




  جريدهيرسم

 

  
  

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      صالحه  

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .صالحه :  اسم تاجر-١
   .محمدهللا ا:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
   .اقالم مجاز: واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی  ــرم خــصوصیات تج   محت
 محب اهللا قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محب اهللا : اسم تاجر-١

  
  
  .محمد نادر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خـود   : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشخاص دارای صالحیت امضاء    -١٠
  .خود شان 

ــارتی  ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 سید ناصرقرار ذیل در دفتـر ثبـت        

  :رسیده الیم تجارتی به ثبت اسناد وع
  .سید ناصر :  اسم تاجر-١
  .میرامام الدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خـود   : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
   .اقالم مجاز: صادرات -٦

 اعالنات ثبت اسناد وعالیم تجارتی
  )١٣٨٥حمل (
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  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .نی پنج هزار افغا:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ محت
نوررحمن  قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .نوررحمن :  اسم تاجر-١
  .عزیزمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

خاص دارای صــالحیت اشــ-١٠
  .امضاء خود شان 

   محترمخصوصیات تجارتی

 محمد علم قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد علم :  اسم تاجر-١
  .خان گل :ولد -٢
   .پروان:محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 
ــصوصیات ــارتی خ ــرم  تج   محت

محمد نورقرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد نور :  اسم تاجر-١
  .عبدالکریم :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
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  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .هر کابل موضع تجارت درش-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 محمد داد قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد داد :  اسم تاجر-١
  .عزت اهللا :ولد -٢
  .بامیان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

  .امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ محت

عبدالحمید قرار ذیل در دفتر ثبـت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :سیده ر
  .عبدالحمید :  اسم تاجر-١
  .محمد امیر :ولد -٢
  .بامیان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

حیت اشــخاص دارای صــال-١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
   محمد نعیم قرار ذیل در دفتر ثبت

  اسناد وعالیم تجارتی به ثبت 

٣
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  :رسیده 
  .محمد نعیم :  اسم تاجر-١
  .شاه محمود :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .مجاز اقالم : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 محمد عالم قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد عالم :  اسم تاجر-١
  .محمد علی :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانه: عنوان تجارت -٥

  . خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
قرار ذیل در دفتر ثبت  معروف جان 

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .معروف خان:  اسم تاجر-١
  .محمد اجان :ولد -٢
   .میدان:محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
   .موضع تجارت درشهر کابل-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
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  .امضاء خود شان 
ــصوصیات ــارتی خ ــرم  تج   محت

زمری قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       
  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 

  .زمری :  اسم تاجر-١
  .محمد اسحق :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
ارتخانه خود  تج: عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 محمد آصف قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .محمد آصف : ر اسم تاج-١
  .محمد اکبر :ولد -٢

  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ   محت
ذالفقار قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .ذالفقار :  اسم تاجر-١
  .نوبخت :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨

٥
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  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

  .امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ   محت

سحرگل قرار ذیل در دفتـر ثبـت     
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .سحرگل :  اسم تاجر-١
  .سیاه گل :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
  چراغ گل قرار ذیل در دفتر ثبت      

  به ثبت اسناد وعالیم تجارتی 

  :رسیده  
  .چراغ گل :  اسم تاجر-١
  .قلم الدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

رای صــالحیت اشــخاص دا-١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 حضرت خان قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .حضرت خان :  اسم تاجر-١
  .جانداد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانه خود: عنوان تجارت -٥

٦ 
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   .تاجر 
  .مجاز اقالم : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ   محت
محمد علی قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد علی : اسم تاجر-١
  .علی یاور :ولد -٢
 تولـــــد آن محـــــل-٣

  .دایکندی :والیت 
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
ر ذیل در دفتر ثبـت       ولی جان قرا  

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .ولی جان :  اسم تاجر-١
  .خدالرحیم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :مایه سر-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ   محت
سید محمد قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 

٧
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  .سید محمد : اسم تاجر-١
  .سید غالم حسین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  :ت   عنوان تجار  -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 قاری محمد حسین قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  : رسیدهثبت 
  .قاری محمد حسین : اسم تاجر-١
   .صاحب نظر:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 

  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ   محت
محمد حمید قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد حمید :  اسم تاجر-١
   .محمد مسلم:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

٨ 
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ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 سید علی آغا قرار ذیل در دفتـر        
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .سید علی آغا :  اسم تاجر-١
  .سید خان آغا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
ر ذیل در دفتر ثبت      شاه قرا  نشری 

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  . شاه شرین:  اسم تاجر-١
  .نورحسن :ولد -٢

  .لوگر :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :مایه سر-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 وحیداهللا قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .وحیداهللا :  اسم تاجر-١
  .عبداهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
رتخانه خود  تجا: عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
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  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ محت
شیرافغان قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .شیرافغان :  اسم تاجر-١
  .محمد سرور :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ محت
نثاراحمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

   .نثاراحمد:  اسم تاجر-١
   .عطامحمد:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
   .اقالم مجاز: واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 محمد ذاکر قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد ذاکر :  اسم تاجر-١
  .محمد اکبر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
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تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥
  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 جمعه قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده تجارتی به ثبت وعالیم 
  .جمعه :  اسم تاجر-١
  .ابراهیم :ولد -٢
محـــــل تولـــــد آن -٣

  .دایکندی :والیت 
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

ص دارای صــالحیت اشــخا-١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ محت
عبدالحسین قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالحسین :  اسم تاجر-١
  .دولت :ولد -٢
  .بامیان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .الم مجاز اق: صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 خلیل الرحمن قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
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  .خلیل الرحمن :  اسم تاجر-١
  .احمد فضل :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
یون قرار ذیل در دفتـر ثبـت         هما

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .همایون :  اسم تاجر-١
  .محمد نجیم :ولد -٢
  .لوگر :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 

  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
   .موضع تجارت درشهر کابل-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 محمد داودقرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد داود :  اسم تاجر-١
  .جمعه گل :ولد -٢
  .لوگر :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  :ارت   عنوان تج  -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 
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ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 ابراهیم قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .ابراهیم : سم تاجر ا-١
  .یعقوب :ولد -٢
محـــــل تولـــــد آن -٣

  .دایکندی :والیت 
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .ان امضاء خود ش

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 محمد گل قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد گل :  اسم تاجر-١

  .حمید گل :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  . مجاز اقالم: واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ   محت
غالم حسن قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .غالم حسن :  اسم تاجر-١
  .شیرمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
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  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 محمد داود قرار ذیل در دفتر ثبت       

وعالیم تجـارتی بـه ثبـت       اسناد  
  :رسیده 

  .محمد داود :  اسم تاجر-١
  .محمد طاهر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
   .پنج هزار افغانی:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

   محــترم تجارتی اتـخصوصی

محمد علی قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد علی :  اسم تاجر-١
  .غالم حسین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 ولی محمد قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .ولی محمد :  اسم تاجر-١
  .محمد ظاهر :لد و-٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
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  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم م خ   حت
محمد ظاهر قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد ظاهر :  اسم تاجر-١
  .صفرمحمد :ولد -٢
میـدان  :محل تولد آن والیت     -٣

  .وردک 
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
   .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧

  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ   محت
حسن قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .حسن :  اسم تاجر-١
  .راب علی ت:ولد -٢
  .بامیان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم عسکر   خصوصیات تجارتی 
  قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم

  :ده رسیتجارتی به ثبت 
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  .عسکر :  اسم تاجر-١
  .حسن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  . شان امضاء خود

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 نوراهللا قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .نوراهللا :  اسم تاجر-١
  .امیرشاه :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦

  .م مجاز اقال: واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
تاج محمد قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .تاج محمد :  اسم تاجر-١
  .جان محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

ــخاص دارای-١٠   اشـــــ
   صــــالحیت امــــضاء 

  . خود شان 
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ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 احمد منصور قرار ذیل در دفتـر       

اد وعالیم تجارتی به ثبـت      ثبت اسن 
  :رسیده 

  .احمد منصور :  اسم تاجر-١
  .محمد صبور :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .غانی پنج هزار اف:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 گالب شاه قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .گالب شاه :  اسم تاجر-١
  .گل انر:ولد -٢

  .غزنی:محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 محمد بشیرقرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد بشیر :  اسم تاجر-١
  .محمد اسحق :د ول-٢
  .کاپیسا :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
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  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 یوسف قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .یوسف :  اسم تاجر-١
  .محمد یونس :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .شهر کابل موضع تجارت در-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 عبداهللا جان قرار ذیل در دفتر ثبت       

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .عبداهللا جان :  اسم تاجر-١
  .میاگل جان :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .ان افغ: تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ محت
عبدالکریم قرار ذیل در دفتر ثبـت       

 ثبـت   اسناد وعالیم تجـارتی بـه     
  :رسیده 

  .عبدالکریم :  اسم تاجر-١
  .محمد زمان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
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تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥
  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

ی صــالحیت اشــخاص دارا-١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ محت
عبدالقدوس قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالقدوس :  اسم تاجر-١
  .عبدالرزاق :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  . مجاز اقالم: صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 سید انور قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .سید انور :  اسم تاجر-١
   .حاجی اهللا نظر:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ محت
ر قرار ذیل در دفتر ثبـت       عبدالقاد

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 
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  .عبدالقادر :  اسم تاجر-١
  .حاجی اهللا نظر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .ر کابل موضع تجارت درشه-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 میر احمد قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .میراحمد : اسم تاجر-١
  .عطامحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : تجارت    عنوان -٥

  .تاجر 

  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
   جان 

آقا قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        
  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 

  .جان آقا :  اسم تاجر-١
  .غالم سرور :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .خود شان امضاء 
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ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ محت
نصیراحمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .نصیراحمد :  اسم تاجر-١
  .عبدالحسیب :ولد -٢
  .وردک :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ   محت
محمد آقا قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد آقا :  اسم تاجر-١
  .امیرجان :ولد -٢

  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ محت
عبدالعلی قرار ذیل در دفتر ثبـت       

سناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        ا
  :رسیده 

  .عبدالعلی :  اسم تاجر-١
  .محمدعارف :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
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  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .غانی پنج هزار اف:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ محت
عبدالمتین قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالمتین :  اسم تاجر-١
  .عبدالعزیز:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

   .تاجر
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ   محت
 محمد نسیم قرار ذیل در دفتر ثبت       

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .محمد نسیم :  اسم تاجر-١
  .امیرالدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارت ــصوصیات تج ــرم یخ   محت
 میوند قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .میوند :  اسم تاجر-١
  .محمد جمال :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانه خود: عنوان تجارت -٥
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  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .درشهر کابل موضع تجارت -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
طالمحمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .طالمحمد : اسم تاجر-١
  .نوراحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  :ان تجارت    عنو -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
کوپراتیف زراعتی مالداری مـواد     
 غذائی ملی خواجه بابا لمتد قرارذیل     

در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  :رسیده به ثبت 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن :  اس
کوپراتیف زراعتی مالداری مـواد     

  .غذائی ملی خواجه بابا لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهربغالن :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــو: صــ ه میــ

ــشک،تازه،قالین گلیم،پوســت  خ
  .روده 

عراده جـات،پرزه   :  وادرات   -٧
  .جات،سامان بنجاره گی 
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قندآغا : اسمای شرکاء شرکت     -٨
 رئـیس وولـی     ولد محمد رسول  

 معـاون   محمد ولد معراج الـدین    
   .شرکت

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
متد کوپراتیف زراعتی کپنه خمار ل    

قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      
  :رسیده تجارتی به ثبت 

:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١
  .کوپراتیف زراعتی کپنه خمار لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

   .کابلدرشهر:شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ

ــشک،تاز گلیم،پوســت  ه،قالینخ
  .روده 

عراده جـات،پرزه   :  وادرات   -٧
  .جات،سامان بنجاره گی 

احمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
 رئـیس  شاه هاشمی ولد گالب شاه  

وگل بدین هاشمی ولد امیرالـدین      
   .معاون شرکت

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 نوی  :خصوصیات تجارتی شرکت    
فتر ثبت  همدرد لمتد قرارذیل در د    

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١
  .نوی همدرد لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
ــرمایه -٥ ــزار :  س ــاه ه   پنج

  . افغانی 
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ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ
ــشک،تازه،قالین گلیم،پوســت  خ

  .روده 
  عراده جات،پرزه: رات  واد-٧

جات،سامان بنجـاره گی،رخـت     
  .باب 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

نان حمحمدالدین ولد عبدال  :شرکت  
نان حرئیس جمال الدین ولد عبـدال     

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

نیو هدایت لمتد قرارذیل در دفتـر       
 ثبـت   ثبت اسناد وعالیم تجارتی به    

  :رسیده 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .نیو هدایت لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣ ــرکت مرکزاصـ   شـ
  .درشهرکابل :

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:درسال

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ

  خشک،تازه،قالین گلیم،پوست 
  .روده 

عراده جـات،پرزه   :  وادرات   -٧
ن بنجـاره گی،رخـت     جات،ساما

  .باب 
اسداهللا : اسمای شرکاء شرکت     -٨

وعبدالباقی ولـد    رئیس   ولد عبداهللا 
  .معاون شرکت هدایت اهللا 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
 پیغام عزیز قرارذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .پیغام عزیزی 
  .افغان :  تابعیت -٢
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ــرکت -٣ ــلی شـ    مرکزاصـ
  .درشهرکابل :
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه : صادرات -٦
  .مواد اولیه :  وادرات -٧
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

نثاراحمد ولد محمد اسحق :شرکت 
اون رئیس فضلیه ولد عبدالعزیز مع    

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

شاپور مخفورلمتد قرارذیل در دفتر     
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .شاه مخفورلمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ    مرکزاصـ
  .درشهرکابل :

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سالدر
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه : صادرات -٦
  .مواد اولیه :  وادرات -٧
  : شرکت   اسمای شرکاء-٨

مخفورشاه ولد علم شـاه رئـیس       
سمیع اهللا ولد صـفی اهللا معـاون        

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

رارذیل در دفتر   الهمدرد عمرلمتد ق  
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

   .الهمدرد عمر لمتد
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ    مرکزاصـ
  .درشهرکابل :
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
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  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  . میوه خشک،تازه: صادرات -٦
   .اد اولیهمو:  وادرات -٧
مریم : اسمای شرکاء شرکت     -٨

  محمدرئیس همدرد بنت عبدالصمد 
  .معاون شرکت عمر ولد عبدالصمد  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

دوصدونودچهار کندهار قرارذیل در 
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .دوصدو نودچهارکندهار
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ    مرکزاصـ
  .درشهرکابل :
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  . میوه خشک،تازه: صادرات -٦
   .مواد اولیه:  وادرات -٧

ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ
عبدالخالق ولـد فـاروق     :شرکت  
 مـد یراحذوحیداحمد ولد ن  رئیس  

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

همدرد صدیق لمتد قرارذیل در دفتر 
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .همدرد صدیق لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ    مرکزاصـ
  .درشهرکابل :
ــیس -٤ ــاریخ وتاس ــرکت  ت ش

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .میوه خشک : صادرات -٦
  .مواد اولیه :  وادرات -٧
همدرد : اسمای شرکاء شرکت -٨

  صدیق  ولد محمد شاه رئیس
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  . ولد محمد شاه معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ل در دفتر   حاجی زرداد خان قرارذی   
   م تجارتیــناد وعالیــثبت اس
  :رسیده به ثبت 

:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١
  .حاجی زرداد خان 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ    مرکزاصـ
  .درشهرکابل :
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه : صادرات -٦
  . اولیه مواد:  وادرات -٧
زرداد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

عبدالغفور ولد  رئیس  ولد عبدالغفور   
  . معاون شرکت عبدالخلیل

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
 آریا کچکین منصور تجارتی به ثبت 

  :رسیده 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .آریا کچکین منصور 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ    مرکزاصـ
  .درشهرکابل :
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ

ــشک،تازه،قالین گلیم،پوســت  خ
  .روده 

عراده جـات،پرزه   :  وادرات   -٧
  .جات،سامان بنجاره گی 

مد مح: اسمای شرکاء شرکت     -٨
صادق ولد محمـد جـان رئـیس        

حمد جان معـاون    یم ولد ا  محمدنع
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 
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  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
 حامد خان ایندبرادرز قرارذیل در     
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .حامد خان ایندبرادرز 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت  -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ

ــشک،تازه،قالین گلیم،پوســت  خ
  .روده 

عراده جـات،پرزه   :  وادرات   -٧
  .جات،سامان بنجاره گی 

فریـد  : اسمای شرکاء شرکت     -٨
یر ذیر رئیس جاوید ون   ذاحمد ولد ن  

  .احمد معاون شرکت 
ــالحیت-٩ ــخاص دارای ص   اش

  .امضاء خودشان 

 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
یراندراب قرارذیل در دفتـر     ذبشیرن

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١
  .یراندراب ذبشیرن
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .ر افغانی پنجاه هزا:  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ

ــشک،تازه،قالین گلیم،پوســت  خ
  .روده 

عراده جـات،پرزه   :  وادرات   -٧
جات،سامان بنجـاره گی،رخـت     

  .باب 
احمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

یر ذبشیر ولد محمد افضل رئیس ن     
ــضل   ــد افـ ــد محمـ   ولـ

  . معاون شرکت 
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ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
شاداب بهسود نوین قرارذیـل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
     : اسم وعنوان شرکت شرکت-١

  .شاداب بهسود نوین 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ

ــش گلیم،پوســت  ک،تازه،قالینخ
  .روده 

عراده جـات،پرزه   :  وادرات   -٧
  .جات،سامان بنجاره گی 

پیوند : اسمای شرکاء شرکت     -٨
 رئـیس   خـا ن  علی ولد احمـد     

 حیـدرمعاون   محمدعبدالفتاح ولد   
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
محمد امین محمد لمتد قرارذیل در      

فتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    د
  :رسیده ثبت 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .محمد امین محمد لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
اقالم مجـاز میـوه     : صادرات   -٦

  .گلیم،پشم ،خشک،تاز،قالین
مــــــــواد :  وادرات -٧

اولیه،موتر،موترســکیل مـــواد  
  .ساختمانی 
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محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
امین ولد مالخیل رئیس اهللا محمـد       

  . معاون شرکت امینولد محمد 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

حشمت اهللا رامین عصمتی لمتـد      
م قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالی     

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

  .حشمت اهللا رامین عصمتی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ    مرکزاصـ
  .درشهرکابل :
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ

ــشک،تازه،قالین گلیم،پوســت  خ
  .روده 

راده جـات،پرزه   ع:  وادرات   -٧
  .جات،سامان بنجاره گی 

ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ
حشمت اهللا ولد عـصمت     :شرکت  

برکت اهللا ولد هدایت اهللا     رئیس  اهللا  
  .معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
 علی خیل افغان لمتد قرارذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ه رسیدثبت 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .علی خیل افغان لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ    مرکزاصـ
  .درشهرکابل :
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ

  خـــــــــشک،تازه،قالین
  .گلیم،پوست روده  
  عراده جــات، :  وادرات -٧
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  .ن بنجاره گی پرزه جات،ساما
کاشف : اسمای شرکاء شرکت -٨

رئیس علی خیل ولد فضل الرحمن      
سعید اسحق علی خیل ولد فـضل       

  . معاون شرکت الرحمن
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 نجم الدین قرارذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
: ت شرکت  اسم وعنوان شرک   -١

  .نجم الدین لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ

ــشک،تازه،قالین گلیم،پوســت  خ
  .روده 

عراده جـات،پرزه   :  وادرات   -٧
  .جات،سامان بنجاره گی 

نجـم  :ت   اسمای شرکاء شرک   -٨
محمد رئیس  الدین ولد گالب الدین     

  . معاون شرکت حنیف ولد علی داد
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 نوی برادران شیرزاد قرارذیـل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .نوی برادران شیرزاد 
  .افغان : ت  تابعی-٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ

ــشک،تازه،قالین گلیم،پوســت  خ
  .روده 
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عراده جـات،پرزه   :  وادرات   -٧
  .جات،سامان بنجاره گی 

محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
 لفضعارف ولد بشیرمحمد رئیس     

  .ولد افضل معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

گروی جمال لمتد قرارذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
گـروی  :  اسم وعنوان شرکت   -١

  .جمال لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــیس -٤ ــاریخ وتاس ــرکت  ت ش

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ

ــشک،تازه،قالین گلیم،پوســت  خ
  .روده 

عراده جـات،پرزه   :  وادرات   -٧
  .جات،سامان بنجاره گی 

محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
احمـد  رئیس  د  اعیسی ولد علی د   

  .معاون شرکت حسن ولد علی داد 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .ء خودشان امضا
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

بشیرمنیردفتانی لمتد قرارذیـل در     
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .بشیرمنیر دفتانی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .ه هزار افغانی پنجا:  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ

ــشک،تازه،قالین گلیم،پوســت  خ
  .روده 
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عراده جـات،پرزه   :  وادرات   -٧
  .جات،سامان بنجاره گی 

غالم : اسمای شرکاء شرکت     -٨
دستگیر ولد جان محمـد رئـیس       
عیدمحمد ولد جان محمد معـاون      

  .شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت -٩

  .امضاء خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

ترانزیتی بارچاالنی نیکنومن قرارذیل    
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .ترانزیتی وبارچاالنی نیکنومن 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
 .پنجاه هزار افغـانی     :  سرمایه   -٥
ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ

  گلیــم،  خشک،تازه،قالیــن

  .پوست روده 
عراده جـات،پرزه   :  وادرات   -٧

  .جات،سامان بنجاره گی 
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

محمد ولد اعتباریارمحمد رئـیس     
نظیرمحمد ولد حاجی محمد معاون     

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

لمتد قرارذیل در دفتـر     سبزسبزده  
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .ده سبزلمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
 .پنجاه هزار افغـانی     :  سرمایه   -٥
  میوه خشــک، : صادرات -٦
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  .لیم،پوست روده گ تازه،قالین
عراده جـات،پرزه   :  وادرات   -٧

گی،مــواد  بنجـاره  جات،سـامان 
  .اولیه 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

 عبدالغفار ولد عبدالقدوس  :شرکت  
 عبدالستار ولـد عبـدالغفار    رئیس  

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 توخی لمتد قرارذیـل در      مداحنور
ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه   دفتر  
  :رسیده ثبت 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .نورمحمد توخی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥

ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ
ــشک،تازه،قالین گلیم،پوســت  خ

  .روده 
عراده جـات،پرزه   : ات   وادر -٧

جات،سامان بنجـاره گی،رخـت     
  .باب 
عبداهللا : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 احمـد ولد حاجی صالح رئیس نور    
  .دار معاون شرکت حقولد حاجی 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
حکمت گیالنی قرارذیل در دفتـر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :ه رسید
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .حکمت گیالنی 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
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  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ

ــشک،تازه،قالین گلیم،پوســت  خ
  .روده 

عراده جـات،پرزه   :  وادرات   -٧
  .خت جات،سامان بنجاره گی،ر

ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ
بازمحمد ولد نیازمحمـد    :شرکت  

حکمـت اهللا ولـد حـاجی       رئیس  
  . معاون شرکت دورمحمد

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
جواد علی تقی لمتد قرارذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .لی تقی لمتد جواد ع
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
   تاریخ وتاسیس شــرکت -٤

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــوه : صــ میــ

ــشک،تازه،قالین گلیم،پوســت  خ
  .روده 

عراده جـات،پرزه   :  وادرات   -٧
  .جات،سامان بنجاره گی 

 جواد: اسمای شرکاء شرکت     -٨
ولد سید احمد رئیس علی تقی ولد       

  .سید احمد معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

کابل لعل قرارذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .کابل لعل 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .کابل درشهر:شرکت 
   تاریخ وتاسیس شرکــت-٤ 
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   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه : صادرات -٦
  .مواد اولیه :  وادرات -٧
لعـل  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

محمد ولد علـی احمـد رئـیس        
نصیراحمد ولد محمد رحیم معاون     

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : تجـارتی شـرکت      خصوصیات

 جمعه گل حـضرت قرارذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .جمعه گل حضرت 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥

  . خشک،تازه میوه: صادرات -٦
   .مواد اولیه :  وادرات -٧
جمعه :  اسمای شرکاء شرکت     -٨

  گل ولد طورالدین رئیس صفت ولی
  . معاون شرکت بیبولد ح

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
مسعود ظاهر عزیزی قرارذیـل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
: نوان شرکت شرکت   اسم وع  -١

  .مسعود ظاهر عزیزی 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .میوه خشک : صادرات -٦
  .مواد اولیه :  وادرات -٧
  : اسمای شرکاء شرکت -٨
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مسعود ولد عبدالظاهر رئیس محمد     
 ولـد عبدالـستار معـاون       جاوید

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 نوی پاچا احسان قرارذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .نوی پاچا احسان 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــار-٤ ــرکت  ت ــیس ش یخ وتاس

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه : صادرات -٦
  .مواد اولیه :  وادرات -٧
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

پاچا ولد محمد هارون رئیس شراف    
  .ولد محمد دین معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
یس ناصری قرارذیل در دفتـر      ادر

