




  جريدهيرسم

 

  
١ 

 
 

  خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
ــداد   ــد خدایـ ــیر احمـ   شـ

ــی وا ــل در   غرن ــرار ذی   ل ق
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
شیر احمد  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .خدایداد غرنی وאل
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .زار افغانی پنجاه ه: سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

جات، سامان بنجاره گی ، پرزه 
  .رخت باب

شـیر  :اسمای شرکاءشـرکت    -٨
احمد ولد گل احمد رئیس خدایداد      

 .ولد حاجی منو معاون

 
 
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
شرکت خالـد   خصوصیات تجارتی   

ولی احمدزی لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
خالد ولی  :اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
ــادرات-٦ ــ:  ص ــوه خ   شک می

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

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

  .رخت باب

  اعالنات ثبت اسناد وعالیم تجارتی
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٢ 
ولی جان :اسمای شرکاءشرکت -٨

ولد صاحب جان رئیس الماس ولد      
 .رضا خان معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت میالد    
ر دفتـر   میرویس یوسفی قرار ذیل د    

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
  .رسیده 

مـیالد  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .میرویس یوسفی

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
 پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
ــادرات-٦ ــشک :  ص ــوه خ   می

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت       
  .روده 

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

  .، اقالم مجازرخت باب
توریالی :اسمای شرکاءشرکت   -٨

یوسفی و بریالی یوسفی ولدان غالم      
رئیس توریالی ولد غالم بریالی ولد      

 .غالم معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت پوپـل     

د قرار ذیل در دفتر بسم اهللا امین لمت
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
  پوپـل  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .بسم اهللا امین لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
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٣ 

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

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

  .رخت باب 
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

امین ولد نور الدین رئیس بسم اهللا       
 .ولد صالح محمد معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت حمیده    
  صدف لمتد قرار ذیـل در دفتـر        

  عالیـم تجـارتی بـه      ثبت اسناد   
  .ثبت رسیده 

حمیـده  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .صدف لمتد

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥

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

  عــراده جــات ، : واردات-٧
 جات، سامان بنجاره گـی ،       رزهپ

  . اقالم مجازرخت باب، اقالم مجاز
حمیده :اسمای شرکاءشرکت   -٨

بنت غالم حیدر رئیس سید محمـد    
 .ولد تورگل معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

  خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
  حامد اهللا هاشـمیار لمتـد قـرار        
ــناد   ــت اس ــر ثب ــل در دفت   ذی

ــارتی بــ  ــم تج ــت عالی   ه ثب
  .رسیده 

حامـد اهللا   :اسم وعنوان شرکت  -١
  .هاشمیار لمتد

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
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٤ 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

ت، سامان بنجاره گـی ،       جا پرزه
  .رخت باب

حامـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
اهللا ولد خلیل اهللا رئیس نادره بنت       

 .محمد حیدر معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت گلف    
گلواز لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       

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

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥

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

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

  .زرخت باب وغیره اقالم مجا
 :شــرکت  اســمای شــرکاء-٨
ــام  شه ــد انع ــان ول ــشاه خ   ن

  شاه خـان رئـیس محمـد داود        
 .ولد محمد نبی معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت محمد    
حسن جیالنی زاده قـرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
محمـد  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .نی زادهحسن جیال
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
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٥ 

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

 وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

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

   .رخت باب
محمـد  :رکت  اسمای شرکاءش -٨

حسن ولد حاجی غالم جیالنی رئیس 
 .نوران ولد محمد حسن معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

  خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
ــل در   ــرار ذی ــل ق ــر اجم   ناص
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
ناصـر  :اسم وعنوان شـرکت   -١

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

  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

ات، سامان بنجاره گـی ،      پرزه ج 
  .رخت باب

نیـاز  :اسمای شرکاءشـرکت    -٨
محمد ولد گل محمد رئیس نصیر       

 .ل محمد معاوناحمد ولد گ
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت عباس    
جعفر نظری لمتد قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
عبـاس  :اسم وعنوان شـرکت   -١

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

  .شهر کابل 
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٦ 
  در : کتتاریخ وتاسـیس شـر    -٤

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

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

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

محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
عباس ولد محمد رسـول رئـیس       
محمد جعفر ولد محمـد رسـول       

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت متـین     
حسین جاللی لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
متـین  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .حسین جاللی لمتد
  .افغان : تابعیت -٢

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

جاره گـی ،    پرزه جات، سامان بن   
   .رخت باب، قرطاسیه باب

جـواد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
ولد حسین خان رئیس عبـدالمتین      

 .ولد جواد خان معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  ضاءام

خصوصیات تجارتی شرکت نیمان    
ترک لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت        

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
نیمان ترک :اسم وعنوان شرکت-١

  .لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
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٧ 

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

  .جات، سامان بنجاره گی پرزه 
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

  نعیم ولـد محمـد نـادر رئـیس         
  محمد ذاکر ولـد محمـد نـادر        

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت جهان    

متد قرار ذیل در دفتر ثبـت       ود ل م
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

  .ثبت رسیده 
ود مجهان  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .لمتد
  .افغان : تابعیت -٢

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

 جات، سامان بنجاره گـی ،       پرزه
  .رخت باب

میـر  :اسمای شرکاءشـرکت    -٨
عبدالرحیم ولد محمد عیسی رئیس     
سید اسد اهللا ولد سـید ابـراهیم        

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت جمیل    
شفیع اهللا احمدزی لمتد قرار ذیل در 

ر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       دفت
  .ثبت رسیده 

جمیـل  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .شفیع اهللا احمدزی لمتد
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٨ 
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

  .پرزه جات، سامان بنجاره گی
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش  :اس

عبدالجمیل ولد غالم صدیق رئیس     
شفیع اهللا ولد حاجی حکـم خـان        

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت جدید    
غفار ذبیح اهللا لمتد قرار ذیـل در        

 بـه   دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی    
  .ثبت رسیده 

جدید غفار  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .ذبیح اهللا لمتد

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

 جات، سامان بنجاره گـی ،       پرزه
  .رخت باب

ذبیح اهللا  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
ولد  عبداهللا رئیس عبدالغفار ولـد       

 .عبدالحفیظ معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت نجیب    
احسان لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ـ   -١ نجیـب  :رکتاسم وعنوان ش

  .احسان لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
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٩ 

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

  .جات، سامان بنجاره گی 
سـید  :ت  اسمای شرکاءشرک -٨

نجیب اهللا ولد سید غالم دسـتگیر       
رئیس سید احسان ولد سید غـالم       

 .دستگیر معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت قنگراد    

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

  .ثبت رسیده 
قنگـراد  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .ین لمتدنو
  .افغان  : تابعیت-٢

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

  .جات، سامان بنجاره گی 
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ی رئیس  علی ولد حاجی احمد صوف    
محمد عمر ولد حاجی احمد صوفی      

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت پـاک     
افغان داود زی قرار ذیل در دفتـر        
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
پاک افغان  :اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .کابل شهر 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

جات، سامان بنجاره گـی ،      پرزه  
  .رخت باب

ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش  :اس
عبدالباقی ولد محمـدعمر رئـیس      

 . معاونعبدالربانی ولد عبدالمنان
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت موالنا    
ــل در   ــرار ذی ــد ق ــی لمت   روم
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
موالنـا  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .رومی لمتد
  .افغان : تابعیت -٢

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤ سال
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

ــت روده ــیم، پوس ــالین ، گل   ، ق
   .مواد اولیه

  عــراده جــات ، : واردات-٧
  .جات، سامان بنجاره گی پرزه 
حـاجی  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

محمد زی ولد اسحق زی رئـیس       
حاجی زلمی ولد حاجی اسحق زی      

 .معاون
 تاشــخاص دارای صــالحی-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت برادران 
رحیمی وردگ قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
بـرادران  :اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

سامان بنجاره گـی ،     پرزه جات،   
   .رخت باب

ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس
نظام الدین ولد عبدالرحیم رئـیس      

 .خیر محمد ولد عبدالصمد معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
ارتی شرکت کامل   خصوصیات تج 

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

کامـل  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .رامس لمتد

  .افغان : تابعیت -٢

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
، میوه خشک وتازه  :  صادرات -٦

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

 جات، سامان بنجاره گـی ،       پرزه
  .رخت باب

محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
جان ولد محمد حکیم رئیس مشعل      

 .ولد میر غالم الدین معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت خـان     

 دفتر  جان پادشاه لمتد قرار ذیل در     
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
خان جان  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .پادشاه لمتد
  .افغان : تابعیت -٢



  جريدهيرسم

 

  
١٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

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

  .اولیه، مواد تعمیراتی 
خـان  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

محمد ولد فتح محمد رئیس محمد      
 .فاروق ولد عبدالجمیل معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

 رعـا خصوصیات تجارتی شرکت ات   
 ذیل در دفتر ثبـت      ولید افغان قرار  

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
 ولید  اتعار:اسم وعنوان شرکت  -١

  .افغان

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

  .قالین ، گلیم، پوست روده 
  عــراده جــات ، : واردات-٧
رزه جات، سامان بنجاره گـی ،       پ

  . بابرخت
شـاه  :اسمای شرکاءشـرکت    -٨

افغان ولد محمد افغان رئیس محمد      
 . معاونافغانرویال ولد محمد 

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء
یات تجارتی شرکت مطمین    خصوص

ب قرار ذیل در دفتر ثبت بامیان پنجا
  .ارتی به ثبت رسیده اسناد عالیم تج

مطمـین  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .بامیان یخاب

  .افغان : تابعیت -٢



  جريدهيرسم

 

  
١٣

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

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

د ولد خیل رئیس محمد امـین       احم
 .ولد حسن علی معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

  خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
سمیع اهللا ابراهیمی قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
سمیع اهللا  :اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
   .ک وتازهمیوه خش:  صادرات-٦
   .مواد اولیه: واردات-٧
سـمیع  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

اهللا ولد محمد ابراهیم رئیس ضـیا       
 .الرحمن ولد ابراهیم معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

ی ت تجارتی شرکت مرتظ   خصوصیا
 قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       ریاضی

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

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥



  جريدهيرسم

 

  
١٤
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

  .قالین ، گلیم، پوست روده 
ـ : واردات-٧   ات ،عــراده جـ

  .پرزه جات، سامان بنجاره گی 
مجتبی :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ولد احمد علی رئیس مرتظی ولـد       
 .احمد علی معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت رضوان    
مهمند قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

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

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

  .قالین ، گلیم، پوست روده 

  جــات ،عــراده : واردات-٧
  .نجاره گی پرزه جات، سامان ب

سـلیم  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
ولد مهدی خان رئیس حجـت اهللا       

 .ولد شیر ولی معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت نصرت    
ــل در  ــرار ذی ــد ق ــاالزی لمت   م
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
نـصرت  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .ماالزی لمتد
  .افغان : یت تابع-٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 
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  ،عــراده جــات  : واردات-٧
پرزه جات، سامان بنجـاره گـی       

  .سامان آرایش
حـاجی  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

حمد ولد خان محمد رئـیس      داد م 
 .هجرت اهللا ولد داد محمد معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
کنکشن لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت 

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

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

   .شهر کابل
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

  .قالین ، گلیم، پوست روده 

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

  .رخت باب
امیر جان :اسمای شرکاءشرکت -٨

ولد عبدالبصیر رئیس میرزا گل ولد      
 .نپاینده محمد معاو

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت شـاه     
بهرام قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  .عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .شاه بهرام:اسم وعنوان شرکت-١
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

  .وتازه
  .مواد اولیه : واردات-٧
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محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ــیس  ــیر زاده رئ ــد ش ــر ول   اکب
ــیر زاده  ــد ش ــد بالــل ول   احم

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
  خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
سیب اهللا شیر لمتد قرار ذیـل در        

یم تجارتی بـه    دفتر ثبت اسناد عال   
  .ثبت رسیده 

حسیب اهللا  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .شیر لمتد

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
  .                  : صادرات-٦
تورید ادویه وسـامان    :واردات-٧

ای مختلـف   آالت طبی از کشوره   
  .جهان

عزیز اهللا  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
ولد عبدالوکیل رئیس محمـد زی      

 .ولد عبدالوکیل معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
  خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
محب اهللا نیازی لمتد قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
محب اهللا  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .یازی لمتدن
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

  عــراده جــات ، : واردات-٧
  پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
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ـ      واد رخت باب، قرطاسیه باب، م
  .اولیه، مواد تعمیراتی 

صاحب :اسمای شرکاءشرکت   -٨
الدین ولد حاجی محی الدین رئیس      
احسان اهللا ولد صـاحب الـدین       

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
 خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
نوید اهللا اسماعیل خیل لمتد قـرار       
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

  .تجارتی به ثبت رسیده 
نویـد اهللا   :اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

  .قالین ، گلیم، پوست روده 

  عــراده جــات ، : واردات-٧
نجاره گـی ،    پرزه جات، سامان ب   

  رخــت بــاب، قرطاســیه بــاب، 
ــواد    ــه، مـ ــواد اولیـ   مـ

  .تعمیراتی 
نوید اهللا  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ولد عبداهللا رئیس حمیـد اهللا ولـد      
 .عبداهللا معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

  خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
  یگال کابوشـن قـرار     ادرینا مـد  

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
  .ارتی به ثبت رسیده تج
ادرینـا  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .یگال کابوشنمد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥



  جريدهيرسم

 

  
١٨
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

 جات، سامان بنجاره گـی ،       پرزه
  .رخت باب

حـاجی  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
امین ولد تاج محمد رئیس فرهـاد       

 .ولد حاجی لعل محمد معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت احمد    
فرید وحید زاده لمتد قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
احمد فرید  : وعنوان شرکت  اسم-١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥

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

  .روده 
  عــراده جــات ، : واردات-٧

گـی ،   پرزه جات، سامان بنجاره     
  .رخت باب

احمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
فرید ولد عبدالطیف رئیس وحید اهللا      

 .ولد عبدالجمیل معاون 
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خــصوصیات تجــارتی شــرکت 

 لمتد قرار ذیل در دفتـر       پوروزون
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
 پوروزون:اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
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١٩

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

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

 جات، سامان بنجاره گـی ،       پرزه
  .رخت باب

داود :اسمای شرکاءشـرکت    -٨
مد اسحق رئیس عبدالمبین    ولد مح 

 .ولد عبدالرزاق معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت قـدیر     
جاوید لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
قدیر جاوید :اسم وعنوان شرکت-١

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

  .بل شهر کا
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥

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

عراده جـات ،پـرزه     : واردات-٧
جات، سامان بنجاره گی ، رخـت       

، کمپیوتر، مبایل وغیره اقـالم      باب
   .مجاز
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش  :اس

فار رئـیس   عبدالقدیر ولد عبـدالغ   
 .جاوید ولد سید محمد معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت مکمل    
عرفان لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       

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

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

  .شهر کابل 
  در : ریخ وتاسـیس شـرکت    تا-٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥



  جريدهيرسم

 

  
٢٠
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .رخت باب

حاضـر  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
خان ولد جمعه رئیس جمعه ولـد       

 .داود معاون
 تاشــخاص دارای صــالحی-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت فهمد    
عمر لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت        

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
فهمد عمر  :اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥
  .نی افغا

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

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

  .رخت باب
سردار :اسمای شرکاءشرکت    -٨

ولد سید عمر رئیس شهید ولد غالم       
 .همت معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت نویـد     
دری لمتد قرار ذیل در دفتر      امید حی 

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
  .رسیده 

نوید امید  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .حیدری لمتد

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥



  جريدهيرسم

 

  
٢١

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

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

  .رخت باب
حسین :اسمای شرکاءشرکت    -٨

علی ولد عوض علی رئیس محمـد       
 .امید ولد چمن علی معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت عادل    
عطائی لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       

  .یم تجارتی به ثبت رسیده اسناد عال
عـادل  :اسم وعنوان شـرکت   -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥

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

  عــراده جــات ، : واردات-٧
ه جات، سامان بنجاره گـی ،       پرز

  .رخت باب
لعـل  :اسمای شرکاءشـرکت    -٨

محمد ولد عطا محمد رئیس خـان       
 .محمد ولد عطاء محمد معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت نـور     
مهمند لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
نور مهمند  :تاسم وعنوان شرک  -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
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٢٢
 خشک وتـازه    میوه: صادرات-٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .رخت باب

ناصـر  :کت  اسمای شرکاءشر -٨
ولد محمد میـر رئـیس محمـد        

 .اسماعیل معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت محمد    
رحیم علی زاده لمتد قرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
محمـد  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .رحیم علی زاده لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :لی شــرکت مرکزاصــ-٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥

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

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

  .رخت باب
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

رحیم ولد گل جان رئیس محمدرضا 
 .لد محمد حسین معاونو
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
عبدالمجید ده کولمتد قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
عبدالمجید :اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .شهر کابل 
  در : اسـیس شـرکت   تاریخ وت -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
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ــادرات-٦ ــشک :  ص ــوه خ   می
  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        

   .، صنایع دستی، وغیرهروده
  عــراده جــات ، : واردات-٧

نجاره گـی ،    پرزه جات، سامان ب   
رخت باب، قرطاسیه باب، مـواد      

  .مبایل ،کمپیوتر، اولیه
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش  :اس

جید ولد محمد حکیم رئیس     عبدالم
  علی انـور ولـد محمـد سـرور         

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
سمسور مسیح لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
سمـسور  :اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

، صنایع  قالین ، گلیم، پوست روده    
   .دستی وغیره

عراده جـات ،پـرزه     : واردات-٧
جات، سامان بنجاره گی ، رخـت       

  کمپیوتر، مبایل  باب، قرطاسیه باب،  
   . وغیرهعمیراتیمواد اولیه، مواد ت

ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش  :اس
عزت اهللا ولد محمد حمزه رئـیس       
 .عاشق اهللا ولد محمد حمزه معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
تی عزیزی ماپار قرار ذیل در      ترانزی

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
  .ثبت رسیده 

ـ ترانزی:اسم وعنوان شرکت  -١ ی ت
  .عزیزی ماپار

  .افغان : تابعیت -٢
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٢٤
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
  .ترانزیتی:  صادرات-٦
  .                  : واردات-٧
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش  :اس

عبدالودود ولد عبدالفرید رئیس ولی 
 .ولد عبدالوادود معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت ساحل    
محسن قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

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

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 

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

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .مواد اولیه

ناهیـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
ولد عبدالصبور رئیس اسحق ولـد      

 .محمد محسن معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
 شرکت امیـر    خصوصیات تجارتی 

جان امیری قرار ذیل در دفتر ثبت       
  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 

امیر جان  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .امیری

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥



  جريدهيرسم

 

  
٢٥

میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦
  .لین ، گلیم، پوست روده قا
  جــات ،عــراده : واردات-٧

  .پرزه جات، سامان بنجاره گی 
حمیـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ولد امیر جان رئیس شرین آقا ولد       
 .میر علم معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت سهیل    
ساحل لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       

  .تی به ثبت رسیده اسناد عالیم تجار
سـهیل  :اسم وعنوان شـرکت   -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
 پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 

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

   .دستی وغیره
 جـات ،پـرزه     عراده: واردات-٧

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

  .مواد تعمیراتی کمپیوتر ، مبایل، 
سـرور  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

جان ولد شاه غاسی رئیس محمـد       
 .جمعه ولد سر آهنگ معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
ار ذیـل در    خورسند جلیلی لمتد قر   

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
  .ثبت رسیده 

خورسـند  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .جلیلی لمتد

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

  .شهر کابل 
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٢٦
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
ــادرات-٦ ــشک  :ص ــوه خ   می

ــت   ــازه قالین،گلیم،پوسـ   وتـ
  .روده 

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

  .رخت باب
نور اهللا  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ــیس  ــدیر رئـ ــد عبدالقـ   ولـ
  عبدالحمید ولـد محمـد انـور       

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت یـونی     
ــل   ــرار ذی ــستان ق ــد افغان   وبی
ــم  ــت اســناد عالی ــر ثب   در دفت

  .جارتی به ثبت رسیده ت
یونی وبید  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .افغانستان

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

 جات، سامان بنجاره گـی ،       پرزه
  .رخت باب

ولـی  :اسمای شرکاءشـرکت    -٨
 .باشم رئیس سونیل معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور : امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت استدرد    
کوثر کارپریشن قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
اسـتدرد  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .کوثر کارپریشن
  .افغان : تابعیت -٢
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٢٧

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .رخت باب

میرانی :اسمای شرکاءشرکت   -٨
د سیداجان رئیس عمر زی ولـد       ول

 .سیداجان معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت عجب    
نور جهان یارمنگل قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
عجب نور  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .جهان یار منگل

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .رخت باب

عجـب  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
نور ولد نیاز میر دین رئیس جهانگیر 

 . معاونولد نیاز
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت جـاده     
سبز کابل قرار ذیل در دفتر ثبـت        

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
جاده سبز  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .کابل
  .افغان : تابعیت -٢



  جريدهيرسم

 

  
٢٨
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .رخت باب

فرهـاد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
ولد صفر علی رئیس میرزا محمـد       

 .علی معاونصفرولد 
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
وصیات تجارتی شرکت داکتر    خص

منگل فرار قرار ذیل در دفتر ثبـت        
  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 

داکتـر  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .منگل فرار

  .افغان : تابعیت -٢

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
 خشک وتازه،   میوه:  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .رخت باب

میـرزا  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
محمد ولد اند محمد رئیس محمد      

 .خان ولد فضل الدین معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت کوبکو    

ر دفتر ثبت اسـناد     لمتد قرار ذیل د   
  .عالیم تجارتی به ثبت رسیده 

کوبکـو  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
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٢٩

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

  .قالین ، گلیم، پوست روده 
  راده جــات ،عــ: واردات-٧

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .رخت باب

زمـری  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
حکیمی ولد غالم محمـد رئـیس       

 .سخی ولد ویتر معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت شاکر    
نوری قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  .عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ـ   -١ شـاکر  :رکتاسم وعنوان ش

  .نوری
  .افغان : تابعیت -٢

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .رخت باب

ل  خیـا :ءشرکت  اسمای شرکا -٨
نور ولد عبدالجلیل محمد جاویـد      

 .ولد حاجی خیال
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت مدرن    
تابان لمتد قرار ذیل در دفتر ثبـت        

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

  .تابابن لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
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٣٠
  در :کت مرکزاصــلی شــر -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .رخت باب

سلیمان :اسمای شرکاءشرکت   -٨
علی ولد فیض محمد رئیس احمـد       

 .عاونصادق م
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت حسیب    
مزمل رحمتی لمتد قـرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
حـسیب  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .مزمل رحمتی لمتد
  .افغان : تابعیت -٢

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

   در: تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .رخت باب

  :شــرکت  اســمای شــرکاء-٨
ــت اهللا    ــد رحم ــر اهللا ول   فقی

ولـد نقیـب اهللا     رئیس حسیب اهللا    
 .معاون

 تاشــخاص دارای صــالحی-٩
  .خودمذکور :  امضاء

 خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
 خان بابا شاهین لمتد قـرار ذیـل        
  در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

  .ثبت رسیده 
خان بابـا   :اسم وعنوان شرکت  -١

  .شاهین لمتد
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٣١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .نجاه هزار افغانی پ: سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .رخت باب

عمل نور :اسمای شرکاءشرکت -٨
ولد عجب نور رئیس احمد شاه ولد     

 .نور اهللا معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
تی شرکت افغان   خصوصیات تجار 

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

افغـان  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .شمس

  .افغان : تابعیت -٢

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
  .میوه خشک وتازه: رات صاد-٦
   .مواد اولیه، موتر: واردات-٧
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ــیس   ــوب رئ ــد یعق ــان ول   خ
  فیض محمد ولـد محمـد خـان        

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت وحید    
نیکزاد برادران قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
وحیـد  :اسم وعنوان شـرکت   -١

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

  .شهر کابل 
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٣٢
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

  .وتازه
   .مواد اولیه، موتر: واردات-٧
وحیـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ولد رحمت شاه رئیس نجیـب اهللا       
 .ولد رحمت شاه معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت جواد    
ی لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       امال

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

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥

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

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

  .مواد اولیه
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش  :اس

عبدالصبور ولد غالم مصطفی رئیس     
 .اجمل ولد حسن خان معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .ر خودمذکو:  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت ایوب    
 لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       زتریدا

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

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
  .میوه خشک وتازه: ات صادر-٦
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  .، موترمواد اولیه: واردات-٧
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ایوب ولد فدا محمد رئیس سـید       
 .حفیظ ولد سید محفوظ

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

  خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
  ساگر لمتد قـرار ذیـل در دفتـر         
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
سـاگر  :ان شـرکت  اسم وعنو -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

  .پرزه جات، سامان بنجاره گی 

محمـد   :اسمای شرکاءشرکت -٨
  ابراهیم ولد حـاجی عـالم گـل        
رئیس محمد اسماعیل ولد محمـد      

 .ابراهیم معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت یوسف    
ــل در   ــرار ذی ــد ق ــف لمت   آص
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
یوسـف  :اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

  .قالین ، گلیم، پوست روده 
ـ : واردات-٧   ات ،عــراده جـ

  .پرزه جات، سامان بنجاره گی 
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 :ـترکـرکاءشـمای شـاس-٨

عبدالروف ولد لعل کـو رئـیس       
 .صیر ولد حاجی شکور معاونعبدالب

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت عبداهللا    
موسی لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       

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

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

  .شهر کابل 
  در : اسـیس شـرکت   تاریخ وت -٤

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

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

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

  .مواد اولیه

عبداهللا :اسمای شرکاءشرکت   -٨
ولد حاجی نیاز محمد رئیس محمد      

 . معاونچاموسی ولد پا
 ص دارای صــالحیتاشــخا-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت سهیل    
امید قیومی قرار ذیل در دفتر ثبت       

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
سهیل امید  :اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

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

  .رخت باب
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٣٥

احمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
سهیل ولد عبدالعظیم رئیس سـید      

 .کاوه معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
کت خــصوصیات تجــارتی شــر

عبدالحمید مجید رحیمی قرار ذیل     
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

  .ثبت رسیده 
عبدالحمید :اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
ــادرات-٦ ــشک:  ص ــوه خ    می

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

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

  .رخت باب
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش  :اس

عبدالحمید ولد علی بخش رئـیس      
 .عبدالواحد ولد علی بخش معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت نورزی    
ذیل در دفتـر    انترنشنل لمتد قرار    

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
  .رسیده 

نـورزی  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .انترنشنل لمتد

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
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میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .رخت باب 

عبید اهللا  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
ولد نور محمد رئیس نور محمد ولد 

 .فیض محمد معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت رحمن    
میرویس قرار ذیل در دفتـر ثبـت        

  .بت رسیده اسناد عالیم تجارتی به ث
رحمـن  :اسم وعنوان شـرکت   -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

  .مواد اولیه: واردات-٧
میرویس :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ولـد  ولد رحمن گل رئیس رحمن      
 .جمعه گل معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
  ضــروپیمان یکتــاش قــرار   
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
  تجــــارتی بــــه ثبــــت 

  .رسیده 
ضروپیمان :اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .شهر کابل 
   در  :تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
ــادرات-٦ ــشک :  ص ــوه خ   می

  .وتازه
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  .مواد اولیه: واردات-٧
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس

عنایت اهللا ولد عبدالودود رئـیس      
سیف الرحمن ولد نیـک محمـد       

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
ـ خصوصیات تجارتی شرکت     شیر ب

 قرار ذیل در دفتر     جلیل استانکزی 
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
شیر جلیل  ب:اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

ـ          ت وتازه، قـالین ، گلـیم، پوس
  .روده 

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

  .رخت باب
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش  :اس

عبدالبصیر ولد حـاجی بـسم اهللا       
رئیس ویس محمد ولد حاجی خیر      

 .محمد معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت میالد    
رحمتی قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  .الیم تجارتی به ثبت رسیده ع
مـیالد  :اسم وعنوان شـرکت   -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

ات، سامان بنجاره گـی ،      پرزه ج 
  .رخت باب

ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس
حبیب اهللا ولد رحمت اهللا رئـیس       

 .احمد ولی ولد غالم نبی معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت الیاس    
برسما لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       

  .اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده 
الیـاس  :کتاسم وعنوان شـر   -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

  .قالین ، گلیم، پوست روده 

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

  .رخت باب
الیـاس  :ی شرکاءشرکت   اسما-٨

ولد آقا ضیا رئیس مسیح اهللا ولـد        
 .غالم نبی معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت تـسل     
زرمتی لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       

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

  .زرمتی لمتد
  .افغان : تابعیت -٢
  در :صــلی شــرکت  مرکزا-٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

  .رخت باب
امیر جان :اسمای شرکاءشرکت -٨

ـ      د ولد حاجی عمرنادر رئیس محم
 .علم ولد امیر جان معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت یوسف    
عمر برادران قرار ذیل در دفتر ثبت       

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

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

  .شهر کابل 
  در : سـیس شـرکت   تاریخ وتا -٤

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

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

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

  .رخت باب
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

اسمعیل ولد عبداهللا رئیس عبدالظاهر 
 .ول امیر محمد معاون

 ارای صــالحیتاشــخاص د-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
عبدالرحمن اعظمی قرار ذیـل در      
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
عبدالرحمن :اسم وعنوان شرکت-١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .جاه هزار افغانی پن: سرمایه-٥
میوه خشک وتازه،   :  صادرات -٦

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .رخت باب

ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش  :اس
عبدالرحمن ولد محمد عظیم رئیس     

 .عبداهللا ولد عبدالرحمن معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
تجارتی شرکت سجاد   خصوصیات  

حسین سروری لمتد قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
سـجاد  :اسم وعنوان شـرکت   -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

  .قالین ، گلیم، پوست روده 

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

  .رخت باب 
سـید  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

 سید سرور رئـیس     داحمد شاه ول  
احمد فهیم ولد سید احمـد شـاه        

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
  یات تجــارتی شــرکت خــصوص

ــی  ــی تـ ــدینگای سـ    تریـ
ــل در   ــرار ذیـ ــی قـ   کمپنـ
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
ــرکت ا-١ ــوان ش ــم وعن   :س

ــدینگ ــی تریـ ــی تـ    ای سـ
  .کمپنی

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

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

   .١٣٨٤سال در 
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  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥
  .افغانی 

زه، میوه خشک وتا  :  صادرات -٦
  قـــالین ، گلـــیم، پوســـت 

  .روده 
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .رخت باب

ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس
ــید     ــد س ــهیم ول ــید س   س
عبدالخالق رئیس سید حـسیب اهللا      

 .ولد میر سید خان معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
 ئیدخصوصیات تجارتی شرکت اال   

ــشنل  ــل  انترنـ ــرار ذیـ   قـ
ــم  ــت اســناد عالی ــر ثب   در دفت
  تجــــارتی بــــه ثبــــت 

