




  جريدهيرسم
  
 

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

  :رسیده 
  .شرین آقا :  اسم تاجر-١
  .محمد کریم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 

 
 
 

  .شیرحسین :  اسم تاجر-١
  .دولت :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

اد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        اسن
  :رسیده 

  .عبدالظاهر :  اسم تاجر-١
  .عبدالقادر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤

  عالیم تجارتی اسناد واعالنات ثبت
  )  ١٣٨٥ جوزا  –ثور                    (

١



  جريدهيرسم
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد رفیع :  اسم تاجر-١
  .خیرمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .غالم نبی :  اسم تاجر-١
  .خوش مراد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــ ــصوصیات تج ــرم ارتیخ    محت
جمعه خان قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 

٢



  جريدهيرسم
  .جمعه خان : اسم تاجر-١
  . الدین محی:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .ظریف خان :  اسم تاجر-١
  .عبدالوهاب :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ــل در  ــرار ذیـ ــتح اهللا قـ   فـ

تجارتی بـه  دفتر ثبت اسناد وعالیم   
  :ثبت رسیده 

  .فتح اهللا :  اسم تاجر-١
  .جالد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  دارای صالحیتاشخاص -١٠
  . امضاء خود شان 

٣



  جريدهيرسم
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

محمد احسان قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .محمد احسان :  اسم تاجر-١
  .محمد عثمان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .حمت اهللا :  اسم تاجر-١
  .مد یوسف مح:ولد -٢

  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ     محت
سید حمیداهللا قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .سید حمیداهللا :  اسم تاجر-١
  .سید عوض :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

٤



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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
 قرار ذیل در دفتر ثبت      مدعبداالح

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

   .حمدعبداال:  اسم تاجر-١
  .عبدالواحد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

تجـارتی بـه ثبـت      اسناد وعالیم   
  :رسیده 

  .دشتی محمد :  اسم تاجر-١
  .نیازمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  شخاص دارای صالحیتا-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عوض علی :  اسم تاجر-١
  .تاج محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤

٥



  جريدهيرسم
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد یونس :  اسم تاجر-١
  . محمد فتح:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عبدالواحد :  اسم تاجر-١
  .عبدالخالق :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 

٦



  جريدهيرسم
  .محمد آغا :  اسم تاجر-١
  .نوراسحق :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

بـت  اسناد وعالیم تجـارتی بـه ث      
  :رسیده 

  .عبدالقاهیر :  اسم تاجر-١
  .عبدالباقی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 

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

  ای صالحیتاشخاص دار-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .پیرمحمد :  اسم تاجر-١
  .نیک محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

٧



  جريدهيرسم
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

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

  .جمعه :  اسم تاجر-١
  .غالم حسن :ولد -٢
  .کابل :د آن والیت محل تول-٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .اهللا یار : اسم تاجر-١
  .محمد ظاهر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤

  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥
  .خود تاجر 

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد ظاهر :  اسم تاجر-١
  .میرعنایت اهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  :ت   عنوان تجـار   -٥

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

٨



  جريدهيرسم
  اشخاص دارای صالحیت-١٠

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

عبدالجلیل قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالجلیل :  اسم تاجر-١
  .مولوی عبدالغفور :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 

  .عبدالخالق :  اسم تاجر-١
  .عبدالروف :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد علی :  اسم تاجر-١
  .غالم علی :ولد -٢
  .کابل :ولد آن والیت محل ت-٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 

٩



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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ذیل در دفتر ثبـت     خان وزیر قرار    

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .خان وزیر :  اسم تاجر-١
  .ککو :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .قدرت اهللا :  اسم تاجر-١
  .میرشاه :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  انـه  تجارتخ: عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد زی :  اسم تاجر-١
  .میامحمد :ولد -٢

١٠



  جريدهيرسم
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــصو ــارتیخ ــرم صیات تج    محت
عبدالولی قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالولی :  اسم تاجر-١
  .عبدالرشید :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .ز اقالم مجا: واردات -٧

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .علی اصغر :  اسم تاجر-١
  .محمد حسن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
علی اکبر قرار ذیل در دفتر ثبـت        

١١



  جريدهيرسم
عالیم تجـارتی بـه ثبـت       اسناد و 
  :رسیده 

  .علی اکبر :  اسم تاجر-١
  .محمد حسن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .برات علی :  اسم تاجر-١
   .نا ظر حسین:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤

  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥
  .خود تاجر 

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .غالم فاروق :  اسم تاجر-١
  .عبدل خان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
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  جريدهيرسم
  اشخاص دارای صالحیت-١٠

  . امضاء خود شان 
ــا ــصوصیات تج ــرم رتیخ    محت

شاه نور قرار ذیل در دفتـر ثبـت         
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .شاه نور :  اسم تاجر-١
  .شاه میرخان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 

  .علی چمن : اسم تاجر-١
  .حسین ظرنا:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .غان اف: تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

ی بـه ثبـت     اسناد وعالیم تجـارت   
  :رسیده 

  .محمد قاسم :  اسم تاجر-١
  .محمد انور :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  ص دارای صالحیتاشخا-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .احمد حسین :  اسم تاجر-١
  .صفرعلی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد عثمان : اسم تاجر-١
  .حسین علی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
حمد امان قرار ذیل در دفتر ثبت       م

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .محمد امان :  اسم تاجر-١
  .حسین علی :ولد -٢
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  جريدهيرسم
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .ملت شاه :  اسم تاجر-١
  .غیرت شاه :ولد -٢
  .ننگرهار :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :یده وعالیم تجارتی به ثبت رس
  .شاهد :  اسم تاجر-١
  .حاجی شریف :ولد -٢
  .ننگرهار :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

١٥



  جريدهيرسم
  .شیرین :  اسم تاجر-١
  .عین الدین :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد آصف :  اسم تاجر-١
  .اقبال علی :ولد -٢
  .کابل : والیت محل تولد آن-٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
دفتر ثبـت   حلیم خان قرار ذیل در      

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .حلیم خان :  اسم تاجر-١
  .محمد اکرم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

١٦



  جريدهيرسم
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

عبدالصمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عبدالصمد :  اسم تاجر-١
  .مراجان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
   تجارتخانـه : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .بدالغفور ع:  اسم تاجر-١
  .عبدالواحد :ولد -٢

  .وردک :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .میرزاحسین :  اسم تاجر-١
  .سخیداد :ولد -٢
  .میدان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  سید محمد حـسین قـرار ذیـل       
   در دفتر ثبـت اسـناد وعالیـم       

  : تجارتی به ثبت رسیده 
سـید محمـد    :  اسم تـاجر   -١

  .حسین  
  .محمد :ولد -٢
ــد آن وال -٣ ــل تول ــت مح   ی
  .میدان :
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
تر ثبـت   جنت میر قرار ذیل در دف     

    اسناد وعالیم تجارتی به ثبت 
  :رسیده 

  .جنت میر :  اسم تاجر-١
  .محمد جمیل :ولد -٢
  .پکتیا :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
لیم قرار ذیل در دفتر ثبت      حمحمد  

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .لیم حمحمد :  اسم تاجر-١
  .سلطان محمد :ولد -٢
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  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  ارتخانـه  تج: عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
تمیم قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

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

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

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
  اشخاص دارای صالحیت-١٠

  . امضاء خود شان 
ــص ــارتیخ ــرم وصیات تج    محت

نعیم گل قرار ذیل در دفتـر ثبـت         
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .نعیم گل :  اسم تاجر-١
  .سحرگل :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  لعل آغا قرار ذیل در دفتر ثبت

  اسناد وعالیـم تجارتـی به ثبت
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  :رسیده 

  .لعل آغا :  اسم تاجر-١
  .داود شاه :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : یت تابع-٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
روح اهللا قرار ذیل در دفتـر ثبـت         

 تجـارتی بـه ثبـت       اسناد وعالیم 
  :رسیده 

  .روح اهللا :  اسم تاجر-١
  .ت خان صحب:ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانه : عنوان تجارت -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .احمد اهللا :  اسم تاجر-١
  .بسم اهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
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  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عبدالعزیز :  اسم تاجر-١
  .سلطا ن حمید:ولد -٢
   .لو گر:محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .سید احمد :  اسم تاجر-١

  .شاه محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد یونس :  اسم تاجر-١
  .جمعه گل :ولد -٢
  .محل تولد آن والیت لغمان -٣
  .غان اف: تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

تی بـه ثبـت     اسناد وعالیم تجـار   
  :رسیده 

  .عبدالهادی :  اسم تاجر-١
  .عبدالحکیم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  ص دارای صالحیتاشخا-١٠
  . امضاء خود شان 
   محتـرم یـخصوصیات تجارت

کاظم علی قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .کاظم علی :  اسم تاجر-١
  .ناصر علی  :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .موسی جان :  اسم تاجر-١
  .جان ولی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
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  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

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

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمدحکیم : اسم تاجر-١
  .غالم حسن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  :ت   عنوان تجـار   -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

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

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .گل احمد : اسم تاجر-١
  .فضل احمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦

  .از اقالم مج: واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .نجیب الرحمن :  اسم تاجر-١
  .امین جان :ولد -٢
  .بل کا:محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

   محتـرمیـات تجارتـخصوصی
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علی جان قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .علی جان :  اسم تاجر-١
  .محمد بخش :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .نورعلی :  اسم تاجر-١
  .مظراب علی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣

  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
 قرار ذیل در دفتر ثبت فمحمد ظری

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

   .ظر یفمحمد :  اسم تاجر-١
  .عبدالحمید :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 
ــصوصیات ت ــارتیخ ــرم ج    محت

یارمحمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .یارمحمد : اسم تاجر-١
  .محمد روز :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .محمد سرور:  اسم تاجر-١
  .محمد انور:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

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

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

  حیتاشخاص دارای صال-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
خواجه محمد نبی قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .خواجه محمد نبی :  اسم تاجر-١
  .خواجه شیراحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد فواد : اسم تاجر-١
  .محمد رخد:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرخ   م  محت
محمد باقر قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
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  .محمد باقر :  اسم تاجر-١
  .صفدرعلی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد ناصر :  اسم تاجر-١
  .ناظرحسین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .ن افغا: تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
امین اهللا قرار ذیل در دفتـر ثبـت         

بـه ثبـت    اسناد وعالیم تجـارتی     
  :رسیده 

  .امین اهللا :  اسم تاجر-١
  .محمد انور :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  ارای صالحیتاشخاص د-١٠
  . امضاء خود شان 
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ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

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

  .محمد :  اسم تاجر-١
  .غالم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .نصراهللا : اسم تاجر-١
  .محمد علی :ولد -٢
  .کابل :والیت محل تولد آن -٣
  .افغان : تابعیت -٤

  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥
  .خود تاجر 

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

 محترم یاسـین    خصوصیات تجارتی 
 ثبت اسناد وعالیم قرار ذیل در دفتر

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .یاسین : اسم تاجر-١
  .محمد حسین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
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  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عبدالغفور: اسم تاجر-١
  .محمد کریم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥
  .د تاجر خو
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .احمد : اسم تاجر-١
  .خان شرین :د ول-٢

  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  مخ   حت
محمد ضیأ قرار ذیل در دفتر ثبـت    
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد ضیأ : اسم تاجر-١
  .عبدالحمید :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .سیف الرحمن : اسم تاجر-١
  .گلزار :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
   .افغان: تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  تر ثبتـرار ذیل در دفـروف ق

ثبـت   اسناد وعالیم تجارتی بـه      
  :رسیده 

  .روف : اسم تاجر-١
  .شوکت علی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد حسن : اسم تاجر-١
  .محمد حسین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
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  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .اسداهللا : اسم تاجر-١
  .عزت اهللا :ولد -٢
  .کابل :ن والیت محل تولد آ-٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

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

  .عبداهللا : اسم تاجر-١
  .محمد ابراهیم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

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

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .راحمد نصی: اسم تاجر-١
  .نظرمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
  اشخاص دارای صالحیت-١٠

  . امضاء خود شان 
ــصوص ــارتیخ ــرم یات تج    محت

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

  :رسیده 
  .محمد علی : اسم تاجر-١
  .یوسف :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

 محترم سـید    خصوصیات تجارتی 
عارف قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
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  .سید عارف : اسم تاجر-١
  . حسین  میرسید:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : یت تابع-٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :ارتی به ثبت رسیده وعالیم تج
  .پردیس : اسم تاجر-١
  .محمد عطا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦

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

  رای صالحیتاشخاص دا-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .سید نظیم : اسم تاجر-١
  .سید نوروز :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 
   محـترمارتیـخصوصیات تج
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علی گل بهاری قرار ذیل در دفتـر        
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .علی گل بهاری : اسم تاجر-١
  . یاور علی:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .حسین علی : اسم تاجر-١
  . حسین کلبی:ولد -٢
  .غزنی :محل تولد آن والیت -٣

  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .شهزاده : اسم تاجر-١
  .حاجی نورمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  :عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد ظاهر: اسم تاجر-١
  .ملنگ شاه :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  یتاشخاص دارای صالح-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  تـحمیداهللا قرار ذیل در دفتر ثب

  اسناد وعالیم تجـارتی به ثبـت 

  :رسیده 
  .حمیداهللا : اسم تاجر-١
  .محب اهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .اول خان : اسم تاجر-١
  .محمد قاسم :ولد -٢
  .کابل :ولد آن والیت محل ت-٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانه : عنوان تجارت -٥
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  .خود تاجر 

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .محمد منور : اسم تاجر-١
  .سخیداد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

عالم خان قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عالم خان : اسم تاجر-١
  .سید رحمان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  ارتخانـه  تج: عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .قدرت اهللا :تاجر اسم -١

٣٧
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  .هدایت اهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  .د شان  امضاء خو

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

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

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

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
 قرار ذیل در دفتـر ثبـت        د اد خدا

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

   .دادخدا: اسم تاجر-١
  .کریم بخش :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان  : تابعیت-٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی  ــرم خــصوصیات تج    محت
قرار ذیل در دفتـر ثبـت        شا رضأ

٣٨
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ـ    ارتی بـه ثبـت     اسناد وعالیم تج

  :رسیده 
  .رضأ شا : اسم تاجر-١
  .احمد شاه :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  ارای صالحیتاشخاص د-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد کبیر : اسم تاجر-١
  .محمد خان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤

  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥
  .خود تاجر 

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .امان اهللا : اسم تاجر-١
  . محمد نکمیحاجی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

٣٩
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  اشخاص دارای صالحیت-١٠

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرخ   م  محت

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

  .نیازگل : اسم تاجر-١
  .دوست محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .فریدون : اسم تاجر-١

  .محمد یونس :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : تجـارت     عنوان -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

   :رسیده
  .محمد کبیر : اسم تاجر-١
  .محمد انور :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  .امضاء خود شان  

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

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

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد نور قرار ذیل در دفتر ثبـت        

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .محمد نور : اسم تاجر-١
  .پاینده محمد :ولد -٢
  .کابل :د آن والیت محل تول-٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ل در دفتر ثبت    محمد رحیم قرار ذی   

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .محمد رحیم : اسم تاجر-١
  .دادخان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
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  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد صادق : اسم تاجر-١
  .محمد روز :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  رتخانـه  تجا: عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد عیسی علی زاده قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
محمد عیسی علـی    : اسم تاجر  -١

  .زاده 
  .فقیرحسین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  حیتاشخاص دارای صال-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  محراب الدین قرار ذیل در دفتر

  ثبـت اسنـاد وعالیم تجـارتی به
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  : ثبت رسیده 

  .محراب الدین : اسم تاجر-١
  .فقیرمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 نوین هدایت جواد لمتد قرار ذیل      

سناد وعالیم تجارتی   در دفتر ثبت ا   
  .به ثبت رسیده

نـوین  :اسم وعنوان شـرکت      -١
  .ایت جواد لمتد هد
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  : صادرات -٦
   :واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

شیراحمد ولد محمد ظاهر رئیس و      
محمد یاسین ولد محمـد ظـاهر       

  .معاون شرکت 
ــ-٩ ــالحیت  اش خاص دارای ص

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

جهانزیب یونس قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
جهانزیب :اسم وعنوان شرکت     -١

  .یونس  
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   

٤٣
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  .پنجاه هزار افغانی : یه  سرما-٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز  : واردات -٧
یونس : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد شمال خان رئیس وجهانزیـب      
  .ولد محمد وزیر معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

فضل  : خصوصیات تجارتی شرکت  
غنی میدانوאل قرار ذیل در دفتـر       

د وعالیم تجارتی به ثبت     ثبت اسنا 
  .رسیده 

فـضل  :اسم وعنوان شرکت     -١
  .غنی میدانوאل 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

فضل :کاء شرکت    اسمای شر  -٨
الربی ولد اهللا میر رئیس وعثمـان       
غنی ولـد محمـداجان معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

محمد فاضل وقمرالـدین صـالح      
الدین قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  .وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
محمـد  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .لدین صالح الدین فاضل وقمرا
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالام مجاز  : واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

فاضل ولد محمد موسی رئـیس و       

٤٤



  جريدهيرسم
محمد موسی معاون    الدین ولد    قمر

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

الفالح تریدنگ قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
افـالح  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .تریدنگ 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : شرکت    تاریخ وتاسیس  -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز  : واردات -٧
مهدی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

عبدالملک  رئیس و  ولد غالم حیدر  
  .معاون شرکت ولد عبدالقدوس 

   اشخاص دارای صالحیـت -٩

  . امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

لندن کابل لمتد قـرار      پیرل آف   
ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       

  .تجارتی به ثبت رسیده 
پیرل آف  :اسم وعنوان شرکت     -١

  . لندن کابل لمتد
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .جاز  اقالم م: صادرات -٦
  . اقالم مجاز  :واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

 رئـیس   عبدالسمیع ولد عبدالرشید  
 محترم محبوبه بنت غالم غـوث     و

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   : تـی شرکـخصوصیات تجارت

٤٥



  جريدهيرسم
احسان فرهاد انترنشنل کمپنی لمتد     
قرار ذیل در دفتـر ثبـت اسـناد     

  .ی به ثبت رسیده وعالیم تجارت
احـسان  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .فرهاد انترنشنل کمپنی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  . اقالم مجاز : صادرات -٦
  . اقالم مجاز  :واردات -٧
ــرکاء -٨ ــمای شــ   اســ

 عبدالستار ولد عبدالسالم   :شرکت  
 عبدالحکیم ولد عبدالسالم    رئیس و 

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

اسداهللا ملک زاده قـرار ذیـل در     

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      
  .ثبت رسیده 

اسـداهللا  :اسم وعنوان شرکت     -١
  .ملک زاده 

  .افغان  :  تابعیت-٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  . اقالم مجاز: صادرات -٦
  . اقالم مجاز :واردات -٧
اسداهللا : اسمای شرکاء شرکت     -٨

سخیداد ولـد    رئیس و    ولد عبداهللا 
  .شرکت معاون خداداد 

ــال-٩ ــخاص دارای ص حیت  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 صافی لمتد قرار ذیل حبتنصرت م

در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  .به ثبت رسیده 

٤٦



  جريدهيرسم
نـصرت  :اسم وعنوان شرکت     -١

  . صافی لمتد محبت
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی : یه  سرما-٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
احمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

بی بی  رئیس و   اهللا ولد عصمت اهللا     
  . معاون شرکت تمه بنت محمودخا
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

رستان سنگر لمتد قرار ذیل در      جآ
ت اسناد وعالیم تجارتی به     دفتر ثب 

  .ثبت رسیده 
آجرستان :اسم وعنوان شرکت     -١

  .سنگر لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢

در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣
  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
محمد :شرکاء شرکت    اسمای   -٨

رسول ولد بورا رئیس واحمـد اهللا       
  .ولد محمد رسول معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
هارون مهدی کمپنی لمتد قرار ذیل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
هـارون  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .مهدی کمپنی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
  : تاریـخ وتاسـیس شـرکت -٤

٤٧



  جريدهيرسم
   .١٣٨٥درسال 

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

 رئـیس   صاحب داد ولد غالم علی    
معاون سلطان علی ولد خان علی      و

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
داود  : خصوصیات تجارتی شرکت  

صدیق المشرق قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
داود :اسم وعنوان شـرکت       -١

  .صدیق المشرق 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥

  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

داودخان ولد محمد قاسم رئیس و      
غالم صدیق ولد غالم نبی معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
صفی  : خصوصیات تجارتی شرکت  

ستانکزی قرار ذیل در اهللا وامان اهللا 
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
صفی اهللا  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .وامان اهللا ستانکزی 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .زاقالم مجا:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧

٤٨



  جريدهيرسم
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

روح اهللا  رئـیس و  صابر ولد مالیم    
  .معاون شرکت ولد مالیم 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

