




  جريدهيرسم

 

 هارون  :رئیس شرکت مبنی براینکه   
  ضیأ لمتد میخواهد یک عالمت 

  
  
  
   

  
  

  

 Hadib Coرا بنام هادیب خویش 
مایـد  مین ثبت وراجستر این اداره     

هرگــاه موســسات ویااشــخاص 
انفرادی در مورد کدام اعتـراض      
داشته باشند الی پانزده یـوم بـاین        

  .محکمه اطالع دهند 
  محترم :رئیس شرکت مبنی براینکه   

  طاهر لمتد میخواهد یک عالمت 
  
  
  
  
  
  

ثبــت ) مونــا ( خــویش را بنــام
وراجستر نماید هرگاه موسـسات     
ویااشــخاص انفــرادی در مــورد 
اعتراض داشته باشند الی پانزده یوم      

  .باین اداره اطالع دهند 
باساس تصویب شرکت سانیو مبنی     
براینکه تاندار ولد شنگل بحیـث      

 وگالب خان ولـد     :رئیس شرکت 
گل معاون شرکت سانیو دارنده     شنی
میخواهد که یک )۷۰۳۵ -۱(جواز

نوع یخچال وفریزر به سایز هـای       
کـه  ) sanyo(مختلف بنام سانیو  

نماینده گی کمپنی درکشور دوبی     
میباشد به اسم این شـرکت ثبـت        

  .وراجستر نمایند 
  
  
  
  
  
  
  

۱
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مبنی براینکه رئیس عزیزی بانـک      
   یـک عـالمـتمـیخـواهـد

  
  
   

  
  
  
  
  

راثبت ) قسمت وطالع(خویش را بنام
وراجستر این اداره بنماید هرگـاه      
موسسات ویااشخاص انفـرادی در     

راض داشته باشـند الـی      تمورد اع 
پانزده یوم باین محکمـه اطـالع       

  .دهند 
 تولیـد   :رئیس شرکت مبنی براینکه   

مواد صحی سـاختمانی دیامومنـد      
  میخواهد یک عالمت

  
  
  
  
  

۲
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ثبــت ) دیامونــد( ویش را بنــامخــ
وراجستر این اداره بنمایـد هرگـاه       
موسسات ویااشخاص انفرادی درمورد    

راض داشته باشند الی پانزده یـوم       تاع
  .باین محکمه اطالع دهند 

مبنی براینکه محترم حاجی غالم نبـی       
 :رئـیس شـرکت   ولد محمد ایوب    

هارون ضیأ لمتد میخواهد سه نـوع       
ی کـشور   مبالئیل را ازکمپنی هـا    

دوبی وایران بامارک های مشخص     
بنــــــام هــــــای  

)Dhatsom,Gulf,Natural (
باز وراجستر این اداره بنماید هرگاه      
موسسات ویااشـخاص انفـرادی     

راض داشته باشند الـی     تدرمورد اع 
پانزده یوم باین محکمـه اطـالع       

  .دهند 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

 محترم  :رئیس شرکت مبنی براینکه   
س لمتد میخواهد یـک     فرزاد ادری 
  عالمت

  
  
  
  
  
  

۳
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خویش را بنام ارد میل دسـتگیر را        
ثبت وراجـستراین اداره بنمایـد      
هرگــاه موســسات ویااشــخاص 
انفرادی در مورد اعتراض داشـته      
باشند الی پانزده یوم باین محکمـه       

  .اطالع دهند 
 محترم  :رئیس شرکت مبنی براینکه   

پیکینگ خینه عادل میخواهد یـک      
  عالمت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

۴
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  خویش را بنـام هـای جانانـه،       
  ی حنـا، اناردانـه حنـا،   زنکـرو 

نکروزی حنـا نـازنین     زرنگار   
نکروزی راثبت وراجستراین ادره    

  اشخاص بنماید هرگاه موسسات ویا   
انفرادی در مورد اعتراض داشته      

ــوم  ــانزده ی ــی پ ــند ال   باش
  .باین محکمه اطالع دهند  

مبنی براینکه محترم حاجی محمد     
  حسن میخواهد یـک عالمـت     

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  خویش را به اسم لیبـل مبالئیـل          
ــده -۵۰-۲۰-۶۰  وارد شــ

دوبی ح  -م م   فازکمپنی اکسل جل  
را بانشان آهوچاپ به سایزهای یک      

 به اسم خودش هه وغیرلیتر  پنج لیتر
ثبت وراجـستر نمایـد هرگـاه       
موسسات ویااشـخاص انفـرادی     

مورد اعتراض داشته باشند الـی      در
پانزده یوم باین محکمـه اطـالع       

  .دهند 
محترم حبیب اهللا رئیس ومحتـرم      

ن شرکت  حاجی محمد حسن معاو   
ک نـوع   احمد اهللا لمتد میخواهد ی    

مبالیل را بنام حسن کوه ومارک را       

۵
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را ازکمپنـی    )  Tiopet( بنـام  
اکسل  جلف م م ح بین المللـی         
 کشور دوبی بامـارک مشخـصه     

 فروش برساند مارک    خریداری وبه 
 و راجستر این اداره     متذکره را ثبت  

بنماید هرگاه موسسات ویا اشخاص     
انفرادی در مورد اعتراض داشـته      
باشند الی پانزده یوم باین محکمـه       

  .اطالع دهند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محترم  :ئیس شرکت ر:مبنی براینکه   
ریخته گری فاروق میـدان شـهر       

  میخواهد یک عالمت 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
) نقشه افغانـستان    ( خویش را بنام    

)F (      را ثبت وراجستر ایـن اداره
بنماید هرگاه موسسات ویا اشخاص     
انفرادی در مورد کدام اعتـراض      
داشته باشند الی پانزده یـوم بـاین        

  . اطالع دهند محکمه
مبنی براینکه محترم صالح الـدین      

 سـوپرجنرאل   :رئیس شرکت احمد  
   یک عالمتتریدینگ لمتد میخواهد

  

۶
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خویش که سامان برق میباشد بنـام       
)Super Genaral ( ــت ثبـ

وراجستر این اداره بنماید هرگـاه      
موسسات ویا اشخاص انفرادی در     
مورد اعتراض داشته باشـند الـی       
پانزده یوم باین محکمـه اطـالع       

  .دهند 
 محترم  :رئیس شرکت مبنی براینکه   

  امینی لمتد مخواهد یک عالمت
  

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

نـامی  ) Nami(خویش را بنام    
جات آنرا ثبت   موترسایکل وپرزه   

وراجستر این اداره بنماید هرگـاه      
موسسات ویا اشخاص انفـرادی     
درمورد اعتراض داشته باشند الی     
پانزده یوم باین محکمه اطـالع      

  .دهند 
مبنی براینکـه محتـرم حـاجی       
عبدالظاهر ولد حاجی مـوالداد     

 لمتـد    خالد عمر  :رئیس شرکت 
   عالمت دومیخواهد 

  

۷
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خویش را بنام پان مـساله ثبـت        
وراجستر این اداره بنماید هرگـاه      
موسسات ویا اشـخاص انفـرادی      
درمورد اعتراض داشته باشند الـی      
پانزده یوم باین محکمـه اطـالع       

  .دهند 
محترم محمد اکبـر    : مبنی براینکه   

ولد حاجی محمـد انـور رئـیس        
  تجارتی : شرکت

  صفدر شکیب لمتد میخواهد لیبل
  خویش را بنام مبالئیل کنک سوپر

  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  

۸
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ازکمپنی بلکو امریکن بوده ثبـت      
ره بنماید هرگـاه    اوراجستر این اد  

موسسات ویا اشخاص انفرادی در     
مورد اعتراض داشته باشـند الـی       

 اطـالع   پانزده یوم باین محکمـه    
  .دهند 

 محترم  :رئیس شرکت مبنی براینکه   
تولیدی پامیر زمزم میخواهد یـک      

  عالمت 
  
  
  
  
  
  
  
  

ــمی   ــه اسـ ــویش را بـ خـ
ــسی (  ــت ) PEBSi)(پیپ را ثب

وراجستر این اداره بنماید هرگـاه      
موسسات ویا اشـخاص انفـرادی      
درمورد اعتراض داشته باشند الـی      

پانزده یوم باین محکمـه اطـالع       
  .دهند 

باساس تصویب شـرکت عزیـزی      
کت متذکره  بانک مبنی براینکه شر   

طی درخواستی خویش خواهان ثبت     
دونوع سیستم بانکی جدید خویش     

 به  ،)سعادت ونیکبختی (رابنام های   
شکل رسمی در محکمه تجـارتی      

  .میباشند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بـسته   :رئیس شرکت مبنی براینکه   
بندی ومنتاژ موتر سـایکل کاسـیا       
  هرات ببرجند میخواهد یک مارک

۹
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 سـایکل   مـوتر (خویش را بنـام     
کاسیاکاسپین ثبت وراجستر ایـن     

هرگـاه موسـسات    .ادره بنماید   
ویااشخاص انفرادی درمورد کدام    
اعتراض داشته باشند الی پانزده یوم      

  .باین محکمه اطالع دهند 
 صنعتی  :رئیس شرکت مبنی براینکه   

مونتاژ وبسته بندی بوتیان میخواهد     
  که عالمت 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 بنام های   خویش را به شکل رسمی    
بوتیان کاسفین وارشیا ایران دوچرغ 

مایـد  ثبت وراجستر ایـن اداره بن     
هرگاه موسسات ویـا اشـخاص      
انفرادی درمورد اعتـراض داشـته      
باشند الی پانزده یوم باین محکمـه       

  .اطالع دهند 
 :رئـیس شـرکت   مبنی براینکـه    

 کوه نور میخواهد یـک      پالستیک
  پنج نوع عالمت

  
  
  
  
  
  

۱۰
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  خویش را به نـام هـای هریـک        
 کلوش تیپ چینائی بنام کو زن       -۱

  .چاپ 
 کلوش تیپ روسی بنام کـوه       -۲

  .نور 
 کلوش تیپ چینائی بنام چـار       -۳

  .موره 
  . بوت زنانه براق -۴
 لیبـل هــای فابریکـه ثبــت   -۵

 نمایـد هرگـاه     وراجستر این ادره  
موسسات ویا اشـخاص انفـرادی      

داشته باشند الـی    درمورد اعتراض   
پانزده یوم باین محکمـه اطـالع       

  .دهند 
باساس تصویب شرکت تولید حنـا      
ایمل شهزاده مبنی براینکه شرکت     

۱۱
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متذکره خواهان ثبت مارک هـای      
  تجارتی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خویش را بنام هـای حنـا دلـر         
افغان،حنا تلسی افغان حنا منیـژه      

ـ      ن ادره  افغان را ثبت وراجستر ای
بنماید هرگاه موسسات ویا اشخاص     
انفرادی درمورد اعتـراض داشـته      
باشند الی پانزده یوم به این محکمه       

  .اطالع دهند 
  .چون معیـاد حمایـه عالمـت      ( 

HOECHST  
MARION ROUSSEL 

  :موسسه) ۵۲۶۳( تحت شماره   
HOECHST  AG. 
GARMANY         

۱۲
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 ختم میگـردد    ۴/۲/۱۳۸۵بتاریخ
ــون بموجــب اظ ــه کن ــار نام ه

 ۷/۳/۱۳۸۵تاریخ  ) ۳۵۰۹(نمبر
) ۱۷(مدت حمایه آن طبـق مـاده      

اصولنامه ثبت عالیم تجارتی بـرای      
  ) .مدت ده سال تمدید گردید

  چون معیاد حمایه عالمت(
RABIPUR 

مربـوط  ) ۴۱۷۹(تحت شـماره    
  :موسسه 

CHIRON BEHRING 
GMBH .GERMANY 

 ختم میگردد   ۲۵/۸/۱۳۸۴بتاریخ
ــ ــار نام ــون بموجــب اظه ه کن

ــر   )۴۵۶۲(نمبــــــــ
 مدت حمایه آن    ۴/۴/۱۳۸۵تاریخ

اصـولنامه ثبـت    ) ۱۷(طبق ماده   
عالیم تجارتی برای مدت ده سـال       

  .)تمدید گردید 
  :چون معیاد حمایه عالمت 
MANHATTAN  
LIGHTS  

  :موسسه) ۵۲۹۲(تحت شماره
AL WAJDANIA  
GENERAL TRADING  
 ESTABLISHMENT    
UNITED ARAB 
EMIRATES 

 ختم میگـردد    ۴/۴/۱۳۸۵بتاریخ
ــه  ــار نام ــون بموجــب اظه کن

ــر   )۳۵۰۸(نمبــــــــ
 مدت حمایه آن    ۷/۳/۱۳۸۵تاریخ

اصولنامه ثبت عالیم   ) ۱۷(طبق ماده 
تجارتی برای مدت ده سال تمدید       

  .)گردید 
  :موسسه(

DONGGUAN CITY 
LEIYON  

ELECTRONIC  CHINA 
  :میخواهد عالمت

LEIYON 
 ) ۹( خویش را که شامل طبقـه     

هرگـاه  .رسـاند   میباشد بثبت ب  
اشخاص مؤسسات برعالمـت    و

مذکور اعتراض داشته باشند الی     

۱۳
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پانزده روز بمدیریت ثبـت اسـناد       
  .)وعالیم تجارتی مراجعه نمایند 

  :موسسه
TAIDEN  

INDUSTRIAL CO.  
LTD .CHINA 

  :میخواهــــد عالمــــت 
TAIDEN 

 ) ۹( خویش را که شـامل طبقـه        
هرگـاه  .میباشد بثبـت برسـاند      
رعالمــت اشــخاص مؤســسات ب

مذکور اعتراض داشته باشند الـی      
پانزده روز بمدیریت ثبـت اسـناد       

  .)وعالیم تجارتی مراجعه نمایند 
  :موسسه

PPG  INDUSTRIES  
CLEVELAND – U-S-A. 
  :میخواهــــد عالمــــت 

DUCO 
 ) ۲( خویش را که شـامل طبقـه      

هرگـاه  .میباشد بثبـت برسـاند      
اشخاص ومؤسـسات برعالمـت     

د الـی   مذکور اعتراض داشته باشن   

پانزده یوم بمدیریت ثبـت اسـناد       
  .)وعالیم تجارتی مراجعه نمایند 

  :موسسه 
ANSELL LIMITED 
FORMERLY KNOWN 
AS PACIFIC DUNLOP 

LIMITED 
AUSTRALIA   

ــت   ــد عالمــ   :میخواهــ
CONFORM 

 ) ۱۰( خویش را که شامل طبقـه       
هرگـاه  .میباشد بثبـت برسـاند      

اشخاص ومؤسـسات برعالمـت     
اشته باشند الـی    مذکور اعتراض د  

پانزده روز بمدیریت ثبـت اسـناد       
  ).وعالیم تجارتی مراجعه نمایند 

  :موسسه
SODIAAL  

INDUSTRIE   PARIS –
FRANCE . 

ــت   ــد عالمــ   :میخواهــ
LAILAC 

 ) ۲۹ ،۵(خویش را که شامل طبقه      
هرگـاه  . میباشد بثبـت برسـاند      

۱۴
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اشخاص ومؤسـسات برعالمـت     
مذکور اعتراض داشته باشند الـی      

 روز بمدیریت ثبـت اسـناد       پانزده
  .)وعالیم تجارتی مراجعه نمایند 

  :موسسه
JAING JINGDONG 

GROUP  CO. LTD . 
YANCHENG , 

JIANGSU CHINA 
 میخواهد عالمت

  
  
  
  
  

 ) ۷( خویش را که شـامل طبقـه        
هرگاه اشخاص  .میباشد بثبت برساند  

ومؤســسات برعالمــت مــذکور 
اعتراض داشته باشند الی پانزده روز      

ریت ثبت اسناد وعالیم تجارتی     بمدی
  .)مراجعه نمایند 

  :موسسه

WINTERHALTER 
GASTRONOM 

GMBH .GERMANY 
ــت   ــد عالمــ   .میخواهــ

  
  
  
  

 ) ۷( خویش را که شـامل طبقـه        
هرگاه .میباشد بثبت برساند   ) ۳( و

اشخاص ومؤسـسات برعالمـت     
مذکور اعتراض داشته باشند الـی      
پانزده روز بمدیریت ثبـت اسـناد       

  . ) تجارتی مراجعه نمایندوعالیم
  :موسسه

TAIMOUR DURRANI 
870 IMDAD KHAN 
DURRANI   
PESHAWER 
PAKISTAN 

ـ  ــد عالمـــ   :تاميخواهــ
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 ) ۲۵( طبقـه   خويش را كه شامل     
هرگـاه  . میباشد بثبـت برسـاند    

اشخاص ومؤسـسات برعالمـت     
مذکور اعتراض داشته باشند الـی      
پانزده روز بمدیریت ثبـت اسـناد       

  .)عالیم تجارتی مراجعه نمایند و
  :موسسه

ZIGCHG  CEMENTED 
CARBIDE CO LTD 

CHINA 
  :میخواهــــد عالمــــت 

  
  
  
  
 

) اول  ( خویش را که شامل طبقـه     
هرگـاه  . میباشد بثبـت برسـاند    

اشخاص ومؤسـسات برعالمـت     
مذکور اعتراض داشته باشند الـی      
پانزده روز بمدیریت ثبـت اسـناد       

  .)د وعالیم تجارتی مراجعه نماین
  :چــون معیــاد حمایــه عالمــت

  
  
  
  
  

مربـوط  ) ۳۰۳۲(تحت شـماره  
 CITIBANKموســـسه 

N.A.U.S.A 
 ختم میگـردد    ۷/۲/۱۳۸۵بتاریخ

ــه  ــار نام ــون بموجــب اظه کن
ــر  ) ۲۰۴۵( نمبـــــــ

 مدت حمایـه    ۱۱/۳/۱۳۸۵تاریخ
اصولنامه ثبـت   ) ۱۷(آن طبق ماده    

عالیم تجارتی برای مدت ده سـال       
  .)تمدید گردید 
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  :موسسه
CANDIA  LYON – 

FRANCE 
  :میخواهــــد عالمــــت 

  
  
  
  

  

 ۲۹(خویش راکه شامل طبقـه      
میباشـــد بثبـــت   ) ۳۲و

ــاند  ــخاص .برس ــاه اش هرگ
ومؤسسات برعالمـت مـذکور     
اعتراض داشته باشند الی پـانزده      
روز بمدیریت ثبت اسناد وعالیم     

  .)تجارتی مراجعه نمایند 
  :چون معیـاد حمایـه عالمـت      

  
  
  
  

  

مربـوط   ) ۸۷۴( تحت شـماره    
ــسه    MUELHENSموس

GMBH. & CO. GI. 
GERMANY 

 ختم میگردد   ۱۹/۲/۱۳۸۵بتاریخ
کنون بموجب اظهار نامـه نمبـر       

ــاریخ ) ۴۵۶۱(  ۱۴/۴/۱۳۸۵ت
 ) ۱۷( مدت حمایه آن طبق  ماده       

 عالیم تجارتی بـرای     اصولنامه ثبت 
  .)مدت ده سال تمدید گردید 

  :چــون معیــاد حمایــه عالمــت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

۱۷



  جريدهيرسم

 

  
  
  
  

: موسسه ) ۵۲۸۲ (تحت شماره   
LG  CORP SEOUL  

KOREA  
 ختم میگردد   ۱۴/۳/۱۳۸۵بتاریخ

کنون بموجب اظهار نامـه نمبـر       
ــاریخ ) ۵۱۱۳(  ۱۸/۴/۱۳۸۵ت

ــاده  ــق م ــه آن طب ــدت حمای م
اصولنامه ثبت عالیم تجارتی     )۱۷( 

  .)برای مدت ده سال تمدید گردید 
 قاتف ا :رئیس شرکت مبنی براینکه   

ـ     ت شدستگیرزاده لمتد میخواهد ه
نوع شیرقیماق جوس را از کمپنی      
پاکستان خریداری وبه مارک های     

  .ذیل 
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ــب-۱ ــت -حلی ــوس را ثب وج

وراجستر این ادره بنماید هرگـاه      
موسسات ویا اشـخاص انفـرادی      
درمورد اعتراض داشته باشند الـی      
پانزده روز باین محکمـه اطـالع       

  .دهند 
رئیس شرکت محترم   : اینکه  مبنی بر 

تولید مشروبات غیرالکولی حصار    
  جبل السراج میخواهد یک عالمت 

  
  
  
  
  

خویش را بنام کوثر کـوال ثبـت        
وراجستر این اداره بنماید هرگـاه      
موسسات ویا اشـخاص انفـرادی      
درمورد اعتراض داشته باشـند اال      
پانزده روز باین محکمـه اطـالع       

  .دهند 
کـشاف   ان مبنی براینکه شـرکت   

ــستان محــدود  مخــابرات ا فغان
Telecom Developmeut 
company afghanistan 

l.t.d 
میخواهد که هشت ورق لیبل های      
  شــــرکت خــــویش را 
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-بلـی -بنام های هریک روشـن    
 -آسـان -آزاد-راحـت -سعادت

 نزدی کیدل   نارتباط و نزدیک شد   
 بنمایـد   ثبت وراجـستراین اداره   

هرگــاه موســسات ویااشــخاص 
انفرادی درمورد اعتـراض داشـته      
باشند الی پانزده یوم باین محکمـه       

  .اطالع دهند 
رئیس شرکت اکبر   : مبنی براینکه   

اعظم لمتد میخواهد یک نوع لیبل      
  خویش را
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بنام بطری پنج ستاره ثبت وراجستر      
 بنماید هرگاه موسـسات      اداره این

  درمـورد  ویا اشـخاص انفـرادی    
اعتراض داشته باشند الی پانزده یوم      

  .باین محکمه اطالع دهند 
رئیس شرکت اکبر   : مبنی براینکه   

اعظم لمتد میخواهد یک نوع لیبل      
  خویش را

  
  
  
  
  

بنام بطری توکیو ثبت وراجستر این      
بنماید هرگاه موسسات ویـا     اداره  

 اعتراض   درمورد اشخاص انفرادی 
 بـاین   داشته باشند الی پانزده یـوم     

  .محکمه اطالع دهند 
مبنـی براینکـه رئـیس شــرکت    
سوپرجهان لمتد میخواهد کـه دو      

ی های دبل چارچ    نوع مارک بطر  
کس دبل چـارچ    ججمع وبطری فو  

برنگ های مختلف ثبت وراجستر     
نماید هرگاه موسسات ویا اشخاص     
انفرادیی در مورد اعتراض داشـته      
باشند الی پانزده یوم باین محکمـه       

  .د اطالع دهن
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

راینکه رئیس شرکت صـالح     مبنی ب 
 لمتد میخواهد که یک     رحیم صدیق 

عالمت خویش را که برنج سـیله       
اول تحت نام دوگالب کهجـور      
میباشد ثبت وراجـستر ایـن اداره       
بنماید هرگاه موسسات ویا اشخاص     
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انفرادی در مورد کدام اعتـراض      
داشته باشند الی پانزده یـوم بـاین        

  . دهندمحکمه اطالع
  
  
  
  
  

مبنی براینکه رئیس شرکت ضیا نادر 
زاده لمتد میخواهد که یک عالمت      
خویش را که برنج سیله تحت نـام        
طیاره چاپ میباشد ثبت وراجستر     
این اداره بنماید هرگاه موسـسات      
ویا اشخاص انفرادی در مورد کدام      
اعتراض داشته باشند الی پانزده یوم      

  .باین محکمه اطالع دهند 
  
  
  
  
 
 
 

 موسسه 
UNITED PARCEL 
SERVICE OF 
AMERICN INC.and 55 
Glenlake parkway ,NE  
and Atlanta , 

georgia,USA 
ــت  ــد عالم  UPS(میخواه

EXPRESS SAVE 
 ۳۵،۹(را که روی طبقات   خویش  

استفاده مینماید بـه ثبـت      ) ۳۹و
هرگاه اشخاص وموسسات   . برساند

برعالمت مذکور اعتراض داشـته     
انزده روز بریاست دیوان    باشند الی پ  

  .تجارتی مراجعه نمایند 
ــسه   ,BRITISHموســ

AMERICAN 
TOBACCO CO. 2711 
centrviille Road , suite 
300 wilmingtom 19808 

U.S.A 
 PALL)میخواهد عالمات 

MALL- 
ROTHMANS –
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BENSON 2 
HEDGES) 

 ) ۳۴( خویش راکه روی طبقات     
. استفاده مینماید، به ثبت برسـاند     

ه اشخاص و موسـسات بـر       هرگا
عالمات مذکور اعتـراض داشـته      
باشند، الی پـانزده روز بریاسـت       

  .)دیوان تجارتی مراجعه نمایند 
ــسه   ,BRITISHموســ

AMERICAN 
TOBACCO CO. 2711 
centrville Road , suite 
300 wilmingtom 19808 

U.S.A 
میخواهد عالمات 

(DUNHILL ,and  
555) 

)  ۴۳(خویش راکه روی طبقات     
. استفاده مینماید، به ثبت برساند    

هرگاه اشخاص و موسسات بـر      
  عالمات مذکور اعتراض داشته
  باشنـد، الـی پانـزده روز

 بریاست دیوان تجـارتی مراجعـه      
  .)نمایند 

ــسه   GEL GENEموسـ
CORPORATION 86 

Morris Avenue , 
Summit new jersey 

07901 ,U.S.A 
میخواهـــــد عالمـــــت 

REVLIMID  
)  ۳۲( کـه روی طبقـه       خویش را 

. استفاده مینماید به ثبـت برسـاند    
هرگاه اشخاص وموسـسات بـر      
عالمت مذکور اعتراض داشته باشند 
الی پانزده روز بریاسـت دیـوان       

  .تجارتی مراجعه نمایند 
-THE COCA موســسه 

COLA COMPANY one 
coca-cola plaza, atlanta. 

