




  جريدهيرسم

 

  
١ 

 
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرار ذیل در دفتر ثبت     )غالم سرور (
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)غالم سرور:( اسم تاجر-۱

  ).غالم حضرت:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).زاقالم مجا(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل دردفتر ثبت )محمد شیرین(

ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس
 :ثبت رسیده

  .)محمد شیرین:( اسم تاجر-۱

  ).نظیم گل:(ولد-٢
  

  
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:(والیت-محل تولد -٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
ثبت قرار ذیل در دفتر )محمد رازق(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد رازق:( اسم تاجر-۱

  ).نظیم گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧

  اعالنات ثبت اسناد وعالیم تجارتی
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٢ 
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). افغانیهزار  پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  ).خود مذکور:(امضاء

خدای (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       )نظر

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)خدای نظر:( اسم تاجر-۱

  ).خدا بیردی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).ورخود مذک(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

غـالم  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )حیدر

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)غالم حیدر:( اسم تاجر-۱

  ).محمد سمیع:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).غالم حیدر(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــصوصیات ــرم خ ــارتی محت  تج
قرار ذیل در دفتر ثبـت      )خدایقل(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)خدایقل:( اسم تاجر-۱

  ).خدابیردی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خدایقل(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
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٣ 

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــی( ــالم نب ــل در )غ ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

  .)غالم نبی:( اسم تاجر-۱

  ).غالم علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ( خــصوصیات تجــارتی محت
قرار ذیل در دفتر ثبت     )عبدالحبیب

 :به ثبت رسیدهاسناد عالیم تجارتی 
  .)عبدالحبیب:( اسم تاجر-۱

  ).میر زمان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

ی صــالحیت اشــخاص دارا-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )اکرم

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد اکرم:( اسم تاجر-۱

  ).مسجدی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
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٤ 
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     )عبدالهادی(

ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس
 :ثبت رسیده

  .)عبدالهادی:( اسم تاجر-۱

  ).غالم حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      )سید امیر (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)سید امیر:( اسم تاجر-۱

  ).غالم محی الدین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).لدر شهر کاب(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     )عزیز احمد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عزیز احمد:( اسم تاجر-۱

  ).فتح محمد:(ولد-٢
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٥ 

  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).وردگ:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -جـارت عنوان ت -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

غـالم  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت     )محی الدین 

 : رسیدهاسناد عالیم تجارتی به ثبت
  .)غالم محی الدین:( اسم تاجر-۱

  ).غالم نبی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧

  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨
  ).کابل
  هــزار  پــنج(:ســرمایه-٩

  ). افغانی
ای صــالحیت اشــخاص دار-١٠

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرار ذیل در دفتر ثبـت      )نعمت اهللا (
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)نعمت اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).عبدلحسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).غزنی:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ). مجازاقالم:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء
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٦ 

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )شفیع

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد شفیع:( اسم تاجر-۱

  ).محمد یاسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قـرار ذیـل در دفتـر       ) اهللا ذبیح(

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)ذبیح اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).محمد امین اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣

میـدان  :(والیـت - محل تولد  -٤
  ).وردگ

خود :(تجارتخانه-عنوان تجارت -٥
  ).مذکور

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     )عطا محمد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عطا محمد:( اسم تاجر-۱

  ).گل حضرت:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:(والیت- محل تولد-٤
  :تجارتخانـه -عنوان تجـارت  -٥
  ).عطا محمد(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
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٧ 

  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

خـدا  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       )داد

 :ت رسیدهعالیم تجارتی به ثب
  .)خدا داد:( اسم تاجر-۱

  ).غالم محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

یت اشــخاص دارای صــالح-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )رضاء

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)محمد رضاء:( اسم تاجر-۱

  ).محمود:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).غورات:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )عارف

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد عارف:( اسم تاجر-۱

  ).نورانی:(ولد-٢
  ).فغانا:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
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٨ 
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
 در دفتر ثبـت     قرار ذیل )حمید اهللا (

ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس
 :ثبت رسیده

  .)حمیداهللا:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالحمید:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).وردگ:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).حمید اهللا(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

فـضل  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       )اهللا

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)فضل اهللا:(اسم وعنوان شرکت-١

  ).عبدالحمید:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).وردگ:(والیت- محل تولد-٤
: رتخانـه   تجا-عنوان تجـارت  -٥
  ).فضل اهللا(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )طاهر(

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)طاهر:(جر اسم تا-۱

  ).ابراهیم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
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٩ 

  ).بامیان:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 .)خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     )عبدالحمید(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالحمید:( اسم تاجر-۱

  ).جمعه علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).زاقالم مجا(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨

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

 ).خود مذکور:(امضاء
محمد (خصوصیات تجارتی محترم  

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

  .)محمد اسحق:( اسم تاجر-۱

  ).عوض علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:(والیت-لد محل تو-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
ناد قرار ذیل در دفتر ثبت اس     )اکبری

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد اکبری:( اسم تاجر-۱



  جريدهيرسم

 

  
١٠
  ).چمن علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).روزگان:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). انیهزار افغ پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     )خدا بخش (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .)خدا بخش(

  ).رضا بخش:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).غورات:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).ذکورخود م(

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

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــا( ــان آغ ــل در )ج ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

  .)جان آغا:( اسم تاجر-۱

  ).حضرت گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).لوگر:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء



  جريدهيرسم

 

  
١١

ــصوصیات ت ــرم خ ــارتی محت ج
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )ادرس(

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)ادرس:( اسم تاجر-۱

  ).امان اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).بلخ:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).شهر کابلدر (:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

خـان  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       )زاده

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)خان زاده:( اسم تاجر-۱

  ).گل جان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:(والیت- محل تولد-٤

: تجارتخانـه   -ن تجـارت  عنوا-٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )علی(

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)علی:( اسم تاجر-۱

  ).صفدر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).بامیان:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
١٢
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).مذکورخود :(امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ

قرار ذیل در دفتر ثبت     )شایسته گل (
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .)شایسته گل(

  ).جنت گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:تصادرا-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )دخان

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد دخان:( اسم تاجر-۱

  ).گل افغان:(ولد-٢
  ).نافغا:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
 دفتر ثبت   قرار ذیل در  )لعل محمد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)لعل محمد:( اسم تاجر-۱

  ).عطا محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پکتیکا:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦



  جريدهيرسم

 

  
١٣

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی جپن(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــان( ــار ج ــل در )مخت ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

  .)مختار جان:( اسم تاجر-۱

  ).امیر محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
 : تجارتخانـه -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد )بریالی(

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)بریالی(: اسم تاجر-۱

  ).فضل الدین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).میدان:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبـت      )اکبر خان 

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد اکبر خان:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالواحد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤



  جريدهيرسم

 

  
١٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).الم مجازاق(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

صـمد  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       )علی

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)صمد علی:( اسم تاجر-۱

  ).حیدر علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
میـدان  :(والیـت -ل تولد  مح -٤

  ).وردگ
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
ت اسناد  قرار ذیل در دفتر ثب    )اسلم(

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)اسلم:( اسم تاجر-۱

  ).حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).بامیان:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت )میرزا حسین(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)میرزا حسین:( اسم تاجر-۱

  ).غالم حسین:(ولد-٢



  جريدهيرسم

 

  
١٥

  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).بامیان:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل دردفتر ثبت )محمد حسین(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد حسین:( اسم تاجر-۱

  ).احمد علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).بامیان:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨

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

 ).خود مذکور:(امضاء
ــصوصیات  ــرم خ ــارتی محت   تج

قرار ذیل در دفتر ثبت     )سخی داد (
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)سخی داد:( اسم تاجر-۱

  ).چمن علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:رتموضع تجا-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
ــر )موســی( ــل در دفت ــرار ذی   ق

ــارتی  ــم تج ــناد عالی ــت اس   ثب
 :به ثبت رسیده



  جريدهيرسم

 

  
١٦
  .)موسی:( اسم تاجر-۱

  ).محمد عیسی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

حمایت (خصوصیات تجارتی محترم    
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       )اهللا

 :ه ثبت رسیدهعالیم تجارتی ب
  .)حمایت اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالجبار:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(

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

ای صــالحیت اشــخاص دار-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

حمیـد  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       )اهللا

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)حمیداهللا:( اسم تاجر-۱

  ).عبداهللا خان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).م مجازاقال:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء



  جريدهيرسم

 

  
١٧

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      )فرید اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)فرید اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).عبید اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

د سـی (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )کاظم

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)سید کاظم:( اسم تاجر-۱

  ).سید محبوب:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣

  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).سید کاظم(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).لدر شهر کاب(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبـت      )نادر خان 

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد نادر خان:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالغیاث:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
١٨
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ

قرار ذیل در دفتر ثبت     )عبدالهاشم(
 : ثبت رسیدهاسناد عالیم تجارتی به

  .)عبدالهاشم:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالبشیر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

 صــالحیت اشــخاص دارای-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     )رحمت اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)رحمت اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).بسم اهللا:(ولد-٢

  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).مجازاقالم :(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

خیا ل  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )محمد

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)خیا ل محمد:( اسم تاجر-۱

  ).میده گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خیال محمد(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨



  جريدهيرسم

 

  
١٩

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

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرار ذیل در دفتـر ثبـت       )گل آقا (
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)گل آقا:( اسم تاجر-۱

  ).خان محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
  :تجارتخانـه -عنوان تجـارت  -٥
  ).گل آقا(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتـر ثبـت       )محمود(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمود:( اسم تاجر-۱

  ).گردی حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).دائیکندی:( محل تولد والیت-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     )سید جعفر (

ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس
 :ثبت رسیده

  .)سید جعفر:( اسم تاجر-۱

  ).سید محمد شاه:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).قوای مرکز(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦



  جريدهيرسم

 

  
٢٠
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).کورخود مذ:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )آصف

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد آصف:( اسم تاجر-۱

  ).محمد هواس:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).پروان سوم(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).جازاقالم م(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

نـصیر  (خصوصیات تجارتی محترم  
ــد ــر  )احم ــل در دفت ــرار ذی   ق

ــارتی  ــم تج ــناد عالی ــت اس   ثب
 :به ثبت رسیده

  .)نصیر احمد:( اسم تاجر-۱

  ).فیض محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:(والیت-حل تولد م-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
سناد قرار ذیل در دفتر ثبت ا     )سفتر(

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)سفتر:( اسم تاجر-۱

  ).محمود:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤



  جريدهيرسم

 

  
٢١

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     )عبدالسالم(

ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس
 :ثبت رسیده

  .)عبدالسالم:( اسم تاجر-۱

  ).غالم فاروق:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(ارداتو-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     )عبدالقدیر(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالقدیر:( اسم تاجر-۱

  ).شاه نور:(دول-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــارتی  ــصوصیات تج ــرمخ   محت
قرار ذیل در دفتر ثبـت      )نصر اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)نصر اهللا:( اسم تاجر-۱



  جريدهيرسم

 

  
٢٢
  ).امان اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:(والیت- محل تولد-٤
  :تجارتخانـه -عنوان تجـارت  -٥
  ).خیر خانه مینه مقابل سینما(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  .)اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      )عبید اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبید اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).امان اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:(والیت-ولد محل ت-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).کارته پروان(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧

  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
 قرار ذیل در دفتر ثبت    )محمد اجان (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد اجان:( اسم تاجر-۱

  ).کاکو:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  . )هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      )جنت گل (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده



  جريدهيرسم

 

  
٢٣

  .)جنت گل:( اسم تاجر-۱

  ).سخی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).قالم مجازا:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     )گل محمد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)گل محمد:( اسم تاجر-۱

  .)شیر محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــد ( ــادرمحم ــل در )ن ــرار ذی   ق

  دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

  .)محمد نادر:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالستار:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء



  جريدهيرسم

 

  
٢٤

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     )عبدالفیض(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالفیض:( اسم تاجر-۱

  ).میر سعید:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -تجـارت عنوان  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     )سید عرب (

 :هاسناد عالیم تجارتی به ثبت رسید
  .)سید عرب:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالحمید:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(اءامض

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر ثبـت    )عبد اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبد اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).غائیب نظر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).بدخشان:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:دراتصا-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
٢٥

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قــرار ذیــل  )امیــر گــل (

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

  .)امیر گل:( اسم تاجر-۱

  ).رحیم بیک:(ولد-٢
  ).غاناف:(تابعیت-٣
  ).بدخشان:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
یل در دفتر ثبت    قرار ذ )محمد قاسم (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)محمد قاسم:( اسم تاجر-۱

  ).نور محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     )سید جواد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)سید جواد:( اسم تاجر-۱

  ).فضل محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
 : تجارتخانـه -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦



  جريدهيرسم

 

  
٢٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قــرار ذیــل در دفتــر )عبــد اهللا(

  ثبت اسناد عالیـم تجـارتی بـه        
 :ثبت رسیده

  .)عبد اهللا:(جر اسم تا-۱

  ).محمد حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).کورخود مذ:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )اجمل

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد اجمل:( اسم تاجر-۱

  ).محمد حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ). مجازاقالم(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتـر ثبـت       )کشمیر(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)کشمیر:( اسم تاجر-۱

  ).بناشد گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤



  جريدهيرسم

 

  
٢٧

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قــرار ذیــل در  )احمــد اهللا(

د عالیم تجارتی بـه     دفتر ثبت اسنا  
 :ثبت رسیده

  .)احمداهللا:( اسم تاجر-۱

  ).جان محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

احمـد  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       )زی

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)احمد زی:( اسم تاجر-۱

  ).موال داد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(تواردا-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

خواجه (خصوصیات تجارتی محترم    
قرار ذیل در دفتر ثبت     )ویس الدین 

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)ینخواجه ویس الد:( اسم تاجر-۱



  جريدهيرسم

 

  
٢٨
  ).سیر  حبیب:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــصوصی ــرم خ ــارتی محت ات تج
قرار ذیل در دفتر ثبت     )عبدالحمید(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالحمید:( اسم تاجر-۱

  ).محمد نبی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).غزنی:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧

  در شــهر (:وضــع تجــارتم-٨
  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
ــاغر( ــر )س ــل در دفت ــرار ذی   ق

ــارتی  ــم تج ــناد عالی ــت اس   ثب
 :به ثبت رسیده

  .)ساغر:( اسم تاجر-۱

  ).میر جان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).لکاب:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء



  جريدهيرسم

 

  
٢٩

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     )عبدالحمید(

 :رتی به ثبت رسیدهاسناد عالیم تجا
  .)عبدالحمید:( اسم تاجر-۱

  ).عبد اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).میدان:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

 دارای صــالحیت اشــخاص-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )طاهر

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد طاهر:( اسم تاجر-۱

  ).میرزا علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).قالم مجازا:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قــرار ذیــل در )خــادم حــسین(

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

  .)خادم حسین:( اسم تاجر-۱

  ).زنورو:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
٣٠
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ

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

  .)نعیم:( اسم تاجر-۱

  ).غالم علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).دائیکندی:( محل تولدوالیت-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )ظاهر(

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)ظاهر:( اسم تاجر-۱

  ).محمد:(ولد-٢

  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).دائیکندی:( محل تولدوالیت-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )هاشم(

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)هاشم:( اسم تاجر-۱

  ).غالم علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).دایکندی:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨



  جريدهيرسم

 

  
٣١

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

 ).خود مذکور:(امضاء
ــصوصیا ــرم خ ــارتی محت ت تج

قرار ذیل در دفتـر ثبـت       )حسین(
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)حسین:( اسم تاجر-۱

  ).چمن:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).دائیکندی:( محل تولدوالیت-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ). شهر کابلدر(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

نـور  (خصوصیات تجارتی محتـرم   
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      )الامین

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)نور الامین:( اسم تاجر-۱

  ).حاجی گل نبی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).هارننگر:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

عیسی (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       )جان

 :تی به ثبت رسیدهعالیم تجار
  .)عیسی جان:( اسم تاجر-۱

  ).قربانعلی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧



  جريدهيرسم

 

  
٣٢
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

رای صــالحیت اشــخاص دا-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــان( ــیر من ــل در )ش ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

  .)شیر منان:( اسم تاجر-۱

  ).محمد زمان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
ــد -٤ ــل تول ــت- مح   :والی
  ).پروان(
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).الم مجازاق:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

دوست (خصوصیات تجارتی محترم    
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       )علی

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)دوست علی:( اسم تاجر-۱

  ).سفیک:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).دایکندی:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       )تقی

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد تقی:( اسم تاجر-۱

  ).میرزا علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤



  جريدهيرسم

 

  
٣٣

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).کوته سنگی(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  .)در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــادر( ــد ق ــل در )محم ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

  .)محمد قادر:( اسم تاجر-۱

  ).محمد طاهر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -جـارت عنوان ت -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     )محمد حسین (

  ثبت اسناد عالیـم تجـارتی بـه        
 :یدهثبت رس

  .)محمد حسین:( اسم تاجر-۱

  ).شیر محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     )محمد ابراهیم (

ــارتی  ــم تج ــناد عالی ــت اس   ثب
 :به ثبت رسیده



  جريدهيرسم

 

  
٣٤
  .)محمد ابراهیم:( اسم تاجر-۱

  ).قربانعلی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).ازاقالم مج:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     )محمد روز (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد روز:( اسم تاجر-۱

  ).سردار گل:(ولد-٢
  ).افغان:(ابعیتت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــر( ــل در )محمــد اکب ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

  .)محمد اکبر:( اسم تاجر-۱

  ).رحمت گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء
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ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت )محمد رحیم(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد رحیم:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالوحید:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
ــد    ــاقی لمت ــان اهللا س   عمراخ
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق

ـ        ه ثبـت   اسناد عالیم تجـارتی ب
  .رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .عمراخان اهللا ساقی لمتد

  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤  
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

امان بنجاره گـی ،     پرزه جات، س  
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش : اس

  عمراخان ولد شیر علـم رئـیس       
 .امان اهللا ولد رسول معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت امـین     
ــل در  ــرار ذی ــد ق ــاری لمت   غف

ـ       ه دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی ب
  .ثبت رسیده 
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امـین  :اسم وعنوان شـرکت   -١

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

  .در شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .دوصد هزار افغانی :سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

ره گـی ،    پرزه جات، سامان بنجا   
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 
  مــواد اولیــه، مــواد تعمیراتــی،

پرزه جات، سامان بنجـاره گـی،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
محمد :اسمای شرکاء شرکت    -٨

امین ولد عبدالمالک رئـیس نثـار       
 .احمد ولد عزیز احمد معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

صوصیات تجارتی شرکت شافهد    خ
کاکری قرار ذیل در دفتـر ثبـت        

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

  .کاکری
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
، میوه خشک وتازه  :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس

نادر خان ولد ناصر خان رئیس گل       
 .محمد ولد صاحب خان معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء
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ی شرکت شمشاد   خصوصیات تجارت 
ــل در    ــرار ذی ــدالرحیم ق   عب
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
شمـشاد  :اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .در شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦
  .ین،گلیم،پوست رودهقال
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت -٨ ــمای شرکاءشـ اسـ
عبدالکریم ولد عبدالرحیم رئـیس     :

ــدالرحیم   ــد عب ــر ول   عبدالناص
 .معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

کت خادی  خصوصیات تجارتی شر  
خان ایوبی قرار ذیل در دفتر ثبـت        

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
خادم خان  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .ایوبی
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

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

  .،پوست رودهقالین،گلیم
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
خـادی  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

خان ولد میر ایوب رئیس بندل ولد       
 .گلروز معاون
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 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
  خــصوصیات تجــارتی شــرکت 

ــد  ــی ص ــین عل ــد ام   یقی محم
ــر   ــل در دفت ــرار ذی ــد ق   لمت
  ثبت اسناد عالیـم تجـارتی بـه        

  .ثبت رسیده 
محمد امین :اسم وعنوان شرکت  -١

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

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

   .١٣٨٤در سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
ــادرات-٦ ــشک :  ص ــوه خ   می

  قـالین ، گلـیم، پوسـت       وتازه،  
  .روده 

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه،مواد تعمیراتی 

محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
امین ولد محمد حبیب رئیس محمد      

 .علی ولد محمد حبیب معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
تی شرکت برادر   خصوصیات تجار 

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

بـرادر  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .گروپ

  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

  .م، پوست روده قالین ، گلی
  عـــراده جـــات،: واردات-٧

سامان بنجـاره گـی،      پرزه جات، 
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
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لطف اهللا  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
ولد عبدالواحد رئیس کرم الـدین      

 .ولد نجم الدین معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
  خــصوصیات تجــارتی شــرکت 

  کـامران احمـد زی قـرار       نوی  
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

  .تجارتی به ثبت رسیده 
نـوی  :اسم وعنوان شـرکت   -١

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

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

   .١٣٨٤در سال 
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦
  .ن،گلیم،پوست رودهقالی
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       

رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      
  .اولیه، مواد تعمیراتی 

 :.اسمای شرکاءشرکت -٨
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت شیراز    
صاحب قرار ذیل در دفتـر ثبـت        

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

  .صاحب
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

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

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
، قرطاسیه باب، مـواد     رخت باب 

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
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بهـروز  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ولد عبدالحمید رئیس محمد نعـیم      
 .ولد بهروز معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت برادران 
نصیر وحید لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
بـرادران  :م وعنوان شرکت  اس-١

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

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

   .١٣٨٤در سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
ــادرات-٦ ــشک : ص ــوه خ   می

ــت   ــازه قالین،گلیم،پوسـ   وتـ
  .روده
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       

ت باب، قرطاسیه باب، مـواد      رخ
  .اولیه، مواد تعمیراتی 

اهللا نظر  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
ولد خان زمان رئیس نور محمد ولد       

 .خان زمان معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت گل زی 
لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  .عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
گـل زی   :عنوان شرکت اسم و -١

  .لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

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

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

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

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       



  جريدهيرسم

 

  
٤١

  ، رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب
  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 

نـواب  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
ولد گل رئیس محمد بابر ولد گل       

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت نـوی     
ــر  ــل در دفت ــرار ذی ــت ق   معرف
ــارتی  ــم تج ــناد عالی ــت اس   ثب

  .به ثبت رسیده 
نـوی  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .معرفت
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

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

  .قالین،گلیم،پوست روده

 عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
محمـد  :مای شرکاءشرکت   اس-٨

هادی ولد حسین بخـش رئـیس       
محمد جواد ولد حـسین بخـش       

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت مجتبی    

قرار ذیل در دفتر ثبت  سجاد رفعت
  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 

مجتبـی  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .سجاد درفعت

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

  .در شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

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

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

پرزه جات سامان بنجـاره گـی ،        
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
مرتضی :ءشرکت  اسمای شرکا -٨

ولد غالم محمد رئیس حیدر ولـد       
 .غالم محمد معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

بصیر  خصوصیات تجارتی شرکت
ــل   ــرار ذی ــلطانی ق ــب س  حبی
ــم  ــت اســناد عالی ــر ثب  در دفت

  .تجارتی به ثبت رسیده 
بـصیر  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .حبیب سلطانی
  .افغان : تابعیت -٢
  در :ی شــرکت مرکزاصــل-٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  

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

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش  :اس
ر احمد ولد سـلطان محمـد       نصی

رئیس فیض محمد ولد علی محمد      
 .معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

 خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
قرار ذیل در  بشیر اهللا منصوری لمتد

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
  .ثبت رسیده 

بـشیر اهللا   :اسم وعنوان شرکت  -١
  .منصوری لمتد

  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 



  جريدهيرسم

 

  
٤٣

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤
١٣٨٤.  

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
محمـد  :اءشرکت  اسمای شرک -٨

شفیع ولد امیر محمد رئیس محمد      
 .بشیر ولد عبید اهللا معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

آریـا   خصوصیات تجارتی شرکت
گروپ لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
آریا گروپ :اسم وعنوان شرکت-١

  .لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :زاصــلی شــرکت  مرک-٣

  .شهر کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤
١٣٨٤.  

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

ــت   ــازه قالین،گلیم،پوسـ   وتـ
  .روده
 عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
  :ت اســمای شــرکاء شــرک-٨

روح اهللا ولد حبیب اهللا رئیس احمد       
 .فرزاد ولد فضل الحق معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت حارث    
 قــرار ذیــل در  وحیــد امیــری

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
  .ثبت رسیده 

حـارث  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .وحید امیری

  .افغان : تابعیت -٢
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ــرکت مرکزا-٣ ــلی شـ  :صـ

  .در شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

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

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس
حید اهللا ولد میر احمـد رئـیس        و

 .محمد حارث ولد شیر علم معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت الیت    

قرار ذیل در دفتر ثبت  ترید کمپنی
  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 

الیت ترید  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .کمپنی

  .افغان : تابعیت -٢

  در  :مرکزاصــلی شــرکت -٣
  .شهر کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤
١٣٨٤.  

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

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

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

لـد غـالم نبـی رئـیس        اشرف و 
 .عبدالسالم ولد حکم خان معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

  خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
قـرار   فضل الدین وفضل ولی لمتد

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
  .تجارتی به ثبت رسیده 

فضل الدین  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .وفضل ولی لمتد
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  .افغان : تابعیت -٢
ــ-٣ ــرکت مرکزاصـ  :لی شـ

  .در شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

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

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
 رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش  :اس
 ضل الـدین ولـد گـل احمـد         ف

رئیس فضل الولی ولد گل احمـد       
 .معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

پاریس  خصوصیات تجارتی شرکت
ــر   ــل در دفت ــرار ذی ــشن ق  فی
ــارتی  ــم تج ــناد عالی ــت اس  ثب

  .به ثبت رسیده 

پـاریس  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .فیشن
  .افغان : تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ  :مرکزاصـ

  .ر کابل در شه
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
 پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
 رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس

ن ولد سرور الدین رئیس     محمد الدی 
 .خواجه ولد عبدالستار معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

 خصوصـیات تـجارتی شـرکت
ترانزیتی وبار چاالنی اسـتگای وی      



  جريدهيرسم

 

  
٤٦

ــر   ــل در دفت ــرار ذی ــد ق  لمت
ــارتی  ــم تج ــناد عالی ــت اس  ثب

  .به ثبت رسیده 
ترانزیتـی  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .تدوبار چاالنی استگای وی لم
  .افغان : تابعیت -٢
ــرکت -٣ ــلی شـ  :مرکزاصـ

  .در شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

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

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .میراتی اولیه، مواد تع
احمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

فرید ولد فیاد خان رئـیس محـرم        
محمد صادق ولد مسجدی احمـد      

 .فرید معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

نـوی   خصوصیات تجارتی شرکت
عمر زی منگل لمتد قرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
عمر نوی  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .زی منگل لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال :  تاریخ وتاسیس شرکت   -٤

١٣٨٤  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
ــادرات-٦ ــشک : ص ــوه خ   می

ــت   ــازه قالین،گلیم،پوسـ   وتـ
  .روده
 عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
د رخت باب، قرطاسیه باب، مـوا     

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
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محمود :اسمای شرکاءشرکت   -٨
خان ولد عمر خان رئـیس محـرم        

 .باسر ولد عمر خان معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
پرویز  خصوصیات تجارتی شرکت

مروت لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       
  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 

پرویـز  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .روت لمتدم
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

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

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .واد تعمیراتی اولیه، م

حـاجی  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
محمد شعیب ولد حاجی آقا جـان       
رئیس محمد منصور ولـد حـاجی       

 .محمد شعیب
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
   خـصوصیات تجـارتی شـرکت   

قرار ذیل در   KHخلیل اهللا ضیاح    
 دفتر ثبت اسناد عالیـم تجـارتی       

  .به ثبت رسیده 
یـل اهللا   خل:اسم وعنوان شرکت  -١
  .KHضیا
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

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

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
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  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 
  .لیه، مواد تعمیراتی مواد او

خلیل اهللا :اسمای شرکاءشرکت -٨
ولد جیالنی رئیس ضیا ولد نـذیر       

 .احمد معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
صباح  خصوصیات تجارتی شرکت

ــل    ــرار ذی ــد ق ــدیقی لمت  ص
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

  .ثبت رسیده 
صـباح  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .صدیقی لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦

  .قالین،گلیم،پوست روده

 عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .یراتی اولیه، مواد تعم
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش  :اس

صالح الدین ولد غالم نبی رئـیس       
 .غالم صدیق ولد غالم سخی معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

افغان  خصوصیات تجارتی شرکت
فرفیض ذاد لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
افغـان  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  . لمتدفرفیض ذاد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
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میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦
  .قالین ، گلیم، پوست روده 

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .ه، مواد تعمیراتی اولی
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ایمل ولد فدا محمد رئیس احمـد       
 .رامین ولد فدا محمد معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

 خـصوصیات تجـارتی شـرکت   
ترانزیتی وبار چاالنی ضیاء حفـیظ      
رومانی لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ترانزلتی بار :اسم وعنوان شرکت-١

  .چاالنی ضیاء حفیظ رومانی لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  

  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥
  .افغانی 

میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦
  .قالین،گلیم،پوست روده

  عــراده جــات ، : واردات-٧
مان بنجاره گـی ،     پرزه جات، سا  

رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      
  .اولیه، مواد تعمیراتی 

 :.اسمای شرکاءشرکت -٨
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
ش  یره خصوصیات تجارتی شرکت

هما قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        
  .عالیم تجارتی به ثبت رسیده 

ش  یـره :اسم وعنوان شـرکت -١
  .هما
  .ن افغا: تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال :  تاریخ وتاسیس شرکت   -٤

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

  .قالین،گلیم،پوست روده
 عـــراده جـــات ،:واردات-٧

بنجاره گی،رخت  سامان پرزه جات،
  باب،قرطاسیه باب، مـواد اولیـه،      

  .مواد تعمیراتی 
فرید ولد :شرکت اسمای شرکاء-٨

یره ش رئیس محمد ظریـف ولـد        
 .رحمت اهللا معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

علـی   خصوصیات تجارتی شرکت
عتیق انجیال لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
علی عتیق  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .انجیال لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :کزاصــلی شــرکت  مر-٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  

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

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

جات، سامان بنجاره گی ، رخـت       
باب، قرطاسیه باب، مواد اولیـه،      

  .مواد تعمیراتی 
انجـیال  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ــیس   ــیض اهللا رئـ ــت فـ   بنـ
سید محمد علی شاه ولد اسماعیل      

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
کبیری  خصوصیات تجارتی شرکت

ــل در  ــرار ذی ــد ق ــانی لمت  عثم
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
کبیـری  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .عثمانی لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
ــرکت مر-٣ ــلی شـ  :کزاصـ

  .در شهر کابل 
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درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤
١٣٨٤.  

 پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥
  .افغانی 

میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦
  .قالین ، گلیم، پوست روده 

 عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
احمـد  :اءشرکت  اسمای شرک -٨

خالد ولد معراج الدین رئیس محمد      
 .شاه ولد محمد رجب معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

محمد  خصوصیات تجارتی شرکت
ــرار   ــا اهللا ق ــی ب ــانی متک  عثم
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

  .تجارتی به ثبت رسیده 
محمـد  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .عثمانی متکی با اهللا
  .افغان : ابعیت ت-٢

ــرکت -٣ ــلی شـ  :مرکزاصـ
  .در شهر کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤
١٣٨٤.  

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

ــت روده،  قالین،گلیم،پوســـ
  .شیرین بویه

 عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .د تعمیراتی اولیه، موا
احمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

شاه ولد محمد عثمان رئیس سـید       
محمد ولد حاجی محمـد عثمـان       

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
تریـد   خصوصیات تجارتی شرکت

  یویند افغانـستان قـرار ذیـل در        
  دفتر ثبت اسناد عالیـم تجـارتی       

  .به ثبت رسیده 
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د یویند  تری:اسم وعنوان شرکت  -١

  .افغانستان
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
، مـواد   رخت باب، قرطاسیه باب   

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ادوان :اسمای شرکاءشـرکت    -٨

لین رئیس محمـد عظـیم ولـد        
 .عبدالسالم معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

سـید   خصوصیات تجارتی شرکت
ــل در   ــرار ذی ــری ق ــم س  قاس

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
  .ثبت رسیده 

سید قاسم  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .سری
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

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

  .قالین،گلیم،پوست رود
 عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

   .اولیه، مواد تعمیراتی
قاسـم  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ولد کریم رئیس قمبر ولد کـریم       
 .معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء
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نیـک   خصوصیات تجارتی شرکت
محمد میر بچه لمتد قرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
نیـک  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .محمد بچه لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

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

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

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
نیـک  :ت  اسمای شرکاءشرک -٨

محمد وسید محمد رئیس عبدالقیوم     
 .ولد عبدالروف معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت تجارتی    
قرار ذیل در دفتـر   ملی کابل لمتد

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
  .رسیده 

تجـارتی  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .ملی کابل لمتد

  .افغان : تابعیت -٢
  در :کزاصــلی شــرکت  مر-٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
ــادرات-٦ ــشک : ص ــوه خ   می

ــت   ــازه قالین،گلیم،پوسـ   وتـ
  .روده
 عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
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فرهـاد   :اسمای شرکاءشرکت -٨

ولد احسان رئیس فـضل اهللا ولـد    
 .حاجی محمد حسن معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

 خـصوصیات تجـارتی شـرکت   
اسپرپات لمتد قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
اسـپرپات  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال :  تاریخ وتاسیس شرکت   -٤

١٣٨٤  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
ــادرات-٦ ــشک :  ص ــوه خ   می

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

 عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       

رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      
  .اولیه، مواد تعمیراتی 

ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش : اس
  یل ولد عبدالعزیز رئـیس     عبدالجل

  نور محمد ولـد محمـد صـدیق        
 .معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

انصاف  خصوصیات تجارتی شرکت
صدیقی بهار لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
انـصاف  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .صدیقی بهار لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :زاصــلی شــرکت  مرک-٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

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

  .قالین،گلیم،پوست روده
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 عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ـ :اسمای شرکاءشرکت   -٨ اجی ح

ــیس   ــان رئ ــد قرب ــد ول   محم
  قطب الـدین ولـد ایـام الـدین         

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
برادران  خصوصیات تجارتی شرکت

امیرخان قاسم لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
بـرادران  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .امیر خان قاسم لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥

میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦
  .قالین،گلیم،پوست روده

 عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
امیر خان : شرکاءشرکت اسمای-٨

ولد قاسم رئیس قاسم ولد امیر خان       
 .معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

کابـل   خصوصیات تجارتی شرکت
افغان میرنیکا لمتد قرار ذیل در دفتر 
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
کابل افغان  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .میرنیکا لمتد
  .ان افغ: تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
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  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
اسماعیل :سمای شرکاءشرکت   ا-٨

ولد محمد عیسی رئیس مهدی ولد      
 .قربان معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خـان   خصوصیات تجارتی شرکت
همایون مراری قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
خـان  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .همایون مراری
  .افغان : تابعیت -٢
  در :کزاصــلی شــرکت  مر-٣

  .شهر کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤
١٣٨٤.  

