امارت اسالمی افغانستان
وزارت عدلیه
ریاست امور جمعیت ها
مدیریت اداری و دیتابیس
دیتابیس اتحادیه ها

نام جمعیت

نام رئیس

آدرس دفتر

شماره جواز

تاریخ تسلیمی

شماره تماس

وارده

000001

د ننګرهار والیت کې د زرګرانو اتحادیه

حاجی ممتاز

ننګرهار والیت -جالل آباد ښآر-
اسحق زی مارکیت

۱

۱۴۰۰/۱۰/۴

 ۰۷۸۱۸۱۹۱۵۱۰۷۹۷۹۹۱۷۰۴

۴۴۰-۱۴۰۰/۶/۲۸

000002

اتحادیه تاجران تایر ،بطری وروغنیات
موتر واقع قوای مرکز شهر کابل

نجیب هللا

شهر کابل -قوای مرکز -مقابل
وسلتون احمد مارکیت

۲

۱۴۰۰/۱۲/۱۱

 ۰۷۹۱۹۰۲۵۹۹۰۷۹۹۳۱۶۳۲۱

۴۳۰-۱۴۰۰/۹/۲۴

000003

په کندرهار والیت کي د ساختمانی او
لوجستیکی شرکتونو اتحادیه

فدادمحم

کندهار والیت  -څلورمه ناحیه

۳

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

 ۰۷۰۰۰۳۱۹۱۸۰۷۰۰۳۵۷۶۷۴

۳۱۱-۱۴۴۳/۴/۲۵

شهر کابل -جاده تیمور شاهی  -جوار
اتحادیه زرګران ،حکاکان ،تیزاب کاران،
حاجی نور دمحم
000004
وزارت مخابرات
طال و نقره مقیم شهر کابل تغیر نام قبلی

۴

۱۴۰۰/۱۲/۱۲

 ۰۷۰۰۲۸۸۰۷۰۰۷۸۷۷۵۷۵۷۷

۶۵۱-۱۴۰۰/۱۱/۶

دمیدان وردګو بنوالو او د میوو سوداګرو
 000005اتحادیه تغیر نام د میدان وردګو د
باغدارانو او د میوه سوداګرو ټولنه

دمحم قوی

د میدان وردګو والیت  -د داود بن په
سیمه

۵

۱۴۰۱/۲/۱۴

اتحادیه متشبثین شرکت های ساختمانی و
000006
تجارتی افغانستان

احمد فرید
تاتار

شهر کابل  -ناحیه هفتم  -دارلمان
مرکز تجارتی امیری

شماره

 799354446۰۷۸۷۰۲۱۰۲۱

صادره

۵۹۰-۱۴۰۰/۱۰/۲۸

۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۴

۰۷۷۷۵۱۱۵۱۱۰۷۹۲۱۴۰۱۴۰

۱۸۶-۱۴۰۰/۱۱/۱۹

۴۵-۱۴۰۰/۱۲/۲۲

۷

۱۴۰۰/۱۲/۲۴

۰۷۸۵۵۳۱۶۵۶۰۷۸۷۱۳۷۶۹۱

۲۱۰-۱۴۰۰/۱۱/۲۵

۴۶-۱۴۰۰/۱۲/۲۲

د افغانستان اسالمی طبی اتحادیه تغیر نام
000008
انحمن به اتحادیه

داکتر دمحم
یوسف طیب

کابل ښار  -څلورمی ناحیی -د ګل
سرخ څلور الری

۸

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

۰۷۸۷۰۵۷۵۶۸۰۷۰۰۲۵۰۶۴۵

۲۹۴-۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۵۰-۱۴۰۰/۱۲/۲۶

اتحادیه شرکت های تجارتی سرمایه گذارن
000009
افغانستان

نور هللا مبارز

شهر کابل  -ناحیه دهم  -سرک 13
وزیر دمحم اکبر خان

۹

۱۴۰۰/۲/۲۹

۰۷۷۰۰۰۰۰۳۵۰۷۷۷۱۷۹۹۲۹

۸۱-۱۴۰۰/۱۰/۷

۵۱-۱۴۰۰/۱/۲۸

اتحادیه مالکین و دریوران وسایط بلند تناژ حاجی رحمن والیت ننگرهار  -ولسوالی مهمند دره
000007
 بندر طورخمهللا
طورخم والیت ننگرهار