فیصل  : خصوصیات تجارتی شرکت
شریفی حکیمی لمتد قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
فیـصل  : شرکت   اسم وعنوان  -١

  .شریفی حکیمی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
ملک : اسمای شرکاء شرکت     -٨

فیصل حکیمی ولد محمد حکـیم      

نیک محمد شریفی ولـد     ورئیس  
  .معاون شرکت طورعلی 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

وطن  : خصوصیات تجارتی شرکت  
سیالب نوین قرار ذیل در دفتر ثبت 
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
وطـن  :اسم وعنوان شـرکت    -١

  .سیالب نوین 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣
  .بل کا
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
ظاهر : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد فتح محمد رئیس ونوراحمـد      
  .ولد محمد انورمعاون شرکت 

٤٩



  جريدهيرسم
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

الحاج محی الدین چلسی قرار ذیل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
الحـاج  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .محی الدین چلسی 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

حمیداهللا ولد محمد مهدی رئـیس      
وامیرعلی ولد غالم رسول معـاون      

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
الالچناروאل قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــم  -١ ــرکت اس ــوان ش   :وعن

  .الالچناروאل 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

اسماعیل ولد دلباز رئیس و خیال      
  .ان محمد معاون شرکت ولد سلط

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
  اسداهللا شینواری قرار ذیل در دفتر
  ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت 

٥٠



  جريدهيرسم
  .رسیده 

اسـداهللا  :اسم وعنوان شرکت     -١
  .شینواری 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال :اسیس شرکت    تاریخ وت  -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
صادق : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد اسالم رئیس وصـافی ولـد       
  .گالب خان معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

امید    : خصوصیات تجارتی شرکت  
تد قرار ذیل در دفتر     الهام نوین لم  

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      
  .رسیده 

الهام یدام:اسم وعنوان شرکت     -١
  .نوین لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
احمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

سید رئیس و   خلیل ولد غالم احمد     
 نعمت اهللا ولد سـید حیـات اهللا       

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

سمیرداود لمتد قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
سـمیر  :رکت  اسم وعنوان ش   -١

  .داود لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
   :ت ـرکـی شـز اصلـ مرک-٣

٥١



  جريدهيرسم
  .در شهر کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

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

خشک،تازه،قره قل، وغیره اقـالم     
  .مجاز 

موتر،وپرزه جـات    : واردات -٧
  .آن،بایسکل وغیره اقالم مجاز

احمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
محمـد  رئیس و ضیأ ولد عبدالغنی    
  .معاون شرکت داود ولد عبدالغنی 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 قرار ذیل    جالل زی  انجینرمرزاگل

در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  .به ثبت رسیده 

ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .جالل زیانجینرمرزاگل 

  .افغان :  تابعیت -٢

در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣
  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
انجینر : اسمای شرکاء شرکت     -٨

آرین رئیس و   مرزاگل ولد خدایداد    
  .کت  معاون شرولد مرزاگل

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
فیصل وصال لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
فیـصل  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .وصال لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 

٥٢



  جريدهيرسم
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
رحمن : اسمای شرکاء شرکت     -٨

پادشاه ولد دین پادشاه رئـیس و       
قاسم ولد محمـد خـان معـاون        

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

ر ذیل  بختیاری علی زاده لمتد قرا    
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
بختیاری :اسم وعنوان شرکت     -١

  .علی زازده لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

بختاری ولد تاج محمـد رئـیس       
وغالم عباس ولد تاج محمد معاون      

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

دی صالحی لمتد قرار    منصراهللا مح 
ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       

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

  .دی صالحی لمتد ممح
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

٥٣



  جريدهيرسم
  .اقالم مجاز : واردات -٧
نصراهللا : اسمای شرکاء شرکت -٨

گل رئیس و   ولد حاجی عبدالملک    
 معـاون   مد ولد علـم خـان     مح

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 مائیل ساحل لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
مائیـل  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .ساحل لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال :اریخ وتاسیس شرکت     ت -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  :  اسمای شـرکاء شرکـت -٨

علی محمد ولد محمد عثمان رئیس      
و محمد همایون ولد محمد صادق      

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :ی شـرکت  خصوصیات تجـارت  

 علی جان حسین زاده قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
علی جان  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .حسین زاده 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  . اقالم مجاز: صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
علـی  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

  محمد رئیس و جان ولد بهرام علی
  حسن ولد بهـرام علـی معاون 

٥٤



  جريدهيرسم
  .شرکت  
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 گل بابالمتد قرار ذیل در دفتر ثبت 
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس

  .گل بابا لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

 رئیس و   محمد عبدالهادی ولد گل  
 معاون  محمدبدالوهاب ولد گل    ع

  .شرکت 
   اشخاص دارای صالحیـت -٩

  . امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 گران کاروان لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
گـران  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .کاروان لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
 در شهر :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

محمد ظاهر ولد معلـون رئـیس       
یراحمد ولد معلـون معـاون      ذون

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :تـشرکارتی ـخصوصیات تج

٥٥
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صالح الدین هری قرار ذیل در دفتر    
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
صـالح  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .الدین هری 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .مجازاقالم :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالقاسم ولد حاجی طور رئـیس      
ومحمد نعیم ولد حاجی طور معاون 

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
   نوی فرید نوری قرار ذیل در دفتر
  ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت 

  .رسیده 
نوی فرید :عنوان شرکت اسم و -١

  .نوری 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالصمد ولد عبدالغفار رئـیس     
د ولد عبدالغفار معاون     وعبدالواح

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 بخت الف لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
  :  اسـم وعنـوان شـرکـت -١

٥٦



  جريدهيرسم
  .بخت الف لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال :تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
بخت : اسمای شرکاء شرکت     -٨

گل ولد خیرگل رئیس و الف گل       
  .ولد حاجی خیرگل معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 خیل ایوب زاده لمتد قـرار        نواب

ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       
  .تجارتی به ثبت رسیده 

نـواب  :اسم وعنوان شرکت     -١
  .خیل ایوب زاده لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
  :  مـرکز اصـلی شرکـت -٣

  .در شهر کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز: ت  صادرا-٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئیس عزیز ولد حاجی محمد ایوب 
 معاون  نعمت اهللا ولد عبدالمتین   و  

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 فرید دوست رحیمی قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ت رسیده ثب
فریـد  :اسم وعنوان شـرکت      -١

  .دوست رحیمی 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
  :  تاریـخ وتاسیس شـرکت -٤

٥٧



  جريدهيرسم
   .١٣٨٥درسال 

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

 خان رئـیس و     حضرت محمد ولد 
فریداهللا ولد سـمندرخان معـاون      

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

جنرل پاک سرحدی قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
جنـرل  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .پاک سرحدی 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : ت   مرکز اصلی شرک   -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥

  .میوه خشک :  صادرات -٦
  .مواد اولیه  : واردات -٧
خـان  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

محمد ولد حضرت رئیس و عنایت      
  .اهللا ولد آدم خان معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : یات تجـارتی شـرکت    خصوص
حاجی یوسف احمدزی زاده لمتد     
قرار ذیل در دفتـر ثبـت اسـناد     

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

  .یوسف احمدی زی زاده 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .ار افغانی پنجاه هز:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  : اسمـای شرکاء شـرکت -٨

٥٨



  جريدهيرسم
محمد یوسف ولد محمد اشـرف      
رئیس و احمد ولید ولد عبدالودود      

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

لنگارلوگر قرار ذیل در دفتر ثبت      ک
تجارتی بـه ثبـت     اسناد وعالیم   

  .رسیده 
ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .لنگارلوگرک
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
داد : اسمای شرکاء شـرکت      -٨

  منیرد نوروز رئیس ومحمد ول
  .محمد ولد ملنگ معاون شرکت 

 اشــخاص دارای صــالحیت -٩ 
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
پارسیان پردیس قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
پارسیان :اسم وعنوان شرکت     -١

  .پردیس 
  .افغان :  تابعیت -٢
شهر در  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

بشیر ولد امام الدین رئیس و محمد 
فهیم ولد امـام الـدین معـاون        

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

٥٩



  جريدهيرسم
   :صوصیات تجـارتی شـرکت    خ

 احمد عمر ویس لمتد قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
احمـد  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .عمرویس لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

رئیس  ولد محمد طاهر     یدعبدالوح
معاون  یداحمد ولید ولد عبدالوح   و

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

صفا عادل قرار ذیل در دفتر      یرشه

 ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت     
  .رسیده 

 یرشـه :اسم وعنوان شرکت     -١
  .صفا عادل 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

کور رئیس  عبدالسمیع ولد عبدالش  
ومحمد یاسین ولد محمد هاشـم      

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

نوردولت قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 

٦٠



  جريدهيرسم
ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس

  .نوردولت 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
رحمت : اسمای شرکاء شرکت -٨

اهللا ولد نورمحمد رئیس و محـب       
  .اهللا ولد نورمحمد  معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
همیشه وطن یار قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
همیـشه  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .وطن یار 
  .افغان :  تابعیت -٢

در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣
  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
گـل  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

حفیظ رئیس و آغا ولد فیض محمد     
  . معاون شرکت اهللا ولد صوفی

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
برادران فدائی لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس

  .برادران فدائی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
  : تاریخ وتاسـیس شـرکـت -٤

٦١



  جريدهيرسم
   .١٣٨٥درسال 

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالواحد ولد نیک محمد رئیس     
داهللا معـاون   ی ولد عب  وحشمت اهللا 

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 کابل فارما لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
کابـل  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .فارما لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال :اریخ وتاسیس شرکت     ت -٤

١٣٨٥.   
  .دوصد هزار افغانی :  سرمایه -٥

تورید ادویه وسامان   :  صادرات   -٦
آالت طبی از کشورهای مختلـف      

  .جهان 
  .  :واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

رئیس و  نصیراحمد ولد اهللا محمد     
 معاون  غالم الدین ولد شمس الدین    

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .ء خودشان امضا
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

گازگروپ کمپنی لمتد قرار ذیـل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
گـاز  :اسم وعنوان شـرکت      -١

  .گروپ کمپنی 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  . افغانی پنجاه هزار:  سرمایه -٥
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  جريدهيرسم
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

لعل  رئیس و  دارعبدالمتین ولد قلعه    
معـاون  محمد ولد تاج محمـد      

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

کهساران اندراب لمتد قرار ذیل در 
 تجارتی به   دفتر ثبت اسناد وعالیم   

  .ثبت رسیده 
 وعنوان شـرکت کهـساران      -١

  .اندراب لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧

احمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
رئیس و  ولد حاجی عبدالغیاث دیفر

 معـاون   عبدالغیاث ولد عبدالجبار  
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
نصیربشیر کندهارلمتد قرار ذیل در     
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
نـصیر  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .بشیر کندهار لمتد 
  .افغان  :  تابعیت-٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس و   نسیم ولد محمد ابراهیم     

٦٣



  جريدهيرسم
 معـاون   بشیراحمد ولـد احمـد    

  .شرکت 
ــخاص -٩ ــالحیت  اش دارای ص

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

پامیرزاده لمتد قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
پامیرزاده :اسم وعنوان شرکت     -١

  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی  :  سرمایه-٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
گـل  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 رئـیس و    رحمن ولـد عمرگـل    
 معـاون   حمیداهللا ولد غالم مجتبی   

  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
دزاده قرار ذیل در دفتر ثبت      شمشا

 تجارتی بـه ثبـت      اسناد وعالیم 
  .رسیده 

ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .دزادهمشاش
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
ن چم: اسمای شرکاء شرکت     -٨

  رید گل رئیس ونورآغـا    گل ولد   
  . ولد حسین معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   : رکتـیات تجارتی شـخصوص

٦٤



  جريدهيرسم
کابلستانی ها لمتد قرار ذیل در دفتر 
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس

  .کابلستانی ها لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : ت   مرکز اصلی شرک   -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

خالد ولـد نـصرالدین رئـیس و        
سردارمحمد ولد نظرمحمد معاون    

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

  نورعیسی ئی قرار ذیل در دفترا
  ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت 

  . رسیده 
ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .نورعیسی ئی ا
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز: ات  صادر-٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 رئیس  حسین خان ولد محمد خان    
 حاجی حسین خان  ولد  جبا رخان و  

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 فضل عمرندأ لمتد قرار ذیـل در       
 دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به     

  .ثبت رسیده 
  : اسـم وعـنوان شـرکـت -١

٦٥



  جريدهيرسم
  .فضل عمرندأ لمتید 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
فضل : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس و    ولد ندأ محمـد      محمد
 معاون  محمد ایمل ولد ندامحمد     

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

آصف نصیرنثار قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
آصـف  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .نصیرنثار 
  .افغان :  تابعیت -٢

در شهر  : ت   مرکز اصلی شرک   -٣
  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

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

نصیراحمد  رئیس و  اهللا ولد سلیمان  
  .معاون شرکت ولد محمد یوسف 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : وصیات تجـارتی شـرکت    خص
احسان اهللا افغان لمتد قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
احـسان  :اسم وعنوان شرکت     -١

   .اهللا افغان لمتد
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
  :  تاریـخ وتاسـیس شـرکت -٤
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  جريدهيرسم
   .١٣٨٥درسال 

  .ار افغانی پنجاه هز:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئیس و نورالدین ولد حاجی عبداهللا 
 عبدالغفار ولد حاجی حیات خـان     

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

کوچی مینه وאل لمتد قرار ذیل در       
بت اسناد وعالیم تجارتی به     دفتر ث 

  .ثبت رسیده 
کـوچی  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .مینه وאل لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥

  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  :ی شـرکاء شـرکت       اسما -٨

مینه  اهللا رئیس و     نجیبوحیداهللا ولد 
  . معاون شرکت بنت احمد ضیا

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
اعتماد مصلح لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
اعتمـاد  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .مصلح لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  : اسـمای شرکاء شـرکت -٨
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  جريدهيرسم
 رئیس و   ضیأ محمد ولد شیرمحمد   

 ولطیف احمد ولد فـیض احمـد       
  .معاون شرکت 

ــخ-٩ ــالحیت  اش اص دارای ص
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
ترانزیتی افغان کاکر نوری قـرار      
ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       

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

  .افغان کاکر نوری 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

  رئیساخترمحمد ولد اسماعیل 
  واسداهللا ولد اخترمحمد معاون 

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

لمتد قـرار   خواجه بلغارولی عصر    
ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       

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

  .بلغار ولی عصرلمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
میوه خشک،تازه،  :  صادرات   -٦
  .الین ،گلیم،پوست روده ق
 جــات،پرزه عــراده :واردات -٧

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

  رئیس وان ـمد جـجان ولد مح
  سـعادت ولـد خانـجان معاون

٦٨



  جريدهيرسم
  . شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

کریم  : خصوصیات تجارتی شرکت  
بسم اهللا لمتد قرار ذیل در دفتـر        

اسناد وعالیم تجارتی به ثبت     ثبت  
  .رسیده 

کـریم  :اسم وعنوان شرکت     -١
  .بسم اهللا لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

  .قالین ،گلیم،پوست روده 
عــراده جــات،پرزه  :تواردا -٧

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

  رئیسعبدالسالم ولد محمد عیسی 
  و محمد نعیم ولد محمد عیسی 

  . معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ولی  : خصوصیات تجارتی شرکت  

زی نوین لمتد قرار ذیل در دفتـر        
ت ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثب     

  .رسیده 
ولی زی  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .نوین لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

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

  .ن بنجاره گی جات، ساما
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

  رئیسعبدالروف ولد عبدالغفور 
  وفیض ولد ولی محـمد مـعاون 
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  جريدهيرسم
  . شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
صفت لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
صـفت  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
   .اقالم مجاز :واردات -٧
سـید  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

حسین علی رئیس وظاهر ولد فوالد 
  . معاون شرکت ولد محمد

ــخاص د-٩ ــالحیت  اش ارای ص
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 بنیاد لوگرلمتد قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
بنیـاد  :اسم وعنوان شـرکت      -١

  .لوگرلمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

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

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

رئـیس و   ضیأ ولد محمد شـرین      
  .نداردمعاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 
   :تـارتی شرک ـخصوصیات تج

٧٠



  جريدهيرسم
ابل باستان خراسان قرار ذیل در      ک 

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      
  .ثبت رسیده 

کابـل  :اسم وعنوان شرکت     -١
  .باستان خراسان 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

  .پوست روده پشم ،
   .موتر،وموترسایکل  :واردات -٧
احمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

وحیـداهللا  رئیس و ضیأ ولد سنجر    
  .معاون شرکت ولد فضل محمد 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
عمری کاظمی لمتد قرار ذیـل در       

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      
  .بت رسیده ث
عمـری  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .کاظمی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

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

،قرطاسیه ن بنجاره گی  جات، ساما 
   .باب
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس و   فاروق ولد محمد عمر     
 معاون  محمد داود ولد محمدعمر   

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

٧١



  جريدهيرسم
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     
ستارتکنالوجی قرار ذیل در دفتـر      ا

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      
  .رسیده 

ــوا -١ ــم وعن ــرکت اس   :ن ش
  .ستارتکنالوجی ا
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

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

  .جات، سامان بنجاره گی 
حامد :رکاء شرکت    اسمای ش  -٨

سید موسی  رئیس و   ولد عبدالمتین   
معــاون ولــد ســید عبــدالمتین 

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
فاروق سونا لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
فـاروق  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .سونا لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

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

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

رئـیس  انورشاء ولد پادشاه خان     
معـاون  فاروق ولد پادشاه خان     و

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

٧٢



  جريدهيرسم
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

توکل انصاف لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
توکـل  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .انصاف لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
 در شهر :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

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

جات، سامان بنجاره گی،قرطاسیه    
  .باب 

امـان  : اسمای شرکاء شرکت     -٨
 رئیس و نیک      جان  اهللا ولد عبداهللا  

  .ی معاون شرکت ولد شاغاس
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 آرین حیدریان لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
آریـن  :اسم وعنوان شـرکت      -١

  .حیدریان لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال :سیس شرکت    تاریخ وتا  -٤

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

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

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

رئـیس و   قاسم ولد محمد علـی      
 محمد علی ولد محمـد حـسین      

  .معاون شرکت 
ــخاص دارای-٩ ــالحیت  اش  ص

  .امضاء خودشان 

٧٣



  جريدهيرسم
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

میرویس مسعود حیدرنوین قـرار     
ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       

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

  .مسعود حیدرنوین  
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

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

جات، سامان بنجاره گی،قرطاسیه    
  .باب 

مسعود : اسمای شرکاء شرکت -٨
ولد غالم ربانی رئیس ومیـرویس      

  .ولد غالم ربانی معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  . خودشان امضاء

زبیح  : خصوصیات تجارتی شرکت 
رحمن زی لمتد قرار ذیل در       ذبیح

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      
  .ثبت رسیده 

بـیح  ذ:اسم وعنوان شرکت     -١
  .رحمن زی لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .اه هزار افغانی پنج:  سرمایه -٥
میوه خشک،تازه،  :  صادرات   -٦

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

  .جات، سامان بنجاره گی 
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨
یح اهللا ولد هدایت اهللا رئـیس و        ذب

بشیراحمد ولد نورمحمد معـاون     
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

٧٤



  جريدهيرسم
 :  شـرکت  خصوصیات تجـارتی  

وطن لمتد قرار ذیل در دفتر      اسحر
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
اســـــم وعنـــــوان  -١

  .وطن لمتد سحرا:شرکت 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز  :واردات -٧
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 رئیس و   نظام الدین ولد نجم الدین    
 معاون  عبدالمومن ولد عبدالرسول  

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

حضرت افغان پشتون لمتد قـرار      

ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       
   .تجارتی به ثبت رسیده

حضرت :اسم وعنوان شرکت     -١
  .افغان پشتون لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
   .اقالم مجاز :واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

رئیس  نصیر   بشیراحمد ولد محمد  
محمد همایون ولـد عبـدالباقی      و

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

   .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

نی صافی وفرهاد صافی    یالحاجی ج 
قرار ذیل در دفتـر ثبـت اسـناد     

  .وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

٧٥



  جريدهيرسم
حـاجی  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .جیالنی صافی وفرهاد صافی 
  .افغان : ت  تابعی-٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

فرهاد ولـد   رئیس و ولد ظفرخان   
  .معاون شرکت محمد اکبر 

ــخاص دار-٩ ــالحیت  اش ای ص
  .امضاء خودشان 

نوی  : خصوصیات تجارتی شرکت   
 روشن قرار ذیل در دفتر ثبت       صبح

اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       
  .رسیده 

نـوی  :اسم وعنوان شـرکت      -١
  . روشن صبح

  .افغان :  تابعیت -٢

در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣
  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

