




  جريدهيرسم
  
 

  : شـرکت    خصوصیات تجارتی 
  نــــوی عبدالــــستارافغان

 ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  : اســم وعنــوان شــرکت -١
  .نوی عبدالستار افغان

  .افغان :  تابعیت-٢
: مرکزاصـــلی شـــرکت-٣

  .درشهرکابل 
 تاریخ وتاسـیس شـرکت      -٤

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میــــوه  :ات صــــادر-٦

،گلـیم،روده   ،قالینخشک،تازه
   .پوست

  .مواد اولیه  :واردات -٧
 اســــمای شــــرکاء -٨

  عبدالستار ولد محمد :شرکت 
 

 
 

  

رسول رئیس وعبدالـستار ولـد      
  .حاجی طور معاون شرکت  

 اشخاص دارای صـالحیت     -٩
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجارتی 
نوی حیدرخان بابالمتد قرار ذیل     

ر ثبـت اسـناد وعالیـم       در دفت 
  :تجارتی به ثبت رسیده 

نـوی  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .حیدرخان بابا لمتد 

  .افغان :  تابعیت-٢
  :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .درشهرکابل 
 تاریخ وتاسـیس شـرکت      -٤

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
   

١ 

 اعالنات ثبت اسناد وعالیم تجارتی



  جريدهيرسم
ــراده :داتوار -٧   عــــــ

جات،پرزه جات،سـامان بنجـاره     
  .گی 
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

حکیم و لد نسیم رئیس وعبدالمتین      
  .ولد عبدالظاهر معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 ثـانی : شرکت   خصوصیات تجارتی 
ــل در ــرار ذی ــد ق ــت لمت  عنای

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

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
 میــوه خــشک،:  صــادرات-٦

  .تازه، قالین،گلیم،پوست،روده 

 عـــراده جـــات،:واردات -٧
 پـــــرزه جات،ســـــامان

  . بنجاره گی 
شاهین :سمای شرکاء شرکت     ا -٨

ولد عنایت اهللا رئیس وبسم اهللا ولد       
  .حبیب  اهللا معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 نوی: شرکت   خصوصیات تجارتی 
افغان برلین قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
 نـوی : اسم وعنوان شـرکت      -١

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

٢ 



  جريدهيرسم
فیـرز  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد میرزاخان رئیس واجمل ولـد      
  .میرزاخان معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ
دوست خیرمحمد قـرار    :شرکت  

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :تجارتی به ثبت رسیده 

دوست : اسم وعنوان شرکت     -١
  .خیرمحمد 

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

محمداجان ولد امیرجـان    :شرکت  

رئیس وخیرمحمد ولـد خیرگـل      
  .معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

جـی  : شرکت   خصوصیات تجارتی 
بی انترکانتیننتال قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :سیده ر
جیبی انتر : اسم وعنوان شرکت -١

  .کانتیننتال 
  .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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

،رخـت  جات،سامان بنجـاره گی   
  .باب 

٣ 



  جريدهيرسم
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

وحیداهللا ولد حبیـب اهللا     :شرکت  
ــد داود  ــیس ومحمــ  رئــ

 نبی زاده ولد محمد نبـی معـاون       
  .شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

فردین : شرکت   خصوصیات تجارتی 
تمیم نایب خیل لمتد قرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
فـردین  :عنوان شرکت    اسم و  -١

  .تمیم نائیب خیل 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

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

  .جات،سامان بنجاره گی 
ــما-٨ ــرکاء  اســ ی شــ

حضرت محمد ولد محمد    :شرکت  
رسول رئیس ومحمد امـین ولـد       

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

  .امضاء خودشان 
 اکـرم  شرکت   خصوصیات تجارتی 

زاده انترنشنل قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
م اکـر : اسم وعنوان شرکت     -١

  .زاده انترنشنل 
  .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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
  عـراده جــات،  :واردات -٧

٤ 



  جريدهيرسم
  .پرزه جات،سامان بنجاره گی 

خالد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
ــرم رئــ  ــد اک ــد محم  یسول

 وحامد ولد محمد اکـرم معـاون       
  .شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
برادران حبیب امان قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
برادران : اسم وعنوان شرکت     -١

  .نحبیب اما
  .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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع
گی،رخـت   بنجـاره  جات،سامان

  .باب 
کریم : اسمای شرکاء شرکت     -٨

شاه ولد رحیم شاه رئیس ومحمـد       
اکرام ولد محمد احـسان معـاون       

  .کت  شر
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

نثارحمد شمشاد صافی قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
نثاراحمد : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥

٥ 



  جريدهيرسم
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

جات،سامان بنجـاره گی،رخـت     
  .باب 
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

نوراحمد ولد محمد خـان رئـیس       
ونثاراحمد ولد احمد جان معـاون      

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .خودشان امضاء 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

ــرکت  ــی:ش ــف زراعت   کوپراتی
 شهید عبدالباقی قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  : رسیده 
 اســـــم وعنـــــوان -١

کوپراتیف زراعتی شـهید    :شرکت  
  .عبدالباقی 

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

  .درشهرکابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥درسال

  .پنجاه هزار افغانی :سرمایه  -٥
ــادرات-٦ ــشک:  ص ــوه خ   می

  .،تازه، قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

حـاجی   ولـد  خـداینور : شرکت
  عبـــدالولی رئـــیس وقیـــوم 
  ولـــد محمـــد انورمعـــاون

  . شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــصوصیات  ــارتیخــ  تجــ

ترانزیتــی وبارچــاالنی : شــرکت
ــل    ــرار ذی ــد ق ــزی لمت   ولک
ــناد   ــت اسـ ــر ثبـ   در دفتـ

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

  .وبارچاالنی ولکزی لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢

٦ 



  جريدهيرسم
  : تشـــرککزاصـــلی مر-٣

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .ار افغانی پنجاه هز: سرمایه -٥
ــادرات-٦ ــشک:  ص ــوه خ   می

  .،تازه، قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،قرطاسیه باب 
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

اسماعیل ولد عبدالـسالم رئـیس      
ومحمد داود ولد عبدالسالم معاون     

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ریالی ب: شرکت   خصوصیات تجارتی 

احمد الکوزی قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
بریـالی  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .احمد الکوزی
  .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
  .ین،گلیم،پوست،روده قال
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

عمرخان ولـد آدم خـان رئـیس        
ورحمت اهللا ولد آدم خان معـاون       

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

سعادت امین امینی قـرار     :شرکت  
وعالیـم  ذیل در دفتر ثبت اسـناد       

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

  .امین امینی 
  .افغان :  تابعیت-٢

٧ 



  جريدهيرسم
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

اهللا ولد امین اهللا رئیس وبهادر ولد       
  .نجیب اهللا معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

دانش : شرکت   خصوصیات تجارتی  
کارلمتد قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
دانـش  : شرکت    اسم وعنوان  -١

  .کارلمتد 
  .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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

ــول  ــالم رس ــد غ ــصور ول   من
 معـاون   عصیر رئیس وناصر ولد    

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
نوی : شرکت   خصوصیات تجارتی 

ــرار ذیـــل مـــشهید   لمتد قـ
  در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی     

  : به ثبت رسیده 
نـوی  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .لمتد مشهید
  .افغان :  تابعیت-٢

٨ 



  جريدهيرسم
ــرکت-٣ ــلی شـ    :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،مواد اولیه قرطاسیه باب 
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالحفیظ ولد محمد ظاهر رئیس     
ــدومحمــد لطیــف و  محمــد ل

  .رمعاون شرکت  ظاه
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
نوی : شرکت   خصوصیات تجارتی 

قچقار خان بابا لمتد قرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
نـوی  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .قچقارخان بابالمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢

ــرکت -٣ ــلی شـ : مرکزاصـ
  .درشهرکابل 

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 :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،مواد اولیه، قرطاسیه باب 
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

اکرم ولد محمد حـسین رئـیس       
ـ م  وفهیمه بنت محمد اسـل     اون مع

  .شرکت  
ــخاص دارا-٩ ــالحیت  اش ی ص

  .امضاء خودشان 
محمد : شرکت   خصوصیات تجارتی 

یونس بارکزی لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
محمـد  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .یونس بارکزی لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
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ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
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 :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،مواد اولیه قرطاسیه باب 
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

یونس ولد بارکزی رئیس ومحمـد      
یوســف ولــد بــارکزی معــاون 

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    تجـارتی خصوصیات  

سادات امینی لمتد قـرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
  سادات: اسم وعنوان شرکت     -١

  . ا مینی لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢

ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ
  .درشهرکابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥درسال

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

بهاوالدین ولد امین رئیس    :شرکت  
ومحمد و لد محمد عارف معـاون       

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

قهارجلیل قاری زاده قرار ذیـل در       
فتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    د

  :ثبت رسیده 
قهـار  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .جلیل قاری زاده 
  .افغان :  تابعیت-٢
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ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالقهار ولد عبدالبـصیر رئـیس      
وعبدالجلیل ولد عبدالبصیر معاون    

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
افغان : شرکت   خصوصیات تجارتی 

تاجک نوین قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
افغـان  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .تاجک نوین
  .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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
  :ی شـرکاء شـرکت       اسما -٨

عبدالهادی ولد گدا محمد رئـیس      
ومحمد نعیم ولد عبدالحمید معاون     

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ذبیح : شرکت   خصوصیات تجارتی 

سبحان مسعود قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ذبـیح  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .سبحان مسعود 
  .افغان : ابعیت ت-٢
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ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

ریالی ولد مالگل رئیس    مز:شرکت  
 خـان معـاون     لیوامان اهللا ولد ع   

  .شرکت  
ــخاص دارای -٩ ــالحیت  اش ص

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

اخالص فرید قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
اخالص : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥درسال

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه :واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

تمیم ولد محمد نادر رئیس ومحمد      
 ولد محمـد نـادر معـاون        ها ر ط

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
حنیفه : شرکت   خصوصیات تجارتی 

ارغندیوאل قرار ذیل در دفتر ثبـت       
بـه ثبـت    اسناد وعالیم تجـارتی     

  :رسیده 
حنیفـه  : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 
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 :واردات -٧ ــراده ج ع

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

 محمد رئیس وحمیداهللا    حبنت صال 
  . معاون شرکت  نصر اهللاولد میرزا 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

ایوب : شرکت   خصوصیات تجارتی 
شمس لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
ایـوب  : اسم وعنوان شرکت     -١

   .شمس 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
  .قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

شمس : اسمای شرکاء شرکت     -٨
 وعزت اهللا ولد    ولد عبدالمتین رئیس  

  .ایوب خان معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
خان : شرکت   خصوصیات تجارتی 

آقاننگرهاری قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
خـان  : اسم وعنوان شـرکت      -١

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  میوه خشــک، :  صادرات-٦
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  .تازه، قالین،گلیم،پوست،روده 

ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

خـان  : اسمای شرکاء شرکت     -٨
ــیس   ــالم رئ ــد میرس ــا ول   آغ
ونوروهاب ولد محمد ظاهر معاون     

  .شرکت  
ــخاص-٩ ــالحیت  اش  دارای ص

  .امضاء خودشان 
 رسـی : شرکت   خصوصیات تجارتی 

ــرار   ــد ق ــیض لمت ــشعل ف   م
 ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .مشعل فیض لمتد رسی
  .افغان :  تابعیت-٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــراده:واردات -٧   عــــــ

   جات،پـرزه جات،ســامـان 
  .بنجاره گی 

مختار : اسمای شرکاء شرکت     -٨
احمد ولد سید محمد رئیس وفرید      
احمد ولد سـید محمـد معـاون        

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
نجیب : شرکت   ت تجارتی خصوصیا

حبیب عطالمتد قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
نجیـب  : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
  عـراده جــات،:واردات -٧

پرزه جات،سامان بنجاره گی،رخت    
  .باب 
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

آقامحمد ولد نیک محمد رئـیس      
وعطامحمد ولد نیک محمد معاون     

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

زی سد و شهزاده بابرشاه   :شرکت  
انترنشنل قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
شهزاده : اسم وعنوان شرکت     -١

  . انترنشنل سد وزیبابرشاه 
  .افغان :  تابعیت-٢
ــرکت -٣ ــلی شـ : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥درسال

 .پنجاه هزار افغـانی     : سرمایه   -٥
   میـوه خشـک،:  صادرات-٦

  .تازه، قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

ولد عبدالعزیز رئیس وعبـدالفتاح     
  .ولد عبدالسالم معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

همت : شرکت   خصوصیات تجارتی 
ثبت اسـناد   وאل قرار ذیل در دفتر      

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

  .وאل 
  .افغان :  تابعیت-٢
ــلی شـــرکت  -٣ مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
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ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه :واردات -٧
 یوسف: اسمای شرکاء شرکت     -٨
 ولد عاقل رئیس وتاج محمـد       زی

  .ولد نواب خان معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
رستم : شرکت   خصوصیات تجارتی 

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

رسـتم  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .رسال 

  .افغان :  تابعیت-٢
ــرکت مرکز-٣ ــلی شـ : اصـ

   .درشهرکابل
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .مواد اولیه :واردات -٧
سـید  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

  اســلم ولــد علــی شــاه   
 رئیس وعبداهللا ولد علی شاه معاون      

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

دوست مجید قرار ذیل در      :شرکت
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
دوست : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .لیه مواد او:واردات -٧
  :  اسمـای شرکاء شرکـت -٨
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دوست محمد ولدعبدالشکور رئیس   
وعبدالمجید ولد عبدالشکورمعاون   

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

مهرنوش برانوش قرار ذیل    :شرکت  
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :به ثبت رسیده 
مهرنوش : اسم وعنوان شرکت     -١
  .وش بران
  .افغان :  تابعیت-٢
ــرکت -٣ ــلی شـ : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  عبدالبصیر ولد عطامحمد:شرکت 
  رئیس وعبدالبشیر ولد عطامحمد 

  . معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
نوی : شرکت   خصوصیات تجارتی 

فاروق افغان قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
نـوی  : اسم وعنوان شـرکت      -١

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی :یه  سرما-٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه :واردات -٧
دیـن  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 گـل رئـیس     حـسن محمد ولد   
ونورمحمد ولـد بـازون معـاون       

  .شرکت  
   اشـخاص دارای صالحیـت -٩
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  .امضاء خودشان 

محمد : شرکت   خصوصیات تجارتی 
 قرار ذیل در دفتر ثبـت       حا ق نورس

وعالیم تجـارتی بـه ثبـت       اسناد  
  :رسیده 

محمـد  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .نورسحاق 

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه :واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
 ولد حاجی ضیا رئیس وکماـل       نور

الــدین ولــد ضــیاالدین معــاون 
  .شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ
حیدرآدم خیل قرار ذیل در     :شرکت  

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :ثبت رسیده 

حیدرآدم : اسم وعنوان شرکت     -١
  .خیل 
  .افغان :  تابعیت-٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ
  .رشهرکابل د
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

اهللا رئیس وعتیق اهللا ولد نصراهللا ولد   
  .نوراهللا معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

مسلم : شرکت   جارتیخصوصیات ت 
ــر  ــل در دفت ــرار ذی ــن ق   وط
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 ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  :رسیده 
مـسلم  : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

عبدالرحمن ولد اهـل اهللا     :شرکت  
رئیس وموسی ولد اهل اهللا معـاون       

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
وصال : شرکت   خصوصیات تجارتی 

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

وصـال  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .امیری 

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

ولد محبوب رئیس وشوکت ولـد      
  .محبوب معاون شرکت  

ــالحی-٩ ــخاص دارای ص ت  اش
  .امضاء خودشان 

اد شنو: شرکت   خصوصیات تجارتی 
شمشاد قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
اد شنو    : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه :واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عیدمحمد ولد حـاجی دادمحمـد      
رئیس وگل احمد ولـد کتـوری       

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
شاهین : شرکت خصوصیات تجارتی 

سحرپامیر قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :سیده ر
شـاهین  : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥درسال

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه :واردات -٧
توکل : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ـ        یس شاه ولد محمـد ابـراهیم رئ
وحنیفه بنت توکل شـاه معـاون       

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
بهروز : شرکت   خصوصیات تجارتی 

بهزاد سادات قرار ذیل در دفتر ثبت 
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
بهـروز  : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

عبداهللا ولد امیرخان رئیس وسـید      
ــداهللا    ــد عبـ ــد ولـ   احمـ

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
صدف :رکت  شخصوصیات تجارتی

افغان اکزی لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
صـدف  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .زی لمتدكافغان ا
  .افغان :  تابعیت-٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

اهللا ولد حاجی بهـاری دار رئـیس      
ومحمد عیسی ولد جـالت خـان       

   .معاون شرکت  
   اشخاص دارای صالحیت-٩

  . امضاء خودشان 
اقبال : شرکت   خصوصیات تجارتی 

قرار ذیل در دفتر ثبت     طاقت لمتد   
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
اقباـل  : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 
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:واردات -٧ ــراده جـ   عـ

ــامان  ــرزه جات،ســ   ،پــ
  . بنجاره گی 

ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ
ــرکت  ــد :ش ــد ول   عبدالواح

 عبدالسالم رئـیس واقباـل ولـد       
  .عبدالواحد معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

حاجی : شرکت   خصوصیات تجارتی 
عتیق اهللا باغبان لمتد قرار ذیـل در        

جارتی بـه  دفتر ثبت اسناد وعالیم ت  
  :ثبت رسیده 

حـاجی  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .عتیق اهللا باغبان 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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

عتیق اهللا ولد حیات اهللا رئیس ووژمه 
ــدین    ــاث الـ ــت غیـ   بنـ

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
افغان : شرکت   خصوصیات تجارتی 

کابل گازلمتد قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
افغـان  :وان شرکت    اسم وعن  -١

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

  .درشهرکابل 
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 :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
شریف :رکت   اسمای شرکاء ش   -٨

احمد ولد سید احمد رئیس ومحمد      
فرید ولد محمـد عظـیم معـاون        

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
نوی : شرکت   خصوصیات تجارتی 

حسین صدیقی لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
نـوی  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .حسین صدیقی لمتد 
  .افغان : ت تابعی-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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

ندامحمد ولد رازمحمـد    :شرکت  
مد ولـد سـید     رئیس ودوست مح  

  .محمد معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
شـاه  : شرکت   خصوصیات تجارتی 

میت خان بدאل لمتد قرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
شاه میت  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .خان بدאل لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

   .درشهرکابل
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 :واردات -٧ ــراده ج ع

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

میت خان ولد جواز رئیس وهـاج       
محمد ولـد شـیرمحمد معـاون       

  .شرکت  
ــخاص -٩ ــالحیت  اش دارای ص

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

برادران اسرائیل قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
برادران : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 
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 :واردات -٧ ــراده ج ع

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

وس رئـیس   القـد اسرائیل ولد عبد  
وامام الدین ولد عبدالقدوس معاون     

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
شاهی : شرکت   یخصوصیات تجارت 

افغان ملت لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
شـاهی  : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
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  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
ـ  :  صادرات -٦ شک،تازه، میوه خ

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
 نعمت: اسمای شرکاء شرکت     -٨
 ولد حکیم خان رئیس وفـضل       اهللا

الدین ولد سید عبدالمتین معـاون      
  .شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ
ترانزیتــی وبارچــاالنی :شــرکت 
 حکیمی قرار ذیل در دفتر      برادران

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

ترانزیتی : اسم وعنوان شرکت     -١
  .وبارچاالنی برادران حکیمی 

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

  .درشهرکابل 
   تاریـخ وتاسیس شرکـت-٤

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

  الم رئیســد عبدالسـنعیم ول
   د جانـد محمـدزی ولـواحم

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
نوی : شرکت   خصوصیات تجارتی 

ر ثبت  الشمس لمتد قرار ذیل در دفت     
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
نـوی  : اسم وعنوان شـرکت      -١

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

  .درشهرکابل 
   تاریخ وتاسیـس شرکــت -٤

٢٥



  جريدهيرسم
   .١٣٨٥درسال

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــ:واردات -٧ ــاتعـ   راده جـ

ــامان   ــرزه جات،ســ   ،پــ
  .بنجاره گی 

  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨
سید جان ولد عبـدالنبی رئـیس و        
سیدجالل الدین ولد محمد رسول     

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
دوران : شرکت   خصوصیات تجارتی 

ایمان لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :ده رسی
دوران : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .ایمان 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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

  کــریم ولــد عبــدالقیوم رئــیس 
و عبدالرحیم ولد محمـد کـریم       

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
لـب  : شرکت   خصوصیات تجارتی 

تاپ زون لمتد قرار ذیل در دفتـر        
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
لب تاپ  : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 

٢٦ 



  جريدهيرسم
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

جات،سامان بنجاره گی،قرطاسـیه    
  .باب 
  :  اسمای شـرکاء شرکـت -٨

ولد شـمس الحـق     محمد عارف   
رئیس و ضیاالحق ولد شمس الحق      

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
حاجی : شرکت   خصوصیات تجارتی 

غالم سرور عرب زاده لمتد قـرار       
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

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

  .غالم سرور عرب زاده 
  .فغان ا:  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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

 اهللا ولد عبدالنبی رئیس و نجیب اهللا      
  .ولد عبدالنبی معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

شراف : شرکت خصوصیات تجارتی
الدین لونگ لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
شـراف  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .الدین لونگ لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢

٢٧ 



  جريدهيرسم
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

الدین ولد حاجی محمد انور رئیس      
و لونگ ولد حاجی محمـد انـور        

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
خانان : شرکت   خصوصیات تجارتی 

علومی لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
خانـان  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .علومی 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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

ولد حاجی محمد حیات رئـیس و       
اسماعیل ولد نظرمحمـد معـاون      

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت     تجـارتی  خصوصیات

حکمت نادی لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
حکمت : اسم وعنوان شرکت     -١

  .نادی لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢

٢٨ 



  جريدهيرسم
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

حکمت ولد غالم احمد رئیس و یما       
 آصـف معـاون     محمدیوسف ولد 

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

انتربزنس لمتد قرار ذیل در دفتـر       
 اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       ثبت

