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 ( صفحه182)            تعداد صفحات بشمول پشتی:
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شرکت
Société des Produits 

Nestlé S.A.  
آنواقعتیفعالیکهمرکزاصل

1800 Vevey, 

Switzerland  
رالیعالمتذخواهدمی،بوده


اسهفااده۹9درطبقههازآنکه
لیهتوسطمحمدخالدوک،شودمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
دریوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

توانندمی،اعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند
شرکت

Société des Produits 

Nestlé S.A.  
آنواقعتیفعالیکهمرکزاصل

1800 Vevey, 

Switzerland  
رالیعالمتذخواهدمی،بوده


اسهفااده30درطبقههازآنکه
لیهتوسطمحمدخالدوک،شودمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
دریوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

توانندمی،اعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند
 شرکت

Masnad Law Firm  
اصل مرکز واقهعتیفعالیکه آن

شهررکابل،رخانهیخ،ازدهمیهیناح
عالمهتخواهدمی،افغانسفانبوده

رالیذ
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،شهودمیاسفااده11درطبقهکه
شهرکتلیتوسطمحمدخالدوک

ثبتبرسهاند به هرگهاه.مفذکره
حقوقیقیاشخاصحق زمیو نهیدر

ازتواننهدمی،اعفراضداشفهباشند
بههومیه30مدتینشرالخیتار
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

.نمایند
 شرکت

Masnad Law Firm  
اصل مرکز واقهعتیفعالیکه آن

شهررکابل،رخانهیخ،ازدهمیهیناح
عالمهتخواهدمی،افغانسفانبوده

رالیذ


،شهودمیاسفااده33درطبقهکه

شهرکتلیتوسطمحمدخالدوک
ثبتبرسهاند به هرگهاه.مفذکره

حقوقیقیاشخاصحق زمیو نهیدر
ازتواننهدمی،اعفراضداشفهباشند

بههومیه30مدتینشرالخیتار

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند
شرکت

Société des Produits 

Nestlé S.A.  
آنواقعتیفعالیکهمرکزاصل

1800 Vevey, 

Switzerland  
رالیعالمتذخواهدمی،بوده


اسهفااده30درطبقههازآنکه
لیهتوسطمحمدخالدوک،شودمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
دریوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

توانندمی،اعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند
شرکت

Société des Produits 

Nestlé S.A.  
آنواقعتیفعالیکهمرکزاصل
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1800 Vevey, 

Switzerland  
رالیعالمتذخواهدمی،بوده


اسهفااده۹9درطبقههازآنکه
لیهتوسطمحمدخالدوک،شودمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
دریوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

توانندمی،اعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند
 شرکت

Masnad Law Firm  
اصل مرکز واقهعتیفعالیکه آن

شهررکابل،رخانهیخ،ازدهمیهیناح
عالمهتخواهدمی،افغانسفانبوده

رالیذ



،شهودمیاسفااده13درطبقهکه
شهرکتلیتوسطمحمدخالدوک

ثبتبرسهاند به هرگهاه.مفذکره
حقوقیقیاشخاصحق زمیو نهیدر

ازتواننهدمی،اعفراضداشفهباشند
بههومیه30مدتینشرالخیتار
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

.نمایند
 شرکت

Masnad Law Firm  
اصل مرکز واقهعتیفعالیکه آن

شهررکابل،رخانهیخ،ازدهمیهیناح
عالمهتخواهدمی،بودهافغانسفان

رالیذ


،شهودمیاسفااده13درطبقهکه

شهرکتلیتوسطمحمدخالدوک
ثبتبرسهاند به هرگهاه.مفذکره

حقوقیقیاشخاصحق زمیو نهیدر
ازتواننهدمی،اعفراضداشفهباشند
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بههومیه30مدتینشرالخیتار
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

.نمایند
 شرکت

Société des Produits 

Nestlé S.A.  
آنواقعتیفعالیکهمرکزاصل

1800 Vevey, 

Switzerland  
رالیعالمتذخواهدمی،بوده


آنکه از طبقهه اسهفااده3۹در
لیهتوسطمحمدخالدوک،شودمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
دریوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

توانندمی،اعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند

  شرکت

M. ZAKIR ALI 

trading as Z.S. Traders  

 آنواقعتیفعالیکهمرکزاصل

G-282, Naz Plaza, 

Doud Pota Road, 

Saddar, Karachi, 

Pakistan 

 رالیعالمتذخواهدمی،بوده 


اسههفااده9ازآندرطبقهههکههه
لیهتوسطمحمدخالدوک،شودمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
دریوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

توانندمی،اعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند
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  شرکت

M. ZAKIR ALI 

trading as Z.S. Traders  

 آنواقعتیفعالیکهمرکزاصل

G-282, Naz Plaza, 

Doud Pota Road, 

Saddar, Karachi, 

Pakistan 

 رالیعالمتذخواهدمی،بوده 


اسهفااده11ازآندرطبقههکه
لیهتوسطمحمدخالدوک،شودمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
دریوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

توانندمی،اعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند

  شرکت

Baja Food Industries 

Co. 

  آنواقعتیفعالیکهمرکزاصل

P.O. Box 18994 Riyadh 

11425, SAUDI 

ARABIA  

 رالیعالمتذخواهدمی،بوده


اسهفااده13ازآندرطبقههکه
لیهتوسطمحمدخالدوک،شودمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
دریوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

توانندمی،اعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند
  شرکت

Baja Food Industries 

Co. 

  آنواقعتیفعالیکهمرکزاصل
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P.O. Box 18994 Riyadh 

11425, SAUDI 

ARABIA  

 رالیعالمتذخواهدمی،بوده


اسهفااده31کهازآندرطبقهه 
لیهتوسطمحمدخالدوک،شودمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
دریوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

توانندمی،اعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند
  شرکت

Baja Food Industries 

Co. 

  آنواقعتیفعالیکهمرکزاصل

P.O. Box 18994 Riyadh 

11425, SAUDI 

ARABIA  

 رالیعالمتذخواهدمی،بوده


اسهفااده30ازآندرطبقههکه
لیهتوسطمحمدخالدوک،شودمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
دریوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

توانندمی،اعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند
  شرکت

Baja Food Industries 

Co. 

  آنواقعتیفعالیکهمرکزاصل

P.O. Box 18994 Riyadh 

11425, SAUDI 

ARABIA  

 رالیعالمتذخواهدمی،بوده
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اسهفااده33ازآندرطبقههکه
لیهتوسطمحمدخالدوک،شودمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
دریوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

توانندمی،اعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند
  شرکت

Baja Food Industries 

Co. 

  آنواقعتیفعالیکهمرکزاصل

P.O. Box 18994 Riyadh 

11425, SAUDI 

ARABIA  

 رالیعالمتذخواهدمی،بوده


خهدماتویبرا3۹درطبقهکه

وهوادارویآبمعدن:محصوالت
؛یالکلهریهغیهایدنینوشریسا
وه؛یوآبمیاوهیمیهایدنینوش

سا بهراریشربتو هیهتریمواد
یدنینوش شودمیاسفااده توسهط،

وک خالد مفذکرهلیمحمد شرکت
هرگهاهاشهخاص.بهثبتبرساند

حقوقیقیحق زمیو اعفراضنهیدر
نشرخیازتارتوانندمی،باشنداشفهد
عمومیاستیبهرومی30مدتیال

.مرکزیمراجعهنمایندثبت
  شرکت

Baja Food Industries 

Co. 

  آنواقعتیفعالیکهمرکزاصل

P.O. Box 18994 Riyadh 

11425, SAUDI 

ARABIA  

 رالیعالمتذخواهدمی،بوده


اسهفااده۹9ازآندرطبقههکه
لیهتوسطمحمدخالدوک،شودمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
دریوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
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توانندمی،اعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند
  شرکت

(EXIDE PAKISTAN 

LIMITED)  

 آندرتیفعالیکهمرکزاصل

(A-44, Hill Street, 

Manghopir Road 

S.I.T.E., Karachi, 

Pakistan)  

 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسهفااده(9کهازآندرطبقهه)

توسطمحمدخالدگیردمیصورت
.مفذکرهبهثبتبرساندیکمپنلیوک

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
ثبهتیعمهوماستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند

13789اظرارنامههشهمارهطبق
دففر۹3/۹/1398مورخ ثبتبه
عالمت دررابطهبهیمرکز

(EMI)  


3119بهمکفوبشمارهشدهثبت
(ازآناسههفااده9درطبقههه)کههه
 موسسهگرددمی

(EMI (IP) LIMITED)  
ازیکمپنرآدرسیخواهانتغ

(27 Wright Lane, 

London W8 5SW, 

England)  
 به

(4 PANCRAS 

SQUARE LONDON 

UNITED KINGDOM 

N1C 4AG)  

وکتوسط خالد یکمپنهلیمحمد
.مفذکرهشدهاست
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  شرکت

THE YANKEE 

CANDLE COMPANY, 

INC  

 آنواقعتیفعالیکهمرکزاصل

16 Yankee Candle 

Way, South Deerfield, 

Massachusetts 0210, 

United States of 

America  

 رالیعالمتذخواهدمی،بوده


اسههفااده3ازآندرطبقهههکههه
لیهتوسطمحمدخالدوک،شودمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
دریوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

توانندمی،اعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند
  شرکت

THE YANKEE 

CANDLE COMPANY, 

INC  

 آنواقعتیفعالیکهمرکزاصل

16 Yankee Candle 

Way, South Deerfield, 

Massachusetts 0210, 

United States of 

America  

 رالیعالمتذخواهدمی،بوده


اسههفااده1ازآندرطبقهههکههه
لیهتوسطمحمدخالدوک،شودمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
دریوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

توانندمی،اعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند
  شرکت

Cuisine Solutions, Inc  

التیآندراتیفعالیکهمرکزاصل
 کایمفحدهامراالتیکشوراایرجنیو

22445 Sous Vide 

Lande,#100,Strerling,
VA20166,USA 
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زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


یخچالیزدهوخییشاملغذاهاکه

بهوبرنجبودهویمکرونیکهحاو
پخفههشهدهsoud videقهیطر
باشد اسفااده۹9درطبقهباشدمی،

توسطمحمدخالدگیردمیصورت
هرگاه.بهثبتبرساندشرکتلیوک

دریوحقوقیقیاشخاصحق کهه
توانندمیاعفراضداشفهباشندنهیزم

تار الخیاز بهومی30دتمینشر
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

.نمایند
 شرکت

Cuisine Solutions, Inc  
التیآندراتیفعالیکهمرکزاصل

امراالتیکشوراایرجنیو کایمفحده

 راریعالمتزخواهدمیواقعبوده
 که


کهیخچالیزدهوخییغذاهاشامل
وبههیمکرونیحاو بوده برنج و
باشدقهیطر درباشدمی.پخفهشده
گیهردمیاسفاادهصورت30طبقه

بهشرکتلیتوسطمحمدخالدوک
یقیهرگاهاشخاصحق.ثبتبرساند
اعفهراضنههیکهدرزمیوحقوق

نشرخیازتارتوانندمیداشفهباشند
عمومیاستیبهرومی30مدتیال

.مرکزیمراجعهنمایندثبت
 شرکت

Cuisine Solutions, Inc  
التیآندراتیفعالیکهمرکزاصل

کایمفحدهامراالتیاکشورایرجنیو
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 بوده میواقع ریهعالمتزخواهد
را


یخچالیزدهوخییشاملغذاهاکه

وبرنجبودهوبهیمکرونیکهحاو
.پخفهشدهباشدsous vide قهیطر
اسهفااده30درطبقههباشهدمی

توسطمحمدخالدگیردمیصورت
.بهثبهتبرسهاندشرکتندهینما

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتیلنشراخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
 شرکت

Cuisine Solutions, Inc  
التیآندراتیفعالیاصلکهمرکز

امراالتیکشوراایرجنیو کایمفحده

 مهیواقعبوده عالمهتخواههد
راریز


یخچالیزدهوخییشاملغذاهاکه

حاو ویمهاه،گوشتمرغیکه
 sous قههیکهبههطرجاتیسبز

videپخفه باشند میشده درباشد
 صورت۹9طبقه گیردمیاسفااده

بهشرکتندهیتوسطمحمدخالدنما
یقیهرگاهاشخاصحق.ثبتبرساند
اعفهراضنههیکهدرزمیوحقوق

نشرخیازتارتوانندمیداشفهباشند
عمومیاستیبهرومی30مدتیال

.مرکزیمراجعهنمایندثبت
شرکت

United Grease &
Lubricants Co (L.L.C)  
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شررآندرتیفعالیکهمرکزاصل
یعربعجمانکشوراماراتمفحده

Box: 2685,Ajman,UAE 
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


یههاسیشاملروغه وگهرکه
موم،یصنعف اتیهروغن، جهذب،

سوخت،کنندهمرطوبونرمکننده
یبهرالههیشهمعوففییوروشنا
اسفاادهصورت1درطبقهییروشنا
می خالدگیرد ندهینماتوسطمحمد

ثبتبرسهاند هرگهاه.شرکتبه
دریوحقوقیقیاشخاصحق کهه

توانندمیاعفراضداشفهباشندنهیزم
الخیتاراز بهومی30مدتینشر
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

.نمایند
مرکهز  Lubrex FZCشرکت
 شررآندرتیفعالیاصل

P.O.Box42438,Sharjah,

United Arab Emirates  
ارریعالمتزخواهدمیواقعبوده


یههاسیشاملروغ وگهرکه
جذبکنندهاتیروغن،موم،یصنعف
مرطوبکننهدهوباتیترک،وغبار

سوختههاوروشه ،نرمکننده
ییروشنایبرالهیگانشمعوففکنند
اسفاادهصورت1درطبقهباشدمی
می ندهیتوسطمحمدخالدنماگیرد

ثبتبرسهاند هرگهاه.شرکتبه
دیوحقوقیقیاشخاصحق رکهه

توانندمیاعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر
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مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند
شرکت

CHINA 

PETROCHEMICAL 

CORPORATION  
واقع

22 CHAOYANGMEN 

NORTH STREET, 

CHAOYANG, 

DISTRICT 100728 

BEIJING, China  
زیرراعالمتخواهدمیبوده


اسفاادهصهورت1شاملطبقهکه
لیهمحمدخالدوکتوسطگیردمی
ثبهتبرسهاندیکمپن به .مفذکره

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی

عمهومیثبهتاستیبهرومی30
.مرکزیمراجعهنمایند

شرکت
CHINA 

PETROCHEMICAL 

CORPORATION  
واقع

22 CHAOYANGMEN 

NORTH STREET, 

CHAOYANG, 

DISTRICT 100728 

BEIJING, China  
زیرراعالمتخواهدمیبوده


اسفاادهصورت17شاملطبقهکه
لیهمحمدخالدوکتوسطگیردمی
ثبهتبرسهاندیکمپن به .مفذکره

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
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عمهومیثبهتاستیبهرومی30
.مرکزیمراجعهنمایند

17۹3۹اظرارنامههشهمارهطبق
 دففر1/9/1399مورخ ثبهتبه
دررابطهبهعالمتیمرکز

(TOBLER) 


317۹بهمکفوبشمارهشدهثبت
طبقه)که اسهفااده(30در آن از
یکمپنگرددمی

(Kraft Foods Schweiz 

Holding GmbH)  

  ازیکمپنرآدرسیخواهانتغ

(Chollerstrasse 4, 6301 

Zug, Switzerland)  

 به

(Chollerstrasse 4, 6300 

Zug, Switzerland)  

لیهوکیازیهنیتوسطمحمدعل
.تمفذکرهشدهاسیکمپن
17۹33اظرارنامههشهمارهطبق

 دففرثبهت1/9/1399مورخ به
دررابطهبهعالمتیمرکز

(TOBLERONE)  


3173بهمکفوبشمارهشدهثبت
طبقهکه اسهفااده(30)در آن از
یکمپنگرددمی

(Kraft Foods Schweiz 

Holding GmbH)  
ازیکمپنرآدرسیخواهانتغ

(Chollerstrasse 4, 6301 

Zug, Switzerland)  
به

(Chollerstrasse 4, 6300 

Zug, Switzerland)  
لیهوکیازیهنیتوسطمحمدعل

.تمفذکرهشدهاسیکمپن
17۹36اظرارنامههشهمارهطبق

 دففرثبهت1/9/1399مورخ به
دررابطهبهعالمتیمرکز

(TOBLERONE)  
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3338بهمکفوبشمارهشدهثبت
(ازآناسهفااده30درطبقهه)که
 یکمپنگرددمی

(Kraft Foods Schweiz 

Holding GmbH)  
 ازیکمپنرآدرسیخواهانتغ

(Chollerstrasse 4, 6301 

Zug, Switzerland)  
به

(Chollerstrasse 4, 6300 

Zug, Switzerland)  
لیهوکیازیهنیتوسطمحمدعل

.تمفذکرهشدهاسیکمپن
17۹31اظرارنامههشهمارهطبق

 دففر1/9/1399مورخ ثبهتبه
دررابطهبهعالمتیمرکز

TOBLERONE 

TRIANGULAR 

PACKAGING 

WITHOUTIndication 

3D 



3336بهمکفوبشمارهشدهثبت
طبقهکه اسهفااده(30)در آن از
یکمپنگرددمی

(Kraft Foods Schweiz 

Holding GmbH)  
ازیکمپنآدرسریخواهانتغ

(Chollerstrasse 4, 6301 

Zug, Switzerland)  
به

(Chollerstrasse 4, 6300 

Zug, Switzerland)  
لیهوکیازیهنیتوسطمحمدعل

.تمفذکرهشدهاسیکمپن
17۹33اظرارنامههشهمارهطبق

 دففرثبهت1/9/1399مورخ به
دررابطهبهعالمتیمرکز

(TOBLERONE 

TRIANGULAR 

PACKAGING 1987 + 

UMBRELLA in colour 

3D)  
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3337بهمکفوبشمارهشدهثبت
طبقهکه اسهفااده(30)در آن از
 یکمپنگرددمی

(Kraft Foods Schweiz 

Holding GmbH)  
ازیکمپنآدرسریخواهانتغ

(Chollerstrasse 4, 6301 

Zug, Switzerland)  
به

(Chollerstrasse 4, 6300 

Zug, Switzerland)  
لیهوکیازیهنیتوسطمحمدعل

.تمفذکرهشدهاسیکمپن
16693اظرارنامههشهمارهطبق

 دففرثبهت1/7/1399مورخ به
 دررابطهبهعالمهیمرکز

(Sunich)  



ثبت مکفهوبشهمارهشده بهه
-30-۹9درطبقههات)16318

31-3۹ اسفااده آن از گرددمی(
انفقاهلعالمهتیمفقاض خواهان

یکمپنمذکوراز

(Alifard Company p.j.s 

Irani Company)  

یبهکمپن

(Helsenhorn SA. Swiss 

Company)  

واقع

(Geneva, Ferdinand-

Hodler 17, c/o. E.Kiss 

Borlase, Bureau 

Fiduciaire, 1207 

Geneva, Switzerland) 

لیهوکیازیهنیتوسطمحمدعل
.مفذکرهشدهاستیکمپن

17301اظرارنامههشهمارهطبق
دففر16/9/1399مورخ ثبتبه
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دررابطههههبههههیمرکهههز
عالمت

(CITROEN C6)  


3983بهمکفوبشمارهشدهثبت
(ازآناسهفااده1۹درطبقهه)که
یکمپنگرددمی

(AUTOMOBILES 

CITROEN SA)  
ازیکمپنرآدرسیخواهانتغ

(62 Boulevard Victor 

Hugo, 922900 Neuilly-

sur-Seine France)  
 به

(7 Rue Henri Sainte-

Claire Deville, 92500 

RUEIL-MALMAISON 

France)  

لیهوکیازیهنیتوسطمحمدعل
.مفذکرهشدهاستیکمپن

16691اظرارنامههشهمارهطبق
بهدففرثبت01/07/1399مورخ
  دررابطهبهعالمهیمرکز

(TIME & Cover 

Design)  


783بهمکفوبشهمارهثبتشده

(ازآناسفااده16-9درطبقات)
می انفقاهلیمفقاضگردد خواهان

یکمپنعالمتمذکوراز
(Time Inc) 

 یبهکمپن
(TIME USA, LLC. 

American Company)  

واقع
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(8800 Technology 

Forest Place 3 Bryant 

Park, 6th Floor New 

York, NY 10036 United 

States of America) 
لیهوکیازیهنیتوسطمحمدعل

.مفذکرهشدهاستیکمپن
  (Healthineers)عالمت


ثبهت)یدارا از(17۹73شماره

  طرفمالکآن

(JOHANNA 

Siebenundneunzigste 

Vermogensverwaltungs

gesellschaft mbH) 

 با

(Siemens Healthcare 

GmbH)  

  کهآدرسآنواقعدر

(Henkestr. 127 91052 

Erlangen Germany)  

یازیهنیتوسطمحمدعلباشدمی
واجازهدهیادغامگردیکمپنلیوک
.دادهشدهاستفاادهاس

17۹16اظرارنامههشهمارهطبق
بهدففرثبت03/09/1399مورخ
دررابطهبهعالمتیمرکز

(MILKA) 


637۹بهمکفوبشمارهشدهثبت
(ازآناسهفااده30درطبقهه)که
  یکمپنگرددمی

(Kraft Foods Schweiz 

Holding GmbH)  

  ازیکمپنرآدرسیخواهانتغ

(Chollerstrasse 4, 6301 

Zug, Switzerland)  

 به

(Chollerstrasse 4, 6300 

Zug, Switzerland)  

لیهوکیازیهنیتوسطمحمدعل
.تمفذکرهشدهاسیکمپن
 یکمپن

(Joint Stock Company 

Nefis Cosmetics)  
 واقع
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(Kazan Chemical 

Complex named after 

M. Vahitov soap and 

candle producing 

factory n1 of the 

former Krestovnikovs. 

152, ul. Gabdully 

Tukaya, 420021, g. 

Kazan, Republic of 

Tatarstan, Russian 

Federation, Russia)  
زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده3ازآندرطبقات)که

میصورت یمحمدعلتوسطگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
 یکمپن

(Joint Stock Company 

Nefis Cosmetics)  

واقع
(Kazan Chemical 

Complex named after 

M. Vahitov soap and 

candle producing 

factory n1 of the 

former Krestovnikovs. 

152, ul. Gabdully 

Tukaya, 420021, g. 

Kazan, Republic of 

Tatarstan, Russian 

Federation, Russia)  
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


ه(اسهفااد3ازآندرطبقات)هک

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
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 یکمپن
(Sanaye Ghazaee Torsh 

Afshan Kimiya CO)  
واقع

(First Floor, No. 8, 46th 

Shahid Mohsen 

Jaladati Street, North 

Mosiem Street, 

Abouzar Blvd, Tehran, 

Iran. Postal Code: 

1779646141)  
زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده30ازآندرطبقه)که

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
 یکمپن

GENERAL MOTORS 

LLC  
واقع

(300 Renaissance 

Center Detroit 

MICHIGAN 48265-

3000, USA.)  
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده1۹ازآندرطبقه)که

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
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 یکمپن
GENERAL MOTORS 

LLC  
واقع

(300 Renaissance 

Center Detroit 

MICHIGAN 48265-

3000, USA.)  
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده1۹ازآندرطبقه)که

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
  یکمپن

Pegah Iran Milk 

Industries LTD 

 واقع

(No. 6, Jovein alley., 

Alvand St., Arjantin 

Sguare., Tehran, Iran, 

Postal Code: 

1516933611)  

 راریعالمتزخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده۹9کهازآندرطبقه)

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
  یکمپن

Pegah Iran Milk 

Industries LTD 

 واقع

(No. 6, Jovein alley., 

Alvand St., Arjantin 

Sguare., Tehran, Iran, 
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Postal Code: 

1516933611)  

 راریعالمتزخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده30ازآندرطبقه)که

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
 یکمپن

Minoo Industrial 

Company 
واقع

(Minoo Building 10th 

KM Makhsos Road-

Karaj-Iran)  

 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده30ازآندرطبقه)که

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
 یکمپن

(Hyundai Heavy 

Industries Holdings 

Co., Ltd)  
واقع

(75, Yulgok-ro, 

Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea)  
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده
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(اسهفااده7ازآندرطبقهه)که
میصورت یتوسطمحمدعلگیرد

ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
  یکمپن

(Minoo Industrial 

Company)  

 واقع

(Minoo Building 10th 

KM Makhsos Road-

Karaj-Iran)  

زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده30ازآندرطبقه)که

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند

زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
  یکمپن

(Hyundai Heavy 

Industries Holdings 

Co., Ltd)  

 واقع

(75, Yulgok-ro, 

Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea)  

 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده9ازآندرطبقهه)که

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
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  یکمپن

(Hyundai Heavy 

Industries Holdings 

Co., Ltd)  

 واقع

(75, Yulgok-ro, 

Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea)  

 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده8ازآندرطبقهه)که

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
  یکمپن

(Minoo Industrial 

Company)  

زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده30ازآندرطبقه)که

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
  یکمپن

(Minoo Industrial 

Company)  

 واقع

(Minoo Building 10th 

KM Makhsos Road-

Karaj-Iran)  
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 مهیواقعبوده عالمهتخواههد
زیررا


(اسهفااده30ازآندرطبقه)که

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
  یکمپن

(Dasht Devin Shargh 

Co.) 

 واقع 

(4th floor, No. 73, Next 

to Dr Mirhadizadeh 

Pharmacy, Bahar 

Crossroad, Sajjad 

Blvd, Mashhad, Iran. 

Postcode: 9186635944) 

زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده30ازآندرطبقه)که

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
نشهرخیازتهارتواننهدمیباشند

اسهتیبههرومیه30مدتیال
ثبهت مراجعههعمومی مرکهزی

.نمایند
تهکیدیه)شهرکتتولیکمپن

 ییپاعصریولابانیماکارون(واقع)خ
مرغیجنبهفلسیترازپارکساع
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(واقهعرانیتررانا۹137بالک
 زیرراعالمتخواهدمیبوده


(اسهفااده30کهازآندرطبقه)

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
  یکمپن

(Joint Stock Company 

Aromat.)  

