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ممتاز حاجیاتحادیه زرګرانو د کې والیت ننګرهار د000001
 اسحك-ښآر آباد جالل- والیت ننګرهار

مارکیت زی
۱۴۰۰/۱۰/۴ننگرهار

۰۷۸۱۸۱۹۱۵۱ -

۰۷۹۷۹۹۱۷۰۴
۴۴۰-۱۴۰۰/۶/۲۸

000002
 موتر وروغنیات بطری تایر، تاجران اتحادیه

کابل شهر مرکز لوای والع
هللا نجیب

 وسلتون ممابل- مرکز لوای- کابل شهر

مارکیت احمد
۱۴۰۰/۱۲/۱۱کابل

۰۷۹۱۹۰۲۵۹۹ -

۰۷۹۹۳۱۶۳۲۱
۴۳۰-۱۴۰۰/۹/۲۴

000003
 او ساختمانی د کي والیت کندرهار په

اتحادیه شرکتونو لوجستیکی
۱۴۰۰/۱۰/۱۸کندهارناحیه څلورمه-  والیت کندهارفدادمحم

۰۷۰۰۰۳۱۹۱۸ -

۰۷۰۰۳۵۷۶۷۴
۳۱۱-۱۴۴۳/۴/۲۵

000004
 طال کاران، تیزاب حکاکان، زرګران، اتحادیه

لبلی نام تغیر کابل شهر ممیم نمره و
دمحم نور حاجی

 جوار-  شاهی تیمور جاده- کابل شهر

مخابرات وزارت
۱۴۰۰/۱۲/۱۲کابل

۰۷۰۰۲۸۸۰۷۰ -

۰۷۸۷۷۵۷۵۷۷
۶۵۱-۱۴۰۰/۱۱/۶

000005

 سوداګرو میوو د او بنوالو وردګو دمیدان

 د وردګو میدان د    نام تغیر    اتحادیه

ټولنه سوداګرو میوه د او باغدارانو

لوی دمحم
 په بن داود د-  والیت وردګو میدان د

سیمه
۱۴۰۱/۲/۱۴وردک

799354446 -

۰۷۸۷۰۲۱۰۲۱
۵۹۰-۱۴۰۰/۱۰/۲۸

000006
 و ساختمانی های شرکت متشبثین اتحادیه

افغانستان تجارتی
تاتار فرید احمد

 دارلمان-  هفتم ناحیه-  کابل شهر

امیری تجارتی مرکز
۱۴۰۰/۱۲/۲۴کابل

۰۷۷۷۵۱۱۵۱۱-

۰۷۹۲۱۴۰۱۴۰
۱۸۶-۱۴۰۰/۱۱/۱۹۴۵-۱۴۰۰/۱۲/۲۲

000007
 تناژ بلند وسایط دریوران و مالکین اتحادیه

ننگرهار والیت طورخم
هللا رحمن حاجی

- دره مهمند ولسوالی-  ننگرهار والیت

طورخم بندر 
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ننگرهار

۰۷۸۵۵۳۱۶۵۶-

۰۷۸۷۱۳۷۶۹۱
۲۱۰-۱۴۰۰/۱۱/۲۵۴۶-۱۴۰۰/۱۲/۲۲

000008
    نام تغیر  اتحادیه طبی اسالمی افغانستان د

اتحادیه به انحمن

 دمحم داکتر

طیب یوسف

 ګل د- ناحیی څلورمی-  ښار کابل

الری څلور سرخ
۱۴۰۰/۱۲/۲۸کابل

۰۷۸۷۰۵۷۵۶۸-

۰۷۰۰۲۵۰۶۴۵
۲۹۴-۱۴۰۰/۱۲/۲۱۵۰-۱۴۰۰/۱۲/۲۶

000009
 گذارن سرمایه تجارتی های شرکت اتحادیه

افغانستان
مبارز هللا نور