  :رسیده 
انتربزنس : اسم وعنوان شرکت     -١

  .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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پ:واردات -٧ ــراده ج رزه ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

گلبدین ولد غالم دستگیر    :شرکت  
رئیس و محمد داود ولـد محمـد       

  .یعقوب معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

جیالنی سلیمان لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
جیالنـی  : وعنوان شرکت     اسم -١

  .سلیمان لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢

٢٩ 



  جريدهيرسم
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
تـاج  :کاء شرکت    اسمای شر  -٨

  محمد ولد دوست محمد رئـیس     
 و سردارمحمد ولد دوست محمد     

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
احمد : شرکت   خصوصیات تجارتی 

حبیب زاده لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
احمـد  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .حبیب 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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

  احمد ولـد عبـدالجبار رئـیس      
 و عبداهللا ولد حبیب الرحمن معاون      

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
عبداهللا : شرکت  خصوصیات تجارتی 

روقیانی قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
عبـداهللا  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .روقیانی 
  .افغان :  تابعیت-٢

٣٠ 



  جريدهيرسم
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

   .درشهرکابل
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
اقالم مجاز،پوسـت   :  صادرات -٦

  .روده 
  .اقالم مجاز :واردات -٧
  :  اسمای شـرکاء شرکـت -٨

عبدالحمید ولد محمد کریم رئیس     
وعبداهللا ولد عبدالحمیـد معـاون      

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
حکیم : شرکت   یات تجارتی خصوص

زاده خان لمتد قرار ذیل در دفتـر        
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
حکـیم  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .زاده خان لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
  : مرکـزاصـلی شــرکت -٣

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
  :  اسمای شـرکاء شرکـت -٨

رئیس خان ولد حاجی عبـدالحکیم    
 واحسان اهللا ولـد حـاجی       رئیس

  .عبدالحکیم معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
از ممت: شرکت   خصوصیات تجارتی 

رحیمی لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
ممتـاز  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .رحیمی لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
  : مرکــزاصــلی شرکت -٣

٣١ 



  جريدهيرسم
  .درشهرکابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥درسال

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦
  .لین،گلیم،پوست،روده قا
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
  :  اسمـای شـرکاء شرکـت -٨

حامد ولد عبدالرحیم رئیس و غالم      
رضــأ ولــد نادرحــسین معــاون 

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
اسداهللا : شرکت خصوصیات تجارتی

وفا احمدزی لمتد قرار ذیل در دفتر       
بت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       ث

  :رسیده 
اسـداهللا  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .وفا احمدزی لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
  :  مرکـزاصــلی شرکـت -٣

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :ارداتو -٧ ــراده ج ع

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

  ولد حـاجی بابـه خـان رئـیس        
 و سمیع اهللا ولد حاجی بابه خـان        

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

میرمحمد قاسم بغالن لمتد    :شرکت  
 وعالیم قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد

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

  .قاسم بغالن لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢

٣٢ 



  جريدهيرسم
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــا:واردات -٧ ــراده ج ت،پرزه ع

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

میرولد سید خان رئیس و محمـد       
قاسم ولد خواجه محمـد هاشـم       

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
نوی : شرکت   خصوصیات تجارتی 

شمس زاهد لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
نـوی  :سم وعنوان شـرکت      ا -١

  .شمس زاهد لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢

ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ
  .درشهرکابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥درسال

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  : . صادرات-٦
تورید ادویه وسـامان    :واردات -٧

آالت طبی از کشورهای مختلـف      
  .جهان 

محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
  لد محمد شـریف رئـیس      خان و 

و غالم محمد ولد محمد شـریف       
  .معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 شرکت فاروق   خصوصیات تجارتی 
آدم لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
فـاروق  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .آدم لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢

٣٣ 



  جريدهيرسم
ــ-٣ ــلی شـ   :رکت مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  : . صادرات-٦
تورید ادویه وسـامان    :واردات -٧

ــرین   ــشهور ت ــی ازم آالت طب
  .کشورهای جهان 

ممتاز : اسمای شرکاء شرکت     -٨
ولد حاجی گل احمد رئیس و محمد 
ادریس ولد حاجی گل احمد  معاون 

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
افغان : شرکت   خصوصیات تجارتی 

آریا نورلمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
افغان آریا : اسم وعنوان شرکت -١

  .نور 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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

محمود شاه ولد احمد شاه رئـیس       
وعبدالواحد ولد نورالدین معـاون     

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    یات تجـارتی  خصوص

ضیاعزیز جبارخیل قرار ذیل در دفتر 
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ضـیا  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .عزیزجبارخیل 
  .افغان :  تابعیت-٢

٣٤ 



  جريدهيرسم
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

ضیاالحق ولد عبـدالحق    :شرکت  
رئیس و عبدالعزیز ولد غنی معاون      

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

برغستان لمتد قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
برغستان : شرکت    اسم وعنوان  -١

  .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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

جواد ولد رمضان رئیس و رجـب       
علی ولد عـوض علـی معـاون        

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
مزمل : شرکت   خصوصیات تجارتی 

واحد لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
مزمـل  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .واحد لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
ــ-٣ ــلی شـ   :رکت مرکزاصـ

  .درشهرکابل 

٣٥ 



  جريدهيرسم
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالظاهر ولد حاجی عبداهللا جـان      
جـان  رئیس و عبدالوکیل ولـد آقا     

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
صـر  : شرکت   خصوصیات تجارتی 

رحمن لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت یر
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
ـ : اسم وعنوان شـرکت      -١  رص
  .حمن لمتد ریر
  .افغان :  تابعیت-٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .١٣٨٥سالدر
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
میوه خـشک،تازه،   :  صادرات -٦

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

  ابراهیم ولد میرزاعبدالغفور رئـیس     
و اجمل ولد عبـدالغفور معـاون       

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .اء خودشان امض
صدام : شرکت   خصوصیات تجارتی 

کمال لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
صـدام  : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 

٣٦ 



  جريدهيرسم
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

  امیرخیل بنت سـید ولـی رئـیس       
 و میرحضرت محـب زاده ولـد       

  .محب اهللا معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ا پریم: شرکت   خصوصیات تجارتی 

واچ لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
پریمـا  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .واچ 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

  .وست،روده قالین،گلیم،پ
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

  محمد طاهر ولد چراغ علی رئیس     
 و غالم رضا ولد محمـد طـاهر        

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
عنایت : شرکت   خصوصیات تجارتی 

اهللا ارغندیوאل قرار ذیل در دفتـر       
اد وعالیم تجارتی به ثبـت      ثبت اسن 
  :رسیده 

عنایـت  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .اهللا ارغندیوאل 

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

  .درشهرکابل 

٣٧ 



  جريدهيرسم
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــا:واردات -٧ ــراده ج ت،پرزه ع

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

ــیس   ــا رئ ــان آق ــد خ   اهللا ول
 ونوراهللا ولد شاه زمـان معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
آئیل : شرکت   خصوصیات تجارتی 

ادریس فیصل قرار ذیل در دفتر ثبت 
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
آئیـل  :ن شـرکت     اسم وعنوا  -١

  .ادریس فیصل 
  .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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

  اهللا ولــد پاینــده محمــد رئــیس
 و ادریس ولد پاینده محمد معاون      

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

ترانزیتی صابر وفا قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ترانزیتی : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 

٣٨ 



  جريدهيرسم
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  : . صادرات-٦
  .ترانزیتی :واردات -٧
شکور : اسمای شرکاء شرکت     -٨

  ولـــد عبـــدالوهاب رئـــیس
 و عبدالصابرولد رحمت اهللا معاون     

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 رازاد: شرکت   یات تجارتی خصوص

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

ا رزاد  : اسم وعنوان شـرکت      -١
  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥

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

ــیس ــد محمــد رئ ــرحمن ول   ال
 و معصوم ولد سید احمد معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
سپاهی : شرکت خصوصیات تجارتی

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

اهی سـپ : اسم وعنوان شرکت     -١
  .صالح 

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

٣٩ 



  جريدهيرسم
  گل احمد ولد بـشیراحمد رئـیس     
ن  و حبیب اهللا ولد اصل محمد معاو

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
نوی : شرکت   خصوصیات تجارتی 

قلندر علی زاده قرار ذیل در دفتـر        
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
نـوی  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .قلندر علی زاده 
  .افغان :  تابعیت-٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥الدرس
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
پوست روده میـوه    :  صادرات -٦

  .خشک تازه 
موتر،موترسایکل مواد  :واردات -٧

  .اولیه 
  : اسـمای شرکاء شرکـت -٨

ــیس ــی داد رئ ــد عل ــدر ول   قلن
 و گل احمد ولد نورمحمد معاون      

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

ترانزیتی باسط میوند قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ترانزیتی : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
ه پوست روده میـو   :  صادرات -٦

  .خشک تازه 
موتر،موترسایکل مواد  :واردات -٧

  .اولیه 
  :   اسـمای شرکـاء شرکـت -٨

٤٠ 



  جريدهيرسم
  محمد طاهر ولد عبدالغنی رئـیس     

 وعزت اهللا ولد عتیـق اهللا معـاون        
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

بنیاد : شرکت   خصوصیات تجارتی 
عصرلمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت       

 بـه ثبـت     اسناد وعالیم تجـارتی   
  :رسیده 

بنیـاد  : اسم وعنوان شـرکت      -١
  .عصرلمتد 

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
پوست روده میـوه    :  صادرات -٦

  .خشک تازه،قالین گلیم 
،پـرزه   عراده جـات  :واردات -٧

  . گی جات، سامان بنجاره
  :  اسمای شرکـاء شرکـت -٨

  شاکر احمد ولد نثاراحمد رئـیس     
 و نوراحمد ولد سید احمد معاون      

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
حامد : شرکت   خصوصیات تجارتی 

ولید عارف لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
 حامـد : اسم وعنوان شرکت     -١

  .ولید عارف 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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج  ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
  :   اسـمای شـرکاء شرکـت -٨

٤١ 



  جريدهيرسم
الم محی الدین ولد عبدالـسالم      غ

 حـاجی   ولد عبداهللا وحاجیرئیس  
  .عبدالرحیم معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
عصمت عظیم احمد زی لمتد قرار      
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

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

  . لمتد عظیم احمد زی
  .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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
  : اسمای شـرکاء شرکـت -٨

  الخـان رئـیس   دولت خان ولد مو   
 و محمداهللا ولد دولت خان معاون      

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

برادران سرور نادری قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
برادران : اسم وعنوان شرکت     -١

  .سرور نادری 
  .افغان :  تابعیت-٢
ــ-٣ ــلی شـ   :رکت مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

و محمد اکبر    سرور ولد نادر رئیس   
  .ولد محمد نادر معاون شرکت  

٤٢ 



  جريدهيرسم
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    وصیات تجـارتی  خص

عبدالخلیل خالق قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .عبدالخلیل خالق 
  .افغان :  تابعیت-٢
ــلی -٣ ــرکتمرکزاصـ : شـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  . خشک،تازه میوه:  صادرات-٦
  .مواد اولیه :واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالخلیل ولد عبدالرزاق رئیس و     
عبدالخالق ولد عبدالرزاق معـاون     

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

نشنل : شرکت   خصوصیات تجارتی 
فیول کار پوریشن قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :یده رس
  : اسم وعنوان شرکت -١

  .نشنل فیول کار پوریشن 
  .افغان :  تابعیت-٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه :واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

 رئـیس   عزیزاحمد ولد عبدالهـدا   
ــسیم اهللا   ــد ن ــف اهللا ول   وحنی

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
کمپنی : شرکت  خصوصیات تجارتی 

قره قل افغان قرار ذیل در دفتر ثبت        

٤٣ 



  جريدهيرسم
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
کمپنـی  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .قره قل افغان 
  .افغان :  تابعیت-٢
  : کـت مـرکـزاصـلی شر-٣

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  یحی ولد محمـد رضـأ رئـیس       
 و عالو الدین ولد محـی الـدین        

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .ن امضاء خودشا
بسم : شرکت   خصوصیات تجارتی 

اهللا داد اهللا لمتد ذیل در دفتر ثبـت         
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 

بسم اهللا  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .داد اهللا 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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

ــیس   ــد رئ ــد آغامحم   اهللا ول
 و داد اهللا ولد محمد شاه معـاون        

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

 کارگو عمران لمتد    ترانزیتی پیمان 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :تجارتی به ثبت رسیده 

٤٤ 



  جريدهيرسم
ترانزیتی : اسم وعنوان شرکت     -١

  .پیمان کارگو عمران لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

  خــان ولــد هــدایت اهللا رئــیس
 و محمد عارف ولد محمد رحـیم       

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

در سبحان احمد لمتد قـرار ذیـل        
  دفتر ثبت اسناد وعالیـم تجـارتی      

  : به ثبت رسیده 

سـبحان  : اسم وعنوان شرکت     -١
  .احمد 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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :اتوارد -٧ ــراده ج ع

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

ــیس  ــان رئ ــان ج ــد خ   اهللا ول
 و احمد جان ولد غفورجان معاون      

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

یوروآسیا ا کسپورت لمتد قرار ذیل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  : رسیده به ثبت

٤٥ 
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یـورو  : اسم وعنوان شرکت      -١

  .آسیا اکسپورت 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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .ره گی جات،سامان بنجا
دیانـا  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

   رئـیس  مجیـد امیری بنـت عبدال   
 و ستارخان ولد بازمحمد معـاون      

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

علی نادر ایوت لمتد ذیل در دفتـر        
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 

 علی نادر   : اسم وعنوان شرکت   -١
  .یوت لمتد ا
  .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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

   احمـد رئـیس    ریساحمد ولـد  
 احمد معـاون  ریس و نادرشاه ولد    

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

خالد ذبیح پامیر قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 

٤٦ 



  جريدهيرسم
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .خالد زبیح پامیر
  .افغان :  تابعیت-٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ
  .رشهرکابل د
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

  آغا ولـد رحمـت شـاه رئـیس        
اهللا ولد صفی اهللا معـاون       ح و زبی 
    .شرکت

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

عبداهللا : شرکت  خصوصیات تجارتی 
شعیب لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .عبداهللا شعیب 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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

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

  شاه ولـد محمـد ایـاز رئـیس        
 و محمد ابراهیم ولد حاجی محمد      

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .شان امضاء خود
احمد : شرکت   خصوصیات تجارتی 

فیصل قادری لمتد قـرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 

٤٧ 
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احمـد  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .فیصل قادری لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
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 :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
احمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
   ولـد عبدالـشکور رئـیس      ضفیا

 و فرهاد ولد عبدالشکور معـاون      
  .شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
میر پنجشیر  لمتد قرار     هندوکش پا 

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :تجارتی به ثبت رسیده 

هندوکش : اسم وعنوان شرکت -١
  .پامیر پنجشیر 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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

  عبدالواسع ولد عبدالحبیب رئـیس    
 و محمد اهللا ولدحمیداهللا معـاون      

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت  تجـارتی  خصوصیات

نظیرخان نواب خان خوست وאـل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم قرار ذیل 

  :تجارتی به ثبت رسیده 

٤٨ 
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  :  اســم وعنوان شرکــت -١

  .نظیرخان نواب خان خوست وאل 
  .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

  .روده قالین،گلیم،پوست،
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .جات،سامان بنجاره گی 
نـذ  : اسمای شرکاء شرکت     -٨
  خان ولد حاجی نادرخان رئـیس     یر

 و نواب خان ولد پامیرخان معاون      
  .شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
وردک زمین قرار ذیل در دفتر ثبت       

ـ      ه ثبـت   اسناد وعالیم تجـارتی ب
  :رسیده 

  :   اسـم وعنـوان شرکـت -١
  .وردک زمین 

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  زیـز رئـیس   محمد ولد محمد ع   
 و محمد قاسم ولد سلطان محمـد      

  .معاون شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
مجیب : شرکت خصوصیات تجارتی

رحیم صافی قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
مجیـب  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .رحیم صافی لمتد 

٤٩ 
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  .افغان :  تابعیت-٢
ــرک-٣ ــلی شـ   :ت مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه :واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

  عبدالمنان ولد طالب خان رئـیس     
 و معشوق ولـد طالـب معـاون        

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
نوی : شرکت    تجارتی خصوصیات

پکتیکانوری قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
نـوی  : اسم وعنوان شـرکت      -١

  .پکتیکانوری 
  .افغان :  تابعیت-٢
  :ت ــلی شرکـزاصـمرک-٣

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .شک،تازه میوه خ:  صادرات-٦
  .مواد اولیه :واردات -٧
روزی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ــیس   ــل رئـ ــد نورگـ   ولـ
 و ابراهیم ولـد تورگـل معـاون        

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
نوی : شرکت   خصوصیات تجارتی 

جمال خیل قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
نـوی  : اسم وعنوان شـرکت      -١

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

  .درشهرکابل 
   تاریخ وتاسیـس شرکــت-٤

٥٠ 
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   .١٣٨٥درسال

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات-٦
  .مواد اولیه :واردات -٧
مومن : اسمای شرکاء شرکت     -٨

  ولـــد ســـلیم رئـــیس  
 و عبــداهللا ولــد ســلیم معــاون 

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

رکاکاکه خیل لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
رکاکاکه : اسم وعنوان شرکت     -١

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

  .درشهرکابل 
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 :واردات -٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨
  احمـــد شـــاه رئـــیس  

   .ندارد معاون 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
رار ذیل در دفتر ترانزیتی عزیزپرایز ق

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

ترانزیتی : اسم وعنوان شرکت     -١
  .عزیزپرایز

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

٥١ 



  جريدهيرسم
   .قالین،گلیم،پوست،روده

ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع
  .جات،سامان بنجاره گی 

  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨
عزیزالرحمن ولد فـضل الـرحمن      

و حبیب الرحمن ولد فـضل       رئیس
  .الرحمن معاون شرکت  

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 نستی شرکت   خصوصیات تجارتی 
گل طایب زاده قرار ذیل در دفتـر        

جارتی به ثبـت    ثبت اسناد وعالیم ت   
  :رسیده 

گل نستی : اسم وعنوان شرکت -١
  .طایب زاده

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .قالین،گلیم،پوست،روده 
ــات،پرزه :واردات -٧ ــراده ج ع

  .ن بنجاره گی جات،ساما
 نستی: اسمای شرکاء شرکت     -٨

  گل ولـد طایـب گـل رئـیس        
 و نسیم گل ولد طایب گل معاون       

  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 سـاختمانی   باساس تصویب شرکت  

وتولید مواد ساختمانی حسین مبنی     
  .براینکه 

شرکت متذکره خواهان ازدیاد    -١
ــرکت   ــرمایه شـــ ســـ

معــادل  لــردا)١٠٠٠٠(ازمبلــغ
ــانی )٥٠٠٠٠٠( افغــــــ

دالـــــر )٥٠٠٠٠(بـــــه
  افغــانی)٢٥٠٠٠٠٠(معــادل

فیصد سهم معاون   ١٥ واگزاری -٢ 
 فیصد سـهم رئـیس کـه        ١٥و

ا فغانی میگردد به     ١٥٠٠٠٠مبلغ
محترم عبدالمتین ولـد عبـدالعلیم      

٥٢ 
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ومقرری وی بحیث سهمدار جدید     

  .شرکت 
 فاروق آدم   باساس تصویب شرکت  

یـر  لمتد مبنی براینکه راجع بـه تغ      
هزار افغانی  ) ٢٥(شرکت که مبلغ  

سهم خودرا باالی محمد ادریـس      
وگل احمـد بفـروش رسـانیده       
وزبیرعلی ولد گوهرعلی سبکدوش    

  .شده 
 تکـسیر  باساس تصویب شـرکت   

الکترونیک مبنی براینکه شـرکت     
متذکره تغیرات ذیـل را خواهـان       

  .هستند 
 فیصد سهم رئیس    ٢٥ واگزاری -١
  فیصد سهم معاون که جملـه      ٢٥و

ــغ٥٠ ــصد مبل ) ٢٥٠٠٠٠٠( فی
افغانی میگردد به شرکت ترکی بنام      

کام الکترونیک کمپنی می     ینتکسر
  .نمائید

 تغیراسم شرکت به اسم جدید      -٢
  .کام الکترونیک کمپنی نیتکسر

 میالد نـور    باساس تصویب شرکت  
  .مبنی براینکه 

شرکت متذکره چهل پنج فیـصد      
 بهرام  فرزندسهم محترم رضا طالبی     

ابقه شرکت باالی محترم    سهمدار س 
ساالر سعیدی قدرتی ومناصفه سهم     
نامبرده را باالی محترم سعید رضا      

  .سعیدی قدرتی ارسال داشته اند 
 فـارم  باساس تـصویب شـرکت    

  .مالداری خوالتی مبنی براینکه 
شرکت متذکره خواهـان تنقـیص      
ســـــرمایه خـــــویش از 

) ١٠٠٠٠٠٠(مبلــــــــغ
افغانی ) ٥٠٠٠٠٠٠٠(دالرمعادل

دالـر معـادل بـه      ١٢٠٠٠مبلغ
   .میبا شد افغانی ٦٠٠٠٠٠٠

 سـاختمانی   باساس تصویب شرکت  
  .پنجشیر احمدی لمتد مبنی براینکه 

نسبت نداشتن کدام پروژه نتوانستن     
فعالیت شرکت خواهان لغو شرکت     

  .شدند 

٥٣ 
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 باســاس تــصویب شــرکت  

  .باورانترنشنل مبنی براینکه 
  .تغیرات ذیل را خواهان است 

 سـهم    فیـصد  ٥٠ واگذاری   -١
) ٢٠٠٠٠٠٠(شرکت کـه مبلـغ    

افغانی میگردد به شرکت مهندسی     
 فیصد  ٣٥وانجینری علی همکار و   

ــه   ــرکت راکـ ــهم شـ سـ
 افغانی میگردد   ١١٤٠٠٠٠٠مبلغ

به شرکت مهندسی وانجینری آیـا      
  .واگزار نموده است 

 سـاختمانی   باساس تصویب شرکت  
وسرک سازی نظیف نشنل مبنـی      
براینکه شرکت متذکره تغیرات ذیل     