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

مرتضی ولد سید محمد رئـیس و       
اهللا ولد سالم الدین معـاون       سمیع

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

قی وאل قرار ذیل در     شرحیات اهللا   
ت اسناد وعالیم تجارتی به     دفتر ثب 

  .ثبت رسیده 
حیات اهللا :اسم وعنوان شرکت  -١
  .رقی وאل ش
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 

٧٦



  جريدهيرسم
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

  .قالین ،گلیم،پوست روده 
عــراده جــات،پرزه  :داتوار -٧

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

زیـن اهللا   رئیس و اهللا ولد بسم اهللا     
  . معاون شرکت ولد حیات اهللا

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
ارزگان نوین رضائی قرار ذیـل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .یده ثبت رس
ارزگان :اسم وعنوان شرکت     -١

  .نوین رضائی 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

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

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

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

کریم  ولد علی    رئیس و ولد ناصر   
  .معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 فهند :خصوصیات تجارتی شرکت  
انترنشنل لمتد قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
 فهنـد  :اسم وعنوان شـرکت    -١

  .انترنشنل لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 

٧٧



  جريدهيرسم
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

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

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

رئیس حاجی قاضی   عبدالباری ولد   
محمد رفیق ولد حاجی محمـد      و

  .معاون شرکت شفیق 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

   .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 اعتبارلمتد قرار ذیل در دفتر      فجر 
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
 فجـر :اسم وعنوان شـرکت      -١

  .اعتبار لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : اصلی شرکت    مرکز   -٣

  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

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

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

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

سید رئیس و    قرعبداهللا ولد سید با   
 معـاون   ولد سید مرزاحسین  قربان  

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
خالق  : خصوصیات تجارتی شرکت  

رحمت رحیمی قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
خـالق  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .رحمت رحیمی 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 

٧٨



  جريدهيرسم
درسال :تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

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

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

رئیس و  عبدالخالق ولد رحمت اهللا     
 معاون  عبدالکریم ولد رحمت اهللا     

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

   .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

آپتیک افغانستان قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
آپتیـک  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .افغانستان 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

  .یک صد هزار دالر :  سرمایه -٥
میوه خشک،تازه،  :  صادرات   -٦

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

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

عبدالقادر ولد عبـداهللا رئـیس و       
قیصرجان ولد محمد اکبر معـاون      

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

حکیم ثاقب خراسانیان قرار ذیل در 
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
حکـیم  :اسم وعنوان شرکت     -١

   .ثاقب خراسانیان لمتد
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 

٧٩



  جريدهيرسم
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .ر افغانی پنجاه هزا:  سرمایه -٥
میوه خشک،تازه،  :  صادرات   -٦

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

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

رئیس عبدالرشید ولد محمد عیسی     
عبدالحکیم ولد محمد حنیـف     و  

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : تخصوصیات تجـارتی شـرک    

الحاج محمد رفیق قیومی لمتد قرار 
ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       

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

  .محمد رفیق قیومی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
   .اقالم مجاز :واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس و   داود ولد محمد رفیـق      
 محمد جاوید ولد محمـد رفیـق      

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

ادریس نجیمی لمتد قرار ذیـل در       
 به  دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی    

  .ثبت رسیده 
ادریـس  :اسم وعنوان شرکت     -١

  . لمتد مینجی
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   

٨٠



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

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

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

عبدالخالق ولد محمد نجم :شرکت 
 یـن ولـد     دمحمـد رئیس و خان  

  .معاون شرکت میرعباس 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
بلخ  : خصوصیات تجارتی شرکت  

شاداب لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت 
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
بلـخ   :اسم وعنوان شـرکت    -١

  .شاداب لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   

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

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

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

ادخـان  رولد محمد بیک رئیس وف    
  .معاون شرکت ولد شربت خان 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
فاروق مجتبی هوفیانی قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
فـاروق  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .مجتی هوفیانی 
  .ان افغ:  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥

٨١



  جريدهيرسم
میوه خشک،تازه،  :  صادرات   -٦

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

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

غالم س و   رئیحیدر ولد غالم ربانی     
 معـاون   فاروق ولد غالم حیـدر    

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

نورعبید منصور قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
نورعبید :اسم وعنوان شرکت     -١

  .منصور 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣
  .بل کا
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥

  .میوه خشک،تازه :  صادرات -٦
  .مواد اولیه  : واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

نورجان ولد امین جان رئیس و لعل       
  .ولد امین جان معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :شـرکت خصوصیات تجـارتی    
نوی یما فروغ لمتد قرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس

  .نوی یما فروغ لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
یوه خشک،تازه،  م:  صادرات   -٦

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

٨٢



  جريدهيرسم
  .پرزه جات، سامان بنجاره گی 

حبیب : اسمای شرکاء شرکت     -٨
اهللا ولد عبیداهللا رئیس و فراموز ولد 

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

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 ذیل در   ادریس وارث نصیب قرار   
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ادریـس  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .وارث نصیب 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
   .زاقالم مجا :واردات -٧
عطـا  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

محمد  رئیس و    اهللا ولد رحمت اهللا   

ــد رحمــت اهللا  ــاون داود ول مع
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
ان زمین قرار ذیـل در      ت سیس ینو

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      
  .ثبت رسیده 

ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .زمین ان تنوی سیس

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
   .اقالم مجاز :واردات -٧
منصور : اسمای شرکاء شرکت     -٨

  رئـیس ولد حاجی علـی خـان       
 معـاون   یما ولـد عبدالناصـر     و  
  .ت شرک

٨٣



  جريدهيرسم
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

صوفی زاده لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
صـوفی  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .زاده لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

آالت طبی ازتمـام کـشورهای      
   .جهان

  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨
رئـیس و   عبدالرحیم ولد عبـداهللا     

 معـاون   یراحمد ولد عزیزاحمد  ذن
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     
حضرت سلطان غنی لمتد قرار ذیل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
حضرت :اسم وعنوان شرکت     -١

  .سلطان غنی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
وه خشک،تازه،  می:  صادرات   -٦

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

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

 بـد حضرت محمد ولد حاجی گل    
حاجی شربت ولد حاجی    رئیس و   
  . معاون شرکت سیدوخان

٨٤



  جريدهيرسم
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

متد قرار ذیل  تواب شاهین شهاب ل
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
تـواب  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .شاهین شهاب لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
   .اقالم مجاز :اتوارد -٧
احمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس و   جاوید ولد خان محمد     
 معاون محمد تواب ولد فتح محمد 

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 کن بوس لمتد قرار ذیل در دفتـر   
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ن بوس  ک:اسم وعنوان شرکت     -١

  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز  :واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

غنی ولد حاجی محمـد شـریف       
ی رئیس و محمد انور ولد حـاج      

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

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 لمتید  سهیالتتعی  اخدماتی اجتم 

٨٥



  جريدهيرسم
قرار ذیل در دفتـر ثبـت اسـناد     

  .وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
تـسهیال  :اسم وعنوان شرکت     -١
  .اجتماعی لمتد  ت
  .افغان :  تابعیت -٢
 شهر  در:  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
   .اقالم مجاز :واردات -٧
امـین  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ــد ــیس اهللا ول ــد رئ  میرزامحم
 معاون  وعبدالقدوس ولد عبدالعزیز  

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : صیات تجـارتی شـرکت    خصو

عصمت اهللا توخی هوتک قرار ذیل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 

عصمت :اسم وعنوان شرکت     -١
  .اهللا توخی هوتک 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز  :واردات -٧
اشرف : اسمای شرکاء شرکت     -٨

  عصمترئیس و نبی ولد عبدالغنی    
  .معاون شرکت اهللا ولد حیات 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
محمد ملنگ میسکنیارلمتد قـرار     
ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       

  .ه ثبت رسیده تجارتی ب
محمـد  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .ملنگ مسکین یار لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢

٨٦



  جريدهيرسم
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
   .اقالم مجاز :واردات -٧
 محمد: اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئیس و  محفوظ ولد محمد ملنگ     
 معـاون   ملنگ ولد غالم حضرت   

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 نور خوش افغان لمتد قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
نـور  :اسم وعنوان شـرکت      -١

  .خوش افغان لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
   .اقالم مجاز :واردات -٧
 زریـن  اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس و  شاه ولد سید ولی شـاه     
 معــاون نــوراهللا ولــد نــصیراهللا

  .شرکت 
ــالح-٩ ــخاص دارای ص یت  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

کوپراتیف زراعتی خورشید حسن    
تال بغالن قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس

کوپراتیف زراعتی خورشید حسن    
  .تال بغالن 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 

٨٧



  جريدهيرسم
درسال : وتاسیس شرکت     تاریخ -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز  :واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

 رئیس  عبدالقدوس ولد محمد قربان   
 قلحاجی عبدالقیوم ولد حضرت  و  

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : کتخصوصیات تجـارتی شـر    

هدایت اهللا ابراهیم خیل قرار ذیـل       
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
هـدایت  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .اهللا ابراهیم خیل 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .پوست روده : رات  صاد-٦
   .اقالم مجاز :واردات -٧
هدایت : اسمای شرکاء شرکت -٨

محمد رئیس و   اهللا ولد دین محمد     
معـاون  همایون ولد محمـد ظاهر    

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 تمیم فرهاد عطائی لمتد قرار ذیل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .ه ثبت رسیده ب
تمـیم  :اسم وعنوان شـرکت      -١

  .فرهاد عطائی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
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   .اقالم مجاز :واردات -٧
فرهاد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
صالح  رئیس و    لد غالم حضرت  و

معـاون  الدین ولد معراج الـدین      
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 سیال صابرلمتد قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
سـیال  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .صابرلمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : لی شرکت    مرکز اص  -٣

  .کابل 
  : تاریخ وتاسـیس شـرکت       -٤

   .١٣٨٥درسال 
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
   .اقالم مجاز :واردات -٧
  :  اسمای شـرکاء شـرکت -٨

ن جاصابراحمد ولد حاجی محمد ا    
 معاون  سید اهللا ولد بهادر   رئیس و   
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
کوپراتیف زراعتی ومالداری اتفاق    
وطن لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس

کوپراتیف زراعتی ومالداری اتفاق    
  .وطن لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال :یخ وتاسیس شرکت     تار -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
   .اقالن مجاز :واردات -٧
  :  اسمای شـرکاء شرکـت -٨

٨٩



  جريدهيرسم
  رئیس محمد نور ولد حضرت نور      

 غالم غوث ولد غالم دسـتگیر     و  
  .معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :شـرکت خصوصیات تجـارتی    
 مرزا امیرپویا لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
مرزا امیر  :اسم وعنوان شرکت     -١

   .پویا لمتد
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
   .اقالم مجاز :واردات -٧
میرزا : اسمای شرکاء شرکت     -٨

  س وـرئید شیخ احمد ـامیر ول
  عبدالرزاق ولد عبدالقدوس معاون

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 نعیم اهللا سیرت قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .ده رسی
 اهللا  یمنع:اسم وعنوان شرکت     -١

  .سیرت 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
   .اقالم مجاز :واردات -٧
نعـیم  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ــیظ اهللا ــد  حف ــیس و  اهللا ول رئ
معاون رگل  تومالمحمد زمان ولد    

  .شرکت 
   اشـخاص دارای صـالحیت-٩

٩٠
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  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
عبیداهللا سحر لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
عبیداهللا :اسم وعنوان شرکت     -١

  .سحر لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : ت   مرکز اصلی شرک   -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز  :واردات -٧
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

عبیداهللا ولد حاجی غالم    :شرکت  
جان رئیس و سحرگل ولد وزیرگل      

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
برادران رامین اکبرلمتد قرار ذیـل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
برادران :اسم وعنوان شرکت     -١

  .رامین اکبر لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .زار افغانی پنجاه ه:  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
   .اقالم مجاز :واردات -٧
قدرت  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

عیسی خـان   رئیس و    اهللا   حمدولد
  . معاون شرکت ولد غوث احمد

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
شریف زوی ساالر قرار ذیـل در       
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ی به  دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارت    

  .ثبت رسیده 
شـریف  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .زوی ساالر لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
   .اقالم مجاز :واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

رئـیس و   اهللا ولد شریف اهللا     حمید
 معـاون   غالم نبی ولد شریف اهللا    

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

اخالص کرمان قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 

اخالص :اسم وعنوان شرکت     -١
  .کرمان 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : شرکت   مرکز اصلی    -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز  :واردات -٧
سـید  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

همایون ولد احمد علی رئـیس و       
سید جان ولد عبدالصمد معـاون      

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .ن امضاء خودشا
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

اعتماد مصلح لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
اعتمـاد  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .مصلح لمتد 
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  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

آالت طبی  ازتمـام کـشورهای       
   .جهان 

ضـیأ  : اسمای شرکاء شرکت     -٨
رئـیس و   محمد ولد شـیرمحمد     

 معاون  لطیف احمد ولد فیض احمد    
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 لمتد قـرار     نوین سحرصبحر نگ 

ر دفتر ثبت اسناد وعالیـم      ذیل د 
  .تجارتی به ثبت رسیده 

ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .رنگ نوین لمتد صبحسحر

  .افغان :  تابعیت -٢
ــرکت  -٣ ــلی ش ــز اص   : مرک

  .سحرمبحرنگ نوین لمتد 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
   .اقالم مجاز:  صادرات -٦
   .قالم مجازا :واردات -٧
ولـی  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

اسالم  رئیس و    احمد ولد سید جان   
  . معاون شرکت الدین ولد اهللا نظر

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
حفیظ ا هللا قرار قرار ذیل در دفتر        
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
هللا حفیظ ا:اسم وعنوان شرکت  -١

  .قرار 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
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درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز  :واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

رئیس و  هللا  حسیب ا هللا ولد حفیظ ا     
 معـاون   هللاحمیداهللا ولد حفـیظ ا    

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

وحید قانع قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
وحیـد  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .قانع 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز  :واردات -٧
ــرکت -٨ ــرکاء ش ــمای ش  اس

عبدالشکور ولد میرجان رئـیس و      
عبیداهللا ولـد حمیـداهللا معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

دفتر  نوی حمید خالد قرار ذیل در       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
نـوی  :اسم وعنوان شـرکت      -١

  .حمید خالد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
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  .اقالم مجاز : واردات -٧
ای شرکاء شرکت حمیداهللا  اسم-٨

ولد شاه زمان رئیس وخالد ولـد       
  .جمال الدین معاون شرکت 

ــالحیت  -٩ ــخاص دارای ص اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
تواب فایق حیدری قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
تـواب  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .فایق حیدری 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
   اسمای شرکاء شرکت سید-٨

   تواب ولد فاروق رئیس وسیدفایق 

  .معاون شرکت  ولد سید فاروق 
ــخاص دارای-٩ ــالحیت  اش  ص

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

نوی المجاهد لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
نـوی  :اسم وعنوان شـرکت      -١

  .المجاهد لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
ــرکت -٨ ــرکاء ش ــمای ش  اس

ــاجی داو  ــد ح ــدالولی ول   دعب
 گـل و عبدالکریم ولد هی   رئیس   

  .معاون شرکت 
   اشـخاص دارای صالحـیت -٩
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  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
پرهیزکار صوفی زاده لمتد ذیل در      

 اسناد وعالیم تجارتی به     دفتر ثبت 
  .ثبت رسیده 

پرهیزکار :اسم وعنوان شرکت     -١
  .صوفی زاده لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
 هشیرشاسمای شرکاء شرکت     ا -٨

نجیم اهللا  رئیس و ولد محمد سرور    
  .معاون شرکت ولد عزیزمحمد 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 کمپیوتر قرار ذیل در دفتـر       یر شه

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      
  .رسیده 

ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .کمپیوتریرشه
  .غان اف:  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
 اسمای شرکاء شرکت احسان     -٨

ولد عزیزاهللا رئیس وپیرمحمد ولد     
  .عنایت اهللا معاون شرکت 

ــالح-٩ ــخاص دارای ص یت  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 نیو آئیل کمپنی لمتد قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
  نیو آئیل : اسم وعنوان شرکت -١
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  جريدهيرسم
  .کمپنی لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی : یه  سرما-٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
اسداهللا  اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئیس  احسان   یولد حاجی مشهد  
معـاون  عبدالحمید ولد یارمحمد    و

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

میرویس کلیم قرار ذیل در دفتـر       
اسناد وعالیم تجارتی به ثبت     ثبت  

  .رسیده 
میرویس :اسم وعنوان شرکت     -١

  .کلیم 
  .افغان :  تابعیت -٢

در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣
  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
محمد رکت   اسمای شرکاء ش   -٨

روزی ولد   رئیس و  خان ولد هارون  
  .معاون شرکت محمد هارون 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
بشیر اکبرلمتد قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس

  .بشیراکبرلمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : صلی شرکت    مرکز ا  -٣

  .کابل 
  درسال : تاریخ وتاسیس شرکت -٤

٩٧



  جريدهيرسم
١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
علـی    اسمای شرکاء شرکت     -٨

محمد رئیس و اکبر ولد گل عزیز     
معـاون  شریف ولد محمد حسن     

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .ودشان امضاء خ
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

جوازسبحان قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
جـواز  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .سبحان 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥

  .اقالم مجاز : رات  صاد-٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
 اسمای شرکاء شرکت جـواز      -٨

 الدین رئیس وسـبحان     وولدمیر م 
  .ولد سمیع اهللا معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 ثاقب فیصل قرار ذیل در دفتر ثبت 
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ثاقـب  :وعنوان شرکت   اسم   -١

  .فیصل 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
   اسمای شرکاء شرکت فیصل -٨

٩٨
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ولد سیداجان رئیس وثاقـب ولـد       

  .معاون شرکت نورمحمد 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

سلمان جاوید مهمند قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
سـلمان  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .جاوید مهمند 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال :شرکت   تاریخ وتاسیس    -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
جاوید  اسمای شرکاء شرکت     -٨

سلمان ولد  رئیس و ولد محمد اکبر    
  .معاون شرکت سلیمان 

   اشخاص دارای صالحیت -٩

  . امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

تد قرار ذیل در  نوید نصیب نعیم لم
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
نویـد  :اسم وعنوان شـرکت      -١

  . نصیب نعیم لمتد
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز  : واردات-٧
محمد  اسمای شرکاء شرکت     -٨

محمد رئیس و نعیم ولد محمد علی     
 معـاون   کبیررفیع ولـد محمـد    

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :رکتـیات تجارتی شـخصوص

٩٩



  جريدهيرسم
مسعود جلیلی زاده لمتد قرار ذیـل    
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
مـسعود  :کت  اسم وعنوان شر   -١

  .جلیلی زاده لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
ــرکت -٨ ــرکاء ش ــمای ش  اس

عبدالحمید ولد عبدالجلیل رئـیس     
ود ولـد عبـدالجلیل     وعبدالمسع

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 ویس قرن فقیری لمتد ذیـل در       

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      
  .ثبت رسیده 

ویس قرن :اسم وعنوان شرکت  -١
  .فقیری لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
محمد  اسمای شرکاء شرکت     -٨

 حبیـب رئیس و آذر ولد عبدالفقیر    
  .معاون شرکت اهللا ولد احمد خان 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 مسلم صمیم قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 

١٠٠



  جريدهيرسم
مـسلم  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .صمیم 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز :ت  واردا-٧
 اسمای شرکاء شرکت مـومن      -٨

عبدالجلیل ولد  ولد خلیل رئیس و   
  .معاون شرکت عبدالحسین 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
منصور آبشار شینواری ذیـل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
منـصور  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .ینواری آبشار ش
  .افغان :  تابعیت -٢

در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣
  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
رفیع اهللا  اسمای شرکاء شرکت -٨

و خلیـل اهللا    رئیس  ولد رحیم اهللا    
  .ن شرکت  معاوولد گل نبی

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 بیت بابا قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
  .بیت بابا:اسم وعنوان شرکت  -١
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   

١٠١



  جريدهيرسم
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
 اسمای شرکاء شرکت محمد     -٨

ظاهر ولد حسن خان رئیس وسردار 
  .ولد اول گل معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
حبیب رومان قرار ذیل در دفتـر       

الیم تجارتی به ثبت    ثبت اسناد وع  
  .رسیده 

حبیـب  :اسم وعنوان شرکت     -١
  .رومان 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧

 اسمای شرکاء شرکت حبیب     -٨
هللا ولد محمد نبی رئیس ومحـب       ا

  .اهللا ولد محمد نبی معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 آرین نورگنتر قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
آرین نور  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .گنتر
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : رکت   مرکز اصلی ش   -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
ــرکت -٨ ــرکاء ش ــمای ش  اس