امارت اسالمی افغانستان
وزارت عدلیه
ریاست امور جمعیت ها
مدیریت اداری و دیتابیس
دیتابیس اتحادیه ها

نام رئیس

آدرس دفتر

شماره جواز

تاریخ تسلیمی

شماره تماس

وارده

صادره

اتحادیه شرکت های ساختمانی ولوژستیکی
000010
وطن

عبدالواحد
واحدی

شهرکابل-ناحیه هفتم-سرک داراالمان-
مقابل کوچه پارسپورت

۱۰

۱۴۰۱/۱/۳۰

 ۰۷۷۷۸۵۸۵۷۵۰۷۰۸۱۹۷۱۹۶

۲۷۹-۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۲-۱۴۰۱/۱/۲۲

د ننګرهار والیت د حمامیانو او سلمانانو
000011
اتحادیه

رحیم یار

جالل آباد ښار-لمړی ناحیي -د
مخابراتو چوک په سیمه

۱۱

۱۴۰۱/۲/۴

 ۰۷۸۹۴۰۴۱۶۰۰۷۸۶۳۹۸۳۱۳

۸۰-۱۴۴۳/۹/۱۵

۱۹-۱۴۰۱/۲/۴

000012

اتحادیه تاکسیرانان والیت هرات

جلیل احمدی

شهرهرات مارکیت حاجی گالب
احمدزی ساحه درب ملکت

۱۲

۱۴۰۱/۲/۶

۰۷۹۹۸۰۹۷۹۹۰۷۸۲۹۸۷۶۳۰

۱۰۷۴-۱۴۰۰/۱۲/۱۵

۱۷-۱۴۰۱/۲/۴

000013

اتحادیه صنعت کاران صنایع سبزکابل

عبدالرحیم

شهرکابل -ناحیه-۱۹دهسبز-شهرک
صنعتی صنایع سبزشرکت یثرب افغان

۱۳

۱۴۰۱/۲/۲۷

۰۷۰۰۲۷۴۸۲۲۰۷۹۹۶۳۵۳۴۳

۶۰-۱۴۰۰/۹/۲۷

۲۵-۱۴۰۱/۱/۱۹

000014

اتحادیه متشبثین شرکت های تجارتی
والیت هرات

نجیب هللا

والیت هرات-جاده بهزاد-مقابل
عزیزی بانک

۱۴

۱۴۰۰/۱۱/۹

۰۷۹۹۰۲۱۴۷۷۰۷۹۷۵۰۰۸۴۸

شماره

نام جمعیت

۶۰۹-۱۴۰۰/۱۱/۲

اتحادیه دست فروشان وکراچی داران ناحیه
000015
اول شهرکابل-تغیرنام انجمن بااتحادیه

عبدهللا

شهرکابل -ناحیه اول -مقابل مسجدپل
خشتی

۱۵

۱۴۰۰۱/۲/۴

۰۷۳۰۰۰۰۹۷۱۰۷۸۷۶۷۶۲۹۷

۲۱۳-۱۴۰۰/۱۱/۲۵

۱۵-۱۴۰۱/۱/۲۸

دننګرهار والیت دبزازانواتحادیه تغیرنام
000016
ازانجمن به اتحادیه

حاجی شکرهللا

شهرجالل آبادناحیه دوهم-مارکیت
دمحمهللا بادایم پور

۱۶

۱۴۰۱/۳/۵

۰۷۷۱۴۰۰۸۷۲-۷۰۰۶۰۰۹۰۷

۷۹-۱۴۰۱/۱/۲۷

۲۹-۱۴۰۱/۲/۲۸

اتحادیه متشبثین دوایی ومحصوالت صحی
000017
افغانستان

عبدالحکیم

شهرکابل-ناحیه هشتم-سرک اول شاه
شهید

۱۷

۱۴۰۰/۱۱/۹

۰۷۹۷۶۶۰۱۰۱۰۰۷۸۸۳۲۲۲۹۰