  .رسیده 
 ئیـد اال:اسم وعنوان شـرکت   -١

  .انترنشنل
  .افغان : تابعیت -٢

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
  .اقالم مجاز:  صادرات-٦
  .اقالم مجاز: واردات-٧
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش  :اس

  عبدالبصیر ولد عبدالواحد رئـیس     
بی بی شیرین بنـت محمدیوسـف       

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
فلورانس لمتد قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
فلـورانس  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .لمتد
  .ن افغا: تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
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  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

   .شیرین بویهوتازه، قالین ، گلیم، 
عراده جـات ،پـرزه     : واردات-٧

سـامان  جات، سامان بنجاره گی ،      
   .تعمیراتی ، مواد اولیه

حمـد  ا:اسمای شرکاءشرکت   -٨
علی ولد علی حسین رئیس احمـد       

 .میر ولد علی حسین معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
   خـصوصیات تجـارتی شـرکت   

  آریانا مونشن لمتـد قـرار ذیـل        
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

  .ثبت رسیده 
آریانـا  :اسم وعنوان شـرکت   -١

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

  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
  .                   : صادرات-٦
تورید ادویه وسـامان    : واردات-٧

آالت طبی از کشورهای مختلـف      
  .جهان
ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش  :اس

عبدالمالک ولد بـسم اهللا رئـیس       
محمد اسحق ولـد عیـد محمـد        

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت حبیب    
ــل در   ــرار ذی ــد ق ــفت لمت   ص
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
حبیـب  :اسم وعنوان شـرکت   -١

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

  .شهر کابل 
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  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : مایهسر-٥
ــادرات-٦ ــشک :  ص ــوه خ   می

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

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

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

عبدالکبیر ولد عبدالصمد رئـیس     
 .ونشکیبا بخت ولد عبدالواسیع معا

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت نـوی     
  صــیفت اهللا شــفیق قــرار ذیــل 
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

  .ثبت رسیده 
نـوی  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .صیفت اهللا شفیق
  .افغان : تابعیت -٢

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤ سال
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
ــادرات-٦ ــشک :  ص ــوه خ   می

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

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

  .رخت باب
نیاز ولد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

 رئیس محب اهللا ولد صالح      شهسوار
 .محمد معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .ذکور خودم:  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت ایـرج     
ــر  ــل در دفت ــرار ذی   ســادات ق
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
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ایـرج  :اسم وعنوان شـرکت   -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .رخت باب

سـید  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
عبدالحسین ولد سید محمد حسین     
رئیس احمد جاویـد ولـد سـید        

 .عبدالحسین معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت نـاظر     

ــ ــر  حل ــل در دفت ــرار ذی   یم ق

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
  .رسیده 

  .ناظر حلیم:اسم وعنوان شرکت-١
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

  .قالین ، گلیم، پوست روده 
   .مواد اولیه: واردات-٧
گلستان :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ولد ناظر خان رئیس گل نبی ولـد        
 .علی خان

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

  خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
سیف اهللا حفیظ اهللا قرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
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سـیف اهللا  :اسم وعنوان شرکت -١
  .اهللاحفیظ 

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
  .میوه خشک وتازه:  صادرات-٦
  .مواد اولیه: واردات-٧
  :شــرکت  اســمای شــرکاء-٨

  سیف اهللا ولد قام الـدین رئـیس        
ــدین   ــام ال ــد ق ــیظ اهللا ول   حف

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت محمد    
عوض کندزی قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
محمـد  :اسم وعنوان شـرکت   -١

  .عوض کندزی

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  پنجــاه هــزار  : هســرمای-٥

  .افغانی 
  .میوه خشک وتازه:  صادرات-٦
  .مواد اولیه: واردات-٧
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

 میر ولد   غاعوض ول افضل رئیس آ    
 .محمد افضل معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت یاسین    
اخوند زاده قرار ذیل در دفتر ثبت       

  .رتی به ثبت رسیده اسناد عالیم تجا
یاسـین  :اسم وعنوان شـرکت   -١

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

  .شهر کابل 
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  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
  .میوه خشک وتازه:  صادرات-٦
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .، مواد اولیه،رخت باب

عزیـز  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
ولد یار محمد رئیس شیر افضل ولد       

 .یار محمد معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت وفادار    
  قرار ذیل در دفتـر ثبـت اسـناد         
ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج   عالی

  .رسیده 
  .وفادار:اسم وعنوان شرکت-١
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 

  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥
  .افغانی 

  .میوه خشک وتازه:  صادرات-٦
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .خت باب، مواد اولیهر
امیر خان :اسمای شرکاءشرکت -٨

ولد شاد میر رئیس شیر محمد ولد       
 .د میر معاونشا
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت جمعه    
گل گالب اکا خیل قرار ذیـل در        
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

  .ثبت رسیده 
جمعه گل  :اسم وعنوان شرکت  -١

  .گالب اکا خیل
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
ـ    -٤   در : رکتتاریخ وتاسـیس ش

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

جات، سامان بنجاره گی ، رخـت       
  .باب، مواد اولیه،

جمعـه  :اسمای شرکاءشرکت   -٨
گل ولد میر حسن رئیس گالب ولد       

 .میر حسین معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت اختـر     

 قرار ذیل در دفتر      لمتد ایند برادرز 
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
اختر ایند  :اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥

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

  .روده 
  عــراده جــات ، : واردات-٧

پرزه جات، سامان بنجاره گـی ،       
  .رخت باب

ــرکت  -٨ ــمای شرکاءش   :اس
  اختر جـان ولـد راکـیم خـان         
ــد    ــان ول ــین خ ــیس ام   رئ

 .یم خان معاونراک
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
  خــصوصیات تجــارتی شــرکت 

  یـــروز اکـــرم زاده لمتـــد ف
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  .رسیده 
فیروز اکرم :اسم وعنوان شرکت-١

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

  .شهر کابل 
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  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت        
  .روده 

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

  .رخت باب
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

یوسف ولد محمد اکـرم رئـیس       
 .محمد نسیم ولد محمد اکبر معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت سلیمان    
ــل در ــرار ذی ــر هاشــمی ق    دفت

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
  .رسیده 

سـلیمان  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .هاشمی

  .افغان : تابعیت -٢

  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣
  .شهر کابل 

  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤
   .١٣٨٤سال 
ــرمایه-٥ ــد: س ــزار دوص    ه

  .افغانی 
  .:                    صادرات-٦
تورید ادویه وسـامان    : واردات-٧
ت طی از کشورهای مختلـف      آال

   .جهان
 واکمن:اسمای شرکاءشرکت   -٨

ــی     ــضل غن ــید ف ــد س   ول
رئیس صوت امیر ولد عصمت اهللا      

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
خصوصیات تجارتی شرکت غـالم     
  صـــدیق پوپـــل زی لمتـــد 
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  .رسیده 
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غـالم  :نوان شـرکت  اسم وع -١
  .صدیق پوپل زی لمتد

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

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

مان بنجاره گـی ،     پرزه جات، سا  
  .ت باب، رخ
احمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ذکی ولد غالم صدیق رئیس احمد      
 .مختار ولد غالم صدیق معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت سـلیم     
  یاف قرار ذیـل در دفتـر ثبـت         س

  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  .رسیده 

سـلیم  :اسم وعنوان شـرکت   -١
  .یافس
  .فغان ا: تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

ولد محمد اکبر رئیس محمد اکبر      
 .ولد حاجی محمد حسن معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  ضاءام

خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
حضرت کوچی قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 
حـضرت  :اسم وعنوان شرکت  -١

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
میوه خشک وتازه،   : ات صادر -٦

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

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

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

ولد محمد ظاهر رئیس یوسف ولد      
 .محمد ظاهر معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت برادران 
محرابی لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت       
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  .رسیده 

بـرادران  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .محرابی لمتد

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

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه-٥
  . وتازهمیوه خشک: ادرات ص-٦
  .مواد اولیه، موتر: واردات-٧
محمـد  :اسمای شرکاءشرکت   -٨

ــدین   ــراج ال ــد س ــسی ول   عی
رئیس دین محمد ولد عیسی الدین      

 .معاون
 اشــخاص دارای صــالحیت-٩

  .خودمذکور :  امضاء
  خــصوصیات تجــارتی شــرکت 
ــل  ــرار ذی ــوری ق ــمیع اهللا ن   س
ــم  ــت اســناد عالی ــر ثب   در دفت
   تجــــارتی بــــه ثبــــت

  .رسیده 
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سمیع اهللا  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .نوری
  .افغان : تابعیت -٢
  در :مرکزاصــلی شــرکت  -٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

   .١٣٨٤سال 
  پنجــاه هــزار  : ســرمایه-٥

  .افغانی 
  .گلیم، پوست روده :  صادرات-٦
موتر وموتر سایکل ،    : واردات-٧

  .پرزه جات
ه سمیع ال:اسمای شرکاءشرکت -٨

ولد حاجت اهللا رئیس هـدایت اهللا       
 .ولد حاجت اهللا معاون 

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

خصوصیات تجارتی شرکت مسعود    
امین اهللا سلطانی قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

  .رسیده 

مـسعود  :اسم وعنوان شرکت  -١
  .امین اهللا سلطانی

  .افغان : تابعیت -٢
  در :رکزاصــلی شــرکت  م-٣

  .شهر کابل 
  در : تاریخ وتاسـیس شـرکت    -٤

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

  وتازه، قـالین ، گلـیم، پوسـت       
  .روده 

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

  .رخت باب
مسعود :اسمای شرکاءشرکت   -٨

 اهللا ولد   ولد عبدالواحد رئیس امین   
 .عبداالحمد معاون

 اشــخاص دارای صــالحیت-٩
  .خودمذکور :  امضاء

شــرکت خــصوصیات تجــارتی 
  ) تولیدات خینـه شـیر سـلطان      (
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قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       
 :تجارتی به ثبت رسیده

تولیدات (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)خینه شیر سلطان

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).مزار شریف:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
سید شیر محمد   :رئیس شرکت -٧

  .سید عالم جیالنی:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

  خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  تولید پائـپ هـای پالسـتیکی       (

ــدزی ــزم احم ــل ) زم ــرار ذی   ق
ــم  ــت اســناد عالی ــر ثب   در دفت
  تجــــارتی بــــه ثبــــت 

 :رسیده
تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١

پائــپ هــای پالســتیکی زمــزم 
  .)احمدزی

  ).افغان:(تابعیت-٢

  ).گردیز:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ٩٥٠٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
حاجی شیر محمد   :رئیس شرکت -٧

  .مومن:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــاجی :مع   ح

ــل   ــت گـ ــدجنـ   :فرزنـ
  .رنگین

  :تجــارتی شــركتخــصوصیات 
ــای ســاختمانی(   قــرار ذیــل ) پ

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

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

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٥٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
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حاجی عبدالغنی  :رئیس شرکت -٧
  .حاجی عبدالرحمن:فرزند
انجینر نور محمد   :معاون شرکت -٨

  .شاه محمد:فرزند
سیلک (:خصوصیات تجارتی شركت

ــی ــشن کمپنـ   ) رود کانسترکـ
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
سـیلک  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)رود کانسترکشن کمپنی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٩٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
شـیر محمـد    :رئیس شـرکت  -٧

  .امام نظر:فرزند
کـات لـین    :معاون شـرکت  -٨

  .زور:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل  ) ساختمانی خلیج فارس  (

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی خلیج فارس(

  ).ایرانی:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــرام :رئ به

  .محمد:فرزند
بـاب خـان    :معاون شـرکت  -٨

  .پیر محمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ) ساختمانی وسرک سازی بینا   (
یل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        ذ

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی وسرک سازی بینا(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
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  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
عبدالبــصیر :رئــیس شــرکت-٧

  .عبدالرزاق:فرزند
عبــدالفتاح :تمعــاون شــرک-٨

  .عبدالرزاق:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــازی  ( ــرک س ــاختمانی وس   س
) تولید مواد ساختمانی ساحل سجاد    

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی وسرک سازی تولیـد     (

  .)مواد ساختمانی ساحل سجاد

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(صلیمرکز ا-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــنج : (س ــون مپ   لی

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

ــیس شــرکت-٧ ــب اهللا :رئ نجی
  .علی گل:فرزند
عبدالــسالم :معــاون شــرکت-٨

  .عبداالحمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  ) ســـاختمانی ســـهر آبـــاد(
  قــــــرار ذیــــــل در 
ــم    ــناد عالی ــت اس ــر ثب   دفت
  تجــــارتی بــــه ثبــــت 

 :رسیده
 اســـــم وعنـــــوان -١

ــرکت ــاختمانی (:شــ   ســ
  .)سهر آباد

  ).افغان:(تابعیت-٢
  :مرکـــــز اصـــــلی-٣
  ).ننگرهار(
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ١٠٠٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
غـالم سـرور    :رئیس شرکت -٧

  .فقیر محمد:فرزند
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غالم دسـتگیر   :معاون شرکت -٨
  .میرزا امیر:فرزند

 :ارتی شــركتخــصوصیات تجــ
قرار ذیـل   ) ساختمانی شعبان ذکی  (

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی شعبان ذکی(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٦٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
لحکیم ذکی  عبدا:رئیس شرکت -٧

  .عبداهللا خان:فرزند
عیسی محمـد   :معاون شرکت -٨

  .میرزا سلطان:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــسعود ( ــسلم م ــنگبری م   ) س
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده

سنگبری (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)مسلم مسعود

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).هرات:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(اسیستاریخ ت-٤
  ). افغانی٤٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
سـلطان احمـد    :رئیس شرکت -٧

  .دین محمد:فرزند
غالم محی الدین   :معاون شرکت -٨

  .عبدالواحد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــالی  ( ــهار بری ــاختمانی ش   ) س
ــت  ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق

ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس
 :ثبت رسیده

ــم و-١ ــرکت اس ــوان ش  :عن
  .)هار بریالیساختمانی س(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).ننگرهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
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  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
سـحر گـل    :رئیس شـرکت  -٧

  .محمد عظیم:فرزند
احـسان اهللا    :معاون شـرکت  -٨

  .حیات خان:فرزند
تولید (:خصوصیات تجارتی شركت  

قـرار  ) اد ساختمانی تعمیر وطن   مو
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

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

  .)مواد ساختمانی تعمیر وطن

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).گردیز:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٨٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ل مقبــ:رئــیس شــرکت -٧

  .یسلیمانح:فرزند
عبـدالرحمن  :معاون شـرکت  -٨

  .حجت:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  ) امور انرژی وسـاختمانی افغـان     (

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
امـور  (: اسم وعنوان شـرکت    -١

  .)انرژی وساختمانی افغان

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(سیستاریخ تا-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
عبدالـسمیع  :رئیس شـرکت  -٧

  .محمد زمانخان:فرزند
 عبــدالرحیم:معـاون شـرکت  -٨

  .عبدالخالق:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در ) ساختمانی جمال زاده(
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــوان شــ -١ ــم وعن  :رکت اس
  .)ل زاده ساختمانی جما(

  ).افغان:(تابعیت-٢
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  ).زابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
قیـام الـدین    :رئیس شـرکت  -٧

  .جمال الدین:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــان :مع بره

  .جمال الدین:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل  ) تانساختمانی نوی ارغس  (
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی نوی ارغستان(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٦٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
عیـسی محمـد    :رئیس شرکت -٧

  .سلطان محمد:فرزند

ولـی محمـد    :معاون شرکت -٨
  .جمعه محمد:فرزند

  :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ) حبیب الرحمان کانسترکشن  (

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

حبیـب  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)الرحمان کانسترکشن

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٩٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــدالباری :رئــیس شــرکت-٧ عب

  .شیر طیب:فرزند
حبیب الرحمان :معاون شـرکت  -٨

  .ر طیبشی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قـرار  ) ساختمانی عصمت انصاف  (
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
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ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی عصمت انصاف(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).هلمند:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــد اهللا :رئ عب

  .محمد غوث:فرزند
رحمـت اهللا   :معاون شـرکت  -٨

  .عبد اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در   ) ساختمانی کابل مرین  (
اد عالیم تجارتی بـه     دفتر ثبت اسن  
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی کابل مرین(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ١٥٠٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد هیکـل    :رئیس شرکت -٧

  .عبدالکفیل:فرزند
زبیـر احمـد    :معاون شـرکت  -٨

  .محمدفدا :فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در   ) ساختمانی عزیز ذبیح  (
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی عزیز ذبیح(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٦٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
عزیـز رحمـن    :رئیس شرکت -٧

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

  .محمد خالق:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل  ) ساختمانی ساحل اصیل  (
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در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی ساحل اصیل(

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

  .محمد:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــور اهللا :مع ن

  .عبد اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در دفتر    ) نساجی کندهار (
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
ی نساج(: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)کندهار

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤

ــرمایه-٥  ٥٠٠٠٠٠٠٠: (ســ
  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
میر محمد یوسف   :رئیس شرکت -٧

  .میر عبد الکریم:فرزند
سـید مقـصود    :معاون شرکت -٨

  .میر داود:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قـرار  ) زراعتی ومالداری بلخیان  (
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

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

  .)ومالداری بلخیان

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).مزار شریف:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٤٤١٠٣٠٠٠:(سـ

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

حـاجی  :فرزنـد محمد ناصـری    
  .محراب
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عبدالوســع :معــاون شــرکت-٨

  .حاجی محمد خان:فرزند
رائل (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیـل در    ) ساختمانی شرکت 
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
رائـل  (: اسم وعنوان شـرکت    -١

  .)ساختمانی شرکت

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).ننگرهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمای-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(هســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
انجینر سید امین   :رئیس شرکت -٧

  .عبدالحکیم:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
  ) ساختمانی غزنـی افغـان لمتـد      (

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)متدساختمانی غزنی افغان ل(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠: (ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــیظ اهللا :رئ حف

  .فیصل اهللا:فرزند
عـصمت اهللا   :معاون شـرکت  -٨

  .فیض اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وسرک سازی مهندسی    (
یل در دفتر ثبت اسناد     قرار ذ ) سازه

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی وسرک سازی مهندسی    (

  .)سازه

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
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  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــین :رئ رام

  .محمد حسین:فرزند
نجیــب اهللا :شــرکتمعــاون -٨

  .حسن:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) فرمان

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

  .)فرمان

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  .)١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٢٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
شــربت اهللا :رئــیس شــرکت-٧

  .حاجی عبدالمناف:فرزند
 لعـل خـان   :معاون شـرکت  -٨

  .حاجی عبدالمناف:فرزند

شبکه (:خصوصیات تجارتی شركت  
قرار ذیل در دفتـر     ) تلویزیون آرزو 

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

ـ (: اسم وعنوان شرکت   -١ بکه ش
  .)تلویزیون آرزو

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).مزار شریف:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
کمـا ل الـدین     :رئیس شرکت -٧

  .غالم  نبی:فرزند
غـالم عبـاس    :معاون شرکت -٨

  .غالم نبی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ر ذیل در دفتر قرا) ساختمانی اسرار(
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی اسرار(

  ).افغان:(تابعیت-٢
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  ).ننگرهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
عبـدالمالک  :رئیس شـرکت  -٧

  .عبد القادر:فرزند
عبـد الغنـی    :معاون شـرکت  -٨

  .عبد القادر:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیـل در    ) ساختمانی اوشاس (
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی اوشاس(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمد احـسان   :رئیس شرکت -٧

  .دوست محمد:فرزند

شیر :فرزندزمری  :معاون شرکت -٨
  .محمد

شـیر  (:خصوصیات تجارتی شركت  
قـرار ذیـل در     ) مزم کانسترکشن 

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

شیر مزم  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)کانسترکشن

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ). شریفمزار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٣٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمد عارف سیر   :رئیس شرکت -٧

  .عبدالقدوس:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــر اهللا :مع ذک

  .خیر اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ) درانساختمانی رسول خان (
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :رسیدهتجارتی به ثبت 
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ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)درانساختمانی رسول خان (

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).خوست:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٧٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
رسـول خـان    :رئیس شرکت -٧

  .رسول خان:فرزند
فـضل جـان    :معاون شـرکت  -٨

  .اسمعیل شاه:فرزند
 :شــركتخــصوصیات تجــارتی 

مشروبات غیر الکـولی طلـوع      (
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) ورشیدخ

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
مشروبات غیر الکـولی طلـوع      (
  .)ورشیدخ

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).غزنی:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  .)اقالم مجاز:(واردات-٦
احمـد علـی    :رئیس شـرکت  -٧

  .محمد طاهر:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــد اهللا :مع عب

  .حسین علی:فرزند
غالم (:خصوصیات تجارتی شركت  

) حضرت رحمانی ساختمانی شرکت
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

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

ــاختمانی  ــانی س ــضرت رحم ح
  .)شرکت

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ١٢٥٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
غالم حـضرت   :رئیس شرکت -٧

  .سخی داد:فرزند
ظفـر خـان    :معاون شـرکت  -٨

  .سخی داد:فرزند
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 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ــروا  ( ــاز غ ــاختمانی ن   ) ل س

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی ناز غروאل(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کنر:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمد یعقـوب   :رئیس شرکت -٧

  .محمد کبیر:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــق اهللا :مع عتی

  .محمد قاسم:فرزند
 :ی شــركتخــصوصیات تجــارت

قرار ذیل در دفتـر     ) کل لمتد بلوه(
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
کل بلو ه (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)لمتد

  ).انگلستان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  .پیتر لوکیت:رئیس شرکت-٧
  .پیتر وکمین:شرکتمعاون -٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیـل در    ) ساختمانی کمرشل (

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی کمرشل(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  .)اقالم مجاز:(واردات-٦
عبــدالوکیل :رئــیس شــرکت-٧

  .حاجی مرزا احمد:فرزند
افـضل جاویـد    :معاون شرکت -٨

  .محمد نعیم:فرزند
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تولید (:خصوصیات تجارتی شركت  
قرار ) کاغذ حاجی ملتان احمد زی    

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)کاغذ حاجی ملتان احمد زی

  ).فغانا:(تابعیت-٢
  ).پکتیا:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٥٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
اجمـل خـان    :رئیس شـرکت  -٧

  .حاجی محمد قل:فرزند
حاجی عمر گل   :معاون شرکت -٨

  .حاجی محمد قل:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قـرار  ) انترنشنل میدیکل سروسیز  (
ـ      ناد عالیـم   ذیل در دفتر ثبت اس
 :تجارتی به ثبت رسیده

انترنشنل (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)مدیکل سروسیز

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــصرت :رئ ن

  .امان اهللا:فرزند
  گـل عبـاس    :شـرکت معاون  -٨

  .طال باز:فرزندحبیب زی 
فرش (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیل  ) سازی حبیب شفاء لمتد   
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
فـرش  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)سازی حبیب شفاء لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).م مجازاقال:(واردات-٦
عـالء الـدین    :رئیس شرکت -٧

  . الدینسعد:فرزند
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محراب الـدین   :معاون شرکت -٨

  .عالء الدین:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــایع  ( ــودر ومـ ــد پـ   تولیـ
ــسن   ــوی حـ ــرف شـ   ظـ
  ) قــــــادری لمتــــــد

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
 شـوی   تولید پودر ومایع ظـرف    (

  .)حسن قادری لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ١٠٠٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــد :رئ احم

  .محمد حسین:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــفیق اهللا :مع ش

  .شیر آغا:فرزند

  :خــصوصیات تجــارتی شــركت
  تولید ظـروف پالسـکو سـاحل       (

ــادر ــدق ــل در ) ی لمت ــرار ذی   ق
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)ظروف پالسکو ساحل قادری لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــد اهللا :رئ وحی

  .شیر آغا:دفرزن
احمـد جاویـد    :معاون شرکت -٨

  .غالم قادر:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در دفتر    ) ساختمانی طاهر (
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی طاهر(
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  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).مزار شریف:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد هاشـم    :رئیس شرکت -٧

  .محمد عیسی:فرزند
فـضل احمـد    :معاون شرکت -٨

  .محمد کریم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) وحید نصیر 

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

  .)وحید نصیر

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

نـصیر احمـد    :رئیس شرکت -٧
  .نور ولی:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــد اهللا :مع وحی

  .نور ولی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) نی وانجینری پوپل نیازی   ساختما(
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی وانجینری پوپل نیازی(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــریم:رئ  اهللا ک

  .غالم محی الدین:فرزند
احمـد جـواد    :معاون شرکت -٨

  .عبدالکریم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل  ) ساختمانی ساالر عزیزی  (
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در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی ساالر عزیزی(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).جالل آباد:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(اریخ تاسیست-٤
ــرمایه-٥  ٣٣٣٨٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــداعزیز :رئ عب

  .عبدالنعیم:فرزند
میر عبدالبـصیر   :معاون شرکت -٨

  .میر عبدالصمد:فرزند
 : خصوصیات تجـارتی شـركت    

قرار ) یکون انتر نا سیونال قندهار    ر(
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :یدهتجارتی به ثبت رس
یکـون  ر(: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)انترنا سیونال قندهار

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٧٥٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
کـین داویـد    :رئیس شـرکت  -٧

  .کین:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــی :مع کین

  .ترسین:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــاختما( ــانس ــش افغ   ) نی کوش
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی کوشش افغان(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).ننگرهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٧٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  .شیر:فرزندقلندر :رئیس شرکت-٧
احمـد شـاه    :معاون شـرکت  -٨

  .نادر شاه:فرزند
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 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیل در ) ساختمانی ذبیح ضیاء(

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی ذبیح ضیاء(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندز:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٢٥٠٠٠٠٠:(ســ

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

  .میر علی:فرزند
محمـد اکبـر    :معاون شرکت -٨

  .عرب علی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیـل   ) ساختمانی فرهاد اقبال  (
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی فرهاد اقبال(

  ).افغان:(یتتابع-٢
  ).کندهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــاد :رئ فره

  .عبدالسالم:فرزند
عبدالــسالم :معــاون شــرکت-٨

  .محمد اقبال:فرزند
تولید (:خصوصیات تجارتی شركت  

) مواد غذائی خیبر سمیر ناصـری     
 اسناد عالیم   قرار ذیل در دفتر ثبت    
 :تجارتی به ثبت رسیده

تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)مواد غذائی خیبر سمیر ناصری

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
 نـذیر محمـد   :رئیس شرکت -٧

  .خان زرین:فرزند
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بـصیر  محمـد   :معاون شرکت -٨

  .نذیرمحمد :فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وسرک سازی نـوری     (
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) مارهیگیر

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی وسرک سازی نـوری     (

  .)مارهیگیر

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
شـیرین آقـا    :رئیس شـرکت  -٧

  .محمد آقا:فرزند
حاجی نذیر آقـا    :معاون شرکت -٨

  .محمد آقا:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  ) تولیــد شــامپو عزیــز حفــیظ(
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق

  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        
 :رسیده

تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)و عزیز حفیظشامپ

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).مزار شریف:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــیس شــرکت-٧ ــدالعزیز :رئ عب

  .عبدالسالم:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیل  ) ساختمانی ایوب رفیقی  (

د عالیم تجارتی به    در دفتر ثبت اسنا   
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی ایوب رفیقی(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
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ــرمایه-٥  ٥٠٠٠٠٠٠٠:(ســ
  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد ایـوب    :رئیس شرکت -٧

  .عبدالخالق:فرزندرفیقی 
محمـد توفیـق    :معاون شرکت -٨

  .عبدالقدوس:دفرزن
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــازی  ( ــرک س ــاختمانی وس   س
ــی ــلح مل ــل در ) ص ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی وسرک سازی صـلح     (

  .)ملی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).قندهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
الحاج محمـود   :رئیس شرکت -٧

  .شاه جهان خان:فرزند

محمـد گـوهر    :معاون شرکت -٨
  .محمد اخالص:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی وسرک سازی میرویس    (

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

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
سازی میرویس  ساختمانی وسرک   (

  .)باغبان

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٥٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
نعمت :فرزندیما  :رئیس شرکت -٧
  .اهللا
ــرکت-٨ ــاون ش ــصطفی :مع م

  .محبوب:فرزند
آیدیل (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیل در دفتر    ) بزنس پرودکس 
ت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       ثب

 :رسیده



  جريدهيرسم

 

  
٧٢
آیـدیل  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)بزنس پرودکس

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
میـرزا عـامر    :رئیس شـرکت  -٧

  .میرزا محمود بیک:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :ت تجــارتی شــركتخــصوصیا
) ساختمانی وسرک سازی هالیود   (

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

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی وسرک سازی هالیود(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٥٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

حبیـب نـور    :رئیس شـرکت  -٧
  .سید محمد الدین:فرزند
یـار محمـد    :معاون شـرکت  -٨

  .اختر محمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

افغانستان رهبی لنین زند را کتیچر      (
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) کانایزار

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

  .)کانایزرارهبی لنین زند را کتیچر 

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).هرات:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٢٥٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
امـین الـدین    :رئیس شـرکت  -٧

  .زین الدین:فرزند
احمـد سـعید    :معاون شرکت -٨

  .عبد اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

افغانستان انفاد میشن تکنـالوجی     (
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قرار ذیل  ) س ایند کنسلتنگ  سروی
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
افغانستان (: اسم وعنوان شرکت-١

انفاد میشن تکنالوجی سرویس ایند     
  .)کنسلتنگ

  ).کانادا:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــ-٧ ــرکترئ ــیم اهللا :یس ش حک

  .خلیل اهللا:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــدیق  :مع ص

  .صبغت اهللا:فرزند
فریدم (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) ترید ینگ 
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

فریـدم  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)ترید ینگ

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــت :رئ بهزی

  .نصر اهللا:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــانتن :مع ج

  .ندارد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــدران ( ــرک ح ــاختمانی بب   ) س
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)رانساختمانی ببرک حد(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).خوست:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
 ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠:(ســـرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
سلطان محمـد   :رئیس شرکت -٧

  .عبدالرحیم:فرزندببرک زی 
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جـان محمـد    :معاون شرکت -٨

  .نعمت اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وسرک سازی میرویس    (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) غاناف

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی وسرک سازی میرویس    (

  .)افغان

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

  .ر صاحب خانمی:فرزند
میـر طیـب    :معاون شـرکت  -٨

  .میر صاحب:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در   ) K-D-Mارسالن(
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده

  ارســالن(:اســم تــاجر -۱
 K-D-M(.  

