




١  جريدهيرسم

 
ــارتی  ــصوصیات تج ــرکتخ   ش

تولیدی اقسام واجناس پالسـتیکی     (
قرارذیـل  )میرویس زرغـون لمتـد    

دردفتر ثبت اسناد تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

تولیـدی  (وعنوان شرکت اسم   - ١
اقسام واجناس پالستیکی میـرویس     

  ).زرغون لمتد
 ).افغان( تابعیت - ٢
 مرکز اصـلی شـرکت شـهر       - ٣
 ).جالل آباد(
ــرکت  - ٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

 ) ١٣٨٤(. 
 .افغانی ) ٥٠٠٠٠٠٠( سرمایه  - ٥
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٦
میرویس فرزنـد   (س شرکت   رئی - ٧

 ).حاجی زرغون
 معـــــاون شـــــرکت  - ٨
 ).محمد امیر فرزند سید گل(

ــارتی  ــصوصیات تج ــرکتخ   ش
ساختمانی سرک سازی وتولیـدی     (

 قرارذیل ) هلمندپاند مواد ساختمانی

 
دردفتر ثبت اسناد تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ساختمانی (نوان شركت وعاسم   - ١

ســرک ســازی وتولیــدی مــواد 
  ). هلمندپاند ساختمانی

 ).افغان( تابعیت  - ٢
 مرکز اصـلی شـرکت شـهر       - ٣
 ).کندهار(
ــرکت  - ٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

 ) ١٣٨٤.( 
 .افغانی ) ٥٠٠٠٠٠٠(سرمایه  - ٥
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٦
محمد بشیر ولد   ( شرکت   رئیس - ٧

 ).محمد قسیم 
حاجی قاسم ولد   (معاون شرکت  - ٨

 ).هردالظاحاجی عب
 شــركتخــصوصیات تجــارتی 

ساختمانی تولید مـواد سـاختمانی      (
 ) خیلباروسرک سازی سلیمان ج

 ر ثبت اسناد تجارتیقرارذیل دردفت
  :به ثبت رسیده

 اعالنات ثبت اسناد وعالیم تجارتی
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ساختمانی (وعنوان شركت اسم   - ١
تولیدی مواد سـاختمانی وسـرک      

  ). خیلبارسازی سلیمان ج
 ).افغان(تابعیت  - ٢
مرکــز اصــلی شــرکت    - ٣

 ).کابل(شهر
ــاریخ و - ٤ ــرکت ت ــیس ش   تاس
 )١٣٨٤.( 
 .افغانی ) ٥٠٠٠٠٠٠( سرمایه  - ٥
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٦
 بارعبدالواحد ج (رئیس شرکت    - ٧

 ).خیل ولد مبارک شاه
غالم نبی جبـار    ( معاون شرکت  - ٨

  ).خیل ولد عبدالواحد
ــارتی  ــصوصیات تج ــركتخ   ش

  خدمات توریـستی بـین المللـی       (
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )نورانی

  :سیده تجارتی به ثبت ر
خـدمات  (و عنوان شركت  اسم   - ١

   ).انیتوریستی بین المللی نور
 ).افغان( تابعیت  - ٢
  مرکز اصـلی شـرکت شـهر       - ٣
 ).کابل( 

ــرکت   - ٤ ــیس ش ــاریخ وتاس   ت
 )١٣٨٤.( 
 .افغانی  ) ٥٠٠٠٠٠( سرمایه  - ٥
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٦
ــرکت   - ٧ ــیس ش ــاجی (رئ ح

 ).عبدالرحمن ولد غالم محمد
عبدالفتاح ولد  ( معاون شرکت    - ٨

  ).ورالدین  حاجی ن
ــارتی  ــصوصیات تج ــركتخ  ش

 سرک سازی وتولیـد      ساختمانی(
 قرار)نوی پیل مانی  ـــمواد ساخت 

اسناد تجارتی بـه    ثبت   دردفتر   ذیل
  :ثبت رسیده 

ساختمانی (وعنوان شركت اسم   - ١
تولیدی مواد ساختمانی    سرک سازی 

  ).نوی پیل
 ).افغان( تابعیت  - ٢
  مرکز اصـلی شـرکت شـهر       - ٣
 ).کابل(
ــر  - ٤ ــیس ش ــاریخ وتاس   کتت
 ) ١٣٨.( 
 .افغانی ) ٥٠٠٠٠٠٠( سرمایه  - ٥
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٦



٣  جريدهيرسم

خیراهللا ولد خلیل   ( شرکت   رئیس - ٧
 ).الرحمن 

مصطفی ولـد   (معاون شرکت    - ٨
  ).خلیل الرحمن 

ــارتی  ــصوصیات تج ــركتخ   ش
باربری ومسافربری بـین المللـی       (

قرارذیل دردفتر ثبت   )برادران عقابی 
  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

بـاربری  (ن شـركت  وعنوااسم   - ١
ومسافربری بین المللـی بـرادران      

  ).عقابی
 ).افغان( تابعیت  - ٢
 مرکز اصلی شـرکت شـهر   - ٣
 ).هرات(
ــرکت  - ٤ ــیس ش ــاریخ وتاس   ت
 )١٣٨٤.( 
 .افغانی) ١٥٠٠٠٠٠٠(سرمایه  - ٥
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٦
محمد ناصر ولد   ( شرکت   رئیس - ٧

 ).عبدالقادر
وکیل احمـد   ( ن شرکت   معاو - ٨

 ).ولد عبدالروف
 

ــ ــصوصیات تج ــركتارتی خ   ش
ساختمانی سرک سازی تولید مواد     (

قرارذیل دردفتر  )ساختمانی میهن بدر  
  :ثبت اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

ساختمانی (وعنوان شركت اسم   - ١
سرک سازی تولید مواد سـاختمانی      

  ).میهن بدر
 ).افغان( تابعیت  - ٢
  مرکز اصـلی شـرکت شـهر       - ٣
 ).کابل(
ــرکت  - ٤ ــیس ش ــاریخ وتاس   ت
 ) ١٣٨٤.( 
 .افغانی ) ٣٠٠٠٠٠٠(سرمایه  - ٥
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٦
عبدالواسیع ولد  (شرکت  رئیس   - ٧

 ).عبدالغفور
  ).(       معاون شرکت-٨

د محم (شرکتخصوصیات تجارتی   
و قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد      )اکبر

  :تجارتی به ثبت رسیده عالیم 
محمـد  (وعنوان شـرکت  اسم   - ١

  ).اکبرولد محمد طاهر
 ).افغان( تابعیت  - ٢
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   ).بلكا(مرکز اصلی شرکت - ٣
 ).پروان(تولدان والیتمحل  - ٤
خود -عنوان تجارت تجارتخانه   - ٥

  .تاجر
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٦
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٧
تجارتخانه خود  -موضع تجارت  - ٨

 .تاجر
ــالحیت   - ٩ ــخاص دارای ص اش

  .خود مذکور-امضاء
ــارتی  ــصوصیات تج ــرکتخ   ش

تولیدی صنعتی پروفیـل وقـوطی      (
قرارذیل دردفتر ثبـت    )هرات افغان 

  :د تجارتی به ثبت رسیده اسنا
تولیـدی  (وعنوان شرکت اسم   - ١

  ).فیل وقوطی هرات افغانروصنعتی پ
 ).افغان(تابعیت  - ٢
  مرکز اصـلی شـرکت شـهر       - ٣
 ).هرات(
ــرکت  - ٤ ــیس ش ــاریخ وتاس   ت
 ) ١٣٨٤.( 
ــرمایه  - ٥  ) ٢٥٠٠٠٠٠٠( سـ

 .افغانی 

 ).اقالم مجاز( واردات  - ٦
عبدالملوک ولد  (رئیس شرکت    - ٧

 ).غالم علی 
لد عباس  حمید و (معاون شرکت    - ٨

 ).علی
ــارتی  ــصوصیات تج ــرکتخ   ش

ساختمانی سرک سازی وتولیـدی      (
قرارذیـل  )مواد ساختمانی جام غور   

دردفتر ثبت اسناد تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

ساختمانی (وعنوان شرکت اسم   - ١
ســرک ســازی وتولیــدی مــواد 

  ).ساختمانی جام غور
 ).افغان(تابعیت  - ٢
مرکــز اصــلی شــرکت    - ٣

 ).چغچران(شهر
ــر  - ٤ ــیس ش ــاریخ وتاس   کتت
 ) ١٣٨٤.( 
 .افغانی ) ٢٠٠٠٠٠٠( سرمایه  - ٥
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٦
احمد شاه ولـد    (رئیس شرکت    - ٧

 ).عبدالجبار
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وحیـد ولـد    (معاون شـرکت     - ٨
 ).عبدالجان

گروه  ( شرکتخصوصیات تجارتی   
مهندسین مشاور ساختمان سـرک     

قرارذیـل  )سازی علی وهمکـاران   
دردفتر ثبت اسناد تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
گـروه  (وان شـرکت   وعن اسم - ١

مهندسین مشاور ساختمان سـرک     
  ).سازی علی وهمکاران

 ).افغان(تابعیت  - ٢
  مرکز اصـلی شـرکت شـهر       - ٣
  ).کابل( 
ــرکت   - ٤ ــیس ش ــاریخ وتاس   ت
 )١٣٨٤.( 
 .افغانی ) ٥٠٠٠٠٠٠( سرمایه  - ٥
 ).اقالم مجاز(واردات  - ٦
محمد علی ولد   (یس شرکت   رئ - ٧

 ).عبدالعلی
احمد خلیل ولد   ( معاون شرکت    - ٨

  ).محمد علی
ــص ــارتی خ ــرکتوصیات تج   ش

تولیدی پایپ پالسـتیکی حبیـب      ( 

قرارذیل دردفتـر ثبـت     )اختر لمتد 
  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

تولیـدی  (وعنوان شرکت اسم   - ١
  ).پایپ پالستیکی حبیب اختر لمتد

 ).افغان(تابعیت  - ٢
جالل (مرکز اصلی شرکت شهر    - ٣
 ).آباد
ــرکت   - ٤ ــیس ش ــاریخ وتاس   ت
 )١٣٨٤.( 
 .ینافغا ) ٥٠٠٠٠٠٠( سرمایه  - ٥
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٦
معـروف ولـد    (رئیس شرکت    - ٧

 ).حبیب اهللا  
محمد وهاب ولد   (معاون شرکت  - ٨

 ).فضل وهاب
ــارتی  ــصوصیات تج ــرکتخ    ش

ــد  ( ــق احم ــای عمی حفرچاهه
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )فقیری

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــم - ١ ــرکت اس ــوان ش   وعن
  ).حفرچاههای عمیق احمد فقیری(
 ).افغان(تابعیت  - ٢
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   اصـلی شـرکت شـهر      مرکز - ٣
 ).غزنی(
ــرکت  - ٤ ــیس ش ــاریخ وتاس   ت
)١٣٨٤.(   
 .افغانی )٥٠٠٠٠٠(سرمایه  - ٥
 ).اقالم مجاز(واردات  - ٦
جمال احمد ولد   ( شرکت   رئیس - ٧

 ).فقیر محمد
مرضیه ولد نور   ( معاون شرکت    - ٨

 ).احمد
ــارتی  ــصوصیات تج ــرکتخ    ش

ــا ( ــاری جم ــز ک ــد  فل ل احم
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )فقیری