 واقع

(7, ulitsa Fatkullina, 

Kazam, Republic of 

Tatarstan, 420021, 

Russian Federation)  

 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده3کهازآندرطبقهه)

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
17۹39اظرارنامههشهمارهطبق

 دففر1/9/1399مورخ ثبهتبه
 دررابطهبهعالمتیمرکز

(DIROL)  


1381بهمکفوبشمارهشدهثبت
ازآن(10-3)درطبقههاتکههه

  یکمپنگرددمیاسفااده

(KRAFT FOODS 

DANMARK 
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INTELLECTUAL 

PROPERTY ApS)  

  ازیکمپنرآدرسیخواهانتغ

(Sonder Ringveg 55, 

DK-2605 Brondby, 

Denmark)  

 به

(Ringager 2 A, 2, DK-

2605 Brondby, 

Denmark)  

لیهکویازیهنیتوسطمحمدعل
.مفذکرهشدهاستیکمپن
17۹38اظرارنامههشهمارهطبق

 دففرثبهت1/9/1399مورخ به
 دررابطهبهعالمتیمرکز

(STIMOROL)  


1633بهمکفوبشمارهشدهثبت
آناسهفااده30درطبقات)که (از
 یکمپنگرددمی

(KRAFT FOODS 

DANMARK 

INTELLECTUAL 

PROPERTY ApS)  

 ازیکمپنآدرسریخواهانتغ
(Sonder Ringveg 55, 

DK-2605 Brondby, 

Denmark) 
به 

(Ringager 2 A, 2, DK-

2605 Brondby, 

Denmark)  
لیهوکیازیهنیتوسطمحمدعل

.مفذکرهشدهاستیکمپن
  یکمپن

(Joint Stock Company 

Nefis Cosmetics.) 

 واقع

(Kazan Chemical 

Complex named after 

M. Vahitov soap and 

candle producing 

factory n1 of the 

former Krestovnikovs. 

152, ul. Gabdully 

Tukaya, 420021, g. 

Kazan, Republic of 

Tatarstan, Russian 

Federation, Russia) 
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 مهیواقعبوده عالمهتخواههد
زیررا


(اسهفااده3ازآندرطبقهه)که

میصورت یعلتوسطمحمدگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
 یکمپن

(Joint Stock Company 

Nefis Cosmetics.)  
واقع

(Kazan Chemical 

Complex named after 

M. Vahitov soap and 

candle producing 

factory n1 of the 

former Krestovnikovs. 

152, ul. Gabdully 

Tukaya, 420021, g. 

Kazan, Republic of 

Tatarstan, Russian 

Federation, Russia)  
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده3ازآندرطبقهه)که

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
 یکمپن

(Joint Stock Company 

Nefis Cosmetics.)  
واقع

(Kazan Chemical 

Complex named after 

M. Vahitov soap and 

candle producing 
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factory n1 of the 

former Krestovnikovs. 

152, ul. Gabdully 

Tukaya, 420021, g. 

Kazan, Republic of 

Tatarstan, Russian 

Federation, Russia)  
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده3ازآندرطبقهه)که

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
 یکمپن

(Joint Stock Company 

Nefis Cosmetics.)  
واقع

(Kazan Chemical 

Complex named after 

M. Vahitov soap and 

candle producing 

factory n1 of the 

former Krestovnikovs. 

152, ul. Gabdully 

Tukaya, 420021, g. 

Kazan, Republic of 

Tatarstan, Russian 

Federation, Russia)  
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده3ازآندرطبقهه)که

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
 یکمپن

(Joint Stock Company 

Nefis Cosmetics.)  
واقع
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(Kazan Chemical 

Complex named after 

M. Vahitov soap and 

candle producing 

factory n1 of the 

former Krestovnikovs. 

152, ul. Gabdully 

Tukaya, 420021, g. 

Kazan, Republic of 

Tatarstan, Russian 

Federation, Russia)  
 زیررامتعالخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده3ازآندرطبقهه)که

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
 یکمپن

(Joint Stock Company 

Nefis Cosmetics.)  

واقع
(Kazan Chemical 

Complex named after 

M. Vahitov soap and 

candle producing 

factory n1 of the 

former Krestovnikovs. 

152, ul. Gabdully 

Tukaya, 420021, g. 

Kazan, Republic of 

Tatarstan, Russian 

Federation, Russia)  
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


(اسهفااده3ازآندرطبقهه)که

میصورت یتوسطمحمدعلگیرد
ثبتیکمپنلیوکیازین به مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.نمایندمرکزیمراجعهثبت
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 شرکت
(Chongqing RATO 

Holding Group 

Co.,Ltd)  
آندرتیفعالیکهمرکزاصل

(B Zone, Shuangfu 

Industry Park, Jiangjin 

District, Chongqing, 

China)  
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسفاادهصورت7ازآندرطبقهکه
می نصگیرد مصؤنریتوسطمحمد
.مفذکرهبهثبتبرساندیکمپنلیوک

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
 شرکت

(AKANLAR 

CIKOLATA ICECEK 

GIDA SANAYI VE 

NAKLIYAT 

TICARET LIMITED 

SIRKETI)  
 آندرتیفعالیاصلکهمرکز

(ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI KAMIL 

SERBETCI BULVARI 

83315 CADDE NO: 8 

SEH?TKAMIL / 

GAZIANTEP / 

TURKEY)  
زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسهفااده30کهازآندرطبقهه

ریتوسطمحمدنصگیردمیصورت
مفذکرهبهثبتیکمپنلیوکمصؤن
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
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زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت

 شرکت
(Deeko Bahrain WLL.)  

 آندرتیفعالیکهمرکزاصل
(P.O. Box 26512, Al-

Manama, Kingdom of 

Bahrain)  
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسفاادهصورت6کهازآندرطبقه

می نصگیرد مصؤنریتوسطمحمد
.مفذکرهبهثبتبرساندیکمپنلیوک

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی

عمهومیثبهتاستیبهرومی30
.مرکزیمراجعهنمایند

 شرکت
(Deeko Bahrain WLL.)  

 آندرتیفعالیکهمرکزاصل
(P.O. Box 26512, Al-

Manama, Kingdom of 

Bahrain)  
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسهفااده16ازآندرطبقههکه

ریتوسطمحمدنصگیردمیصورت
مفذکرهبهثبتیکمپنلیوکمصؤن
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت



 جريدهيرسم
 

33
 

 

 

 

 

 

(1396)نمبرمسلسل 30/10/1399  

 شرکت
(Dawanco Industries 

WLL.) 
 آندرتیفعالیکهمرکزاصل

(P.O. Box 26094, Al-

Manama, Kingdom of 

Bahrain)  
 رازیرعالمتخواهدمیواقعبوده


اسهفااده17کهازآندرطبقهه

ریتوسطمحمدنصگیردمیصورت
مفذکرهبهثبتیکمپنلیوکمصؤن
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت

 شرکت
LG HOUSEHOLD & 

HEALTH CARE LTD.  
آندرتیفعالیکهمرکزاصل

(58 Saemunan-ro 

Jongno-gu Seoul, 

Republic of Korea)  
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسفاادهصورت3ازآندرطبقهکه
می نصگیرد مصؤنریتوسطمحمد
.مفذکرهبهثبتبرساندیکمپنلیوک

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
 شرکت

LG HOUSEHOLD & 

HEALTH CARE LTD.  
آندرتیفعالیکهمرکزاصل
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(58 Saemunan-ro 

Jongno-gu Seoul, 

Republic of Korea)  
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسفاادهصورت3ازآندرطبقهکه
می نصگیرد مصؤنریتوسطمحمد
.مفذکرهبهثبتبرساندیکمپنلیوک

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
  شرکت

(Ehsan Chappal Store 

(Pvt) Ltd)  

  آندرتیفعالیکهمرکزاصل

(Ehsan Chappal Store, 

6-A, Jail Road, Near 

Qartaba Chowk 

Lahore,Pakistan)  

 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسهفااده۹3کهازآندرطبقهه

ریتوسطمحمدنصگیردمیصورت
مفذکرهبهثبتیکمپنلیوکمصؤن
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت

  شرکت

(AKANLAR 

CIKOLATA ICECEK 

GIDA SANAYI VE 

NAKLIYAT 

TICARET LIMITED 

SIRKETI)  

  آندرتیفعالیکهمرکزاصل

(ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI KAMIL 

SERBETCI BULVARI 
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83315 CADDE NO: 8 

SEH?TKAMIL / 

GAZIANTEP / 

TURKEY)  

 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسهفااده30ازآندرطبقههکه

ریتوسطمحمدنصگیردمیصورت
مفذکرهبهثبتیکمپنلیوکمصؤن
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت

  شرکت

(ZHEJIANG FENG 

MAO IMPORT & 

EXPORT SHARE 

LIMITED 

COMPANY)  

  آندرتیفعالیکهمرکزاصل

(No.56, Xianghe Road, 

Suxi Town, Yiwu, 

Zhejiang, China)  

 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسفاادهصورت3ازآندرطبقهکه
می نصگیرد مصؤنریتوسطمحمد
.مفذکرهبهثبتبرساندیکمپنلیوک

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

 .مرکزیمراجعهنمایند
  شرکت

(Emirates 

Telecommunication 

Group Company 

(Etisalat Group) PJSC)  

  آندرتیفعالیکهمرکزاصل
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(P. O. Box 3838, Abu 

Dhabi, United Arab 

Emirates) 

زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسهفااده38ازآندرطبقههکه

ریتوسطمحمدنصگیردمیصورت
مفذکرهبهثبتیکمپنلیوکمصؤن
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
رومی30مدت یعمهوماستیبه

.ثبتمرکزیمراجعهنمایند
  شرکت

(Chongqing RATO 

Holding Group 

Co.,Ltd)  

 آندرتیفعالیکهمرکزاصل

(B Zone, Shuangfu 

Industry Park, Jiangjin 

District, Chongqing, 

China)  

 بوده میواقع زیهرعالمتخواهد
 را


اسفاادهصورت7ازآندرطبقهکه
می نصگیرد مصؤنریتوسطمحمد
.مفذکرهبهثبتبرساندیکمپنلیوک

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
1311۹اظرارنامههشهمارهطبق

 نص۹/10/1398مورخ ریمحمد
  مالکعالمتمصؤن

(LUXURY CREAM 

FUDGE)  
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شمارهثبت نهام103۹0)شده )

 ازمالکعالمت

(AGROS TRADING 

CONFECTIONERY 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością)  

 نام یبها

(AGROS TRADING 

CONFECTIONERY 

Spółka AKCYJNA)  

.استاففهیریتغ
16737اظرارنامههشهمارهطبق

 نصه8/7/1399مورخ ریمحمد
مالکعالمتمصؤن

 (SCOTT SAFETY 

AND DESIGN (B&W))  



شماره درسآ(11317)ثبتشده
راازشیخو

(1501 Yamato Road, 

Boca Raton, Florida 

33431, USA)  
بهادرس

(4320 Goldmine Road, 

Monroe, North 

Carolina, 28110, USA) 
.دادهاستریتغ 

  عالمت

(Scholl in Oval (black 

and white))  


مورخ1716قبالتحتشمارهکه

رس137۹.1.9 ثبت بهوددهیبه
انفقاهلعالمهتیمفقاض خواهان

مذکورازشرکت
(SCHOLL 

CONSUMER 
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PRODUCTS 

LIMITED) 
واقع 

(103-105 Bath Road, 

Slough, Berkshire, SL1 

3UH, England (the 

Assignor))  
  بهشرکت

(LRC Products 

Limited)  

 واقع

(103-105 Bath Road, 

Slough, Berkshire, SL1 

3UH, England) 

نص محمد ریتوسط لیهوکمصؤن
.مفذکرهشدهاستیکمپن

  شرکت

(JIANGSU SANYUAN 

TIRE CO., LTD)  

آنتیههفعالیکهههمرکههزاصههل
  در

(No. 99 Jialingjiang 

Road, Suyu Economic 

Development Zone, 

Suqian City, Jiangsu 

Province, China)  

 بوده میواقع زیهرعالمتخواهد
 را


اسهفااده1۹ازآندرطبقههکه

ریتوسطمحمدنصگیردمیصورت
مفذکرهبهثبتیکمپنلیوکمصؤن
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
 .مرکزیمراجعهنمایندثبت

  شرکت

(Diamond Quest 

Limited)  

آنتیههفعالیکهههمرکههزاصههل
  در

(OMC Chambers, 

P.O.Box 3152, Road 

Town, Tortola, British 

Virgin Islands)  
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 مهیواقعبوده عالمهتخواههد
 زیررا

 
اسهفااده31کهازآندرطبقهه

ریتوسطمحمدنصگیردمیصورت
مفذکرهبهثبتیکمپنلیوکمصؤن
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت

که  (Merck KGaA)شرکت
  آندرتیفعالیمرکزاصل

(Frankfurter Str. 250, 

64293 Darmstadt, 

Germany.)  

زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسفاادهصورت3کهازآندرطبقه

می نصگیرد مصؤنریتوسطمحمد

.مفذکرهبهثبتبرساندیکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
 شرکت

(Reckitt & Colman 

(Overseas) Health 

Limited)  
آندرتیفعالیکهمرکزاصل

(103-105 Bath Road, 

Slough, Berkshire, SL1 

3UH,United Kingdom)  
زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسفاادهصورت3ازآندرطبقهکه
می نصگیرد مصؤنریتوسطمحمد
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.بهثبتبرساندمفذکرهیکمپنلیوک
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

 .مرکزیمراجعهنمایند
  شرکت

(ENVICTUS BRANDS 

PTE. LTD)  

  آندرتیفعالیکهمرکزاصل

(SGX CENTRE 2, #17-

01, 4 SHENTON WAY, 

068807 SINGAPORE) 

 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده 


اسهفااده۹9کهازآندرطبقهه

ریتوسطمحمدنصگیردمیصورت
مفذکرهبهثبتیکمپنلیوکمصؤن
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه

ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت

  شرکت

(ENVICTUS BRANDS 

PTE. LTD)  

  آندرتیفعالیکهمرکزاصل

(SGX CENTRE 2, #17-

01, 4 SHENTON WAY, 

068807 SINGAPORE) 

 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده 


اسهفااده۹9ازآندرطبقههکه

ریتوسطمحمدنصگیردمیصورت
ثبتمفذکرهبهیکمپنلیوکمصؤن
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
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  عالمت

(FATAFEAT FARSI 

Logo (color))  


18130قبالتحهتشهمارهکه

ثبهت1393.1۹.۹۹مورخ بهه
مفقاضدهیرس انفقالیبود خواهان

  عالمتمذکورازشرکت

(Takhayal 

Entertainment FZ-

LLC)  

 واقع

 (Hot Desk 51, Media 

Business Center, 

Building #2, Dubai 

Media City, Dubai, 

UAE)  

 بهشرکت

(Takhyal Television FZ 

LL)  

 واقع
 (Office No. 501, 5th 

Floor, DSC Tower, 

Dubai Studio City, P. 

O. Box 502502, Dubai, 

United Arab Emirates.)  

نص محمد ریتوسط لیهوکمصؤن
.مفذکرهشدهاستیکمپن

 (BEHRING)عالمت


مورخ100۹قبالتحتشمارهکه

ثبترس1363.06.06 بوددهیبه
انفقاهلعالمهتیمفقاض خواهان

  مذکورازشرکت

(HOECHST GMBH)  

  واقع

(Burningstr-50 in 

Frankfurt Main 

Germany)  

 بهشرکت
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 (CSL Behring L.L.C)  

 واقع

1020 1st Ave, King of 

Prussia, PA 19406-

0901, USA)  

نص محمد ریتوسط لیهوکمصؤن
.مفذکرهشدهاستیکمپن

  شرکت

(Bayer 

Aktiengesellschaft) 

 آندرتیفعالیکهمرکزاصل 

 (Kaiser-Wilhelm-Allee 

51373 Leverkusen 

Germany)  

 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسفاادهصورت3کهازآندرطبقه

می نصگیرد مصؤنریتوسطمحمد
.مفذکرهبهثبتبرساندیکمپنلیوک

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی

عمهومیثبهتاستیبهرومی30
.مرکزیمراجعهنمایند

  شرکت

(AF Development 

Holding Limited)  

 آندرتیفعالیکهمرکزاصل

 (Unit S317, Level 3, 

Emirates Financial 

Towers, Dubai 

International Financial 

Centre, P. O. Box 

79947, Dubai, United 

Arab Emirates.)  

 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسهفااده31ازآندرطبقههکه

ریتوسطمحمدنصگیردمیصورت
مفذکرهبهثبتیکمپنلیوکمصؤن
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
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ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
 .مرکزیمراجعهنمایندثبت

  شرکت

(Bristol Fire 

Engineering (LLC))  

 آندرتیفعالیکهمرکزاصل

(P.O. Box 74582, 

Dubai, United Arab 

Emirates)  

 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسفاادهصورت9ازآندرطبقهکه
می نصگیرد مصؤنریتوسطمحمد
.مفذکرهبهثبتبرساندیکمپنلیوک

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند

  شرکت

(Eflochem Chemicals 

Blending Co)  

  آندرتیفعالیکهمرکزاصل

(P.O. Box 12282, 

Dubai, United Arab 

Emirates) 

 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده 


  طبقهه آندر از اسهفااده1که

ریتوسطمحمدنصگیردمیصورت
مفذکرهبهثبتیکمپنلیوکمصؤن
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت

  شرکت

(Corodex Industries 

Company (L.L.C)) 

اصهل  مرکهز آنتیهفعالیکه
  در
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(P.O. Box 12282, 

Dubai, United Arab 

Emirates)  

 مهیواقعبوده عالمهتخواههد
 زیررا


اسهفااده11ازآندرطبقههکه

ریمحمدنصتوسطگیردمیصورت
مفذکرهبهثبتیکمپنلیوکمصؤن
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت

 شرکت

(Corodex Industries 

Company (L.L.C))  

 آندرتیفعالیکهمرکزاصل

(P.O. Box 12282, 

Dubai, United Arab 

Emirates)  

 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


اسهفااده11ازآندرطبقههکه

ریتوسطمحمدنصگیردمیصورت
مفذکرهبهثبتیکمپنلیوکمصؤن
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت

 شرکت

(Corodex Trading 

Company (L.L.C))  

 آندرتیفعالیکهمرکزاصل

(P.O. Box 12282, 

Dubai, United Arab 

Emirates)  

زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده
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اسهفااده11ازآندرطبقههکه
ریتوسطمحمدنصگیردمیصورت
مفذکرهبهثبتیکمپنلیوکمصؤن
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
 ..مرکزیمراجعهنمایندثبت
1۹۹۹0اظرارنامههشهمارهطبق

 نص16/7/1397مورخ ریمحمد
 مالکعالمت.مصون

(goodweave-plus 

design)  


(ادرس9813)شدهشهمارهثبت
 راازشیخو

(Remigiusstrasse 21, 

Koln 50937, Germany)  

 بهادرس

 (Kaiser-Wilhelm-Ring 

27-29, 50672 Koln 

(Cologne), Germany) 

.دادهاستریتغ
1۹۹۹1اظرارنامههشهمارهطبق

 نص16/7/1397مورخ ریمحمد
 عالمتمالک.مصؤن

 (goodweave) 

 
(ادرس9816)شدهشهمارهثبت
 راازشیخو

(Remigiusstrasse 21, 

Koln 50937, Germany)  

 بهادرس

 (Kaiser-Wilhelm-Ring 

27-29, 50672 Koln 

(Cologne), Germany) 

.دادهاستریتغ 
1093۹اظرارنامههشهمارهطبق

 نص13/1/1397مورخ ریمحمد
 مالکعالمتمصوون

 (BELARUS)  
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(ناممالک916۹)شدهشمارهثبت

  ازعالمت

(RESPUBLIKASKOE 

 UNITARNOE 

PREDPRIYATIE)  

 نام یبها

 (Open Joint Stock 

Company Minsk 

Tractor Works)  

.استاففهیریتغ
11398اظرارنامههشهمارهطبق

 نص۹0/6/1398مورخ ریمحمد
 مالکعالمتمصوون

 (TEFAL) 


)ثبت شماره نهامو3317شده )
 راازشیدرسخوآ

(TEFAL S.A. at Z.I. 

des Granges, 74150 

Rumilly, France)  

 یبهکمپن

(TEFAL at 15 Avenue 

des Alpes, BP 89 ZAE 

Rumilly EST, 74150 

Rumilly, France)  

.دادهاستریتغ
 عالمت

 (ELEGANCE) 

 
1۹113قبالتحهتشهمارهکه

بههثبهت16/1۹/1390مورخ
مفقاضدهیرس انفقالیبود خواهان

  عالمتمذکورازشرکت

(AL-FURAT FOR 

TOBACCO AND 

CIGARETTES 

INDUSTRY CO.)  

 واقع

(Jabal Amman, 5th 

Circle, All-Basrah 
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Street, Amman, 

Jordan.)  

  بهشرکت

(Al Furat Ltd)  

  واقع

(Craigmuir Chamber, 

PO Box 71, Road 

Town, Tortola 

VG1110, British Virgin 

Islands)  

لیهمصوونوکریتوسطمحمدنص
.مفذکرهشدهاستیکمپن

 عالمت

 (VEET) 


مورخ6333قبالتحتشمارهکه

ثبترس1380.06.03 بوددهیبه
انفقاهلعالمهتیمفقاض خواهان

  مذکورازشرکت

(RECKITT & 

COLMAN 

OVERSEAS 

LIMITED)  

 واقع

(Dansom Lane, Hull, 

HU 8 7DS, England.)  

 بهشرکت

 (Reckitt & Colman 

(Overseas) Health 

Limited)  

 واقع

(103-105 Bath Road, 

Slough, Berkshire, SL1 

3UH, United Kingdom) 

لیهمصوونوکریتوسطمحمدنص
.مفذکرهشدهاستیکمپن

  (STREPSILS)عالمت


مورخ1977کهقبالتحتشماره 

بهوددهیبهثبترسه1330.3.9
انفقاهلعالمهتیمفقاض خواهان

  مذکورازشرکت

(RECKITT & 

COLMAN 

OVERSEAS 

LIMITED)  
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 واقع

(Dansom Lane, Hull, 

HU 8 7DS, England.)  

 بهشرکت

(Reckitt & Colman 

(Overseas) Health 

Limited)  

 واقع

(103-105 Bath Road, 

Slough, Berkshire, SL1 

3UH, United Kingdom) 

لیهمصوونوکریتوسطمحمدنص
.مفذکرهشدهاستیکمپن

  عالمت

(DETTOL DEVICE)  


1۹۹90قبالتحهتشهمارهکه

ثبترس1391.1.19مورخ دهیبه
مفقاض انفقالعالمتیبود خواهان

  مذکورازشرکت

(RECKITT & 

COLMAN 

OVERSEAS 

LIMITED)  

 واقع

(Dansom Lane, Hull, 

HU 8 7DS, England.)  

 بهشرکت

(Reckitt & Colman 

(Overseas) Health 

Limited)  

 واقع

(103-105 Bath Road, 

Slough, Berkshire, SL1 

3UH, United Kingdom) 

لیهمصوونوکریتوسطمحمدنص
.مفذکرهشدهاستیکمپن

  عالمت

(DISPRIN)  


مورخ1۹16قبالتحتشمارهکه

ثبترس1316.1۹.۹7 بوددهیبه
انفقاهلعالمهتیمفقاض خواهان

  مذکورازشرکت
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(RECKITT & 

COLMAN 

OVERSEAS 

LIMITED)  

 واقع

(Dansom Lane, Hull, 

HU 8 7DS, England.)  

 بهشرکت

(Reckitt & Colman 

(Overseas) Health 

Limited)  

 واقع

(103-105 Bath Road, 

Slough, Berkshire, SL1 

3UH, United Kingdom) 

لیهمصوونوکریتوسطمحمدنص
.مفذکرهشدهاستیکمپن

  عالمت

(STREPSILS S logo on 

corner) 



مورخ66۹7قبالتحتشمارهکه
بهوددهیبهثبترس138۹.3.۹8

انفقاهلعالمهتیمفقاض خواهان
  مذکورازشرکت

(RECKITT & 

COLMAN 

OVERSEAS 

LIMITED)  

 واقع

(Dansom Lane, Hull, 

HU 8 7DS, England.)  

 بهشرکت

 (Reckitt & Colman 

(Overseas) Health 

Limited)  

 واقع

(103-105 Bath Road, 

Slough, Berkshire, SL1 

3UH, United Kingdom) 

لیهمصوونوکریتوسطمحمدنص
.مفذکرهشدهاستیکمپن

  عالمت

(DETTOL)  
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1۹۹91قبالتحهتشهمارهکه
بههثبهت1391.1.19مهورخ

مفقاضدهیرس انفقایبود لخواهان
مهههههذکورازعالمهههههت

  شرکت

(RECKITT & 

COLMAN 

OVERSEAS 

LIMITED)  

 واقع

(Dansom Lane, Hull, 

HU 8 7DS, England.)  

 بهشرکت

(Reckitt & Colman 

(Overseas) Health 

Limited)  

 واقع

(103-105 Bath Road, 

Slough, Berkshire, SL1 

3UH, United Kingdom) 

لیهمصوونوکریتوسطمحمدنص
.مفذکرهشدهاستیکمپن

  عالمت

(DETTOL label)  


مورخ3160قبالتحتشمارهکه

ثبترس1333.1۹.16 بوددهیبه
انفقاهلعالمهتیمفقاض خواهان

  مذکورازشرکت

(RECKITT & 

COLMAN 

OVERSEAS 

LIMITED)  

 واقع

(Dansom Lane, Hull, 

HU 8 7DS, England.)  

 بهشرکت

(Reckitt & Colman 

(Overseas) Health 

Limited)  



 جريدهيرسم
 

31
 

 

 

 

 

 

(1396)نمبرمسلسل 30/10/1399  

 واقع

(103-105 Bath Road, 

Slough, Berkshire, SL1 

3UH, United Kingdom) 

لیهمصوونوکریتوسطمحمدنص
.مفذکرهشدهاستیکمپن

  عالمت

(MAZAYA مزايا device)  


1۹11۹قبالتحهتشهمارهکه

ثبهت1390.1۹.16مورخ بهه
مفقاضدهیرس انفقالیبود خواهان

 عالمتمذکورازشرکت

 (AL-ZAWRAA FOR 

TOBACCO AND 

CIGARETTES 

TRADING) 

 واقع

(P.O BOX 941936 

AMMAN 11194 

JORDAN)  

 بهشرکت

(Al Mass International 

Ltd)  

 واقع

(Craigmuir Chamber, 

PO Box 71, Road Town 

Tortola VG1110 

British Virgin Islands)  

لیهمصوونوکریتوسطمحمدنص
.مفذکرهشدهاستیکمپن

  عالمت

(MAZAYA مزايا device)  


13967قبالتحهتشهمارهکه

ثبترس1391.1.۹1مورخ دهیبه
مفقاض انفقالعالمتیبود خواهان

 مذکورازشرکت

(AL-ZAWRAA FOR 

TOBACCO AND 
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CIGARETTES 

TRADING) 

 واقع

(P.O BOX 941936 

AMMAN 11194 

JORDAN)  

 بهشرکت

(Al Mass International 

Ltd)  

 واقع

(Craigmuir Chamber, 

PO Box 71, Road Town 

Tortola VG1110 

British Virgin Islands)  

لیهمصوونوکریتوسطمحمدنص
.استمفذکرهشدهیکمپن

  عالمت

(YORK)  


(مورخه1۹36شمارهثبت)یدارا

بهههموجههب1316.1۹.۹7
(مههورخ16۹91اظرارنامههه)

ریمحمههدنصهه1399.01.08
 شرکت،مالکآن،مصوون

(Johnson controls 

Technology GmbH at 

Victor von Bruns-

Strasse 21 Neuhausen 

am Rheinfall 8112 

Switzerland)  

  باشرکت

(Tyco Fire & Security 

GmbH at Victor von 

Bruns-Strasse 21, 8212 

Neuhausen am 

Rheinfall, Switzerland)  

.مدغمشدهاست
 ی/کمپنموسسه

(DEPUY SYNTHES, 

INC.) 