  .خواهان هستند را
ــ-١ ــید کریم ــتعفای س  شاه  اس

ــرکت    ــت ش ــمت ریاس ازس
 فیصد سهم ایـشان     ٥٠وواگزاری

 افغانی میگردد   ٩٠٠٠٠٠که مبلغ 
به شریف اهللا مقرری وی بحیـث       

  .رئیس جدید شرکت 
   ازدیاد سـرمایه شرکـت که-٢

 افغـانی بـه     )١٨٠٠٠٠٠(ازمبلغ
  . ا فغانی  ٣٠٠٠٠٠٠٠مبلغ

سا م خدماتی باساس تصویب شرکت
 وسیاحتی ربیع لمتـد مبنـی       فرتی

  .براینکه 
 نـسبت مریـضی     ر ه شرکت متذک 

رئیس شرکت ونبـودن سـرمایه      
  .شرکت را لغو نمودند 
 سـاختمانی   باساس تصویب شرکت  

  .حبیب جیحون لمتد مبنی براینکه 
شرکت مذکور خواهـان وسـعت      
بخشیدن فعالیـت هـای خـویش       
درپهلوی فعالیت های سـاختمانی     

د مــواد وســرک ســازی وتولیــ
  .ساختمانی مذکور

سـاختمانی  باساس تصویب شرکت    
  .شکیب مبنی براینکه 

شرکت متذکره خواهـان تزئیـد      
ســرمایه ابتــدائی شــرکت   

 پـول سـابقه     )٣٥٠٠٠٠٠(مبلغ
 پـول جدیـد     )٣١٠٩٠٠(معادل

 افغـــانی ٢٨٩١٠٠مبلـــغ

٥٤ 
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 دالر امریکائی تزئیـد   ٥٧٨٢معادل

نموده که مبلغ مجموعی سـرمایه      
  . میشود  افغانی)٦٠٠٠٠٠(مبلغ

 اسامی عابد گل ولد هـرات گـل       
جی جـا مسکونه قریه بیان خیـل      

ــده   ــا دارنـ ــت پکتیـ والیـ
 ١٣ ل ص  ج او  ٧٦٤١٧٥(کرهذت

که خواهش اخد جـواز تجـارتی       
ـ      نـشر   ر ض انفرادی را نموده غ

  .جریده رسمی معرفی گردید 
 تبلیغـاتی   باساس تصویب شرکت  

شر کت  افغان امریکا مبنی براینکه     
یـرات ذ یـل     متذ کره خواها ن تغ    

  .هستند
 Douglas اســــتعفای-١

phillipedelmen ــمت ازسـ
% ٤٨معاونیت شرکت ووگزاری    

ــه   ــهم آن کـ ــصد سـ فیـ
افغانی میگردد به   )٩٦٠٠٠٠(مبلغ

 عصمت اهللا ومقرری    نمحترم یاسمی 
  .وی بحیث معاون جدید شرکت 

  ساختمانی باساس تصویب شرکت 

 وسرک سازی ظاهر الفت  مبنـی       
ـ      سبت براینکه شرکت متـذکره ن

نداشتنی پروژه شـرکت را لغـو       
  .نمودند 

 سـهامی   باساس تصویب شـرکت   
  .مرمت مبنی براینکه 

شرکت متذکره طـی از تـصویب       
شرکاء خویش تغیـرات ذیـل را       

  .خواهان هستند 
 فیصد سهم رئـیس     ٧٥ ازجمله -١

شرکت محترم شاه آقا مسعود ولد      
 فیـصد   ٣٥سلطان علی واگزاری  

 فغا نـی  ا)٣٥٠٠(سهم آن که مبلغ   
گردد به محترم انجینـر شـفیق       می

مسعود ولد شاه آقا مسعود مقرری      
ــد     ــاون جدی ــث مع وی بحی

  .درشرکت 
 تولید مواد   باساس تصویب شرکت  

  .ساختمانی ایلکو مبنی براینکه 
شرکت متذکره تغیـرات ذیـل را       

  .خواهان هستند 
   مقرری مـحمـد حسین ولد  -١

٥٥ 
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موسی خان بحیث معاون درشرکت     

اهوار بــدون ســهم بامعــاش مــ
  .دالر امریکائی ٦٠٠مبلغ

 سالم خان   باساس تصویب شرکت  
  .نوین لمتد مبنی براینکه 

شرکت متذکره تغیـرات ذیـل را       
  .خواهان هستند 

 ویس محمد رئیس اسبق باحفظ      -١
سهم خویش بحیث معاون ومحترم     
سالم خان معاون اسبق باحفظ سهم      

  .رئیس تعیین نمود  خویش بحیث
اج  اسـتخر  باساس تصویب شرکت  

وتولیدات سنگ مرمر شاهین کوه     
  .مبنی براینکه 

شرکت متذکره تغیـرات ذیـل را       
  .خواهان هستند 

 فیـصد سـهم     ٥٠ واگزاری   -١
شـــــرکت اســـــتخراج 

افغانی میگردد  ) ١٢٥٠٠٠٠(مبلغ
ــه شــرکت   Afghanistanب

management group 
Amo  فیصد آن ازسـهم     ٢٠که 

کت محترم انجینر امراهللا    رریئس ش 
آن ازسهم معاون    فیصد   ٣٠نظری و 

شرکت محترم حمیـداهللا شـریفی      
  .میباشد 

 ما نی  ساخت باساس تصویب شرکت  
 مبنی ی زاخیل انصا ف وسرک ساز

  .براینکه
شرکت متذکره تغیرنمود به اسـم      
جدید شرکت ساختمانی وسـرک     

  .سازی انصاف مهمند مبدل شد 
 محترم حسین علی ولد محمد علی     

تذکره عـــــ خو اهش اخذ     
جارتی کمـشنکاری را    جوازنامه ت 

  .حسب ذیل نموده است 
 کمشنکاری جوار حمام    ل مح -١

  . تجارت زارتمقابل و
  . صالحیت دار خودشان -٢

 فلزکـاری   باساس تصویب شرکت  
  .ونجاری یاسر ذکی مبنی براینکه 

شرکت متـذکره سـهم خـویش       
 افغانی میگردد بـه     ١٢٢١٠٠مبلغ

شرکت قاسـمی فلـز واگـزاری       

٥٦ 
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ی منحـل   مینمایند شرکت یاسر ذک   

  .شد 
کـار واش   باساس تصویب شرکت    

  .حبیب سرویس مبنی براینکه 
شرکت متذکره نسبت نبودن جای     
زمین وامکان فعالیـت نمیباشـد      

  .شرکت را لغو نمودند 
 سـاختمانی   باساس تصویب شرکت  

سرکسازی یونیورسل لمتد مبنـی     
براینکه تغیرات ذیـل راخواهـان      

  .هستند 
 استعفای عبدالرشید ازسـمت     -١
است ومقرری عبدالرزاق بحیث    ری

رئیس شرکت ومقرری عبـدالمتین     
بحیث معاون شرکت بامعاش ماهوار 

  . افغانی )١٠٠٠٠(مبلغ
 سـاختمانی   باساس تصویب شرکت  

 مبنی براینکـه شـرکت      امیدافغان  
متذکره تغیرات ذیـل راخواهـان      

  .هستند 
 استعفای احمد فهیم ولد ضـیا       -١

احمد ازسمت ریاسـت شـرکت      

فیصد سهم آن کـه      ٥٠ووگزاری
 افغانی میگردد بـه     ٧٧٤٠٠٠مبلغ

محمد اعظم ولـد محمـد اسـلم       
  جدیـد س  ئیر  ومقرری وی بحیث    

  .شرکت 
 محترم عبدالقادر ولـد عبـدالغنی     

خواهش اخذ  ) ٢٥٥٦٨٩١(تذکره
جوازنامه تجارتی کمـشنکاری را     

  .حسب ذیل نموده است 
  . محل کمشنکاری تجارت -١
  . تضمین -٢
  .ن صالحیت دار خودشا-٣

 مخـابراتی   باساس تصویب شرکت  
  .بیسیم افغان مبنی براینکه 

 مقرری محترم امین رامین ولد      -١
محمد عمر معاون سابق شرکت به      
حیــث رئــیس بامعــاش مــاهوار 

  .دالر ا مریکائی)١٠٠٠(مبلغ
قرری محترم راج ماتیوس تبعه     م -٢

امریکا بحیث معاون شرکت بامعاش     
  .دالر امریکائی )٥٠٠(ماهوار
  هاید البرک س تصویب شرکت باسا

٥٧ 



  جريدهيرسم
مبنی براینکه خواهان تغیرات ذیـل      

  .هستند 
که محترم ایند منـدربخ بعـوض       
فرادنیگر بامعاش ماهوار مبلغ بیست     
هزار افغانی بحیث معاون جدید تعین 

  .شد
 محترم عبدالحفیظ ولد عبدالرقیب   

ولدان حاجی مقصود طی عریـضه      
خو اهش اخذ جـواز نجـارتی را        

یات تجـارتی آن    نموده است خوص  
  .قرار ذیل است 

  . اقالم مجاز - صادرات-١
  . اقالم مجاز - واردات-٢
  . پنجاه هزارافغانی – سرمایه -٣
  . شهرچاریکار - آدرس تجارت-٤
  . صالحیت دار خودشان -٥

: خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ــازی  ــرک س ــاختمانی وس  س

  . حکمت اهللا 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

ـ  ساختمانی وسرک سازی   ت حکم
  .  اهللا 

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

  .خوست 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٧٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
غفار خان ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .طاهرخان 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

: خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     

  .مواد ساختمانی نسیم ساحل 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
   .مواد ساختمانی نسیم ساحل

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

   .٨٥:سال

٥٨ 



  جريدهيرسم
  . افغانی ١٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالحکیم ولد  : رئیس شرکت    -٧

   .عبدالقیوم
محمد حامـد   : معاون شرکت    -٨

   .ولد عبدالقیوم
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  : خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .چرم دوزی نگین مرسل 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن   : اس

  . چرم دوزی نگین مرسل 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

   .کابل
ــا-٤ ــرکت  ت ــیس ش ریخ وتاس

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
نـسیمه بنـت    : رئیس شرکت    -٧

  .فیروزخان 
  محمد طاهر : معاون شرکت -٨

   . ولد خان محمد
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
: خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ــازی   ــرک س ــاختمانی وس س
  .پامیرخراسان 

ــوان-١ ــم و عن ــرکت  اس :  ش
ــازی   ــرک س ــاختمانی وس س

  .پامیرخراسان 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ٣٥٠٠٠٠٠٠: ســ

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

  .ولد محمد خان 
فضل احمد ولد : معاون شرکت -٨

   .محمد علی
  دارای صالحیت امضاء اشخاص 

٥٩ 



  جريدهيرسم
  .خودشان 

: خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

  .وسرک سازی زلمی افشار 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
   .وسرک سازی زلمی افشار

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

  .خوست 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ١٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
زلمی احمد یار   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد محمد 
 عزیـز   دمحم: معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد احسان 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
: خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .ساختمانی سروش سهراب 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
  .ساختمانی سروش سهراب 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد جمشید  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد صالح محمد 
شاه محمـود   : معاون شرکت    -٨

  .ولد نظام الدین 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء      

  .خودشان 
: جــارتی شــرکتخــصوصیات ت

  .ساختمانی طلوع افغان 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

  .ساختمانی طلوع افغان 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 

٦٠ 



  جريدهيرسم
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .غالم حسین 
جمال ناصـر   : شرکت    معاون -٨

  .ولد جالت خان 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
: خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .زیبا سازان کابل 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

   .زیبا سازان کابل
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت  -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥

  .اقالم مجاز : واردات -٦
سید امان ولـد  : رئیس شرکت  -٧

   .سید نوروز
سید صـادیق   : معاون شرکت    -٨

  .ولد سید سردار
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
: خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سـازی اتلـس      
  .میالن 

ــم و ع-١ ــرکت  اس ــوان ش : ن
ساختمانی وسرک سـازی اتلـس      

  .میالن 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
احمد جواد ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .سلطان 

٦١ 



  جريدهيرسم
احمد شاه ولد   : معاون شرکت    -٨

  .توران شاه 
 دارای صالحیت امـضاء     اشخاص

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  . ان، اچ، گروپ افغانستان 
ان، :  اسم و عنوان شـرکت       -١

  .اچ، گروپ افغانستان 
  .پاکستان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ١٥٠٠٠٠٠٠٠: سـ

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

  .شاهد 
فیـصل ولـد    : معاون شرکت    -٨

   .اکرام
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 

: خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .بی،تی، آی لوجستیک 

بی،تی، :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .آی لوجستیک 

  .لبنان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:لسا
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
جوزف ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .عبدو
  .الی ولد عبدو : معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

: خــصوصیات تجــارتی شــرکت
 وسرک سازی تولید مواد     ساختمانی

  .ساختمانی رجا بهار 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

رک سازی وتولیـد    ساختمانی وس 
  .مواد ساختمانی رجا بهار 

٦٢ 



  جريدهيرسم
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
غالم سخی ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .امین اهللا 
لطف اهللا ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .خالقداد 
ای صالحیت امـضاء    اشخاص دار 

  .خودشان 
: خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی نوی پاک     
  .افغان 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختنمانی وسرک سازی نوی پاک     

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

  .کابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:سال
  . افغانی ٤٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
شـیرین ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .پاینده محمد 
حفیظ اهللا ولد   : معاون شرکت    -٨

  .شیرین محمد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
: خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سـازی طـارق      
  .منصور 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وسرک سـازی طـارق      

  .منصور 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
   ٢٥١٦٠٠٠٠: سرمایه -٥

٦٣ 
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  .افغانی 

  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد جعفـر   : رئیس شرکت    -٧

  .شفق ولد محمد اشرف 
عبداالحد ولد  : معاون شرکت    -٨

  .گل پاچا 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
: خــصوصیات تجــارتی شــرکت

رتی بین المللی مسافر بری     ترانسپو
  .وباربری کوشان 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ترانسپورتی بین المللی مـسافربری     

  .کوشان 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ٥٠٠٠٠٠٠٠: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦

 حاجی منگـل  : رئیس شرکت    -٧
  .ولد صیفور

محمد ظـاهر   : معاون شرکت    -٨
  .ولد عبدالغیاث 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

: خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .ساختمانی ابراهیم سلیم 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
  .ساختمانی ابراهیم سلیم 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد ابراهیم  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد عبدالرزاق 
محمد اساعیل  : معاون شرکت    -٨

  .ولد عبدالرزاق 
  اشخاص دارای صالحیت امضاء 

٦٤ 



  جريدهيرسم
  .خودشان 

: خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .ساختمانی ادریس عبید 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
  .د ساختمانی ادریس عبی

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالصبور ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .محمد یوسف 
حیات اهللا ولد   : معاون شرکت    -٨

  .عبدالصبور 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
:  تجــارتی شــرکتخــصوصیات

  .ساختمانی افغانستان آریانا 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

  .ساختمانی افغانستان آریانا 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٤٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
قیـام الـدین    : رئیس شرکت    -٧

  .ام ولد محراب الدین محراب نظ
زمـری ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .محراب الدین 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
: خــصوصیات تجــارتی شــرکت

 جـوره ساختمانی حاجی فدامحمد    
  .زاده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

ساختمانی حاجی فدا محمد جـوره      
  .زاده 
  .افغان :  تابعیت-٢
  .بلخ :  مرکزاصلی شرکت شهر-٣
  اریخ وتاسیـس شـرکت  ت-٤

٦٥ 



  جريدهيرسم
   .٨٥:سال
  . افغانی ١٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حاجی فدامحمد : رئیس شرکت -٧

  .ولد حاجی بربری 
حاجی بربـری   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد گل 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  : خــصوصیات تجــارتی شــرکت

گلوبل گروپ آف کانسترکشن ایند 
  .زر سپالئ
گلوبل :  اسم و عنوان شرکت      -١

گروپ آف کانسترکـشن اینـد      
  .سپالئزر 

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

  .کنر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦

رحیم داد ولد   : رئیس شرکت    -٧
  .محمد زرین 

   .انفرادی: معاون شرکت -٨
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  . سمنت گروپ اتو گلوبل 
گلوبل :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .انوسمنت گروپ 
  .امریکا :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
دیوید ولد ضیاء : رئیس شرکت -٧

  .احمد 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :تـارتی شرکـخصوصیات تج

٦٦ 
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ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

  .وسرک سازی وهاب کاروان 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .وسرک سازی وهاب کاروان 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ١٠٠٠٠٠٠٠: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
شاه محمـود   : رئیس شرکت    -٧

  .منگل ولد حاجی محمود 
محمد ایـوب   : معاون شرکت    -٨

  .ولد حاجی محمود 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :ی شــرکتخــصوصیات تجــارت

  . یخ سازی برادران سخا 
  :  اسم و عنوان شرکت -١

  .یخ سازی برادران سخا 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
بازمحمد ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .جان محمد 
  .انفرادی  : معاون شرکت-٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
 گلوبل پیس ایند ریکانسترکـشن     

  .افغانستان 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن   : اس

 گلوبل پیس ایند ریکانسترکـشن     
  .افغانستان 

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

  .کابل 
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  جريدهيرسم
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:ه  سرمای-٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حاجی محمـد   : رئیس شرکت    -٧

صــادق الکــوزی ولــد حــاجی 
  .عبدالرشید 

سلطان احمـد   : معاون شرکت    -٨
  .عباسی ولد میراحمد 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

: خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     

  .سخی دمواد ساختمانی امی
ــرکت  ا-١ ــوان ش ــم و عن : س

ساختمانی سرک سازی وتولید مواد     
  .سخی یدساختمانی ام

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

  .مزارشریف 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال

  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
غالم مـصطفی   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد غالم سخی 
غالم سخی ولد   : معاون شرکت    -٨

  .غالم دستیگر 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
: خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .ساختمانی سرک سازی بهیرنوری 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
  .ساختمانی سرک سازی بهیر نوری 

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

  .کنر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ١٠٠٠٠٠٠٠: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
انجینرسـلطان  : رئیس شرکت    -٧

  .محمد بهیر ولد حبیب الرحمن 
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عبدالواسـع  : معاون شـرکت     -٨

  .نوری ولد بابه خان 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  : خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .قالین بافی نرگس مقصودی 
قـالین  :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .قصودی بافی نرگس م
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــشاگل : رئ ن

  .مقصودی ولد محمد علی 
محمد اسـالم   : معاون شرکت    -٨

  .حسن یارولد حاجی حسن علی 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  : تـی شرکـخصوصیات تجارت

  .سیدارهاوس رستورانت 
سـیدار  : اسم و عنوان شرکت      -١

  .هاوس ورستورانت 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
 ٥٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبـدالخالق  : رئیس شـرکت     -٧
  .وفیق ولد عبدالواحد محبی ت
رمزی صفا ولد   : معاون شرکت    -٨

  .ادیب 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
: خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .صنعتی مژده مرسل لمتد 
صنعتی :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .مژده مرسل لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
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  جريدهيرسم
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:لسا
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
کبرارسولی ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .عاشور 
عزیزاهللا ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .فیروز 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
فابریکه :خصوصیات تجارتی شرکت  

  .تولیدی شکرافغان 
فابریکه :  اسم و عنوان شرکت      -١

   .تولیدی شکر افغان
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
   ١٠٠٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥

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

  .ولد محب 
حمیداهللا ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .محب 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :شــرکتخــصوصیات تجــارتی 

  .بسته بندی خمیرمایه طارق عرفان 
بـسته  :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .بندی خمیرمایه طارق عرفان 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حاجی محمـد   : رئیس شرکت    -٧

ل خیل ولـد حـاجی      انور اسماعی 
  .عبدالروف 
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  جريدهيرسم
میرویس ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .حاجی محمد انور 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .بیست ون سمنت فیکتوری لمتد 
بیست :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .ون سمنت فکتوری لمتد 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .ننگرهار 
ــ-٤ ــرکت  ت ــیس ش اریخ وتاس

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ٧٥٠٠٠٠٠٠ ٠ : س

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
نصیر وزیرخان  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد پاچا وزیرخان 
ظهیر ولد پاچا   : معاون شرکت    -٨

  وزیر
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .تبلیغا تی بام سبز 

تبلیغاتی : ت   اسم و عنوان شرک    -١
  .بام سبز

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ی هدومازیار م : رئیس شرکت    -٧

  .فر ولد منوچهر
  .ندا ولد علی : معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
گلوبل پلـیس اینـد لوژسـتیک       

  .سرویس 
گوبل :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .پلیس ایند لوژستیک سرویس 
  .افغان :  تابعیت-٢
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  جريدهيرسم
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

صــادق الکــوزی ولــد حــاجی 
  .رشید عبدال
سلطان احمـد   : معاون شرکت    -٨

  .ولد میراحمد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
دوطن :خصوصیات تجارتی شرکت  

  .احساس ساختمانی وسرک سازی 
دوطن :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .احساس ساختمانی وسرک سازی 
  .افغان :  تابعیت-٢
: ر مرکزاصلی شـرکت شـه     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال

ــرمایه -٥  ٢٦٥٠٠٠٠٠: ســ
  .افغانی 

  .اقالم مجاز : واردات -٦
ایمـاق ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .محمد عظیم 
محمد سـالم   : معاون شرکت    -٨

  .ولد گل عالم 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .انا مستقل آری
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .آریانا مستقل 

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

  .ننگرهار 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
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  جريدهيرسم
انجینـر شـاه    : رئیس شرکت    -٧

  .شاه محمد ولد محمد داود 
غالم سخی ولد   : معاون شرکت    -٨

  .محمد داود 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .تولید لباس رضاجمال 
تولیـد  :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .لباس رضا جمال 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  .افغانی ٢٤٩٥٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد رضا ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .عبدالحکیم 
محمد ضیا ولد   : معاون شرکت    -٨

  .عبدالحکیم 
  اشخاص دارای صالحیت امضاء 

  . خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .مهندسی وساختمانی آزاد 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