Georgia ,U.S.A. 
 MINUTEمیخواهد عالمت 

MAID   
) ۳۲(خویش را کـه روی طبقـه        
  .استفاده مینماید به ثبت برساند
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ــاه اشــخاص وموســسات   هرگ
برعالمت مذکور اعتراض داشـته     
باشند الی پانزده روز بریاست دیوان      

  .تجارتی مراجعه نمایند 
ــسه   BALDORموســ
ELECTRIC 

COMPANY 5711 
R.S .Boreham , 

jR.sstreet, fort, smith, 
arkansas, U.S.A 

ــدعالمتمی خواهـــــــ
(BALDOR) 

 ) ۷( خویش را کـه روی طبقـه        
. استفاده مینماید به ثبـت برسـاند    

هرگاه اشخاص وموسـسات بـر      
عالمت مذکو ر اعتـراض داشـته       
باشند الی پانزده روز بریاست دیوان      

  .تجارتی مراجعه نمایند 
 CASTROLموســــسه 

LIMITED wakefield 
House, pipers Way, 
Swindon, wiltshire SN3 

IRE.UK . 
 میخواهد عالمت

(ACT-EVO) 

ــه ــه روی طبق  )۴(خــویش را ک
.  استفاده مینماید به ثبت برسـاند     

ــسات  ــخاص وموس ــاه اش هرگ
برعالمت مذکور اعتراض داشـته     
باشند الی پانزده روز بریاست دیوان      

  .تجارتی مراجعه نمایند 
 MERVE OPTIK    موسسه

SANAYI YE TICARET 
LIMITED SIRKETI 
senlikkoy Akasya 
sok ,No4/1 florya 
Bakirkoy, Istanbul, 
turkey. 

 میخواهد عالمت

 ( OSSE and 
HAWK ) 

 ) ۹( خویش را کـه روی طبقـه        
. استفاده مینماید به ثبت برسـاند     

هرگــاه اشــخاص وموســسات 
برعالمت مذکور اعتراض داشته    
باشند الی پانزده روز بریاسـت      

  .دیوان تجارتی مراجعه نمایند 
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   BRECO               موسسه
INTERNATIONAL 
LIMITED, Akara 
Building 24 De castro 
street, Wickhams 
cay,Road town,tortola , 
British virgin  Islands. 

ت امیخواهد عالم
(DULLAHS)(RO

XTON) 
) ۳۴(خویش را کـه روی طبقـه      

. استفاده مینماید به ثبـت برسـاند    
ــسات  ــخاص وموس ــاه اش هرگ

کور اعتراض داشـته    ت مذ ابرعالم
باشند الی پانزده روز بریاست دیوان      

  .تجارتی مراجعه نمایند 
          FLORENA   موسسه

 COSMETIC GMBH 
Am Eichberg,  04736 

waldheim, Germany 
میخواهـــــد عالمـــــت 

(FLORENA)  
 ) ۳( خویش را کـه روی طبقـه      

ــت   ــه ثب ــد ب ــتفاده مینمای اس

هرگاه اشخاص وموسسات   .برساند
المت مذکور اعتراض داشـته     بر ع 

باشند الی پانزده روز بریاست دیوان      
  .تجارتی مراجعه نمایند 

 TAYAS GIDA     موسسه 
SANAYI TICARET 
ANONIM SIRKETI 
Baris, MH,1803 SK, 
N: 12 Gebze kocaeli, 
Turkey , 

میخواهــــت عالمــــت  
( DAMLA) 

 ) ۳۰( خویش را که روی طبقـه       
. رسـاند استفاده مینماید به ثبـت ب   

هرگاه اشخاص وموسـسات بـر      
عالمت مذکور اعتراض داشته باشند 
الی پانزده روز بریاسـت دیـوان       

  .تجارتی مراجعه نمایند 
 GLAXO GROUPموسسه 

LIMITED glaxo 
Wellcome House and  
Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex 
UB6 ONN, England. 
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میخواهـــــد عالمـــــت 
(RELENZA) 

 ) ۱۹( روی طبقـه    خویش را که    
. استفاده مینماید به ثبـت برسـاند    

ــاه ا شــخاص وموســسات  هرگ
برعالمت مذکور اعتراض داشـته     
باشند لی پانزده روز بریاست دیوان      

  .تجارتی مراجعه نمایند 
 CELGENE             موسسه

CORPORATION, 86 
Morris Avenue, 
Summit ,New jersey 
07901,U.S.A. 

  میخواهد عالمت 
(CELGENE)  

 ) ۵( خویش را کـه روی طبقـه      
. استفاده مینماید به ثبـت برسـاند    

ــسات  ــخاص وموس ــاه اش هرگ
برعالمت مذکور ا عتراض داشـته      

است دیوان  باشند الی پانزده روز بری    
  .تجارتی مراجعه نمایند 

 موسسه 
SANOFI- AVENTS   

174 Avenue de France, 
75013 Paris, france . 

میخواهـــــد عالمـــــت 
(LACTACYD) 
  )۵ و ۳( خویش را که روی طبقات

. استفاده مینماید به ثبـت برسـاند    
ــسات  ــخاص وموس ــاه اش هرگ
برعالمت مذکور اعتراض داشـته     
باشندالی پانزده روز بریاست دیوان     

  .تجارتی مراجعه نمایند 
ــسه    MOROROLA موس

INC.,1303 E.Algonquin 
Road, Schaumburg 

lllinois, U.S.A 
   ت امیخواهد عالم

MOTOWI4 
 (CANOPY)و

ــو ــه روی خــ یش را کــ
استفاده مینماید  ) ۴۲و۹(طبقات

هرگاه اشـخاص   .به ثبت برساند  
  وموسسات برعالمـات مـذکور    

 اعتراض داشته باشند الی پانزده     
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روز بریاست دیوان تجارتی مراجعه     
  .نمایند 
 SHANGHAI          موسسه

LIGHT INDUSTRIAL 
PRODUCTS 
IMPORTS&EXPORT 
CORP.LGD 
Rm.2402 No.333 dong 
Yuan San Cun, Pu dong 
New disstrictt, 
shanghai,china. 

  ت اميخواهد عالم
  
  
 
  
  
  
  

 ) ۳( ی طبقـه  خويش را كـه رو    
ــت   ــه ثب ــد ب ــتفاده مینمای اس

هرگاه اشخاص وموسسات   .برساند
  برعالمــــات مــــذکور 

  اعتراض داشته باشند الی پـانزده      

روز بریاست دیوان تجارتی مراجعه     
  .یند نما

 CEMEX S.A DE موسسه 
CV,Av constitucion 444 
poniente, colonia 
Centro, 65000 
Monterrey Nuevo Leon, 

Mexico 
  .میخواهد عالمت 

  
  
 
 
 

 ) ۱۹( خویش را که روی طبقـه       
ــت   ــه ثب ــد ب ــتفاده مینمای اس

هرگاه اشخاص وموسسات   .برساند
عتراض داشـته   `برعالمت مذکور ا  

ز بریاست دیوان   باشند الی پانزده رو   
  .تجارتی مراجعه نمایند 

 GUANGZHOUموسـسه   
HAOJIN GROUP 
CO,LTD shangshao 
Industrial district,lixin 
Road, Xintang 
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Town,Zehgcheng 
City,Guangzhou,china. 

  .میخواهد عالمات 
  
  
  

 ) ۱۲( خویش را که روی طبقـه     
ــت   ــه ثب ــد ب ــتفاده مینمای اس

سات هرگاه اشخاص وموس  .برساند
برعالمات مذکور اعتراض داشـته     
باشند الی پانزده روز بریاست دیوان      

  .تجارتی مراجعه نمایند 
 CHINA FIRSTموسـسه   

AUTOMOBILE 
GROUP CORP., 

Dongfeng 
street,Changchu,jilin 

130011,china. 
  میخواهد عالمات
(FAW)   

  و
  
 

 ) ۳۷( خویش را که روی طبقـه     
ــت   ــه ثب ــد ب ــتفاده مینمای اس

هرگاه اشخاص وموسسات   .اندبرس
برعالمت مذکور اعتراض داشـته     
باشند الی پانزده روز بریاست دیوان      

  .تجارتی مراجعه نمایند 
ــسه    GLOBEموســـ

INDUSTRIES 
CORPORATION,7th 

Floor , No.61,Nanking 
E .Road, sec .3, 

Taipie104, Taiwan. 
  .ت یخواهد عالمم

  
  
  

  
 ) ۱۷( خویش را که روی طبقـه     

ــت ــت  اس ــه ثب ــد ب فاده مینمای
  وسسات هرگاه اشخاص وم.برساند

 برعالمت مذکور اعتراض داشته
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 دیوان  باشند الی پانزده روز بریاست    
  .تجارتی مراجعه نمایند 

 BOEHRINGER     موسسه 
INGELHEIM 
PHARMA GMBH& 
CO.,KG173Binger 
strasse,55216 Ingelheim 
am Rhein, Germany . 

  .میخواهد عالمت 
  
  
  
 
  

 ) ۱۰۵( خویش را که روی طبقـه     
ــت   ــه ثب ــد ب ــتفاده مینمای اس

هرگاه اشخاص وموسسات   .برساند
برعالمت مذکور اعتراض داشـته     
باشند الی پانزده روز بریاست دیوان      

  .تجارتی مراجعه نمایند 
ــسه     CENTURYموسـ

TOBACCO FZCO., 
P.O.Box261795 jebel 

Ali,Dubai, U.A.E. 

  .میخواهد عالمات 
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 ) ۳۴ (خویش را که روی طبقـه     
ــت   ــه ثب ــد ب ــتفاده مینمای اس

هرگاه اشخاص وموسسات   .برساند
ت مذکور اعتراض داشـته     ابرعالم

باشند الی پانزده روز بریاست دیوان      
  .تجارتی مراجعه نمایند 

 SPIRITS              موسسه 
PRODUCTS 
INTERNATIONAL 
PROPERTY B.V 
Zepp Lampestraat 4, 
Orangestad,Aruba. 

  .میخواهد عالمت 
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ــه روی   ــویش را کــ خــ
ــه ــتفاده  ) ۳۵و۳۳و۳۲( طبق اس

هرگـاه  .مینماید به ثبت برسـاند    
اشخاص وموسـسات برعالمـت     
مذکور اعتراض داشته باشند الـی      
پانزده روز بریاست دیوان تجـارتی      

  .مراجعه نمایند 
 SPIRITSموســــسه   

INTERNATIONAL 
N.V., World Trade 
Center ll 19, 

Willemstad,Curacao, 
Netherland Antilles, 

  .میخواهد عالمات 
  
  
  
  
  
  

ــه روی   ــویش را کــ خــ
استفاده مینمایـد    ) ۳۳و۳۲( طبقه

هرگـاه اشـخاص    .به ثبت برساند  

وموســسات برعالمــت مــذکور 
اعتراض داشته باشند الی پانزده روز      
بریاست دیوان تجـارتی مراجعـه      

  .نمایند 
 NATUZIموســــسه  

TRADING PTE LTD 
No.8 kaki Bukit Road 2, 
02-10 Ruby warehouse 

Complex, Singapore . 
  .میخواهد عالمات 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

) ۳۴( خویش را کـه روی طبقـه      
ــت   ــه ثب ــد ب ــتفاده مینمای اس

هرگاه اشخاص وموسسات   .برساند
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ت مذکور اعتراض داشـته     ابرعالم
باشند الی پانزده روز بریاست دیوان      

  .د تجارتی مراجعه نماین
ــسه    TECHNOموســ

DEVELOPMENT 
TECHNOLOGY 

CO.,P.O.Box 2832., 
Safat 13049,kuwait. 

  .ت ممیخواهد عال
  
  
  
  

 ) ۹( خویش را کـه روی طبقـه      
ــت   ــه ثب ــد ب ــتفاده مینمای اس

هرگاه اشخاص وموسسات   .برساند
برعالمت مذکور اعتراض داشـته     
باشند الی پانزده روز بریاست دیوان      

  .د تجارتی مراجعه نماین
 GUL AHMEDموســسه  

INTERNATIONAL 
LIMITED FZC sharjah 
Airport international 

free zonee sharja, 
U.A.E. 

  .میخواهد عالمت 
  
  
  

ــه روی   ــویش را کــ خــ
استفاده مینمایـد    ) ۲۵و۲۴( طبقه

هرگـاه اشـخاص    .به ثبت برساند  
وموســسات برعالمــت مــذکور 
اعتراض داشته باشند الی پانزده روز      

ت دیوان تجـارتی مراجعـه      بریاس
  .نمایند 

 APOLLO TYRESموسسه 
LTD, Apollo House, 7 
Instituional Area,Sector 

32, 
Gurgaon,Haryana,India. 

  .میخواهد عالمت 
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 ) ۱۲( خویش را که روی طبقـه     
ــت   ــه ثب ــد ب ــتفاده مینمای اس

هرگاه اشخاص وموسسات   .برساند
برعالمت مذکور اعتراض داشـته     

ی پانزده روز بریاست دیوان     باشند ال 
  .تجارتی مراجعه نمایند 

 THE TDLموســـسه 
GROUP CORP.,874 
Sinclair Road,Oakville, 

Ontario,Canada . 
  .یخواهد عالمت م

  
  

ــه روی   ــویش را کــ خــ
ــه ــتفاده  ) ۴۳و۳۰و۲۹( طبق اس

هرگـاه  .مینماید به ثبت برسـاند    
اشخاص وموسـسات برعالمـت     

ـ      ی مذکور اعتراض داشته باشند ال
پانزده روز بریاست دیوان تجـارتی      

  .مراجعه نمایند 
 LONCIN GROUPموسسه  

CO., LTD., Te 5 
shipingqiaoheng Street, 

jiulongpo district, 
chonqqing,china . 

  .میخواهد عالمت 
  
  
  
  
  

) ۱۲( خویش را کـه روی طبقـه      
ــت   ــه ثب ــد ب ــتفاده مینمای اس

هرگاه اشخاص وموسسات   .برساند
ر اعتراض داشـته    برعالمت مذکو 

باشند الی پانزده روز بریاست دیوان      
  .تجارتی مراجعه نمایند 

ــسه    UNILEVERموسـ
PLC., port 

Sunlight,Wirral, 
Merseyside ,England . 

  . عالمت میخواهد
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 ) ۴۴( خویش را که روی طبقـه     
ــت   ــه ثب ــد ب ــتفاده مینمای اس

هرگاه اشخاص وموسسات   .برساند
ض داشـته   برعالمت مذکور اعترا  

باشند الی پانزده روز بریاست دیوان      
 .تجارتی مراجعه نمایند 

مبنی براینکه شرکت محترم تجارتی     
  تالیوאل لمتد میخواهد یک عالم

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

ایـشیا  (ک بنام های  یخویش را هر  
) نـت لیوאـل   )(آسیا تایپ ) (سافت

  ثبـــت ) لیوאـــل کمپیـــوتر(
وراجستر این اداره بنماید هرگـاه      

ا اشخاص انفرادی در    موسسات وی 
مورد اعتراض داشته باشـند الـی       
پانزده یوم باین محکمـه اطـالع       

  .دهند 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

عبدالمناف قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

 :رسیده 
  .عبدالمناف :  اسم تاجر-۱
  .محمد ابراهیم :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  . افغان :تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 
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ــارتی  ــصوصیات تج ــرم خ    محت
وحیداهللا قرار ذیل در دفتـر ثبـت        

جـارتی بـه ثبـت      اسناد وعالیم ت  
  :رسیده 

  .وحیداهللا :  اسم تاجر-۱
  .نوراهللا :ولد -۲
پـروان  :محل تولد آن والیت     -۳

  .پنجشیر 
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

   .جمعه گل:  اسم تاجر-۱

   .عبدالحمید:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عبدالمناف :  اسم تاجر-۱
  .محمد ابراهیم :د ول-۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
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  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــار ــصوصیات تج ــرم تیخ    محت
فضل حق قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .فضل حق : اسم تاجر-۱
  .حاجی محمد روزی :ولد -۲
  .محل تولد آن والیت کابل -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  . تجارت درشهر کابل موضع-۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

   محـترمخصوصیات تجارتی 

 ذاکرحسین قرار ذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .ذاکرحسین : اسم تاجر-۱
  .ایوب :ولد -۲
  .محل تولد آن والیت کابل -۳
  .ن افغا: تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

بـه ثبـت    اسناد وعالیم تجـارتی     
  :رسیده 

  .محمد شریف : اسم تاجر-۱
  .غالم عباس :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
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  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  ارای صالحیتاشخاص د-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عبدالکریم :  اسم تاجر-۱
  .غالم حسین :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  . اقالم مجاز :صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹
  اشخاص دارای صالحیت-۱۰

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

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

  :رسیده 
  .محمد اکبر :  اسم تاجر-۱
  .انور محمد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  ل حسن قرار ذیل در دفتر ثبتگ

  اسـناد وعالیم تـجارتی به ثبت
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  :رسیده 
  .گل حسن :  اسم تاجر-۱
  .عسکر :ولد -۲
ــت  -۳ ــد آن والی ــل تول   :مح

  .دایکندی 
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .کابل موضع تجارت درشهر -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .موسی :  اسم تاجر-۱
  .شیرمحمد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانه : عنوان تجارت -۵

  . خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .نقیب اهللا :  اسم تاجر-۱
  .عبدالرحیم :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
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  .اء خود شان  امض
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

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

  :رسیده 
  .محمد رفیع :  اسم تاجر-۱
  .آقامحمد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : ردات وا-۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .حبیب اهللا :  اسم تاجر-۱

  .محمد امیرشاه :ولد -۲
  .کابل :لد آن والیت محل تو-۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .محمد رضا : اسم تاجر-۱
  .محمد علی :ولد -۲
  .بامیان :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
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  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :ایه سرم-۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .میرولی :  اسم تاجر-۱
  .عوض علی :ولد -۲
  .وردک :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  نـه  تجارتخا: عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  .علی رضا :  اسم تاجر-۱
  .محمد علی :ولد -۲
  .بامیان :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد حکیم :  اسم تاجر-۱
  .محمد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
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  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵
  .خود تاجر 

  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .از اقالم مج: واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد ایوب :  اسم تاجر-۱
  .محمد گل :ولد -۲
  .لوگر :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

 وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        اسناد
  :رسیده 

  .امان اهللا :  اسم تاجر-۱
  .جانباز :ولد -۲
  .لوگر :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .قیوم :  اسم تاجر-۱
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  .پیرگل :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .قالم مجاز ا: صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .عبداالحد :  اسم تاجر-۱
  .محمد حاجی اختر:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶

  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد نصیر : اسم تاجر-۱
  .شیرمحمد :ولد -۲
  .لغمان  :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .رشهر کابل موضع تجارت د-۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

   محـترمیات تجارتیـخصوص
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محمد رضا قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
  .محمد رضا : اسم تاجر-۱
  .خداداد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
اکرام الدین قرار ذیل در دفتر ثبت       

بـت  اسناد وعالیم تجـارتی بـه ث      
  :رسیده 

  .اکرام الدین :  اسم تاجر-۱
  .محمد سرور :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳

  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  ای صالحیتاشخاص دار-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .یاسمین :  اسم تاجر-۱
  .محمد انور :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .جاز اقالم م: صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹
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  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  محمد وصیل:  اسم تاجر-۱
   .محمد قسیم:ولد -۲
  .کابل :حل تولد آن والیت م-۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ار ذیل در دفتر ثبت     محمد رضا قر  

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

  محمدرضا:  اسم تاجر-۱
   .علی:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی  :سرمایه-۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
   .حمید اهللا اسم تاجر-۱
   .محمد ظاهر:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تخانـه  تجار: عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
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  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .محمد بشیر: اجر اسم ت-۱
   .محمدا جان:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  .ان  امضاء خود ش