  :یده تجارتی به ثبت رس
فلز کاری  (وعنوان شرکت اسم   - ١

  ).جمال احمد فقیری
 ).افغان(تابعیت  - ٢
مرکــز اصــلی شــرکت    - ٣

 ).غزنی(شهر
ــرکت   - ٤ ــیس ش ــاریخ وتاس   ت
 )١٣٨٤.( 
 .افغانی) ٥٠٠٠٠٠( سرمایه  - ٥
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٦

جمال احمد ولد   ( شرکت   رئیس - ٧
 ).فقیر محمد 

مرضـیه ولـد    (معاون شرکت    - ٨
 ).نوراحمد

گـل   (خصوصیات تجارتی محتـرم   
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )احمد  

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).گل احمد (تاجراسم  - ١
 ).محمد حسن( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
  محـل تولـدان والیـت     تولد   - ٤
 ).بغالن(
تجارتخانه خود  –عنوان تجارت    - ٥

 مذکور
 ).پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز(واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 حیت امضاء اشخاص دارای صال   - ٩
 .خود مذکور–

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد    )مال گل  (

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).مال گل  (تاجراسم  - ١
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 ).نا گلث(ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 .(         )محل تولدان والیت - ٤
تجارتخانــه -عنــوان تجــارت - ٥
 .)کابل(
 .)پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز(واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(ادرات ص - ٨
 .در شهر کابل-موضع تجارت - ٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
  .خود مذکور-امضاء

ــارتی  ــصوصیات تج ــرمخ   محت
قرارذیل دردفتر ثبـت    )رالرحمننو(

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).نورالرحمن (تاجراسم  - ١
 ).مال جان(ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).(        محل تولدان والیت - ٤
رتخانـه  تجا–عنوان تجـارت     - ٥
 .)کابل(
 .)پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز(واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨

 .موضع تجارت در شهر کابل - ٩
اشخاص دارای صـالحیت     -١٠

 .خود مذکور–امضاء 
محمد  (محترمخصوصیات تجارتی    

قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )محسن
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).محمد محسن (تاجراسم  - ١
 ).سنغالم ح( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).کابل(محل تولدان والیت - ٤
تجارتخانه خود  –عنوان تجارت    - ٥

 .مذکور
 .)پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل-موضع تجارت - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور-امضاء

ن یحـس (محترمخصوصیات تجارتی   
 اسناددردفتر ثبت  قرارذیل)داد

  : تجارتی به ثبت رسیده 
  ).ن دادیحس(تاجراسم  - ١
 ).موسی( ولد  - ٢
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 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).غور (محل تولدان والیت - ٤
تجاتخانه خـود   –عنوان تجارت    - ٥

 .مذکور
 .)پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل-موضع تجارت - ٩

اشخاص دارای صـیالحیت     -١٠
 . مذکورخود-امضاء

محمد ( محترمخصوصیات تجارتی    
قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد      )علی

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).محمد علی (تاجراسم  - ١
 ).عوض( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 محل تولدان والیت  محل تولدان    - ٤
 ).دایکندی(
-تجارتخانـه -عنوان تجـارت   - ٥

 .محمد علی
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(درات صا - ٨

 .در شهر کابل-موضع تجارت - ٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 .خود مذکور-امضاء
ــارتی  ــصوصیات تج ــرمخ    محت

قرارذیل دردفتر ثبـت    )ضارحسن  (
  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

  ).حسن رضا (تاجراسم  - ١
 ).چمن شاه(ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).کابل (محل تولدان والیت - ٤
ـ –عنوان تجارت تجاتخانه     - ٥ ود خ

 .تاجر
 ).پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت - ٩

 اشخاص دارای صالحیت -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

غـالم   ( محترمخصوصیات تجارتی   
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد    )حضرت

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).غالم حضرت (تاجراسم  - ١
 ).دیدار(ولد  - ٢
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 ).افغان(بعیت تا - ٣
 ).کابل (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
  .خود مذکور-امضاء

محمد  (محترمخصوصیات تجارتی    
اد قرارذیل دردفتر ثبت اسـن    )رضا  

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).محمد رضا (تاجراسم  - ١
 ).علی جمعه( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
محـل تولـدان    محل تولدان     - ٤

 ).کابل (والیت
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨

 .در شهر کابل-موضع تجارت - ٩
ـ    -١٠ الحیت اشخاص دارای ص

  .خود مذکور–امضاء 
محمد  ( محترمخصوصیات تجارتی   

قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )خالد  
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).محمد خالد (تاجراسم  - ١
 ).محمد اسحق( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 محل تولدان والیت  محل تولدان    - ٤
 ).کابل(
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز(واردات - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات - ٨
 .در شهر کابل-موضع تجارت - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور-امضاء

ــارتی  ــصوصیات تج ــرمخ  محت
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )رضا(

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).رضا (تاجراسم  - ١



١٠  جريدهيرسم

 ).عبدالوکیل( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).پروان (محل تولدان والیت - ٤
-جـارت تجارتخانـه   عنوان ت  - ٥

 .رضاء
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور-امضاء

محمد  (خصوصیات تجارتی محترم   
قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد      )داود

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).محمد داود(اسم تاجر - ١
 ). غالم جیالنی(ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).کابل (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨

 .موضع تجارت در شهر کابل - ٩
اشخاص دارای صـالحیت     -١٠

 .خود مذکور-امضاء
سـید  (خصوصیات تجارتی محتـرم   

دردفتر ثبت اسـناد    قرارذیل  )محمد
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).سید محمد(اسم تاجر - ١
 ).سید دین محمد( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).فراه (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

رای صـالحیت   اشخاص دا  -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

سـید   ( خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد      )امیر

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).سید امیر(اسم تاجر - ١
 ).سید آقا( ولد  - ٢



١١  جريدهيرسم

 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).هرات (محل تولدان والیت - ٤
خود -عنوان تجارت تجارتخانه   - ٥

 .مذکور
ــرمایه  - ٦ ــانی(س ــزار افغ   )پنجه

 . افغانی 
 ).اقالم مجاز( ات وارد - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور-امضاء

سـید   ( خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )کریم  

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).سید کریم(اسم تاجر - ١
 ).عنایت اهللا( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).هفرا (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨

 .در شهر کابل-موضع تجارت - ٩
اشخاص دارای صـالحیت     -١٠

 .خود مذکور–امضاء 
سـید   ( خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتـر ثبـت     )نثاراحمد  
  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

  ).سید نثار احمد(تاجراسم  - ١
 ).سید دین محمد( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).فراه (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
  .خود مذکور–امضاء 

سـید   ( تجارتی محترم خصوصیات  
قرارذیل دردفتر ثبـت    )برهان الدین   

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).سید برهان الدین(اسم تاجر - ١
 ).سیذ آقا( ولد  - ٢



١٢  جريدهيرسم

 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).فراه (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).م مجازاقال(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل-موضع تجارت - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

سـید   ( خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد )نقیب اهللا   

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).سید نقیب اهللا(تاجراسم  - ١
 ).سید آقا جان( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).فراه (محل تولدان والیت - ٤
خود –ارتخانه  عنوان تجارت تج   - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل-موضع تجارت - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
  .خود مذکور-امضاء

نیـک   (خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )محمد

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).نیک محمد(تاجراسم  - ١
 ). محمدتاج( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).غزنی (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
در –موضع تجارت تجارتخانـه      - ٩

 .شهر کابل
اشخاص دارای صـالحیت     -١٠

 .خود مذکور-امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرارذیل دردفتر  )عظیم  سید عبدال  ( 
  :ثبت اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

  ).سید عبدالعظیم( تاجراسم - ١
 ).سید عظیم اهللا( ولد  - ٢



١٣  جريدهيرسم

 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).وردک (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 .افغانی ) پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–تجارت موضع  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

محمد  ( خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت   )جمعه کاظمی   

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).محمد جمعه کاظمی(اسم تاجر - ١
 ).چمن علی( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).وردک (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥
 .ذکورم
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل-موضع تجارت - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 . خود مذکور–امضاء 

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج    خ
قرارذیل دردفتر ثبـت  )رحمت اهللا  ( 

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).رحمت اهللا(تاجراسم  - ١
 ).حضرت گل( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).میدان (محل تولدان والیت - ٤
خود -عنوان تجارت تجارتخانه   - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور-امضاء

 )نـادر (خصوصیات تجارتی محترم  
 تجارتی به قرارذیل دردفتر ثبت اسناد  

  :ثبت رسیده 
  ).نادر(اسم تاجر - ١
 ).پاینده محمد( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣



١٤  جريدهيرسم

 ).بامیان (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .ود مذکورخ–امضاء 

غـالم  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )حسین

  :ثبت رسیده  تجارتی به
  ).غالم حسین(تاجراسم  - ١
 ).غالم سرور( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).پروان (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز (صادرات - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩
 

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد    )جاوید (

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).جاوید(اسم تاجر - ١
 ).عبدالقیوم( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).خیرخانه(محل تولدان والیت - ٤
د خو-عنوان تجارت تجارتخانه   - ٥

 .مذکو
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

 )وزیرگل(خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجارتی به   

  :ثبت رسیده 
  ).وزیرگل(اسم تاجر - ١
 ).بسم اهللا( ولد  - ٢
 ).افغان (تابعیت - ٣



١٥  جريدهيرسم

 ).کابل (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 .افغانی ) پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
خود –موضع تجارت تجارتخانه     - ٩

 .مذکور
اشخاص دارای صـالحیت     -١٠

 .خود مذکور-امضاء
محمد  ( خصوصیات تجارتی محترم  

دردفتر ثبت اسـناد    قرارذیل  )عارف  
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).محمد عارف(اسم تاجر - ١
 (           ).ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).لکاب (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

ای صـالحیت   اشخاص دار  -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرارذیل دردفتر ثبـت    )سالم گل  (

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).سالم گل(تاجراسم  - ١
 ).غالم یحیی الدین( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).ابلک (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور-امضاء

 )ننگیالی(خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجارتی به   

  :ثبت رسیده 
  ).ننگیالی(اسم تاجر - ١
 ).احمد الدین(ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣



١٦  جريدهيرسم

 ).کابل (محل تولدان والیت - ٤
خود –ن تجارت تجارتخانه    عنوا - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل-موضع تجارت - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 . خود مذکور-امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
قرارذیل دردفتر ثبـت    )عبدالقدوس(

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).سعبدالقدو(اسم تاجر - ١
 ).عبدالروف(ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).کابل (محل تولدان والیت - ٤
-عنوان تجـارت تجارتخانـه       - ٥

 .خودمذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور-امضاء

محرم  ( خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )علی  

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).محرم علی(تاجراسم  - ١
 ).سخیداد( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).پروان (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل-موضع تجارت - ٩

ص دارای صـالحیت    اشخا -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

 )همایون(خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجارتی به   

  :ثبت رسیده 
  ).همایون(اسم تاجر - ١
 ).شهزاد( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣



١٧  جريدهيرسم

میـدان  (محل تولدان والیـت    - ٤
 ).دکور
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 . خود مذکور-امضاء

کـرام   ( خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )الدین  

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).کرام الدین(تاجراسم  - ١
 ).عبدالمنان( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).نمیدا (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور-امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
قرارذیل دردفتـر ثبـت     )دیدارعلی(

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).یدارعلید(اسم تاجر - ١
 ).عسی(ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).بامیان (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

 )عبداهللا (خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجارتی به   

  :ثبت رسیده 
  ).عبداهللا(اسم تاجر - ١
 ).محمد علی( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣



١٨  جريدهيرسم

 ).کابل (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور-امضاء

عرضـی  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )حسین

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).عرضی حسین(تاجراسم  - ١
 ).میرزاحسین( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).دایکندی(محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( اردات و - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
دردفتر ثبت   قرارذیل)سیداحمد شاه (