  ).هندوستان:(تابعیت-٢
مسکینیار مارکیت  :(مرکز اصلی -٣

  ).جاده میوند کابل
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
  دالــر ١٠٠٠٠: (ســرمایه-٥

ــادل   ــائی مع  ٥٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
پرویـز احمـد    :رئیس شرکت -٧

  .فر الدین صدیقیظ:فرزند
پرویـز احمـد    :معاون شرکت -٨

  .ظفر الدین صدیقی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــو( ــدا پول ــان هن   ) کلنیــک افغ
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق

ــارتی   ــم تج ــناد عالی ــه اس   ب
 :ثبت رسیده

کلنیک (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)افغان هندا پولو

  ).افغان:(تابعیت-٢
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٧٥

سرک سه ناحیـه    :(مرکز اصلی -٣
  ).پنج کابل

  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٣٢٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ١٦٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
داکتر سید علی   :رئیس شرکت -٧

  .سید گل:فرزنداکبر 
سید عوض علی    :معاون شرکت -٨

  .سید سخیداد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی سرک سازی وتولیـد     (
) مواد ساختمانی عبدالجلیل لمتـد    

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

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

  .)ساختمانی عبدالجلیل لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
هی ارشهر نو چـا   :(ز اصلی مرک-٣

  ).انصاری مقابل ریاست ترافیک

  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠: (س دال

  ).امریکائی معادل پنج میلیون افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد هاشـم    :رئیس شرکت -٧

  .گل رحمان:فرزند
محمداشـرف   :معاون شـرکت  -٨

  .سید شاه باز:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــد  ( ــاختمانی وتولی ــرکت س   ش
ــا ــل در ) اولمپیـ ــرار ذیـ   قـ

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

شرکت (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)ساختمانی وتولید اولمپیا

  ).افغان:(تابعیت-٢
کلعلـه پـشته    :(مرکز اصـلی  -٣

  ).چارارهی ترافیک
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٦٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ٨٠٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی
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  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
غـالم فـاروق    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی غوث الدین:فرزند
حاجی عبداالحد  :معاون شرکت -٨

  .غوث الدین:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (
قرار ذیل  ) سرک سازی انوری لمتد   

تجارتی به  در دفتر ثبت اسناد عالیم      
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وتولید مواد ساختمانی    ( 

  .)سرک سازی انوری لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
میرویس میـدان   :(مرکز اصلی -٣

  ).سرک سوم کابل
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٢٤٠٠٠٠: (س دال

 ١٢٠٠٠٠٠٠امریکائی معـادل    
  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

محمـد ناصـر    :رئیس شرکت -٧
  .محمد طاهر:فرزند
قــدرت اهللا :معــاون شــرکت-٨

  .عبد اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــا ( ــازی آریان ــخ س ــرکت ی   ش
ــد ــاختر لمت ــل در ) ب ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
 )  

ــاختر    ــا ب ــازی آریان ــخ س   ی
  .)لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
لشکرگاه والیت  :(مرکز اصلی -٣

  ).هلمند
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٢٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ٦٠٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
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٧٧

الحاج خـواص    :رئیس شرکت -٧
  .الحاج یار محمد:فرزند
جمعه خان  ج الحا:معاون شرکت-٨

  .الحاج یار محمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ت شاهین ساختمانی شرکت    خوس(
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) لمتد

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

  .)شاهین ساختمانی شرکت لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
عقـب لیلیـه    :(مرکز اصـلی  -٣

  ).مخانیک پوهنتون خوست
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
  دالــر ٥٠٠٠٠: (ســرمایه-٥

ــادل ــائی مع  ٢٥٠٠٠٠٠ امریک
  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــی :رئ روف تن

  .سخی:فرزند
میر شاه باز خان    :معاون شرکت -٨

  .گل رحمان:فرزند

تولید ( :خصوصیات تجارتی شركت  
قرار ذیل  ) سورنج حمید خاسته خان   

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

تولیـد  ( : اسم وعنوان شرکت   -١
  .)ید خاسته خانسورنج حم

  ).افغان:(تابعیت-٢
ناحیه پنج جال ل    :(مرکز اصلی -٣
  ).آباد
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٨٩٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٤٤٥٠٠٠٠معادل
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
عبدالحمیــد :رئــیس شــرکت-٧

  .علم شاه:فرزند
خائـسته جـان    :معاون شرکت -٨

  .حبیب شاه:فرزند
 :ی شــركتخــصوصیات تجــارت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (
) وسرک سازی عزت ذبیح لمتـد     

قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       
 :تجارتی به ثبت رسیده
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٧٨
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وتولید مواد ساختمانی    ( 

  .)وسرک سازی عزت ذبیح لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
والیت هلمند شهر   :(مرکز اصلی -٣

  ).صافیان
  ).١٣٨٣:(ریخ تاسیستا-٤
ــرمایه-٥ ــر ٢٢٠٠٠٠: (س دال

لیـون  ئی معـادل یـازده م     امریکا
  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــل اهللا :رئ اه

  .جوهر شاه:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــزت اهللا :مع ع

  .اهل اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ) ساختمانی شیر محمد نذیری   (
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :ارتی به ثبت رسیدهتج
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی شیر محمد نذیری( 

  ).افغان:(تابعیت-٢

والیت خوسـت   :(مرکز اصلی -٣
  ).ناحیه محمود خیل

  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ١٥٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٧٥٠٠٠٠معادل
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
شـیر محمـد    :رئیس شـرکت  -٧

  .حمدنذیر م:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــارف :مع ع

  .عزیز اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل  ) چریگریشن رحیمی بری  (
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ریگریشن رحیمی برنچ( 

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

  ).کوه سکور اندام والیت کندهار
  ).١٣٨٣:(خ تاسیستاری-٤
امریکـائی  ٢٤٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی١٢٠٠٠٠٠معادل 
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  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
عنایت اهللا رحیمی   :رئیس شرکت -٧

  .داد کریم:فرزند
عبــدالکریم :معــاون شــرکت-٨

  .حاجی عبدالقیوم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (
 قرار) وسرک سازی مریخ کهکشان   

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
 ساختمانی وتولید مواد ساختمانی     (

  .)وسرک سازی مریخ کهکشان

  ).افغان:(تابعیت-٢
سرک اول قلعـه    :(مرکز اصلی -٣

  ).فتح اهللا کابل
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٥٠٧٥٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــد اهللا :رئ عبی

  .تیمور شاه:فرزند

عبدالــستار :معــاون شــرکت-٨
  .برهان الدین:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ) تائسیسات ذخائر گاز میالد   (

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)تائسیسات ذخائر گاز میالد(

  ).افغان:(تابعیت-٢
درب عراق ناحیه   :(کز اصلی مر-٣

  ).دوم شهر هرات
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٨٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ).لیون افغانیمعادل چهار م
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
نثـار احمـد    :رئیس شـرکت  -٧

  .حاجی رمضان:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــدالغنی :مع عب

  .علی جان:فرزند
   :خــصوصیات تجــارتی شــركت

دی افغان آریانـا     وبسته بن   مونتاژ (
قرار ذیل در دفتـر     ) کلیتموتور ش 
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٨٠

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

 مونتـاژ   (: اسم وعنوان شرکت   -١
ــا   ــان آریان ــدی افغ ــسته بن   وب

  .)یتلکموتور ش

  ).افغان:(تابعیت-٢
مارکیـت زمـزه    :(مرکز اصلی -٣

  ).باتان هرات
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
حـاجی محمـد    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی محمد حسین:فرزند
محمـد داود   :معاون شـرکت  -٨

  .حاجی محمد حسین:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قـرار  ) شرکت ساختمانی اتولینک  (
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

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

  .)ساختمانی اتولینک

  ).افغان:(تابعیت-٢

ناحیه نهم شـهر    :(مرکز اصلی -٣
  ).کابل قلعه وزیر

  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ٥٠٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
شـاه محمـد     :رئیس شـرکت  -٧

  .خاشی محمد:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــزت اهللا :مع ع

  .غالم نبی:فرزند
 :تخــصوصیات تجــارتی شــرك

) ساختمانی وسرک سازی لیکوا ل    (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

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

ــازی   ــرک س ــاختمانی وس   س
  .)لیکوאل

  ).افغان:(تابعیت-٢
سرک سه کارتـه    :(مرکز اصلی -٣

  ).نو ناحیه هشتم کابل
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
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ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠: (س دال
ــائ ــادلامریک  ٥٠٠٠٠٠٠ی مع

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــر :رئ انجین

 مرزا خان   قاضی:فرزندعبدالحکیم  
  .وکیل
عبــدالظاهر :معــاون شــرکت-٨

  . مرزایقاض:فرزند
تولید ( :خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیـل در    ) کفش ظفر عظیمی  
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
تولیـد  (:ت اسم وعنوان شرک   -١

  .)کفش ظفر عظیمی

  ).افغان:(تابعیت-٢
محمـد حـاجی    :(مرکز اصلی -٣

  ).عباس هرات
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
   ١٠٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

حسین :فرزندظفر  :رئیس شرکت -٧
  .داد
حـسین داد   :معاون شـرکت  -٨

  .غالم حیدر:فرزند
غالم (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیـل در    ) د کمپنی رسول این 
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
غـالم  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)رسول ایند کمپنی

  ).پاکستانی:(تابعیت-٢
سرک نمبـر دوم    :(مرکز اصلی -٣

  ).ششدرک کابل
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــاء ا:رئ هللا عط

  .غالم رسول:فرزند
آمـــر :معـــاون شـــرکت-٨

  .حسین:فرزند
گلوبل (:خصوصیات تجارتی شركت

قرار ذیـل در    ) آی تیک سروسیز  
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دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

گلوبـل  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)آی تیک سروسیز

  ).پاکستانی:(تابعیت-٢
چهارراهی شـیر   :(مرکز اصلی -٣

  ).پور کابل
  ).١٣٨٣:(سیستاریخ تا-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
انور :فرزندعامر  :رئیس شرکت -٧

  .خان
جـواد احمـد    :معاون شرکت -٨

  .چودری عبدالرزاق:فرزند
تولید ( :خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ) روغن محمد داود ککو زی    
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــ-١ ــم وعن ــرکت اس   :وان ش
ــد داود  ( ــن محم ــد روغ   تولی

  .)ککو زی

  ).افغان:(تابعیت-٢

سرای فابریکـه   :(مرکز اصلی -٣
  ).شهر کندهار

  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٣٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد داود   :رئیس شـرکت  -٧

  .ندارد:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

   :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قـرار  ) انی بصیر عصمت   ساختم (

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .) ساختمانی بصیر عصمت(

  ).افغان:(تابعیت-٢
مقابـل سـرک    :(مرکز اصلی -٣

پوهنتون شهر نو بامیـان والیـت       
  ).بامیان

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٢٠٠٠٠ (:سرمایه-٥

  ). افغانیلیونمعادل یک م
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
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سیر انور شـاه  :رئیس شـرکت  -٧
  .سید صفر:فرزند
سـید فریـدون    :معاون شرکت -٨

  .سید انور شاه:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وسرک سازی تولیـد     (
  ) مواد سـاختمانی اجمـل پوپـل      

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
ــ-١ ــم وعن ــرکت اس   :وان ش

ــازی   ــرک س ــاختمانی وس   س
  تولیـــد مـــواد ســـاختمانی 

  .)اجمل پوپل

  ).افغان:(تابعیت-٢
منزو پول مارکیت   :(مرکز اصلی -٣

  ).ناحیه دوم کابل
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٢٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ١٠٠٠٠٠٠٠امریکــائی مع
  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

اجمـل پوپـل     :رئیس شرکت -٧
  .بداالحدع:فرزند
انجینر نجیب اهللا   :معاون شرکت -٨

  .عبد اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قـرار  ) سنگبری میالد ویس لمتد   (
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

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

  .)میالد ویس لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
شهر نـو مقابـل     :(مرکز اصلی -٣

  ).ت هراتارگ قدیم والی
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٥٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ٢٥٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
سـید علیـشاه    :رئیس شرکت -٧

  .سید محمد:فرزند
محمد صـدیق   :معاون شرکت -٨

  .غالم فاروق:فرزند
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بافنده ( :خصوصیات تجارتی شركت
قرار ذیل در   ) گی برادران علی زاده   

بت اسناد عالیم تجارتی بـه      دفتر ث 
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)بافنده گی برادران علی زاده(

  ).افغان:(تابعیت-٢
شهر نـو مقابـل     :(مرکز اصلی -٣

  ).مارکیت برادران والیت هرات
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ٥٠٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد بـشیر    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی حسین علی:فرزند
نـذیر احمـد    :معاون شرکت -٨

  .حاجی حسین علی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ) ساختمانی احمد سدیش لمتد   (
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ــدیش  (  ــد س ــاختمانی احم   س

  .)لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
مـزار شـریف    :(مرکز اصلی -٣

  ).والیت بلخ
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٢٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ٢٠٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــدالخیبر :رئــیس شــرکت-٧ عب

  .محمد:فرزند
عبــدالکبیر :معــاون شــرکت-٨

  .عبدالغیاث:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ) سنگتراش وسنگبری هموطن  (
ل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        ذی

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)سنگتراش وسنگبری هموطن( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
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والیت هرات شهر   :(مرکز اصلی -٣
  ).هرات ضطقه سرپل

  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ٥٠٠٠٠٠٠٠امریکــائی مع
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
عارف حـسین   :ئیس شرکت ر-٧

  .ناظر حسین:فرزند
غـالم سـخی    :معاون شرکت -٨

  .حسین:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) مجتمع ساختمانی ممتاز گـروپ    (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

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

  .)ساختمانی ممتاز گروپ

  ).افغان:(تابعیت-٢
راهی انصاری چهار:(مرکز اصلی-٣

  ).کابل
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
عبدالبــصیر :رئــیس شــرکت-٧

  .عبدالشکور:فرزند
عبدالقــدیر :معــاون شــرکت-٨

  .عبدالشکور:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) شرکت ساختمانی مشهد بدخشان   (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :ارتی به ثبت رسیدهتج
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی مشهد بدخشان( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
قلعـه فـتح اهللا     :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
برهـان الـدین    :رئیس شرکت -٧

  .نظام الدین:فرزند
 کمـا ل الـدین    :معاون شرکت -٨

  .نظام الددین:فرزند



  جريدهيرسم

 

  
٨٦

   :خــصوصیات تجــارتی شــركت
خدماتی توریستی وتریول اجنسی    (

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

خدماتی (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)توریستی وتریول اجنسی اسکای

  ).افغان:(تابعیت-٢
لندن مارکیت شهر :(مرکز اصلی-٣

  ).نو کابل
  ).١٣٨٣:(یستاریخ تاس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
محمـد داود   :رئیس شـرکت  -٧

  .محمد افضل:فرزند
نـور احمـد    :معاون شـرکت  -٨

  .عوض علی:فرزند
گریت (:خصوصیات تجارتی شركت

قرار ذیـل در    ) کنتری رستورانت 
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ریـت  گ(: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)کنتری رستورانت

  ).افغان:(تابعیت-٢
چهارراهی انصاری :(مرکز اصلی-٣

  ).کابل
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٢٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
محمـد داود   :رئیس شـرکت  -٧

  .حاجی حفی:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ــامران( ــداهللا ک ــشن اس   ) ریگری

ــر ــت  ق ــر ثب ــل در دفت   ار ذی
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
ریگریشن (: اسم وعنوان شرکت-١

  .)اسداهللا کامران
  ).افغان:(تابعیت-٢
قریـه مانجـه    :(مرکز اصـلی  -٣

  ).ولسوالی دامان کندهار
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٢٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی١٠٠٠٠٠معادل
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  .)طبق پالن:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــد اهللا :رئ اس

  .حاجی موسی جان:فرزند
نـور محمـد    :معاون شـرکت  -٨

  .حاجی لعل محمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (
قرار ) وسرک سازی لطیف رامکی   

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ــاختمانی وتولیــد مــواد  (    س

ساختمانی وسرک سـازی لطیـف      
  .)رامکی

  ).افغان:(تابعیت-٢
کوته سنگی سرک :(مرکز اصلی-٣

  ).٣سیلو کابل سرک 
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٢٤٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ٢٠٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦

عبــدالطیف :رئــیس شــرکت-٧
  .عبدالجلیل:فرزند
محمد آصـف   :معاون شرکت -٨
  .محمد انور:رزندف

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیل  ) ساختمانی اتفاق فقیری  (

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی اتفاق فقیری(

  ).افغان:(تابعیت-٢
فاریاب مارکیـت   :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل٤شهر نو ناحیه 
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠٠(: س دال

ــادل  ــائی مع   ٥٠٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
سلطان محمـد   :رئیس شرکت -٧

  .نور محمد:فرزند
عبدאل محمـد   :معاون شرکت -٨

  .نور محمد:فرزند
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 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی تولید مواد سـاختمانی     (

قـرار  ) وسرک سازی افغان پاریس   
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تی به ثبت رسیدهتجار
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  ســـاختمانی تولیـــد مـــواد (

ــازی   ــرک س ــاختمانی وس   س
  .)افغان پاریس

  ).افغان:(تابعیت-٢
جاده پشتونستان  :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٦٠٠٠٠ (:سرمایه-٥

  ).لیون افغانیمعادل سه م
  ).طبق پالن:(واردات-٦
 ضل الـرحمن  ف:رئیس شرکت -٧

  .امیرخان:فرزند
 فریـد احمـد   :معاون شرکت -٨

  .محمد گل خان:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وسرک سازی اسـعد     (

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

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی وسرک سازی اسـعد     (

  .)آباد

  ).افغان:(تابعیت-٢
والیت کنر مرکز   :(مرکز اصلی -٣

  ).اسعد آباد وبازدر صفر سرای
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ٥٠٠٠٠٠٠٠امریکــائی مع
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
حـاجی بهـرام     :رئیس شرکت -٧

  .حاجی نادر:فرزند
انجینـر شـاه    :معاون شرکت -٨

حاجی سلطان محمد   :فرزندمحمود  
  .خان

  :تخــصوصیات تجــارتی شــرك
قرار ذیل  ) تولید کاشی رشاد سمیر   (

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده
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ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)تولید کاشی رشاد سمیر(

  ).افغان:(تابعیت-٢
ــلی -٣ ــز اص ــرات :(مرک   ه

ــت    ــا مارکی ــل ه ــارک گ   پ
  ).ریبی نظ
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ١٤٠٠٠: (سرمایه-٥

  ).غانی اف٧٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
نـصیر احمـد    :رئیس شرکت -٧

  .فضل احمد:فرزند
عبــدالودود :معـاون شـرکت  -٨

  .عبدالهاشم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــاختمانی الحــسن(   ) شــرکت س
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی الحسن(

  ).غاناف:(تابعیت-٢

دروازه عید گـاه    :(مرکز اصلی -٣
  ).ناحیه چهارم کندهار

  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٥٠٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ٢٥٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش محــب اهللا :رئ

  .غالم حسن:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــیح اهللا :مع ذب

  .غالم حسن:فرزند
عزیز (:خصوصیات تجارتی شركت  

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

عزیـز  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)بانک

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٣٧٥٠٠٠٠٠٠: (سـ

  ).افغانی
  ).طبق پالن:(واردات-٦



  جريدهيرسم

 

  
٩٠
میرویس عزیزی  :رئیس شرکت -٧

  .عبدالعزیز:فرزند
مینه شـیر زوی    :معاون شرکت -٨

  .محمد رحیم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در   ) ساختمانی سپاس آریا  (
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی سپاس آریا(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
محمد اسـمعیل   :رئیس شرکت -٧

  .محمد غوث:فرزند
فریـد احمـد    :معاون شرکت -٨

  .فیض محمد:فرزند
تولید (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ) ظروف شیشه ای اتل ناصری    

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)ظروف شیشه ای اتل ناصری

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــه :رئ فاطم

  .محمد سخی:فرزند
محمـد قـدیر    :معاون شرکت -٨

  .محمد نذیر:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

سیاحتی وخدماتی توریزم انـصاف     (
 ثبـت   قرار ذیل در دفتـر    ) رسولی

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

ــصاف    ــوریزم ان ــدماتی ت   وخ
  .)رسولی

  ).افغان:(تابعیت-٢
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روبروی مـسجد   :(مرکز اصلی -٣
پالخشتی مارکیت حـاجی پاینـده      

  ).محمد کابل
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ١٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٥٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(داتوار-٦
ــیس شــرکت-٧ ــب اهللا :رئ حبی

  .شاه رسول:فرزند
عبـدالرحمان  :معاون شـرکت  -٨

  .داد خدا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

مشورتی انجینری بین المللی کابل     (
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) فهانصا

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ابل مشورتی انجینری بین المللی ک    (
  .)فهانصا

  ).افغان:(تابعیت-٢
کوچه گل فروشی   :(مرکز اصلی -٣

  ).شهر نو کابل
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤

دالر امریکائی ٣٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠معادل

  ).طبق پالن:(واردات-٦
عبــدالجلیل :رئــیس شــرکت-٧

  .عبدالقدیر:فرزند
سید :فرزندعباس  :معاون شرکت -٨

  .محمد
 :ركتخــصوصیات تجــارتی شــ

ساختمانی وسرک سازی فـضل     (
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) وپسران

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی وسرک سازی فـضل     (

  .)وپسران

  ).افغان:(تابعیت-٢
ولسوالی آخچـه   :(مرکز اصلی -٣

والیت جوزجان جاده عمومی لیسه     
  ).ذکور
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٢٠٠٠٠(: سرمایه-٥

  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
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محمـد افـضل    :رئیس شرکت -٧

  .محمد انور:فرزند
روح اهللا :معــاون شــرکت -٨

  .محمد افضل:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــازی  ( ــرک س ــاختمانی وس   س
  قـــــرار ) قـــــدوس زاده

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
  تجــــارتی بــــه ثبــــت 

 :رسیده
ــ-١ ــرکت اس ــوان ش  :م وعن
ــازی  ( ــرک س ــاختمانی وس   س

  .)قدوس زاده

  ).افغان:(تابعیت-٢
والیت جوزجـان   :(مرکز اصلی -٣

  ).شهر شبرغان بندر آخچه
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ١٦٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٨٠٠٠٠٠معادل 
  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــیس شــرکت-٧ ــدالمتین :رئ عب

  .محمد دین:فرزند

عمـاد الـدین    :شرکتمعاون  -٨
  .غوث الدین:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
تولیدی تصفیه نمک آیـودین دار      (

قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) التین توز 
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

تولیدی (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)تصفیه نمک آیددین دار التین توز

  ).افغان:(تابعیت-٢
گذر ترکمن آباد   :(مرکز اصلی -٣
  ).ک بلخ مزار شریفسر
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
نـصر الـدین    :رئیس شـرکت  -٧

  .ضفر  نظر:فرزند
محمد آصـف   :معاون شرکت -٨

  .نصر الدین:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی خـدماتی سـاختمانی     (
قرار ذیل در دفتـر ثبـت       ) شرافت

 :رتی به ثبت رسیدهاسناد عالیم تجا
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 اســـــم وعنـــــوان -١
ــرکت ــدماتی (:ش ــاختمانی خ س

  .)ساختمانی شرافت

  ).افغان:(تابعیت-٢
سرک اول شـاه    :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل٨شهید ناحیه 
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر١٠٠٠٠٠(:س   دال

ــادل  ــائی مع  ٥٠٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
اصـیل گـل    :رئیس شـرکت  -٧

  .اجی محمد امینح:فرزند
حکـیم گـل    :معاون شـرکت  -٨

  .خان گل:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در   ) ساختمانی سیفتینک (
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی سیفتینک(

  ).هندوستان:(تابعیت-٢

کوچه گل فروشی   :(مرکز اصلی -٣
  ).شهر نو کابل

  ).١٣٨٣:(سیستاریخ تا-٤
یک میلیـون دالـر     : (سرمایه-٥

ــادل  ــائی مع  ٥٠٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
فـیض الـدین    :رئیس شرکت -٧

  .جواد علی:فرزند
فـروح الـدین    :معاون شرکت -٨

  .جواد علی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) شرکت ذوب آهن حیدر عبیـد     (
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق

ــارتی بــ  ــم تج ــناد عالی   ه اس
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)شرکت ذوب آهن حیدر عبید(

  ).افغان:(تابعیت-٢
والیت ننگرهـار   :(مرکز اصلی -٣

  ).چپرهار قریه دولت زی
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
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ــرمایه-٥ ــر ٤٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ٢٠٠٠٠٠٠٠امریکــائی مع
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
غـالم حیـدر    :رئیس شـرکت  -٧

  .فقیرشاه :فرزند
حاجی عبیـداهللا   :معاون شرکت -٨

  .حاجی میر جان:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

شرکت سنگ مرمر ورخام احمد     (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) آباد

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

  .)سنگ مرمر ورخام احمد آباد

  ).افغان:(تابعیت-٢
ه شهر گردیز چشم:(مرکز اصلی-٣

  ).ماران والیت پکتیا
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٦٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٣٠٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦

حـاجی جبـار    :رئیس شرکت -٧
  .حاجی سردار:فرزند
 رحاجی عالقه دا  :معاون شرکت -٨

  .حاجی سردار:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

شرکت ساختمانی وسرک سازی    (
قرار ذیل در دفتـر     ) کنیح مس مس

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

شرکت (: اسم وعنوان شرکت   -١
یح ساختمانی وسرک سازی مـس     

  .)مسکن

  ).افغان:(تابعیت-٢
ول دردو  مسرک  :(مرکز اصلی -٣

  ).شهر هرات
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
 هـزار دالـر     یکصد: (سرمایه-٥

  ).لیون افغانیامریکائی معادل پنج م
  ).طبق پالن:(داتوار-٦
محمـد علـی    :رئیس شرکت -٧

  .افسر علی:فرزند
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ضـیاء احمـد    :معاون شرکت -٨
  .محمد علی:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیل در دفتر ) شرکت المعراج(

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

شرکت (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)المعراج

  ).افغان:(تابعیت-٢
رکیـت  معراج ما :(مرکز اصلی -٣

  ).شهر مزار شریف
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر دو م: (س ــون دال لی

ــادل  ــائی مع  ٢٠٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
حاجی معـراج   :رئیس شرکت -٧

  .حاجی محمد مومن:فرزندالدین 
حاجی گل بـت    :معاون شرکت -٨

  .حاجی میر حسن:فرزندخان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــ( ــشنل ایجوکی ــرار ) شنانترن   ق

ــناد   ــت اس ــر ثب ــل در دفت   ذی
ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج   عالی

 :رسیده
انترنشنل (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)ایجوکیشن

  ).امریکائی:(تابعیت-٢
شهر نو سـرک    :(مرکز اصلی -٣

  ).سوم والیت کابل
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی  ٥٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٢٥٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــدون :رئ فری

  .تخلص آوازی:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیل در   ) تولیدات غذائی لذت  (

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

تولیدات ( : اسم وعنوان شرکت   -١
  .)غذائی لذت

  ).افغان:(تابعیت-٢
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پهلـوی جـامع    :(مرکز اصلی -٣

  ).ارکنده٦محمد زمان ناحیه 
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
دوازده هـزار دالـر     : (سرمایه-٥

ــادل   ــائی مع  ٦٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
مختـار احمـد    :رئیس شرکت -٧

  .محمد زمان:فرزند
امین اهللا رحیمی   :معاون شرکت -٨

  .عبداهللا رحیمی:فرزند
تولید ( :خصوصیات تجارتی شركت  

ر قرار ذیل د) پالستیک جاوید پژمان
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)پالستیک جاوید پژمان( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
مارکیـت سـید    :(مرکز اصلی -٣

ــتم    ــه هف ــا ناحی ــغر آغ   اص
  ).هرات

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤

چهـل هـزار دالـر      : (سرمایه-٥
ــادل  ــائی مع  ٢٠٠٠٠٠٠امریک

  ).افغانی
  ).طبق پالن:(واردات-٦
عبدالبــصیر :رئــیس شــرکت-٧

  .عبدالسالم:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــدالحق :مع عب

  .غالم سخی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قـرار  ) ساختمانی ذبیح زبیر لمتد   (
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی ذبیح زبیر لمتد( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
نواب مارکیـت   (:مرکز اصلی -٣

  ).مندوی کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
سید ذبـیح اهللا    :رئیس شرکت -٧

  .الحاج سید علی اصغر شاه:فرزند
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محمد ابـراهیم   :معاون شرکت -٨
  .محمد آصف:فرزند

   :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی وسرک سازی کابـل     ( 

ل در دفتر ثبت اسناد     قرار ذی ) گرین
 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وسرک سازی کابـل     ( 

  .)گرین

  ).افغان:(تابعیت-٢
نیاذبیگ نزدیـک   :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل٥شرکت ترکها ناحیه 
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٢٥٠٠٠٠: (س دال

  ).میلیون افغانی١٢امریکائی معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
شــاه ولــی :رئــیس شــرکت-٧

  .حاجی محمد عمر:فرزند
عبدالقـدوس  :معاون شـرکت  -٨

  .حاجی محمد عمر:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) سیالب تریول ایند توریزم اجنسی    (

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

سیالب (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)تریول ایند توریزم اجنسی

  ).افغان:(تابعیت-٢
کروریـان سـوم    :(مرکز اصلی -٣

  ).شهر کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
هشت هـزار دالـر     : (سرمایه-٥

  ). افغانی٤٠٠٠٠٠امریکائی معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
اهللا نور سـیالب    :رئیس شرکت -٧

  .امان اهللا سیالب:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــدارد :مع ن

  .ندارد:فرزند
لز ف( :خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیـل   ) کاری ونجاری رباطک  
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
فلـز  ( : اسم وعنوان شـرکت    -١

  .)کاری ونجاری رباطک

  ).افغان:(تابعیت-٢
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چوک مخـابرات   :(مرکز اصلی -٣

  ).ناحیه اول شهر جالل آباد
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٤٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ).فغانی ا٢٠٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــیف اهللا :رئ س

  .شیر گل:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــد اهللا :مع عبی

  .غالم رسول:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  قــرار ) افغــان بفــریچ کمپنــی(
ــناد   ــت اس ــر ثب ــل در دفت   ذی
ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج   عالی

 :رسیده
افغـان  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)بفریچ کمپنی

  ).نیایرا:(تابعیت-٢
وزیر اکبرخـان   :(مرکز اصلی -٣

  شــهر ٨٩خانــه١٥ســرک 
  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤

ــرمایه-٥ ــر ٥٠٠٠٠٠: (س دال
ــادل  ٢٤٠٠٠٠٠٠امریکــائی مع

  ).افغانی
  ).طبق پالن:(واردات-٦
محمـد رضـا    :رئیس شرکت -٧

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

  .محمد:فرزند
   :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ) می لمتد ساختمانی منیر رحی  ( 
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی منیر رحیمی لمتد( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
خیرخانـه مینـه    :(مرکز اصلی -٣

  مقابــل مــسجد حــضرت علــی 
  ).شهر کابل١٠ناحیه 

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٢٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠معادل 
  ).طبق پالن:(واردات-٦
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عبــدالرحیم :رئــیس شــرکت-٧
  .عبدالغفور:فرزند
عبــدالکریم :معــاون شــرکت-٨

  .عبدالرحمان:فرزند
   :خــصوصیات تجــارتی شــركت

 ساختمانی وسرک سازی آشـنا      (
ــل در دفتــر   ) آزاد ــرار ذی   ق

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

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
 وسرک سازی آشـنا     ساختمانی( 

  .)آزاد

  ).افغان:(تابعیت-٢
مکروریان سـوم   :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ١٥٠٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
محمـد عـارف    :رئیس شرکت -٧

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

نوری (:خصوصیات تجارتی شركت  
ار ذیل  قر) ا ام سی سوداپ گروپ    

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

نوری ا  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)ام سی سوداپ گروپ

  ).پولند:(تابعیت-٢
مکروریان چـارم   :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٥٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
عبدالــصبور :رئــیس شــرکت-٧

