال انضمت شركتك وفق مستوى “أوريكس” ،سيتم ترشيح رئيس شركتك أو مديرها التنفيذي لمنصب مجلس المستشارين في مجلس األعمال
األمريكي القطري .يمكنك ترشيح عضو من شركتك للتواجد في مجلس إدارة مجلس األعمال األمريكي القطري
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