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

  :رسیده 
  .فرید اهللا : اسم تاجر -۱
   .حضرت اهللا:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  . اقالم مجاز :واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

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

  :رسیده 
  .نجیب اهللا:  اسم تاجر-۱
   .میر بچه:ولد -۲
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  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ت خان قرار ذیل در دفتر ثب      راضی

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

   .راضی خان : اسم تاجر-۱
   .ظریف:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  . قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد-۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷

  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .هزار افغانی پنج :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد بالل قرارذیل در دفترعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
   .محمد بالل: اسم تاجر-۱
   .لعل آغا:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
 قرارذیل در دفتـرعالیم     عبدالقدیر

  :تجارتی به ثبت رسیده 
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   .عبدالقدیر: اسم تاجر-۱
   .ظفرخان:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
رارذیـل در دفتـرعالیم     خان آقا ق  

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .خان آقا : اسم تاجر-۱
  .گل الال :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶

  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .ار افغانی پنج هز:سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
رضاخان قرارذیـل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .رضاخان : اسم تاجر-۱
  .اکبرخان :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  . اقالم مجاز :صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  تجارتی  ایرج قرارذیل در دفترعالیم
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  :به ثبت رسیده 
  .ایرج : اسم تاجر-۱
  .کریم :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
م محمد باقر قرارذیل در دفتـرعالی     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .محمد باقر : اسم تاجر-۱
  .محب علی :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 

  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
اخترولی قرارذیـل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .اخترولی : اسم تاجر-۱
  .میرولی :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

   محـترمجارتیـخصوصیات ت
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قرارذیل در دفتـرعالیم     نوروزگل
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  .نوروزگل : اسم تاجر-۱
  .یارگل :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد سرور قرارذیل در دفترعالیم     

  :تی به ثبت رسیده تجار
  .محمد سرور : اسم تاجر-۱
  .مسلم :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانه : عنوان تجارت -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  ی صالحیتاشخاص دارا-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
عبدالحمید قرارذیل در دفتـرعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .عبدالحمید : اسم تاجر-۱
  .عبدالباقی :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : اردات و-۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 
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ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
اکبرعلی قرارذیـل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .اکبرعلی : اسم تاجر-۱
  .غالم سخی :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
عباس علی جعفـری قرارذیـل در       

  :جارتی به ثبت رسیده دفترعالیم ت
  .عباس علی جعفری : اسم تاجر-۱
  .عبدالحبیب :ولد -۲
  .ارزگان :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴

  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵
  .خود تاجر 

  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
   .پنج هزار افغانی:سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
عزیزاهللا قرارذیـل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .عزیزاهللا : اسم تاجر-۱
  .حلیم گل :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .م مجاز اقال: صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
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  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

دفتـرعالیم  حلیم اهللا قرارذیـل در    
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  .حلیم اهللا : اسم تاجر-۱
  .عبدالملک :ولد -۲
  .کابل : والیت محل تولد آن-۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
دفترعالیم سالمت خان قرارذیل در     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .سالمت خان : اسم تاجر-۱
  .محمد قاسم :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳

  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .انی پنج هزار افغ:سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
گل احمد قرارذیل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .گل احمد : اسم تاجر-۱
  .حاجی سمیع خان :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز  : صادرات-۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹
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  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد علی قرارذیل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .محمد علی : اسم تاجر-۱
  .غالم علی :ولد -۲
  .کابل :لد آن والیت محل تو-۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ل در دفتـرعالیم    عبدالقیوم قرارذی 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .عبدالقیوم : اسم تاجر-۱
  .قربان :ولد -۲

  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .فغانی پنج هزار ا:سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
حاجی غفار قرارذیل در دفترعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .حاجی غفار : اسم تاجر-۱
  .حاجی جمعه خان :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
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  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹
  اشخاص دارای صالحیت-۱۰

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

سید رحیم قرارذیل در دفتـرعالیم      
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  .سید رحیم : اسم تاجر-۱
  .م سید محمد هاش:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ــاجی ــل در ح ــراهیم قرارذی  اب

  :دفترعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .حاجی ابراهیم : اسم تاجر-۱

  .فتح محمد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
وحیداهللا قرارذیـل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .وحیداهللا : اسم تاجر-۱
  .محمد نبی :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
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  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
علی محمد قرارذیل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .علی محمد : اسم تاجر-۱
  .موسی :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
طاجان قرارذیـل در دفتـرعالیم      ع

  :تجارتی به ثبت رسیده 

  .عطاجان : اسم تاجر-۱
  .محمد اسحق :ولد -۲
  .غزنی :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :ه سرمای-۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
 قرارذیـل در دفتـرعالیم      ذین اهللا 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .ذین اهللا : اسم تاجر-۱
   .خدایداد:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

   .خود تاجر
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
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  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
سید رحیم قرارذیل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .سید رحیم : اسم تاجر-۱
  .ن سید رحم:ولد -۲
  .پروان :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  رمحمـد قرارذیل دردفترعالیم نـظ

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .نظرمحمد : اسم تاجر-۱
  .ولد غالم -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .ج هزار افغانی پن:سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
صفرعلی قرارذیـل در دفتـرعالیم    

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .صفرعلی : اسم تاجر-۱
  .رمضان علی :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
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  .اقالم مجاز : درات صا-۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
علی جمعه قرارذیل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .علی جمعه : اسم تاجر-۱
  .گردی حسین :ولد -۲
  .کابل :حل تولد آن والیت م-۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

   محـترمیات تجارتیـخصوص

م قرارذیل در دفتـرعالیم      عبدالقیو
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  .عبدالقیوم : اسم تاجر-۱
  .حضرت محمد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
عالم قرارذیل در دفترعالیم تجارتی     

  :به ثبت رسیده 
  .عالم : اسم تاجر-۱
  .غالم حسن :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانه: عنوان تجارت -۵
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  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : ات صادر-۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ضیأالدین قرارذیل در دفتـرعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .ضیأالدین : اسم تاجر-۱
  .سراج الدین :ولد -۲
  .کابل :ل تولد آن والیت مح-۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ــق ــد رفی ــل در میرمحم  قرارذی

  :دفترعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .میرمحمد رفیق : اسم تاجر-۱
  .میرمحمد شریف :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :مایه سر-۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
عبدالقادر قرارذیل در دفتـرعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .عبدالقادر : اسم تاجر-۱
  .نادر :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
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  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵
  .جر خود تا

  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
سید روح اهللا قرارذیل در دفترعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .سید روح اهللا : اسم تاجر-۱
  .سید حبیب  :ولد-۲
  .بلخ :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم  محخ   ت

خداداد قرارذیـل در دفتـرعالیم      
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  .خداداد : اسم تاجر-۱
  .مانعلی بو :ولد -۲
  .وردک :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد رضا قرارذیل در دفترعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .محمد رضا : اسم تاجر-۱
   .نچم:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
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  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .جر خود تا
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
غالم حیدر قرارذیل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .غالم حیدر : اسم تاجر-۱
  .چمن :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
لی قرارذیل در دفتـرعالیم     محمد ع 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .محمد علی : اسم تاجر-۱
  .محمد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .هزار افغانی پنج :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد جمعه قرارذیل در دفترعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .محمد جمعه : اسم تاجر-۱
  .خادم حسین :ولد -۲
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  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد رحیم قرارذیل در دفترعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .محمد رحیم : اسم تاجر-۱
  .حیدر :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹
  اشخاص دارای صالحیت-۱۰

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

رارذیل در دفتـرعالیم    حسن علی ق  
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  .حسن علی : اسم تاجر-۱
  .خادم :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .افغانی پنج هزار :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
عبدالرزاق قرارذیل در دفتـرعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .عبدالرزاق : اسم تاجر-۱
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  .عبدالخالق :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : درات صا-۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
سید شریف قرارذیل در دفترعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .سید شریف : اسم تاجر-۱
  .سید شاه محمود :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷

  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ف قرارذیل در دفترعالیم    محمد آص 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .محمد آصف : اسم تاجر-۱
  .میرزاعبدالحسین :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :ایه سرم-۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
انصاراهللا قرارذیـل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
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  .انصاراهللا : اسم تاجر-۱
  .نصرخان :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .اجر خود ت
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
عبدالرحمن قرارذیل در دفترعالیم    

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .عبدالرحمن : اسم تاجر-۱
  .زامحمد میر:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶

  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرمخ     محت
لیاقت علی قرارذیل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .لیاقت علی : اسم تاجر-۱
  .محمد علی :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  سلطان محمد قرارذیل در دفترعالیم
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  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .سلطان محمد : اسم تاجر-۱
  .لعل محمد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  انـه  تجارتخ: عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد مرزا قرارذیل در دفترعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .محمد مرزا : اسم تاجر-۱
  .محمد رضا :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 

  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــار ــصوصیات تج ــرم تیخ    محت
علی مدد قرارذیل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .علی مدد : اسم تاجر-۱
  .حسین :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 
   محترمخصوصیات تجارتی
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محمد عارف قرارذیل در دفترعالیم     
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  .محمد عارف : اسم تاجر-۱
  .محمد موسی :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
   تجارتخانـه : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
شرین آقا قرارذیل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .شرین آقا : اسم تاجر-۱
  .رحمت اهللا  :ولد-۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانه: عنوان تجارت -۵

  . خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  خ   محت
زبیر قرارذیل در دفترعالیم تجارتی     

  :به ثبت رسیده 
  .زبیر: اسم تاجر-۱
  .عبدالرحمن :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :ایه سرم-۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 
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ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
عبدالحسین قرارذیل در دفترعالیم    

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .عبدالحسین : اسم تاجر-۱
  .رمضان :ولد -۲
  .غزنی :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .اجر خود ت
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
گل زمان قرارذیل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .گل زمان : اسم تاجر-۱
  . رحمت اهللا:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴

  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵
  .خود تاجر 

  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ب اهللا قرارذیل در دفتـرعالیم      حسی

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .حسیب اهللا : اسم تاجر-۱
  .غالم حسن :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :ایه سرم-۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
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  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

زبیح اهللا قرارذیـل در دفتـرعالیم       
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  .زبیح اهللا : اسم تاجر-۱
  .غالم جان :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  . تاجر خود
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد رفیع قرارذیل در دفترعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .محمد رفیع : اسم تاجر-۱
  .حمد محسن م:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳

  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــخ   رم  محت
نورالدین قرارذیـل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .نورالدین : اسم تاجر-۱
  .عبدالقهار :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹
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  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ــل در  ــرحمن قرارذی ــب ال مجی

  :دفترعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  .مجیب الرحمن : اسم تاجر-۱
  .حسیب الرحمن :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
علی بابا قرارذیـل در دفتـرعالیم       

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .ا علی باب: اسم تاجر-۱
  .نصرت علی :ولد -۲

  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــصوصیات  ــارتیخ ــرم تج    محت
نظام الدین قرارذیل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .نظام الدین : اسم تاجر-۱
  .سعدالدین :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  . درشهر کابل موضع تجارت-۸

۶۶



  جريدهيرسم

 

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹
  اشخاص دارای صالحیت-۱۰

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

ظاهر قرارذیل در دفترعالیم تجارتی     
  :به ثبت رسیده 

  .ظاهر : اسم تاجر-۱
  .رستم علی :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  خانـه  تجارت: عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمــد قرارذیــل در دفتــرعالیم 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .محمد : اسم تاجر-۱

  .الم حسین غ:ولد -۲
  .وردک :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرخ   م  محت
عبدالکریم قرارذیل در دفتـرعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .عبدالکریم : اسم تاجر-۱
  .نظرمحمد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
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  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ت اهللا قرارذیل در دفتـرعالیم      نج

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  : اسم تاجر-۱
  .ت اهللا نج
  .رحمت اهللا :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
ـ : عنوان تجـارت     -۵   ه تجارتخان

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
  شـیرآغا قرارذیل در دفـترعالیم

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .شیرآغا : اسم تاجر-۱
  .فدامحمد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرخ   م  محت
محمدانور قرارذیل در دفتـرعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .محمد انور : اسم تاجر-۱
  .دالور :ولد -۲
  .وردک :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
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  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :رمایه س-۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
نجیب اهللا قرارذیل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .نجیب اهللا : اسم تاجر-۱
  .محمد وکیل :ولد -۲
  .غزنی :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

   محـترمیات تجارتیـخصوص

 علی قرارذیل در دفترعالیم تجارتی     
  :به ثبت رسیده 

  .علی : اسم تاجر-۱
  .سی  محمد عی:ولد -۲
  .ارزگان :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
محمد اسلم قرارذیل در دفترعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .محمد اسلم : اسم تاجر-۱
  .مالمحمد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
   .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانه: عنوان تجارت -۵
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  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
حاجی بابو قرارذیل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .حاجی بابو : اسم تاجر-۱
  .حاجی پیرمحمد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  نـه  تجارتخا: عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
علی اکبر قرارذیل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .علی اکبر : اسم تاجر-۱
  .محمد عیسی :لد و-۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
معراج الدین قرارذیل در دفترعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .معراج الدین : اسم تاجر-۱
  .سراج الدین :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
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  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵
  .خود تاجر 

  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .رشهر کابل موضع تجارت د-۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
پادشاخان قرارذیل در دفتـرعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .پادشا خان : اسم تاجر-۱
  .عبدالوهاب :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  :ت   عنوان تجـار   -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

معصوم قرارذیـل در دفتـرعالیم      
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  .معصوم : اسم تاجر-۱
  محدب:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم  مخ   حت
دادخدا قرارذیـل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .داد خدا : اسم تاجر-۱
  .عبدالکریم :ولد -۲
  بدخشان:محل تولد آن والیت-۳
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  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
فراموز قرارذیـل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .فراموز : اسم تاجر-۱
  .مال ذکریا :ولد -۲
محـــــل تولـــــد آن -۳

  .بدخشان :والیت 
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵
  .ود تاجر خ
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸

  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹
  اشخاص دارای صالحیت-۱۰

  . امضاء خود شان 
ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت

اهللا قرارذیــل در دفتــرعالیم نــور
  :تجارتی به ثبت رسیده 

  .اهللا نور: اسم تاجر-۱
  .ت اهللا کاپیسا حیا:ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
عبدالولی قرارذیل در دفتـرعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .عبدالولی : اسم تاجر-۱
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  .عدאل احمد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .بل موضع تجارت درشهر کا-۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
ادریس قرارذیـل در دفتـرعالیم      

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .ادریس : اسم تاجر-۱
  .یارمحمد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵
  .د تاجر خو
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷

  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
فواد قرارذیل در دفترعالیم تجارتی     

  :به ثبت رسیده 
  .فواد : اسم تاجر-۱
  .د عبدالمجی: ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
احمد قرارذیل در دفتـرعالیم    فیض  

  :تجارتی به ثبت رسیده 
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  .فیض احمد : اسم تاجر-۱
  .نقیب احمد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  .خود تاجر 
  .اقالم مجاز : صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :یه سرما-۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

ــارتی ــصوصیات تج ــرم خ    محت
خلیل احمد قرارذیل در دفترعالیم     

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  .خلیل احمد : اسم تاجر-۱
  .نقیب احمد :ولد -۲
  .کابل :محل تولد آن والیت -۳
  .افغان : تابعیت -۴
  تجارتخانـه  : عنوان تجـارت     -۵

  . تاجر خود
  .اقالم مجاز : صادرات -۶

  .اقالم مجاز : واردات -۷
  .موضع تجارت درشهر کابل -۸
  .پنج هزار افغانی :سرمایه -۹

  اشخاص دارای صالحیت-۱۰
  . امضاء خود شان 

 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
کوپراتیف زراعتی ومالداری ومواد    

قرارذیل در دفتـر     حکمت   غذائی  
 ثبـت   ثبت اسناد وعالیم تجارتی به    

  . رسیده 
کوپراتیف :اسم وعنوان شرکت    -۱

زراعتی ومالداری ومـواد غـذائی      
  .حکمت

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .قالم مجاز ا:  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  پیرنظر: اسمای شرکاء شرکت -۸
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محمد ایوب  رئیس و ولد بها الدین    
  .معاون شرکت  ولد محمد کریم 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
سادات سید آصف نـوری لمتـد       
قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      

  . تجارتی به ثبت رسیده 
سـادات  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .سید آصف نوری لمتد 
  .افغان : بعیت تا-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

نثاراحمد ولد حاجی  سـید لعـل        
ولد حاجی .یراحمد نذرئیس ومحمد 

  .معاون شرکت  لعل محمد 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

نوی  : خصوصیات تجارتی شرکت  
 کمپنی لمتد قرارذیل در دفتر وادالج

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  . رسیده 

نـوی  :اسم وعنوان شـرکت     -۱
  . کمپنی لمتد وادالج
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

و محمـد    میرویس ولد عبدالعزیز  
 معـاون   همایون ولـد عبـدالعزیز    

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
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خان  : خصوصیات تجارتی شرکت  
در دفتر ثبت   سکندر لمتد قرارذیل    

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  . رسیده 

خـان  :اسم وعنوان شـرکت     -۱
  .سکندر لمتد 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
علـی  :اء شرکت    اسمای شرک  -۸

خان ولد رضاخان رئیس ومحمـد      
معـاون  میرصابر ولـد سـلطان      

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
سید  : خصوصیات تجارتی شرکت  

اسداهللا سادات جـاغوری لمتـد      

قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      
  . تجارتی به ثبت رسیده 

سـید  :اسم وعنوان شـرکت     -۱
  .غوری لمتد اسداهللا سادات جا

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
سـید  : اسمای شرکاء شرکت     -۸

رئـیس  اسداهللا ولد سید برات خان      
معـاون  عبدالرحمن ولد عبـداهللا     و

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
 احمد  :خصوصیات تجارتی شرکت    

شاه بابرزرین قرارذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
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احمد شاه  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .بابرزرین 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
ــرکاء  -۸ ــمای شــ  اســ

محمدصابر ولد نظرمحمد    :شرکت  
رئیس واحمد ضیا ولد نظرمحمـد      

  .معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
نوآباد  : خصوصیات تجارتی شرکت

ر دفتر ثبـت    فقیری لمتد قرارذیل د   
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
نو آبـاد   :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .فقیری لمتد 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
محمد : شرکاء شرکت     اسمای -۸

 ولد سلطان محمـد رئـیس       یروز
ومحمد اسحق ولد محمد اسماعیل     

  .معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
 نوی  :خصوصیات تجارتی شرکت    

هاشمی حمید لمتد قرارذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  . رسیده 
نـوی  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .متد هاشمی حمید ل
  .افغان :  تابعیت-۲
   مرکزاصـلی شرکـت شـهر-۳
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  .کابل 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
نوراهللا : اسمای شرکاء شرکت     -۸

ولد حمیداهللا رئیس وعبیداهللا ولـد      
  .حمیداهللا معاون شرکت  

ــالحیت  -۹ ــخاص دارای ص اش
  .امضاء خود شان 

 سلیم  :خصوصیات تجارتی شرکت    
فیروز روحانی لمتـد قرارذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  . ثبت رسیده 
سـلیم  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .فیروز روحانی لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 

  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
سلیم : اسمای شرکاء شرکت     -۸

ولد محمد یوسف رئیس وفیـروز      
  .خان ولد گل خان معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

: خصوصیات تجـارتی شـرکت      
ترانزیتی وبارچاالنی صمیم حبیـب     

اشمی قرارذیل در دفتر ثبت اسناد      ه
  . وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

ترانزیتـی  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .وبارچاالنی صمیم حبیب هاشمی 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
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سـید  : اسمای شرکاء شرکت     -۸
هاشم ولد حاجی سید جان رئـیس       
وسید صمیم ولد سید هاشم معاون      

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
نوین : خصوصیات تجارتی شرکت    

کوهساران خراسان لمتد قرارذیـل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  . به ثبت رسیده 
نـوین  :سم وعنوان شـرکت     ا-۱

  .کوهساران خراسان لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

عبدالستار عزیزی ولد نظرمحمـد     

ئیس واحمد جان ولـد حاجـت       ر
  .زی معاون شرکت  مر
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

سوک رسولی قرارذیل در دفتر     توی
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  . رسیده 
سوک توی:اسم وعنوان شرکت    -۱

  .رسولی  
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
حفیظ : اسمای شرکاء شرکت     -۸

سوک ولد تاهللا ولد رسول رئیس ووی
  .محمد عتیق معاون شرکت  

   اشـخاص دارای صالحـیت-۹
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  .امضاء خود شان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

مان بریالی قرارذیل در دفتر ثبت      نج
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
نجمـان  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .بریالی 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .از اقالم مج: واردات -۷
نجمان : اسمای شرکاء شرکت     -۸

ولد زمری رئیس وبریالی ولد زمری      
  .معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
 خلیل قرارذیل در دفتر ثبت      یبحم

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  . رسیده 

 محیـب اسم وعنوان شـرکت     -۱
  .خلیل 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت   م-۳ ــلی شـ رکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
حبیب : اسمای شرکاء شرکت     -۸

الرحمن ولد محمد یوسف رئـیس      
ومحمد یوسف ولد مولوی عبداهللا     

  .معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .ضاء خود شان ام

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
حبیب ایمل قرارذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
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حبیـب  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .ایمل 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -۸

ایوب ولد محمد عـارف رئـیس       
ونجیب اهللا ولد عزیـزاهللا معـاون       

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

سباوون الماس زاده لمتد قرارذیـل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  . سیده به ثبت ر
سـباوون  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .الماس زاده لمتد 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

ولد حاجی  عبدالقدوس الماس زاده    
بلوچ رئیس ودوست محمد الماس     
زاده ولد حـاجی بلـوچ معـاون        

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

تجارتی وخدماتی ترمیمات کمپیوتر    
الرحمن لمتد قرارذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
تجـارتی  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  دمات ترمیمات کمپیوتر الرحمنوخ
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  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
شـاه  : اسمای شرکاء شرکت     -۸

محمود درویش ولد غالم غـوث      
د سـخی زاده ولـد      ومحمد مقصو 

  .غالم غوث معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
بالل  : خصوصیات تجارتی شرکت  

نعمت زاده قرارذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
  بالل:اسم وعنوان شرکت -۱

  .نعمت زاده  
  .افغان :  تابعیت-۲

ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
صفی : اسمای شرکاء شرکت     -۸

اهللا ولد نعمت اهللا وبسم اهللا جـان        
  .ولد نعمت اهللا معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
یوسف گل خان احمد زی قرارذیل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  . به ثبت رسیده 
یوسـف  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .گل خان احمد زی 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
  تاریـخ وتاسـیس شرکـت-۴
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   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
گـل  : اسمای شرکاء شرکت     -۸

دریان  رئیس و  رصخان ولد محمد نا   
  .معاون شرکت  میا قمر اي ولد 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

احسان خالد بهار لمتد قرارذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  . ثبت رسیده 
احـسان  :ان شرکت   اسم وعنو -۱