  . حضرتغالم:فرزند
 کگروس مـر  :معاون شرکت -٨

  .گروس مرک:فرزند
   :خــصوصیات تجــارتی شــركت

 تولیدی مشروبات غیر الکـولی      (
قرار ذیـل  ) احمد ضیا خالقیار لمتد  

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده
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 تولیدی  (: اسم وعنوان شرکت   -١
مشروبات غیر الکولی احمد ضـیا      

  .)خالقیار لمتد

  ).انافغ:(تابعیت-٢
کارته آریانا شهر   :(مرکز اصلی -٣

  ).مزار شریف
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٦٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
احمـد جـان    :رئیس شـرکت  -٧

  .مراد علی:فرزند
محـرم علـی    :معاون شرکت -٨

  .مراد علی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قـرار  ) ساختمانی خواجه سبز ولی   (
 ثبت اسـناد عالیـم      ذیل در دفتر  

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی خواجه سبز ولی( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
ولسوالی ارگـون   :(مرکز اصلی -٣

  ).پکتیکا

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ظفـر خـان    :رئیس شـرکت  -٧

  .عالم خان:فرزند
سید کریمـشاه   :شرکتمعاون  -٨

  .سید محمد سلیم:فرزند
   :خــصوصیات تجــارتی شــركت

)  ساختمانی وسرک سازی کوشا    (
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی وسرک سازی کوشا( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
درب ملک شهر   :(مرکز اصلی -٣

  ).هرات
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٤٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
حاجی محمد شاه   :رئیس شرکت -٧

  .محمد امین:فرزند
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میــا جــان :معــاون شــرکت-٨
  .محمد هاشم:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی وسرک سازی نظیـف     (

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

ــ-١ ــم وعن ــرکت اس   :وان ش
 ساختمانی وسرک سازی نظیـف      (

  .)نشنل

  ).افغان:(تابعیت-٢
متصل مدرسه منبع   :(مرکز اصلی -٣

  ).الجهاد شهر خوست
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٨٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
سید کریمـشاه   :رئیس شرکت -٧

  .سید خان:فرزندنیکمل 
ــرکت-٨ ــاون ش ــق اهللا :مع عتی

  .سید کریمشاه:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در   ) ساختمانی رحمان یار  (

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی رحمان یار(

  ).افغان:(تابعیت-٢
والسوالی ارگون  :(مرکز اصلی -٣

  ).والیت پکتیکا
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).انی افغ٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
صـورت شـاه    :رئیس شرکت -٧

  .پادشاه:فرزند
سـید انـشاه    :معاون شـرکت  -٨

  .پادشاه خان:فرزند
   :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار )  تولید بسکیوت رحمت عزیز(
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

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

  .)بسکیوت رحمت عزیز

  ).افغان:(ابعیتت-٢
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دروازه بلخ مزار   :(مرکز اصلی -٣
  ).شریف

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
محمـد صـدیق    :رئیس شرکت -٧

  .سید محمد:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــان اهللا :مع ام

  .سید محمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) انکشاف خدمات تجارتی کاویان   (
 ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       قرار

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

  .)خدماتی تجارتی کاویان

  ).افغان:(تابعیت-٢
سه راهی خواجه   :(مرکز اصلی -٣

  ).بغرا کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦

ــرکت -٧ ــیس ش ــه :رئ کامل
  .اجه عبدالخالقخو:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ــان ( ــاری مهـــ   ) نجـــ

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)نجاری مهان( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
چشمه ماران شهر   :(مرکز اصلی -٣

  ).گردیز والیت پکتیا
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٥٠٠٠٠: (هسرمای-٥

  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠معادل 
  ).طبق پالن:(واردات-٦
حاجی سـردار   :رئیس شرکت -٧

  .شیرگل خان:فرزند
حـاجی غفـار    :معاون شرکت -٨

  .حاجی سردار:فرزند
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 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قـرار  ) ساختمانی درانی انترنشنل  (

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــم -١ ــرکت اس ــوان ش  :وعن
  .)ساختمانی درانی انترنشنل(

  ).افغان:(تابعیت-٢
تـایمنی وات   :(مرکز اصـلی  -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
ــیس شــرکت-٧ ــدالقادر :رئ عب

  .محمد اسمعیل:فرزند
محمـد انـور    :معاون شرکت -٨

  .خانجان:فرزند
 :شــركتخــصوصیات تجــارتی 

ــاختمانی ( ــواد س ــاختمانی وم   س
ــافی ــزاد ص ــل ) علی ــرار ذی   ق

ــناد   ــت اسـ ــر ثبـ   در دفتـ
ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج   عالی

 :رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی ومواد ساختمانی علیزاد    (

  .)صافی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  :مرکـــــز اصـــــلی-٣
  ).کابل(
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(اتوارد-٦
تــور گــل :رئــیس شــرکت-٧

  .حاجی سید علی:فرزند
نــور گــل :معــاون شــرکت-٨

  .ور گل صافیت:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وسرک سازی امید ورلد (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) وایت

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  ساختمانی وسرک سـازی امیـد      (

  .) ویتورلد

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
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  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٥٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
سید نـور آغـا     :رئیس شرکت -٧

  .سید گل آغا:فرزند
تمــیم :معــاون شــرکت -٨

  .محمد قسیم:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

دیــزاین ،موبــل ،فرنیچــر   (
ل در دفتر ثبت قرار ذی) ودیکوریشن

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

  .)موبل، فرنیچر ودیکوریشن

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ٧٥٠٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــب اهللا :رئ نقی

  .عبدالصمد:فرزند

احمد :فرزندعلی  :ن شرکت معاو-٨
  .صمدی

افغان (:خصوصیات تجارتی شركت  
) سکوریتی انترنشنل رسوس یـت    

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

افغـان  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)سکوریتی انترنشنل رسوس یت

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٩٨٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  :فرزنـد همـا   :رئیس شرکت -٧

  .محمد دوران
  .اسعدیار:معاون شرکت-٨

صنایع (:خصوصیات تجارتی شركت  
قـرار ذیـل در     ) انکشافی اور حال  

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

صـنایع  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)انکشافی اور حال
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  ).اکاناد:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ماللی هاشـمی   :رئیس شرکت -٧

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

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ــت ( ــستان دیولوپمنـ   نیوافغانـ

  قـــرار ذیـــل در ) اندســـریز
 دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه      

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ــت ( ــستان دیولوپمنـ   نیوافغانـ

  .)اندسریز

  ).امریکائی-افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٥٠٠٠٥٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

احمد حکمـت   :رئیس شرکت -٧
  .غالم احمد:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :ارتی شــركتخــصوصیات تجــ
قـرار  ) ساختمانی انصاف واعتماد  (

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی انصاف واعتماد(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٩٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
غـالم حـسین    :کترئیس شر -٧

  .غالم نبی:فرزند
حـسن علـی    :معاون شرکت -٨

  .سلطانعلی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیـل در    ) ساختمانی زاهری (
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
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  .)زاهری(: اسم وعنوان شرکت-١

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).خوست:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ٢٥٠٠٠٠٠(: ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
سیف الـرحمن   :رئیس شرکت -٧

  .محمد رحمن:فرزند
زاهد الـرحمن   :معاون شرکت -٨

  .محمد رحمن:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در   ) ساختمانی تاج محمد  (
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)دساختمانی تاج محم(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
تـاج محمـد    :رئیس شـرکت  -٧

  .اختر محمد:فرزند
شـاه محمـد    :معاون شرکت -٨

  .اختر محمد:فرزند
تولید ( :خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیـل   ) یخ عتیق شییرزاده لمتد   
فتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به      در د 

 :ثبت رسیده
شرکت (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)تولید یخ عتیق شیرزاده لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ولسوالی غتی خیـل    : (سرمایه-٥

  بازار مـارکو والیـت ننگرهـار       
  ).افغانی

  ).طبق پالن :(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــق:رئ  اهللا عتی

  .حاجی شیر افضل:فرزند
لگـر خـان    :معاون شـرکت  -٨

  .لعلک خان:فرزند
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 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

قرار ذیل در دفتر    ) لعل ور خوگیانی  
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
شرکت (: اسم وعنوان شرکت   -١

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .)لعل ورخوگیانی

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

  ).جالل آباد اده انگور باغ
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٨٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٤٠٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن :(واردات-٦
لعـل ورخـان    :رئیس شرکت -٧

  . شاه خانعلم:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــدارد :مع ن

  .ندارد:فرزند
 :شــركتخــصوصیات تجــارتی 

ــر ( ــایون اجمی ــاختمانی هم  ) س
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق

ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس
 :ثبت رسیده

شرکت (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)ساختمانی همایون اجمیر

  ).افغان:(تابعیت-٢
کوته سنگی بالل   :(مرکز اصلی -٣

وردگ مارکیت منزل سوم ناحیـه      
  ).پنجم
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
لر امریکائی دا٨٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٤٠٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن :(واردات-٦
آقـا محمـد    :رئیس شـرکت  -٧

  .مال محمد:فرزند
محمـد اجمـل    :معاون شرکت -٨

  .حنیف: فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی سرک سـازی توریـد      (
قـرار  ) وتولید ساختمانی ظفر خان   

ــت    ــر ثبـ ــل در دفتـ   ذیـ
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
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ــوان شــرکت-١  : اســم وعن
ساختمانی سرک سـازی توریـد      (

  .)وتولید مواد ساختمانی ظفر خان

  ).افغان:(تابعیت-٢
ارم گلزار همنزل چ:(مرکز اصلی-٣

  ).٢مارکیت کابل ناحیه 
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٣٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن :(واردات-٦
جینر همـایون   ان:رئیس شرکت -٧

  .عبداهللا:فرزند
انجینر علی اصغر   :معاون شرکت -٨

  .ملک مرزا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی سرک سـازی حـاجی      (
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) قلندر ولی 

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

ساختمانی سرک سازی حاجی قلندر 
  .)ولی

  ).نافغا:(تابعیت-٢

قریه ملک آبـاد    :(مرکز اصلی -٣
  داخــل پمــپ استیــشن حــاجی 

  ).بشیر اهللا
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
پنجـاه هـزار دالـر      : (سرمایه-٥

ــادل  ــائی مع  ٢٥٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن :(واردات-٦
حاجی شـیر اهللا    :رئیس شرکت -٧

  .عطاء محمد:فرزند
حاجی نعمت اهللا   :معاون شرکت -٨

  .امیر جان:فرزند
خانه ( :وصیات تجارتی شركت  خص

قرار ذیـل در    ) سازی سریع افغان  
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
خانـه  ( : اسم وعنوان شرکت   -١

  .)سازی سریع افغان

  ).افغان:(تابعیت-٢
ده سبز قلعه بختیا    :(مرکز اصلی -٣

  ).دان سرک پلچرخی بگرام کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
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ــرمایه-٥ ــر ٢٥٠٠٠٠: (س دال
ــادل  ١٢٥٠٠٠٠٠امریکــائی مع

  ).افغانی
  ).طبق پالن :(واردات-٦
محمـد هاشـم     :رئیس شرکت -٧

  .انجینر صالح محمد:فرزند
محمد ادریـس   :معاون شرکت -٨

  .شمس الدین:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل  ) لکسی کانسترکشن یگ(
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
لکسی یگ(:رکت اسم وعنوان ش   -١

  .)کانسترکشن

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ٥٠٠٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).طبق پالن :(واردات-٦
احمـد جاویـد    :رئیس شرکت -٧

  .سید ظاهر:فرزندطاهری 

الهام سـعادات   :معاون شرکت -٨
  .برهان:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قیقاتی وانکشاف  وت ملی تح  تانستی(

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

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ــسا(  ــاتی تتین ــی تحقیق وت مل

  .)وانکشاف افغانستان

  ).افغان:(تابعیت-٢
تـایمنی سـرک    :(مرکز اصلی -٣
مـویی مبـارک شـهر      ١٣خانه  ٩

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
لر امریکائی دا١٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٥٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن :(واردات-٦
سید هـدایت اهللا    :رئیس شرکت -٧

  .سید عبدالغفار میا خیل:فرزند
سید عزیـز اهللا    :معاون شرکت -٨

ــدالغفار :فرزنـــد ــید عبـ  سـ
  .میا خیل
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تولید ( :خصوصیات تجارتی شركت  
) لبنیات ومربا میوه جات امین کریم     

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

تولیـد  ( : اسم وعنوان شرکت   -١
  .)لبنیات ومربا میوه جات امین کریم

  ).افغان:(تابعیت-٢
پارک های صنعتی   :(مرکز اصلی -٣

فوراندام سرک سـپین بولـدک      
  ).کندهار

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٩٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٤٥٠٠٠٠٠معادل
  ).پالنطبق  :(واردات-٦
حاجی نـصراهللا   :رئیس شرکت -٧

  .نظر محمد:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــد اهللا :مع احم

  .حاجی نصر اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــاختمانی وتولیــد مــواد   (   س
ــب وردگ ــاختمانی حبیـ   ) سـ

ــل در  ــرار ذی ــت  ق ــر ثب   دفت

  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        
 :رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
اختمانی ساختمانی وتولید مواد س   ( 

  .)حبیب وردگ

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ناحیـه پـنج    :(مرکز اصـلی  -٣

ــوان بی ــدیـ ــسجد کـ   ی مـ
  وردگـــی هـــا شـــهر   

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالــر ١٢٠٠٠: (ســرمایه-٥

  ).امریکائی
  ).طبق پالن :(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــر :رئ   انجین

عبدالرحمان :فرزندحبیب الرحمان   
  .حبیب گلزار

ــرکت-٨ ــاون ش ــفیق :مع اهللا ش
  .سید الرحمان:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی سرک سازی تهیه وتولید (

 قـرار ) مواد ساختمانی حمزه بیگ   
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ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی سرک سـازی تهیـه      ( 

  .)وتولید مواد ساختمانی حمزه بیگ

  ).افغان:(تابعیت-٢
قلعـه  ١٢سرک  :(اصلیمرکز  -٣

فتح اهللا حمام ماموز عبـدل شـهر        
  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
بیست هـزار دالـر     : (سرمایه-٥

ــادل  ــائی مع  ١٠٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن :(واردات-٦
عبدالرسـول  :رئیس شـرکت  -٧

  .حاجی حمزه:فرزندنارشی 
کـرم الـدین    :معاون شـرکت  -٨

  .جالل الدین:فرزند
 :ركتخــصوصیات تجــارتی شــ

) ساختمانی وسرک سازی پنجوائی   (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده

ــوان شــرکت-١  : اســم وعن
  .)ساختمانی وسرک سازی پنجوائی(

  ).افغان:(تابعیت-٢
مرکز ولـسوالی   :(مرکز اصلی -٣

پنجوائی سرک عمـومی والیـت      
  ).کندهار

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر دا١٠٠٠٠٠: (س ل

  ).امریکائی معادل پنج میلیون افغانی
  ).طبق پالن :(واردات-٦
محمـد سـرور    :رئیس شرکت -٧

  .احمد خان:فرزند
حـاجی ولـی    :معاون شرکت -٨

  .حاجی فضل محمد:فرزندمحمد 
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) تولیدی آرد فرمان نور زاد لمتـد      (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن  :اس
ــان (  ــدی آرد فرمــ  تولیــ

  .)نور زاد لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
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ناحیه اول مارکیت :(مرکز اصلی-٣
  ).حاجی نعیم شهر جالل آباد

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ٥٠٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن :(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــامران :رئ ک

  .نعبدالمنا:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــیف اهللا :مع س

  .عبید اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قـرار  ) سنگتراشی فوالد قاسم داد   (
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)سنگتراشی فوالد قاسم داد( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
  قلعـه موسـی    :(مرکز اصـلی  -٣

ــرج    ــصل ب ــم مت ــه ده   ناحی
   قلعـــه موســـی  بـــرق

  ).کابل

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ٥٠٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن :(واردات-٦
حـاجی رجـب    :رئیس شرکت -٧

  .محمد علی:فرزند
سـبحان علـی    :معاون شرکت -٨

  .محمد علی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی سرک سازی وتولیـد     (
قرار  )ود عزیزمواد ساختمانی محم

  ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     ( 

  .)مواد ساختمانی محمود عزیز

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

مقابل سره میاشت مارکیت گـاز      
  ).فروشی غزنی

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
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دالر امریکائی ٦٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ). افغانی٣٠٠٠٠٠٠معادل

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــود :رئ محم

  .سردار محمد:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــز اهللا :مع عزی

  .لطیف اهللا:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــرون ســاختمانی ( د اجمــل او ت
قرار ذیل در دفتـر ثبـت       ) شرکت

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
د اجمل  (:وان شرکت  اسم وعن  -١

  .)او ترون ساختمانی شرکت

  ).افغان:(تابعیت-٢
سرک الین منقل   :(مرکز اصلی -٣

  ).جانباز پالزه شهر خوست
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٣٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ١٥٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن :(واردات-٦

فـضل جـان    :رئیس شـرکت  -٧
  .خان جان:فرزند
سـرور جـان    :معاون شرکت -٨

  .خان جان:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

شرکت ساختمانی وسرک سازی    (
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) خوارز میان 

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

ساختمانی وسرک سازی خـوارز     
  .)میان

  ).افغان:(تابعیت-٢
ده بوری مقابـل    :(مرکز اصلی -٣

 سرای غزنـی    برج برق ناحیه سوم   
  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٢٠٠٠٠٠: (س دال

  ).امریکائی معادل ده میلیون افغانی
  ).طبق پالن :(واردات-٦
بریـالی سـجاد    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی محمد عمر:فرزند
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محمـد عظـیم    :معاون شرکت -٨
  .حاجی محمد عمر:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ر قرار ذیل د  ) ت کابل خدمات بسا (

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

خدمات ( : اسم وعنوان شرکت   -١
  .) کابلبسات

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ١٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٥٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن :(واردات-٦
ــیس شــرکت-٧ ــب اهللا :رئ نجی

  .حبیب اهللا:فرزند
فیـرزو خـان    :معاون شرکت -٨

  .حسیب اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) ساختمانی وانجینری عنایت امان   (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن    : اس
  .)ساختمانی وانجینری عنایت امان( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
سید نور محمـد    :(مرکز اصلی -٣

  ).شاه مینه کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
هــدایت اهللا :رئــیس شــرکت-٧

  .امان اهللا:فرزند
ــاون شــرکت-٨ ــمیع اهللا :مع س

  .امان اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی سرک سازی وتولیـد     (
) مواد ساختمانی اعتماد اتفاق لمتد    

بت اسناد عالیم   قرار ذیل در دفتر ث    
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     ( 

 مــواد ســاختمانی اعتمــاد   
  .)اتفاق لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
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بنـدر انـدخوی    :(مرکز اصلی -٣
  ).شبرغان

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٢٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
راز محمــد :رئــیس شــرکت-٧

  .یار محمد:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــب اهللا :مع نقی

  .عبدالروف:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی سرک سازی وتولیـد     (
  مـــواد ســـاختمانی حـــاجی 

قرار ذیل در دفتـر ثبـت       ) نور اهللا 
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     ( 

  .)حاجی نور اهللامواد ساختمانی 

  ).افغان:(تابعیت-٢
جوزجان مارکیت  :(مرکز اصلی -٣

  ).شهر مزار شریف
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤

ــرمایه-٥  ٢٤٠٠٠٠٠٠:(ســ
  ).افغانی

  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
حاجی نـور اهللا    :رئیس شرکت -٧

  .امان:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــدون :مع فری

  .حیات اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

 ) کانـسولیتی اسوسیـشن   ایروپین  (
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی  ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی  اس

 :ثبت رسیده
ایروپین (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)کانسولیتی اسوسیشن

  ).افغان:(تابعیت-٢
چهار راهی طـره    :(مرکز اصلی -٣

  ).باز کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
محمـد نعـیم    :رئیس شرکت -٧

  .الحاج عبدالقیوم:فرزند
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ــرکت-٨ ــاون ش ــارکوش :مع م
  .رودیف:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
) بسکیت ونان پزی شمال هـرات     (

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
بسکیت (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)ونان پزی شمال هرات

  ).افغان:(تابعیت-٢
خراسان مارکیت  :(مرکز اصلی -٣

  ).والیت هرات٥ناحیه ٣منزل 
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــنج م: (س ــون پ  لی

  ).افغانی
  ).طبق پالن :(واردات-٦
محمـد کـاظم    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی محمد ایوب:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــد اهللا :مع عب

  .شیر محمد:فرزند
ذوب (:خصوصیات تجارتی شركت  

) آهن والمونیم عبدالرحیم رحیمـی    

ار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       قر
 :تجارتی به ثبت رسیده

ذوب (: اسم وعنوان شـرکت    -١
  .)آهن والمونیم عبدالرحیم رحیمی

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

  ).١منزل تحتانی مارکیت اطاق
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٧٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن :(واردات-٦
عبـدالرحمان  :شـرکت رئیس  -٧

  .حاجی عبدالرحیم:فرزند
ــاون شــرکت-٨ ــدالغفار :مع عب

  .حاجی عبدالرحیم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (
ســرک ســازی کانادایــان   

قرار ذیل در   ) ریکانسترکشن کمپنی 
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــوان شــرکت-١  : اســم وعن
 وتولید مواد سـاختمانی     ساختمانی(
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ســرک ســازی کانادایــان   
  .)ریکانسترکشن کمپنی

  ).افغان:(تابعیت-٢
شهر کابل شـاه    :(مرکز اصلی -٣

  ). کوچه اول٨شهید ناحیه 
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).میلیون افغانی٦: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن :(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــرویس :رئ می

  .مرتضی:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــضی :مع مرت

  .محمد امین:دفرزن
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وتولید مواد تعمیراتـی     (
قرار ذیل در دفتـر     ) فرهاد هاشمی 

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

 :تـرکـنوان شـ اسم وع-١
ساختمانی وتولید مواد تعمیراتـی     (

  .)فرهاد هاشمی

  ).افغان:(تابعیت-٢

شهرک دولت زی   :(مرکز اصلی -٣
  ).ی بگرامی کابلکوچی ولسوال

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).پنج ملیون افغانی: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن :(واردات-٦
حـاجی محمـد    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی محمد سرور:فرزندهاشم 
محمـد حـاکم    :معاون شرکت -٨

  .حاجی لعل محمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل  ) انجینری برق افغان نیرو   (
عالیم تجارتی به   در دفتر ثبت اسناد     

 :ثبت رسیده
انجنیری (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)برق افغان نیرو

  ).افغان:(تابعیت-٢
پل سوخته گوالی   :(مرکز اصلی -٣

  ).دواخانه کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٨٨٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن :(واردات-٦
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محمـد انـور    :رئیس شرکت -٧
  .رمضان:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــاء:مع  رض

  .ابراهیم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (
قرار ذیل در دفتر    ) نعمت اهللا خواجه  

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

  .)نعمت اهللا خواجه

  ).افغان:(تابعیت-٢
لند چوک طرف   :(مرکز اصلی -٣

خانه های حاجی حـسن اهللا      جنوب  
  ).کندهار٦ناحیه 

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ٣٧٥٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).طبق پالن :(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــت اهللا :رئ نعم

  .محمد هاشم:فرزند

ــرکت-٨ ــاون ش ــزت اهللا :مع ع
  .محمد هاشم:فرزند

دیگ (:خصوصیات تجارتی شركت  
قرار ذیل ) ار سازی حسین مرادیبخ

ت اسناد عالیم تجارتی به     در دفتر ثب  
 :ثبت رسیده

دیـگ  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)ار سازی حسین مرادیبخ

  ).افغان:(تابعیت-٢
دارالمان سـرک   :(مرکز اصلی -٣

  ).متری٦٠سفارت اول 
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
عبدالحـسین  :رئیس شـرکت  -٧

  .نحاجی بوستا:فرزند
محمـد نعـیم    :معاون شرکت -٨

  .محمد یعقوب:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل  ) ساختمانی گروپ مکمل  (
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده



  جريدهيرسم

 

  
١١٩

شرکت (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)ساختمانی گروپ مکمل

  ).افغان:(تابعیت-٢
تـایمنی وات   :(مرکز اصـلی  -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٧١٥٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــان :رئ طوف

  .عبدالغیاث:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــل :مع درم

  .عبدالغیاث:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

شرکت قالین عرض صفا مـرادی      (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) لمتد

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

  .)قالین عرض صفا مرادی لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
تـایمنی وات   :(مرکز اصـلی  -٣

  ).کابل

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٦٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
محمـد داود   :رئیس شـرکت  -٧

  .حاجی کرم علی:فرزند
محمـد روف   :معاون شـرکت  -٨

  .حاجی کرم علی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

اختمانی سرک سازی وتولیـد     س(
ــزون  ــاختمانی هرای ــواد س   ) م

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
شرکت (: اسم وعنوان شرکت   -١

ساختمانی سرک سازی وتولید مواد     
  .)ساختمانی هرایزون

  ).افغان:(تابعیت-٢
سـرک اول ده    :(مرکز اصلی -٣

  ).کیپک کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
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محمد همـایون   :رئیس شرکت -٧
  .عبدالرسول:فرزند
سید نجیـب اهللا    :معاون شرکت -٨

  .سید حبیب اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  ) تولیدی وصـنعتی افغـان صـبا      (
ــر    ــل در دفتـ ــرار ذیـ   قـ
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
شرکت (:شرکت اسم وعنوان    -١

  .)تولیدی وصنعتی افغان صبا

  ).افغان:(تابعیت-٢
درب کنـدهار   :(مرکز اصـلی  -٣

  ).هرات
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
نثـار احمـد    :رئیس شـرکت  -٧

  .فضل احمد:فرزند
نظـر محمـد    :معاون شرکت -٨

  .عبداهللا:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
شرکت ساختمانی سرک سـازی     (

وتولید مواد ساختمانی وسیم نسیم     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) لمتد

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

ساختمانی سرک سازی وتولید مواد     
  .)ساختمانی وسیم نسیم لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).جاده میوند کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(یستاریخ تاس-٤
  ). افغانی٤٩٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
بـشیر احمـد    :رئیس شرکت -٧

  .خیال محمد:فرزند
خیال :فرزندسبیل :معاون شرکت-٨

  .محمد
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی سرک سازی وتولیـد     (
قـرار  ) مواد ساختمانی شاه مقصود   

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :رسیدهتجارتی به ثبت 
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ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     (

  .)مواد ساختمانی شاه مقصود

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).جاده میوند کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
حـاجی محمـد    :رئیس شرکت -٧

حـاجی عبـدالحکیم    :فرزندعظیم  
  .خان
حاجی نعمت اهللا   :معاون شرکت -٨

  .حاجی فضل اهللا خان:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

د کندهار دبیاودانولو ساختمانی او     (
قرار ذیل در   ) سرک سازی شرکت  

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

د کندهار (: اسم وعنوان شرکت-١
دبیاودانولو ساختمانی ساختمانی او    

  .)سرک سازی شرکت

  ).افغان:(تابعیت-٢

کـاریز بـازار    :(مرکز اصـلی  -٣
  ).کندهار

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
داکتـر محمـد    :رئیس شرکت -٧

  .عبدالحکیم:فرزندقاسم 
هـدایت اهللا   :معاون شـرکت  -٨

  .عبدالحکیم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

 ساختمانی سرک سازی وتولیـد    (
قـرار  ) مواد ساختمانی اسحق زی   

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     ( 

  .)مواد ساختمانی اسحق زی

  ).افغان:(تابعیت-٢
ــز اصــلی-٣ اســحق زی :(مرک

  ).مارکیت شهر کندهار
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  .) افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
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١٢٢

  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
ــیس شــرکت-٧ ــدالقاهر :رئ عب

  .عبدالظاهر:فرزند
امیـر محمـد    :معاون شرکت -٨

  .غالم دستگیر:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) شهر یار 

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ید مواد سـاختمانی    ساختمانی وتول (

  .)شهر یار

  ).افغان:(تابعیت-٢
شـهر  ٤کارتـه   :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٣٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن :(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــمیع اهللا :رئ س

  .عزیز اهللا:فرزند
نـصرت اهللا   :معاون شـرکت  -٨

  .رحمت اهللا:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ی وسرک سازی انجینـر     ساختمان(

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

شرکت (: اسم وعنوان شرکت   -١
ساختمانی وسرک سازی انجینـر     

  .)منصور

  ).افغان:(تابعیت-٢
میا اسلم پـالزه    :(مرکز اصلی -٣

  ).شهر جالل آباد
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).چار میلیون افغانی: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن :(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــالی :رئ بری

  .عثمان:فرزند
مـسلم یـار    :معاون شـرکت  -٨

  .سید حسن:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) تولید روغن عصمت شـینواری    (
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
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تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)روغن عصمت شینواری

  ).افغان:(تابعیت-٢
  پـارک صـنعتی    :(مرکز اصلی -٣

  ل آبـــاد ناحیـــه اول  جـــال
  ).ننگرهار

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).لیون افغانیدو م: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
حاجی بخت اهللا   :رئیس شرکت -٧

  .حاجی محمد حسین:فرزند
حاجی زیارت اهللا   :معاون شرکت -٨

  .حاجی بخت اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــاختمان( ــازی س ــرک س   ی وس
ــار  ــلطان ی ــل  ) س ــرار ذی   ق

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ــازی  ( ــرک س ــاختمانی وس   س

  .)سلطان یار

  ).افغان:(تابعیت-٢

جاده سـپین ادی    :(مرکز اصلی -٣
مارکیت خواجه عبداهللا ناحیه سوم     

  ).شهر هرات
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
جلیـل احمـد    :رئیس شرکت -٧

  .فضل احمد:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــسم اهللا :مع ب

  .عبدالطاهر:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل  ) ساختمانی شهر وزیبائی  (
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی شهر وزیبائی( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
سرک دوم کارته   :(مرکز اصلی -٣

  ).نو بین سینما اقبال
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ١١٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٥٥٠٠٠٠معادل
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مــصالح ســاختمانی :(واردات-٦
  ).وآهن باب وغیره

محمـد حنیـف     :رئیس شرکت -٧
  .محمد حسین:فرزند
محمـد اعظـم    :معاون شرکت -٨

  .نمحمد حسی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــید  ( ــشن س ــاختمانی ریگری   س
ــب اهللا ــل در  ) حبی ــرار ذی   ق

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ــید  ( ــشن س ــاختمانی ریگری   س

  .)حبیب اهللا

  ).افغان:(تابعیت-٢
والیت کنـدهار   :(مرکز اصلی -٣

افغان رستورانت دروازه کامل ناحیه     
  ).سوم
  ).١٣٨٤:(یخ تاسیستار-٤
شش میلیون افغـانی    : (سرمایه-٥

  ).دالر امریکائی١٢٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦

سید حبیـب اهللا    :رئیس شرکت -٧
  .سید عبداهللا:فرزند
سـید پادشـاه    :معاون شرکت -٨

  .سید عبداهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قـرار  ) ساختمانی اتحاد قندهاری  (
 ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی اتحاد قندهاری( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
جاده منزل بـاغ    :(مرکز اصلی -٣