۴۰۵-۱۴۰۰/۹/۲۰

دمحموزیر

شهرکابل-ناحیه دوم قوای مرکزمنزل
پنجم پکتیاتجارتی مرکز

۱۸

۱۴۰۰/۱۱/۱۷

۰۷۷۷۳۷۴۹۸۱۰۷۷۱۰۱۰۱۰۲

۴۲۷-۱۴۴۳/۵/۹

000018

اتحادیه مالکین بالک های مراکزتجارتی
قوای مرکزشهرکابل

امارت اسالمی افغانستان
وزارت عدلیه
ریاست امور جمعیت ها
مدیریت اداری و دیتابیس
دیتابیس اتحادیه ها

نام جمعیت

نام رئیس

آدرس دفتر

شماره جواز

اتحادیه دست فروشان ناحیه دوازدهم
شهرکابل

حمیدهللا

شهرمابل-ناحیه دوازدهم-چهارراهی
دوم ارزان قمت-مارکیت فهیم منګل-
دوکان نمبر هشتم

۱۹

۱۴۰۱

اتحادیه متشبثین شرکتهای سیاهتی ودرمان
000020
واقع شهرکابل

احمدسیر

شهرکابل-شهرنو-مقابل سفارت ایران

۲۰

۱۴۰۱/

۰۷۸۴۱۹۱۹۶۹۰۷۷۰۰۰۲۰۲۴

دننګرهاروالیت په جالل آباد شارکی دالس
 000021پلورونکو اوکراچی لرونکواتحادیه-تغیرنام
ازانجمن به اتحادیه

عمران خان

جالل آباد شار -دوهمه ناحیه

۲۱

۱۴۰۰/۱۱/۱۴

۰۷۸۰۲۱۰۲۰۷۰۷۰۰۶۳۱۴۱۶

۶۷۰-۱۴۰۰/۱۱/۹

شهرکندهارناحیه یازدهم-شهرک
عینومینه

۲۲

۱۴۰۰/۱۱/۱۳

۰۷۷۴۹۱۲۸۸۷۰۷۰۴۶۴۷۸۹۰

۶۱۲-۱۴۰۰/۱۱/۱۴

۲۳

۱۴۰۰/۱۲/۱۰

۰۷۰۰۰۴۰۷۶۳۰۷۰۴۴۵۹۵۱۷

۸۱۰-۱۴۰۰/۱۱/۱۸

۱۴۰۱/۲/۱۸

۰۷۸۱۲۶۸۷۶۱۰۷۷۸۹۶۰۴۰۰

۲۰-۱۴۰۱/۲/۵

۱۴۰۱/

۰۷۹۹۱۶۸۰۰۰۰۷۹۹۵۷۰۵۰۰

۲۲۶-۱۴۰۰/۱۲/۱

شماره
000019

000022

انجمن اجتماعی دست فروشان مقیم
شهرکندهار تغیرنام نموده بااتحادیه است
فروشان شهرکندهار

صالح دمحم

000023

په کابل ښارکۍ ددوکاندارانواوسوداګرو
اتحادیه

محیب هللا

کابل ښار-ناحیه -۱۰شیر پورځلورمه
کوڅه

000024

اتحادیه دست فروشان ناحیه بیست دوم
شهرکابل

همایون

والیت کابل-ولسوالی بګرامی-چهار
راهی بتیخاک

۲۴

000025

اتحادیه سرافان سرای شهزاده شهرکابل

میر افغان

شهرکابل-ناحیه اول-سرای شهزاده-
منزل چهارم

۲۵

تاریخ تسلیمی

شماره تماس

وارده

۰۷۷۱۰۷۸۸۴۲۰۷۶۵۶۲۶۷۸۲

۸۴۹-۱۴۴۳/۹/۱۱

۲۸-۱۴۰۱/۲/۲۸

۲۵۶-۱۴۰۰/۱۲/۷

۶-۱۴۰۱/۱/۱۵

صادره

۱۱۳-۱۴۰۱/۲/۵