  :به ثبت رسیده  اسناد تجارتی
  ).سیداحمد شاه(تاجراسم  - ١
 ).سید آغا حسن( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).کابل (الیتمحل تولدان و - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .خود مذکور–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور-امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
قرارذیل دردفتر ثبـت    )حمدعبدالم(

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).عبدالمحمد(سم تاجرا   - ١
 ).حسین خان( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣



١٩  جريدهيرسم

 ).کابل (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

سـید  (ی محتـرم  خصوصیات تجارت 
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )محسن

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).سید محسن(تاجراسم  - ١
 ).سید حکمت شاه( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).کابل (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–ارت موضع تج - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج    خ
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد    )خانعلی(

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).خانعلی(اسم تاجر - ١
 ).سلطانعلی( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).کابل (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .ر افغانیپنجهزا(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

سـید   (خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبـت    ) حسین محمد

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).سید محمد حسین(اسم تاجر - ١
 ).سید عبداهللا( ولد  - ٢
 ).انافغ(تابعیت  - ٣



٢٠  جريدهيرسم

 ).کابل (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

غـالم  (خصوصیات تجارتی محترم  
  قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )یحیی
  :تی به ثبت رسیده تجار
  ).غالم یحیی(اسم تاجر - ١
 ).میرویس( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).وردک (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل-موضع تجارت - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .ر خود مذکو-امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج    خ
دردفتر ثبـت    قرارذیل)میرزا حسین (

ــت    ــه ثب ــارتی ب ــناد تج   اس
  :رسیده 

  ).میرزا حسین(اسم تاجر - ١
 ).علیشاه(ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).میدان (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).م مجازاقال(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور-امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج    خ
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد    )عزیزاهللا(

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).عزیزاهللا(اسم تاجر - ١
 ).سلطان حسین(ولد  - ٢



٢١  جريدهيرسم

 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).غزنی (محل تولدان والیت - ٤
  خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج    خ
قرارذیل دردفتر ثبـت    )سلطان رضا (

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).سلطان رضا(تاجراسم  - ١
 ).غالم رضا( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).بامیان (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

حسین  (خصوصیات تجارتی محترم  
 ثبت اسناد   قرارذیل دردفتر )محمدی

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).حسین محمدی(اسم تاجر - ١
 ).غالم رضا( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).بامیان (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 . در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

صـالحیت  اشخاص دارای    -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

خـان   ( خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )محمد  

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).خان محمد(اسم تاجر - ١
 ).قربان محمد(ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣



٢٢  جريدهيرسم

 ).کابل (محل تولدان والیت - ٤
خود -عنوان تجارت تجارتخانه   - ٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ). مجازاقالم( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 . در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 . خود مذکور-امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج    خ
قرارذیل دردفتر ثبـت    )عبدالخلیل(

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).عبدالخلیل(اسم تاجر - ١
 ).مراد علی( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).بامیان (محل تولدان والیت - ٤
خود –ان تجارت تجارتخانه    عنو - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

 )امان اهللا (خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجارتی به   

  :ثبت رسیده 
  ).اهللا امان (اسم تاجر  - ١
 ).حسین عیسی(ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).دایکندی(محل تولدان والیت - ٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور-امضاء

 )رحیـد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجارتی به   

  :ثبت رسیده 
  ).حیدر(اسم تاجر - ١
 ).قربان( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣



٢٣  جريدهيرسم

 ).غزنی (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهرکابل-موضع تجارت - ٩

ای صـالحیت   اشخاص دار  -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

 )محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجارتی به   

  :ثبت رسیده 
  ).محمد (اسم تاجر - ١
 ).محمد علم( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).دایکندی(محل تولدان والیت - ٤
خود -عنوان تجارت تجارتخانه   - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).ازاقالم مج( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل-موضع تجارت - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

قاسـم  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد      )علی

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).قاسم علی(اسم تاجر - ١
 ).محمد علم( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).دایکندی(محل تولدان والیت - ٤
خود –تجارتخانه  عنوان تجارت    - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور-امضاء

محمد  ( خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )ظاهر  

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).محمد ظاهر(اسم تاجر - ١
 ).محمد اسحق( د ول - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣



٢٤  جريدهيرسم

 ).غزنی (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور-امضاء

 )محمد(خصوصیات تجارتی محترم  
دردفتر ثبت اسناد تجارتی به  قرارذیل  

  :ثبت رسیده 
  ).محمد (اسم تاجر - ١
 ).غالم حسین( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).دایکندی (محل تولدان والیت - ٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

ی صـالحیت   اشخاص دارا  -١٠
 .خود مذکور-امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج    خ
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )کاظم(

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).کاظم(اسم تاجر - ١
 ).دوست حسین( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
 ).غزنی (محل تولدان والیت - ٤
خود -عنوان تجارت تجارتخانه   - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .خود مذکور-موضع تجارت - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور-امضاء

 )ناصر (خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجارتی به   

  :ثبت رسیده 
  ).ناصر(اسم تاجر - ١
 ).عوض( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣



٢٥  جريدهيرسم

 ).بامیان (محل تولدان والیت - ٤
خود -عنوان تجارت تجارتخانه   - ٥

 .رمذکو
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .خود مذکور-امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
قرارذیل دردفتـر ثبـت      )کگعلی(

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).کگعلی(اسم تاجر - ١
 ).خداداد( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
  محــل تولــدان والیــت   - ٤
 ).ارزگان(
عنوان تجارت تجارتخانه خـود      - ٥

 .مذکور
 .افغانی ) افغانیپنجهزار (سرمایه - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  - ٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

محمد  ( خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد      )تقی  

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).محمد تقی(تاجراسم  - ١
 ).احمد جان( ولد  - ٢
 ).افغان(تابعیت  - ٣
  والیــتمحــل تولــدان   - ٤
 ).میدان(
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     - ٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی(سرمایه  - ٦
 ).اقالم مجاز( واردات  - ٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  - ٨
 .خود مذکور–موضع تجارت  - ٩

اشخاص دارای صـالحیت     -١٠
 .مذکورخود -امضاء

 ) حسین (خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      

  :به ثبت رسیده 
  ).حسین(اسم تاجر -١
 ).عوض( ولد -٢



٢٦  جريدهيرسم

 ).افغان( تابعیت -٣
 ).بامیان (محل تولدان والیت -٤
در –عنوان تجارت تجارتخانـه     -٥

 . شهر کابل
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 .خود مذکور-امضاء
محمد  ( خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )اسحق  
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).محمد اسحق (تاجر اسم -١
 ).امیرجان(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل( محل تولدان والیت -٤
خود -عنوان تجارت تجارتخانه  -٥

 .مذکور
 .افغانی) پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 .خود مذکور-امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج    خ
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد    )زادهگل(

  : به ثبت رسیده تجارتی
  ).گلزاده (اسم تاجر -١
 ).عبدالغفار(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه    -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  -٩
 دارای صــالحیت اشــخاص -١٠

 .خود مذکور-امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرارذیل دردفتر ثبـت    )علی داد    ( 
  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

  ).علی داد(اسم تاجر -١
 ).خان محمد(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٢٧  جريدهيرسم

 ).کابل  (محل تولدان والیت -٤
خود -عنوان تجارت تجارتخانه  -٥

 .مذکور
 ).فغانیپنجهزار ا( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .در شهرکابل–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 .خود مذکور-امضاء
 )لطیفه( خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).لطیفه(اسم تاجر -١
 ).سیف اهللا(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل  (محل تولدان والیت -٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .در شهرکابل–موضع تجارت -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 .خود مذکور-امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
فتر ثبت  قرارذیل درد )محمد حسین  (

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
ــم تاجر -١ ــرکتاس ــد (ش محم

  ).حسین
 ).نادر علی(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل  (محل تولدان والیت -٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه    -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .در شهر کابل–رت موضع تجا -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 .خود مذکور-امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج    خ

قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )جواد(
  :ثبت رسیده  تجارتی به

  ).جواد(اسم تاجر -١
 ).ابراهیم  ( ولد -٢



٢٨  جريدهيرسم

 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل  (محل تولدان والیت -٤
خود -عنوان تجارت تجارتخانه  -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 .خود مذکور-امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرارذیل دردفتـر ثبـت     )نورمحمد(
  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

  ).نور محمد(اسم تاجر -١
 ). محمدخیر(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).هلمند  (محل تولدان والیت -٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 .خود مذکور-امضاء

 )رحیب(ترمخصوصیات تجارتی مح  
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      

  :به ثبت رسیده 
  ).رحیب(اسم تاجر -١
 ).عطایی(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).وردک  ( محل تولدان والیت -٤
خود -عنوان تجارت تجارتخانه  -٥

 .مذکور
 .)پنجهزار افغانی(سرمایه  -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .در شهرکابل–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 .خود مذکور-امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد    )زیارمل(
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).زیارمل(اسم تاجر -١
 ).ولی محمد(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٢٩  جريدهيرسم

 ).کابل  (محل تولدان والیت -٤
خود -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .در شهرکابل–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 .خود مذکور-امضاء
محمد  ( خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد      )ضیا  
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  .)محمد ضیا(تاجر اسم -١
 ).سخیداد(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل  (محل تولدان والیت -٤
خود -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 .)پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

سـید   ( ت تجارتی محترم  خصوصیا
قرارذیل دردفتـر ثبـت     )فقل احمد   

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).سید فقل احمد (تاجر اسم -١
 ).سید حبیب اهللا (  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
ــرکت -٥ ــیس ش ــاریخ وتاس    ت
 )١٣٨٤.( 
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).جازاقالم م(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .در شهرکابل–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 .خود مذکور-امضاء
جـان   (خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )محمد
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).جان محمد(تاجر اسم -١
 ).سخیداد(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٣٠  جريدهيرسم

 ).کابل  (محل تولدان والیت -٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 .خود مذکور-امضاء
حسین  (خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد      )علی
  :بت رسیده تجارتی به ث

  ).حسین علی(تاجر اسم -١
 ).گل محمد(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).غزنی  (محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 .)پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .در شهر کابل–موضع تجارت  -٩

رای صــالحیت اشــخاص دا -١٠
 .خود مذکور-امضاء

محرم  ( خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )علی  

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).محرم علی(اسم تاجر -١
 ).حسین رضا(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).وردک (محل تولدان والیت -٤
خود –عنوان تجارت تجارتخانه     -٥

 .مذکور
 .)غانیپنجهزار اف( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .در شهر کابل –موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
احمد  ( خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد      )اهللا    
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).احمد اهللا (تاجر اسم -١
 ).محمد حسین(  ولد -٢
 ).افغان(تابعیت  -٣



٣١  جريدهيرسم

 ).غزنی  (محل تولدان والیت -٤
خود -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 در شـهر    –موضع تجـارت     -٩

 .کابل
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
مهربـان  (خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد      )شاه
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).مهربان شاه(اسم تاجر -١
 ).صالح بیک(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل  (محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .خود مذکور –موضع تجارت -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور-امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرارذیل دردفتر ثبـت    )اصل الدین (

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).اصل الدین (اسم تاجر -١
 ).نیاز محمد(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 خود  -ت تجارتخانه عنوان تجار  -٥

 .مذکور
 .)پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 در شـهر    –موضع تجـارت     -٩

 .کابل
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج    خ

قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )حبیب(
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).حبیب (راسم تاج -١
 ).عبدالعزیز(  ولد -٢