  نورمحمد ولد گردی حسین رئیس
  ومحمد رضأ ولد غالم نبی معاون 

١٠٢



  جريدهيرسم
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 بین المللی رویال قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
بـین  :اسم وعنوان شـرکت      -١

  .المللی رویال 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
محمد  اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس  ابراهیم ولد عبدالـصبور     
معـاون  ذبیح  ولد عبدالبـصیر      و

  .شرکت 
   اشخاص دارای صـالحـیت -٩

  . امضاء خودشان 
   : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

سید احمد برادران کوهدامنی لمتد     
اد قرار ذیل در دفتـر ثبـت اسـن    

  .وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
سـید  :اسم وعنوان شـرکت      -١

  .احمد برادران کوهدامنی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
سـید   اسمای شرکاء شرکت     -٨

 رئـیس   احمد ولـد خیرمحمـد    
معـاون  جمشید ولد خیرمحمد    و

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   : تـیات تجارتی شرکـخصوص

١٠٣



  جريدهيرسم
بارکزائی لمتد قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
بارکزائی :اسم وعنوان شرکت     -١

  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

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

   .جات، سامان بنجاره گی
ــرکت -٨ ــرکاء ش ــمای ش  اس

یس  رئ نوراحمد ولد سلطان احمد   
معاون بصیر احمد ولد عبدالرحیم     و

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

   : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
کابل توکیو اساکالمتد قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
کابـل  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .توکیو اساکا لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : رکت   مرکز اصلی ش   -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

ــشک،تازه،قالین،گلیم،   خـــ
   .پوست،روده 

عــراده جــات،پرزه : واردات -٧
   .جات، سامان بنجاره گی،

محمد  اسمای شرکاء شرکت     -٨
  رئـیس و   عارف ولد محرم علـی    

معاون  علی   مان ولد محرم  محمد ز 
  .شرکت 

١٠٤



  جريدهيرسم
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ختک  : خصوصیات تجارتی شرکت

روحانی بابل قرار ذیل در دفتر ثبت 
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ختـک  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .روحانی بابا 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : شرکت    تاریخ وتاسیس  -٤

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

  .وغیره 
  .مواد اولیه : واردات -٧
ختک  اسمای شرکاء شرکت     -٨

کچکـول   رئیس و  ولد عبدالخالق 
  . معاون شرکت ولد محمد جان

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
رار ذیل در دفتر ثبت      اصیل زی ق  

اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       
  .رسیده 

اصـیل  :اسم وعنوان شرکت     -١
  .زی 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

  .وغیره 
  .اولیه وغیره مواد : واردات -٧
 اسمای شرکاء شرکت امـان      -٨

اهللا ولد عبدאل رئیس وعیدمحمـد      
  .ولد اصیل معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
منظور احمد اعتمادی قرار ذیل در      

١٠٥



  جريدهيرسم
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
منظـور  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .اعتمادی احمد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
منظور  اسمای شرکاء شرکت     -٨

محمد رئیس واحمد ولد داد محمد 
ن معـاو خان ولـد داد محمـد       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
صادق  :خصوصیات تجارتی شرکت  

سالم ملک قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 

صـادق  :اسم وعنوان شرکت     -١
  .سالم ملک 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
 اسمای شرکاء شرکت محمد     -٨

داود ولد علی گل رئیس ومحمـد       
عوض ولد حاجی علم گل معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
داد  :خصوصیات تجارتی شـرکت   

ر دفتـر   بخت برادران قرار ذیل د    
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
داد بخت :اسم وعنوان شرکت  -١

  .برادران 

١٠٦
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  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
 اسمای شرکاء شرکت بخـت      -٨

محمد ولد ندا محمد رئـیس وداد       
محمد ولـد ندامحمـد معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 لمتد قرار ذیل در     ضحیانصاف ح 
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
انصاف :اسم وعنوان شرکت     -١

  . لمتد حیحض
  .افغان : یت  تابع-٢
  در شهر :  مرکز اصلی شرکت -٣

  . کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
احمـد   اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس  فهیم ولد محمـد اعظـم       
 عبدالمعروف ولد حاجی نـوروز    و

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

هاشم مسلیم میالد لمتد قرار ذیل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
هاشـم  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .مسلیم میالد لمتد  
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
  درسال : تاریخ وتاسیس شرکت -٤

١٠٧
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١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
 اسمای شرکاء شرکت محمد     -٨

هاشم ولد محمد یعقوب رئـیس      
ومصطفی ولد محمد تسلیم معاون     

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

یل قرار ذیل در     میرزا محمد طوخ  
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس

  .میرزامحمد طوخیل 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥

  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .قالم مجاز ا: واردات -٧
ــرکت -٨ ــرکاء ش ــمای ش  اس

میرزامحمد ولد فتح خان رئیس و      
 معــاون گورنیــابریــالی ولــد 

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 غنی میرویس جبار قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
غنـی  :اسم وعنوان شـرکت      -١

  .بار میرویس ج
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

١٠٨
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ــرکت -٨ ــرکاء ش ــمای ش  اس

عبدالغنی ولد عبـدالجبار رئـیس      
ومیرویس ولـد غـوث معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
قایم  : خصوصیات تجارتی شرکت  

المهدی قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
قـایم  :اسم وعنوان شـرکت      -١

  .المهدی 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی : مایه  سر-٥
  .میوه خشک،تازه :  صادرات -٦
  .مواد اولیه : واردات -٧
ــرکت -٨ ــرکاء ش ــمای ش  اس

  عبدالعلی ولد قربان رئیس وغالم 

  . رضا ولد قربان معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
جهان  : خصوصیات تجارتی شرکت 

کمپیوتر تکنالوژی جلیلی قرار ذیل     
ر دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      د

  .به ثبت رسیده 
جهـان  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .کمپیوتر تکنالوژی جلیلی 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

وحیداهللا ولد  رئیس و ولد بسم اهللا    
  .معاون شرکت بسم اهللا 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

١٠٩
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   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 زی لمتد قرار ذیل     ن راحل مسکی 
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
راحـل  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .مسکین زی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
محمد  اسمای شرکاء شرکت     -٨

 رئـیس   شعیب ولـد امیرمحمـد    
ـ     و  یمحمد مدثرولد محمـد موس

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

خیرالناس لمتد قرار ذیل در دفتـر       

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      
  .رسیده 

خیرالناس :اسم وعنوان شرکت     -١
  .لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
ــرکت -٨ ــرکاء ش ــمای ش  اس

 رئـیس   امرالدین ولد شمس الدین   
معاون اهللا محمد ولد عبدالرسول     و

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

ار ذیـل در    محمد هوتک لمتد قر   
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 

١١٠
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محمـد  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .هوتک لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .از اقالم مج: واردات -٧
 اسمای شرکاء شرکت حاجی     -٨

ـ محمد گل ولد حـاجی       گل روس
رئیس وسـحرگل ولـد حـاجی       

  .رگل معاون شرکت سو
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
گل  : خصوصیات تجارتی شرکت  

رحیم فقیر زی لمتد قرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
 گل رحیم:اسم وعنوان شرکت  -١

  .فقیرزی لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
گـل   اسمای شرکاء شرکت     -٨

جلیل  رئیس و  رحیم ولد فقیرمحمد  
  . شرکت معاونولد فقیرمحمد 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

حارث  :خصوصیات تجارتی شرکت  
ایرج لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت   
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
حـارث  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .ایرج لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 

١١١
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 درسال: تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
 اسمای شرکاء شرکت محمد     -٨
نس ولد محمد آصـف رئـیس       یو

ومحمد هاشم ولد محمد آصـف      
  .معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
یل در  هارون ادریس نواب قرار ذ    

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      
  .ثبت رسیده 

هـارون  :اسم وعنوان شرکت     -١
  .ادریس نواب 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
   .اقالم مجاز: واردات -٧
ــرکت -٨ ــرکاء ش ــمای ش  اس

عبدالظاهر ولد سـید صـدرالدین      
احمد شاه ولد عبـدالظاهر     رئیس و 

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

روشان باجوری لمتد قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
روشـان  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .ی لمتدباجور
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

١١٢
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  .اقالم مجاز : واردات -٧
داکتر  اسمای شرکاء شرکت     -٨

 رئیس  بشیراحمد ولد هدایت اهللا     
معـاون  فرهاد ولد حاجی شاولی     و

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

جاوید جواد هالل لمتد قرار ذیـل       
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
جاویـد  :اسم وعنوان شرکت     -١

  .جواد هالل لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال :تاسیس شرکت    تاریخ و  -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧

 اسمای شرکاء شرکت احمـد      -٨
 ولد غالم نبی رئیس واحمد      جاوید

  . معاون شرکت  نبیغال مواد ولدف
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 ولید : خصوصیات تجارتی شرکت  

رشید افغان لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ولیـد  :اسم وعنوان شـرکت      -١

   .رشید افغان لمتد
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .جاز اقالم م:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
محمد   اسمای شرکاء شرکت     -٨

جان رئیس و ر ولد عبدالرسول    شو

١١٣



  جريدهيرسم
محمد ولد حاجی محـی الـدین       

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

صاحب زاده  اندخوئی لمتد ذیـل       
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
صاحب :اسم وعنوان شرکت     -١

  .زاده اند خوئی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
جـوده   اسمای شرکاء شرکت    -٨

حیمداهللا ئیس و  ر قابل ولد صاحب  
  .معاون شرکت  قابل جودهولد

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

عبداهللا  :خصوصیات تجارتی شرکت  
ب داود زی قرار ذیل در دفتر       حبی

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      
  .رسیده 

عبـداهللا  :اسم وعنوان شرکت     -١
  .یب داود زی حب
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز :  صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
جمعـه   اسمای شرکاء شرکت     -٨

عبـداهللا   رئیس و  خان ولد حمیداهللا  
  .معاون شرکت ولد حیمداهللا 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

١١٤
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 : ات تجـارتی شـرکت    خصوصی

محمدی کاظمی لمتد قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
محمدی :اسم وعنوان شرکت     -١

  .کاظمی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز : رات  صاد-٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
محمد  اسمای شرکاء شرکت     -٨

علی رئیس وظاهر ولد محمد کاظم     
  .معاون شرکت ولد غالم سخی 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

سـاختمانی   باساس تصویب شرکت  
امام دره مبنی براینکـه شـرکت       

متذکره تغیرات ذیل را خواهـان      
  .هستند 

تعفای امیرمحمد ازسـمت      اس  -١
 ٥٠معاونت شرکت وواگـزاری     

 ٢٥٠٠٠٠٠فیصد سهم که مبلغ     
افغانی میگردد به محترم محمـد      
قاسم ومقرری وی به حیث معاون      

  .جدید درشرکت 
سـاختمانی   باساس تصویب شرکت  

سرکسازی وتولید مواد ساختمانی    
  .اسحاق زی مبنی براینکه 

 لشرکت متذکره خواهان تغیرات ذی
  .ن هستند راخواها

 استعفای عبدالقادر ازسـمت     -١
 ٥٠ریاست شرکت وواگـزاری     

ــغ   ــه مبل ــهم آن ک ــصد س فی
 افغانی میـشود بـه      ١٢٥٠٠٠٠

محترم امیرمحمد معاون شـرکت     
ومقرری وی بحیث رئیس جدیـد      

  .درشرکت 
   مقرری عبدالغفار بحیث معاون -٢

١١٥
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جدید شـرکت بامعـاش مـاهوار       

  . افغانی ١٥٠٠٠مبلغ
سـاختمانی   باساس تصویب شرکت  

مواد ساختمانی اسـتقالل مبنـی      
براینکه شرکت متذکره تغیـرات     

  .ذیل را خواهان هستند
 استعفای شمعدارگل ازسـمت     -١

 ٥٠معاونت شرکت وواگـزاری     
ــه   ــهم آن کـ ــصد سـ فیـ

 افغانی میگـردد    ١٠٠٠٠٠٠مبلغ
به محترم حبیب الرحمن ومقرری     

  .وی بحیث معاون جدید شرکت 
سـاختمانی   باساس تصویب شرکت  

سرکسازی امریکا مبنی براینکـه     و
شرکت متذکره تغیرات ذیل را خو      

  .اهان هستند 
 استعفای ایمل ازسمت ریاست     -١

شرکت باحفظ الـسهم خـویش      
بحیث معاون جدید ومقرری سید     
نوراهللا عضو سابقه به حیث رئیس      
جدید شـرکت بـاحفظ سـهم       

  .خویش 

 استعفای سید همایون ازسمت     -٢
معاونت شرکت بـاحفظ سـهم      

  .یش به حیث سهمدار شرکت خو
سـاختمانی   باساس تصویب شرکت  

  .اکرام لمتد مبنی براینکه 
  استعفای سید پرویز ازسـمت       -١

 ٣٥معاونت شرکت وواگـزاری     
 ٤٣٧٥٠٠٠فیصد سهم که مبلغ     

افغانی میگردد به نیکوالی ومقرری     
  .وی بحیث معاون جدید شرکت 

سـاختمانی   باساس تصویب شرکت  
 براینکـه   عمران سبز لمتد مبنـی    

شرکت متذکره تغیرات ذیـل را      
  .خواهان هستند 

 استعفای انجینر نسیم ازسمت     -١
 ٥٠معاونت شـرکت وازجملـه      

ــه    ــان ک ــهم ش ــصد س فی
 فیصد  ٤٨  افغانی    ٥٥٢٠٠٠مبلغ

 ٢به محمد قاسم رئیس شرکت و       
ــغ  ــه مبل ــصد ک   ١١٠٤٠فی

   افغانی میشود به انجینر سید
  اسماعیل وتقرر وی به حیث معاون

١١٦
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  .کت  جدید شر

 فابریکـه   باساس تصویب شـرکت   
کابل فلز مبنی براینکه طی از درخو 
استی خواهان ازدیاد سرمایه خویش    

 افغــانی معــادل ٧٨١٠ازمبلــغ
ــادل  ١٥٠٠٠٠٠ ــانی مع  افغ

  . هزار دالرمیباشد ٣٠٠٠٠
سـاختمانی   باساس تصویب شرکت  

 وانجینری  وتو لید مواد ساختمانی   
 مبنی براینکه تغیرات ذیل را کاروان

  .اهان هستند خو
 استعفای محمد امان نظری از      -١

سمت ریاست شرکت وواگزاری    
 فیصد سهم خوی کـه      ١٤٠٢٨

 افغانی میگردد به    ٥٧١٤٢٩مبلغ
محترم احمد ولد محمود ومقرری     
ــد    ــیس جدی ــث رئ وی بحی

  .درشرکت 
 bora   بوراباساس تصویب شرکت

مبنی براینکه شرکت متذکره نسبت 
م نداشتن کدام پـروژه نتوانـستی     

فعالیت  نمائیم خواهان لغو شرکت      
  .خویش میباشیم 

تکو مبنی  مو باساس تصویب شرکت  
 متذکره خواهـان    براینکه شرکت 

تغیر رئیس ومعاون شرکت خویش     
را نموده است که محترم کیالشی      

رئیس اسبق سـهم  ش  ولد دامورا ر  
خویش به حیث معاون ونورالحـق      
ولد فضل الحق معاون اسبق باحفظ      

صفت رئیس تعین   سهم خویش به    
  .نموده اند 

 سـاختمانی   باساس تصویب شرکت  
فردوسی مبنی براینکه تغیرات ذیل     

  .را خواهان هستند 
  استعفای محمد اصـغر ولـد        -١

طوره خان ازسمت ریاست شرکت     
 فیصد سهم مبلـغ     ٥٠وواگزاری  
 افغانی میـشود بـه      ١٠٠٠٠٠٠

محترم محمد اختر ولد طوره خان      
 ومقرری وی بحیث رئیس جدیـد     

  .شرکت 

١١٧
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سـاختمانی  باساس تصویب شرکت    

نوی وطن مبنی براینکه شـرکت      
متذکره تغیرات ذیل را خواهـان      

  .هستند 
 استعفای عنایت اهللا ازسـمت      -١

ریاست شرکت باحفظ سهم خویش 
  .بحیث معاون جدید در شرکت 

 استعفای حیات خان ازسـمت      -٢
معاونت شرکت بـاحفظ سـهم      
خویش به حیث رئیس جدیـد در       

  .شرکت 
 هواپیمـائی   باساس تصویب شرکت  

کام مبنی براینکه تغیرات ذیـل را       
  .خواهان هستند 

 تغیر شکل حقوقی شـرکت از       -١
  .انفرادی به لمتد 

 فیصد سهم زمری    ٢٥واگزاری  -٢
کامگار رئیس شرکت کـه مبلـغ       

 سی ملیون افغـانی     ٣٠٠٠٠٠٠٠
به عبـدالعلیم ولـد عبـدالرحیم       
ومقرری وی بحیث سهمدار جدید     

  .درشرکت 

 سـاختمانی   باساس تصویب شرکت  
رفأ مبنی براینکه شرکت متـذکره      
نسبت نداشـتن کـدام پـروژه       
نتوانستن فعالیت درشرکت اکنون    
خواهان لغـو شـرکت خـویش       

  .میباشند 
 ظفرجاوید  باساس تصویب شرکت  

 رئـیس شـرکت     تغیـر راجع به   
  .ظفرجاوید غرض نشر ارسال شد 

 باســاس تــصویب شــرکت  
eodtechnology    تی ای او دی

 مبنی براینکه شرکت    تکنا لو زی    
متذکره تغیرات ذیل را خواهـان      

  .هستند 
 اســتعفای دونالــد ازســمت -١

ریاست شرکت که بـدون سـهم       
درشرکت فعالیت مینمود وفعـالً     

محترم بابی ویلیم سن تبعه      مقرری
امریکا به حیث رئیس جدید بامعاش 

 دالـر امریکـائی     ٦٥٠٠٠مبلغ  
  .دریک سال 

  سیتوفر ازسمت  استعفای چر -٢

١١٨



  جريدهيرسم
معاونت شرکت که بدون سهم در      
شرکت کارمینمود ومقرری تیری    
کولنس تبعه امریکا به حیث معاون      
جدید در شرکت بامعـاش مبلـغ       

  . دالر امریکائی ٩٠٠٠٠
 تولید مواد   باساس تصویب شرکت  
 مبنی  ساداتساختمانی سید مسعود

 طی ازتـصویب شـرکاء      براینکه
خویش خواهان تغیراسم شـرکت     

سعت بخشیدن فعالیـت هـای      وو
ساختمانی وسرکـسازی را نیـز      
درپهلــوی شــرکت ســاختمانی 
وسرکسازی وتولید مواد ساختمانی    

  .میباشند 
ور لمتد  نداف باساس تصویب شرکت  

مبنی براینکه شـرکت متـذکره      
  .تغیرات ذیل را خواهان هستند 

داکترکمال رئیس اسبق سـهم آن      
 هزار افغانی میـشود از      ٢٥مبلغ  

 فیصد را به محمد ٣٣ش سهم خوی
ــد  ــیس جدی ــث رئ ــرم بحی اک
وعبدالمجید معاون اسبق که سـم      

 یش هزار افغانی ازسهم خو    ٢٥آن  
 فیصد را به محمد اسـماعیل       ٣٤

معاون جدید بفروش مـی رسـاند       
ورئیس ومعاون اسبق متباقی سهم     

 فیصد میـشود بـاالی      ٣٣را که   
شیرباز بحیث سهمدار جدید بفرو     

  .ش میرساند 
 The یب شـرکت باساس تـصو 

first . f .m.f.b . مبنی براینکه 
  .تغیرات ذیل را خواهان هستند 

 استعفای یان چی ین ازسـمت       -١
  .ریاست شرکت 

 استعفای جکتن تورلی ازسمت     -٢
معاونت شرکت ومقرری جکـسن     
نوری بحیث رئیس جدید شرکت     
ومقرری پت رک کلیتن بحیـث      

  .معاون جدید شرکت تعین  شدن 
 مـواد   کتباساس تـصویب شـر    

 سر روضه مبنی براینکه     ما نی ساخت
طی از تصویب شـرکا خواهـان       
ازدیاد سرمایه شـرکت خـویش      

ــغ ــه ٢٩٨٨٦٠ازمبل ــانی ب  افغ

١١٩



  جريدهيرسم
 افغانی گردیـده    ٢٢٠١١٤٠مبلغ
  .اند 

 تبلیغات بام   باساس تصویب شرکت  
سبز مبنی براینکه طی از تـصویب       
شرکاء تغیرات ذیل را خواهـان      

  .هستند 
م محمد   فیصد سه  ٥ واگزاری   -١

داود خطیبی ولـد عبدالـشکور      
 فیــصد کــه  ٢٥ازجملــه 

 افغانی میگردد بـه     ١٢٥٠٠مبلغ
محمد جعفر ولد نصیر تبعه کشور       
ایران ومقـرری وی بـه حیـث        