 13 سرک-  دهم ناحیه-  کابل شهر

خان اکبر دمحم وزیر
۱۴۰۰/۲/۲۹کابل

۰۷۷۰۰۰۰۰۳۵-

۰۷۷۷۱۷۹۹۲۹
۸۱-۱۴۰۰/۱۰/۷۵۱-۱۴۰۰/۱/۲۸

000010
 ولوژستیکی ساختمانی های شرکت اتحادیه

وطن

 عبدالواحد

واحدی

-داراالمان سرک-هفتم ناحیه-شهرکابل

 نمل آدرس/پارسپورت کوچه ممابل

 بزرگ فروشگاه- اول ناحیه مکان

چهارم منزل-افغان

۱۴۰۱/۱/۳۰کابل
۰۷۷۷۸۵۸۵۷۵ -

۰۷۰۸۱۹۷۱۹۶
۲۷۹-۱۴۰۰/۱۲/۱۶۱۲-۱۴۰۱/۱/۲۲
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000011
 سلمانانو او حمامیانو د والیت ننګرهار د

اتحادیه
یار رحیم

 د- ناحیي لمړی-ښار آباد جالل

سیمه په چوک مخابراتو
۱۴۰۱/۲/۴ننگرهار

۰۷۸۹۴۰۴۱۶۰ -

۰۷۸۶۳۹۸۳۱۳
۸۰-۱۴۴۳/۹/۱۵۱۹-۱۴۰۱/۲/۴

احمدی جلیلهرات والیت تاکسیرانان اتحادیه000012
 گالب حاجی مارکیت شهرهرات

ملکت درب ساحه  احمدزی
۱۴۰۱/۲/۶هرات

۰۷۹۹۸۰۹۷۹۹-

۰۷۸۲۹۸۷۶۳۰
۱۰۷۴-۱۴۰۰/۱۲/۱۵۱۷-۱۴۰۱/۲/۴

عبدالرحیمسبزکابل صنایع کاران صنعت اتحادیه000013
 شهرک-دهسبز-۱۹ناحیه- شهرکابل

افغان یثرب سبزشرکت صنایع صنعتی
۱۴۰۱/۲/۲۷کابل

۰۷۰۰۲۷۴۸۲۲-

۰۷۹۹۶۳۵۳۴۳
۶۰-۱۴۰۰/۹/۲۷۲۵-۱۴۰۱/۱/۱۹

000014
 والیت تجارتی های شرکت متشبثین اتحادیه

هرات
هللا نجیب

 ممابل-بهزاد جاده-هرات والیت

بانک عزیزی
۱۴۰۰/۱۱/۹هرات

۰۷۹۹۰۲۱۴۷۷-

۰۷۹۷۵۰۰۸۴۸
۶۰۹-۱۴۰۰/۱۱/۲

000015
 ناحیه داران وکراچی فروشان دست اتحادیه

بااتحادیه انجمن تغیرنام-شهرکابل اول
عبدهللا

 مسجدپل ممابل- اول ناحیه- شهرکابل

خشتی
۱۴۰۰۱/۲/۴کابل

۰۷۳۰۰۰۰۹۷۱-

۰۷۸۷۶۷۶۲۹۷
۲۱۳-۱۴۰۰/۱۱/۲۵۱۵-۱۴۰۱/۱/۲۸

000016
 تغیرنام دبزازانواتحادیه والیت دننګرهار

اتحادیه به ازانجمن
شکرهللا حاجی

 مارکیت-دوهم آبادناحیه شهرجالل

پور بادایم دمحمهللا
۱۴۰۱/۳/۵ننگرهار

۰۷۷۱۴۰۰۸۷۲--

۷۰۰۶۰۰۹۰۷
۷۹-۱۴۰۱/۱/۲۷۲۹-۱۴۰۱/۲/۲۸

000017
 صحی ومحصوالت دوایی متشبثین اتحادیه

افغانستان
عبدالحکیم

 شاه اول سرک-هشتم ناحیه-شهرکابل

شهید
۱۴۰۰/۱۱/۹کابل

۰۷۹۷۶۶۰۱۰۱۰-

۰۷۸۸۳۲۲۲۹۰
۴۰۵-۱۴۰۰/۹/۲۰
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000018
 لوای مراکزتجارتی های بالک مالکین اتحادیه