  .مهندسی وساختمانی آزاد 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ٢٥٠٠٠٠٠٠: ســ

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

   .محمد نسیم خان
محمد یوسف  : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد حسین 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :تخــصوصیات تجــارتی شــرک

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
  .مواد ساختمانی داوریان 
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  جريدهيرسم
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
  .مواد ساختمانی داوریان 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد نعیم ولد   : رئیس شرکت    -٧

   .تصویرخان
حبیب خان ولد : معاون شرکت    -٨

  .سوخان 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .ساختمانی وسرک سازی غیرت 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

  .ساختمانی وسرک سازی غیرت 
  .افغان :  تابعیت-٢

:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣
  .کابل 

ــ-٤ ــرکت  ت ــیس ش اریخ وتاس
   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
پاینده محمـد   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد آقامحمد 
محمد گـل   :  معاون شرکت    -٨

  .عبید گل 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ستامبول فـود رسـتورانت انـد       
   .کاترنیک کمپنی

ــم و-١ ــرکت  اس ــوان ش :  عن
ستامبول فو رستورانت اند کاترنیک 

  .کمپنی 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
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  جريدهيرسم
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
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  .اقالم مجاز : واردات -٦
سـید نـوراهللا    : رئیس شرکت    -٧

  . ولد سید عبدالرحمن جلیلی جلیلی
سانگ من لی   : معاون شرکت    -٨

  .ولد سال شان لی 

٨٣ 
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اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .اروپا آسیا 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

  .اروپا آسیا 
  .افغان :  تابعیت-٢
: مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبـدالقاهر  : رئیس شـرکت     -٧

  .سروری ولد سردارمحمد 
محمد خالـد   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد حکیم 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  : خصوصیات تجارتی شرکت

  . دستمال کاغذی الکوزی تولید
تولیـد  :  اسم و عنوان شرکت      -١

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

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ٤٠٠٠٠٠٠٠: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبـدالرحمن  : رئیس شرکت    -٧

  .الکوزی ولد حاجی داد گل 
محمد ظـاهر   :عاون شرکت    م -٨

  .ولد حاجی داد گل 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .ساختمانی سرک سازی روح تبون 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وسـرک سـازی روح      

  .تبون 
  .افغان :  تابعیت-٢

٨٤ 
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:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه  -٥  ٥٠٠٠٠٠٥٠:ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
امان اهللا حبیبی   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد حبیب اهللا 
وحیده ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .نظرمحمد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .ساختمانی سعادت شریفی 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

  .ساختمانی سعادت شریفی 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال

  . افغانی ٢٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سعادت الدین  : رئیس شرکت    -٧

  .شریفی ولد محمد اهللا شریفی 
سیف الـدین   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمداهللا 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ریزیدنیــشش دیــزاین انــد   
  .کانسترکشن 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ــد    ــزاین این ــشش دی ریزیدنی

  .کانسترکشن  
  .ترکیه :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
  متن گیچس ولد : رئیس شرکت -٧

٨٥ 
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  .دورسون 

شمس نور ولد   : معاون شرکت    -٨
  .دورسون 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .الهام ر جاکت بافی یاس

جاکت :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .بافی یاسرالهام 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
صفیه سید زاده   : رئیس شرکت    -٧

  .ولدسید عزیزاهللا 
میرنقیـب اهللا   : معاون شرکت    -٨

  .سید زاده ولد میرحبیب اهللا 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .ساختمانی وسرک سازی لروانی 

ــ-١ ــوان ش ــم و عن : رکت  اس
  .ساختمانی وسرک سازی لروانی 

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

  .تالقان 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٤٣٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبـدالجبار  : رئیس شـرکت     -٧

  .لروانی ولد غالم مصطفی 
بـشیراحمد  : معاون شـرکت     -٨

  .طفی لروانی ولد غالم مص
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .ساختمانی راگا 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

  .ساختمانی راگا 
  .افغان :  تابعیت-٢

٨٦ 
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فیض :  مرکزاصلی شرکت شهر   -٣

  .آباد 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٦٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
اسداهللا بهادری  : شرکت    رئیس -٧

  .ولد حاجی بهادر 
سید نظام الدین   : معاون شرکت    -٨

  .ولد سید عبدالغفور 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت     

ساختمانی تولید مـواد سـاختمانی      
  .وسرک سازی فیض رحیمی لمتد 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

  .ک سازی فیض رحیمی لمتد وسر
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
   تاریخ وتاسیـس شرکـت  -٤

   .٨٥: سال
ــرمایه -٥  ١٠٠٠٠٠٠٠: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
وحید محمـد   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد داد محمد 
محمد هارون  : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد صادق 
حیت امـضاء   اشخاص دارای صال  

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .سخاوت نوری 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

  .سخاوت نوری 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ١٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
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  .اقالم مجاز : واردات -٦
درویش ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .نورالدین 
مزیـب ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .نورالدین 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

بسته بندی وپروسس میوۀ خـشک      
  .وردا 
بـسته  :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .بندی وپروسس میوۀ خشک وردا 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
بی بـی حـوا     : رئیس شرکت    -٧

  .ملکزاده ولد غالم غوث 

احمد مجتبـی   : معاون شرکت    -٨
  .بخش ولد محمد امین اهللا 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  : شــرکتخــصوصیات تجــارتی
  .تولید تباشیر یارمحمد مسجدی 

تولیـد  :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .تباشیر یارمحمد مسجدی 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٣٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
یارمحمــد : رئــیس شــرکت -٧

   .مسجدی ولد محمدظاهر
ضیاءالحق ولد  : معاون شرکت    -٨

  .عبدالخالق 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 

٨٨ 
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  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی جمـشید     
  .جالل 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وسرک سازی جمـشید     

  .جالل 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٤٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالوحیـد  : رئیس شـرکت     -٧

  .زمری ولد عبدالمنان 
ــاون شــرکت -٨ ــالی : مع توری

  .عبدالمنان 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

رائـل   ساختمانی وسرک سـازی   
  .پامیر 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
 وسرک سـازی رائـل      انیمساخت
  .پامیر 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کنر 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
فضل معبـود   : رئیس شرکت    -٧

  .دانش ولد عبدالخالق 
اجمل ولد شاه   : معاون شرکت    -٨

  .محمود 
اء اشخاص دارای صالحیت امـض    

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .ساختمانی وسرک سازی ایورشاین 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ــازی   ــرک س ــاختمانی وس س

  .ایورشاین  
  .افغان :  تابعیت-٢
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:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
هدایت اهللا ضیا   :رکت   رئیس ش  -٧

  .ولد ابوبکر صدیق 
عزیزالرحمـان  : معاون شرکت    -٨

  .ولد حاجی محمد ظاهر 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی نقشبندی    
  .بارکزی 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وسرک سازی نقشبندی    

  .بارکزی 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .فراه 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حـاجی سـید    : رئیس شرکت    -٧

  .محمد سرور ولد سید محمد انور 
محمد ابراهیم  : معاون شرکت    -٨

  .ولد عبدالبصیر
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :کتخــصوصیات تجــارتی شــر

  .دنیا طال 
 یدنیا  :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .طال 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .سرباز ولد غالم نبی 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨

 دارای صالحیت امـضاء     اشخاص
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .تبلیغاتی پویاگرافیک 

تبلیغاتی :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .پویاگرافیک 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ــرک -٧ ــیس ش ــاه :ت  رئ ش

  .فیض ولد غالم سخی محمود
محمد ذکـی   : معاون شرکت    -٨

  .ولد حاجی آقامحمد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .مطبعۀ جاوید احمد 

مطبعۀ :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .جاوید احمد 

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

  .قندهار 
ــیس -٤ ــاریخ وتاس ــرکت  ت ش

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

  .محمد نبی 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .شبکۀتلویزیونی تمدن 

شبکۀ :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .تلویزیونی تمدن 

  .افغان : ت تابعی-٢
  :  مرکزاصلی شرکـت شـهر-٣
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  .کابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد جـواد   : رئیس شرکت    -٧

  .محسن ولد عبداهللا 
سیدعلی اصغر  : معاون شرکت    -٨

  .ولد سید محمد نبی 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  : تجــارتی شــرکتخــصوصیات

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
  . هوتک  مومندمواد ساختمانی

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی سرک سازی وتولید مواد     

  . هوتک مندساختمانی مو
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال

  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز  : واردات-٦
محمد صابرولد  : رئیس شرکت    -٧
  .زاده لگ
عزیزاحمد ولد  : معاون شرکت    -٨

  .محمد حلیم 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

جمعـه گـل     مال   قالین بافی حاجی  
  .وبرادران 

قـالین  :  اسم و عنوان شرکت      -١
جمعـه گـل     مـال    بافی حـاجی  

  .وبرادران 
  . افغان : تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .ننگرهار
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٤٧٠٢٥٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
  حاجـی مال : رئیس شرکت -٧

٩٢ 



  جريدهيرسم
  .جمعه گل روحانی ولد میراحمد 

محمد جان ولد : معاون شرکت -٨
  .محمد امین 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :ت تجــارتی شــرکتخــصوصیا
ساختمانی وسرک سـازی احمـد      

   .درאل
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

ساختمانی وسرک سـازی احمـد      
   .درאل

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

  .ننگرهار 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ١٠٠٠٠٠٠٠: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حمود سلطان م : رئیس شرکت    -٧

  .ولد نورخان 

ثمرگل ولـد   : معاون شرکت    -٨
  .نورخان 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ــازی   ــرک س ــاختمانی وس س

  .افسرنجیب 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

ــازی   ــرک س ــاختمانی وس س
  .افسرنجیب 

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

  .پکتیکا 
ــیس -٤ ــاریخ وتاس ــرکت  ت ش

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
افـسرخان  : رئیس شـرکت     -٧

  .سلیمانخیل ولد حاجی محمودخان 
محمد علـی   : معاون شرکت    -٨

  .جاللی ولدحاجی ولی محمد 

٩٣ 



  جريدهيرسم
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .تولید پایپ پالستیکی آریانا مستقل 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ــا   ــتیکی آریان ــدپائیپ پالس تولی

  .مستقل  
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .ننگرهار 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ٥٠٠٠٠٠٠٠: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
شـاه محمـد    : رئیس شرکت    -٧

  .شهاب ولد محمد داود شاه 
غالم سخی ولد   : معاون شرکت    -٨

  .محمد داود 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :تـی شرکـخصوصیات تجارت

تولید مواد غذائی ونوشـابه هـای       
  .غیرالکولی شاد مهر 

تولیـد  :  اسم و عنوان شرکت      -١
مواد غذائی ونوشابه های غیرالکولی 

  .شاد مهر 
  .افغان :  تابعیت-٢
  .بلخ :  مرکزاصلی شرکت شهر-٣
ــار-٤ ــرکت  ت ــیس ش یخ وتاس

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ٥٠٠١٠٠٠٠: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
امین اهللا تخاری   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد حاجی پیوند 
صالح محمـد   : معاون شرکت    -٨

  .ولدبرات محمد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت     

 ساختمانی سرک سازی وتولید مواد     
  .انی آریا نیرور ساختم

  :  اسـم و عـنوان شرکـت -١

٩٤ 



  جريدهيرسم
ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     

  .مواد ساختمانی آریا نیرور 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
انجینر محمـد   : رئیس شرکت    -٧
  .هیم ولد محمد عمرابرا
غالم فـاروق   : معاون شرکت    -٨

  .ولد شیرمحمد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت     

تولید نمک آیودین دار درخـشان      
  .افغان 

تولیـد  :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .نمک آیودین دار درخشان افغان 

  .افغان :  تابعیت-٢
  .بلخ :  مرکزاصلی شرکت شهر-٣

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حاجی کماـل   : رئیس شرکت    -٧

  .الدین ولد حاجی مرتضی قل 
سراج الـدین   : معاون شرکت    -٨

  .ولد امرالدین 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

تولید سـنگ موزائیـک جالـل       
   .محمدی

تولیـد  :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .سنگ موزائیک جالل محمدی 

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

   .٨٥:سال
  . افغانی ٨٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
  غالم رضا ولد : رئیس شرکت -٧

٩٥ 



  جريدهيرسم
  .محمد صفدر

  .انفرادی : معاون شرکت -٨
دارای صالحیت امـضاء    اشخاص  
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .پالستیک سازی احمد مسیح 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
  .پالستیک سازی احمد مسیح 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ٥٠٠٠٠٠٠٠: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
فریـد ولـد   :ئیس شـرکت     ر -٧

  .عبدالرشید 
احمد مـسیح   : معاون شرکت    -٨

  .ولد فرید 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت     
ساختمانی دیزاین وانجینری حفیظ    

  .مایار 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

ساختمانی دیزائین وانجینری حفیظ    
  .مایار 
  .افغان :  تابعیت-٢
: ت شـهر   مرکزاصلی شـرک   -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٧٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
انجینر احسان  : رئیس شرکت    -٧

 ولـد مرحـوم محمـد        اهللا مایار 
   .اسماعیل

سید رحمـان   : معاون شرکت    -٨
  .ولد اهللا نظر

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  ختمانی وتولید مواد ساختمانی سا

٩٦ 



  جريدهيرسم
  .وسرک سازی الداود 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

  .وسرک سازی الداود 
  .افغان :  تابعیت-٢
  :  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کند هار 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .محمد علی 
غالم نبی ولـد  : معاون شرکت  -٨

  .محمد نبی 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .بسته بندی خمیرمایه پرنیان 
بـسته  :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .بندی خمیرمایه پرنیان 
  .افغان :  تابعیت-٢

:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣
  .غزنی 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
نصرالدین ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .محمد حسن 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

  .باسل 
ــرکت-١ ــوان ش ــم و عن  :  اس

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .باسل 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال

٩٧ 



  جريدهيرسم
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــد : رئ احم

  .ظهیرسعادت ولد طوره میر
محمد امیر ولد   : معاون شرکت    -٨

  .طوره میر
اص دارای صالحیت امـضاء     اشخ

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .قالین بافی ایلچ 
قـالین  :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .بافی ایلچ 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ١٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
دالغفار ولد  عب: رئیس شرکت    -٧

  .قربان سعید 

سـخی ولـد    : معاون شرکت    -٨
  .قربان سعید 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     

  .مواد ساختمانی حکمت نصرت 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
  .مواد ساختمانی حکمت نصرت 

  .ان افغ:  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .زابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
معراج الـدین   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد عالءالدین 
حکمت اهللا ولد : معاون شرکت -٨

  .معراج الدین 

٩٨ 



  جريدهيرسم
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
  .مواد ساختمانی حسن متی 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     

  .مواد ساختماننی حسن متی 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .قالت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٧٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حـاجی سـید    :ئیس شرکت    ر -٧

  .هاشم ولد حاجی محمد شاه 
حمیداهللا ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .گل جان 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .دکاظمزگروپ 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
  .داکاظمز گروپ 

  .امریکا :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت-٤ ــیس ش ــاریخ وتاس   ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سید مـصطفی   : رئیس شرکت    -٧

  .کاظم ولد میرافضل 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .کرول سیکوریتی انترنشنل 

کرول :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .سیکیوریتی انترنشنل 

  .انگلستان :  تابعیت-٢

٩٩ 



  جريدهيرسم
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
دانیل مـایتوس   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد دیوید 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .ست وکیشن انترنشنل کوی
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

  .کویست وکیشن انترنشنل 
  .ایران :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦

ابراهیم موسوی  : رئیس شرکت    -٧
  .ولد محمد 

مــصطفی : معــاون شــرکت -٨
  .مدی ولد غریب علی اح

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

  .افغان شهر
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .افغان شهر 

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

  .مزارشریف 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .ولد محمد اعظم 
  غـالم ربانی : معاون شرکت -٨

١٠٠ 



  جريدهيرسم
  .ولد غالم دستگیر

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی وسرک سـازی خالـد      

  .حسین 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

نی وسرک سـازی خالـد      ساختما
  .حسین 

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

  .مزارشریف 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ٢٥٠٠٠٠٠٠: ســ

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

  .امین اهللا 
غالم حـسین   : معاون شرکت    -٨

  . ولد غالم حسن وانمل 

 صالحیت امـضاء    اشخاص دارای 
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .ساختمانی کابل رایز 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
  .ساختمانی کابل رایز 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
 اهللا  حـشمت : رئیس شرکت    -٧

  .اتمر ولد شمس الحق 
زبیرجــان : معــاون شــرکت -٨

  .خیرزاده ولد نصیراحمد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .ساختمانی مروان زایی 
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ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

  .ساختمانی مروان زایی 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .ترینکوت 
ــاریخ وت-٤ ــرکت  ت ــیس ش اس

   .٨٥:سال
  . افغانی ٧٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
رحمت اهللا پوپل : رئیس شرکت -٧

  .ولد فیض محمد 
جمعـه گـل    : معاون شرکت    -٨

  .امیری ولد آقا محمد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .ساختمانی وسرک سازی الال
ــر-١ ــوان ش ــم و عن : کت  اس

  .ساختمانی وسرک سازی الال 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عزیزالـرحمن  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد عید محمد 
شریف اهللا ولد   : معاون شرکت    -٨

  .غنی الرحمن 
الحیت امـضاء   اشخاص دارای ص  

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

 کـاکر سـرک سـازی       یدرحمان
  .اوساختمانی شرکت 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
 کاکر سرک سـازی او      یدرحمان

  .ساختمانی شرکت 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کندهار 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
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  .اقالم مجاز :واردات  -٦
عبـدالرحمان  : رئیس شرکت    -٧

  .رحمانی ولد دین محمد 
حاجی احمـد   : معاون شرکت    -٨

  .نبی حیدری ولد حاجی عبدالعلی 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ــشنل  ــود انترنـ ــی بـ روسـ
  .ترانسپورتیشن 

روسی :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .پورتیشن بود انترنشنل ترانس

  .روسیه :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٧٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ایـوان ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .آیتون 
  ادهم وردک : معاون شرکت -٨

  . ولد عبدالقیوم وردک 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت     

  .یخ سازی بلورین 
یـخ  :  اسم و عنوان شـرکت       -١

  .سازی بلورین 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .مزارشریف 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ١٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
وزیراحمد ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .میراحمد 
  .انفرادی : شرکت  معاون-٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
   .هری گام 

  :  اسم وپ عنوان شرکـت -١
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  .هری گام 

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

  .هرات 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ــیس-٧ اکبرگــل : شــرکت  رئ

  .محمدی ولد خادم 
محمد کـاظم   : معاون شرکت    -٨

  .هوشنگی ولد عباس 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی میرجـی     
  .بابا 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

ساختمانی وسرک سازی میرجـی     
  .بابا 
  .افغان :  تابعیت-٢

:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣
  .کابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سید رحیم پاچا   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد سید حبیب اهللا 
ایمل بابکرخیل  : معاون شرکت    -٨

  .ولد حاجی عبدالزاده 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

سـازی حمیـد    ساختمانی وسرک   
  .سعید 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وسرک سـازی حمیـد      

  .سعید 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
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ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالحمیـد  : رئیس شـرکت     -٧

  .نوری ولد نوراحمد 
سیداجان ولد   : معاون شرکت  -٨

  .محمد عالم 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سـازی میونـد      
  .قبایلی 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وسرک سـازی میونـد      

  .قبایل 
  .افغان :  تابعیت-٢
  : مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  . جالل آباد 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
   ٢٥٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
تکـره خـان    : رئیس شرکت    -٧

  .مومند ولد مومند خان 
میونـد ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .محمد گالب ننگرهاری 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

مونتاژ وتولید پرزه جـات مـوتر       
  .سایکل روحبلی 

مونتاژ :  شرکت    اسم و عنوان   -١
وتولید پرزه جات مـوتر سـایکل       

  .زوحبلی 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .لشکرگاه 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
  حاجی شهزاده : رئیس شرکت -٧
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  .ولد حاجی عبدالعلی 

ــرکت -٨ ــاون ش ــاجی : مع ح
  .لصمد ولد حاجی عبدالرزاق عبدا

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .یخ سازی میوند بلخ 

یـخ  :  اسم و عنوان شـرکت       -١
  .سازی میوند بلخ 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :ت  واردا-٦
 رئیس شرکت محمد شفیق ولد      -٧

  . عثمان دمحم
  .انفرادی : معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خصوصیات تجارتی شرکت

  .یخ سازی خالد صافی  
یـخ  :  اسم و عنوان شـرکت       -١

  .سازی خالد صافی 
  .افغان :  تابعیت-٢
  .بلخ :  مرکزاصلی شرکت شهر-٣
ــاریخ و-٤ ــرکت  ت ــیس ش تاس

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

  .صافی ولد حاجی پیرمحمد 
غالم نبی ولـد  : معاون شرکت  -٨

  .غالم محمد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی  وتولیـد      
  .کهکشان بلخ مواد ساختمانی 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     

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

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٩٥٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
انجینر محمـد   : رئیس شرکت    -٧
  .د ولی محمد ق بختیار ولرفی
انجینر محمـد   : معاون شرکت    -٨

  .جاوید ولد انجینر محمد صدیق 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .چینا هانگی افغانستان 
چینـا  :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .هانگی افغانستان 
  .چین :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــر-٤ ــیس ش ــاریخ وتاس کت  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦

جان رونگ لی   : رئیس شرکت    -٧
  .ولد لی 

  .انفرادی : معاون شرکت -٨
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .یخ سازی برادران اسحق زی 
یـخ  :  اسم و عنوان شـرکت       -١

  .سازی برادران اسحق زی 
  .افغان :  تابعیت-٢
  .بلخ :  مرکزاصلی شرکت شهر-٣
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد هاشـم   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد غوث الدین 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  پ انترنشنل אل ، אل فیوترز گرو

١٠٧ 



  جريدهيرسم
  .،سی 
فیوترز :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .گروپ انترنشنل אل، אل ،سی  
  .امریکا :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
کوین کنـگ   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد  
  .انفرادی :ت  معاون شرک-٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .تولید وپروسس مواد غذائی تکتاز 

تولیـد  :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .وپروسس مواد غذائی تکتاز 