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

  .وتازه قالین،گلیم،پوست، روده
 عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
خـان  :ت  اسمای شرکاءشرک -٨

محمد ولد محمـد علـی رئـیس        
 .همایون ولد محمد علی معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

الخیر  خصوصیات تجارتی شرکت
وسح حبیب لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
الخیـر   :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .وسح حبیب لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
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  در :زاصــلی شــرکت  مرک-٣
  .شهر کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤
١٣٨٤.  

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
عبد اهللا  :شرکت  اسمای شرکاء -٨

ولد عبدالقدوس رئیس اسد اهللا ولد      
 .عبد اهللا معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

فـیض   خصوصیات تجارتی شرکت
فرهاد پامیر قرار ذیل در دفتر ثبت       

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
فیض فرهاد :اسم وعنوان شرکت-١

  .پامیر
  .افغان : تابعیت -٢

  در :لی شــرکت مرکزاصــ-٣
  .شهر کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤
١٣٨٤.  

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

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 
ــواد    ــه، مـ ــواد اولیـ   مـ

  .تعمیراتی 
احمـد  :ءشرکت  اسمای شرکا -٨

فیصل ولد محمد مسلم رئیس احمد      
 .خالد ولد محمد مسلم معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

سادات  خصوصیات تجارتی شرکت
صداقت ترکمنی لمتد قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
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سـادات  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .صداقت ترکمنی لمتد
  .افغان : ت تابعی-٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

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

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
سـید  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

جان آغا ولد سید غالم حسین رئیس 
حسین جان ولد سید غالم حـسین       

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
سمون  خصوصیات تجارتی شرکت

ــل در  ــرار ذی ــد ق ــد لمت   رگن

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
  .ثبت رسیده 

سـمون  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .رگند لمتد

  .افغان : ابعیت ت-٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

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

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس

سراج الدین ولد حاجی معراج الدین 
ــد  ــیس ســلطان محمــود ول   رئ

 .معراج الدین معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
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 خـصوصیات تجـارتی شـرکت   
  ترانزیتی وبار چـاالنی پیرمحمـد      
  کامه وا ل احمد زی قـرار ذیـل         
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

   .ثبت رسیده
ترانزلتـی  :اسم وعنوان شرکت  -١

وبار چاالنی پیر محمد کامـه وا ل        
  .احمد زی

  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦

ــت روده،   قالین،گلیم،پوســـ
  .شیرین بویه

  اده جــات ،عــر: واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 

پیـر  :اسمای شرکاءشـرکت    -٨
محمد ولد عبدالمنان رئیس ایمـل      

 .ولد وره کی معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
فـیض   خصوصیات تجارتی شرکت

برادران قندهاری قرار ذیل در دفتر      
بت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       ث

  .رسیده 
فـیض  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .برادران قندهاری
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

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

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

جات، سامان بنجاره گی ، رخـت       
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باب، قرطاسیه باب، مواد اولیـه،      
  .مواد تعمیراتی 

گـل  :اسمای شرکاءشـرکت    -٨
احمد ولد حاجی نور الحق رئـیس       
ــق  ــد نورالح ــق ول ــیاء الح   ض

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
قـیس   خصوصیات تجارتی شرکت

تمیم صدیق لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
قیس تمیم  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .صدیق لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 

ــادرات-٦ ــشک :  ص ــوه خ   می
  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        

  .روده 
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت -٨ ــمای شرکاءشـ اسـ
عبدالرب ولد عبـدالمنان رئـیس      :

 .عبدالمحمد ولد عبدالمنان معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
بـار   خصوصیات تجارتی شرکت

ل لمتد  چاالنی محمد طاهر کامه وא    
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

  .تجارتی به ثبت رسیده 
بار چاالنی  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .محمد طاهر کامه وאل لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
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درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤
١٣٨٤.  

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
 میوه خشک وتازه،  :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ــان    ــاب خ ــد کت ــاهر ول   ط
رئیس بصیر احمد ولـد وره کـی        

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
سـید   تی شرکتخصوصیات تجار

حمید لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت     
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

  .ثبت رسیده 
سید حمید  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .لمتد
  .افغان : تابعیت -٢

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

درسال :  تاریخ وتاسیس شرکت   -٤
١٣٨٤  

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

  ین ، گلـیم، پوسـت      وتازه، قـال  
  .روده 

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
غـالم  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

محمود ولد غالم صادق رئیس غالم      
  .صدیق ولد غالم صادق معاون

 
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
ارتی شرکت اکبر    خصوصیات تج 
قرار ذیل در دفتـر   بشیر نذیر لمتد

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
  .رسیده 
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اکبر بشیر  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .نذیر لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال :  تاریخ وتاسیس شرکت   -٤

١٣٨٤  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
ک وتازه،  میوه خش :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
بـشیر  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

احمد ولد گل محمد رئیس نـذیر       
 .جان ولد گل محمد معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

جاوید   تجارتی شرکتخصوصیات
وحید عزیز لمتد قرار ذیل در دفتر       

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
  .رسیده 

جاویـد  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .وحید عزیز لمتد

  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
وه خشک وتازه،   می:  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
احمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

جاوید ولـد عبـدالقیوم رئـیس       
 .عبدالوحید ولد عبدالباقی

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء
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وصیات تجــارتی شــرکت خــص
ــاور    ــاالنی ب ــی وبارچ   ترانزیت

ــشنل ــل در   انترن ــرار ذی   ق
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
ترانزلتـی  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .وبار چاالنی باور انترنشنل
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال :  تاریخ وتاسیس شرکت   -٤

١٣٨٤  
  . پنجاه هزار افغانی :سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

جات، سامان بنجاره گی ، رخـت       
باب، قرطاسیه باب، مواد اولیـه،      

  .مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس

نجیب اهللا ولد حبیـب اهللا رئـیس        
 .عالوالدین ولد معین الدین معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

 خـصوصیات تجـارتی شـرکت   
ــد   ــور لمت ــالم ن ــرویس ع   می
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

  .ثبت رسیده 
میـرویس  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .عالم نور لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
ــادرات-٦ ــشک : ص ــوه خ   می

ــت   ــازه قالین،گلیم،پوسـ   وتـ
  .روده
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
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میرویس :اسمای شرکاءشرکت   -٨

خان ولد گل زری خان رئیس عالم       
 .ن معاوننور ولد میرویس خا

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

فاریاب  خصوصیات تجارتی شرکت
لمتد قرار ذیل در دفتـر      Aبرادران  

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
  .رسیده 

فاریـاب  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .لمتدAبرادران 

  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال :  تاریخ وتاسیس شرکت   -٤

١٣٨٤  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       

رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      
  .اولیه، مواد تعمیراتی 

ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس
محمد اسالم ولد عبداالحد رئـیس      

 ولد محمـد اسـالم      کما ل الدین  
 .معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

آقـا   خصوصیات تجارتی شـرکت 
شرین تگابی قرار ذیل در دفتر ثبت       

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
آقا شرین  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .تگابی
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تتاریخ وتاسیس شرک  -٤

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

  .قالین،گلیم،پوست روده
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  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس

ــی   ــالم نب ــد غ ــزت اهللا ول   ع
   رئیس شـاه جـان ولـد طـاوس        

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
 خـصوصیات تجـارتی شـرکت   

خپلواک ابدالی لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
خپلـواک  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .ابدالی لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
ال درس: تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥

میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦
  .قالین ، گلیم، پوست روده 

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
سردار :اسمای شرکاءشرکت    -٨

ولد وزیر محمد رئیس عبـدالکریم      
 .لیم معاونولد عبدالح

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

نـوی   خصوصیات تجارتی شرکت
تور عزیز لمتد قرار ذیل در دفتـر        
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
نوی تـور   :اسم وعنوان شرکت  -١

  .عزیز لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
ال درس: تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
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  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
نور آقا  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ولد شیر احمد رئیس عبدالعزیز ولد      
 .قدیر معاونعبدال
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
   خـصوصیات تجـارتی شـرکت   

  بـــشیر یـــونس زاده لمتـــد 
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  .رسیده 
بشیر یونس :اسم وعنوان شرکت-١

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

  .در شهر کابل 

درسال : شرکتتاریخ وتاسیس   -٤
١٣٨٤.  

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

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
شیر آقا  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

حمد ولد محمد یونس رئیس بشیر ا     
 .ولد شیر آقا معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

  خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  پــسران پیمــان قــرار ذیــل در  

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
  .ثبت رسیده 

پـسران  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .پیمان
  .افغان : تابعیت -٢
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  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

رسال د: تاریخ وتاسیس شرکت  -٤
١٣٨٤.  

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ایمـل  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

پیمان ولد نور احمد رئیس نورمـل       
 .احمد معاونولد نور 

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

  خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ــل در   ــرار ذی ــد پارســا ق   حمی

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
  .ثبت رسیده 

حمیـد  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .پارسا

  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦

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

پرزه جات،سامان بـرق، سـامان      
بنجاره گی ، رخت باب، قرطاسیه      

  .باب، مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
عبدالنظر :اسمای شرکاءشرکت -٨

ولد بختیاری رئیس حمید اهللا ولـد       
 .اونخیر اهللا مع

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت پسران    
ــد ــل در  خــالقی لمت ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
  .ثبت رسیده 
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پـسران  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .خالقی لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
ــادرات-٦ ــشک :  ص ــوه خ   می

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
رمضان :اسمای شرکاءشرکت   -٨

علی ولد خالقداد رئیس محمد قاسم 
 .معاونولد خالقداد 

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

 خـصوصیات تجـارتی شـرکت   
ترانزیتی فضل رحیم قرار ذیـل در       

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
  .ثبت رسیده 

ترنزایتـی  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .فضل رحیم

  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
فـضل  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ولد سرور رئیس سید اکبـر ولـد        
 .سردار معاون

 خاص دارای صــالحیتاشــ-٩
  .خودمذکور :  امضاء
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ابونصر  خصوصیات تجارتی شرکت
مشکان قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  .عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ابونـصر  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .مشکان
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .هزار افغانی پنجاه : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
مبارک :اسمای شرکاءشرکت   -٨

شاه ولد امیر اهللا رئیس عبدالـصمد      
 .ولد عبدالقیوم

 حیتاشــخاص دارای صــال-٩
  .خودمذکور :  امضاء

نـدیم   خصوصیات تجارتی شرکت
توحید لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ندیم توحید :اسم وعنوان شرکت-١

  .لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .فغانی پنجاه هزار ا: سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس

محمد نسیم ولد محمد قاسم رئیس      
 .وحید اهللا ولد محمد قاسم معاون

 صــالحیتاشــخاص دارای -٩
  .خودمذکور :  امضاء
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ذبیـر   خصوصیات تجارتی شرکت
  احمــد عزیــزی قــرار ذیــل در 
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
ذبیر احمد  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .عزیزی
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  ر پنجــاه هــزا : ســرمایه-٥

  .افغانی 
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
عزیـز  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

احمد ولد سعید احمد رئیس شعیب      
 .احمد ولد سید الرحمن معاون

 ای صــالحیتاشــخاص دار-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت ستاره    
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد  آسیائی

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

  .آسیائی
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال :  تاریخ وتاسیس شرکت   -٤

١٣٨٤  
  .غانی پنجاه هزار اف: سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس

حبیب اهللا ولد عبد اهللا رئیس حامد       
 .ولد عبد اهللا معاون
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 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  ضاءام

تکس  خصوصیات تجارتی شرکت
لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

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

  .لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
وه خشک وتازه،   می:  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس

  نجیب اهللا ولد حفـیظ اهللا رئـیس        
 .عبید اهللا ولد حفیظ اهللا معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .ور خودمذک:  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت نورزاده 
قرار ذیل در دفتر ثبت  اسد اهللا لمتد

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
نـور زاده   :اسم وعنوان شرکت  -١

  .اسد اهللا لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
شهزاده :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ولد چنده گل رئیس عنایت اهللا ولد       
 .چنده گل معاون
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 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  . خودمذکور : امضاء
مهـین   خصوصیات تجارتی شرکت

لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت ١نو نمبر
  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 

مهین نـو   :اسم وعنوان شرکت  -١
  .لمتد١نمبر
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش : اس

عبدالرحیم ولد عبدالحسین رئـیس     

محمد آصف ولد میـرزا حـسین       
 .معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  ضاءام

خصوصیات تجارتی شرکت ماریخ    
قرار ذیل در دفتر ثبت  اساس لمتد

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

  .اساس لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

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

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

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
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: اســمای شــرکاء شــرکت -٨
عبدالحمید ولد عبدالرحیم رئـیس     

 .عبدالرحیم ولد امیر محمد معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  . خودمذکور : امضاء
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

) ساختمانی وانجینری کیکـارک   (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی وانجینری کیکارک(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٢٥٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(تواردا-٦
جـواز خـان    :رئیس شـرکت  -٧

  .سیر امین:فرزند
ضـیاء نـواز    :معاون شـرکت  -٨

  .جواز خان:فرزند
صنایع :(خصوصیات تجارتی شركت  

تولیدی مـواد شـوینده هـرات       

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

صـنایع  :( اسم وعنوان شرکت   -۱
تولیدی مـواد شـوینده هـرات       

  .)رخشاند

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).هرات:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥    ٢٠٠٠٠٠٠:(ســـ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
حاجی محمد شاه   :رئیس شرکت -٧

  .غالم محمد:فرزند
عبدالــصمد :معــاون شــرکت-٨

  .علی جان:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

) ساختمانی جان محمد وبـرادران    (
ل در دفتر ثبت اسناد عالیم      قرار ذی 

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی جان محمد وبرادران(

  ).افغان:(تابعیت-٢
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  ).کندهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).دو میلیون افغانی: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
جـان محمـد    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی محمد عمر خان:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

: خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ) ساختمانی وسرک سازی بابا   (

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی وسرک سازی بابا(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).بلخ:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٦٨٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد شـاه    :رئیس شـرکت  -٧

  .غالم شاه:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــد :مع جاوی

  .غالم شاه:فرزند

: خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیل ) ساختمانی جمال حکمت(

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی جمال حکمت(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).لغمان:(کز اصلیمر-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٤٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
شـال بادشـاه    :رئیس شرکت -٧

  .سید بادشاه:فرزند
حکمـت اهللا   :معاون شـرکت  -٨

  .محمد معصوم:فرزند
صنایع :(خصوصیات تجارتی شركت  

ــدا ــرار ذیــل در ) دســتی آوی   ق
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :بت رسیدهث
صـنایع  :( اسم وعنوان شرکت   -۱

  .)دستی اویدا

  ).افغان:(تابعیت-٢
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  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  :فرزنـد ملینـا   :رئیس شرکت -٧

  .عزیز اهللا
ــرکت -٨ ــاون ش ــال ل :مع ب

  .محمد ظاهر:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در دفتر    ) فشنال ترک پرو(
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)پروفشنال ترک(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٤٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
حـسین سـید    :رئیس شرکت -٧

  .میر احمد شاه:فرزند

سـید حـسین    :عاون شرکت م-٨
  .میر احمد شاه:فرزند

  :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیل در ) برق رسانی شب تاب(

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)برق رسانی شب تاب(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).هرات:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).ی افغان٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـود شـاه    :رئیس شرکت -٧

  .شکرالدین:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــرام :مع به

  .محمد ولی:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــیم  ( ــروز تم ــاختمانی فی   ) س
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
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ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی فیروز تمیم(

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

  .محمد رحیم:فرزند
محمـد تمـیم    :معاون شرکت -٨

  .محمد رحیم:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیـل   ) ساختمانی افغان باختر  (
تجارتی به  در دفتر ثبت اسناد عالیم      

 :ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی افغان باختر(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).مزار شریف:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).پنجاه هزار افغانی: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

خواجه محمـد   :رئیس شرکت -٧
  .میر عبدالواحد:فرزندسلیم 

الم میر محمد س  :معاون شرکت -٨
  .خواجه محمد سلیم:فرزند

  :خــصوصیات تجــارتی شــركت
تویفــور کانــسترستینگ آف  (

قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) سروسیز
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
تویفـور  :( اسم وعنوان شرکت   -۱

  .)کانسترستینگ آف سروسیز

  ).آلمان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٩٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
کی دیترچ کوین   :رئیس شرکت -٧

  .کوین:فرزند
کـالس هینـو    :معاون شرکت -٨

  .هنیرز:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وسرک سازی سلیمان    (
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قرار ذیل در دفتـر ثبـت       ) هاشمی
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
ک سازی سلیمان   ساختمانی وسر (

  .)هاشمی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٦٧٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
عمـران خـان    :رئیس شرکت -٧

  .حمید خان:فرزند
ــا گــل :معــاون شــرکت-٨ می

  .حمید خان:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

) ساختمانی وسرک سازی روبـین    (
رار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       ق

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی وسرک سازی روبین(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــدالولی :رئ عب

  .عبدالمومن:فرزند
عبداالحمـد  :ن شـرکت  معاو-٨

  .عبدالمحمد:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ) ساختمانی محمد عادل لمتد   (
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی محمد عادل لمتد(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).هرات:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٩٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــیس شــرکت-٧ ــدالعزیز :رئ عب

  .حاجی محمد اعظم:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــع اهللا :مع رفی

  .عبداالحمد:فرزند
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:  خصوصیات تجـارتی شـركت    
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

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

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

  .)مبتکر

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٨٤٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
عـالؤ الـدین    :رئیس شرکت -٧