مرکزشهرکابل
دمحموزیر

 مرکزمنزل لوای دوم ناحیه-شهرکابل

مرکز پکتیاتجارتی پنجم
۱۴۰۰/۱۱/۱۷کابل

۰۷۷۷۳۷۴۹۸۱-

۰۷۷۱۰۱۰۱۰۲
۴۲۷-۱۴۴۳/۵/۹

حمیدهللاشهرکابل دوازدهم ناحیه فروشان دست اتحادیه000019

 چهارراهی-دوازدهم ناحیه-شهرکابل

-منګل فهیم مارکیت-لمت ارزان دوم

هشتم نمبر دوکان

۱۴۰۱کابل
۰۷۷۱۰۷۸۸۴۲-

۰۷۶۵۶۲۶۷۸۲
۸۴۹-۱۴۴۳/۹/۱۱۲۸-۱۴۰۱/۲/۲۸

000020
 ودرمان سیاهتی شرکتهای متشبثین اتحادیه

شهرکابل والع
/۱۴۰۱کابلایران سفارت ممابل-شهرنو-شهرکابلاحمدسیر

۰۷۸۴۱۹۱۹۶۹-

۰۷۷۰۰۰۲۰۲۴
۲۵۶- ۱۴۰۰/۱۲/۷۶-۱۴۰۱/۱/۱۵

000021

 دالس شارکی آباد جالل په دننګرهاروالیت

 تغیرنام-لرونکواتحادیه اوکراچی پلورونکو

اتحادیه به ازانجمن

۱۴۰۰/۱۱/۱۴ننگرهارناحیه دوهمه- شار آباد جاللخان عمران
۰۷۸۰۲۱۰۲۰۷-

۰۷۰۰۶۳۱۴۱۶
۶۷۰-۱۴۰۰/۱۱/۹

000022

 ممیم فروشان دست اجتماعی انجمن

 است بااتحادیه نموده تغیرنام شهرکندهار

شهرکندهار فروشان

دمحم صالح
 شهرک-یازدهم شهرکندهارناحیه

عینومینه
۱۴۰۰/۱۱/۱۳کندهار

۰۷۷۴۹۱۲۸۸۷-

۰۷۰۴۶۴۷۸۹۰
۶۱۲-۱۴۰۰/۱۱/۱۴

هللا محباتحادیه ددوکاندارانواوسوداګرو ښارکۍ کابل په000023

 پورځلورمه شیر-۱۰ ناحیه-ښار کابل

 انجام که تخطی اساس به/ کوڅه

است گردیده لغو است داده

۱۴۰۰/۱۲/۱۰کابل
۰۷۰۰۰۴۰۷۶۳-

۰۷۰۴۴۵۹۵۱۷
۸۱۰-۱۴۰۰/۱۱/۱۸
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000024
 دوم بیست ناحیه فروشان دست اتحادیه