  .سهمدار جدید شرکت 
 ساختما نی   باساس تصویب شرکت  

مشعل مبنی براینکه تغیرات ذیل را      
  .خواهان هستند 

 استفای درمحمد از سـمت      – ١
) ٣٣(کت وو ا گزاری     ریاست شر 

ــغ   ــه مبل ــهم وی ک ــصد س ف
افغا نـی میگـردد     ) ٦٠٠٩٦١(

محترم محمد طا هر معاون شرکت      
ومحمد رحمن ولـد شـیرمحمد      

سهمدار شرکت بطور مسا ویا نـه     
فصد ) ٥٠(حمدرحمان با   ومقدار م 

  سهم بحیث رِ یس جدید شرکت 
ساختما  ( با ساس تصو یب شرکت    

ت مبنی براینکه شر ک   ) نی افغا نیار    
متذ کره تغیرات ذیل راخواهـان      

  .هستند 
 استفای حا جی شاه محمد پیر       -١

زاده ریس شرکت از سمت ریـا       
ست با حفظ سهم خویش به حیث       
سهمدار شرکت ومقدار حبیب اهللا     
پیر زاده سهمدار شرکت به حیث      

   .ریس جدید شرکت 
فهند انتر   ( با ساس تصویب شرکت   

 مبنی براینکه را جع به تغیر) نیشنل 
  .اسم شرکت بشماه راجع شد 

بـاربری   (با ساس تصویب شرکت   
المللی تخا رسـتا    وحمل نقل بین    

شرکت متذ کره تغیر نمود به      ) ن  
اسم جد ید با ربری وبین المللـی        

  .آریا زمین میبا شد 
   ساختما نی با ساس تصویب شرکت

١٢٠
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شرکت متـذ   .  مبنی براینکه    وسیم

  کره تغیرات ذیل را خواهان هستند 
رری عبد الطیف معاون اسبق      مق -١

شرکت به حفظ سـهم خـویش       
بحیث ریس جدید شرکت ومقرری     
عبد البصیر ریس اسبق شرکت به      
حفظ سهم خویش بحیث معـاون      

  .جدید شرکت 
 پـروژه   باساس تصویب شـرکت   

پرورش ماهی پلچرخی مبنی براینکه     
شرکت متذکره تغیرات ذیـل را      

  .خواهان هستند 
مت  استعفای سراج الدین ازس    -١

 ٣٠معاونت شرکت وواگـزاری     
 ٧٩٥٠٠٠فیصد سهم وی که مبلغ

افغانی میگردد به محترم لعل محمد      
 ومقرری وی بـه حیـث       فا ن طو

  .معاون جدید شرکت 
 اسامی ابوبکر ولد محمـد سـرور      

مسکونه پیله ولـسوالی حـاجی      
ــده  ــا دارنـ ــت پکتیـ والیـ

 که ٥٩ج اول ) ١٠٠١٦١(تذکره

خواهش اخذجواز نامـه تجـارتی      
  .دی را نموده است انفرا
 ساختمانی   سا س تصویب شرکت    با

سازکار دایکندی مبنـی براینکـه      
  .تغیرات ذیل را خواهان هستند 

 مقرری حسین علی ولد اسحاق      -١
باحفظ سهم رئیس قبلی شـرکت      
قاسم علی که نسبت حادثه ترافیکی 

 ٣٣ .٣٣به شهادت رسـید کـه       
 ا   )٢٤٥٠٠٠٠ (فیصد که مبلـغ   

 رئیس جدید   فغانی میگردد به حیث   
  .درشرکت 

 ترانسپورتی  باساس تصویب شرکت  
 مبنی  دهی کابل ومسافر بری چهار  

براینکه طی ازتـصویب شـرکاء      
خویش تغیرات ذیـل را خواهـان       

  .هستند 
 تغیر اسم شرکت خویش بـه       -١

اسم جدید ترانسپورتی مسافربری    
باربری شهری واطرافـی وبـین      

   کابــلهیالمللــی چهــارد 
  . میباشند 
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 حاجی شـأ    یب شرکت باساس تصو 

محمود مموزی مبنی براینکه راجع     
به تغیر معاون شـرت خـویش را        

  .نموده است 
 اسـد    :باساس تصویب شـرکت   

جاوید لمتد مبنی براینکه راجع به      
  .تغیر معاون خویش را نمودند 

 ساختمانی  :باساس تصویب شرکت  
نوی بهار صافی مبنـی براینکـه       
شرکت متـذکره تغیـرات ذیـل       

  .ند راخواهان هست
 استعفای محمد اکبر ازسـمت      -١

 فیصد  ٢٥معاونت شرت ازجمله    
سهم خویش یک فیصد آنرا کـه       

 افغانی میگردد به    ٢٩٥٦٢٠مبلغ
خوشحال ومقرری وی به حیـث      
معاون جدید در شرکت ومحمـد      

 فیصد سهم   ٤٠اکبر معاون قبلی با     
خویش بحیث سهمدار درشـرکت    

  .باقی ماند 
  حـاجی   ولـد  محترم حاجی خان  

منان مسکونه قریه چرمنکـی     عبدال

شهر گردیز والیت پکتیا دارنـده      
ــ  ٢٣٣ج ) ٧٥٨١٦٩(کرهذتـ

بحیث رئیس شرکت نیوستار لمتد     
وحاجی نوروزخان ولـد حـاجی      
عبدالمنان مسکونه محل مـذکور     

 ٣٥  ٢  ج    ٦١٥٢٥کرهذدارنده ت 
بحیث معاون شرکت جدیدالتاسیس 
مذکور درشهر گردیز که خواهش     

ذیـل  اخذ جواز تجارتی راحسب     
  .نموده است 

 میوه خشک،صنایع   - صادرات -١
دستی قالین گلیم پوست قره قـل       

  .وغیره اموאل مجاز 
ــه - وادرات-٢ ــواد اولیـ  مـ

موتر،موترسایکل،پرزه جات مواد   
  .تعمیراتی روغنیات 

 مبلغ پنجـاه هـزار      - سرمایه -٣
  .افغانی 

 یوسفمحمد  محترم عیدمحمد ولد    
مسکونه والیت پکتیـا ولـسوالی      

یل قریه جالل زی دارنـده      جانی خ 
 ٨٥- ٣ج ) ٣٢٣٥٩(کره ذتــ
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بحیث رئیس شرکت سلیمان خیل     
لمتد وحاجی داود ولـد حـاجی       
محمد حسن مـسکونه مـذکور      

ـ   ج ) ١٢٥١٤١٢(کرهذدارنده ت
    صــفحه ٣٨ ١٣٦٩اول متفرقــه

بحیث معاون شرکت مذکور    ٣٨-
جدید التاسیس خواهش اخذ جواز     
تجارتی را حسب ذیـل نمـوده       

  .است 
ــو ا-ردات وا-١ ــاز لا م  مج

  .تجارتی 
 مـواد سـاختمانی     - صادرات -٢

  .موتر موترسایکل واموאل مجاز 
ــرمایه-٣ ــاه  - س ــغ پنج  مبل

  .هزارافغانی 
 محترم زرمحمد ولد حاجی ببـرک     

 ولـسوالی    مچلغـو    مسکونه قریه 
احمد آباد والیت پکتیـا دارنـده       

ــذکره ــد اول ) ٧٦٦٨٢٨(ت جل
 بحیــث رئــیس شــرکت ٤١ص

المکوک ولـد   کامران لمتدسیف   
حاجی لعل گل مسکونه مـذکوره      

جلد الف  ) ٣٦٦٣٥(کرهتذدارنده  
 به حیث معـاون شـرکت       ٤٠ص

جدیدالتاسیس درشهر گردیز کـه     
خواهش اخـذ جـواز تجـارتی       

  .راحسب ذیل نموده است 
 مواد اولیـه پـرزه      - واردات -١

جات،موتر،روغنیات،رخت بـاب   
  .مواد تعمیراتی وغیره اموאل مجاز 

وه خـشک،تازه    می - صادرات -٢
 قره ستصنایع،دستی قالین،گلیم،بو

  .قل وغیر امول مجاز 
 مبلغ پنجـاه هـزار      - سرمایه -٣

  .افغانی 
 دارنده اسامی ظاهرگل ولد امین گل

 ٦٨  ص ٣ ج) ٧٧٣١٧٧(تذکره
خواهش اخذ جوازنامـه تجـارتی      

  .انفرادی را نموده است 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

باغی گل قرار ذیل در دفتر ثبـت        
ناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        اس

  :رسیده 
  .باغی گل :  اسم تاجر-١
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  .جان گل :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .علی جان :  اسم تاجر-١
  .غالم حیدر :ولد -٢
  .وردک :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمدعلی :  اسم تاجر-١
  .ولی بیک  :ولد-٢
  .وردک  :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

  حـترم  مات تجارتیـخصوصی

١٢٤



  جريدهيرسم
محمد عمر قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد عمر :  اسم تاجر-١
  .محمدعلی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .سید حبیب :  اسم تاجر-١
  .سیداحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣

   .افغان: تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

ـ      ه ثبـت   اسناد وعالیم تجـارتی ب
  :رسیده 

  .صالح محمد :  اسم تاجر-١
  .فتح محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  رای صالحیتاشخاص دا-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد عثمان :  اسم تاجر-١
  .محمد حسین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .نظرمحمد :  اسم تاجر-١
  .مد قربان مح:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

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

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد علی :  اسم تاجر-١
  .صفرمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
ـ   -٥   تجارتخانـه  :ارت   عنوان تج

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عصمت اهللا :  اسم تاجر-١
  .عبدالرحمن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  .مضاء خود شان  ا

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

  :رسیده 
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  .خیرمحمد :  اسم تاجر-١
  .عبدالحمید :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .غالم حیدر :  اسم تاجر-١
  .محمد مراد :ولد -٢
  .کابل : آن والیت محل تولد-٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

  
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

ل در دفتر ثبـت     حفیظ اهللا قرار ذی   
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .حفیظ اهللا :  اسم تاجر-١
   .علیبرات :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
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  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد جمعه :  اسم تاجر-١
  .مرزاحسین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
 خان قرار ذیل در دفتـر       مشا رب 

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

  . خان مشا رب:سم تاجر ا-١

  .بسم اهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  .خود شان  امضاء 

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

  :رسیده 
  .حبیب اهللا :  اسم تاجر-١
  .حاجی شیراهللا :ولد -٢
  .ننگرهار :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .امراهللا :  اسم تاجر-١
  .شیرا حمد:ولد -٢
  .ننگرهار :آن والیت محل تولد -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
قرار ذیـل در    محمد موسی رضائی    

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :ثبت رسیده 

محمـد موسـی    :  اسم تـاجر   -١
  .رضائی 

  .علی شفا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عمرگل :  اسم تاجر-١
  .محمد گل :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣

١٣٠



  جريدهيرسم
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  :ت   عنوان تجـار   -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .حبیب اهللا :  اسم تاجر-١
  .قلم الدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  .اء خود شان  امض

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

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

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 

١٣١



  جريدهيرسم
  .بشیرخان :  اسم تاجر-١
  .محمد رضأ :ولد -٢
  .بل کا:محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

اد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        اسن
  :رسیده 

  .جنت گل :  اسم تاجر-١
  .جمعه گل :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد نسیم :  اسم تاجر-١
  .نادرعلی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

١٣٢



  جريدهيرسم
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

وحیداهللا قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .وحیداهللا :  اسم تاجر-١
  .حاجی جانان :د ول-٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .قربان :  اسم تاجر-١
  .عبدا لحسین:ولد -٢
  .غزنی :محل تولد آن والیت -٣

  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد زمان :  اسم تاجر-١
  .محمد مرزا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .ن افغا: تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

١٣٣



  جريدهيرسم
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
رحمت اهللا قرار ذیل در دفتر ثبـت        

 بـه ثبـت     اسناد وعالیم تجـارتی   
  :رسیده 

  .رحمت اهللا :  اسم تاجر-١
  .رسم:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  الحیتاشخاص دارای ص-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  تـعمرگل قرار ذیل در دفتر ثب

  اسناد وعالیـم تجارتی به ثبـت

  :رسیده 
  .عمرگل :  اسم تاجر-١
  .بادام :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .سید علی آغا :  اسم تاجر-١
  .سید محمد غنی :ولد -٢
ــت  -٣ ــد آن والی ــل تول   :مح

  .کندهار 
  .افغان : تابعیت -٤

١٣٤



  جريدهيرسم
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
حمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       فرید ا 

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .فرید احمد :  اسم تاجر-١
  .عبداهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

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

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عبدالهادی : اسم تاجر -١

١٣٥



  جريدهيرسم
  .حسین علی :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  .ء خود شان  امضا

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

  :رسیده 
  .محمد طاهر :  اسم تاجر-١
  .علی جمعه :ولد -٢
  .بامیان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦

  .اقالم مجاز : اردات و-٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .میراجان :  اسم تاجر-١
  .حضرت جان :ولد -٢
  .الیت پروان محل تولد آن و-٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

   محـترم یات تجارتیـخصوص

١٣٦



  جريدهيرسم
 دفتر ثبت   محمد نعیم قرار ذیل در    

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .محمد نعیم :  اسم تاجر-١
  .عبدالرحیم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عبدالحکیم :  اسم تاجر-١
  .پیرغالم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣

  .افغان : تابعیت -٤
  رتخانـه  تجا: عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .نجیب اهللا : اجر اسم ت-١
  .سراج الحق :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

١٣٧



  جريدهيرسم
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . شان  امضاء خود

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

  :رسیده 
  .حسین داد :  اسم تاجر-١
  .دولت :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

  .عسکر :  اسم تاجر-١
  .حسین داد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : عیت تاب-٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
عبدالشکور قرار ذیل در دفتر ثبت      

یم تجـارتی بـه ثبـت       اسناد وعال 
  :رسیده 

  .عبدالشکور :  اسم تاجر-١
  .محمد جان :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 

١٣٨



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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .مسیع اهللا :  اسم تاجر-١
  .زلمی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .ابراهیم :  اسم تاجر-١
  .د صادق محم:ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ     محت
بشیراحمد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .بشیراحمد :  اسم تاجر-١
  .عبداالحمد :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣

١٣٩



  جريدهيرسم
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .غالم محمد :  اسم تاجر-١
  .چمنی :ولد -٢
  .وردک :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
  اشخاص دارای صالحیت-١٠

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

میرافغان قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
ـ        ت اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثب

  :رسیده 
  .میرافغان :  اسم تاجر-١
  .غالم حسین :ولد -٢
  .لوگر :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  الحیتاشخاص دارای ص-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
نبی قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

١٤٠



  جريدهيرسم
  .نبی :  اسم تاجر-١
  .موسی :ولد -٢
  .بامیان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .یوسف :  اسم تاجر-١
  .سید گل خان :ولد -٢
  .بل کا:محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
د نادر قرار ذیل در دفتر ثبت اسـنا       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .نادر :  اسم تاجر-١
  .رجب :ولد -٢
  .بامیان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

١٤١



  جريدهيرسم
  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

  .فواد :  اسم تاجر-١
  .سید احمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .سید امین :  اسم تاجر-١
  .میرعباس :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانه : عنوان تجارت -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
د قرار ذیل در دفتر ثبـت      عبدالحمی

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .عبدالحمید :  اسم تاجر-١
  .عبدالرشید :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠

١٤٢



  جريدهيرسم
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عبدالحمید :  اسم تاجر-١
  .عبدالرشید :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  :وان تجـارت     عن -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :یده رس
  .محمد نسیم :  اسم تاجر-١

   .رگلزا:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عبدالمالک :  اسم تاجر-١
  .محمد جان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦

١٤٣



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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد حسن :  اسم تاجر-١
  .جالل :ولد -٢
  .کابل :ن والیت محل تولد آ-٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

   محـترم یات تجارتیـخصوص

 در دفتر ثبـت     بالل احمد قرار ذیل   
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .بالل احمد :  اسم تاجر-١
  .عبدالرحمن :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عبدالحمید :  اسم تاجر-١
  .حاجی نوراهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣

١٤٤



  جريدهيرسم
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  :رت   عنوان تجـا   -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عبدالوهاب :  اسم تاجر-١
  .عبدالرزاق :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  .ضاء خود شان  ام

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

  :رسیده 
  .احمد شاه :  اسم تاجر-١
  .صاحب جان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

١٤٥



  جريدهيرسم
  .بریالی :  اسم تاجر-١
  .عبدالقدیر :ولد -٢
  .کابل :یت محل تولد آن وال-٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ر ثبت  ضامن علی قرار ذیل در دفت     

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .ضامن علی :  اسم تاجر-١
  .نادرعلی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

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

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

   محـترم یات تجارتیـخصوص

١٤٦



  جريدهيرسم
محمد سخی قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .خی محمد س:  اسم تاجر-١
  .قلندر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــ ــصوصیات تج ــرم ارتیخ    محت
علی یاسر قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .علی یاسر :  اسم تاجر-١
  .وحیداهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣

  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد اسحق :  اسم تاجر-١
  .محمد حلم جان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : ابعیت ت-٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

١٤٧



  جريدهيرسم
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

یم تجـارتی بـه ثبـت       اسناد وعال 
  :رسیده 

  .آقامحمد :  اسم تاجر-١
  .یارمحمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  عبدالحبیب قرار ذیل در دفتر ثبت
  اسناد وعـالیم تجارتی به ثـبت

  : رسیده 
  .عبدالحبیب :  اسم تاجر-١
  .عادل :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد موسی :  اسم تاجر-١
  .نصرت :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتـخانه : عنوان تجارت -٥

١٤٨



  جريدهيرسم
  .خود تاجر 

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .ذکراهللا :  اسم تاجر-١
  .محمد اسلم :ولد -٢
  .کاپیسا :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .احمد علی :  اسم تاجر-١
  .حسین آغا :ولد -٢
  .هرات :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــرم تجــارتی خــصوصیات    محت
ایوب قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :ه وعالیم تجارتی به ثبت رسید
  .ایوب :  اسم تاجر-١
  .محمد عسکر :ولد -٢
  .بامیان :محل تولد آن والیت -٣

١٤٩



  جريدهيرسم
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  .امضاء خود شان  

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

  :رسیده 
  .داود محمدی : اسم تاجر-١
  .محمد ابراهیم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
  اشخاص دارای صالحیت-١٠

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

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

  .اسداهللا : اسم تاجر-١
  .غالم سخی :ولد -٢
  .کابل :د آن والیت محل تول-٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ل در دفتر ثبـت     شریف اهللا قرار ذی   

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

١٥٠



  جريدهيرسم
  .شریف اهللا : اسم تاجر-١
  .حاجی سید مختار :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

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

حاجی محمد ظاهر قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
  .حاجی محمد ظاهر : اسم تاجر-١
  .قمبر :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  :ان تجـارت     عنو -٥

  .خود تاجر 

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :یده رس
  .امین اهللا : اسم تاجر-١
  .نصراهللا :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

١٥١



  جريدهيرسم
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

حبیب اهللا قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .حبیب اهللا : اسم تاجر-١
  .خان شرین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .علی رضأ : اسم تاجر-١
  .غالم سخی :ولد -٢

  .کابل :ن والیت محل تولد آ-٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ر دفتر ثبت   عبدالرحمن قرار ذیل د   

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .عبدالرحمن : اسم تاجر-١
  .محمد رسول :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

١٥٢



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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .میرحمزه : اسم تاجر-١
  .لعل محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
ـ : عنوان تجـارت     -٥   ه تجارتخان

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
قربان علی قرار ذیل در دفتر ثبـت        

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .قربان علی : اسم تاجر-١
  .محمد جان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .رقیه نامه : اسم تاجر-١
  .احمدعلی  :بنت-٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤

١٥٣



  جريدهيرسم
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد عوض : اسم تاجر-١
  .غالم محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :عالیم تجارتی به ثبت رسیده و
  .میرآقا : اسم تاجر-١
  .حاجی کوچی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .ولی اهللا : اسم تاجر-١

١٥٤



  جريدهيرسم
  .ویس الدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد کبیر : اسم تاجر-١
  .محمد مرید :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  محخ   ت
محمد آجان قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد آجان : اسم تاجر-١
  .عبداهللا جان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

   محترم جارتیـوصیات تـخص

١٥٥



  جريدهيرسم
فرید احمد قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .فرید احمد : اسم تاجر-١
  .عبدالهادی :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان  : تابعیت-٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

جـارتی بـه ثبـت      اسناد وعالیم ت  
  :رسیده 

  .نصیراحمد : اسم تاجر-١
  .غوث الدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣

  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اص دارای صالحیتاشخ-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .پاچاگل : اسم تاجر-١
  .گل بچه :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .حضرت ولی : اسم تاجر-١
   .یفریدا:ولد -٢
  .کابل : تولد آن والیت محل-٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  ر ذیل در دفتر ثبتبسم اهللا قرا