  .غیاث الدین:فرزند
صـدر الـدین    :معاون شرکت -٨

  .غیاث الدین:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

قـرار ذیـل در     ) تمانی رئیس ساخ(
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی رئیس(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).خوست:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).یک میلیون افغانی: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــیس :رئ رئ

  .جرنیل:فرزند
عبدالولی خـان   :کتمعاون شر -٨

  .جرنیل:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیـل   ) ساختمانی افغان میوند  (
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی افغان میوند(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٩٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
سـید نعـیم    :رئیس شـرکت  -٧

  .سیر شریت آقا:فرزند
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عزیز الرحمـان   :معاون شرکت -٨
  .محمد طیب:فرزند

تولید :(خصوصیات تجارتی شركت  
) مواد خوارکی عمر زی خوگیـانی     

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

تولیـد  :( اسم وعنوان شرکت   -۱
  .)عمر زی خوگیانیمواد خوارکی 

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).جالل آباد:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٢٥٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمد حـضرت   :رئیس شرکت -٧

  .حاجی سید عمر:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

  :خــصوصیات تجــارتی شــركت
  ) گـــروه مـــشاورین یـــک(

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده

گـروه  :( اسم وعنوان شرکت   -۱
  .)مشاورین یک

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
فـضل عظـیم    :رئیس شرکت -٧

  .غالم حجت اهللا:فرزندمحددل 
ب امیر عباس طی  :معاون شرکت -٨

  .طیب فواک:فرزندفواک 
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در دفتر    ) وصل تیل کام  (
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
وصل تیل :( اسم وعنوان شرکت-۱
  .)کام

  ).کوریای جنوبی:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ). مجازاقالم:(واردات-٦
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بابانـگ هـو    :رئیس شـرکت  -٧

  .کیل سوچونگ:فرزند
غالم :فرزندمنگل  :معاون شرکت -٨

  .محمد
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وراه سازی محمد موسی (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) خالد

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
ساختمانی وراه سازی محمد موسی (

  .)خالد

  ).افغان:(عیتتاب-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٧٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد موسـی    :رئیس شرکت -٧

  .فقیر محمد:فرزند
فقیـر محمـد    :معاون شرکت -٨

  .دوست محمد:فرزند
جـی  :(خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیل در دفتـر     ) ناین سیکورت 

جارتی به ثبـت    ثبت اسناد عالیم ت   
 :رسیده

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)جی ناین سیکورت(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٧٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
اسکات نـامین   :رئیس شرکت -٧

  .ندارد:فرزند
صــدیق اهللا :معــاون شــرکت-٨

  .صفت اهللا:فرزند
: رتی شــركتخــصوصیات تجــا

) تولیدی البسه پیمان فهیم لمتـد     (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
تولیدی :( اسم وعنوان شرکت   -۱

  .)البسه پیمان فهیم لمتد

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

  .غالم رسول:فرزند
محمـد کبیـر    :معاون شرکت -٨

  .غالم عباس:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیـل   ) ساختمانی آسیا واروپا  (
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی آسیا واروپا(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٢٤٥٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــیس شــرکت-٧ ــدیر :رئ عبدالق

  .عبدالکریم:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــد اهللا :مع وحی

  .محمد اسالم:فرزند

: خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیل  ) ساختمانی احسان تیوری  (

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت  ا-۱ ــوان ش ــم وعن : س
  .)ساختمانی احسان تیوری(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
احــسان اهللا :رئــیس شــرکت-٧

  .فضل کریم:فرزند
محمـد شـاه    :معاون شرکت -٨

  .سلطان شاه:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

تمانی وتولید مواد سـاختمانی     ساخ(
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) الیق فوالد 

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

  .)الیق فوالد
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  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).قالم مجازا:(واردات-٦
عبــدالروف :رئــیس شــرکت-٧

  .گل مرجان:فرزند
محمــد اهللا :معــاون شــرکت-٨

  .عین اهللا:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیـل در    ) ساختمانی دیکوریا (
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی دیکوریا(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).لکاب:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٧٥٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

احمـد شـاهد    :رئیس شرکت -٧
  .تاج الدین:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــشاه :مع علی

  .ملنگ شاه:فرزند
) امبرا:(خصوصیات تجارتی شركت  

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

  .)براام:( اسم وعنوان شرکت-۱

  ).آلمان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٩٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــارکوس :رئ م

  .دودولف:فرزند
کیــودواش :معــاون شــرکت-٨

  .مادم:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــسن  ( ــس مارگ ــارکز وان   ) م
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق

  م تجـارتی بـه ثبـت       اسناد عالی 
 :رسیده
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مـارکز  :( اسم وعنوان شرکت   -۱
  .)وانس مارگسن

  ).امریکا:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
داریوار واتـرو   :رئیس شرکت -٧

  .ندارد:فرزند
گالیه هارولـه   :معاون شرکت -٨

  .هاموس:فرزند
: صیات تجــارتی شــركتخــصو

قرار ذیل در دفتر    ) ساختمانی کنام (
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی کنام(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

ــرکت-٧ ــیس ش ــخیداد :رئ س
  .عبدالحسین:رزندف
امـام نظـر    :معاون شـرکت  -٨

  .عبد اهللا نظر:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

  ) ســاختمانی آریــا نظــامی  (
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت       

 :رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی آریا نظامی(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٤٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
غیـاث الـدین    :رئیس شرکت -٧

  .نظام الدین:فرزند
احمـد شـاه    :معاون شـرکت  -٨

  .حیات الدین:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل  ) ساختمانی کاوون مطهر  (
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در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ختمانی کاوون مطهرسا(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).جالل آباد:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
سـید حـسرت    :رئیس شرکت -٧

  .سید رحمت:فرزند
سـید اختـر    :معاون شـرکت  -٨

  .سید میر هاشم:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل  ) میرساختمانی برادران پا  (
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی برادران پامیر(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤

ــرمایه-٥ ــون  : (س ــک میلی   ی
  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
نـدا محمـد    :رئیس شـرکت  -٧

  .غالم سخی:فرزند
خـان محمـد    :معاون شرکت -٨

  .تاج محمد:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیـل   ) ساختمانی ساعد باختر  (
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی ساعد باختر(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).گردیز:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٧٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد ممتـاز    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی باز محمد:فرزند
محمـد ممتـاز    :معاون شرکت -٨

  .حاجی باز محمد:فرزند
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: خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیل  ) ساختمانی فرهاد متونیار  (

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)رهاد متونیارساختمانی ف(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).خوست:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).دالر٢٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
سـید مـامور    :رئیس شـرکت  -٧

  .محمد عمر:فرزند
رحمـت گـل    :معاون شرکت -٨

  .حاجی فرید گل:فرزند
اقبا ل  :(خصوصیات تجارتی شركت  

بـت  قرار ذیل در دفتر ث    ) قله سازی 
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

اقبال قله  :( اسم وعنوان شرکت   -۱
  .)سازی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٣٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
نــادر شــاه :رئـیس شــرکت -٧

  .اقبال شاه:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــدارد:مع  ن

  .ندارد:فرزند
: صیات تجــارتی شــركتخــصو

قرار ذیل در   ) ساختمانی سن رائیز  (
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
  .)ساختمانی سن رائیز( اسم تاجر-۱

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٩٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ســید :رئــیس شــرکت -٧

ــد ــاه محم ــد ش ــید :فرزن   س
  .سکندر شاه

  :فرزنـد آرش  :معاون شـرکت  -٨
  .جان محمد
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 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
 ) تولید نمک عـارف وبـرادران     (

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی  ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی  اس

 :ثبت رسیده
تولیـد  :( اسم وعنوان شرکت   -۱

  .)نمک عارف وبرادران

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:( تاسیستاریخ-٤
  ).ده میلیون افغانی: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد عـارف    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی احمد گل:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

تانکر :(خصوصیات تجارتی شركت  
قرار ذیل در   ) سازی یعقوب محبی  

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

تـانکر  :( اسم وعنوان شرکت   -۱
  .)زی یعقوب محبیسا

  ).افغان:(تابعیت-٢

  ).مزار شریف:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٣٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
یعقـوب علـی    :رئیس شرکت -٧

  .محب علی:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خصوصیات تجـارتی شـركت  
  ســاختمانی بختــی بلــدرز   (

ــشن ــل در  ) کارپوری ــرار ذی   ق
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
ســاختمانی بختــی بلــدرز   (

  .)کارپوریشن

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
فـضل الخـالق    :رئیس شرکت -٧

  .جالد خان:فرزند
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محمـد رحـیم    :تمعاون شرک -٨
  .جالد خان:فرزند

 :خصوصیات تجـارتی شـركت  
قرار ذیل  ) خدمات مهندسی اسکو  (

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

خدمات :( اسم وعنوان شرکت   -۱
  .)مهندسی اسکو

  ).ایران:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(اتوارد-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــد :رئ مجی

  .رمضانعلی:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خصـوصیات تـجارتی شـركت
  ســــاختمانی،تولید مــــواد (

) ساختمانی ذبیح اهللا بشر دوسـت     
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
ساختمانی، تولید مواد سـاختمانی     (

  .) اهللا بشر دوستذبیح

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد آقـا    :رئیس شـرکت  -٧

  .کتوری:فرزند
عبــدالروف :معـاون شــرکت -٨

  .سخی مرجان:فرزند
حفر :(خصوصیات تجارتی شركت  

) نچاه عمیق ونیمه عمیق افغان طوفا 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
حفر چاه  :( اسم وعنوان شرکت   -۱

  .)عمیق ونیمه عمیق افغان طوفان

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندز:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤



  جريدهيرسم

 

  
٨٨
  ). افغانی٤٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
شـهباز خـان    :رئیس شرکت -٧

  .د ظاهرمحم:فرزند
خیا ل محمـد    :معاون شرکت -٨

  .نیاز محمد:فرزند
 :خصوصیات تجـارتی شـركت  

 ) ساختمانی خراسـان زاده لمتـد     (
 قرار ذیل در دفتـر ثبـت اسـناد         
ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج  عالی

 :رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی خراسان زاده لمتد(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤(:تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
عبـدالرحمن  :رئیس شـرکت  -٧

  .محمد امین:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــسه :مع مون

  .خالقداد:فرزند

 :خصوصیات تجـارتی شـركت  
قرار ذیـل در    ) ساختمانی بابا خیل  (

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .) بابا خیلساختمانی(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٤٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
انجینر رفیـع اهللا    :رئیس شرکت -٧

  .حضرت خان:فرزند
صــوت اهللا :معــاون شــرکت-٨

  .نصر اهللا:فرزند
 :خصوصیات تجـارتی شـركت  

ـ  ) ساختمانی موفق افغان  ( ل قرار ذی
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
ساختمانی موفـق   :( اسم تاجر  -۱

  .)افغان

  ).افغان:(تابعیت-٢
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  ).جالل آباد:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٣٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد نعـیم    :رئیس شرکت -٧

  .امام جان:فرزند
ـ  :معاون شرکت -٨ معیل محمد اس

  .دواجان:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیـل در    ) ساختمانی کچکن (
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی کچکن(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٨٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  .)اقالم مجاز:(واردات-٦
شاه عالم امیری   :رئیس شرکت -٧

  .پادشاه میر خان:فرزند

ملـک جـان    :معاون شـرکت  -٨
  .پادشاه میر:فرزند

 :خصوصیات تجـارتی شـركت  
خدمات جیـولوجی ساختـمانی   (

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

خدمات :( اسم وعنوان شرکت   -۱
  .)جیولوجی ساختمانی رنگین سبز

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٣٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــد :رئ محم

  .محمد عیسی:فرزند
سید اسـماعیل   :معاون شرکت -٨

  .سید محمد حسین:فرزند
پشم :(خصوصیات تجارتی شركت  
قرار ) شوی ونخ بافی فاروق نظری    

ر ثبت اسـناد عالیـم      ذیل در دفت  
 :تجارتی به ثبت رسیده
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پـشم  :( اسم وعنوان شـرکت    -۱

  .)شوی ونخ بافی فاروق نظری

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).هرات:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
غـالم فـاروق    :رئیس شرکت -٧

  .شریف دل:فرزند
صـدیق  غـالم   :معاون شرکت -٨

  .غالم فاروق:فرزند
قالین :(خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیـل در    ) بافی پیمان احمدی  
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
قـالین  :( اسم وعنوان شرکت   -۱

  .)بافی پیمان احمدی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

حاجی حـسین   :رئیس شرکت -٧
  .ناظر حسین:فرزند
شـیر حـسین    :معاون شرکت -٨

  .میر حسین:فرزند
قالین :(خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیل در دفتر    ) بافی جمعه زاده  
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
قـالین  :( اسم وعنوان شرکت   -۱

  .)بافی جمعه زاده

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
غـالم عبـاس    :رئیس شرکت -٧

  .جمعه خان:فرزند
محمد اشـرف   :معاون شرکت -٨

  .غالم نبی:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل  ) ساختمانی احسان شرق  (
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در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی احسان شرق(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٧٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
داکتر عـصمت   :رئیس شرکت -٧

  .عبدالرحمن:فرزنداهللا 
غـالم فـاروق    :معاون شرکت -٨

  .غالم محمد:فرزند
:  تجــارتی شــركتخــصوصیات

قرار ذیل در دفتر    ) ساختمانی شامل (
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی شامل(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).ننگرهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤

   ٧٥٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥
  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ـ   :رئیس شرکت -٧ د داکتـر محم

  .محمد طاهر:فرزندطیب 
نثـار احمـد    :معاون شـرکت  -٨

  .عبدالطیف:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــه ( ــت آری کلچـ   ) تروپواینـ
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)تروپواینت آری کلچه(

  ).هالند:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٤٩٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
وین :فرزندادرین  :رئیس شرکت -٧

  .ریجن
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محمـد عظـیم    :معاون شرکت -٨

  .عبدالسالم:فرزند
تولید :(خصوصیات تجارتی شركت  

شامپو مایع ظرف شـوی صـدف       
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد ) تفافت

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
تولیـد  :( شرکت  اسم وعنوان  -۱

شامپو مایع ظرف شـوی صـدف       
  .)تفافت

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمد یعقـوب   :رئیس شرکت -٧

  .محمد اسحق:فرزند
فخـر الـدین    :معاون شـرکت  -٨

  .افغان:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  قـرار ذیـل در    )  خانه همراز  سرد(
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده

سـرد  :( اسم وعنوان شـرکت    -۱
  .)خانه همراز

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).جالل آباد:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
حـاجی گلـزاد    :رئیس شرکت -٧

  .دکریمدا:فرزند
غـالم قـادر    :معاون شـرکت  -٨

  .غالم دستگیر:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ) اسیسید افغانستان سسافینگ  (
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
اسیسید :( اسم وعنوان شرکت   -۱

  .)افغانستان سسافینگ

  ).امریکا:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
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  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
حمیر اناصـری   :رئیس شرکت -٧

  .ندارد:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

: خــصوصیات تجــارتی شــركت
هجوری اسوسی ایت پی وی تـی       (

ــد ــر  ) لمت ــل در دفت ــرار ذی   ق
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
 هجوری اسوسی ایـت پـی وی      (

  .)لمتد

  ).پاکستان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
تـوقیر سـلطان    :رئیس شرکت -٧

  .ملک امیر سلطان:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

  :خــصوصیات تجــارتی شــركت
تولید همبرگز وسوسیس کالبـاس     (

فتر ثبت اسناد   قرار ذیل در د   ) نورین
 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده

تولیـد  :( اسم وعنوان شرکت   -۱
  .)همبرگر وسوسیس کالباس نورین

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
غالم :فرزندافغان  :رئیس شرکت -٧

  .سخی
ض علـی   عـو :معاون شرکت -٨

  .داراب:فرزند
: خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل ) ساختمانی مصطفی حمید(
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)ساختمانی مصطفی حمید(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
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  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز(:واردات-٦
وکیـل احمـد    :رئیس شرکت -٧

  .محمد اکبر:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــصطفی :مع م

  .وکیل احمد:فرزند
باساس تصویب شرکت سـاختمانی     
برادران نو رزائی آسیا مبنی براینکه      
استعفای محترم عبدالقـدیر ولـد      
عبدالقیوم از سمت معاونیت شرکت 
ووگذاری سـهم آن کـه مبلـغ        

افغانی میـشود بـاالی     ٣٣٣٣٣٣
محمد شفیق ولد دوسـت محمـد       
ومقرری وی بحیث معاون جدیـد      

  .التقرر در شرکت
باساس تصویب شرکت عبدالمجید    
  علی خیل مبنی براینکـه محتـرم       
  محمد طاهر ولـد محمـد علـی        
سهم خویش را باالی عبدالمجیـد      
  ولــد حــاجی داد محمــد خــان 
ــمت   ــانیده واز س ــروش رس   بف

ــتعفا    ــرکت اس ــت ش   معاونی
  .نموده

یب شـرکت احـسان     باساس تصو 
کانسترکشن مبنی براینکه اسـتعفی     
عبدالوهاب ولد فیض محمد بایک     

دالـر  ٧٠٠٠فیصد سهم که مبلغ     
افغانی وواگـذاری  ٣٥٠٠٠٠یعنی  

سهم خویش به محترم مودود پوپل      
ولد محمد نادر پوپل ومقرری وی      

  .بحیث معاون جدید در شرکت
باساس تصویب شرکت قالین بافی     

ییر شـکلی   شهرک مبنی براینکه تغ   
حقوقی شرکت از انظروی به لمتد      

فیصد سهم محتـرم    ٣٠ووگذاری  
حاجی محمد نبی ولد حاجی مـرزا       
حسین رئیس شرکت کـه مبلـغ       