شهرکابل
همایون

 چهار-بګرامی ولسوالی-کابل والیت

بتیخاک راهی
۱۴۰۱/۲/۱۸کابل

۰۷۸۱۲۶۸۷۶۱-

۰۷۷۸۹۶۰۴۰۰
۲۰-۱۴۰۱/۲/۵۱۱۳-۱۴۰۱/۲/۵

افغان میرشهرکابل شهزاده سرای صرافان اتحادیه000025
-شهزاده سرای-اول ناحیه-شهرکابل

چهارم منزل
۱۴۰۱/۵/۵کابل

۰۷۹۹۱۶۸۰۰۰-

۰۷۹۹۵۷۰۵۰۰
۲۲۶-۱۴۰۰/۱۲/۱

000026
 والع زمینی ترانسپورت های شرکت اتحادیه

کابل شهر

 دمحم سید حاجی

علی

-مرکزی سیلوی-سوم ناحیه-شهرکابل

 منزل- ترانسپورت ریاست ساختمان

دوم

۱۴۰۱/۴/۴کابل
۰۷۷۸۸۷۹۰۷۴ -

۰۷۰۰۲۸۸۹۹۶
۳۰۴-۱۴۰۰/۱۲/۲۳۲۴-۱۴۰۱۳/۱۶

هللا رحمتکاپیسا والیت باغداران اتحادیه000027
 ریاست ممابل-کاپیسا مرکزوالیت

معارف
۱۴۰۱/۵/۶کاپیسا

۰۷۳۱۱۰۰۳۸۸ -

۰۷۷۳۴۰۵۷۴۵
۲۸۸-۱۴۴۳/۱۱/۳۰۴۴-۱۴۰۱/۴/۹

000028
 الرښووني د معاملو د کې والیت ننګرهار په

اتحادیه
هللا حزب

 برشنا د-ناحیه څلورمه-ښار آباد جالل

مخامخ ته ریاست
۱۴۰۱/۴/۲۸ننگرهار

۰۷۸۴۴۹۴۰۴۸ -

۰۷۸۶۹۴۷۱۹۴
۳۰۴-۱۴۰۱/۴/۱۴۴۵-۱۴۰۱/۴/۲۷

000029
 موټرو ټیره لس او لنډیو د نو والیتو شپارلس د

اتحادیه همغږی د چلوونکو
هللا سمیع

-میوندجاده-ناحیه لمری- ښار کابل

 اجمل-مخامخ ته حضوری چمن

پور شپږم-مارکیت

- ۱۴۰۱/۵/۵770006525کابل

۰۷۶۴۴۴۸۴۴۴

۱۰۸-۱۴۰۱/۲/۳۴۷-۱۴۰۱/۴/۳

افغانستان آزاد ژورنالیستان اتحادیه000030
 هللا حجت

مجددی

-پشته کلوله-چهارم ناحیه-کابل شهر

 رستورانت جوار-برق برج ایستگاه

تیستی بیگ

۱۴۰۱/۵/۱۶کابل
۰۷۸۶۱۹۹۷۸۸ -

۰۷۹۴۰۰۶۶۹۰
۱۶۸-۱۴۰۱/۲/۲۸۵۰-۱۴۰۱/۵/۱۳
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000031
 شهر دوازدهم ناحیه فروشان ریکشاه اتحادیه

کابل
میرویس حاجی

 بالک جنوب-دوازدهم ناحیه-کابل شهر

 پوهنتو ممابل- ماموریت سرک دوم

مستمبل

۱۴۰۱/۱/۱۹کابل
۰۷۸۶۵۲۸۶۳۳ -

۰۷۸۷۱۱۳۰۷۰
۳۳۸-۱۴۰۱/۵/۵۵۳-۱۴۰۱/۵/۷

000032
 خانو نیال د ولسوالی ډنډ د والیت دکندهار

اتحادیه لرونکو
میرویس حاجی

 میرویس-چوک مدد-ښار کندهار

اتاق ۴۲۲ پور دریم-مارکیت
۱۴۰۱/۵۱۹کندهار

۰۷۰۰۳۰۵۴۰۶ -

۰۷۰۰۳۰۶۱۵۴
۶۹۵-۱۴۴۴/۱/۲۵۱-۱۴۰۱/۵/۱۳

میرویس حاجیاتحادیه والو هټی پلورونکو دتیل کندهار د000033

 د-ناحیه پنځمه-والیت کندهار

 دحاجی- سرک عمومی کندهارکابل

عزیزکلی

۱۴۰۱/۱/۲۳کندهار
۰۷۰۰۳۰۸۶۴۰ -

۰۷۰۰۸۳۶۵۳۴
۳۱۶-۱۴۴۴/۱/۹۵۵-۱۴۰۱/۵/۲

000034
 شانزدهم ناحیه معامالت رهنماهای اتحادیه

کابل شهر
هللا نجیب حاجی

 چهارللعه-شانزدهم ناحیه-کابل شهر

جامع مسجد متصل-خان احمد للعه
نشده تسلیمکابل

۰۷۸۲۴۱۷۵۸۵ -

۰۷۹۹۸۱۸۸۴۰
۲۷۹-۱۴۴۳/۱۱/۲۷۵۷-۱۴۰۱/۵/۲۵

شاه اختیارکابل شهر هشتم ناحیه دوکاندارن اتحادیه000035
 سوم سرک بین-هشتم ناحیه-کابل شهر