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

  .کابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:سال
  .ی  افغان٢٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
زرغونه ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .رحمت اهللا 
محمدظاهر ولد : معاون شرکت    -٨

  .رحمت اهللا 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

تولید آرد ومواد غـذائی محمـد       
  .ظریف بشرانوאل  

تولیـد  :  اسم و عنوان شرکت      -١
ـ       ف آرد ومواد غذائی محمـد ظری

  .بشرانوאل 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .هلمند 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٣٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
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  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد ظریـف   : رئیس شرکت    -٧

  .بشرانوאل ولد حاجی جمال 
کرم خان  ولد    : معاون شرکت    -٨

  .جمال 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .شان خود
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .افغان گلوبل کانتر کتینگ 
افغـان  :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .گلوبل کانتر کتینگ 
  .پاکستان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
 طیب محمـود  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد محمد جاوید 
نعیم احمد ولد   : معاون شرکت    -٨

  .محمد رفیق 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
افغان ترک نچرאل پـی، وی، ای       

  .لکس 
افغـان  :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .ترک نچرאل، پی، وی،ای لکس 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت  -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ١٠٠٠٠٠٠٠: ســ

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

  .غالم جیالنی 
جاهیـد ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .ابراهیم 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :تـات تجارتی شرکـخصوصی
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  .ل غ  ساختمانی وسرک سازی م

ــوان -١ ــم و عن ــرکت  اس : ش
  .لغساختمانی وسرک سازی م

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد سالم ولد : رئیس شرکت -٧

  .محمد اسلم 
محمد عالم ولد : معاون شرکت -٨

  .محمد اسلم 
حیت امـضاء   اشخاص دارای صال  

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

  .یخ سازی پسران خیرخواه 
یـخ  :  اسم و عنوان شـرکت       -١

  .سازی پسران خیر خواه 
  .افغان :  تابعیت-٢
  .بلخ :  مرکزاصلی شرکت شهر-٣

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:سال
  . افغانی ٣٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد کـریم   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد محمد شریف 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
  .تولید سنگ موزائیک افغان نوین 

تولیـد  :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .سنگ موزائیک افغان نوین 

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

   .٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
نظام الدین ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .حاجی میرداد 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨
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اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

  .تولید حنائی ایمل شهزاده 
 اسم و عنوان شرکت تولیـد       -١

  .ده حنائی ایمل شهزا
  .افغان :  تابعیت-٢
  .بلخ :  مرکزاصلی شرکت شهر-٣
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ایمل شـهزاده   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد حضرت خان 
شریف الـدین   : معاون شرکت    -٨

  .ولد علی نظر
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  : تجـارتی شـرکت    خصوصیات  

تولید آرد ومواد غـذائی سـباوون       
  .زبیر 

تولیـد  :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .آرد ومواد غذائی سباوون زبیر

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

  .ننگرهار
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٤٧٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
جی حیـات   حا: رئیس شرکت    -٧

  .خان ولد حاجی شاه رحمان 
ــرکت -٨ ــاون ش ــاجی : مع ح

عبدالرحمان ولـد حـاجی شـاه       
  .رحمان 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
  .تولید کاغذ ویس کمال لمتد 

تولیـد  :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .کاغذویس کمال لمتد 

  .افغان :  تابعیت-٢
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: ر مرکزاصلی شـرکت شـه     -٣

  .ننگرهار
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ١٠٠٠٠٠٠٠: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
شاه محمـود   : رئیس شرکت    -٧

  .کمال ولد سید حکیم کمال 
احسان الحـق   : معاون شرکت    -٨

  .ولد رحمت اهللا 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ید مواد سـاختمانی    ساختمانی وتول 
  .نبی رحمان 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختامنی     

  .نبی رحمان 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ٥٠٠٠٠٠٠٠: ســ

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

  .والدین ولد خل
والیت خـان   : معاون شرکت    -٨

  .ولد نعمت خان 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .خواجه نقیب اهللا 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

  .خواجه نقیب اهللا 
  .افغان :  تابعیت-٢
ـ   -٣ : رکت شـهر   مرکزاصلی ش

  .پروان 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
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  . افغانی ١٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سید نقیب اهللا   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد میرعطاء اهللا 
خواجه محمد  : معاون شرکت    -٨

  .رسول سیدنبی ولد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

  .برادران رهجوساختمانی 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

  .ساختمانی برادران رهجور
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .ولد نادرخان 

د عبدالهادی ول : معاون شرکت    -٨
  .شمس العارف 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .ساختمانی میریدین لمتد  

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
  .ساختمانی میریدین لمتد 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز  : واردات-٦
محمـد نعـیم    : رئیس شرکت    -٧

  .رفیق ولد محمد رفیق 
محمد سـلیم   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد یوسف 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
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  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی کوهستان    
  .سبز 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

ساختمانی وسرک سازی کوهستان    
  .سبز 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .بادغیس 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ٣٥٠٠٠٠٠٠: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ابوبکرفرستان : رئیس شرکت    -٧

  .ولد حاجی بازمحمد 
عبدالواسع ولد  : معاون شرکت    -٨

  .عبدالواحد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
ــارت  ــصوصیات تجــ ی خــ

    pholimex:شرکت

  Afghanistan  پولی میکس .  
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

pholimex Afghanistan 
  .پولی میکس  

  .پولیند :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ٥٠٠٠٠٠ ٠ : ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
تـر  جرزی لنج : رئیس شرکت    -٧

  .ولد  
  .انفرادی : معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
  .سکای لیفت کانسترکشن 

سکای :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .لیفت کانسترکشن 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  .فغانی  ا١٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
شـیرمحمد  : رئیس شـرکت     -٧
  .کتین ولد حاجی دین محمد پ
کتین پسیف اهللا   : معاون شرکت    -٨

  .ولد حاجید دین محمد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ـاي  تولید شامپو ومودا شویندۀ     
  .صدیقی 

تولیـد  :  اسم و عنوان شرکت      -١
ـاي  مپو ومـواد شـوینده      شا

  .صدیقی 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .خوست 
   تاریخ وتاسیـس شـرکـت -٤

   .٨٥: سال
ــرمایه -٥  ١٠٠٠٠٠٠٠: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عــزت اهللا : رئـیس شـرکت   -٧

  .صدیقی ولد آدم خان 
احمد شاه ولد   : معاون شرکت    -٨

  .عبدאل 
ی صالحیت امـضاء    اشخاص دارا 

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
وسرک سازی ستاره های جدیـد      

  .افغان 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
وسرکس سازی ستاره های جدیـد      

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

  .کابل 
  اسیـس شرکـت  تاریـخ وت-٤
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   .٨٥:سال
  . افغانی ٦٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حضرت الدین  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد گل حبیب الدین 
مهتاج الـدین   : معاون شرکت    -٨

  .ولد حضرت الدین 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

فارم مالداری وزراعتـی حـاجی      
  .ونسیزی اسداهللا خ

فـارم  :  اسم و عنوان شرکت      -١
مالداری وزراعتی حاجی اسـداهللا     

   .یخونسیز
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .هلمند 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

حاجی اسـداهللا  : رئیس شرکت  -٧
  .ریم خونسیزی ولد حاجی محمد ک

محمد نعیم ولد   : معاون شرکت    -٨
  .حاجی محمد کریم 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سازی نـصرت     

  .ودان 
 اســــم و عنــــوان  -١

ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  
  .نصرت ودان 

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

  .کابل 
ــیس -٤ ــاریخ وتاس ــرکت  ت ش

   .٨٥:سال
  . افغانی ١٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالقادر ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .نورمحمد خان 
  عظمـت : معـاون شرکـت -٨
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  .ولد عبدالنبی خان 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وسرک سـازی آریـا      

  .حکمت 
ــر-١ ــوان ش ــم و عن : کت  اس

ساختمانی وسرک سـازی آریـا      
  .حکمت 

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

  .هلمند 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حاجی محمـد   : رئیس شرکت    -٧

  .طاهر ولد حاجی محمد علم 
نعیم جان ولد   : معاون شرکت    -٨

  .عبداالحد 
شخاص دارای صالحیت امـضاء     ا

  .خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
  .نجاری محمد نواب مهدی 

نجاری :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .محمد نواب مهدی 

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

  .هلمند 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .ولد مهربان شاه 
 ولد  ولیمحمد  : معاون شرکت    -٨

  .نظرمحمد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی تولید مـواد سـاختمانی      
  .وسرک سازی خداینور بارک 

 اســــم و عنــــوان  -١
ساختمانی وتولیـد مـواد     :شرکت  
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ور ساختمانی وسرک سازی خـداین    

  .بارک 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
خداینور بارک  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد عبدالعلی 
میرحمزه ولـد  : معاون شرکت  -٨

  .علی عبدال
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سـازی روح اهللا     
  .بریم خیل 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وسرک سـازی روح اهللا     

  .بریم خیل 
  .افغان :  تابعیت-٢

:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣
  .کابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ١٠٠٠٠٠٠٠: ســ

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

  .عجب گل 
عبداهللا ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .عجب گل 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

  .کنسل تنسی گروپ 
کنسل :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .تنسی گروپ 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال

١١٨ 



  جريدهيرسم
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
گل امین ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .د معبداالح
عنایت اهللا ولد   : معاون شرکت    -٨

  .عبدالغفار
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

کرا کانسترکشن کا، آر، ا، سـی،       
  .سی 
کـرا  :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .ترکشن کا، آر، ا، سی،سی کانس
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ١٠٠٠٠٠٠٠: ســ

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

  . ولد میرمحمد 
عبدالحمید ولد  : معاون شرکت    -٨

  .عبدالحی 
مـضاء  اشخاص دارای صالحیت ا   

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

سرک سازی وخط اندازی میـدان      
  .شهر 
سرک :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .سازی وخط اندازی میدان شهر 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ١٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محی الدین ولد   :رئیس شرکت    -٧

  .عبدالحلیم 
فضل محمـد   : معاون شرکت    -٨

  .ولد شمس الحق 
  اشخاص دارای صالحیت امضاء
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  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .فلزکاری برادران بشردوست 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
  .فلزکاری برادران بشردوست 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حـسین داد   : رئیس شـرکت     -٧

  .رضائی ولد زوارعلی 
ــرکت -٨ ــاون ش ــد : مع محم

  .ظاهرخان ولد محمد اصغرخان 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سـازی عزیـز      
   .رحیمی

  :   اسم و عنـوان شـرکـت -١

ساختمانی وسرک سـازی عزیـز      
  .رحیمی 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .محمد عزیز 
 شمس الـدین  : معاون شرکت    -٨

  .ولد سراج الدین 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سـازی نـوین      
  .حکیم زاده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وسرک سـازی نـوین      

  .حکیم زاده 
  .افغان :  تابعیت-٢
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  جريدهيرسم
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٣٠٠٠٠٠٠ : سرمایه-٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالزبیح ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .عبدالقادر 
عبدالرحمن ولد : معاون شرکت -٨

  .عزیزالرحمن 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
  .مواد ساختمانی امکان نوین 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن  : اس
ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     

  .مواد ساختمانی امکان نوین 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .فراه 
   تاریـخ وتاسـیس شرکـت -٤

   .٨٥: سال
  . افغانی ٧٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالستار ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .میرحمزه 
شیخ احمد ولد   : معاون شرکت    -٨
  .یرحمزه م

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
پایپ سازی اخـالص خپلـواک       

P.V.C.   
پایـپ  :  اسم و عنوان شرکت      -١

   .P.V.Cسازی اخالص خپلواک 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ١٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
  ذبیح اهللا:رکت ـس شـ رئی-٧
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  .ولد امان اهللا 

حیات اهللا ولد   : معاون شرکت    -٨
  .سید عای خان 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
تولید آرد وبرنج مواد غذائی پاکیزه      

  .احمد 
تولیـد  :  اسم و عنوان شرکت      -١

ی پـاکیزه   آرد وبرنج مواد خوراک   
  .احمد 

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

  .ننگرهار 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
گل مراد ولـد    : رئیس شرکت    -٧

  .کریم داد 
ولد بیک  احمد  : معاون شرکت    -٨

  .غالم فاروق 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .ان خودش

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
بین المللی باربری مسافر بری احیا      

  .گران راه ابریشم 
بـین  :  اسم و عنوان شرکت      -١

المللی باربری مسافر بـری احیـا       
  .گران راه ابریشم 

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

  .هرات 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ٤٠٠٠٠٠٠٠: ســ

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

  .حاجی احمد شاه 
احمد شاه ولد   : معاون شرکت    -٨

  .غالم حسن 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
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  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .افغان بلندینگ ماتریال 
افغـان  :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .بندینگ ماتریال 
  .افغان :  تابعیت-٢
: رکزاصلی شـرکت شـهر     م -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ٢٥٠٠٠٠٠٠: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
 رئیس شرکت عبدالستار مراد     -٧

  .ولد داد محمد 
احمد جـواد   : معاون شرکت    -٨

  .مراد ولد عبدالستار 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
  .ختمانی وسرک سازی زنده گی سا
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

  .ساختمانی وسرک سازی زنده گی 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
 بنـت نجیبـه   : رئیس شرکت    -٧

  .نصراهللا 
اکبـر ولـد     : معاون شرکت  -٨

  .عبداهللا 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

  .ماین پاکی  المللی بین کمپنی
کمپنی :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .بین المللی ماین پاکی 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال

١٢٣ 



  جريدهيرسم
  .افغانی  ٦٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
کفایـت اهللا   : رئیس شـرکت     -٧

  .ابالغ ولد عنایت اهللا ابالغ 
   .انفرادی: معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
  .تولید سنگ مرمر حاجی الجمیر 

تولیـد  :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .سنگ مرمر حاجی الجمیر

  .افغان : ت تابعی-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .گردیز 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ١٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حاجی الجمیر  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد محمد امیر 
ضیاالحق ولد  : معاون شرکت    -٨

  .حاجی الجمیر

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :شـرکت خصوصیات تجـارتی      
  .مهرونیتال کلنیک ایند البراتوری 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
  .مهرونیتال کلنیک ایندالبراتوری 

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

   .٨٥:سال
  . افغانی ٤٣٦٥٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
 ولد جی   ینگیو: رئیس شرکت    -٧

  .چون ری 
ماینگ ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .چانگ چیوی 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
  .مواد ساختمانی تراجمیر 

  :  اسم و عنـوان شـرکـت -١
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  جريدهيرسم
ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     

  .مواد ساختمانی تراجمیر 
  .افغان :  تابعیت-٢
: ت شـهر   مرکزاصلی شـرک   -٣

  .پروان 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ١٠٠٠٠٠٠٠: ســ

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

  .میر رحمت اهللا 
عبدالغفار ولد  : معاون شرکت    -٨

  .میررحمت اهللا 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

  .لداری بورآغا رحمانی زراعتی وما
زراعتی :  اسم و عنوان شرکت      -١

  .ومالداری بور آغا رحمانی 
  .افغان :  تابعیت-٢
  :  مرکزاصلی شرکت شهر-٣

  .هلمند 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .عبدالعلی 
  .انفرادی :رکت  معاون ش-٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

  . لمتد بتوسرک سازی کوا
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  . لمتد بتوسرک سازی کوا

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

  .کابل 
ــاریخ-٤ ــرکت  ت ــیس ش  وتاس

   .٨٥:سال
  ١٠٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
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  جريدهيرسم
  .افغانی 

  .اقالم مجاز : واردات -٦
حاجی عتیق اهللا   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد حاجی نقیب اهللا 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ساختمانی،انجینری وسرک سازی   

  .میهن مل 
ــ-١ ــم و عن ــرکت  اس : وان ش

ساختمانی، انجینری وسرک سازی    
  .میهن مل 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ١٠٠٠٠٠٠٠: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦

حاجی محمـد   : رئیس شرکت    -٧
  .امان عالمی ولد محمد اختر 

لد نصیراحمد و : معاون شرکت    -٨
  .شیرمحمد 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .حجاری ونجاری علی احمد نوری 

حجاری :  اسم و عنوان شرکت -١
  .ونجاری علی احمد نوری 

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

  .هلمند 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
علـی احمـد    : رئیس شرکت    -٧

  .نوری ولد شیراحمد 
احمد شاه ولد   : معاون شرکت    -٨

  .نیک محمد 
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اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .اسفنج سازی عبدالغیاث 
اسفنج : اسم و عنوان شرکت      -١

  .سازی عبدالغیاث  
  .افغان :  تابعیت-٢
: ی شـرکت شـهر     مرکزاصل -٣

  .ننگرهار 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالغیاث ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .عبدالرسول 
عبدالوارث ولد  : معاون شرکت    -٨

  .عبدالرسول 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

زی کوهـستا   ساختمانی وسرک سا  
  .نات شمال 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ــازی   ــرک س ــاختمانی وس س

  .کوهستانات شمال 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .جوزجان 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ١٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالباسـط  : رئیس شـرکت     -٧

   .پیغامی ولد عبدالوهاب
ــرکت -٨ ــاون ش ــر : مع انجین

  .عبدالسالم 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی فرجـام      
  .هاشمی 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
ساختمانی وسرک سازی فرجـام      

  .هاشمی 
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  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .محمد اعظم 
گالب شـاه   :  معاون شرکت    -٨

  .ولد عرب شاه 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

اوسژن انسات ایند، تی، آی،سـی،      
  .ا،اس 

اوسژن :  اسم و عنوان شرکت      -١
  .ات ایند تی، آی،سی، ا، اس انس
  .ترکیه:  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ٥٠٠٠٠٠٠٠: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : واردات -٦
احمـد عمـر    : رئیس شرکت    -٧
  .زیطر
  .انفرادی  معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :تی شــرکتخــصوصیات تجــار
  .جوسیس انترنشنل لمتد 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن :  اس
  .جوسیس انترنشنل لمتد 

  .پاکستان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .ولد محمد اهللا جی 
  .انفرادی :ن شرکت  معاو-٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
تولید پایـپ پالسـتیکی یوسـف       

  .ستانکزی 
تولیـد  : اسم و عنوان شرکت      -١

  .پایپ پالستیکی یوسف ستانکزی 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .ننگرهار 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .عبدالقیوم 
فضل ربی ولد   : معاون شرکت    -٨

  .میرولی 
  اشخاص دارای صالحیت امضاء 

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

سرک سازی سـاختمانی شـریف      
  .عزیزی 

سرک : اسم و عنوان شرکت      -١
  .سازی ساختمانی عزیز شریفی 

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

  .ننگرهار 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٣٠٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
شریف اهللا ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .جمعه گل 
حاجی گل ولد   : معاون شرکت    -٨

  .جمعه گل 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :ی شــرکتخــصوصیات تجــارت

  .جینو وموترسایکل 
  : اسـم و عنـوان شرکـت -١
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  .جینو وموترسایکل 

  .چینائی :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .ننگرهار 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .لیدایگنگ 
گ اسـیس   رن: معاون شرکت    -٨

  .ولد تانسی سی چانگ 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .مطعبۀ صنعتی سعادت 
مطبعـۀ  : اسم و عنوان شرکت      -١

  .صنعتی سعادت 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .ننگرهار 
   تاریـخ وتاسیـس شرکـت -٤

   .٨٥:سال
  . افغانی ١٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمـد روف   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد عمراخان 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .ریموت هایررولدیت لوژ 

ریموت : اسم و عنوان شرکت      -١
  .هایررولدیت لوژ 

  .امریکا :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .ر ننگرها
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٧٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
اوون ولـد   : رئیس شـرکت     -٧

  .لوزمان
  بادرشـاه : معاون شـرکت -٨

١٣٠ 



  جريدهيرسم
  .ولد وکیل شاه 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .ساختمانی کک کهزاد

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن   : اس
  .تمانی کک کهزاد ساخ
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .فراه 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٧٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
توریالی ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .شیراحمد 
حسام الـدین   : معاون شرکت    -٨

  .ولد محمد اکبر
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .ساختمانی آریانا شرق 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن   : اس
  .ساختمانی آریا نا شرق 

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

   .کابل
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ١٧٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سید یحی ولد   : رئیس شرکت    -٧

  .دین سید حکم ال
سید حکیم ولد   : معاون شرکت    -٨

  .اشرف 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .مشورتی الیز 
مشورتی : اسم و عنوان شرکت      -١

  .الیز 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل
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ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :دات  وار-٦
احسان ذهـین   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد ضیا احمد ذهین 
اکبراندر ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .جان لیون 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .آریا فلم پرودکشن 
آریا فلم  : اسم و عنوان شرکت      -١

  .پرودکشن 
  .افغان :  تابعیت-٢
 : مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

   .کابل
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦

عبدالطیف ولد  : رئیس شرکت    -٧
  .میراحمد 

نجیب اهللا ولد   : معاون شرکت    -٨
  .عبدالطیف 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی وسرک سازی عبدالقیوم    

  .ی رحمان
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن   : اس

ساختمانی وسرک سازی عبدالقیوم    
  .رحمانی 

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

  .ننگرهار 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالقیوم ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .رحیم فدا 
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ظاهر ولد  عبدال: معاون شرکت    -٨

  .رحیمد فدا 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .آرت آف تکنالوژی 
آرت : اسم و عنوان شـرکت       -١

  .آف تکنالوژی 
  .ایرانی :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .ننگرهار 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٥٠٠٠٠٠: سرمایه -٥
  .الم مجاز اق: واردات -٦
مهرداد خادمی  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد حسن 
داکتر فرهـاد   : معاون شرکت    -٨

  .غالم غوث 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .تولید اجناس فلزی آرین آمو 

تولیـد  : اسم و عنوان شرکت      -١
  .اجناس فلزی آرین آمو 

  .افغان :  تابعیت-٢
ـ     -٣ : هر مرکزاصلی شـرکت ش

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سـید محمـد    : رئیس شرکت    -٧

  .مقدس هاشمی ولد سید آقا 
سید عبدالسمیع : معاون شرکت -٨

  .ولد سید عبدالقادر 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

سرک سازی وتولیـد    ساختمانی و 
مواد سـاختمانی تخـت رسـتم       

  .سمنگان 
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ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن   : اس

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
مواد سـاختمانی تخـت رسـتم       

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

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
شیرزاده ولـد   : رئیس شرکت    -٧