افغانی میگردد به محترم    ٩٥٠٠١٣
عبدالوحید ومقـرری وی بحیـث      

  .معاون جدید التقرر در شرکت
باساس تصویب شرکت علینگـار     
دیگر مبنی براینکه راجع به تغییـر       

  .ن شرکتمعاو
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باســاس تــصویب شــرکت   
yunksel special 

security services   مبنـی 
 leventبراینکه استعفی محترم 

taskanرئیس بدون سهم شرکت  
 metin از ریاست وتقرر محترم 

kiuna    بحیث رئیس جدید بدون
سهم دربدل اخذ معاش ماهوار مبلغ      

  .دالر امریکائی١٠٠٠
باساس تصویب شرکت بابه امیـد      

ی براینکه محترم حـصار     لمتد مبن 
                       ً              الدین ولد امیر محمد قبال  به صفت       
معاون تعیین بود ومبلغ بسیت پنج      
  هزار افغانی سهم خویش را بـاالی       
بی بی ملکه بنت غالم سخی بفروش      
رساینده وبه صفت معاون جدیـد      

  .تعیین گردید
باساس تصویب شرکت سـاختمانی     
وسرک سازی نیازی مبنی براینکـه      

م محی الدین ولد    استعفی محترم غال  
محمد داود از معاونیت شـرکت      

  فیصد٤٨بحیث سهمدار شرکت با     
  

فیصد سهم آن   ٢٠ سهم وواگذاری   
افغانی میـشود   ٢٢٥٠٠٠که مبلغ   

به محترم سید بکتاش ولـد سـید        
محمود ومقرری وی به حیث معاون      

  .جدید در شرکت
باساس تصویب شرکت عبدالخالق    
رحیمی مبنـی براینکـه محتـرم       

ق ولد حاجی عبـدالرازق     عبدالرزا
عضو شرکت با داشتن سهم سرمایه      
شان که درج اسانامه است به حیث       
  .معاون جدید شرکت تعیین گردیده

ــر   ــوب نمبـ ــر مکتـ از اثـ
ــؤرخ ٢٩٧/٢٢٠  ٥/٨/١٣٨٤م

ــروان  ــه پ ــواز نام ــدیریت ج   م
اسامی عبدالحمد ولد عبـدالرحمن     
طی قطعه عریضه خـواهیش اخـذ       
 جواز نامه تجارتی را نموده اسـت      
  .که خصوصیات آنرا قرار ذیل است

  .اقالم مجاز-واردات-١
  .اقالم مجاز-صادرات-٢
  .پنج هزار-سرمایه-٣
  .شهر چاریکار-آدرس تجارتی-٤
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  .خود مذکور-صالحیت دار-٥

ــر   ــوب نمبـ ــر مکتـ از اثـ
مـــــــؤرخ ٢٤٧٤/١٥٨٧

مدیریت جواز نامـه    ٤/٨/١٣٨٤
پروان اسامی شهوار وار شهنواز طی  

ز نامه قعطه عریضه خواهش اخذ جوا
تجــارتی را نمــوده اســت کــه 

  .خصوصیات آن قرار ذیل است
  .اقالم مجاز-صادرات-١
  .اقالم مجاز-واردات-٢
  .پنج هزار افغانی-سرمایه-٣
سی راهی شـاه    -آدرس تجارتی -٤

  .شهید شهر کابل
  .خود مذکور-صالحیت دار-٥

باساس تصویب شـرکت ظهـور      
ــه  ــی براینک ــد مبن ــریف لمت   ش

ولـد  به عوض محترم محمد شـاه       
محمد سعید معاون شرکت تعیین و      

  هــزار افغــانی ســهم ٢٥مبلــغ 
ــرم محمــد شــاه    خــود را محت
  بــاالی معــاون جدیــد بفــروش 

  .رسانیده

مبنی براینکه شـرکت خراسـان      
انترنشنل میخواهد یـک عالمـت      
خویش را بنام نیتونل فلتر ثبـت و        
راجستر این اداره بنمایـد هرگـاه       
موسسات وبا اشخاص انفرادی در     

د اعتراض داشته شاند الی پانزده مور
  .یوم با ین محکمه اطالع دهند

مبنی براینکه محترم محمد اکبر ولد      
غالم علی تاجر انفرادی مبلغ پـنج       
هزار افغانی تا در سرمایه خـویش       

  .افزود نموده
اسامی عبدالجلیل ولد اهللا بوبانی طی 
قعطه خواهش اخذ جواز نامـه را       
نموده است خصوصیات آن قـرار      

  .یل استذ
  .اقالم مجاز-صادرات-١
  .اقالم مجاز-واردات-٢
  .پنج هزار افغانی-سرمایه-٣
  .چاریکار-آدرس تجارتی-٤
  .خود مذکور-صالحیت دار-٥

مبنی براینکـه شـرکت مـذکور       
عالمت خویش را بنـام     ٤میخواهد  
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های هر یک کینک کوال کینو لیمو       
کریستال را ثبت وراجستر این اداره 

ات ویـا   بنماید هر گـاه مؤسـس     
اشخاص انفرادی در مورد اعتراض     
داشته باشند الی پانزده یـوم بـاین        

  .محکمه اطالع دهند
-  king cola کینـگ کـوال  
king cola 

  limo -limo لیمو
  kino - kinoکینو

  cristal -cristal کریستال
مبنی براینکه شرکت محترم سن گاز 
لمتد میخواهد یک عالمت خویش     

ستر نماید  را بنام سن گاز ثبت وراج     
هر گاه موسسات ویـا اشـخاص       
انفرادی در مورد اعتراض داشـته      
باشند الی پانزده یـوم بـاین اداره        

 .اطالع دهند
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

  قـرار ذیـل در     ) احمد رضـاء  (
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
  .)احمد رضاء:(اسم تاجر-١

  ).غوث الدین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  تـر  قرار ذیـل در دف    ) صفر علی (

  ثبت اسناد عالیـم تجـارتی بـه        
 :ثبت رسیده

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)صفر علی(

  ).غالم علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
ــد -٤ ــل تول ــت- مح   :والی
  ).غزنی(
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: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:یهسرما-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم : خــصوصیات تجــارتی محت
قرار ذیل در دفتـر ثبـت       ) حسین(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)حسین:( اسم وعنوان شرکت-۱

  ).صادق:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).دایکندی:( محل تولدوالیت-٤
ـ -عنوان تجـارت  -٥ : ه  تجارتخان
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

عسکر : (خصوصیات تجارتی محترم
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) جان

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
عـسکر  :(نوان شرکت اسم وع -١

  .)جان

  ).آقا جان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).د مذکورخو:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــل( ــمر گ ــل در ) س ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده



  جريدهيرسم

 

  
٩٩

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  :اس
  .)سمر گل(

  ).سا سید گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).خوست:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:تصادرا-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) شعلی گل (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .)شعلی گل(

  ).خیال گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
ــد -٤ ــل تول ــت- مح   :والی
  ).کابل(

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
ار ذیل در دفتر    قر) سید رضاء شاه  (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)سید رضاء شاه(

  ).سید میر احمد شاه:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨



  جريدهيرسم

 

  
١٠٠

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

 ).خود مذکور:(امضاء
) نبی گل(خصوصیات تجارتی محترم

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

  .)نبی گل:( اسم وعنوان شرکت-۱

  ).نبی جان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  .)کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قــرار ذیــل در ) دولــت خــان(

  ی دفتر ثبت اسناد عالیـم تجـارت      
 :به ثبت رسیده

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)دولت خان(

  ).حاجی گلبت:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قــرار ذیــل در ) غــالم حــسین(

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)غالم حسین(

  ).محمد صفر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤



  جريدهيرسم

 

  
١٠١

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).ورخود مذک(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) توپل خان (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .)وپل خانت(

  ).محمد یوسف:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل

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

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) امان اهللا (
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)امان اهللا:( اسم وعنوان شرکت-۱

  ).باز محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).الم مجازاق(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) شاه آغا(خصوصیات تجارتی محترم
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)شاه آغا:( اسم وعنوان شرکت-۱



  جريدهيرسم

 

  
١٠٢

  ).محمد ابراهیم:(ولد-٢
  ).فغانا:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
 در دفتر ثبت    قرار ذیل ) عبدالحی(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .)عبدالحی(

  ).احمد گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:یهسرما-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) پنبه گل(خصوصیات تجارتی محترم
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)پنبه گل:( اسم وعنوان شرکت-۱

  ).میر گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تخانـه   تجار-عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء



  جريدهيرسم

 

  
١٠٣

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) خان آغا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
خـان  :(م وعنوان شـرکت    اس -۱
  .)آغا

  ).دولت میر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(ءامضا

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل دردفتر ثبت )محمد حسین(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)محمد حسین(

  ).سید حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــاه( ــد ش ــل در ) احم ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .)احمد شاه(

  .)علی اصغر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(



  جريدهيرسم

 

  
١٠٤

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) الربیفضل  (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)فضل الربی(

  ).حاجی عبداالحمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).لغمان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:تجــارتموضــع -٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت ) غالم رضاء(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)غالم رضاء(

  ).میرزا محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- تولد محل-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم : خــصوصیات تجــارتی محت
بـت  قرار ذیل در دفتر ث    ) قربانعلی(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)قربانعلی:( اسم تاجر-۱



  جريدهيرسم

 

  
١٠٥

  ).سلطانعلی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). فغانیهزار ا پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) نور اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)نور اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).امان اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).ذکورخود م(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧

  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) گل احمد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .)گل احمد(

  ).شیر احمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  هــزار  پــنج(:ســرمایه-٩

  ). افغانی
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 .)خود مذکور:(امضاء



  جريدهيرسم

 

  
١٠٦

) جلیل(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)جلیل:( اسم تاجر-۱

  ).میرزا محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:وضع تجارتم-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) حبیب اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .)حبیب اهللا(

  ).کتاب خان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣

  ).پروان:( والیت- تولد محل-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم : خــصوصیات تجــارتی محت
ثبت قرار ذیل در دفتر     ) عبداالحمد(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبداالحمد:( اسم تاجر-۱

  ).محمد رفیق:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). ار افغانیهز پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
١٠٧

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) حبیب اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .)حبیب اهللا(

  ).فیض اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: انـه   تجارتخ-عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم : خــصوصیات تجــارتی محت
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) اسماعیل(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)اسماعیل:(تاجر اسم -۱

  ).میرزا حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).مذکورخود :(امضاء

) احمد(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)احمد:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالملوک:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  .)اقالم مجاز(:صادرات-٧



  جريدهيرسم

 

  
١٠٨

  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) امین اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)امین اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).حاجی علی خان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت-حل تولد م-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
بت قرار ذیل دردفتر ث   ) محمد صابر (

  :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
 

  .)محمد صابر:( اسم تاجر-۱

  ).محمد اکبر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). ر افغانیهزا پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) جنت گل (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .)جنت گل(

  ).زلمی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).مذکورخود (



  جريدهيرسم

 

  
١٠٩

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

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) علی

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .)محمد علی(

  ).یوسف:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).بامیان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) چمن علی (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .)چمن علی(

  ).محمد علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).دائیکندی:( محل تولدوالیت-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).م مجازاقال(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) جعفر

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد جعفر:( اسم تاجر-۱

  ).قمبر علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣



  جريدهيرسم

 

  
١١٠

  ).غور:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
ثبت اسناد  قرار ذیل در دفتر     ) داود

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد داود:( اسم تاجر-۱

  ).محمد اصغر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
ــد -٤ ــل تول ــت- مح   : والی
  ).روز گان(
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨

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

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم : خــصوصیات تجــارتی محت

قرار ذیل در دفتـر ثبـت       ) بریالی(
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)بریالی:( اسم تاجر-۱

  ).صاحب نظر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).د مذکورخو(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــد( ــل ) ســلطان محم ــرار ذی   ق

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده



  جريدهيرسم

 

  
١١١

ــوان  -١ ــم وعن ــرکتاس   :ش
  .)سلطان محمد(

  ).سید محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).د مذکورخو:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرارذیل دردفتر ثبت   )حاجی حسین (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)حاجی حسین:( اسم تاجر-۱

  ).عوض علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).وردگ:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(

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

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) امیر محمدی (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)امیر محمدی:( اسم تاجر-۱

  ).غالم حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
ــد -٤ ــل تول ــت- مح   : والی
  ).روزگان(
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
١١٢
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

ذیل در دفتـر    قرار  ) امیر محمدی (
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
  .)امیر محمدی:( اسم تاجر-۱

  ).غالم حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).روزگان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) ضامن(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)ضامن:( اسم تاجر-۱

  ).علی اکبر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).دایکندی:(والیت- محل تولد-٤
ـ -عنوان تجـارت  -٥ : ه  تجارتخان
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) شاه آقا (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)شاه آقا:( اسم تاجر-۱

  ).حسین خان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧



  جريدهيرسم

 

  
١١٣

  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨
  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــان( ــل در  ) آدم خ ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

  .)آدم خان:( اسم تاجر-۱

  ).محمد جان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).زاقالم مجا(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  ).خود مذکور:(امضاء

) یزدان(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)یزدان:( اسم تاجر-۱

  ).عبدل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).غزنی:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

حاجی (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) شان اهللا 
 :الیم تجارتی به ثبت رسیدهاسناد ع

  .)حاجی شان اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).امان اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پکتیا:( والیت- محل تولد-٤



  جريدهيرسم

 

  
١١٤

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). نیهزار افغا پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) رمضان علی (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)رمضان علی:( اسم تاجر-۱

  ).حسین علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).میدان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).کورخود مذ(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) محمد عیسی (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)یسیمحمد ع:( اسم تاجر-۱

  ).غالم علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــصوص ــرمخ ــارتی محت   یات تج
ــد( ــار احم ــل در ) نث ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده



  جريدهيرسم

 

  
١١٥

نثـار  :(اسم وعنوان شـرکت   -١
  .)احمد

  ).جان محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).مجازاقالم (:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ولـی  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد ) محمد

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .)ولی محمد(

  ).غالم سخی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ثبت اسناد  قرار ذیل در دفتر     ) داود(

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)داود:( اسم تاجر-۱

  ).عنایت:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  . )هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
١١٦
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء
) بهرام(خصوصیات تجارتی محترم  

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

  .)بهرام:( اسم تاجر-۱

  ).عمرا خان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).مندوی(
  ).قالم مجازا:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) میرداد(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)میرداد:( اسم تاجر-۱

  ).سمیع:(ولد-٢

  ).افغان:(بعیتتا-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
  :تجارتخانـه -عنوان تجـارت  -٥
  ).خیر خانه مینه(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) ریدعبدالف(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالفرید:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالمنان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کاپیساه:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧



  جريدهيرسم

 

  
١١٧

  ). کابلدر شهر(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت ) مهمان علی(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)مهمان علی:( اسم تاجر-۱

  ).حسین بخش:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -نوان تجـارت  ع-٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل دردفتر ثبت ) محمد جواد(

 :بت رسیدهاسناد عالیم تجارتی به ث

  .)محمد جواد:( اسم تاجر-۱

  ).عوض علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

حیت اشــخاص دارای صــال-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) غالم علی (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)غالم علی:( اسم تاجر-۱

  ).محمد علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦



  جريدهيرسم

 

  
١١٨

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــا( ــان آغ ــل در ) ج ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

  .)جان آغا:( اسم تاجر-۱

  ).خیر محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(عیتتاب-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
رار ذیل در دفتر ثبـت      ق) میرویس(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)میرویس:( اسم تاجر-۱

  ).خدا داد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:یهسرما-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) طور گل (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)طور گل:( اسم تاجر-۱

  ).محمد شریف:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤



  جريدهيرسم

 

  
١١٩

: نـه   تجارتخا-عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) محمد علی (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد علی:(اجر اسم ت-۱

  ).ناظر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
  :تجارتخانـه -عنوان تجـارت  -٥
  ).پل سوخته(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) رحمت اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)رحمت اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).مزمل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) حبیب جان (

  :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  
 



  جريدهيرسم

 

  
١٢٠

  .)حبیب جان:( اسم تاجر-۱

  ).امیر جان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت-ولد محل ت-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
 قرار ذیل در دفتر ثبت) عبدالوهاب(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالوهاب:( اسم تاجر-۱

  ).محمد جان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). غانیهزار اف پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

امـان  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       ) اهللا

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)امان اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).عین اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).کورخود مذ(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء



  جريدهيرسم

 

  
١٢١

) حیدر(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)حیدر:( اسم تاجر-۱

  ).بختیاری:(دول-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

خـدا  ( محترم خصوصیات تجارتی 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       ) داد

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)خدا داد:( اسم تاجر-۱

  ).خدا بخش:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣

  ).دایکندی:(والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) شیر احمد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)شیر احمد:( اسم تاجر-۱

  ).گل احمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
١٢٢
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء
) عبداهللا(خصوصیات تجارتی محترم  

قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       
 :ثبت رسیدهتجارتی به 

  .)عبداهللا:( اسم تاجر-۱

  ).میرزا حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

صــالحیت اشــخاص دارای -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

احمـد  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) خان

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)احمد خان:( اسم تاجر-۱

  ).عاشور خان:(ولد-٢

  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).ازاقالم مج:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) غالم عباس (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)غالم عباس:( اسم تاجر-۱

  ).قدم علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨



  جريدهيرسم

 

  
١٢٣

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

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرار ذیل در دفتر ثبت ) نخان حسی(
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)خان حسین:( اسم تاجر-۱