 کهدرکشور

(700 Orthopaedic 

Drive, Warsaw Indiana 

46581, USA) 

 داردتقاضاداردتاعالمتتیموقع

(SMARTSET) 
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که10989شدهشماره)ثبت (را
(اسهفاادهصهورت10درطبقه)

عالمهتگرفتیم داردتها تقاضا
مصئونریراتوسطمحمدنصشیخو
.دیباطل)لغو(نمایکمپنلیوک

 ی/کمپنموسسه

(Sony Kabushiki 

Kaisha) 

 کهدرکشور

(7-35 Kitashinagawa 6-

chome Shinagawa-Ku 

Tokyo, Japan) 

  داردتقاضاداردتاعالمتتیموقع

(SONETT) 


(راکهدر3۹67شدهشماره)ثبت

(11-10-9-8-7)طبقهههات
تقاضهاگرفهتیاسفاادهصورتم

راتوسهطشیداردتاعالمتخهو
یکمپنهلیمصئونوکریمحمدنص

.دیباطل)لغو(نما

13111اظرارنامههشهمارهطبق
بهدففرثبت0۹/10/1398مورخ
 دررابطهبهعالمتیمرکز

(LUXURY CREAM 

FUDGE)  


ثبت مکفهوبشهمارهشده بهه

103۹0( طبقه در آن30که از )
 خواهانیمفقاض.گرددمیاسفااده

 یادغامآنازکمپن

(AGROS TRADING 

CONFECTIONERY 

SPOLKA Z 

OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIANOS

CIA) 

 یبهکمپن

(UNITOP Spolka z 

ograniczona 

odpowiedzialnoscia) 
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  کهآدرسآن

(ul. Andrzeja Struga 61 

90-959 Lodz Poland) 
نص.باشدیم مصئونریتوسطمحمد
.مفذکرهشدهاستیکمپنلیوک
رنه تعم) ایهاریراتهیشرکت

 افغان(که اصلی آنتیهفعالمرکز
بانکخهون در)جاده تیهمارک،

،مرکههزهههرات،یانصههار
 بوده خواههدمهیافغانسفان(واقع

 زیرراعالمت


شاملضدزن وآسفرگهادرکه
اسهفااده۹ازآندرطبقهباشدمی

دیتوسطمحمدولگیردمیصورت
ثبهتشرکتندهینما بهه مفذکره

ویقهیاشخاصحقبرساند.هرگاه
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
نشرالهیخیازتارتوانندمیباشند

 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت

قاسمشرکت (کههفدیلمی)برادران
 اصلی در)جهادهتیفعالمرکز آن
حس تیمارکینینادرپشفون مرکز،

خواهدمیکابلافغانسفان(واقعبوده
 زیرراعالمت


،منقهل،ییکاالشو یشاملماشکه
یبرقهیبخار،اتو،زریفر،خچالی

آب،جوسهر یماش،داش،یوگاز
دسفگاهآبگرموسرد،ک هیتصا
،شه یارکند،پکهه،کولر،کردن
طبقهه یهاجناسشهاملارهیوغ
باشدمی اسفااده11ازآندرطبقه

میصورت نعگیرد میتوسطمحمد
شرکتمفهذکرهبههثبهتسیرئ
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ا.برساند ویقهیحقشخاصهرگاه
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
نشرالهیخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت

فدیلممی)عثمانتمشرکت مرکز(که
 در)احمهدزتیهفعالاصلی یآن
جالهلهیناحتیمارک شرر دوهم
آباد افغانسفان(واقع، ننگرهار مرکز
 زیرراعالمتخواهدمیبوده


،ایهلوب،یشاملبرنجخهوراککه

ازآنباشدمییمکرون،ماش،نخود

گیردمیاسفاادهصورت30درطبقه
معاونشهرکتتوسطنورالخطاب
ثبت به هرگهاهمفذکره برسهاند.

دریوحقوقیقیاشخاصحق کهه
توانندمیاعفراضداشفهباشندنهیزم

تار الیخیاز بهومی30مدتنشر
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

.نمایند
بیهحبیعصهریی)موترشونراد

آنتیهفعالمرکزاصلیکهصالح(
جهواریسرسهبزیدر)چرارراه

پ قلبراوندیهوتل افغانسفان(، کابل
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


ییکهشاملخهدماتمهوترشهو

باشدمی اسفااده37ازآندرطبقه
صالحبیتوسطحبگیردمیصورت

بهثبت برساند.مالکنرادمفذکره
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کهیوحقوقیقیاشخاصحقهرگاه
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
تارتوانندمی الیخیاز مهدتنشر
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
شرکت

(MARIE STOPES 

INTERNATIONAL) 
آندرتیفعالمرکزاصلیکه

(1 Conway Street 

Fitzroy Square London 

W1T 6LP United 

Kingdom) 
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


11طبقه یاتمامخدماتشاملکه

یتوسطعلگیردمیاسفاادهصورت
مفذکرهبهموسسهیقانونلیاکبروک

یقیهرگاهاشخاصحق.ثبتبرساند
اعفهراضنههیکهدرزمیوحقوق

نشرخیازتارتوانندمیداشفهباشند
عمومیاستیبهرومی30مدتالی
.مراجعهنمایندمرکزیثبت
(کههیدازفوالیایدیشرکتتول)

 اصلی در)جهادهتیفعالمرکز آن
،مرکزکابهل،هیکوچهجعاروندیم

 بوده خواههدمهیافغانسفان(واقع
 زیرراعالمت


آب،یآبمعدن،شاملآبجوکه
گهریدیرالکلهیوغیهوادهیها
،وهیهوآبموهیهمیهایدنینوش

درازانباشهدمییدنیشربتنوش
صورت3۹طبقه گیردمیاسفااده

توسطغالمرسولمعاونشهرکت
ثبت به هرگهاهمفذکره برسهاند.
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دریوحقوقیقیاشخاصحق کهه
توانندمیاعفراضداشفهباشندنهیزم

تار الیخیاز بهومی30مدتنشر
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

.نمایند
تولش (کههیدازفوالیایدیرکت

 اصلی در)جهادهتیفعالمرکز آن
،مرکزکابهل،هیکوچهجعاروندیم

 بوده خواههدمهیافغانسفان(واقع
 زیرراعالمت


پخفههجاتیوسبزوهیشاملمکه
شده شهریش، محصوالت ،یریو
ازاندرباشدمیمرباورب،یلیج

صورت۹9طبقه گیردمیاسفااده
توسطغالمرسولمعاونشهرکت

ثبت به هرگهاهمفذکره برسهاند.
دریوحقوقیقیاشخاصحق کهه

توانندمیاعفراضداشفهباشندنهیزم
تار خیاز الی بهومی30مدتنشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند

(کههیدازفوالیایدیشرکتتول)
 اصلی در)جهادهتیفعالمرکز آن

،مرکزکابهل،هیکوچهجعاروندیم
 بوده خواههدمهیافغانسفان(واقع

 زیرراعالمت


پخفههجاتیوسبزوهیشاملمکه
شده شهریش، محصوالت ،یریو
ازاندرباشدمیمرباورب،یلیج

صورت۹9طبقه گیردمیاسفااده
توسطغالمرسولمعاونشهرکت

ثبت به هرگهاهمفذکره برسهاند.
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دریوحقوقیقیاشخاصحق کهه
توانندمیاعفراضداشفهباشندنهیزم

تار خیاز الی بهومی30مدتنشر
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

.نمایند
(کههیدازفوالیایدیشرکتتول)

 اصلی در)جهادهتیفعالمرکز آن
،مرکزکابهل،هیکوچهجعاروندیم

 بوده خواههدمهیافغانسفان(واقع
 زیرراعالمت


ینیریش،نان،کاکاو،شاملقروهکه
ازانباشدمیعسل،یپزینیریوش

اسههفاادهصههورت30درطبقههه
توسطغالمرسولمعهاونگیردمی

.مفذکرهبهثبهتبرسهاندشرکت
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه

تارتوانندمی الیخیاز مهدتنشر
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
(کههیدازفوالیایدیشرکتتول)

 اصلی در)جهادهتیفعالمرکز آن
،مرکزکابهل،هیکوچهجعاروندیم

 بوده خواههدمهیافغانسفان(واقع
 زیرراعالمت


آب،یآبمعدن،شاملآبجوکه
گهریدیرالکلهیوغیهوادهیها
،وهیهوآبموهیهمیهایدنینوش

طبقهباشدمیشربت در ان 3۹از
توسطغالمگیردمیاسفاادهصورت

مفذکرهبهثبتمعاونشرکترسول
ویقهیاشخاصحقبرساند.هرگاه

زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
نشرالهیخیارازتتوانندمیباشند
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 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
(کههیدازفوالیایدیشرکتتول)

 اصلی در)جهادهتیفعالمرکز آن
،مرکزکابهل،هیکوچهجعاروندیم

 بوده خواههدمهیافغانسفان(واقع
 زیرراعالمت


آب،یآبمعدن،شاملآبجوکه
گهریدیرالکلهیوغیهوادهیها
،وهیهوآبموهیهمیهایدنینوش

طبقهباشدمیشربت اندر 3۹از
توسطغالمگیردمیاسفاادهصورت

مفذکرهبهثبترسولمعاونشرکت
ویقهیاشخاصحقبرساند.هرگاه

زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
نشرالهیخیازتارتوانندمیباشند

 رومی30مدت عمهومیاستیبه
 .مرکزیمراجعهنمایندثبت
(کههیدازفوالیایدیشرکتتول)

 اصلی در)جهادهتیفعالمرکز آن
،مرکزکابهل،هیکوچهجعاروندیم

 بوده خواههدمهیافغانسفان(واقع
 زیرراعالمت


ینیریش،نان،کاکاو،شاملقروهکه
ازانباشدمیعسل،یپزینیریوش

اسههفاادهصههورت30درطبقههه
توسطغالمرسولمعهاونگیردمی

برسهاند.مفذکرهبهثبهتشرکت
کهیوحقوقیقیاشخاصحقهرگاه
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
تارتوانندمی الیخیاز مهدتنشر
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عمهومیثبهتاستیبهرومی30
.مراجعهنمایندمرکزی

(کههیدازفوالیایدیشرکتتول)
 اصلی در)جهادهتیفعالمرکز آن

،مرکزکابهل،هیکوچهجعاروندیم
 بوده خواههدمهیافغانسفان(واقع

 زیرراعالمت


آب،یآبمعدن،شاملآبجوکه
گهریدیرالکلهیوغیهوادهیها
،وهیهوآبموهیهمیهایدنینوش

طبقهباشدمیشربت اندر 3۹از
توسطغالمگیردمیاسفاادهصورت

مفذکرهبهثبترسولمعاونشرکت
ویقهیاشخاصحقبرساند.هرگاه

زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
نشرالهیخیازتارتوانندمیباشند

 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
(کههیدازفوالیایدیشرکتتول)

 اصلی در)جهادهتیفعالمرکز آن
،مرکزکابهل،هیکوچهجعاروندیم

 بوده خواههدمهیافغانسفان(واقع
 زیرراعالمت


ینیریش،نان،کاکاو،شاملقروهکه
ازانباشدمیعسل،یپزینیریوش

اسههفاادهصههورت30درطبقههه
توسطغالمرسولمعهاونگیردمی

برسهاند.مفذکرهبهثبهتشرکت
کهیوحقوقیقیاشخاصحقهرگاه
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
تارتوانندمی الیخیاز مهدتنشر
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
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(کههیدازفوالیایدیشرکتتول)
 اصلی در)جهادهتیفعالمرکز آن

،مرکزکابهل،هیکوچهجعاروندیم
 بوده خواههدمهیافغانسفان(واقع

 زیرراعالمت


پخفههجاتیوسبزوهیشاملمکه
شده شهریش، محصوالت ،یریو
ازاندرباشدمیمرباورب،یلیج

صورت۹9طبقه گیردمیاسفااده
توسطغالمرسولمعاونشهرکت

ثبت به هرگهاهمفذکره برسهاند.
دریوحقوقیقیاشخاصحق کهه

توانندمیاعفراضداشفهباشندنهیزم
تار خیاز الی بهومی30مدتنشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند

 عالمت
(Bamdad) 


۹17۹۹قبالتحهتشهمارهکه

ثبهت1398.08.06مورخ بهه
مفقاضدهیرس انفقالیبود خواهان

شرکت)تول از دیهعالمتمذکور
هیهواقع)ناح(کر سفانیساتیلبن
1 هیسرکجعاریمندو، مرکهز،

یدیهبهشرکت)شرکتتول(کابل
ونهدی)جهادهمواقع(یدازفوالیا

جعار هیکوچه توسط، کابل( مرکز
ر شرکتمفذکرهسولغالم معاون

.شدهاست
تولیشرکتصنعف) میصهمیدیو

آندرتیفعالمرکزاصلیکهپرهام(
،1هیناحوهیمتیمارکی)چرارراه
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کابل مرکز افغانسفان(واقعبهوده،
 زیرراعالمتخواهدمی


چپس شامل که ویپوفکنمکه،

ازاندرطبقهباشدمییگندمنمک
توسطگیردمیاسفاادهصورت30
مفذکرهبههشرکترئیساهللبینج

یقیاشخاصحقبرساند.هرگاهثبت
اعفهراضنههیکهدرزمیوحقوق

نشرخیازتارتوانندمیداشفهباشند
اسهتیبههرومیه30مدتالی

ثبهت مراجعههعمومی مرکهزی
.نمایند
(مهورخ16703اظرارنامه)طبق
ثبهت1399.07.06) دففر به )

دررابطهعالمهت)نقهشیمرکز
(درخشان


19169قبالتحهتشهمارهکه

بههثبهت1396.11.۹3مورخ
مفقاضدهیرس انفقالیبود خواهان

شرکت)شرکت از عالمتمذکور
فیرنگساز واقعفدیلمیضیافغان )

،گهذره،1فهازی)شررکصنعف
 به یشرکت)شرکتصنعفهرات(
واقهع(افغاندرخشهانیرنگساز

،مارکتی)جادهبانکخونانصار
یضهیقاهللنورطمرکزهرات(توس

شهده مفهذکره شهرکت معاون
.است
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(مهورخ16701اظرارنامه)طبق
ثبهت1399.07.06) دففر به )

(دررابطهعالمت)چشمهیمرکز


19173قبالتحهتشهمارهکه

ثبهتبهه1396.11.۹3مورخ
مفقاضدهیرس انفقالیبود خواهان

شرکت)شرکت از عالمتمذکور
فیرنگساز واقعفدیلمیضیافغان )

،گهذره،1فهازی)شررکصنعف
شرکت)شرکتصنعف به یهرات(

واقهع(افغاندرخشهانیرنگساز
،مارکتی)جادهبانکخونانصار

یضهیقاهللنورطمرکزهرات(توس
.معاونشرکتمفذکرهشدهاست

چنهاریشرکتخدماتمشهورت)
آندرتیفعالی(کهمرکزاصلایدیم

قلعهفهفحسهی)مقابلل ،اهللزرغونه
واقعبهوده مرکزکابلافغانسفان(

 زیرراعالمتخواهدمی


ازآنباشدمیییکهخدماترسانه

اسههفاادهصههورت38درطبقههه
محمدمعهاونریتوسطشگیردمی

.برسهاندمفذکرهبهثبهتشرکت
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
یمعلوماتیشرکتخدماتتکنالوژ)
آنتیهفعالی(کهمرکزاصلرنجیب

مرکزهرات،در)مقابلحقوقبشر
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خواههدمهیافغانسفان(واقعبوده
 زیرراعالمت


وهیتریشاملخدماتبراکه غذا
خهدماترسهفورانتو،یدنینوش

ازآندرباشدمیاقامتیرزروبرا
 صورت13طبقه گیردمیاسفااده

شهرکتنهدهینمااهللعیتوسطشا
ثبتبرسهاند به هرگهاه.مفذکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کهه
توانندمیاعفراضداشفهباشندنهیزم

تار الخیاز بهومی30مدتینشر
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

.نمایند
اتصاالتافغانسفانیمخابراتشرکت

اصل مرکز درشررتیفعالیکه آن

یحاجیکابلاحسانپالزاچراراره
مرکزکابهلعقوبی نهو -شهرر

خواههدمهیواقعبوده،افغانسفان
زیرراعالمت


درطبقهباشدمیطبقه یاکهشامل

توسهطگیردمیاسفاادهصورت9
شرکتندهینمایعفیشراهللعصمت

ثبتبرسهاند به هرگهاه.مفذکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کهه

ازتوانندمیاعفراضداشفهباشدنهیزم
بههومیه30مدتینشرالخیتار
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

.نمایند
(فهدی)نصرتحکمهتلمشرکت

یآندر)قواتیفعالیاصلمرکزکه
نازم پالزاریمرکز کابهل، مرکهز
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خواههدمهیافغانسفان(واقعبوده
زیرراعالمت


انج موترههااتیشاملروغنکه
اسهفااده1ازآندرطبقهباشدمی

توسطاحمدشهاهگیردمیصورت
شرکت ثبهتمعاون بهه مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه

خیازتههارتواننههدمههیباشههند
اسهتیبهرومی30مدتینشرال

ثبهت مراجعههعمومی مرکهزی
.نمایند

(اهللدوکانفروشحبوباترحمت)
اصهل مرکز آندرتیهفعالیکه

،فیبرنجمرکزمزارشهری)مندو

خواهدمیبلخافغانسفان(واقعبوده
 زیرراعالمت


که ازباشدمیشاملبرنجخوراکه

 طبقه اسفاادهصهورت30آندر
مالهکاهللتوسطرحمهتگیردمی

.دوکانمفذکرهبهثبهتبرسهاند
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
بهرادرانافغهانی)تجارتشرکت
تیفعالی(کهمرکزاصلدیلمفیغور
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)مارک در ،یچشفومیعبدالقتیآن
خوش درب هرات، ،هرات-مرکز

بهوده واقهع افغانسهفان( هرات
 زیرراعالمتخواهدمی


شامل خهوارککه یبهرنج ،آرد،
ازآنباشدمی،بابینیشر،حبوبات

اسههفاادهصههورت30درطبقههه
سیرئهاءیاحمدضتوسطگیردمی

.مفذکرهبهثبهتبرسهاندشرکت
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
تول) موتهوردیشرکت دوچرخهه
یهرات(کهمرکزاصل یارکلیسا

،تیهمارکیآندر)هراتهتیفعال
مرکزهراتافغانسفان(واقعبهوده

 زیرراعالمتخواهدمی


باشدمیکهشاملانواعپرزهجات

اسفاادهصهورت7ازآندرطبقه
یدریحیسیتوسطمحمدعگیردمی

شرکت ثبهتمعاون بهه مفذکره
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
نشهرخیتهارازتواننهدمیباشند

اسهتیبههرومیه30مدتیال
ثبهت مراجعههعمومی مرکهزی

.نمایند
ینهورزوسهفییشرکتتجارت)
آندرتیفعالیکهمرکزاصل(فدیلم

،مرکهزههرات،گلبرارتی)مارک
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خواههدمهیافغانسفان(واقعبوده
 زیرراعالمت


،ییظرفشوعیما،کهشاملشامپو

،ییدستشوعیما،پاک شهیشعیما
ییپودرکالشو ،یکاالشهوصابون،

شو جان ییصابون ،یمهوروغ ،
ازآندرطبقهباشدمیدندانمیکر
توسهطگیردمیاسفاادهصورت3
شرکتمفذکرهبهسیاحمدرئیعل

یقیهرگاهاشخاصحق.ثبتبرساند
ضاعفهرانههیکهدرزمیوحقوق

باشند خیازتهارتواننهدمیداشفه
اسهتیبهرومی30مدتینشرال

ثبهت مراجعههعمومی مرکهزی
.نمایند

ینهورزوسهفییشرکتتجارت)
آندرتیفعالی(کهمرکزاصلفدیلم

،مرکهزههرات،گلبرارتی)مارک

خواههدمهیافغانسفان(واقعبوده
زیرراعالمت


،ییظرفشوعیما،شاملشامپوکه
،ییدستشوعیما،پاک شهیشعیما

ییپودرکالشو ،یکاالشهوصابون،
شو جان ییصابون ،یمهوروغ ،

ازآندرطبقهباشدمیداندانمیکر
توسهطگیردمیاسفاادهصورت3
شرکتمفذکرهبهسیاحمدرئیعل

یقیهرگاهاشخاصحق.ثبتبرساند
ضاعفهرانههیکهدرزمیوحقوق

نشرخیازتارتوانندمیداشفهباشند
عمومیاستیبهرومی30مدتیال

.مرکزیمراجعهنمایندثبت
یقاسممیاحمدفسیشرکتتجارت)
آندرتیفعالی(کهمرکزاصلفدیلم

مرکهز،تیجوانمردمارکی)مندو
افغانسهفان(،بلخ،فیمزارشر-بلخ

 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده
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،یشاملسامانآالتابزاردسفکه

پالس قلف، لیب، خیمه، ،کهارد،
رهیغو،کولن ،چیپ،برس،یچیق

ازآندرباشدمییسامانابزاردسف
 گیهردمیاسفاادهصورت8طبقه

مصطا شهرکتیتوسط معهاون
ثبتبرسهاند به هرگهاه.مفذکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کهه
توانندمیاعفراضداشفهباشندنهیزم
ت الخیاراز بهومی30مدتینشر
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

 .نمایند
مرکهززونیشرکتفا) که فارما(

آندر)هوتلپهروانتیفعالیاصل
هیهناحیخالدترهکیمرکزتجارت

مرکزکابلافغانسفان(واقهع،11
 زیرراعالمتخواهدمیبوده


شاملآشکه یمکرونه، ،بهرنج،

،بهابینیشر،محصوالتحبوبات
ازآنباشدمیتیبسک،کلچهکیک

اسههفاادهصههورت30درطبقههه
سیرئرتیتوسطمحمدسگیردمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
مرکهززونیشرکتفا) که فارما(

آندر)هوتلپهروانتیفعالیاصل
هیهناحیخالدترهکیمرکزتجارت
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مرکزکابلافغانسفان(واقهع،11
زیرراعالمتخواهدمیبوده


،اطاالوکالنسالپریشاملداکه

آندرطبقهباشدمیکوتکس 3از
توسهطگیهردمیاسفاادهصورت

شرکتمفذکرهسیرئرتیمحمدس
هرگهاهاشهخاص.بهثبتبرساند

نههیکههدرزمیوحقهوقیقیحق
ازتواننهدمیاعفراضداشفهباشند

بههومیه30مدتینشرالخیتار
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

.نمایند
مرکهززونیشرکتفا) که فارما(

آندر)هوتلپهروانتیفعالیاصل
هیهناحیخالدترهکیمرکزتجارت

مرکزکابلافغانسفان(واقهع،11
 زیرراعالمتخواهدمیبوده


شو  مواد شامل بابندهیکه مواد،
آندرطبقههباشدمیشیآرا 3از

توسهطگیهردمیاسفاادهصورت
شرکتمفذکرهسیرئرتیمحمدس

هرگهاهاشهخاص.بهثبتبرساند
نههیکههدرزمیوحقهوقیقیحق

ازتواننهدمیاعفراضداشفهباشند
بههومیه30مدتینشرالخیتار
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

.نمایند
مرکهززونیشرکتفا) که فارما(

آندر)هوتلپهروانتیفعالیاصل
هیهناحیخالدترهکیمرکزتجارت
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مرکزکابلافغانسفان(واقهع،11
زیرراعالمتخواهدمیبوده


پهودر،ندهیشاملمهوادشهوکه

ییکاالشو ییظرفشوعیما، عیما،
باشدمیشامپو،صابون،ییدستشو

اسفاادهصهورت3ازآندرطبقه
سیرئرتیتوسطمحمدسگیردمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
مرکهززونیشرکتفا) که فارما(

آندر)هوتلپهروانتیفعالیاصل

هیهناحیخالدترهکیمرکزتجارت
مرکزکابلافغانسفان(واقهع،11
زیرراعالمتخواهدمیبوده


پهودر،ندهیشاملمهوادشهوکه

ییکاالشو ییظرفشوعیما، عیما،
باشدمیشامپو،صابون،ییدستشو

اسفاادهصهورت3ازآندرطبقه
سیرئرتیتوسطمحمدسگیردمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

 .مرکزیمراجعهنمایند
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کلیسهموتریشرکتبسفهبنهد)
ی(کهمرکهزاصهلوندیاسحاقم

تیهمارکیآندر)صهرافتیفعال
مرکهز،نمبراوطهاق11منزل1

افغانسهفان(واقهعبهودهکندهار
 زیرراعالمتخواهدمی


ازآنباشدمیکلیکهشاملموترسا

اسههفاادهصههورت1۹درطبقههه
معهاوناهللتوسطاحمهدگیردمی

شههرکتمفههذکرهبهههثبههت
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
نشهرخیازتهارتواننهدمیباشند

اسهتیبههرومیه30مدتیال
ثبهت مراجعههعمومی مرکهزی

.نمایند
(فدیواسعباسطلمیشرکتتجارت)

اصهل مرکز آندرتیهفعالیکه

مرکهزههرات،ی)مارکتهراته
خواههدمهیافغانسفان(واقعبوده

 زیرراعالمت


آنازباشدمیشاملپرزهجاتکه

گیردمیاسفاادهصورت7درطبقه
حاج رئهیسمیعبهدالکریتوسط

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
ی)احمدرحمتتهرهکهشرکت

آندرتیفعالیمرکزاصل(کهفدیلم
دوههمهیناحیوالیی)شرکتسرا
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ننگرههار مرکهز اباد جالل شرر
خواههدمهیافغانسفان(واقعبوده