پالزا شارجه-نو کارته مارکیت و
۱۴۰۱/۵/۳۰کابل

۰۷۸۸۹۸۳۸۵۶ -

۰۷۸۰۶۶۸۲۲۹
۴۵۵-۱۴۴۳/۱۱/۶۵۶-۱۴۰۱/۵/۲۳

000036
 گان کننده پروسس و گان فروشنده اتحادیه

تخار والیت تالمان شهر خشک میوه
نوری هللا حبیب

 پروژه مربوط-شهرتالمان-تخار والیت

شرلی
۱۴۰۱/۶/۲تخار

۰۷۰۶۲۷۸۲۲۰ -

۰۷۷۱۲۰۰۴۳۱
۴۰۰-۱۴۰۱/۵/۲۹۶۰-۱۴۰۱۵/۳۱

000037
 درمانی او سیاحتی د  کندهاروالیت د

اتحادیه شرکتونو
بوستان حاجی

 اعتماد-ناحیه لمړی-کندهارښار

پور دوهمه-مارکیت تجارتی
1401/6/12کندهار

0700609293 -

0700300088
446-1401/6/1765-1401/6/10
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000038
 خوراکی های روغن گان کننده وارده اتحادیه

هرات والیت آرد و برنج

 غوث حاجی

الدین
1401/6/17هراتملک درب-نو شهر-هرات والیت

0797585922 -

0799351815
385-1401/5/1867-1401/6/16

000039
 تغییر/ هرات شهر معامالت رهنماهای اتحادیه

هرات شهر معامالت رهنماهای انجمن از نام
دلیك سعید غالم

 هوائی میدان سرک-هرات والیت

انجیل ولسوالی به نارسیده
۱۴۰۱/۶/۲۶هرات

۰۷۹۹۴۲۹۱۳۵ -

۰۷۹۹۲۵۲۱۷۸
۴۷۹-۱۴۰۱/۶/۲۱۷۰-۱۴۰۱/۶/۲۱

۱۴۰۱/۶/۲۷کابلجاده دهن-اول ناحیه-کابل شهرخیردمحم حاجیکابل شهر دارن رستورانت اتحادیه000040
۰۷۸۸۵۲۴۱۰۳ -

۰۷۷۷۲۰۲۴۲۲
290-1443/12/372-1401/6/21

هللا نعمتکابل شهر آبرسانی خدمات های شرکت اتحادیه000041

 بین-شهرنو-دهم ناحیه-کابل شهر

 حاجی وچهارراهی انصاری چهاراهی

فانوس پوهنتون ممابل-یعموب دمحم

۱۴۰۱/۶/۲۸کابل
۰۷۸۶۶۱۰۶۶۹ -

۰۷۷۴۳۲۸۷۵۱
۹۴-۱۴۴۳/۹/۱۹۶۹-۱۴۰۱/۶/۲۰

000042
 زراعتی د ښار ترینکوت د والیت ارزګان د

اتحادیه لرونکو فارم د چرګانو
نبی دمحم

-ښار ترینکوټ-والیت ارزګان

 د رحیم حاجی د-جاده دکندهارعمومی

استیشن پمپ تیلو

۱۴۰۱/۷/۲ارزگان
۰۷۰۰۰۰۴۰۶۲ -

۰۷۰۴۰۰۳۰۹۴
۶/۳۰/ږ۴۶۷-۱۴۰۱/۶/۱۶۷۷-۱۴۰۱

000043
 یووالي د چلوونکو د موټرو وړونکو مسافر د

اتحادیه

 حاجی

عبدالصمد

 د-کمپنی-ناحیه پنځمه-ښار کابل

الجهادمارکیت-چوک شهیدانو
۱۴۰۱/۷/۹کابل

۰۷۰۰۳۸۳۰۳۵ -

۰۷۰۰۳۲۳۷۳۵
۳۸۹-۱۴۰۱/۴/۸۷۳-۱۴۰۱/۷/۷

000044
 د وړونکو مسافر او وړونکو بار خصوصی د

اتحادیه همغږی د چلوونکو موټر
خان مومن سید

 عالوالدین-ناحیه شپږمه-ښار کابل

پالزا وکیل حاجی-الری دري
۱۴۰۱/۷/۱۰کابل

۰۷۳۱۲۰۵۸۱۰ -

۰۷۰۰۳۵۹۳۹۷
۳۵۸-۱۴۰۱/۵/۹۸۱-۱۴۰۱/۷/۷
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هللا عصمتتخار والیت مرغ داران فارم اتحادیه000045