  ).لعل حسن:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) براتعلی(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)براتعلی:( اسم تاجر-۱

  ).محراب الدین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) محمد سعید (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)محمد سعید:( اسم تاجر-۱

  ).محمد شعیب:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦



  جريدهيرسم

 

  
١٢٤

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(ضاءام

) قاسـم (خصوصیات تجارتی محترم 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)قاسم:( اسم تاجر-۱

  ).عید گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).وردگ:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ). مجازاقالم(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــاه( ــل در  ) دالور ش ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

  .)دالور شاه:( اسم تاجر-۱

  ).محمد شاه:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
دفتـر  قرار ذیل در    ) محمد شریف (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)محمد شریف:( اسم تاجر-۱

  ).محمد ایوب:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣



  جريدهيرسم

 

  
١٢٥

  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی نجپ(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

فـتح  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد ) محمد

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)فتح محمد:( اسم تاجر-۱

  ).معین خان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قرار ذیل در دفتر ثبت     ) محمد نادر (

ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس
 :ثبت رسیده

  .)محمد نادر:(اجر اسم ت-۱

  ).احمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).غورات:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).رخود مذکو:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) سید امیر (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)سید امیر:( اسم تاجر-۱



  جريدهيرسم

 

  
١٢٦

  ).محمد جان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).جازاقالم م(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) محمد حسین (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)محمد حسین:( اسم تاجر-۱

  ).محمد لعلی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).بامیان:( والیت-محل تولد -٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
تـر  قرار ذیل در دف   ) احمد ظریف (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)احمد ظریف:( اسم تاجر-۱

  ).گل محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). زار افغانیه پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء



  جريدهيرسم

 

  
١٢٧

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) سیف اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)سیف اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).قربان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کندز:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).مذکورخود (
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) کچکول(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)کچکول:( اسم تاجر-۱

  ).کریم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).ننگرهار:( والیت- محل تولد-٤

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) بیدول(رتی محترم خصوصیات تجا 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)بیدول:( اسم تاجر-۱

  ).محمد اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).ننگرهار:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
١٢٨
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرار ذیل در دفتر ثبت     ) احمد ذکی (
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)احمد ذکی:( اسم تاجر-۱

  ).شیر حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).انپرو:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) فضل الرحمن (

جارتی به ثبـت    ثبت اسناد عالیم ت   
 :رسیده

  .)فضل الرحمن:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالرحیم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

شــخاص دارای صــالحیت ا-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) رستم(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)رستم:( اسم تاجر-۱

  ).محمد جمال:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ). مجازاقالم:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧



  جريدهيرسم

 

  
١٢٩

  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨
  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) گل آغا(خصوصیات تجارتی محترم
ــر    ــل در دفتـ ــرار ذیـ   قـ
ــارتی  ــم تج ــناد عالی ــت اس   ثب

 :به ثبت رسیده
  .)گل آغا:( اسم تاجر-۱

  ).محمد رحیم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

 )ظریف(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)ظریف:( اسم تاجر-۱

  ).شاه ولی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:ایهسرم-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد   ) شاه

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد شاه:( اسم تاجر-۱

  ).محراب شاه:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).لوگر:( والیت- محل تولد-٤



  جريدهيرسم

 

  
١٣٠

: تخانـه   تجار-عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) محمد ایاز (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد ایاز:(سم تاجر ا-۱

  ).جمعه خان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

جماـل  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) خان

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)جما ل خان:( اسم تاجر-۱

  ).علی خان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) فیض اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)فیض اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).حبیب اهللا:(ولد-٢



  جريدهيرسم
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  .)افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).جاده میوند(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
ر دفتر ثبت   قرار ذیل د  ) عبدالکریم(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالکریم:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالوهاب:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨

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

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرار ذیل در دفتـر     ) محمد یونس (
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
  .)محمد یونس:( اسم تاجر-۱

  ).محمد نبی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: نـه   تجارتخا-عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت ) قبال محمد(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده



  جريدهيرسم

 

  
١٣٢

  .)قبا ل محمد:(تاجر اسم -۱

  ).راز محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ). مذکورخود:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت  ) سید اسحق (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)سید اسحق:( اسم تاجر-۱

  ).سید الرحمن:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  هــزار  پــنج(:ســرمایه-٩

  ). افغانی
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرار ذیل در دفتر ثبت     ) سيد مختار (
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)سيد مختار:( اسم تاجر-۱

  ).گل آقا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء



  جريدهيرسم

 

  
١٣٣

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
 دفتر ثبت   قرار ذیل در  ) راز محمد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)راز محمد:( اسم تاجر-۱

  ).محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). ر افغانیهزا پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت ) ظریف خان(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)ظریف خان:( اسم تاجر-۱

  ).ظفر خان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).مذکورخود (
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) محمد یونس (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .) یونسمحمد:( اسم تاجر-۱

  ).محمد افضل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل



  جريدهيرسم

 

  
١٣٤

  هــزار  پــنج(:ســرمایه-٩
  ). افغانی
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرار ذیل در دفتر ثبت     ) گل محمد (
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)گل محمد:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالواحد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) عمر گل (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)عمر گل:( اسم تاجر-۱

  ).محمد نادر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) حسام الدین (

ناد عالیم تجارتی به ثبـت      ثبت اس 
 :رسیده

  .)حسام الدین:( اسم تاجر-۱

  ).نظام الدین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(



  جريدهيرسم

 

  
١٣٥

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). فغانیهزار ا پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) شاد محمد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)شاد محمد:( اسم تاجر-۱

  ).خان محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).کورخود مذ(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) محمد فیروز (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)فیروزمحمد :( اسم تاجر-۱

  ).محمد علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء
) نور اهللا (وصیات تجارتی محترم  خص

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

  .)نور اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).رحمت اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣



  جريدهيرسم

 

  
١٣٦

  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) حاجی احمد (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)حاجی احمد:( اسم تاجر-۱

  ).حسین علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت-د محل تول-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨

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

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرار ذیل در دفتر ثبت ) محمد عالم(
 :ناد عالیم تجارتی به ثبت رسیدهاس
  .)محمد عالم:( اسم تاجر-۱

  ).حاجی محمد حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).میدان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). ر افغانیهزا پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) قربانعلی(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)قربانعلی:( اسم تاجر-۱



  جريدهيرسم

 

  
١٣٧

  ).نجف علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).میدان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ). مذکورخود(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) زبـی (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)زبی:( اسم تاجر-۱

  ).اسد اهللا:(دول-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧

  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) محمد نور (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد نور:( اسم تاجر-۱

  ).اهللا نور:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).مندوی(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ). شهر کابلدر(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرارذیل دردفتر ثبت   ) معراج الدین (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده



  جريدهيرسم

 

  
١٣٨

  .)معراج الدین:( اسم تاجر-۱

  ).نظام الدین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).بلکا:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).مندوی(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
ــیع( ــل در ) عبدالواس ــرار ذی   ق

تی بـه   دفتر ثبت اسناد عالیم تجار    
 :ثبت رسیده

  .)عبدالواسیع:( اسم تاجر-۱

  ).محمود خان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اص دارای صــالحیت اشــخ-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

بـشیر  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) احمد

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)بشیر احمد:( اسم تاجر-۱

  ).سطان محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).لوگر:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(تواردا-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء



  جريدهيرسم

 

  
١٣٩

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل دردفتر ثبت    ) نیک محمد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)نیک محمد:( اسم تاجر-۱

  ).م جانسال:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

سـاز  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       ) نور

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)ساز نور:( اسم تاجر-۱

  ).قدرت اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ). کابلدر شهر(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) محمد یونس (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)محمد یونس:( اسم تاجر-۱

  ).قمبر علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -نوان تجـارت  ع-٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
١٤٠
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ

قرار ذیل در دفتر ثبت     ) عبدالبصیر(
 :ثبت رسیدهاسناد عالیم تجارتی به 

  .)عبدالبصیر:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالغفور:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

ی صــالحیت اشــخاص دارا-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) ظاهر

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد ظاهر:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالقیوم:(ولد-٢

  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).م مجازاقال:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) رکن الدین (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)رکن الدین:( اسم تاجر-۱

  ).بیمحمد ن:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨



  جريدهيرسم

 

  
١٤١

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

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ

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

  .)عبدالکبیر:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالمحمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).شهر کابلدر (:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) جمعه گل (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)جمعه گل:( اسم تاجر-۱

  ).جنت گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -ان تجـارت  عنو-٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قـرار ذیـل در دفتـر       ) شین گل (

ــارتی  ــم تج ــناد عالی ــت اس   ثب
 : رسیدهبه ثبت

  .)شین گل:( اسم تاجر-۱

  ).میر محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦



  جريدهيرسم

 

  
١٤٢

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

یت اشــخاص دارای صــالح-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) لعل محمد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)لعل محمد:( اسم تاجر-۱

  ).جان محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  .)اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) ایوب(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)ایوب:( اسم تاجر-۱

  ).پیوند:(ولد-٢
  .)افغان:(تابعیت-٣
  ).بامیان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
در دفتـر   قرار ذیل   ) محمد صادق (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)محمد صادق:( اسم تاجر-۱

  ).ولی محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣



  جريدهيرسم

 

  
١٤٣

  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شـهر (:موضـع تـجارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:ایهسرم-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) محبوب(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محبوب:( اسم تاجر-۱

  ).حسین بخش:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).وردگ:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨

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

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ

قرار ذیل در دفتـر     ) عبدالمعروف(
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
  .)عبدالمعروف:(جر اسم تا-۱

  ).عیسی خان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).ذکورخود م:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرارذیل در دفتر ثبت ) میرزا محمد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده



  جريدهيرسم

 

  
١٤٤

  .)میرزا محمد:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالسالم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) ذبیح اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)ذبیح اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).اعتبار شاه:(ولد-٢
  ).انافغ:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) بهرام(خصوصیات تجارتی محترم  
فتر ثبت اسناد عالیم    قرار ذیل در د   

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)بهرام:( اسم تاجر-۱

  ).گل احمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
ــد -٤ ــل تول ــت- مح   : والی
  ).کابل(
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).جاده(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  هــزار  پــنج(:ســرمایه-٩
  ). انیافغ
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء



  جريدهيرسم

 

  
١٤٥

) رضاء(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)رضاء:( اسم تاجر-۱

  ).محمد عیسی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).غزنی:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(رداتوا-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قرار ذیل در دفتـر     ) محمد جواد (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)محمد جواد:( اسم تاجر-۱

  ).محمد اسحق:(لدو-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣

  ).غزنی:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــا ــصوصیات تج ــرمخ   رتی محت
قرار ذیل در دفتـر     ) محمد اسحق (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)محمد اسحق:( اسم تاجر-۱

  ).جمعه خان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).میدان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧



  جريدهيرسم

 

  
١٤٦

  در شــهر (: تجــارتموضــع-٨
  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) سلطان محمد (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)سلطان محمد:( اسم تاجر-۱

  ).مرزا محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

فـیض  (خصوصیات تجارتی محترم  
 قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد) محمد

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)فیض محمد:( اسم تاجر-۱

  ).سهراب خان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
   ).هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) عزیز اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عزیز اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).سرزاده:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤



  جريدهيرسم

 

  
١٤٧

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

غـالم  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) حیدر

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)غالم حیدر:( اسم تاجر-۱

  ).احمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) قاسـم (محترمخصوصیات تجارتی  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)قاسم:( اسم تاجر-۱

  ).میراب:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) امیر خان (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)امیر خان:( اسم تاجر-۱

  ).حاجی محمد خان:(ولد-٢



  جريدهيرسم

 

  
١٤٨

  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -ان تجـارت  عنو-٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) عزت اهللا (

 : رسیدهاسناد عالیم تجارتی به ثبت
  .)عزت اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).زلمی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨

  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(مضاءا

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) حسین داد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)حسین داد:( اسم تاجر-۱

  ).محمد علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).بامیان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) رحیم(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)رحیم:( اسم تاجر-۱



  جريدهيرسم

 

  
١٤٩

  ).تاج محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).لوگر:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
دفتر ثبـت   قرار ذیل در    ) ذبیح اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)ذبیح اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).نقیب اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧

  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی جپن(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) فروز الدین (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)فروز الدین:( اسم تاجر-۱

  ).نور الدین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: انـه   تجارتخ-عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قرار ذیل در دفتـر     ) محمد جواد (



  جريدهيرسم

 

  
١٥٠

ــارتی  ــم تج ــناد عالی ــت اس   ثب
 :به ثبت رسیده

  .)محمد جواد:(اسم تاجر -۱

  ).خادم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ). مذکورخود:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) احمد شاه (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)احمد شاه:( اسم تاجر-۱

  ).محمد شاه:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).قالم مجازا(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) سورگل(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)سورگل:( اسم تاجر-۱

  ).سحر گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت-ولد محل ت-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
١٥١

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) سپین گل (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)سپین گل:( اسم تاجر-۱

  ).شیرین گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). انیهزار افغ پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) میرا جان (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)میرا جان:( اسم تاجر-۱

  ).شیر دل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  .)خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) دانه گل (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)دانه گل:( اسم تاجر-۱

  ).سحر گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧



  جريدهيرسم

 

  
١٥٢

  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ    محت
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) رجب علی (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)رجب علی:( اسم تاجر-۱

  ).جان محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

نظـیم  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       ) اهللا

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)نظیم اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).پاینده گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) امـان (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :ثبت رسیدهتجارتی به 
  .)امان:( اسم تاجر-۱

  ).حیدر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦



  جريدهيرسم

 

  
١٥٣

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(ضاءام

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قــرار ذیــل در  ) مرتــضی(

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

  .)مرتضی:( اسم تاجر-۱

  ).حسن:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).م مجازاقال(:صادرات-٧
  در شــهر(:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) میر آغا (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)میر آغا:( اسم تاجر-۱

  ).محمد باز:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- تولد محل-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــد اهللا( ــل در  ) حمی ــرار ذی   ق

ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه      دفتر  
 :ثبت رسیده

  .)حمید اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).حلیم گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣



  جريدهيرسم

 

  
١٥٤

  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).مندوی کابل(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ).  افغانیهزار پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

سـید  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) حسیب اهللا 

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)سید حسیب اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).سید اسد اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تخانـه   تجار-عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) گلستان(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)گلستان:(تاجر اسم -۱

  ).محمد اسلم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).مندوی کابل(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).ذکورخود م:(امضاء

سلیمان (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) زائی

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)سلیمان زائی:( اسم تاجر-۱

  ).شیرین جان:(ولد-٢



  جريدهيرسم

 

  
١٥٥

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

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

حکـم  (خصوصیات تجارتی محترم  
ــان ــر  ) خ ــل در دفت ــرار ذی   ق

ــارتی  ــم تج ــناد عالی ــت اس   ثب
 :به ثبت رسیده

  .)حکم خان:( اسم تاجر-۱

  ).محمد ابراهیم:(ولد-٢
  ).غاناف:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧

  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  هــزار  پــنج(:ســرمایه-٩

  ). افغانی
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ

در دفتر ثبـت    قرار ذیل   ) خوشگاه(
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)خوشگاه:( اسم تاجر-۱

  ).برکت شاه:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  هــزار  جپــن(:ســرمایه-٩

  ). افغانی
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء



  جريدهيرسم

 

  
١٥٦

) شیر آقا(خصوصیات تجارتی محترم
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)شیر آقا:( اسم تاجر-۱

  ).مومن خان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) آقا گل (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)گلآقا :( اسم تاجر-۱

  ).محمد نبی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــصوصی ــرمخ ــارتی محت   ات تج
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) نوروز علی (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)نو روز علی:( اسم تاجر-۱

  ).حیدر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:ضــع تجــارتمو-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
١٥٧

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) مختار(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)مختار:( اسم تاجر-۱

  ).سید محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).بلکا:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) غالم الرحمن (

تجارتی به ثبـت    ثبت اسناد عالیم    
 :رسیده

  .)غالم الرحمن:( اسم تاجر-۱
  

  ).حضرت گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر    ) حضرت الدین (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)حضرت الدین:( اسم تاجر-۱

  ).حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(اتوارد-٦



  جريدهيرسم

 

  
١٥٨

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
ــر ) موســی ــل در دفت ــرار ذی   ق

ــارتی  ــم تج ــناد عالی ــت اس   ثب
 :به ثبت رسیده

  .)محمد موسی:( اسم تاجر-۱

  ).میرزا حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــار ــصوصیات تج ــرمخ   تی محت
قرار ذیل در دفتر ثبت ) احمد زاهد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)احمد زاهد:( اسم تاجر-۱

  ).محمد زاهد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:تجارتموضع -٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت  ) عبدالحکیم(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالحکیم:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالقیم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(ت والی- محل تولد-٤



  جريدهيرسم

 

  
١٥٩

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قرار ذیـل در دفتـر      ) محمد اهللا (

یم تجارتی به ثبـت     ثبت اسناد عال  
 :رسیده

  .)محمد اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).تازه گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) محمد عارف (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)محمد عارف:( اسم تاجر-۱

  ).روز علی خان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) علی احمد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)علی احمد:( اسم تاجر-۱



  جريدهيرسم

 

  
١٦٠

  ).ابراهیم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

نـاظر  (ی محترم خصوصیات تجارت 
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد ) حسین

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)ناظر حسین:( اسم تاجر-۱

  ).ناظر حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
قاسـم  :( والیـت  - محل تولد  -٤

