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   انجنیری ونهادهای شرکت ها فورم عضویت
Membership Form for Engineering Entities    

 Form #:  .....................                                                                             Date: ............................. 

Membership Type نوعیت عضویت 
Golden Membership عضویت طالیی  Silver Membership   عضویت نقره ای Ordinary Membership  عضویت عادی 

   
Name of Company  

  
قانونی شرکت اسم   

Kind of Activity   

 
 نوعیت فعالیت 

AISA Registration No.  نمبرثبت دراداره آیسا 

TIN No.  نمبرتشخصیه مالیه دهنده 

Established   تاسیستاریخ  

Ownership Type        شکل حقوقی شرکت 

      

Company Address  

 
 آدرس شرکت

Website & Email Add   ایمیل آدرس رسمی 

وویب سایت   

President Name   سم ریس شرکت ا  

Mobile No & Email 

Add 

ماره تلفون وایمیل آدرس ش    

Voice president Name    اسم معاون شرکت 

Mobile No & Email 

Add 
 شماره تلفون وایمیل آدرس 

Contact person Name   اسم شخص ارتباطی شرکت 

Mobile No & Email 

Add 

 شماره تلفون وایمیل آدرس 

(                                                                                              ) accept all 

regulation in AEA and willing to join AEA. 
 

انجمن انجنیران افغانستان تمام قوانین  (                                                )  

  .شدمیباانجمن ول داشته وخواهان عضویت درین راقب

 Signature of president{                          { امضاءریس یامعاون  

 

 Stamp of Company    }                                       { تاپه شرکت 

 

 

Afghanistan Engineers Association 

 انجمن انجنیران افغانستان
Membership is accepted 

 عضویت آن تأیدشد
                            signature امضاء 

 

 

 Stamp                                    تاپه

http://www.aerc.af/
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  : عادیمزایایی عضویت 

 ( افغانی میباشد1500مدت عضویت یک سال وحق العضویت ساالنه ) -1
وده نمنفررابه کنفرانس هاوورکشاپ های داخلی بطوررایگان معرفی یک میتواندعادی شرکت های دارای عضویت  -2

 واشتراک ورزد
 ( % تخفیف دربرنامه های آموزشی وارتقاء10میتواندتمام پرسونل خودبا)عادی شرکت های دارای عضویت  -3

 ظرفیت مرکزاشتراک ورزیده وسرتفکیت مخصوص رابدست آورد
 (% تخفیف ازقبیل طرح دیزاین تهیه20میتواندازعرضه خدمات انجنیری با)عادی شرکت های دارای عضویت  -4

ی ومالی سروی برآورد وترتیب پروفایل وپروپوزل های تخنیک –یب نقشه های مهندسی ، انجنیری ، برق وآب وترت
 برای شرکت ها وغیره خدمات انجنیری مستفیدگردد

(% تخفیف آگاهی های تجارتی وبازارگانی خودرادر بروشورها، 10میتواندبا)عادی شرکت های دارای عضویت  -5

 مدت یکسال به نشربسپاردمجالت وویب سایت مرکزبرای 
 اده واظهارنظرنمایندرأی دعادی میتواندبه بوردهیأت مدیره شرکت های دارای عضویت  -6
 اید میتواندازمشوره های حقوقی رایگان مستفیدگردیده وحل منازعات مالی خودنمعادی شرکت های دارای عضویت  -7

 

 

Annual Membership Type  نوعیت حق العضویت ساالنه 

 عضویت عادی عضویت نقره ای عضویت طالیی
Ordinary 

Membership 

Silver 
Membership 

Golden 
Membership 

5000Afg 3000Afg 1500Afg 1500Afg 3000Afg 5000Afg 

      

Afghanistan Engineers Association Bank Information   انجمن انجنیران افغانستانمعلومات بانکی  

 Azizi Bank  Bank Name  عزیزی بانک اسم بانک 
 

 اسم دارنده حساب
 

 Afghanistan Engineers Association  Beneficiary Name  انجمن انجنیران افغانستان 

شماره حساب بانکی 
 )دالری(

000101202905506 000101202905506 Account No USD 

شماره حساب بانکی 
 )افغانی (

000101102905451 000101102905451 Account No AFG 

 Payment Instruction دستورالعمل پرداخت
 

 {         نقد } 
 

 {         } Check  {          }  Bank Transfer {           } Cash چک }          { انتقال بانکی }          {
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