  .خالد بهار لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶

  .اقالم مجاز : واردات -۷
احسان : اسمای شرکاء شرکت -۸

حنیف اهللا  رئیس و اهللا ولد ایمل خان     
  .معاون شرکت  د ایمل خان ول
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
ی نو : خصوصیات تجارتی شرکت  

علی زاده حیدری لمتد قرارذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  . ثبت رسیده 
 علی  ینو:اسم وعنوان شرکت    -۱

  .زاده حیدری لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -۸
یر ولد محمد رامین رئیس ومحمد ذن
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هاشم ولـد عبدالحمیـد معـاون       
  .شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

 :ی شـرکت    خصوصیات تجـارت  
ـ شرکت تجارتی سید محمد      اظم ک

برادران لمتد قرارذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
شـرکت  :اسم وعنوان شرکت    -۱

تجارتی سید محمد کاظم بـرادران      
  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .نجاه هزار افغانی پ: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
سـید  : اسمای شرکاء شرکت     -۸

محمد کاظم ولد سید محمد قاسم      

سید عبداهللا ولد سید محمد     رئیس و 
  .معاون شرکت  قاسم 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
ذیل در بختیار زمری عرب لمتد قرار

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  . ثبت رسیده 

بختیـار  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .زمری عرب لمتد 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
ملک : اسمای شرکاء شرکت     -۸

رئـیس  مرزاخان ولد عبدالحمیـد     
معـاون  بخیتار ولد ملک مـرزا      و

  .شرکت  
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ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
ــداری  ــی ومال کوپراتیــف زراعت

 ولی قرارذیـل در     دوخواجه محم 
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  . ثبت رسیده 
کوپراتیف :رکت  اسم وعنوان ش  -۱

زراعتی ومالداری خواجه محمـد     
  .ولی 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
سـید  : اسمای شرکاء شرکت     -۸

ح محمد ولد فیروز رئیس وصـال     
الدین ولد شمس الـدین معـاون       

  .شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
  عبدالوهاب ضمیرزاده لمتد 

قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      
  . تجارتی به ثبت رسیده 

ــرکت  -۱ ــوان ش ــم وعن   :اس
  .عبدالوهاب ضمیرزاده لمتد 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــلی شـــ -۳ رکت  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

عبدالوهاب ولد غالم جان رئـیس      
وآدم ولــد غــالم جــان معــاون 

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
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 :  تجـارتی شـرکت    خصوصیات
اعتماد برادران قاضی زاده قرارذیل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  . به ثبت رسیده 
اعتمـاد  :اسم وعنوان شرکت    -۱

   .برادران قاضی زاده
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز : صادرات  -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
امـام  : اسمای شرکاء شرکت     -۸

قاضی رئیس و الدین ولد خیرالدین    
 معـاون   میرزا ولـد اللـه مـرزا      

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
 بسم  :خصوصیات تجارتی شرکت    

اهللا هوالنافع لمتد قرارذیل در دفتر      

تی به ثبـت    ثبت اسناد وعالیم تجار   
  . رسیده 

بـسم اهللا   :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .هوالنافع لمتد 

  .افغان :  تابعیت-۲
  : مرکزاصلی شـرکت شـهر       -۳

  .کابل 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -۸

 رئـیس   لد محمـد گـل    رحیم و 
   حاجی ولداحمدذیرنو

  . معاون شرکت   شیرمحمد
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

لطیف وکیل قرارذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
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لطیـف  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .وکیل 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸
عبدالطیف ولد عبدالوکیل رئـیس     "

ونظرگل ولـد پـشتون معـاون       
  .شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

 کریم  :کت  خصوصیات تجارتی شر  
احمد زی قرارذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
کـریم  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .احمد زی 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

رئـیس  عبدالکریم ولد محمد عمر     
معـاون  محمد ولی ولـد خـان       و

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

محمد آغا میاخیل قرارذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  . رسیده 
محمـد  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .اخیل آغامی
  .افغان :  تابعیت-۲
  کابل:مرکزاصلی شرکت شهر-۳
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ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت
   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -۸

یوسف ولد   رئیس و  آغا ولد سید آغا   
  . معاون شرکت  بادام
ــخاص دارای -۹ ــالحیت  اش ص

  .امضاء خود شان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

مرکزتجارتی مدرن افغان قرارذیـل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  . به ثبت رسیده 
مرکـز  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .تجارتی مدرن افغان 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی  : سرمایه-۵

  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
عتیق : اسمای شرکاء شرکت     -۸

اهللا ولد عبدالوهاب رئیس ومیرویس     
  .ولد محمد شاه معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

بالل  : خصوصیات تجارتی شرکت  
بشیرنوین قرارذیل در دفتـر ثبـت       

وعالیم تجـارتی بـه ثبـت       اسناد  
  . رسیده 

   نوینبالل:اسم وعنوان شرکت -۱
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
بالـل  : اسمای شرکاء شرکت     -۸

   رئیس ومحمد بشیرولد حیات اهللا
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  . معاون شرکت  ولد عبدالقادر
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
صدام  :خصوصیات تجارتی شرکت  

کمال لمتد قرارذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
صـدام  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .کمال لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .بل کا:شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  : . صادرات -۶
تورید ادویه وسامان    : واردات   -۷

  آالت طبی ازکـشورهای مـشهور     
   .جهان
نیلوفر : اسمای شرکاء شرکت     -۸

میرحـضرت  رئیس و بنت سید ولی    
  . معاون شرکت  ولد محب اهللا

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .خود شان امضاء 

ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ
دیاموند کمپنی قرارذیل در     :شرکت

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  . ثبت رسیده 

دیامونـد  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .کمپنی 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
یک صد هزار دالـر     : سرمایه   -۵

   .آمریکائی
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
حمید : اسمای شرکاء شرکت     -۸

حمیدرضأ ولـد   رئیس و ولد اکبر   
  . معاون شرکت  احمد
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
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اقبال  : خصوصیات تجارتی شرکت  
لمتد قرارذیل در دفتر    اي  برات  

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  . رسیده 

اقباـل  :اسم وعنوان شـرکت     -۱
  . لمتد اي برات 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
سیف : اسمای شرکاء شرکت     -۸

س رئیالدین ولد حاجی محمد دین      
 و اقبال الدین ولد محمـد الـدین       

  .معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

احسان عثمان لمتـد قرارذیـل در       

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  . ثبت رسیده 

احـسان  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .عثمان لمتد 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
درجان : اسمای شرکاء شرکت     -۸

محمـد  رئـیس و  ولد محمد اعظم    
معـاون  کاظم ولد محمـد عظـم       

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
 : شـرکت    خصوصیات تجـارتی  

حبیب گلزار مارکتینگ ایند سـتر      
بیوس قرارذیل در دفتر ثبت اسـناد       

  . وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
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حبیـب  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .گلزار مارکتینگ ایند ستر بیوس 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .فغانی پنجاه هزار ا: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
گـل  : اسمای شرکاء شرکت     -۸

حکیم ولد گلزار رئیس وحمیـداهللا      
  .ولد گلزار معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
   قرار لودینذ یرن

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  . سیده تجارتی به ثبت ر

ــرکت  -۱ ــوان ش ــم وعن   :اس
  ذیر لودینن
  .افغان :  تابعیت-۲

ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -۸

ـ رئیس و قیس ولد محمد ٌآصف       ذن
   دینشرف ولدحمدیرا
  .معاون شرکت    
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
نوین  : خصوصیات تجارتی شرکت  

زمری خان قرارذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
نـوین  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .زمری خان 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
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ــاریخ وتا-۴ ــرکت ت ــیس ش س
   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
زمری : اسمای شرکاء شرکت     -۸

ولد محمد اسحق رئیس وخان زاده      
  .ولد محمد اسلم معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

امان  :خصوصیات تجارتی شرکت  
من قرارذیل در دفتر ثبت     لطف الرح 

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  . رسیده 

امان لطف  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .الرحمن 

  .افغان :  تابعیت-۲
  : مرکزاصلی شـرکت شـهر       -۳

  .کابل 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵

  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
امـان  : اسمای شرکاء شرکت     -۸

ولد محمد فرید رئـیس ولطـف       
الرحمن ولد عبـدالرحمن معـاون      

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
نوی  :خصوصیات تجارتی شرکت  

فیروز یارقرارذیل در دفتر ثبت اسناد 
  . وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

نـوی  :اسم وعنوان شـرکت     -۱
  .فیروزیار 

  .افغان : ت تابعی-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسـمای شـرکاء شرکت -۸
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عبدالغفور ولد محمد گل رئـیس      
   ولد رحمنموغال

  . صدیق معاون شرکت  
ــال-۹ ــخاص دارای ص حیت  اش

  .امضاء خود شان 
خاتم  : خصوصیات تجارتی شرکت  

مسعود ولید قرارذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
خـاتم  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .مسعود ولید 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .غانی پنجاه هزار اف: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
کریم : اسمای شرکاء شرکت     -۸

بنگی خان   رئیس و  ولد پاینده محمد  
  ولد ناظم 

  .معاون شرکت   
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
ضیا  : خصوصیات تجارتی شرکت  

بشیر نوین قرارذیل در دفتر ثبـت       
بـت  اسناد وعالیم تجـارتی بـه ث      

  . رسیده 
ضـیا  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .بشیرنوین 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
ضـیأ  : اسمای شرکاء شرکت     -۸

ئـیس  الدین ولد حاجی سازالدین ر    
وزین الدین ولد سازالدین معـاون      

  .شرکت  
   اشـخاص دارای صـالحیت-۹
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  .امضاء خود شان 
ویزتو :خصوصیات تجارتی شرکت    

سکانی قرارذیل در دفتر ثبت اسناد      
  . وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

ویزتـو  :اسم وعنوان شـرکت     -۱
  .سکانی 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــ-۴ ــرکت ت ــیس ش اریخ وتاس

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
ویس : اسمای شرکاء شرکت     -۸

 الدین ولـد سـید آقـا رئـیس و         
  نذیراحمد ولد علی احمد

  . ولد علی احمد معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
محمد :جارتی شرکت   خصوصیات ت 

 قرارذیل در دفتر ثبت     كافضل ا 

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  . رسیده 

محمـد  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .افضل اك 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز :واردات  -۷
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -۸

محمد رئیس و اسلم ولد نیازمحمد    
معـاون  افضل ولـد نیازمحمـد      

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
ــارتی  ــصوصیات تجــ  خــ

 لمتـد   تـرکمن شـیرزاد   :شرکت  
قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      

  . تجارتی به ثبت رسیده 
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تـرکمن  :کت  اسم وعنوان شر  -۱
  .شیرزاد لمتد 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
میوه خشک تـازه    :  صادرات   -۶

   .وغیره اقالم مجاز
عراده جـات پـرزه     : واردات   -۷

   .جات وغیره اقالم مجاز
 عبداهللا: اسمای شرکاء شرکت     -۸

محمد نعیم ولد    رئیس و  ولد خدایار 
  .معاون شرکت  خدایار 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

 :شـرکت    خصوصیات تجـارتی  
لمتد قرارذیل در  لرحمن امینیاعزیز 

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  . ثبت رسیده 

   

ــرکت  -۱ ــوان ش ــم وعن  :اس
  . ان امینیعزیز الرحم

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

ــاجی   ــد ح ــرحمن ول  عزیزال
  محمد امین رئیس وفضل کریم ولد     

 محمد فـضل الـرحمن معـاون       
  .شرکت  

ــخاص دار-۹ ــالحیت  اش ای ص
  .امضاء خود شان 

 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
فرهنگی صباح لمتد قرارذیـل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  . ثبت رسیده 
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فرهنگـی  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .صباح لمتد 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . هزار افغانی پنجاه: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
فاطمه : اسمای شرکاء شرکت     -۸

بنت محمد ناصر رئیس وسید وحید      
  .ولد سید کریم معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

 :خصوصیات تجـارتی شـرکت      
شمس مایل بخدی لمتد قرارذیل در      

یم تجارتی بـه  دفتر ثبت اسناد وعال  
  . ثبت رسیده 

شـمس  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .مایل بخدی لمتد 

  .افغان :  تابعیت-۲

ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

رئـیس  ولد میر حمیداهللا    میراجان  
معـاون  فرید اهللا ولد رحمت اهللا      و

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
نوی  : خصوصیات تجارتی شرکت  

گران افغانستان لمتد قرارذیـل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  . ثبت رسیده 
نوی گران :اسم وعنوان شرکت -۱

  .افغانستان لمتد 
  . افغان : تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
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ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت
   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
عبداهللا : اسمای شرکاء شرکت     -۸

ولد سعداهللا رئیس وگل محمد ولد      
  .سید محمد معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .ضاء خود شان ام

نوری : خصوصیات تجارتی شرکت    
خورشید تابان لمتد قرارذیل در دفتر 
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  . رسیده 
نـوری  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .خورشید تابان لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .هزار افغانی پنجاه : سرمایه -۵

  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
اهللا : اسمای شرکاء شـرکت      -۸

رئـیس  محمد ولد عیدی محمـد      
معـاون  نعمت اهللا ولد عنایت اهللا      و

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
 نوی  :خصوصیات تجارتی شرکت    

خپلواک وطن دوستان لمتد قرارذیل 
 ثبت اسناد وعالیم تجارتی     در دفتر 

  . به ثبت رسیده 
نـوی  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .خپلواک وطن دوستان لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
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خـان  :ای شرکاء شرکت     اسم -۸
سـید  رئیس و ولی ولد ممتاز ولی     

معاون عبدالباقی ولد سید عبدالباری  
  .شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

خیبر  : خصوصیات تجارتی شرکت  
انور امینی لمتد قرارذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  . رسیده 
خیبر انور  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .مینی لمتد ا
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شرکاء شرکت -۸

حاجی محمد اسحق ولد محمد انور      
رئیس ومحمد احسان ولد محمـد      

  .اون شرکت  انور مع
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
 خیبر  :خصوصیات تجارتی شرکت    

 لمتد قرارذیل در    نوین وطن دوست  
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  . ثبت رسیده 
نوین وطن  اسم وعنوان شرکت    -۱

  .لمتد دوست 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــر -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس کت ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
ــرکاء  -۸ ــمای شــ  اســ

 عظـیم اهللا  ولـد   محمود  :شرکت  
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 محمد عظـیم   ولد   عبدالغفاررئیس  
  .معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

قا هر   :خصوصیات تجارتی شرکت    
قرارذیل در دفتر ثبـت      لمتد   قادری

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  . رسیده 

قـاهر  :اسم وعنوان شـرکت     -۱
   قادری
  . لمتد 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
عبـدا  : اسمای شرکاء شرکت     -۸

ــد لقادر ــیس ســردارمحمدول  رئ

 معاون  سردارمحمد ولد   عبدالقاهرو
  .شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  خودشان: امضاء 

یاسین  :خصوصیات تجارتی شرکت  
 لمتد قرارذیل در دفتـر      اسد جان  

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  . رسیده 

یاسـین  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  . لمتد جان اسد 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -۸

   اسد اهللا وها شممحمد ولد یاسین
  ولد بسم اهللا معاون
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ــخاص دا-۹ ــالحیت  اش رای ص
  .امضاء خود شان 

حلیم  : خصوصیات تجارتی شرکت  
 لمتد قرارذیـل در    ساحل کوهستان 

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  . ثبت رسیده 

حلـیم  :اسم وعنوان شـرکت     -۱
   .ساحل کوهستان لمیتد

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی :سرمایه  -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
ــرکت -۸ ــرکاء ش ــمای ش  اس

 رئـیس   عبد الظا هر   ولد   عبدالعلیم
 معـاون   محمـدنعیم  ولد   ذبیح اهللا 
  .شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

 : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
بت انور لمتد قرارذیل در دفتر ث     فقیر

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  . رسیده 

 انور  فقیر:اسم وعنوان شرکت    -۱
  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -۸

فقیر  رئیس و  محمد حسن  ولد   انور
   . معاونخان محمد ولد محمد

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

عبید  : خصوصیات تجارتی شرکت  
   لمتد قرارذیل در دفترعرب میروس

  ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبت 
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  . رسیده 
ــرکت  -۱ ــوان ش ــم وعن   :اس

  . لمتد عرب عبیدمیروس
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
عبیـد  : اسمای شرکاء شرکت  -۸
لعـل  رئـیس و   میرا جا ن   ولد   اهللا

 معــاون نوراحمــد ولــد محمــد
  .شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .خود شان امضاء 

تواب  :خصوصیات تجارتی شرکت  
لمتد قرارذیل در دفتر     حمید فیصل 

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  . رسیده 

  تواب:اسم وعنوان شرکت -۱

  . لمتد  حمید فیصل
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .نی پنجاه هزار افغا: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -۸

اسـد   رئیس و  ضبطوخان ولد   نواب
ــد اهللا  ــدالحبیبول ــاون عب  مع

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
نجیب  :خصوصیات تجارتی شرکت  

ساغر برادران لمتـد قرارذیـل در       
جارتی بـه  دفتر ثبت اسناد وعالیم ت  

  . ثبت رسیده 
نجیـب  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .ساغر برادران لمتد 
   .افغان :  تابعیت-۲
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ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

 رئـیس   یب ولد بابه کالن   احمدنج
معـاون  احمد نعیم ولد بابه کالن      و

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
ــارتی   ــصوصیات تجــ خــ

سلیمان دانا قرارذیـل در      :شرکت
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  . ثبت رسیده 
 مانسـلی :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .دانا 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت -۳ ــلی شـ   مرکزاصـ

  .کابل :شهر 

ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت
   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
احمد : اسمای شرکاء شرکت     -۸

شاه ولد غوث الدین رئیس ومینـا       
  .بنت عزیزاحمد معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 
نجیب  :رتی شرکت خصوصیات تجا 

ذیل در   قراراکا خیل   ن  خااسدخان  
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  .ثبت رسیده
نجیب اهللا  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .خان اکاخیل 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
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  .الم مجاز اق:  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
اشرف : اسمای شرکاء شرکت     -۸

خان ولد اشرف    رئیس و  ولد محبت 
  .معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

کابل  :خصوصیات تجارتی شرکت  
استارلمتد قرارذیل در دفتر ثبـت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
کابـل  :وان شـرکت    اسم وعن -۱

  .استار لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
  : مرکزاصلی شـرکت شـهر       -۳

  .کابل 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  عبداهللا : اسمای شرکاء شرکت -۸

قاسم ولـد    رئیس و   ولد کاظم علی  
  .معاون شرکت  ین غالم حس

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

نوی  :خصوصیات تجارتی شرکت  
احمد اهللا افغان قرارذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  . رسیده 
نوی احمد :اسم وعنوان شرکت -۱

  .اهللا افغان 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــیس -۴ ــاریخ وتاس ــرکت ت ش

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
احمد : اسمای شرکاء شرکت     -۸

اهللا ولد سید شاه رئیس وحـضرت       
  .شاه ولد سید شاه  معاون شرکت  

   اشخاص دارای صالحیت-۹
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  .امضاء خود شان 
ستانه  :خصوصیات تجارتی شرکت  

رذیل در دفتر ثبت اسـناد      لمتد قرا 
  . وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

سـتانه  :اسم وعنوان شـرکت     -۱
  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
ــر -۸ ــمای شــ کاء  اســ

عزیزاهللا ولـد نظرمحمـد     :شرکت  
ــد    ــد داود ول ــیس ومحم رئ

  .معاون شرکت  محمدنظر
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
دولت  :خصوصیات تجارتی شرکت  

گاه لمتد قرارذیـل در       ر شاهی با 

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  . ثبت رسیده 

دولـت  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .رگاه لمتد شاهی با

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
حبیب : اسمای شرکاء شرکت     -۸

ذبـیح اهللا  رئیس واهللا ولد علی ظفر     
  .معاون شرکت  ولد سلطان 

ــخاص دارای -۹ ــالحیت  اش ص
  .امضاء خود شان 

رحیم  :خصوصیات تجارتی شرکت  
شاه نقیب لمتد قرارذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  . رسیده 
  رحیم شاه:اسم وعنوان شرکت -۱
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   .نقیب لمتد
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .هزار افغانی پنجاه : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
رحیم : اسمای شرکاء شرکت     -۸

نقیب رئیس و شاه ولد صاحب شاه     
  .معاون شرکت  اهللا ولد عبدالطیف 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

دولت  :خصوصیات تجارتی شرکت  
مانی لمتد قرارذیل در دفتـر      نعشاه  

عالیم تجارتی به ثبـت     ثبت اسناد و  
  . رسیده 

دولت شاه :اسم وعنوان شرکت -۱
  .مانی لمتد نع
  .افغان :  تابعیت-۲
  : مرکزاصلی شرکت شهر -۳

  .کابل 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸
 رئـیس   بدالرحمن ولد حفیظ اهللا   ع
 احمد جاوید ولد محمد حکـیم     و

  .معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
کوه  :خصوصیات تجارتی شرکت   

نور روشن قرارذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
کوه نور  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .روشن 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت   مرکز-۳ ــلی شـ اصـ

  .کابل :شهر 
  تاریـخ وتاسـیس شرکـت-۴
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   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

 رئـیس   حیدرکریم ولد غالم    محمد
وسلیمان ولد محمد کریم معـاون      

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .شان امضاء خود 
پسران  :خصوصیات تجارتی شرکت  

حاجی غالم محمد فیضون قرارذیل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  . به ثبت رسیده 
پـسران  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .حاجی غالم محمد فیضون 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .زار افغانی پنجاه ه: سرمایه -۵

  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

نورمحمد ولد حاجی غالم احمـد      
حاجی عبدالقاهر ولـد    رئیس و خان  

  .معاون شرکت  عراج محمد 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

رادیکس ادیب لمتد قرارذیـل در      
 ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    دفتر

  . ثبت رسیده 
رادیکس :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .ادیب لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷

۱۰۶



  جريدهيرسم

 

  :کت   اسمای شـرکاء شـر     -۸
عزیزالرحمن ولد فـضل الـرحمن      

عبدالهادی ولد عبـدالباقی    رئیس و 
  .معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

ایوب  :خصوصیات تجارتی شرکت  
رحیم فاریابی قرارذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
ایـوب  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .رحیم فاریابی 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -۸

ایوب ولد بابه مراد رئیس وفـضل       

رحیم ولـد امیرمحمـد معـاون       
  .شرکت  

ــال-۹ ــخاص دارای ص حیت  اش
  .امضاء خود شان 

تـرق   :خصوصیات تجارتی شرکت  
الدوسیط قرارذیل در دفتـر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
تـرق  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .الدوسیط 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

 رئـیس   محمـد پیرعزیزاهللا ولـد    
معاون  نظرمحمد ولد صاحب نظر   و

  .شرکت  
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ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