  .شائیسته 
حاجی خـان   : معاون شرکت    -٨

  .زاده ولد شائیسته 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

زراعتی ومالـداری آریاناگلوبـل     
  .سرویس 

زراعتی : اسم و عنوان شرکت      -١
   .ومالداری آریانا گلوبل سرویس

  .افغان :  تابعیت-٢

: اصلی شـرکت شـهر     مرکز -٣
  .کابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:سال
  . افغانی ٩٢٣٢١١١:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد مصطفی  : رئیس شرکت    -٧

   .ولد داکترشاه محمود
داکترشـاه  : معاون شـرکت     -٨

  .محمود ولد حاجی مهرعلی 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

مات مسافرت هوائی جهانگردی    خد
   .بالیدانوبار
خدمات : اسم و عنوان شرکت      -١

ــانگردی  ــوائی جه ــسافرت ه م
  .وباربالیدان 

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

  .کابل 
   تاریـخ وتاسـیس شـرکت-٤
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   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عـصوم  مجید م : رئیس شرکت    -٧

   .زاده ولد امین اهللا
فوزیـه ولـد    : معاون شرکت    -٨

   .محمد رضا
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .ساختمانی پارسان پامیر 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن   : اس

  .ساختامنی پارسان پامیر 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
 ١٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

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

  . ولد عبدالعلی 
گاوونن ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .بولوت 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ــشنل    ــر انترن ــد النیت مرواری
  .کانسترکشن 

د مرواری: اسم و عنوان شرکت      -١
  .النیتر انترنشنل کانسترکشن 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٦٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد آصـف   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد محمد یوسف 
  تیمورشـاه : معاون شـرکت     -٨

  . ولد حاجی احمد شاه 
   صالحیت امضاءاشخاص دارای
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  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی وسرک سازی وانجینری    

  .شمس آریانا 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن   : اس

ساختمانی وسرک سازی وانجینری    
  .شمس آریانا 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٦٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
شرف الـدین   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد نظام الدین 
عبدالجمیل ولد  : معاون شرکت    -٨

  .مظلوم شاه 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  مروارید النیز انترنشنل لوجستیک 

  ایند سرویز
مروارید : اسم و عنوان شرکت      -١

اینـد  النیز انترنشنل لوجـستیک     
  سرویز

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .ولد محمد یوسف 
تیمورشاه ولد  : معاون شرکت    -٨

  .احمد شاه 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :وصیات تجــارتی شــرکتخــص

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .وسرک سازی پادخواب روغنی 

ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن   : اس
  ساختمانی وتولید مواد ساختمانی 
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  .وسرک سازی پادخواب روغنی 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
ــرمایه -٥  ٢٥٠٠٠٠  ٠: ســ
  .انی افغ
  .اقالم مجاز : واردات -٦
ان آغا ولـد    ج: رئیس شرکت    -٧

  .تاج محمد 
 غوث ولد   مغال: معاون شرکت    -٨

  .غوث الدین 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .مطبعۀ صبور 
مطبعـۀ  : اسم و عنوان شرکت      -١

  .صبور 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠ ٠: سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
عبدالرحمن ولد  : رئیس شرکت    -٧

  .عبدالصبور 
عبدالهادی ولد  : معاون شرکت    -٨

  .عبدالصبور 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .ساختمانی محورسازان 
ــوان-١ ــم و عن ــرکت  اس   : ش

  .ساختمانی محور سازان 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .هلمند 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ١٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
  غالم سـخی : رئیس شرکـت -٧
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  .ولد بوستانعلی 

محمد ابراهیم  : معاون شرکت    -٨
  .ولد بوستانعلی 

ارای صالحیت امـضاء    اشخاص د 
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ــد   ــرویس اینـ ــل سـ گلوبـ

  .تریدکانسترکشن 
گلوبل : اسم و عنوان شرکت      -١

  .سرویس ایند ترید کانسترکشن 
  .امریکا :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٢٥٠٠٠:  سرمایه -٥
  .الم مجاز اق: واردات -٦
جمیز راینیـت   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد رابیت 
ـ : معاون شرکت    -٨  ولـد   انش

  .هارین 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت     
  .تولیدات هدایت وپسران 

تولیدات : اسم و عنوان شرکت      -١
  .هدایت وپسران 

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

  .ننگرهار
ــرکت  -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
احمد ظفر ولد   : رئیس شرکت    -٧

   .آقاگل
احمد عبید ولد   : معاون شرکت    -٨

  .آقاگل 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .پریزیدنت کانسترکشن 

١٣٨ 



  جريدهيرسم
 اســــم و عنــــوان  -١

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

   .٨٥:سال
 ٢٢٥٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

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

  .رحمن قل 
شوکت ولـد   : معاون شرکت    -٨

  .احمد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :رتی شــرکتخــصوصیات تجــا

  .ستارگروپ 
 اســــم و عنــــوان  -١

  .ستارگروپ :شرکت 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
محمد داود ولد : رئیس شرکت -٧

  .عبدالوهاب 
شفیع اهللا ولد   : معاون شرکت    -٨
  .گل الال

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
کارتن سازی وبسته بندی پـسران      

  .طاهری 
کـارتن  : اسم و عنوان شرکت      -١

  .سازی وبسته بندی پسران طاهری 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .هرات 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
 ١٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥
  .انی افغ
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  .اقالم مجاز : واردات -٦
زمری ولد غالم   : رئیس شرکت    -٧

  .سخی 
کلیه ولد غالم   : معاون شرکت    -٨

  .سرور
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی بکتـاش     
  .ظریفی 

 اســــم و عنــــوان  -١
ساختمانی وسرک سازی   :شرکت  

  .بکتاش ظریفی 
  .ان افغ:  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٦٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
فضل محمـد   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد پاینده محمد  

  .انفرادی : معاون شرکت -٨
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .مپنیریناتیزنش بیلدر ک
رینائیز : اسم و عنوان شرکت      -١

  .نش بیلدر کمپنی 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٦٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
نظرمحمد مومن  : رئیس شرکت    -٧

  .ولد حاجی فتح محمد 
 محمد نظر ولد  : معاون شرکت    -٨

  .حاجی فتح محمد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  .ساختمانی کاردان 
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  جريدهيرسم
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن   : اس

  .ساختمانی کاردان 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .از اقالم مج: واردات -٦
محمد نـسیم   : رئیس شرکت    -٧

  .مندوزی ولد احمد جان 
محمد امین ولد : معاون شرکت -٨

  .ظهیرپادشاه 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .سید عارف 

 اســــم و عنــــوان  -١
ساختمانی وتولیـد مـواد     :شرکت  

  .ساختمانی سید عارف 
  .افغان : بعیت تا-٢

:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣
  .کابل 

ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .٨٥:سال
  . افغانی ٤٩٥٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
سید حکیم شاه   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد سید دین شاه 
عارف شاه ولد   : معاون شرکت    -٨

  .شرین شاه 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :رتی شــرکتخــصوصیات تجــا

ــازی   ــرک س ــاختمانی وس س
   .ضیبهیرو
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن   : اس

ــازی   ــرک س ــاختمانی وس س
   .ضیبهیرو
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
   تاریـخ وتاسیـس شـرکت -٤
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   .٨٥:سال
  . افغانی ١٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
شـهیراحمد  : رئیس شـرکت     -٧

  .د ضیاء احمد ذهین ذهین ول
شفیق اهللا ولد   : معاون شرکت    -٨

  .اسداهللا 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی عمـران     
  .بهیر 
ــرکت -١ ــوان ش ــم و عن   : اس

ساختمانی وسرک سازی عمـران     
  .بهیر
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــاریخ و-٤ ــرکت  ت ــیس ش تاس

   .٨٥:سال
  . افغانی ٢٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦

مسعود ولد بان   : رئیس شرکت    -٧
  .گل 
  .انفرادی  : معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

  .سرک سازی سیرت منزه 
 اســــم و عنــــوان  -١

ساختمانی وتولیـد مـواد     :ت  شرک
ساختمانی وسرک سازی سـیرت     

  .منزه 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
 ١٠٠٠٠٠٠٠:  ســـرمایه -٥

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

  .عبدالرسول 
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  جريدهيرسم
نویداهللا ولـد   : معاون شرکت    -٨
  .یداهللا وح

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .افغان وومن آیس 

افغـان  : اسم و عنوان شرکت      -١
  .وومن آیس 

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

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
 بنـت جمیلـه   : شرکت    رئیس -٧

  .عبدالقادر 
بریزیت ولـد   : معاون شرکت    -٨
  .ت ویبر

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  : خصوصیات تجارتی شرکت

  .تولیدی صحی وساختمانی دیاموند 
تولیدی : اسم و عنوان شرکت      -١

  .صحی وساختمانی دیاموند 
  .ایران :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــا-٤ ــرکت  ت ــیس ش ریخ وتاس

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حمید گلباز ولد : رئیس شرکت -٧

  .اکبر 
حمید رضا ولد   : معاون شرکت    -٨

  .احمد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

   .Sat- coساختمانی سات کو 
 اســــم و عنــــوان  -١

- Satانی سات کو ساختم:شرکت 
co.  
  .افغان :  تابعیت-٢
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:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٥٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
حمید گلباز ولد : رئیس شرکت -٧

  .اکبر 
حمیـد ولـد    : معاون شرکت    -٨

  .احمد 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :صیات تجــارتی شــرکتخــصو

  .ساختمانی فیض سرور 
 اسم و عنوان شرکت ساختمانی -١

  .فیض سرور 
  .افغان :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .گردیز 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٣٠٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥

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

  . امان اهللا 
حمیداهللا ولـد   :ن شرکت    معاو -٨

  .احمد جان 
اشخاص دارای صالحیت امـضاء     

  .خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ــد  ــد تری ــرویس این ــل س گلوب
  .لوژستیک 

گلوبل : اسم و عنوان شرکت      -١
  .سرویس ایند ترید لوژستیک

  .امریکا :  تابعیت-٢
:  مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٤٢٥٠٠٠: ایه  سرم-٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
چمیز رابنیـت   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد رابنیت 
  شـان: معاون شــرکـت -٨
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  .ولد هارین 

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  .اتامنلر انترنشنل 

اتامنلر : اسم و عنوان شرکت      -١
  .انترنشنل 

  .ترکیه :  تابعیت-٢
: مرکزاصلی شـرکت شـهر     -٣

  .کابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .٨٥:سال
  . افغانی ٣٥٠٠٠٠٠:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : واردات -٦
خلیل ابـراهیم   : رئیس شرکت    -٧

  .ولد سمیل 
  .انفرادی : معاون شرکت -٨

اشخاص دارای صالحیت امـضاء     
  .خودشان 

ــارتی  ــرم خــصوصیات تج    محت
 اسناد  گل آقا قرار ذیل در دفتر ثبت      
  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

  .گل آقا :  اسم تاجر-١
  .سید غالم نبی :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
  .ار افغانی پنج هز:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد ایوب :  اسم تاجر-١
  .جان عالم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥
  .ود تاجر خ
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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
غالم نبی قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .بی غالم ن: اسم تاجر-١
  .غالم سخی :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 

ــصوصیات  ــارتیخ ــرم تج    محت
عبدالرزاق قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالرزاق :  اسم تاجر-١
  :.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
  .ارت درشهر کابل موضع تج-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد قاسم :  اسم تاجر-١
  .علی داد :ولد -٢
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  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .ن افغا: 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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
خداداد قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :بت رسیده وعالیم تجارتی به ث
  .خداداد :  اسم تاجر-١
  .محمد حسین :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
الحیت اشــخاص دارای صــ-١٠

  .امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

شیروزیر قرار ذیل در دفتـر ثبـت    
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .شیروزیر :  اسم تاجر-١
  .محمد قاری :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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  عاشق اهللا قرار ذیل در دفتر ثبت
  اسناد وعالیم تجارتـی به ثبـت
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  : رسیده 

  .عاشق اهللا :  اسم تاجر-١
  .حاجی طالب :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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
رار ذیل در دفتر ثبت     علی حسین ق  

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .علی حسین :  اسم تاجر-١
  .عبدالحسین :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
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .امان اهللا :  اسم تاجر-١
  .خان محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
ـ   -٥   تجارتخانـه  :ارت   عنوان تج

  .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 

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

  :رسیده 
  .نصیراحمد :  اسم تاجر-١
  .محمد نسیم :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
  . خود شان امضاء

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

  :رسیده 
  .محمد امین : اسم تاجر-١

  .محمد جمیل :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : ردات وا-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 جعفر قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد جعفر :  اسم تاجر-١
  .محمد اکرام :ولد -٢
  .کابل :آن والیت محل تولد -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود 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
در دفتر ثبت   یر قرار ذیل    ذمحمد ن 

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .یر ذمحمد ن:  اسم تاجر-١
  .خان بابا :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 :ه سرمای-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 
   محتــرم ارتیـخصوصیات تج

غالم رحمن قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .غالم رحمن : اسم تاجر-١
  .سربلند :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  رتخانـه  تجا: 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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
نعمت اهللا قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .نعمت اهللا :جر اسم تا-١
  .بسم اهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
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  .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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد موسی قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد موسی :  اسم تاجر-١
  .محسن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -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 ــرم خ    محت

احمد جاوید قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .احمد جاوید :  اسم تاجر-١
  سرورمحمد :ولد -٢
   .وردک: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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  کریم داد قرار ذیل در دفتر ثبت

  اد وعالیم تجارتـی به ثبـتاسن 
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  :رسیده 

  .کریم داد :  اسم تاجر-١
  .رسول داد :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
  .فغانی پنج هزار ا:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .رمضان :  اسم تاجر-١
  .حسین داد :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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد خان قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد خان : اسم تاجر-١
  .بدالرحمن خان ع: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 
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ــارتی  ــرم  خــصوصیات تج   محت

بسم اهللا قرار ذیل در دفتـر ثبـت         
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .بسم اهللا :  اسم تاجر-١
  .عبدالستار :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
  .جارت درشهر کابل موضع ت-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .حمیداهللا :  اسم تاجر-١
  .محمد عزیز :ولد -٢

  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .غان اف: 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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
امراهللا قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :ه ثبت رسیده وعالیم تجارتی ب
  .امراهللا :  اسم تاجر-١
  .شاه محمود :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
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  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

ای صــالحیت اشــخاص دار-١٠
  .امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمدقسیم :  اسم تاجر-١
  .عبدالخالق :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود 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
  گل محمد قرار ذیل در دفتر ثبت

  اسناد وعالیم تجارتـی به ثبـت 

  : رسیده 
  .گل محمد :  اسم تاجر-١
  .گل آغا :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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
قرار ذیل در دفتر ثبـت       آقا   لعبدא

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  . آقا لعبدא:  اسم تاجر-١
  .عمربیک :ولد -٢
  .پنجشیر :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
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .عزیز :  اسم تاجر-١
  .محمد طاهر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  رتخانـه  تجا: 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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
عبدالهادی قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالهادی : اجر اسم ت-١
  .گل آقا :ولد -٢
  .پروان  :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
  .ن امضاء خود شا

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

  :رسیده 
  .حشمت اهللا :  اسم تاجر-١
  .محمد طاهر :ولد -٢
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  .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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
فرید احمد قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .فرید احمد :  اسم تاجر-١
  .عبدالستار :ولد -٢
  .وردک :ت محل تولد آن والی-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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ثبـت  عبدالکریم قرار ذیل در دفتر      

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .عبدالکریم :  اسم تاجر-١
  .غالم شاه :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
  .زار افغانی پنج ه:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .یارمحمد :  اسم تاجر-١
  .نورمحمد :ولد -٢
  .لوگر :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .اجر خود ت
  .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
غازی قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .غازی :  اسم تاجر-١
  .حاجی بابک :ولد -٢
  .لوگر :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 مح خ   ت
لعل محمد قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .لعل محمد :  اسم تاجر-١
  .اهللا محمد :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
  .رت درشهر کابل موضع تجا-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت -١٠
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  .امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .غالم مصطفی :  اسم تاجر-١
  .غالم سخی :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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
قاسم قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  : ثبت رسیده وعالیم تجارتی به
  .قاسم :  اسم تاجر-١
  .محمد هاشم :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

حیت اشــخاص دارای صــال-١٠
  .امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .سهراب :  اسم تاجر-١
  .عوض :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
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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
نادرخان قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .نادرخان :  اسم تاجر-١
  .حکم خان :ولد -٢
  .ابل ک: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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
 عصمت اهللا قرار ذیل در دفتر ثبت      

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .عصمت اهللا :  اسم تاجر-١
  .حیات اهللا :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
  .ر افغانی پنج هزا:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .شمس العزیز :  اسم تاجر-١
  .عبدالکریم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
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   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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محبت خان قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .ت خان محب:  اسم تاجر-١
  .عبدالمنان :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 

ــصوص ــارتیخ ــرم یات تج    محت
غالم حسن قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .غالم حسن :  اسم تاجر-١
  .گلداد خان :ولد -٢
  .لوگر :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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
زمری قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .زمری :  اسم تاجر-١

١٦٠ 



  جريدهيرسم
  .عبدالروف :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .فغان ا: 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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد زبور قرار ذیل در دفتر ثبت       

ی بـه ثبـت     اسناد وعالیم تجـارت   
  :رسیده 

  .محمد زبور :  اسم تاجر-١
  .محمد قیوم :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

ص دارای صــالحیت اشــخا-١٠
  .امضاء خود شان 

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

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

  .خود 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
  توریالی قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 
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  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

  .توریالی :  اسم تاجر-١
  .محمد کریم :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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
رار ذیل در دفتر ثبـت      عبدالستار ق 

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .عبدالستار :  اسم تاجر-١
  .عبدالجبار :ولد -٢
  .لوگر: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
امام الدین قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .امام الدین :  اسم تاجر-١
  .طالب الدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  :ن تجـارت     عنوا -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 

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

  :رسیده 
  .یاورعلی :  اسم تاجر-١
  .محمد حسن :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
  .ء خود شان امضا

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

  :رسیده 
  .جمشید :  اسم تاجر-١

  .میرزاجان :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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
عبدالمنیر قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالمنیر :  اسم تاجر-١
  .قلندر :ولد -٢
  .بل کا:محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود 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
نسیم گل قرار ذیل در دفتر ثبـت        

ناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        اس
  :رسیده 

  .نسیم گل :  اسم تاجر-١
  .غالم سخی :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
  .نی پنج هزار افغا:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

   محتـرم یـیات تجارتـخصوص

عبدالعظیم قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالعظیم :  اسم تاجر-١
  .عزیزعبدال:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .اجر خود ت
  .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
غالم مصطفی قرار ذیل در دفتر ثبت 
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .فی غالم مصط:  اسم تاجر-١
  .فاروق :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
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  .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 

ــا ــصوصیات تج ــرم رتیخ    محت
ظاهیر قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .ظاهیر :  اسم تاجر-١
  .محمد عظیم :ولد -٢
محـــــل تولـــــد آن -٣

   .جوزجان:والیت 
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود 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 ــرم خ    محت

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

  .خالد :  اسم تاجر-١
  .میرآقا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  :وان تجـارت     عن -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
عبدالعلی قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :ه رسید
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  .عبدالعلی :  اسم تاجر-١
  .عبدالواحد :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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمود قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .محمود : اسم تاجر-١
  .میرآقا :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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
عبداهللا قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .عبداهللا : اسم تاجر-١
  .غالم سخی :ولد -٢
  .ل کاب: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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  زرگل قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 
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  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

  .زرگل :  اسم تاجر-١
  .روزی خان  :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 
ــصوصیات ــارتیخ ــرم  تج    محت

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

  :رسیده 
  .محمد غفور :  اسم تاجر-١
  .ن یمحمد حس:ولد -٢
  .غزنی :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانه : عنوان تجارت -٥

  . خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .ز اقالم مجا: 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
رازمحمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .رازمحمد :  اسم تاجر-١
  .بازمحمد :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : عیت تاب-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 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
طالب الدین قرار ذیل در دفتر ثبت       

الیم تجـارتی بـه ثبـت       اسناد وع 
  :رسیده 

  .طالب الدین :  اسم تاجر-١
  .الد ینآمو:ولد -٢
   .پروان: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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
گل سعید قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .گل سعید : اسم تاجر-١

  .گل احمد :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : درات صا-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
مجیب الرحمن قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .مجیب الرحمن :  اسم تاجر-١
  .طورخان :لد و-٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود 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 ــخ   رم  محت
سید احمد حسینی قـرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
  .سید احمد حسینی :  اسم تاجر-١
  .سید غالم رضا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 
   محــترم یـخصوصیات تجارت

   
امیر قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .امیر : اسم تاجر-١
  .محمد جان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : یت تابع-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 ــصوصیات تج ــرمخ     محت
محمد عظیم قرار ذیل در دفتر ثبت       

 تجـارتی بـه ثبـت       اسناد وعالیم 
  :رسیده 

  .محمد عظیم :  اسم تاجر-١
  .حاجی محمد اعظم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
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  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -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
میامحمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .میامحمد :  اسم تاجر-١
  .رمحمد شی:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود 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

نقیب اهللا قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .نقیب اهللا :  اسم تاجر-١
  .عبدالنبی :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 ــصوصیات تج ــرخ   م  محت
انارگل قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
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  .انارگل :  اسم تاجر-١
  .پاینده محمد :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
  .رشهر کابل موضع تجارت د-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عارف خان :  اسم تاجر-١
  .رحمت خان :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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد اهللا قرار ذیل در دفتر ثبـت        
 اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت       

  :رسیده 
  .محمد اهللا :  اسم تاجر-١
  .حبیب اهللا :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

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

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

  :رسیده 
  .محمد کاظم :  اسم تاجر-١
  .عیسی خان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود 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 سلیم قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد سلیم :  اسم تاجر-١
  .چمن :ولد -٢

  .کابل :ولد آن والیت محل ت-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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
 دفتر ثبت اسناد    محمد قرار ذیل در   