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١
  .ادریس ناصری 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه : صادرات -٦
  .مواد اولیه :  وادرات -٧
الیـق  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد گل پادشاه رئیس پسرلی ولـد       
  .سید غالم معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  :خصوصیات تجارتی شرکت  
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 آرین تـک لمتـد قرارذیـل در        
دفترثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه      

  :رسیده ثبت 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .د آرین تک لمت
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
، میوه خـشک،تازه  : صادرات   -٦

   .قالین،گلیم، پوست روده
عراده جات پـرزه    :  وادرات   -٧

جات، سامان بنجـاره گی،مـواد      
   .اولیه
 فهـیم : اسمای شرکاء شرکت  -٨

رئـیس   محمـد قـسیم  احمد ولد   
 مسعود ولد حاجی محمـد نعـیم      

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
   نوی رحیم کریمی قرارذیل در

  دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به 
  :رسیده ثبت 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .نوی رحیم کریمی 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   : صادرات   -٦

  .قالین،گلیم، پوست روده 
عراده جات پـرزه    :  وادرات   -٧

  . جات، سامان بنجاره گی
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

محمد  رئیس   مینرحیم ولد محمد    
 معـاون   ولد محمد اکـرم   شعیب  
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 
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 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
   لمتد قرارذیلیحاجی محمد حلیم

  در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی 
  :رسیده به ثبت 

:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١
  . لمتد یحاجی محمد حلیم

  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .ابل درشهرک:شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   : صادرات   -٦

  .قالین،گلیم، پوست روده 
عراده جات پـرزه    :  وادرات   -٧

جات، سامان بنجـاره گی،مـواد      
  .اولیه 
شـاه  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

محمد ولد عید محمد رئیس بخت      
ون  معـا  محمد ولد عیـد محمـد     

  .شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت -٩

  .امضاء خودشان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ترانزیتی صوفی بابالمتد قرارذیل در     
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .ترانزیتی صوفی بابا لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــاری-٤ ــرکت  ت ــیس ش خ وتاس

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   : صادرات   -٦

  .قالین،گلیم، پوست روده 
عراده جات پـرزه    :  وادرات   -٧

جات، سامان بنجـاره گی،مـواد      
  .اولیه 
دورانی : اسمای شرکاء شرکت -٨

 نیت ولد عبـداهللا   رئیس  ولد عبداهللا   
  .معاون شرکت 

  رای صالحیت اشخاص دا-٩ 
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  .امضاء خودشان 
نوروز :خصوصیات تجارتی شرکت    

 لمتد قرارذیل در دفتر ثبـت      نیحس
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  . لمتد نینورز حس
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   : صادرات   -٦

  .قالین،گلیم، پوست روده 
عراده جات پـرزه    :  وادرات   -٧

جات، سامان بنجـاره گی،مـواد      
  .اولیه 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

نورالدین ولد محمد علی    :شرکت  
 جمال الدین ولـد خیـراهللا     رئیس  

  .معاون شرکت 

 اشــخاص دارای صــالحیت -٩ 
  .امضاء خودشان 

ــص ــارتی خــ وصیات تجــ
مسعود بین النورائی لمتد    :شرکت  

قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      
  :رسیده تجارتی به ثبت 

:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١
   .مسعود بین النورائی لمتد

  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .افغانی پنجاه هزار :  سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   : صادرات   -٦

  .قالین،گلیم، پوست روده 
عراده جات پـرزه    :  وادرات   -٧

جات، سامان بنجـاره گی،مـواد      
  .اولیه 
احمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

  رئیسمسعود ولد حاجی محمد نعیم 
  محمد مبین ولد حاجی محمد نعیم 
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  . معاون شرکت 
ــارتی   ــصوصیات تجــ خــ

قرارذیل در رضائی الکونین :شرکت 
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .رضائی الکونین 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   : صادرات   -٦

  .وده قالین،گلیم، پوست ر
عراده جات پـرزه    :  وادرات   -٧

جات، سامان بنجـاره گی،مـواد      
  .اولیه 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

 شیرمحمد ولد محمد رضأ   :شرکت  
میرمحمد ولد محمد رضـأ     رئیس  

  .معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
شکور غفور صبوری لمتد قرارذیل     

الیم تجارتی  در دفتر ثبت اسناد وع    
  :رسیده به ثبت 

:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١
  .شکور غفور صبوری لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
ــرمایه -٥ ــزار :  س ــاه ه   پنج

  . افغانی 
ــادرات -٦ ــشک: ص ــوه خ   می

  .،تازه، قالین،گلیم، پوست روده 
  راده جــاتعــ:  وادرات -٧

   پــرزه جــات، ســامان بنجــاره 
  .گی،مواد اولیه 

ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ
  عبدالشکور:شرکت 

٤٢ 
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  رئـیس عبـدالغیور    ولد عبدالغفور   
  . ولد عبدالصبور معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
 نثار پرویز تمیم لمتد قرارذیـل در       

رتی بـه  دفتر ثبت اسناد وعالیم تجا  
  :رسیده ثبت 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .نثار پرویز تمیم لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   : صادرات   -٦

  .قالین،گلیم، پوست روده 
ـ   :  وادرات   -٧ رزه عراده جات پ

جات، سامان بنجـاره گی،مـواد      
  .اولیه 

نثـار  : اسمای شرکاء شرکت     -٨
رئــیس احمــد ولــد حبیــب اهللا 

معاون عبدالمنان ولد حاجی سبحان     
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
نورنثار آرین قرارذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .نور نثار آرین 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   : صادرات   -٦

  .قالین،گلیم، پوست روده 
  عراده جات پرزه :  وادرات -٧

٤٣
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ـ      واد جات، سامان بنجـاره گی،م
  .اولیه 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

نورمحمد ولد محمد خان    :شرکت  
رئیس محمد اسماعیل ولـد خـان       

  .محمد معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

االختر زرنج اصل لمتد قرارذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
ختـر  اال:  اسم وعنوان شرکت   -١

  .زرنج اصل لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   : صادرات   -٦

  .قالین،گلیم، پوست روده 

عراده جات پـرزه    :  وادرات   -٧
جات، سامان بنجـاره گی،مـواد      

  .اولیه 
ــمای -٨ ــرکاء  اســ شــ

نیازمحمـد ولـد غـالم      :شرکت  
غالم محمد ولد غالم رئیس حضرت 
  .معاون شرکت حضرت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
 نعیم سکندر زی لمتد قرارذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
 اسم وعنوان شـرکت نعـیم       -١

  .سکندر زی لمتد 
  .افغان : بعیت  تا-٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  میوه خشک،تازه، : صادرات -٦

٤٤ 
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  .قالین،گلیم، پوست روده 
عراده جات پـرزه    :  وادرات   -٧

جات، سامان بنجـاره گی،مـواد      
  .اولیه 
سـید  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 ولد سکندرشاه رئیس سید     نعیم شاه 
منور شاه ولد سید سـکندر شـاه        

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 بلخی وپسران قرارذیل در دفتـر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
:  اسم وعنوان شرکت شرکت    -١

  .بلخی وپسران 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی  مرکز-٣ اصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥

میوه خـشک،تازه،   : صادرات   -٦
  .قالین،گلیم، پوست روده 

عراده جات پـرزه    :  وادرات   -٧
جات، سامان بنجـاره گی،مـواد      

  .اولیه 
احمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 فرهاد ولد عبداکریم رئیس سهراب    
  .ولد عبدالکریم معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
فردین بهاری قرارذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
فـردین  :  اسم وعنوان شرکت   -١

  .بهاری 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــر-٤ ــیس ش ــاریخ وتاس کت  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥

٤٥
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میوه خـشک،تازه،   : صادرات   -٦
  .قالین،گلیم، پوست روده 

عراده جات پـرزه    :  وادرات   -٧
جات، سامان بنجـاره گی،مـواد      

  .اولیه 
غالم : اسمای شرکاء شرکت     -٨

حضرت ولد عبدالغفور رئیس غالم     
صدیق ولـد عبـدالغفور معـاون       

  .شرکت 
ــخاص -٩ ــالحیت  اش دارای ص

  .امضاء خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 حسن ساحل نیازی قرارذیـل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
حـسن  :  اسم وعنوان شرکت   -١

  .ساحل نیازی 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال

  .جاه هزار افغانی پن:  سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   : صادرات   -٦

  .قالین،گلیم، پوست روده 
عراده جات پـرزه    :  وادرات   -٧

جات، سامان بنجـاره گی،مـواد      
  .اولیه 
اباسین : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد فتاح اهللا دریاب ولد فتـاح اهللا        
  .معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :شـرکت   خصوصیات تجـارتی    
برادران غوربند صوفی زاده قرارذیل 
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
 اسم وعنوان شرکت بـرادران      -١

  .غوربند صوفی زاده  
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال

٤٦ 
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  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :رات   صاد -٦

  .قالین،گلیم، پوست روده 
عراده جات پـرزه    :  وادرات   -٧

جات، سامان بنجـاره گی،مـواد      
  .اولیه 
امـام  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

جان ولد مجنون رئیس عبداهللا ولد      
  .داد مجنون معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
تد قرارذیل در دفتر     خنج وهاج لم  

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

خـنج  :  اسم وعنوان شـرکت    -١
  .وهاج لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   : صادرات   -٦

  .ده قالین،گلیم، پوست رو
عراده جات پـرزه    :  وادرات   -٧

جات، سامان بنجـاره گی،مـواد      
  .اولیه 
شمس : اسمای شرکاء شرکت     -٨

اهللا ولدعبدالعلی رئـیس محبـوب      
 معـاون   یـار الرحمن ولد احمـد     

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 نوی لمرافغان قرارذیل در دفتـر      
م تجارتی به ثبـت     ثبت اسناد وعالی  

  :رسیده 
نـوی  :  اسم وعنوان شـرکت    -١

  .لمرافغان 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 
   تاریخ وتاسیـس شـرکـت-٤

٤٧
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   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   : صادرات   -٦

  .قالین،گلیم، پوست روده 
عراده جات پـرزه    :  وادرات   -٧

جات، سامان بنجـاره گی،مـواد      
  .اولیه 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

عبدالحمید ولد عبدالرشید   :شرکت  
 عبدالرقیب ولد عبدالرشـید   رئیس  

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

قرارذیـل  TRIO L.L تریو لمتد 
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
تریو لمتد :  اسم وعنوان شرکت   -١

TRIO L. L.   
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

  .درشهرکابل :شرکت 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:درسال

یک صد هزار دالـر     :  سرمایه   -٥
   .امریکائی

میوه خـشک،تازه،   : صادرات   -٦
  .قالین،گلیم، پوست روده 

عراده جات پـرزه    :  وادرات   -٧
ه گی،مـواد   جات، سامان بنجـار   

  .اولیه 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

مـــــصطفی :شـــــرکت 
ــماعیل ــیس"اس ــیس "بیچک  رئ

نظـر  –عبدالشکور ولد عبدالرحیم    
  .معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

ــرکت  ــصویب ش ــاس ت    : باس
  .افغان مرکز پالستیک مبنی براینکه 

کره خواهـان تزئیـد     ذشرکت مت 
) ١٤٠٠٠٠(سرمایه شرکت از مبلغ

افغـانی  ) ٢١٤٠٠٠٠(نی بـه  افغا
  .گریده اند 

٤٨ 
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ــرکت  ــصویب ش ــاس ت    :باس
قالین بافی رحمتی مبنـی براینکـه       

  .خواهان تزئید ذیل هستند 
 استعفای حاجی محمد یوسف     -١

از ســـــمت ریاســـــت 
ــزاری ــصد آن ٣٠وواگـ فیـ

افغانی میگردد  ) ٧٥٠٠٠٠٠(مبلغ
به محترم محمد صفر ولد محمـد       

  .یوسف معاون شرکت 
 ولد محمد    مقرری محمد طاهر   -٢

 فیـصد   ٥٠علی عضو سابق باحفظ   
سهم خویش به حیث رئیس جدیـد       

  .شرکت 
حاجی علم  : باساس تصویب شرکت  

  .سیاه بیتاب مبنی براینکه 
که محترم یعقوب علی ولد معصوم      

 خـویش را    علی معاون سابقه سهم   
افغانی میباشـد    ٢٥٠٠٠که مبلغ 

ــرم  ــد محت ــاالی معــاون جدی ب
بشیراحمد ولـد غـالم مـصطفی       

  .وش رسانیده بفر
  بـویـــصـاس تــباس

 NAPIER CON:شــرکت 
SULTIN LIP .AF ــی  مبن

براینکه شرکت متزکره تغیرات ذیل     
  .را خواهان هستند 

 ازسـمت   Stephoh استعفای -١
 ٥٠ریاست نـشرات وواگـزاری    

 ٢٤٥٠٠٠فیصد سـهم آن مبلـغ     
 معـاون   Rogerافغانی میگردد به    

شرکت ومقرری وی بحیث رئیس     
 فیصد  ١٠د از این  جدید شرکت وبع  

  .سهم از رئیس شرکت میباشد 
محترم زمری ولد محبـت خـان       

خواهش اخذ  ) ١٢٠٨٠٢٦(تذکره
جوازنامه تجـارتی کمـشنکاری     

  .راحسب ذیل نموده است 
مقابـل  : محل کمـشنکاری     -١

  ) .٥(وزارت تجارت دوکان
  .پنج هزار افغانی : تضمین -٢
  . صالحیت دار خودش -٣

: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
  رادیس او واسیس سرویزپراسیوتپ

   ت اسنادـتر ثبـقرار ذیل در دف

٤٩
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  :رسیده  وعالیم تجارتی به ثبت 
پرادیس :  اسم وعنوان شرکت     -١

  .او واسیس سرویز پراسیوت 
  .نیپال :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :دات  وار-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــما : رئ سوش

  .سکیپمار ولد بندر بیکرم شاه 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 تولید مواد غذائی عابد خواجه هـا      
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
ـ :  اسم وعنوان شرکت     -١ د تولی

   .مواد غذائی عابد خواجه
  . نافغا:  تابعیت -٢

ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
   .پروان:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠ : سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
الحاج خواجه  : رئیس شرکت    -٧

   .ولی عبدالرسول
سید ذاکر ولد   : معاون شرکت    -٨

   .سید اشرف
ت دار  اشــخاص صــالحی -٩

  .خودشان 
  : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

عــصمت اهللا کماــل ســاختمانی 
شرکت قرار ذیل در دفتـر ثبـت        

بـه ثبـت    اسناد وعالیم تجـارتی     
  :رسیده 

عصمت :  اسم وعنوان شرکت     -١
  .اهللا کمال ساختمانی شرکت 

   .نافغا:  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .پروان :شهر 

٥٠ 
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ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
  . ١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عصمت اهللا ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .کمال الدین 
عطامحمد ولد  : معاون شرکت    -٨

  .محمد عمرخان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

لوجستکی وخدماتی بابر قرار ذیـل   
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .است  رسیده استت به ثب
کمال سـاختمانی    اسم وعنوان    -١

ــل در  ــرار ذیـ ــرکت قـ شـ
  .لوجستکی وخدماتی بابر :شرکت 

   .نافغا:  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال

  . افغانی ٩٧٥٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
شهیم ناصر ولد   : رئیس شرکت    -٧
  .مد عمرمح
بدیع اهللا ولـد    : معاون شرکت    -٨

   .گل آقا
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 ساختمانی وسرک سازی نبی رحیم     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم قرار ذیل 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
   .ینبی رحیم

   .نافغا:  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .پراون :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦

٥١
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حاجی عبدالنبی  : رئیس شرکت    -٧
  .ولد عبدالغفور

عبدالهادی ولد  : معاون شرکت    -٨
   .عبدالغفور

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
نی وسرک سـازی طالـب      ساختما
 قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       الخیر

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
   .طالب الخیر

   .نافغا:  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .فراه :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .م مجاز اقال: واردات -٦
عبدالکریم ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .محمد رحیم 

   .انفرادی: معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

افغانستان انترنشنل براند قرار ذیل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
افغانستان : اسم وعنوان شرکت   -١

  .انترنشنل براند 
  .ن دار:  تابعیت -٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر       -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٢٥٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  . افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
قـاری عمـر    : رئیس شرکت    -٧

  .احمد ولد 
   .: معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 

٥٢ 



  جريدهيرسم

 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ی سـتاره   ساختمانی وسرک سـاز   

پامیر قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       
  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 

 اســـــم وعنـــــوان -١
ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  

  .ستاره پامیر 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٧٥٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد علی ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .محمد یونس 
علی شفیق ولد   : معاون شرکت    -٨

  .عوض علی 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
   : خصوصیات تجارتی شرکت 

ساختمانی جعفری یارزاده قرار ذیل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ــرکت  ــری :ش ــاختمانی جعف س
  .یارزاده 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمـد رزاق   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد جان علی 
فرهـاد ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .محمد یعقوب 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
ـ      : رکت  خصوصیات تجـارتی ش

  ساختمانی راشد رفیع قرار ذیل در
  دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به 

٥٣
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  :رسیده  ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .ساختمانی راشد رفیع :شرکت 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .ز اقالم مجا: واردات -٦
عبدالواحد ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .عبدالقادر 
عبدالرحمن ولد : معاون شرکت -٨

  .عبدالدین 
  . اشخاص صالحیت دار خودشان -٩

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سـازی آسـیا      
خراسان سادات قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  ی وسرک سازی ساختمان:شرکت 

  .آسیا خراسان سادات 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

   .ندزک:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
امین اهللا ولـد    : رئیس شرکت    -٧

   .عبدالهادی
محمد شـرف   : معاون شرکت    -٨

  .ولد سید عثمان 
صــالحیت دار  اشــخاص -٩

  .خودشان 
  : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 ستی گروپ افغانستان قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
سـنی  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .گروپ افغانستان 
ــت -٢   :  تابعیــــــــ

  .انگلستان 

٥٤ 
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ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠ : سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ترمـاس ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .نودیئد 
  : معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی رهـایش     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ک سازی   ساختمانی وسر :شرکت  
  .رهایش 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .هرات :شهر 
   تاریـخ وتاسیـس شرکـت-٤

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
اسد اهللا ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .محمد هاشم 
عبدالحدا ولد  : معاون شرکت    -٨

  .محمد هاشم 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .شان خود
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

سینما برمک فلم قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
 ماسـین : اسم وعنوان شرکت     -١

  .برمک فلم 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٤٢٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز  : واردات-٦

٥٥
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صدیق ولد نعیم   : رئیس شرکت    -٧
  .اهللا 
محمـد داود   : معاون شرکت    -٨

  .ولد عبدالوهاب 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

پروژه گوسفنداری قصیرخیل قرار    
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
پـروژه  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .اری قصیرخیل گوسفند
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .ندزک:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٨٥٥٦١٥٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
امان اهللا ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .داد خان 
  معازاهللا:ت ــ معاون شرک-٨

  .میر ولد گل 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : صیات تجـارتی شـرکت      خصو

ساختمانی وسرک سازی گوهرشاد    
بیگم قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی و سرک سازی    :شرکت  
  .گوهر شاد بیگم 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .هرات :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ١٠٠٠٠٠٠٠ : ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
نثاراحمد ولـد   : رئیس شرکت    -٧

   .غالم رسول
  : . معاون شرکت -٨
   اشخاص صـالحیــت دار-٩

٥٦ 
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  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

فلزکاری سبز قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
فلزکاری : اسم وعنوان شرکت     -١

  .سبز 
  . افغان  آلمان: تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سید فردین ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .سید منصور شاه 
عبدالبصیر ولد  : معاون شرکت    -٨

  .سید منصور شاه
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی تولید مواد     

 قرار   رحیمی بصیر احمد  ساختمانی  
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
تولید مواد ساختمانی بـصیراحمد     

   .رحیمی
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالغفار ولد  : رئیس شرکت    -٧

   .عبدالرحیم
عبدالجبار ولد  : معاون شرکت    -٨

  .رحیم خان
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ــازی   ــرک س ــاختمانی وس س

٥٧
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ان قرار ذیـل در     عبدالوارث کامر 
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .عبدالوارث کامران 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٣٣٢٨٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبـداهللا ولـد    :رئیس شرکت    -٧

  .عبدالوارث 
ضیاالرحمن ولد : معاون شرکت -٨

  .عبدالروف
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 شان  : خصوصیات تجارتی شرکت    

کارپوریشن قرار ذیل در دفتر ثبت      

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

شـان  : اسم وعنوان شـرکت      -١
  .کارپوریشن 

  .پاکستانی:  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ١٠٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
کامران ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .رشید محمد 
 ولـد    معاون شرکت ربنـواز    -٨

  .شاکرزمان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 قرار ذیل در    ترموبیف کانسترکشن 
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 

٥٨ 
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ترموبیف : اسم وعنوان شرکت     -١
  .کانسترکشن 

  .افغان هالند :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
یم ولـد   ابراه: رئیس شرکت    -٧

  .عبدالقادر 
عبدالهادی ولد  : معاون شرکت    -٨

  .عبدالسالم 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ابریشم رابعه افغان قـرار ذیـل در    
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
ابریـشم  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .رابعه افغان 
  .افغان :  تابعیت -٢

ــرکت   مرکز-٣ ــلی شـ اصـ
  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سیما غنی ولد   : رئیس شرکت    -٧

   .عبدالغنی
  .انفرادی : معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 قالین : خصوصیات تجارتی شرکت 

فتر بافی شفیق افغان قرار ذیل در د      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
قـالین  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .بافی شفیق افغان 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

   .هلمند:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
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  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
احمد شاه ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .مد نیک مح
محمد عمـر   : معاون شرکت    -٨

  .ولدنیک محمد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ب سازی عمر هلمند قرار ذیـل       ور
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
ب ور: اسم وعنوان شـرکت      -١

  .سازی عمر هلمند 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .ل کاب:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦

محمد عمر ولد   : رئیس شرکت    -٧
   .نیک محمد

احمد شاه ولد   : معاون شرکت    -٨
  . نیک محمد

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
تولید سورنج خالد حامد  قرار ذیل       

ر ثبت اسناد وعالیم تجارتی     در دفت 
  :رسیده به ثبت 

تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .پامیر سورنج خالد حامد 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

   .ننگرهار:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٩٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
 حـسین   محمد: رئیس شرکت    -٧

  .ولد یارمحمد یار 
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محمد خالد یار   : معاون شرکت    -٨
   .ولد یارمحمد

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
حکاکی نوی علینگار قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
حکاکی : اسم وعنوان شرکت     -١

  .نوی علینگار
  .افغان :  تابعیت -٢
ــر -٣ ــلی شـ کت  مرکزاصـ

   .لغمان:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ١٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
 ولد  محمدعبدال: رئیس شرکت    -٧

  .محمد شیرین 
وحیداهللا ولـد   : معاون شرکت    -٨

   .محمد اکرم

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
 خـاینی و افغان گروپ چـین      هند

 قرار ذیل در دفتر     توباکو ایند سریز  
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

هندوافغان گروپ چینـی    :شرکت  
   .خاینی توباکو ایند سریز

   .هندوستان:  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
اهیرخان ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .اسماعیل خان 
جان دوشـیزه   : معاون شرکت    -٨

   .ولد مایکل دوشیزه
   اشخـاص صـالحیـت دار-٩
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  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ی وتولید مواد سـاختمانی     ساختمان
 قانع قرار   حبیبرزاق  سرک سازئ   

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :رسیده رتی به ثبت تجا
 اســـــم وعنـــــوان -١

ی وتولیـد مـواد     ساختمان:شرکت  
 حبیـب  ساختمانی سرک سـازئ   

  .قانع 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالرزاق ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .لحمید عبدا
عبدالحبیب ولد : معاون شرکت -٨

  .عبدالغفار 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سازی بنیاد عصر     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی    :شرکت  
  .بنیاد عصر

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٥٥٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
نوراحمد ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .بشیراحمد 
شاکراحمد ولد  : معاون شرکت    -٨

  .نثاراحمد 
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 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ینری وسرک سازی   ساختمانی انج 

برادران جمیل بشیر قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی انجینری وسرک :شرکت 
  .سازی برادران جمیل بشیر 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
جمیل سعادت  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد صفت میر 
بشیراحمد ولد  : معاون شرکت    -٨

  .محمد غنی 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

  : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
 بسته بندی رب ورومی خمیرمایـه      
نظیر وچای عثمان قـرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ت ثب
بـسته  : اسم وعنوان شـرکت      -١

بندی رب ورومی خمیرمایه نظیـر      
  .وچای عثمان 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .ننگرهار :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٣٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
نظیرگل ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .گل نبی 
عثمان جان ولد :شرکت  معاون -٨

  .سلطان جان 
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 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سازی محمـود     
راقی قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد    

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمامی وسرک سازی   :شرکت  
  .محمود راقی 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی شـــ -٣ رکت  مرکزاصـ

  .کاپیسا :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمـد امـان    : رئیس شرکت    -٧

  .خاشع ولد محمد رحیم 
غالم رسـول   : معاون شرکت    -٨

  .ولد فیض محمد خان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
 خراسان قرار ذیل در     کمپنی امنیتی 