بنـد   :خصوصیات تجارتی شرکت  
خاک قرارذیل در دفتر ثبت     یغازی  

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  . ه رسید
بند غازی  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .خاکی
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -۸

پادشاه ولد میرافغان رئیس وملنگ     
  .ولد پادشاه خان معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

ــارتی   ــصوصیات تجــ خــ
تکنالوژی افغان قرارذیـل     :شرکت

در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  . به ثبت رسیده 

تکنالوژی :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .افغان 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــی-۴ ــاریخ وتاس ــرکت ت س ش

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
احمد : اسمای شرکاء شرکت     -۸

 رئـیس   طارق ولد لطف الـرحمن    
معـاون  جاوید ولد لطف الرحمن     و

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :یات تجارتی شرکتـخصوص
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ی قرارذیل در دفتر ثبت     رشاد انور 
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
رشـاد  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .انوری 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  :ای شـرکاء شـرکت       اسم -۸

عبدالتواب ولد عبدالطیف رئـیس     
 انور ولد عبدالشفیق معـاون      سیدو

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
نوی  :خصوصیات تجارتی شرکت  

   حیات قرارذیل در دفتر ثبتتنانرو
  اسناد وعالیـم تجارتی به ثبـت

  . رسیده 
  نوی رو:اسم وعنوان شرکت -۱

  .حیات  تنان
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
حیات : اسمای شرکاء شرکت     -۸

اهللا ولد جمعه گل رئیس ومحمـد       
داود ولد محمد افـضل معـاون       

  .شرکت  
ــخاص دا-۹ ــالحیت  اش رای ص

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

لوژستیکی کابل گروپ قرارذیل در     
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  .ثبت رسیده 
  :اسـم وعـنوان شرکـت -۱ 
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  .لوژستیکی کابل گروپ 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی :یه  سرما-۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -۸

رئـیس  ادریس ولد غالم حضرت     
معاون عبدالتواب ولد محممد خان و

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
ــارتی   ــصوصیات تجــ خــ

 زاده لمتـد    عمر وددامیدا :شرکت
دفتر ثبت اسناد وعالیم    قرارذیل در   

  . تجارتی به ثبت رسیده 
ــوان -۱ ــم وعنـــ اســـ

  . زاده مرعودداامید:شرکت 
  .افغان :  تابعیت-۲

ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
محمد :ء شرکت    اسمای شرکا  -۸

داود ولد محمد عمر رئیس ومحمد      
ـ       معـاون   رنعیم ولد محمـد عم

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
ــارتی   ــصوصیات تجــ خــ

 زاده لمتـد    عسیفریدون   :شرکت
قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      

  . تجارتی به ثبت رسیده 
فریـدون  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  . زاده لمتد عسی
  .افغان : ابعیت ت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
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ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت
   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

خان رئیس  عسی جیفریدون ولد حا
وعزت اهللا ولد حاجی عبـدالغفار      

  .معاون شرکت  
ــخ-۹ ــالحیت  اش اص دارای ص

  .امضاء خود شان 
ــارتی   ــصوصیات تجــ خــ

حکمت حبیب روزی لمتد     :شرکت
قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      

  . تجارتی به ثبت رسیده 
حکمـت  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .حبیب روزی لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 

  .پنجاه هزار افغانی :مایه  سر-۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
احمد : اسمای شرکاء شرکت     -۸

پروین  رئیس و  اهللا ولد محمد رسول   
معـاون  بنت غالم محـی الـدین       

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
ــارتی   ــصوصیات تجــ خــ

ناشروارث قرارذیـل در     :شرکت
اد وعالیم تجارتی بـه  دفتر ثبت اسن  
  . ثبت رسیده 

ناشـر  :اسم وعنوان شـرکت     -۱
  .وارث

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
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  .اقالم مجاز : واردات -۷
ناشر : اسمای شرکاء شرکت     -۸

ایمـل ولـد     رئیس و  ل گل ولد لع 
  . معاون شرکت  عبدالمقیم

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
بهادرشاه جهان قرارذیل در دفتـر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  . رسیده 
بهادر شاه  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .جهان 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  بهادر: اسمای شرکاء شرکت -۸

  ولد حاجی مداد رئیس وشاجهان

  .ولد علی احمد معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

مپیوترستار نافع قرارذیل در دفتر     ک
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  . رسیده 
کمپیوتر :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .ستار نافع 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز  : واردات-۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

 رئـیس   عبدالستار ولد عبـدالنبی   
 معاون  احمد نسیم ولد عبدالستار   و

  .شرکت  
   اشـخاص دارای صـالحیت-۹
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  .امضاء خود شان 
علی  :خصوصیات تجارتی شرکت  

اعظم وفا لمتد قرارذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  . رسیده 
علی اعظم  :اسم وعنوان شرکت  -۱

  .وفا لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -۸

شکیال رئیس و میراعظم ولدنورعلم   
  .شرکت  معاون بنت اسماعیل 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
آیل سغری لمتد قرارذیل در دفتـر       

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  . رسیده 

آیل سفری :اسم وعنوان شرکت -۱
  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
غالم : اسمای شرکاء شرکت     -۸

و رئیس سخی ولد حاجی امیرمحمد 
 معـاون   آیل امان ولد جویان بـای     

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

یبراسدی ترانزیتی وبارچاالنی نوید خ   
قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      

  . تجارتی به ثبت رسیده 
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ترانزیتـی  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .اسدیوبارچاالنی نوید خیبر

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
امـان  : اسمای شرکاء شرکت     -۸

اجمل ولـد    رئیس و  اهللا ولد اسداهللا  
  .معاون شرکت  اسداهللا 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
انصاف شاه محمود نظـر محمـد       
لمتد قرارذیل در دفتر ثبت اسـناد       

  . وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
انـصا ف   عنوان شرکت   اسم و -۱

  .تدشاه محمود نظرمحمد لم
  .افغان :  تابعیت-۲

ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

رئـیس  نظرمحمد ولد محمد علی     
 ولد محراب الـدین     ودحمشاه م و

  .معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

عبدالسالم بخت یوسـیف لمتـد      
قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      

  . تجارتی به ثبت رسیده 
عبدالسالم :اسم وعنوان شرکت  -۱

  .بخت یوسیف لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرک -۳ ــلی شـ ت  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
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ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت
   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -۸

رئـیس  عبدالسالم ولد عبدالکریم    
  مولوی محمود و

  .معاون شرکت   ولد نظرمحمد 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .ن امضاء خود شا
عطـا   :خصوصیات تجارتی شرکت  

تجارت قرارذیل در دفتر ثبت اسناد      
  . وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

عطـا  :اسم وعنوان شـرکت     -۱
  .تجارت 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 

یـک صـد هـزار      : سرمایه   -۵
   .دالرآمریکائی

  .م مجاز اقال:  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
حسن : اسمای شرکاء شرکت     -۸

 نرحمید سو رئیس و عطا ولد احمد    
  .معاون شرکت  ولد احمد 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

عظیم  :خصوصیات تجارتی شرکت  
عبدالبصیر لمتد قرارذیل در دفتـر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  . رسیده 
عظـیم  :ن شـرکت    اسم وعنوا -۱

  .عبدالبصیر لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
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ــادرات -۶ ــوه : صــ میــ
ــشک،تازه،قالین،گلیم،پوست  خـ

   .روده
عــراده جــات،پرزه : واردات -۷

  .جات، سامان بنجاره گی رخت 
عظیم :ء شرکت    اسمای شرکا  -۸

رئـیس  ولد حاجی محمد اعظـم      
 عبدالبصیر ولد حاجی محمد اعظم    و

  .معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

ترانزیتی وبارچاالنی انترنشنل افغان    
کارگو لمتد قرارذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
ترانزیتـی  :شرکت  اسم وعنوان   -۱

وبارچاالنی انترنشنل افغان کـارگو     
  .لمتد
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 

ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت
   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

ق رئـیس   عبدالعلی ولد عبـدالرزا   
ومحمد اسماعیل ولد عبـدالرزاق     

  .معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

محمود محیب آریـا قرارذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  . ثبت رسیده 
محمـود  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .محیب آریا 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :ر شه
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
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  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
غالم : اسمای شرکاء شرکت     -۸

رئـیس  حیدر ولد غالم حـضرت      
غالم دستگیر ولد غالم حـضرت      و

  .معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
 نوی :ات تجارتی شرکت  خصوصی

قمر محمد قرارذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
 نـوی :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .قمرمحمد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶

  .اقالم مجاز : واردات -۷
قمرگل : اسمای شرکاء شرکت -۸

 محمد خـان    رئیس و ولد میراخان   
  .معاون شرکت  ولد میراخان 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

ــارتی   ــصوصیات تجــ خــ
برادران صـاحب خـان      :شرکت

سلطانی قرارذیل در دفتر ثبت اسناد      
  . وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

بـرادران  :شرکت  اسم وعنوان   -۱
  .صاحب خان سلطانی لمتد 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

صاحب خان ولد محمد اسـماعیل      
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 هللا ولد صاحب خـان    وحیدارئیس و 
  .معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 صا حب خـان سـلطانی     برادران  

قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      
  . تجارتی به ثبت رسیده 

بـرادران  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .سلطانی صاحب خان 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :ر شه
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

  صاحب خان 
حیـد  و رئیس و  محمد اسمعیل  ولد  
  صاحب خان معا ون خان ولد اهللا

  .معاون شرکت   
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .د شان امضاء خو
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

زاده قرارذیل در    رحمن ضیاجاوید
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  . ثبت رسیده 
ضیاجاوید :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .رحمن زاده 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
حاجی : اسمای شرکاء شرکت     -۸

رئـیس  عبدالرحمن ولد امام الدین     
صفی اهللا ولد حاجی عبـدالرحمن      و

  .معاون شرکت  
   اشـخاص دارای صالحـیت-۹
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  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

نوی مندیب سنگ قرارذیل در دفتر      
 تجارتی به ثبـت     ثبت اسناد وعالیم  

  . رسیده 
نـوی  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .مندیب سنگ
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

ت سنگ رئیس   اوتارسنگ ولد کرد  
ونوین محمد ولد گل انار معـاون       

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
ولس قرارذیل در دفتر ثبـت      اافغان  

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  . رسیده 

افغـان  :اسم وعنوان شـرکت     -۱
  .ولس ا
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

رازمحمد ولد عبداهللا رئیس ومحمد     
  .ظاهر ولد عبیداهللا معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 تالقانی لمتد قرارذیل    اهللا سید شفیق 
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در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  . به ثبت رسیده 

سید شفیق :اسم وعنوان شرکت -۱
  .تالقانی  اهللا
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  . مجاز اقالم:  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
فرزانه : اسمای شرکاء شرکت     -۸

و سید شفیق   رئیس  بنت سید پادشاه    
 معــاون اهللا ولــد ســید پادشــاه

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

افغانستان منجمنت گروپ لمتـد     
قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      

  . بت رسیده تجارتی به ث

افغانستان :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .منجمنت گروپ لمتد 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
محمد : اسمای شرکاء شرکت     -۸

رئیس ولد غالم سرور     سروریاکبر
 عزیزاهللا احمدزی ولـد نـصراهللا     و

  .معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

شهاب شیرزاد قرارذیل در دفتر ثبت 
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
شـهاب  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .شیرزاد 
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  .افغان :  تابعیت-۲
ــر -۳ ــلی شـ کت  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
شهاب : اسمای شرکاء شرکت     -۸

احمد  رئیس و  الدین ولد عبدالرزاق    
  .معاون شرکت  ولد شهاب الدین 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

   :یات تجـارتی شـرکت    خصوص
هر حمیدنوری قرارذیل در دفتر     طا

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  . رسیده 

ـ :اسم وعنوان شـرکت     -۱ اهر ط
  .حمید نوری 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 

ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت
   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .از اقالم مج:  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
اهر ط: اسمای شرکاء شرکت     -۸

 مجیدعبدالرئیس و ولد محمد هاشم    
  .معاون شرکت   ولد میرزا

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

   :خصوصیات تجارتی شرکت
یارجان غنی قرارذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
  :اسم وعنوان شرکت -۱

  .یارجان غنی 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
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  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

یارجان ولـد شـیرمحمد رئـیس       
ومحمد غنی ولد عبدالسالم معاون     

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 سردارقرارذیل در دفتر ثبـت      لیو
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
ولـی  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .سردار
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .ار افغانی پنجاه هز: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷

سردار : اسمای شرکاء شرکت     -۸
ولی ولد تاج محمد رئیس وولـی       
محمد ولد تـاج محمـد معـاون        

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

سهراب خان ولی قرارذیل در دفتر      
ارتی به ثبـت    ثبت اسناد وعالیم تج   

  . رسیده 
سـهراب  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .خان ولی 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

  یس ومحمدسهراب ولد توراب رئ
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  .ولی ولد آدم خان معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

بشیریاسین نوین قرارذیل در دفتـر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  . رسیده 
بشیریاسین :اسم وعنوان شرکت -۱

  .نوین 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸
شیرجان ولد فقیرمحمـد رئـیس      ب

ویاسین ولد محمد جـان معـاون       
  .شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
ویس بلخی قرارذیل در دفتر ثبت میر

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  . رسیده 

میرویس :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .بلخی 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
غالم : اسمای شرکاء شرکت     -۸

حسین ولد امیرمحمد رئیس ونقیب     
  .اهللا ولد حیات اهللا معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 
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سجاد  :خصوصیات تجارتی شرکت  
ظریفی لمتد قرارذیل در دفتر ثبت      
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
سـجاد  :اسم وعنوان شرکت    -۱

   .ظریفی لمتد
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
ضامن : اسمای شرکاء شرکت     -۸

علی جانان ولد خانعلی رئیس وعلی      
  .احمد جانان ولد خانعلی شرکت  

ــخ-۹ ــالحیت  اش اص دارای ص
  .امضاء خود شان 

عبداهللا  :خصوصیات تجارتی شرکت  
رضائی کمال قرارذیل در دفتر ثبت      

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  . رسیده 

عبـداهللا  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .رضائی کمال 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی :ه  سرمای-۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
 ل  کما: اسمای شرکاء شرکت     -۸

دین ولد گلستان رئـیس واحمـد       
  .واد ولد گلستان معاون شرکت  ج
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
عبداهللا  :خصوصیات تجارتی شرکت  

روح حیدری قرارذیل در دفتر ثبت      
د وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        اسنا

  . رسیده 

۱۲۴



  جريدهيرسم

 

عبـداهللا  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .روح حیدری 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸
المطلب ولد حـاجی نورگـل      عبد

رئیس وعبداهللا ولد حاجی نورگـل      
  .معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 شکیب قرارذیـل در     یربرادران شه 

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  . ثبت رسیده 

بـرادران  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .شکیب یر شه

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

 رئـیس   عبدالمقیم ولد قلعـه دار    
معـاون  حسیب اهللا ولد میرانبـی      و

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .ء خود شان امضا
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

ازمحمد حاجی میدان قرارذیـل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  . ثبت رسیده 
ازمحمد :اسم وعنوان شرکت     -۱

  .حاجی میدان 
  .افغان :  تابعیت-۲
  : مرکـزاصلی شرکـت شهر -۳
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  .کابل 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .انی پنجاه هزار افغ: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
گـل  : اسمای شرکاء شرکت     -۸

 ینال محمد رئیس وکم   تمحمد ولد   
اـل محمـد معـاون      تخان ولـد    

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

احدی عظیمی قرارذیل در دفتر ثبت      
 اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت       

  . رسیده 
احـدی  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .عظیمی 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
  تاریخ وتـاسـیس شرکـت-۴

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

رئـیس  عبدالولی ولد عبدالحمیـد     
معـاون  کریم اهللا ولد رحـیم اهللا       و

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

A 3 
 قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  . تجارتی به ثبت رسیده 
  .A-3:اسم وعنوان شرکت -۱
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
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  .اقالم مجاز : واردات -۷
ــرکاء  -۸ ــمای شــ  اســ

 عبدالصمد ولد عبدالر:شرکت 
حــیم رئــیس وعبــدالقیوم ولــد 

  .عبدالرحیم معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

رذیـل در   نوی خوش مزه کابل قرا    
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  . ثبت رسیده 
نـوی  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .خوش مزه کابل 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  :ـمای شـرکاء شرکت  اس-۸

بی بی  رئیس و تاج محمد ولد نوروز     
معـاون  عایشه بنـت آقـا گـل        

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

ن لمتد قرارذیـل در     خاصبور شگو 
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  . ثبت رسیده 
صـبور  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  . لمتد خانشگو
  .افغان : تابعیت -۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

  رئیسعبدالخالق ولد خدایداد 
  وعبدالرزاق ولد عبدالخالق معاون
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  . شرکت  
ــخاص -۹ ــالحیت  اش دارای ص

  .امضاء خود شان 
خان  :خصوصیات تجارتی شرکت  

ولی شیرعلم ذاده قرارذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  . رسیده 
خان ولی  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .شیرعلم ذاده لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی :رمایه  س-۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

عبدالولی ولد شیرعلم رئیس وخان     
  .ولی شیرعلم معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

 فهیم :خصوصیات تجارتی شرکت  
ابن سینا لمتد قرارذیل در دفتر ثبت       

 وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        اسناد
  . رسیده 

یم ابن  فه:اسم وعنوان شرکت    -۱
  .سینا لمتد 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸
الخالق ولد امیرجـان رئـیس      عبد

وعبدالمتین ولد محمد فارق معاون     
  .شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
 منظور قرارذیل در دفتـر      ادخداید
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ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  . رسیده 

خدایداد :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .منظور 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــ-۳ ــرکت  مرکزاصـ لی شـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

ــیس  ــد رئ ــد بازمحم خدایدادول
وعبدالفاروق ولد خدایداد معـاون     

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :وصیات تجـارتی شـرکت    خص

توریخیل قرارذیل در دفتـر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 

توریخیل :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .لمتد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

حاجی غلمی ولد صالح رئیس ورضأ 
  .ولد مفصل خان معاون شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
خدماتی کمپیوتری دی جی کـام      
قرارذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم      

  . تجارتی به ثبت رسیده 
خـدماتی  :شرکت  اسم وعنوان   -۱

  .کمپیوتری دی جی کام 
  .افغان :  تابعیت-۲
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ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

ملیار ولد عبدالهادی رئیس وشکیب     
  . نظرمعاون شرکت  ولد محمد

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
نوی احمد هاشم قرارذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  . رسیده 
نوی احمد :اسم وعنوان شرکت -۱

  .هاشم 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
  :تاریـخ وتاسـیس شـرکت -۴

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

 رئـیس   گل احمد ولد سید احمد    
محمد هاشم ولد صـالح محمـد       و

  .معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   : خصوصیات تجـارتی شـرکت    

یل در دفتر ثبـت     فومن افغان قرارذ  
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  . رسیده 
فـومن  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .افغان 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  یک صد هزار دالر: سرمایه -۵
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   .آمریکائی
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  :ای شـرکاء شـرکت       اسم -۸

 رئـیس   سهیل ولد سـید عبـاس     
معـاون  پیرمحمد ولد سید عباس     و

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

قدس خیام لمتد قرارذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  . رسیده 
 قـد س  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .خیام لمتد 
  .ن افغا:  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶

  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

 غالم حیدر ولد محمـد اسـماعیل      
محمد ناصر ولـد محمـد      رئیس و 

  .معاون شرکت  اسماعیل 
ــخاص دارای-۹ ــالحیت  اش  ص

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

ناصر سحری امیری قرارذیـل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  . ثبت رسیده 
ناصـر  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  .سحیری امیری 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .ر افغانی پنجاه هزا: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسـمای شـرکاء شرکـت -۸
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 رئــیس ناصــر ولــد امیرمحمــد
معـاون  رمحمد  امینورمحمد ولد   و

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

 لمتد قرارذیل   یمیالد ناصر خسرو  
یم تجارتی  در دفتر ثبت اسناد وعال    

  . به ثبت رسیده 
مـیالد  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

  . لمتد یناصر خسرو
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

 رئـیس    اهللا ولد محمد خالق    ذبیح

معاون عبدالناصر ولد غالم سخی     و
  .شرکت  

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خود شان 

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
عبید هدایت نصرت لمتد قرارذیل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  . به ثبت رسیده 
عبیـد  :اسم وعنوان شـرکت     -۱

   .هدایت نصرت لمتد
  .ان افغ:  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

ثنا  رئیس و  وزیرمحمد ولد گل جان   
  .معاون شرکت  اهللا ولد وزیرمحمد 
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ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .ء خود شان امضا

   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    
پسران سید داد محمد قرارذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  . ثبت رسیده 
پـسران  :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .سید داد محمد 
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .ی پنجاه هزار افغان: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

عبدالرحیم ولد میرزامحمد رئـیس     
ووحیداهللا ولد عبدالرحیم معـاون     

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 

  : خصوصیات تجـارتی شـرکت    
عبیداهللا وعابد قرارذیل در دفتر ثبت      

ی بـه ثبـت     اسناد وعالیم تجـارت   
  . رسیده 

عبیـداهللا  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .وعابد 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

ــراهیم  ــد اب ــداهللا ول ــیس عب رئ
وعبدالرحمن ولد محمدتوفیق معاون    

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

هارون احسان بالل قرارذیـل در       
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دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  . ثبت رسیده 

هـارون  :اسم وعنوان شرکت    -۱
  .احسان بالل 

  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

 رئـیس   عبدالرسول ولد عبدالودود  
معاون عبدالسمیع ولد محمد عظیم و

  .شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :تجـارتی شـرکت   خصوصیات  

قرارذیل در دفتر ثبت     یبحبامتیاز  
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  .رسیده 

امتیـاز  :اسم وعنوان شـرکت     -۱
  .یب حب
  .افغان :  تابعیت-۲
ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ

  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز :دات  وار-۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸
ولد رحمن رئیس وفضل ولد      زمتیاا

  .عظیم خان معاون شرکت  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
   :خصوصیات تجـارتی شـرکت    

برادران خسران خوستیوאل قرارذیل    
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  .به ثبت رسیده 
ن بـرادرا :اسم وعنوان شرکت    -۱

  .خسران خوستیوאل 
  .افغان :  تابعیت-۲
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ــرکت  -۳ ــلی شـ  مرکزاصـ
  .کابل :شهر 
ــرکت  -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  صادرات -۶
  .اقالم مجاز : واردات -۷
  : اسمای شـرکاء شـرکت       -۸

یعقوب شاه ولد سرفرازخان رئیس     
شرکت و والیت خان ولد مـراد       

    .خان معاون شرکت
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خود شان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

 شبکۀ خدمات انجینری،ساختمانی   
آسیا  قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد        

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
شـبکۀ  :  اسم وعنوان شرکت     -۱

  .خدمات انجینری وساختمانی آسیا 
  .افغان : تابعیت -۲
:  شـرکت شـهر     مرکز اصلی  -۳