 زیرراعالمت


آردکه ،ایهلوب،بوره،برنج،شامل
ازآندرباشدمینخودودال،ماش
صورت30طبقه گیردمیاسفااده

شرکتمفذکرهسیتوسطعباسرئ
هرگهاهاشهخاص.بهثبتبرساند

نههیکههدرزمیوحقهوقیقیحق
ازتواننهدمیاعفراضداشفهباشند

بههومیه30مدتینشرالخیتار
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

.نمایند
ییالرحم اسحقزابیشرکتحب)
آندرتیفعالی(کهمرکزاصلفدیلم

یاوتجهارتی)اتلکندهارصهراف
-منزلاولدکاننمبهرتیمارک

مرکزکندهارافغانسفان(واقع،10
 زیرراعالمتخواهدمیبوده


ازآنباشدمییکهشاملانواعبطر

گیردمیاسفاادهصورت9درطبقه
شرکتسیالرحم رئبیتوسطحب

ثبتبرسهاند به هرگهاه.مفذکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کهه

توانندمیاعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند

ییالرحم اسحقزابیشرکتحب)
آندرتیفعالی(کهمرکزاصلفدیلم

یاوتجهارتی)اتلکندهارصهراف
-منزلاولدکاننمبهرتیمارک
مرکزکندهارافغانسفان(واقع،10
زیرراعالمتخواهدمیبوده
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ازآنباشدمییکهشاملانواعبطر
گیردمیاسفاادهصورت9درطبقه
شرکتسیالرحم رئبیتوسطحب

ثبتبرسهاند به هرگهاه.مفذکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کهه

توانندمیاعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند
خواهریخیالملل یبمهی)بشرکت

آندرتیفعالی(کهمرکزاصلفدیلم
،اهللسرکدومقلعهففح،)قبرگورا

(مرکزکابلافغانسهفان،10هیناح
 راریعالمتزخواهدمیواقعبوده


یعمهرریغمهیشاملخدماتبکه
اسفااده36ازآندرطبقهباشدمی

 میصورت عبدالوحگیرد دیتوسط
ثبهتشرکتندهینما بهه مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت

(کههفهدیلمریمبشالدی)مشرکت
آندر)ده باغتیفعالیمرکزاصل

مرکهزکابهل،تیهمارکیرسول
خواههدمهیواقعبوده(افغانسفان
 زیرراعالمت


باشدمییشاملسمنتساخفمانکه

اسفاادهصورت19ازآندرطبقه
سیرئهریتوسطمحمدبشگیردمی

.مفذکرهبهثبهتبرسهاندشرکت
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کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
اریاحمدیموادنافدی)تورشرکت

اصهلفدیگروپلم مرکهز که ی(
)سراتیفعال در ،یفروشلیتیآن
افغانسفانمرکز بهوده(کابل واقع
زیرراعالمتخواهدمی


ههااتیروغنشاملکه موتر انج 
اسهفااده1ازآندرطبقهباشدمی

میصورت توسهطخواجههگیرد
شهرکتندهیساکبنمااهللبیحس

ثبتبرسهاند به هرگهاه.مفذکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کهه
توانندمیاعفراضداشفهباشندنهیزم

تار الخیاز بهومی30مدتینشر
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

.نمایند
اریاحمدیموادنافدی)تورشرکت

فدیگروپلم مرکهز که یاصهل(
)سراتیفعال در ،یفروشلیتیآن
افغانسفانمرکز بهوده(کابل واقع
زیرراعالمتخواهدمی


شهاملخهدماتصهادراتوکه

واردات دار،شگاهینما، ،یدففهر
شهدههیازخدماتخاصارایبرخ

خههدمات،توسههطفروشههندگان
ونظارتبرطرحعملگرد،غاتیتبل
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خدماتشاملرهیوغیقیتشویها
33ازآندرطبقهباشدمیطبقه یا

توسهطگیهردمیاسفاادهصورت
حس نهدهیساکبنمااهللبیخواجه

.بهثبهتبرسهاندفذکرهمشرکت
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
نمانراد  یهگیشگاهی)خدمات
آندرتیفعالی(کهمرکزاصلیو

،۹هیناحیزداودیتجارتی)مرکز
افغانسفان کابل بهوده(مرکز واقع

 زیرراعالمتخواهدمی


ازآندرباشدمیشگاهیشاملنماکه

 صورت33طبقه گیردمیاسفااده
نرادمفذکرهبههسیتوسطخالدرئ

یقیهرگاهاشخاصحق.ثبتبرساند
اعفهراضنههیکهدرزمیوحقوق

نشرخیازتارتوانندمیداشفهباشند
عمومیاستیبهرومی30مدتیال

.مرکزیمراجعهنمایندثبت
تا) طوس مرکهز(مازیشرکت که

یآندر)شررکصنعفتیفعالیاصل
(واقعبودهرانیا،مشردیچرارطاق

 زیرراعالمتخواهدمی


وتخماتیشاملمحصوالتلبنکه
مرغ طبقه یاجناسشاملارهیوغ،
اسفااده۹9ازآندرطبقهباشدمی

احمدیتوسطسخگیردمیصورت
ثبهتیکمپنندهینما بهه مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
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رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
تا) طوس مرکهز(مازیشرکت که

یآندر)شررکصنعفتیفعالیاصل
(واقعبودهرانیا،مشردیچرارطاق

 زیرراعالمتخواهدمی


وتخماتیشاملمحصوالتلبنکه
مرغ طبقه یاجناسشاملارهیوغ،
اسفااده۹9ازآندرطبقهباشدمی

احمدیتوسطسخگیردمیصورت
ثبهتیکمپنندهینما بهه مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
 .مرکزیمراجعهنمایندثبت
تا) طوس مرکهز(مازیشرکت که

یآندر)شررکصنعفتیفعالیاصل

(واقعبودهرانیا،مشردیچرارطاق
 زیرراعالمتخواهدمی


وتخماتیشاملمحصوالتلبنکه
مرغ طبقه یاجناسشاملارهیوغ،
اسفااده۹9ازآندرطبقهباشدمی

احمدیتوسطسخگیردمیصورت
ثبهتیکمپنندهینما بهه مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
تا) طوس مرکهز(مازیشرکت که

یآندر)شررکصنعفتیفعالیاصل
(واقعبودهرانیمشرد،ایچرارطاق

 زیرراعالمتخواهدمی
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وتخماتیشاملمحصوالتلبنکه
مرغ طبقه یاجناسشاملارهیوغ،
اسفااده۹9ازآندرطبقهباشدمی

احمدیتوسطسخگیردمیصورت
ثبهتیکمپنندهینما بهه مفذکره

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
اعفهراضنههیکههدرزمیحقوق

باشند خیازتهارتواننهدمیداشفه
اسهتیبهرومی30مدتینشرال

ثبهت مراجعههعمومی مرکهزی
.نمایند

تا) طوس مرکهز(مازیشرکت که
یآندر)شررکصنعفتیفعالیاصل

(واقعبودهرانیمشرد،ایچرارطاق
 زیرراعالمتخواهدمی


وتخماتیشاملمحصوالتلبنکه
مرغ طبقه یاجناسشاملارهیوغ،
اسفااده۹9ازآندرطبقهباشدمی

احمدیتوسطسخگیردمیصورت

ثبهتیکمپنندهینما بهه مفذکره
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
نشهرخیازتهارتواننهدمیباشند

عمومیاستیبهرومی30مدتیال
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
تا) طوس مرکهز(مازیشرکت که

یآندر)شررکصنعفتیفعالیاصل
(واقعبودهرانیمشرد،ایچرارطاق

 زیرراعالمتخواهدمی


مکرونکه آشیشامل ،تیبسکو،
اریو ازآندرطبقهباشدمیسس،

توسطگیردمیاسفاادهصورت30
مفذکرهیکمپنندهینمااحمدیسخ

هرگهاهاشهخاص.بهثبتبرساند
نههیکههدرزمیوحقهوقیقیحق

ازتواننهدمیاعفراضداشفهباشند
بههومیه30مدتینشرالخیتار
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مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند

تا) طوس مرکهز(مازیشرکت که
یآندر)شررکصنعفتیفعالیاصل

(واقعبودهرانیمشرد،ایچرارطاق
 زیرراعالمتخواهدمی


ویالکولریغیشاملنوشابههاکه 

3۹ازآندرطبقهباشدمیوهیآبم
توسهطگیهردمیاسفاادهصورت

مفذکرهیکمپنندهینمااحمدیسخ
هرگهاهاشهخاص.بهثبتبرساند

نههیکههدرزمیوحقهوقیقیحق
ازتواننهدمیاعفراضداشفهباشند

بههومیه30مدتینشرالخیتار
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

.نمایند
بند) بسفه سهیشرکت کلیموتر

ی(کهمرکهزاصهلوندیاسحاقم
تیهمارکیآندر)صهرافتیفعال

نمبراوطهاق11منزل1 مرکهز،
واقهعبهودهکندهارافغانسهفان(

 زیرراعالمتخواهدمی


ازباشهدمیکلیکهشاملموترسا 

 طبقه اسفاادهصهورت1۹آندر
معهاوناهللتوسطاحمهدگیردمی

.مفذکرهبهثبهتبرسهاندشرکت
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیتارازتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
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کیشرکتتجارت) کهرانیسجاد )
آندر)گوچههتیفعالیمرکزاصل

افغانسهفان( هرات مرکز خراسان
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


گلگالبکه اتیعرق،شاملعطر
،مهویآبل،انهواعسهرکه،یاهیگ

آبغوره یاهیشربتگ،بیسرکهس،
اسفااده3۹ازآندرطبقهباشدمی

عیتوسطمحمدسمگیردمیصورت
شرکتمفهذکرهبههثبهترئیس
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
یالهنشرخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت

(دیسروشلمفرینصی)تجارتشرکت
اصهل مرکز آندرتیهفعالیکه

تیمارکی)شراب ههرات، مرکهز
خواههدمهیواقعبودهافغانسفان(
 زیرراعالمت


باشدمییشیدربخشلوازمآراکه

اسفاادهصهورت3ازآندرطبقه
می سیاحمدرئفیتوسطشرگیرد

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
مرکهز یشای)شرکت که فارما(
آندر)شاهزمانواتتیفعالیاصل
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منهزلمیهدرتیدرملمارکیوبیا
نمبهر 19دففر کنهدهار، مرکهز
خواههدمهیواقعبودهافغانسفان(
 زیرراعالمت


ازآنباشدمیجاتهیکهشاملادو

گیردمیاسفاادهصورت3درطبقه
یجاللههتوسههطاحمههدبرههروز

شههرکتمفههذکرهبهههنههدهینما
هرگهاهاشهخاص.ثبتبرسهاند

نههیکههدرزمیوحقهوقیقیحق
ازتواننهدمیاعفراضداشفهباشند

بههومیه30مدتینشرالخیتار
مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر

.نمایند
خانسادات(کههیشرکتتجارت)

آندر)نرهمتیهفعالیمرکزاصل
هیهناحنههیماحمدشاهبابا،بالک
واقهعمرکزکابلافغانسفان(،1۹

عالمههتخواهههدمههیبههوده
زیررا


ازباشهدمییشاملبوتوچبلکه

 طبقه اسفاادهصهورت۹3آندر
می رئهیسمصدقسیدتوسطگیرد

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
  (BURAQ Oil)عالمت


18883قبالتحهتشهمارهکه

بههثبهت1396.03.18مورخ
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مفقاضدهیرس انفقالیبود خواهان
شرکت)شرکت از عالمتمذکور

(واقهعفدیافغانلمنگاریعلیتجارت
تیمارکیانصاری)شررنوچرارراه

مرکزکابلافغانسفان(،سلطانغزنه
تجارت شرکت)شرکت حانیریبه

قیمرکزشهای(واقع)قوانگاریعل
تاور توسط، کابلافغانسفان( مرکز
معاونشرکتمفذکرهشهدهدیحم
.است

(کهمرکهزریانجی)تجارتشرکت
،یآندر)دهبهورتیهفعالیاصل

افغانسفان( کابل بهودهمرکز واقع
 راریعالمتزخواهدمی


ازآنباشدمیخشکوهیکهشاملم
اسههفاادهصههورت۹9درطبقههه

نهدهیتوسهطسهاحلنماگیردمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
ریپهامیدیهوتولیشرکتصنعف)

آندرتیفعالیکوال(کهمرکزاصل
هرات،گذره،۹فازی)شررکصنعف

خواههدمهیافغانسفان(واقعبوده
 زیرراعالمت


محصوالتشریشاملشکه یریو

۹9ازآندرطبقهههباشههدمههی
توسهطگیهردمیاسفاادهصورت

شهرکتلیهعبدالصهبوروکسید
ثبتبرسهاند به هرگهاه.مفذکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کهه
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توانندمیاعفراضداشفهباشندنهیزم
تار الخیاز بهومی30مدتینشر

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند
کههمحهکییغذاعیصناشرکت

آندرشهررتیهفعالیمرکزاصل
مرکزهرات،یهراتشررکصنعف

خواههدمیبودهواقعافغانسفان–
 زیرراعالمت


،کاکاو،تیبسکو،کیشاملککه
درطبقهباشدمیکلچهارویو،قروه
توسطگیردمیاسفاادهصورت30
معاونشهرکتبههثبهترانیک

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند

 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت

محهککههییغذاعیصناشرکت
آندرشهررتیهفعالیمرکزاصل

مرکزهرات،یهراتشررکصنعف
 بهوده-کابل واقهع افغانسهفان
 زیرراعالمتخواهدمی


بکه ،اریو،کیک،تیسکویشامل

30درطبقهباشدمیکلچه،کاکاو
توسهطگیهردمیاسفاادهصورت

معاونشهرکتبههثبهترانیک
ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
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 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت
(فدیلمینیامیغذائعیشرکتصنا)

اصهل مرکز آندرتیهفعالیکه
گهذرهههراتی)شررکصهنعف

خواههدمهیافغانسفان(واقعبوده
 زیرراعالمت


تشنابکه شاملکاغذ دسهفمال،

16ازآندرطبقهباشدمییکاغذ
توسهطگیهردمیاسفاادهصورت

اضیف شرکتمفذکرهندهینماالدی 
هرگهاهاشهخاص.بهثبتبرساند

نههیکههدرزمیوحقهوقیقیحق
ازتواننهدمیاعفراضداشفهباشند

بههومیه30مدتینشرالخیتار

مرکزیمراجعهعمومیثبتاستیر
.نمایند

(فدیلمینیامیغذائعیشرکتصنا)
اصهل مرکز آندرتیهفعالیکه
گهذرهههراتی)شررکصهنعف

خواههدمهیافغانسفان(واقعبوده
 زیرراعالمت


مها شامل ،ییظهرفشهوعیکه

دستعیما،صابون،ییشوپودرلباس
ازباشدمیکنندهدیساعیما،ییشو

اسهفاادهصهورت3آندرطبقه
نهدهینماالدی اضیتوسطفگیردمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
تمهدینشرالخیازتارتوانندمی
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عمهومیثبهتاستیبهرومی30
.مرکزیمراجعهنمایند

شرکت احمد یزوسهفی)خاطر
آندرتیفعالی(کهمرکزاصلفدیلم

دوههمهیناحیوالیشرکتی)سرا
 آباد جالل ننگرههار-شرر مرکز

خواههدمهیافغانسفان(واقعبوده
 زیرراعالمت


که لباس۹3طبقه شامل سیکمه،

پرتوک واسکت، پفلون، ،یکرته،
قاقپفوخ ی شال، پکول، ،یخول،

دسفمال یگلدوز،  یبن، ،جمپهر،
یجراب،یپکر دسفکول، پهاپوش،
باشدمییپلکڅ،موزه،بوت،یپلڅ

اسفاادهصورت۹3ازآندرطبقه
نهدهینمااهللتوسطاحسانگیردمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند

کهیوحقوقیقیحقاشخاصهرگاه
زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
سهراکتیسکویبدی)تولشرکت

آندرتیفعالیسلوا(کهمرکزاصل
تاور،یگیبوانی)د مرکهز،جران

خواهدمیکابلافغانسفان(واقعبوده
زیرراعالمت


کلچهه،کیک،تیسکیشاملبکه
اسفااده30ازآندرطبقهباشدمی

احمدریتوسطنصگیردمیصورت
بههسیسراکرئ شرکتمفذکره
یقیهرگاهاشخاصحق.ثبتبرساند
اعفهراضنههیکهدرزمیوحقوق
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نشرخیازتارتوانندمیداشفهباشند
عمومیاستیبهرومی30مدتیال

.مرکزیمراجعهنمایندثبت
تیبسههکویدیههشههرکتتول)

اصلمیندمحب مرکز که تیفعالی(
،فیمزارشر-مزارتیآندر)مارک

خواههدمهیافغانسفان(واقعبوده
 راریعالمتز


باشدمیکیوکتیسکویکهشاملب

اسفاادهصورت30ازآندرطبقه
ندهیتوسطرحمتجاننماگیردمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند

(کههفدیلم یرامدیجمش)شرکت
تیآندر)کااتیفعالیاصلمرکز
بلخ،تیمارک ،فیمزارشهر-مرکز
خواهدمیافغانسفان(واقعبوده،بلخ

 زیرراعالمت


ازآنباشدمیخشکوهیشاملمکه

اسههفاادهصههورت۹9درطبقههه
نهدهینمااهللاءیضهتوسطگیردمی

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
ییمههوادغههذادیههشههرکتتول)

(کههمرکهزرزادیمحمدآصفش
اربابهاهیهآندر)قرتیفعالیاصل
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صاحب غزن، یمرکز (افغانسهفان،
 زیرراعالمتخواهدمیواقعبوده


ازباشهدمی یدکهشاملمصاله 

 طبقه اسفاادهصهورت30آندر
می سیتوسطمحمدآصفرئگیرد

.شرکتمفذکرهبهثبهتبرسهاند
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشهندنهیدر اعفراضداشهفه
مهدتینشرالخیازتارتوانندمی
عمهومیثبهتاستیبهرومی30

.مرکزیمراجعهنمایند
تیکلیموترسوندی)ممفازمشرکت

آنتیفعالیشرکت(کهمرکزاصل
مرکزکنهدهاریدر)دروازهدوراه

خواههدمهیافغانسفان(واقعبوده
 زیرراعالمت


ساشاملکه وکلیموتر چرخه دو

ازآندرطبقههباشدمیسهچرخه
توسطگیردمیاسفاادهصورت1۹
مفذکرهبهثبتشرکتسیرئیزمر

ویقهیهرگاهاشخاصحق.برساند
زمیحقوق در اعفراضداشفهنهیکه
ینشرالهخیازتارتوانندمیباشند
 رومی30مدت عمهومیاستیبه
.مرکزیمراجعهنمایندثبت

ی/کمپنموسسه
(Sony Kabushiki 

Kaisha) 
کهدرکشور
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(7-35, Kitashinagawa 

6-chome Shinagawa-

Ku Tokyo, Japan) 
داردتقاضاداردتاعالمتتیموقع

(SONY) 


(راکهدر3398شدهشماره)ثبت

گرفتی(اسفاادهصورتم33طبقه)
داردتاعالمهتخهو راشیتقاضا

لیهمصئونوکریتوسطمحمدنص
.دیباطل)لغو(نمایکمپن

تصویبشرکایشهرکتبهاساس
دارنهدهفهدیلمژنیوایخدماتآر

خواههان D-31741 نمبرجواز
محفهرم:انددهیگردلیذراتیتغ

شرکتاستیازریهاشمریعبدالبش
یخطشرعاسفعااوبهاساسوکالت

3/8/1399مههورخ139نمبههر
بهمحمدصادقولد30٪ سرمرا
داردیواگذارمدیجدرئیساهللامان

اسفعااوتیازمعاونلهینبفرمهمحو
احمدلیرابهخلشیسرمخو30٪

شرکتبهدیجداهللمعاونولدامان
درفوقراتیکهتغ.رساندمیفروش
ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
.دیگرد
صهدورحهیدرالالتیاساستعدبه

وهاجوازنامه کهتجارت()مشاغل
رهبرهیئتبیتصوازبعد یمحفرم

تهارعیوزارتتجارتوصنا خیاز
.باشدیماالجرایمرع1/8/1390

تجارت آریشرکت فدیلم ینورنثار
ازمبله 7317نمبردارندهجواز
یافغان30000 1000000بهه

ابفداییدیتزئیافغان .دیگردسرمایه
.دیثبتگردیمرکزبتادارهثدر

یشرکتساخفمانبهاساستصویب
خواهانتغ لیهذراتیهرولکور

جانولدمحمدسیرویم_1:دهیگرد
شرکتاسفعااوباحاظیقبلسیرئ
 یعضهوتعهثیهسرمبح10٪
ولهد_۹.گرددمی خالهد محمد
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اسفعااوبهایجانعضوقبلمحمد
دیجدسیرئثیسرمبح٪10حاظ
ثبهت.گرددمی یتع اداره در که

.دیدثبتگریمرکز
شرکتویشرکابهاساستصویب
مههورخ170۹۹قههرارمکفههوب
هیههمالاسههتیر1399.7.۹6

یشرکتساخفمان:مفوسطدهندگان
جههوازدارنههدهیبلههوگالکسهه

D-32872نمبههرتشخیصههیهو
تغ7007031019 راتیخواهان

ولهد:انددهیگردلیذ فواد احمد
ررئیسجانمحمد از استیشرکت

سهرمصدیف30اسفعااومجموع
ومحفرمعبدالفوابولهدشرایخو

تیعبدالغاارمعاونشرکتازمعاون
شهرایسرمخوصدیف30اسفعااو
 جمله بههشودمیصدیف100که

عبدالوح وکدخانیمحفرم لیهولد
محمههددارنههدهتههذکرهنمبههر

واگذارنمهودهکهه۹138۹97
و یتعهدیجدرئیسثینامبردهبح

ازشهرکتبههیشکلحقوقریتغ
گرففهاستکهصورتزینیاناراد

ثبتیعموماستیتدرررایتغ یا
دیثبتگردیمرکز

اتااقخانهسرد:شرکتخصوصیات
دره اصلیافغانتیتابع:انار مرکز

تیوال کابهل، تاسه، :سیسهال
1000000سرمایهابفدایی1390
یافغان :شهرکتیحقهوقشکل،

عمهدهخهدماتتیفعال،شراکت
عزسیرئ،خانهسرد زاهللیهشرکت

محمد شرکتعقوبیفرزند معاون
،فیمحمدناصرفرزنهدمحمدشهر

امضهاءتیصهالحیشخصدارا
معاونسیرئ شهرکتو ادارهدر،

فعالیثبتمرکز یتجارتیهاتیو
.دیبهثبترس،مشاغل

یتههاجراناههرادخصوصههیات
:الهرحم بیولهدحبریعبدالضم

تیهوالیمرکزاصل،افغانتیتابع
سهرمایه1390سیسالتاس،کابل

یافغان300000ابفدایی شهکل،
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فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
اقهالممجهازووارداتصادرات
الرحم بیحبولدریعبدالضمرئیس

امضهاءتیصهالحیشخصدارا
ثبتیدرادارهثبتمرکز،خودش
.دیگرد

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
۹6/8/1399مههورخ19701

(سزیرسفگارانفرپرایتشبث)مشورت
 (I-44360) دارندهجوازنمبهر

شهدهکههلیهذراتیخواهانتغ
محفرم

(Olga Prieto Nava)  
اسفعاآوتیمعاونشرکتازمعاون

 بهمحفرمشرای(سرمخو30٪)
(John Wesley Friberg) 

نمبهههرپورتدارنهههدهپاسههه
واگذارنمودهکهه3131137۹
بح جدثینامبرده  یتعهدیمعاون

اسهتیدررریتغ یاکه.گرددمی
ثبتیفکریهاتیثبتمالکیعموم
.دیگرد

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
ساخفمان ظهاهریشرکت احمهد

دارنههدهجههوازنمبههریبههاورز
D-48798وقرارمکفوبشماره

۹713 استیر97.1۹.8مورخ
 یهایدهندگانمفوسطعنوانهیمال
دهیگردلیذراتیخواهانتغاستیر
گهلفرزنهدیکهمحفرمبخف.اند

تیمعاونشرکتازمعاونومیعبدالق
سهرم٪30اسفعااءوازجملهه

محفرمباتوریآنراباال٪30شیخو
دالوردارندهتهذکرهیفرزندحاج

 فهروش19988967نمبر بهه
حدهیرسان به نامبرده معاونثیکه
مانهدهیوباقگهرددمی یتعدیجد
باالشیسرمخو۹0٪ محفرمیرا

دالوریاحمدظاهرفرزنهدحهاج
فهروشسیرئ برحالشرکتبهه

هسرمب٪70باامبردهکهندهیرسان
راتیتغ یا.ماندیمیباقسیرئثیح
وریاستعمومیثبتمرکهزیدر

.دیثبتگردیفکرهایمالکیت
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شهرکتیشرکابهاساستصویب
ساالریمخابراتیهاسفمینصبس
دارنههدهجههوازنمبههربیشههک

D-42045راتیههخواهههانتغ
استمحفرمعبدالبرهانولددهیگرد
شرکتتیمعاوناهللشرکتازبیحب

اسفعاا خو٪30و رابههشیسرم
 یهولدمحمددالدی محفرمساالر
جد شرکتبهدیمعاون فهروشه

اسهتیدررراتییتغ یا.رساندمی
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

اساسدرخواسهت اهللنصهرتبه
۹8117عدالتدارندهجوازنمبر

ادرسازساحهشررنوریخواهانتغ
ریتغمتیبهارزانقتیمارکیسرور

است یعمهوماستیدرر.نموده
 .استدهیثبتگردیثبتمرکز

شرکتوییشرکابهاساستصویب
مههورخ8۹6۹ارمکفههوبقههر

هیههمالاسههتیر1398.1.۹0
مفوسط هوشمند:دهندگان شرکت

و17611دارنهدهجهوازییطال

 تشخیصیه 9003710130نمبر
:انهددهیگردلیذراتیخواهانتغ
معهاونشهرکتازریاحمدشهر

30اسهفعااومجمهوعتیمعاون
خوصدیف باالشیسرم محفرمیرا

بهبرحالشرکتسیرئمیوسمحمد
دهیرسانفروش با نامبرده 100که

درشرکتسیرئثیسرمبحصدیف
شهرکتازیشکلحقوق،ماندیباق

نمهودهریهتغیشراکتبهاناراد
همچنانآدرسشهرکتاز.است

هیناح۹منزلیزداودیمرکزتجارت
سل۹ رییتع10هیکاروانناحمیبه

درتغیهرات یهکها.کردهاست
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

.دیگرد
شرکتوییشرکابهاساستصویب
مههورخ17813قههرارمکفههوب

زوندیهعوااستیر1399.8.1
ویشههرکتسههاخفمان:مرکههز
دارندهیعثمانزانیعثمانیسرکساز
 66311جواز نمبهرتشخیصیهو
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راتیتغخواهان9010۹10۹90
پرو:انددهیگردلیذ ولدزیمحفرم