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :رسیده ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .امنیتی خراسان .کمپنی:شرکت 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
دالرب امیری  عب: رئیس شرکت    -٧

  .ولد فتح خان 
بهـار ولـد    : معاون شرکت    -٨

   .عبدالمبین
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
  خراسان آریا لوژستیک قرار ذیل در
  دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به 
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  :رسیده ثبت 
خراسان : اسم وعنوان شرکت     -١

  .آریا لوژستیک 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت   -٣ ــلی شـ مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالرب امیر  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد فتح محمد خان 
شیراحمد ولد  : معاون شرکت    -٨

   .سمندرجان
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

فرهاد سلیمان قرار ذیل    ساختمانی  
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .فرهاد سلیمان ساختمانی :شرکت 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٨٢٥٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
انجینرمحمـد  :شرکت   رئیس   -٧

  .اجان ولد میرعلم 
فرید ا حمـد    : معاون شرکت    -٨

  . حمدولد عبداال
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
مواد ساختمانی مصطفی کمال قرار     
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
وتولید مواد سـاختمانی مـصطفی      

  .کمال 
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  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

   .ننگرهار:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد اجـان   : رئیس شرکت    -٧

  . صافی ولد حسین خان
 ولـد   میرعلی: معاون شرکت    -٨

   .یاسین
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
  : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 الید فورد کانسولیس قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
الید فورد : اسم وعنوان شرکت -١

  .کانسولیس 
  .نیوزلند :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:لسا
ــرمایه -٥  ٣٥٠٠٠٠٠٠: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
تایلراد وارد ولد : رئیس شرکت -٧

  .تایلروالتر گیت 
احمد نواز ولد   : معاون شرکت    -٨

  .محمد عظیم 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
  : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 هند افغان گروپ کانسترکشن دی     
بت اسناد  وی تی قرار ذیل در دفتر ث      

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
هنـدو  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .افغان کانسترکشن دی وی تی 
  .هندوستان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال

٦٦ 



  جريدهيرسم

 

 ٢٥٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥
  .افغانی 

  .اقالم مجاز : واردات -٦
 ولـد   خانهیرا: رئیس شرکت    -٧
  . ماعیلاس
جان دوشـیزه   : معاون شرکت    -٨

  . ولد مایکل دوشیزه
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی توحیـد     
افغان قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .توحید افغان 

  . افغان : تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥

  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد اکبر ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .محمد خلیل 
مبین ولد فضل   : معاون شرکت    -٨

  .احمد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

انی وسرک سازی حـاجی     ساختم
غفور جان تکوאل قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .حاجی غفورجان تکوאل 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  .ی  افغان٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦

٦٧



  جريدهيرسم

 

غفورجان ولد  : رئیس شرکت    -٧
  .گالب جان 

محمد طـاهر   : معاون شرکت    -٨
  .ولد گالب جان 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سازی کابل لند     
مارک قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
نـــــوان  اســـــم وع-١

ساختمانی  وسرک سازی    :شرکت  
  .کابل لند مارک

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٤٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
فیض الربی ولد   : رئیس شرکت    -٧

   .عبدالصمد

سید امان ولد   : معاون شرکت    -٨
  .سید هاشم 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی الهام زهیر قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .ساختمانی الهام زهیر :شرکت 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .ننگرهار:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سـید محمـد    : رئیس شرکت    -٧

  .حسن ولد سید عمر
نجیب گل ولد   : معاون شرکت    -٨

   .جمعه گل 
   اشخـاص صالحیــت دار-٩
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  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ترکیب سازی اسید شارژ بـاطری      
کاج رفاه قرار ذیل در دفتر ثبـت        

جـارتی بـه ثبـت      اسناد وعالیم ت  
  :رسیده 

ترکیب : اسم وعنوان شرکت     -١
سازی اسید شارژ بـاطری کـاج       

  .رفاه 
  .افغان :  تابعیت -٢
  .بلخ : مرکزاصلی شرکت شهر -٣
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد رحـیم   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد حیکم شاه 
ناجیـه ولـد    :ون شرکت    معا -٨

  .عبدالغفور 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
الکان کابل قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
الکـان  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .کابل 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

   .تاجکستان:شهر 
ــرک-٤ ــیس ش ــاریخ وتاس ت  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حبیـب اهللا   : رئیس شـرکت     -٧

  .نعمت اهللا اوف ولد عنایت اهللا 
قربانعلی ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .عبداهللا 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

تولید دستمال کاغذی دایو قرار ذیل 
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اسناد وعالیم تجارتی   در دفتر ثبت    
  :رسیده به ثبت 

تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .دستمال کاغذی دایو 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد مسعود  : رئیس شرکت    -٧

   .گلعزیزی ولد محمد 
عبـدالقاهر  : معاون شـرکت     -٨

  .فقیری ولد عبدالغنی 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سـازی جاهـد      
احسان قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد     

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 

 اســـــم وعنـــــوان -١
ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  

  .جاهد احسان 
  .ان افغ:  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .بامیان :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٣٧٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد عـارف   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد احمد حسین 
محمد علی ولد  : معاون شرکت    -٨

  .ناظر
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

داری ومالداری اتفـاق    زراعت،باغ
همکار قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  : اسم وعنــوان شـرکت -١
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زراعت،باغداری ومالداری اتفـاق    
  .همکار

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .غزنی :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٧٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :اردات  و-٦
غالم غوث ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .غالم نبی 
غالم دسـتگیر  : معاون شرکت   -٨

  .ولد بهاول 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
مواد ساختمانی امانیار قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
اســـــم وعنـــــوان  -١

  ساختمانی،سرک سازی:شرکت 

  .وتولید مواد ساختمانی امانیار
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
امان الحق ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .داد خدا 
الغفار ولد  عبد: معاون شرکت    -٨

  .عبدالرحیم 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

باغداری آقسه  ای قرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
باغداری : اسم وعنوان شرکت     -١

  .آقسه ای 
   .افغان :  تابعیت -٢
  :  مرکزاصلی شرکت شهر -٣

٧١



  جريدهيرسم

 

  .دولت آباد 
ــاریخ وتا-٤ ــرکت  ت ــیس ش س

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٧٢٠٧٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد نبی ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .حاجی محمد رسول 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی نجیـب     
عظیمی قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :رسیده م تجارتی به ثبت وعالی
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .نجیب عظیمی 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .مزارشریف :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال

  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
غـالم نبـی    : رئیس شـرکت     -٧

  .لقادر عظیمی ولد حاجی عبدا
اسداهللا عظیمی  : معاون شرکت    -٨

  .ولد حاجی عبدالقادر
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ــگ    ــاختر انجینرن ــدرد ب هم
کانسترکشن کمپنی لمتد قرار ذیل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
همـدرد  : اسم وعنوان شرکت     -١

ن باختر انجینرنـگ کانسترکـش    
  .کمپنی لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٢٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
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  .اقالم مجاز : واردات -٦
نصراهللا منگـل   : رئیس شرکت    -٧

   .ولد عید خان
غالم محمـود   : معاون شرکت    -٨

  .بیخود ولد محمد عیسی 
ر  اشــخاص صــالحیت دا -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی عزیزودان    
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .ودان 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .ندزک:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦

عزیزاهللا ولـد   : رئیس شرکت    -٧
   .عبدالغفور

محمد ابراهیم  : معاون شرکت    -٨
  .عمرخیل ولد پیرمحمد 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

  : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
برادران نیکخواه قرار ذیل در دفتر      

وعالیم تجارتی به ثبـت     ثبت اسناد   
  :رسیده 

 اســـــم وعنـــــوان -١
ساختمانی وتولیـد مـواد     :شرکت  

  . ساختمانی برادران نیکخواه 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .بغالن :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
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 دیـن محمـد   : رئیس شرکت    -٧
  .نیکخواه ولد الحاج عبدالغفار 

فدامحمد ولد  : معاون شرکت    -٨
  .الحاج عبدالفغار

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
نیازی فارمسی تیکل قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
نیـازی  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .فارمسی تیکل 
  .ان افغ:  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد داود ولد : رئیس شرکت -٧

  .جان محمد 

عبدالصمد ولد  : معاون شرکت    -٨
  .جان محمد 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ــک ــارتنر  دینامی ــگ پ  انجینرن

 سی قرار   سیکارپوریشن دی ا ی     
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
دینا میک : اسم وعنوان شرکت -١

انجینرنگ پارتنر کارپوریشن دی ای 
  . سیسی
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠ : سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سـید رحـیم    : رئیس شرکت    -٧

  .سادات ولد سید محمد 
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احمد تمیم ولد   : معاون شرکت    -٨
  .محمد بایر

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
مرکزخدمات امنیتی بین المللی آی     
سی سی قرار ذیل در دفتـر ثبـت         

بـه ثبـت    اسناد وعالیم تجـارتی     
  :رسیده 

 اســـــم وعنـــــوان -١
مرکزخدمات امنیتی بـین    :شرکت  

  .المللی آی سی سی
  .نیپال :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٧٥٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
مدان رای ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .بال بهادر رای 

سمیع اهللا ولد   :عاون شرکت    م -٨
  .صفی اهللا 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
تولید مواد ساختمانی هالل رحمتی     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .مواد ساختمانی هالل رحمتی 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت   مرکزا-٣ ــلی شـ صـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حمیداهللا ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .علی احمد 
محمد اکبر ولد : معاون شرکت -٨

   .محمد نور
   اشخاص صالحیــت دار-٩
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  . خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 سرک سـازی    دارونیکه ساختمانی 
شرکت قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
دارونیکه : اسم وعنوان شرکت     -١

  .ساختمانی وسرک سازی شرکت 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

   .ندهارک:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .جاز اقالم م: واردات -٦
جالل الدین ولد : رئیس شرکت -٧

   .سلطانعلی
اسرائیل ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .محمد غفار
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
   :خصوصیات تجارتی شرکت 

  
 وطن نفت گاز قرار ذیل در دفتـر        
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
وطـن  : اسم وعنوان شـرکت   -١

  .نفت گاز
  .ن افغا:  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ١٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
احمد راتـب   : رئیس شرکت    -٧

  .پوپل ولد محمد نادر 
احمد راشـد   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد نادر 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

آیهان رسول کانسترکشن قرار ذیل     
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در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  :رسیده به ثبت 

آیهـان  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .رسول کانسترکشن 

   .ترکیه: تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٥٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ای هان توراک   : رئیس شرکت    -٧

   .ولد حیدر
  .انفرادی : معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

تولید ظـروف المـونیمی قـیس       
میدانوאل قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 

تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١
   .ظروف المونیمی قیس میدانوאل

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .میدان :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٣٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حاجی محمـد   : رئیس شرکت    -٧

   .موسی ولد عبداهللا
حمیداهللا ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .محمد موسی 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : ت تجـارتی شـرکت      خصوصیا

ساختمانی افغانستان زیبا قرار ذیـل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .ساختمانی افغانستان زیبا :شرکت 
  .افغان :  تابعیت -٢
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ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
شیرافـضل  : رئیس شـرکت     -٧

   .شیرزوی ولد شیرعلی
غالم رسـول   : معاون شرکت    -٨

  .فیضی ولد غالم ربانی 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

همکاران فنی برای انکشاف قـرار      
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
همکاران : شرکت    اسم وعنوان  -١

  .فنی برای انکشاف
   .مریکاا:  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
  :  تاریخ وتاسیس شرکت سال-٤

١٣٨٥.   
  . افغانی ٢٢٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
غالم جیالنـی   : رئیس شرکت    -٧

   .پوپل و لد محمد اعظم پوپل
سید حسن ولد   : معاون شرکت    -٨

  .ن  میاسید
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

جونگ سولی انترنشنل پرودکـشن     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
جونـگ  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .سولی انترنشنل پرودکشن 
  .کوریا :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .مزارشریف :شهر 
ــیس-٤ ــاریخ وتاس ــرکت  ت  ش

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
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لی هارک کوان : رئیس شرکت -٧
  .ولد سنک ان ای  

جانگ ولـد   : معاون شرکت    -٨
  .سون شونگ 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
کوکو انترنشنل لوژسـتیک اینـد      
سرویس قرار ذیل در دفتـر ثبـت        

سناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        ا
  :رسیده 

کوکـو  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .انترنشنل لوژستیک ایند سرویس 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ندیم ولد محمد   : رئیس شرکت    -٧

  .صادق 

خلیل محـسن   : معاون شرکت    -٨
  .ولد محسن 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
 کنـسلیتنگ   تستراتیجیک امپیک 

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

 اســـــم وعنـــــوان -١
ـ  کسـتراتیجی :شرکت    ت امپیک

  .کنسلیتنگ 
  .نایجریا :  تابعیت -٢
ــلی شـــ -٣ رکت  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
  .اولی تا یو : رئیس شرکت -٧
  .انفرادی : معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
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 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
تولید پرزه جات وسایط قیس احمد      

ثبت اسـناد   زی قرار ذیل در دفتر      
  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 

تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .پرزه جات وسایط قیس احمد زی 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .پکتیا :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٤٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سـمند ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .گل اختر
محمد نـسیم   : معاون شرکت    -٨

  .ورگل سولد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
  ریفیکو افغان قرار ذیل در دفتر ثبت
  اسناد وعالیم تجــارتی به ثبت

  :رسیده  
ریفیکـو  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .افغان 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

   .کابل:شهر 
ــار-٤ ــرکت  ت ــیس ش یخ وتاس

   .١٣٨٥:سال
 ٥٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالسمیع ولد  : رئیس شرکت    -٧

  عبداالحد
سیداولیا ولـد   : معاون شرکت    -٨

   .آزاد خان
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
  : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

تولید تخته عطاجان قرار ذیـل در       
الیم تجارتی بـه  دفتر ثبت اسناد وع  

  :رسیده ثبت 
  تولید : اسم وعنوان شرکت -١
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  .تخته عطاجان 
  .افغان :  تابعیت -٢
  .پکتیا  مرکزاصلی شرکت شهر-٣
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٣٥٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عطاجان ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .رحمان 
خـان  یوسیف  : معاون شرکت    -٨

  .ولد اول خان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
  : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 جی او کانسترکشن قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
جـی او   : اسم وعنوان شرکت     -١

  .کانسترکشن 
  .کوریا :  تابعیت -٢
  :  مرکزاصلی شرکت شهر -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:لسا
 ٥٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
جنگ یونـگ   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد جنگ جی سوک 
پـارک جـی    : معاون شرکت    -٨

  .لوک ولد پارک کونک پال 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
ر ذیل تومن قراامواد ساختمانی آرین 

در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  :رسیده به ثبت 

 اســـــم وعنـــــوان -١
ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  

  .وتولید مواد ساختمانی آرین رتومن 
  .افغان :  تابعیت -٢
  : مرکزاصلی شرکـت شهر -٣
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  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٥٠٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .م مجاز اقال: واردات -٦
خواجه محمـد  : رئیس شرکت  -٧

   .داد ولد خواجه میر
نورالدین ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .محمد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی فیض خیل قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .ساختمانی فیض خیل :شرکت 
  .افغان : تابعیت  -٢
ــلی -٣    مرکزاصـــــــ

ــهر   ــرکت شـــ   :شـــ
  .پکتیا 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
شکراهللا ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .احمد خان 
نصراهللا ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .احمد خان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : ت  خصوصیات تجـارتی شـرک    

 قرار ذیل در    نورساختمانی میرویس   
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .نورساختمانی میرویس :شرکت 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .ننگرهار :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
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   .اقالم مجاز: واردات -٦
میرویس ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .غالم حیدر
شفیع اهللا ولد   : معاون شرکت    -٨

  .غالم سخی 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی بـسم اهللا      
فیض اهللا کوالبی قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

انی وسرک سازی   ساختم:شرکت  
  .بسم اهللا فیض اهللا کوالبی 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کندز :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٣٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦

 ولد ممحمد ناظ : رئیس شرکت    -٧
  .بازارخان 

عبدالجلیل ولد  : معاون شرکت    -٨
  .عبدالجبار 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
جیحون بدخشان قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وتولیـد مـواد     :شرکت  
  .ساختمانی جیحون بدخشان 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل  :شهر
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
  کامـل ولد : رئیس شرکت -٧
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  .عبدالستار 
ولیـد ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .عبدالستار
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

مرکز انـرژی بـرق افغانـستان       
ر ذیل در دفتر ثبـت      اوکرایین قرا 

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

مرکـز  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .انرژی برق افغانستان اوکرایین 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ١٢٥٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
رفیع اهللا ولـد    :ت   رئیس شرک  -٧

  .سیدآقا 

 ولـد   مروالدی: معاون شرکت    -٨
  .ایوانویچ 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سازی آب آوران     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .آب آوران 

  .افغان : عیت  تاب-٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ١٥٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالقدوس ولد : رئیس شرکت -٧

   .مرتضی قل
  ذبیح اهللا ولد : معاون شرکت -٨
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  . محمد قاسم
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : کت  خصوصیات تجـارتی شـر    

ساختمانی وسرک سـازی ختـیج      
وشگیوאل قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .ختیج وشگیوאل 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سیداگل ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .نورگل 
عبدالـشکور  : معاون شرکت    -٨

  .ولد عبدالصمد 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
سنگبری سمیع اهللا احمدزی قـرار      
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
ری سنگب: اسم وعنوان شرکت     -١

  .سمیع اهللا احمد زی 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

   .پکتیا:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حـسین ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .سورگل 
محمد افـضل   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد عمر
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
   : ت ـخصوصیات تجارتی شرک
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فلزکاری ونجـاری عبـدالوکیل     
عابدی قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
فلزکاری : اسم وعنوان شرکت     -١

  .ونجاری عبدالوکیل عابدی 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

   .پکتیا:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٤٥٠٠٠٠٠٠: یه  ســـرما-٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد رحـیم   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد میرزامحمد خان 
عبدالوکیل ولد  : معاون شرکت    -٨

  .میرزا محمد خان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

تولید صابون وشوینده احمد ابا قرار    

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :رسیده تی به ثبت تجار
تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .صابون وشوینده احمد ابا
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .پکتیا :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
صحبت خـان   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد ملتان 
 خان ولد عجب: معاون شرکت -٨

  .اول خان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

خدماتی آریا شرق قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

   :رسیده 
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خدماتی : اسم وعنوان شرکت     -١
  . شرق یاآر
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
امان اهللا ولـد    : رئیس شرکت    -٧

   .عبدالنظر
محمد یوسف  : معاون شرکت    -٨

  .ولد عبدالسالم 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
مواد ساختمانی افغان خیبر قرار ذیل      

تر ثبت اسناد وعالیم تجارتی     در دف 
  :رسیده به ثبت 

  : اسـم وعنـوان شرکـت -١
  ساختمانی وسرک سازی وتولید 

  .مواد ساختمانی افغان خیبر
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٣٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ضیاالحق ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .عبدالحق 
عبدالعزیز ولد  : معاون شرکت    -٨

  .عبدالغنی 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ذوب آهن کلیوאل قرار ذیل در دفتر 
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ذوب : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .آهن کلیوאل 
  .افغان :  تابعیت -٢
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ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .ننگرهار :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ١٥٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
بازمحمــد : رئــیس شــرکت -٧

  .کلیوאل ولد ارسالخان 
بختیـار ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .بازمحمد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

نی مخلص ستانکزی قـرار     ساختما
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ــرکت  ــص :ش ــاختمانی مخل س
  .ستانکزی 

  .افغان :  تابعیت -٢

ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .ننگرهار :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ربی ولـد   فضل:رئیس شرکت    -٧

  .محمد جان 
محمد اقباـل   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد نظیر سعید 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

تولید کاغذ کلیم اهللا احمد زی قرار       
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١

  . احمد زی کاغذ کلیم اهللا
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .پکتیا:شهر 

٨٨ 



  جريدهيرسم

 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٤٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
نیازمحمـد  : رئیس شـرکت     -٧

   .احمدزی ولد حاجی محمد اعظیم
نظرگل ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .حاجی بشیراحمد 
ار  اشــخاص صــالحیت د -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی محمـد     
اسالم صافی قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .محمد اسالم صافی 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

   .جوزجان:شهر 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
 ١٤٤٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد اسـالم   : رئیس شرکت    -٧

  .صافی ولد محمد رسول 
گل بهاءالدین  : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد اسالم 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

مشروبات غیرالکولی گل بهار قرار     
سـناد وعالیـم    ذیل در دفتر ثبت ا    

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

مشروبات غیرالکولی گل   :شرکت  
  .بهار
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .ننگرهار :شهر 
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ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد قاسـم   : رئیس شرکت    -٧

  .اجی سید کریم ستانکزی ولد ح
اسداهللا ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .محمد جان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی بولـدک     
کندهار قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .بولدک کندهار 

  .افغان  :  تابعیت-٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .هلمند :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال

 ٣٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥
  .افغانی 

  .اقالم مجاز : واردات -٦
حاجی عبدالحی  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد غالم محمد 
 ولد  لعلیعبدا: معاون شرکت    -٨

   .یعبدالح
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
  : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

ساختمانی مروارید نوین قرار ذیـل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .ساختمانی مروارید نوین :شرکت 
  .افغان :  تابعیت -٢
  .بلخ : مرکزاصلی شرکت شهر -٣
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز: واردات -٦
  خوجه علم ولد : رئیس شرکت -٧
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  .علممحمد 
زلمـی ولـد    : معاون شرکت    -٨

   .خواجه علم
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
  : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
وسرک سازی ناصرصدیق قرار ذیل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

 وتولیـد مـواد     اختمانیس:شرکت  
ــازی   ــرک س ــاختمانی وس س

  .ناصرصدیق 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦

انجینرصـدیق  : رئیس شرکت    -٧
  .نوری ولد محمد داود 

محمـد داود   : معاون شرکت    -٨
  .بیداد ولد مستانه گل 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
لنکلن گروپ قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
لـنکلن  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .گروپ 
  .امریکا :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
  لیـول ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  . لیول ریش
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جـان دی   : معاون شـرکت     -٨
  .مروکس 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
 امنیتی خراسان قرار ذیل در  تخدما

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :رسیده ثبت 
خدمات :ان شرکت    اسم وعنو  -١

  .امنیتی خراسان 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٥٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
خلیــل اهللا : رئــیس شــرکت -٧
  .روزی ولد محمد فقیرف
عبدالقاسـم  : معاون شـرکت     -٨

  . ولد عبدالمنان یشدرو

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
اکتوورکو قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .اکتوورکو :شرکت 
  .ایران :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  .ی  افغان١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
شهاب عشقی  : رئیس شرکت    -٧

   .رشخوار ولد غالم عباس
 نراقیعلی نصر : معاون شرکت    -٨

  .مصطفی 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
    : خصوصیات تجارتی شرکت 
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ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
مبشرافغان قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :ده رسی
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وتولیـد مـواد     :شرکت  
  .ساختمانی مبشرافغان 

  .ایران :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
نجیـب اهللا   : رئیس شـرکت     -٧

   .هاشمی ولد شاه محمود
صفی اهللا ولـد  :شرکت  معاون   -٨

  .شاه محمود 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وآبرسانی افغان مقدم قرار 

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :رسیده تجارتی به ثبت 

 اســـــم وعنـــــوان -١
ساختمانی وآبرسانی افغان   :شرکت  

  .مقدم 
  .ایران :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
دل آقا ولد بسم : رئیس شرکت -٧

  .اهللا 
محمد عالم ولد : معاون شرکت -٨

  .محموخان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
  تولیـــد مـــواد ســـاختمانی

 عیسی خیل قرار ذیل  حاجی معصوم
  اسناد وعالیم تجارتی  در دفتر ثبت
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  :رسیده  به ثبت 
تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١

مواد ساختمانی حـاجی معـصوم      
  .عیسی خیل 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .پکتیا :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٦٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .م مجاز اقال: واردات -٦
معصوم ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .فیض محمد 
محمد رحـیم   : معاون شرکت    -٨

  .ولد معصوم 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی شـهرک     
سبز قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        
ــت  ــه ثب ــارتی ب ــم تج   وعالی

  :رسیده  

 اســـــم وعنـــــوان -١
ی ساختمانی وسرک ساز  :شرکت  

  .شهرک سبز 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
بصیراحمد ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .نصیراحمد 
نثاراحمد ولد  : معاون شرکت    -٨

  .نصیراحمد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : صیات تجـارتی شـرکت      خصو

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
مواد ساختمانی سخت افزار قـرار      
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
  : اسم وعنـوان شرکــت -١
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ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
  .مواد ساختمانی سخت افزار 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــا-٤ ــرکت  ت ــیس ش ریخ وتاس

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سید نجیب اهللا   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد سید حبیب اهللا 
حمیداهللا ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .پاینده محمد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی شاهران قرار ذیل در دفتر  
بت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       ث

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  . ساختمانی شاهران:شرکت 
  .افغان :  تابعیت -٢

ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ١٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سرتاج شاهدزی : رئیس شرکت -٧

  .ولد سید شاهداهللا 
عبدالرحمن ولد : معاون شرکت -٨

  .نیک محمد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی قنـدهار     
پکتیا قرار ذیل در دفتر ثبـت       لویه  

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

 اســـــم وعنـــــوان -١
ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .پکتیا لویه قندهار

  . افغان : تابعیت -٢
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ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
گل اکبر ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .نظیرخان 
گل الـرحمن   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد کریم 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ید آب گـرمکن وذخیـره آب       تول
پالستیکی آرین هوندا قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١

آبگرمکن وذخیره آب پالسـتیکی     
  .آرین هوندا

  .افغان :  تابعیت -٢

ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
   .کندهار:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
گل احمد فیض   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد نورالحق 
محمد حـسن   : معاون شرکت    -٨

   .ولد نورالحق
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

نمک آیودین دارآینده شگوفان قرار     
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
نمـک  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .آیودین دار آیندۀ شگوفان 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

   .میمنه:شهر 
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ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد اسماعیل  : رئیس شرکت    -٧

  .مالزاده ولد مالبازار
 ولد  احمد شاه : معاون شرکت    -٨

   .محمد شریف
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
 امیرزاده  ی نعما نی      مواد ساختمان 

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

 اســـــم وعنـــــوان -١
ساختمانی سرک سـازی    :شرکت  

مـان  نعوتولید مـواد سـاختمانی      
  .ه امیرزاد

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .مزارشریف :شهر 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
غالم محمد ولد : رئیس شرکت   -٧

  .امیرمحمد
بازمحمد ولـد  : معاون شرکت  -٨

   .غالم محمد
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 :  تجـارتی شـرکت      خصوصیات

ساختمانی،سرک سازی وتولید مواد    
ساختمانی هرات بلخ قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .وتولید مواد ساختمانی هرات بلخ 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .مزارشریف :شهر 
  : سیس شرکت سال تاریخ وتا-٤
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١٣٨٥.   
  . افغانی ١٢٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حـاجی نظـام   : رئیس شرکت   -٧

  .مال الدین کالدین ولد 
عبدالقیوم ولد  : معاون شرکت    -٨

  .غالم جان
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

اس،اس،جی،وی،پروجگت پی،وی  
تر ثبت اسـناد    تی قرار ذیل در دف    

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

اس،اس،جی،وی،پروجگت :شرکت  
  .پی،وی،تی 

  .هندوستان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــیس -٤ ــاریخ وتاســ    تــ

ــال  ــرکت ســـ   : شـــ
١٣٨٥.   