  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۲۵۰۰۰: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 عبدالناصـر   :رئیس شـرکت   -۷
  .ظری ولد موالداد ن
 معاون شرکت محمد سلیم سید -۸

  .ولد محمد قسیم 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

افی نعیم میمنه گی قرار ذیل       گلیم ب 
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :به ثبت رسیده 
گلـیم  :  اسم وعنوان شرکت     -۱

  .بافی نعیم میمنه گی 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳
   .بلخ
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰۰: سرمایه -۵
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  .اقالم مجاز :  واردات -۶
حاجی محمـد    :رئیس شرکت  -۷

نعیم میمنه گی ولد حاجی پیغمبـر       
   .قل
 محمد اهللا ولـد      معاون شرکت  -۸

   .رضوان
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
: خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ترانسپورتی باربری ومسافربری بین    
المللی چهاریار قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

ترانسپورتی باربری مسافربری بین    
  .المللی چهاریار 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 

ــرمایه -۵  ۲۷۵۰۰۰۰۰: ســ
  .افغانی 

  .اقالم مجاز :  واردات -۶
سید عیسی ولد    :رئیس شرکت  -۷

  .سید حسین 
سید حسیب ولد   معاون شرکت-۸

   .سید حسین
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

مسافربری وباربری خواجه محمـد     
ظاهرقرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

مسافربری وباربری خواجه محمـد     
  .ظاهر 

  .افغان : تابعیت -۲
: لی شـرکت شـهر     مرکز اص  -۳

  .بغالن 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 

۱۳۶



  جريدهيرسم

 

ــرمایه -۵  ۲۵۰۰۰۰۰۰: ســ
  .افغانی 

  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 خواجه محمـد  :رئیس شرکت  -۷

  .داود ولد خواجه محمد ظاهر
 معاون شرکت عبدالرحمان ولد     -۸

  .غالم محمد 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
مواد ساختمانی بهمن بیژن  قـرار       
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
  .مواد ساختمانی بهمن بیژن 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .بادغیس 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:ل سا

  . افغانی ۵۰۰۰۰۰۰: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 انجینر شفیع اهللا    :رئیس شرکت  -۷

  .ولدجنیداهللا 
 معاون شرکت حمیداهللا ولـد      -۸

  .جنیداهللا 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی جام شرق قرار ذیـل در       
تجارتی بـه  دفتر ثبت اسناد وعالیم   

  :ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

  .ساختمانی جام شرق 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .ننگرهار 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۳۰۰۰۰۰۰: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
  محمد نعیم ولد:  رئیس شرکت-۷
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  .محمد رحیم 
ان عظیم ولد    معاون شرکت خ   -۸

  .میرزمان 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

سرک سازی وتولید مواد ساختمانی     
برادران خالد سادات  قرار ذیل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت  -۱ ــوان ش ــم وعن  اس

سرکسازی وتولید مواد ساختمانی     
  .برادران خالد سادات 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .لغمان 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
ــرمایه -۵  ۱۵۰۰۰۰۰۰: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
  مسعود خالد:  رئیس شرکت-۷

  .ولد معصوم 
سید نعیم ولـد     معاون شرکت    -۸

  .سید معصوم 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :ات تجــارتی شــرکتخــصوصی

ساختمانی وانجینری رخش  قـرار      
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

  .ساختمانی وانجینری رخش 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
 ۲۵۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز : اردات  و-۶
 عبـدالکریم   :رئیس شـرکت   -۷

  .رحیمی ولد حاجی فقیرمحمد 
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 معاون شـرکت عبـدالوهاب      -۸
  .کریمی ولد محمد سالم 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی ستار پلس قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــم -۱ ــرکت  اس ــوان ش : وعن

  .ساختامنی ستار پلس 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۰۰۰۰۰۰: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 سمیع اهللا قاطع    :رئیس شرکت  -۷

  .ولد محمد ایوب 
 معاون شـرکت نجیـب اهللا       -۸

  .شریفی ولد خیرمحمد 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 روم  :خصوصیات تجارتی شـرکت   
سیل  قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد        

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
روم :  اسم وعنوان شـرکت      -۱

  .سیل 
  .هندوستان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 هوم سیتی ولد    :رئیس شرکت  -۷

  .هوم سیتی 
  : . معاون شرکت -۸
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وانجینری پره ش همـا       
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قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 
  :تجارتی به ثبت رسیده 

ــرک-۱ ــوان ش ــم وعن : ت  اس
  .ساختمانی وانجینری پره ش هما 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 فرید ولد محمد    :رئیس شرکت  -۷

  .علی 
 معاون شرکت محمد ظریـف      -۸

  .ولد رحمت اهللا 
ــخاص دار-۹ ــالحیت  اش ای ص

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی البالل  قرار ذیل در دفتر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .ساختمانی البالل 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کندهار 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۱۵۰۰۰۰۰: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 سـید رسـول     :رئیس شرکت  -۷

  .کاکر ولد محمد رسول 
 معاون شرکت نصیراحمد ولد     -۸

  .ر محمددحاجی ب
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی شـریف     
اد  قرار ذیل در دفتـر ثبـت         زشیر

بـه ثبـت    اسناد وعالیم تجـارتی     
  :رسیده 

  : اسـم وعـنوان شرکـت -۱
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ساختمانی وسرک سازی شـریف     
  .شیرزاد 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۱۵۰۰۰۰۰: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
انجینر محمـد    :رئیس شرکت  -۷

   .شریف ولد حاجی سید یعقوب
صبغت اهللا ولد    معاون شرکت    -۸

  .عبداهللا 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وطرح ریزی فکرت  قرار 
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

  .ساختمانی وطرح ریزی فکرت 
  .افغان : تابعیت -۲

: صلی شـرکت شـهر     مرکز ا  -۳
  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 انجینر محمـد    :رئیس شرکت  -۷

  .داود ولد اصل جان 
 معاون شرکت انجینر عبـداهللا      -۸

  .محمود ولد محمد عظیم 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :شــرکتخــصوصیات تجــارتی 

ساختمانی وسرک سازی منگل تاور      
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

ساختامنی وسرک سـازی منگـل      
  .تاور 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
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ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۳۰۰۰۰۰۰: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 عبدالغفار ولد   :رئیس شرکت  -۷

  .طالجان 
 معاون شرکت انجینر محمـد      -۸

  .مصطفی ولد سید عباس 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
غنی زاده صدیقی قرار ذیل در دفتر       

بـت  ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ث     
  :رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

  .غنی زاده صدیقی 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 محمد حنیـف    :رئیس شرکت  -۷

  .ی صدیقی ولد محمد غن
 معاون شرکت محمد نصیر ولد      -۸

  .محمد امین 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
المقسط قرار ذیل در دفتـر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .المقسط 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
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ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۱۲۰۰۰۰۰: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 حـسیب اهللا    :رئیس شـرکت   -۷

  .وفتح اهللا 
 معاون شرکت میونـد ولـد       -۸

  .عبدالواسع 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :ی شــرکتخــصوصیات تجــارت

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
  قـرار    حب الوطن مواد ساختمانی   

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :تجارتی به ثبت رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
ساختمانی سرک سازی وتولید مواد     

   .الو طن حبساختمانی 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 

ــرکت-۴ ــیس ش ــاریخ وتاس   ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۱۰۰۰۰۰۰: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 زبیده عثمـانی    :رئیس شرکت  -۷

  .ولد محمد یاسین
 ه معاون شرکت انجینر نـسیم     -۸

  .عبدالعلی بنت فیض 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

کمپنی  قرار ذیل    ز پترونا تما نی ساخ
ت اسناد وعالیم تجارتی    در دفتر ثب  

  :به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

  . کمپنی زساختمانی پترونا
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
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ــرمایه -۵  ۴۷۵۰۰۰۰۰: ســ
  .افغانی 

  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 عزیزاهللا حمدی   :رئیس شرکت  -۷

  .لغنی ولد عبدا
 معاون شرکت اریفا ولد علـی       -۸

  .جان 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
: خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ترانسپورتی مسافربری وباربری بین    
المللی برادران اتفاق غوربند  قرار      
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

ی وباربری بین  ترانسپورتی مسافر بر  
  .المللی اتفاق برادارن غوربند 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .بغالن 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 

  . افغانی ۵۰۰۰۰۰۰ سرمایه  -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 غالم صفدر ولد :رئیس شرکت -۷

  .غالم حیدر
 معاون شرکت محمد آصـف      -۸

  .ولد خداداد 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی برادران بابایی  قرار ذیل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

  .ساختمانی برداران بابایی 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:ال س
  . افغانی ۱۲۵۰۰۰۰: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
  فیض محمد:  رئیس شرکت-۷
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  .بابایی ولد اخترمحمد 
 سـید محمـد      معاون شرکت  -۸

  .بابایی ولد اخترمحمد 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ورآفتاب قرار ذیـل در     نساختمانی  
 وعالیم تجارتی بـه  دفتر ثبت اسناد  

  :ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

  .ساختمانی نورآفتاب 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۱۵۰۰۰۰۰: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 وکیل احمد ولد :رئیس شرکت -۷

  .نورمحمد 
ت ذکـراهللا ولـد      معاون شرک  -۸

  .نورمحمد 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

   :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
تولید مواد خوراکی سیمع واسـیع       
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
تولیـد  :  اسم وعنوان شرکت     -۱

  .مواد خوراکی سیمع واسع 
  .افغان : تابعیت -۲
: ت شـهر   مرکز اصلی شـرک    -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 عبدالجمیل ولد   :رئیس شرکت  -۷

  .عبدالقادر 
 معاون شرکت عبدالصبور ولد     -۸

  .عبدالقادر 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :جارتی شرکتـوصیات تـخص

۱۴۵



  جريدهيرسم

 

شـویی ورنـگ    تولید مایع دست    
مولدتا  قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
تولیـد  :  اسم وعنوان شرکت     -۱

  .مایع دست شویی ورنگ مولد تا 
  .ترکیه: تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
 ۲۵۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .م مجاز اقال:  واردات -۶
 ه سعید ادیگـو   :رئیس شرکت  -۷

  .ولد ارسالن 
  : . معاون شرکت-۸
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

کلینیک معالجوی سید جمال الدین     
افغان  قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد        

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 

کلینیک :  اسم وعنوان شرکت     -۱
  . جمال الدین افغان معالجوی سید

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
ــرمایه -۵  ۱۳۷۰۲۰۰۰: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
داکترسـیمع   :رئیس شـرکت   -۷

   .الحق ولد حاجی بوستان
  .: معاون شرکت -۸
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وراه سازی برادران راشد      
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

ساختمانی وراه سـازی بـرادران      
  .راشد 

۱۴۶
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  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰۰: ه  سرمای-۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 محمد رضا ولد    :رئیس شرکت  -۷

  .عبدالغیاث 
 معاون شرکت روح اهللا ولـد       -۸
  .احمد ورن
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

تخنیکی وانجینری سلطان الـدین     
حسن زی  قرار ذیل در دفتر ثبـت         

 بـه ثبـت     اسناد وعالیم تجـارتی   
  :رسیده 

تخنیکی :  اسم وعنوان شرکت     -۱
  .وانجینری سلطان الدین حسن زی 

  .افغان : تابعیت -۲

:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳
  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۱۰۰۰۰۰۰: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 سلطان الـدین    :رئیس شرکت  -۷

  .ن حسن زی ولد طالب الدی
 معاون شرکت امان اهللا حـسن    -۸

  .زی ولد طالب الدین 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
وسرک سازی ایمل حمزه خروتـی       
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

لید مواد سـاختمانی    ساختمانی وتو 
  .وسرک سازی ایمل حمزه خروتی 

  .افغان : تابعیت -۲

۱۴۷
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:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳
  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
 ۲۵۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 نقیب اهللا ولـد     :رئیس شرکت  -۷

  .عبدالمنان 
  : . معاون شرکت-۸
ــخاص دارای -۹ ــالحیت  اش ص

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

 I-C-T تکنالوژی ساروان    خدمات
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
خدمات :  اسم وعنوان شرکت     -۱

   .I-C-Tنکنالوژی ساروان 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۱۰۰۰۰۰۰: سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
محمد شـفیع    :رئیس شرکت  -۷

  .خان ولد محمد داود 
محمد نـصرت    معاون شرکت    -۸

  .ولد محمد افضل 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی محمـد     
شریف مندوزی قرار ذیل در دفتـر       

اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت      ثبت  
  :رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
ساختمانی وسرک سازی محمـد     

  .شریف مندوزی 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 

۱۴۸
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ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
ــرمایه -۵  ۵۵۰۰۰۰۰۰: ســ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 محمد شـریف    :رئیس شرکت  -۷
  .دوزی ولد میراجان من
 معاون شرکت حاجی محمـد      -۸

  .امین ولد میراجان 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

 ـاي  ساختمانی وسرک سازی  
آریوب قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

ـاي  ساختمانی وسرک سازی    
   .آریوب

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 البیرونی ولـد    :رئیس شرکت  -۷

  .حاجی محمد اکبر 
 معاون شرکت عبدالغنی ولـد      -۸

  .دوران 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
مواد ساختمانی افغان اول  قرار ذیل       
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
  .مواد ساختمانی افغان اول 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 

۱۴۹
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ــا-۴ ــرکت  ت ــیس ش ریخ وتاس
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 ناصرشاه ولـد    :رئیس شرکت  -۷

  .شهاب الدین 
 معاون شرکت راجش فرچنـد      -۸

  .ولد فرچند کشوراس 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ل ترانسپورتی وباربری ابرام  قرار ذی     

در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      
  :به ثبت رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
  .ترانسپورتی وباربری ابرام 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  ۳۵۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
  زلمـی ولـد    :رئیس شرکت  -۷

  .الحاج داد خدا 
 معاون شرکت الحاج داد خدا      -۸

  .ولد الحاج سراج الدین 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ترانسپورتی وباربری مسافربری بین    
المللی حاجی نظرمحمدخـسروی     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــر-۱ ــوان ش ــم وعن : کت  اس

تراسپورتی وباربری مسافربری بین ا     
  .لمللی حاجی نظرمحمد خسروی 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  ۵۰۰۰۰۰۰۰:  سـرمـایه -۵

۱۵۰
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  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
ــرکت -۷ ــیس ش ــاجی :رئ  ح

  .اخترمحمد ولد طور 
عبدالقیوم ولـد    معاون شرکت    -۸

  .حاجی سید محمد 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

  قرار ذیل    B-A فا   بانک انکش 
 وعالیم تجارتی   ثبت اسناد در دفتر   

  :به ثبت رسیده 
بانـک  :  اسم وعنوان شرکت     -۱

   .D-B-Aانکشاف افغانستان 
  .روسیه : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
 ۲۵۰۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶

 سوی سـرگی    :رئیس شرکت  -۷
  .ئیل یخاولد م
 معاون شرکت فرهـاد ولـد       -۸

  .عبدالقادر 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ل در  قالین بافی نیک بخت  قرار ذی
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
قـالین  :  اسم وعنوان شرکت     -۱

  .بافی نیک بخت 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .بلخ 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۱۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
ــرکت -۷ ــیس ش ــاجی :رئ  ح

  .لد حاجی مروان عبدالکریم و
   معاون شرکت محمد آصف-۸

۱۵۱
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  .ولد غالم محمد 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 تولید  :خصوصیات تجارتی شرکت  

یخ نوشاد بلخ  قرار ذیل در دفتـر         
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
تولید یخ :  اسم وعنوان شرکت -۱

  .نوشاد بلخ 
  .افغان : تابعیت -۲
: کز اصلی شـرکت شـهر      مر -۳
   .بلخ
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
عبدالکریم ولد   :رئیس شرکت  -۷

  .عبدالرب 
   .:  معاون شرکت -۸
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :تـیات تجارتی شرکـخصوص

گولدن سیست گروپ  قرار ذیل در 
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
گولدن :  اسم وعنوان شرکت     -۱

  .سیست گروپ 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 سهیال بلخـی    :رئیس شرکت  -۷

   . محمد اکرمبنت
  .یر ذ معاون شرکت شان ولد ن-۸
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرکس سازی الفـالح     
مسلم  قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد        

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  : اسـم وعنوان شـرکـت -۱

۱۵۲
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ساختمانی وسرک سازی الفـالح     
  .مسلم 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
 ۲۵۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 حاجی نقیب اهللا    :رئیس شرکت  -۷

  .ولد حاجی عبدالعلیم 
 معاون شرکت عبدالحکیم ولد     -۸

  .غالم محمد  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :رتی شــرکتخــصوصیات تجــا

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
مواد ساختمانی شان شفیق ارغندی      
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :تجارتی به ثبت رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     

  .مواد ساختمانی شاه شفیق ارغندی 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــ-۴ ــرکت  ت ــیس ش اریخ وتاس

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
محمـد آقـا     :رئیس شرکت  -۷

  .ارغندیوאل ولد حاجی عبدالقادر 
محمد رفیق ولد    معاون شرکت    -۸

  .مرحوم حاجی عبدالستار 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

سرک سازی نـصیب    ساختمانی و 
نوری  قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد        

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
  : اسـم وعـنوان شرکـت -۱

۱۵۳
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ساختمانی وسرک سازی نـصیب     
  .نوری 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۳۷۵۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .قالم مجاز ا:  واردات -۶
   عبیداهللا :رئیس شرکت -۷

  .نوری ولد فضل محمد 
 معاون شرکت سید عبدالقیوم     -۸

  .ولد سید عبدالغنی 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ولنگر قرار ذیل در دفتر بلی پولیکان 
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
 لـی   : اسم وعنوان شـرکت      -۱

  .پولیکان بولنگر 
  .فرانسه : تابعیت -۲

:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳
  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۱۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
ــرکت -۷ ــیس ش ــوس :رئ  جک

   .تهیریا
  :. معاون شرکت -۸
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :رکتخــصوصیات تجــارتی شــ

 سوسیتس قرار ذیل در      ا آر-سی- ا
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
-سی-آ:  اسم وعنوان شرکت     -۱
  . اسوسیتس رآ
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 

۱۵۴
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  . افغانی ۲۵۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 احمد شـکیب    :رئیس شرکت  -۷

  .آماج ولد محمد ربی آماج 
 معاون شرکت فضل الـرحمن      -۸
  . عبدالرحیم ولد
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی نجیب سالم زی قرار ذیل  
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

  .ب سالم زی ساختمانی نجی
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
 ۱۰۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶

 نجیب اهللا سالم    :رئیس شرکت  -۷
  .زی ولد غالم مستقیم 

 معاون شرکت سراج الدین ولد      -۸
  .عبدالوهاب 

ــخاص دارای -۹ ــالحیت  اش ص
  .امضاء خودشان 

 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
 موادساختمانی سرک سازی تولید     

ساختمانی مومن عرفان  قرار ذیـل       
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

ساختمانی سرک سازی تولید مواد     
  .ساختمانی مومن عرفان 

  .افغان : تابعیت -۲
  .ننگرهار 

ــار-۴ ــرکت  ت ــیس ش یخ وتاس
    .۱۳۸۵:سال 

 :  
ــرمایه -۵.  ۲۵۰۰۰۰۰ ۰: سـ

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶

۱۵۵
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 رئیس خان ولد    :رئیس شرکت  -۷
  .عزیزجان 

نحرگل ولـد   ا معاون شرکت    -۸
  ردظف
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 افغان  :خصوصیات تجارتی شرکت  

 گروپ قرار ذیل در دفتر ثبت       نرپائ
 وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        اسناد

  :رسیده 
افغـان  :  اسم وعنوان شرکت     -۱
  .گروپ ینرپائ
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات - ۶
 عبدالمجیـد   :رئیس شـرکت   -۷

  .منصوری ولد عبدالصمد 
  :.معاون شرکت  -۸

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

: خــصوصیات تجــارتی شــرکت
دینامیک لوجستیک انـد سـپالتی       
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
دینـا  :  اسم وعنوان شـرکت      -۱

  .میک لوجستیک اند سپالتی 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۷۵۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 شمال خان ولد    :رئیس شرکت  -۷

  .محمد اسالم 
 معاون شرکت عبدالغفار ولـد      -۸

  .قلم الدین 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

   .امضاء خودشان 
  :تـات تجارتی شرکـخصوصی
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لوجستیک  قرار ذیل در     -سی–سن  
فتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    د

  :ثبت رسیده 
-سـن :  اسم وعنوان شرکت     -۱
  .لوجستیک -سی
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 احمد فهیم ولد    :رئیس شرکت  -۷

  .شریندل 
معاون شرکت محمد سـمیع      -۸

  .ولد محمد حکیم 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
: خــصوصیات تجــارتی شــرکت
  ساختمانی وسرک سازی نصیب

  نوری  قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد

  : وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

ساختمانی وسرک سازی نـصیب     
  .نوری 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۳۷۵۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 عبیداهللا هنوری   :رئیس شرکت  -۷

  .ولد فضل محمد 
 معاون شرکت سید عبدالقیوم     -۸

  .ولد سید عبدالغنی 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .ودشان امضاء خ
  :خصو صیات تجـارتی شـرکت       

ساختمانی امپیائیر  قرار ذیل در دفتر 
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
  : اسـم وعـنوان شرکـت -۱
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  .ساختمانی امپائیر 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
 ۱۵۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵
  .انی افغ
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 فهیم جرئت ولد :رئیس شرکت -۷

  .خان آقا 
 معاون شرکت سید مسعود ولد      -۸

  .سید عثمان 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :خصوصیات تجـارتی شـرکت      

استخراج معدن گنج حضور قـرار      
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــ-۱ ــم وعن ــرکت  اس : وان ش

  .استخراج معدن گنج حضور 
  .افغان : تابعیت -۲

:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳
  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
 ۱۵۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 غـالم یحیـی     :رئیس شرکت  -۷

  .پهلوان ولد محمد ابراهیم 
 معاون شرکت علی شفاف ولد      -۸

  .راهیم محمد اب
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ــد     ــستم پرووای ــل سی  گلوب
رکانسترکشن اینـد انجینرینـگ     
کمپنی  قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد 

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
گلوبل :  اسم وعنوان شرکت     -۱

سیستم پروواید رکاسترکشن اینـد     
  .انجینرنگ کمپنی 

  .افغان :عیت  تاب-۲
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:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳
  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 احمد جاویـد    :رئیس شرکت  -۷

  .خالقیار ولد محمد نبی 
 معاون شرکت پـروین بنـت       -۸

  .حاجی قدم شاه 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :صیات تجــارتی شــرکتخــصو

ساختمانی انجینری سمیر امین  قرار      
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

  .ساختمانی انجینری سمیرامین 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
 ۲۵۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵
  .فغانی ا
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
ــرکت -۷ ــیس ش ــد :رئ  محم