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .محمد :  اسم تاجر-١
  .حاجی حسینن :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
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  .ج هزار افغانی پن:سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .حسن علی :  اسم تاجر-١
  .حسین علی :ولد -٢
  .غور :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥
  .د تاجر خو
  .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
  عزیزاهللا قرار ذیل در دفتر ثبت
  اسناد وعالیم تجارتی به ثبت 

  :رسیده 
  .هللا عزیزا:  اسم تاجر-١
  .باریدار :ولد -٢
  .کندز :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 

ــصوصیات  ــارتیخ ــرم تج    محت
عبدالحسیب قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالحسیب :  اسم تاجر-١
  .عبدالمنان :ولد -٢
  .کابل :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
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .غالم فاروق  :  اسم تاجر-١
  .غالم دستگیر :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

  اشخاص دارای صالحیـت-١٠

  .امضاء خود شان 
 شاه  :خصوصیات تجارتی شرکت    

ر محمد داود لمتد قرارذیل در دفت     
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
شـاه  :  اسم وعنوان شـرکت    -١

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

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

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  . میوه خشک: صادرات -٦
   .مواد اولیه : واردات -٧
محمد :کاء شرکت    اسمای شر  -٨

وشـاه   رئیس   داود ولد عبدالصمد  
محمد ولد شیخ محمـد معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :خصوصیات تجارتـی شرکـت 
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قرارذیل در دفتر ثبت    طارق اعظم   

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

طـارق  :  اسم وعنوان شرکت   -١
  .اعظم 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی  م-٣ رکزاصـــــــ

  .کابل درشهر:شرکت 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

افسرخان ولد دولـت زی     :شرکت  
معاون عبدالرحیم ولد نایاب    رئیس و 
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
التحلیل قرارذیل در دفتر ثبت اسناد      

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  . التحلیل 

  .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  : واردات -٧
حیات : اسمای شرکاء شرکت     -٨

اهللا ولد طاهر رئیس ویوسف ولـد       
  .طاهرخان معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
اطالنتیک گروپ لمتد قرارذیل در     
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .طالنتیک گروپ لمتد ا
  .افغان :  تابعیت -٢
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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،پوست  خـ
  .روده 

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

  .باب 
احمد : شرکت    اسمای شرکاء  -٨

رئـیس  هارون ولد سلطان محمد     
احمد جواد ولد سلطان محمـد      و

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

زبیر شریف عثمان لمتد قرارذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
  : اسـم وعـنوان شـرکـت-١

   .زبیرشریف عثمان لمتد
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

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

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز  : واردات -٧
الحاج : اسمای شرکاء شرکت     -٨

عبدالکریم ولد محمد قاسم رئـیس      
ومحمــد یوســف ولــد حــاجی 

  .اون شرکت عبدالکریم مع
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

حاجی خادم حسین وپسران لمتـد      
قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .حاجی خادم حسین وپسران لمتد  
  .افغان :  تابعیت -٢
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ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

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

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز  : واردات -٧
خادم : اسمای شرکاء شرکت     -٨

حسین ولد حسین علی رئیس ورضا      
بخش ولد غـالم علـی معـاون        

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

بازرگانی فارسی قرارذیل در دفتـر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

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

  .درشهرکابل 

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

یکصد هـزار دالـر     :  سرمایه   -٥
  .امریکائی 

  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز  : واردات -٧
حسن : اسمای شرکاء شرکت     -٨

محسن ولـد   رئیس و  یولد رضاقل 
  .معاون شرکت محمد علی 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
کوپراتیف مواد غذائی بابو نیکـه      
لمتد قرارذیل در دفتر ثبت اسـناد       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــم وع-١ ــرکت اس ــوان ش   :ن

کوپراتیف مواد غذائی بابو نیکـه      
  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
   تاریخ وتاسـیس شرکـت-٤
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   .١٣٨٥:درسال

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز  : واردات -٧
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 حلیم رئیس ومال    محمد عارف ولد  
عبدالغنی ولد عبـدالباقی معـاون      

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 لمتد قرارذیل شیحبیب مصطفی قری 
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  . لمتد شیحبیب مصطفی قری
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی شـ   :مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقال مجاز  :واردات -٧
حبیب : اسمای شرکاء شرکت     -٨

الرحمن قریشی ولد قریش بیـگ      
عبدالصمد قریشی ولـد    لدرئیس و 

  .قریش بیگ معاون شرکت 
ــخاص دارای-٩ ــالحیت  اش  ص

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

خلیل فهیم سلیم لمتد قرارذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .خلیل فهیم سلیم لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی : ه  سرمای-٥
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز  : واردات -٧

١٧٨ 



  جريدهيرسم
خلیل : اسمای شرکاء شرکت     -٨

هللا سلیم ولد سـید علـی رئـیس         
وعبدالرب سلیم ولد سـید علـی       

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 امیری ومحمـد انـور      عزیزمحمد  
قرارذیل در دفتر ثبت اسـناد      لمتد  

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

 امیری ومحمـد انـور      عزیزمحمد  
  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز  : داتوار -٧
  : اسمای شرکاء شرکت -٨

محمد انور ولد عبدالجلیل رئـیس      
 ولد محمـد عظـیم      عزیزومحمد  

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

محمد عثمان نیاز بیگ قرارذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــوا-١ ــم وعن ــرکت اس   :ن ش

  .محمد عثمان نیاز بیگ 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
پوست، پشم، روده   : صادرات   -٦

  .قالین 
موتر، موترسـایکل    :واردات -٧

  .روغنیات مواد اولیه 
  : اسـمای شـرکاء شرکـت -٨

١٧٩ 
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لطف الرحمن ولد رحیم خان رئیس      

الرحمن ولد محمـد زمـان      وحید
  .معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
حکیم حمید افغان قرارذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .حکیم حمید افغان 
  .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،پوست  خـ
  .روده 

عراده جـات،پرزه   : واردات -٧
  جـات،سـامان بنجـاره گـی، 

  .رخت باب 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

 محمود ولـد رازمحمـد    :شرکت  
یـداهللا ولـد حـاجی      حمرئیس و 
  .معاون شرکت عبدالظاهر

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ری قرارذیل در دفتر ثبت     بخواجه ش 

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .ری بخواجه ش

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

  .درشهرکابل 
ــاریخ-٤ ــرکت  ت ــیس ش  وتاس

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز: صادرات -٦
  .اقالم مجاز  : واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شرکـت -٨

١٨٠ 
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محمد اهللا ولد داود رئیس وعبداهللا      

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

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 پامیر قرارذیل در دفتـر      قیام صفی 
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .قیام صفی پامیر 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

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

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  . مجاز اقالم : واردات -٧
سـید  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

انجام الدین ولد سید آقـا رئـیس        
وصفی اهللا ولد قیام الدین معـاون       

  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
قرارذیل در دفتـر     سلیملوژستیکی  

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
   .  سلیمکیلوژستی

  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

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

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز  : واردات -٧
شفیق : اسمای شرکاء شرکت     -٨

محمـد  اهللا ولد عبدالهادی رئیس و    
 معـاون خالد ولد محمـد نـسیم       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

١٨١ 
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   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

موسی کریم اهللا قرارذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .موسی کریم اهللا 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

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

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز: صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
موسی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

مجید رئیس و خان ولد حاجی کریم     
  .معاون شرکت ولد شاه محمد 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
  پسران حبیب یارلمتد قرارذیل در

  تر ثبت اسناد وعالیم تجارتی دف

  : به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .پسران حبیب یار لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

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

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز  : واردات -٧
خواجه :مای شرکاء شرکت     اس -٨

احمد ولد حاجی عبـدل رئـیس       
وجلیل ولد عبدل محمـد معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

کوه نور سحرلمتد قرارذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  : اسـم وعنـوان شـرکـت-١
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  .کوه نورسحر لمتد  

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز  : واردات -٧
علـی  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد نادرعلی رئیس ومحمد گل ولد      
  .حاجی لعل جان معاون شرکت 

ــخاص دار-٩ ــالحیت  اش ای ص
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
سراج الدین نورالدین لمتد قرارذیل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .سراج الدین نورالدین لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
  :  مرکـزاصـلی شرکـت -٣

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:لدرسا
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز  :واردات -٧
سراب : اسمای شرکاء شرکت     -٨

الدین ولد محمـد ولـی رئـیس        
ونورالدین ولد محمد ولی معـاون      

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

رارذیل در  فواد نجیب موفق لمتد ق    
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .فواد نجیب موفق لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
   تاریـخ وتاسیـس شرکـت-٤

١٨٣ 
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   .١٣٨٥:درسال

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .م مجاز اقال : واردات -٧
فـواد  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد حبیب اهللا رئیس ونجیـب اهللا       
  .ولد غالم سخی معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
زاهد امان احمدزی قرارذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .مدزی زاهد امان اح
  .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 : صادرات -٦

  .مواد اولیه  : واردات -٧
امـان  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 ولد  دراهللا ولد امیرگل رئیس وصف    
  .امیرگل معاون شرکت 

ــخاص-٩ ــالحیت  اش  دارای ص
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
 لمتد قرارذیل در    ايبشیرویس  

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .اي لمتد ر بشیویس 

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .وغیره اقالم مجاز 
عراده جات وغیـره     :واردات -٧

  .اقالم مجاز 
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بشیر : اسمای شرکاء شرکت     -٨

مسلم شاه ولد   رئیس  ولد عمراخان   
  .معاون شرکت ابراهیم 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
می لمتد قرارذیـل در     شهاب هاش 

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .شهاب هاشمی لمتد 

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .جاز وغیره اقالم م
عراده جات وغیـره     : واردات -٧

  .اقالم مجاز 
  :  اسمای شـرکاء شرکـت -٨

سید عظیم مصطفی هاشمی ولد سید 
مصطفی رئیس وسید نسیم ولد سید      

  .مصطفی معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

ارئید حسیب صدیقی لمتد قرارذیل     
د وعالیم تجارتی   در دفتر ثبت اسنا   

  :به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .ارئید حسیب صدیقی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

   .اقالم مجاز
ـ  عراده جات  : واردات -٧   ره وغی

  . ا قالم مجاز 
  : اسـمای شـرکاء شرکـت -٨

١٨٥ 



  جريدهيرسم
رئـیس  بهاوالدین ولد فضل الدین     

حاجی سراب الدین ولد حـاجی      و
  .معاون شرکت محمد الدین 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
 .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
فواد نجیب موفق لمتد قرارذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .فواد نجیب موفق لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز: صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
فـواد  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

یـب اهللا   ولد حبیب اهللا رئیس ونج    
  .ولد غالم سخی معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
 مهمند لمتد قرارذیل در احسانحفیظ

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  . مهمند لمتد احسانحفیظ 

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

  .هرکابل درش
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  .اقالم مجاز 
  عراده جات وغیـره    : واردات -٧

  . ا قالم مجاز 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

سعادت میر ولد افـضل     :شرکت  
خان رئیس واحسان اهللا ولد حاجی      

  .بهادر معاون شرکت 
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ــخاص د-٩ ــالحیت  اش ارای ص

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

اعتماد معروفی لمتد قرارذیـل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .اعتماد معروفی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی : ایه  سرم-٥
میوه خشک وغیره   : صادرات   -٦

  .اقالم مجاز 
  عراده جات وغیـره    : واردات -٧

  . ا قالم مجاز 
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 رئـیس    ولد حاجی فـضل    محمد
اخترمحمد ولد حاجی فضل محمد     و

  .معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ضیأفروغ لمتد قرارذیل در دفتـر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
ــاز    :واردات-٧ ــالم مج   .ا ق
احمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ضیا ولد عبدالغفار رئیس وعبدالغفار   
  . معاون شرکت اکبرولد محمد 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  : خصوصیات تجـارتی شرکـت 
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رازق عظیمی لمتد قرارذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .رازق عظیمی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
   .ا قـــالم مجـــاز: واردات-٧
رازق : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 بنتولد خان محمد رئیس وزلیخا      
  .رکت نوراحمد معاون ش

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
هاشم سعیدنوین قرارذیل در دفتـر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .هاشم سعید نوین 

  .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 وغیره   : صادرات   -٦

  .اقالم مجاز 
  عراده جات وغیـره    : واردات -٧

  . ا قالم مجاز 
عبداهللا : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد آغاسید رئیس وعبدالقدیر ولد     
  .ابراهیم معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
 قرارذیل در دفتر     مد هوش    درویش

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

  : اسـم وعنـوان شرکــت-١
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   .مد هوشدرویش 

  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

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

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

  .مجاز اقالم 
  عراده جات وغیـره    : واردات -٧

  . ا قالم مجاز 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

عبدالباری ولد عبـدالنبی    :شرکت  
رئیس وعبدالبصیر ولد عبـدالنبی     

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 آمو قرارذیـل     المللی ترانزیتی وبین 
ارتی در دفتر ثبت اسناد وعالیم تج     

  :به ثبت رسیده 
  : اسـم وعنـوان شرکـت-١

  .ترانزیتی وبین المللی آمو 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــلی -٣  مرکزاصـــــــ

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

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .ترانزیتی : صادرات -٦
   :.واردات -٧
فاروق : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ر رئیس ومحمد فهیم و لد      ولد حید 
  .غالم فاروق معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ترانزیتی درویش افغان قرارذیل در     
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .ترانزیتی درویش افغان 
  .افغان :  تابعیت -٢
  :صـلی شرکـت  مـرکـزا-٣
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  .درشهرکابل 

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

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .ترانزیتی : صادرات -٦
   :.واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالبصیر ولد عبـدالنبی رئـیس      
والالگل ولد عبـدالباری معـاون      

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   : تجـارتی شـرکت      خصوصیات

هارون شبیر رفیع لمتد قرارذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .هارون شبیر رفیع لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
   تاریخ وتاسیـس شرکـت -٤

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

  .اقالم مجاز 
  عراده جات وغیـره    : واردات -٧

  . ا قالم مجاز 
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

د ولد نیک محمد رئیس     محمعبدال
وشامحمد ولد محمد جاهد معاون     

  .شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت-٩

  .پامضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ر عبدالمصور سهیل لمتد قرارذیل د    

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .عبدالمصور سهیل لمتد 

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

  .درشهرکابل 
   تاریـخ وتاسـیس شرکـت-٤
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   .١٣٨٥:درسال

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

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

  .جات سامان بنجاره گی 
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالودود ولد عبدالستار رئـیس     
وعبدالستار ولد عبدالقادر معـاون     

  .شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت-٩

  . امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

زلمی مسلم زاده لمتد قرارذیل در      
تی بـه  دفتر ثبت اسناد وعالیم تجار  

  :ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .زلمی مسلم زاده لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
   تاریخ وتاسـیس شرکـت-٤

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

  .وغیره اقالم مجاز 
  عراده جات وغیـره    : واردات -٧
  .قالم مجاز  ا 
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالعزیز ولد عبـدالجبار رئـیس      
وزلمی ولـد عبـدالجبار معـاون       

  .شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت-٩

  . امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

نوی حشمت جاوید لمتد قرارذیـل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .حشمت جاوید لمتد نوی 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
   تاریـخ وتاسـیس شرکـت-٤
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  جريدهيرسم
   .١٣٨٥:درسال

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  ا قالم مجاز  : واردات -٧
قیس : اسمای شرکاء شرکت     -٨ 

و سـید    رئیس   د جان خان  مولد اح 
 معـاون    جان خان  احمد ولد احمد  

  .شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت-٩

  . امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

کوپراتیف زراعتی نوید قرارذیل در     
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .کوپراتیف زراعتی نوید 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت  -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

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

  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .ا قالم مجاز   :واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨ 

عبدالقهار ولد حاجی محمد حکیم     
رئیس وغالم خان ولد محمد سعید      

  .معاون شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت-٩

  . امضاء خودشان 
ـ      :ارتی شـرکت    خصوصیات تج

آزاد کچکی لمتد قرارذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .آزاد کچکی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .جاز اقالم م:  صادرات -٦
  .ا قالم مجاز  : واردات -٧
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محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 ح  صالنعیم ولد صفت میرو رئیس      
الدین ولد غـوث الـدین معـاون        

  .شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت-٩

  . امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

رفیق نصرت هاشمی لمتد قرارذیل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .رفیق نصرت هاشمی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .ا قالم مجاز  :  واردات -٧
  :  اسمای شرکاء شـرکـت -٨

 رئـیس   گل محمد ولـد ثمرگـل     
وفردین ولد محمد رفیـق معـاون       

  .شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت-٩

  . امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

غفورباهزی قرارذیل در دفتر ثبـت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

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

  .درشهرکابل 
ــاری-٤ ــرکت  ت ــیس ش خ وتاس

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  . میوه خشک تازه : صادرات -٦
  .مواد اولیه  : واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالغفور ولد عبدالجلیل رئـیس     
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وظهور ولـد عبـدالغفور معـاون       

  .شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت-٩

  . امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

سلیمان خیـل لمتـد      رتنوی قد 
قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .نوی قدرت سلیمان خیل لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .ا قالم مجاز  :  واردات -٧
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ظریف خان ولد لعل محمد رئـیس       
ومحمداهللا ولد لعل محمد معـاون      

  .شرکت 

   اشخاص دارای صالحیت-٩
  . امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
شبیرساحل رفیع لمتد قرارذیـل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ت رسیده ثب
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .شبیرساحل رفیع لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .ا قالم مجاز  :  واردات -٧
حفیظ : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ظیم اهللا رئیس وسعدالدین    اهللا ولد ع  
  .ولد شهاب الدین معاون شرکت 

   اشخاص دارای صالحیت-٩
  . امضاء خودشان 

  :خصوصیات تجارتی شرکت 
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محمد یاسین مکمل صافی تگـابی      
لمتد قرارذیل در دفتر ثبت اسـناد       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

محمد یاسین مکمل صافی تگـابی      
  .لمتد 
  .افغان : تابعیت  -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .مجاز :  صادرات -٦
  .ا قالم مجاز  :  واردات -٧
اباسین : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد یاسین رئیس ومحمد یاسین ولد      
  .حاجی مکمل معاون شرکت 

   صالحیت  اشخاص دارای-٩
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
رحمت اهللا ایشان زاده لمتد قرارذیل 

در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  :به ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .رحمت اهللا ایشان زاده لمتد 

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .ا قالم مجاز  : واردات -٧
رحمت : اسمای شرکاء شرکت -٨

اهللا ولد ایشان گل رئیس وحمیداهللا      
  .ولد ایشان گل معاون شرکت 

   اشخاص دارای صالحیت-٩
  . امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ل در دفتر   بیدارطارق سهیل قرارذی  

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

١٩٥ 



  جريدهيرسم
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .بیدار طارق سهیل 
  .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  : واردات -٧
سـید  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

عالم ولد بیداد  رئیس وگلداد ولد       
  .بیداد معاون شرکت 

   اشخاص دارای صالحیت -٩
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
N     ياسر منـصور R    قرارذیـل در 

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
N  یاسر منصور R.   
  .افغان :  تابعیت -٢

ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ
  .درشهرکابل 

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

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  . : صادرات -٦
  .  :واردات -٧
غالم : اسمای شرکاء شرکت     -٨

نبی ولد محمد رسول رئیس وغالم      
رسول ولـد عبدالرشـید معـاون       

  .شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت -٩

  .ن امضاء خودشا
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

دام روح اهللا انصاف قرارذیـل در       با
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .دام روح اهللا انصاف با
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
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ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .غانی پنجاه هزار اف:  سرمایه -٥
اقالم مجاز پوسـت    : صادرات   -٦

  .روده 
  .اقالم مجاز  : واردات -٧
بادام : اسمای شرکاء شرکت     -٨

گل ولد موسی خان رئیس وروح اهللا 
  .یریدی معاون شرکت اولد 
   اشخاص دارای صالحیت -٩

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

الحاج سیف الدین لمتد قرارذیل در      
وعالیم تجارتی بـه  دفتر ثبت اسناد   

  :ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .الحاج سیف الدین لمتد 
  .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 تـازه    : صادرات   -٦

  .وغیره اقالم مجاز 
وغیـره  عراده جات    : واردات -٧

   .اقالم مجاز
 علـم : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ریالی نورئیس و  الد ین  ولد گل دین     
  .معاون شرکت ولد علم الدین 

   اشخاص دارای صالحیت -٩
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
قسیم شیرناصری قرارذیل در دفتر     
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .یم شیرناصری قس
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
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  .میوه خشک تازه : صادرات -٦
  .مواد اولیه  : واردات -٧
اهللا گل : اسمای شرکاء شرکت -٨

ولد دادگل رئیس وذاکر ولـد اهللا       
   .گل معاون شرکت

   اشخاص دارای صالحیت -٩
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
رحمت احمد قرارذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .رحمت احمد 
  .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  : واردات -٧

ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ
عبدالجبار ولـد محمـد     :شرکت  

قاسیم رئیس ورحمـت اهللا ولـد       
  .مصطفی معاون شرکت 

   اشخاص دارای صالحیت -٩
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
حسیب شمال قرارذیل در دفتر ثبت      

وعالیم تجـارتی بـه ثبـت       اسناد  
  :رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .حسیب شمال 

  .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  : واردات -٧
  : اسمـای شـرکاء شرکـت -٨

١٩٨ 



  جريدهيرسم
بیب اهللا ولد عبدالحکیم رئـیس      ح

ونجیب اهللا ولد عبدالحکیم معاون     
  .شرکت 

   اشخاص دارای صالحیت -٩
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ایم عباس قرارذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .ایم عباس 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــر-٣ ــلی شـ   :کت  مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

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

  عبد القدیم   ولد محمد عیسی رئیس   
  . معاون شرکت رسولولد محمد 

   اشخاص دارای صالحیت -٩
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
خیروسلطانی لمتد قرارذیل در دفتر     
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .خیروسلطانی لمتد 
  .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 :درات  صا-٦
  .مواد اولیه  : واردات -٧
ادریس : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد غالم عمر رئیس وغالم عمـر       
  .معاون شرکت  شر یفولد محمد