قندهار نزدیک تانک تیـل مرکـز       
  ).٥ناحیه
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٤٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٢٠٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
عبــدالرازق  :رئــیس شــرکت-٧

  .عبدالستار خان:فرزند
عبدالواسیع خان  :معاون شرکت -٨

  .عبدالوهاب خان:فرزند
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 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
  تخنیکی وتـرمیم سـامان آالت      (

ــد  ــل راشـ ــی خلیـ   ) برقـ
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
تخنیکی ( : اسم وعنوان شرکت   -١

یـل  وترمیم سامان آالت برقـی خل     
  .)راشد

  ).افغان:(تابعیت-٢
گوالئی پر سـرخ    :(مرکز اصلی -٣

  ).مقابل مسجد عمر جان قندهاری
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٢٥٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ١٢٥٠٠٠٠٠امریکــائی مع
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
سید خلیل اقبا ل    :رئیس شرکت -٧

  .سید نور محمد اقبال:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

   :صوصیات تجــارتی شــركتخــ
قرار ذیل در   )  مشاورتی سمپکس  (

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)مشاورتی سمپکس( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
مکروریان سـوم   :(مرکز اصلی -٣

  ).٢٩اپارتمان١٢٨بالک 
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی  ٥٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٢٥٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
غـالم رسـول    :رئیس شرکت -٧

  .غالم بهاء الدین:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی وسرک سازی تولیـدی     (

) مواد ساختمانی فرید مختار لمتـد     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
مانی وسرک سازی تولیدی    ساخت( 

  .)مواد ساختمانی فرید مختار لمتد
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  ).افغان:(تابعیت-٢
مرکز والیت فراه   :(مرکز اصلی -٣

  ).٨سرک ٣ناحیه 
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
فریـد احمـد    :رئیس شـرکت  -٧

  .حاجی محمد افضل:فرزند
شــیر آغــا :معــاون شــرکت-٨

  .حاجی محمد موسی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

پروسس نباتات صـنعتی گلوبـل      (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) هربز

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

  .)نباتات صنعتی گلوبل هربز

  ).افغان:(تابعیت-٢
سرای شـهزاده   :(مرکز اصلی -٣

   سـوم شـهر     منـزل ١٢٨مکان  
  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤

دالر امریکائی ٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠معادل

  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــیس شــرکت-٧ ــب اهللا :رئ حبی

  .عبدالرحیم:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
خدماتی طرح دیزاین وسـاختمانی     (

قرار ذیل در دفتـر ثبـت       ) رهیاب
 :الیم تجارتی به ثبت رسیدهاسناد ع

خدماتی ( : اسم وعنوان شرکت   -١
  .)طرح دیزاین وساختمانی رهیاب

  ).افغان:(تابعیت-٢
سـرک کارتـه    :(مرکز اصلی -٣
  ).کابل٤
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٩٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــانعلی :رئ قرب

  .یعقوب:فرزند
لـی  محمـد ع  :معاون شرکت -٨

  .محمد هاشم:فرزند
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 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
) مشروبات غیر الکولی فواد وزیر    (

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

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)مشروبات غیر الکولی فواد وزیر( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
حوض خـشک   :(مرکز اصلی -٣

  ).جالل آباد
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٦٠٠٠٠٠٠: (مایهسر-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــر اهللا :رئ ام

  .وزیر گل:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــد اهللا :مع اس

  .وزیر گل:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ) المونیم کاران میوند برادران   (
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

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

  .) میوند برادرانکاران

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

  ).کندهار
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــاجی :رئ ح

  .اللوجان:فرزندعبدالرحمان 
حاجی محمـد   :معاون شرکت -٨

  .اللو جان:فرزندپیمان 
افغان (:خصوصیات تجارتی شركت  

) سلتنگ ایند نشنل نیـت ورک     کن
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

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

  .)کنسلتنگ ایند نشنل نیت ورک

  ).افغان:(تابعیت-٢
سرک چل متـره    :(مرکز اصلی -٣

  ).چارارهی سابقه تایمنی کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(ارداتو-٦
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آدم :فرزنددالور  :رئیس شرکت -٧
  .خان
سـور گـل    :معاون شـرکت  -٨

  .میر گل:فرزند
چنیس (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ) رستورانت ایند گست هاوس   
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
چنیس رستورانت اینـد گـست      (

  .)هاوس

  ).چین:(تابعیت-٢
  ١٣ســرک :(مرکــز اصــلی-٣

ــه     ــان مین ــر خ ــر اکب   وزی
  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ١٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٤٩٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــو :رئ ایکزی

  .قبحه چین:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی وسرک سازی حـاجی     (

رار ذیل در دفتـر     ق) محمد عثمان 
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی وسرک سازی حـاجی     (

  .)محمد عثمان

  ).افغان:(تابعیت-٢
حـصه  ٤سرک  :(مرکز اصلی -٣

  ).سوم مستقیم خیر خانه مینه کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٥٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ٢٥٠٠٠٠٠امریک
  .)افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
حـاجی محمـد    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی جالد خان:فرزندعثمان 
فـضل الـرحیم    :معاون شرکت -٨

  .محمد عثمان:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     (
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) مواد ساختمانی انصاف صـداقت    
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــوان-١ ــم وعن ــرکت اس  : ش
ساختمانی وسرک سازی تولیـد     (

  .)مواد ساختمانی انصاف صداقت

  ).افغان:(تابعیت-٢
شرکت نـساجی   :(مرکز اصلی -٣

ــصه اول   ــسوالی ح ــار ول گلبه
  ).کوهستان کاپیسا

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٣٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٥٠٠٠٠٠معادل
طبق پـالن وسـایل     :(واردات-٦

  ).ووسایط ساختمانی
ــور آغــا  :رئــیس شــرکت-٧ ن

  .حاجی جانثار:فرزند
محمد رسـول   :معاون شرکت -٨

  .مرزا باقی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــاؤون ( ــاختمانی کــ   ) ســ
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق

  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        
 :رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی کاؤون( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ناحیــه :(مرکــز اصــلی -٣
ــرای   ا ــل س ــت کاب   ول والی

  ).هزار گل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٤٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٢٠٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
یٰى فرزند  یحغالم  :رئیس شرکت -٧

  .محمداجان
محمد اشـرف   :معاون شرکت -٨

  .محمد هاشم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی سرک سازی وتولیـد     (
  ) اختمانی افغــان افتخــارموادســ

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
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ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     ( 

  .)مواد ساختمانی افغان افتخار

  ).افغان:(تابعیت-٢
ــز اصــلی-٣ ــارراهی :(مرک چه

  ).مستوفیت شهر هرات
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).فغانی ا٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ) .مواد ووسایل:(واردات-٦
محمـد عظـیم    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی امیر خان:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــد اهللا :مع عب

  .نور احمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وسرک سازی تولیـد     (
قرار ذیل  ) مواد ساختمانی افق جدید   

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرک -١ ــوان ش ــم وعن  :ت اس
ساختمانی وسرک سازی تولید مواد     

  .)ساختمانی افق جدید

  ).افغان:(تابعیت-٢

مرکـز والیـت    :(مرکز اصلی -٣
  بامیـــان روبـــروی ســـرای 

  ).بامیان
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ٥٠٠٠٠٠٠٠امریکــائی مع
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
نعـیم راضـائی    :رئیس شرکت -٧

  .بخشحسین :فرزند
محمـد کـریم    :معاون شرکت -٨

  .حبیب اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) خوش دل 

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وتولید موا سـاختمانی     ( 

  .)خوش دل

  ).افغان:(تابعیت-٢
 بن سینا   مارکیت:(مرکز اصلی -٣

  ).ده افغانان شهر کابل منزل دوم
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  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ٥٠٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
حـاجی محمـد    :رئیس شرکت -٧

محمد اکرم خوش   :فرزندخوش دل   
  .دل
امـام الـدین    :معاون شـرکت  -٨

  .غالم محی الدین:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی سرک سازی وتولیـد     (
قرار ذیل  ) مواد ساختمانی استقالل  

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     ( 

  .)مواد ساختمانی استقالل

  ).افغان:(تابعیت-٢
بره کی مارکیت   :(مرکز اصلی -٣

خوستی شهر کابل متصل گلـزار      
  ).مارکیت کابل

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٤٠: (س ــزار دال   ه

ــون   ــادل دو میلی ــائی مع   امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
گل نظیر خـان    :رئیس شرکت -٧

  .دین معیدخان:فرزند
سـمندر گـل    :معاون شرکت -٨

  .میر سالم گل:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

د مرتضی او مصطفی سـاختمانی      (
فتـر ثبـت    قرار ذیل در د   ) شرکت

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

  .)او مصطفی ساختمانی شرکت

  ).افغان:(تابعیت-٢
متـصل دفتـر    :(مرکز اصـلی  -٣

دخان جال ل   رجوشف ریگ شاه م   
  ).آباد ننگرهار

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
هزار دالر امریکائی ٢٠: (سرمایه-٥

  ).لیون افغانیمعادل یک م
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ماشین آالت ومـواد    :(واردات-٦
  ).خام
ل  جمـا داکتر:شـرکت رئیس  -٧

  .حاجی غالم نبی:فرزندالدین 
عبدالمجیـد  :معاون شـرکت  -٨

  .حاجی غالم نبی:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در دفتـر     ) آب و حیات  (
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)آب وحیات(

  ).غاناف:(تابعیت-٢
چارراهی شیر پور   :(مرکز اصلی -٣

  ).شهر نو کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ١٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٥٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
عبــدالوکیل :رئــیس شــرکت-٧

  .عبدالواسع:فرزند

عبدالقــدیر :معــاون شــرکت-٨
  .عبدالواسع:فرزند

کافی (:خصوصیات تجارتی شركت  
قرار ذیل  ) تی فود کانسپ  ایند دهل 

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

کـافی  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)تایند دهلی فود کانسپ

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

  ).والیت کابل١٥سرک 
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٦٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٣٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(رداتوا-٦
رامـون شـرف    :رئیس شرکت -٧

  .سید محمد نبی:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــل آرد :مع ای

  .تخلص برون:فرزند
 KIP(:خصوصیات تجارتی شركت

consultaniy services (
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قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       
 :تجارتی به ثبت رسیده

 KIP(: اسم وعنوان شرکت-١
consultaniy services(.  

  ).نگلستانا:(تابعیت-٢
  ).ششدرک کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٨٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
  .پتیر:رئیس شرکت-٧
  .امات:معاون شرکت-٨

 -E(:خصوصیات تجارتی شركت
Freiqht international (

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

-E(:ن شـرکت   اسم وعنـوا   -١
Freiqht 

international(.  

  ).افغان:(تابعیت-٢
مکروریان سـوم   :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
  

  ). افغانی٤٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
ــواد :(واردات-٦   مــــــ

  ).ووسایل
ــرکت -٧ ــیس ش ــور :رئ   اهللا ن

  امــان اهللا  :فرزنــدســیالب 
  .سیالب

  .ندارد:معاون شرکت-٨
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــی( ــپالی  اف اس جــ   ســ
  ) ل سروسیس کمپنـی دبلیوאـل ا     

ــر    ــل در دفتـ ــرار ذیـ   قـ
  ثبت اسناد عالیـم تجـارتی بـه        

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ــی اف اس ( ــپالی جــ   ســ

ــوا  ــی دبلی ــیس کمپن   ل  سروس
  .)אل

  ).کویت:(تابعیت-٢
  ٣٠ســرک :(مرکــز اصــلی-٣

  کوچه گـل فروشـی شـهر نـو         
  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
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ــرما-٥ ــر ١٠٠٠٠٠٠: (یهس دال
ــادل    ٥٠٠٠٠٠٠٠معـــــ

  ).افغانی
  ).طبق پالن:(واردات-٦
عبداهللا سـلطان   :رئیس شرکت -٧

  .عیسی:فرزند
محمـد علـی    :معاون شرکت -٨

  .گوخجی احمد:فرزند
بابی (:خصوصیات تجارتی شركت   

قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) دیل هنی 
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

ل بابی دی (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)هنی

  ).افغان:(تابعیت-٢
ششدرک خانـه   :(مرکز اصلی -٣

  ). کوچه افغان کابل٦٠نمبر
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی  ٥٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٢٥٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
  .سیم:فرزندبابی :رئیس شرکت-٧
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
)  علمین ساختمانی وسرک سازی  (

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

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی وسرک سازی علمین( 

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

  ).مزار شریف دروازه بلخ
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(ارداتو-٦
محمـد قاسـم    :رئیس شرکت -٧

  .قبول صوفی:فرزند
محمـد امـین    :معاون شرکت -٨

  .قبول صوفی:فرزند
   :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــه ( ــه عامـ ــاپ خانـ   ) چـ
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
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چـاپ  ( : اسم وعنوان شرکت   -١
  .)خانه عامه

  ).افغان:(تابعیت-٢
کارته پروان کابل   :(لیمرکز اص -٣

سـرک  ) ب(کوچه  ١٤١نمبرخانه
  ).دوم
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ٥٠٠٠٠٠٠٠امریکــائی مع
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
خیر محمددوست  :رئیس شرکت -٧

  .نظر محمد:فرزند
شکیل قریـشی   :معاون شرکت -٨

  .عبدالطیف:فرزند
مرکز (:خصوصیات تجارتی شركت  

  )  کابـــلی جهـــانیتجـــارت
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
مرکـز  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .) کابلی جهانیتجارت

  ).امریکا:(تابعیت-٢
  ١٧خانـه نمبـر   :(مرکز اصلی -٣
ــه رکا ــورا  ٣ت ــرک اول ش   س

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٣٠٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ١٥٠٠٠٠٠٠امریکــائی مع
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
عزیـز سـادات    :رئیس شرکت -٧

  .علی بابا سادات:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     (

قرار ) مواد ساختمانی آریا پاسیفیک   
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ــاختم(  ــازی  س ــرک س   انی س

وتولیــد مــواد ســاختمانی آریــا 
  .)پاسیفیک

  ).افغان:(تابعیت-٢
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خوشحال مینـه   :(مرکز اصلی -٣
سرک مسجد ویس قـرن ناحیـه       

  ).کابل٥
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
محمد ابـراهیم   :رئیس شرکت -٧

  .ریممحمد ک:فرزند
حبیب الرحمان :معاون شـرکت  -٨

  .احمد علی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــاختمانی وتولیــد مــواد   (   س
ــلطانی  ــک س ــاختمانی تاج   ) س

ــت  ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ــواد   (  ــد م ــاختمانی وتولی   س

  ســـــاختمانی تاجـــــک 
  .)سلطانی

  ).افغان:(تابعیت-٢

حصه دوم خیـر    :(مرکز اصلی -٣
خانه بین گوالئی پارک وجمهوریت     

  ).ساختمانی نیک محمد کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٣٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠معادل
ــایط  :(واردات-٦ ــایل ووس وس

  ).ساختمانی طبق پالن
طالـب جـان    :رئیس شـرکت  -٧

  .ملنگ شاه:فرزند
ــاون شــرکت-٨ ــد اهللا :مع حمی

  .سید امیر:فرزند
تولید ( :خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیـل در    ) اودیه نجیب شفق  
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
 تولیـد   (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)ادویه نجیب شفق

  ).افغان:(تابعیت-٢
کراچی مارکیـت   :(مرکز اصلی -٣

مندوی جدید کابل منزل اول ناحیه      
  ).اول کابل
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  ).١٣٨٤:(ستاریخ تاسی-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ٤٩٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
سید عالم شـاه    :رئیس شرکت -٧

  .سلیمان شاه:فرزند
صـفور خـان    :معاون شرکت -٨

  .درویش خان:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی سرک سازی تولید مواد     (
ــل  ــاختمانی کابـــ   ســـ
  ) بدخـــشان مـــزار شـــریف

ــرار  ــت  ق ــر ثب ــل در دفت   ذی
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی سرک سازی تولید مواد ( 

ساختمانی کابل بدخـشان مـزار      
  .)شریف

  ).افغان:(تابعیت-٢

سرای احمد خان   :(مرکز اصلی -٣
منزل ٣٠٤مندوی ناحیه اول اطاق     

  ).دوم کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ٥٠٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
حاجی عبدالودود  :رئیس شرکت -٧

  .محمد کریم:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــدالرب :مع عب

  .حاجی عبدالودود:فرزند
تولید ( :خصوصیات تجارتی شركت  

قیر ریزی وسـاختمانی شمـشاد      
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) رحمان زی 

 : رسیدهاسناد عالیم تجارتی به ثبت
تولیـد  ( : اسم وعنوان شرکت   -١

قیر ریزی وسـاختمانی شمـشاد      
  .)رحمان زی

  ).افغان:(تابعیت-٢
شهر جالل ٥ناحیه :(مرکز اصلی-٣
  ).آباد
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  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ــائی مع  ٤٩٩٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

ــنعتی :(واردات-٦ ــام ص موادخ
  ).وسامان

ان حاجی حیات خ:رئیس شرکت-٧
  .حاجی شاه رحمان:فرزند
حـاجی سـیف    :معاون شرکت -٨

  .حاجی شاه رحمان:فرزندالرحمان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  ســـاختمانی تولیـــد مـــواد (
  ســـاختمانی وسرکـــسازی  

ــد ــز وحی ــل در ) عزی ــرار ذی   ق
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی تولید مواد سـاختمانی     (
  .)سرکسازی عزیز وحیدو

  ).افغان:(تابعیت-٢
کارته سه عقـب    :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل٣سرک شورا ناحیه 

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٢٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ١٠٠٠٠٠٠٠امریکــائی مع
  ).افغانی

 تولید مواد   -موادخام:(واردات-٦
  ).ساختمانی

حبیب الرحمـان   :رئیس شرکت -٧
  .حاجی محمد رحیم:فرزند
عزیز الرحمـان   :ون شرکت معا-٨

  .حاجی محمد رحیم:فرزند
کاکر ( :خصوصیات تجارتی شركت  

کانسترکشن اندوستری تریـدینگ    
قرار ذیل در دفتر ثبت     )  ان سی  یآ

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

کانسترکشن اندوستری تریـدینگ    
  .) سین ایآ

  ).ترکیه:(تابعیت-٢
  ١٧٥خانــه :(مرکــز اصــلی-٣

ــو    ــهر ن ــرف ش ــه ش   کوچ
  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
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ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠: (س دال
ــادل  ٥٠٠٠٠٠٥٠امریکــائی مع

  ).افغانی
  ).طبق پالن:(واردات-٦
محمد یوز ترک   :رئیس شرکت -٧

  .عثمان:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــ:مع ا ل یون

  .محمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی سرک سازی وتولیـد     (
قرار ذیل ) مانی نصیر امیدمواد ساخت

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     ( 

  .)مواد ساختمانی نصیر امید

  ).افغان:(تابعیت-٢
اطــاق :(مرکــز اصــلی -٣

ــالزا   ١٠٢ ــاور پ ــت ت   خوس
  اخیر جـاده میونـد ناحیـه اول        

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤

دالر امریکائی ٦٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ). افغانی٣٠٠٠٠٠٠معادل

مواد خـام وسـایل     :(واردات-٦
  ).وسایط ماشین آالت ضرورت

گـل رسـول    :رئیس شـرکت  -٧
  .مجید خان:فرزند
حکیم رسـول   :معاون شرکت -٨

  .مجید خان:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

کارخانه دوا سازی وبهداشتی ابو     (
بـت  قرار ذیل در دفتر ث    ) علی سینا 

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

  .)دوا سازی وبهداشتی ابو علی سینا

  ).ایرانی:(تابعیت-٢
هرات شهر نـو    :(مرکز اصلی -٣

  ).٢مارکیت بو علی سینا منزل 
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠٠: (س دال

  ).میلیون افغانی٥٠امریکائی معادل
ماشین آالت صـنعتی    (:واردات-٦

  ).مواد اولیه
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محمـود رضـا    :رئیس شرکت -٧
  .محمد حسین:فرزند
ــرکت-٨ ــاون شـ اهللا داد :معـ

  .سخیداد:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  قــرار ذیــل در ) گولــد ســتون(
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
گولـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)ستون

  ).ایرانی:(تابعیت-٢
  ١٥ســرک :(مرکــز اصــلی-٣

  وزیــــر اکبــــر خــــان 
  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٢٥٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
محمـد رضـا     :رئیس شرکت -٧

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

  .محمد:فرزند

اطلس (:خصوصیات تجارتی شركت  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       ) چای

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
اطلـس  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)چای

  ).افغان:(تابعیت-٢
 وزیـر   ٥سرک  :(مرکز اصلی -٣

  ).اکبر خان مینه کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
ینیار وینوس میسک :رئیس شرکت -٧

  .محمد صدیق سلجوقی:فرزند
هارون مسکینیار  :معاون شرکت -٨

  .حسین مسکینیارمحمد :فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  ) تولیدی دنیـای سـیم وکیبـل      (
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

تولیدی ( : اسم وعنوان شرکت   -١
  .)دنیای سیم وکیبل

  ).افغان:(تابعیت-٢
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وازه خوش شهر رد:(مرکز اصلی-٣
  ).هرات

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٣٨٠٠٠٠٠٠٠:(سـ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
حاجی نعمت اهللا   :رئیس شرکت -٧

  .حاجی عطا اهللا:فرزند
حاجی قیام الدین   :معاون شرکت -٨

  .خواجه سجای الدین:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــر  ) رازی( ــل در دفت ــرار ذی   ق
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
  .)رازی(: اسم وعنوان شرکت-١

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

  ).اکبر خان کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٢٥٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦

محمـد رضـا    :رئیس شرکت -٧
  .محمد:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــدی :مع مه

  .محمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) انجینری وساختمانی افغان کانادا   (
ــر  ــل در دفت ــرار ذی ــت ق    ثب

ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس
 :ثبت رسیده

انجینری ( : اسم وعنوان شرکت   -١
  .)وساختمانی افغان کانادا

  ).کانادا-افغان:(تابعیت-٢
   ســرخ پــل:(مرکــز اصــلی-٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٢٥٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
عبـدالحکیم  :رئیس شـرکت  -٧

  .مدفقیر مح:فرزند
احمـد جاویـد    :معاون شرکت -٨

  .غالم سرور:فرزند
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کابل ( :خصوصیات تجارتی شركت  
) گروپ مرکز مشورتی اقتـصادی    

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

کابـل  ( : اسم وعنوان شرکت   -١
  .)گروپ مرکز مشورتی اقتصادی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کارته سه کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(ریخ تاسیستا-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
سـید جـان    :رئیس شـرکت  -٧

  .سید محمد نسیم:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــت اهللا :مع ابه

  .نصرت اهللا:فرزند
ازل (:خصوصیات تجارتی شـركت   

قـرار  ) ستندرد ساختمانی شرکت  
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
ازل (:م وعنـوان شـرکت     اس -١

  .)ستندرد ساختمانی شرکت

  ).افغان:(تابعیت-٢

ناحیه اول جال ل    :(مرکز اصلی -٣
  ).آباد
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
عبدالــسالم :رئــیس شــرکت-٧

  .طالبمحمد :فرزند
داود :فرزنـد یما  :معاون شرکت -٨
  .شاه

 : شــركتخــصوصیات تجــارتی
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

ــضلی  ــریم فـ ــضل کـ   ) فـ
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
شرکت (: اسم وعنوان شرکت   -١

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .)فضل کریم فضلی

  ).افغان:(تابعیت-٢
دوسرکه سرخرود  :(مرکز اصلی -٣

  ).جالل آباد
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
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  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
فـضل کـریم    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی سید نظیم:فرزند
حاجی سید قیوم   :معاون شرکت -٨

  .حاجی سید نظیم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی سرک سازی وتولیـد     (
قرار ذیل  ) مواد ساختمانی آریا نوید   

ی به  در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارت     
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     ( 

  .)مواد ساختمانی آریا نوید

  ).افغان:(تابعیت-٢
مارکیت برادران  :(مرکز اصلی -٣

  ).نوری هرات
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
محمـد نعـیم    :رئیس شرکت -٧

  .یممحمد رح:فرزند

ــرکت -٨ ــاون شــ   :معــ
ــه  ــدجمیلـ ــاجی :فرزنـ   حـ
  .نظر محمد

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ــورغر ( ــاختمانی تــ   ) ســ

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی تورغر( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
تـایمنی  ٤سرک  :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (مایهسر-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
روح اهللا :رئـــیس شـــرکت-٧

  .ر خانودال:فرزند
دلـدار خـان    :معاون شرکت -٨

  .حاجی عبدالمنان:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در   ) باربری بهادری لمتد  (
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دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

باربری ( : اسم وعنوان شرکت   -١
  .)هادری لمتدب

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندهار٦ناحیه :(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٧٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
حاجی عبدالقادر  :رئیس شرکت -٧

  .حاجی عبدالرحیم:فرزند
جان آغا اللـی    :معاون شرکت -٨

  .محمد شاه:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــاختمانی (   وتولیــد مــواد  س
  قـرار ذیـل    ) ساختمانی عبـرت  

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وتولید مواد ساختمانی    ( 

  .)عبرت

  ).افغان:(تابعیت-٢

ناحیـه شـش    :(مرکز اصـلی  -٣
  ).کندهار

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ). ووسایلمواد :(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــی :رئ زلم

  .محمد نبی:فرزند
عبدالواسـع  :معاون شـرکت  -٨

  .عبدالعلی:فرزند
سنگ ( :خصوصیات تجارتی شركت

مرمر رخام وتولید مواد سـاختمانی      
قرار ذیل در دفتـر     ) اتفاق شهرت 

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

سـنگ  ( : اسم وعنوان شرکت   -١
مانی مرمر رخام وتولید مواد سـاخت     

  .)اتفاق شهرت

  ).افغان:(تابعیت-٢
پارکهای صـنعتی   :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٦٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
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  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
محمد جـالت   :رئیس شرکت -٧

  .محمد یار:فرزند
ــاون شــرکت-٨ ــد اهللا :مع حمی

  .اختر خان:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــاختمانی وتو(   لیــد مــواد  س
ــاروان   ــد ک ــاختمانی خال   ) س

ــر    ــل در دفتـ ــرار ذیـ   قـ
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وتولید مواد ساختمانی    ( 

  .)خالد کاروان

  ).افغان:(تابعیت-٢
تـایمنی  ٤سرک  :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــان منور:رئ خ

  .حاجی عبدالمنان:فرزند

محمـد بـال ل     :معاون شرکت -٨
  .منور خان:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیـل در    ) ارانساختمانی معم (

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ارانساختمانی معم( 

  .)افغان:(تابعیت-٢
گوالی حصه اول   :(مرکز اصلی -٣

  ).خیر خانه مینه کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
ـ   :رئیس شرکت -٧  قسـراج الح

  .عبدالحق:فرزند
الحـاج سـید    :معاون شرکت -٨

الحـاج محمـد    :فرزندعبدالواحد  
  .امان

) مهرام(:خصوصیات تجارتی شركت
ر دفتر ثبت اسناد عالیم     قرار ذیل د  

 :تجارتی به ثبت رسیده
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  .)مهرام(: اسم وعنوان شرکت-١

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

  ).اکبر خان
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٢٥٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
ـ :رئیس شرکت -٧  رضـا   دمحم

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

  .محمد:دفرزن
) مینو(:خصوصیات تجارتی شركت  

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

  .)مینو(: اسم وعنوان شرکت-١

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

  ).اکبر خان مینه کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٢٥٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی

  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
محمـد رضـا    :رئیس شرکت -٧

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

  .محمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  تولیــــدی وخــــدماتی  (
  ) آبرسانی غـازی امیـر محمـد      

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
تولیدی ( : اسم وعنوان شرکت   -١

وخدماتی آبرسـانی غـازی امیـر       
  .)محمد

  ).نافغا:(تابعیت-٢
دروازه کابـل   :(مرکز اصـلی  -٣

  ).کندهار
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
امیـر محمـد    :رئیس شـرکت  -٧

  .نیاز محمد:فرزند
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آدم :فرزنداقبال  :معاون شرکت -٨
  .خان

رنگ ( :خصوصیات تجارتی شركت  
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) سازی امجد 

 :ارتی به ثبت رسیدهاسناد عالیم تج
رنـگ  ( : اسم وعنوان شرکت   -١

  .)سازی امجد

  ).افغان:(تابعیت-٢
چهارراهی حوزه  :(مرکز اصلی -٣

  ).چهارم کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٤٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
علی :فرزندحمید  :رئیس شرکت -٧

  .اکبر
حاجی محـسن   :معاون شرکت -٨

  .قاسممحمد :فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــداقت ( ــاد ص ــشن اتح   ) ریگری
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ریگریشن اتحاد صداقت( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
ناحیـه شـشم    :(مرکز اصـلی  -٣

  ).کندهار
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٧٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(اتوارد-٦
حاجی عبدالقادر  :رئیس شرکت -٧

  .حاجی عبدالرحیم:فرزند
حاجی آغا اللی   :معاون شرکت -٨

  .محمد شاه:فرزند
تولید ( :خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیـل در    ) خینه منهاج شریف  
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
تولیـد  ( : اسم وعنوان شرکت   -١

  .)خینه منهاج شریف

  ).افغان:(تابعیت-٢
پـروژه جدیـد    :(مرکز اصلی -٣

  ).خیرخانه کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
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  ). افغانی٤٨٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــمیع اهللا :رئ س

  .اسالم گل:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــاد :مع فره

  .نصیر خان:فرزند
طرح ( :خصوصیات تجارتی شركت  

دیزاین تعمیرات واسناد پـروژوی     
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) یق صدیق را

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

دیزاین تعمیرات واسناد پـروژوی     
  .)یق صدیقرا

  ).افغان:(تابعیت-٢
مکروریان چـارم   :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  .)مواد ووسایل :(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــه :رئ   خواج

ــدین  ــیض ال ــدف ــه :فرزن   خواج
  .غوث الدین

یـق  راچنگیـز   :معاون شرکت -٨
  .امام الدین:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
) ساختمانی محمد سلیم منـصور    (

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

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی محمد سلیم منصور( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).مندوی کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
محمد صـادق   :رئیس شرکت -٧

  .محمد عمر:فرزند
محمد اسـمعیل   :معاون شرکت -٨

  .محمد آصف:فرزند
افغان (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیل در دفتر ثبت     ) رنگین غور 
 :الیم تجارتی به ثبت رسیدهاسناد ع

افغـان  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)رنگین غور
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  ).امریکائی:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٥٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
میر :فرزندعبد اهللا :رئیس شرکت-٧

  .اکبر خان
  .ندارد:معاون شرکت-٨

  :شــركتخــصوصیات تجــارتی 
  ) تولید مواد غذائی شـیرین کـام      (

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)مواد غذائی شیرین کام

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).هرات:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦

جلیـل احمـد    :رئیس شرکت -٧
  .عبدالحکیم:فرزند
محمد اسـمعیل   :معاون شرکت -٨

  .عبد اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ) ساختمانی برادران ابراهیمی  (
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی برادران ابراهیمی(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(صلیمرکز ا-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٤٩٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
محمـد یاسـین    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی کتور:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــز اهللا :مع عزی

  .حاجی عبدالجلیل:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ) ساختمانی بشیر اهللا منصوری   (
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ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :ارتی به ثبت رسیدهتج
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی بشیر اهللا منصوری(