-پنجم ناحیه-تالمان شهر-تخار والیت

 شفاخانه متصل-سنګ بندرسرای

رحمانی

۱۴۰۱/۷/۱۴تخار
۰۷۹۳۰۳۱۵۰۰ -

۰۷۷۱۲۸۸۱۶۵
۲۱۷-۱۴۴۴/۱/۱۸۷۲-۱۴۰۱/۷/۷

دمحم نیک لاریکابل شهر مایع گاز و تیل متشبثین اتحادیه000046
-بازارکمپنی-پنجم ناحیه-کابل شهر

سوم منزل-بزنستر چهاردهی
۱۴۰۱/۷/۱۸کابل

۰۷۹۲۶۶۶۶۷۶ -

۰۷۸۶۹۶۹۹۶۹
۱۶۲-۱۴۰۱/۲/۲۶۷۸-۱۴۴۴/۲/۲۷

000047
 چرګانو فارمي د کې مرکز په والیت خوست د

اتحادیه همغږی لرونکو فارم د
خان رسول

 منبع-ناحیه دوهم-مرکز والیت خوست

پور دوهم-الجهادمارکیت
۱۴۰۱/۸/۲خوست

۰۷۷۵۶۹۶۹۶۵ -

۰۷۶۵۷۰۸۸۶۶
۶۲۵-۱۴۰۱/۷/۲۷۸۸-۱۴۰۱/۸/۱

خان بشیرکندز شهر فروشان دست اتحادیه000048
 سرای- چوک-هفتم ناحیه-کندز شهر

سخی غالم حاجی
۱۴۰۱/۸/۴کندز

۰۷۹۲۱۰۰۹۴۱ -

۰۷۰۲۶۹۰۸۰۰
۶۳۵-۱۴۰۱/۷/۳۰۹۲-۱۴۰۱/۸/۳۰

000049
 شهر وران پیشه و تاجران از حمایت اتحادیه

کابل
۱۴۰۱/۸/۹کابلمندوی-اول ناحیه-شهرکابلهمایون دمحم

۰۷۹۰۱۰۰۰۰۲ -

۰۷۹۹۰۰۵۰۰۶
۳۳۲-۱۴۰۰/۱۲/۲۹۷۳-۱۴۰۱/۶/۲۶

1401/8/17هراتچه نیم-چهارسو-دوم ناحیه-هرات شهرسخی غالمهرات والیت سفید طالی کاران ابریشم اتحادیه000050
0795872099 -

0795662333
686-1401/8/1596-1401/8/1

000051
 ناحیه للعه اسالم سرک فروشان موتر اتحادیه

هرات شهر مربوط سیزدهم
گل جمعه

 سرک-سیزدهم ناحیه-هرات شهر

للعه اسالم
۱۴۰۱/۸/۲۵هرات

۰۷۹۲۰۰۰۰۱۲ -

۰۷۹۹۶۰۸۸۸۸
۷۰۸-۱۴۰۱/۸/۲۳۹۸-۱۴۰۱/۸/۲۴
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000052
 موتر مستعمل جات پرزه فروشندگان اتحادیه

هرات شهر والع
هللا عطا حاجی

 ممابل-للعه اسالم سرک-هرات شهر

غرب حوزه-باربری ترمینال
۱۴۰۱/۹/۲هرات

۰۷۹۲۸۰۸۱۸۰ -

۰۷۹۹۵۰۱۹۰۳
۷۶۷-۱۴۰۱/۹/۱۲۱۰۷-۱۴۰۱/۹/۱۴

رسول دمحماتحادیه شرکتونو کوونکو صادر ډبروسکرو د000053
-میوندوات-ناحیه لمری-ښار کابل

مخامخ ته بانک اسالمی
۱۴۰۱/۹/۱۶کابل

۰۷۹۷۹۰۰۶۰۰ -

۰۷۸۶۶۰۱۹۱۱
۵۹۴-۱۴۰۱/۷/۱۹۱۰۴-۱۴۰۱/۹/۱۸

عبدالوهابهرات شهر محلی فروشان لبنیات اتحادیه000054

-متره ۶۴سرک-پنجم ناحیه-هرات شهر

 شفاخانه ممابل-۳۱مسلم امام کوچه

مهربان

۱۴۰۱/۹/۱۲هرات
۰۷۹۹۶۴۰۰۰۴ -

۰۷۸۵۳۱۰۰۰۷
۷۵۸-۱۴۰۱/۵/۷۱۰۳-۱۴۰۱/۹/۸

عبدالحکماتحادیه لرونکو فارم د چرګانو د والیت دهلمند000055
 لمری-ښار لښکرګاه-والیت هلمند