 ٥٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥
  .افغانی 

  
  .اقالم مجاز : واردات -٦
  .هن پرادیپ مو: رئیس شرکت -٧
  .انفرادی : معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

حرمین ساختمانی وسرکس سـازی     
تولید مواد ساختمانی شرکت قرار     
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .وتولید مواد ساختمانی شرکت 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
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  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد حـاکم   : رئیس شرکت    -٧

  .شریفی ولد شیرولی 
محمود خـان   : معاون شرکت    -٨

   .ولد الف خان
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : رتی شـرکت    خصوصیات تجـا  

تولید مواد خوراکی باب شفا قرار      
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .مواد خوراکی باب شفا 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .پکتیا :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :واردات  -٦
منگـل ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .محمد اکبر

حکومت خان  : معاون شرکت    -٨
  .ولد محمد اکبر

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سازی محمـود     
ظفر قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

تمانی وسرک سازی   ساخ:شرکت  
  .محمود ظفر 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ظفرخان ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .محمد ظاهر
مصنف ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .ظاهر 
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 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
   .خودشان

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
مواد ساختمانی فوالد یاسـرافغان     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
وتولید مـواد سـاختمانی فـوالد       

  .یاسرافغان 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل  :شهر
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حـسین ولـد    : رئیس شرکت    -٧

   .علی
سید باقرولـد   : معاون شرکت    -٨

  .سید آقاحسین 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

 قرار ذیل در دفتر ثبـت       بنیاد جدید 
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وتولیـد مـواد     :شرکت  
  .ساختمانی بنیاد جدید 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٤٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حسن علی ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .عبدالجلیل 
محمـد داود   : معاون شرکت    -٨

  .ولد حسن علی 
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 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سازی معـصوم     
خان طوطاخیل قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

سازی ساختمانی  وسرک    :شرکت  
  .معصوم خان طوطاخیل 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
معصوم خـان   : رئیس شرکت    -٧

   .اـيولد 
طالب خان ولد   : معاون شرکت    -٨

   .اي

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
   .ن خودشا

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
 قرار ذیل در دفتـر      سنگبری بشری 

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

سنگبری : اسم وعنوان شرکت     -١
  .بشری 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .پکتیا :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٤٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .م مجاز اقال: واردات -٦
میوه گل ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .شیرین گل 
حیات خان ولد   : معاون شرکت    -٨

  .شاه ولی 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
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 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
انجینری وساختمانی حسیب خـان     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
انجینری : اسم وعنوان شرکت     -١

  .ی حسیب خالد وساختمان
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد داود ولد : رئیس شرکت -٧

  .سعداهللا 
نجیب اهللا ولد   : معاون شرکت    -٨

  .نوراحمد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 میوه  : وصیات تجارتی شرکت    خص

ــشروبات   مــــــــــ
   ذیل رارــ غیرالکولی بگرام ق

در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  :رسیده به ثبت 

میـوه  : اسم وعنوان شـرکت      -١
  .مشروبات غیرالکولی بگرام 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .پروان :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٥٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد اسـحق   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد محمد حسن خان 
احمد ضیا ولد   : معاون شرکت    -٨

  .محمد اسحق 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

سپرانوس کانسترکشن قرار ذیل در     
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
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سپرانوس : وعنوان شرکت     اسم -١
  .کانسترکشن 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سیف اهللا ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .محمد عثمان 
محمد طـاهر   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد کریم 
ص صــالحیت دار  اشــخا-٩

  .خودشان 
 مواد  : خصوصیات تجارتی شرکت    

میاوی افغانـستان   یغذائی طبعی وک  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
مـواد  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .میاوی افغانستان یغذائی طبعی وک
  .جرمنی :  تابعیت -٢

ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :شهر 
ــ-٤ ــاریخ وتاس ــرکت  ت یس ش

   .١٣٨٥:سال
 ١٥٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
بیوسیتوت ولد  : رئیس شرکت    -٧

  . هیرمان
ف ولـد   درو: معاون شرکت    -٨

   .روداف
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

جنس قرار ذیل  اافغانستان لوژستیک
ی در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارت     

  :رسیده به ثبت 
افغانستان : اسم وعنوان شرکت   -١

  .جنس  الوژستیک
   .لبنان:  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
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ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
  نایف ولد بدولی: رئیس شرکت -٧
مژژیـو ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .ن ارپولد
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

میدیکل دسیپوزیبل قرار ذیـل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت 

  :رسیده 
میـدیکل  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .دیسپوزیبل 
  .لبنان :  تابعیت -٢
  .کابل : مرکزاصلی شرکت شهر -٣
ــرکت  -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ١٠٠٠٠٠٠٠٠: یه  ســــرما-٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦

عتیق اهللا ولـد    : رئیس شرکت    -٧
  .حبیب اهللا 

  . معاون شرکت-٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

اکلوکانسترکشن قرار ذیل در دفتر     
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .شن اکلوکانسترک:شرکت 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
هدایت اهللا ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .مسجدی 
  ثریا ولد محمد : معاون شرکت -٨

  .سرور
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 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : شـرکت   خصوصیات تجـارتی    
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

رخشان بلخ قرار ذیل در دفتر ثبت د
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وتولیـد مـواد     :شرکت  
  .رخشان بلخ دساختمانی 

  .افغان :  تابعیت -٢
   .بلخ: مرکزاصلی شرکت شهر -٣
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٥٠٠٠٠: ه  سرمای-٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد جاویـد   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد محمد رفیق 
محمد خالـد   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد رفیق 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سازی خراسـان     
کاکر قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده ت وعالیم تجارتی به ثب
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .خراسان کاکر 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حـشمت اهللا   : رئیس شرکت    -٧

  .کاکر ولد نقیب اهللا 
احمد حکـیم   : معاون شرکت    -٨
  .ی ولد حفیظ اهللا درنا
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

پالستیک سازی بستان نیمروز قرار     
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ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :رسیده تجارتی به ثبت 

پالستیک : اسم وعنوان شرکت     -١
  .سازی بستان نیمروز 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل  :شهر
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ١٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
اخترمحمد ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .طور 
بوستان ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .طور
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی نیشن قرار ذیل در دفتر      
یم تجارتی به ثبـت     ثبت اسناد وعال  

  :رسیده 

 اســـــم وعنـــــوان -١
  .ساختمانی نیشن :شرکت 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کندهار :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
جمال ناصر ولد : رئیس شرکت -٧

  .محمد روف 
اهللا ولـد   ذبیح  : معاون شرکت    -٨

  .عزیزاهللا 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی ومهندسی وسرک سازی    
مجتبی قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

سـاختمانی ومهندسـی    :شرکت  
  .وسرک سازی مجتبی 
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  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل  :شهر
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
گل محمد ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .دولت محمد 
عبدالرشید ولد  : معاون شرکت    -٨

  .بابه خان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

تولید مواد خوراکی حمت اهللا شانی      
خیل قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١

مواد خوراکی حمـت اهللا شـانی       
  .خیل 
  .افغان :  تابعیت -٢

ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .پکتیا :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حمت اهللا ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .صالح محمد 
  :. معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

کاغذوکارتن سازی نورمحمد زنده    
خیل قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
کاغـذ  : اسم وعنوان شرکت     -١

وکارتن سازی نورمحمـد زنـده      
  .خیل 
  .افغان : بعیت  تا-٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .پکتیا :شهر 
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ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
نورمحمد خان  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد لعل محمد خان 
صـبرالرحمن  : معاون شرکت    -٨

  .ولد اسیر
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
ـ      : رکت  خصوصیات تجـارتی ش

 BANA  بنا ساختمانی ملی افغان
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی ملـی افغـان     :شرکت  
   .BANAبنا
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .بدخشان :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال

  . افغانی ٥٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :اردات  و-٦
مومن شاه ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .نظری شاه 
  : . معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وانجینری مظاهر قـرار     
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

سـاختمانی وانجینـری    :شرکت  
  .مظاهر
  .افغان : تابعیت  -٢
 مرکزاصـــلی شـــرکت -٣

  .کابل :شهر 
 تاریخ وتاسـیس شـرکت      -٤

   .١٣٨٥:سال
ــرمایه -٥  ١٠٠٠٠٠٠:  سـ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
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حبیب اهللا ولد : رئیس شرکت -٧
  .عبداهللا 

اسداهللا ولـد   : معاون شرکت    -٨
  .عبداهللا 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی سیر سمیر قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .ساختمانی سیرسمیر :شرکت 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٥٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
احمـد نـواز    :س شرکت    رئی -٧

  .بختیار ولد محمد عظیم 

کرام الدین ولد   : معاون شرکت    -٨
  .محمد کریم 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
رادیو پکتیا غبز قرار ذیل در دفتـر        
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
رادیـو  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .پکتیا غبز 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

   .پکتیا:شهر 
ــرکت  -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ریوا عمری ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .محمد اهللا یار
زحل ولد محمد   : معاون شرکت    -٨

  .اهللا یار
   اشخـاص صــالحیت دار-٩

  .خودشان 

١٠٩ 



  جريدهيرسم

 

  : کت  خصوصیات تجـارتی شـر    
 اناتو لیه کانسترکشن قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
اناتولیـه  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .کانسترکشن 
  .ترکیه :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد علی گل   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد عبدالغفار 
  : . معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی حجـت     
هری قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 

 اســـــم وعنـــــوان -١
ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  

  .حجت هری 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .هرات :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
نثاراحمد ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .نوراحمد 
محمد نـسیم   : معاون شرکت    -٨

  .ولد غالم محبوب 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

یک بخار سازی غالمی وحیدری     د
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
دیـگ  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .بخار سازی غالمی وحیدری 
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  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .م مجاز اقال: واردات -٦
محمد رضا ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .ابراهیم 
خانعلی ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .صفرعلی 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      

دیگ بخارسازی جمعه صالحی قرار     
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
دیـگ  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .ی بخار سازی جمعه صالح
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
جمعه صالحی  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد محمد نعیم 
موسـی ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .محمد نعیم 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
 : رتی شـرکت    خصوصیات تجـا  

کلنیک معالجوی حسینی قرار ذیل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
  . اکلنیک معالجوی حسینی -١
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .غزنی :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
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حـسینه دالور   :شرکت   رئیس   -٧
  .ولد عبدالرحیم 

محمد طـاهر   : معاون شرکت    -٨
  .ولد عبدالعزیز

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
مواد ساختمانی فیض محمد فیضی     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
وتولید مواد ساختمانی فیض محمد     

  .فیضی 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .زابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦

فیض محمـد   : رئیس شرکت    -٧
  .فیضی ولد دوست محمد 

صـر  محمد نا : معاون شرکت    -٨
  .ولد دوست محمد 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سازی صـدیق     
شریف قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .صدیق شریفی 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .ر ننگرها:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٧٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
نوراحمد ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .احمد جان 
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امام جان ولد   : معاون شرکت    -٨
  .خالقداد 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سـازی رحـیم      

یل در دفتر ثبت    حاجی اکبر قرار ذ   
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .رحیم حاجی اکبر 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ١٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
بدالرحیم ولد  ع: رئیس شرکت    -٧

  .گل اکبر 

اکبرخان ولـد   : معاون شرکت    -٨
  .سید انور

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ترانسپورتی بابری ومـسافر بـری      
فرستان قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ترانسپورتی باربری ومسافر :شرکت 
  .تان بری فرس

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .هرات:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٢٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ابدאل فرسـتان   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد بازمحمد 
محمد اقباـل   : معاون شرکت    -٨

  .ولد بازمحمد 
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 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 
 : ت تجـارتی شـرکت      خصوصیا

ساختمانی موخ آمو قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .ساختمانی موخ آمو :شرکت 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کندز :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ١٢٥٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  . مجاز اقالم: واردات -٦
اسـداهللا ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .محمد نصیر
عتیق اهللا ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .شیخ جان
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 

: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سازی خراسـان     
توران قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

 یسازساختمانی وسرک   :شرکت  
  .خراسان توران 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٥٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد اسـحق   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد محمد حیدر 
ذکـی ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .نایل 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
  :ت ـارتی شرکـوصیات تجخص
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کوپکه گلوبل قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
کوپکـه  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .گلوبل 
  .جرمنی :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٢٥٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
   .اقالم مجاز: واردات -٦
لرستوف ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .سخقر 
فـوالد ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .فقیرمحمد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
قالین : خصوصیات تجارتی شرکت    

بافی اطهر قرار ذیل در دفتر ثبـت        

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

قـالین  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .بافی اطهر 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت   -٣ ــلی شـ مرکزاصـ

   .هرات:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
علی اصغر ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .صفدرعلی 
جـواد ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .محمد عالم 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

در دفتر ثبت   تولیدی سبان قرار ذیل     
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
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تولیدی : اسم وعنوان شرکت     -١
  .سبان 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد بـصیر   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد محمد یعقوب 
خواجه احمـد   : معاون شرکت    -٨

  .سیر ولد خواجه اکرم الدین
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سـازی مـسلم      
افغان قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .مسلم افغان 

  .غان اف:  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
اجمل ولد خان   : رئیس شرکت    -٧

  .ملک 
محمد طـاهر   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمداجان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ک سازی بلخ صفا    ساختمانی وسر 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .بلخ صفا 

  .افغان :  تابعیت -٢
  .بلخ : مرکزاصلی شرکت شهر -٣
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ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالبشیر ولد  :رئیس شرکت    -٧

   . جهآچلدی خوا
احمد خالد ولد : معاون شرکت    -٨

  .محمد یاسین 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

گوسفنداری سخیداد قرار ذیل در     
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .گوسفنداری سخیداد :شرکت 
  . افغان : تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .فاریاب :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال

 ١٣٠١٨٥٥٥:  ســـرمایه -٥
  .افغانی 

  .اقالم مجاز : واردات -٦
سخیداد ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .عبدالرحمن 
محمد بابر ولد   : معاون شرکت    -٨

  .سخیداد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

یس سـچفت هـوهن شـتین         لوج
 افغان قرار ذیل در دفتـر        جرمن  

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

لوجیس : اسم وعنوان شرکت     -١
  شتین جرمن افعا نسچفت هوهن 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
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 ٥٠٢٥٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥
  .افغانی 

  .اقالم مجاز : واردات -٦
سـردارمحمد  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد سلطان محمد 
غالم ایـشان   : معاون شرکت    -٨

  . ولد عزت خیل دمسعو
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی سروستان قرار ذیـل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .تمانی سروستان ساخ:شرکت 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٧٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦

عبدالجلیل ولد  : رئیس شرکت    -٧
  .گل احمد 

محمد ناصرولد  : معاون شرکت    -٨
  .گل احمد 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

: صوصیات تجـارتی شـرکت      خ
ساختمانی وسرک سـازی نـوی      
آسمایی قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .نوی آسمایی 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالغفار ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .عبدالرزاق 
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عبدالغفور ولد  : معاون شرکت    -٨
  .عبدالغفار 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سازی بیان عمر     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
اســـــم وعنـــــوان  -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .بیان عمر

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد عثمـان   : رئیس شرکت    -٧

  .محمد اکبر
محمد سـلیم   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد نسیم 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
شاهین شیرزاد قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ــرکت  ــاختمانی :شــ   ســ
وتولید مواد سـاختمانی شـاهین      

  .شیرزاد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .ننگرهار :هر ش
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عوض خان ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .ممتاز
ــرکت -٨ ــاون شــ   : معــ

   . جانداد ولد  محمددین 
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 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

تولید : خصوصیات تجارتی شرکت    
ر ذیل مواد بهداشتی نوی مبارک قرا  

در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  :رسیده به ثبت 

تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .لوازم بهداشتی نوی مبارک 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

   .هرات:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
 احمد ولد   فیض: رئیس شرکت    -٧

   .نوراحمد
عبدالعلیم ولد  : معاون شرکت    -٨

  .عبدالواحد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
  :ت ـخصوصیات تجارتی شرک

 مـواد   ساختمانی وسرک سـازی   
ساختمانی وتولیـدی انجینرنیـگ     

 قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       پرستیز
  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 

 اســـــم وعنـــــوان -١
وسرک سازی  ساختمانی  :شرکت  

مواد ساختمانی وتولیدی انجینرنیگ    
   .پرستیز

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٤٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
بابـک ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .حشمت اهللا 
ذبیع اهللا ولـد    : معاون شرکت    -٨

  . نجیب اهللا
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
  :خصوصیات تجارتی شرکت 
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مسافربری وباربری عجایـب زی     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ــاربری :شــرکت  مــسافربری وب
  .عجایب زی 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٤٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالعلی آغـا   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد عبدالباری آغا 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
تولید : خصوصیات تجارتی شرکت    

کنجاره وروغن احمد شاه بابا قرار      

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :رسیده تجارتی به ثبت 

تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .کنجاره وروغن احمد شاه بابا 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کندهار :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٥٢٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
نیک محمد ولد : رئیس شرکت  -٧

  .مالاخترمحمد 
محمد نـسیم   :معاون شرکت    -٨

  .ولد غالم غوث 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجارتی شـرکت       

فارم مرغداری زوری فراه قرار ذیل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
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فـارم  : اسم وعنوان شـرکت      -١
  . مرغداری زوری فراه

  . افغان  آلمان: تابعیت -٢
ــرک -٣ ــلی شـ ت  مرکزاصـ

   .فراه:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٢٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالمجید ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .عبدالحکیم 
ثریا ولد محی   : معاون شرکت    -٨

  .الدین 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

                                        .خودشان 
:  شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

ساختمانی وسرک سازی عبدالقادر    
عاشورزاده قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  ساختمانی وسرک سازی :شرکت 

  .عبدالقادر عاشورزاده 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .زابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالقادر ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .عاشورخان 
الیق خان ولد   : معاون شرکت    -٨

  .شیخ خان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

خدمات لوجستیکی دنیا هزاربـای     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
ــوان  -١ ــم وعنــ  اســ

خـدمات لوجـستیکی    :شرکت  
  .دنیاهزاربای 

  .افغان :  تابعیت -٢
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 مرکزاصـــلی شـــرکت -٣
  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالغنی ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .عبدالباقی 
نصراهللا ولـد   : معاون شرکت    -٨

   .نورولی
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
قانع نوری قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وتولیدی مـواد    :شرکت  
  .ساختمانی قانع نوری 

  .افغان :  تابعیت -٢

ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .الن بغ:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٧٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالمالک ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .تازه گل 
عبدالوارث ولد  : معاون شرکت    -٨

  .احمد واحد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی شیرزی ویس قرار ذیل در 
 ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    دفتر
  :رسیده ثبت 
 اسم وعنوان شرکت ساختمانی     -١

  .شیرزی ویس 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
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ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
 رئــــــــــــیس -٧

عبدالعزیزشـیرزی ولـد    :شرکت  
  .ی خانمحمد یحی

عزیزالـرحمن  : معاون شرکت    -٨
   .ولد خلیل الرحمن

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
سمیت اسوسیشن قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
سـمیت  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .اسوسیشن 
  .امریکا :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال

 ٩٥٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥
  .افغانی 

  .اقالم مجاز : واردات -٦
رضامـصطفی  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد 
  : معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

حجاری ونجاری برادران گردیزی    
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده ت تجارتی به ثب
حجـاری  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .ونجاری برادران گردیزی 
  .افغان :  تابعیت -٢
  .پکتیا : مرکزاصلی شرکت شهر -٣
ــرکت  -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
  
 ولـد   متینعبدال: رئیس شرکت    -٧

  . عبدالحمید 
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محمد ولد علی  : معاون شرکت    -٨
  .عبدالحمید 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سازی سـوریان     
مندش قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .سوریان مندش 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .ات هر:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالقدوس ولد : رئیس شرکت -٧

  .عبدالقادر
وحیـد ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .نورالحق 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی بلخ بامیک قرار ذیل در      

سناد وعالیم تجارتی بـه  دفتر ثبت ا  
  :رسیده ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .ساختمانی بلخ بامیک :شرکت 
  .افغان :  تابعیت -٢
  .بلخ : مرکزاصلی شرکت شهر -٣
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد نعیم ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .غالم نبی 
قمرگل ولـد   :شرکت   معاون   -٨

  .الف شاه 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی لعل محمد معین کندهار     

١٢٥ 



  جريدهيرسم

 

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

 اســـــم وعنـــــوان -١
ساختمانی لعل محمد معین    :شرکت  
  .کندهار 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل  :شهر
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ١٥٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
لعل محمد ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .محمد گل 
فضل احمد ولد : معاون شرکت -٨

  .لعل محمد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
تولید : خصوصیات تجارتی شرکت    

ار  قر یکسیم برق نوین مهین الکتر    

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :رسیده تجارتی به ثبت 

تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١
   .یکسیم برق نوین مهین الکتر

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
بختیـار ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .محمد اسحق 
محمد تقی ولد   : معاون شرکت    -٨

  .محمد حسین 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
تولید : خصوصیات تجارتی شرکت    

نت وبولت ماشین آالت وسایط ولی 
خان قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
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تولید نت  : اسم وعنوان شرکت     -١
وسایط ولـی   وبولت ماشین آالت    

  .خان 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .پکتیا :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ولی خان ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .حاجی الجمیر
فرید ولد محمد : معاون شرکت -٨

  .اهللا 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: صوصیات تجـارتی شـرکت      خ
 بلدنگ کانترکترو قرار ذیل     ذرالمن

در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  :رسیده به ثبت 

ـ : اسم وعنوان شرکت     -١  ذرالمن
  .بلدنگ کانتر کترو 

  .متحده عربی :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  .انی  افغ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عایـشه ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .محمد علی 
اهللا نور ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .امان اهللا 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

خدمات انکشاف انجینری قرار ذیل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
ات خدم: اسم وعنوان شرکت     -١

  .انکشاف انجینری 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
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ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
غالم فاروق ولد : رئیس شرکت -٧

  .غالم نبی 
امان اهللا ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .علی خان
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .ان خودش
: خصوصیات تجـارتی شـرکت       

افغان امریکن منجمنت کمپنی قرار     
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
افغـان  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .امریکن منجمنت کمپنی 
  .امریکا :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .پروان :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥

  .اقالم مجاز : واردات -٦
سوانس کاستا  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد 
صـادق ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .فاروق 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
افغان : خصوصیات تجارتی شرکت    

اید آسیا کانسترکشن قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
ان اید  افغ: اسم وعنوان شرکت     -١

  .آسیا کانسترکشن 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .بغالن :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سید علم ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .محمد امین 
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محمد یوسف  : معاون شرکت    -٨
  .ولد محمد جان 

  اشــخاص صــالحیت دار -٩
  .خودشان 

: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی شورا قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .ساختمانی شورا :شرکت 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :ت  واردا-٦
سـید افـضل    : رئیس شرکت    -٧