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

  .سید عبدالرب:فرزند
غـالم  :فرزندیما  :معاون شرکت -٨

  .رسول
برق (:وصیات تجارتی شركت  خص

قرار ذیل در دفتـر     ) رسانی رسالت 
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
بـرق  (: اسم وعنوان شـرکت    -١

  .)رسانی رسالت

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤

ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ
  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
احمـد  وزیـر   :رئیس شرکت -٧

  .امین اهللا:فرزند
عبدالبــصیر :معــاون شــرکت-٨

  .شمش الدین:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

کمپلکشن بین المللی سـاختمانی     (
وتولید مواد ساختمانی آریا قلـب      

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

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
کمپلکشن بین المللی ساختمانی    ( 

ید مواد ساختمانی آریا قلـب      وتول
  .)آسیا

  ).افغان:(تابعیت-٢
استقامت جنـوب   :(مرکز اصلی -٣

  ).چمن حضوری سرک کارته نو
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
لیون یک دالـر    یک م : (سرمایه-٥

  ).لیون افغانیمعادل پنجاه م
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  ).طبق پالن:(واردات-٦
سـید نـسیم     :رئیس شـرکت  -٧

  .آقا میر:فرزند
سـم  سـید قا  :معاون شـرکت  -٨

  .سید یاور علی:فرزند
کلپ (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیل در دفتر    ) ورزشی وتیوس 
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
کلـپ  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)ورزشی و تیوس

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٩٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ). مجازاقالم:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــرگس :رئ ن

  .ضرغام علی:فرزند
دیدار :فرزندمینا  :معاون شرکت -٨

  .علی
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ) ساختمانی محمد داود نیازی   (

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی محمد داود نیازی(

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

  .هدایت اهللا:فرزند
نــور آغــا :معــاون شــرکت-٨

  .امیر محمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) ساختمانی وسرک سازی خراسان   (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 : رسیدهتجارتی به ثبت
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی وسرک سازی خراسان(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).مزار شریف:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
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ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ
  ).افغانی

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــسی :رئ عی

  .محمد طاهر:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــراهیم :مع اب

  .محمد طاهر:فرزند
 :رتی شــركتخــصوصیات تجــا

ــانی ( ــمس افغ ــاختمانی ش   ) س
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی شمس افغانی(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).جالل آباد:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ٢٠٠٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
شمس الرحمـان   :کترئیس شر -٧

  .سید رحم الدین:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

تولید (:خصوصیات تجارتی شركت  
روغن کنجاره صابون سازی کتـا      

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

تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١
روغن کنجاره صابون سازی کتـا      

  .)خیل نیازی

  .)افغان:(تابعیت-٢
  ).جالل آباد:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
حـاجی صـالح    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی فتح محمد:فرزندمحمد 
شــریف اهللا :معــاون شــرکت-٨

  .حاجی صالح محمد:فرزند
صادق (:خصوصیات تجارتی شركت

قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       ) فلم
 : تجارتی به ثبت رسیدهعالیم
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)صادق فلم(

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

  .عبدالحمید:فرزند
  .ندارد :معاون شرکت-٨

پروس (:خصوصیات تجارتی شركت  
وی مـومن   داک وتـازه    میوه خش 

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

پـروس  (: اسم وعنوان شرکت   -١
وی مـومن   دامیوه خشک وتـازه     

  .)زاده

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٢٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
عبدالغفار داوی  :ترئیس شرک -٧

  .مومن خان:فرزند

ــرکت-٨ ــاون ش ــیح اهللا :مع ذب
  .مومن خان:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیـل   ) ساختمانی نادر شهاب  (

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی نادر شهاب(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).جالل آباد:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(اریخ تاسیست-٤
  ). افغانی٩٧٦٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
انجینر محمد نادر :رئیس شرکت-٧

  .پیر محمد:فرزند
فـضل القیـوم    :معاون شرکت -٨

  .محمد جان:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  ) نتیــک شــمالیســاختمانی اتال(
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
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 اســـــم وعنـــــوان -١
نتیــک  اتالســاختمانی(:شــرکت
  .)شمالی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).ننگرهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ٢٤٥٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
شـکارندوی  :رئیس شـرکت  -٧

  .غالم سخی:فرزند
غالم :فرزندخالد  :معاون شرکت -٨

  .قادر
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

تولید روغن کنجاره صابون محمد     (
ــیالب ــوب س ــل ) ای ــرار ذی   ق

ــم  ــت اســناد عالی ــر ثب   در دفت
  تجــــارتی بــــه ثبــــت 

 :رسیده
تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١

روغن کنجاره صابون محمد ایوب     
  .)سیالب

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).پکتیا:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(اتوارد-٦
محمـد ایـوب    :رئیس شرکت -٧

  .محمد اکبر خان:فرزند
حاجی محمـد   :معاون شرکت -٨

  .محمد اکبر خان:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  ) ســـاختمانی امـــر خیـــل(
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی امیر خیل(

  ).نافغا:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ٣٧٥٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
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فریـد احمـد    :رئیس شـرکت  -٧
  .محمد صدیق:فرزند
  :فرزنـد  دالور:معاون شرکت -٨

  .دین محمد
 تولید(:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیل در   )  داوی زئینیسنگهای ت 
رتی بـه   دفتر ثبت اسناد عالیم تجا    

 :ثبت رسیده
تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .) داویتزئینیسنگهای 

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٥٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــدالغفار :رئ عب

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

  .حکمت اهللا:فرزند
 :وصیات تجــارتی شــركتخــص

قرار ذیل در   ) ساختمانی نوی قطغن  (

  دفتـــر ثبـــت اســـناد   
ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج   عالی

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی نوی قطغن(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٤٩٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد گـل    :کترئیس شـر  -٧

  .بیک نظر:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــر اهللا :مع خی

  .محمد گل:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  تولیــد دســتمال کاغــذی   (
   تـــشناب فیـــاض وکاغـــذ

  قـــرار ذیـــل ) حـــسن زاده
ــناد   ــت اسـ ــر ثبـ   در دفتـ
ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج   عالی

 :رسیده
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تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١
دستمال کاغذی وکاغـذ تـشناب      

  .)فیاض حسن زاده

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٣٩٢٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد رفیـق    :رئیس شرکت -٧

  .محمد نبی:فرزند
ــاون شــرکت-٨ ــیظ اهللا :مع حف

  .غالم حسن:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیـل در    ) ساختمانی واخان (
یم تجارتی بـه    دفتر ثبت اسناد عال   

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی واخان(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٩٤٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــری :رئ زم

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

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ــاخت( ــاس ــر ثن ــرار ) مانی کبی   ق

ــناد   ــت اس ــر ثب ــل در دفت   ذی
ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج   عالی

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی کبیر ثنا(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).ننگرهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٣٥٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــسم اهللا :رئ ب

  .دالغنیعب:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیل در   ) ساختمانی سهار الهام  (
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دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی سهار الهام(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
هــدایت اهللا :رئــیس شــرکت-٧

  .شایسته گل:فرزند
ــاون شــرکت-٨ ــیظ اهللا :مع حف

  .شایسته گل:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (
قرار ذیل در   ) وسرک سازی ایواء  

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
وتولید مواد ساختمانی و    ساختمانی  (

  .)سرک سازی ایواء

  ).اوکرائین:(تابعیت-٢

  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٦٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــدی :رئ دلی

  .طرویچپ:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــر :مع والدمی

  .والسیلوویچ:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

)  مشاور ینجینری آلمان منهدسی وا (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ــان ( ــری آلم ــی وانجین    یمنهدس

  .)مشاور

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
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ــرکت -٧ ــیس ش ــسعود:رئ  م
  .عبدالغفار:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
) واترلنیک افغانستان پرایوت لمتد   (

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

واترلنیک (: اسم وعنوان شرکت-١
  .)افغانستان پرایوت لمتد

  ).پاکستان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٩٧٥٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  .محمد حسین :رئیس شرکت-٧
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیل در   ) ساختمانی آریانا آریا  (

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی آریانا آریا(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٩٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
اجمل دوسـت   :رئیس شرکت -٧

  .حاجی محمد:فرزند
راز محمــد :معــاون شــرکت-٨

  .شکر محمد:فرزند
دی (:خصوصیات تجارتی شـركت   
قرار ) اف اس لوجستیک אل אل سی     

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :ارتی به ثبت رسیدهتج
دی اف  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)اس لوجستیک אل אل سی

  ).ذیالند جدید:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
دین برومحیـل   :رئیس شرکت -٧

  .اوچرد:فرزند
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  .ندارد:معاون شرکت-٨
ـ    آت (:ركتخصوصیات تجارتی ش

قرار ذیل در   ) آرت آف تکنولوجی  
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
آت آرت  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)آف تکنولوجی

  ).جرمن:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٥٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــرک :رئ دی

  .ناورم:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

تمیم (:خصوصیات تجارتی شركت  
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) طبی داوی 

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

  .)داوی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٥٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).زاقالم مجا:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــیح اهللا :رئ ذب

  .حکمت اهللا:فرزند
ــاون شــرکت-٨ ــدالغفار :مع عب

  .عبدالقوی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در   ) ساختمانی ولید پادشا  (
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی ولید پادشا(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).بلخ:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٢٥٠٠٠٠٠٠٠:(سـ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
سـید برهـان    :رئیس شـرکت  -٧

  .سید عالم:فرزند
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سـید وحیـد    :معاون شـرکت  -٨
  .سید صادق:فرزند

تولید (:خصوصیات تجارتی شركت  
قرار ذیـل در    ) س افغان پرده پردی 

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

تولیـد  (:سم وعنوان شرکت   ا -١
  .)س افغانپرده پردی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــا :رئــیس شــرکت-٧ ســید آق

  .سید کریم:فرزند
جـاح رضـا    :معاون شـرکت  -٨

  .عباس:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــاختمانی ج( ــانفرعس ــرار ) ی   ق
ــناد   ــت اس ــر ثب ــل در دفت   ذی
ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج   عالی

 :رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)فریانعساختمانی ج(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٩٢٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
علـی بخـش    :رئیس شـرکت  -٧

  .محمد علی:فرزند
نـوروز علـی    :شرکتمعاون  -٨

  .محمد عیسی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) خدمات ساختمانی ندیم احمـد    (
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
خدمات (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)ساختمانی ندیم احمد

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
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  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
نـدیم احمـد    :رئیس شـرکت  -٧

  .غالم ربانی:فرزند
غـالم ربـانی    :معاون شرکت -٨

  .عبدالشکور:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وسرک سـازی آریـا      (
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) سنرایز  

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
 وسرک سـازی آریـا      ساختمانی(

  .)سنرایز

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ٥٩٧٨٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
سـینا حمیـد    :رئیس شـرکت  -٧

  .محمد الواسع:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــرد:مع س یف

  .عبدالواسع:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیل  ) دساختمانی افغان ستندر  (

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی افغان ستندرد(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٣٩٢٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــدالعلی :رئ عب

  .محمد ایوب:فرزند
ــا-٨ ــرکتمع ــد اهللا :ون ش وحی

  .عبدالعلی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در دفتر    ) ایوریست آریانا (
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
ایوریست (: اسم وعنوان شرکت-١

  .)آریانا

  ).افغان:(تابعیت-٢
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  ).خوست:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٧٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(داتوار-٦
بـصیر احمـد    :رئیس شرکت -٧

  .احمد غنی:فرزند
سلطان احمـد   :معاون شرکت -٨

  .محمد علی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل  ) ساختمانی پژواک افغان  (
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
 اســـــم وعنـــــوان -١

  .)ساختمانی پژواک افغان(:شرکت

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ٥٠٠٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــیس شــرکت-٧ ــب اهللا :رئ نجی

  .میرزا عبد اهللا:فرزند

ــرکت-٨ ــاون ش ــق اهللا عت:مع ی
  .عبد اهللا:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ) گروپ حمایت از ماین پاکان(

 ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم       
 :تجارتی به ثبت رسیده

گروپ (: اسم وعنوان شرکت    -١
  .)حمایت از ماین پاکان

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
کـوالس  نـی   :رئیس شـرکت  -٧

  .مبیر:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــتو :مع کرس

  .پیو:فرزند
 : شــركتخــصوصیات تجــارتی

) ساختمانی شاه محمود ناصـری    (
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
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ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی شاه محمود ناصری(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
شـاه محمـود    :شرکترئیس  -٧

  .شهنواز:فرزند
عـارض شـاه    :معاون شرکت -٨

  .شاه محمود شاه:فرزند
مطبعه (:خصوصیات تجارتی شركت  

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

مطبعـه  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)دائره

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٨٩٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

محمـد موسـی    :رئیس شرکت -٧
  .غالم حسین:فرزند
ــاون شــرکت-٨ ــد اهللا :مع حمی

  .برات علی:فرزند
اصغر (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیل  ) ذبیح ساختمانی شرکت  
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
اصـغر  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .) ساختمانی شرکتذبیح

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد علـی    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی نور محمد:فرزندبارکزئی 
خلیـل احمـد    :معاون شرکت -٨

  .غالم حسن:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ازی عمـران   ساختمانی وسرک س  (
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قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) امید

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی وسرک سازی عمـران     (

  .)امید

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).لیون افغانییک م: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
 بیـگ   احمد اهللا :رئیس شرکت -٧

  .قاضی محمدی:فرزند
حاجی محمـد   :معاون شرکت -٨

  .محمد ابراهیم:فرزنداسماعیل 
 تهار(:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیل  ) سکوریتی انترنشنل لمتد  
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
 تهـار (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)سکوریتی انترنشنل لمتد

  ).انگلیس:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
  .آفر:فرزندجیمز :رئیس شرکت-٧
ــرکت -٨ ــاون ش ــل :مع مائیک

  .کرار:فرزند
 : خصوصیات تجـارتی شـركت    

ساختمانی وسرک سازی حـارث     (
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) نوید لمتد 

 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وسرک سازی حارث    ( 

  .)نوید لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
متـره  ٦٠سرک  :(مرکز اصلی -٣

  ).وزیر آباد کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ٩٠٠٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
انجینر الفت اهللا   :رئیس شرکت -٧

  .عبدالواحد:فرزند
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 توریـالی   انجینر:معاون شرکت -٨
  .حاجی گل محمد:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی تولید مواد سـاختمانی     (

وسرک سازی عبدالعلی سـلیمان     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) لمتد

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی تولید مواد ساختمانی و     ( 

سرک سازی عبـدالعلی سـلیمان      
  .)لمتد

  ).افغان:(عیتتاب-٢
سـرک شـورا    :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٨٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــدالعلی :رئ عب

  .حاجی عبدالباری:فرزند
حفیظ کریم اهللا   :معاون شرکت -٨

  .حاجی عبدالرحمن:فرزند

کاغذ ( :خصوصیات تجارتی شركت  
ب محب  سازی کارتن سازی حسی   

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

کاغـذ  ( : اسم وعنوان شرکت   -١
سازی کارتن سازی حسیب محب     

  .)لمتد

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

  ).هرات
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
الحاج عزت اهللا   :س شرکت رئی-٧

  .حاجی عنایت اهللا:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــا :مع فریم

  .عبدالظاهر:فرزند
افغان (:خصوصیات تجارتی شركت  

جرمن وحبیب حفیظ گروپ کمپنی     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) لمتد

 :عالیم تجارتی به ثبت رسیده
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افغـان  (: اسم وعنوان شرکت   -١
جرمن وحبیب حفیظ گروپ کمپنی     

  .)لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
وزیـر  ١٧سرک  :(مرکز اصلی -٣

  ).اکبر خان مینه کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٤٩٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
محمد یوسـف   :رئیس شرکت -٧

  .محمد یعقوب:فرزندیعقوبی 
ــاون شــرکت-٨ ــیظ اهللا :مع حف

  .شیر محمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) نقیب بهرور لمتـد   صابون سازی   (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  صابون سـازی نقیـب بهـرور       (

  .)لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢

سرک قوماندانی  :(مرکز اصلی -٣
  ).امنیه هرات

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
حاجی عزت اهللا   :رئیس شرکت -٧

  .حاجی عنایت اهللا:فرزند
حاجی محمـد   :معاون شرکت -٨

  .حاجی عنایت اهللا:فرزندشفیع 
تولید (:خصوصیات تجارتی شركت  

مصنوعات پالستیک وفتنگ بـاب     
  قـرار ذیـل در     ) وحید خرت لمتد  

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١
پالستیک وفتنگ بـاب    مصنوعات  

  .)وحید خرت لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
ـ قریـه چک  :(مرکز اصلی -٣ وری ن

  ).جالل آباد
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
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  ).اقالم مجاز :(واردات-٦
ــیس شــرکت-٧ ــب اهللا :رئ نجی

  .امین اهللا:فرزند
شــریف اهللا :معــاون شــرکت-٨

  .امین اهللا:فرزند
 : شــركتخــصوصیات تجــارتی

ساختمانی وتورید مواد ساختمانی    (
قرار ذیـل در    ) حامد حفیظی لمتد  

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وتورید مواد ساختمانی    ( 

  .)حامد حفیظی لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
نهـر  ١٦١٤خانه  :(مرکز اصلی -٣

درسن  کارته چـار ناحیـه سـوم         
  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ٥٠٠٠٠٠٠٠امریکــائی مع
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦

ــرکت-٧ ــیس ش ــدون :رئ فری
  .جان محمد:فرزند
احمـد یمـا    :معاون شـرکت  -٨

  .محمد عثمان:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وسرک سـازی پـامیر      (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد      ) افغان
 :یم تجارتی به ثبت رسیدهعال
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وسرک سازی پـامیر     ( 

  .)افغان

  ).افغان:(تابعیت-٢
شهر جال ل آبـاد     :(مرکز اصلی -٣

  ).ننگرهار
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٥٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
حاجی محمد گل   :رئیس شرکت -٧

  .حاجی محمد عاشق:فرزند
محمـد داود    :معاون شـرکت  -٨

  .باز محمد خان:فرزند
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 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
  ) کمــونیتی ســاختمان شــرکت(

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
کمونیتی (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)ساختمان شرکت

  ).افغان:(تابعیت-٢
جـاده هـرات    :(مرکز اصلی -٣

  .)ولسوالی دند والیت کندهار
  ).١٣٨٣:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٢٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ١٠٠٠٠٠٠٠امریکــائی مع
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــر :رئ ناص

  .سلطان محمد:فرزند
محمـد خلیـل    :معاون شرکت -٨

  .سلطان محمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

بت قرار ذیل در دفتر ث    ) مسکین یار 
 :اسناد عالیم تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وتولید مواد ساختمانی    ( 

  .)مسکین یار

  ).افغان:(تابعیت-٢
کلوله پشته سرک   :(مرکز اصلی -٣
  ).ارم کابلهاجور سلطان ناحیه چت
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٢٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(داتوار-٦
انجینر فـاروق   :رئیس شرکت -٧

  .محمد جان:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــر :مع ناص

  .تیمور شاه:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وسرک سـازی سـیاه      (
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) گردغوربند

ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس
 :ثبت رسیده
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ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وسرک سازی سـیاه     ( 

  .)بندگردغور

  ).افغان:(تابعیت-٢
مرکز ولـسوالی   :(مرکز اصلی -٣

  ).سیاه گردغوربند
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
مـال محمـد    :رئیس شـرکت  -٧

  .عین اهللا:فرزند
محمد عیـسی   :معاون شرکت -٨

  .محمدگل:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

   قــرار )ســن ســوریا انترنــشنل(
ــناد   ــت اس ــر ثب ــل در دفت   ذی
ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج   عالی

 :رسیده
سـن  (: اسم وعنوان شـرکت    -١

  .)سوریا انترنشنل

  ).هندوستان:(تابعیت-٢

قلعـه فـتح اهللا     :(مرکز اصلی -٣
  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
رحیـد خـان    :رئیس شـرکت  -٧

  .معیل خاناس:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی تولید مواد سـاختمانی     (

قرار ) متحده نوری برای افغانستان   
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی تولید مواد سـاختمانی     ( 

  .)متحده نوری برای افغانستان

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).ت کابله تویک:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
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حاجی در محمد   :رئیس شرکت -٧
  .نور محمد:فرزند
حاجی مهـر اهللا    :معاون شرکت -٨

  .درمحمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در   ) ساختمانی المتوکل (
الیم تجارتی بـه    دفتر ثبت اسناد ع   

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی المتوکل( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
بندر امام صاحب   :(مرکز اصلی -٣

  ).شهر کندز
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
  :فرزنـد امین اهللا   :رئیس شرکت -٧

  .آقا جان
لـم  محمـد ع  :معاون شرکت -٨

  .محمد بوستان:فرزند
پارک (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیل در دفتر    ) پاینل افغانستان 

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

پـارک  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)پاینل افغانستان

  ).ترکیه:(تابعیت-٢
چهارراهی شـیر   :(مرکز اصلی -٣

  ).پور کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٧٥٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
علــی گــی :رئــیس شــرکت-٧

  .یوسف جاهد:فرزند
یــاور :معــاون شــرکت -٨

  .تایک:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) سرویس موترها شمس ولی نوابی    (
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

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

  .)موترها شمس ولی نوابی

  ).افغان:(تابعیت-٢
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شهر نو چارراهی   :(مرکز اصلی -٣
  ).طره باز خان

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ٥٠٠٠٠٠٠٠امریکــائی مع
  ).افغانی

  ).طبق پالن :(واردات-٦
احمـد ولـی    :رئیس شـرکت  -٧

  .محمد ولی:فرزند
غــالم داود :معــاون شــرکت-٨

  .غالم جیالنی:فرزند
 : خصوصیات تجـارتی شـركت    

ـ لتولیدی فلزکاری ح  ( ی سـازی   ب
  ) ونجـــــاری سرســـــبز

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ــاری  ( ــز کـ ــدی فلـ    تولیـ
  ی ســـازی ونجـــاری بـــلح

  .)سرسبز

  ).افغان:(تابعیت-٢

تهیـه مـسکن    :(مرکز اصـلی  -٣
  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).غانی اف١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
علـی احمـد    :رئیس شـرکت  -٧

  .میرزا محمد:فرزند
گـل محمـد    :معاون شـرکت  -٨

  .میرزا محمد:فرزند
بسته ( :خصوصیات تجارتی شركت  

بندی ومونتاژ موتر سایکل زرنـج      
قرار ذیل در دفتـر     ) موتور سکلیت 

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

ته بـس ( : اسم وعنوان شرکت   -١
بندی ومونتاژ موتر سایکل زرنـج      

  .)موتور سکلیت

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).ناحیه اول هرات:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٣٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
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محمـد حلـیم    :رئیس شرکت -٧
  .حاجی سردار:فرزند
فــواد :معــاون شــرکت -٨

  .عبدالسالم:فرزند
زهیر (:تی شركت خصوصیات تجار 

قرار ذیل در ) احمد جاوید الکتریک
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
زهیـر  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)احمد جاوید الکتریک

  ).آلمانی:(تابعیت-٢
چوک دهبـوری   :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٨٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
احمد جاوید زهیر :رئیس شرکت-٧

  .دکتور عبدالرزاق:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی سرک سازی خورشـید     (

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

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی سرک سازی خورشـید     (

  .)تابان

  ).افغان:(تابعیت-٢
دوراهی حیرتـان   :(کز اصلی مر-٣

  ).مزار شریف
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
محمـد سـمیع    :رئیس شرکت -٧

  .محمد صادق:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــدارد :مع ن

  .ندارد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــازی   ( ــرک س ــاختمانی س   س
  ) تولید مـواد سـاختمانی مـسلم      

ــ ــرار ذی ــت ق ــر ثب   ل در دفت
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
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ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ــازی  (  ــرک س ــاختمانی س   س

  تولیـــد مـــواد ســـاختمانی 
  .)مسلم

  ).افغان:(تابعیت-٢
دروازه هرات شهر :(مرکز اصلی-٣

  ).کندهار
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٢٥٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
ــیس -٧ ــرکترئــ   :شــ

  :فرزنــــدعبدالواســــع 
  .محمد عمر

عبــدالظاهر :معــاون شــرکت-٨
  .حاجی محمد:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
  مــشروبات غیــر الکــولی   (

  قــرار ) بهارســتان بهــسود 
ــت    ــر ثبـ ــل در دفتـ   ذیـ
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
مشروبات غیر الکولی بهارسـتان     ( 

  .)بهسود

  ).افغان:(تابعیت-٢
دشـت برچـی    :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
محمـد امـین    :رئیس شرکت -٧

  .قربانعلی:فرزند
محمدعیـسی  :معاون شـرکت  -٨

  .عوض علی:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) شرکت ساختمانی ملکزی غوری   (
اسناد عالیم  قرار ذیل در دفتر ثبت      
 :تجارتی به ثبت رسیده

شرکت (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)ساختمانی ملکزی غوری

  ).افغان:(تابعیت-٢
کارتـه پـروان    :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
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  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
محمـد عثمـان    :رئیس شرکت -٧

  .محمد اسلم:فرزند
  .ندارد:تمعاون شرک-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

قرار ذیـل در    ) وردگ شاهی خیل  
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وتولید مواد ساختمانی    ( 

  .)وردگ شاهی خیل
  ).افغان:(تابعیت-٢
چوک مخـابرات   :(مرکز اصلی -٣

  ).شهر جالل آباد
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
حاجی شیر گـل    :رئیس شرکت -٧

  .پاینده:فرزند

عبــدالمتین :معــاون شــرکت-٨
  .حبیب اهللا:فرزند

  :خــصوصیات تجــارتی شــركت
  ) پروژه گوسـفند داری کرمـان     (

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
پـروژه  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)گوسفند داری کرمان

  ).افغان:(تابعیت-٢
قریه سنگ سوراخ   :(مرکز اصلی -٣

  ).مرکز غور
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٥٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــز اهللا :رئ عزی

  .حاجی قمبر:فرزند
حـسین داد   :معاون شـرکت  -٨

  .محمد جعفر:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــر( ــامن هنگـ ــدی ثـ   ) تولیـ
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ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت       

 :رسیده
  تولیدی ( : اسم وعنوان شرکت   -١

  .)ثامن هنگر

  ).افغان:(تابعیت-٢
شهرک صـنعتی   :(مرکز اصلی -٣

  ).هرات
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٥٠٥٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).سایلمواد وو :(واردات-٦
محمـد نعـیم    :رئیس شرکت -٧

  .غالم:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــمعیل :مع اس

  .ابراهیم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی تولیدی مواد ساختمانی    (
  وســـرک ســـازی الهـــور 

ــد ــل ) خوســتوאل لمت ــرار ذی   ق
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده

 اســـــم وعنـــــوان -١
ساختمانی تولیدی مـواد    (:شرکت

اختمانی وسرک سـازی الهـور      س
  .)خوستوאل لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
شـگاه  روپرعقب  :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل -وطن 
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
الهـور گـل    :رئیس شـرکت  -٧

  .خانگل:فرزند
طـور گـل    :معاون شـرکت  -٨

  .لخان گ:فرزند
 :كتخــصوصیات تجــارتی شــر

ــنا( ــدماتی برش ــاختمانی وخ   ) س
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی وخدماتی برشنا(

  ).افغان:(تابعیت-٢
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پل حـسن خـان     :(مرکز اصلی -٣
  ).ناحیه هفتم کابل

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).د ووسایلموا :(واردات-٦
عبدالـشکور  :رئیس شـرکت  -٧

  .حاجی عبدالرحمن:فرزند
انجینر عبدالرزاق  :معاون شرکت -٨

  .حاجی عبدالرحمن:فرزند
   :خــصوصیات تجــارتی شــركت

 ساختمانی سرک سازی وتولیـد      (
) مواد ساختمانی عبدالظهور رحمانی   

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

ــوان -١ ــم وعن ــرکت اس   :ش
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     ( 

ــدالظهور   ــاختمانی عب ــواد س م
  .)رحمانی

  ).افغان:(تابعیت-٢
مرکـز شـهر    :(مرکز اصـلی  -٣

  ).چاریکار
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤

  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
عبــدالظهور :رئــیس شــرکت-٧

  .عبدالودود:فرزند
عبدالـصبور  :معاون شـرکت  -٨
  .عبدالودود:ندفرز

 :خصوصیات تجـارتی شـركت      
ساختمانی وسرک سـازی بابـا      (

قرار ذیل در دفتر    ) صاحب ارگون 
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وسرک سـازی بابـا      ( 

  .)نصاحب ارگو

  ).افغان:(تابعیت-٢
مرکز بازار ارگون   :(مرکز اصلی -٣

  ).پکتیکا
  ).١٣٨٤:(ستاریخ تاسی-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
یوســف زی :رئــیس شــرکت-٧

  .عبدالمنان:فرزند
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حاجی نعمت اهللا   :معاون شرکت -٨
  .امیر جان:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیل در دفتر    ) تورساختمانی اف (

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)تور ساختمانی اف(

  ).افغان:(تابعیت-٢
چهارراهی شیرپور  :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٢٥٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
سید سلطان حمید :رئیس شرکت-٧

  .سید ظاهر شاه:فرزند
احمـد راتـب    :معاون شرکت -٨

  .نذیر احمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی تهیـه وتولیـد مـواد       (
قرار ذیل در   ) ساختمانی سید مسلم  

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی تهیـه وتولیـد مـواد       ( 

  .)ساختمانی سید مسلم

  ).افغان:(تابعیت-٢
اسیتگاه نـانوائی   :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل٩ششدرک ناحیه 
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٧١٤٥: (س دال

ــادل  ٤٨٣٤٣٠٠٠امریکــائی مع
  ).افغانی

 آهن چادر -سیخ گول:(واردات-٦
  ).وغیره

سـید حـسن    :رئیس شـرکت  -٧
  .سید فقیر محمد:فرزند
سـید محمـد    :معاون شرکت -٨

  .سید فقیر محمد:فرزندحسین 
موبل ( :خصوصیات تجارتی شركت  

) سازی و اسفنج سازی آریا مـیهن      
ت اسناد عالیم   قرار ذیل در دفتر ثب    
 :تجارتی به ثبت رسیده
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موبـل  ( : اسم وعنوان شرکت   -١
  .)سازی واسفنج سازی آریا میهن

  ).افغان:(تابعیت-٢
سـالنگ وات   :(مرکز اصـلی  -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٧٢٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
عبــدالظاهر :رئــیس شــرکت-٧

  .عبدالروف:فرزند
عبـدالرحمن  :ن شـرکت  معاو-٨

  .لروفاعبد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

)ٍEver Blue soThwar 
Development 

company ( ــرار ذیـــل   قـ
ــم  ــت اســناد عالی ــر ثب   در دفت
  تجــــارتی بــــه ثبــــت 

 :رسیده
 Ever(: اسم وعنوان شرکت-١

Blue soThwar 
Development company(.   

