اتاق پیشه وران و دکانداران افغانستان
د افغانستان کسبگرو او هتیوالو اتاق
Afghanistan Craftsmen and Shopkeepers
Chamber

فورم درخواستی عضویت
 2قطعه عکس
لطفا فورم را دقیق خانه پری نمائید؟
الف  :معلومات شخصی در خواست کننده :

اسم وتخلص
اسم پدر
موقف در کارګاه ( ،فعالیتگاه)

معلومات شخصی

رئیس

تاریخ تولد

روز

جنسیت

مرد

معاون

ماه

نمبرتذکره/
پاسپورت

سال
زن

شماره موبایل شخصی
نامه برقی /ایمیل شخصی

ب  :معلومات نهاد درخواست کننده :
اسم کارگاه
اسم رئیس /معاون

معلومات کارگاه
(فعالیتگاه)

جنسیت در خواست کننده
عضویت
شماره جواز فعالیت

مرد

تاریخ آغاز فعالیت
تعداد شعبات  /نماینده گی ها
داخلی /خارجی
سرمایه کارگاه به دالر
امریکائی
تعداد کارمندان کارگاه

نوع جواز فعالیت
مرجع جواز دهنده

زن

خارجی

داخلی
100-20

20
هزار
افغان

100
خارجی

مرجع جواز دهنده
تاریخ صدور
تاریخ ختم جواز

مملکت  /والیت
ولسوالی /قریه

موقعیت آدرس
دقیق فعالیتگاه

شهر
منطقه  /ناحیه
نام وشماره سرک
نمبرخانه  /دکان یا اپارتمان
تلیفون دفتر

فکس
1

مبایل شخصی

موقعیت ادرس دقیق
فعالیتگاه

ساحه فعالیتگاه

نامه برقی  /ایمیل
وبسایت
آدرس پستی

تولیدی

ساختمانی

خدماتی

نفت وگاز

تعلیمی

هوانوردی

معادن

صحی /
اجتماعی
مطبوعاتی/
روز نامه
طباعتی

شرکت بیمه
با نکداری

تجارتی واردات
وصادرات
مخابراتی
ترانسپورتی
(زمینی /بحری)
زراعت ومالداری
سیاحتی وتوریستی
رهنمای معامالت

صرافی
دیگر بخشها

پیشه وری
دکانداری

اجناس  /کارگاه های تولیدی ،پیشه وری و کوپراتیف

مشخصات اجناس

مواد غذائی

نوشابه باب

مواد ساختمانی

وسایط نقلیه /پرزه
جات

البسه باب/رخت

تولیدات زراعتی

وسایل برقی

تولیدات حیوانی

میوه جات تازه

لوازم آرایش

تولیدات مرغداری

میوه جات خشک

فرش باب

صنایع دستی

احجار کریمه وسنگ
مرمر

قرطاسیه

موبل وفرنیچر

سامان آالت طبی وادویه
جات

کمپیوتروملحقات

ماشین آالت

زیورات ووسایل تزئینی

ظروف واجناس
ناشکن

شوینده ها

وسایل سپورتی

دیگر اجناس

خدمات  /ساحه مشخص فعالیت در این بخش ها
مشورتی
لوجستیک

ساحه خدمات

صادرات
هوتل داری

خدمات حقوقی
ومشورتی
اعالنات تجارتی

تکنالوژی
معلوماتی
خدمات
انکشاف
تشبثات
واردات

خدمات سفر
وسیاحت
پیشه وری
ودکانداری

آرایشگاه

دیگر خدمات :

لطفا یکی از عضویت های ذیل را انتخاب نمائید:
عضویت عادی (کارت کاغذی )
مبلغ (

600

) افعانی ( در صورت که تقاضا کارت پالستیکی باشد مبلغ  700افغانی)

به مدت یکسال شامل خدمات( محدود) فیس ساالنه
عضویت نقره ئی

تفصیالت عضویت

مبلغ (

5000

) افعانی

به مدت یکسال شامل خدمات(ابتدائی) فیس ساالنه
عضویت طالئی
مبلغ ( 10000
به مدت یکسال شامل خدمات (متوسط) فیس ساالنه

2

) افعانی

عصویت پالتینیوم
به مدت یکسال شامل خدمات (عالی) فیس ساالنه

مبلغ ( 30000

) افعانی

عضویت وی آی پی

تفصیالت
عضویت

مبلغ ( 50000

) افعانی

به مدت یکسال شامل خدمات فوق العاده یا (وی ای پی) فیس ساالنه

عضویت افتخاری  :این عضویت به اساس فیصله هیئت مدیره برای اشخاص نخبه رایگان بدون حق رای تفویض میگردد.

تائید وتصدیق مینمایم که معلومات مندرج این درخواستی درست و تکمیل میباشد
اسم درخواست کننده
محل امضا
درخواست کننده

وظیفه  /موقف در
فعالیتگاه پیشه وری
امضا و مهر فعالیتگاه
تاریخ

قابل توجه ! این بخش صرفا برای استفاده داخلی اتاق پیشه وران ود کانداران میباشد که توسط مسئول دربخش مدیریت اعضا تائید میگردد.

شماره ثبت عضویت در اتاق
صرف برای استفاده
داخلی اتاق پیشه
وران ودکانداران
افغا نستان

نوع عضویت
در اتاق

عادی

-----------------------------طالئی

نقره ئی

پالتینیوم

وی آی پی

تصدیق توسط اتاق پیشه وران ودکانداران افغانستان (بخش عضویت نمایندگی ).....................................

امضاء

تاریخ

یاداشت :
 -1از شممما عضمموت محتممرم تقاضمما میگممردد تمما معلوماتیکممه از شممما خواسممته شممده اسممت در فممورم هممذا بگنجانیممد زیممرا بممه هممر انممدازه کممه
معلوممممات مکممممل خمممود را درج فمممورم همممذا نمائیمممد بمممه هممممان انمممدازه خمممدمات اتممماق پیشمممه وران ودکانمممداران افغانسمممتان برایتمممان سمممریعتر و
به عرصه وقت ارائه میگردد.
لطف نموده اسناد ذیل را ضم این فورمه نموده ممنون سازید :
-1فوتمممو کممماپی جوازصمممنفی ،جمممواز فعالیمممت ویممما جمممواز (صادرشمممده از وزارت صمممنعت وتجمممارت  ،شممماروالی ویممما همممر نهممماد دیگمممر
جواز دهنده دولت افغانستان )



فوتو کاپی تذکره یا پاسپورت.
دو قطعه عکس رنگه به اندازه پاسپورت

 -2اکثمممر خمممدمات اتممماق پیشمممه وران ودکانمممداران افغانسمممتان از طریمممق ایمیمممل قابمممل دسمممترس میباشمممد .در صمممورتیکه دو هفتمممه بعمممد از اخمممذ
عضمممویت ایمیمممل تائیمممدی عضمممویت اتممماق پیشمممه وران ودکانمممداران را دریافمممت ننمممموده لطمممف نمممموده اتممماق پیشمممه وران ودکانمممداران را در
جریان بگذارید
3

افتخاری