  .ولدعجب خان 
طـارق ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .محمد افضل 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سازی حـشمت     
خلیل رضایی قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

انی وسرک سازی   ساختم:شرکت  
   .حشمت خلیل رضایی

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥١٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
داود جان ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .میرسعید 
حشمت خلیل  : معاون شرکت    -٨

   .ولد میرسعید
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ت دار  اشــخاص صــالحی -٩
  .خودشان 

: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
وومین ویوو نیگ انترپرایزقرار ذیل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
وومـین  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .ویوو نیگ انترپرایز 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .بدخشان :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠ :  سرمایه-٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
 فویهدی مصط : رئیس شرکت    -٧

  .ولد عبدالشکور
خاطره ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .سید حبیب اهللا 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
  :ت ـخصوصیات تجارتی شرک

ساختمانی مرتضی وعبدالباسط قرار    
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

   :رسیدهتجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ــرکت  ــضی :ش ــاختمانی مرت س
   .وعبدالباسط

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٣٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سید عبدالرزاق  : رئیس شرکت    -٧

   .ولد سید خان
حیات اهللا ولد   : معاون شرکت    -٨

  .عوض 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
 یار قرار ذیل    کریممواد ساختمانی   
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در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  :رسیده به ثبت 

 اســـــم وعنـــــوان -١
ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  

  . یارکریموتولید مواد ساختمانی 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت   م-٣ ــلی شـ رکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
 داد  کـریم : رئیس شـرکت     -٧

  .مرزائی ولد مرزا 
رمضانعلی ولد  : معاون شرکت    -٨

  .امام داد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ژی کمپنی ای تـی     یورویین تکنالو 
ور قرار ذیل در دفتر ثبـت       پاسی  

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

یورویین : اسم وعنوان شرکت     -١
  .ور پاتکنالوژی کمپنی ای تی سی 

  .آلمان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٢٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :ت  واردا-٦
هیـرمن ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .کوروپ 
محمد قاسـم   : معاون شرکت    -٨

  .ولد سیف علی 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی گروه آریان قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
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 اســـــم وعنـــــوان -١
  .ساختمانی گروه آریان :شرکت 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٧٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
شفیق اهللا ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .رسول خان 
داود ولد غالم   : معاون شرکت    -٨

  .محی الدین 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: تی شـرکت    خصوصیات تجـار  

ساختمانی وسرک سازی سـیوری     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .سیوری 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٥٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :ت  واردا-٦
 محمد امـین    : رئیس شرکت    -٧

  .ولد محمد حسن 
شیراحمد ولد  : معاون شرکت    -٨

   .محمد نادر
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی آزمونگاه    
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

   .انی وسرک سازی آزمونگاهساختم
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
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ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
 ١٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
انورعلی ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .شیرعلی 
احمد پوپل ولد   : معاون شرکت    -٨

  .محمد دین 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .ودشان خ

: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سـازی کـریم      
هاشمی قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .کریم هاشمی 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
 ٤٠٠٠٠٠٠٠: ایه  ســـرم-٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبیداهللا ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .نظرمحمد 
سید جان ولد   : معاون شرکت    -٨

  .ناصرخان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سـازی افغـان      
زینت قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

   :رسیدهوعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .افغان زینت 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .بامیان :شهر 
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ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد جلیـل   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد محمد اکبر 
محمد حـسن   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد حسین 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
مطبعۀ : خصوصیات تجارتی شرکت 

سحر قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       
  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 

طبعـۀ  م: اسم وعنوان شرکت     -١
   .سحر
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦

اسد حسن ولد   : رئیس شرکت    -٧
  .سید حسن 

وحیداهللا ولـد   : معاون شرکت    -٨
  .نیک محمد 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
اکتکوافغانستان لوجستیک قرار ذیل 
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
اکتکـو  :نوان شرکت    اسم وع  -١

  .افغانستان لوجستیک 
  .هندوستان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
گوراف ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .لگراج کوکرا
   علی داد: ت ـ شرک  معاون-٨
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  .ولد خداداد
اص صــالحیت دار  اشــخ-٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

شیرعلی تولیدی فلزی قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
شیرعلی : اسم وعنوان شرکت     -١

  .تولیدی فلزی 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .هلمند :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
شیرعلی ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .غالم نبی 
  . معاون شرکت-٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
   :خصوصیات تجارتی شرکت 

ساختمانی وسرک سازی زبیرعمـر     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

وسرک سازی  ساختمانی  :شرکت  
  .زبیرعمر 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حاجی محمـد   : رئیس شرکت    -٧

  . حاجی خیرالدین عسی ولد
عبدالتواب ولد  : معاون شرکت    -٨

  .لحیعبدا
دار  اشــخاص صــالحیت  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ــی   آر،پی،اس،گروپ،پـــــ

،אل،سی قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
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اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

 اســـــم وعنـــــوان -١
آر،پی،اس،گروپ،پی،אل،:شرکت  

  .سی 
  .انگلستان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠ : سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
داوید دنماـل   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد 
   .رستوان معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

دصالح کاکردیخ جورولو قرار ذیل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 

دصـالح  : اسم وعنوان شرکت    -١
  .یخ جورو لو کاکر د

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

   .هلمند:شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حاجی صـالح   : رئیس شرکت    -٧

   .محمد کاکر ولد حاجی علی خان
  .انفرادی : معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: صوصیات تجـارتی شـرکت      خ

 تولیدی لوله پولیکا عبداهللا دهستانی    
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
تولیدی : اسم وعنوان شرکت     -١

  .لوله پولیکا عبداهللا دهستانی 
  .افغان :  تابعیت -٢
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ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .هرات :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠: ایه  سرم-٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبداهللا دهستانی : رئیس شرکت -٧

  .ولد قاضی غالم محمد 
سـونیا ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .عبدالکریم 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وتولید مواد سـاختامنی     
ای غزنه قرار ذیل در دفتر ثبـت        بن

یم تجـارتی بـه ثبـت       اسناد وعال 
  :رسیده 

 اســـــم وعنـــــوان -١
ساختمانی وتولیـد مـواد     :شرکت  

  .ساختمانی بنایی غزنه 
  .افغان :  تابعیت -٢

ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .غزنی :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد ضیا ولد   : رئیس شرکت    -٧

   .دینبهاال
نعیم اهللا ولـد    : معاون شرکت    -٨

   .عبدالسالم
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

تبلیغاتی نواندیش قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
تبلیغانی : اسم وعنوان شرکت     -١

  .نو اندیش 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

   .لکاب:شهر 
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ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد امین ولد   : رئیس شرکت    -٧

   .بستانعلی
محمد سـرور   : معاون شرکت    -٨

   .ولد محمد حسن
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی آسیا سپین     
یل در دفتر ثبـت اسـناد       غرقرار ذ 

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .آسیا سپین غر 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال

  . افغانی ٣٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
زساحل ولد  مبار: رئیس شرکت    -٧

  .محمد آصف 
خیبـر ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .دادمحمد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
مواد ساختمانی عمرخیام قرار ذیل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .مواد ساختمانی عمرخیام وتولید 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــیس -٤ ــاریخ وتاســ    تــ

ــال  ــرکت ســـ   : شـــ
١٣٨٥.   
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 ١٤٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥
  افغانی

.  
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد عمر ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .محمد صابر 
محمـد داود   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد صابر 
ت دار  اشــخاص صــالحی -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
وسرک سازی حـاجی عبـدالباقی      
ولیزاده قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وتولیـد مـواد     :شرکت  
ساختمانی وسرک سازی حـاجی     

  .عبدالباقی ولیزاده 
  .ان افغ:  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .بغالن :شهر 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالباقی ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .ولی خواجه 
نجیب اهللا ولد   : معاون شرکت    -٨

  .عبدالباری 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

تمانی وسرک سازی هندوکش    ساخ
ابتکار قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .هندوکش ابتکار 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
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  . افغانی ٣٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :اردات  و-٦
عبدالحکیم ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .بازمحمد 
عبـدالرحمن  : معاون شرکت    -٨

  .ولدرحمن شاه 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 موادسرک سازی ساختمانی وتولید   
ساختمانی میراحمد ناصری قـرار     
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
سـرک  : اسم وعنوان شرکت     -١

سازی سـاختمانی وتولیـد مـواد       
  .ساختمانی میراحمد ناصری 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥

  .اقالم مجاز : واردات -٦
میـرزا ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .عجب خان 
عبدالخالق ولد   : معاون شرکت  -٨

  .عبداالحد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سـازی کنـدز      
زاخیل قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .کندز زاخیل 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل  :شهر
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٦٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
  حاجی ظاهرنور : رئیس شرکت -٧
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  .ولد حاجی محمد خیر
حاجی محمـد   : معاون شرکت    -٨

  .آصف ولد حاجی عبداهللا خان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 سی، אل قرار ذیل در      ساختمانی ان، 
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
ساختمانی :شرکت   اسم وعنوان    -١

  .ان ، سی، אل 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٥٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
مـد وردک   حا: رئیس شرکت    -٧

  .ولد عبدالرحیم وردک 
  . انفرادی: شرکت معاون-٨

ــالحیت دار -٩ ــخاص ص  اش
  .خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ان ، سی אل، لوژستیک قرار ذیل        

در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  :رسیده به ثبت 

ان،سی، : اسم وعنوان شرکت     -١
  .אل لوژستیک 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی شـــ -٣ رکت  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٤٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حامـد وردک   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد عبدالرحیم وردک 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
  :خصوصیات تجارتی شرکت 
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انستیوت ادارۀ تجارت افغان آی،      
 ام قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد        بی،

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
انستیوت : اسم وعنوان شرکت     -١

  .ادارۀ تجارت افغان آی، بی، ام
  .پاکستان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .هرات :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٦٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد عـارف   :رئیس شرکت    -٧

  .سعید ولد حضرت سعید 
عارف عزیـز   : معاون شرکت    -٨

  .ولد عبدالعزیز
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی سرک سازی وتولید مواد     
ــارق ــاختمانی طـــ   ســـ

  در دفتر ثبت   حرمت قرار ذیل

 اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       
  :رسیده 

 اســـــم وعنـــــوان -١
ساختمانی وسرک سازی   :رکت  ش

وتولید مـواد سـاختمانی طـارق       
  .حرمت 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٢٣٥٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
غـالم سـخی    : رئیس شرکت    -٧

  .طارق ولد الحاج امان اهللا 
 اهللا ولـد    مطع: معاون شرکت    -٨

  .عبداهللا خان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ــازی   ــرک س ــاختمانی وس س
پامیرشاهین پی،آی،سی ،سی قـرار     
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ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :رسیده تجارتی به ثبت 

 اســـــم وعنـــــوان -١
ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  

  .پامیرشاهین،پی،آی،سی،سی 
  .ان افغ:  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد ناصـر   : رئیس شرکت    -٧

  .امیری ولد حاجی محمد یعقوب
محمد نـسیم   : معاون شرکت    -٨

  .ولد حاجی محمد یعقوب 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: جـارتی شـرکت     خصوصیات ت 

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
وطنوאل قرار ذیل در دفتـر ثبـت        

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

 اسم وعنوان شرکت ساختمانی      -١
  .وتولید مواد ساختمانی وطنوאل 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حمید خان ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .حاجی امان اهللا 
غالم حیدر ولد   : معاون شرکت    -٨

  .امان اهللا 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

وان خیل قرار ذیـل در   لیساختمانی  
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
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 اســـــم وعنـــــوان -١
  .وان خیل لیساختمانی :شرکت 

  .افغان :  تابعیت -٢
 مرکزاصــلی شــرکت شــهر -٣

  .خوست 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ١٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
هیبـت خـان    : رئیس شرکت    -٧

  .لیوان خیل ولد نیک مت خان 
سید جمیل ولد   : معاون شرکت    -٨

  . سید کمال حاجی
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی گل غندی     
کوهستانی قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  : اسـم وعنـوان شرکـت -١

ساختمانی وسرک سازی گل غندی     
  .کوهستانی 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :ر شه
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٣٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد حکـیم   : رئیس شرکت    -٧

  .عظیمی ولد محمد عظیم 
معروف ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .اکه مال
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
انور : خصوصیات تجارتی شرکت    

در دفتر  کبایزه اف زیدای قرار ذیل      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
انـور  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .کبایزه اف زیدای 
  .افریقا:  تابعیت -٢
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ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
بـاس محمـد    : رئیس شرکت    -٧

  .ولد  
   معاون شرکت-٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 وسـرک    ا دپکسیسن سـاختمانی  
جورولو شرکت قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
دپکسین : اسم وعنوان شرکت     -١

ــو  ــرک جورل ــاختمانی او س س
  .شرکت 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .ل کاب:شهر 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
رحمت اهللا ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .دلبازخان 
حبیب نور ولد   : معاون شرکت    -٨

  .محمد الدین 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

خدمات برق اروپا آریانا قرار ذیـل       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی     در  

  :رسیده به ثبت 
خدمات : اسم وعنوان شرکت     -١

  .برق اروپا آریانا 
  .ایران :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٧٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
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  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد رضا ولد   : رئیس شرکت    -٧

  . علی بهرام
محمد رضا ولد : معاون شرکت -٨

  .محمد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

اکلتیل سی،آیی، تی افغانستان برایخ     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
اکلتیـل  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .سی،آیی،تی افغانستان برایخ 
  .ی فرانسو:  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
بوری جی سی   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد موری 

وی پسکو ولد   : معاون شرکت    -٨
  .دی پسکو 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

  : خصوصیات تجـارتی شـرکت      
الدین فاریابی قرار    سازی جالل    رب

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :رسیده تجارتی به ثبت 

رب : اسم وعنـوان شـرکت       -١
  .سازی جالل الدین فاریابی 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .فاریاب :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٤٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالمومن ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .عبدالرسول 
نظام الدین ولد   : معاون شرکت    -٨

  .نجم الدین 
   اشخـاص صـالحیـت دار-٩
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  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

مونتاژ وبسته بندی موترسـکلیت     
هیواد پامیر قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
ژ مونتـا : اسم وعنوان شرکت     -١

وبسته بندی موترسـکلیت هیـواد      
  .پامیر
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
پرویزولـد  : رئیس شـرکت     -٧

  .احمدشاه 
شـعیب ولـد    : معاون شرکت    -٨

   .احمد شاه
ر  اشــخاص صــالحیت دا -٩

  .خودشان 

: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  اورאل او،سی،سـی قـرار ذیـل      

 در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  :رسیده به ثبت 

 اســـــم وعنـــــوان -١
ساختمانی وتولیـد مـواد     :شرکت  

  .ساختمانی اورאل او،سی،سی 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــ-٤ ــرکت  ت ــیس ش اریخ وتاس

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سراج الـدین   : رئیس شرکت    -٧

  .اورאل ولد زاهدالدین 
ــرکت -٨ ــاون شــ   : معــ

ــد  ــدین ولـ ــراب الـ   محـ
  . صالح الدین 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 
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  :ت  ـارتی شرک ـخصوصیات تج 
تولید موبل وفرنیچـر گلـستان       
داقت قرار ذیل در دفتـر ثبـت        ص

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .موبل وفرنیچر گلستان صداقت 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
فاطمه اکبـری   :شرکت   رئیس   -٧

  .ولد بشیرعلی 
محمد علی ولد  : معاون شرکت    -٨

  .شیرعلی 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ملگروساختمانی وسـرک سـازی     

اوساختمانی مواد تولید قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
دپکسین : اسم وعنوان شرکت     -١

اختمانی سرک سازی  او     ملگرو س 
  .ساختمانی مواد تولید 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد قاسـیم   : رئیس شرکت    -٧

  .ماکو ولد محمد امین 
شایسته خـان   : معاون شرکت    -٨

  .ی اخترگل ولد حاج
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
  ساختمانی احمد بالل توخی قرار
  ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 
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  :رسیده  تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی احمـد بالـل     :شرکت  
  .توخی 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کندهار :شهر 
ــیس-٤ ــاریخ وتاس ــرکت  ت  ش

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٢٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حـاجی نـور    : رئیس شرکت    -٧

  .احمد ولد حاجی خان محمد 
محمد اکبر ولد : معاون شرکت -٨

  .غالم سخی 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
قرار ذیـل در    هالل احمد الکوزی    

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :رسیده ثبت 

 اسم وعنوان شرکت ساختمانی     -١
وتولید مواد ساختمانی هالل احمد     

  .الکوزی 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .لغمان :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
غالم حیدر ولد   : رئیس شرکت    -٧

   .عبدالودود
سید امراهللا ولد   : معاون شرکت    -٨

  .سید عبدالحق 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی سرک سازی وتولید مواد     
ساختمانی نوی وطن قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
  : شرکـت  اسـم وعنـوان-١
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ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
  .مواد ساختمانی نوی وطن 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عنایت اهللا ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .نعمت اهللا 
ان ولد  حیات خ : معاون شرکت    -٨

  .محمد جان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
مواد ساختمانی ولی خان سـهاک      
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  

وتولید مواد ساختمانی ولی خـان      
  .سهاک 

  .افغان : تابعیت  -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٦٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد ولی خان   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد خواخک خان 
محمد حلـیم   : معاون شرکت    -٨

  .ولد خواخک خان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
حرا : تی شرکت   خصوصیات تجار 

ساختمانی شرکت قـرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
حـرا  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .ساختمانی شرکت 
  .افغان :  تابعیت -٢
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ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
جواد علمیـار   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد غالم حضرت 
سید عبداالحد  : معاون شرکت    -٨

  .ولد سید گل پادشاه 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی صـداقت     
فاریابی قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

انی وسرک سازی   ساختم:شرکت  
  .صداقت فاریابی 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .فاریاب :شهر 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
اسفند یار ازبک : رئیس شرکت -٧

  .ولد محمد بیک 
سید سـمندر   : معاون شرکت    -٨

  .ولد سید قلندر 
شــخاص صــالحیت دار   ا-٩

  .خودشان 
تولید : خصوصیات تجارتی شرکت    

چپن فاطمه قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .چپن فاطمه 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
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  .اقالم مجاز : واردات -٦
گاللی فیـضل   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد عبدالحکیم 
ملکـه ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .منصور
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

گوگل کانسترکشن کمپنی قـرار     
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
پکسین د: اسم وعنوان شرکت     -١

  .گوگل کانسترکشن کمپنی 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کندهار :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
انجینر غـالم   : رئیس شرکت    -٧

  .محی الدین کوچی ولد عبدالصمد 

سید عالم ولد   : معاون شرکت    -٨
  .عبدالصمد 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

قالین : خصوصیات تجارتی شرکت    
بافی وقالین شویی قادری ابتکار قرار 
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
قـالین  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .بافی وقالین شویی قادری ابتکار
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــا-٤ ــرکت  ت ــیس ش ریخ وتاس

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد ابراهیم  : رئیس شرکت    -٧

  .قادری ولد غالم رسول 
لطیفـه ولـد    : معاون شرکت    -٨

  . حاجی میرفاروق 
   اشخـاص صـالحیـت دار -٩
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  . خودشان  
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
در دزمبولی فلزی صنایع قرار ذیل      

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :رسیده ثبت 
دزمبولی : اسم وعنوان شرکت     -١

  .فلزی صنایع 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .هلمند :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حاجی محمـد   : رئیس شرکت    -٧

  .زاده ولد عبدالقیوم اکبرآخند 
حاجی شاه نظر   : معاون شرکت    -٨

  .ولد حاجی خدانظر 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

مالداری ولبنیات کوه قورغ قـرار      

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :رسیده تجارتی به ثبت 

دپکسین : اسم وعنوان شرکت     -١
ساختمانی او سرک جورلو شرکت     

  .لداری ولبنیات کوه قورغ ما
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٤٩٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حکـیم   محمد شرکت رئیس -٧

  .ارغندیوאل ولد بهادر خان 
  حاجیعبدالغفور : معاون شرکت -٨

    .ولد بهادر خان مرحوم
اشـــخاص صـــالحیت  -٩
  .خودشان دار

دویل : خصوصیات تجارتی شرکت    
 کمپنی لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت      

  اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت
  :رسیده 
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دویـل  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .کمپنی لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سـید نـوراهللا    : رئیس شرکت    -٧

  .خلیلی ولد سید عبدالرحمن 
سوکک حسی  : معاون شرکت    -٨

  .لی ولد سال لی
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سـازی دیـدار      
ارغندی آر سی دی سی قرار ذیـل        

وعالیم تجارتی  در دفتر ثبت اسناد     
  :رسیده به ثبت 

  : اسـم وعنـوان شرکـت -١

ساختمانی سرکسازی دیدار ارغندی 
  .آر سی دی سی 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٢٢٥٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد شـعیب   : رئیس شرکت    -٧

  .ارغندیوאل ولد حاجی عبدالستار 
حضرت ولـی   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد رضا
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی سرک سازی وتولید مواد     
ساختمانی محبوب سپین غر قـرار      
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
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 اســـــم وعنـــــوان -١
ی سرک سـازی    ساختمان:شرکت  

وتولید مواد سـاختمانی محبـوب      
  .سپین غر

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
نقیــب اهللا : رئــیس شــرکت -٧

  .محبوب ولد حاجی محبوب الهی 
 ولد  شریف اهللا : معاون شرکت    -٨

  .محبوب الهی 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
گلیم : خصوصیات تجارتی شرکت    

بافی نگینه قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 

گلـیم  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .بافی نگینه 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
شمسیه شریفی  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد محمد گدا 
عطا محمد ولد   : معاون شرکت    -٨

  .محمد گدا 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ترانسپورتی بین المللی مـسافری      
وباربری آصف بالل قرار ذیـل در       

اسناد وعالیم تجارتی بـه  دفتر ثبت   
  :رسیده ثبت 
  : اسـم وعنـوان شرکـت -١
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ترانسپورتی بین المللی مـسافری      
  .وباربری آصف بالل 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .هرات :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ٥٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد آصـف   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد ذبیح اهللا 
نادرشاه ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .محمد آصف 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ستارلوژستیک سپوژ قرار ذیـل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .ستارلوژستیک سپوژ :شرکت 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــ-٣ ــرکت  مرکزاصـ لی شـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
فرهاد ولد شاه   : رئیس شرکت    -٧

  .ولی 
احمد بالل ولد   : معاون شرکت    -٨

  .محمد نادر
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سـازی نـوی      
زان هرات قرار ذیل در دفتر ثبت بها

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

 اســـــم وعنـــــوان -١
دساختمانی وسرک سازی   :شرکت  

  .نوی بهازان هرات 
  .افغان :  تابعیت -٢
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ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .هرات :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٧٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالواسع ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .احمد علی 
محمـد داود   : معاون شرکت    -٨

  .ولد بشیراحمد 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

مونتاژ وبسته بندی موتر سـایکل      
االخترزرنج اصل قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
 مونتـاژ : اسم وعنوان شرکت     -١

وبسته بندی موترسـایکل االختـر      
  .زرنج اصل 

  .افغان :  تابعیت -٢
  :  مرکزاصلی شرکت شهر -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٧٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد اختر ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .غالم حضرت 
نیازمحمد ولد  : معاون شرکت    -٨

  .غالم حضرت 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی سـاحل     
دقیق قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .ساحل دقیق 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی-٣    مرکزاصـــــــ

ــهر  ــرکت شـــ   : شـــ
  .کابل 
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ــیس -٤ ــاریخ وتاس ــرکت  ت ش
   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٢٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد عثمـان   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد محمد حسین 
عبدالحاکم ولد  : معاون شرکت    -٨

  .غالم سرور
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
مطبعۀ : خصوصیات تجارتی شرکت 

بالل عمزی قرار ذیل در دفتر ثبت       
ی بـه ثبـت     اسناد وعالیم تجـارت   

  :رسیده 
مطبعـۀ  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .بالل عمرزی 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٨٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥

  .اقالم مجاز : واردات -٦
غالم ربانی ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .عمراخان 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨
اشــخاص صــالحیت دار   -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

تاسیساتی ومرکزگرمـی کاسـپین     
آریانا قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
تاسیساتی : اسم وعنوان شرکت     -١

  .ومرکز گرمی کاسپین آریانا 
  .ایران :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــی-٤ ــاریخ وتاس ــرکت  ت س ش

   .١٣٨٥:سال
 ١٢٥٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
علی رضا ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .محمد علی 
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محمد مهـدی   : معاون شرکت    -٨
  .ولد علی بابا 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی اکرام قرار ذیل در دفتر      

به ثبـت   ثبت اسناد وعالیم تجارتی     
  :رسیده 

 اســـــم وعنـــــوان -١
  .ساختمانی اکرام :شرکت 

  .تاجکستان : تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
 ١٢٥٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سـنگین اوف   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد سنگین اوف 
د سید پرویز ول  : معاون شرکت    -٨

  .سید حفیظ 

 اشــخاص صــالحیت دار  -٩
  .خودشان 

آی : خصوصیات تجارتی شـرکت     
ایم جنیست ورلد واید قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
آی ایـم   : اسم وعنوان شرکت     -١