  .سمیرامین ولد محمد امین 
 معــاون شــرکت میراحمــد -۸

ــد    ــل ول ــک م ــصطفی نی م
  .میرعبدالباقی 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
محمد مصطفی قرار ذیل در دفتـر       

 وعالیم تجارتی به ثبـت      ثبت اسناد 
  :رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

  .مصطفی 
  .افغان : تابعیت -۲
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:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳
  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 رستم علی ولد    :رئیس شرکت  -۷

  .د علی محم
 معاون شرکت عبدالحسین ولد     -۸

  محمد یوسف 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی سامان سازان قرار ذیل در 
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

  .ساختمانی سامان سازان 
  .افغان : تابعیت -۲
: ی شـرکت شـهر     مرکز اصل  -۳

  .بغالن 
   تـاریخ وتاسـیس شرکـت-۴

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 عبدالطیف ولد   :رئیس شرکت  -۷

  .غالم محمد 
 معاون شرکت محمد یاسـین      -۸

  .ولد محمد دین 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

یاغور قرار ذیل در دفتر     ساختمانی  
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

  .ساختمانی یاغور 
  . ترکیه: تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶

۱۶۰
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گـر  حکمت بر  :رئیس شرکت  -۷
  .ولد احمد 

یوکسل ولـد    معاون شرکت    -۸
  .عبدالرحمن 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی کوکچه قـرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

  .ساختمانی کوکچه 
  .افغان : تابعیت -۲
: ر مرکز اصلی شـرکت شـه      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۳۸۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
محمد نـصیر    :رئیس شرکت  -۷

  .ولد فیض محمد 

عبدالعزیز ولـد    معاون شرکت    -۸
  .عبدالوکیل 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 وسیم  :خصوصیات تجارتی شرکت  
ـ  لکسیس،אل،א رار ذیـل در    ل،پی ق

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :ثبت رسیده 

وسـیم  :  اسم وعنوان شرکت     -۱
  .لکسس،אل،אل،پی 

  .پاکستان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
  خـان محمـد    :رئیس شرکت  -۷

  .وصال ولد جمشید خان 
 معاون شرکت فضل مالک ولد      -۸

  .شاه جهان 
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ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
کلینیک معالجوی بکـوا عزیـزی       
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
کلینیک :  اسم وعنوان شرکت     -۱

  .معالجوی بکوا عزیزی 
  .افغان :بعیت  تا-۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .نیمروز 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۱۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 حاجی فیض اهللا    :رئیس شرکت  -۷

  .ولد حاجی نیازمحمد 
  : . معاون شرکت -۸
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی حـاجی     

شمشکی قرار ذیل در دفتر ثبـت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

ساختمانی وسرک سازی حـاجی     
  .شمشکی 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

   .خوست
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۷۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز : ردات  وا-۶
حاجی میر لعل    :رئیس شرکت  -۷
  . لعل پاد شاه  ولد شاه
سید عا لم شاه     معاون شرکت    -۸

  میرلعل شاه ولد 
  
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

دهلمند نورانی ساختمانی او سرک     
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سازی قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       
  :رسیده وعالیم تجارتی به ثبت 

دهلمند : اسم وعنوان شرکت     -۱
  .نورانی ساختمانی او سرک سازی 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .هلمند 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
حاجی عبدالحی   :رئیس شرکت  -۷

   .ولد حاجی خیراهللا
 سید محمـد    : شرکت    معاون -۸

   .ولد حاجی خیراهللا
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
سید امین آغا قرار ذیل در دفتر ثبت 
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

   :رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وسرک سازی سید امین     

  .آغا 
  .افغان :عیت  تاب-۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .بلخ 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 سید نادرحسین   :رئیس شرکت  -۷

  .ولد سید امین شاه 
  : . معاون شرکت -۸
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

انی وسرک سازی ومهندسی    ساختم
رفاه وآسایش قرار ذیل در دفتر ثبت 
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

  ساختمانی وسرک سازی ومهندسی
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  .رفاه وآسایش 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

   .کابل
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  .فغانی  ا۲۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
سید حبیب شاه    :رئیس شرکت  -۷

   .امیری ولد سید امیرشاه
 سید جواد ولد    : معاون شرکت    -۸

   .سید عباس
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
   :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

دیگ بخارسازی موسی صـالحی     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :سیده تجارتی به ثبت ر
دیـگ  : اسم وعنوان شرکت     -۱

  .بخار سازی موسی صالحی 
  .افغان : تابعیت -۲

:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳
  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۴۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
موسی صالحی   :رئیس شرکت  -۷

   .ولد ایوب
 حمـد ولـد     : معاون شرکت    -۸

   .حسین
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

 تولید مواد سـاختمانی بـرادران      
هزاره قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
تولیـد  : اسم وعنوان شرکت     -۱

  .مواد ساختمانی برادران هزاره 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
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ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۶۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
محمد حـسین    :رئیس شرکت  -۷

   .ولد احمد حسین
حبیب اهللا ولد   :  معاون شرکت    -۸

  .حاجی حسین 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  

   :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
آی انوسـمنت   - سی -אل-اف-ا

شن  قرار ذیل در دفتر ثبت       کارپوری
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
-ای: اسم وعنوان شـرکت      -۱
 انـو سـمنت     سـی آی  - אل -اف

  .کارپوریشن 
   .لیتواین: تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
 ۲۵۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 ولد الجی   زوید :رئیس شرکت  -۷
   .سازخت
 ان ستا سـیا     : معاون شرکت    -۸

   .ولد میخائیل
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  تولید :خصوصیات تجارتی شرکت  

دیگ بخار رحیمیان قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
تولیـد  :  اسم وعنوان شرکت     -۱

  .ان دیگ بخار رحیمی
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
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  . افغانی ۲۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 حاجی سـلمان    :رئیس شرکت  -۷

  .علی رحیمی ولد سلطان 
جعفرخان ولد  : معاون شرکت    -۸

  .سلطان 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .ان امضاء خودش
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی سرک سازی بالل احمد     
زی قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

ساختمانی سرک سازی بالل احمد     
  .زی 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۶۰۰۰۰۰۰: یه  سرما-۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶

 امـام الـدین     :رئیس شرکت  -۷
  .بریالی ولد عین الدین 

بنـت  شکیال  : معاون شرکت    -۸
  .محمد قاسم 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی وسرک سازی بریـالی      
زمریالی قرار ذیل در دفتـر ثبـت        

م تجـارتی بـه ثبـت       اسناد وعالی 
  :رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وسرک سازی بریـالی      

  .زمریالی 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
  توریالی ولد:  رئیس شرکت-۷
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  .محمد کبیر 
  : . معاون شرکت -۸
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی امـارات      
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن :  اس

  .ساختمانی وسرک سازی امارات 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
 ۲۵۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 عزیزالـرحمن   :رئیس شرکت  -۷

  .ولد وزیرگل 
احمد جاویـد   : معاون شرکت    -۸

  .ولد عبدالقیوم 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 قیـام   :خصوصیات تجارتی شرکت  
دفتـر   قرار ذیل در     نفلم پرودکش 

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

قیام فلم  : اسم وعنوان شرکت     -۱
  .پرودکشن 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .نیمروز 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۳۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 مجیب اهللا قیام    :رئیس شرکت  -۷

  .م محمد ولد غال
  : . معاون شرکت -۸
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
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مظهرمسیح لمتد قرار ذیل در دفتر      
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .مظهر مسیح لمتد 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۳۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
محمد سـمیع    :رئیس شرکت  -۷

   .ولد عصمت اهللا
محمد منصور  : معاون شرکت    -۸

  .ولد محمد سمیع 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :یات تجــارتی شــرکتخــصوص

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
عثمان هروی قرار ذیل در دفتر ثبت       

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     

  .عثمان هروی 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۳۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
بشیراحمد ولد   :رئیس شرکت  -۷

   .محمد عثمان
نجیب اهللا ولد   : معاون شرکت    -۸

  .بسم اهللا 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی سازنده گان جوان  قرار      
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :تجارتی به ثبت رسیده 
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ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .ساختمانی سازنده گان جوان 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 محمد عـوض    :رئیس شرکت  -۷

  .حسین ولد غالم حسین 
محمد پرویـز   :ون شرکت    معا -۸

  .ولد محمد علی 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وطرح ریزی عروج  قرار      
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .ساختمانی وطرح ریزی عروج 
  .افغان : تابعیت -۲

: کت شـهر   مرکز اصلی شـر    -۳
  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۶۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 سید مقبول ولد    :رئیس شرکت  -۷

  .سید عبداهللا 
ایت اهللا ولد   حم: معاون شرکت    -۸

  .رحمت اهللا 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

مات انجینری عزیز   ساختمانی وخد 
اعتماد قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

ساختمانی وخدمات انجینری عزیز    
  .اعتماد 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
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ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۷۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز : ردات  وا-۶
عزیزالـرحمن  : رئیس شرکت  -۷

  .عزیز ولد عزیزالدین 
محمد ابراهیم  : معاون شرکت    -۸

  .ولد محمد نعیم 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 تولید  :خصوصیات تجارتی شرکت  

خریطۀ پالستیک اختر درخشان قرار 
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

تولید خریطـه پالسـتیک اختـر       
  .درخشان 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .بلخ 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 

  . افغانی ۴۷۵۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 نجیب اهللا ولد    :رئیس شرکت  -۷

  .برات علی 
  : . معاون شرکت -۸
ــخاص د-۹ ــالحیت  اش ارای ص

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

کس پلکلینیک صحی الخدمت کام   
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .کس مپلکلنیک صحی الخدمت کا
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .غزنی 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۸۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
دکتور امـین   :  رئیس شرکت  -۷

  .جان قیوم زی ولد عبدالقیوم 
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یر فیضی ولد   ذن: معاون شرکت    -۸
  .محمد کبیر

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 دیگ  :خصوصیات تجارتی شرکت  
بخار سازی حاجی روزی وحـاجی      

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

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
دیگ بخار سـازی حـاجی روزی       

  .وحاجی رضائی 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۷۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
ق ولـد   اسـح :  رئیس شرکت  -۷

  .محمدعلی 
روزی خان ولد : معاون شرکت    -۸

  .محمد علی 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 تولد  :خصوصیات تجارتی شرکت  
طلـوع   وسنگبریسنگ موزائیک   

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

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
تولید سنگ موزائیک وسـنگبری     

  .بلخ طلوع 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .بلخ 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
محمد ظـاهر   :  رئیس شرکت  -۷

  .ولد حسین 
محمد طـاهر   : معاون شرکت    -۸

  .ولد محمد ظاهر
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
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 :وصیات تجــارتی شــرکتخــص
ساختمانی برایت انترنشنل قرار ذیل     
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .ساختمانی برایت انترنشنل 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
 ۲۵۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
محمد علم ولد   :  رئیس شرکت  -۷

  .محمد اسلم 
محمد نصیب  : معاون شرکت    -۸

  .ولد شیراحمد 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 خیاطی :خصوصیات تجارتی شرکت

آزاده گان قرار ذیل در دفتر ثبـت        

اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        
  :رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .خیاطی آزاده گان 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۴۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
لیلما آذرنـگ   :  رئیس شرکت  -۷

  .ولد محمد عثمان 
احمد زبیر ولد   : معاون شرکت    -۸

  .عبداالحد 
ــالحی-۹ ــخاص دارای ص ت  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

 میساختمانی وسرک سازی آرین فر    
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
  : اسـم وعنـوان شرکـت -۱
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ساختمانی وسرک سـازی آریـن      
   .میفر
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .بلخ 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۳۲۵۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
محمد هـارون   :  رئیس شرکت  -۷
  .می ولد محمد یوسف فرمیفر
محمد آصـف   : معاون شرکت    -۸

  .ولد محمد یوسف 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ترانسپورت باربری بین المللی جاده     
یل در دفتـر    ابریشم شمال قرار ذ   

ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       
  :رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
ترانسپورتی باربری بین المللی جاده     

  .ابریشم شمال 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .بلخ 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
سـید زمـان    :  رئیس شرکت  -۷

  .طبیبی ولد سید رضا 
همایون ولـد   : معاون شرکت    -۸

  .محمود شاه 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 سرک  :خصوصیات تجارتی شرکت  

سازی وساختمانی رمضان گومـل     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
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ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
سرک سازی رمـضان    ساختمانی و 

  .گومل 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
محمد رمضان  :  رئیس شرکت  -۷

  .رحمانی ولد خواژه خان 
  : . معاون شرکت -۸
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .ان امضاء خودش
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
کورش قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .کورش 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .غزنی 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
عبدالقادر ولد  :  رئیس شرکت  -۷

  .عبدالقدیر 
شریف احمـد   : معاون شرکت    -۸

  .ولد امیراحمد 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
 نوابی قرار ذیل    جبارمواد ساختمانی   

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی     در  
  :به ثبت رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     

  .نوابی جبارمواد ساختمانی 
  .افغان : تابعیت -۲
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:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳
  .بلخ 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۱۲۵۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
عبدالجبار ولد  : ئیس شرکت  ر -۷

  .عبدالحمید 
عبدالهادی ولد  : معاون شرکت    -۸

  .عبدالحمید 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 ارتباط  :خصوصیات تجارتی شرکت  

تیلی کام قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .رتباط تیلی کام 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .هرات 
   تاریـخ وتاسـیس شرکـت-۴

   .۱۳۸۵: سال 
 ۱۵۰۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
عبــدالغنی :  رئــیس شــرکت-۷

  .ناصری ولد محمد خان 
حاجی محمـد   : معاون شرکت    -۸

  .خان ولد اخترمحمد 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
مواد ساختمانی میرویس جمال قرار     
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

ساختمانی وسرک سازی وتولیـد     
  .مواد ساختمانی میرویس جمال 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .غور 
  تاریـخ وتاسیـس شرکـت -۴
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   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
الحاج کماـل   :  رئیس شرکت  -۷

  .الدین ولد مودود 
جمال الـدین   : معاون شرکت    -۸

  .ولد مودود 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ر جگوار اوورسیز لمتد قرار ذیل د     

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :ثبت رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .گلوار اوورسیز لمتد 

   .هندوستان: تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .هرات 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
 ۵۰۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 

  .اقالم مجاز :  واردات -۶
  .یوگیس :  رئیس شرکت-۷
  . :ون شرکت  معا-۸
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 افغان  :خصوصیات تجارتی شرکت  

امریکن کارپ قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .افغان امریکن کارپ 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:ال س
  . افغانی ۳۷۵۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
عبـدالرحمان  :  رئیس شرکت  -۷

  .رحیمی ولد عبدالرحیم 
عبداهللا جاوید  : معاون شرکت    -۸

  .ولد عبدالرحمن 
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ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ترانــسپورتی،باربری ومــسافربری 

صدیقی قرار ذیل در    حاجی عبداهللا   
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

ترانسپورتی بـاربری ومـسافربری     
  .حاجی عبداهللا صدیقی 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .هرات 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .قالم مجاز ا:  واردات -۶
حاجی عبـداهللا   :  رئیس شرکت  -۷

ــد حــاجی محمــد  صــدیقی ول
  .اسماعیل 

نجیب اهللا ولد   : معاون شرکت    -۸
  .حاجی عبداهللا 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی وسـرک  سـازی رون       
سحر قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد       

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

ساختمانی وسـرک سـازی رون      
  .سحر 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .ننگرهار
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۱۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
احمد شاه داود   :  رئیس شرکت  -۷

  .زی ولد شاه جهان 
ن ولد  اکمل خا : معاون شرکت    -۸
  . خان لمیز
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
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 تکثیر  :خصوصیات تجارتی شرکت  
وپرورش ماهی بامیان تراوت قـرار      
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .تکثیروپرورش ماهی بامیان تراوت 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .بامیان 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
محمد اکـرم   :  رئیس شرکت  -۷

  .شریف ولد محمد شریف 
گل رحمان ولد : معاون شرکت -۸

  .غالم سرور
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ی حـاجی   ساختمانی وسرک ساز  
دولت خان پکتیا سید کرم وאل قرار 

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :تجارتی به ثبت رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
ساختمانی وسرک سازی دولـت     

  .خان پکتیا سید کرم وאل 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

   .کابل
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
دولت خان ولد   :  رئیس شرکت  -۷

   .سید نظیر
نورمحمد ولد  : معاون شرکت    -۸

  .یرذسید ن
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

خدمات الکترونیک پالسکو قـرار     
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :تجارتی به ثبت رسیده 
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ــ-۱ ــرکت  اس ــوان ش   :م وعن
  .خدمات الکترونیک پالسکو 

  .ایران : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۱۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
محمد رضا ولد   :  رئیس شرکت  -۷

  .علی 
احمـد ولـد    : معاون شرکت    -۸

  .هاشم 
ــخاص دارای -۹ ــالحیت  اش ص

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

 قرار ذیل در    دوبی کابل ساختمانی  
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .کابلساختمانی دوبی 
  .افغان : تابعیت -۲

:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳
  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
 ۴۰۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
 نیحیات اهللا دیا  :  رئیس شرکت  -۷

  .نیولد حمایت اهللا دیا
میرمحمد ولد  : معاون شرکت    -۸

  .میرعبدالحسین 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 گروه  :خصوصیات تجارتی شرکت  

بین المللی وریج قرار ذیل در دفتر       
ه ثبـت   ثبت اسناد وعالیم تجارتی ب    

  :رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .گروح بین المللی وریج 
  .ایران : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
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ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
 ۲۵۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
حمید یـاوری   :  رئیس شرکت  -۷

  .ولد علی 
لد فخرالدین و : معاون شرکت    -۸

  .احمد 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

کلینیک معالجوی امیرفیضی قـرار     
ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .کلینیک معالجوی امیرفیضی 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــاریخ وتا-۴ ــرکت  ت ــیس ش س

   .۱۳۸۵:سال 

  . افغانی ۲۴۸۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
حاجی محمـد   :  رئیس شرکت  -۷

  .عالم فیضی ولد مسجدی 
حاجی محمـد   : معاون شرکت    -۸

  .طاهر ولد حاجی محمد کاظم 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

انی ساختمانی وتولید مواد سـاختم    
محمود اجمیر قرار ذیل در دفتـر       
ثبت اسناد وعالیم تجارتی به ثبـت       

  :رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .محمود اجمیر 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰:  سرمایه -۵
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  .اقالم مجاز  :  واردات-۶
محمود ولـد   :  رئیس شرکت  -۷

  .محمد عمر 
غالم حیدر ولد   : معاون شرکت    -۸

  .محمد عمر
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

 ریحـان   برساختمانی وانجینری خی  
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
  .ختمانی وانجینری خیبرریحان سا
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۱۷۵۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
فیض احمد ولد   :  رئیس شرکت  -۷

  .محمد ولی 

صفی اهللا ولـد  : معاون شرکت   -۸
  .غالم محمد 

ــخاص دارا-۹ ــالحیت  اش ی ص
  .امضاء خودشان 

 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
سنگتراشی سنجران وپوپل برادران    
لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

سنگتراشی سنجران وپوپل برادران    
  .لمتد 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .هلمند 
ــاریخ وتا-۴ ــرکت  ت ــیس ش س

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
حاجی محمـد   :  رئیس شرکت  -۷

عمرزی پوپل ولد حـاجی محمـد       
  .عمر 
  محمد معصوم: معاون شرکت -۸
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  .خان ولد حاجی خدانظرخان 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

 باربری مـواد    خدمات ترانسپورتی 
 هـد نفتی وانتقال مواد تعمیراتی زا    

حسین زاده قرار ذیل در دفتر ثبت       
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

خدمات ترانسپورتی باربری مـواد     
نفتی وانتقالی مواد تعمیراتی زاهـد      

  .حسین زاده 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
 ۵۰۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶

عبداالمین ولد  :  رئیس شرکت  -۷
  .قلعه دار 

نورالحق ولـد   : معاون شرکت    -۸
  .محمد ولی 

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی وسرک سازی همکاران    

 قرار ذیـل در     تماع محل ترقی اج 
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

ساختمانی وسرک سازی همکاران    
   .ترقی اجتماع محل

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

   .کندز
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .الم مجاز اق:  واردات -۶
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فیض محمد ولد :  رئیس شرکت-۷
   .شیرخان

حاجی احمـد   : معاون شرکت    -۸
  .اهللا ولد حاجی رحیم قل

ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش
  .امضاء خودشان 

 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی ستاره صبح قرار ذیل در      
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .ی ستاره صبح ساختمان
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
 ۱۴۷۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
فضل الهـادی   :  رئیس شرکت  -۷

  .ولد انجینر عبدالرحمن 

واحد اهللا ولد   : معاون شرکت    -۸
  .محمد نعیم 

ــخاص دارای -۹ ــالحیت  اش ص
  .امضاء خودشان 

 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
ساختمانی وسرک سازی جانـستن     
لمتد قرار ذیل در دفتر ثبت اسـناد        

  :وعالیم تجارتی به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .ساختمانی وسرک سازی جانستن 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۱۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
ــرکت-۷ ــیس ش ــ:  رئ ا ل جم

  .عبدالناصر ولد نصراهللا 
  :. معاون شرکت -۸
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
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 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت
زراعتی ومالداری نوی خاک جبار     
قرار ذیل در دفتر ثبت اسناد وعالیم 

  :رسیده تجارتی به ثبت 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .زراعتی ومالداری خاک جبار 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۸۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
محمد شفیع ولد   : رئیس شرکت  -۷

  .شهزاد میر 
لد عبدالولی و : معاون شرکت    -۸

  .شهزاد میر
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

 فضو لیـه  ساختمانی وسرک سازی    
مواد ساختمانی سخی نارو خیل قرار 

ذیل در دفتر ثبت اسـناد وعالیـم        
  :تجارتی به ثبت رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
فـضولیه  ساختمانی وسرک سازی    

  .مواد ساختمانی سخی ناروخیل 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
حاجی خان ولد   :  رئیس شرکت  -۷

  .حاجی مشال 
حاجی دریـان   : معاون شرکت    -۸

  .ولد حاجی مشعل
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :وصیات تجــارتی شــرکتخــص

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  وسرک سازی احمد موفق قرار ذیل

  در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی 
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  :به ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

ساختمانی وتولید مواد سـاختمانی     
  .وسرک سازی احمد موفق 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .بامیان 
ــار-۴ ــرکت  ت ــیس ش یخ وتاس

   .۱۳۸۵:سال 
  .افغانی ۲۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
دواجـان ولـد    : رئیس شرکت  -۷

  .احمد جان 
علی جمعه ولد   : معاون شرکت    -۸

  .محمد علی 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ترانسپورتی باربری مسافربری بین    
شت قرار ذیـل در     المللی جهان گ  

دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    
  :ثبت رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
ترانسپورت باربری مسافربری بین    

  .المللی جهان گشت 
  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .م مجاز اقال:  واردات -۶
محمـد خـان    :  رئیس شرکت  -۷