   اشخاص دارای صالحیت -٩
  .امضاء خودشان 

  :خصوصیات تجارتـی شرکـت 
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کوپراتیف زراعتی مـواد غـذائی      

 لمتد قرارذیل در دفتـر      ضحبکک
وعالیم تجارتی به ثبـت     ثبت اسناد   

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

ـ      بحکککوپراتیف مواد غذائی ض
  .لمتد 
  .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  : واردات -٧
حاجی :مای شرکاء شرکت     اس -٨

محبوب شاه ولد داود شاه رئـیس       
ونادرشاه ولد حاجی احمـد شـاه       

  .معاون شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت -٩

  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
کوپراتیف زراعتی شیرسـرخ بابـا      
لمتد قرارذیل در دفتر ثبت اسـناد       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

کوپراتیف زراعتی شیرسـرخ بابـا      
  .لمتد 
  .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  : واردات -٧
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

حمد لعل محمد ولد حاجی صالح م     
محمد  فیضرئیس وفضل احمد ولد   

  .شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت -٩

  .امضاء خودشان 
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   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

 لمتد  د رحیمی       بصیرپاینده محمد 
قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  . لمتد   رحیمیبصیرپاینده محمد
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز  : واردات -٧
پاینده : اسمای شرکاء شرکت     -٨

محمد ولد سلطان محمـد رئـیس       
بصیر احمد رحیمی ولد سـلطان      و

  .معاون شرکت محمد 
  ی صالحیت  اشخاص دارا-٩

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

آزاد شاهین لمتد قرارذیل در دفتـر   

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .آزاد شاهین لمتد 

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

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .نجاه هزار افغانی پ:  سرمایه -٥
میوه خشک تـازه    : صادرات   -٦

  .قالین گلیم پوست روده 
عراده جات پـرزه     : واردات -٧

  .جات سامان بنجاره گی 
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

عبدالحمید ولد یارمحمد   :شرکت  
رئیس وعبدالناصر ولد شـیرمحمد     

  .معاون شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت -٩

  .امضاء خودشان 
   :ت  خصوصیات تجـارتی شـرک    

 حسین عابد قرارذیل در دفتر      بدعا
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ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .عاید حسین عابد 
  .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 تـازه،    : صادرات   -٦

  .قالین، گلیم،پشم 
ماشین آالت پـرزه     :واردات -٧

  .جات روغنیات 
بشیر : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد شیرجان رئیس ومحمد ایـوب      
  .ولد گل خان معاون شرکت 

   اشخاص دارای صالحیت -٩
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
خان اکبرتنها لمتد قرارذیل در دفتر      

ه ثبـت   ثبت اسناد وعالیم تجارتی ب    
  :رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .خان اکبرتنها لمتد 

  .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 تـازه   : صادرات   -٦

   .قالین گلیم
ــات  : واردات -٧ ــرزه جـ پـ

   .روغنیات
  :شـرکت    اسمای شـرکاء     -٨
وحب  رئیس و  کبرخان ولد سلیمان  ا

  .معاون شرکت جان ولد سلیمان 
   اشخاص دارای صالحیت -٩

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

نوی طوفان صحرا قرارذیل در دفتر      
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ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .نوی طوفان صحرا 
  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  م-٣ ــلی شـ   :رکزاصـ

  .درشهرکابل 
ــرکت -٤ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــشک : ص ــوه خ می

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

  .جات سامان بنجاره گی 
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالعزیز ولد یارمحمـد رئـیس      
مد صـدیق   ومحمد صادق ولد مح   

  .معاون شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت -٩

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

نوی هارون ضیا لمتد قرارذیـل در       

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .نوی هارون ضیا لمتد 

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

  .درشهرکابل 
ــاری-٤ ــرکت  ت ــیس ش خ وتاس

   .١٣٨٥:درسال
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــشک : ص ــوه خ می

  .تازه،قالین گلیم،پوست روده 
عراده جـات،پرزه    : واردات -٧

  .جات،سامان بنجاره گی قرطاسیه  
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

ضیاالرحمن ولد خلیـل الـرحمن      
رئــیس وخلیــل الــرحمن ولــد 

  .عبدالغیاث معاون شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت -٩

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

آفتاب بلخ باستان قرارذیل در دفتر      

٢٠٣ 



  جريدهيرسم
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .آفتاب بلخ باستان 
  .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 ــشک : ص ــوه خ می

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

  .جات سامان بنجاره گی 
احمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

عبدالعزیز رئیس وولید ولد یارمحمد 
  .معاون شرکت ولد یارمحمد 

   اشخاص دارای صالحیت -٩
  .امضاء خودشان 

   :صوصیات تجـارتی شـرکت      خ
  افغان نوین صلح لمتد قرارذیل در

  دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی  

  :به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .افغان نوین صلح 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 ــشک : ص ــوه خ می

  .تازه،پوست ورده گلیم 
  .موتر وموترسایکل  : واردات -٧
حمت : اسمای شرکاء شرکت     -٨

اهللا ولد عبدالرزاق رئیس وخیـراهللا      
  .ولد عبدالرزاق معاون شرکت 

   اشخاص دارای صالحیت -٩
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
نجیب اهللا محمد زی زمانی قرارذیل      

فتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی     در د 
  :به ثبت رسیده 

  : اسم وعنـوان شـرکـت-١
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  .نجیب اهللا محمدزی زمانی 

  .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 ــشک : ص ــوه خ می

  .تازه،گلیم پوست روده 
  .موترموترسایکل  : داتوار -٧
نجیب : اسمای شرکاء شرکت     -٨

اهللا ولد عظیم ا هللا رئیس ومحمـد        
  .زی ولد عزیزاهللا معاون شرکت 

   اشخاص دارای صالحیت -٩
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
نوی سخی سرور لمتد قرارذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــوان -١ ــم وعن ــرکت اس   :ش

  .نوی سخی سرور لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢

ــرکت -٣ ــلی شـ   : مرکزاصـ
  .درشهرکابل 

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

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
پوسـت،گلیم،روده  : صادرات   -٦

  .قالین گلیم 
موتر موترسـایکل    : واردات -٧

  .مواد اولیه 
غالم : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 غـالم سـرور رئـیس       سخی ولد 
واسداهللا ولد محمد اختـر معـاون      

  .شرکت 
   اشخاص دارای صالحیت -٩

  .امضاء خودشان 
   ساختمانیباساس تصویب شرکت

   حاجی محمد عوض لعلی مبنی
   براینکه شرکت متذکرهخواهان

  مبلغ یک ازدیاد سرمایه خویش از
   ملیون افغانی به مبلغ چهار ملیون

  . افغان میباشد 
   ساختمانی  شرکت تصویبباس

٢٠٥ 



  جريدهيرسم
  برکت اهللا مبنی براینکه سهم

   درمحمد ولد گدائی شاه رئیس
  لهی شرکت مذکور ازتقدیرات ا

   فوت گردیده که فوت آن باالثر
  تاریخ) ٦)(٧( وسیقه شرعی 

   حضورداشت١٣٨٥حمل /١٦ 
   بیست ورثه شده  بعوض متوفی

   مذکور که رئیس شرکت
   بود محترم حاجی رمضان ولد

   بحیث رئیس جدید رحمت اهللا
   شرکت یادشده تعین التقرر گریده

  . است 
قالین بافی  باساس تصویب شرکت    

کابل مبنی براینکه شرکت متذکره     
افغانی به  ٣٥٠٠٠٠سرمایه ازمبلغ 

  .افغانی میباشد ٧٠٠٠٠٠مبلغ
 قطـاری   باساس تصویب شـرکت   

خاک لمتد مبنی براینکه خواهـان      
 شـدند   یشخوتغیر معاون شرکت    

ی ولد حـسین علـی      که محمد نب  
معاون اسبق سهم خویش مبلـغ را       

 هزار افغانی میشود به     ٢٥که مبلغ 

اسداهللا ولد برات علـی بفـروش       
  .رسانیده 

 تولید سامان   باساس تصویب شرکت  
برق وبخاری جاویدان آسمان مبنی     
براینکه شرکت متذکره تغییـرات     

  .ذیل را خواهان هستند 
 استعفای میرافغـان ازسـمت      -١

 ١٠ت وواگـزاری    سهمدار شرک 
فیـــصد ســـهم کـــه   

افغانی میشود بـه    ٢٠٠٠٠٠مبلغ
حاجی امان اهللا ولد میرزا حبیـب       

  .رئیس شرکت 
 آتیـک   باساس تصویب شـرکت   

 مبنی براینکـه    TTECافغانستان  
شرکت متذکره تغیرات ذیـل را      

  .خواهان هستند 
شرکت آتیک افغانستان تغیرنمود به     
اسم جدید آتیک سرویس افغانستان 

  .میباشد 
 الیک مبنی   باساس تصویب شرکت  

براینکه راجع به تغیرمعاون شرکت     
  .بمشا ارسال شد 
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 ا یـا لـت     باساس تصویب شرکت  

لمتد مبنی براینکه راجع به تغیـر       
معاون محمـداهللا معـاون اسـبق       
شرکت سهم خویش را که مبلـغ       
یکهزار افغان پول قبلـی میـشود       
برای محمد بالل معـاون جدیـد       

  .شرکت بفروش میرساند 
 محترم نصراهللا ولد حاجی عبدالظاهر

رئیس شرکت نوی احسان فریـد      
لمتد میخواهد یک عالمت خویش     
را به اسم احـسان حـاجی  روح         
الدین نسیم خان ثبت وراجستر این      
اداره بنماید هرگـاه موسـسات      
یااشخاص انفرادی درمورد اعتراض 
داشته باشند الی پانزده یوم بـاین       

  .محکمه اطالع دهند 
 قالین بافی   صویب شرکت باساس ت 

قالین شوئی حاجی مـراد مبنـی       
براینکه شرکت متذکره تغیـرات     

  .ذیل را خواهان هستند 
 استعفای آقامحمد ولد حـاجی      -١

مراد ازسـمت معـاون شـرکت       

 فیصد سهم شان که     ٥٠ووگزاری  
افغانی میشود به   ١٠٠٠٠٠٠مبلغ

محترم هدایت اهللا ولد حاجی مراد      
ـ        د تقرر وی به حیث معـاون جدی

  .التقرر شرکت 
 تولیـد    شـرکت  باساس تـصویب  

صنعتی ستاره اسفنج مبنی براینکه     
شرکت متذکره خواهان تغیـرات     

  .ذیل را خواهان هستند 
 استعفای جمعه خان ولـد دل       -١

مراد ازسمت ریاسـت شـرکت      
ــویش   ــهم خ ــصد ٥٠وس  فی

 افغانی میگردد از ١٠٠٠٠٠٠مبلغ
 فیصد آنرا به حاجی     ٢٥ جملهآن  

کت ومقرری وی   ملوک معاون شر  
 ٢٥بحیث رئیس جدید شـرکت و     

فیصد آن به محترم عـصمت اهللا       
مقرری وی بحیث معاون جدیـد      

  .شرکت واگزاری نمود 
            EMST   باساس تصویب شرکت  

 j       مبنی براینکه تغیـرات ذیـل را
  .خواهان هستند 
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 استعفای جون هونگ سـلیم      -١

ازسمت معاون شرکت ووگزاری    
ــه  ــصد مب٥٠ســهم ک ــغ  فی ل
 افغانی میگردد بـه     ٢٥٠٠٠٠٠

سانگ مین لی ومقرری وی بحیث      
  .معاون جدید شرکت 

 سـاختمانی   باساس تصویب شرکت  
کاپیسا کهنه ده مبنـی براینکـه       
استعفای میرزا معـاون شـرکت      
وتقرری عبدالمتین بحیث معـاون     

  .جدید شرکت 
 نوی پرویز   باساس تصویب شرکت  

همند مبنی براینکـه شـرکت      رف
موده به اسم جدیـد     متذکره تغیرن 

همند مبدل  رشرکت محمد پرویز ف   
  .شد 

 ذوب آهن   باساس تصویب شرکت  
وتولید میخ گول مبنـی براینکـه       
شرکت متـذکره تغیـرات ذیـل       

  .راخواهان هستند 
 استعفای حاجی محمد خـان      -١

ازسمت معاون شرکت سهم خویش 

 ١٤٩٥٥٠٠ فیصد آنرا که مبلغ    ١
افغانی میشود بایزید ولد حـاجی      

ل واگزاری ولی را بحیث     محمد گ 
معاون جدید درشرکت ومقـرری     
حاجی محمد خان معـاون اسـبق       

 فیصد سهم خویش بحیـث      ٤٩با
  .سهمدار در شرکت 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .صادق :  اسم تاجر-١
  .رحیم داد :ولد -٢
  .ابل ک: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 
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ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

سید محمد علی قرار ذیل در دفتر       
بت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       ث

  :رسیده 
  .سید محمد علی :  اسم تاجر-١
  .سید اکبر: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
  .هزار افغانی پنج :سرمایه -٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  .امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد هادی  :  اسم تاجر-١
  .علی یاور :ولد -٢

  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
ـ : عنوان تجـارت     -٥   ه تجارتخان

  .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
شیراحمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .راحمد شی:  اسم تاجر-١
  .شیرمحمد :ولد -٢
  .لوگر :محل تولد آن والیت -٣
  .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 

ــصوصی ــارتیخ ــرم ات تج    محت
محمد حکیم قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد حکیم :  اسم تاجر-١
  .محمد ظریف :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .ز اقالم مجا: 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
  خالد قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .خالد :  اسم تاجر-١
  .عبدالخالق :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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
مصری خان قرار ذیل در دفتر ثبت       

رتی بـه ثبـت     اسناد وعالیم تجـا   
  :رسیده 

  .مصری خان :  اسم تاجر-١
  .آدم خان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  خانه ـتجارت: عنوان تجارت -٥
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  .خود 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
سید احمد قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .سید احمد : اسم تاجر-١
  .سید تیمورشاه :ولد -٢
  .هرات :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

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

خواجه غوث الدین قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
خواجـه غـوث    :  اسم تـاجر   -١

   .الدین
  .قطب الدین :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 
ــصوصیات ت ــارتیخ ــرم ج    محت

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

  .زمری :  اسم تاجر-١

٢١١ 



  جريدهيرسم
  .عبدالغفور :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
  .ارت درشهر کابل موضع تج-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
  .احمد علی :ولد -٢
  .وردک :محل تولد آن والیت -٣
  .ان افغ: 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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمدصابر عالم قرار ذیل در دفتر      

رتی به ثبـت    ثبت اسناد وعالیم تجا   
  :رسیده 

  .محمد صابر:  اسم تاجر-١
  .جمع الدین :ولد -٢
  .وردک :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

ص دارای صــالحیت اشــخا-١٠
  .امضاء خود شان 
   محتــرمارتیـخصوصیات تج
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  جريدهيرسم
محمد داود عالم قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .محمد داود :  اسم تاجر-١
  .محمد مختار :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 ــصوصیات تج ــرم خ    محت
عبدالطیف قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالطیف :  اسم تاجر-١
  .محمد عزیز  :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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .بازگل :  اسم تاجر-١
  .میرگل :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
  . کابل موضع تجارت درشهر-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

٢١٣ 



  جريدهيرسم
  اشخاص دارای صالحیت-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
  .نادرعلی :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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :سیده ر

  .عزت اهللا :  اسم تاجر-١
  .سلطان حسین :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

  حیتاشخاص دارای صال-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عجب گل :  اسم تاجر-١
  .تازه گل :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
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  جريدهيرسم
  .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 صابر قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمدصابر:  اسم تاجر-١
  .محمد هاشم :ولد -٢
  .کابل :آن والیت محل تولد -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
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .قربان :  اسم تاجر-١
  .محمد رضأ :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
  .هزار افغانی پنج :سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد نبی :  اسم تاجر-١
  .محمد اهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣

٢١٥ 



  جريدهيرسم
  .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
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  . سید علی رضا : اسم تاجر-١
  .حاجی سید محمد :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
  اشخاص دارای صالحیت-١٠

  .د شان  امضاء خو
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

عبدالجلیل قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالجلیل :  اسم تاجر-١
  .عبدالجمیل :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

٢١٦ 



  جريدهيرسم
  .اسیاق :  اسم تاجر-١
  .گل زاده :ولد -٢
  .ل کاب: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
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
برکت اهللا قرار ذیل در دفتر ثبـت        

سناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        ا
  :رسیده 

  .برکت اهللا : اسم تاجر-١
  .حاجی محمد :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
  .افغانی پنج هزار :سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد زاده :  اسم تاجر-١
  .سخی محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  . تاجر خود
  .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 

٢١٧ 



  جريدهيرسم
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

عبدالملک خان قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .دالملک خان عب:  اسم تاجر-١
  .عبدالحمید :ولد -٢
  .پروان :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
   . امضاء خود شان

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
بشیراحمد نیازی قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .بشیراحمد نیازی : اسم تاجر-١
  : .ولد -٢

  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .قالم مجاز ا: 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
رمضان قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .رمضان :  اسم تاجر-١
  .خدای احمد :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
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  جريدهيرسم
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد منصور قرار ذیل در دفتـر       

اد وعالیم تجارتی به ثبـت      ثبت اسن 
  :رسیده 

  .محمد منصور : اسم تاجر-١
  .اسداهللا :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
  .نی پنج هزار افغا:سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

  .فریداهللا :  اسم تاجر-١
  .اصحاب اهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .جر خود تا
  .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
جاوید قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

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

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
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  جريدهيرسم
  .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
ایمل قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .ایمل :  اسم تاجر-١
  .عبدالجمیل :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
  .هر کابل موضع تجارت درش-٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
جنت گل قرار ذیل در دفتر ثبـت        

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .جنت گل :  اسم تاجر-١
  .طوطی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
ـ   -٥   تجارتخانـه  :ارت   عنوان تج

  .خود 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
عبدالبصیر قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالبصیر :  اسم تاجر-١
  .عبدالشفیع :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤

٢٢٠ 



  جريدهيرسم
  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
  .ضاء خود شان  ام

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
فضل نبی اعظمی قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .فضل نبی اعظمی : اسم تاجر-١
  .غالم سخی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .از اقالم مج: 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 سلیم قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد سلیم :  اسم تاجر-١
  .سالم خان :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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
قرار ذیل در دفتر ثبت     غالم رحمن   

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

٢٢١ 



  جريدهيرسم
  .غالم رحمن : اسم تاجر-١
  .محمد عیسی :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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .پیربخش :  اسم تاجر-١
  .حاجی پیرمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  :جـارت    عنوان ت  -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
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .نعمت اهللا : اسم تاجر-١
  .عبدالرحمن :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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  .ضاء خود شان  ام

٢٢٢ 



  جريدهيرسم
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

حسیب اهللا قرار ذیل در دفتر ثبت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .حسیب اهللا :  اسم تاجر-١
  .محمد عیسی :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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .حسن : اسم تاجر-١
  .ابراهیم :ولد -٢
  .دک ور: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
  . امضاء خود شان 

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

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

  .اروزگان :والیت 
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

٢٢٣ 



  جريدهيرسم
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .ار افغانی پنج هز:سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .سردار عبداولی :  اسم تاجر-١
  .شاه ولی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تخانـه  تجار: 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
  . امضاء خود شان 

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

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .عبدالوکیل : جر اسم تا-١
  .محمدجان :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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
   . امضاء خود شان

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

  :رسیده 
  .نقیب اهللا :  اسم تاجر-١
  .محمد اهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤

٢٢٤ 



  جريدهيرسم
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .قالم مجاز ا: 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
حمیداهللا قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .حمیداهللا :  اسم تاجر-١
  .رحیم داد :ولد -٢
  .ابل ک: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
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .حسیب الرحمن :  اسم تاجر-١
  .فضل الرحمن :ولد -٢
  .پروان :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
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 

٢٢٥ 



  جريدهيرسم
  .گل رحمن :  اسم تاجر-١
  .موالداد :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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد یعقوب :  اسم تاجر-١
  .محمد یاسین :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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
   . امضاء خود شان

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

  :رسیده 
  .غالم محمد :  اسم تاجر-١
  .اهللا محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

٢٢٦ 



  جريدهيرسم
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

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

  :رسیده 
  .محمد عزیز :  اسم تاجر-١
  .محمد رحیم :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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .محمد عارف : اسم تاجر-١
  .پاینده محمد :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
  .ج هزار افغانی پن:سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .خداداد :  اسم تاجر-١
  .حسین داد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥
  .د تاجر خو
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨

٢٢٧ 



  جريدهيرسم
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .اندرگل :  اسم تاجر-١
  .محمد جان :ولد -٢
  .بغالن :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
  . امضاء خود شان 
ــصوصیات ت ــارتیخ ــرم ج    محت

  حشمت اهللا قرار ذیل در دفتر ثبت
  اسناد وعالیم تجارتی به ثبت 

  : رسیده 
  .حشمت اهللا :  اسم تاجر-١
  .میرحسین :ولد -٢
  .پروان :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
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .شاه حسین :  اسم تاجر-١
  .شاه میرزا :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : ابعیت ت-٤
  تجارتخانه : عنوان تجارت -٥

٢٢٨ 



  جريدهيرسم
  .خود 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
عبداالحد قرار ذیل در دفتر ثبـت       

یم تجـارتی بـه ثبـت       اسناد وعال 
  :رسیده 

  .عبداالحد :  اسم تاجر-١
  .عبدالحسین :ولد -٢
  .غزنی :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

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

نظام الدین قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .نظام الدین :  اسم تاجر-١
  .امام الدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .ر خود تاج
  .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
مسعود قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد    

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .مسعود :  اسم تاجر-١
  .عبدالواسع :ولد -٢

٢٢٩ 



  جريدهيرسم
  .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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .سید محمد :  اسم تاجر-١
  .محمد رضأ :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

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .تاج الدین :  اسم تاجر-١
  .امام الدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .فغان ا: 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
  . امضاء خود شان 

  

  )ثور٢٠حمل تا ٢٥از(
        ١٣٨٥  
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