  .جنیسن ورلد واید 
  .دنمارک :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــ-٤ ــیس ش ــاریخ وتاس رکت  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٧٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
بن جارن لنیـد    : رئیس شرکت    -٧

   .ولد لنید
تـوربن ولـد    : معاون شرکت    -٨

   .نویسن
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
   :ت ـخصوصیات تجارتی شرک
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بین کوتاب افغانستان پی، وی، تی      
م قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالی

  :رسیده تجارتی به ثبت 
بـین  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .کوتاب افغانستان، پی،وی،تی
  .پاکستان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد وسـیم   : رئیس شرکت    -٧

  .ملک ولد محمد بشیرملک 
  .انفرادی  : معاون شرکت -٨
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
مواد ساختمانی الماس اروپا قـرار      
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 

 اســـــم وعنـــــوان -١
ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  

وتولید مواد سـاختمانی المـاس      
  .پا ارو
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالمجید ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .علی جان 
محمـد داود   : معاون شرکت    -٨

  .ولد شاه خان 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
: رتی شـرکت    خصوصیات تجـا  

ساختمانی اسرا قرار ذیل در دفتـر       
ــناد   ــت اســــ   ثبــــ
ــم    وعالیـــــــــــ

  :رسیده تجارتی به ثبت 
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 اســـــم وعنـــــوان -١
  .ساختمانی اسرا:شرکت 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد اشـرف   :ئیس شرکت    ر -٧

  .ولد محمد شریف 
محمد نـسیم   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد شریف 
 اشــخاص صــالحیت دار  -٩

  .خودشان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت

عبدالعزیزقرار ذیل در دفتر ثبـت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالعزیز :  اسم تاجر-١
  .یوسف خان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣

  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم مندوزی   خصوصیات تجارتی 
اد وعالیم قرار ذیل در دفتر ثبت اسن

  :رسیده تجارتی به ثبت 
  .مندوزی : اسم تاجر-١
  .صاحب خان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
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اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم شیرزاد   خصوصیات تجارتی 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
  .زاد رشی:  اسم تاجر-١
  .بهرام :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم رضأخان خصوصیات تجارتی
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
  .رضأخان :  اسم تاجر-١
  .آدم خان :ولد -٢

  .کابل :ل تولد آن والیت مح-٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم محمـد    خصوصیات تجارتی 
ذیل در دفتر ثبت اسـناد      فهیم قرار   

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .محمد فهیم : اسم تاجر-١
  .محمد حکیم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
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  .پنج هزار افغانی :مایه سر-٩
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

  .امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت

عبدالرحیم قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالرحیم :  اسم تاجر-١
  .عبدالحنان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

ــخاص دارای-١٠   اشـــــ
   صــــالحیت امــــضاء  

  .خود شان 
   ارتیـخــــصوصیات تجــــ

  اهللا محمـــد قرار ترمـمحـ

 ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       
   :رسیدهتجارتی به ثبت 

  .اهللا محمد :  اسم تاجر-١
  .سردارمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .مضاء خود شان ا

   محترم خصوصیات تجارتی
صالح الدین قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .صالح الدین :  اسم تاجر-١
  .امیرخان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
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تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥
  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

   محترم احمدخصوصیات تجارتی
 قرار ذیل در دفتر ثبـت اسـناد        

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .احمد :  اسم تاجر-١
  .جمعه خان :ولد -٢
  .کابل :ت محل تولد آن والی-٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
ــرمایه -٩ ــنج:ســـ   پـــ

  . هزار افغانی 

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم شـفیق    خصوصیات تجارتی 
بت اسـناد   اهللا قرار ذیل در دفتر ث     
  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 

  .شفیق اهللا :  اسم تاجر-١
  .فضل الرحمن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .زار افغانی پنج ه:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 حنیف قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد    

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .حنیف :  اسم تاجر-١
  .حاجی نواب :ولد -٢

۱٦٥ 
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  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالحی قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالحی :  اسم تاجر-١
  .عوض :ولد -٢
  .بامیان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧

  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
روزخان قرار ذیل در دفتر ثبـت       نو

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .نوروزخان :  اسم تاجر-١
  .محمد اکبر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  . کابل موضع تجارت درشهر-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 
ــصوصی ـــخـ   ارتیـات تجـ

  جاوید قـــرار ذیل  محـترم
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 در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  :رسیده به ثبت 

  .جاوید :  اسم تاجر-١
  .ورسیتمن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  :وان تجارت    عن -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 عبداهللا قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .عبداهللا :  اسم تاجر-١
  .حاجی محمد حنیف :ولد -٢
ــت  -٣ ــد آن والی ــل تول   :مح

  .کابل 
  .افغان : تابعیت -٤

تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥
  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

ت اشــخاص دارای صــالحی-١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
داورخان قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .داورخان :  اسم تاجر-١
  .موسی خان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : اردات و-٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
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اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 قرار ذیل در دفتر ثبـت       نبی م غال

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  . نبی مغال:  اسم تاجر-١
  . علی صفر:ولد -٢
  .وردک :الیت محل تولد آن و-٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 ثبـت    اسداهللا قرار ذیل در دفتـر  

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .اسداهللا :  اسم تاجر-١
  .نعمت اهللا :ولد -٢
  .لوگر :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .زار افغانی پنج ه:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالعزیز قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالعزیز :  اسم تاجر-١
  .محمد رسول :ولد -٢
  .لوگر :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
ود تجارتخانه خ : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
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  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالعزیزقرار ذیل در دفتر ثبـت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .زیز عبدالع:  اسم تاجر-١
  .عبدالحفیظ :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــصوصیات ــارتیخ ــرم تج    محت
   حکیم قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .حکیم : اسم تاجر-١
  .رمضان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .درشهر کابل موضع تجارت -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم رحمت   خصوصیات تجارتی 
اهللا قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .رحمت اهللا :  اسم تاجر-١
  .حاجی نظرمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .ن افغا: تابعیت -٤
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تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥
  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم محمـد    خصوصیات تجارتی 
محسن قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده ثبت وعالیم تجارتی به 
  .محمد محسن :  اسم تاجر-١
  .محمد حسن:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
ــرمایه -٩ ــنج :ســـ   پـــ

  .هزار افغانی 

 صــالحیت اشــخاص دارای-١٠
  .امضاء خود شان 
   محتـرم ارتیـخصوصیات تج

  
 بشرمل قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .بشرمل :  اسم تاجر-١
  .محمد یونس :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .ز اقالم مجا: صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم شـفیق    خصوصیات تجارتی 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
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  .شفیق :  اسم تاجر-١
  .شیرگل :ولد -٢
  .کابل :ت محل تولد آن والی-٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
  حسن جان قرار ذیل در دفتر ثبت      

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .حسن جان :  اسم تاجر-١
  .دولت خان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 

  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .غانی پنج هزار اف:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
شیرحسین قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .شیرحسین :  اسم تاجر-١
  .یوسف :ولد -٢
محـــــل تولـــــد آن -٣

  .دایکندی :والیت 
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
ــرمایه -٩ ــنج :ســـ   پـــ

  .هزار افغانی 
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اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 سرور قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  وعالیم
  :رسیده تجارتی به ثبت 

  .سرور :  اسم تاجر-١
   .فشریمحمد:ولد -٢
محـــــل تولـــــد آن -٣

  .بدخشان :والیت 
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم سـیف    خصوصیات تجارتی 
لدین قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       ا

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 

  .سیف الدین :  اسم تاجر-١
  .طیب الدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  . کابل موضع تجارت درشهر-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم قدم قرار خصوصیات تجارتی
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
  .قدم :  اسم تاجر-١
  .محسن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
خانه خود  تجارت: عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
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  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 محمدرضأ قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد رضأ :  اسم تاجر-١
  .غالم رضأ:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
ــضاء    امـــــــــــ

  .خود شان 

 محترم محمـد    صیات تجارتی خصو
نور قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .محمد نور :  اسم تاجر-١
  .محمد هاشم :ولد -٢
  .پکتیا :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
   .اقالم مجاز: واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
محمدرضأ قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .ضأ  محمد ر:  اسم تاجر-١
  .محمد حسین :ولد -٢
  .وردک :محل تولد آن والیت -٣
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  .افغان : بعیت تا-٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم محمـد    خصوصیات تجارتی 
اکبر قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  :رسیده  تجارتی به ثبت وعالیم
  .محمد اکبر :  اسم تاجر-١
  .محمد افضل :ولد -٢
  .غوربند :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 
   محـترمارتیـخصوصیات تج

شیرمحمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .شیرمحمد :  اسم تاجر-١
  .جان محمد :ولد -٢
  .لوگر:محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : ت صادرا-٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم محمـد    خصوصیات تجارتی 
نصیر قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .محمد نصیر:  اسم تاجر-١
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  . محمد صالح:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

اهللا  محترم شیر  خصوصیات تجارتی 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
  .شیراهللا :  اسم تاجر-١
  .محمد عمر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧

  .ل موضع تجارت درشهر کاب-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 اسمعیل محترم   خصوصیات تجارتی 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
   .اسمعیل: اسم تاجر-١
  .محمد یوسف :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
ــرمایه -٩ ــنج:ســـ   پـــ

  . هزار افغانی 
ــخاص دارای-١٠   اشـــــ

  .خود شان  صالحیت امضاء
 محترم محمـد    خصوصیات تجارتی 

   در دفتر ثبــت هاشم قرار ذیل
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اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .محمد هاشم : اسم تاجر -١
  .عبدالکریم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .ود شان امضاء خ

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
ــر  ــل در دفت ــرار ذی ــد ق    خال

 ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      
  :رسیده 

  .خالد :  اسم تاجر-١
  .محمد یوسف :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤

تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥
  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .م مجاز اقال: واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم رجـب    خصوصیات تجارتی 
علی قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .رجب علی :  اسم تاجر-١
  .رمضان علی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
ــرمایه -٩ ــنج:ســـ   پـــ

  . هزار افغانی 
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اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم خان آغا    خصوصیات تجارتی 
الیم قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وع

  :رسیده تجارتی به ثبت 
  .خان آغا :  اسم تاجر-١
  .عبدالفرید :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عطامحمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عطامحمد :  اسم تاجر-١

  .عبدالطاهر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز  : صادرات-٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم بازمحمد خصوصیات تجارتی
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
  .بازمحمد :  اسم تاجر-١
  .خان حاجی آدم :ولد -٢
  .پروان:محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
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  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
مد قرار ذیل در دفتر ثبـت       رازمح

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .رازمحمد :  اسم تاجر-١
  .سید دادخان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .ل موضع تجارت درشهر کاب-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالکریم قرار ذیل در دفتر ثبـت       

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .عبدالکریم :  اسم تاجر-١
  .احمد شاه :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : تجارت    عنوان -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالرشید قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالرشید : اسم تاجر-١
  .عبدالوهاب :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
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تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥
  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .ء خود شان امضا

 محترم ظاهرشاه خصوصیات تجارتی
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
  .ظاهرشاه :  اسم تاجر-١
  .امید :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .م مجاز اقال: واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
ــرمایه -٩ ــنج :ســـ   پـــ

  .هزار افغانی 

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم میوگل   خصوصیات تجارتی 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
  .میوه گل :  اسم تاجر-١
  .محمد شاه :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
نصیراحمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       

یم تجـارتی بـه ثبـت       اسناد وعال 
  :رسیده 

  .نصیراحمد :  اسم تاجر-١
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  .نورمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

شــخاص دارای صــالحیت ا-١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عزیزالرحمن قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عزیزالرحمن :  اسم تاجر-١
  .خلیل الرحمن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : ادرات ص-٦

  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالقادر قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالقادر :  اسم تاجر-١
  .عبدالغفار :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

ــخاص-١٠   اشــــــــ
 دارای صالحیت امـضاء خـود      

  .شان 
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ــارتی ــصوصیات تج ــرم محخ   ت
 احمد پرویزقرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .احمد پرویز:  اسم تاجر-١
  .نورمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجـارتخانه: عنوان تجارت -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .رت درشهر کابل موضع تجا-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم محمـد    خصوصیات تجارتی 
یوسف عثمانی قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
محمـد یوسـف    :  اسم تاجر  -١

  .عثمانی 

  .محمد عاتف :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم غـالم    خصوصیات تجارتی 
حسین قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده یم تجارتی به ثبت وعال
  .غالم حسین :  اسم تاجر-١
  .غالم حسن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
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  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 حبیب اهللا قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .حبیب اهللا :  اسم تاجر-١
   .فگل شری:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : رات صاد-٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  موضــــع تجــــارت  -٨

  .درشهر کابل 
ــرمایه -٩ ــنج:ســـ   پـــ

  . هزار افغانی 
ــخاص دارای-١٠   اشـــــ

  . صالحیت امضاء خود شان 

غا ا محترم الال  خصوصیات تجارتی 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
  .غا االال:  اسم تاجر-١
  .راحمد نو:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
مد یعقوب قرار ذیل در دفتـر       مح

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

  .محمد یعقوب :  اسم تاجر-١
  .حاجی محمد سعید :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
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  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .جارت درشهر کابل موضع ت-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 عطاؤاهللا قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عطاؤاهللا :  اسم تاجر-١
  .عبدالبصیر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .ان افغ: تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

  .امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

اکبرشاه قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
ثبـت  اسناد وعالیم تجـارتی بـه       

  :رسیده 
  .اکبرشاه :  اسم تاجر-١
  .شامیراعظم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

الحیت اشــخاص دارای صــ-١٠
  .امضاء خود شان 

 محتـرم دالور    خصوصیات تجارتی 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
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  .دالور :  اسم تاجر-١
  .کته بابا :ولد -٢
محـــــل تولـــــد آن -٣

  .بدخشان :والیت 
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم احمـد    خصوصیات تجارتی 
  خان قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .احمد خان :  اسم تاجر-١
  .یوسف علی :ولد -٢
  .کابل : والیت محل تولد آن-٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 

  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم اصـیل    خصوصیات تجارتی 
فتر ثبت اسناد   احمد قرار ذیل در د    

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .اصیل احمد :  اسم تاجر-١
  .علی خان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  . هزار افغانی پنج:سرمایه -٩

ــخاص-١٠   اشــــــــ
 دارای صالحیت امـضاء خـود      

  .شان 
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ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 حاجی عبدالکریم قـرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
  .حاجی عبدالکریم  : اسم تاجر-١
  .محمد یاسین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  :ارت   عنوان تج  -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم حـاجی   خصوصیات تجارتی 
صالح قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .حاجی صالح : اسم تاجر -١
  .نورالدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣

  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .د شان امضاء خو

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 حاجی محمد قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .حاجی محمد :  اسم تاجر-١
  .فدامحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  . اقالم مجاز :واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
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  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

  .امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت

 ولی جان قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .ولی جان :  اسم تاجر-١
  .عبداهللا :ولد -٢
  .ل کاب:محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم مجاهد   خصوصیات تجارتی 
عالیم قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد و

  :رسیده تجارتی به ثبت 

  .مجاهد : اسم تاجر-١
  .عبداهللا خان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 لعل پادشاه قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .لعل پادشاه :  اسم تاجر-١
  .نورپادشاه :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
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  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
رسول داد قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .رسول داد :  اسم تاجر-١
  .خادم حسین :د ول-٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم مخ   حت
 عبداهللا آغا قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبداهللا آغا :  اسم تاجر-١
  .شاه آغا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  . تجارت درشهر کابل موضع-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد شاکرقرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
   .شاکرمحمد : اسم تاجر-١
   .محمد ظاهر:ولد -٢
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  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .فغان ا: تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

   متین      محترم   خصوصیات تجارتی 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده ه ثبت تجارتی ب
   .متین:  اسم تاجر-١
  .محمد نعیم :ولد -٢
  .کاپیسا :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
 صــالحیت اشــخاص دارای-١٠

  .امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت

عزیزمحمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عزیزمحمد :  اسم تاجر-١
  .حاجی محمد اکبر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .م مجاز اقال: صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  موضــــع تجــــارت  -٨

  .درشهر کابل 
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

ــخاص دارای-١٠   اشـــــ
   صــــالحیت امــــضاء 

  . خود شان 
   محتـرمارتیـیات تجـخصوص
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 محمد قسیم قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد قسیم :  اسم تاجر-١
  .محمد نظر:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
اهیم قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد ابر

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .ابراهیم :  اسم تاجر-١
  .سرور :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤

تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥
  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالرحمن قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالرحمن :  اسم تاجر-١
  .ابراهیم :ولد -٢
  .وردک :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود   : عنوان تجارت  -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
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اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
رجب علی قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .رجب علی : تاجر اسم -١
  .سلطان علی :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .ن امضاء خود شا

 محترم سـید    خصوصیات تجارتی 
علی قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .سید علی :  اسم تاجر-١

  .سید طاهر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .مجاز اقالم : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم سـید    خصوصیات تجارتی 
محمد نعیم قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .سید محمد نعیم :  اسم تاجر-١
  .سید عوض :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦

١٨٩ 



  جريدهيرسم

 

  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
ناد  بهرام قرار ذیل در دفتر ثبت اس      

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .بهرام : اسم تاجر-١
  .صدو :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

ــخاص دارایا-١٠   شـــــ
   صــــالحیت امــــضاء 

  . خود شان 
   محتـرمجارتیـیات تـخصوص

 سید بسم اهللا قرار ذیل در دفتـر        
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .سید بسم اهللا :  اسم تاجر-١
  .سید عبدالحسین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
د تجارتخانه خو : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالواحد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .د عبدالواح: اسم تاجر-١
  .پردل :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
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  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
علی حسین قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .علی حسین :  اسم تاجر-١
  .قربانعلی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .رت درشهر کابل موضع تجا-٨

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

  .امضاء خود شان 
ـ   خصوصیات تجارتی   د محترم محم

همایون قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 
  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 

  .محمد همایون :  اسم تاجر-١
  .عبدالرحمن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  . افغان :تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم محمـد    خصوصیات تجارتی 
یعقوب قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده تی به ثبت وعالیم تجار
  .محمد یعقوب :  اسم تاجر-١
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  .احمد گل:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

دارای صــالحیت اشــخاص -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالولی قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالولی :  اسم تاجر-١
  .دادمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  . مجاز اقالم: صادرات -٦

  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
حبیب الرحمن قرار ذیل در دفتر      م 

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

  .حبیب الرحمن م:  اسم تاجر-١
  .حمود غالم م:ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

   مـحترم ارتیـوصیات تجـخص
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 سید عالم قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .سید عالم :  اسم تاجر-١
   .هداسید عبدال:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .ت درشهر کابل موضع تجار-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 محمد یاسین قرار ذیل در دفتر ثبت 
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد یاسین :  اسم تاجر-١
  .غالم سخی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣

  .غان اف: تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 عزیز قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده ت وعالیم تجارتی به ثب
  .عزیز :  اسم تاجر-١
  .خادم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
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اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .اء خود شان امض

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 غالم علی قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .غالم علی :  اسم تاجر-١
  .مراد علی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : ات وارد-٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 ابراهیم قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 

  .ابراهیم :  اسم تاجر-١
  .صاحب شاه :ولد -٢
  .کابل  :محل تولد آن والیت-٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 ولی گل قرار ذیل در دفتر ثبـت        

سناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        ا
  :رسیده 

  .ولی گل :  اسم تاجر-١
  .انارگل :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
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  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 زرگی قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .زرگی :  اسم تاجر-١
  .سیدالرحمن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  . اقالم مجاز :صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

ــخاص-١٠   اشــــــــ
   دارای صالحیـــــــــت

  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 محبوب شاه قرار ذیل در دفتر ثبت 
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محبوب شاه :  اسم تاجر-١
  .د عیسی محم:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
حمد انور قرار ذیل در دفتر ثبت        م

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .محمد انور :  اسم تاجر-١
  .مراجان :ولد -٢

١٩٥ 



  جريدهيرسم

 

  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .ر کابل موضع تجارت درشه-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 سید موسی هاشمی قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
سـید موسـی    :  اسم تـاجر   -١

  .هاشمی 
  .ولد سید هاشم -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .غان اف: تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦

  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 فضل الرحیم قرار ذیل در دفتر ثبت 

 بـه ثبـت     اسناد وعالیم تجـارتی   
  :رسیده 

  .فضل الرحیم :  اسم تاجر-١
  .فضل محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

ــخاص -١٠   اشــــــــ
ــضاء  ــالحیت امـ   دارای صـ

  . خود شان 
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ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 هنرخان قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .هنرخان :  اسم تاجر-١
  .پاچاخان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .جاز اقالم م: صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 محمد حسین قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .محمد حسین :  اسم تاجر-١
  .علی شیر :ولد -٢

  .کابل :حل تولد آن والیت م-٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 ذیل در دفتر ثبت      سید عباس قرار  

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .سید عباس :  اسم تاجر-١
  .عارض شاه :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
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  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :رمایه س-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 محمد گل قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد گل :  اسم تاجر-١
  .داروجان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تخانه خود  تجار: عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 شاه آقاحسین قرار ذیل در دفتـر       

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

  .شاه آقاحسین : جر اسم تا-١
  .شاه یونیس :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشخاص دارای صـالحیت    -١٠
  .ان امضاء خود ش

   محتــرمخــصوصیات تجــارتی
 مجتبی قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  :رسیده 
  .مجتبی :  اسم تاجر-١
  .عبدالغیاث :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
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  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .از اقالم مج: واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد عالم قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد عالم :  اسم تاجر-١
  .حضرت میر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

  .امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت

 نوراهللا قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       
  :رسیده الیم تجارتی به ثبت وع
  .نوراهللا :  اسم تاجر-١
  .فضل احمد :ولد -٢
  .لوگر :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       ارزیم

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
   .ارزیم:  اسم تاجر-١
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  .حاجی دوست خان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد حسن قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد حسن :  اسم تاجر-١
  .محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦

  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
ار ذیل در دفتر ثبـت       خان علی قر  

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .خان علی :  اسم تاجر-١
  .خادم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :ه سرمای-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 
   محـترمیـارتـخصوصیات تج
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سید کبیرقرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .سید کبیر :  اسم تاجر-١
  .حضورشاه :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
خانه خود  تجارت: عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
 ظفراقبال قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .ظفراقبال :  اسم تاجر-١
  .شیرین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣

  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــصوصی ــارتیخ ــرمات تج    محت
 محمد هارون قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .محمدهارون :  اسم تاجر-١
  .نورمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
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  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

  .امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت

 عوض گل قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عوض گل :  اسم تاجر-١
  .محمد نبی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان  : تابعیت-٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
   روح اهللا قــــرار ذیــــل در

  م اسنـاد وعالیــتـ دفتر ثب

  :رسیده تجارتی به ثبت 
  .روح اهللا :  اسم تاجر-١
  .کاظم علی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

شــخاص دارای صــالحیت ا-١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
عبداهللا قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .عبداهللا :  اسم تاجر-١
  .نورمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  . تاجر 
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  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 محمد عیسی قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .محمد عیسی :  اسم تاجر-١
  .ف محمد آص:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
حمد قرار ذیل در دفتر ثبت       سید م 

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .سیدمحمد :  اسم تاجر-١
  .محمد آصف :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
   .موضع تجارت درشهر کابل-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
ــرار   ــد قـــ   نظرمحمـــ

  ذیل در دفتر ثبت
 اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  :رسیده 
  .نظرمحمد :  اسم تاجر-١
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  .دوست:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
امیراحمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .امیراحمد : جر اسم تا-١
  .فضل الرحمت :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦

  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
   .امضاء خود شان

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 محمد قدیر قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد قدیر :  اسم تاجر-١
  .غالم حسن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .م مجاز اقال: واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

  سعداهللا  محترمخصوصیات تجارتی 
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قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 
  :رسیده تجارتی به ثبت 

  .سعداهللا :  اسم تاجر-١
  .عبدالحکیم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

 محترم موالداد   خصوصیات تجارتی 
الیم قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وع

  :رسیده تجارتی به ثبت 
  .موالداد :  اسم تاجر-١
  .حبیب الرحمن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانه  : عنوان تجارت -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .ی پنج هزار افغان:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالرحیم قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالرحیم : اسم تاجر-١
  .منان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : رات صاد-٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت -١٠
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  .امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت

 ویکتور قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
 تجـارتی بـه ثبـت       اسناد وعالیم 

  :رسیده 
  .ویکتور : اسم تاجر-١
  .ی شاه ول:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

خاص دارای صــالحیت اشــ-١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
جمال قرار ذیل در دفتر ثبت خواجه 

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .خواجه جمال : اسم تاجر-١

  .خواجه بهاوالدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .درشهر کابل موضع تجارت -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
سبحان اهللا قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .سبحان اهللا : اسم تاجر-١
  .محمد نادر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
   .افغان: تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
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  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 احمد جان قرار ذیل در دفتر ثبت       

بـت  اسناد وعالیم تجـارتی بـه ث      
  :رسیده 

  .احمد جان : اسم تاجر-١
  .حاجی حسین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