جاده چوک والیت د-ناحیه
هلمند

۰۷۰۳۶۴۱۲۰۰ -

۰۷۰۵۸۶۶۸۰۲
۸۲۸-۱۴۰۱/۸/۳۰۱۰۲-۱۴۰۱/۹/۳

000056
 ممیم للعه اسالم بندر دوکانداران اتحادیه

هرات والیت کهسان ولسوالی

 جلیل حاجی

احمد

 شهرک-کهسان ولسوالی-هرات والیت

للعه اسالم کلینیک پهلوی-للعه اسالم
۱۴۰۱/۹/۲۰هرات

۰۷۹۵۷۰۰۰۰۶ -

۰۷۹۱۸۳۰۰۰۲
۷۶۸-۱۴۰۱/۹/۱۲۱۰۸-۱۴۰۱/۹/۱۴

000057
 مواد کنندگان وارد و کنندگان تولید اتحادیه

هرات والیت غذائی
۱۴۰۱/۹/۲۱هراتبهزاد جاده-پنجم ناحیه-هرات شهرکبیر دمحم

۰۷۹۹۳۶۱۳۴۳ -

۰۷۹۹۱۷۹۵۱۷
۷۷۱-۱۴۰۱/۹/۱۴۱۱۰-۱۴۰۱/۹/۱۳
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ولی گلکابل شهر هشتم ناحیه فروشان دست اتحادیه000058
 سوم سرک- هشتم ناحیه- کابل شهر

نو کارته
۱۴۰۱/۹/۲۶کابل

۰۷۸۰۸۹۳۰۰۱ -

۰۷۸۶۷۲۲۹۹۶
۵۲۲- ۱۴۰۱/۶/۲۶۱۱۶-۱۴۰۱/۹/۲۲

انجمن از نام تغیر کابل والیت خبازان اتحادیه000059
 علی دمحم

خیرخواه
۱۴۰۱/۱۰/۴کابلمیوند جاده-اول ناحیه-کابل شهر

۰۷۸۵۱۰۴۰۷۰ -

۰۷۰۲۱۵۱۵۲۶
۵۶۸- ۱۴۰۱/۷/۱۰۱۱۴ -۱۵۰۱/۹/۲۱

000060
 تغییر کابل شهر معامالت های رهنما اتحادیه

هفتم ناحیه ازممیم نام
۱۴۰۱/۱۰/۳۰کابلتخنیکم-نو سرک-هفتم ناحیه-کابل شهرابراهیم دمحم

۰۷۷۸۶۲۸۱۳۵ -

۰۷۷۷۱۹۲۸۰۲
۱۵۰۸-۱۴۴/۲/۱۰۱۱۳-۱۴۰۱/۹/۳۰

000061
 هرات شهر چرخه سه ریکشاه رانندگاه اتحادیه

چرخه سه انجمن از نام تغییر
۱۴۰۱/۱۰/۷کابلکله خواجه-هفتم ناحیه-هرات شهرابراهیم دمحم

۰۷۸۰۴۰۵۰۹۸ -

۰۷۸۷۴۲۵۲۵۴
۷۷۵-۱۴۰۱/۹/۱۴۱۱۸-۱۴۰۱/۹/۲۹

000062
 تصفیه آشامیدنی آب کنندگاه عرضه اتحادیه

کابل شهر در شده
دمحم فتیح

-چهار کارته-سوم ناحیه-کابل شهر

برشنا ریاست ممابل
۱۴۰۱/۱۱/۸کابل

۰۷۰۰۰۲۴۱۲۸ -

۰۷۳۱۹۳۴۴۴۴
۶۴۱-۱۴۴۴/۳/۱۲۱۲۵-۱۴۰۱/۱۰/۱۲

000063
 د چرګانو نسلی او غوښینو د والیت لوگر د

اتحادیه لرونکو فارم
آغا نور

 ترین- علم پل مرکز- والیت لوګر

مارکیت
۱۴۰۱/۱۰/۲۰لوګر

۰۷۷۸۱۰۵۰۶۰ -

۰۷۶۴۲۴۲۳۸۷
893-1401/10/17130-1401/10/17
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000064
 کوته ساحه های مارکیت دوکاندارن اتحادیه

