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اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان

فورم درخواست عضویت
فوتو

لطفا ً فورم را دقیق خانه پری نمائید
الف :معلومات شخصی درخواست کننده:
▪ اسم وتخلص
▪ اسم پدر
▪

▪ موقف در شرکت
▪ تاریخ تولد :روز-

ماه -

رئیس

سال -

▪

معاون

▪ نمبرتذکره  /پاسپورت:

معلومات شخصی
▪ جنسیت

زن

مرد

▪ شماره مبایل شخصی
▪ شماره واتس اپ شرکت
▪ نامه برقی  /ایمیل شخصی

ب :معلومات نهاد درخواست کننده:
▪ اسم شرکت
▪ اسم ریئس  /معاون شرکت
▪ جنسیت درخواست کننده
عضویت

معلومات شرکت
تجارتی  /ساختمانی

▪

زن

مرد

شماره جواز درشرکت تجارتی /ساختمانی

▪ تاریخ تآسیس شرکت
▪ تعداد شعبات  /نماینده گی ها
داخلی و خارجی
▪ سرمایه شرکت به دالر امریکایی
▪ تعداد کارمندان شرکت

خارجی

داخلی
< 20هزار
افغان ...............

20 – 100

> 100
خارجی ...............

▪ مرجعه جواز دهنده

نوع جواز فعالیت
ومرجعه جواز دهنده

▪ تاریخ صدور جواز
▪ تاریخ ختم جواز
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▪ نمبر تشخیصیه

▪ مملکت  /والیت
▪ ولسوالی  /قریه
▪ شهر
▪ منطقه  /ناحیه

موقعیت و آدرس
دقیق شرکت

▪ نام و شماره سرک
▪ نمبر خانه  /دوکان یا آپارتمان
▪ فکس:

▪ تیلفون دفتر:
▪ مبایل شخصی
▪ نامه برقی  /ایمیل
▪ ویبسایت
▪ آدرس پستی

ساحه فعالیت شرکت

▪ تولیدی

▪ ساختمانی

▪ تجارتی ( واردات  /صادرات)

▪ خدماتی

▪ نفت وگاز

▪ مخابراتی

▪ تعلیمی

▪ هوانوردی

▪ ترانسپورتی (زمینی  /بحری)

▪ صحی  /اجتماعی

▪ زراعت و مالداری

▪ شرکت بیمه

▪ مطبوعاتی /روزنامه

▪ سیاحتی و توریستی

▪ بانکداری

▪ طباعتی

▪ رهنمای معامالت

▪

معادن

▪ صرافی
دیگر بخشها:

اجناس  /تنها شرکت های تولیدی و تجارتی

مشخصات اجناس
وارداتی /صادراتی

▪ آرد

▪ موتر

▪ ساختمان

▪ گندم

▪ پرزه جات موتر

▪ ماشین آالت ساختمانی

▪ برنج

▪ روغنیات موتر

▪ مواد ساختمانی

▪ روغن

▪ لوازم دیکورشن موتر

▪ لوازم تشناب

▪ میوه جات خشک

▪ ماشین آالت

▪ لوازم آشپزخانه

▪ میوه جات تازه

▪ وسایل سپورتی

▪ احجار کریمه و سنگ مرمر

▪ ترکاری

▪ کمپیوتر

▪ مبل و فرنیچر

▪ حبوبات

▪ پرزه جات کمپیوتر

▪ قالین

▪ تولیدات مرغداری

▪ قرطاسیه

▪ فرش

▪ نوشابه باب

▪ البسه باب/رحت

▪ وسایل برقی

▪ تولیدات حیوانی

▪ صنایع دستی

▪ سامان آالت برقی

▪ ادویه جات

▪ ظروف و اجناس ناشکن

▪ شوینده ها

▪ ادویه حیوانی

▪ زیورات و وسایل تزئینی

▪ تولیدات زراعتی

▪ لوازم آرایش

▪ نباتات طبی

▪

سامان آالت طبی

دیگر اجناس:
خدمات  /ساحه مشخص فعالیت در این بخش ها
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▪ مشورتی و خدماتی

▪ تکنالوژی معلوماتی

▪ خدمات حقوقی و مشورتی

▪ لوجستیک

▪ خدمات انکشاف تجارت

▪ اعالنات تجارتی

▪ صادرات

▪ واردات

▪ خدمات سفر و سیاحت

▪ هوتل داری

▪ آرایشگاه

دیگر خدمات :
هرگاه شرکت شما تجارتی /ساختمانی می باشد  ،از کدام کشور ها واردات و به کدام کشور ها صادرات مینمایید
واردات از:
صادرات به:

لطفا ً یکی از عضویت ذیل را انتخاب نمائید:

تفصیالت
عضویت

▪ عضویت عادی
به مدت یکسال شامل خدمات ( محدود) فیس ساالنه

 20,00افغانی

▪ عضویت نقره یی
به مدت یکسال شامل خدمات ( ابتدائی ) فیس ساالنه

 10,000افغانی

▪ عضویت طالیی
به مدت یکسال شامل خدمات ( متوسط) فیس ساالنه

25,000افغانی

▪ عضویت پالتینیوم
به مدت یکسال شامل خدمات عالی (پالتینیوم) فیس ساالنه

 50,000افغانی

▪ عضویت بین المللی
به مدت یکسال شامل خدمات فوق العاده یا (بین المللی) فیس ساالنه

 1000دالر امریکائی

▪ عضویت وی ای پی
▪ به مدت یکسال شامل خدمات فوق العاده یا ) (VIPفیس ساالنه

250000افغانی

تأیید و تصدیق مینمایم که معلومات مندرج این درخواستی درست وتکمیل میباشد

محل امضاء
وتائید تو سط رئیس
/معاون شرکت

▪ اسم خودرا بنویسید
▪ تاریخ:

▪ وظیفه  /موقف در شرکت:
▪ امضاء و مهر شرکت

قابل توجه!
این بخش صرف برای استفاده داخلی اتاق تجارت و صنایع میباشد که توسط شخص مسؤل در بخش مدیریت اعضاء تائید
میگرددصرف برای استفاده داخلی اتاق و شخص مسؤل عضویت
شماره عضویت در اتاق

صرف برای استفاده
داخلی اتاق تجارت
وصنایع افغانستان

کتگوری  /نوع عضویت در
اتاق

عادی

نقره یی

طالیی

پالتینیومی

بین المللی

وی ای پی

تصدیق توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان (بخش عضویت های نمایندگی) ...................
تاریخ:

امضاء:

یادداشــــــــت:
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 .1از شما عضوء محترم تقاضا میگردد تا تمام معلوماتیکه از شما خواسته شده است در فورم هذا بگنجانید زیرا به هراندازه که
معلومات مکمل خود را درج فورم هذا نمائید به همان اندازه خدمات اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان برایتان سریعتر و به
عرصه وقت ارایه میگردد.

لطف نموده اسناد ذیل را ضم این فورمه نموده ،ممنون سازید:
 -1فوتوکاپی جواز تجارتی ( صادر شده از وزارت تجارت  ،آیسا  ،شاروالی و یا هر نهاد دیگر جواز دهنده دولت افغانستان)
 -2فوتوکاپی تذکره یا پاسپورت
 -3دو قطعه عکس رنگه اندازه پاسپورت.
 .2اکثر خدمات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از طریق ایمیل قابل دسترس می باشد .در صورتیکه دو هفته بعد از اخذ
عضویت ایمیل تائیدی عضویت از اتاق تجارت دریافت نه نمودید لطف نموده دیپارتمنت روابط اعضای اتاق تجارت را در جریان
بگذارید.
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