  ).افغان:(تابعیت-٢

قیصر مارکیـت   :(مرکز اصلی -٣
  ).کلوله پشته کابل

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٧٥٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
محمـد حامـد    :رئیس شرکت -٧

ــدی  ــدمجی ــدالرزاق :فرزن   عب
  .مجیدی

  .ندارد:معاون شرکت-٨
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

 ) MUlTINETمولتنیــــت (
 قرار ذیل در دفتـر ثبـت اسـناد         
ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج  عالی

 :یدهرس
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)MULTINETمولتنیت(

  ).افغان:(تابعیت-٢
مـزار شـریف    :(مرکز اصلی -٣

  ).روسیه
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ٤٥٠٠٠٠: (ســــــــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز :(واردات-٦
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ــرکت-٧ ــیس شـ ــسی :رئـ الکـ
  .دیجلواناتو:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــدوس :مع ایل

  .کزان:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ) KMCCساختمانی میهن (
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)KMCCساختمانی میهن(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
انـور بیـک    :رئیس شـرکت  -٧

  . امیرسید:فرزند
محمـد فهـیم    :معاون شرکت -٨

  .محمد جلیل:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قـرار ذیـل در     ) Boumiبومی(
  دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه      

  

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

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ٤٩٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــسینه :رئ ح

  .نعمت اهللا:فرزند
سید :فرزندشکیبا  :معاون شرکت -٨

  .سکندر
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  قـــرار ) H.C.Cســـاختمانی(
ــناد   ــت اس ــر ثب ــل در دفت   ذی
ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج   عالی

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)H.C.Cساختمانی(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندز(:مرکز اصلی-٣
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  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٦٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــد اهللا :رئ حمی

  .عبید اهللا:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــود :مع محم

  .عبید اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ) H.Bساختمانی حامد بابانی  (
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
 اســـــم وعنـــــوان -١

ــرکت ــد  (:ش ــاختمانی حام س
  .)H.Bبابانی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ٢٠٠٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
حامـد بابـانی    :رئیس شرکت -٧

  .فضل خدا:فرزند

حـشمت اهللا   :معاون شـرکت  -٨
  .محمد امان:فرزند

تولید (:تخصوصیات تجارتی شرك   
ادویه وسامان آالت طبی رحمان زی 

  قـرار ذیـل در دفتـر       ) بابا لمتد 
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١

ادویه وسامان آالت طبی رحمان زی 
  .)بابا لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).مرستون ننگرهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٨٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
الحاج دکتـور   :رئیس شرکت -٧

حـاجی شـاه    :فرزنـد عبدالرحمن  
  .عبدالرحمن

حاجی حیـات   :معاون شرکت -٨
  .حاجی شاه عبدالرحمن:فرزندخان 

تایرد (:خصوصیات تجارتی شركت  
قرار ذیل  ) THIRDEYEآی  
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در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

تایرد آی  (:عنوان شرکت  اسم و  -١
THIRDEYE(.  

  ).هندوستان:(تابعیت-٢
ــز اصــلی-٣ ــارراهی :(مرک چه

  ).صدارت
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
سـونیل شـتی    :رئیس شرکت -٧

  .آدم شتی:فرزند
سکیتا کمـاری   :معاون شرکت -٨

  .ذی ان سنگ:فرزند
صنایع (:خصوصیات تجارتی شركت  

  قـرار ذیـل    ) فلزی عتیـق عبیـد    
ــم  ــت اســناد عالی ــر ثب   در دفت
  تجــــارتی بــــه ثبــــت 

 :رسیده
صـنایع  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)فلزی عتیق عبید

  ).افغان:(تابعیت-٢

قریـه چکنـوری    :(مرکز اصلی -٣
  ).جالل آباد

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٣٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
ــرکتر-٧ ــیس ش ــب اهللا :ئ نقی

  .حاجی امین اهللا:فرزند
ــاون شــرکت-٨ ــمیع اهللا :مع س

  .حاجی امین اهللا:فرزند
صنایع (:خصوصیات تجارتی شركت  

تولید نلباب جستی وفتنـگ بـاب     
قرار ذیل در دفتر ثبت     ) اورنگزیب

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

 تولید نلباب جستی وفتنـگ بـاب    
  .)اورنگزیب

  ).افغان:(تابعیت-٢
چکنوری جالـل   :(مرکز اصلی -٣
  ).آباد
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦



  جريدهيرسم

 

  
١٨٢

ــیس شــرکت-٧ ــات اهللا :رئ حی
  .حاجی امین اهللا:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــفیق اهللا :مع ش

  .حاجی امین اهللا:فرزند
صنایع (:خصوصیات تجارتی شركت  

  قــرار ) اکی عمــر فــاروقخــور
ــناد   ــت اس ــر ثب ــل در دفت   ذی
ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج   عالی

 :رسیده
صـنایع  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)خوراکی عمر فاروق

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).شهر جالل آباد:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
غـالم  حـاجی   :رئیس شرکت -٧

  .حاجی غالم صدیق:فرزندفاروق 
حیـدر بیـگ    :معاون شرکت -٨

  .حاجی غالم فاروق:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ) ساختمانی شجاع مبین لمتد   (

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی شجاع مبین لمتد( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
چـوک روضـه    :(مرکز اصلی -٣

  ).مبارک مزار شریف
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
صـالح الـدین    :رئیس شرکت -٧

  .سراج الدین:فرزند
عبدالبــصیر :معــاون شــرکت-٨

  .عبدالغیاث:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) ساختمانی اختر محمد هلمنـدی    (
سناد عالیم  قرار ذیل در دفتر ثبت ا     
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی اختر محمد هلمندی(

  ).افغان:(تابعیت-٢
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مارکیت پـنجم   :(مرکز اصلی -٣
  ).شهر لشکر گاه

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٣٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
اختـر محمـد    :رئیس شرکت -٧

  .محمد انورخان:فرزند
محمــد اهللا :معــاون شــرکت-٨

  .محمد سرور:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیـل در    ) اعالنات همشهری (
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
اعالنات (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)همشهری

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمد حـشمت   :رئیس شرکت -٧

  .محمد آصف:فرزند

  .ندارد:معاون شرکت-٨
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــان  ( ــان افغ ــاختمانی آرم   ) س
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی آرمان افغان(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).مزار شریف(:مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمد هـارون   :رئیس شرکت -٧

  .عین الدین:فرزند
سـید اشـرف    :معاون شرکت -٨

  .سید عالم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی دو آب سید خیل افغان      (
  قـــرار ذیـــل در ) ســـعد اهللا

یم تجارتی بـه    دفتر ثبت اسناد عال   
 :ثبت رسیده
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ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی دو آب سید خیل افغان      (

  .)سعد اهللا

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد دیـن    :رئیس شـرکت  -٧

  .سراج الدین:فرزند
ر عبــدالجبا:معــاون شــرکت-٨

  .غالم جان:فرزند
اوبین (:خصوصیات تجارتی شركت  

) سن سیکوریتی لبیر سپالی کمپنی    
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
او بـین   (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)سن سیکوریتی لبیر سپالی کمپنی

  ).نیپال:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠ (:سرمایه-٥

  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
نیر مال کمـاری    :رئیس شرکت -٧

  .رام پرشاد:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــر اهللا :مع اکب

  .اسد اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  قــرار ) ســاختمانی خیــر آبــاد(
ــناد   ــت اس ــر ثب ــل در دفت   ذی
ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج   عالی

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)بادساختمانی خیر آ(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).جالل آباد:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٣٢٠٨٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
گـل رحمـن    :رئیس شـرکت  -٧

  .پهلوان:فرزند
شمس الـرحمن   :معاون شرکت -٨

  .گل رحمن:فرزند
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 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیل  ) ساختمانی خوست دئیان  (

بت اسناد عالیم تجارتی به     در دفتر ث  
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی خوست دئیال(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد جعفـر    :رئیس شرکت -٧

  .عبدالحبیب:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــون :مع جیح

  .دالحبیبعب:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل  ) ساختمانی سیستم آربیت  (
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی سیستم اربیت(

  ).ترکیه:(تابعیت-٢

  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).جازاقالم م:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــان :رئ هاک

  .علی:فرزند
قــدرت اهللا :معــاون شــرکت-٨

  .عزت اهللا:فرزند
تولید (:خصوصیات تجارتی شركت  

) گاز واکسیجن احمد مشتاق شاهی    
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
تولید گاز (: اسم وعنوان شرکت-١

  .)واکسیجن احمد مشتاق شاهی

  .)افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٩٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
شـیر احمـد    :رئیس شـرکت  -٧

  .حاجی غالم حسن:فرزند
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مختـار علـی    :معاون شرکت -٨
  .مرزا حسین:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

تر قرار ذیل در دف   ) ضفر علی ذکی  
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

  .)ضفر علی ذکی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ١٠٠٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ضـفر علـی    :رئیس شـرکت  -٧

  .جان علی:فرزند
محمـد عمـر    :اون شرکت مع-٨

  .محمد حسن:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  دشــیر اصــلی او اساســی   (

قرار ذیـل در    ) ساختمانی شرکت 
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

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

  .)اصلی او ساسی ساختمانی شرکت

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).جالل آباد:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
سید نور احمـد    :رئیس شرکت -٧

  .سید عیسی:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــدارد :مع ن

  .ندارد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیـل   ) ساختمانی خالد احمد  (
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)نی خالد احمدساختما(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندهار:(مرکز اصلی-٣
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  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٣٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
عبـدالرحمن  :رئیس شـرکت  -٧

  .نظر محمد:فرزند
محمد یوسـف   :معاون شرکت -٨

  .قباد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــو( ــام ن ــاختمانی پیغ ــرار ) س   ق
ــل در د ــناد  ذی ــت اس ــر ثب   فت

ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج   عالی
 :رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی پیغام نو(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
خواجه همـایون   :رئیس شرکت -٧

  .خواجه یوسف:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

  :خــصوصیات تجــارتی شــركت
  ) فرایــت کــارگو لوجــستکیس(

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
فرایـت  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)کارگو لوجستکیس

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٦٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــیا اهللا :رئ ض

  .محمد شرین:فرزند
گـل احمـد    :معاون شـرکت  -٨

  .نجیب اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل  ) پروسس برنج کبیر فقیر   (
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
پروسس (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)برنج کبیر فقیر
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  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندز:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
محمـد کبیـر    :رئیس شرکت -٧

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

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قـرار  ) ساختمانی کهکشان افغان  (

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)انی کهکشان افغانساختم(

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

  .عبد اهللا

سید ضـیاء اهللا    :معاون شرکت -٨
  .سید عطاء اهللا:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
رار ذیل  ق) ساختمانی حمزه شهاب  (

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی حمزه شهاب(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
عبـدالوهاب  :رئیس شـرکت  -٧

  .امیر جان:فرزند
محمـد قاسـم    :معاون شرکت -٨

  .امیر جان:فرزند
ولید (:خصوصیات تجارتی شركت  

قـرار  ) هادی کانسترکشن کمپنی  
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
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ولیـد  (: اسم وعنوان شـرکت    -١
  .)هادی کانسترکشن کمپنی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).افغانی ٣٢٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
عبـد الهـادی    :رئیس شرکت -٧

  .عبدالجبار:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــق اهللا :مع عتی

  .نعمت اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

) مکس کانسترکشن کمپنـی   یدر(
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

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

  .)کانسترکشن کمپنی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦

محمـد خالـد    :رئیس شرکت -٧
  .فتح محمد:فرزند
عبــدالرزاق :معــاون شــرکت-٨

  .خان زرین:فرزند
دیکی (:خصوصیات تجارتی شركت  

) پروجکت ایند کانسترکشن گروپ
فتر ثبت اسناد عالیم    قرار ذیل در د   

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

ــشن  ــد کانسترک ــت این پروجک
  .)گروپ

  ).ترکیه:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٥٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــد :رئ احم

  .زیور:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨
تولید (:صوصیات تجارتی شركت  خ

قـرار  ) نمک آیودین دار سپید دانه    
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ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)نمک آیودین دار سپید دانه

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).هرات:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٨٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز(:واردات-٦
نـور احمـد    :رئیس شـرکت  -٧

  . محمدیار:فرزند
شیر :فرزندرضا  :معاون شرکت -٨

  .احمد
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در دفتر    ) ساختمانی تسل (
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی تسل(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).اسعد آباد:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(اریخ تاسیست-٤

  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــیس شــرکت-٧ شــمس اهللا :رئ

  .غالم سید:فرزند
حـسن خـان    :معاون شرکت -٨

  .گل سید:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــن ( ــف آری ــاختمانی یوس   ) س
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
ــوان شــ -١ ــم وعن  :رکت اس
  .)ساختمانی یوسف آرین(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــد اهللا :رئ حمی

  .عنایت اهللا:فرزند
احمـد شـیر    :معاون شـرکت  -٨

  .عنایت اهللا:فرزند
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 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ) ایب زی ساختمانی محبوب ن  (

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی محبوب نایب زی(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٣٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
انجینر فضل الحق :رئیس شرکت-٧

  .ی فضل الدینحاج:فرزند
محمد الـرحمن   :معاون شرکت -٨

  .فضل رحمن:فرزند
بـاقر  (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیـل در    ) بختیار کانسترکشن 
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
بـاقر  (: اسم وعنوان شـرکت    -١

  .)بخیتار کانسترکشن

  ).افغان:(تابعیت-٢

  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
: فرزندمحمد باقر :رئیس شرکت-٧

  .محمد علی
ــرکت-٨ ــاون ش ــز اهللا :مع عزی

  .ددعلی م:فرزند
سریع (:خصوصیات تجارتی شركت  

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

سـریع  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)گرافیکس

  ).افغان:(بعیتتا-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
احمـد شـیر    :رئیس شـرکت  -٧

  .غالم محمد:فرزند
غـالم محمـد    :معاون شرکت -٨

  .غالم ربانی:فرزند
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 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیـل در    ) فلزکاری فیض نبی  (

 تجارتی بـه    دفتر ثبت اسناد عالیم   
 :ثبت رسیده

فلزکاری (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)فیض نبی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).لیون افغانیپنج م: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
حاجی احمد نبی   :رئیس شرکت -٧

  .حاجی عبدالرسول:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــیض اهللا :مع ف

  .عبد اهللاحاجی :فرزند
تولید (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیل در   ) خشت عزیز عبد اهللا   
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .) عزیز عبد اهللاتخش

  ).افغان:(تابعیت-٢

  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).الم مجازاق:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــز اهللا :رئ عزی

  .عبد اهللا:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــد اهللا :مع اس

  .غالم حیدر:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  ) دلوی قندهار حبیبـی شـرکت     (
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

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

  .)قندهار حبیبی شرکت

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــد اهللا :رئ حمی

  .عبد اهللا خان:فرزند
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حبیــب اهللا :معــاون شــرکت-٨
  .شاه محمد:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
قرار ذیل در دفتر ثبـت      ) الفونتین(

 :یدهاسناد عالیم تجارتی به ثبت رس
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)الفونتین(

  ).فرانسه:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).دو ملیون افغانی: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
میـر  :فرزنددان  :رئیس شرکت -٧

  .جان
احمـد شـاه    :معاون شـرکت  -٨

  .محمد عمر:فرزند
  :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــرق ( ــوازم ب ــد ل ــرات تولی    ه
  قـــرار ) صـــنعت بـــرادران

ــناد   ــت اس ــر ثب ــل در دفت   ذی
ــت    ــه ثب ــارتی ب ــم تج   عالی

 :رسیده

تولیـد  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)لوازم برق هرات صنعت برادران

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).هرات:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــر اهللا :رئ ام

  .حاجی غالم صدیق:فرزند
ذیـن الحـق    :معاون شـرکت  -٨

  .حاجی شاه محمد:فرزند
گلف (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیل  ) G-S-Sشائین سیستم 
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
گلـف  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)G-S-Sشائین سیستم

  ).ایرانی:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
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امیــر :رئــیس شــرکت -٧
  .محمود:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی وسرک سـازی یمـا      (

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

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
سرک سـازی یمـا     ساختمانی و (

  .)روشن

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٢٥٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
حاجی خدا یـار    :رئیس شرکت -٧

  .اسمعیل:فرزند
عطـا محمـد    :معاون شرکت -٨

  .یعقوب علی:فرزند
کـال  (:خصوصیات تجارتی شركت  

رار ذیل  ق) گ کانسترکشن ینانجینر

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

کـال  (: اسم وعنوان شـرکت    -١
  .)انجینرنیگ کانسترکشن

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کندهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).لیون افغانییک م: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
شـرف الـدین    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی نظام آمین:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــد :مع احم

  .حاجی نظام الدین:فرزند
مرج یا(:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیل در دفتر ) میدیا کمونیکشن
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
مـرج  یا(: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)میدیا کمونیکشن

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
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  ). افغانی٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
شـاه  :فرزندعمر  :رئیس شرکت -٧

  .محمود
سـید منـوچهر    :معاون شرکت -٨

  .سید منصور:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  ) ســاختمانی پنجــشیر احمــدی(
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی پنجشیر احمدی(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).لیون افغانییک م: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
احمـد شـاه    :رئیس شـرکت  -٧

  .سالم شاه:فرزند
نجـم الـدین    :معاون شـرکت  -٨

  .منهاج الدین:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ــی ( ــان اهللا بلخ ــاختمانی ام   ) س

ــر  ــل در دفت ــرار ذی ــت ق    ثب
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی امان اهللا بلخی(

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).مزار شریف:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــان اهللا :رئ ام

  .غالم نبی:فرزند
غالم :فرزندیتا  سو:معاون شرکت -٨
  .نبی

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     (

  ) مواد ساختمانی شـریف نیـازی     
ــر    ــل در دفتـ ــرار ذیـ   قـ
ــارتی  ــم تج ــناد عالی ــت اس   ثب

 :به ثبت رسیده
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ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     ( 

  .)مواد ساختمانی شریف نیازی

  ).افغان:(تابعیت-٢
رک سوم کارته   س:(مرکز اصلی -٣

  ).نو کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٦٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
شــریف اهللا :رئــیس شــرکت-٧

  .صالح محمد:فرزند
حـاجی دیـن    :معاون شرکت -٨

  .حاجی محمد اکبر:فرزندپادشاه 
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیـل در    ) کمیکل انترنشنل (
 تجارتی بـه    دفتر ثبت اسناد عالیم   

 :ثبت رسیده
کمیکل (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)انترنشنل

  ).افغان:(تابعیت-٢
هرات شـهرک   :(مرکز اصلی -٣

  ).صنعتی خانه اول کار خانه کرد

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
   ٩٨٠٠٠٠٠: (ســـــرمایه-٥

  ).افغانی
  ).طبق پالن:(واردات-٦
عبــدالکریم :رئــیس شــرکت-٧

  .حاجی عبدالرحیم:فرزند
غـالم رضـا    :کتمعاون شـر  -٨

  .حبیب اهللا:فرزند
ترید ( :خصوصیات تجارتی شركت  

  قـرار ذیـل    ) پائینت افغانـستان  
ــناد   ــت اسـ ــر ثبـ   در دفتـ
  عالیـــم تجـــارتی بـــه   

 :ثبت رسیده
تریـد  ( : اسم وعنوان شرکت   -١

  .)پائینت افغانستان

  ).هالند:(تابعیت-٢
چارراهی انصاری  :(مرکز اصلی -٣

  ).شهر نو کابل
  .)١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٤٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).طبق پالن:(واردات-٦
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محمـد عظـیم    :رئیس شرکت -٧
  .عبدالسالم:فرزند
احمـد فـواد    :معاون شرکت -٨

  .عبدالسالم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وسرک سازی تولیـد     (
) مواد ساختمانی پسران خیر خـواه     

قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       
 :یدهتجارتی به ثبت رس

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وسرک سازی تولیـد     ( 

  .)مواد ساختمانی پسران خیر خواه

  ).افغان:(تابعیت-٢
شهرک صـنعتی   :(مرکز اصلی -٣

  ).هرات
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٧٨٤٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
عبــدالجلیل :رئــیس شــرکت-٧

  .عبدالمجید:فرزند
  .ندارد:کتمعاون شر-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
تولیدی سلوشن تیـپ جهـانگیر      (

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

تولیدی ( : اسم وعنوان شرکت   -١
  .)سلوشن تیپ جهانگیر ذوالفقار

  ).افغان:(تابعیت-٢
جـال ل   ٤ناحیه  :(مرکز اصلی -٣
  ).آباد
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٣٠٠٠٠٠٠: (ایهسرم-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــانگیر :رئ جه

  .ذوالفقار خان:فرزند
احمـد صـمیم    :معاون شرکت -٨

  .حاجی ذوالفقار:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  ) ساختمانی خالـد عبیـد لمتـد      (
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
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ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
  .)ساختمانی خالد عبید لمتد(

  ).افغان:(تابعیت-٢
الـسعید پـالزه    :(مرکز اصلی -٣

  ).جالل آباد
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
انجینر عبد الباقی   :رئیس شرکت -٧

  .شیر محمد:فرزند
انجینر سید شاه   :معاون شرکت -٨

  .اقبال شاه:فرزند
ذوب (: تجارتی شركت  خصوصیات

قـرار  ) آهن نوی پوپل افغانی لمتد    
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
ذوب (: اسم وعنوان شـرکت    -١

  .)آهن نوی پوپل افغانی لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).شهرنو کندهار:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤

ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠٠:(سـ
  ).افغانی

  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
محمـد ولـی    :رئیس شـرکت  -٧

  .حاجی تازه گل:فرزند
محمـد نبـی    :معاون شـرکت  -٨

  .حاجی تازه گل:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــین ( ــصطفی مع ــاختمانی م   ) س
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی مصطفی معین( 

  ).نافغا:(تابعیت-٢
مقابل پوهنتـون   :(مرکز اصلی -٣

  ).هرات
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
عبــدالکریم :رئــیس شــرکت-٧

  .احمد شاه:فرزند
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ــرکت -٨ ــاون ش ــیم :مع رح
  .محمد انور:فرزند

افغان ( :خصوصیات تجارتی شركت  
قرار ذیل در دفتـر     ) دولی المونیم 
الیم تجارتی به ثبـت     ثبت اسناد ع  

 :رسیده
افغـان  ( : اسم وعنوان شرکت   -١

  .)دولی المونیم

  ).افغان:(تابعیت-٢
غـرب گمـرک    :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
زلمـی انـدر    :رئیس شـرکت  -٧

  .محمد نبی اندر:فرزند
محمـد  حاجی  :معاون شرکت -٨

حاجی محمـد   :فرزندعارف ظریف   
  .ظریف

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
تولیدی موزانیک ملـوک وگـچ      (

قرار ذیل در دفتـر     ) برادران محبی 

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
تولیدی موزانیک بلوک وگـچ     ( 

  .)برادران محبی

  ).افغان:(تابعیت-٢
پارکهای صـنعتی   :(مرکز اصلی -٣

  ).هرات
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٢٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
عـوض علـی    :رئیس شرکت -٧

  .عبدالعلی:فرزند
عبـد العزیـز    :معاون شـرکت  -٨

  .عبد العلی:فرزند
افغان (:خصوصیات تجارتی شركت  

 AFGHANاسوشــــیتز
ASSOCIATES (  قرار ذیل

ــم  ــت اســناد عالی ــر ثب   در دفت
  تجــــارتی بــــه ثبــــت 

 :رسیده
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افغـان  (: اسم وعنوان شرکت   -١
 AFGHANاسوشــــیتز

ASSOCIATES(.  

  ).افغان:(تابعیت-٢
چهارراهی کلوله  :(مرکز اصلی -٣

  ).پشته کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٧٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
جمـا ل ناصـر     :رئیس شرکت -٧

  .محمد حسین:فرزند
نـصرت اهللا   :معاون شـرکت  -٨

  .عبد الفتاح:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  صـــــنعتی فلزکـــــاری (
  قـرار ذیـل    ) ممتاز آریـا لمتـد    

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

صنعتی ( : اسم وعنوان شرکت   -١
  .)فلز کاری ممتاز آریا لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢

مقابـل شـهرک    :(مرکز اصلی -٣
  ).معلمین هرات

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
فـیض احمـد    :رئیس شرکت -٧

  .غالم سرور:فرزند
غـالم سـرور    :معاون شرکت -٨

  .حاجی عبدالرحیم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وسرک سازی تولیـد     (
قرار ذیل ) مواد ساختمانی نعمت نور

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 : رسیدهثبت
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی  و سرک سازی نعمت      (

  .)نور

  ).افغان:(تابعیت-٢
ناحیه دوم جالـل    :(مرکز اصلی -٣
  ).آباد
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
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ــرمایه-٥  ٥٧١٣٥٠٠٠:(ســ
  ).افغانی

  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
الحـاج پاینـده    :رئیس شرکت -٧

  .عبد الغنی:فرزندمحمد 
ــاون شــرکت-٨  نعمــت اهللا:مع

  .پاینده محمد:فرزند
برلین (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیل در دفتـر     ) کانسترکشن
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
بـرلین  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)کانسترکشن

  ).افغان:(تابعیت-٢
مـوی مبـارک    :(مرکز اصلی -٣

  ).تایمنی وات کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٥٠٠٠٠٠٠٠:(سـ
  ).انیافغ
  ).طبق پالن:(واردات-٦
محمد یوسـف   :رئیس شرکت -٧

  .محمد هاشم:فرزند

ــرکت -٨ ــاون ش ــد :مع حام
  .شهاب الدین:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

قـرار ذیـل در     ) احسان کامه وאل  
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
تولید مواد ساختمانی   ساختمانی و ( 

  .)احسان کامه وאل

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

  ).جالل آباد
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل :(واردات-٦
احــسان اهللا :رئــیس شــرکت-٧

  .حاجی شکر خان:فرزند
محمـد وارث   :معاون شرکت -٨

  .حاجی شکر:فرزند
 :ات تجــارتی شــركتخــصوصی

) ساختمانی انکشاف نوی کابـل    (



  جريدهيرسم

 

  
٢٠٢

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

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی انکشاف نوی کابل( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
چهارراهی انصاری :(مرکز اصلی-٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٥٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).طبق پالن:(اتوارد-٦
عبدالبــصیر :رئــیس شــرکت-٧

  .حاجی پاینده محمد:فرزندعمرزی 
عبـد اهللا جـان     :معاون شرکت -٨

  .شیر جان:فرزند
های (:خصوصیات تجارتی شركت  

) تیج انترنشنل انجینرنیگ پی ریس    
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
های تیج  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)نجینرنیگ پی ریسانترنشنل ا

  ).افغان:(تابعیت-٢

عقب حـوزه ده    :(مرکز اصلی -٣
  ).پولیس کابل

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٦٢٥٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
  ).طبق پالن:(واردات-٦
یعقـوب منیـر    :رئیس شرکت -٧

  .منیر شاه:فرزند
  .ندارد:معاون شرکت-٨

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     (

قرار ذیـل   ) ساختمانی سنگین مواد  
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     ( 

  .)مواد ساختمانی سنگین

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کارته نو کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٣٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).لمواد ووسای :(واردات-٦
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حاجی اکبر خان   :رئیس شرکت -٧
  .حاجی شاه محمد:فرزند
محمـد امـین    :معاون شرکت -٨

  .حاجی میر هاشم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  ) ل ســـاختمانی آیـــده یـــا(
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :بت رسیدهث
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی آیده یال( 

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

  ).متصل هوتل مصطفی
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ریکائی دالر ام٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
احمـد فریـد    :رئیس شـرکت  -٧

  .عبدالبشیر:فرزند
شـیر شـاه    :معاون شـرکت  -٨

  .عبد البشیر:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
 تولیـد   ساختمانی وسرک سازی  (

قرار ذیل در   ) مواد ساختمانی بوالن  
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ــازی  (  ــرک س ــاختمانی س   س

  وتولیــد مــواد ســاختمانی   
  .)بوالن

  ).افغان:(تابعیت-٢
کـاریز بـازار    :(مرکز اصـلی  -٣

  نزدیــک مــسجد جــامع اتفــاق 
  ).کندهار٦ناحیه 

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالــر ٢٥٠٠٠: (ســرمایه-٥

ــادل ــائی مع  ١٢٥٠٠٠٠امیریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــیظ اهللا :رئ حف

  .نجیب اهللا:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــد اهللا :مع اس

  .حاجی حفیظ اهللا:فرزند
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 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ــاختمانی وتولیــد مــواد   (   س

ــد  ــد مرواری ــاختمانی میون   ) س
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق

ــناد ع ــه  اس ــارتی ب ــم تج   الی
 :ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

  .)میوندمروارید

  ).افغان:(تابعیت-٢
والیـت میـدان    :(مرکز اصلی -٣

ــل   ــومی کاب ــر عم   وردگ س
ــل   ــک تی ــوار تان ــدهار ج   قن

  ).دولتی
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٢٥٠٠٠: (سرمایه-٥

  ).ی افغان١٢٥٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــا :رئ ذکری

  .حاجی محمد طاهر:فرزند
ضـیاء  محمد:معاون شـرکت  -٨

  .حاجی محمد طاهر:فرزند

انجمن (:خصوصیات تجارتی شركت
قرار ذیل  ) مهندسی وانجینران افغان  

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

انجمـن  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .) افغانمهندسی وانجینران

  ).افغان:(تابعیت-٢
منزل یازده تعمیر   :(مرکز اصلی -٣

وزارت مخابرات محمد جان خان     
  ).وات
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٩٥٠٠٠٠: (س دال

  ). افغانی٤٦٥٥٠٠امریکائی معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
محمـد یاسـین    :رئیس شرکت -٧

  .قربانعلی:فرزند
ضیاء همـایون   :معاون شرکت -٨

  .حمد امینم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیـل در    ) سنگبری المهدی (
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
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سنگبری (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)المهدی

  ).افغان:(تابعیت-٢
والیـت میـدان    :(مرکز اصلی -٣

  ).وردک حصه اول بهشود
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٢٥٠٠٠: (سرمایه-٥
  ). افغانی١٢٥٠٠٠٠دلمعا
  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــضان :رئ رم

  .حاجی عوض:فرزند
محمـد ضـیاء    :معاون شرکت -٨

  .حاجی محمد عوض:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

کانسترکشن داورزی بلدرز کمپنی    (
ــد ــر  ) لمت ــل در دفت ــرار ذی   ق

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
رکشن داورزی بلدرز کمپنی    کانست(

  .)لمتد

  ).پاکستان:(تابعیت-٢

جـاده میونـد    :(مرکز اصـلی  -٣
اطــاق ٥خوســت تــاور منــزل 

  ).کابل٤٠٥
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠٠: (س دال

ــادل  ٤٩٠٠٠٠٠٠امریکــائی مع
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
طـارق اکبـر    :رئیس شرکت -٧

  .عبد اهللا اکبر:فرزند
ـ  -٨ الرحمان عبـد :رکتمعاون ش

  .محمد فاضل:فرزند
همراز (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیـل در    ) مین پاور منجمنت  
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
همـراز  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)مین پاور منجمنت

  ).افغان:(تابعیت-٢
سرک اول  ٦خانه  :(مرکز اصلی -٣

عقب کابل گرین هوتل کلوله پشته      
  ).کابل
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  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ١٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٥٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــد :رئ   محم

آقـا محمـد    :فرزندفضل الرحمان   
  .خان
امیر محمد همراز :معاون شرکت-٨

  .آقا محمد خان:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وسرک سازی تولیـد     (
قرار ) لح برادران مواد ساختمانی صا  