  .زمانی ولد حاجی هدایت اهللا 
سید عیسی ولد   : معاون شرکت    -۸

  .سید میرزا
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 تولید  :خصوصیات تجارتی شرکت  

آرد یونیک انترنشنل لمتد قرار ذیل      
در دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی      

  :به ثبت رسیده 
ــوان-۱ ــم وعن ــرکت  اس   : ش

  .تولید آرد یونیک انترنشنل لمتد 

۱۸۵



  جريدهيرسم

 

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

   .۱۳۸۵:سال 
 ۲۵۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
حاجی محمـد   :  رئیس شرکت  -۷

هاشم غزنیوאل ولد حاجی محمـد      
  .ابراهیم 

  . : معاون شرکت -۸
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

ساختمانی روز پتیال قرار ذیـل در       
دفتر ثبت اسناد وعالیم تجارتی بـه    

  :ثبت رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

  .ساختمانی روز پیتال 
  .افغان : تابعیت -۲
  : مرکز اصلی شرکت شهر-۳

  .کابل 
ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت

  . ۱۳۸۵:سال 
 ۱۰۰۰۰۰۰۰:  ســـرمایه -۵

  .افغانی 
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
شیراحمد ولد  :  رئیس شرکت  -۷

  .گل آغا 
محمد نـسیم   : معاون شرکت    -۸

  .ولد گل آغا
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
  :خــصوصیات تجــارتی شــرکت

 آریانا ننگرهار ساختمانی وسـرک     
ــرار  ــرکت قـ ــازی شـ   سـ
ــت  ــر ثبـ ــل در دفتـ    ذیـ

وعالیم تجارتی بـه ثبـت       اسناد  
  :رسیده 

ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس
آریانا ننگرهار ساختمانی وسـرک     

  .سازی شرکت
  .افغان : تابعیت -۲
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:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳
  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۲۰۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
ذاکـراهللا ولـد    : رئیس شرکت  -۷

  . رحیم اهللا حاجی
عبدالقیوم ولد  : معاون شرکت    -۸

  .عبدالرازق 
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 زنده  :خصوصیات تجارتی شرکت  

Zenda       قرار ذیل در دفتر ثبـت 
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

   .Zendaزنده 
  .سینگاپور : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 

ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .اقالم مجاز :  واردات -۶
یون هینگ ولد   :  رئیس شرکت  -۷

  .تن بی ایل 
بی چینگ ولد   : معاون شرکت    -۸

  .هانگ لی دبلیو
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
 سـا   :خصوصیات تجارتی شرکت  

مسور اتل  ختمانی وسرک سازی س   
یو سفزی قرار ذیل در دفتر ثبـت        
اسناد وعالیم تجـارتی بـه ثبـت        

  :رسیده 
ــرکت -۱ ــوان ش ــم وعن   : اس

ساختمانی وسرک سازی سمـسور     
  .اتل یوسفزی

  .افغان : تابعیت -۲
:  مرکز اصلی شـرکت شـهر      -۳

  .کابل 
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ــرکت -۴ ــیس ش ــاریخ وتاس  ت
   .۱۳۸۵:سال 
  . افغانی ۷۵۰۰۰۰۰:  سرمایه -۵
  .قالم مجاز ا:  واردات -۶
محمـد انـور    : رئیس شرکت  -۷

   .محمد یونس ولد دشتی
   ولد هلمند: معاون شرکت -۸

  داکتر خان
ــالحیت -۹ ــخاص دارای ص  اش

  .امضاء خودشان 
ساختمانی  : باساس تصویب شرکت  

  وتولیــد مــواد ســاختمانی   
  . مبنی براینکه یرش

شرکت متذکره تغیـرات ذیـل را       
  .خواهان هستند 

د سـهم    فیـص  ۱۵ واگزاری   -۱
 فیـصد   ۷۰رئیس شرکت ازجمله    

 افغـانی   ۳۷۵۰۰۰سهم که مبلغ    
میگردد به یاووز او گـویج تبعـه        
کشور ترکیه ومقرری وی بحیـث      

  .عضو جدید شرکت 
  : بااساس تصویب شرکت

نمایند گی انتشارات بین المللـی      
  .الهدی لمتد مبنی براینکه 

احمد دولت آبادی معاون سـابقه      
ی یک فیصد سهم خویش را بـاال      

محترم آقای داود محمـدی ولـد       
  .لطیف بفروش رسانیده 
 شاه تـاج    :باساس تصویب شرکت  
  .سرویس مبنی براینکه 

شرکت متذکره یک نقل تصویب را      
مبنی بر انحالل شـرکت تجـارتی       
ارسال داشته وخواهان لغو شرکت     

  .خویش گردیده اند 
  :باساس تصویب شرکت 

ساختمانی حاجی عبدالرحیم سلطانی 
  .ینکه مبنی برا

شرکت متذکره نـسبت بعـضی      
مشکالت های شخصی ونـاتوانی     
نتوانست فعالیت بناً شرکت را لغو      

  .نمودند 
ــرکت   ــصویب ش ــاس ت    :باس

تولید بوتل وقطعی سازی بیرونـی      
  .مبنی براینکه 
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شرکت متذکره طـی از تـصویب       
شرکاء خویش خواهـان وسـعت      
بخشیدن فعالیت های خویش تولید     

س های  گیالس های آیسکریم گیال   
  .کاغذی میباشند 

 ساختمانی  :باساس تصویب شرکت  
یما نوید مبنی براینکـه شـرکت       
متذکره تغیرنمود از ساختمانی نوید     
به ساختمانی راشد الهام تغیراسـم      

  .نموده است 
 ساختمانی  :باساس تصویب شرکت  

وتولید مواد ساختمانی میالد نثـار      
لمتد مبنی براینکه شرکت متذکره     

  .واهان هستند تغیرات ذیل را خ
 فیصد سهم عزیز    ۲۵ واگذاری   -۱

ــه   ــرکت ک ــاون ش ــد مع احم
 افغانی میگردد بـه     ۲۲۵۰۰۰مبلغ

حضرت شاه رئیس شرکت وبعد از      
این تاریخ عزیز احمد معاون شرکت      
بدون سهم بامعاش مـاهوار مبلـغ       

 افغانی درشرکت بحیـث     ۷۵۰۰
  .معاون ایفای وظیفه مینماید 

 شرکت روبن سن    یب باساس تصو 
مبنی براینکـه    بر سپال ی کمپنی   لی

شرکت متذکره تغیـرات ذیـل را       
  .خواهان هستند 

تغیر شکل حقوقی شـرکت از      -۱
  .لمتد به انفرادی 

 استعفای اکبراهللا ولد اسـداهللا      -۲
ازسمت معاون شرکت وواگزاری    

 فیــصد ســهم آن کــه   ۲۵
 افغانی میگردد به    ۱۲۵۰۰۰۰مبلغ

  .میالد کوماهی رئیس شرکت 
ساختمانی : رکتباساس تصویب ش  

وسرک سازی نعمت نصرت مبنی     
براینکه شرکت متذکره خواهـان     

  .تغیرات ذیل را خواهان هستند 
 استعفای خان وزیر ولد شـاه       -۱

وزیر ازسمت معاونـت شـرکت      
 فیصد سهم وی که     ۳۰وواگذاری  

 افغانی میگردد به    ۲۴۰۰۰۰۰مبلغ
جمعه خان ولد خان آغا ومقـرری       

  .وی بحیث معاون جدید شرکت 
   :تـرکـب شـویـباساس تص
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مبنـی  EROAساختمانی ایـرو    
براینکه شرکت متـذکره نـسبت      
نداشتنی سرمایه وماشین آالت کافی     
اکنون خواهان لغو شرکت خویش     

  .را نمودند 
 رایل پـی    :باساس تصویب شرکت  

وی سی لمتد مبنی براینکه شرکت      
تغیر نمود به اسم جدید میاری رایل       

  .کمپنی شد 
صـنایع  : کتباساس تصویب شـر   

 شرکت متذکره   نخلچوبی وفلزی   
  .تغیرات ذیل را خواهان هستند 

 استعفای محمد رضا ازسـمت      -۱
ریاست واستعفای محمـد حنیـف      
ازسمت معاونت شرکت وواگذاری    

ــه  ۱۰۰ ــهم آن ک ــصد س  فی
 افغانی میشود به    ۵۰۰۰۰۰۰مبلغ

 ۵۰محترمان هریک عوض علی بـا     
فیصد سهم به حیث رئیس ومحمد      

صد سهم بحیث معاون     فی ۵۰باقر با 
  .جدید شرکت 

  :تـویب شرکـاس تصـباس

افغان ان اف سی مبنـی براینکـه        
شرکت متذکره تغیـرات ذیـل را       

  .خواهان هستند 
 فیـصد سـهم     ۵۰ واگذاری   -۱

محترم سرلگی تسای رئیس شرکت     
 افغـانی   ۵۰۰۰۰۰۰۰که مبلـغ  

میگردد به محترم حبیب اهللا ولـد       
علی اکبر ومقرری وی بحیث معاون 

  .د شرکت جدی
 ساختمانی  :باساس تصویب شرکت  

رچاه عمیق حبیب خلیل مبنـی      فح
براینکه نسبت نبودن سرمایه کافی     
در شرکت نبودن جـای مناسـب       
حاجی امان اهللا ولد حاجی حبیـب       
اهللا رئیس شرکت وخلیل اهللا ولـد       
حبیب اهللا معاون شرکت خواهـان      

  .لغو شرکت میباشند 
 ریختـه   :باساس تصویب شـرکت   

خار مبنـی براینکـه     نن  گری افغا 
شرکت متذکره خواهان تغیـرات      

  .ذیل راخواهان هستند
   استعفای محمد نادر ولد حاجی-۱
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 ۷۰بهرام ازسمت شرکت وازجمله     
 ۷۰۰۰۰۰م وی که مبلغ هفیصد س

 فیصد  ۴۰افغانی میگردد واگذاری    
آن به محترمه کریمه بنت برات علی 
مقرری وی بحیث رئـیس جدیـد       

 محتـرم    فیصد دیگرآن بـه    ۳۰و
   .نصراهللا ولد حبیب اهللا معاون

رئیس شرکت   :مبنی براینکه مالیزیا   
نـوع  –میخواهد   سوپرجهان لمتد 

 -مارک خویش را بنام های مرسل     
 حکمت ثبت وراجستر این     -نرگس

اداره بنماید هرگاه موسسات ویـا      
اشــخاص انفــرادی در درمــورد 
اعتراض داشته باشند الی پانزده یوم      

  . دهند باین محکمه اطالع
انترنـشنل  : باساس تصویب شرکت  

پطرولیم گروپ مبنی براینکه خرید     
فروش چهل فیصد سهم رئیس سید      
سعادت به مـرزا محمـد معـاون        

  .شرکت واگذار نمود 
سوپر راتیل : باساس تصویب شرکت

  لمتد مبنی براینکه شرکت متذکره

  .تغیرات ذیل خواهان هستند 
 استعفای دین محمد ازسـمت      -۱

 شرکت کـه سـهم آن       ومعاونت
 افغانی میشود باالی    ۲۵۰۰۰مبلغ

خلیل اهللا ولد سعداهللا ومقرری وی      
  .بحیث معاون جدید در شرکت 

کـانیتو  : باساس تصویب شـرکت   
بیوسن کائیله مبنی براینکه شرکت     
متذکره مبنی براینکه کزوکی تویاما     
رئیس شرکت به تعین دوفیصد سهم      
برای محترم محمد الدین ولد حبیب   

  .معاون شرکت خان 
 پـروژه   :باساس تصویب شـرکت   

صابون سازی وپودر کاال شـوئی      
  .سهاک 

شرکت متذکره بنـابر مـشکالت      
اقتصادی نبودجای وحبیب الحـق     
رئیس ومعاون بشیراحمد خواهـان     

  .لغو شرکت خویش را شدند 
ساختمانی :باساس تصویب شرکت  

  مهندسی سازه مبنی براینکه شرکت
  انمتذکره تغیرات ذیل را خواه
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  .هستند 
 اســتعفای رامــین از ســمت -۱

 ۴۰ریاست شـرکت وواگـزاری      
ــغ   ــه مبل ــهم آن ک ــصد س فی

 افغانی میگردد از آن     ۲۲۵۰۰۰۰
م  فیصد آن بـه محتـر      ۳۰جمله  

والترمیتر ومقرری وی بحیث رئیس     
 فیصد  ۶۰جدید شرکت وواگزاری    

دیگرآن به نجیب اهللا معاون شرکت      
 فیصد ۳۰که بعد از این سهم رئیس 

 فیصد درشرکت   ۷۰معاون  وسهم  
  .میباشد 

ساختمانی : باساس تصویب شرکت  
سرک سازی وتولید مواد ساختمانی     
هما مبنی براینکه شرکت متـذکره      

  .تغیرات ذیل را خواهان هستند 
 فیـصد سـهم     ۱۵ واگزاری   -۱

  فیـصد    ۶۰کت ازجمله   شررئیس  
 افغـانی  ۷۵۰۰۰۰سهم که مبلـغ  

میگردد به یاووز اوگوچ تبعه کشور      
 ومقرری وی به حیث عـضو       ترکیه

  .جدید درشرکت 

 ابراکـوم   :باساس تصویب شرکت  
لمتد مبنی براینکه طی یـک نقـل        
تصویب شرکت را مبنی برتغیراسم     

بـه  KNIBRAKOMشرکت  
 KUEHNE+NAGELاسم  
  .شده 

 مهندسـی   :باساس تصویب شرکت  
شاووره عمران مبنی براینکه تغیرات     

  .ذیل را خواهان هستند 
شـرکت از    ازدیاد سـرمایه     -۱

ــغ ــه  ۵۰۰۰۰۰مبل ــانی ب  افغ
  . افغانی ۲۵۰۰۰۰مبلغ
 وسعت بخشیدن فعالیت های      -۲

ساختمانی که درپهلوی مهندسـی     
ومشورتی وتغیراسم شرکت به اسم     
جدید شرکت انجینری شاوره یـی      

  .وساختمانی عمران 
 ا ستعفای حسین اعتماد وحسن      -۳

غالمی مالستانی ومختار میرزائـی ا      
ــرکت   ــهمداران ش ــمت س زس

 ۵وواگزاری جمله سهم آنان کـه       
 افغانی مگیردد   ۲۵۰۰۰فیصد مبلغ 
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 خـدادادی ومقـرری وی      به رضا 
  .بحیث سهمدار جدید درشرکت 

 فیصد سهم محمد    ۵ واگزاری   -۴
ناصر احمدی رئیس شرکت کـه      

 افغانی میگردد بـه     ۲۵۰۰۰مبلغ
 فیصد سهم آن    ۲احمد صالحی و    
 افغـانی   ۱۰۰۰۰خویش را مبلـغ   

مد باقر اکبری   میگردد به محترم مح   
ومقرری آن به حیـث سـهمداران       

 ۲ واگـزاری    ۵جدید درشرکت   
فیصد سهم محمود بلیـغ معـاون       

 فیصد سهم که مبلغ     ۳۰شرکت از   
رضـا   افغانی میگـردد     ۱۰۰۰۰

 فصد سهم دیگـر ان      ۳خدادادی و 
 افغانی مبگـردد    ۱۵۰۰۰که مبلغ   

  . اکبری به محمد باقر
سـمارت   :باساس تصویب شرکت  

نکه شرکت متذکره   کشن مبنی برای  ا
  .تغیرات ذیل را خواهان هستند 

سنگ معاون شرکت   امانستیندر  -۱
یک فیصد باسهم ازبست معاونیت     
ــوض آن    ــه ع ــبکدوش وب س

نیلوکرماچاریا را بحیـث معـاون      
 ۵۰جدید درشرکت تعین وهمچنان     

 افغانی  ۱۳۷۵۰۰۰فیصد که مبلغ  
میشود کرنا بهادر کورونگ برای     

زاری می  نیلو کرماچاریا معاون واگ   
  .نماید 

ترانزیتـی  : باساس تصویب شرکت  
وبارچاالنی چهاریار لمتـد مبنـی      
براینکه راجع به تغیر معاون شرکت      

  .متذکره بشما راجع شد 
رخـسار  : باساس  تصویب شرکت   

میهنی لمتد مبنی براینکه شـرکت      
متذکره تغیرات ذیـل را خواهـان       

  .هستند 
 محمد حیدر ولـد نورمحمـد       -۱

 ۲۵ خویش مبلغ  معاون سابقه سهم  
هزار افغانی میشود باالی سیف اهللا      
ولد نوراهللا بفـروش مـی رسـاند        

سار خروتغیراسم شرکت ازشرکت    
 گروپ  البدرمیهنی لمتد به شرکت     

  .لمتد شد 
  : تـب شرکـویـاس تصـباس
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 مبنـی   سـمی قالین بافی برادران قا   
براینکه شرکت متذکره تغیرات ذیل     

  .را خواهان هستند 
جم ولد عبدالمنان    استعفای دل  -۱

ازسمت معاونیت شرکت وواگزاری 
 ۴۸۰۰۰۰ فیصد سهم که مبلغ    ۴۰

افغانی میگردد به حسین علی ولـد       
عبدالمنان ومقـرری وی بحیـث      

  .معاون جدید در شرکت 
 ساختمانی  :باساس تصویب شرکت  

کا بل   وتولید مواد ساختمانی مثلث   
 مبنی براینکه شرکت تغیرات     لمیتد

   .ذیل را خواهان هستند
 استعفای تاج محمد ازسـمت      -۱

 ۲۵معاونیت شرکت وواگـزاری     
 ۱۲۵۰۰۰فیصد سهم آن که مبلغ      

افغانی میگردد به محترمان هریـک      
محمد آصف رئیس شرکت ورجب     
علی سهمدار سابق شرکت ومقرری     
وی به حیث معاون جدید درشرکت      

   فیصد۶۲که سهم معاون شرکت
   فیصد۳۷وسهم رئیس شرکت  

  .میگردد 
 سـلیمان   :صویب شرکت باساس ت 

  .نصیر نصیب لمتد 
رئیس  مشرکت متذکره محمد هاش   

ونذیر احمد معاون شرکت تجارتی     
خواهان تغیراحصائیه جواز خویش از 

  .مرکز به والیت بلخ گردیده است 
 کیـانوش   :باساس تصویب شرکت  

رحمانی لمتد مبنی براینکه یک ورق      
فورم شهرت خواهان تغیرمعـاون     

 است که   شرکت خویش را نموده   
سید عبـدالرحمن معـاون اسـبق       

 ۲۵شرکت سهم خویش را که مبلغ     
هزار افغانی میشود بـاالی غـالم       
حضرت ولد محمد حسین معـاون      

  .جدید بفروش میرساند 
 بوت  کل :باساس تصویب شرکت  

  .ال مبنی براینکه مارشسازی 
شرکت متذکره خواهـان ازدیـاد      

 ۲۵۰۰۰سرمایه خویش از مبلـغ    
ـ      ۱۰۲۵۰۰۰غهزار افغانی به مبل

افغانی گردیده اند ومبلغ ازدیاد شده 
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ازطرف رئـیس شـرکت ازدیـاد       
  .گردیده است 

 تمیم لمتد   :باساس تصویب شرکت  
  .مبنی براینکه 

شرکت متذکره تغیرات احصائیه از     
مرکز به والیت هـرات گردیـده       

  .است 
 تولید آب   :باساس تصویب شرکت  

  .میوه وآب معدنی حمید مسلم 
سـالم الـدین    عبدالواسع ولد    -۱

 فیصد سـهم دار     ۲معاون شرکت   
شرکت میباشد از شرکت باتمـام      
امتیازات آن سبکدوش وسهم آن به      
جالل الدین معاون جدید واگـزار      

  .گردیده 
 خـدمات   :باساس تصویب شرکت  

انکشاف توریزم لمتـد افغانـستان      
  .مبنی براینکه 

شرکت متذکره تغیـرات ذیـل را       
  .خواهان هستند 

الملک ازسـمت    استعفای عبد  -۱
معاونت شرکت که بـدون سـهم       

ایفای وظیفه مینمود اکنون مقرری     
عزیزالدین بوالنی ولد شمشیر علی     
بوالنی بدون سهم بحیث معـاون       

  .شرکت  در جدید 
 طـی   :وحیداهللا ولد عـصمت اهللا    

درخواهیش اخذ جواز نامه تجارتی     
جدید را نموده که خصوصیات آن      

  .قرار ذیل است 
  .م مجاز اقال:  واردات -۱
  .اقالم مجاز :  صادرات -۲
  .پنج هزار افغانی : سرمایه -۳
ــارتی -۴ ــهر :  آدرس تجـ شـ

  .چاریکار 
  . صالحیت دار خودشان -۵

 اسامی محمد ابراهیم ولـد غـالم      
سخی وشفیق احمد ولد علی محمد      
طی درخواستی تاسـیس شـرکت      
تجارتی رابنام بهمنش بـه سـرمایه       
 مبلغ پنجاه هزار افغـانی نمـو ده       

خصوصیات تجارتی آن قرار ذیـل      
  .است 

  .اقالم مجاز :  صادرات -۱
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  .اقالم مجاز :  واردات -۲
  .پنجاه هزار افغانی : سرمایه -۳
 آدرس تجارتی چهار راهی اول      -۴

  .تایمنی 
  . صالحیت دار خودشان -۵

 قوم  اسامی اخترگل ولد گل پادشاه    
منگل قریه گواقلعه مربوط ولسوالی     

ــده تــ  ــرم دارن ــید ک ذکره س
) ۱۸۲(جلــد اول ) ۶۱۴۷۷۵(

که خواهش اخذ جواز    ) ۸۹۸(ثبت
  .تجارتی انفرادی را نموده 

اسامی فاروق ولد فـضل احمـد       
مسکونه قریه صـالوخیل مربـوط      
ــده   ــز دارنـ ــز گردیـ مرکـ

) ۳۴ (۲جلد  ) ۷۱۱۹۸۳(تذکره
که خواهش اخذ جـواز تجـارتی       

  .انفرادی را نموده است 
  اسامی حکیم خان ولـد    

قریـه شـیخان    مسکو نه     مومن
مرکزگردیز والیت پکتیا دارنـده     

ــذکره  ج دوم ) ۶۹۱۶۴۸(تــ

که خواهخش اخذ جـواز     ) ۱۰۵(
  .تجارتی انفرادی را نموده است 

 اسامی حمیـداهللا ولـد بـسم اهللا       
 مرکز گردیز   خانمسکونه قریه شی  

والیــت پکتیــا دارنــده تــذکره 
کـه  ) ۸۱(ج الف   ) ۳۶۱۱۲۹(

خواهش اخذ جواز نامـه تجـارتی       
 .را نموده است انفرادی 

 
 
 
 
  )۱۳۸۵اعالنات ماه سرطان سال (

۱۹۶