حیت اشــخاص دارای صــال-١٠
  .امضاء خود شان 

   محتــرمخصوصیات تجارتی 

   نورالهدا
 قرار ذیل در دفتر ثبـت اسـناد        

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .نورالهدا: اسم تاجر-١
  .نورالحق :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .ز اقالم مجا: صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 رحیم گل قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .رحیم گل : اسم تاجر-١
  .مهمند :ولد -٢
  .کابل : والیت محل تولد آن-٣
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  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
تر ثبت   حکم خان قرار ذیل در دف     

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .حکم خان : اسم تاجر-١
  .فضل الرحمن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨

  .هزار افغانی پنج :سرمایه -٩
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

  .امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

محمد سلیم قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد سلیم : اسم تاجر-١
  .محمد عمر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
ود تجارتخانه خ : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
   اهللا محمد قرار ذیل در دفتر ثبت

   اسناد وعالیم تجارتی به ثبت
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  :رسیده  
  . محمد اهللا: اسم تاجر-١
  .خان محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــصوصیا ــارتیخ ــرمت تج    محت
 شمس الدین قرار ذیل در دفتر ثبت     
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .شمس الدین : اسم تاجر-١
   .معراج الدین:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانه : عنوان تجارت -٥

  . خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .جاز اقالم م: واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 غالم محی الدین قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .غالم محی الدین : اسم تاجر-١
  .عبدالخالق :ولد -٢
  .کابل :یت محل تولد آن وال-٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
 .موضع تجارت درشهر کابـل      -٨
 .پنج هـزار افغـانی      :سرمایه  -٩

  اشخاص دارای صالحیت -١٠
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  .  خود شان امضاء
ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت

تر ثبت   محمد کریم قرار ذیل در دف     
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد کریم : اسم تاجر-١
  .محمد رحیم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  . هزار افغانی پنج:سرمایه -٩

خاص دارای صــالحیت اشــ-١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 اصل الدین قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .اصل الدین : اسم تاجر-١

  .خم گل :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
 تجارتخانه خود : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
قدرت اهللا قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  . قدرت اهللا: اسم تاجر-١
  .سمیع اهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
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  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 
ــصوصیات ت ــارتیخ ــرمج    محت

 اولیاگل قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .اولیاگل : اسم تاجر-١
  .محمد اهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  . تجارت درشهر کابل موضع-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 
   محتــرم یـخصوصیات تجارت

 نثار احمد قرار ذیل در دفتر ثبت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .نثاراحمد : اسم تاجر-١
  .سلطان محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : عیت تاب-٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 محمد خان قرار ذیل در دفتر ثبت       

تجـارتی بـه ثبـت      اسناد وعالیم   
  :رسیده 

  .محمد خان : اسم تاجر-١
  .جمعه خان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
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  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اص دارای صــالحیت اشــخ-١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
ریزمحمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .ریزمحمد : اسم تاجر-١
  .علی محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .م مجاز اقال: صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

  .امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

سیف الرحمن قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .سیف الرحمن : اسم تاجر-١
  .محمدنبی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 ذیل در دفتر ثبت اسناد  کریم  قرار  

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
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  .کریم : اسم تاجر-١
  .گل حسین :ولد -٢
  .بامیان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی  :سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 اسداهللا قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .اسداهللا : اسم تاجر-١
ــد -٢ ــد:ولـــ   محمـــ

  . رضأ 
بامیـان  :محل تولد آن والیت     -٣

  .ولسوالی پنجاب 
  .افغان : تابعیت -٤

تجارتخانه خود  :ن تجارت    عنوا -٥
  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 توریالی قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .توریالی : اسم تاجر-١
  .محمد گل:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
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اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  . شان امضاء خود

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالقهار قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .قهارعبدال: اسم تاجر-١
  .عبدالجبار:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .الم مجاز اق: واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

ــخاص-١٠   اشــــــــ
 دارای صالحیت امـضاء خـود      

  .شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت

  عبدالرحیم قرار ذیل در دفتر ثبت
  اسناد وعالیم تجـارتی به ثبــت

  :رسیده 
  .عبدالرحیم : اسم تاجر-١
  .اسماعیل :ولد -٢
  .بامیان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 حسین بخش قرار ذیل در دفتـر       

 اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       ثبت
  :رسیده 

  .حسین بخش : اسم تاجر-١
  .دولت حسین :ولد -٢
  .وردک :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانه : عنوان تجارت -٥
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  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .افغانی پنج هزار :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 حیاخان قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .حیاخان : اسم تاجر-١
  .محمد ابراهیم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

   .تاجر
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت -١٠

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

محمد عثمان قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .ن محمد عثما: اسم تاجر-١
  .الروف عبد:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــ ــصوصیات تج ــرمارتیخ    محت
 احمد شاه قرار ذیل در دفتر ثبـت     
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .احمد شاه : اسم تاجر-١
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  .محمد حنیف :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .ضع تجارت درشهر کابل مو-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
حاجی حسین قرار ذیل در دفتر ثبت 
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .حاجی حسین : اسم تاجر-١
  .محمد علی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  . افغان :تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦

  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 محمد قسیم قرار ذیل در دفتر ثبت       

تی بـه ثبـت     اسناد وعالیم تجـار   
  :رسیده 

  .محمد قسیم : اسم تاجر-١
  .بلبل شاه :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

ارای صــالحیت اشــخاص د-١٠
  .امضاء خود شان 

   محتـرمیــخصوصیات تجارت 
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قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       عوض
  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .عوض : اسم تاجر-١
  .محمد عیسی :ولد -٢
  .غور :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 شأوزیر قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .شأوزیر : اسم تاجر-١
  .گل    جنت :ولد -٢
  .پکتیا :الیت محل تولد آن و-٣
  .افغان : تابعیت -٤

تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥
  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ثبت اسناد  ماللی قرار ذیل در دفتر      

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .ماللی : اسم تاجر-١
  .عبدالغیاث :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .فغانی پنج هزار ا:سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت -١٠
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  .امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

ناصر قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       
  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 

  .ناصر : اسم تاجر-١
  .یعقوب علی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : ادرات ص-٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی  ــصوصیات تجــ   خــ
ــرم    محتـــــــــــ
ــل در ــرار ذی ــق ق    محمــد رفی

 دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      
  :رسیده ثبت 
  .محمد رفیق : اسم تاجر-١

  .عوض  :ولد-٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
م محمد قرار ذیل در دفتر ثبت        غال

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .غالم محمد : اسم تاجر-١
  .غالم حضرت :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
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  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .ر کابل موضع تجارت درشه-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 ویس الدین قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .ویس الدین : اسم تاجر-١
  .عالوالدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  :عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 
   محتــرم یـخصوصیات تجارت

اهللا قرار ذیل در دفتر ثبت       عین        
 ثبـت   اسناد وعالیم تجـارتی بـه     

  :رسیده 
  . اهللا عین: اسم تاجر-١
  .عبدالحق :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

الحیت اشــخاص دارای صــ-١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 سید ابراهیم قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .سید ابراهیم : اسم تاجر-١
  .سید حسن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
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  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  . مجاز اقالم: صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 نجیب اهللا قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .نجیب اهللا : اسم تاجر-١
  .فقیرمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

  .امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
ــرا ــد ق ــید احم ــل در س   ر ذی

   دفتر ثبت اسناد وعالیم تجـارتی     
  :رسیده  به ثبت 

  .سید احمد : اسم تاجر-١
  .رحم الدین :ولد -٢
ــت  -٣ ــد آن والی ــل تول   :مح

  .کابل 
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه : عنوان تجـارت     -٥

  . خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
ــهر -٨ ــارت درش ــع تج   موض

  . کابل 
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 
   محتــرمیـخصوصیات تجارت
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 محمد امین قرار ذیل در دفتر ثبت       
  اسناد وعالیم تجارتی به ثبت

  :رسیده 
  .محمد امین : اسم تاجر-١
  .عبدالقیوم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  :ن تجارت    عنوا -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 سخی داد قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .سخی داد : اسم تاجر-١
  .حافظ علی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣

  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .ود شان امضاء خ

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 خان زاده قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .خان زاده : اسم تاجر-١
  .محمد اسلم :ولد -٢
ــت  -٣ ــد آن والی ــل تول   مح
  .کابل  :
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه : عنوان تجـارت     -٥

  . خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز  : واردات-٧
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  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالواحد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالواحد : اسم تاجر-١
  .محمد ایوب :ولد -٢
  .غزنی :یت محل تولد آن وال-٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
شکرخان قرار ذیل در دفتر ثبـت       

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .شکرخان : اسم تاجر-١
  .محمد ظریف :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .نی پنج هزار افغا:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالصبور قرار ذیل در دفتر ثبـت     
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالصبور : اسم تاجر-١
  .عبدالقیوم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
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تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥
  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 شأولی قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .شأولی : اسم تاجر-١
  .لباقی عبدا:ولد -٢
  .وردک :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
ــرمایه -٩ ــنج :ســـ   پـــ

  .هزار افغانی 

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
عجازگل قرار ذیل در دفتر ثبـت        

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .عجازگل : اسم تاجر-١
  .ذین الدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .بل موضع تجارت درشهر کا-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 یارمحمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
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  .یارمحمد : اسم تاجر-١
  .غالم محمد :ولد -٢
  .وردک :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  :جارت   عنوان ت  -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 فریدون قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .فریدون :سم تاجر ا-١
  .عبدالقیوم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 

  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .ن امضاء خود شا

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
امیرمحمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .امیرمحمد : اسم تاجر-١
  .دوست محمد :ولد -٢
  .فاریاب :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .م مجاز اقال: واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 
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ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
وحیداهللا قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .وحیداهللا : اسم تاجر-١
  .غالم حیدر:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالرحیم قرار ذیل در دفتر ثبـت       

وعالیم تجـارتی بـه ثبـت       اسناد  
  :رسیده 

  .عبدالرحیم : اسم تاجر-١
  .علیمحرم :ولد -٢

  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالحکیم قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالحکیم : اسم تاجر-١
  .عبدالحمید :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : ادرات ص-٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
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  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد لطیف قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد لطیف : اسم تاجر-١
  .چمن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 الرحمن قرار ذیل در دفتـر        فضل

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

  .فضل الرحمن : اسم تاجر-١
  .عبدالحمید :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .هر کابل موضع تجارت درش-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالقدوس قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالقدوس: اسم تاجر-١
  .عبدالظاهر:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
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تجارتخانه خود  :وان تجارت    عن -٥
  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالولی قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالولی : اسم تاجر-١
  .شیرمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  . خود شان امضاء

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 محمد رحیم قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد رحیم : اسم تاجر-١
  .احمد خان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : ت واردا-٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
روندرسنگ قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
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  .روندرسنگ : اسم تاجر-١
  .دیدارسنگ :ولد -٢
  .کابل  :محل تولد آن والیت-٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
شیرحسین قرار ذیل در دفتر ثبـت       

سناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        ا
  :رسیده 

  .شیرحسین : اسم تاجر-١
  .محمد عظیم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 

  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .نی پنج هزار افغا:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
شفیع اهللا قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .شفیع اهللا : اسم تاجر-١
  .گل اکبر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

٢٢٨ 



  جريدهيرسم

 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالرزاق قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالرزاق : اسم تاجر-١
  .خدای رحیم  :ولد-٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــخ   رم  محت
فیض اهللا قرار ذیل در دفتـر ثبـت         
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .فیض اهللا : اسم تاجر-١
  .زیداهللا :ولد -٢

  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .رشهر کابل موضع تجارت د-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
سیدعارف قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .سید عارف : اسم تاجر-١
  .سید محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  :وان تجارت    عن -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
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  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 عزیزاهللا حلیم قرار ذیل در دفتـر       
 ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت      

  :رسیده 
  .عزیزاهللا حلیم : اسم تاجر-١
  .محمد حلیم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  موضــــع تجــــارت  -٨

  .درشهر کابل 
ــرمایه -٩ ــنج :ســـ   پـــ

  .هزار افغانی 
ای صــالحیت اشــخاص دار-١٠

  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
جاوید قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .جاوید : اسم تاجر-١
  .حاکم خان :ولد -٢
  .وردک :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
شیرآغا قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد   

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .شیرآغا : اسم تاجر-١
  .محمد اشرف :ولد -٢
  .کابل :الیت محل تولد آن و-٣
  .افغان : تابعیت -٤
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تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥
  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
ثبـت  عبدالطیف قرار ذیل در دفتر      

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .عبدالطیف : اسم تاجر-١
  .عبداهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  . موضع تجارت درشهر کابل -٨
  . افغانی پنج هزار:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
   امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ   محت
تجارتی به ثبـت    قرار ذیل در دفتر     

  :رسیده 
  .جان آغا : اسم تاجر-١
  .ردل شی:ولد -٢
  .کابل : محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

   .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 بسم اهللا قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .بسم اهللا : اسم تاجر-١
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  .محمد حیدر :ولد -٢
  .کابل :د آن والیت محل تول-٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
در دفتر ثبت   محمد انور قرار ذیل     

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .محمد انور : اسم تاجر-١
  .ایرانی :ولد -٢
  .محل تولد آن والیت کابل -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦

  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .ج هزار افغانی پن:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
عبدالکبیر قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالکبیر : اسم تاجر-١
   .لشکو ر  عبدا:ولد -٢
  .محل تولد آن والیت کابل -٣
  .افغان : تابعیت -٤
نه خود  تجارتخا: عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
ــرمایه -٩ ــنج :ســـ   پـــ

  .هزار افغانی 
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

  .امضاء خود شان 
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ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
حسن قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
  .حسن : اسم تاجر-١
  .خدابخش :ولد -٢
  .محل تولد آن والیت کابل -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــخ رم  محت
عبدالشکورقرار ذیل در دفتر ثبـت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالشکور : اسم تاجر-١
  .عبدالرزاق :ولد -٢
  .محل تولد آن والیت کابل -٣

  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .درشهر کابل موضع تجارت -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
 رحمت قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .رحمت : اسم تاجر-١
  .خان محمد :ولد -٢
  .محل تولد آن والیت کابل -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  :ارت   عنوان تج  -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
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  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

  .امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت

ت اهللا قرار ذیل در دفتر ثبت       شم ح
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .ت اهللا شمح: اسم تاجر-١
  .عبدالصمد :ولد -٢
  .محل تولد آن والیت کابل -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .د شان امضاء خو

ــارتی  ــصوصیات تجــ    خــ
ــرم   محتـــــــــــ
ــل  ــرار ذی ــد ق ــضل محم    ف

 در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  :رسیده به ثبت 

  .فضل محمد : اسم تاجر-١
  .علی محمد :ولد -٢
  .محل تولد آن والیت کابل -٣
  .افغان : تابعیت -٤
تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥

  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ  محت
امیرمحمد خان قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .امیرمحمد خان : اسم تاجر-١
  .محمد جان :ولد -٢
  .یت کابل محل تولد آن وال-٣
  .افغان : تابعیت -٤
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تجارتخانه خود  : عنوان تجارت    -٥
  .تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

  :شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
ـ       ل داود آصف همکار لمتد قرار ذی

در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  :رسیده به ثبت 

داود : اسم وعنوان شـرکت       -١
  .آصف همکار لمتد 

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه :وادرات -٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
 ومحمد  رئیسداود ولد محمد ظاهر
   . معاون شرکتآصف ولد شرنگ

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  :شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
אل زحل لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت 
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
אل زحل  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  قـــــــــــــالین،
  .گلیم،پوست،روده 
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ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

حمید :شرکت   اسمای شرکاء    -٨
احمد ولد غالم مجتبی رئیس وگل      
رحمــن ولــد عمرگــل معــاون 

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

ذکی مقدم لمتد قرار ذیل در دفتـر     
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ذکـی  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .مقدم لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
رکزاصــــــــــلی م-٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ
عبدالقدوس ولد محمـد    :شرکت  

ضیأ رئیس واحمـد وحیـد ولـد        
  .دوس معاون شرکت  عبدالق

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ
المهران لمتد قرار ذیل در     :شرکت  

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :رسیده ثبت 
المهران : اسم وعنوان شرکت     -١

  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
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ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

نورآغا : اسمای شرکاء شرکت     -٨
ولد غالم مجتبی رئیس ودرمحمـد      

  .ولد نظرمحمد معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    ات تجـارتی  خصوصی

نوین یوسفی لمتد ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
نـوین  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .یوسفی لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
زه، میوه خـشک،تا  :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ
عبدالرحمن ولد محمـد    :شرکت  

یوسف رئیس وغالم رضأ ولد محمد 
  .یوسف معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   : شـرکت  خصوصیات تجـارتی  
اوریا احمد زی لمتد قرار ذیـل در        

ر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    دفت
  :رسیده ثبت 
اوریـا  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .احمد زی لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .دوصدهزارافغانی : سرمایه -٥
  :. صادرات-٦
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 تورید ادویه وسامان    : وادرات -٧
لـف  آالت طبی ازکشورهای مخت   

  .جهان
روح : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس  اهللا ولد حاجی جنت گـل       
معاون شفیع اهللا ولد حاجی اسداهللا      و

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

برادران عبدالخالق شهنواز   :شرکت  
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
برادران : اسم وعنوان شرکت     -١

  .عبدالخالق شهنواز 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
ــرمایه -٥ ــاه: ســ   پنجــ

  . هزار افغانی 

میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨
عبدالخالق ولد حاجی ولی محمـد      
رئیس وشهنواز ولد حـاجی ولـی       

  .محمد معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

نوی پیرفیضی قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
نـوی  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .پیرفیضی 
   .افغان:  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
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میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

حیات : اسمای شرکاء شرکت     -٨
محمد ولـد عبـدالروف رئـیس       

جی فیض محمد   ونظرمحمد ولد حا  
  .معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
 لمتید قرار   یپسران جلندر سکندر  

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :رسیده تجارتی به ثبت 

پـسران  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .جلندر سکندری لمتد 

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .ل درشهرکاب:شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥

میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

زرعلم : اسمای شرکاء شرکت     -٨
جان علم ولـد    رئیس و ولد جلندر   

  .معاون شرکت  جلندر 
ــ-٩ ــخاص دارای ص الحیت  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

ترانزیتی وبارچاالنی نـوی    :شرکت  
ان رسولی قرار ذیل در دفتـر       غسی

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

ترانزیتی : اسم وعنوان شرکت     -١
  .ان رسولی غوبارچاالنی سی

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت-٤ ــیس ش ــاریخ وتاس   ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
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میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

غالم : اسمای شرکاء شرکت     -٨
وذبیح رئیس  رسول ولد جان محمد     

 معـاون   ا هللا ولد غـالم رسـول      
  .شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .ء خودشان امضا

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
افغان ابن سینا نوین لمتد قرار ذیل       
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
افغان ابن  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .سینا نوین لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .اه هزار افغانی پنج: سرمایه -٥

میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
جات،سامان بنجـاره گی،رخـت     

  .باب 
هلمند : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد محمد یونس رئـیس ومحمـد      
داود ولد محمـد ظـاهر معـاون        

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    یخصوصیات تجـارت  

عبید خان معصوم لمتد قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
عبیدخان : اسم وعنوان شرکت     -١

  .معصوم لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
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  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
ک،تازه، میوه خـش  :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

،رخـت  جات،سامان بنجـاره گی   
   .باب
عبیـد  : اسمای شرکاء شرکت  -٨

محمـد  رئیس و اهللا ولد سید محمد     
معاون معصوم ولد حاجی گل محمد 

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

قرار ذیل در    فیض زاده لمتد     اسلم
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

ــیض  ــلم فــــ   اســــ
  .زاده لمتد 

  .افغان :  تابعیت-٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥درسال

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .وده قالین،گلیم،پوست،ر
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

جات،سامان بنجـاره گی،رخـت     
  .باب 
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

اسلم ولد محمد جمعه رئیس وذکیه      
  .بنت خداداد معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
حاجی محمد غزنوی قرار ذیـل در       

ی بـه  دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارت  
  :رسیده ثبت 
حـاجی  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .محمد غزنوی 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
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ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥درسال

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه : وادرات-٧
ولـی  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس   سـخی    محمد ولد غـالم   
حاجی محمد ولد غـالم سـخی       و

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

شیرآغا شینواری قرار ذیل    :شرکت  
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
شـیرآغا  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .شینواری 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .ابل درشهرک:شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه : وادرات-٧
شیرآغا : اسمای شرکاء شرکت -٨

ولد محمد دوست رئیس وگل میر      
  .ولد خان میرمعاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ
حضرت نبی ساالر قـرار      :شرکت

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :رسیده تجارتی به ثبت 

حضرت : اسم وعنوان شرکت     -١
  .نبی ساالر

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه :ت وادرا-٧
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سـید  : اسمای شرکاء شرکت     -٨
نبی ولد خان راعل رئیس ومیـدان       

  .ولد قیوم معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

آریانا احمد زی قرار ذیل در دفتـر        
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
آریانـا  : اسم وعنوان شرکت     -١

   .احمد زی
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

جات،سامان بنجـاره گی،رخـت     
  .باب 

گـل  : اسمای شرکاء شرکت     -٨
ن رئیس وروزه الدین    وزیر ولد موم  

  .ولد عقل خان معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

محمد اکبر واحدی قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
محمـد  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .اکبرواحدی 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .بل درشهرکا:شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

جات،سامان بنجـاره گی،رخـت     
  .باب 
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محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
 رئیس واحمد   یدراکبر ولد محمد ح   

شاه ولـد علـی احمـد معـاون         
  .ت  شرک
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

بالل سیدאل لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
بالـل  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .سیدאل لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 

محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
شاه سیدالی ولد محمد اسحق رئیس 
وحیداهللا ولد شاه محمود معـاون      

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

پرویز ننگرهاری لمتد قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .پرویزننگرهاری لمتد :شرکت 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   : درات صا -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
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ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ
  رئیس پرویزولد رحمت اهللا :شرکت 

معاون عبدالقدوس ولد رحمت اهللا     
  .شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ
یمامیرویس غروאل لمتـد     :شرکت  

رار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم ق
  :رسیده تجارتی به ثبت 

 اســـــم وعنـــــوان -١
  .یمامیرویس غروאل لمتد :شرکت 

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

   .قالین،گلیم،پوست،روده
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 

 اسمای شرکاء شرکت میراجان -٨
ولد داود جان رئیس وفقیراهللا ولد      

  .حضرت یوسف معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

مشعل افغان کارپوریشن کمپنی قرار 
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده جارتی به ثبت ت
مـشعل  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .افغان کارپوریشن کمپنی 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

ــامان    جات،ســـــــــ
  .بنجاره گی 
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لـیال  : اسمای شرکاء شرکت     -٨
بنت محمد قاسم رئیس وطیب ولد      

  .محمد همایون معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

حیدرداریوش قرار ذیل در    :شرکت  
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .یوش حیدردار:شرکت 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

ــات،   جـــــــــــ
  .سامان بنجاره گی 

احمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
اروق رئـیس   ق ولـد عبـدالف    طار

وصدیق ولد غالم رسـول معـاون       
  .شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
نگین بلخی قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
نگـین  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .بلخی 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــاری-٤ ــرکت  ت ــیس ش خ وتاس

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
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ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ
عبدالخالق ولد غالم محمد    :شرکت  

رئیس وعبدالواسع ولد عبـدالخالق     
  .معاون شرکت  

ــخاص دارای-٩ ــالحیت  اش  ص
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
وفادار اعتماد وطینارلمتد ذیـل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
وفـادار  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .اعتماد وطینار لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی :ایه  سرم-٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 

احمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
اهللا ولد دوست محمدخان رئـیس      
وقدرت اهللا ولد دوست محمد خان      

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    صوصیات تجـارتی  خ

قدیم ندیم رضائی لمتد قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
قـدیم  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .ندیم رضائی لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــوه : صــ   میــ

  خـــــــــــشک،تازه،
ــالین،    قـــــــــــ

  .گلیم،پوست،روده 
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ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
،مــواد جات،سـامان بنجـاره گی  

   .اولیه
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس  وصال ولد محمد حـسن      
محمد فیض ولد محمـد حـسن       و

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

د خان رحمت نصیب لمتد قرار محم
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

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

  .خان رحمت نصیب لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
ــرمایه -٥   : ســــــــ

  .پنجاه هزار افغانی 

تازه، میوه خـشک،  :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
خان ولد محمـد رحـیم رئـیس        
وعبدالکریم ولد محمد رحیم معاون     

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

گالانترنشنل پطرولیم لمتد   :شرکت  
در دفتر ثبت اسناد وعالیم قرار ذیل 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

گالانترنـشنل پطـرولیم    :شرکت  
  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
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  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

محمد امین ولد سید جان رئـیس       
وحاجی محمداکبر ولد محمد خان     

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

حاجی محمد الیاس رازالدین لمتـد      
 وعالیم قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد

  :رسیده تجارتی به ثبت 
حـاجی  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .محمد الیاس رازلدین لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــرا: وادرات-٧ ــات،پرزه ع ده ج

  .جات،سامان بنجاره گی 
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

الیاس ولد شـمس الحـق رئـیس        
ورازالدین ولد محمد الیاس معاون     

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

حاجی بابا هده وאل قرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
حـاجی  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .بابا هده وאل 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
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  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  . میوه خشک،تازه:  صادرات-٦
   .مواد اولیه: وادرات-٧
مجیب : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رف عا رئیس و  اهللا ولد عبدالرحمن  
معـاون  الرحمن ولد عبـدالرحمن     

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

ادات قرار عرحمان رحیم س:شرکت 
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
رحمـان  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .ادات عرحیم س
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
ــرمایه -٥ ــاه: ســ   پنجــ

  . هزار افغانی 

میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

سـید  : اسمای شرکاء شرکت     -٨
سـید  قاسم ولد اسان بابا رئیس و     

معـاون  عالم ولـد سـید قاسـم        
  .شرکت  

ــخا-٩ ــالحیت  اش ص دارای ص
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
جمال هارون عثمانی قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
جماـل  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .هارون عثمانی 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی  : سرمایه-٥
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میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
اشرف ولد سید عثمان رئیس وسید      
جمال ولد سلفان محمـد معـاون       

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    تیخصوصیات تجـار  

افغان تاج پادشاه قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
افغان تاج : اسم وعنوان شرکت -١

  .پادشاه 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥

ازه، میوه خـشک،ت  :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

بخت : اسمای شرکاء شرکت     -٨
پادشاه رئیس و تاج ولد محد نسیم     

  .معاون شرکت  ولد محمد نسیم 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

 قرار ذیل در دفتر     رحامد پرویز حید  
ناد وعالیم تجارتی به ثبـت      ثبت اس 
  :رسیده 

حامـد  : اسم وعنوان شرکت     -١
   .رپرویزحید

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
ــرمایه -٥ ــاه: ســ   پنجــ

  . هزار افغانی 
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میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرز: وادرات-٧ ــراده ج ه ع
جات،سـامان بنجـاره گی،مــواد   

  .اولیه 
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس  اسماعیل ولد غالم حیـدر      
معـاون  عبدالعلیم ولد غالم حیدر     و

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

مان بهیرصافی قرار ذیل در دفتر      نع
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
مـان  نع: اسم وعنوان شرکت     -١

  .بهیرصافی 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
ــمای شــــ -٨ رکاء  اســ

محمدداود ولد عبدالجلیل   :شرکت  
رئیس وعبدالحنان ولد عبـدالجلیل     

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

 سالم عظیمی قرار ذیـل در       مسلیم
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
مـسلیم  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .سالم عظیمی 
  .افغان : یت تابع-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
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  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

عظیم ولد موسی رئـیس ومحمـد       
 ولد محمد عظـیم معـاون       ممسلی

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

لعلی سلیمی برادران لمتد قرار ذیل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
لعلـی  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .سلیمی برادران لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .کابل درشهر:شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

محمد رئیس و علی ولد خان محمد     
معـاون  سلیم ولـد محمدیاسـین      

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

عارف خدای نظری قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
عـارف  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .خدای نظری 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
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  .پنجاه هزار افغانی :ه  سرمای-٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

عبدالبشیر ولد عبدالباری   :شرکت  
 فعـار رئیس وننگیالی ولد محمد     

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    یخصوصیات تجـارت  

نوی آغاشاهی قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
نـوی  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .آغاشاهی 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه :رات واد-٧
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

عبدالباقی ولـد حـاجی     :شرکت  
شاهی ولد محمد نعیم رئیس ومحمد 

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

عمران فران دوست قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
ن عمـرا : اسم وعنوان شرکت     -١

  .فران دوست 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  . میوه خشک،تازه:  صادرات-٦

٢٥٤ 



  جريدهيرسم

 

   .مواد اولیه: وادرات-٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس  خان ولد حـضرت میـر       
معاون میزامحمد ولد محمد خان     و

  .ت  شرک
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

سالم سلیم قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
سـالم  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .سلیم 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .جاه هزار افغانی پن: سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه، :  صادرات-٦
  .مواد اولیه : وادرات-٧
  : اسمای شرکاء شرکت -٨

شاکر ولد محمد یـونس رئـیس       
ومحمد هارون ولد محمد ظـاهر      

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
زاهد : شرکت   خصوصیات تجارتی 

 قرار ذیل در دفتر ثبت      نشاکر نوی 
وعالیم تجـارتی بـه ثبـت       اسناد  
  :رسیده 

زاهـد  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .شاکر نوین 

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه : وادرات-٧
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

  حـــــضرت :شـــــرکت 
ــ ــپینل ولدگ ــلس ــیس گ    رئ
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معـاون  نظرمحمد ولد سپین گل      و
  .شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

منان : شرکت   خصوصیات تجارتی 
اکبرخان قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
منـان  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .اکبرخان 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .هرکابل درش:شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه : وادرات-٧
منـان  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

اکبر ولد  رئیس و ولد محمد حسن    
  انام

  .معاون شرکت   اهللا 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  :کت   شـر  خصوصیات تجـارتی  
اسد یمائی قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
اسـد  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .یمائی 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  . اولیه مواد: وادرات-٧
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

یوسیف ولد سید محمـد     :شرکت  
رئیس وعبدالسعید ولد میرخواجـه     

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

٢٥٦ 



  جريدهيرسم

 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
محب الفت کندهار قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
محـب  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .ار الفت کنده
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

د عبدالغفار ولد غالم محم   :شرکت  
 ولد غـالم محمـد      لخالقرئیس وا 

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
 جاوید قرار ذیل در دفتر      زوامید آر 

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

 زوامید آر: اسم وعنوان شرکت -١
  .جاوید 

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .بل درشهرکا:شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
عراده جـات،پرزه   : وادرات -٧

  .جات،سامان بنجاره گی 
سید : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس  منان ولـد عبـدالمنان      
معاون عبدالغنی ولد غوث الدین     و

  .شرکت  
   شخاص دارای صالحیت ا-٩

  .امضاء خودشان 
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  : شـرکت  تجـارتی  خصوصیات
ن میالد لمتد قرار ذیل در    جهاستاره  

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :رسیده ثبت 
سـتاره  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .ان میالد لمتد جه
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

محمد احسان ولد محمد حـسین      
رئیس وعبدالغفور ولد عبداالحـد     

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .شان امضاء خود

  : شرکت خصوصیات تجارتی
هیرو لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
هیـرو  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
ک،تازه، میوه خـش  :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات، : وادرات-٧ ــرزه جـ پـ

  .موتر،موترسکیل،سامان آرایش 
عاطف : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد محمد یاسین رئـیس وغـالم       
سخی ولد عاقـل بیـک معـاون        

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
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ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ
رمضان شمشاد سپین غر    :شرکت  

 دفتر ثبت اسـناد     لمتد قرار ذیل در   
  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 

رمضان : اسم وعنوان شرکت     -١
  .شمشاد سپین غر لمتد 

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :وادرات -٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
خـان  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

دستگیرخان ولد جمعه گل رئـیس      
وخلیل الرحمن ولـد عبـدالرحمن      

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
احمد فرهاداحسان راشد لمتد قرار     
 ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم       

  :رسیده تجارتی به ثبت 
احمـد  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .فرهاد احسان راشد لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
پــــــــرزه : وادرات-٧

ــامان جات،موتر ،موترسایکل،سـ
  .آرایش 

ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ
 ولد محمد   امانیتیمورشاه  :شرکت  

ــیس ــان رئــــ   زمــــ
 ومحمد عثمان ولد گـل محمـد       

  .معاون شرکت  
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ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
الطاف سهراب لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
الطـاف  :سم وعنوان شرکت     ا -١

  .سهراب لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
فرهاد :ء شرکت    اسمای شرکا  -٨

ولد نورمحمد رئیس وفرید احمـد      
ــد   نورمحمــــــــــ

  . معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ
ترانزیتی سنائی افغان قرار    :شرکت  

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :رسیده تجارتی به ثبت 

ترانزیتی : اسم وعنوان شرکت     -١
  .سنائی افغان 

  .غان اف:  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .ترانریتی : صادرات-٦
  . : وادرات-٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس  یوسف ولد محمد عزیـز      
معـاون  فرهاد ولد محمد نبـی      و

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
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  : شـرکت    وصیات تجـارتی  خص
محمد صدیق رسول سلیمی قـرار      
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

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

  .صدیق رسول سلیمی 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه : ادرات ص-٦
  .مواد اولیه : وادرات-٧
رسول : اسمای شرکاء شرکت     -٨

صدیق ولد  رئیس و ولد محمد نعیم    
  .معاون شرکت  محمد رسول 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ
  ضیامهمند قرار ذیل در:شرکت 

   دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی

  :رسیده  به ثبت 
م وعنـــــوان  اســـــ-١

  .ضیامهمند :شرکت 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه : وادرات-٧
غالم : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رحمن ولد محمد سـعید رئـیس       
ید معـاون   وربانی ولد محمد سـع    

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

عبدالشکور جمیل لمتـد    :شرکت  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
  :رکت ـوان شـم وعنـ اس-١
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  .عبدالشکور جمیل لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــاریخ و-٤ ــرکت  ت ــیس ش تاس

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

ــرکت  ــد  :ش ــشکور ول عبدال
عبدالغیاث ولد  رئیس و عبدالجمیل  
  .معاون شرکت  عبدالشکور 

ــال-٩ ــخاص دارای ص حیت  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
سلیم جیالن لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  :ت ـوان شرکـم وعنـ اس-١

  .سلیم جیالن لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .ار افغانی پنجاه هز: سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
علـی  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

دوست ولد ببرک رئیس حیات شاه      
  .ولد ببرک معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
یکا قرار ذیـل در       مدکابل افغان   

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :رسیده ثبت 
کابـل  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .یکا مدافغان 
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  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  . هزار افغانی دوصد: سرمایه -٥
  . : صادرات-٦
تورید ادویه وسـامان    : وادرات -٧
ت طبی ازمشهور ترین کمپنـی      آال

   .های جهان
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

 اسماعیل ولد محمد عیسی   :شرکت  
محمد مهدی ولـد قربـان      رئیس و 

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

کلکانی لمتد قرار ذیـل      زمری آریا 
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
زمـری  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .آریاکلکانی لمتد 

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .آالت تعمیراتی جات،سامان 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

عبدالرحیم ولـد حـاجی     :شرکت  
ی ولـد   لعبدالورئیس و عبدالشکور  
  .معاون شرکت  عبدالرحیم 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
حمزه خیال لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
حمـزه  : اسم وعنوان شرکت     -١

   .تدخیال لم
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  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

   .تعمیراتیجات،سامان 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

 فقیرمحمد ولد شاه ملنگ   :شرکت  
حاجی اکبر ولد علی اکبـر      رئیس و 

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

 عنقـا وارداتی صـادراتی    :شرکت  
تخنیک انترنشنل قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  :رکت ـوان شـم وعنـ اس-١

 تخنیـک   عنقـا وارداتی صادراتی   
  .انترنشنل 

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان تعمیراتی 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

عبدالحمید ولد جمعه خان    :شرکت  
مصطفی ولد ابراهیم آغـا     رئیس و 

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

معجزه الشفألمتد قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
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معجـزه  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .الشفألمتد 

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت  -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان تعمیراتی 
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 رئـیس   حسین ولد محمد سـعید    
محمد امین ولد محمـد حـسین       و

  .معاون شرکت  
ــخاص دا-٩ ــالحیت  اش رای ص

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

عصمت ویس لمتد قـرار     :شرکت  
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 

عصمت : اسم وعنوان شرکت     -١
  .ویس لمتد 

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  . افغانی پنجاه هزار: سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه : وادرات-٧
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

عصمت ا هللا ولد حـاجی      :شرکت  
ویس الدین رئیس وسید حکیم ولد      

  .سید وهاشم معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

شفیع ولی احمدی لمتد قرار ذیل در 
ناد وعالیم تجارتی بـه  دفتر ثبت اس  

  :رسیده ثبت 
شـفیع  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .ولی احمدی لمتد 
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  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات: وادرات-٧ ــراده ج ،پرزه ع

جات،سـامان بنجـاره گی،مــواد   
  .اولیه 
شفیع : اسمای شرکاء شرکت     -٨

د جان رئیس وخواجه    احمجان ولد   
عارف ولد خواجه محمود معـاون      

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

 شفق افغان قرار ذیل در دفتـر        نوی
ــم  ــناد وعالیـ ــت اسـ   ثبـ
   تجـــــــــــــارتی

  :ه رسید به ثبت 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  . شفق افغان نوی
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

بنجاره گـی، مـواد     جات،سامان  
  .یه اول
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

 دینعبدالهادی ولد ضیاال  :شرکت  
محمد شفیق ولـد حـاجی      رئیس و 

  .معاون شرکت  بهاوالدین 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

  ولکـــــزی:شـــــرکت 
ــر  ــل در دفت ــرار ذی ــد ق    لمت
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 ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      
  :رسیده 

ولکزی : اسم وعنوان شرکت     -١
  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

جات،سـامان بنجـاره گی،مــواد   
  .اولیه 
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

عبدالسالم رئیس ومحمد   داود ولد   
جاوید سلطانی ولد سـلطان جـان               

  .معاون شرکت  
   اشــــــــخاص دارای -٩

  صـــــالحیت امـــــضاء
  . خودشان 

شمس : شرکت   خصوصیات تجارتی 
حیدریارلمتد قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
شـمس  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .حیدریارلمتد 
  .غان اف:  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

علی انور ولد محمـدغالم حیـدر       
یداهللا ولد عبدالحـسین    رئیس وحم 

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
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ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ
 قـرار   هدبرادران لونگ زا  :شرکت  

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :رسیده تجارتی به ثبت 

برادران : اسم وعنوان شرکت     -١
  .ه دلونگ زا

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان تعمیراتی 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

عبدالقیوم ولـد حـاجی     :شرکت  
لونگ رئیس ولونگ ولد حـاجی      

  . معاون شرکت  لبطا
ــخاص دارا-٩ ــالحیت  اش ی ص

  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
ــد    ــوین لمت ــل ن ــلم بال   اس
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
اسـلم  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .بالل نوین لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــیس -٤ ــاریخ وتاســ    تــ

   .١٣٨٥ شرکت درسال
  .پنجاه هزار افغانی  : سرمایه-٥
ــادرات-٦ ــشک:  ص ــوه خ   می

  .،تازه، قالین،گلیم،پوست،روده 
ــراده: وادرات-٧   عــــــ

   جـــــــــــــات
  .،پرزه جات،سامان تعمیراتی 

ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ
ــرکت  ــد  :ش ــشیراحمد ول   ب

  حاجی دوسـت محمـد رئـیس       
  یـاجـد حـد ولـورمحمـون

  . دوست محمد معاون شرکت  
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 اشــخاص دارای صــالحیت -٩ 
  .شان امضاء خود

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
احمد مجتبی مصطفی لمتد قرار ذیل 
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
احمـد  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .مجتی مصطفی لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .نی پنجاه هزار افغا: سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

 رئیس  سخیدیدارعلی ولد   :شرکت  
وغالم سخی ولد احمـد معـاون       

  .شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ
قرار صبغت اهللا ذبیح لمتد     :شرکت  

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :رسیده تجارتی به ثبت 

صـبغت  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .اهللا ذبیح لمتد 

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

   .قالین،گلیم،پوست،روده
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان تعمیراتی 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

 عبدالرحمن ولد سـخیداد   :شرکت  
ذبیح اهللا ولد عبـدالرحمن     رئیس و 

  .معاون شرکت  
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ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
عزت خیل نوین لمتد ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
عـزت  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .خیل نوین لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

عبدالقدیر ولد عبدالوکیل   :شرکت  
رئیس وعبدالجمیل ولد عبدالوکیل    

  .معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
 صدف لمتـد ذیـل در       نمنوی شنب 

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :رسیده ثبت 
نـوی  : اسم وعنوان شـرکت      -١
   . صدف لمتدنمشنب
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات  : وادرات-٧ ــرزه جـ پـ

   .موتر،موترسایکل سامان آرایش
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

 حمیداهللا ولد وحیدشـاه   :شرکت  
عبـدالرحمن ولـد غـالم      یس و رئ

  .معاون شرکت  حیدر
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ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
فضل داران پروان کمپنی قرار ذیل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
فـضل  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .داران پروان کمپنی 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل  :شرکت
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات  : وادرات-٧ ــرزه جـ پـ

  .موتر،موترسایکل،سامان آرایش 
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

جاوید ولـد خـان میـر رئـیس         
وخانشرین ولد خان میـر معـاون       

   .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
نوی فهیم ولی لمتد قرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
نوی فهیم : اسم وعنوان شرکت -١

  .ولی لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

  . ١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 رئـیس   علی ولـد محمدهاشـم    
معاون عبدالعزیز ولد محمد علی     و

  .شرکت  
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ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    صیات تجـارتی  خصو
گل احمد علمی لمتد قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
گل احمد : اسم وعنوان شرکت -١

  .علمی لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع

جات،سامان بنجـاره گی،رخـت     
  .باب 
گـل  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

  احمـــد علمـــی ولـــد  
ــیس  ــد رئ ــی محم ــاجی ول  ح

وسردارولی ولد سـیدولی محمـد      
  .معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ
رابراهیم لمتد قرار   وزیراکب:شرکت  

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :رسیده تجارتی به ثبت 

 اســـــم وعنـــــوان -١
  .وزیراکبرابراهیم لمتد :شرکت 

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .،گلیم،پوست،روده قالین
ــراده : وادرات-٧   عــــــ

  جـــــات،پرزه جـــــات،
  ســـــــــــــامان 

  .بنجاره گی،رخت باب 
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ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ
وزیراکبر ولد گل وزیـر     :شرکت  

رئیس ومحمد ابراهیم ولد محمـد      
  .عالم معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
حمید وحید کوچی قرار ذیـل در       

ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه   دفتر  
  :رسیده ثبت 
حمـدی  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .وحید کوچی 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات: وادرات-٧ ــراده ج ،پرزه ع

  .جات،سامان بنجاره گی 

حمید : اسمای شرکاء شرکت     -٨
ولد عبدالظاهر رئیس وعبـدالظاهر     

  .ولد بهادر معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

بشیراحمد سلطانی لمتـد    :شرکت  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
ن  اســـــم وعنـــــوا-١

  .بشیراحمد سلطانی لمتد :شرکت 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات: وادرات-٧ ــراده جـ   عـ

ــامان  ــرزه جات،ســ   ،پــ
  . بنجاره گی 
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ــرکاء -٨ ــمای شــ   اســ
نوراحمد ولـد حـاجی     :شرکت  

 احمد ولـد    شیربشیراحمد رئیس و  
  .حاجی سلطانعلی معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ
لمتد قرار L-T-Dکاروان :شرکت 

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :رسیده تجارتی به ثبت 

 کاروان: اسم وعنوان شرکت     -١
L-T-Dلمتد .  

  .افغان : عیت تاب-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
ــرمایه -٥ ــزار : س ــاه ه   پنج

  . افغانی 
ــادرات-٦ ــوه :  صــ   میــ

ــالین،  ــشک،تازه، قــ   خــ
  .گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
،رخـت  جات،سامان بنجـاره گی   

   .باب
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

تمیمورشاه ولـد محمـد     :شرکت  
حسین ولد محمـد     رئیس و  اهیمابر

  .معاون شرکت  سخی 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

شرکت برادران صـداقت    :شرکت  
لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 
شرکت : اسم وعنوان شرکت     -١

  .برادران صداقت لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
 مرکزاصــــــــــلی-٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
ــرمایه -٥ ــزار : س ــاه ه   پنج

  . افغانی 
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میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ
عبدالسالم ولـد نـوراهللا      :شرکت  

 رئیس وعبدالصمد ولد نوراهللا معاون    
  .شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ
شکیب ظابط عابد لمتـد     :شرکت  

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

شـکیب  : اسم وعنوان شرکت     -١
  . عابد لمتد طظاب
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥سالدر
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥

میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

صالح : اسمای شرکاء شرکت     -٨
الدین ولد عبدالسالم رئیس وظابط     

  .ولد عبدالقیوم معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .ن امضاء خودشا
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

عمرحماسی قرار ذیـل در    :شرکت  
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .عمرحماسی :شرکت 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
ــرمایه -٥ ــاه : ســ   پنجــ

  .هزار افغانی 
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ازه، میوه خـشک،ت  :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

سـید  : اسمای شرکاء شرکت     -٨
امیرولد سید محمود رئیس وسـید      

 ولد سـید محمـود معـاون        عمر
  .شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

صالح : شرکت   خصوصیات تجارتی 
محمد االلزون قرار ذیل در دفتـر       

 اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       ثبت
  :رسیده 

صـالح  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .محمد االلزون 

  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥

میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات: وادرات-٧ ــراده ج ،پرزه ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

صالح : اسمای شرکاء شرکت     -٨
سید محمد رئیس ونوین ولد    محمد  

محمـد معـاون     محمد ولد سید    
  .شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
 خراسانی قرار ذیـل در      شیراحمد  

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :رسیده ثبت 
احمـد  :وعنوان شرکت    اسم   -١
  .نییر خراساش
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥

٢٧٦ 



  جريدهيرسم

 

میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

شراب :کت   اسمای شرکاء شر   -٨
 رئـیس  الدین ولد محمـد ایـوب     

معاون میرمن نادره ولد عبدالوهاب و
  .شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
نوی احسان فرید قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
نـوی  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .احسان فرید 
  .ان افغ:  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥

میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

نوراهللا : اسمای شرکاء شرکت     -٨
ولد حاجی عبدالظاهر رئیس وصالح 

دین ولد حاجی عبدالظاهر معاون     ال
  .شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
حمید وبرادران سلطانی لمتد قـرار      
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :رسیده تجارتی به ثبت 
حمیـد  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .وبرادران سلطانی لمتد
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣
  .درشهرکابل :رکت ش
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥

٢٧٧ 



  جريدهيرسم

 

میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،قرطاسیه باب 

حیمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
ولد عبدالرحمن رئیس ومحمد نعیم     

  .ولد عبدالرحمن معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

شیان عمرلمتد قرار ذیل    یز:شرکت  
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
شیان یز: اسم وعنوان شرکت     -١

  .عمرلمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
ــرما-٥ ــاه :یه  ســ   پنجــ

  .هزار افغانی 

میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،قرطاسیه باب 

قیـوم  : اسمای شرکاء شرکت     -٨
خان ولد محمـود خـان رئـیس        
ومحمود ولد اصلت خان معـاون      

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   : شـرکت  خصوصیات تجـارتی  

 منصورای لمتد قرار ذیل     جملا
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :رسیده به ثبت 
 جمـل ا: اسم وعنوان شرکت     -١

  .اي لمتد منصور
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥

٢٧٨ 



  جريدهيرسم

 

ه، میوه خـشک،تاز  :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
  .جات،قرطاسیه باب 

اجمل : اسمای شرکاء شرکت     -٨
ولد قمرگل رئیس ومیرپادشاه ولد     

  . معاون شرکت   گلداودشاه
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

اسلم شیرزی قرار ذیل در دفتر ثبت       
ـ    ارتی بـه ثبـت     اسناد وعالیم تج

  :رسیده 
اسـلم  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .شیرزی 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
ــرمایه -٥ ــاه: ســ   پنجــ

  . هزار افغانی 

میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
ه گی،رخـت   جات،سامان بنجـار  

  .باب 
اسلم : اسمای شرکاء شرکت     -٨

شیرخان  رئیس و  خان ولد نادرخان  
  .معاون شرکت  ولد توره کی 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
عبداهللا صداقت صفری قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :رسیده ثبت 
 عبـداهللا : اسم وعنوان شرکت     -١

  .صداقت صفری 
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥

٢٧٩ 



  جريدهيرسم

 

میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه : وادرات-٧ ــراده ج ع
جات،سامان بنجـاره گی،رخـت     

  .باب 
د محم: اسمای شرکاء شرکت     -٨

اهللا ولد نیک محمد رئیس ومحمد      
نعیم ولد محمـد نظـام معـاون        

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

 قرار ذیل در دفتر ثبت      یولی کامو 
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
ولـی  : اسم وعنوان شـرکت      -١

   .یکامو
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه : وادرات-٧
  : اسمای شرکاء شرکت -٨

 رئـیس   محمد ولی محمد نادر ولد    
وفرید ولـد شـیرمحمد معـاون       

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ـ     : شـرکت    ارتیخصوصیات تج

 قرار ذیل در دفتـر      ونهارون فرید 
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
هـارون  : اسم وعنوان شرکت     -١

  ونفرید
  .افغان :  تابعیت-٢
مرکزاصــــــــــلی -٣

  .درشهرکابل :شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .  زه میوه خشک،تا:  صادرات-٦

٢٨٠ 