معاون تیهآصفمعاونشرکتاز
صدسهرمیف30اسفعااومجموع

 یاسیمحفرممحمدیراباالشیخو
بههبرحالشهرکتسیرئیعثمان
دهیرسانفروش با نامبرده 100که

درشرکتسیرئثیسرمبحصدیف
شهرکتازیشکلحقوق،ماندیباق

نمودهاستریتغیشراکتبهاناراد
وهمچناناسمنرهادازشهرکت

سرکسازیساخفمان انیهعثمانیو
تجارتیعثمانز یعثمهانراشدیبه

درتغیرات ینمودهاستکهارییتغ
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

.دیگرد
راحمهدیاحمدفرزندمیعلمحفرم

احمدیعلیتجارت)یمفشبثاناراد
تابعیهاشم اصلتی( مرکز یافغان
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
وارداتیحقوق اقالمصادراتو ا

درامضاخهودشصالحیفدارمجاز
ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی

.دیگرد
:ینرههاداناههرادخصوصههیات

الهرحم جمعه فضهل فرزند خان
نرههاداسههمیمفشههبثاناههراد

جمعهخانیوسرکسازی)ساخفمان
افغانتیتابع(یوبیا اصهل، یمرکز

300000سرمایهابفهدایی،لکاب
یافغان 1399.9.13تأسیسسال

عمدهشکلحقوقیانارادی،فعالیت
صالحیفدار،یوسرکسازیساخفمان
ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز
الهدی فرزندعلمالدی اثیغمحفرم

تیه(تابع0)یخانمفشبثاناراد
سهرمایهکابهلیافغانمرکزاصل

سهالیافغهان300000ابفدایی
یشههکلحقههوق1399تأسههیس

اقهالممجهازصادراتوواردات
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
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ویکیخههدماتلوژسههفشههرکت
لویساخفمان سرا ڼیزرغون مرکز،
 ابفهدایی،کابهلاصلی سهرمایه

تأسهیسسال،یافغان1000000
،فههدیلمیشهکلحقهوق،1399
خدماتلوژسفتیفعال ویکیعمده

فرسیرئ،یساخفمان فرزندمیاحمد
میاحمدصهمتیمعاون،رازمحمد

امضهاصالحیفدارفرزندرازمحمد
درریاسهتشرکتومعاونسیرئ

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
مفشبثاهللصادقهبنتنصرتمحفرم
صهاا(یتجارت)یاناراد اطلهس
کابهلیافغانمرکزاصهلتیتابع

یافغهان300000سرمایهابفدایی
 حقوق1399تأسیسسال یشکل

اقهالممجهازصادراتوواردات
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
ینادرانایدیتجارتشرکت مرکز،
 کابهلاصلی ابفهدایی، سهرمایه

سهههال،یافغهههان1000000

یشههکلحقههوق،1399.9.16
عمههدهوارداتتیههفعال،فههدیلم

سیرئه،وصادراتاقهالممجهاز
نادردادیعل یعلفرزند تیهمعاون،
امضافیدادصالحیبنتعلاناید دار
درریاسهتمعاونشرکتوسیرئ

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
لوژسفشرکت یصدایکیخدمات
،کابلمرکزاصلی،کوهدیصلحسا

،یافغان1000000سرمایهابفدایی
شههکل،1399.09.16سههال
عمدهخدماتتیفعال،فدیلمیحقوق
یکیلوژسف  یاسهیمحمهدسیرئ،

اهللمحهبتیهمعاون،فرزندهاشم
نعمت امضهاصالحیفداراهللفرزند

درریاسهتشرکتومعاونسیرئ
.گردیدثبتیزثبتمرکیعموم

  اساستصویب به شرکتشرکای
دارنهدهیزوومیهقبیحبیتجارت

 نمبر خواهانفدیلم10318جواز
هزارگلیسرایازمندورادرسیتغ

سرکعموم مقابهلیبه دارالمان
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در.نمودهاستریوزارتتجارتتغ
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

.استدهیگرد
و:شرکایشرکتبهاساستصویب
مکفهوب قرار (۹110)نمبهررر

دیعواسیسفم1398.9.۹1مورخ
 زون هولهدشرکت ن یعمهران

گههروپدارنههدهجههوازنمبههر
 D-36012 و نمبهرتشخیصیه

تغ900011017۹ راتیخواهان
استکهمحفرم)رضا(دهیگردلیذ

دارا (٪7)یسرمدارشرکتکهه
یازسمتسهرمدارباشدمیسرم

شی(سرمخو٪7شرکتاسفعااو)
فرزنهدلیاسهماعسیدرابهمحفرم

رسعادتیمسید شرکت بهسرمدار
بدستکهنامبردهبادهیرسانفروش

ثیهه(سههرمبهههح٪13وردن)آ
 یکهاماندیمیسرمدارشرکتباق

ثبهتیعمهوماستیدررراتیتغ
.دیثبتگردیمرکز

نرهادیوشهرکاضهیبهاساسعر
وپروسسسهن شهررامیتجارت

و61877الماسدارندهجوازنمبر
مورخ10711قرارمکفوبشماره

هیههمالاسههتیر1399.9.13
 یهایدهندگانکوچهکعنهوان

شهدهلیذراتیخواهانتغاستیر
کهمحفهرمشهرنوازفرزنهد.اند

وراثت اساسحصر به عبدالقدوس
ورخمههه161/3319نمبهههر

تثب1399.9.۹ وراثهتتیهکه
امپدرمرحوماحمدشررامدهیگرد

وینرادتجارتسیولدشرنوازکهرئ
.باشدیپروسسسن شررامالماسم

خیبهههتههاریبحالههتمجههرد
است1399.7.۹1 نموده وفات

یدگیخودمبهاموراتنرادرسنکهیا
ازمجمههوعخههواهمیمفههوانمینم

100٪ نامبرده به٪10سرم آنرا
ولدجمعهیمعروفخاننظرمحفرم

-1398خاندارندهتذکرهنمبهر
م0600-30930 مینمایواگذار
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بدستآوردن با نامبرده ٪10که
شهرکتدیجدسیرئثیسرمبهح

سرم٪60یومفباق.گرددمی یتع
بههمحفرمههسهل بنهتمهیآنرا

نمبهر تهذکره دارنده عبدالصمد
م۹۹13۹311 کهدینمایواگذار

سرم٪60بدستآوردنبانامبرده
گرددیم یمعاونشرکتتعثیبهح

بههیازاناهرادیوشکلحقهوق
راتیهتغ یا.دینمایمریشرکتتغ

وعمومیثبتمرکهزیریاستدر
.دیثبتگردیفکرهایمالکیت
(مهورخ373661مکفوب)قرار
ر1399.9.10) یویاجرائاستی(

ومحصوالتهیادومیتنظیملاداره
مانیایوادیشرکتتجارتیصح
(66131)جوازنمبردارندهدیلمف

9010198811نمبرهیصیوتشخ
اماستیتحتر خهاندیهمحفرم
محفههرمتیههومعاونیزیموسهه

بهرعالوهیزیمحمددورانموسه
اقهالممجهازدارتوارداتوصا

وهیهادودیهتورجهادیخواهانا
اندکهدردهیگردیآالتطبسامان

ویثبهتمرکهزیعموماستیر
.گردیدثبتیفکرتیمالک
(37363۹)شهمارهمکفوبقرار

تیریمههد1۹/9/1398مههورخ
یدیتورویدیتولساتیتاسیعموم
،یامورفارمسههیعمههوماسههتیر

فهدیلملیخدیسهعیشرکتتجارت
وارداتوصادارتاقهالمبرعالوه

وهیهادودیتورجادیمجازخواهانا
درکهانددهیگردیسامانآالتطب

ویثبهتمرکهزیعمومریاست
.دیثبتگردیفکرتیمالک

مرندسیساخفمانشرکت دیکلیو
یخوشبخف ، اصهلی ،کابهلمرکز

،یافغان1000000سرمایهابفدایی
1399.9.16سال حقوق، یشکل
فدیلم ویعمدهسهاخفمانتیفعال،

یمرندس فرزنهدمیعبدالحلسیرئ،
میاحمهدتمهتیمعاون،عبدالافاح
ش ریفرزند امضهاصالحیفدارعلم
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درریاسهتمعاونشرکتوسیرئ
.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
مفشهبثمیبنتمحمدابراهنهیرنگ
تجارت:یاناراد خهدمات:یعنوان
تهاجردیخورشنهیرنگیکیلوژسف
،کابهلیاصهلیمرکز،یاناراد

 ابفدایی ،یافغان300000سرمایه
تیشکلفعال،1399تأسیسسال
رئیسدارامضاتیصالحیکیلوژسف
ثبتیثبتمرکزیعموماستیدرر
.دیگرد

:ینرههاداناههرادخصوصههیات
ش ولد مفشبثریعبدالباسط محمد

ی)خدماتمشورتنراداسمیاناراد
،افغهانتیتابع(تییفیاالیادار

سرمایهابفهدایی،کابلیمرکزاصل
تأسهیسسهالیافغان300000

شهکلحقهوقی 1399.09.16
عمهدهخهدماتانارادی،فعالیت
اداره مشورت امضهاصالحیفدار،

ثبهتیعمهومدرریاستخودش
.گردیدثبتیمرکز

،سهباووناهللعزتیتجارتشرکت
سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
سهههال،یافغهههان1000000
یشههکلحقههوق،1399.9.16

عمهدهوارداتوتیهفعال،فدیلم
اهللعزتسیرئ،صادراتاقالممجاز
فرزندشاماسگل خهانتیمعاون،

 محمداگل فرزند صالحیفدارمحمد
 سیرئامضا معاون و درشهرکت
ثبهتیکزثبتمریعمومریاست
.گردید

خصوصیات لهورایتجارتشرکت
تیتابعتیبرا اصهلیافغان مرکز
تیوال ابفهداییکابهل سهرمایه
افغان1000000) تأسیس؛سالی(

و:عمدهتیفعال1399 صادرات
شرکتصهدفوسهیرئ،واردات

دارامضافیسکندرمعاونصالحیعل
شرکتدرادارهثبتومعاونسیرئ

.دیثبتگردیمرکز
انارادخصوصیات احمهد:ینراد

مفشهبثبیصر عبدالظاهر فرزند
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وی)سهاخفماننرهاداسمیاناراد
تیتابع(یوبیجمعهخانایسرکساز
افغان سهرمایه،کابلیمرکزاصل،

سهالیافغهان300000ابفدایی
شکلحقوقی 1399.9.16تأسیس

فعالیت صادراتانارادی، وعمده
 مجازواردات اقالم صهالحیفدار،
ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز
ریهخیخانولدحاجدیجنمحفرم

اناراد مفشبث خهدمات)یمحمد
اداریمالیمشورت (ریآربتبریو
کابهلیافغانمرکزاصهلتیتابع

یافغهان300000سرمایهابفدایی
 حقوق1399تأسیسسال یشکل

مجهازیخدماتمشهورت اقهالم
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار
.دیثبتگردمرکزیعمومیثبت

بلکبهرد یفیشرکتریندگینما
نمایندگیمرکز:یانسیازیتکنالوژ
1399تأسهیسکابلسالتیوال

 ابفدایی کیه1000000سرمایه

شرکتیشکلحقوقیافغانمیلیون
خهدماتتفعالیهفدیلم عمهده

بدونسرمسیرئیمعلوماتیتکنالوژ
شرکت

JONATHAN JAY 

CHECK 
امضهاءتیصالحیاشخاصدارا

شرکتبهودهودرلیووکرئیس
یثبهتمرکهزیعمهوماستیر

.دیثبتگردیفکرتیومالک
اساسدرخواست  نعهبه میمحمد

نمبهردارنهدهجهوازنرادرئیس
 D-71888 لیذراتیخواهانتغ

ولدمیمحفرممحمدنع:انددهیگرد
شیسرمخو٪100ازدیعبدالمج

ولهدمانیرابهاحمدسهل30٪
بهفهروشدیمعاونجدمیمحمدنع
یازانارادیوشکلحقوقدهیرسان

دهواسمنراد.نموریبهشراکتتغ
ینشراتزاتیتجرمیازنصبوترم

فرههادبههیرسانههایریوتصو
فرههادلوژسفیکیشرکتخدمات
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نرادازتینمودهوفعالریتغیداور
ترم وینشراتزاتیتجرمینصبو

یکیرسانهبهخدماتلوژسفیریتصو
نمودهاستوادرسنرهادازریتغ

عقبحوزهچرارمبهجادهیچراراه
هوتهلرهسرکچرهلمفهوندیم

 نمبر اطاق نمودهریتغ10شمشاد
درریاسهتفوقراتیکهتغ.است
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

شرکتوییشرکابهاساستصویب
مههورخ۹0398قههرارمکفههوب
زوندیعوااستیر1399.9.1۹

ساخفمان:مرکز محمهدیشرکت
و۹3116دارندهجوازیازیداودن

 تشخیصیه 10۹6783017نمبر
:انهددهیگردلیذراتیخواهانتغ

محمهدمعهاونریهنورآغاولدام
اسههفعااوتیههشههرکتازمعاون

خصدیف10مجموع راشیوسرم
سیمحفرممحمهدداودرئهیباال

کهدهیرسانبهفروشبرحالشرکت
 با بحصدیف100نامبرده ثیسرم

شرکتباقسیرئ ماندیدر شهکل،
شهرکتازشهراکتبههیحقوق
 یهکها.نمودهاستریتغیاناراد
ثبهتیعمهوماستیدررتغیرات
دیثبتگردیمرکز

  اساس شرکتبه تصویبشرکای
لوژسف  یارمهوانیکیکیخدمات

 جوازنمبر خواهان11078دارنده
محفهرم:انددهیگردلیذراتیتغ

تیهواعظولدعبدالصالحازمعاون
رابههشیسرمخو٪30اسفعااو

برحالشهرکتبههرئیس یرام
ازیوشکلحقهوقرساندیفروشم

نمودهاستریتغیشراکتبهاناراد
یعمومدرریاستفوقراتیکهتغ.

.دیثبتگردیثبتمرکز
(عربسیوینراد)تجارترئیس
 افغانتیتابع، ،کابلیاصلمرکز،

یافغهان300000سرمایهابفدایی
تاس شکل1399.08.۹6سیسال

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
وارداتصادرات مجهازو ،اقالم



 جريدهيرسم
 

98
 

 

 

 

 

 

(1396)نمبرمسلسل 30/10/1399  

درریاستخودشامضاصالحیفدار
.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
حاضهر یعبدالمبیتجارتشرکت
سهرمایه،کابلمرکزاصلی،محمد
سهال،یافغان1000000ابفدایی

1399.09.17 حقهوق، یشکل
عمههدهوارداتتیههفعال،فههدیلم

سیرئه،وصادراتاقهالممجهاز
جماهل یعبدالمب محمهد ،فرزند
حاضرمحمدفرزندمحمدتیمعاون
وسیرئهامضهاصالحیفدارجمال
یمعمهودرریاستشرکتمعاون

.گردیدثبتیثبتمرکز
شههرکتخههدماتخصوصههیات

نهتیپاالجنهتیریمالیمشورت
تیتابع افغان اصلی تیهوالمرکز

(1000000)سرمایهابفداییکابل
؛سالیافغان تیفعال1399تأسیس
سیرئ،یمالیخدماتمشورت:عمده

دالرحم یشرکتمحمدهارونوسع
تیمعاونصالح امضا وسیرئدار

یشرکتدرادارهثبتمرکزمعاون

.دیثبتگرد
گلفرزندجمعهخانمفشهبثطال

،کابهلیاصلیمرکز،:یاناراد
 ابفدایی ،یافغان300000سرمایه

تیشکلفعال،1399تأسیسسال
امضاصالحیفداریتجارت دررئیس
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

دیگرد
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

 مکفوبشهماره قرار 1077۹و
دهندگانهیمال1399.9.16مورخ

عرفانوفهایمفوسطشرکتتجارت
که.شدهاندلیذریخواهانتغفدیلم

خانلیمحفرممحمداکرمفرزنداص
 شرکت اسبق سهرم٪30معاون

باالشیخو خانیرا ظرور محفرم
خهانفروخفههلیفرزنداصلیاص
دردیهمعهاونجدثیبحامبردهن

درراتیتغ یا.گردید یشرکتتع
ویثبهتمرکهزیعموماستیر

ثبههتیفکههرهههایمالکیههت
.دیگرد



 جريدهيرسم
 

99
 

 

 

 

 

 

(1396)نمبرمسلسل 30/10/1399  

خواجهناصهربهاساسدرخواست
نعمانیکینرادخدماتلوژسفرئیس
-D دارندهجهوازنمبهریقیصد

45782 خهدماتریتغخواهان از
بهخدماتیقینعمانصدیکیلوژسف
طیوسهایدهههیوکرایکیلوژسف
اسهتیقینعمانصدیزره نموده
ثبهتیعموماستیدررریتغ یا.

دیثبتگردیمرکز
اهللروحبهههاسههاسدرخواسههت 

 نراددارندهجوازنمبررئیسیاحمد

D-58465 لیهذراتیخواهانتغ
روح:انددهیگرد ولهداهللمحفرم

ر واستیعبداهللاز شرکتاسفعاا
٪30شیسرمخو٪100ازجمله
رابهمحمهداسهحقشیسرمخو

بههفهروشدیهجدرئیسکزادین
رابهمحمدیمفباق٪30ورساندیم
بههدیجانمعاونجدایولدماناج

درفوقراتیکهتغ.رساندمیفروش
ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
.دیگرد

اساستصویب :شرکایشرکتبه
عمردارندهجهوازلیشرکتروح

نمبهرتشخیصیهو۹193۹نمبر
اسهتیتحتر9001977306

معاون و صادق محفهرمتیمحفرم
(شهیکمالخواهانلغو)ترکپسید

اندکهدهیگردشیخویجوازتجارت
ثبهتیثبتوجوازدهاستیدرر
.گردید

شرکتوییشرکابهاساستصویب
(مورخ1101قرارشمارهمکفوب)

دهندگانهیمالاستیر1399.7.6
بهایکابلزیمفوسطخدماتپاکار

و D-84114جوازنمبهردارنده
 تشخیصیه 9007108397نمبر
.استدهیگردلیذراتیخواهانتغ

یاسمنرادازخدماتپاکهارریتغ
ابلکیکیبهخدماتلوژسفبایکابلز
راتیکهتغ.نمودهاستریتغیسخ
ثبتیعموماستیشرکتدرر یا

یمرکز ثبتیفکرهایمالکیتو
.دیگرد
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عربه یشرکابیوتصوضهیاساس
شمالیوساخفمانیشرکتمرندس

پرمخفهکدارنهدهجهوازنمبههر
مکفوبشهماره3633۹ قرار و
1399.9.17مهههورخ۹067

ردیعواسیسفماستیر اسهتیبه
شمس معاوناهللمحفرم بهه تیهو

خواهاناستیر یایعنواناهللدیوح
شیخویشرکتتجارتهیاحصائریتغ

کنهدزتیهوالبهکابلتیازوال
ریاستدرراتیتغ یا.انددهیگرد

هایمالکیتوعمومیثبتمرکزی
.دیثبتگردیفکر

یعلهعقوبیبهاساسدرخواست 
دارنههدهجههوازنرههادرئههیس
 تغ63038نمبر راتیهخواههان
یعلعقوبیمحفرم:انددهیگردلیذ

اسههتینههوروزازرسههیدولههد
٪100شهههرکتاسهههفعااو

خو نهرگسبنهتشیسرم به را
بهفروشدیجدرئیسعوضگلسید
تغ.رساندمی راتیهکه درفهوق

ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
.دیگرد

انارادخصوصیات محمهد:ینراد
عظ محمد فرزند مفشهبثمیقسم

یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
300000سرمایهابفهدایی،کابل
1399.09.1۹سیسالتاسیافغان

شکلحقوقیاناهرادی،فعالیهت 
اقهالمووارداتعمدهصهادرات

مجاز صالحیفدار، درخودشامضا
ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
دیگرد
لیندگینما کاناتور :گهلیشرکت

کابلسهالتیوالیندگینمامرکز
 ابفهدایی1399تأسیس سهرمایه

شهکلیافغانمیلیون3830000
عمدهتفعالیفدیشرکتلمیحقوق

محفهرم یحقهوقیخدماتمشورت
رئیسفرزندمحمدگلصلفیاحمد
فرزنهداهللومحفهرمروحشرکت
شرکتشهخصاهللرحمت معاون
ورئهیسامضاءتیصالحیدارا
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اسهتیمعاونشرکتبودهودرر
مرکهزیعموم تیهومالکیثبت
.دیثبتگردیفکر

فیطاسید:ینرادانارادخصوصیات
یمفشبثانارادیفرزندغالمعل

اسهفحکامی)سهاخفماننراداسم
مرکز،افغانتیتابع(سازانسادات

کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه
سیسهالتاسهیافغان300000

شههکلحقههوقی1399.09.17
 فعالیت ساخفمانانارادی، ،یعمده

درریاستخودشامضاصالحیفدار
.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
فرزندمحمدافضلمفشبثیالیننگ

تجارت:یاناراد خهدمات:یعنوان
تهاجریدریحاهللعیمطیکیلوژسف
،کابهلیاصهلیمرکز،یاناراد

 ابفدایی ،یافغان300000سرمایه
تیشکلفعال،1399تأسیسسال
رئهیسامضاصالحیفداریکیلوژسف
ثبتیثبتمرکزیعموماستیدرر
دیگرد

احمههدمسههعودفرزنههدمحفههرم
یعبدالمقصههودمفشههبثاناههراد

لوژسهفیساخفمان) خدمات یکیو
افغانمرکهزتی(تابعحیسلطانمس

سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل
تأسهیسسهالیافغان300000
حقوق1399 ویساخفمانیشکل

لوژسف مجهازیکیخدمات اقهالم
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
یاویویدبلیشرکتسیندگینما

کابلتیوالیندگیمرکزنما:یانس
 ابفدایی1399تأسیسسال سرمایه

77000077 شکلیافغانمیلیون
عمدهتفعالیفدیشرکتلمیحقوق

سرئهی یکهیوتخنیخدماتعلم
بههدونسههرمشههرکتچههارلس

یشههخصدارانههزینکیجیسههیل
شرکتبودهرئیسامضاءتیصالح
ثبههتیومعمههاسههتیودرر
ثبهتیفکهرتیمالکویمرکز
.دیگرد
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مرکز،رینظیوسازییتجارتشرکت
 کابهلاصلی ابفهدایی، سهرمایه

سهههال،یافغهههان1000000
1399.09.19 حقهوق، یشکل

عمههدهوارداتتیههفعال،فههدیلم
احمدسیرئ،وصادراتاقالممجاز

تیمعاون،شاپورفرزندمحمدعاشق
احمههدفرزنههدنوراحمههدریههنظ

صالحیفدار معهاونسیرئامضا و
ثبهتیعمهومدرریاستشرکت
.گردیدثبتیزمرک

یمحمداقبالفرزندعبهدالغنمحفرم
اناهراد ویسهاخفمان)یمفشبث
( یکرکشانزریکیخدماتلوژسف

کابهلیافغانمرکزاصهلتیتابع
یافغهان300000سرمایهابفدایی

 حقوق1399تأسیسسال یشکل
یکیولوژسهفیسهاخفمانیاناراد

امضاخودشصالحیفداراقالممجاز
ثبتریاستعمومیثبتمرکزیدر
.دیگرد

لوژسفشرکت ایهجویکیخدمات
ی(افغان1000000)ییبرزادابفدا

 حقوق1399تأسیسسال یشکل
اقالممجازیکیخدماتلوژسففدیلم

بههیمحمدولدمردانعلدیعرئیس
ولهدخهانمحمهدمایتیمعاون

معهاونرئیسامضاصالحیفدار و
ثبهتیعمهوماستیشرکتدرر

.دیثبتگردیمرکز
اساستصویب شرکابه شهرکت،

دارندهفدیوردکلمیقادریتجارت
 تغ101۹6جوازنمبر ریهخواهان

حدهیگرد محفرم ولهداهللاتیاند
اسهفعااتیهرسهولازمعاونسید
بهمحفهرمشیسرمخو٪30و را
دیرسولمعاونجدسیدولداهللقیشا

کهدرادارهثبت،رساندیمبهفروش
.استدهیثبتگردیمرکز

یشرکتتجهارتبهاساستصویب
افغانسفانمرکهزفدیمحبلم تبعه

بلخدارنهدهجهوازتیوالیاصل
رابدسههتداردوفعهه 309
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تغ محفرم:استلیذراتیخواهان
سیرئلیولدعبدالخلمیمحمدابراه

ومحفههرممحمههدرسههولولههد
خواهندیعبدالروفمعاونشرکتم

والهیاحصائ از را تیشرکتشان
بهندینمالیکابلتبدتیوالبلخبه

تیهوالیثبتوجوازدهتیریمد
.دیبلخثبتگرد

ومکفوبیشرکابهاساستصویب
مهههورخ10696شهههماره

شهرکتیندگینما1۹/9/1399
دارندهفدیلم36.6کهیاپفیخارج

 نمبر 177جواز اترییتغخواهان
:شدهاندلیذ
)شع  محفرم عبدالرادبیکه یولد
یبینج معهاون از( بهدونسهرم

ومحفرماسفاعاءتیمعاون
(MUHAMMAD 

SAIDAKRAMOV)  
دارنهههدهپاسهههپورتنمبهههر 
بح100018030) معهاونثی(

.گرددمی یبدونسرمتعدیجد

ثبتیعموماستیدررراتییتغ یا
مالکیتویمرکز ثبتیفکرهای
.دیگرد
عربه یشرکابیوتصوضهیاساس

دارنهدهینفیسریپاک یشرکتما
سیرئه D-39830 جوازنمبهر
ومعاونحامدخهانویمحمدنب

 مکفوبشماره مورخ1300قرار
دیهعواسیسفماستیر99.7.19

خواهانلغوجوازاستیر یایعنوان
وجواز.انددهیگردشیخویتجارت

ریاستعمومیثبتمرکزیشاندر
.ثبتگردیدیفکرهایمالکیتو

شهرکتشرکایبهاساستصویب
تهاپتهوینهریوانجیساخفمان

D-57552تغ ازرآدرسیخواهان
بهگذرگهاهاهللقلعهففح8سرک
ریتغ7هیناج اسهت در.نمهوده
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

 .استدهیگرد
تهاجرمیخانولدمحمدابراهیحاج
یمرکزاصل،افغانتیتابع:یاناراد
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300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل1391تأسیسسالیافغان

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
وارداتصادرات مجهازو ،اقالم
درریاستخودشامضاصالحیفدار

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
تصویبشرکایشهرکتبهاساس
دارنهدهفدیلمینورزیحکمتعز
خواههان D-29424 جهوازنمبر

محفهرم:انددهیگردلیذراتیتغ
عبهدالروفبههمحمداجملولد

نمبهریاساسوکالتخطشهرع
از16/7/1399مهههورخ۹0۹
رابهههمجاهههدولههدتیههمعاون
جدالفمحمد معاون شرکتدیشاه