٣٢  جريدهيرسم

 ).افغان( تابعیت -٣
 ).بامیان (محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 .)پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .کابل در شهر–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 .د مذکور خو–امضاء 
دیـن   ( خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )محمد  
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).دین محمد(اسم تاجر -١
 ).محمد صاحب( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ). اقالم مجاز( واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل–موضع تجارت  -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 .خود مذکور–امضاء 

محمد  (خصوصیات تجارتی محترم   
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد    )اسماعیل

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).محمد اسماعیل(اسم تاجر -١
 ).محمد طاهر(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل  (محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 .)نیپنجهزار افغا( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .کابل در شهر–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
محمد  ( خصوصیات تجارتی محترم  

ردفتر ثبت اسـناد    قرارذیل د )حسین  
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).محمد حسین (اسم تاجر -١
 ).غالم حسن(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٣٣  جريدهيرسم

 ).کابل  (محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .کابل در شهر–ارت موضع تج -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
قـدم  (خصوصیات تجارتی محتـرم   

قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد      )علی
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).قدم علی (تاجر اسم -١
 ).عبدالحمد(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 . مذکورخود
  .)پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل–موضع تجارت  -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور–امضاء 

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
قرارذیل دردفتر ثبـت    )خادم علی  (

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  .)خادم علی(اسم تاجر -١
 ).زوارعلی(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 .  خود مذکور-امضاء
سـید  (صیات تجارتی محتـرم   خصو
قرارذیل دردفترثبت اسـناد    )محمد

  :ثبت رسیده  تجارتی به
  ).سید محمد (تاجر اسم -١
 ).سید عزیزاهللا(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٣٤  جريدهيرسم

 ).کابل  (محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 .)پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).زاقالم مجا(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرارذیل دردفتر ثبـت    )بد الصادق ع(
  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

  ).عبدالصادق(اسم تاجر -١
 ).خالق الرحمن (  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
  ).کابل (ان والیتمحل تولد -٤
 خود  –عنوان تجارت تجارتخانه    -٥

 .مذکور
 .)پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل–موضع تجارت  -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور–امضاء 

 )اسد اهللا (خصوصیات تجارتی محترم  
د تجـارتی   قرارذیل دردفتر ثبت اسنا   

  :به ثبت رسیده 
  ).اسداهللا(اسم تاجر -١
 ).محمد سرور(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرارذیل دردفتـر ثبـت     )سید ناصر (
  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

  ).سید ناصر(اسم تاجر -١
 ).سید پرار(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٣٥  جريدهيرسم

 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 .)پنجهزار افغانی(ه  سرمای-٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
محمـد  (خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد      )انور
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).محمد انور(تاجر اسم -١
 ).ملک(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
  خود مذکور-امضاء

ظفـر  (خصوصیات تجارتی محتـرم   
قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد      )نخا

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).ظفر خان(اسم تاجر -١
 ).عبدالغیاث ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).وردک (محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 خود مذکور
 .)پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

  خود مذکور–امضاء 
امـین  (خصوصیات تجارتی محتـرم   

قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد      )اهللا
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).امین اهللا (اسم تاجر -١
 ).عبدالغیاث(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٣٦  جريدهيرسم

 ).وردک (محل تولدان والیت -٤
 –تخانـه   عنوان تجـارت تجار    -٥

 .خود مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
محمد  ( خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )کریم
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).محمد کریم(راسم تاج -١
 ).محمد صدیق( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).پروان  (محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 .)پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل–موضع تجارت  -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور–امضاء 

غـالم  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد      )رضا

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).غالم رضا(شرکتاسم تاجر -١
 ).بستان(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
ــت   -٤ ــدان والی ــل تول    مح
 ).دایکندی(
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز( دات  وار-٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .کابل در شهر–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
محمـد  (خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )عیسی  
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).محمد عیسی(اسم تاجر -١
 ).محمد موسی( ولد -٢



٣٧  جريدهيرسم

 ).افغان( تابعیت -٣
 ).غزنی  ( محل تولدان والیت -٤
 . در شهر کابل–عنوان تجارت  -٥
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . خود مذکور–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرارذیل دردفتر ثبت   )محمد شریف (
  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

  ).محمد شریف(اسم تاجر -١
 ).غالم حسین(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).غزنی (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
  .)پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .رکابل در شه–موضع تجارت  -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خــود مــذکور –امــضاء 

سـید   ( خصوصیات تجارتی محترم  
 دردفتــر ثبــتقرارذیــل )ادلعــ

  : اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).سید عادل(تاجر اسم -١
 ).محمد (  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).میدان  (محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .کابل در شهر–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج  خ

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد    )نورعلی(
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).نورعلی(اسم تاجر -١
 ).م علیمحر(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٣٨  جريدهيرسم

 ).پروان  (محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 )  .پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
ــار ــصوصیات تج ــرمخ   تی محت

قرارذیل دردفتر ثبـت    )محمد طاهر (
  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

  ).محمد طاهر(اسم تاجر -١
 ).محمد اسلم( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
میـدان  (والیـت محل تولدان    -٤

 ).وردک
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز(صادرات  -٨
 .کابل در شهر–موضع تجارت  -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور-امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرارذیل دردفتر ثبت   )محمد یونس (

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).محمد یونس(اسم تاجر -١
 ).محمد عسی(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).نیغز (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذ کور-امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج  خ

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد    )رمضان (
  :رسیده تجارتی به ثبت 

  ).رمضان(اسم تاجر -١
 ).غالم حسین( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٣٩  جريدهيرسم

 ).غزنی (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
حیت اشــخاص دارای صــال -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج  خ

قرارذیل دردفتر ثبـت    )محمد رضا  (
  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

  ).محمد رضا(شرکتاسم تاجر -١
 ).حنیف(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).بامیان (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل–موضع تجارت  -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور–امضاء 

سـید   (خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )جواد

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).سید جواد(شرکتاسم تاجر -١
 ).محمد حسین( ولد -٢
 ).افغان ( تابعیت-٣
 ).دایکند (محل تولدان والیت -٤
 خود  –عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
سـید   (خصوصیات تجارتی محترم  

رذیل دردفتر ثبت اسـناد     قرا)محمد
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).سید محمد(شرکتاسم تاجر -١
 ).محمد اکبر(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٤٠  جريدهيرسم

 ).پکتیا (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )زمـان  (خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).زمان(اسم تاجر -١
 ).سالم (  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).(     محل تولدان والیت -٤
 خود  –عنوان تجارت تجارتخانه   -٥
 .کورمذ
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .کابل در شهر–موضع تجارت  -٩

 اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 . خود مذکور–امضاء 

ــارتی  ــصوصیات تج ــرمخ    محت
دفتر ثبـت   رقرارذیل د )القیوم عبد(

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).عبدالقیوم(اسم تاجر -١
 ).حسین علی(  ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).غزنی (محل تولدان والیت -٤
 خود  –عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
سـنگ  (ات تجارتی محترم  خصوصی

قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد      )علی
  :ثبت رسیده  تجارتی به

  ).سنگ علی(اسم تاجر -١
 ).ابراهیم( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٤١  جريدهيرسم

 ).بامیان (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز(رات  صاد-٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرارذیل دردفتـر ثبـت     )یار محمد (
  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

  ).یار محمد(اسم تاجر -١
 ).جانعلی( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).ایکندید(محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . خود مذکور–موضع تجارت  -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور-امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
قرارذیل دردفتـر   )سید رضا حسین   (

  : رسیده ثبت اسناد تجارتی به ثبت
  ).سید رضا حسین(اسم تاجر -١
 ).شارضا( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).پروان (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
  .)پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .کابل در شهر–موضع تجارت  -٩
ای صــالحیت اشــخاص دار -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
 )ضـیا  (خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).ضیا(اسم تاجر -١
 ).خداداد ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٤٢  جريدهيرسم

 ).دایکندی(محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 در شـهر    – موضع تجـارت     -٩

 .کابل
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
 )قربانعلی(خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).قربانعلی(اسم تاجر -١
 ).علی جمعه( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).وردک  (محل تولدان والیت -٤
 خود  –عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . خود مذکور-موضع تجارت -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور-امضاء

غـالم  (خصوصیات تجارتی محترم  
ر ثبت اسـناد    قرارذیل دردفت )فاروق

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).غالم فاروق(اسم تاجر -١
 ).غالم داود( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).پروان (محل تولدان والیت -٤
 خود  –عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
  .)پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج  خ

قرارذیل دردفتر ثبـت    )عبدالصبور(
  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

  ).عبدالصبور(اسم تاجر -١
 ).زمان الدین( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٤٣  جريدهيرسم

 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 خود  – عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرارذیل دردفتر ثبـت    )محمود اهللا (
  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

  .)محمود اهللا(تاجر اسم -١
 ).عبدالحی( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 خود  –عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل–موضع تجارت  -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور-امضاء

ــصوصی ــرمخ ــارتی محت   ات تج
قرارذیل دردفتـر ثبـت     )علی رضا (

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).علی رضا (اسم تاجر -١
 ).محرم( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).وردک  (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز(ات  صادر-٨
 . در شهر کابل-عنوان تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )غـالم (خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).غالم (اسم تاجر -١
 ).حاجی محمد رضا( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٤٤  جريدهيرسم

 ).دایکندی(محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .کابل در شهر–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج  خ

قرارذیل دردفتر ثبـت    )عبدالخالق(
  :ده اسناد تجارتی به ثبت رسی

  ).عبدالخالق(اسم تاجر -١
 ).یوسف ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).دایکندی(محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩

یت اشــخاص دارای صــالح -١٠
 . خود مذکور–امضاء 

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد    )خداینظر(

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).خداینظر (اسم تاجر -١
 ).علی خوش( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).بلکا (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
  .)پنجهزار افغانی(ایه  سرم-٦
 ).اقالم مجاز( واردات  -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل– موضع تجارت-٩
 اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرارذیل دردفتر ثبـت    )ضامن علی (
  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

  ).ضامن علی(اسم تاجر -١
 ).محمد جمعه( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٤٥  جريدهيرسم

 ).دایکندی(محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

تر ثبـت   قرارذیل دردف )محمد علی (
  :ثبت رسیده  اسناد تجارتی به

  ).محمد علی(اسم تاجر -١
 ).حیدر علی ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).دایکندی(محل تولدان والیت -٤
 –عنوان تجـارت تجارتخانـه       -٥

 .خود مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل–موضع تجارت -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور–امضاء 

محمـد  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )قاسم  
  :به ثبت رسیده  تجارتی

  ).محمد قاسم (تاجر اسم -١
 ).حسین بخشی ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
میـدان   (محل تولدان والیـت    -٤

 ).وردک
 خود  -نهعنوان تجارت تجارتخا   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .کابل در شهر–موضع تجارت  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
تـواب  (خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد       )ولی
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).ولی تواب (اسم تاجر -١
 ).حاجی جانعلی ( ولد -٢



٤٦  جريدهيرسم

 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل–موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 .ور خود مذک-امضاء
سـید  (خصوصیات تجارتی محتـرم   

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد )نجیب اهللا 
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).سید نجیب اهللا(تاجر اسم -١
 ).یونس ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).دایکندی(محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل-موضع تجارت -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور-امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرارذیل دردفتـر ثبـت     )مراد علی (

  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 
  ).مراد علی(تاجر اسم -١
 ).رجب علی ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (ان والیتمحل تولد -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 .امضاء خود مذکور
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج  خ

قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )یاسین(
  :تی به ثبت رسیده تجار
  ).یاسین (اسم تاجر -١
 ).مراد ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٤٧  جريدهيرسم

 ).دایکندی(محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل- موضع تجارت-٩
دارای صــالحیت اشــخاص  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )جواد(کتشر خصوصیات تجارتی 

قرارذیل دردفترثبت اسناد تجارتی به     
  :ثبت رسیده 

  ).جواد (اسم تاجر -١
 ).جانعلی( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).بامیان (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور-امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد    )بوستان(

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).بوستان(اسم تاجر -١
 ).یوسف( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).دایکندی(تولدان والیتمحل  -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
محمد  (خصوصیات تجارتی محترم   

 اسـناد   قرارذیل دردفتر ثبـت   )اکبر
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).محمد اکبر(اسم تاجر -١
 ).خادم ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٤٨  جريدهيرسم

 ).دایکندی(محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .ل در شهرکاب-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
سـید   (خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )یحیی
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).سید یحیی(تاجر اسم -١
 ).سید حسن ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).اورزگان (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی(مایه  سر-٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور-امضاء

محمد  (خصوصیات تجارتی محترم   
قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )جمیل

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).محمد جمیل (تاجر اسم -١
 ).گل ولی ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).میدان (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل–موضع تجارت -٩
 اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 . خـــود مـــذکور-امـــضاء
لـی  ع (ت تجارتی محترم  خصوصیا 

 قرارذیل دردفتر ثبت اسناد)رضا
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).علی رضا(تاجر اسم -١
 ).غالم عباس( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٤٩  جريدهيرسم

 ).بلخ (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز(ات  صادر-٨
 . در شهر کابل- موضع تجارت-٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرارذیل دردفتر ثبـت    )رحمانگل  (
  :اسناد تجارتی به ثبت رسیده 

  ).گل رحمان (اسم تاجر -١
 ).بهره خان( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).ندیدایک(محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
  .)پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور-امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
قرارذیل دردفتر ثبت   )سید عادل شاه  (

  :بت رسیده اسناد تجارتی به ث
  ).سید عادل شاه (تاجر اسم -١
 ).سید جلندر( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).پروان (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اص دارای صــالحیت اشــخ -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
 )علیسید(خصوصیات تجارتی محترم  

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).سید علی(اسم تاجر -١
 ).سید طالب حسین( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣



٥٠  جريدهيرسم

 ).پروان ( محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).جهزار افغانیپن( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )اسـحق محمد(خصوصیات تجارتی 

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).محمد اسحق (تاجر اسم -١
 ).محمد حسین( ولد -٢
 ).افغان(عیت  تاب-٣
 ).دایکندی(محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور-امضاء

ــارتی  ــصوصیات تج ــرم (خ مح
یل دردفتر ثبـت اسـناد      قرارذ)علی

  :ثبت رسیده  تجارتی به
  ).محرم علی (تاجر اسم -١
 ).حسین بخش( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).وردک (محل تولدان والیت -٤
 . در شهر کابل-عنوان تجارت -٥
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 .شهر کابل در -موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )حبیـب اهللا  (خصوصیات تجـارتی  

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).حبیب اهللا(تاجر  اسم -١
 ).عبداهللا ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).غزنی (محل تولدان والیت -٤



٥١  جريدهيرسم

 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥
 .مذکور

 ).پنجهزار افغانی(رمایه  س-٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )احمد جـان  (خصوصیات تجارتی   

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).احمد جان (تاجر اسم -١
 ).نعبداهللا جا( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء

ـ  (خصوصیات تجارتی   )امحمد رض
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      

  :به ثبت رسیده 
  ).محمد رضا( اسم تاجر -١
 ).الیاس ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).بامیان (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 قرار )اول خان (خصوصیات تجارتی 

ذیل دردفتر ثبت اسناد تجارتی بـه       
  :ثبت رسیده 

  ).اول خان (تاجر اسم -١
 ).لعل محمد( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤



٥٢  جريدهيرسم

د  خو -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥
 .مذکور

 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
 ).خود مذکور (معاون شرکت -١٠

 )د اخالق محم(خصوصیات تجارتی   
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      

  :به ثبت رسیده 
  ).محمد اخالق (تاجر اسم -١
 ).عیسیمحمد ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).دایکندی (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء

قرارذیـل  )یعل(خصوصیات تجارتی 
دردفتر ثبت اسناد تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  ).علی ( تاجر اسم-١
 ).حسین علی( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).غورات (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-تجارتموضع  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )رحـیم گـل   (خصوصیات تجارتی   

رارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      ق
  :به ثبت رسیده 

  ).رحیم گل (تاجر اسم -١
 ).سحرگل( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤



٥٣  جريدهيرسم

خود -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥
 .مذکور

  .)پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
قرارذیل  )امراهللا(خصوصیات تجارتی   

دردفتر ثبت اسناد تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

  ).امراهللا (تاجر اسم -١
 ).فمحمد شری( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).پروان (محل تولدان والیت -٤
خود -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء

ـ  (خصوصیات تجارتی     )دنیک محم
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      

  :به ثبت رسیده 
  ).نیک محمد (تاجر اسم -١
 ).سید احمد( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).پروان (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).انیــپنجهزار افغ( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )علممحمـد (خصوصیات تجارتی   

 رارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی     ق
  :به ثبت رسیده 

  ).محمد علم  (تاجر اسم -١
 ).فیض محمد( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).غزنی (محل تولدان والیت -٤



٥٤  جريدهيرسم

 خود  -هعنوان تجارت تجارتخان   -٥
 .مذکور

 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل–موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
قرارذیل )عباس(خصوصیات تجارتی 

دردفتر ثبت اسناد تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

  ).عباس (تاجر اسم -١
 ).کبرا( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).دایکندی (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء

 )ن آغـا  جـا (خصوصیات تجـارتی  
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      

  :به ثبت رسیده 
  ).جان آغا  (تاجر اسم -١
 ).محمد حسین ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).پروان (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).ازاقالم مج( صادرات -٨
 . در شهرکابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )غالم فـاروق  (خصوصیات تجارتی 

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).غالم فاروق (تاجر اسم -١
 ).بابه صافی( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).پروان (محل تولدان والیت -٤



٥٥  جريدهيرسم

 خود  -تجارتخانهعنوان تجارت    -٥
 .مذکور

 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )حـسن غالم  (ارتی  تجخصوصیات  

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).م حسنغال( اسم تاجر -١
 ).سید جان( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).غزنی (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء

 )عـصمت اهللا  (خصوصیات تجارتی   
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      

  :به ثبت رسیده 
  ).عصمت اهللا ( تاجر اسم-١
 ).کلبی رضا ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).بامیان  (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )یقشاه محمد ت  (خصوصیات تجارتی 

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).یقشاه محمد ت (تاجر اسم -١
 ).ابراهیم ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).میدان (تمحل تولدان والی -٤



٥٦  جريدهيرسم

 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥
 .مذکور

 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )محمد اسمعیل (خصوصیات تجارتی   

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :ه ثبت رسیده ب
  ).محمد اسمعیل (تاجر اسم -١
 ).غالم سخی( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).غزنی (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اص دارای صــالحیت اشــخ -١٠

 . خود مذکور-امضاء

 )محمد اصغر (خصوصیات تجارتی   
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      

  :به ثبت رسیده 
  ).محمد اصغر (تاجر اسم -١
 ).علیخان( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).غزنی (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).انیپنجهزار افغ( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 .خود مذکور-امضاء
ــص ــارتی خ  )روح اهللا(وصیات تج

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).روح اهللا(اسم تاجر -١
 ).سید صادق ( ولد -٢
 .)افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤



٥٧  جريدهيرسم

 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥
 مذکور

 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

  خود مذکور–امضاء 
قرارذیل )دل آقا (خصوصیات تجارتی   

ناد تجارتی به ثبـت     دردفتر ثبت اس  
  :رسیده 

  ).دل آقا (تاجر اسم -١
 ).احمد علی( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء

 )حاکم خـان  (خصوصیات تجارتی 
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      

  :به ثبت رسیده 
  ).حاکم خان (تاجر اسم -١
 ).پیر محمد( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).غزنی (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).ار افغانیپنجهز( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
ــارتی  ــصوصیات تج ــیم (خ رح

قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )الدین
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).رحیم الدین  (تاجر اسم -١
 ).جمال الدین( ولد -٢
 ).افغان(ابعیت  ت-٣
 ).غزنی (محل تولدان والیت -٤



٥٨  جريدهيرسم

 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥
 .مذکور

 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
 )غالم سـخی  (خصوصیات تجارتی 

ذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      قرار
  :به ثبت رسیده 

  ).غالم سخی( اسم تاجر -١
 ).سلمان( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).دایکندی (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-جارتموضع ت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور–امضاء 

 )محمد رضـا  (خصوصیات تجارتی   
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      

  :به ثبت رسیده 
  ).محمد رضا (تاجر اسم -١
 ).یوسف( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).دایکندی (محل تولدان والیت -٤
 .خود مذکور -عنوان تجارت -٥
 ).پنجهزار افغانی(ایه  سرم-٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
قرارذیل  )سخی(خصوصیات تجارتی   

دردفتر ثبت اسناد تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

  ).سخی  (تاجر اسم -١
 ).محمد رحیم ( ولد -٢
 ).افغان(یت  تابع-٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور



٥٩  جريدهيرسم

 ) .پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )محمد علـی  (خصوصیات تجارتی   

ل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      قرارذی
  :به ثبت رسیده 

  ).محمد علی(اسم تاجر -١
 ).خداداد( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).دایکندی (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . خود مذکور-رتموضع تجا -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )سید محمـد  (خصوصیات تجارتی   

 قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجارتی

  :به ثبت رسیده 
  ).سید محمد(اسم تاجر -١
 ).سید عباس ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
  قرار )شهرزاده(خصوصیات تجارتی 

دردفتر ثبت اسناد تجارتی بـه       ذیل
  :ثبت رسیده 

  ).شهرزاده (اسم تاجر -١
 ).سین محمد ح( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).تگاب (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦



٦٠  جريدهيرسم

 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
قرارذیل )محسن(خصوصیات تجارتی 

دردفتر ثبت اسناد تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

  ).حسنم(اسم تاجر -١
 ).محمد اکرم( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).بغالن (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-تجارتموضع  -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

  خود مذکور-امضاء
سید محمـد   (خصوصیات تجارتی   

قرارذیل دردفتر ثبت اسـناد     )جواد
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  ).سید محمد جواد(اسم تاجر -١
 ).سید ابراهیم ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).پروان (محل تولدان والیت -٤
 خود  -خانهعنوان تجارت تجارت   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
قرارذیل )مرتضی(خصوصیات تجارتی 

دردفتر ثبت اسناد تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

  ).مرتضی(اسم تاجر -١
 ).غالم سخی (د  ول-٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).بلخ (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧



٦١  جريدهيرسم

 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
 ).مرتضی ( معاون شرکت -١٠

 رقرا )عبدالصمد(خصوصیات تجارتی 
ذیل دردفتر ثبت اسناد تجارتی بـه       

  :ثبت رسیده 
  ).عبدالصمد(اسم تاجر -١
 ).حاجی مومن( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 خود  - عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل- تجارتموضع -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )محمد رفیـق  (خصوصیات تجارتی 

  قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).محمد رفیق(اسم تاجر -١
 ).محمد عارف( ولد -٢

 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
  خود -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )عبدالـسمیع (خصوصیات تجارتی   