  ).علی
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:ع تجــارتموضــ-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــل( ــر ) خلی ــل در دفت ــرار ذی   ق

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)خلیل:( اسم تاجر-۱

  ).قاسم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء



  جريدهيرسم

 

  
١٦١

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) عبدالجبار(

 :به ثبت رسیدهاسناد عالیم تجارتی 
  .)عبدالجبار:( اسم تاجر-۱

  ).میرزا محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

ارای صــالحیت اشــخاص د-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

حسین (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       ) داد

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)حسین داد:( اسم تاجر-۱

  ).محمد علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).م مجازاقال:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) غضنفر(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)غضنفر:( اسم تاجر-۱

  ).سید محسن:(ولد-٢
  ).افغان:(عیتتاب-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
١٦٢
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء
رجـب  (خصوصیات تجارتی محترم  

ار ذیل در دفتر ثبت اسناد      قر) علی
 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)رجب علی:( اسم تاجر-۱

  ).امان اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:مایهسر-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) عبدالواحد(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالواحد:( اسم تاجر-۱

  ).حیت محمد:(ولد-٢

  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: جارتخانـه   ت-عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) محمد عزیز (

ــارتی  ــم تج ــناد عالی ــت اس   ثب
 :به ثبت رسیده

  .)محمد عزیز:( اسم تاجر-۱

  ).عبدل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧



  جريدهيرسم

 

  
١٦٣

  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨
  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
ــدالغفار( ــل در  ) عب ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

  .)عبدالغفار:( اسم تاجر-۱

  ).اسماعیل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کندوز:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:اتصادر-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) وفی اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)وفی اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).جمال الدین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
یل در دفتر ثبت    قرار ذ ) سید اکبر (

ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس
 :ثبت رسیده

  .)سید اکبر:( اسم تاجر-۱

  ).شیر آقا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣



  جريدهيرسم

 

  
١٦٤

  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) فریدون(خصوصیات تجارتی محترم
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)فریدون:( اسم تاجر-۱

  ).توریالی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) محمد وکیل (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)محمد وکیل:( اسم تاجر-۱

  ).میرا جان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 .)خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرارذیل در دفتر ثبت ) محمد رحیم(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد رحیم:( اسم تاجر-۱



  جريدهيرسم

 

  
١٦٥

  ).سحر گل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) سرور(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)سرور:( اسم تاجر-۱

  ).محمد جواد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(ت والی- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧

  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨
  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــارون( ــد ه ــل ) محم ــرار ذی   ق

ــت اســناد  ــر ثب ــم در دفت   عالی
 :تجارتی به ثبت رسیده

  .)محمد هارون:( اسم تاجر-۱

  ).سید حنان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء
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١٦٦

) جمشید(خصوصیات تجارتی محترم
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)جمشید:( اسم تاجر-۱

  ).باقی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) عبدالصمد(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالصمد:( اسم تاجر-۱

  ).حسینعبدال:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) سهیال(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)سهیال:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالروف:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کاپیسا:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨
  ).بلکا
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
١٦٧

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) علی  آغا  (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)علی آغا:( اسم تاجر-۱

  ).علیاور:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).غزنی:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -رتعنوان تجـا  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قــرار ذیــل در ) نــاظر حــسین(

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :دهثبت رسی

  .)ناظر حسین:( اسم تاجر-۱

  ).علی حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

ت اشــخاص دارای صــالحی-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) خالقداد(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)خالقداد:( اسم تاجر-۱

  ).خدا رحیم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).غزنی:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
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١٦٨

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت ) نذیر محمد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)نذیر محمد:( اسم تاجر-۱

  ).قمبر خان:(ولد-٢
  ).افغان:(تتابعی-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ل در دفتـر ثبـت      قرار ذی ) احمد(

ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس
 :ثبت رسیده

  .)احمد:( اسم تاجر-۱

  ).میرزا حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).غزنی:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــد( ــل در  ) در محم ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

  .)در محمد:( اسم تاجر-۱

  ).محمد کبیر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).وردگ:( والیت- محل تولد-٤



  جريدهيرسم

 

  
١٦٩

 : تجارتخانـه -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) عباس(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)اسعب:( اسم تاجر-۱

  ).فضل احمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).بامیان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء
ــص ــرمخ ــارتی محت   وصیات تج

قرار ذیل در دفتر ثبت     ) رحمت اهللا (
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)رحمت اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالقیوم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).قندهار:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).ازاقالم مج(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) عبدالصمد(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالصمد:( اسم تاجر-۱

  ).گل کریم:(ولد-٢
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١٧٠

  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت-ولد محل ت-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) امیـر (خصوصیات تجارتی محترم  
عالیم قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)امیر:( اسم تاجر-۱

  ).محمد قدیر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨

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

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرار ذیل در دفتـر     ) محمد حسین (
  ثبت اسناد عالیـم تجـارتی بـه        

 :ثبت رسیده
  .)محمد حسن:( اسم تاجر-۱

  ).محمد حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(ارداتو-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) محمد ظاهر (



  جريدهيرسم
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ــارتی  ــم تج ــناد عالی ــت اس   ثب
 :به ثبت رسیده

  .)محمد ظاهر:( اسم تاجر-۱

  ).محمد عیسی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــصوصیات ت ــرمخ ــارتی محت   ج
قرار ذیل در دفتر ثبت ) محمد امین(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد امین:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالستار:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:ضع تجارتمو-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) عبدالروف(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالروف:( اسم تاجر-۱

  ).میرزا حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:(الیت و- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
١٧٢
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء
) فیصل(خصوصیات تجارتی محترم  

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

  .)فیصل:( اسم تاجر-۱

  ).محمد برات:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کاپیسا:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

خاص دارای صــالحیت اشــ-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل دردفتر ثبت    ) محمد خالد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد خالد:( اسم تاجر-۱

  ).حاجی میر زمان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پنجشیر:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) کوکو آغا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)کوکو آغا:( اسم تاجر-۱

  ).سید فضل الرحمن:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کندهار:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧



  جريدهيرسم

 

  
١٧٣

  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء
محمد (یات تجارتی محترم  خصوص
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) رضاء

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد رضاء:( اسم تاجر-۱

  ).سخی داد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

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

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)محمد عباس:( اسم تاجر-۱

  ).حیات اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) راز محمد (

 :د عالیم تجارتی به ثبت رسیدهاسنا
  .)راز محمد:( اسم تاجر-۱

  ).اهللا محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
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١٧٤

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  . )هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) جان آقا(خصوصیات تجارتی محترم
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)جان آقا:( اسم تاجر-۱

  ).میر حیدر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(ارداتو-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) محمد نصیر (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)محمد نصیر:( اسم تاجر-۱

  ).غالم محی الدین:(لدو-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــصوصیات ــرمخ ــارتی محت    تج
قرارذیـل در   )محمد محی الـدین   (

دفتر ثبت اسنادعالیم تجارتی به ثبت 
 :رسیده

  .)محمد محی الدین:( اسم تاجر-۱

  ).محمد افساء:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
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١٧٥

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).جازاقالم م(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل دردفتر ثبت )محمد حسین(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد حسین:( اسم تاجر-۱

  ).دولت:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت-د محل تول-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قـرار ذیـل در دفتـر       ) خان آغا (

  ناد عالیـم تجـارتی بـه       ثبت اس 
 :ثبت رسیده

  .)خان آغا:( اسم تاجر-۱

  ).میر محمود شاه:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  هــزار  پــنج(:ســرمایه-٩

  ). افغانی
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرار ذیل در دفتر    ) حبیب اهللا برات  (



  جريدهيرسم

 

  
١٧٦

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)حبیب اهللا برات:( اسم تاجر-۱

  ).مراد علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: خانـه   تجارت-عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرارذیل دردفتر ثبت   )محمدتحصیل(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد تحصیل:(اجر اسم ت-۱

  ).محمد عمی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).مذکورخود :(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت ) حسین علی(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)حسین علی:( اسم تاجر-۱

  ).محمد نبی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).م مجازاقال(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

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

 ).خود مذکور:(امضاء
) حسن(خصوصیات تجارتی محترم  

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

  .)حسن:( اسم تاجر-۱

  ).محمد علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).غزنی:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل دردفتر ثبت    ) غالم رسول (

 :د عالیم تجارتی به ثبت رسیدهاسنا
  .)غالم رسول:( اسم تاجر-۱

  ).عوض علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
   ).هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

بلـوچ  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتـر ثبـت       ) کریمی

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)بلوچ کریمی:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالبصیر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧



  جريدهيرسم

 

  
١٧٨

  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) خادم(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)خادم:( اسم تاجر-۱

  ).حمد علیا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).غورات:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

سـید  (ترمخصوصیات تجارتی مح  
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) احسان اهللا 

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)سید احسان اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).سید غالم دستگیر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیـل در    ) مجید اهللا رمضان  (

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

  .)مجید اهللا رمضان:( اسم تاجر-۱

  ).رمضان:(ولد-٢
  .)افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
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١٧٩

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

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
دفتر ثبت اسناد قرار ذیل در ) عیسی

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد عیسی:( اسم تاجر-۱

  ).علی نگاه:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی جپن(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرارذیل دردفتر ثبت   ) شریف احمد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)شریف احمد:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالکریم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

سـید  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) عبدالوهاب

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالوهاب:(تاجر اسم -۱

  ).سید عبدالواحد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤



  جريدهيرسم

 

  
١٨٠

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور(:امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قرار ذیـل در دفتـر      ) سید محمد (

  ثبت اسناد عالیـم تجـارتی بـه        
 :ثبت رسیده

  .)سید محمد:( اسم تاجر-۱

  ).سید یعقوب:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:راتصاد-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل

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

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) علم گل (
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)علم گل:( اسم تاجر-۱

  ).ملنگ:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ر ثبت  قرار ذیل در دفت   ) سید جعفر (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)سید جعفر:( اسم تاجر-۱
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  ).سید سرور:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). ر افغانیهزا پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت ) محمد اکبر(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد اکبر:( اسم تاجر-۱

  ).قربانعلی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).ود مذکورخ(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧

  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨
  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قــرار ذیــل در) محمــد بــشیر(

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

  .)محمد بشیر:( اسم تاجر-۱

  ).سنگ علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 .)خود مذکور:(امضاء



  جريدهيرسم

 

  
١٨٢

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) بلبل خان (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)بلبل خان:( اسم تاجر-۱

  ).غالم غوث:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).زاقالم مجا(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) عبدالوارث(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالوارث:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالغنی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- تولد محل-٤

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ـ     ) امان اهللا ( ت قرار ذیل در دفتر ثب

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)امان اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).حبیب اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).غزنی:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ).  افغانیهزار پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
١٨٣

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) فتـاح (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)فتاح:( اسم تاجر-۱

  ).شیر افضل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).لوگر:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) محب اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محب اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).عزیز اهللا:(لدو-٢

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

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــار ــصوصیات تج ــرمخ   تی محت
قرار ذیل در دفتر ثبت ) محمد فهیم(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد فهیم:( اسم تاجر-۱

  ).محمد جان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:جارتموضع ت-٨



  جريدهيرسم

 

  
١٨٤

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

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرار ذیل دردفتر ثبت ) محمد شفیق(
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)محمد شفیق:( اسم تاجر-۱

  ).محمد صدیق:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) اسد اهللا (

 : تجارتی به ثبت رسیدهاسناد عالیم
  .)اسد اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).محمد حسن:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).روزگان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) محمد(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد:( اسم تاجر-۱

  ).محمد حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).م مجازاقال:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧



  جريدهيرسم

 

  
١٨٥

  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨
  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
  ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
  قــرار ذیــل در دفتــر ) یوســف(

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)یوسف:( اسم تاجر-۱

  ).ابراهیم:(ولد-٢
  ).افغان:(عیتتاب-٣
  ).غزنی:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
 قرار ذیل در دفتر ثبت      )عبدالمتین(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالمتین:( اسم تاجر-۱

  ).شمال الدین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــیم( ــید نع ــل در ) س ــرار ذی   ق

  دفتر ثبت اسناد عالیـم تجـارتی       
 :به ثبت رسیده

  .)سید نعیم:( اسم تاجر-۱

  ).سید عبدالودود:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣



  جريدهيرسم

 

  
١٨٦

  ).میدان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) شیر آقا(خصوصیات تجارتی محترم
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :ت رسیدهتجارتی به ثب
  .)شیر آقا:( اسم تاجر-۱

  ).علی احمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

یت اشــخاص دارای صــالح-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) داود شاه (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)داود شاه:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالقدوس:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  .)اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) سید داود (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)سید داود:( اسم تاجر-۱

  ).علی جان:(ولد-٢



  جريدهيرسم

 

  
١٨٧

  ).افغان:(یتتابع-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ار ذیل در دفتر ثبـت      قر) امیر داد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)امیر داد:( اسم تاجر-۱

  ).خدا داد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).بامیان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨

  ). هزار افغانی پنج(:رمایهس-٩
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرار ذیل در دفتر ثبت     ) قربان علی (
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)قربان علی:( اسم تاجر-۱

  ).محمد علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).غورات:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) جمعه(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)جمعه:(م تاجر اس-۱



  جريدهيرسم

 

  
١٨٨

  ).ابراهیم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).ورخود مذک:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــاهر( ــد ظ ــل ) محم ــرار ذی   ق

ــم  ــت اســناد عالی ــر ثب   در دفت
 :تجارتی به ثبت رسیده

  .)محمد ظاهر:( اسم تاجر-۱

  ).خدا داد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).میدان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).الم مجازاق(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) عبدالنقیب(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالنقیب:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالقدیر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پروان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء



  جريدهيرسم

 

  
١٨٩

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ر دفتر ثبت   قرار ذیل د  ) غالم سخی (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)غالم سخی:( اسم تاجر-۱

  ).نظر بیک:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).پنجشیر:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی نجپ(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتـر     ) محمد سالم (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)محمد سالم:( اسم تاجر-۱

  ).محمد عظیم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣

  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: نـه   تجارتخا-عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) یار محمد (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)یار محمد:(تاجر اسم -۱

  ).شیر الدین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨



  جريدهيرسم

 

  
١٩٠

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

 ).مذکورخود :(امضاء
ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ

قرارذیل دردفتر ثبت   ) محمد یاسین (
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)محمد یاسین:( اسم تاجر-۱

  ).محمد حنیف:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) عبدالقادر(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالقادر:( اسم تاجر-۱

  ).محمد عیسی:(ولد-٢
  ).نافغا:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) داود(خصوصیات تجارتی محتـرم   
ر ثبت اسناد عالیم    قرار ذیل در دفت   

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)داود:( اسم تاجر-۱

  ).خانعلی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧



  جريدهيرسم

 

  
١٩١

  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). نیهزار افغا پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

محمد (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) زمان

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد زمان:( اسم تاجر-۱

  ).محمد امان:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).ورخود مذک(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

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

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

  .)محمد هادی:( اسم تاجر-۱

  ).محمد امیر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).بامیان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــصوص ــرم خ ــارتی محت یات تج
قرار ذیل در دفتر ثبت ) عبدالمهدی(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالمهدی:( اسم تاجر-۱

  ).نبی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).بدخشان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦



  جريدهيرسم

 

  
١٩٢

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:وضع تجارتم-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــی( ــر ) عل ــل در دفت ــرار ذی   ق

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .)علی:( اسم تاجر-۱

  ).محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).روزگان:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) محمد انور (

 :ی به ثبت رسیدهاسناد عالیم تجارت
  .)محمد انور:( اسم تاجر-۱

  ).سید حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

ارای صــالحیت اشــخاص د-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) خانعلی(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)خانعلی:( اسم تاجر-۱

  ).ناظر حسین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤



  جريدهيرسم

 

  
١٩٣

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).جازاقالم م:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) هدایت اهللا (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)هدایت اهللا:( اسم تاجر-۱

  ).نقیب اهللا:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کاپیسا:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).مندوی کابل(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) محمد گل (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد گل:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالجلیل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).ر کابلدر شه(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) سر تاج (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)سر تاج:( اسم تاجر-۱

  ).گل محمد:(ولد-٢
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١٩٤

  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -جـارت عنوان ت -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت ) غالم رضاء(

 :سیدهاسناد عالیم تجارتی به ثبت ر
  .)غالم رضاء:( اسم تاجر-۱

  ).محمد بخش:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧

  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

ت اشــخاص دارای صــالحی-١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) بـاقر (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)باقر:( اسم تاجر-۱

  ).یوسف:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).م مجازاقال(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

میـرزا  (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد ) حسین

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده



  جريدهيرسم

 

  
١٩٥

  .)میرزا حسین:( اسم تاجر-۱

  ).علی حسن:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

امیـر  (خصوصیات تجارتی محترم  
تر ثبت اسناد قرار ذیل در دف) محمد

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)امیر محمد:( اسم تاجر-۱

  ).علی احمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). زار افغانیه پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) نـاظر (خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)ناظر:( اسم تاجر-۱

  ).غالم علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  .)خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء



  جريدهيرسم

 

  
١٩٦

) یوسف(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)یوسف:( اسم تاجر-۱

  ).ی دادعل:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) خانی گل (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)خانی گل:( اسم تاجر-۱

  ).علم الدین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤

: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).ر کابلدر شه(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) ابراهیم(خصوصیات تجارتی محترم  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)ابراهیم:( اسم تاجر-۱

  ).علی عسکر:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   - تجـارت  عنوان-٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩



  جريدهيرسم

 

  
١٩٧

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

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

 :سیدهعالیم تجارتی به ثبت ر
  .)محمد حسین:( اسم تاجر-۱

  ).عوض:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(اءامض

) حسین(خصوصیات تجارتی محترم  
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
  .)حسین:( اسم تاجر-۱