ازواسمشرکترساندیبهفروشم
لمربههیعلیسرکسازیساخفمان

سهاخفمان یسرکسهاز،یشرکت
 فخدمات تجهارتلوژسهفیکی یو

اسهتریتغ یسپالک کهه.نموده
ثبتیعمومدرریاستفوقراتیتغ

.دیثبتگردیمرکز

عربه یشرکابیوتصوضهیاساس
خهاتمیکیولوژسهفینرادتجارت

و10161دارندهجوازنمبرییطال
استیر1667قرارمکفوبشماره

اسهتیر یایعنواندیعواسیسفم
کهه.شدهاندلیذراتیخواهانتغ

فرزنهدنثهارسیمحفرممحمدادر
اسفعااءاستینرادازرسیاحمدرئ

یرابهاالشیسرمخهو٪100و
لیمحمدفرزندعبدالوک یمحفرمد

 نمبر تذکره 19331103دارنده
ثیهواگذارنمودهکهنامبردهبهح

 یها.گهرددمی یتعدیمعاونجد
ریاستعمهومیثبهتدرراتیتغ

مرکزی ثبتیفکرهایمالکیتو
.دیگرد
(مهورخ373173مکفوب)قرار
ادارهیویاجرائاستیر8/9/1399
یومحصوالتصحهیادومیتنظیمل

دیفارمالمفرخواهیخیشرکتتجارت
 دارنده نمبهر و69038)جواز )
(9010996378نمبر)هیصیتشخ
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ذکاستیتحتر احمد ویمحفرم
برعالوهمیمحفرممحمدنجتیمعاون

زوارداتوصادارتاقهالممجها
وسامانهیادودیتورجادیخواهانا
انهدکههدردهیهگردیآالتطب

ویثبهتمرکهزیعموماستیر
.گردیدثبتیفکرتیمالک

 یالدرحم:ینرادانارادخصوصیات
نراداسمیانارادالدی فرزندشرف

مشورت یسهفیزطیمحی)خدمات
افغانتیتابع(تیسمتیبرا مرکز،
کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه

تأسهیسسهالیافغان300000
شههکلحقههوقی1399.9.19

عمهدهخهدماتانارادی،فعالیت
یسفیزطیمحیمشورت صالحیفدار،
ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز
افغانیریوانجنیساخفمانشرکت
سرمایه،کابلمرکزاصلی،کیگلکف

سهال،یافغان1000000ابفدایی
یشههکلحقههوق،1399.9.19

فدیلم ویعمدهسهاخفمانتیفعال،
یریانجن فرزنهداهللحیذبهسیرئ،

عبدالروف ونیمحمدهماتیمعاون،
سل محمد صهالحیفدارمانیفرزند

 سیرئامضا معاون و درشهرکت
ثبهتیثبتمرکزیومعمریاست
.گردید

سهلطان:ینرادانارادخصوصیات
یفرزندمسفوخانمفشبثاناراد

ویکینراد)خهدماتلوژسهفاسم
،(اریسلطاندانشهیتجارتیمشورت
افغانتیتابع ،کابهلیمرکزاصل،

یافغهان300000سرمایهابفدایی
شهکل 1399.9.19سیسالتاس

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
وخههدماتیکیخههدماتلوژسههف

یتجارتیمشورت امضاصالحیفدار،
ثبهتیعمهومدرریاستخودش
.گردیدثبتیمرکز
مرکز،یاسدیتجارتنورشرکت
 کابهلاصلی ابفهدایی، سهرمایه

سهههال،یافغهههان1000000
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یشههکلحقههوق،1399.9.19
عمهدهوارداتوتیهفعال،فدیلم

ملهکسیرئ،صادراتاقالممجاز
تیمعاون،آقاریفرزندمینورصلیف
عزتاهللقیعف صالحیفداراهللفرزند

 سیرئامضا معاون و درشهرکت
ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
.گردید

شههرکتخههدماتخصوصههیات
تابعیکیلوژسف برومند تیهشمس
کابهلتیهوالمرکزاصلیافغان

(1000000)سههرمایهابفههدایی
؛سالیافغان تیفعال1399تأسیس
یکیخدماتلوژسف:عمده سیرئه،

معاوندیوجمشالدی شرکتگلب
تیصالح امضا معاونسیرئدار و

ثبتمرکز اداره ثبتیشرکتدر
.دیگرد

:فیهوکسیاپفهیانفرنفخدمات
یالیهاحمدفرزندتورمحفرمراشد
اناراد یتاجر افغانتیتابع، مرکز،

کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه

تأسهیسسهالیافغان300000
شکلحقهوقیاناهرادی،1399
انفرنفهفعالیت خهدمات ،یعمده

درریاستخودشامضاصالحیفدار
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

ویکیخههدماتلوژسههفشههرکت
مرکهز،یوتیگیسروریتجارت
کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه

سهههال،یافغهههان1000000
1399.09.۹0 حقهوق، یشکل

عمههدهوارداتتیههفعال،فههدیلم
،یکیوصادراتاقالممجازولوژسف

،بنتخهانپادشهاهرایسمسیرئ
پادشهاهتیمعاون بنتخان مژگاه

صالحیفدار معهاونسیرئامضا و
ثبهتیعمهومدرریاستشرکت
.گردیدثبتیمرکز
یکیولوژسهفیسهاخفمانشرکت
،کابهلمرکزاصلی،مندیصبوردا

،یافغان1000000سرمایهابفدایی
شههکل،1399.09.۹0سههال
فهدیلمیحقوق عمهدهتیهفعال،
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لوژسفیساخفمان یکیو نثارسیرئ،
تیهمعاون،میاحمدفرزندعبدالحک
د فرزند احمد محمهد یهصبور

صالحیفدار معهاونسیرئامضا و
ثبهتیعمهومدرریاستشرکت
.گردیدثبتیمرکز
میفرزندعبهدالحلیعبدالولمحفرم

اناراد تابع0)یمفشبث افغانتی(
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 یاناهرادیشکل

اقهالممجهازصادراتوواردات
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
گهالببیهحبیتجهارتشرکت
 1000000سرمایهابفدایییاحمد

تیفعال1399تأسیسسالیافغان
ولدگالباهللبیحبرئیسیتجارت

بنتمایشیبیمحفرمهبتیبهمعاون
 ورئهیسامضاصالحیفدارعبداهلل

 شرکتدر یعمهوماستیمعاون
.دیگردیثبتمرکز

  اساس شرکتبه تصویبشرکای
دارنهدهجهوازنمبریاتیحبیشک

تغ۹1131 لیهذراتیهخواهان
منصور:انددهیگرد خواجه محفرم

تیهازمعاونالدی یولدخواجهمح
رابههشیسرمخو٪30اسفعااو
دیالهمعاونجدظیولدحااهللقدرت

کهه.رسهاندمیشرکتبهفروش
ثبتیعمومدرریاستفوقراتیتغ

.دیثبتگردیمرکز
شهرکتیشرکابهاساستصویب

انجیساخفمان دارنده:ارجینریو
نمبهر خواههانD-41140جواز

محفهرم:انددهیگردلیذراتییتغ
مب خهان یخواجه آقا ولدخواجه

معاون از شرکت اسفعااوتیمعاون
خو30٪ معهادلشیسرم که را

بهمحفرمشودمییافغان999300
دیدعبداهللمعاونجیولدحاجلیسر

 یها.داردیهشرکتواگهذارم
رراتییتغ ثبهتیعموماستیدر

.دیثبتگردیمرکز
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و:شرکایشرکتبهاساستصویب
مکفوب قرار مورخ1399۹نمبر
هیمالاستیرسیسفم1399.7.1۹

یشرکتساخفماندهندگانمفوسط
و D-41035 دارندهجوازنمبهر

 تشخیصیه 90003133۹1نمبر
تغ انهددهیگردلیذراتیخواهان

شرکتازسیرئیحیمحفرممحمد
صدیف30اسفعااومجموعاستیر

بهاالشیسرمخهو محفهرمیرا
قهداهللبیمج محمد بههریفرزند

نامبردهبحدهیرسانفروش ثیهکه
ودیگرد یشرکتتعدیجدسیرئ

معهاونشهرکتازایمحفرمذکر
30اسهفعااومجمهوعتیمعاون
لعهلیحاجیراباالشیخوصدیف
ریوز فروش نامبردهدهیرسانبه که
که.گردید یتعدیمعاونجدثیبح
ثبتیمعمواستیدررراتیتغ یا

.دیثبتگردیمرکز
ودرخواسهتبهاساستصهویب
:نرادسیرئیمحفرمفداهللولدزاز

(مهورخ۹601وقرارمکفهوب)
قداهللدیعواسفمیس1398.11.1

دارندهیمفشبثانارادیفرزندزاز
تشخیصیهوD-72008جوازنمبر
تحههت90007193۹6نمبههر

خواههانیفداهللفرزندزازاستیر
اناراد نراد دهیهگردشیخویلغو

.است ر یاکه در اسهتینرهاد
هایمالکیتویثبتمرکزیعموم
.ثبتگردیدیفکر
حمزهریتاجرمحفرممبیتصوقرار

ونظربهمکفوبنمبهریولدموس
1399.9.17مههورخ10836

هیاحصهههائرییهههخواههههانتغ
کابههلبهههتیههازوالشیخههو
شهههدهمهههروزینتیهههوال
.است
درخواسفبیتصوقرار رئهیسیو

اناراد ینوروزیسیمحمدعینراد
ریخواهانتغیتاجرانارادیولدموس
کابلبههتیازوالشیخواحصائیه

 یهشدهاندکههامروزینتیوال
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ثبهتیعمهوماستیدررراتیتغ
.دیثبتگردیمرکز
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

یغالمرضافرزندموسینرادتجارت
انارادیتاجراناراد یدارندهجواز

وقرار۹6316دارندهجوازنمبر
 شهماره مهورخ۹08۹مکفوب

دیهعواسفمیساستیر99.9.18
شهرکتهیاحصهائریهخواهانتغ

کابلبههتیازوالشیخویتجارت
راتیتغ یادهیگردمروزینتیوال
ریاستعمومیثبهتمرکهزیدر
ثبههتیفکههرهههایمالکیههتو
.دیگرد

شهرکتشرکایبهاساستصویب
شکیساخفمان دارنهدهبیعمران

تحهت D-23790جهوازنمبهر
محمهدشهراستیر فیمحفهرم

خواهانیمحفرمحس علتیومعاون
انددهیگردشیجوازخوشهیترکپ
ثبتیثبتمرکزیعموماستیدرر
.دیگرد

نرهادبیوتصهوضهیاساسعربه
لوژسف صهالحیکیخدمات عمهر

وقرار39713دارندهجوازنمبر
 شهماره مهورخ۹083مکفوب

دیهعواسیسفماستیر99.9.19
راتیخواهانتغاستیر یایعنوان
کهمحفرمعبدالوارث.شدهاندلیذ

تشبثکههسیولدعبداهللجانرئ
از.باشههدیسههرمم٪100یدارا

 ٪30شیسرمخهو٪100جمله
بهمحفهرمعبهدالوهاب سرمآنرا
تهذکره دارنده جان عبداهلل فرزند

68966-1000-1398نمبههر
ثیهحواگذارنمودهکهنامبردهبه

و.گهرددمهی یمعاونشرکتتع
حقهوق شکل ازیهمچنان نرهاد

نمودهاستریبهشرکتتغیاناراد
ریاستعمومیثبتدرراتیتغ یا

مالکیتومرکزی ثبتیفکرهای
.دیگرد
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

انجنیشرکتساخفمان خانهیریو
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نمبهر جهواز دارنده شرر سازان
مکفوبشهماره1۹۹09 قرار و
۹077 استیر99.9.18مورخ
اسهتیر یایعنواندیعواسیسفم

اندلیذراتیخواهانتغ که.شده ه
اهللظیفرزنهدحاهاهللعیمحفرمسم

سرم٪30یمعاونتشبثکهدارا
شهرکتاستیازسمتر.باشدیم

بهشیسرمخو٪30اسفعااءو را
رئ عبدالرحم  برحاهلسیمحفرم

شرکتواگذارنمودهکهنامبردهبا
ثیسرمبهح٪100بدستآوردن

یوشهکلحقهوقینرادباقسیرئ
ریتغیشرکتازشراکتبهاناراد

وهمچنانخواهانحهذفدینمایم
ازاسهمشهرکتیریسکفورانجن

نمهودنسهکفورالوهوعشیخو
دهیگردشیبهشرکتخویکیلوژسف

استکهاسهمنرهادازشهرکت
خانهسهازانیریوانجنیساخفمان

وخهدماتیشرربههسهاخفمان
تغیکیلوژسف شرر سازان ریهخانه

اسهتیدررراتیهتغ یا.دینمایم
هایمالکیتویثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر

تصویبشرکایشهرکتبهاساس
دارندهفدیکوشانکراپلمیتجارت

راتیخواهانتغ1۹99۹جوازنمبر
حس:انددهیگردلیذ اهللبیمحفرم

شرکتتیاحمدازمعاونریولدنص
رابههشیسرمخو٪30اسفعااو

اقبالولدمحمدعل معاونیمحمد
کهه.رسهاندمهیبهفروشدیجد
بتثیعمومدرریاستفوقراتیتغ

.دیثبتگردیمرکز
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

آکامدارندهجهوازیشرکتتجارت
 مکفهوب13136نمبر قهرار و

99.9.3مههورخ1913شههماره
 یهایعنواندیعواسفمیساستیر
شدهاندلیذراتیخواهانتغاستیر

محفرم احمدجعاهرولهدسیدکه
معهاونشهرکتازدریحریشسید
سهرم٪30اسهفعااءوتیمعاون
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اهللمحفهرمروحیرابهاالشیخو
برحالشرکتواگذارنمودهسیرئ

ثیسرمبهح٪100کهنامبردهبا
شهکلماندیمسیرئ همچنهان و

شهرکتازشهراکتبههیحقوق
راتیتغ ینمودهاستاریتغیاناراد
ویثبتمرکهزیعموماستیدرر

.دیثبتگردیفکرهایمالکیت
،شهگامیپبهانوانیتجارتشرکت

سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
تأسهیسسال،یافغان1000000

،فههدیلمیشهکلحقهوق،1396
عمدهوارداتوصهادراتتیفعال

مجاز اقالم شهمائلبنهتسیرئ،
صادق محمد بنتتیمعاون، عارفه

صالحیفداروسفی وسیرئهامضا
یعمهومدرریاستمعاونشرکت

.گردیدثبتیثبتمرکز
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

د فاسهزرتیشرکت زیفیلیحبوب
منجمنتخدمفونهشرکتدارنهده

وقههرار31373جههوازنمبههر

 شهماره مهورخ۹030مکفوب
سیسههفماسههتیر1399.9.16

خواههاناستیر یایعنواندیعوا
بههیعالوهنمودنسکفورتجهارت

اسهتودهیهگردشیجوازخهو
زرتیههمچناناسمشهرکتازد

خدمفونهزیفیلیفاسبحبو منجمنت
د زیفیلیحبوبفاسزرتیشرکتبه

شرکتیمنجمنتخدمفونهاوتجارت
ادیهوهمخواهانازددینمایمریتغ

ازشیشرکتازخوسرمایهابفدایی
به1000000یافغانونیلیمکی

صههدهههزارجوپنونیههلیمکیهه
استدهیگردیافغان1300000

ثبتیعموماستیدررراتیتغ یا
ثبهتیفکهریفرایلکومایمرکز
.دیگرد

خواسف اساسدر محمدیبه محفرم
نرادوسیولدغالمرسولرئبیشع

مههورخ۹0918قههرارمکفههوب
هیههمالاسههتیر1399.9.16

مفوسطمحفهرممحمهددهندگان
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یولدغالمرسهولتهاجربیشع
تحهتعنهوانخهدماتیاناراد
الرامدارندهجوازبیشعیکیلوژسف

تشخیصههیهو61836نمبههر
 خواههان900830917۹نمبر

استمحفهرمدهیگردلیذراتیغت
سیولدغالمرسولرئبیمحمدشع

شیسرمخو٪100نرادازمجموع
غهالمیراباالشیسرمخو30٪

بهفهروشیالنیرسولولدغالمج
بحدهیرسان نامبرده معهاونثیکه
استوشهکلدهیگرد یتعدیجد
انارادیحقوق از بهشراکتینراد
استوهمچناناسهمریتغ نموده
بیشعیکیازخدماتلوژسفکتشر

شرکتخدماتلوژسف به یکیالرام
رییههتغیالنههیجبیمحمههدشههع

همچنهان استو سهرمایهنموده
ابفدایی بهه300000شرکتاز

نمودهاسهتشیافزا1000000
یعمهوماستیدررراتیتغ یکها

یثبتمرکز یفکرهایمالکیتو
.دیثبتگرد
ویکیخههدماتلوژسههفشههرکت
مرکهزکیایپسیساخفمان دسک
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1398

ویکیعمههدهخههدماتلوژسههف
محمهدرئهیس،باشدیمیساخفمان

صهابر.محمد محمد فرزند منصور
معهاونریسم نهادر محمد فرزند

 معاونرئیسصالحیفدارشرکت و
ریاستعمهومیثبهتشرکتدر

.دیثبتگردمرکزی
شههرکتخههدماتخصوصههیات

تیعربتابعاهللحکمتیکیلوژسف
کابهلتیهوالمرکزاصلیافغان

(300000)سههرمایهابفههدایی
؛سالیافغان تیفعال1399تأسیس
یکیخدماتلوژسف:عمده سیرئه،

ماهللشرکتحکمت راحمدیفرزند
ومعهاونسیرئدارامضاتیحصال
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ثبتمرکز اداره ثبتیشرکتدر
.دیگرد
محمدظاهرفرزندغالمفاروقمحفرم

یکیخدماتلوژسف)یمفشبثاناراد
افغانمرکزتی(تابعیمیطارقابراه

سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 یاناهرادیشکل

لوژسف مجهازیکیخدمات اقهالم
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
سندهینماخصوصیات ام یشرکت

مرکزافغانتیاچتابعیامبیجیا
سرمایهابفهداییکابلتیوالاصلی

افغان1000000) تأسیس؛سالی(
خهدمات:عمهدهتیفعال1399
انهرژیوسرکسازیساخفمان یو
برق معاوننهیشرکتنگسیرئ، و

دارامضاتیشرکتشادابصالح
شرکتدرادارهثبتومعاونسیرئ

.دیثبتگردیمرکز

الهدی امیعبدالرازقفرزندقمحفرم
اناراد تابع0)یمفشبث افغانتی(
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
صهادراتویشکلحقوق1399
امضاصالحیفداراقالممجازواردات
ریاستعمهومیثبهتدرخودش
.دیثبتگردمرکزی

  اساستصویب به شرکتشرکای
سههاداتزیههپروسههیدیتجههارت

نمبهرفددارندهیلم 1833۹جواز
زیهپروسهیدمحفرماستیتحتر
اهللدیهعبسهیدمحفهرمتیومعاون

ترکپ خهوشهیخواهان شیجواز
ثبتیعموماستیانددرردهیگرد
.دیثبتگردیمرکز

شهرکتیشرکابهاساستصویب
دارنههده:آرکیخههدماتسههرو

خواههان D-39071 جهوازنمبر
انهدلیذراتییتغ محفهرم:شده

معهاوناهللولهدرحمتاهللشهمس
واسههفعااتیههمعاونشههرکتاز
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رابههمحفهرمشیسرمخهو30٪
برحالسیرئاهللرحمتولدداهللیوح

واگذار داردیهمشرکت شهکل،
شهراکتبههشهرکتازیحقوق
صورتگرففههاسهتویاناراد

بهاهللرحمتولداهللهمچنانشمس
جد سهرمبهدوندیصاتمعاون

درراتییتغ یا.دیگرد ییشرکتتع
ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
.دیگرد

اساستصویب :شرکایشرکتبه
لوژسف خدمات یلکهیکیشرکت

اسهاسمکفهوبنمبهر به اسفار
30/7/1398مههورخ17011

و.d-43358 دارندهجوازنمبر
 تشخیصیه 9000683196نمبر
واهللبیحبسیدمحفرماستیتحتر
محفرمنورآغاخواهانلغوتیمعاون

شیخهوی(جوازتجارتشهی)ترکپ
ثبهتواستیاندکهدرردهیگرد

.ثبتگردیدیجوازده

شهرکتشرکایبهاساستصویب
االیتجارت دارندهجهوازمهئجواد
رD-67855نمبر اسهتیتحهت

محفرمتیمعاونودیمحفرممحمدام
شههیخواهانتهرکپمیمحمدقس
استیانددرردهیگردشیجوازخو
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
عربه یشرکابیوتصوضهیاساس

یمعلوماتیشرکتخدماتتکنالوژ
نمبهر جهواز راتبدارنده احمد

مکفوبشهماره39881 قرار و
1399.8.۹1مههورخ19603

مفوسهطهیمالاستیر دهنهدگان
راتیخواهانتغاستیر یایعنوان
کهمحفرمنظرمحمد.شدهاندلیذ

شهرکتازسیفرزندعبدالسفاررئ
ااءاسهفعاستیر سهرم٪30و
قیهراومحفرممحمهدرفشیخو

اسفعااءوتیعاونمعاونشرکتازم
راکههجملههشیسرمخو303
محفرمامراهللیباالشودمی100٪

دارندهتهذکرهنمبهردیفرزندمج
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واگذارنمهودهکهه8988319
 یتعهدیجدسیرئثینامبردهبهح

شهکلازریوهمچنانتغ.گرددمی
اناراد نمودهریتغزینیشراکتبه

یعموماستیدررراتیتغ یاستا
مرکز مالکیتویثبت یفکرهای
.دیثبتگرد

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
مشورت خدمات یقاتیتحقیشرکت

61173دارندهجوازنمبرشیمایپ
مورخ۹061وقرارمکفوبشماره

دیهعواسفمیساستیر99/917
راتیخواهانتغاستیر یایعنوان
کهمحفرمعبدالظاهر.شدهاندلیذ

شرکتازجملهسیفرزندمحمدرئ
آنراومحفهرم٪10شیخو30٪
شرسید معهاونفیمحمد شهاکر

شیسرمخو٪30شرکتازجمله
فرزنداهللعصمتسیدمحفرمیراباال
نمبهر یرحسیدمیس تذکره دارنده

کههدهیبهفروشرسان71303۹
 یتعدیسرمدارجدثینامبردهبهح

همچنانبرعالوهسکفور.گرددمی
یقهاتیتحقیخدماتمشورتتیفعال
استوهنمودیسکفورادارادیازد

اسمشرکتازشهرکتخهدمات
بهشرکتشیمایپیقاتیتحقیمشورت

یواداریقاتیتحقیخدماتمشورت
 یا.صورتگرففهاستزینشیمایپ
ریاستعمهومیثبهتدرراتیتغ

مالکیتومرکزی ثبتیفکرهای
.دیگرد

اتحهادیکیخدماتلوژسفشرکت
ی(افغان1000000بارکاسٰحق)

 حقوق1399تأسیسسال یشکل
اقالممجازیکیلوژسفتیفعالفدیلم

بهرئیس موالداد ولد عمر ممحمد
تیمعاون احمد صهالحیفدارفضل
شهرکتدررئیسامضا معاون و
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

.دیگرد
ینهدگیمرکزنما:بیشهکشرکت
1399تأسهیسکابلسالتیوال

 ابفدایی ونیلیم1000000سرمایه
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فهدیشرکتلمیشکلحقوقیافغان
خدماتلوژسفتفعالی ویکیعمده
فرزنهدداهللوحیهمحفرم یتجارت
محفهرمرئیسداهللیحم و شرکت

معهاوندااهللیهعبداهللفرزنهدحم
دارا شخص تیصهالحیشرکت

رئیسامضاء شهرکتمعهاونو
ثبهتیعمهوماستیبودهودرر

ثبهتیفکهرتیمالکویمرکز
.دیگرد
خان یحسدیمنصورفرزندمسدیس

اناراد تجهارت:یمفشبث :یعنوان
یوسهاخفمانیکیخدماتلوژسهف

اناراد تاجر الرام یمرکز،یهارون
کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه

سهههال،یافغهههان300000
1399تأسیس فعال، تیهشهکل
ساخفمانیکیلوژسف صالحیفداریو
ررئیسامضا یعمهوماسهتیدر

.دیردثبتگیثبتمرکز
انارادخصوصیات اهللمیکر:ینراد

یمفشبثاناراداهللاحمدفرزند

اهللمیکههری)تجههارتنرههاداسههم
مرکهز،افغهانتیتابع،(لیاخیور
کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه

تأسهیسسهالیافغان300000
شههکلحقههوقی1399.9.۹۹

فعالیت صادراتانارادی، وعمده
 مجازواردات اقالم صهالحیفدار،
ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز
سرمایه(میوسیولی)تجارتشرکت
 سالیافغان(1000000)ابفدایی
یتجهارتتیهفعال1399تأسیس
 عبدالرحم رئیس ولد جان عبداهلل
معاون تمتیبه محمد ولدمیمحفرم

رئیسامضاصالحیفدارعبداهللجان
 شرکتدر معاون یعموماستیو

.دیگردیثبتمرکز
دیهلمفشهنلیانفرنیالغازشرکت
(1000000)ییابفههدامایهسههر
شهکل1399تأسیسسالیافغان
صهادراتووارداتفدیلمیحقوق

ولهدریمحمدنظرئیساقالممجاز
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معاونیخانول خهانولهدتیبه
امضهاصالحیفداریخانولیحاج
اسهتیرومعاونشرکتدررئیس
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
لوژسفشرکت ریهظریکیخدمات
کاروان سرمایه،کابلمرکزاصلی،
سهال،یافغان1000000ابفدایی

1399.09.۹۹ حقهوق، یشکل
فدیلم عمهدهخهدماتتیهفعال،

خانفرزنهدریزبسیرئ،یکیلوژسف
آقافرزنهدریمتیمعاون،جمعهگل

صالحیفدار یرحسیم وسیرئامضا
یعمهومدرریاستشرکتمعاون

.گردیدثبتیثبتمرکز
،نتیپالیریرسولیتجارتشرکت

سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
سهههال،یافغهههان1000000
یشههکلحقههوق،1399.9.۹۹

عمهدهوارداتوتیهفعال،فدیلم
اهللحیذبسیرئ،صادراتاقالممجاز

یسردارولتیمعاون،اهللدیفرزندعب
امضاصالحیفدارفرزندمحمدعثمان

درریاسهتشرکتومعاونسیرئ
.گردیدثبتیمرکزثبتیعموم
عمهرمفشهبثسیدفرزنداهللمیرح

تجارت:یاناراد یساخفمان:یعنوان
روحالمررووالتهاجرینریوانج
،کابهلیاصهلیمرکز،یاناراد

 ابفدایی ،یافغان300000سرمایه
تیفعالشکل،1399تأسیسسال

انجیساخفمان صهالحیفدارینریو
ثبتیعموماستیدرررئیسامضا
.دیثبتگردیمرکز
سهرورمحفرم غالم فرزند نصراهلل