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).عبدالسمیع(اسم تاجر -١
 ).عبدالحد(لد  و-٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩



٦٢  جريدهيرسم

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور-امضاء

قرارذیل )ابراهیم(تیخصوصیات تجار 
دردفتر ثبت اسناد تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  ).ابراهیم (اسم تاجر -١
 ).محمد امیر( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).ارزگان (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).م مجازاقال( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )غالم صـدیق  (خصوصیات تجارتی   

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).غالم صدیق(اسم تاجر -١
 ).غالم دستگیر( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣

 ).جاجی (محل تولدان والیت -٤
 خود  -ارت تجارتخانه عنوان تج  -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )رحمـت اهللا  (خصوصیات تجارتی   

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).رحمت اهللا (راسم تاج -١
 ).جمعه خان( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).غزنی (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل-موضع تجارت -٩



٦٣  جريدهيرسم

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 .ذکورامضاء خود م

سـید محمـد    (خصوصیات تجارتی 
قرارذیل دردفتر ثبـت اسـناد      )علی

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  ).سید محمد علی (اسم تاجر -١
 ).گل حسین ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).میدان (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).م مجازاقال(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )محمـد بـاقر   (خصوصیات تجارتی 

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).محمد باقر(اسم تاجر -١
 ).رجب( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣

 ).میان با (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
قرارذیل )حاجی(خصوصیات تجارتی 

دردفتر ثبت اسناد تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

  ).حاجی (اسم تاجر -١
 ).حسین بخش( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).بامیان  (محل تولدان والیت -٤
خود -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩



٦٤  جريدهيرسم

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور-ضاءام

 )بدالقـدوس ع(خصوصیات تجارتی 
  قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      

  :به ثبت رسیده 
  ).عبدالقدوس(اسم تاجر -١
 ).عبدالرسول( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )الـف جـان   (خصوصیات تجارتی 

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).الف حان(اسم تاجر -١
 ).محمد جمال( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣

 ).کابل (یتمحل تولدان وال -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 .)پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )غالم سـجا  (خصوصیات تجارتی   

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :ثبت رسیده به 
  ).غالم سجا(اسم تاجر -١
 ).غالم سخی ( ولد -٢
  ).افغان( تابعیت - ٣
 ).کابل  (محل تولدان والیت - ٤
ــالحیت   -٥ ــخاص دارای ص اش

 . خود مذکور-امضاء
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
ــالحیت   -٩ ــخاص دارای ص اش

 .ور خود مذک-امضاء



٦٥  جريدهيرسم

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور-امضاء

 )محمد حسین (خصوصیات تجارتی   
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      

  :به ثبت رسیده 
  ).محمد حسین (اسم تاجر -١
 ).خادم حسین ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).بامیان (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی(مایه  سر-٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل- موضع تجارت-٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )نـور آغـا   (خصوصیات تجـارتی    

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).نورآغا(اسم تاجر -١
 .)سید محمد ظاهر( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣

 ).میدان  (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 قرار )حمیداهللا(خصوصیات تجارتی   

ذیل دردفتر ثبت اسناد تجارتی بـه       
  :ثبت رسیده 

  ).حمید اهللا (اسم تاجر -١
 ).رمضان ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).غزنی  (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩



٦٦  جريدهيرسم

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور-امضاء

 )محمد جـان  (خصوصیات تجارتی   
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      

  :به ثبت رسیده 
  ).محمد جان(اسم تاجر -١
 ).کلبی حسین ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).غزنی  (محل تولدان والیت -٤
 خود  -نهعنوان تجارت تجارتخا   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهرکابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 قرار )یسید یحی (خصوصیات تجارتی 

ذیل دردفتر ثبت اسناد تجارتی بـه       
  :ثبت رسیده 

  ).سید یحیی (اسم تاجر -١
 ).سید ملکشاه ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣

 ).وردک (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور–امضاء 
 )سید محمـد  (وصیات تجارتی خص

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
  :به ثبت رسیده 

  ).سید محمد(اسم تاجر -١
 ).سید شیر حسین ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).وردک (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 .)پنجهزار افغانی(مایه  سر-٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩



٦٧  جريدهيرسم

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور-امضاء

 )یسید مرتـض  (خصوصیات تجارتی 
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      

  :به ثبت رسیده 
  ).سید مرتضی(اسم تاجر -١
 ).سید شیرحسین ( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).میدان (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ) .پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 )ید حـسین  س(خصوصیات تجارتی 

قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      
   :به ثبت رسیده

  ).سید حسین(اسم تاجر -١
 ).حاجی حسن( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣

 ).وردک  (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩
ت اشــخاص دارای صــالحی -١٠

 . خود مذکور-امضاء
 قرار)سید محمد (خصوصیات تجارتی 

ذیل دردفتر ثبت اسناد تجارتی بـه       
  :ثبت رسیده 

  ).سید محمد(اسم تاجر -١
 ).سید شاه حسین( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).وردک  (محل تولدان والیت -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
 ).پنجهزار افغانی( سرمایه -٦
 ).اقالم مجاز( ردات  وا-٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . در شهر کابل-موضع تجارت -٩



٦٨  جريدهيرسم

اشــخاص دارای صــالحیت  -١٠
 . خود مذکور-امضاء

 )محمد عسکر (خصوصیات تجارتی   
قرارذیل دردفتر ثبت اسناد تجـارتی      

  :به ثبت رسیده 
  ).محمد عسکر(اسم تاجر -١
 ).محمدانور( ولد -٢
 ).افغان( تابعیت -٣
 ).کابل (تولدان والیتمحل  -٤
 خود  -عنوان تجارت تجارتخانه   -٥

 .مذکور
  .)پنجهزار افغانی(مایه  سر-٦
 ).اقالم مجاز(  واردات -٧
 ).اقالم مجاز( صادرات -٨
 . خود مذکور-موضع تجارت -٩
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ــالحیت -١٠ ــخاص دارای ص اش

 ).خود مذکور:(امضاء
قرار ) دمدعلی  :(خصوصیات تجارتی 

ذیل در دفتر ثبـت اسـناد عالیـم         
 :ت رسیدهتجارتی به ثب

  .)دمدعلی :(اسم تاجر-١

  ).خان محمد:(ولد-٢

  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت-تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩
ــالحیت -١٠ ــخاص دارای ص اش
 ).خود مذکور:(ءامضا

) غالم سـخی  :(خصوصیات تجارتی 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیـم   

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)غالم سخی:(تاجراسم -١

  ). حسینمرزا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).وردگ:(والیت-تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).ازاقالم مج(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩
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ــالحیت -١٠ ــخاص دارای ص اش
 ).خود مذکور:(امضاء

) محمد حسین :(خصوصیات تجارتی 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیـم   

 :تجارتی به ثبت رسیده
محمـد  :(اسم وعنوان  شرکت   -١

  .)حسین

  ).خادم حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).بامیان:(والیت-ولدت-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩
ــالحیت -١٠ ــخاص دارای ص اش

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرکت  ــارتی ش ــصوصیات تج خ
جهانگیر جواد قرار ذیـل در دفتـر      

 اسناد عالیم تجارتی بـه ثبـت        ثبت
  .رسیده 

جهـانگیر  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .جواد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصـــلی شـــرکت -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
  .میوه خشک وتازه: صادرات-٦
   .مواد اولیه:واردات-٧
محـب  :اسمای شرکاءشرکت  -٨
رحمن ولد عبدالرحمن رئیس لطیف     ال

 .ولد عبدالرحمن معاون
ــالحیت-٩ ــخاص دارای ص  اش

  .خودمذکور:امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت جـان     

  نظر قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد
  .عالیم تجارتی به ثبت رسیده 

  .جان نظر:اسم وعنوان شرکت-١
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصـــلی شـــرکت -٣

  .شهر کابل 
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  در : وتاسـیس شـرکت   تاریخ  -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
  .میوه خشک وتازه: صادرات-٦
  .مواد اولیه،پرزه:واردات-٧
حمید اهللا  :اسمای شرکاءشرکت -٨

ولد علی جان رئیس گل محمد ولد       
 .شیر محمد معاون

ــالحیت-٩ ــخاص دارای ص  اش
  .خودمذکور:امضاء

خصوصیات تجارتی شـرکت فـدا      
ار ذیل در دفتر ثبت     نصیب نقیب قر  

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
فدا نصیب  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .نقیب
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصـــلی شـــرکت -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
  .میوه خشک وتازه: صادرات-٦
  .مواد اولیه ،پرزه: واردات-٧

فدا محمد  :اسمای شرکاءشرکت -٨
ولد علی محمد رئیس راز محمد ولد     

 .علی محمد معاون
ــالحیت-٩ ــخاص دارای ص  اش

  .خودمذکور:امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت صادق    
الرحمن قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  .عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
صـادق  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .الرحمن
  .افغان : تابعیت -٢
  در :صـــلی شـــرکت مرکزا-٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
  .میوه خشک وتازه: صادرات-٦
  .مواد اولیه،پرزه:واردات-٧
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت -٨

صادق ولد حیات رئیس احسان ولد      
 .حیات معاون

ــالحیت-٩ ــخاص دارای ص  اش
  .خودمذکور:امضاء
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تی شرکت نـوی    خصوصیات تجار 
خالد محیب قرار ذیل در دفتر ثبت       

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
نوی خالد  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .محیب
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصـــلی شـــرکت -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
  .میوه خشک وتازه: صادرات-٦
  .مواد اولیه ،موتر: ارداتو-٧
حیات اهللا  :اسمای شرکاءشرکت -٨

ولد حافظ رئیس محـب اهللا ولـد        
 .حافظ معاون

ــالحیت-٩ ــخاص دارای ص  اش
  .خودمذکور:امضاء

ــرکت  ــارتی ش ــصوصیات تج خ
پامیرغزنی قرار ذیل در دفتر ثبـت       

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .پامیر غزنی:اسم وعنوان شرکت-١
  .فغان ا: تابعیت -٢

  در :مرکزاصـــلی شـــرکت -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
  .میوه خشک وتازه: صادرات-٦
  .مواد اولیه: واردات-٧
نور محمد  :اسمای شرکاءشرکت -٨

ولد نظر محمد رئیس محمد حسین      
 .ولد نور محمد معاون

ــالحیت-٩ ــخاص دارای ص  اش
  .ودمذکورخ:امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت جلیـل     
زیتون قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  .عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
جلیـل  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .زیتون
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصـــلی شـــرکت -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
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  . خشک وتازهمیوه: صادرات-٦
عراده جـات ،پـرزه     : واردات-٧

جات،سامان برق، سامان بنجاره گی     
  .، رخت باب، قرطاسیه باب،

جانـدار  :اسمای شرکاءشرکت -٨
ولد خانکی رئیس جلیل ولد رسول      

 .معاون
ــالحیت-٩ ــخاص دارای ص  اش

  .خودمذکور:امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت حکـیم     
حسین پیوند لمتد قرار ذیل در دفتر       

ناد عالیم تجارتی بـه ثبـت       ثبت اس 
  .رسیده 

حکـیم  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .حسین پیوند لمتد

  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصـــلی شـــرکت -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦

  .قالین،گلیم،پوست روده،شیرین بویه

 عراده جـات ،پـرزه      :واردات-٧
رخت باب ، سامان عکاسـی      جات،

  .قرطاسیه مواد اولیه
حکـیم  :اسمای شرکاءشرکت -٨

خان ولد عسکر رئیس محمد حسین      
 .ولد نادر علی معاون

ــالحیت-٩ ــخاص دارای ص  اش
  .خودمذکور:امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت صـابر     
امین وزیری لمتد قرار ذیل در دفتر       