کابل شهر پنجم ناحیه سنگی
خلیل خواجه

-سنگی کوته-پنجم ناحیه-کابل شهر

گچ سرکوچه
۱۴۰۱/۱۰/۲۴کابل

۰۷۰۰۲۷۸۲۸۷ -

۰۷۸۶۲۳۱۹۵۵
۷۳۷-۱۴۰۱/۹/۱۱۱۲۸-۱۴۰۱/۱۰/۱۴

دمحماجملکابل شهر موبایل عمده فروشان پرزه اتحادیه000065
 روبروی-اول ناحیه-کابل شهر

پنجم منزل-پالزا دمحم پاینده- مسجدپل
۱۴۰۱/۱۱/۲۳کابل

۰۷۷۰۱۰۱۰۷۲ -

۰۷۸۷۷۰۸۰۰۹
۷۷۳-۱۴۴۴/۴/۱۶۱۳۳-۱۴۰۱/۱۰/۲۶

000066
 از نام تغییر بدخشان داران زنبور اتحادیه

انجمن
۱۴۰۱/۱۱/۸بدخشانبهارک ولسوالی بازار بدخشان والیتدمحم روزی

۰۷۹۸۷۵۳۰۸۸ -

۰۷۹۵۹۷۱۲۶۹
۹۴۱-۱۴۰۱/۱۰/۲۷۱۳۶-۱۴۰۱/۱۰/۲۹

000067
 والیت آباد فیض شهر داران لوریه اتحادیه

انجمن از تغییرنام بدخشان
۱۴۰۱/۱۱/۵بدخشانآباد فیض شهر-بدخشان والیتپرویز

۰۷۹۳۹۴۱۵۱۶ -

۰۷۸۰۷۴۵۵۸۴
۸۸۳-۱۴۰۱/۱۰/۱۴۱۳۵-۱۴۰۱/۱۰/۲۹

000068
 کمپنی بازار های مارکیت دوکانداران اتحادیه

کابل شهر پنجم ناحیه
گل وطن

-کمپنی بازار-پنجم ناحیه-کابل شهر

یارمارکیت احمد
۱۴۰۱/۱۱/۵کابل

۰۷۷۴۴۸۲۷۶۹ -

۰۷۹۹۳۸۴۷۶۶
۶۸۱-۱۴۴۴/۳/۶۱۳۸-۱۴۰۱/۱۱/۲

عبدهللا حکیمانجمن از نام تغیر سنتی طب اتحادیه000069
-سنگی کوته-پنجم ناحیه-کابل شهر

دوم منزل-هللا حمید تجارتی مرکز
۱۴۰۱/۱۱/۸کابل

۰۷۰۷۵۰۹۰۲۵ -

۰۷۹۹۶۸۶۸۳۵
۲۹۹-۱۴۰۰/۲/۲۳۱۳۷-۱۴۰۱/۱۱/۳
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۱۴۰۱/۱۱/۱۶هراتیک نمبر پسته-پنجم ناحیه-هرات شهراحمد فهیمهرات والیت صحی و دوایی خدمات اتحادیه000070
۰۷۹۹۳۶۸۰۹۹ -

۰۷۹۷۱۵۹۰۰۹
۸۲۲-۱۴۰۱/۹/۲۸

الدین غالمدوم ناحیه ممیم کابل شهر خباز اتحادیه000071

 لوای بین-دوم ناحیه-کابل شهر

- پالزا زاده صاحب-باغ مرکزودهن

پنجم منزل

۱۴۰۱/۱۱/۱۶کابل
۰۷۳۱۰۱۰۴۲۲ -

۰۷۸۸۱۸۰۱۸۲
۹۰۷-۱۴۰۱/۱۰/۲۰۱۴۴-۱۴۰۱/۱۱/۱۳