یابیخدماتبازار)یمفشبثاناراد
تابعدریلمندیداومیمیپر افغانتی(

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 یاناهرادیشکل

مجهازاقهالمیابیهخدماتبازار
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
کابلیمرکزاصلفدیلمیعابدالدیم

ابفدایی یافغان1000000سرمایه
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 حقوق1381تأسیسسال یشکل
،باشدیمیعمدهتجارتتیفعالفدیلم

فرزندسهکندرودیاحمدفررئیس
معهاون خان جمعه حشمتفرزند

 معاونرئیسصالحیفدارشرکت و
ریاستعمهومیثبهتشرکتدر

.دیثبتگردمرکزی
  اساستصویب به شرکتشرکای

دارندهجوازریپامایآرمینجیتجارت
ازکارتهرادرسیخواهانتغ9366

یبههقهوایغازسهیچرارمقابلل
نمودهاستریاستتغدهیمرکزگرد

ثبتیثبتمرکزیعموماستیدرر
 .استدهیگرد

شرکتوییشرکابهاساستصویب
مههورخ۹0739قههرارمکفههوب
هیههمالاسههتیر1399.9.13

 خدمات:مفوسطدهندگان شرکت
دارنهدهیکیلوژسف عباس فردوس
تشخیصههیهوD-38265جههواز
 خواههان9000۹71339نمبر

الدی اسیل:انددهیگردلیذراتیتغ

ولدصارمحمدمعاونشهرکتاز
30اسهفعااومجمهوعتیمعاون
خویف سرم باالشیصد محفرمیرا
برحالشرکتسیولدصاررئسیق
کهنهامبردهبهادهیفروشرسانهب

درسیرئهثیسرمبحصدیف100
شرکتیشکلحقوق،ماندینرادباق

نمهودهریتغیازشراکتبهاناراد
ا.است اسهتیدررتغیرات یکه

ثبههتیثبههتمرکههزیعمههوم
.دیگرد

اساستصویب :شرکایشرکتبه
بدخشانبههریشرکتبرادرانپام
 مهورخ876اساسمکفوبنمبر

دارندهجوازنمبهر۹3/1/1397
نمبهههرتشخیصهههیه18931

اسهتیتحتر90001۹9713
س معاونروزیمحفرم محفهرمتیو

)ترکپ لغو خواهان (شههیفراموز
اندکهدهیگردشیخویجوازتجارت

ثبهتیثبتوجوازدهاستیدرر
.گردید
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شرکتوییشرکابهاساستصویب
مههورخ۹100قههرارمکفههوب
:دیههعوااسههتیر1399.9.۹۹

ر سهاخفمانگلیشرکت یگروپ
و d-42475 دارنههدهجههواز

 تشخیصیه 900060۹610نمبر
:انهددهیگردلیذراتیخواهانتغ

محمدعالماشرفمعاونشرکتاز
30اسهفعااومجمهوعتیمعاون
خوصدیف باالشیسرم محمدیرا
فروشبرحالشرکتسیرئینب به

دهیرسان با نامبرده صدیف100که
درشهرکتسیرئهثیهسرمبح

شهرکتازیشکلحقوق،ماندیباق
نمهودهریهتغیشراکتبهاناراد

ا.است اسهتیدررتغیرات یکه
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

لوژسف هاشهمیکیشرکت یهاشم
وقرار33809دارندهجوازنمبر
مهورخ19607مکفوبشهماره
هیههمالاسههتیر1399.8.۹1

استیر یایدهندگانمفوسطعنوان
که.انددهیگردلیذراتیخواهانتغ

محمهد فرزند حامد محمد محفرم
معاون از شرکت معاون تیهقاسم

بهشیسرمخو٪30اسفعااءو را
فرزندمحمدصهادق یمحفرمفرد

واگذار61707دارندهتذکرهنمبر
بهح نامبرده معهاونثینمودهکه

وهمچنهان.گهرددمی یتعدیجد
آدرسشرکتازپلمحمودخهان

مارک ختیلوگر کوتل رخانههیبه
ناح نمودهریتغ17هیسرکبوسفان

ریاسهتدرراتیهتغ یها.است
هایمالکیتوعمومیثبتمرکزی

.گردیدثبتیفکر
یامالکهیخدماتمشورتشرکت

مرکزاصهلی،عبداهللرحمدلریس
کابل ابفدایی، 1000000سرمایه
،1399.09.۹۹سههال،یافغههان

عمهدهتیفعال،فدیلمیشکلحقوق
ریسسیرئ،یامالکیخدماتمشورت

عبدالصمد فرزند عبداهلل تیمعاون،
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فرزندمحمدناصهرمیمحمدابراه
صالحیفدار معهاونسیرئامضا و
ثبهتیعمهومدرریاستشرکت
.گردیدثبتیمرکز
دیهتروزافیافغانیتجارتشرکت

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسالیافغان1000000

تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
،باشهدیمیکیعمدهخدماتلوژسف

قهد یرامرئیس محمد وریفرزند
فرزندمحمهدطهاهرقرایمحفرمبا

 شرکت ورئیسصالحیفدارمعاون
ریاستعمهومیشرکتدرمعاون

.دیگردثبتثبتمرکزی
 یفرزندبدرالدالدی محرابمحفرم
نهوریتجهارت)یاناهرادمفشبث

یافغانمرکزاصلتیپاورپارت(تابع
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
وارداتیحقوق اقهالمصادراتو
درامضاخهودشصالحیفدارمجاز

ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی
.دیگرد

اربابمرکهزریشیتجارتشرکت
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399

اهللحیذبرئیس،باشدیمیعمدهتجارت
بیومحمدطرگلیزیفرزندحاج

معاونشهرکتدیفرزنداحمدجاو
رئیسصالحیفدار معاون شرکتو

ثبتریاستعمومیثبتمرکزیدر
دیگرد

یکیوخدماتلوژسفیتجارتشرکت
سهرمایهابفهداییسنابلدوسهت

افغان1000000) ی( تأسیسسال
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
لوژسفیتجارت خدمات اقالمیکیو
ولدعبدالوهابدوسترئیسمجاز

عبهداهللتیهبههمعاونمیعبدالرح
عبدالرح ولد صالحیفدارمیدوست

شهرکتدررئیسامضا معاون و
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ثبهتیمرکزثبتیعموماستیر
.دیگرد
فرزنهدغهالمقیغالمصدمحفرم
یتجهارت)یمفشبثانارادریدسفگ
تی(تابعلیخمیمعراجابراهمیابراه

سهرمایهکابهلیافغانمرکزاصل
سهالیافغهان300000ابفدایی
یشههکلحقههوق1399تأسههیس

اقهالممجهازصادراتوواردات
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
شرکتوییشرکابهاساستصویب
مههورخ19۹0قههرارمکفههوب

:دیعواسفمیساستیر1399.9.3
فهدیلم یشرکتافغانعادلنهو

تشخیصهیهو1۹81دارندهجواز
 خواههان7001373013نمبر
اهللدیهعب:انددهیگردلیذراتیتغ
)بهاساسوکالهتاهللعبدسیدولد

معاونشرکتاز(3397خطنمبر
30ومجمهوععاااسهفتیمعاون
خوصدیف باالشیسرم محفرمیرا

شرکتسیرئ یالدکرام بهبرحال
دهیرسانفروش با نامبرده 100که

درشرکتسیرئثیسرمبحصدیف
شهرکتازیشکلحقوق،ماندیباق

نمهودهریهتغیشراکتبهاناراد
ازکلولههزیآدرسشرکتن.است

هایپشفهبهقصبهسرکموترفروش
 یکها.کردهاسترییتغ13هیناح

ثبهتیعمهوماستیدررتغیرات
دیثبتگردیمرکز

شرکتوییشرکابهاساستصویب
مههورخ۹106قههرارمکفههوب

سههفمیساسههتیر1399.9.۹۹
لوژسف:دیعوا نهارونیکیخدمات
فدیلم تشخیصهیهو13398جواز

خواهههان7003077018نمبههر
کهمحفرم:انددهیگردلیذراتیتغ
نرادسیمحمدرئریفرزندشبیشر

٪30شیسرمخو٪100ازجمله
زادهیهعل یآنرابهمحفرماحمدحس

دارندهتذکرهنمبهراهللبتیفرزنده
واگذارنمودهکهه31۹8318۹
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 یتعهدیمعاونجدثینامبردهبهح
ازیشکلحقهوقریوتغ.گرددمی

صهورتزیهبهشراکتنیاناراد
ریاستدرراتیتغ یا.گرففهاست

هایمالکیتوعمومیثبتمرکزی
.دیثبتگردیفکر
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

نبیشرکتانفقاالت ینورزیمحمد
تراسپورتدارنهدهجهوازنمبهر

 D-41130 وقرارمکفوبشماره
اسهتیر99.9.۹3مورخ۹138
محفهرماسهتیبهردیعواسیسفم

محمهدتیوبهمعاونعیمحمدشا
ریخواهانتغاستیر یایعنوانعیرف
،یشههرکتازانفقههاالتتیههفعال

یکیبهخدماتلوژسهفیتترانسپور
اسهمریتغ استهمچنهان نموده

یشههرکتازشههرکتانفقههاالت
ترانسهپورتبههینورزیمحمدنب

محمهدیکیشرکتخدماتلوژسف
اریتغینورزینب  یها.تینموده
ریاستعمهومیثبهتدرراتیتغ

مرکزی ثبتیفکرهایمالکیتو
.دیگرد

شرکتوییشرکابهاساستصویب
( مکفهوب شماره (10891قرار

 هیمالاستیر1399.9.19مورخ
 غدهندگان ولدیزیعلرتیمحفرم
-Dجهوازنمبهردارندهیعبدالغن

نمبههرتشخیصههیهو 33673
تغ9003۹1 لیهذراتیخواهان

اسهمنرهادازریتغ.استدهیگرد
فستیبهتجارتیولدعبدالغنرتیغ
استریتغلزیوفیس کهه.نموده
اسهتیشهرکتدرر یاراتیتغ

هایمالکیتویثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر

  درخواست اساس احمدبه محفرم
یگلولدحضرتگلتاجراناراد

دارنههدهجههوازیتههاجراناراد
خواهانیتاجراناراد17311نمبر

درریاستاستدهیگردشهیترکپ
.ثبتگردیدیثبتمرکزیعموم
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و:شرکایشرکتبهاساستصویب
مکفوبر زوندیهعوااستیقرار
(مهههورخ10831)مرکهههز

یشههرکتتجههارت1399.9.18
جوازفدیلمیسفانکزانیشا دارنده

نمبهرتشخیصیهو18633نمبر
تغ90039۹006۹ راتیخواهان

خانیرعلیاندمحفرمشدهیگردلیذ
شرکتازسیسلطانرئیولدحاج

صدیف30اسفعااومجموعاستیر
باالشیسرمخو محفرمگهلیرا

بهفروشیرعلیشیرسولولدحاج
بحدهیرسان نامبرده سیرئهثیکه
 یهکها.گردید یشرکتتعدیجد
ثبهتیعمهوماستیدررراتیتغ

.دیثبتگردیمرکز
اساستصویب :شرکایشرکتبه

بهاساسیرحمانزاهللحیبذشرکت
مههورخ17۹7مکفههوبنمبههر

دارندهجوازنمبهر11/8/1399
نمبهههرتشخیصهههیهو7610

اسهتیتحتر1031990011

محفهرمتیومعاوناهللحیمحفرمذب
(شهیاحمدخواهانلغو)ترکپریبش

اندکهدهیگردشیخویجوازتجارت
ثبهتیدهوازثبتوجاستیدرر
.گردید

  اساس شرکتبه تصویبشرکای
دارنهدهریهواخجیدسهفعیصنا

 تغ67818جوازنمبر راتیخواهان
محاوظ:انددهیگردلیذ اهللمحفرم

شهرکتاسهتیازراهللولدفضل
رابههشیسرمخو٪30اسفعااو
رئیسمیولدمحمدنسایمحمدزکر

کهه.رسهاندمهیبهفروشدیجد
ثبتیعمومدرریاستفوقراتیتغ

.دیگردبتثیمرکز
،بگهرامفکویمیکیلوژسفشرکت

سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
سیتاسهسال،یافغان1000000

1398.10.18 حقهوق، یشکل
فدیلم عمهدهخهدماتتیهفعال،

وسهفیمحمهدسیرئ،یکیلوژسف
خواجهتیمعاون،ونسیفرزندمحمد
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ونسیعبههدالثابتفرزنههدمحمههد
صالحیفدار معهاونسیرئامضا و
ثبهتیعمهومدرریاستشرکت
.گردیدثبتیمرکز

تهاجررهیسبزتیکیلوژسفخدمات
یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
ابفهدایی،کابل 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعال،یانارادیحقوق

صهالحیفدار،یکیخدماتلوژسهف
فرزنهدمیامضامحفهرمعبهدالعظ

دیعبدالحم ریاستعمومیثبتدر
.دیثبتگردمرکزی
شیتجارت تیهتابع،ینواریاخفرام
اصل،افغان سهرمایه،کابلیمرکز

سهالیافغهان300000ابفدایی
یشههکلحقههوق1398تأسههیس

وتیفعال،یاناراد صادرات عمده
مجاز اقالم صهالحیفدار،واردات

امضامحفرماخفرامفرزندطالمحمد
اناراد یتاجر ریاستعمهومیدر
.دیثبتگردثبتمرکزی

حسه یزلممحفرم محمد فرزند
اناراد مرکز،افغانتیتابع،یتاجر

ابفهدایی،کابهلیاصل سهرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
،یاناهرادیشکلحقهوق1398
عمدهصهادراتووارداتتیفعال

امضاخودشصالحیفدار،اقالممجاز
ثبتریاستعمومیثبتمرکزیدر
.دیگرد
مفشهبثیفرزندزلمایذکرمحفرم
)(یتحتعنهوانتجهارتیاناراد
کابهلیافغانمرکزاصهلتیتابع

یافغهان300000سرمایهابفدایی
 سال حقوق1398تأسیس یشکل
صهادراتوعمدهتیفعالیاناراد

اقالممجازاقهالممجهازواردات
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
مرکز،محمودحمزهیتجارتشرکت
ابفهدایی،کابهلیاصل سهرمایه

تأسهیسسال،یافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1398
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اقهالمعمدهوارداتوصهادرات
یبازمحمدفرزندحاجرئیس،مجاز

معاون و گل آصهفتیباز محمد
حاج یفرزند گل صهالحیفدارباز

دررئیسامضا شهرکت معاون و
ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی

.دیگرد
تصویبشرکایشهرکتبهاساس

دارندهجوازنمبرفدیاحسانلمالدیم
دهیگردلیذراتیخواهانتغ7909

ولهدسهروراهللبیمحفرمحب:اند
تیمعاون و ٪30شرکتاسهفعاا

ولهداهللرابهقهدرتشیسرمخو
بههفهروشدیهعبداهللمعاونجد

تغ.رساندمی راتیهکه درفهوق
ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
.دیگرد

شهرکتیشرکابهاساستصویب
ردارندهیامپاریمیکیخدماتلوژسف
نمبر خواههانD-39548جواز

رانمودهاستیتیاتیفعالادیازد

ثبتیعمومدرریاستراتییتغ یا
دیثبتگردیمرکز

و:شرکایشرکتبهاساستصویب
مکفوب قرار مورخ۹300)نمبر )
زوندیعواسیسفم1398.9.۹7
گهروپوجانینیشرکتساخفمان

وD-24592 دارندهجوازنمبهر
 تشخیصیه 103۹87101۹نمبر
:استدهیگردلیذراتیخواهانتغ

ولداحمدجانقیمحفرممحمدشا
٪19شیسرمخهو٪99لهمازج

بهمحفهرمشهاهرخو لهدآنرا
سرمدارسابقشرکتبهقیشامحمد

فروشرساندهکهشاهرخمذکوراز
سرمصدیف1اسفعااوبایسرمدار

به٪۹0مجموعابا،کهقبالداشت
 یههیتعدیههمعههاونجدثیههح

مذکورباداشف قیمحمدشا.گردید
ثیهسرمهمچنانبحصدیف80٪
ا.ماندیمیباقسیرئ راتیتغ یکه

ثبتیکزثبتمریعموماستیدرر
.دیگرد
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ومکفهوببهاساستصویبشرکا
دیعوا۹/10/1398مورخ3نمبر

یشرکتمحفرمخهدمتمشهورت
خواهاننکیمرجیایلیتحص سکالر
محبلیذریتغ محفرم ولداهللشده
تیهمحمدمعهاونازمعاونسیو

 باالشیسرمخو٪30اسفعاا یرا
م محمهدسیدخانولدوندیمحفرم
٪نرادفروخفهنهامبردهبههرئیس
ح100 به نرادرئیسثیسرم در
شهکلازشهراکتبههریتغ یتع

ثبتیدرادارهثبتمرکزیاناراد
.گردید
شهماره)قرار (318336مکفوب

( مد10/10/1398مورخ تیری(
یدیوتوریدیتولساتیتاسیعموم
شرکت–یفارمسیعموماستیر
پخسکابل(بهرعهالوهتجارتی)

وارداتوصادراتاقهالممجهاز
وهیهادودیهتورجهادیخواهانا
کههدهیگردیالتطبآسامان اند

ویثبهتمرکهزیعموماستیر
.دیثبتگردیفکرتیمالک
محفهرمنثهاریاساسدرخواسفبه

:نرهادسیرئاهللعیاحمدفرزندسم
دارنهدهینثاراحمدسروریتجارت

تشخیصهیهو63633جوازنمبر
 خواههان9009117139نمبر
نثاراحمدیاسمنرادازتجارتریتغ

اهلللیسرورخللوژسفیکیبهیسرور
نرهادازتیهنمودهاسفوفعالریتغ

لوژسفیتجارت نمهودهریتغیکیبه
ا رراتیتغ یاستکه اسهتیدر

هایمالکیتویثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر

ابهراهیتجارتشرکت میالمهاس
سهالیافغان1000000ییابفدا

فدیلمیشکلحقوق1398تأسیس
صهادراتووارداتعمدهتیفعال

رئهیساقالممجازاقهالممجهاز
بهیفرزندمحمدغنیغرناهللبیحب

فرزنهدعبهدالحقیمجفٰبتیمعاون
معهاونرئیسامضاصالحیفدار و



 جريدهيرسم
 

1۹7
 

 

 

 

 

 

(1396)نمبرمسلسل 30/10/1399  

ثبهتیعمهوماستیدررشرکت
.دیگردثبتیمرکز

ام اکهرماهلل یمحفرم فرزندمحمد
یتحتعنوانتجارتیمفشبثاناراد
آنال تی(تابعتیرهویمس ی)خدمات

سهرمایهکابهلیافغانمرکزاصل
سهالیافغهان300000ابفدایی

یشههکلحقههوق1398تأسههیس
اقالمیعمدهخدماتتیفعالیاناراد

امضهاصالحیفدارمجازاقالممجاز
ریاستعمهومیثبهتدرخودش
.دیگردثبتمرکزی

مفشبثمینعسیدولدیمصطادیس
یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

بندهیخدماتتصا بسفه لیهآیو
استیامضاخودشدررصالحیفدار

دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
محفهرم:کامراننهیمدیساخفمان

تهاجرخانادریم خان برادر فرزند

یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل1398تأسیسسالیافغان

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
خودشامضاصالحیفدار،یساخفمان

ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست
.دیگرد

مهوادیدیهوتولیتجارتشرکت
،کابلمرکزاصلی،امامدرهییغذا

،یافغان1000000سرمایهابفدایی
،1398.10.1۹سیتاسههسههال

عمهدهتیفعال،فدیلمیشکلحقوق
طهاهوسسیرئ،یوتجارتیدیتول

تیههمعاون،محمههدریفرزنههدم
صالحیفدارمحمدقاسمفرزندطاوس

 سیرئامضا معاون و درشهرکت
ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
.گردید
ییابفهدایرغنیپامیتجارتشرکت

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1398
اقهالمصهادراتووارداتعمده
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الهدی نظامرئیسمجازاقالممجاز
تیهبههمعاونالهدی فرزندسراج

توررزمانیم صالحیفداریالیفرزند
رئیسامضا معاون شهرکتدرو
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

.دیگرد
شههیتربخدمات رزادیس هها
،افغانتیتابع،یتاجرانارادیاسکا

سرمایهابفهدایی،کابلیمرکزاصل
تأسهیسسهالیافغان300000
،یاناهرادیشکلحقهوق1398
،هاس هیعمدهخدماتتربتیفعال

رحمتصالحیفدار محفرم اهللامضا
ریاستعمومیدرییحیفرزندمحمد
.دیثبتگردثبتمرکزی

محفهرم:ینظردیعبدالرشیتجارت
تهاجرقیصد نظر محمد فرزند اهلل
یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل1398تأسیسسالیافغان

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
و مجهازصادرات اقالم ،واردات

درریاستخودشامضاصالحیفدار
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
مفشبثاهللعصمتفرزنداهللبیحس
نرهادخهدماتئهیس)ریاناراد
،(یعصهمتزبیحسیکیلوژسف
افغانتیتابع ،کابهلیمرکزاصل،

یافغهان300000سرمایهابفدایی
شکل1۹/10/1398تأسیسسال

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
صهالحیفدار،یکیخدماتلوژسهف

ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.دیثبتگردیمرکز
افضهلمحمد ولدمحمهد مخفار

افغانمرکزتیتابعیمفشبثاناراد
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده

دارامضههاخههودشدرتیصههالح
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

.دیگرد
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شهرکاوقهرابیتصهواساسهب
هیمالاستیر1173مکفوبشماره

یجیدیدهندگانبرزگشرکتآ
نمبهریورتیسک جهواز دارنهده

(I-10241)لیذراتییخواهانتغ
نامشرکتازحیتصح،شدهاند

 IDG security 
 به 

IDG Security 

Afghanistan  
وانفقالسرماز

 IDG Security Middle 

East FZC به IDG Group 

DMCC 
ریاستعمومیورتگرففهکهدرص

ثبتمرکزی یفکرهایمالکیتو
.دیثبتگردراتیتغ

و:شرکایشرکتبهاساستصویب
(مهورخ11613قرارمکفهوب)
هیههمالاسههتیر1397.9.17

یمفوسطشرکتساخفماندهندگان
دارنهدهکیهونیفیسیومرندس
تشخیصیهو D-41134 جوازنمبر

تحههت90003۹1738نمبههر
احمهدولهدریمحفرمبصاستیر

یمحفرمعلتیومعاونیسلمانعل
خواههانلغهویاصغرولدغالمنب

شیخهوی(جوازتجارتشهی)ترکپ
یعموماستیکهدرر.انددهیگرد

یثبتمرکز یفکرهایمالکیتو
.ثبتگردید

اساستصویب :شرکایشرکتبه
کابلزاددارندهجوازیشرکتنو

 و318۹نمبر نمبهرتشخیصهیه
ر10۹1700016 اسهتیتحت

محفهرمتیهومعاوندیمحفرموح
(شهیببرکشاهخواهانلغو)ترکپ

اندکهدهیگردشیخویجوازتجارت
ثبهتیثبتوجوازدهاستیدرر
.گردید
افغهانیلیتحصیمشورتخدمات

تیتابع،یفرصتتاجرانارادتیال
اصل،افغان سهرمایه،کابلیمرکز

سهالیافغهان300000ابفدایی
یشههکلحقههوق1397تأسههیس
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وتیفعال،یاناراد صادرات عمده
مجاز اقالم صهالحیفدار،واردات
فرزنههداهللحیامضههامحفههرمذبهه

ریاستعمومیثبهتدراهللرحمت
.دیثبتگردمرکزی
اصل،زبدهیتجارتشرکت یمرکز
،کابل ابفدایی 1000000سرمایه
یافغان ، شکل1398تأسیسسال
عمدهوارداتتیفعالفدیلمیحقوق

احمدرئیس،وصادراتاقالممجاز
تیهومعاونیروشانفرزندشاهول

احمدفرهادفرزنهداحمهدشهاه
معهاونرئیسامضاصالحیفدار و
ریاستعمهومیثبهتشرکتدر

.دیثبتگردمرکزی
ویکههیخههدماتتخنشههرکت

مرکهز،افغانارغنهونیکیلوژسف
ابفهدایی،کابهلیاصل سهرمایه

تأسهیسسال،یافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1398

تخن لوژسفیکیعمده رئیس،یکیو
محمدحکمیفضلکر خانمیفرزند

ازیحمزهفرزندشاهنریمتیومعاون
معهاونرئیسامضاصالحیفدار و
ریاستعمهومیثبهتدرشرکت
.دیثبتگردمرکزی

اساستصویب :شرکایشرکتبه
مشهکانیالیهننگیالیشرکتبر

و8001دارنههدهجههوازنمبههر
 تشخیصیه 10۹1938017نمبر
محفهرممحمهدواسهتیتحتر
برتیمعاون لغویالیمحفرم خواهان

شیخهوی(جوازتجارتشهی)ترکپ
ثبهتواستیاندکهدرردهیگرد

.ثبتگردیدیجوازده
ومکفهوببهاساستصویبشرکا

مههههورخ۹617۹نمبههههر
شههرکتدیههعوا30/9/1398

خدمات بیهمجلوژسفیکیمحفرم
تحهت36113زدارندهجوادیول
ولهاستیر ویمحفرم الهرحم 
خواههاناهللفیمحفرمشرتیونامع

نمودهکهدرادارهثبتشهیترکپ
.دیثبتگردیمرکز
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و:شرکایشرکتبهاساستصویب
دهندگانهیمالاستیقرارمکفوبر
مههههورخ1۹93مفوسههههط
یشرکتسهاخفمان1398.10.7

نمبهروندیم جهواز بلخدارنهده
D-81431 و نمبهرتشخیصیه

تغ9003009306 راتیخواهان
ولداهللبیاندمحفرمنقدهیگردلیذ

استیشرکتازرسیاخفرمحمدرئ
سهرمصدیف30اسفعااومجموع

باالشیخو احمدخالدیرا محفرم
دهیرسهانبهفروشمحمدکیولدن

ثیسرمبحصدیف30کهنامبردهبا
که.گردید یشرکتتعدیجدسیرئ
ثبتیعموماستیدررراتیتغ یا

.دیثبتگردیمرکز
ومکفهوببهاساستصویبشرکا

دیههعوا11717/۹1/6/1398
ساخفمان محفرم وهیهتریشرکت

مرندسدارندهیموادساخفماندیتول
محفرماستیتحتر۹109۹جواز

محفهرمتیهومعاونبیاحمدنج

پبیالحسعبد ترک شههیخواهان
ثبتینمودهکهدرادارهثبتمرکز

.دیگرد
اهللفرزندرحمهتاهللحکمتیآقا

کابهلیمرکزاصهلیتاجراناراد
یافغهان300000سرمایهابفدایی

 حقوق1398تأسیسسال یشکل
صهادراتوعمدهتیفعالیاناراد

رئواردات مجاز محفهرمسیاقالم
اهللفرزنههدرحمههتاهللحکمههت
صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
مفشبثیفضلالرحم ولدعبدالح