بـت  ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه ث      
  .رسیده 

صابر امین  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .وزیری لمتد

  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصـــلی شـــرکت -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦

  .قالین،گلیم،پوست روده،شیرین بویه
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عراده جـات ،پـرزه     : واردات-٧
 برق، سامان بنجاره گی     سامانجات،

  .، رخت باب
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت -٨

صابر ولد محمد ظاهر رئیس محمد      
 .صابر ولد وزیر گل معاون

ــالحیت-٩ ــخاص دارای ص  اش
  .خودمذکور:امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت جمعـه     
نثار رسولی قرار ذیل در دفتر ثبـت        

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
جمعه نثـار  :رکتاسم وعنوان ش  -١

  .رسولی
  .افغان : تابعیت -٢
شـهر  در:مرکزاصلی شـرکت    -٣

  .کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦

  .قالین،گلیم،پوست روده،شیرین بویه
عراده جـات ،پـرزه     : واردات-٧

  جات،سامان برق، سامان بنجاره گی

  . باب، رخت
جمعه ولد  :اسمای شرکاءشرکت -٨

غالم عباس رئیس نثار ولـد غـالم        
 .عباس معاون

ــالحیت-٩ ــخاص دارای ص  اش
  .خودمذکور:امضاء

شرکت (خصوصیات تجارتی شرکت  
قرار ) فابریکه جدید شکر بغالن لمتد    

ذیل در دفتر ثبـت اسـناد عالیـم         
 :تجارتی به ثبت رسیده

شـرکت  :(شرکتاسم وعنوان   -١
  .)شکر بغالن لمتدفابریکه جدید 

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).زرآب مارکیت:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
 ٧٦٧٣٢٠٠٠٠:(ســــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
 میــرا جــان:رئــیس شــرکت-٧

  .صاحب جان:فرزند
ــرکت -٨ ــاون شـ  داود:معـ

  .حاجی محمد عارف:فرزند
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ــارتی ــصوصیات تج ــرکتخ   ش
ید مواد  ساختمانی وسرک سازی تول   (

قرار ذیل در   ) ساختمانی داود عمری  
دفتر ثبت اسناد عالیم تجـارتی بـه     

 :ثبت رسیده
ساختمانی :(اسم وعنوان  شرکت   -١

وسرک سازی تولید مواد ساختمانی     
  .)داود عمری

  ).افغان:(تابعیت-٢
چارراهی تـایمنی   :(مرکز اصلی -٣

جوار کلنیک سره میاشـت ناحیـه                 
  ).کابل٤
  ).١٣٨٤:(ستاریخ تاسی-٤
  ). افغانی٣٩٠٨٣٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
انجینر محمد داود :رئیس شرکت-٧

  .محمد علی:فرزند
محمد ابـراهیم   :معاون شرکت -٨

  .محمد علی:فرزند
ــارتی ــصوصیات تج ــرکت خ  ش

ــد ( ــشن این ــشن کمونیک انفارمی
قرار ذیـل   ) تکنالوژی اف افغانستان  

به در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی       
 :ثبت رسیده

انفارمیشن :(اسم وعنوان  شرکت   -١
کمونیکشن اینـد تکنـالوژی اف      

  .)افغانستان

  ).افغان:(تابعیت-٢
شهر نو چـارراهی    :(مرکز اصلی -٣

طره باز متصل رسـتورانت حـاجی       
  ).بابا
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــدالغنی:رئ  عب
  .قربانعلی:زندفر
ــاون شــرکت-٨ ــستار:مع  عبدال

  .سلطان حسین:فرزند
دسادات کوه  :(خصوصیات تجارتی 

قرار ذیل  ) رغونی سینا د جورونی او   
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
د سادات  :(اسم وعنوان  شرکت   -١

  .)کوه سینا د جورونی او روغونی

  ).افغان:(تابعیت-٢
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  ).ینه کابلرحمان م:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
شاه :فرزند دالور:رئیس شرکت -٧

  .محمود
 عبدالقـدوس :معاون شـرکت  -٨

  .محمد یونس:فرزند
ــارتی ــصوصیات تج ــرکتخ   ش

) انجینری ونقشه کشی کابل آریانا    (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیـم   

 : رسیدهتجارتی به ثبت
انجینری :(اسم وعنوان  شرکت   -١

  .)ونقشه کشی کابل آریانا

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــب اهللا :رئ حبی

  .عبد اهللا:فرزند
انجینـر محمـد    :معاون شرکت -٨

  .محمد سمیع:فرزندصدیق 

صنعتی ( شرکت وصیات تجارتی خص
) لوله پیکا برادران غالم زاده لمتـد      

قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیـم   
 :تجارتی به ثبت رسیده

صـنعتی  :(اسم وعنوان  شرکت   -١
  .)لوله پیکا برادران غالم زاده لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).هرات:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).ی افغان٢٥٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
حاجی غالم رسول :رئیس شرکت-٧

  .گلزار:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

ــارتی ــصوصیات تج ــرکتخ   ش
ساختمانی سرک سازی وتولید مواد     (

قرار ذیل در دفتر    ) ساختمانی میراج 
ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
ساختمانی :(اسم وعنوان  شرکت   -١

د ساختمانی  سرک سازی وتولید موا   
  .)معراج

  ).افغان:(تابعیت-٢
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  ).خوست:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٦٠٠٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد عثمـان    :رئیس شرکت -٧

  .صالبت:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــل :مع خلی

  .صالبت:فرزند
تخنیکی ( شرکت خصوصیات تجارتی 

وتولیدی توربین برق یاسین نـسیمی      
قرار ذیل در دفتـر ثبـت       ) پسرانو

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
تخنیکی و  :(اسم وعنوان  شرکت   -١

تولیدی توربین برق یاسین نسیمی و      
  .)پسران

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).چهاریکار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد یـسین    :رئیس شرکت -٧

  .محمد نسیم:فرزند

محمـد صـابر    :معاون شرکت -٨
  .محمد یاسین:فرزند

تخنیکی ( شرکت خصوصیات تجارتی 
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) ملت شاپ 

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
تخنیکـی  :(اسم وعنوان  شرکت   -١

  .)ملت شاپ

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).لشکرگاه:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
 محمـد   یعیـس :رئیس شرکت -٧

  .غالم سرور:فرزند
محمـد اشـرف    :معاون شرکت -٨

  .حاجی محمد شیرین:فرزند
صنعتی ( شرکت خصوصیات تجارتی 

قـرار  ) ودستمال کاغذی قاطع لمتد   
ذیل در دفتر ثبـت اسـناد عالیـم         

 :تجارتی به ثبت رسیده
صـنعتی  :( شرکت اسم وعنوان   -١

  .)ودستمال کاغذی قاطع لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
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  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــد اهللا :رئ محم

  .شیر محمد:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــیح اهللا :مع ذب

  .عبدالکریم:فرزند
ــارتی ــصوصیات تج ــرکتخ   ش

 وسرک سازی تولید مواد     ساختمانی(
قرار ذیل در دفتر    ) ساختمانی یشون 

ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه ثبـت        
 :رسیده

ساختمانی :(اسم وعنوان  شرکت   -١
وسرک سازی تولید مواد ساختمانی     

  .)یشون

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل١١ناحیه :(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
یک ملیون پـنج صـد      :(سرمایه-٥

  ).افغانیهزار 
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

محمـد عثمـان    :رئیس شرکت -٧
  .محمد طاهر:فرزند
محمـد یاسـین    :معاون شرکت -٨

  .محمد نظیم:فرزند
خدمات ( شرکت خصوصیات تجارتی 

قرار ذیل در   ) اجتماعی امان نبی زاده   
دفتر ثبت اسناد عالیم تجـارتی بـه     

 :ثبت رسیده
خـدمات  :(اسم وعنوان  شرکت   -١

  .)بی زادهاجتماعی امان ن

  ).افغان:(تابعیت-٢
قلعه وزیر ناحیـه    :(مرکز اصلی -٣

  ).نهم کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).پنجاه ملیون افغانی:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمد بوسـتان   :رئیس شرکت -٧

  .غالم نبی:فرزند
محمـد نعمـان    :معاون شرکت -٨

  .حاجی محمد بوستان:فرزند
ــارتی ــصوصیات تج ــرکتخ   ش

تمانی سرک سازی وتولید مواد     ساخ(
قرار ذیـل در    ) ساختمانی ضیاء اهللا  
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دفتر ثبت اسناد عالیم تجـارتی بـه     
 :ثبت رسیده

ساختمانی :(اسم وعنوان  شرکت   -١
سرک سازی وتولید مواد ساختمانی     

  .)ضیاء اهللا

  ).افغان:(تابعیت-٢
شـهر خوسـت    :(مرکز اصلی -٣

  ).مارکیت مرزا علی
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).یک ملیون افغانی:(مایهسر-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــیس شــرکت-٧ عبدالرشــید :رئ

  .مولوی سلیم خان:فرزند
عبــدالهادی :معــاون شــرکت-٨

  .مولوی سلیم خان:فرزند
افغـان  ( شرکت خصوصیات تجارتی 

قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       ) تول
 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده

افغـان  :(اسم وعنوان  شـرکت    -١
  .)تول

  ).پاکستانی:(ابعیتت-٢
شـهر  ٥ناحیـه   :(مرکز اصـلی  -٣

  ).کابل

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
آغــا امــین :رئــیس شــرکت-٧

  .محمد امین:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

ــارتی ــصوصیات تج ــرکت خ  ش
قرار ذیل  ) پسیفیک لوژستیک لمتد  (

رتی به  در دفتر ثبت اسناد عالیم تجا     
 :ثبت رسیده

سپیفیک :(اسم وعنوان  شرکت   -١
  .)لوژ ستیک لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
وزیر اکبر خـان    :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل١٥سرک 
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).یک ملیون افغانی:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
خالد عبداهللا خان   :رئیس شرکت -٧

  .عبدالحنیف خان:فرزند
بــدالجواد ع:معــاون شــرکت-٨

  .پادشاه گل:فرزند
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ــارتی ــصوصیات تج ــرکت خ  ش
ساختمانی سرک سازی وتولید مواد     (

قرار ذیـل در    ) فیساختمانی عبدالوا 
دفتر ثبت اسناد عالیم تجـارتی بـه     

 :ثبت رسیده
ساختمانی :(اسم وعنوان  شرکت   -١

سرک سازی وتولید مواد ساختمانی     
  .)فیعبدالوا

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).لکاب:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٢٥٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــستار :رئ عبدال

  .عبدالحق:فرزند
ــاون شــرکت-٨ ــدالفتاح :مع عب

  .عبدالستار:فرزند
ــارتی ــصوصیات تج ــرکت خ  ش

ساختمانی سرک سازی وتولید مواد     (
قرار ذیل  ) ساختمانی خیبر احمد زی   

یم تجارتی به   در دفتر ثبت اسناد عال    
 :ثبت رسیده

ساختمانی :(اسم وعنوان  شرکت   -١
سرک سازی وتولید مواد ساختمانی     

  .)خیبر احمد زی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).خوست:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٧٥٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
زرداد خــان :رئــیس شــرکت-٧

  .گل سردار:فرزند
رحمـت گـل    :کتمعاون شر -٨

  .وزیر گل:فرزند
سـاختمانی  :(خصوصیات تجـارتی  

وسرک سازی تولید مواد ساختمانی     
قرار ذیل در دفتر    ) میعاد میالد لمتد  

ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه ثبـت        
 :رسیده

 شـرکت   اسم وعنوان  شرکت   -١
ساختمانی وسرک سازی تولید مواد     (

  .)ساختمانی میعاد میالد لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
جـاده مهتـاب    :(مرکز اصـلی  -٣