   ارتی بهـم تجـالیـناد وعـ اس

  : ثبت رسیده 
  .بسم اهللا : اسم تاجر-١
  .محمد نعیم خان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

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

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .نیازمحمد : اسم تاجر-١
  .شاه محمد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  یتاشخاص دارای صالح-١٠

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

حمیداهللا قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .حمیداهللا : اسم تاجر-١
  .جمعه خان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .شهزادگل : اسم تاجر-١
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  .برات گل :ولد -٢
  .کابل :ن والیت محل تولد آ-٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .شیراحمد : اسم تاجر-١
  .عمرالدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦

  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .ج هزار افغانی پن:سرمایه -٩

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد جواد : اسم تاجر-١
  .محمد کریم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  نـه  تجارتخا: عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

   محترمیات تجارتیـوصـخص
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عنایت شاه قرار ذیل در دفتر ثبـت     
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .عنایت شاه :ر اسم تاج-١
  .حاتم شاه :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .خان دوران : اسم تاجر-١
  .گل جان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣

  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

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

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -٦
  .اقالم مجاز : واردات -٧
  .موضع تجارت درشهر کابل -٨
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
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  اشخاص دارای صالحیت-١٠

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

قاسم خان قرار ذیل در دفتر ثبـت        
ـ    ارتی بـه ثبـت     اسناد وعالیم تج

  :رسیده 
  .قاسم خان : اسم تاجر-١
  .محمد مراد :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  ص دارای صالحیتاشخا-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 

  .محمد آقا : اسم تاجر-١
  .گل الدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .آغاشرین : اسم تاجر-١
  .ر غالم دستگی:ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
الحکیم قرار ذیل در دفتر ثبت      عبد

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .عبدالحکیم : اسم تاجر-١
  .سید غالم :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .احمد شاه : اسم تاجر-١
  .عبدالروف :ولد -٢
  .کندهار :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  :نوان تجـارت     ع -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

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

   :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده
  .غیاث: اسم تاجر-١
  .محمد ابراهیم :ولد -٢
  .کاپیسا :محل تولد آن والیت -٣
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  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  .مضاء خود شان  ا

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

  :رسیده 
  .محمد ذاکر : اسم تاجر-١
  .محمد صادق :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -٩
  اشخاص دارای صالحیت-١٠

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

عنایت الرحمن قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .عنایت الرحمن : اسم تاجر-١
  .گل احمد خان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  ی الدین قرار ذیل در دفترغالم مح

  ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت 
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  :رسیده 

  .غالم محی الدین : اسم تاجر-١
  .جالل الدین :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
حاجی نیک محمد قرار ذیل در دفتر 
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  .حاجی نیک محمد : اسم تاجر-١
  .بخت محمد :ولد -٢
  .قندهار :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : ابعیت ت-٤
  تجارتخانه : عنوان تجارت -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
طوطی گل قرار ذیل در دفتر ثبـت        

یم تجـارتی بـه ثبـت       اسناد وعال 
  :رسیده 

  .طوطی گل : اسم تاجر-١
   . عظیم گل:ولد -٢
  .پروان  :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
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  . امضاء خود شان 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

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

  :رسیده 
  .قدیراحمد : اسم تاجر-١
  .سلطان جان :ولد -٢
  .کابل :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  :وان تجـارت     عن -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   محترم یـیات تجارتـصوصـخ

در دفتر ثبـت    رالدین قرار ذیل    نو 
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .رالدین نو: اسم تاجر-١
  .عبدالعلیم :ولد -٢
  .پروان :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -٥

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
رحمت انور لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
  رحمت : اسم وعنوان شرکت -١

١٦٥



  جريدهيرسم
  .انورلمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : اصلی شرکت    مرکز   -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولی ولد عبدالغنی رئیس و خان زی 
  .ولد عبدالغنی معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .ان امضاء خودش

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     
رحمان نوین قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
رحمـان  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .نوین 
  .افغان :  تابعیت -٢
  در شهر:  مرکز اصلی شرکت -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز: ات  صادر-٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
جمیل : اسمای شرکاء شرکت     -٨

الرحمن ولد سیف الرحمن رئیس و      
 ولد سـیف الـرحمن      رحمنداد  

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

مامور والی سرحد لمتد قرار ذیـل       
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :ه ثبت رسیده ب
مـامور  : اسم وعنوان شرکت     -١

  .والی سرحد لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
  درسال : تاریخ وتاسیس شرکت -٤

١٦٦



  جريدهيرسم
١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
مامور : اسمای شرکاء شرکت     -٨
رئـیس  ن ولـد ملـک گـل        خا
 معـاون   عبدالولی ولد ملگ گل   و

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

 قرار ذیل در     جاوید احمدی  دراش
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  :ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .جاوید احمدی دراش
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  شرکت    مرکز اصلی  -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥

  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
وکیل : اسمای شرکاء شرکت     -٨

احمد ولد ندامحمد رئیس ونـدا      
  .احمد ولد احمد معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     
یرموفق قرار ذیل در دفتـر      ذنصیرن

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      
  :رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .یرموفق ذنصیرن

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز: ت  صادرا-٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  :  اسـمای شـرکاء شرکـت -٨

١٦٧



  جريدهيرسم
نصیراحمد ولد ندا احمـد رئـیس       

معـاون  احمد ولد رازمحمد    نذیرو
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     
باغبان بزرگ لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .یده ثبت رس
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .باغبان بزرگ لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

  ریف رئیسلطیف ولد محمد ش
  غالم یحی ولد محمد آصف معاون 

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

تیــف زراعتــی ومالــداری اکوپر
برادران تکانه لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

کوپراتیــف زراعتــی ومالــداری 
  .ان تکانه لمتد برادر

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
حفیظ : اسمای شرکاء شرکت     -٨

  مطیعرئیس واهللا ولد عبدالحمید 
   الدین مـعاون اهللا ولـد جـمال

١٦٨



  جريدهيرسم
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

غالم  : خصوصیات تجارتی شرکت  
جیالنی معروف لمتد قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .غالم جیالنی معروف لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣
  .بل کا
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
غالم : اسمای شرکاء شرکت     -٨

جیالنی ولد غالم محمـد رئـیس       
  حـضرت  غالم معروف ولد غالم   و

  .معاون شرکت 
  الحیت ـخاص دارای صـ اش-٩

  . امضاء خودشان 
 : صیات تجـارتی شـرکت    خصو

 قرار ذیل در دفتـر      وارثسباوون  
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

   .وارثسباوون 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .قالم مجازا:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالخالق ولد امیرگـل رئـیس      
ورحمت اهللا ولد امیرمحمد معاون     

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :رکتـیات تجارتی شـخصوص

١٦٩



  جريدهيرسم
برادران متحد کاروان قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .برادران متحد کاروان 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

شـاه  عبدالرحمن ولد حـضرت       
بسم اهللا ولد حضرت شاه     رئیس و 

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
افغان  : خصوصیات تجارتی شرکت  

  نتور لمتد قرار ذیل در دفتراتور
  ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت 

  . رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .نتور لمتد اافغان تور
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : ی شرکت    مرکز اصل  -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

نظیر ولد حاجی گل رئیس ومحمد      
علــم ولــد شــیرمحمد معــاون 

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

کتوازی قرار ذیل در دفتر      نعیمعمر
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
  : اسـم وعـنوان شـرکت -١

١٧٠



  جريدهيرسم
  . کتوازی نعیمعمر
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
عمـر  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد میرافضل رئیس ومحمد نعـیم      
  .ولد حاجی عمرمعاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     
صباسحر لمتد قرار ذیـل در      یدام

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      
   .ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .صبا سحر لمتد دامی
  .افغان :  تابعیت -٢
  در شهر :  مرکز اصلی شرکت -٣

  . کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 رئیس ومحمد   آصف ولد زبیح اهللا   
عمر ولد حاجی حبیب اهللا معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
پران  : خصوصیات تجارتی شرکت  

خان شیرین قادر لمتد قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .پران خان شیرین قادر لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
  درسال : تاریخ وتاسیس شرکت -٤

١٧١



  جريدهيرسم
١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

   محمد محمد انور ولد خان شرین    
 ینرئیس و محمد اکبرخان ولد شر     

  . معاون شرکت محمد
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
افغا  : خصوصیات تجارتی شرکت   

ن کابل چمن لمتد قرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  . کابل چمن لمتد افغا ن
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥

  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
خلیل : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد سیداجان رئیس ظاهرخان ولد     
  .سخی جان معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

نیـو   : خصوصیات تجارتی شرکت  
متد قرار برادران ولی سلیمان خیل ل

ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       
  .تجارتی به ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .نیوبرادران ولی سلیمان خیل لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .زاقالم مجا:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  :  اسـمای شـرکاء شـرکت -٨

١٧٢



  جريدهيرسم
 رئیس  سلیم خان ولد حضر ت ولی     

 معاون  ت ولی وولی گل ولد حضر     
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

نیو  : خصوصیات تجارتی شرکت   
برادران دوستازی لمتد قرار ذیـل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .نیو برادران دوستازی 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
علـم  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

اهللا نور  س و  رئی خان ولد شاغاسی  
  .معاون شرکت ولد حاجی گالب 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     
ی یـد ترانزیتی وبارچاالنی هیرو م   

لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       
  .وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ـ     ی دترانزیتی وبارچاالنی هیرو می

  .لمتد 
  .افغان : یت  تابع-٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئیس فیض احمد ولد غالم رسول      
  غـــالم داود ولـــد غـــالم

  . معاون شرکت  جیالنی
   اشـخاص دارای صـالحیت -٩

١٧٣



  جريدهيرسم
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     
حضرت میالد النبی لمتد قرار ذیل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

   .حضرت میالد النبی لمتد
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : شرکت    تاریخ وتاسیس  -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
یحـی  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس  خان ولد اسـحق علـی       
 معاون  رحمت اهللا ولد تاج محمد    و

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     
رچاالنی کابل عزیـزی    ترانزیتی وبا 

لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       
  .وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .ترانزیتی وبارچاالنی عزیزی لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

سـید   رئیس وعبدالحق ولد شیرآقا 
  .معاون شرکت گل ولد احمد زی 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     
شیرین جان وردک قرار ذیـل در       

١٧٤



  جريدهيرسم
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .شیرین جان وردک 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
شیرین : اسمای شرکاء شرکت     -٨

س ومیرام  جان ولد لعل محمد  رئی     
جان ولد لعـل محمـد معـاون        

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

فایف استاد صاحب زاده لمتد قرار      
ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       

  .تجارتی به ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .فایف استاد صاحب زاده لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : کز اصلی شرکت     مر -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالحکیم ولد محمد هاشم رئیس     
وعبدالخالد ولد عبدالحبیب معاون    

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .مضاء خودشان ا
نوی  : خصوصیات تجارتی شرکت   

کابل نریوאل لمتد قرار ذیل در دفتر 
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .نوی کابل نریوאل لمتد 

١٧٥



  جريدهيرسم
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی : ه  سرمای-٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ـ صاحب جان ولد      رئـیس   اتورت
محمد نعیم ولد حاجی صـاحب      و

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

 لمتد  یبرادران احمد ولی منصور   
ل در دفتـر ثبـت اسـناد    قرار ذی 

  .وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  . لمتد یبرادران احمد ولی منصور
  .افغان :  تابعیت -٢
  در شهر :  مرکز اصلی شرکت -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز :  واردات-٧
احمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولی ولد عبـداهللا جـان رئـیس        
عبدالصبور ولد صـاحب جـان      و

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

عبداهللا عبدالباری لمتد قرار ذیل در    
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــ-١ ــوان ش ــم وعن   :رکت  اس

  .عبداهللا عبدالباری لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
  درسال : تاریخ وتاسیس شرکت -٤

١٧٦



  جريدهيرسم
١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالباری ولد نبـی داد رئـیس       
 ولد حاجی معصوم معاون     وعبداهللا
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

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

  :رسیده 
   .ضیاوالدین: اسم تاجر-١
   .نظام الدین:ولد -٢
  :محل تولد آن والیت -٣
  .افغان : تابعیت -٤
  تجارتخانـه   : عنوان تجـارت   -٥

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

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

  اشخاص دارای صالحیت-١٠
  . امضاء خود شان 

گارد  : خصوصیات تجارتی شرکت  
اسپورت امپورت قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .سیده ر
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .گارد اسپورت امپورت 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

لی رئـیس   میرویس ولـد توریـا    
وتوریالی ولد عبدالرحمن معـاون     

  .شرکت 

١٧٧



  جريدهيرسم
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
الهام  : خصوصیات تجارتی شرکت 

لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       
  .وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

  . الهام لمتد -١
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال :س شرکت    تاریخ وتاسی  -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رضأ ولد عالم فقیر رئیس ونجـف       
ترکمنی ولد حاجی اسماعیل معاون     

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

 اقبال رحیمی لمتد قرار ذیل      مزمل

در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  .به ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .مزمل اقبال رحیمی لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .م مجازاقال:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
رحمت : اسمای شرکاء شرکت -٨

میرهـزار  رئیس و اهللا ولد میرهزار    
  . معاون شرکت ولد تاج محمد

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   : خصوصیات تجـارتی شـرکت     
اکرم ذاکر نوری لمتد قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
  :سـم وعـنوان شـرکت  ا-١

١٧٨



  جريدهيرسم
  .اکرم ذاکر نوری لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

د رئـیس   اکرم خان ولد نورمحم   
وعبدالغفور ولد محمد قل معـاون      

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

کوپراتیف زراعتی ومالداری مواد    
غذائی نوبهار قرار ذیل در دفتـر       
  ثبـت اســناد وعالیـم تجــارتی  

  . به ثبت رسیده 
  : اسـم وعـنوان شرکـت -١

   کوپراتیف زراعتی ومالداری مواد

  . غذائی نوبهار 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

یاسین ولد محمد امـین رئـیس       
مد اسـماعیل   ورحمت اهللا ولد مح   

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

 قرار ذیل در دفتر     فیصل فرید لمتد  
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

   .فیصل فرید لمتد
  .افغان :  تابعیت -٢

١٧٩



  جريدهيرسم
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : وتاسیس شرکت     تاریخ -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
فرهاد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

فرید احمـد   رئیس و ولد نورمحمد   
  . معاون شرکت ولد نوراحمد

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت     
لس قرار ذیل در دفتـر      آزمایش اط 

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      
  .رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .آزمایش اطلس 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
  درسال : تاریخ وتاسیس شرکت -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .م مجازاقال:  واردات -٧
 ضفی: اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس  محمد ولد پاینده محمـد      
معاون محمد جان ولد محمد امیر      و

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت     

محیب اهللا خیروزاده لمتد قرار ذیل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .محیب اهللا خیرو زاده لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥

١٨٠



  جريدهيرسم
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
مل حق: اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولد محمد گل رئیس وعبداهللا ولد      
  .د گل معاون شرکت احم
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

احراری لمتد قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .احراری لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسـمای شرکاء شرکـت -٨

عبدالهادی ولد عبدالرحمن رئـیس     
 عمرخان  وحاجی عبدالرحمن ولد  

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
داود  : خصوصیات تجارتی شرکت 

ایوب قرار ذیل در دفتر ثبـت       عمر
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .دادو عمر ایوب 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .قالم مجازا:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

  شیرمحمد ولد محمد حسن رئیس
  وعمراخان ولد محمد حسن معاون 

١٨١



  جريدهيرسم
  . شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     
 وکلوپ قرار ذیل در دفتـر       مایکر

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      
  .رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .وپ  وکلما یکر

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

رئـیس  ظریف ولد محمد ظـاهر      
معـاون  احمد یما ولد امـان اهللا       

  .ت شرک

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

افغان  : خصوصیات تجارتی شرکت  
ا قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       حر

  .وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

   .حراافغان 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی : مایه  سر-٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
غالم : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 رئـیس   حضرت ولد محمد علـم    
معاون عبدالحمید ولد عبدالمتین    و

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

١٨٢



  جريدهيرسم
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

سلیم نوبهار قرار ذیل در دفتر ثبت       
سناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       ا

  :رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .سلیم نوبهار 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
ت محمد   اسمای شرکاء شرک   -٨

سلیم ولد محمد صـادق رئـیس       
ومحمد عثمان ولد محمـد امـان       

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ولی  : خصوصیات تجارتی شرکت   

احمد فیض زاده لمتد قرار ذیل در       

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      
  .ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .ولی احمد فیض زاده لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
شـاه  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ولی ولد محرم علی رئیس ومحمد      
جاوید ولد محرم علـی معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
حسام  : خصوصیات تجارتی شرکت

الدین حسام لمتد قـرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 

١٨٣



  جريدهيرسم
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .حسام الدین حسام لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
رسال د: تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
حسام : اسمای شرکاء شرکت     -٨

الدین حسام ولد رازعلی رئـیس      
واولیاخان ولد محمد اعظم معاون     

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
آسیا  : خصوصیات تجارتی شرکت   

 لمتد قرار ذیل در دفتـر       لیدرافغان
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .آسیا لیدرافغان لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
میـوه خـشک،    :  صادرات   -٦

  .ین،گلیم،پوست روده تازه،قال
عراده جـات،پرزه   :  واردات   -٧

  .جات سامان بنجاره گی 
غالم : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 عظیمی ولد محمد اعظـم      سخی
رئیس وفائیزه نامه عظیمـی بنـت       

  .غالم سخی معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

ر دفتر پشتون افغان لمتد قرار ذیل د
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .پشتون افغان لمتد 

١٨٤



  جريدهيرسم
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
عبداهللا : اسمای شرکاء شرکت     -٨

عـصمت   رئیس و  ولد عصمت اهللا  
  .معاون شرکت اهللا ولد عبدالواحد 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     
عصمت غنی تریدنگ کمپنی لمتد     
قرار ذیل در دفتـر ثبـت اسـناد     

  .وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

ی تریـدنگ کمپنـی     عصمت غن 
  .لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢

در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣
  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

غنی ولد فقیر  رئیس وامان اهللا ولد        
  . اهللا معاون شرکت عصمت

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     
رودرخان جوی لمتد قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
رودرخان : اسم وعنوان شرکت     -١

  .جوی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 

١٨٥



  جريدهيرسم
درسال :تاسیس شرکت    تاریخ و  -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

رئــیس  تیموریرودرخــان ولــد
حاجی محمد نبی ولد حاجی سدام و

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

محمدزی لمتد قرار ذیـل در      روفا
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .روفا محمد زی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -٨

خیرمحمد ولد حاجی غالم محمد     
 ولـد محمـد     نعیمرئیس ومحمد   

  .اسماعیل معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

کوپراتیــف زراعتــی ومالــداری 
شراکت قرار ذیل در دفتر ثبـت       

بـت  اسناد وعالیم تجارتی بـه ث     
  .رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
کوپراتیف زراعتی ومالداری مواد    

  .شراکت 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   

١٨٦



  جريدهيرسم
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
حاجی :کت   اسمای شرکاء شر   -٨

سمش الدین ولد عبدالحی رئـیس      
وعبدالغنی ولد میرمحمد معـاون     

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

ضیاالحق نصیب نوین لمتد قـرار      
ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       

  .تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

    .ضیاالحق ولد نصیب نوین لمتد
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

ضیاالحق ولد فتح محمد رئـیس      
 معاون  محمدونصیب اهللا ولد فتح     

   .شرکت
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

لمتد قرار ذیـل در     نگین بند امیر  
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .لمتد یرنگین بند ام
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
سال در: تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  :  اسـمای شرکاء شـرکت-٨

١٨٧



  جريدهيرسم
میراحمد ولد خداداد رئیس واسداهللا 
ولد حـاجی خیرمحمـد معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

متد قرار ذیل در ی نسیم زاده لماسل
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  :ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .ی نسیم زاده لمتد ماسل
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز: ات  وارد-٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
  رئیسسیم ـمد نـاهر ولد محط

  واحـسان احمد ولد خوشـحال 

  . معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

 افغان قرار ذیل در دفتـر       سپرنوی  
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ــر-١ ــوان ش ــم وعن   :کت  اس

  .افغان سپرنوی 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

اخترمحمد ولد نورجـان رئـیس      
حمـد  ودوست محمد ولد فتح م    

  .معاون شرکت 
   اشـخاص دارای صـالحیت-٩

١٨٨



  جريدهيرسم
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 لمتد قرار ذیل در ینالماس سفید نو

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      
  .ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .الماس سفید نوین لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال :تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