  ).غالم علی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).الم مجازاق(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) قربانعلی(

  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        
 :رسیده

  .)قربانعلی:( اسم تاجر-۱

  ).خدایرحیم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
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١٩٨

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

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) خادم(خصوصیات تجارتی محترم  
بت اسناد عالیم   قرار ذیل در دفتر ث    

 :تجارتی به ثبت رسیده
  .)خادم:( اسم تاجر-۱

  ).محمد عیسی:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
 در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). انیهزار افغ پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) محمد انور (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)محمد انور:( اسم تاجر-۱

  ).حاجی محمد بیک:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).اغ علی مردانب(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

 خــصوصیات تجــارتی محتــرم
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) عبدالصمد(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالصمد:(ر اسم تاج-۱

  ).شفیق:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
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  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج  خ
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) تازه دین (

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)تازه دین:( اسم تاجر-۱

  ).قلم الدین:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

 خصوصـیات تـجارتی مـحترم
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) عبدالصبور(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالصبور:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالحکیم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت-محل تولد -٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

) شعیب(خصوصیات تجارتی محترم  
سناد عالیم  قرار ذیل در دفتر ثبت ا     
 :تجارتی به ثبت رسیده

  .)شعیب:( اسم تاجر-۱

  ).محفوظ:(ولد-٢
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  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).کابل:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) عبدالناصر(

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .)عبدالناصر:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالکریم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).وردک:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨

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

 ).خود مذکور:(امضاء
ــرم  ــارتی محت ــصوصیات تج خ

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

  .)عبدالبصیر:( اسم تاجر-۱

  ).عبدالکریم:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
  ).وردگ:( والیت- محل تولد-٤
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خود مذکور(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  ).در شهر کابل(:موضع تجارت-٨
  ). هزار افغانی پنج(:سرمایه-٩

اشــخاص دارای صــالحیت -١٠
 ).خود مذکور:(امضاء

رتی شرکت نـوی    خصوصیات تجا 
  قـرار ذیـل    عبدالقدیر صـدیقی 

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
  .ثبت رسیده 
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نـوی  : اسم وعنوان شـرکت   -١
  .عبدالقدیر صدیقی

  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

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

   .١٣٨٤در سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
ه خشک وتازه،   میو:  صادرات -٦

  .قالین ، گلیم، پوست روده 
  عـــراده جـــات،: واردات-٧

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش : اس

عبدالقدیر ولد محمد صادق رئیس     
  عبــداهللا ولــد حکمــت اهللا   

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت حاجی    
زاده حیدری لمتد قرار ذیل در دفتر       

ــارتی  ــم تج ــناد عالی ــت اس   ثب
  .به ثبت رسیده 

حاجی زاده :اسم وعنوان شرکت-١
  .حیدری لمتد

  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

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

   .١٣٨٤درسال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   : ادرات ص -٦

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

پرزه جات، سامان بنجـاره گـی،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
غـالم  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

  حیدر ولـد عبدالحـسین رئـیس       
عوض علی ولـد محمـد اسـحق        

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
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خصوصیات تجارتی شرکت فـواد     
احدی نبی زاده لمتد قرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
فواد احدی :اسم وعنوان شرکت-١

  .نبی زاده لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال :  تاریخ وتاسیس شرکت   -٤

١٣٨٤  
  .ر افغانی پنجاه هزا: سرمایه-٥
میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش : اس

  عبداالحد ولـد شـیر دل رئـیس        
ــیر دل   ــد ش ــواد ول ــد ف   محم

 .معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  ضاءام

خصوصیات تجارتی شرکت جلیل    
ــل در  ــرار ذی ــد ق ــشتی لمت   چ
  دفتر ثبت اسناد عالیـم تجـارتی       

  .به ثبت رسیده 
جلیـل  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .چشتی لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

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

   .١٣٨٤در سال 
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥
  .نی افغا
ــادرات-٦ ــشک : ص ــوه خ   می

ــت   ــازه قالین،گلیم،پوسـ   وتـ
  .روده
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
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جلیـل  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
احمد ولـد عبـدالروف رئـیس       

 .عبدالقیوم ولد عبدالروف معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  ءامضا
خصوصیات تجارتی شرکت جاوید    
وطن لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت        

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

  .وطن لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال :  تاریخ وتاسیس شرکت   -٤

١٣٨٤  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   : صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 

سـید  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
علی ولد سید غالم حسن رئـیس       

 .سید سجاد ولد سید علی معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت حاجی    
شاه مردان ونور الحق لمتد قـرار       
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

  .تجارتی به ثبت رسیده 
حاجی شاه  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .مردان ونور الحق لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت  -٤

١٣٨٤.  
  .پنجاه هزار افغانی : هسرمای-٥
ــادرات-٦ ــشک :  ص ــوه خ   می

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
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رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      
  .اولیه، مواد تعمیراتی 

حـاجی  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
شاه مردان ولد اهللا نظر رئیس محترم 

 .ن معاوننور الحق ولد باید خا
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت انعـام     
  شاه لعلپور وאـل قـرار ذیـل در         
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
انعام شاه  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .لعلپور وאل
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
درسال : ت تاریخ وتاسیس شرک   -٤

١٣٨٤  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
ــادرات-٦ ــشک :  ص ــوه خ   می

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
انعـام  :اسمای شرکاء شرکت    -٨

شاه ولد احمد شاه رئیس سـلیمان       
 .لد ناکور معاونو
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت جدید    
محمدی لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت 

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

  .محمدی لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
رسال د:  تاریخ وتاسیس شرکت   -٤

١٣٨٤  
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

  .قالین ، گلیم، پوست روده 
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ــات ،پ: واردات-٧ ــراده ج   ع
رزه جات، سامان بنجـاره گـی ،        
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس

عزت اهللا ولد محمد یونس رئـیس       
الم حـضرت   احمد حضرت ولد غ   

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
  خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
  امان اهللا صـالح قـرار ذیـل در         
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
امـان اهللا   :اسم وعنوان شرکت  -١

  .صالح
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
   در: تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥

میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦
  .قالین،گلیم،پوست روده

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
امان اهللا  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

صالح ولد مرزا خان رئیس صـالح       
 .خان معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت ویـت     
کیر لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت        

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ویت کیر  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : هسرمای-٥
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میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦
  .قالین،گلیم،پوست روده

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
تـاج  :اسمای شرکاءشـرکت    -٨

ملوک ولد شمس رئیس فلک نـاز       
 .ولد عبدالروف معاون

 حیتاشــخاص دارای صــال-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت هرات    
  پرزه جات قـرار ذیـل در دفتـر         
  ثبت اسناد عالیـم تجـارتی بـه        

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   :اس

  .هرات پرزه جات
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 

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

ــت   ــازه قالین،گلیم،پوسـ   وتـ
  .روده
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

طاهر ولد نجـف علـی رئـیس        
 .عبدالظاهر معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .کور خودمذ:  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت برادران 
احمدی ترکمنی قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
بـرادران  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .احمدی ترکمنی
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 



  جريدهيرسم

 

  
٢٠٧

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
   .پنجاه هزار افغانی: سرمایه-٥
ــادرات-٦ ــشک :  ص ــوه خ   می

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

  عــراده جــات ، : واردات-٧
  پرزه جات،سامان بنجـاره گـی،      
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
خـادم  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

علی ولد برات علی رئـیس نـاظر        
 .حسین معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .ور خودمذک:  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت هارون    
حبیب زاده لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
هـارون  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .حبیب زاده لمتد
  .افغان : تابعیت -٢

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦

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

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
سـیر  :اسمای شرکاءشـرکت    -٨

اشرف ولد سید غالم حبیب رئیس      
 .خلیل احمد ولد دین محمد معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت فیصل    
حیات زاده هوفیانی قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
فیـصل  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .حیات زاده هوفیانی
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  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
   هــزار پنجــاه: ســرمایه-٥

  .افغانی 
ــادرات-٦ ــشک :  ص ــوه خ   می

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس

وحید اهللا ولد حیـات اهللا رئـیس        
شمس الحق ولد محمـد گرامـی       

 .معاون 
 خاص دارای صــالحیتاشــ-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت وی آی  
بی کمپیوتر لمتد قرار ذیل در دفتر       

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
  .رسیده 

وی آی بی   :اسم وعنوان شرکت  -١
  .کمپیوتر لمتد

  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

ــت روده،   قالین،گلیم،پوســـ
  .شیرین بویه

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ضیا اهللا  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ولد سخی رئیس احمد جاوید ولد      
 .ونسخی معا

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء
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خصوصیات تجارتی شرکت دینـار     
بابا قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  .عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .دینار بابا:اسم وعنوان شرکت-١
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش : اس

عبدالغفار ولد شمس الحق رئیس باز 
 .محمد ولد نیاز محمد معاون

 خاص دارای صــالحیتاشــ-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت محمد    
  وی نوری گـل قـرار ذیـل در         
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
محمد وی  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .نور گل
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
شریف :اسمای شرکاءشرکت   -٨

  خان ولد محمـد ظریـف رئـیس        
 .نظر گل ولد محمد ظریف معاون
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 رای صــالحیتاشــخاص دا-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت زاهـد     
معروف قرار ذیل در دفتـر ثبـت        

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

  .معروف
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٣سال 
  .غانی پنجاه هزار اف: سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
شریف :اسمای شرکاءشرکت   -٨

خان ولد محمد ظریف رئیس نظـر       
 .گل ولد محمد ظریف معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت نیـو     
  گلوبل لمتد قرار ذیـل در دفتـر        
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
نیو گلوبل  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .نی پنجاه هزار افغا: سرمایه-٥
ــادرات-٦ ــشک : ص ــوه خ   می

ــت   ــازه قالین،گلیم،پوسـ   وتـ
  .روده
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 
ــواد    ــه، مـ ــواد اولیـ   مـ

  .تعمیراتی 
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ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس
عنایت اهللا ولد غالم حسن رئـیس       

 .حبیب اهللا ولد گل امیر معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  مضاءا

خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
حشمت اهللا نعیم لمتد قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
حـشمت  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .اهللا نعیم لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .زار افغانی پنجاه ه: سرمایه-٥
ــادرات-٦ ــشک :  ص ــوه خ   می

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       

  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 
  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 

شاه ولی  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
ولد حمید خان رئیس نعـیم ولـد        

 .عادیم معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت انجینر    
گالب احمدزی قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
انجینـر  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .گالب احمدزی
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .زار افغانی پنجاه ه: سرمایه-٥
ــادرات-٦ ــشک : ص ــوه خ   می

ــت   ــازه قالین،گلیم،پوسـ   وتـ
  .روده
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  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش : اس

  عبــدالغفور ولــد گــالب خــان 
رئیس جمال ناصر ولـد گـالب       

 .معاون
 تاشــخاص دارای صــالحی-٩

  .خودمذکور :  امضاء
  خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
ــرار  ــمی ق ــراهیم هاش ــید اب   س
ــناد   ــت اس ــر ثب ــل در دفت   ذی
ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج   عالی

  .رسیده 
سـید  :اسم وعنـوان شـرکت    -١

  .ابراهیم هاشمی
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 

  ه هــزار پنجــا: ســرمایه-٥
  .افغانی 

میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦
  .قالین،گلیم،پوست روده

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
داکتـر  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

سید ابراهیم رئیس سید نعمـت اهللا       
 .معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
میرویس یونس زی قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
میـرویس  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .یونس زی
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
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  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٣سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
ــا-٦ ــشک : دراتص ــوه خ   می

ــت   ــازه قالین،گلیم،پوسـ   وتـ
  .روده
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
: اســمای شــرکاء شــرکت -٨

میرویس ولد محمد یونس رئـیس      
 .زمری ولد محمد یونس معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

افغان  خصوصیات تجارتی شرکت
  روشـــباند قـــرار ذیـــل در 
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
افغـان  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .روشباند
  .افغان : تابعیت -٢

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
وه خشک وتازه،   می:  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
حضرت :اسمای شرکاءشرکت   -٨

نبی ولد فضل محمد رئـیس ضـیا        
 .الحق ولد فضل ربی معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

صوصیات تجارتی شرکت پروان    خ
ترکمنی لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       

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

  .ترکمنی لمتد
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  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت -٨ ــمای شرکاءشـ اسـ
عبدالمنان ولد غالم سخی رئـیس      :

 .سلطان علی ولد غالم علی معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
صیات تجارتی شرکت نـوی     خصو

فردوس لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       
  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 

نـوی  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .فردوس لمتد

  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
نقیب اهللا :اسمای شرکاءشرکت -٨

ولد عبدالحبیب رئیس فردوس ولد     
 .محمد جان معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

 شرکت نوری   خصوصیات تجارتی 
رساء لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت        

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

  .رساء لمتد
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  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦
  .ن،گلیم،پوست رودهقالی
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

امان ولد محمد اکبر رئیس احمـد       
 .شفیق ولد عبدالعزیز معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

برادران خصوصیات تجارتی شرکت 
  حفیظ فـردوس قـرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 

بـرادران  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .حفیظ فردوس

  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
ــادرات-٦ ــشک : ص ــوه خ   می

ــازه  ــت وتـ   قالین،گلیم،پوسـ
  .روده
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
سـخی  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

گل ولد حاجی علی احمد رئـیس       
داکتر عنایت اهللا ولد صوفی محمد      

 .جان معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
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صیات تجارتی شرکت برادران خصو

تیم ثاقب قرار ذیل در دفتر ثبـت        
  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 

  بـرادران  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .تیم ثاقب

  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
وه خشک وتازه،   می:  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس

محب اهللا ولد نصیر احمد رئـیس       
 .احمد خالد ولد گل احمد معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت برادران 
  غوربنــد افغــان قــرار ذیــل در 
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
بـرادران  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .غوربند افغان
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس

ــدالکریم   ــد عب ــد اهللا ول   حمی
رئیس نور علم ولد جمعـه خـان        

 .معاون
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 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
ترانزیتی احسان رفیع قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
ترانزیتـی  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .احسان رفیع
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

پرزه جات،سامان بـرق، سـامان      
ــاب،  ــاره گــی ، رخــت ب   بنج
  قرطاســیه بــاب، مــواد اولیــه، 

  .مواد تعمیراتی 

اسد اهللا  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
ولد عبداهللا رئیس محمد طاهر ولد      

 .داد محمد معاون
  دارای صــالحیتاشــخاص-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
ترانزیتی میر رحیم ترید سنتر کمپنی      
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

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

  .میررحیم ترید کمپنی
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
ـ    -٤   در : رکتتاریخ وتاسـیس ش

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

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

پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
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رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      
  .اولیه، مواد تعمیراتی 

اسماعیل :اسمای شرکاءشرکت   -٨
ولد فتح محمد رئیس حمید اهللا ولد       

 .یات معاونح
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت روریت    
  آیل قـرار ذیـل در دفتـر ثبـت          
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  .رسیده 
روریـت  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .آیل
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦

  .قالین،گلیم،پوست روده

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

جان ولد محمد حکیم رئیس وحید      
 .ولد شیر آقا معاون

 رای صــالحیتاشــخاص دا-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت ایـس     
ــل   ــرار ذی ــد ق ــر لمت ــی ی   ک
ــم  ــت اســناد عالی ــر ثب   در دفت

  .تجارتی به ثبت رسیده 
ایس کـی   :اسم وعنوان شرکت  -١

  .یر لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  اه هــزار پنجــ: ســرمایه-٥

  .افغانی 
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میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦
  .قالین،گلیم،پوست روده

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
پیر فرش  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

  ولد کای رئیس نیک محمد ولـد       
 .پیر محمد معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت تجارتی    
حسین خیل همتی لمتد قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
تجـارتی  :اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .در شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 

  .پنجاه هزار افغانی : رمایهس-٥
میوه خشک وتـازه    : صادرات-٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
روح اهللا  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ولد محمد اهللا رئیس حاجی معصوم      
 .ولد معراج الدین معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
  عبــدالغفار هاشــم قاســمی   
ــر   ــل در دفت ــرار ذی ــد ق   لمت
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
عبدالغفار :اسم وعنوان شرکت  -١

  .هاشم قاسمی لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
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  در : تتاریخ وتاسـیس شـرک    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
ــادرات-٦ ــشک :  ص ــوه خ   می

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

  عــراده جــات ، : واردات-٧
پرزه جات،سامان بنجـاره گـی ،       
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 

  .مواد اولیه، مواد تعمیراتی 
ــرکت -٨ ــمای شرکاءشـ اسـ
ــد  : ــد عبدالحمی ــدالغفار ول   عب

 هاشم ولد محمد قاسم     رئیس محمد 
 .معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت احمد    
ــرار     ــواه ق ــر خ ــواد خی   ف
ــت    ــر ثبـ ــل در دفتـ   ذیـ
ــارتی   ــم تجـ ــناد عالیـ   اسـ

  .به ثبت رسیده 
  احمد فواد:اسم وعنوان شرکت-١

  . خیر خواه
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
ــادرات-٦ ــشک : ص ــوه خ   می

ــت   ــازه قالین،گلیم،پوسـ   وتـ
  .روده
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات ، سامان بنجاره گـی ،        
  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 
ــواد    ــه، مـ ــواد اولیـ   مـ

  .تعمیراتی 
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس

ــا ــر خ ــد می ــور ول   ن ســید ان
رئیس عبدالودود ولـد عـزت اهللا       

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
 