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وسرک سازی تولیـد     ( 

  .)مواد ساختمانی صالح برادران

  ).افغان:(تابعیت-٢
والیـت هلمنـد    :(مرکز اصلی -٣

بست روغتون خانه داکتر نظر جان      
  ).لشکرگاه

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤

  ). افغانی١٢٥٠٠٠٠ (:سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
نظـر جـان    :رئیس شـرکت  -٧

  .صالح:فرزند
عبدالــستار :معــاون شــرکت-٨

  .حاجی محمد حاتم:فرزند
تولید ( :خصوصیات تجارتی شركت  
قرار ذیل ) پالستیک محبت خیلواک

در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       
 :ثبت رسیده

تولیـد  ( : اسم وعنوان شرکت   -١
  .)حبت خیلواکپالستیک م

  ).افغان:(تابعیت-٢
عـوض خـشک    :(مرکز اصلی -٣

  ).شهر جالل آباد مارکیت احمدزی
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).یک میلیون افغانی: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــیس شــرکت-٧ ــب اهللا :رئ نجی

  .محمد گل:فرزند
سـید حیـران    :معاون شرکت -٨

  .صاحب داد:فرزند
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 ذوب( :خصوصیات تجارتی شركت  
قرار ذیل در دفتر    ) آهن نوی توکل  

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

ذوب ( : اسم وعنوان شـرکت    -١
  .)آهن نوی توکل

  ).افغان:(تابعیت-٢
پارک های صنعتی   :(مرکز اصلی -٣

  ).مقابل میدان هوائی هرات
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).لیون افغانیصد م: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
حاجی عبـد اهللا    :یس شرکت رئ-٧

  .حاجی اختر محمد:فرزند
عـالؤ الـدین    :معاون شرکت -٨

  .عبدالصمد:فرزند
افغان (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیـل در    ) امریکن انجینرینگ 
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
افغـان  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)امریکن انجینرینگ

  ).امریکا:(تابعیت-٢
اپارتمان هـشتاد   :(لیمرکز اص -٣

  ).مکروریان کابل١٤بالک 
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
محمـد حـسن    :رئیس شرکت -٧

  .محمد جان:فرزند
محمـد نعـیم    :معاون شرکت -٨

  .محمد یاسین:فرزند
آی (:خصوصیات تجارتی شـركت   

قرار ذیـل در    ) سیا رادیو لوپمنت  
اد عالیم تجارتی بـه     دفتر ثبت اسن  
 :ثبت رسیده

آی سیا  (: اسم وعنوان شرکت   -١
  .)رادیو لوپمنت

  ).امریکا:(تابعیت-٢
درالمان روبروی  :(مرکز اصلی -٣

  ).سفارت روسیه کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ٥٠٠٠٠٠٠٠:(ســ

  ).افغانی
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  ).طبق پالن:(واردات-٦
محمـد عـارف    :رئیس شرکت -٧

  .محمد امان:فرزند
مارشـال پیـر    :شرکتمعاون  -٨

  .مارشال:فرزند
افغان (:خصوصیات تجارتی شركت  

قرار ذیل در دفتر ) منرالز آی ان سی
ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       

 :رسیده
افغـان  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)منرالز آی ان سی

  ).افغان:(تابعیت-٢
  ).کابل:(مرکز اصلی-٣
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ).نیلیون افغایک م: (سرمایه-٥
  ).طبق پالن:(واردات-٦
انجینر امام الدین   :رئیس شرکت -٧

  .غیاث الدین خان:فرزندغیاث 
محمـد نعـیم    :معاون شرکت -٨

  .محمد یاسین:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی سرک سازی وتولیـد     (

) مواد ساختمانی مسلم محمد گـل     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت  -١ ــوان ش ــم وعن  :اس
ــازی   ( ــرک س ــاختمانی س   س

  تولید مـواد سـاختمانی مـسلم       
  .)محمد گل

  ).افغان:(تابعیت-٢
ولسوالی یعقوب  :(مرکز اصلی -٣

  ).جری والیت خوست
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
محمـد گـل    :رئیس شـرکت  -٧

  .بدر:فرزند
د ایوب خان   محم:معاون شرکت -٨

  .بختور گل خان:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی سرک سـازی اجمـل      (
  قـــرار ذیـــل در ) رحمـــانی

دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       
 :ثبت رسیده
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ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی سرک سـازی اجمـل      (

  .)رحمانی

  ).افغان:(تابعیت-٢
حصه اول خیـر    :(مرکز اصلی -٣

  ).خانه مینه کابل
  ).١٣٨٤:(ریخ تاسیستا-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
اجمـل جـان    :رئیس شـرکت  -٧

  .میر رحمن:فرزند
احمـد سـمر    :معاون شرکت -٨

  .گل الرحمن:فرزند
تولید ( :خصوصیات تجارتی شركت  

) مواد غذائی ظریف رزاق حیـدری     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

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

  .)مواد غذائی ظریف رزاق حیدری

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

  ).مارکیت شهر هرات

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
عبــدالخالق :رئــیس شــرکت-٧

  .عبدالرحمن:فرزند
عبــدالرزاق :معــاون شــرکت-٨

  .عبدالرحمن:دفرزن
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی تولید مواد سـاختمانی     (
) سرک سازی قدرت اهللا ولپـوری     

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

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
   ســاختمانی تولیــد مــواد   (

ساختمانی سرک سازی قدرت اهللا     
  .)ولپوری

  ).افغان:(تابعیت-٢
 بینـی   –قلعچـۀ   :(مرکز اصلی -٣

  ). کابل-حصار
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
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ــیس شــرکت-٧ ــدرت اهللا :رئ ق
  .امان اهللا:فرزند
ــاون شــرکت-٨   نعمــت اهللا :مع

  .امان اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ــازی  ( ــرک س ــاختمانی وس   س
ــامون ــل در ) هـ ــرار ذیـ   قـ

ــناد  ــت اس ــر ثب ــم دفت    عالی
  تجــــارتی بــــه ثبــــت 

 :رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .)ساختمانی وسرک سازی هامون( 

  ).افغان:(تابعیت-٢
مقابل نهر لشکری   :(مرکز اصلی -٣

  ).شهر زرنج والیت نیمروز
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
حـاجی شـرف    :رئیس شرکت -٧

  .اهللا یار:فرزندالدین 
محمـد علـی    :معاون شرکت -٨

  .ماه ولی:فرزند

  :خــصوصیات تجــارتی شــركت
شرکت ساختمانی سرک سـازی     (

) تولید مواد ساختمانی صدیقی آباد    
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد عالیم       

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

ساختمانی سرک سازی تولید مواد     
  .)ساختمانی صدیقی آباد

  ).افغان:(تابعیت-٢
چوک کمیساری  :(مرکز اصلی -٣

  ).شهر فراه والیت فراه
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
جمعـه خـان    :رئیس شـرکت  -٧

  .محمد حلیم:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــد اهللا :مع عبی

  .ملنگ:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل ) صنایع چوبی فلزی نخیل(
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده



  جريدهيرسم

 

  
٢١١

صنایع ( : اسم وعنوان شرکت   -١
  .)چوبی فلزی نخیل

  ).افغان:(تابعیت-٢
سرک اول شـاه    :(مرکز اصلی -٣

  ).شهید
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٥٠٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
محمـد رضـا    :رئیس شرکت -٧

  .ینغالم حس:فرزند
محمد حنیـف   :معاون شرکت -٨

  .محمد امین:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  مــــشورتی وعرضــــه  (
) خدمات ساختمانی عارض لمتـد    

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
مشورتی ( : اسم وعنوان شرکت   -١

وعرضه خدمات ساختمانی عارض    
  .)لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢

یـب زراب   نج:(مرکز اصـلی  -٣
  ).مارکیت کابل

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
محمد عـارض   :رئیس شرکت -٧

  .حاجی محمد نور:فرزند
محمـد شـفیق    :معاون شرکت -٨

  .محمد صدیق:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی تولید مواد سـاختمانی     (
  ) سرک سـازی سـهیل سـیالب      

ــرار  ــت  ق ــر ثب ــل در دفت   ذی
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی تولید مواد سـاختمانی     (

  .)سرک سازی سهیل سیالب

  ).افغان:(تابعیت-٢
عقـب سـینما    :(مرکز اصـلی  -٣

  ).بهارستان کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
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ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠:(ســ
  ).افغانی

  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
عبــدالخالق :رئــیس شــرکت-٧

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

  .محمد نعیم:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

  ) نیونشنل کنسترکـشن کمپنـی    (
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
  اسناد عالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده
نیو نشنل  (: اسم وعنوان شرکت   -١

  .)کنسترکشن کمپنی

  ).افغان:(تابعیت-٢
ــلی -٣ ــز اص ــروی (:مرک   روب

کانال دوسرکه سر خرود جالل آباد 
  ).کابل ننگرهار

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٢٥٠٠٠٠٠معادل
  ).طبق پالن:(واردات-٦

امـین الحـق    :رئیس شـرکت  -٧
  .فضل حق:فرزند
نظم اهللا پـروس    :معاون شرکت -٨

  .اسد اهللا پروس:فرزند
انه خ(:خصوصیات تجارتی شركت  

ــیه ــارتی روس ــل ) تج ــرار ذی   ق
ــم  ــت اســناد عالی ــر ثب   در دفت
  تجــــارتی بــــه ثبــــت 

 :رسیده
خانـه  (: اسم وعنوان شـرکت    -١

  .)تجارتی روسیه

  ).افغان:(تابعیت-٢
گلزار مارکیـت   :(مرکز اصلی -٣

  ).کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥  ١٠٠٠٠٠٠٠٠:(سـ

  ).افغانی
  ).طبق پالن:(واردات-٦
ــرکت -٧ ــیس ش ــیم :رئ رح
  .یاسوریچ:رزندف
غـالم قـادر    :معاون شـرکت  -٨

  .غالم دستگیر:فرزند
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 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ــازی   ( ــرک س ــاختمانی س   س

) تولید مواد ساختمانی نعمت یـار     
ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     ( 

  .)مواد ساختمانی نعمت یار

  ).افغان:(تابعیت-٢
کاریز بازار ناحیه   :(مرکز اصلی -٣
  ).شهر کندهار٦
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی١٢٥٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــت اهللا :رئ نعم

  .حاجی محمد هاشم:فرزند
عـصمت اهللا   :معاون شـرکت  -٨

  .نعمت اهللا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ایـپ سـازی    تولیدی صـنعتی پ   (
قرار ) پالستیکی سیرت احسان لمتد   

ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        
 :تجارتی به ثبت رسیده

تولیدی ( : اسم وعنوان شرکت   -١
صنعتی پایپ سـازی پالسـتیکی      

  .)سیرت احسان لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
کوچه عرب هـا    :(مرکز اصلی -٣

  ).شهر جالل آباد
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٦٥٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
انجینر سید محمد :رئیس شرکت-٧

  .سید آقا:فرزند
شـهاب الـدین    :معاون شرکت -٨

  .شرف الدین:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

قرار ذیل در   ) خراسان سلکام لمتد  (
دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی بـه       

 :ثبت رسیده
خراسان ( : اسم وعنوان شرکت   -١

  .)سلکام لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
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چهارراهی طره باز   :(مرکز اصلی -٣
  ).خان کابل

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
  ). افغانی٤٠٠٠٠٠: (سرمایه-٥
  ).مواد ووسایل:(واردات-٦
عبـد الـرب    :رئیس شـرکت  -٧

  .فتح محمد:فرزند
ــرکت-٨ ــاون ش ــفی اهللا :مع ص

  .عبد اهللا:فرزند
  :شــركتخــصوصیات تجــارتی 

  جــن وپــرس تولیــدروغن   (
  )احمــد پادشــاه وصــابون 

ــت   ــر ثب ــل در دفت ــرار ذی   ق
ــه   ــارتی ب ــم تج ــناد عالی   اس

 :ثبت رسیده
جـن  ( : اسم وعنوان شـرکت    -١

  وپرس تولیـد روغـن وصـابون       
  .)احمد پادشاه

  ).افغان:(تابعیت-٢
کندهار سـرای   :(مرکز اصلی -٣

  ).کاردار سنگ
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤

ــرمایه-٥ ــر ١٠٠٠٠٠٠: (س دال
ــادل  ٥٠٠٠٠٠٠٠امریکــائی مع

  ).فغانیا
  ).طبق پالن:(واردات-٦
حـاجی احـد    :رئیس شرکت -٧

  .حاجی فضل کریم:فرزند
ــرکت -٨ ــاون ش ــاه :مع بادش

  .حاجی ذکریا:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

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

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

  ).افغان:(تابعیت-٢
ارته پروان سرای ک:(مرکز اصلی-٣

  ).حاجی میر احمد والیت کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ١٠٠٠٠: (سرمایه-٥

  ). افغانی٤٩٠٠٠٠معادل
  ).وسایل تخنیکی:(واردات-٦
ــرکت-٧ ــیس ش ــرویس :رئ می

  .محمد شریف:فرزند
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ــرکت -٨ ــاون ش ــین :مع اباس
  .عبدالواسع:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ـ    ( اجی سرک سازی وساختمانی ح

قرار ذیـل   ) گالب الدین و برادران   
در دفتر ثبت اسناد عالیم تجارتی به       

 :ثبت رسیده
سرک ( : اسم وعنوان شرکت   -١

ــاجی   ــاختمانی ح ــازی وس   س
  .)گالب الدین وبرادران

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

  ).مقابل سفارت ایران شهر کابل
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٢٠٠٠٠٠(: س دال

ــادل  ١٠٠٠٠٠٠٠امریکــائی مع
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
حـاجی گـالب   :رئیس شرکت -٧

  .حاجی دوست محمد:فرزندالدین 
سلطان محمـد   :معاون شرکت -٨

  .حاجی دوست محمد:فرزند

 :خــصوصیات تجــارتی شــركت
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

) سرک سازی شیرین نوروزی لمتد    
ر ثبت اسناد عالیم    قرار ذیل در دفت   

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

  .)سرک سازی شرین نوروزی لمتد

  ).افغان:(تابعیت-٢
ایوب خان مینـه    :(مرکز اصلی -٣

  ).ناحیه هفتم متصل لیسه حبیبه
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
ــرمایه-٥ ــر ٢٤٤٨٩٧: (س دال

ــادل  ــائی مع  ١٢٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
حاجی عید محمد   :رئیس شرکت -٧

  .حاجی گل محمد:فرزند
محمـد عظـیم    :معاون شرکت -٨

  .حاجی گل محمد:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی سرک سازی وتولیـد     (
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قرار ) مواد ساختمانی یوسفی غزنوی
ذیل در دفتر ثبت اسـناد عالیـم        

 :تجارتی به ثبت رسیده
ــم -١ ــرکت اس ــوان ش  :وعن
ساختمانی سرک سازی وتولیـد     (

  .)مواد ساختمانی یوسفی غزنوی

  ).افغان:(تابعیت-٢
والیـت میـدان    :(مرکز اصلی -٣

ــل  ــومی کاب ــرک عم ودرک س
  ).قندهار

  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
بیست هـزار دالـر     : (سرمایه-٥

ــادل  ــائی مع  ١٠٠٠٠٠٠امریک
  ).افغانی

  ).طبق پالن:(واردات-٦
سـخی  غـالم   :رئیس شرکت -٧

  .قربان علی:فرزند
نجـف علـی    :معاون شـرکت  -٨

  .جمعه خان:فرزند
 :خــصوصیات تجــارتی شــركت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (
قرار ذیل در دفتـر     ) نظری غزنوی 

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

ــرکت -١ ــوان ش ــم وعن  : اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     (

  .)نظری غزنوی

  .)افغان:(تابعیت-٢
والیـت میـدان    :(مرکز اصلی -٣

  ).سرک کابل قندهار
  ).١٣٨٤:(تاریخ تاسیس-٤
دالر امریکائی ٢٠٠٠٠ (:سرمایه-٥

  ).لیون افغانیمعادل یک م
  ).پالنطبق :(واردات-٦
محمـد علـی     :رئیس شرکت -٧

  .غالم نبی:فرزند
نـاظر حـسین    :معاون شرکت -٨

  .غالم حسین:فرزند
 شرکت یخ سـازی     باساس تصویب 

  ترکمنــی حــاجی رمــضان  
مبنی براینکه طی درخواستی خواهان 
ــرکت از    ــرمایه ش ــد س تزئی

افغـــانی بـــه مبلـــغ ١٢٠٠
  .افغانی تزئید شد٥٠١٢٠٠
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 شرکت مسافر بری    باساس تصویب 
وباربری مرکز پیما مبنی براینکـه      
استعفا محترم محمد علی ولد محرم      
علی از سمت ریاسـت شـرکت       
ومقرری وی به حیث معاون جدید      

ی محترم سطان علی    التقرر واستعفا 
ولد معصوم از سـمت معاونیـت       
شرکت ومقرری وی به حیث رئیس      

  .جدید التقرر
 شرکت هلیز لمتـد     باساس تصویب 

مبنی براینکه قبالً شرکت هلیز نـام       
گذار گردیده بـود اکنـون بنـام        
شرکت النیر تغییر اسـم گردیـده       

  .است
 شرکت محترم نور اهللا نجیب لمتد     

ل مجید  به معاونیت سید ولی ولد گ     
خواهان تاسیس نماینـده گـی در       

  .والیات هیرات نموده است
 شرکت سـهراب    باساس تصویب 

شاداب مبنی براینکه به تغییر معاون      
  اسمی فرهاد ولد عبـدالکریم بـه       
  قسیم اهللا ولد رحمت اهللا که جهت       

  ثبــت بــه ایــن اداره مواصــلت 
  .ورزیده

 شرکت اسـد اهللا     باساس تصویب 
 تغییر معاون   عالمی مبنی براینکه به   

اسمی احسان اهللا ولد غالم غـوث       
به عبدالوکیل ولد غالم غوث کـه       
جهت ثبت به این اداره مواصـلت       

  .ورزیده
 حاجی میـرک     ولد اسامی روح اهللا  

ائی مربـوط   مسکونه قریه دولت ز   
ره ذکمرکــز گردیــز دارنــده تــ

کـه  ٨٩ج الف صـفحه     ٣٤١٠٣
ش اخذ جواز تجارتی انفرادی     خواه

  . استرا نموده
 ولـد علـی محمـد       می بریالی اسا

مسکونه ولسوالی سید کرم دارنده     
 صــفحه جلــد٨٥٢٩٣تــذکیره 

که خواهیش اخـذ جـواز      )٣٦١(
  .استتجارتی انفرادی را نموده 

 شرکت سـاختمانی    باساس تصویب 
وتولید مواد سـاختمانی عـصری      
حبیب محـراب مبنـی براینکـه       
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 نجیب اهللا ولد    ید س استعفای محترم 
نیـت  حاجی سید حبیـب از معاو     

فیصد سهم که مبلغ    ٥٠وواگذاری  
افغانی میشود به محترم ٢٠٠٠٠٠٠

عبدالستار ولد الحاج محمد عـالم      
  .ومقرری وی بحیث معاون جدید

ـ   باساس تصویب  ین  شرکت عارض
مبنی براینکه تعیین معاون بنام بالل      
ولد شاه محمود وفروش سهم مبلغ      

  .هزار افغانی میشود٢٥٠٠٠
 شرکت سـاختمانی    باساس تصویب 

سباوون روفی لمتد مبنی براینکـه      
قبالً پروژه ساختمانی سباوون روفی     
نام گذاری گردیده بوده نظـر بـه        
تصمیم شرکای شـرکت پـروژه      
مذکور به نام افغان کابل انترنشنل      

  .لمتد تغییر نام شده
 شرکت کارکلنیک   باساس تصویب 

 دمبنی براینکه استعفای محترم محم    
ظفر ولد محمد اکبـر از سـمت        

یت شرکت و مقرری محـم      معاون
کلیم ولد محمد رحیم بحیث معاون      

جدید التقرر در شرکت با معـاش       
  .دالر امریکائی٥٠٠ماهواره 

 شرکت سـاختمانی    باساس تصویب 
نوی طاق ظفرمبنی براینکه استعفای     
احسان اهللا فرزنـد عبدالواحـد از       
سمت ریاست ومقرری سـیف اهللا      
ولد عبـدالوهاب بحیـث رئـیس       

  .شرکت
 شـرکت هـوپس     ویبباساس تص 

براینکه به اسم    مبنی   گرافیک دیزان 
  .ن میباشدهوپس گرافیک دیزا

باساس تصویب شرکت خـدمات     
کمپیوتری وطباعتی بهیـر مبنـی      
براینکه ازدیاد سـرمایه شـرکت      

افغـانی بـه    ١٢٣٩٤٦خویش از   
  .گردید اند افغانی ١٣١٢٣٤٦

 شرکت سـاختمانی    باساس تصویب 
رم مظبوط مبنی براینکه استعفای محت

انجینر محمد زمان ولد علی محمد      
از سمت معاونیت شرکت باسـهم      

افغـانی  ١٧٥٠٠٠فیصد مبلغ ٣٥
  میشود بـاالی محتـرم انجینـر       
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 اهللا مایار ولد امان اهللا وگذار  نجیب
شدند وبه حیث معاون جدید تعیین      

  .شده
 شـرکت احمـد     باساس تصویب 

منصور پوپل مبنی براینکه اینجانب     
در احمد ناصر معـاون شـرکت       

بنده در شرکت پنج    مجموع سهم   
ت صححالت عقل وفیصد میباشد در

مندی مقدار چهار فیصد آنرا باالی      
 احمد راتب رئیس شرکت و یـک      

فیصد آنرا باالی مورور پوپل بفروش 
رســانیدم و از ســمت معاونیــت 

  .استعفاء نمودم
 هر یک حاجی ناصر خان      محترمان

ولد حاجی محمد جـان دارنـده       
ـ ٣٣٤٥٧تذکیره   ث رئـیس   بحی

شرکت حاجی بابا جان منگل لمتد      
ین ولد حاجی محمـد     و حاجی یاس  

بحیـث  ٢٦٦٩ رهجان دارنده تذک  
ش اخذ  معاون شرکت مذکور خواه   

  حـسب ذیـل    ا تجـارتی ر   زجوا
  .نموده اند

  . تجارتی مجاز اموאل-واردات
  . اموאل مجاز تجارتی-صادرات

  .افغانی٥٠٠٠٠-سرمایه مبلغ
  . خود مذکور-صالحیت دار

 شرکت سـاختمانی    س تصویب باسا
تهیه وتولید مواد ساختمانی مـیالد      
همدرد مبنی براینکه تغییـر اسـم       
شرکت از شرکت ساختمانی تهیـه      
وتولید مواد ساختمانی میالد همدرد     
به اسم شرکت سـاختمانی تهیـه       
وتولید مواد ساختمانی بنیاد ایمـان      
استعفای محترم محمد علم خـان      

له همدرد از معاونیت شرکت از جم     
فیـصد  ١٠فیصد سهم خویش    ٥٠

ــغ   ــه مبل ــویش را ک ــهم خ س
افغانی میگردد به محترمه ٣٣٧٥٠٠

ماری بنت عبدالصمد ومقرری وی     
  .به حیث معاون جدید شرکت

به اساس تصویب شرکت نجـاری      
مبنـی براینکـه    جاویدان اسمانی   

استعفای محترم میر افغان ولد دین      
ــهم  ــا س ــت ب ــد از ریاس محم
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ــغ ١٠٠ ــه مبلـ ــصد کـ فیـ

افغانی میشود که بـا     ١٥٠٠٠٠٠
ــی ١٠ ــهم یعنـ ــصد سـ فیـ

افغانی به حیث عـضو     ١٥٠٠٠٠
شرکت باقی مانـده وواگـذاری      

ــغ  ٩٠ ــه مبل ــهم ک ــصد س فی
افغانی خویش برای هر    ١٣٥٠٠٠٠

یک محترم حاجی امـان اهللا ولـد        
فیـصد  ١٠میرزا حبیب اهللا با سهم    

ــیس   ــث رئ ــرری وی بحی   ومق
جدید التقرر محترم حاجی احسان     

فیصد ٣٠ اهللا با    اهللا ولد حاجی امان   
سهم ومقرری وی بحیث معـاون      
جدید مقرری محترم نجیب اهللا ولد      
حاجی صاحب امان اهللا بحیث عضو      

فیصد مقـرری   ١٠شرکت با سهم    
محترم شفیق اهللا ولد حاجی امان اهللا       

فیصد سهم بحیـث عـضو      ١٠با  
شرکت تزئید سرمایه ابتدائی از مبلغ 

ــه ٥٠٠٠٠٠ ــانی بــ افغــ
الیت بر  افغانی ادامه فع  ٢٠٠٠٠٠٠

ر تولید  عالوه نجاری موبل وفرنیچ   

سامان برق تغییر شـکل حقـوقی       
شرکت از انفرادی به لمتد ونیـز       
تغییر اسم شرکت از شرکت نجاری 
جاویدان اسمانی به شرکت تولیـد      
سامان بـرق ونجـاری جاویـدان       

  .اسمانی
یم  سید عزیز ولد رح    اسامی محترم 

جلد ٨٣٤١٩١گل دارنده تذکیره    
مسکونه قریـه   ١٣٣فرقه صفحه   مت

ش ی خواه حصارک ولسوالی چمکن  
اخذ جواز تجـارتی انفـرادی را       

  :حسب ذیل نموده اند
  .اموאل تجارتی-واردات
  .اموאل مجاز تجارتی-صادرات

  .شهری گردیز-محل تجارت
پـنج هـزار    ٥٠٠٠مبلغ  -سرمایه
  .افغانی

   خود مذکور–صالحیت دار 
 شرکت میکـوس    باساس تصویب 
استعفای  مبنی براینکه    کانسترکشن
ــرم  از Atayurt Baltaمحت

معاونیت شرکت وواگذاری سـهم     
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ــه  ــان ک ــغ ٥٠ش ــصد مبل فی
افغانی میـشود بـه     ١١٢٥٠٠٠٠

 رئـیس  Adiloz Kulمحتـرم 
ل حقوقی شرکت نیز    کشرکت مش 

  .به انفرادی تبدیل میگردد
 محمد  والداناسامی محمد اسحق    

مسکونه قریه ممـوزائی ونـورلی      
زرمـــت دارنـــده تـــذکیره 

ش ه خـواه  ک١٢٩٢ج٤٢٥٢٤٥
  اخذ جواز تجـارتی انفـرادی را       

  .استنموده 
قیب اهللا ولد عبـدالغفور     ترم ن  مح

ص ١ج١٨٩١١٥دارنده تـذکره  
 لمتد پکتیابحیث رئیس شرکت لویه 

ومحترم سیف اهللا ولد حاجی دارنده      
ــذکره  ل ج او٥٤٩٥٥٧تـــ

بحیث معاون شرکت مذکور    ٢١س
ش اخذ جـواز تجـارتی را       خواه

  :حسب ذیل نموده اند
  .اموאل تجارتی-واردات
  .اموאل تجارتی-صادرات

  .شهری گردیز-محل تجارت

  .پنجاه هزار افغانی-سرمایه مبلغ
  .خود مذکور-صالحیت دار
 یعقوب رئیس شرکت    محترم محمد 

 لمتـد   هارون سـلیمان غـضنفر    
میخواهد یک عالمت خویش را بنام      

H-S.GHAZANFAR ثبت
و راجستر این اداره بنماید هر گاه       

اص انفرادی در   موسسات ویا اشخ  
مورد اعتراض داشته باشند والـی      
پانزده یوم با ین محکمـه اطـالع        

  .دهند
  
  
  

 
  
  
  

مبنی براینکه محترم محمد طـاهر      
 میخواهد  رئیس شرکت طاهر لمتد   
ونم ثبت یک عالمت خویش را بنام پ

وراجستر این اداره بنماید هرگـاه      



  جريدهيرسم

 

  
٢٢٢

موسسات ویا اشخاص انفرادی در     
 الـی   مورد اعتراض داشته باشـند    

پانزده یوم باین محکمـه اطـالع       
  .دهند

محترم احسان اهللا ولد عبدالـصمد      
معاون شرکت کابل تـرول ورلـد     
  میخواهـــد یـــک عالمـــت

  

  
  
  
   

  
  
  

  

خویش را بنام ثبت وراجستر ایـن       
اداره بنماید هر گاه موسسات ویـا       
اشخاص انفرادی در مورد اعتراض     
ــانزده   ــی پ ــند ال ــته باش   داش

  . دهندیوم باین محکمه اطالع

  

مبنی براینکه محترم محمد هاشـم      
عزیزی رئیس شرکت تجارتی هاشم     

  عزیزی لمتد میخواهد یک عالمت 
  
  
  
  
  
  
  
  

ــای   ــام چـ ــویش را بنـ   خـ
  احمـــد ثبـــت و راجـــستر 
ــد  ــن اداره بنمایـــ   ایـــ
ــا   ــسات ویـ ــا موسـ   هرگـ
ــرادی در  ــخاص انفــ   اشــ
ــته  ــراض داشـ ــورد اعتـ   مـ
  باشند الـی پـانزده یـوم بـاین         
  محکمـــه اطـــالع رســـماء

  . ارسال دارند
  



  جريدهيرسم

 

  
٢٢٣

 زم زم   -١خویش را به اسمای هریک    
 نـم نـم     -٣م کوال   پرتقالی زم ز  -٢

  ثبت وراجستر این اداره بنمایدلیموئی را
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جريدهيرسم

 

  
٢٢٤

هرگاه موسسات ویـا اشـخاص      
ــراض   ــورد اعت ــرادی در م   انف
ــانزده   ــی پ ــند ال ــته باش   داش
  یوم بـه ایـن محکمـه اطـالع         

  .ددهن
ــرم  ــارتی محت   خــصوصیات تج
ــر )رضــاء( ــل در دفت ــرار ذی   ق

ثبت اسناد عالیم تجارتی به ثبـت       
 :رسیده

  .) رضاء:( اسم تاجر-۱

  ). محمد:(ولد-٢
  ).افغان:(تابعیت-٣
ــد -٤ ــل تول ــت- مح   :والی
  ).دایکندی(
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).میرویس میدان(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  .)اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
   هــزار پــنج(:ســرمایه-٩

  .) افغانی

اشخاص دارای صالحیت -١٠
).خود مذکور:(امضاء  

ــرم ــارتی محت ــصوصیات تج   خ
ــوب( ــد یعق ــل )محم ــرار ذی   ق

ــم  ــت اســناد عالی ــر ثب   در دفت
  تجــــارتی بــــه ثبــــت 

 :رسیده
  .) محمد یعقوب:( اسم تاجر-۱

  ). محمد یاسین:(ولد-٢
  .)افغان:(تابعیت-٣
ــد -٤ ــل تول ــت- مح   :والی
  ).لغمان(
: تجارتخانـه   -عنوان تجـارت  -٥
  ).خیرخانه گوالی مسجد(
  ).اقالم مجاز:(واردات-٦
  ).اقالم مجاز(:صادرات-٧
  در شــهر (:موضــع تجــارت-٨

  ).کابل
   هــزار پــنج(:ســرمایه-٩

  .  )افغانی
اشــخاص دارای صــالحیت -١٠

 ).خود مذکور:(امضاء
 