یوسف ولد سـردارمحمد رئـیس      
ومحمد یونس ولد محمد یوسـف      

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   : تخصوصیات تجارتی شرک 

پسران عبدالخالق نجرانی قرار ذیل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .پسران عبدالخالق نجرابی 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
ــ-٦ ــوه : ادرات  صــ میــ

خــشک،تازه،قالین،گلیم پوســت 
  .روده 

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

محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
محمد  رئیس وحسن ولد عبدالخالق

معـاون  علی ولـد عبـدالخالق      
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

١٨٩



  جريدهيرسم
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

الل قرار ذیـل در     ترانزیتی آصف ب  
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .ترانزیتی آصف بالل 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

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

ــشک،تازه،قالین،گل   یم،پوست،خ
  .روده 

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

محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨
محمد  رئیس و  آصف ولد ذبیح اهللا   

 معــاون  اهللابیــبعمــر ولــد ح
  .شرکت 

   اشـخاص دارای صالحـیت -٩

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 لیپت انترنشنل پطرولیم قرار ذیل     
ت اسناد وعالیم تجارتی    در دفتر ثب  

  :به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .لیپت انترنشنل پطرولیم  
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
ــرمایه -٥ ــصدهزار :  سـ یکـ

  .دالرآمریکائی  
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

ین رئیس لیدا بنت    هعصمت ولد شا  
  .محمد یوسف معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :جارتی شرکتـوصیات تـخص

١٩٠



  جريدهيرسم
افغان دوبی لمتد قرار ذیل در دفتر        

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      
  .رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .افغان دوبی لمتد 

  .افغان : ت  تابعی-٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
طیب : اسمای شرکاء شرکت     -٨

محمد ولد محمد جاویـد رئـیس       
ونعیم احمد ولد محمد رفیق معاون      

  .شرکت 
ــخا-٩ ــالحیت  اش ص دارای ص

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
  کامران برادرز انترنشنل قرار ذیل

  در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی 

  . به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .کامران برادرز انترنشنل لمتد  
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال :شرکت   تاریخ وتاسیس    -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
سمیع : اسمای شرکاء شرکت     -٨

اهللا ولد غالم سخی رئیس وصدیق      
ــاون  ــد عبدالحــسیب مع اهللا ول

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

جران میهنی لمتد قـرار     اتحادیه تا 
ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       

  .تجارتی به ثبت رسیده 
  : اسـم وعـنوان شـرکت -١

١٩١



  جريدهيرسم
  .اتحادیه تاجران میهنی لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

وهاب ولد عبدالوهاب رئیس    نا صر 
وشکیل احمد ولد علـی محمـد       

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
نوی  : خصوصیات تجارتی شرکت  

آدم گران لمتد قرار ذیل در دفتـر        
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

   .رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .نوی آدم گران لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢

در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣
  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

زی رئیس  عبدالستار ولد حاجی غا   
وحاجی مالرمضان ولـد حـاجی      

  .غازی معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

وکیل فیصل سروری لمتد قرار ذیل 
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .وکیل فیصل سروری لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : کز اصلی شرکت     مر -٣

  .کابل 

١٩٢



  جريدهيرسم
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

نثااحمد ولد عمر رئیس وفریـدون      
  .ولد عمرمعاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

عبید  : یات تجارتی شرکت  خصوص
اباسین لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .عبید اباسین لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥

  .اقالم مجاز: صادرات  -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

رئـیس  عبیداهللا ولـد بـوزاجمیر      
 معاون  عبدالرحمن ولد عبدالعلی  و

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

ک لمتد قـرار ذیـل در       حشاهد ا 
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ده ثبت رسی
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .شاهد احک لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧

١٩٣



  جريدهيرسم
سرور : اسمای شرکاء شرکت     -٨

ومحمـد  ولد حاجی عمر رئـیس      
عوض ولد حاجی عمـر معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

هدایت دنیا افغان قـرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .هدایت دنیا افغان 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣
  .ابل ک
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
دنیـا  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

خان ولد سید جالل رئیس وهدایت    

اهللا ولد حاجی سید خیل معـاون       
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

رفیق  : تجارتی شرکت خصوصیات  
اعماد برادران قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .رفیق اعماد برادران 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز: ادرات  ص-٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
رفیق : اسمای شرکاء شرکت     -٨

 رئیس وجمعه گـل ولـد       ال ال ولد
  .معصوم معاون شرکت 

   اشـخاص دارای صـالحیت-٩

١٩٤



  جريدهيرسم
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     
کوپراتیــف زراعتــی حیدرشــاه 
شهیرلمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت       

بـت  اسناد وعالیم تجارتی بـه ث     
  .رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
کوپراتیف زراعتی حیدرشاه شهیر    

  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
ــرکاء  -٨ ــمای شــ  اســ

ــرکت ــد   :ش ــدالکریم ول عب
عبدالرحمن رئیس وعبدالقیوم ولد    

  .عبدالحی معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
کوپراتیف زراعتی خواجه محمـد     
کامل قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  .وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

 محمـد   کوپراتیف زراعی خواجه  
  .کامل 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -٨

شاه ولد حاجی عبدالغفور رئـیس      
جی شاه  وحاجی نورمحمد ولد حا   

  .محمد معاون شرکت 

١٩٥



  جريدهيرسم
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
جان  : خصوصیات تجارتی شرکت  

حبیب زرقرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .جان حبیب زر 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : شرکت    تاریخ وتاسیس  -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
جـان  : اسمای شرکاء شرکت     -٨

محمد ولـد محمـد روز رئـیس     
یب اهللا ولد محمد روزمعـاون      حبو

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 قـرار ذیـل در      یاسرنوید حضرت 

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      
  .ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .یاسرنوید حضرت 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  . مجازاقالم:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

حضرت اهللا ولد نمـک رئـیس       
وهجرت ولدحاجی نمک معـاون     

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
عتیق  : خصوصیات تجارتی شرکت  

اهللا غفور شینواری قرار ذیـل در       

١٩٦



  جريدهيرسم
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  . شینواری عتیق اهللا غفور
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
عتیق : اسمای شرکاء شرکت     -٨

اهللا ولــد حبیــب جــان رئــیس 
وعبدالغفور ولد رسـول معـاون      

  .رکت ش
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
اجمل  :خصوصیات تجارتی شرکت  

بشرمل قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .اجمل بشرمل 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
بشرمل : اسمای شرکاء شرکت -٨

ولد عبدالرزاق رئیس واجمل ولد     
  .هور معاون شرکت سعبدال

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
حضرت بالل واحدی قرار ذیل در      

ناد وعالیم تجارتی به    دفتر ثبت اس  
  .ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .حضرت بالل واحدی 

  .افغان :  تابعیت -٢

١٩٧



  جريدهيرسم
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : شـرکت     اسمای شـرکاء   -٨

حضرت ولد نبی رئیس وشفیق اهللا      
  .ولد ببرک معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

الیه  : خصوصیات تجارتی شرکت  
وهاب لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .الیه وهاب لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : صلی شرکت    مرکز ا  -٣

  .کابل 
  درسال : تاریخ وتاسیس شرکت -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالوهاب ولد محمد گل رئـیس    
ومحمد اسماعیل ولد محمد رسول     

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .اء خودشان امض
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

ترانزیتی وبارچاالنی افغان جـرمن     
نوین لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

ترانزیتی وبارچاالنی افغان جـرمن     
  .نوین لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
  درسال :خ وتاسیس شرکت  تاری-٤

١٩٨



  جريدهيرسم
١٣٨٥.   

   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

سلطان محمد ولد محمد طالـب      
رئیس وگل رحمن ولد عبدالسالم     

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

هامون حامد لمتد قـرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .هامون حامد لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥

  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

محمد اسماعیل ولد حاجی محمد     
عمر رئـیس وعبـدالکریم ولـد       

  .عبدالحمید معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
روئین  : خصوصیات تجارتی شرکت

افغان حبیب قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن   :اس

  .روئین افغان حبیب 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧

١٩٩



  جريدهيرسم
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

س  رئـی  عبدالرحیم ولد محمد اهللا   
معـاون  عبدالقدیر ولد محمد اهللا     و

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

نورالدین ایند کولمتد قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .نورالدین  ایند کو لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : رکت   مرکز اصلی ش   -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

نورالدین ولد حاجی موسی رئیس     

معاون عبدالرزاق ولد غالم حیدر     و
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .ن امضاء خودشا

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
محمد بصیرجمیل لمتد قرار ذیـل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .محمد بصیرجمیل لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .فغانیاپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عبدالباقی ولد عبداهللا رئیس ومحمد 
طوری ولـد سـیف اهللا معـاون        

  .شرکت 

٢٠٠



  جريدهيرسم
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
فیصل  : خصوصیات تجارتی شرکت

جسورلمتد قرار ذیل در دفتر ثبت      
بـه ثبـت    اسناد وعالیم تجارتی    

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .فیصل جسور لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

صالح محمد رئـیس    شکراهللا ولد   
وهدایت ولد صالح محمد معـاون      

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
نظیرفرزاد متریل کمپنی قرار ذیـل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .نزیرفرزاد متریل کمپنی 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : رکز اصلی شرکت     م -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

غالم فاروق ولد عزیزمحمد رئیس     
و نظیراحمد ولد عزیزمحمد معاون     

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .مضاء خودشان ا

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
کوپراتیف زراعتی فیض ودان لمتد     

٢٠١



  جريدهيرسم
قرار ذیل در دفتـر ثبـت اسـناد     

  .وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

کوپراتیف زراعتـی فـیض ودان      
  .لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
ل درسا: تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

محمد داود ولد حاجی فیض محمد   
عبـد  رئیس وتیمورشاه ولد حاجی     

  . معاون شرکت  شیدلرا
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
بخت  : خصوصیات تجارتی شرکت  

دران قرار ذیل در دفتـر      محمد  

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      
  .رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
   .درانبخت محمد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  . اقالم مجاز: واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

 رئـیس   قبرسبخت محمد ولـد   
  .معاون شرکت  قبرسریاض ولد و
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

یرافغان قرار ذیـل در     ذترانزیتی ن 
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 

٢٠٢



  جريدهيرسم
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .ان یرافغذترانزیتی ن
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

محمد داود ولد بشیر احمد رئیس      
  .ووکیل ولد ظاهر معاون شرکت 

ــالحیت  -٩ ــخاص دارای ص اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
ترانزیتی حاجی جمعه خان قرار ذیل 
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .ترانزیتی حاجی جمعه خان 
  .افغان :  تابعیت -٢

در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣
  .کابل 

درسال  : تاریخ وتاسیس شرکت   -٤
١٣٨٥.   

   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

جمعه خان ولد صالح محمد رئیس      
ووزیر ولد صالح محمـد معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
نوی  : خصوصیات تجارتی شرکت  

ر ذیل در دفتـر     افغان پردیس قرا  
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .نوی افغان پردیس 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 

٢٠٣
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درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .فغانی اپنجاه هزار:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .جازاقالم م:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

سیف الرحمن ولد عزیزالـرحمن     
رئیس وشمس الرحمن ولد فـضل      

  .الرحمن معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

برادران یونس سخاوت قرار ذیـل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .دران یونس سخاوت برا
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   

   .فغا نیپنجاه هزار ا:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

محمد یونس ولد محمد یوسـف      
سمین  ارئیس وحسینه بنت محمد   

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

خدمات تکنولوژی اطالعاتی افغان    
قرار ذیل در دفتـر ثبـت اسـناد     

  .وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

خــدمات تکنولــوژی اطالعــاتی 
  .افغان 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥

٢٠٤



  جريدهيرسم
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

حضرت اهللا ولد عزت اهللا رئـیس       
وفرید ولد سـید اعظـم معـاون        

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : تجـارتی شـرکت   خصوصیات  

مسعود ارمان امیری قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .مسعود ارمان امیری 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز: رات  صاد-٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧

  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨
نجم الدین ولد غیاث الدین رئیس      
وشفیع  اهللا ولد حلیم زی معـاون        

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
امین  : خصوصیات تجارتی شرکت  

دوست برادران قرار ذیل در دفتر      
 ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت     

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .امین دوست برادران 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .غا نیپنجاه هزار اف:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

  یراهللا رئیس ودوست امین اهللا ولد خ

٢٠٥



  جريدهيرسم
  .محمد ولد سرور معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

امید  : خصوصیات تجارتی شرکت  
خسرو آفتاب قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .امید خسرو آفتاب 
  .افغان :  تابعیت -٢
 در شهر   : مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

غالم سخی ولد خدای بردی رئیس      
ومحمد جاوید ولد محمد عابـد      

  .معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
ترانزیتی بین المللی سـیاره نـو ر        
آسیای قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  .وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

ترانزیتی بین المللی سـیاره نـور       
  .آسیا 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  افغا نیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

نورمحمد ولد سـخیداد رئـیس      
وعبداهللا ولـد گـل عزیزمعـاون       

  .شرکت 

٢٠٦



  جريدهيرسم
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

همکاران جاغوری غزنی قرار ذیل     
فتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی     در د 

  .به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .همکاران جاغوری غزنی 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

نصراهللا ولد گل چمن رئیس وحسن 
  .غنی معاون شرکت سیدولد 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   : تـیات تجارتی شرکـخصوص

عوض علی زاده بامیان قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .عوض علی زاده بامیان 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

عوض ولد تـاج محمـد رئـیس        
ومحمد ظاهر ولد عوض معـاون      

  .شرکت 
ــخاص د-٩ ــالحیت  اش ارای ص

  .امضاء خودشان 
پغمان  : خصوصیات تجارتی شرکت

  بازی خیل قرار ذیل در دفتر ثبت
  اسـناد وعالیم تجـارتی به ثبت

٢٠٧



  جريدهيرسم
  .رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .پغمان بازی خیل 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ: ایه  سرم-٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

یر ولد محمد انور رئیس     ذمحمد ن 
وطالب ولد حسام الدین معـاون      

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
اولیا  : خصوصیات تجارتی شرکت  

نبی زاده قرار ذیل در دفتر ثبـت        
سناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       ا

  .رسیده 
  : اسـم وعنـوان شرکـت -١

  .اولیا نبی زاده 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .افغانیپنجاه هزار :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  :اء شـرکت     اسمای شـرک   -٨

اولیا ولد غالم نبی رئیس ونعمـت       
  .اهللا ولد عبدالحمید معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
ک قرار ذیل در دفتـر      حعبداهللا م 

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      
  .رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .ک حعبداهللا م

   .افغان :  تابعیت -٢
  در شهر:  مرکز اصلی شرکت -٣

٢٠٨



  جريدهيرسم
  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

  .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

سید بهرام الدین ولد سـید امـین        
رئیس واسداهللا ولد عـصمت اهللا      

  .معاون شرکت 
ــ-٩ ــخاص دارای ص الحیت  اش

  .امضاء خودشان 
سلیم  : خصوصیات تجارتی شرکت  

شمشیرخان قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .سلیم شمشیرخان 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
  درسال: تاریخ وتاسیس شرکت -٤

 ١٣٨٥.   
  .ا نیاه هزار افغپنج:  سرمایه -٥
ــادرات -٦ ــوه :  صــ میــ

ــشک،تازه،قالین،گلیم،پوست،  خ
  .روده 

عراده جـات،پرزه   :  واردات   -٧
جات،مواد اولیه، سامان بنجـاره     

  .گی
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

محمد سلیم ولد شمشیرخان رئیس     
وگالب خان ولد گل حسام الدین      

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
یداهللا  : صوصیات تجارتی شرکت  خ

محدوی لمتد قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .یداهللا مهدوی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
  در شهر :  مرکز اصلی شرکت -٣

٢٠٩



  جريدهيرسم
  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

   .افغا نیپنجاه هزار:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

هاشم ولد حمیداهللا رئیس وحبیب     
  .اهللا ولد نوروز علی معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
وفاجوزجانی لمتد قـرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  . رسیده ثبت
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .وفاجوزجانی لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   

  .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

النـار رئـیس    بازمحمد وفا ولد خ   
وسید جواد محبوبی ولـد سـید       

  .عبداهللا معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

اسدزاده فیض لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .اسد زاده فیض لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥

٢١٠



  جريدهيرسم
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

نوراهللا ولد اسداهللا  رئیس واحمـد       
اهللا ولد محمـد عیـسی معـاون        

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .ضاء خودشان ام

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 یونس افغان مسلم قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .یونس افغان مسلم 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  غا نیار افپنجاه هز:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧

  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨
سمیع اهللا ولد ثنا اهللا رئیس ومحمد       

  .یونس ولد فایق معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 پیوند فاروق عرب قرار ذیـل در       
رتی به  دفتر ثبت اسناد وعالیم تجا    

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .پیوند فاروق عرب 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .غا نیپنجاه هزار اف:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

  اروق ولد غالم پیوند رئیسغالم ف
  واحـمد تمیم ولد غـالم فاروق

٢١١



  جريدهيرسم
  .معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 الکترونیک قرار ذیـل در       هن می

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      
  .ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  . الکترونیک یهنم
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

محمد یعقوب ولد محمـد سـید       
رئیس وشفیع اهللا ولد خـان آقـا        

  .معاون شرکت 
  حیت  اشـخاص دارای صـال-٩

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 هفت الماس من در افغانستان قرار      
ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       

  .تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .هفت الماس من در افغانستان 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
 درسال: تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

 ولد ببـرک رئـیس      خا لد احمد  
والیاس ولـد گلـستان معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :جارتی شرکتـوصیات تـخص

٢١٢



  جريدهيرسم
ر گل آقا جیالن لمتد قرار ذیـل د       

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      
  .ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .گل آقا جیالن لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

گل آقا ولد محمد رسول رئـیس       
وغالم جیالنی ولد غـالم ربـانی       

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
  اکتیف پطرول لمتد قرار ذیل در

  دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به  

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .ل لمتد کتیف پطروا
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

محمد داود ولد عبدالغفار رئـیس      
ومحمد هارون ولد محمد عیـسی      

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
بهیر  : خصوصیات تجارتی شرکت  

 قرار ذیل در دفتر ثبـت       یا نی خوگ
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
  : اسـم وعـنوان شـرکت -١

٢١٣



  جريدهيرسم
  .یا نیبهیر خوگ

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال  : تاریخ وتاسیس شرکت   -٤

١٣٨٥.   
  .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

سید میرویس ولد سـید پادشـاه       
رئیس واختر ولد سید پادشاه معاون 

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
نوین  : خصوصیات تجارتی شرکت  

ری قرار ذیل در دفتر     مصطفی قلند 
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .نوین مصطفی قلندری 
  .افغان :  تابعیت -٢

در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣
  .کابل 

درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤
١٣٨٥.   

  .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  . اقالم مجاز: واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

سـلیمان   رئیس و  علی ولد سلیمان  
  .معاون شرکت ولد قربان 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

عجاز  : خصوصیات تجارتی شرکت  
عمرلمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .عجازعمرلمتد 
  .افغان : یت  تابع-٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
  درسال : تاریخ وتاسیس شرکت -٤

٢١٤



  جريدهيرسم
١٣٨٥.   

