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.می گردد استفاده ،انفرادی با مالکيت شخص نهاديک  معلومات) تجديد(ثبت  انفرادی جهت نهادفورمه درخواستی   
.استفاده نمی گردد) نهاد حقوقی(اين فورمه توسط شخص غير انفرادی   

 
:رهنمود ها   

.يدئرا خانه پری ننما ١د بخش يثبت مينماي و ثبت نهاد انفرادی نمبرتشخيصيه برای اخذ در عين زمان اگرشما) الف  
.يدئرا خانه پری نما ١اگر شما فعًال نمبرتشخيصيه داريد لطفًا بخش) ب  
.نمائيدی پر خانه با حروف درشت را ی خالیهاجا) ج  
.درج گردد سا ل/ ماه/ بشکل روزبايد تاريخ   )د  
.عالمه ستاره الزمی بوده بايد تکميل گردد تمام ساحات با) ه  

 

   انفرادی شخصمعلومات -١بخش 

*:نام مالک  *  :نمبر تشخيصيه مالک   

:شماره تيليفون محل کار :موبايلشماره   :تيلفون خانهشماره      

 معلومات نهاد ٢بخش

:نمبرنهـــــــــــــــــــــــاد  صرف بر ای استفاده رسمی  

* : م ثبت شدهنا   

* : تجارتی منا   

* : تشبث تاريخ ثبت :یتشماره ثبت تجار   درصورتيکه بلی ( نهاد اصلی  
)باشد عالمت بگذاريد   

  ماليه شروعريخ تا
:تاريخ ختم ماليه دهی  * : یده 

)در صورت لزوم(   

نهادبا تماس  درباره معلومات

* :خانه تيليفون نمبر : يميلآدرس ا     

:فکس  نمبر :م شخص ارتباطی نا     

:يل شماره مبا :تباطی وظيفه شخص ار     

معلومات دفتر مرکزی  – ٣بخش 

آدرس دفتر مرکزی

:نمبر خانه  :  کسپست ب     

: رکـــــس * : قريه/  ساحه     

* : ولسوالی * : واليت     

* : کشــــور   

دفتر مرکزی با معلومات تماس

:تيليفون نمبر :فکس نمبر   * :لبائيومشماره      

:ايميل آدرس   
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معلومات فعاليت تجاری – ٤بخش 

 کود فعاليت تجاری
 

را با  فعاليت شرحخانه پری نمائيد سپس ستون  دقيق )های(نموده و ستون کود نمبررا با کود  انتخاب) کود فعاليت تشبث(کود نمبررا از لست ضميمه ) الف
     .توضيحات مربوطه خانه پری نمائيد

.ستون فعاليت اصلی را نشانی نمائيد کسبباشد،  نهاداليت اصلی درصورتيکه کود نمبر فعاليت بيانگر فع  )ب  

*کود  * تجاری فعاليت  * فعاليت اصلی    

                             

                             

                             

   

فعاليت سکتورمعلومات 
* :اليتــــــــــــــــــفع سکتور

)به لست منضمه مراجعه نمائيد(   

سرمايه گذاریجواز   

سرمايه گذاریجواز نمبر )يدئرا مشاهده نما لست ضميمه(  سرمايه گذارینوع جواز   تاريخ ختم تاريخ آغاز 
    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