  ).والیت هرات



٨٨  جريدهيرسم

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــب اهللا :رئ نجی

  .عبدالعزیز:فرزند
احمـد ضـیاء    :معاون شرکت -٨

  .محمد رضاء:فرزند
ــارتی ــصوصیات تج ــرکت خ  ش

قرار ذیـل در    ) ساختمانی نوی کان  (
م تجـارتی بـه   دفتر ثبت اسناد عالی  

 :ثبت رسیده
سختمانی :(اسم وعنوان  شرکت   -١

  .)نوی کان

  ).افغان:(تابعیت-٢
وزیـر  ١٥سرک  :(مرکز اصلی -٣

  ).اکبرخان کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).ملیون افغانی١٥٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــوردا ل :رئ گ

  .ابراهیم:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــان :مع طوف

  .غیاثعبدال:فرزند

تولیـد  ( شرکت خصوصیات تجارتی 
پایپ های پالستیکی مختلف النوع     

قرار ذیل در دفتر    )  جی بابا  میاسیدی  
ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
تولیـد  :(اسم وعنوان  شـرکت    -١

  .)ا جی بابامیپایپ های پالستیکی 

  ).افغان:(تابعیت-٢
جـال ل   ٤ناحیـه   :(مرکز اصلی -٣
  ).آباد
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٥٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
 رحمـت خـان   :رئیس شرکت -٧

  .ملک زرین:فرزند
 سید نور علیشاه  :معاون شرکت -٨

  .سید ابو علیشاه:فرزند
تولیدی ( شرکت خصوصیات تجارتی 

ســاجق وشــیرین ســازی ناصــر 
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) اریشینو

  :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
تولیـدی  :(اسم وعنوان  شرکت   -١

   )واریشینساجق وشیرین سازی ناصر
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  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٢٥٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــیس شــرکت-٧  عبدالناصــر:رئ

  .عبدالحی:فرزند
 عبــدالطیف:معــاون شــرکت-٨

  .عبدالحی:فرزند
عـادل  ( شرکت رتیخصوصیات تجا 
قرار ذیل در دفتـر     ) افغان کانکریت 

ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه ثبـت        
 :رسیده

عـادل  :(اسم وعنوان  شـرکت    -١
  .)افغان کانکریت

  ).ترکیه:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
جـان محمـد    :رئیس شـرکت  -٧
  .عثمان:رزندف

عـادل شـاه    :معاون شـرکت  -٨
  .شیرین خان:فرزند

ــارتی ــصوصیات تج ــرکتخ   ش
ساختمانی وسرک سـازی پـروان      (

قرار ذیل در دفتر ثبت     ) جبل سراج 
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

ساختمانی :(اسم وعنوان  شرکت   -١
  .)وسرک سازی پروان جبل سراج

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٦٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
 سـید محبـوب   :رئیس شرکت -٧

  .فقیر محمد:فرزند
ــاون شــرکت-٨ ــدرت اهللا:مع  ق

  .سلطان محمد:فرزند
ــارتی ــصوصیات تج ــرکتخ   ش

ساختمانی سرک سازی و تولیـد      (
قـرار  ) مواد ساختمانی شفق بشگر   

ذیل در دفتر ثبـت اسـناد عالیـم         
 :جارتی به ثبت رسیدهت
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ساختمانی :(اسم وعنوان  شرکت   -١
سرک سازی وتولید مواد ساختمانی     

  .)شفق بشگر

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).غزنی:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
 جاویـد احمـد   :رئیس شرکت -٧

  .عبدالغنی:فرزند
  .ردندا:معاون شرکت-٨

تولیـد  ( شرکت خصوصیات تجارتی 
) مواد خوراکی مایل کریم برات زاده  

قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیـم   
 :تجارتی به ثبت رسیده

تولیـد  :(اسم وعنوان  شـرکت    -١
مواد خوراکی مایل کـریم بـرات       

  .)زاده

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).بلخ:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).فغانی ا١٠٠٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦

محمـد ناصـر    :رئیس شرکت -٧
  .برات شاه:فرزند
عــاد شــاه :معــاون شــرکت-٨

  .برات شاه:فرزند
ــارتی ــصوصیات تج ــرکتخ   ش

ساختمانی سرک سازی وتولید مواد     (
قرار ذیل در دفتر    ) ساختمانی امریفا 

ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه ثبـت        
 :رسیده

ی ساختمان:(اسم وعنوان  شرکت   -١
سرک سازی وتولید مواد ساختمانی     

  .)امریفا

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٤٧٥٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
ایمــل :رئــیس شــرکت -٧

  .عبدالرزاق:فرزند
سـید همـایون    :معاون شرکت -٨

  .سید عبدالرحمن:فرزند
ــارتی ــصوصیات تج ــرکت خ  ش

مانی وسرک سازی تولید مواد     ساخت(
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قرار ذیل در دفتـر     ) ساختمانی انکا 
ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
ساختمانی :(اسم وعنوان  شرکت   -١

وسرک سازی تولید مواد ساختمانی     
  .)انکا

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(تواردا-٦
 سـید عیـسی   :رئیس شـرکت  -٧

  .سید فاضل:فرزند
 سـید پادشـاه   :معاون شرکت -٨

  .سید فاضل:فرزند
شن گاز  ( شرکت خصوصیات تجارتی 

قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       ) لمتد
 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده

شن گاز  :(اسم وعنوان  شرکت   -١
  .)لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(ریخ تاسیستا-٤

 ١٥٠٠٠٠٠٠٠:(ســــرمایه-٥
  ).افغانی

  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
محمـود جـان    :رئیس شرکت -٧

  .عبدالقادر:فرزند
کماـل الـدین    :معاون شرکت -٨

  .غالم نبی:فرزند
ــارتی ــصوصیات تج ــرکت خ  ش

ساختمانی وسرک سازی مصدری    (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) هرات

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ساختمانی :(اسم وعنوان  شرکت   -١

  .)وسرک سازی مصدری هرات

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).هرات:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
محمـد داود   :رئیس شـرکت  -٧

  .بشیر احمد:فرزند
عبدالواســع :معــاون شــرکت-٨

  .احمد علی:فرزند



٩٢  جريدهيرسم

ــارتی ــصوصیات تج ــرکت خ  ش
قرار ) مهندسی مشاورتی تکنالوژی  (

ذیل در دفتر ثبـت اسـناد عالیـم         
 :تجارتی به ثبت رسیده

مهندسی :(اسم وعنوان  شرکت   -١
  .)مشاورتی تکنالوژی

  ).ایران:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــشی:رئ ن اف

  .قاسم:فرزند
محمـد نقـی    :معاون شـرکت  -٨

  .رضا داد:فرزند
خدماتی ( شرکت خصوصیات تجارتی 

شـیراز  STBتاسیساتی محمـدی    
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) تولید بهام 

  :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
خـدماتی  :(اسم وعنوان  شرکت   -١

  شیرازSTBتاسیساتی محمدی
  .)تولید بهام

  ).افغان:(تابعیت-٢

  ).کابل:( اصلیمرکز-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
ــیس شــرکت-٧ ــد :رئ  راز محم

  .محمد علی:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــدی:مع  مه

  .اصغر:فرزند
ــارتی ــصوصیات تج ــرکت خ  ش

ساختمانی وسرک سازی خورشید    (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) جهان

 :سیدهعالیم تجارتی به ثبت ر
ساختمانی :(اسم وعنوان  شرکت   -١

  .)وسرک سازی خورشید جهان

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
نور :فرزنداجمل  :رئیس شرکت -٧

  .الدین
حـشمت اهللا   :معاون شـرکت  -٨

  .نور الدین:فرزند



٩٣  جريدهيرسم

  تولیـد ( شرکت رتیخصوصیات تجا 
مواد ساختمانی وسـرک سـازی       

قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) وکتور
 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  تولیـد :(اسم وعنوان  شـرکت    -١
مواد ساختمانی وسـرک سـازی       

  .)وکتور

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٥٠٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
محمـد ناصـر    :رئیس شرکت -٧

  .محمد ابراهیم:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــاهر :مع ظ

  .عبدالحق:فرزند
ــارتی ــصوصیات تج ــرکتخ   ش

ساختمانی تولید مـواد سـاختمانی      (
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) مجتبی ولید 

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ساختمانی :(اسم وعنوان  شرکت   -١

  .)مجتبی ولیدتولید مواد ساختمانی 

  ).افغان:(تابعیت-٢

  ).بلخ:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٣٠٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
انجینر عبدالمجید  :رئیس شرکت -٧

  .محمد یوسف:فرزند
غـالم نبـی    :معاون شـرکت  -٨

  .غالم محمد:فرزند
ماریون ( شرکت خصوصیات تجارتی 

ر ذیل در   قرا) سوپر مارکیت سروس  
دفتر ثبت اسناد عالیم تجـارتی بـه     

 :ثبت رسیده
مـاریون  :(اسم وعنوان  شرکت   -١

  .)سوپر مارکیت سروس

  ).شیر الیون:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٤٠٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــاریون :رئ م

  .الیاس:فرزند
  .فهد:فرزندنور ا:معاون شرکت-٨



٩٤  جريدهيرسم

-k( شـرکت  خصوصیات تجـارتی  
square-Trading LL-C (

قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیـم   
 :تجارتی به ثبت رسیده

-ک:(اسم وعنـوان  شـرکت     -١
  .)سی-אل - אل-تریدنگ-سکوار

  ).هند:(تابعیت-٢
خانه نمبر اول قلعه    :(مرکز اصلی -٣

  ).فتح اهللا کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠:(سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
  .نیحال کونهاری:رئیس شرکت-٧
 دیپا کونهـاری  :معاون شرکت -٨

  .ندارد:فرزند
مبنی براینکه شرکت محترم تجارتی     
لیوאل لمتد میخواهد عالمت هـای      
خویش را هر یک بنام ایشیا سـافت        
اسیا تایپ لیوאل نت لیوאل کمپیوتر      

ـ       ر ثبت وراجستر این اداره بنماید ه
گاه موسسات ویا اشخاص انفرادی     
در مورد اعتراض داشته باشند الـی       
  .پانزده یوم باین محکمه اطالع دهند

باساس تصویب شرکت سـاختمانی     
طیب مبنی براینکه استعفای محتـرم      
محمد رفیع ولد محمـد طـاهر از        
معاونیت شرکت وفـروش سـهم      

ــد ٥٠ ــدالحی ول ــه عب ــصد ب فی
  .عبدالحفیظ معاون جدید التقرر

 اساس تصویب شرکت مالداری     به
و تولیدی جمشید محمودی مبنی     
براینکه هر یـک اسـد اهللا ولـد        
محمود خان معاون شرکت احمد     
فرید ولد اسد اهللا عضو شـرکت       
وحید اهللا ولـد اسـد اهللا عـضو         
شرکت نور اهللا ولد اسد اهللا عضو       
شرکت امین اهللا ولـد اسـد اهللا        
نسبت ضعف اقتصادی شـرکت     

  .دندمذکور را لغو نمو
به اساس تصویب شرکت پـروس      
روده افغان مبنی براینکـه اخیـراً       
ذریعه تصویب شرکت از تزئیـد      

افغانی بـه   ٢٣٣٠١سرمایه مبلغ   
افغـانی میـشود    ٥٢٣٣٥٧مبلغ  

  .خبرداده اند



















































































































































































































































































































 



 