   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

حضرت عمر ولد محمد عمر رئیس 
 عمر ولد اکبرخان معـاون      مدومح

  .شرکت 
ــخاص-٩ ــالحیت  اش  دارای ص

  .امضاء خودشان 
غالم  : خصوصیات تجارتی شرکت  

محمد حاجی زاده قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .غالم محمد حاجی زاده 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥

  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

غالم محمد ولدگل محمد رئـیس      
وفدامحمد ولد گل محمد معـاون      

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
نیـرا   :خصوصیات تجارتی شرکت  

غرزی قرار ذیل در دفتر ثبـت       ب  
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .ب غرزی نیرا
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧

٢١٥



  جريدهيرسم
ـ     -٨   :رکت   اسمای شـرکاء ش

محمد عمر ولد نصرالدین رئـیس      
 ادریس ولد سید عبدالرحمن     لیدو

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
عبید  : خصوصیات تجارتی شرکت  

افغان نوین قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .عبید افغان نوین 
  . افغان : تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

محمد عزیز ولد عبدالجلیل رئیس     

ومحمد حیات ولد ظاهیرمعـاون     
  .شرکت 

ــخاص دارا-٩ ــالحیت  اش ی ص
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
حضرت منگل کوچی زاده قـرار      
ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       

  .تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .حضرت منگل کوچی زاده 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

 رئـیس   حضرت نبی ولد منگـل    
معـاون  سیداگل ولـد منگـل      و

  .شرکت 

٢١٦



  جريدهيرسم
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
نوی  : خصوصیات تجارتی شرکت  

نور اسالم قرار ذیل در دفتر ثبـت        
الیم تجارتی بـه ثبـت      اسناد وع 

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .نوی نور اسالم 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .غا نیپنجاه هزار اف:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨
سالم ولد محمـد علـی رئـیس        ا
 خان ولد محمـد علـی       قسمتو

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 

 : شـرکت  خصوصیات تجـارتی  
 آب لمتد    سنگ کوپراتیف زراعتی 

قرار ذیل در دفتـر ثبـت اسـناد     
  .وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
کوپراتیف زراعتـی سـنگ آب      

  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

 رئـیس   محمد ولد حاجی جـوره    
معـاون  رازمحمد ولد بازمحمد    و

  .شرکت 
ــخاص-٩ ــالحیت  اش  دارای ص

 .امضاء خودشان 
   :تـجارتی شرکـخصوصیات ت

٢١٧
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نقیب اهللا هدایت هوتک لمتد قرار      
ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       

  .تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .نقیب اهللا هدایت هوتک لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال :رکت   تاریخ وتاسیس ش   -٤

١٣٨٥.   
  ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

  رئیس و  عبدالشکور ولد عبدالغفور  
معـاون  اهللا ولد عبـدالغفور       امین

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

   سینا لمتد قرار ذیلخدمات صحی
   در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی

  . به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .خدمات صحی سینا لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  انی پنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

 ولد خائیسته گل رئـیس      نتورخا
ـ وغالم جیالنی ولد محمـد       ان خ

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
احمد  : خصوصیات تجارتی شرکت  

احمد زی لمتد قرار ذیل در دفتـر        
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
  : ـوان شـرکـت  اسـم وعن-١

٢١٨



  جريدهيرسم
  .احمد احمدزی لمتد 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

احمد شا ولد قلندر رئیس وشفیع      
  .هللا ولد نارگل معاون شرکت ا
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
لطیف  :خصوصیات تجارتی شرکت  

ضیائی ضمیرلمتد قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .لطیف ضیائی ضمیرلمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
  در شهر :  مرکز اصلی شرکت -٣

  .بل  کا
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

رئیس  الدین   قمرمحمد لطیف ولد    
فضل الرحمن ولـد عبـدالمنان      و

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
پروین  : تجارتی شرکتخصوصیات 

 لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت        دایو
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  . لمتد پروین دایو
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
  درسال : تاریخ وتاسیس شرکت -٤

٢١٩



  جريدهيرسم
١٣٨٥.   

  .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز: ت  صادرا-٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

محمد امین ولد عبدالقدوس رئیس     
و فردین ولد محرم علی معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
فرهاد  :خصوصیات تجارتی شرکت  

فیاض اکبرلمتد قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت      

   .رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .فرهاد فیاض اکبرلمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥

  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

ـ فرهاد ولد حاجی     ی رئـیس   ورط
واکبرخان ولد میرحضرت معاون    

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
رحیم  :خصوصیات تجارتی شرکت  

نیکه لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .رحیم نیکه لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣
  .ابل ک
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧

٢٢٠
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  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

محمد داود ولد علی محمد رئیس      
وامان اهللا ولد علی محمد معـاون       

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ام آئی   :ارتی شرکت خصوصیات تج 

تریدنگ کارپوریشن قرار ذیل در     
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .ام آئی تریدنگ کار پوریشن 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .نیا پنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

  جاوید ولدال ال سکنـدر رئیس

 وشاه فیصل ولد پرویـز معـاون       
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
ترانزیتی تاجور ساستی قرار ذیل در      

ی به  دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارت    
  .ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .ترانزیتی تاجور ساستی 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

 نمور اهللا ولد زورخان رئیس و     زین
   .ولد روزخان معاون شرکت 

   اشخاص دارای صالحیت-٩

٢٢١



  جريدهيرسم
  .امضاء خودشان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 نوی پوپل احمد لمیتد قرار ذیل در 
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

   .نوی پوپل احمد لمیتد
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

حاجی  گل    ولد   غال م احمد پوپل   
  غال غوث پوپل   رئیسمحمد خان   

 معـاون   میرزا گـل محمـد    ولد  
  .شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
سلطا ن محمد برادارن لمیتد قرار      
ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیـم       

  .تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .سلطا نمحمد برادارن لیمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال :سیس شرکت    تاریخ وتا  -٤

١٣٨٥.   
  .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

 عبد الحمیـد   ولد   سلطا ن محمد  
عبد الحمید   ولد   گل محمد رئیس و 

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

عیل استا نکزی لمیتد قرار ذیل      اسم

٢٢٢



  جريدهيرسم
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

   .اسمعیل استا نکزی لمیتد
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

صا حب شـا     ولد   محمد اسمعیل 
احمـد جاویـد ولـد      رئیس ولد   

  . معاون شرکت اسمعیل
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   : خصوصیات تجـارتی شـرکت     

خا لد عظیم مجددی قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی به      

  .ده ثبت رسی

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .خالد عظیم مجددی 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

 رئیس ظیممحمد ع ولد محمد خالد
 معاون  محمد عظیم  ولد   شاه ولی و

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 زلمی نوری قرار ذیل در دفتر ثبت     
اسناد وعالیم تجارتی بـه ثبـت       

  .رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

   .زلمی نوری

٢٢٣



  جريدهيرسم
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

   .کابل
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

 رئیس  جمعه خان    ولد   ضیاو لحق 
معـاون   لحـق و ضـیا  ولد زلمی

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :تجـارتی شـرکت   خصو صیت   

 قرار ذیل در    امید افق سحر لمیتد      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

   .امید افق سحر لمیتد
  .افغان :  تابعیت -٢
  در شهر :  مرکز اصلی شرکت -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .انیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .قالم مجازا:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

 رئیس  زوار شاه   ولد محمد ابراهیم 
 معاون  محمد کریم  ولد   کما ل شاه  

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :تجـارتی شـرکت   خصو صیت   

 ظریف رسول لمتد  قرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .ظریف رسول لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
  درسال : تاریخ وتاسیس شرکت -٤

٢٢٤



  جريدهيرسم
١٣٨٥.   

  ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

محمد ظریف ولد محمد رسـول      
یس و رحمت اهللا ولد شیراحمد      رئ

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :تجـارتی شـرکت   خصو صیت   

 بارزحسین مسیح  قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .بارزحسین مسیح 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣
  .ابل ک
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
   .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥

  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

ـ       سنمحمد حسن ولد محمد مح
ـ بنت  وسامعه  رئیس  سنمحمد مح

  .معاون شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :تی شـرکت  تجـار خصو صیت   

 شرق پطرولیم لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  .ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .شرق پطرولیم لمتد 
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
یـک صـد هـزار      :  سرمایه   -٥

  .افغانی 
  . اقالم مجاز: صادرات -٦
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  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

 رئیس ابـی    آرویو ف سرگی نور   
بیگ ولـد حیـات اهللا معـاون        

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :تجـارتی شـرکت   خصو صیت   
 لمتد  قرار ذیل     همدرد کابل سیفان   

در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  .به ثبت رسیده 

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  . لمتد همدردکابل سیفان 

  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  :  مرکز اصلی شرکت     -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .پنجاه هزار افغانی :  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  :  اسمای شـرکاء شرکـت -٨

و حـاجی    رئیس   فهیم ولد عزیزاهللا  
معاون  ولد آقا جان شیر جانمحمد 

  .شرکت 
ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :تجـارتی شـرکت   خصو صیت   

 لمتد  قرار ذیل     یین محمد صابرحس 
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس

  . لمتد یمحمد صابرحسین
  .افغان :  تابعیت -٢
در شهر  : کز اصلی شرکت     مر -٣

  .کابل 
درسال : تاریخ وتاسیس شرکت     -٤

١٣٨٥.   
  .ا نیپنجاه هزار افغ:  سرمایه -٥
  .اقالم مجاز:  صادرات -٦
  .اقالم مجاز:  واردات -٧
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -٨

  محمد علی ولد محمد حسن رئیس
    وعلی حسن ولد محمد حسـن
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  .معاون شرکت 

ــالحیت -٩ ــخاص دارای ص  اش
  .اء خودشان امض

 کیپـاکیز  :باساس تصویب شرکت  
پاک وش مبنی براینکه از تصویب      
 شرکاء خویش خواهان تغیراسـم    

 تشرکت به اسم جدید افغان پالس     
گستر وتغیر فعالیت های خویش از      
خدمات رفع فاضالب دفع زبالـه      
وکثافات به تولیـد مـصنوعات      

  .پالستیکی میباشند 
 پـروژه   :باساس تصویب شـرکت   

اد مبنی براینکه خواهان     مر کیتخنی
ازدیاد سرمایه شرکت خـویش از      

ــغ ــه  ٣٦٤٨٠مبل ــانی ب  افغ
  . افغانی میباشد ٤٥٠٠٠٠٠مبلغ

 لودین لمتد   :باساس تصویب شرکت  
مبنی براینکه درمورد تغیر معـاون      

  .خویش را نموده است 
 انور عیسی   :باساس تصویب شرکت  
  ر کتئی لمتد مبنی براینکه ش
  م جدید آن متذکره تغیر نمود به اس

  . انور عیسی لمتد شد 
 ساختمانی  :باساس تصویب شرکت  

همت اهللا نـوری مبنـی براینکـه        
شرکت متذکره تغیرات ذیـل را      

  .خواهان هستند 
 اســتعفای خالقــداد معــاون -١

شرکت قبالً بدون سهم از شرکت      
ومقرری بصیر احمد بـه حیـث       
معاون جدید شرکت بامعاش ماهوار 

  . افغانی ١٠٠٠٠مبلغ 
 تک تـاش    :ساس تصویب شرکت  با

پالستیک مبنی براینکـه شـرکت      
متذکره تغیرات ذیل را خواهانـه      

  .هستند 
 استعفای سـالمی از سـمت       -١

% ٣٠ریاست شرکت از جملـه    
 ١٠٠٠که مبلـغ  % ١٠سهم شان 

دالر میشود به محمـد تکتـاش و        
 میگردد به سیف    ٥٠٠٠که  % ٥

الدین تکتاش واگزاری گردیـده     
   عدوشخص مذکور از این به ب

   فیصد سهم شان به١٥باحفظ 

٢٢٧
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  . حیث سمهدار شرکت میباشد 

 مقررری سیف الدین تکتـاش      -٢
 ٥٠سهم دار سابق شـرکت بـا        

بحیث ریـس جدیـد     .فیصد سهم 
  شرکت

 ویصل یلرز معاون شـرکت از       -٣
 ١٥ فیصد سهم خـویش      ٣٠جمله

 هزار دالر   ١٥فیصد آنرا که مبلغ     
 ٥ فیصد آنرا به غالب و       ١٠میشود

به سیف الدین و اگزاری فیصد آنرا 
  .مینمایند 

 ساختمانی  :باساس تصویب شرکت  
میهن بدر مبنی براینکـه شـرکت       
متذکره تغیرات ذیل را خواهـان      

  .هستند 
 تغیرشکل حقوقی از انفـرادی      -١

  .به لمتد 
 مقرری مسلم ولد محمد جان      -٢

باحصول یک فیصد سـهم کـه       
 افغانی میگردد بـه     ٣٠٠٠٠مبلغ

اون جدید رئیس شرکت به حیث مع
  .شرکت 

عطارد لمتد  :باساس تصویب شرکت  
مبنی براینکه شرکت خواهان تغیر     
معاون شرکت خویش را نمـوده      

 معاون اسـبق    هاست محترمه فرید  
 ٢٥شرکت سهم خویش را که مبلغ

هزار افغانی میشود باالی ویـس       
الدین ولد غوث الدین بفروش می      

  .رساند 
  شو کـت   :باساس تصویب شرکت  

 براینکه شرکت   احمد محب مبنی  
متذکره خواهان تغیر معاون شرکت 
خویش را نموده است که احمـد       

 ٢٥اهللا ولد عصمت معاون اسـبق     
هزار سهم خویش را باالی عصمت      

  .اهللا بفروش می رساند 
 شـهرت   :باساس تصویب شرکت  

پالستیک مبنی براینکه اسـتعفای     
محترم حاجی افضل خـان ولـد       
محبت خان ازمعاو نیت بـاحفظ      

ش به حیـث سـهم دار       سهم خوی 
  ومقرری محترم محمد جالت ولد
  محمد یار باحفـظ سهم خـویش 
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  . بحیث معاون جدید 

 تولیـد   :باساس تصویب شـرکت   
روغن صابون احمد پادشاه لمتـد      

  .مبنی براینکه 
 استعفی محترم پادشـاه ولـد       -١

حاجی ذکریا از معاونیت شـرکت      
ــویش    ــهم خ ــذاری س وواگ

ــادل  ٥٠) ٢٥٠٠٠٠٠٠٠(معـ
 محترم حاجی احمـد اهللا      فیصد به 

  .ولد حاجی ذکریا 
 استعفی محترم احمـد ولـد       -٢

 حاجی فضل کـریم از ریاسـت      
شرکت و تعیین وی باحفظ سـهم       

  )٢٥٠٠٠٠٠٠(معــادلخــویش 
 فیصد به حیث معـاون      ٥٠افغانی  
  .جدید 

 تعین محترم حاجی احمـد اهللا       -٣ 
ــهم  ــا باس ــاجی ذکری ــد ح ول

 ٥٠افغـانی   ) ٢٥٠٠٠٠٠٠(مبلغ
  . رئیس جدید فیصد به حیث

 شرکت آمو گروپ سرویس لمتـد     
Armor group service ltd 

 ازنام اولی خویش به اسم جدیـد       
مور گـروپ سـرویس لمتـد       رآ

 Armor groupوسبــستریز 
service ltd and 

sabsidiaries   مبدل گردیـده 
  .است 

ساختمانی : باساس تصویب شرکت   
عزیز اکبر مبنی براینکه شـرکت      

 را خواهـان    متذکره تغیرات ذیل  
  .هستند 

تغیر شکل حقوقی از لمتد بـه       -١
  .انفرادی 

 استعفای عزیزمحمد از سمت     -٢
 ٥٠معاونت شرکت وواگـزاری     

ــه   ــهم آن کـ ــصد سـ فیـ
 افغانی میگـردد    ١٥١٥٤٥٤مبلغ

به محمد اکبر ولد محمـد عمـر        
  .ریئس شرکت 

ساختمانی : باساس تصویب شرکت  
وراه سازی جهان مبنـی براینکـه       

  .خواهان هستند تغیرات ذیل را 
   استعفای محمد امین ازسمت -١
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 ٤٠ریاست شـرکت وواگـزاری      

 ٨٠٠٠٠٠فیصد سهم که مبلـغ    
افغانی میگردد به انجینر بهائی جان      

 یمعاون اسبق شرکت ومقرری و    
  .بحیث رئیس جدید درشرکت 

 مقرری حاجی محمد حـسن      -٢
سهمدار سابق شرکت بـه حیـث       
معاون جدید شرکت باحفظ سهم     

  .سابقه اش 
 ساختمانی  :باساس تصویب شرکت  

حکیم ولی مبنی براینکه شـرکت      
متذکره خواهان ازدیـاد سـرمایه      

 افغـانی   ٢٠٠٠٠٠شرکت ازمبلغ 
 دالــر بــه  ٤٠٠٠معــادل 

ــادل  ٢٠٠٠٠٠٠ ــانی مع  افغ
  . هزار دالر میباشد ٤٠٠٠٠

 ساختمانی  :باساس تصویب شرکت  
نبی زاده مبنی براینکـه شـرکت       
متذکره تغیرات ذیل را خواهـان      

  .هستند 
 استعفای حبیب اهللا ازسـمت      -١

 ٥٠معاونت شرکت وواگـزاری     

ــه   ــهم آن کـ ــصد سـ فیـ
 افغانی میگـردد    ٢٠٠٠٠٠٠مبلغ

به حاجی سید احمد ومقرری وی      
  .بحیث معاون جدید در شرکت 

 خـاور   :باساس تصویب شـرکت   
  .پالستیک مبنی براینکه

 استعفای حبیب اهللا ازسـمت      -١
ریاست استعفای رمضان از سمت     

نت ومحمد نسیم غالم نبـی      معاو
ــرکت   ــهمدار ش ــانعلی س قرب

 ١٠٠وواگذاری  سهام ایشان که      
 افغانی میگردد   ٣٢٤٥فیصد مبلغ 
 فیـصد آن را بـه       ٥٠از آنجمله   

محمد کبیر ومقرری وی به حیث      
 فیصد  ٢٥ریئس جدید شرکت و     

آن به آقامحمد ومقرری وی بحیث      
 فیـصد   ٢٥معاون جدید شرکت و   

ار آن به محمود به حیـث سـهمد    
  .جدید شرکت 

 ازدیاد  سـرمایه شـرکت از        -٢
 افغـــانی بـــه ٣٢٤٥مبلـــغ
ــغ ــانی ٦٠٣٢٤٥مبلـ  افغـ
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 دالـر از طـرف      ١٢٠٦٤معادل

  .شرکاء جدید شرکت 
 تخنیکـی    تصویب شرکت  باساس

 برقی خلیل اهللا    وترمیم سامان آالت  
مبنی براینکه شـرکت متـذکره      
خواهان تغیر فعالیت های خـویش      
به ساختمانی امور بـرق رسـانی       
وانجینری وتغیر اسـم شـرکت      
خویش به اسم جدیـد شـرکت       
ساختمانی وانجینری وامور بـرق     

  .میباشند راشدرسانی خلیل 
 کمپنـی   باساس تصویب شـرکت   

امنیتی خراسـان مبنـی براینکـه       
شرکت متذکره تغیرات ذیـل را      

  .خواهان هستند 
تغیر نـام شـرکت ازکمپنـی       -١

خراسان به کمپنی امنیتـی چـک       
  .افغان سبورک 

 استعفای عبـدالرب ازسـمت      -٢
 ٥٠ریاست شرکت وواگـذاری     

 ٥٠٠٠٠٠فیصد سهم وی مبلـغ    
افغانی میگردد به محمد همـایون      

مقرری وی بحیث رئیس جدید در      
  .شرکت 

 پرس  و جن:باساس تصویب شرکت
 مبنـی   رسـا تولید صابون احمد پا   

براینکه شرکت متذکره تغیر نمود     
 پرس تولیـد    ن و به اسم جدید ج   
  . طاقت روغن وصابون

ساختمانی : باساس تصویب شرکت  
وتولید مواد ساختمانی یگانه مبنی     

  .براینکه 
ـ   ٤٠ واگذاری -١ هم ر   فیصد س

 فیصد که   ٩٠ئیس شرکت ازجمله  
افغانی میگـردد   ) ٨٠٠٠٠٠(مبلغ

به محترم انجینر عبدالقادر دهـین      
ولد عبدالخالق معاون شرکت بعد     
ازین سهم رئیس ومعاون شـرکت      

  .مساوی میباشد 
 مـصطفی   :اساس تصویب شرکت  ب

یوسف لمتد مبنی براینکه شرکت      
 قطعـه تـصویب     سهمتذکره طی   

ویکورق فورم خواهان تعین معاون     
جدید شرکت است قبالً شـرکت      

٢٣١



  جريدهيرسم
بدون معاون بوده که محترم یوسف 
ولد جالت خان سهمدار شـرکت      
باحفظ سهم به حیث معاون شرکت 

  .تعین نموده است 
د  دیارمحم :باساس تصویب شرکت  

وساختمانی شرکت مبنی   انجینری ا 
براینکه شرکت متذکره تغیـرات     

  .ذیل را خواهان هستند 
 تغیر شکل حقوقی شـرکت از       -١

  .لمتد به انفرادی 
 استعفای هارون الرشید ازسمت -٢

 ٥٠معاونت شرکت وواگـذاری     
ــه   ــهم آن کـ ــصد سـ فیـ

 افغانی میگـردد    ١٢٥٠٠٠٠مبلغ
به یارمحمد ولد خیرمحمد رئـیس      

  .شرکت 
 تولیـد   :تساس تصویب شـرک   با

 مبنی  نسم ک اشیشه ودرب پنجره    
براینکه شرکت متذکره تغیـرات     

  .ذیل راخواهان هستند 
 استعفای غالم فاروق ازسمت     -١

 ٤٠معاونت شرکت وواگـذاری     

 ٥٠٠٠٠٠فیصد سهم که مبلـغ    
افغانی میگردد به محترم سوماپریان     
ولد محمد آصف پریان ومقـرری      
وی بــه حیــث معــاون جدیــد 

  .رکت درش
 طـی   :محترم اسداهللا ولد مالخیل   

عریضه خویش خواهش اخذ جواز     
نامه تجارتی جدید را نموده است      

  .خصوصیات آن قرار ذیل است 
  . اقالم مجاز - صادرات-١
  . اقالم مجاز - واردات-٢
  . پنج هزار افغانی - سرمایه-٣
  . ده باباعلی - آدرس تجارتی-٤
  . صالحیت دار خود شان -٥
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