خهدمات)رئهیسیاناراد نرهاد
باوریمرندس (عطا ،افغانتیتابع،

سرمایهابفهدایی،کابلیمرکزاصل
سیسالتاسیافغان300000

حقهوقی1۹/10/1388  شکل
عمهدهخهدماتانارادی،فعالیت

یمرندس صالحیفدار، خودشامضا
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ثبتیثبتمرکزیعموماستیردر
.دیگرد

 یآذیکیوخدماتلوژسفیساخفمان
اصلرانیک یمرکز سهرمایهکابل

سهالیافغهان300000ابفدایی
یشههکلحقههوق1398تأسههیس

تعمتیهفعالیاناراد ریهعمهده
یکیساخفمانراوخهدماتلوژسهف

مسسیرئ احمد فرزنهدحیمحفرم
صالحیفداریعبدالح ریاسهتدر

ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی
.دیثبتگردیفکر

سبز یپاکساراننگیایتنظخدمات
اناراد مرکز،افغانتیتابع،یتاجر

ابفهدایی،کابهلیاصل سهرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
،یاناهرادیشکلحقهوق1398
تنظتیفعال خهدمات ،یاهیعمده

امانفرزندصالحیفدار محفرم امضا
ریاستعمومیثبهتدریغالمعل
.دیثبتگردمرکزی

صهلیفمیصمیکیلوژسفخدمات
اناهرادیمحمد تیهتابع،یتاجر
اصل،افغان سهرمایه،کابلیمرکز

سهالیافغهان300000ابفدایی
یشههکلحقههوق1398تأسههیس

عمهدهخهدماتتیفعال،یاناراد
محفرمصالحیفدار،یکیلوژسف امضا

محمدمسلمفرزنهدآدمخهاندر
ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی

.دیگرد
ویکیخههدماتلوژسههفشههرکت

کابلیمرکزاصلدیولریامیتجازت
ابفدایی یافغان1000000سرمایه

 سال حقوق1398تأسیس یشکل
خهدماتتیهفعالفدیلم عمهده

تجارتیکیلوژسف رئیس،باشدیمیو
ویسجادفرزندغهالمسهخیعل

معاونمیعبدالخالقفرزندمحمدرح
 معاونرئیسصالحیفدارشرکت و
ریاستعمهومیثبهترشرکتد
.دیثبتگردمرکزی



 جريدهيرسم
 

133
 

 

 

 

 

 

(1396)نمبرمسلسل 30/10/1399  

فهدیلمانیاتااقبامیشرکتتجارت
یمرکزاصهل1386تأسیسسال
 کابل ابفدایی 1000000سرمایه

مسئولیتالتیمحدودیشکلحقوق
وریخانفرزندبازمریکلمرئیس

فرزند محمد شرکتعبدال معاون
ورئیسشرکتصالحیفدارسلطان

ریاستعمهومیمعاونشرکتدر
.دیثبتگردثبتمرکزی

یریهنصرتاماهللعزتیساخفمان
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
یاناههردیشهکلحقهوق1398
سیساخفمانرارئریعمدهتعمتیفعال

محمهدریفرزندنذاهللمحفرمعزت
صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

مرکز،غر یآموسپیتجارتشرکت
ابفهدایی،کابهلیاصل سهرمایه

تأسهیسسال،یافغان1000000
تیفعالفدیلمیحقوقشکل1398

عمدهوارداتوصهادراتاقهالم
فرزنهدلعهلاهللدیفررئیس،مجاز
محمدداودفرزنهدتیومعاونسید
ورئیسامضاصالحیفدارسلطانسید

ریاستعمهومیمعاونشرکتدر
.دیثبتگردثبتمرکزی

براریاتیمالیمشورتخدمات تبسم
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
خهدماتمشهورتتیفعال یعمده
داودسیرئیاتیمال محمهد محفرم

عبدالمج درصهالحیفداردیفرزند
ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی

.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو
لوژسفشرکت رحمانیکیخدمات

اصلریس یمرکز سهرمایهکابهل
سهالیافغان1000000ابفدایی
یشههکلحقههوق1398تأسههیس

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
لوژسف محفهرمسیرئیکیخدمات

م سهالم محمد فرزند عالم محمد
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مجفب محفرم زادهیمعاون مسهافر
ریاستدرصالحیفداراهلل یفرزندام

مرکزی ثبت هایمالکیتوعمومی
.دیثبتگردیفکر
،یتاجرانارادومیافغانسلریتجارت
اصل،افغانتیتابع ،کابهلیمرکز

یافغهان300000سرمایهابفدایی
 حقوق1398تأسیسسال یشکل
وتیفعال،یاناراد صادرات عمده

مجاز اقالم صهالحیفدار،واردات
داددرمیکریامضامحفرمقربانعل

ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی
.دیگرد

رزادهیشاهللبیحبیکیلوژسفخدمات
اناراد مرکز،افغانتیتابع،یتاجر

ابفهدایی،کابهلیاصل سهرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
،یاناهرادیشکلحقهوق1398
،یکیعمدهخدماتلوژسهفتیفعال

محفرمحبصالحیفدار اهللبیهامضا
ریاستعمهومیدرداهللیفرزندوح

.دیثبتگردثبتمرکزی

اسهکایکیلوژسفخدمات یمسلم
اناراد مرکز،افغانتیتابع،یتاجر

ابفهدایی،کابهلیاصل سهرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
،یاناهرادیشکلحقهوق1398
عمدهصهادراتووارداتتیفعال

امضامحفرمصالحیفدار،اقالممجاز
محمدخالدفرزندمحمدصادقدر

ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی
.دیگرد

تصویبشرکایشهرکتبهاساس
دارنهدهفدیلمینورزیحکمتعز
راتیخواهانتغ11800جوازنمبر

محفرممحمدزمان:انددهیگردلیذ
شرکتاستیازروسفیولدمحمد
راشیسهرمخهو٪13اسفعااو

ولهدمحمهدریومحفرممحمدذب
معاونوسفی تیاز و ٪30اسفعاا

رامشیسرمخو ولدمحمهد یبه
فروشدیجدرئیساکبر شرکتبه
٪3ومحمدزمانباحاظرساندیم

 یتعهدیهمعاونجدثیسرمبهح
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تغ.استدهیگرد درفوقراتیکه
ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
.دیگرد

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
 ۹0/9/1393-13۹708شماره

ایزونشرکتکابلسوپراسدیعوا
شدهمحفرملیذریخواهانتغفدیلم
معاونشرکتازاهللولدعبداهللذکر
تیمعاون شیسرمخو٪30اسفعاا
اهللولدذکراهللمحفرمالرامیراباال

دیمعاونجدثیفروخفهنامبردهبهح
ثبهت یتعتدرشرک ودراداره
.دیثبتگردیمرکز
شرکتیدرخواسفبیتصواساسبه
ومشهاورتدرامهوریمالیبرس
دارنهدهجهوازدنسیهکرشیتاف
تغD-53061نمبر راتییهخواهان
شدهاندمحفرممحمدعمهرانلیذ

ولدتاجمحمدمعاونشهرکتاز
تیمعاون شیسرمخو٪30اسفعاا
باال یرا رئهیسالواحدعبدمحفرم

نهامبرده شرکتفروخفهه برحال

نرهادرئیسثیحسرمبه100٪
حقوقریتغ شراکتبههیشکل از

ثبتیدرادارهثبتمرکزیاناراد
.دیکرد

شهرکتیشرکابهاساستصویب
لمیزیعزبیحسیتجارت فدیافغان

تیازساحهوالهیراحصایخواهانتغ
در.نمودهاستریکابلبههراتتغ

ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر
.استدهیگرد

وارثیکیخدماتلوژسهفشرکت
یقیصد اصل، سرمایه،کابلیمرکز

سهال،یافغان1000000ابفدایی
فدیلمیحقوقشکل1398تأسیس

عمدهوارداتوصهادراتتیفعال
مجاز فرزنهدرئیس،اقالم سکندر
معاونبیعبالحس فرزندمیفرتیو
ام رئیسامضاصالحیفدار یمحمد

ریاستعمومیومعاونشرکتدر
.دیثبتگردثبتمرکزی

اریانصافنصرتیتجارتشرکت
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
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تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1398
اقهالمصهادراتووارداتعمده
رئ اشهرفسیمجاز محمد محفرم

فیفرزندبراتومعاونمحمدشر
فرزندبراتوسرمدارفرهادبرات

صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

لوژسفشرکت  یمفهیکیخدمات
سهرمایه،کابلمرکزاصلی،مزمل

سهال،یافغان1000000ابفدایی
 1398.10.16تأسیس شهکل،
عمدهخدماتتیفعال،فدیلمیحقوق
یکیلوژسف فرزنهددیهحمسیرئ،

ع یسیمحمد ذکتیمعاون، یاحمد
قار صالحیفدارمیعبدالرحیفرزند
 سیرئامضا معاون و درشهرکت
ثبهتیکزثبتمریعمومریاست
.گردید
تندرمونتهاجریکیلوژسفخدمات
یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد

ابفهدایی،کابل 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعال،یانارادیحقوق

صهالحیفدار،یکیخدماتلوژسهف
فرزندسهردارآقهادرمانیامضاپ

ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی
.دیگرد
درویعلیتجارت مرکهزیشیخان
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
صهادراتووارداتعمدهتیفعال

خهانیمحفرمعلسیاقالممجازرئ
یفرزندعل درصهالحیفدارمهدد

ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

محفهرمنهوربهاساسدرخواست
و:نرادسیمحمدرئیاحمدولدول

(مهورخ10119قرارمکفهوب)
زوندیعوااستیر1398.9.۹0

وله ولد احمد نور محفرم یمرکز
جهوازدارندهیمحمدتاجراناراد
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نمبهرتشخیصیهو۹۹389نمبر
اسهتیتحتر900138۹133

احمدولدول نور محمهدیمحفرم
دهیگردشیوخواهانلغوشرکتخ

ا.است ر یکه در اسهتینرهاد
هایمالکیتویثبتمرکزیعموم
.ثبتگردیدیفکر

محمهدفرزنهدازیخواجهنمحفرم
یاحمدتهاجراناهرادریخواجهم
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
اقالموارداتعمدهصادراتتیفعال

رئ نسیمجاز خواجهه ازیهمحفرم
صالحیفدارریمحمدفرزندخواجهم

ریاستعمومیثبهتمرکهزیدر
.دیثبتگردیکرفهایمالکیتو

مرکز،یبخشاریمایتجارتشرکت
ابفهدایی،کابهلیاصل سهرمایه

تأسهیسسال،یافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1398

عمدهوارداتوصهادراتاقهالم

فرزنهداتیهمزملحرئیس،مجاز
اریهمایالیبرتیعبدالرزاقومعاون

م امضهاصالحیفدارجانرایفرزند
ریاسهتومعاونشرکتدررئیس

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
ومکفهوببهاساستصویبشرکا

نرادمفرمدیعوا3۹/۹/10/1398
جهوازعبهدیحاج الخالقدارنهده

تغ۹1333 شهدهلیذریخواهان
الهرحم عبدالخالقولدعبدمحفرم
٪100اسفعاااستینرادازررئیس

محفرمبالهلیراباالشیسرمخو
الخالقواگذارنمودهکهدرعبدولد

ثبههتیادارهثبههتمههذرکز
.گردید
زادهییحمهزهبنهاریامیساخفمان

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
سیساخفمانرارئریعمدهتعمتیفعال

نبهدیمحفرمجمش یفرزندغهالم
صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
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ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

وخهدماتیتجارتیتجارتشرکت
یکیلوژسف اصهل، ،کابهلیمرکز

،یافغان1000000سرمایهابفدایی
 حقوق1398تأسیسسال یشکل
ویعمهدهتجهارتتیهفعالفدیلم

اسهداهللفرزنهدرئیس،یکیلوژسف
لیمحمدخلتیومعاونلیمحمدخل

 انور محمد امضاصالحیفدارفرزند
ریاسهتومعاونشرکتدررئیس

ثبههتعمههومیثبههتمرکههزی
.دیگرد

تصویبشرکایشهرکتبهاساس
انایارریشریکیولوژسفیتجارت

  جوازنمبر خواهان3۹8۹7دارنده
محفهرم:انددهیگردلیذراتیتغ

ام معاون یاحمد از عبداهلل تیولد
 واز سهرم٪30شرکتاسهفعاا

بهشر18شیخو رئیسمصااریرا
رابهشمسالخقصدیف۹برحالو
ض جدایولد معاون فروشدیالحق

واز٪98رئیسکهسرمرساندیم
راتیتغکه.باشدمیصدیف۹معاون
یثبتمرکزیعمومدرریاستفوق

.دیثبتگرد
تصویبشرکایشهرکتبهاساس
دارنهدهفدیلمینورزیحکمتعز
خواههان D-39427 جهوازنمبر

محفهرم:انددهیگردلیذراتیتغ
ولهداغهاگهلعقهوبیمحمد
تیازمعاون و اسفعاا ٪30شرکت
بهمطشیسرمخو رئهیساهللعیرا

وشهکلرساندیبرحالبهفروشم
انارادیحقوق شراکتبه ریتغیاز

درفهوقراتیکهتغ.نمودهاست
ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
.دیگرد

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
دیههعوا3309/۹9/1۹/1397

ساخفمان محفرم گلوبهلیشرکت
 جهواز دارنده 7186۹سفرکچر

ودیهمحفرماحمدولاستیتحتر
خواههاناهللفیمحفرمشرتیمعاون
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نمودهکهدرادارهثبتشهیترکپ
.دیثبتگردیمرکز

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
 خان شعلم مفشثریفرزند محمد

وینرادسهاخفمان)رئیسدیانارا
لیسرکساز (دریدالگوس تیتابع،
افغان سهرمایه،کابلیمرکزاصل،

سهالیافغان1000000ابفدایی
شههکل۹1/10/1398تأسههیس

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
صالحیفدار،یوسرکسازیساخفمان
ثبتیعمومدرریاستشامضاخود

.گردیدثبتیمرکز
انارادخصوصیات محفهرم:ینراد

ش فرزند خان مفشثریعلم محمد
یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل 1380تأسیسسالیافغان

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
و مجهازصادرات اقالم ،واردات
درریاستخودشامضاصالحیفدار

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم

یشوابایپروسسنباتاتآرشرکت
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه

تأسهیسسالیافغان1000000
محههدودیشهکلحقهوق1398
عمدهپروسهستیفعالتیالمسئول
فرزنهدااهللیمحفرمضسینباتاترئ

ومعاونمحفهرمارسهالنزاهللیعز
ریاسهتدرصهالحیفداراهللفیلط

ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی
.دیردثبتگیفکر

،یمنهانزواتیحیتجارتشرکت
سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
تأسهیسسال،یافغان1000000

1398.10.۹1 حقهوق، یشکل
عمهدهوارداتوتیهفعال،فدیلم

اهللاتیحسیرئ،صادراتاقالممجاز
تیهمعاون،عبدالمنانیفرزندحاج

فرزنههدعبههدالخالقاهللبیههحب
صالحیفدار معهاونسیرئامضا و
ثبهتیعمهومدرریاستشرکت
.گردیدثبتیمرکز
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یوسرکسهازیسهاخفمانشرکت
اصهلایآس مرکز کابهلیکاشانه

ابفدایی یافغان1000000سرمایه
 حقوق1398تأسیسسال یشکل

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
رئهریتعم وسهرکرا سیساتمانرا

ولیفرزندعبدالوکمیمحفرمعبدالقد
جن محفهرم فرزنهدداهللیهمعاون

ریاسهتدرصهالحیفداریعبدالغن
ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی

.دیثبتگردیفکر
یوتجارتیکیخماتلوژسفشرکت

مرکهز،افغانتیتابع،احسانانیع
 ابفهدایی،کابهلاصلی سهرمایه

تأسهیسسالیافغان1000000
،مسهئولیتشکلمحدودال1398

ولهداهللقیمحفرمصهداستیربه
اهللاحسهانتیقسمتخانومعاون
عمهدهتیهفعال،ولدقسمتخان

صادراتووارداتاقالممجهازو
رئیسامضاصالحیفدار،یکیلوژسف

ریاستعمومیومعاونشرکتدر
دیثبتگردثبتمرکزی
تصویبشرکایشهرکتبهاساس
 یراشدرامیوسرکسازیساخفمان

 D-66379 دارندهجوازنمبرفدیلم

:انهددهیگردلیذراتیخواهانتغ
شاهولدعربشاهاز یمحفرمشاه

تیمعاون و ٪30شرکتاسهفعاا
ولدخاناقا یرابهرامشیسرمخو
که.رساندمیبهفروشدیمعاونجد

ثبتیمومعدرریاستفوقراتیتغ
.دیثبتگردیمرکز

و:شرکایشرکتبهاساستصویب
(مههورخ110مکفههوب)قههرار

زوندیعوااستیر1398.10.16
میفریمصطایمرکزشرکتتجارت

و117۹دارندهجوازنمبهرفدیلم
 تشخیصیه 9003687166نمبر
حضرتیمحفرمحاجاستیتحتر

معاون و محمدشکر فرزند تیخان
فرزندحضرتخاناهللقیمحفرمصد

(جهوازشههیپرکخواهانلغو)ت
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در.انددهیگردشیخویتجارت که
ویثبهتمرکهزیعموماستیر

ثبتگردیدیفکرهایمالکیت
تبعه:یوسرکسازیساخفمانشرکت
تیهوالمرکهزاصهلیافغانسفان

 سهال بدخشان 1398تأسهیس
 ابفدایی کیه1000000سرمایه

شرکتیشکلحقوقیافغانمیلیون
سهاخفمانتفعالیفدیلم یعمهده

شههرکتسیرئههیوسرکسههاز
محمدعمراهللمحاوظ معهاون ولد
اثیولدعبهدالغساحمدویشرکت

امضهاءتیصالحیاشخاصدارا
ومعاونشرکتبهودهودررئیس

یثبهتمرکهزیعمهوماستیر
دیثبتگردیفکرتیومالک
برسهامیکیخدماتلوژسفشرکت

سهرمایه،کابلمرکزاصلی،ابینا
سهال،یافغان1000000ابفدایی
شههکل،1398.10.۹1سیتاسهه
عمدهخدماتتیفعال،فدیلمیحقوق
لحقفرزندزایعزسیرئ،یکیلوژسف

آغافرزندریشتیمعاون،فضلالحق
مجنون صالحیفدارشاه سیرئامضا
یعمومدرریاستشرکتومعاون
.گردیدثبتیکزثبتمر
 یرګهالنهدځیساخفمانشرکت

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
سهههالیافغهههان1000000
یحقههوقشههکل1398تأسههیس

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
رئهریتعم محفهرمسیساخفمانرا

ومعاوناهللبیفرزندحباهللحکمت
حن محمد فرزند سباوون فیمحفرم

صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبهتیرفکهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

یدیسهعدیفریکیلوژسفخدمات
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
فرزنهدمحمهددیمحفرمفرسیرئ
ریاستعمومیدرصالحیفداردیسع
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مرکزی یفکریهاتیمالکوثبت
.دیثبتگرد

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
فرزندسلطانمحمدمفشهبثمیتم

سهاخفمان)رئیسیاناراد ینرهاد
(میانصافند افغانتیتابع، مرکز،

کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000

شههکلحقههوقی۹۹/10/1398
 فعالیت ساخفمانانارادی، ،یعمده

درریاستخودشامضاصالحیفدار
.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
یازیاحمدسررابنیتجارتشرکت

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسالیافغان1000000

تیفعالفدیلمیشکلحقوق1398
اقهالمصهادراتووارداتعمده
محفرمسررابفرزنهدسیمجازرئ
منصورالدی سراج ومعاونمحفرم

فرزندسراج درصهالحیفدارالدی 
ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی

.دیثبتگردیکرفهایمالکیتو

مفشهبثریبنتوزنبیز احمهد
یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

بازار امضاصالحیفداریابیخدمات
ثبهتیعمهوماستیخودشدرر

.دیثبتگردیمرکز
آمهویکیخدماتلوژسهفشرکت

نفریپ ، اصلی کابلمرکز سهرمایه،
سهال،یافغان1000000ابفدایی
شههکل،1398.10.۹۹سیتاسهه
عمدهوارداتتیفعال،فدیلمیحقوق

سیرئه،وصادراتاقهالممجهاز
هاشهماهللحیذب ،فرزنهدمحمهد

محمددیجاوتیمعاون فرزند احمد
وسیرئهامضهاصالحیفدارهاشم
یعمهومدرریاستشرکتمعاون

.گردیدثبتیثبتمرکز
انارادخصوصیات محفهرم:ینراد

ضیخانفرزنهدمحمهدفهسینا
اناراد مکفب)رئیسیمفشبث نراد
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خواهاناخذ(خردانیراهیخصوص
تیهتابع.دثبتشدانهقنامهیتصد
افغان سهرمایه،کابلیمرکزاصل،

سهالیافغهان300000ابفدایی
شهکل۹۹/10/1398 سیتاسه

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
وارداتصادرات مجهازو ،اقالم
استیردرخودشامضاصالحیفدار
ثبههتیثبههتمرکههزیعمههوم
.گردید

انارادصوصیاتخ محفهرم:ینراد
دیههعبههدالوهابفرزنههدعبدالمج

،افغهانتیهتابع،یشبثانارادفم
سرمایهابفهدایی،کابلیمرکزاصل
تأسهیسسهالیافغان300000

شههکلحقههوقی۹۹/10/1398
فعالیت صادراتوانارادی، عمده
دارتیصهالح،وارداتاقالممجاز

ثبتیعموماستیرشدرامضاخود
.دیثبتگردیمرکز

شهرکتیشرکابهاساستصویب
مهواددیوتولیسرکسازیساخفمان

عمهرانسهرپناهشهرریساخفمان
.شهدهانهدلیذراتییخواهانتغ

ولدمعصهومازیمحفرمسلطانعل
33.31شرکتاسهفعااواستیر
وعبداهللولدشیسرمخوصدیف را

معصومسرمدارشرکتاسهفعااو
ههرشیسرمخو۹0٪ کبههیرا
رئیسالرحم بینجلدواهللدیحم
فروشرساندیجد  یا.استدهیبه
راتییتغ ریاست ثبهتیعمومدر

.دیثبتگردیمرکز
شههرکتخههدماتخصوصههیات

دروازیکیلوژسف تبعهه:یمررزاد
افغانسفان محلکهاریاصلمرکز،

تأسهیسبدخشهانسهالتیوال
6700000سرمایهابفدایی1391
شرکتشراکتیشکلحقوقیافغان
لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
شرکتنورالحقولدمهوالنسیرئ

وسیرئهرعلمیولدماهللیمعاونول
یرااشهخاصدا،معاونشهرکت

یعمومتیریمددرامضاءتیصالح
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ثبهتکنهدزتیوالیثبتمرکز
.گردید

و:شرکایشرکتبهاساستصویب
مهورخ36نمبهرقرارمکفهوب
دیههسههفمعوایس1398.10.9
زیهکابلباسفانعزیشرکتتجارت

 نمبر جواز تشخیصیهو33دارنده
خواهههان100۹803013نمبههر

محفهرم:انددهیگردلیذراتیتغ
سیالرزاقرئهعبدالشکورولدعبد

اسفعااومجموعاستیشرکتازر
خوصدیف30 بهاشیسرم یالرا

بهیولداحمدعلیمحفرماحمدول
نامبردهبحدهیرسانفروش ثیهکه

زین.گردید یشرکتتعدیجدسیرئ
 عبدمحفرم ولد الهرزاقعبدالسفار

اسفعااوتیمعاونشرکتازمعاون
باالشیخوصدیف30مجموع یرا

بهیولداحمدعلایمحفرماحمدض
نامبردهبحدهیرسانفروش ثیهکه

وهمچنانگردید یتعدیمعاونجد
کابلده بهاغ آدرسشرکتاز

مارک سهوپرتیزنانه دنگهر انور
مقابهلتیمارک کاشهف قلعه به
استرییتغیآبرسان ا.نموده  یکه
ثبهتیعمهوماستیدررراتیتغ

.دیثبتگردیمرکز
کابلیمرکزاصلفدیلمسیدشرکت

ابفدایی یافغان1000000سرمایه
 حقوق138۹تأسیسسال یشکل
صهادراتوعمهدهتیفعالفدیلم

واردات رئاقالم محفهرمسیمجاز
واهللبیهحبسیدفرزندداهللیفرسید

یفرزندحاجاهللمعاونمحفرماحسان
درصههالحیفداریکفههوریحههاج

ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو
نچریویالویشرکتجیندگینما

تر سهدن یجنرال اهل :یاهل
سهالتیوالیندگیمرکزنما کابل
 ابفهدایی1398تأسیس سهرمایه

کی1000000 یافغهانمیلیون
حقوق تفعالیفدیشرکتلمیشکل
بهدونسهرمسرئییعمدهتجارت
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گانهد النگام سانکار راجیشرکت
امضهاءتیصهالحیشخصدارا

ورئیس اسهتیردرشرکتبوده
مرکهزیعموم تیهومالکیثبت
.دیثبتگردیفکر

مرکزیتجارتشرکت همت صالح
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1398
اقهالمصهادراتووارداتعمده
فرزنهدداهللیمحفرموحسیمجازرئ

اهللصالحمحمدومعاونمحفرمعابد
درصهالحیفدارفرزندصالحمحمد

وریاستعمومیثبهتمرکهزی
.دیثبتگردیفکرهایمالکیت
یمحمهدمصهطایتجارتشرکت
،کابهلمرکزاصهلی،زادهمیحک

،یافغان1000000سرمایهابفدایی
،1398.10.۹3تأسههیسسههال

عمهدهتیفعال،فدیلمیشکلحقوق
و مجهازواردات اقالم ،صادرات

محمهدسیرئ فرزنهد عبدالسفار

فرزنهدداهللیهوحتیمعاون،میحک
وسیرئامضاصالحیفدارخانیشاه

یعمهومدرریاستشرکتمعاون
.گردیدثبتیثبتمرکز
انارادخصوصیات محفهرم:ینراد

دیاحمدبرهزادفرزنهدعبدالرشه
نرادخدمات)رئیسیمفشبثاناراد

تیهتابع،(ولفافیریانجنیمشورت
افغان سهرمایه،کابلیمرکزاصل،

سهالیافغهان300000ابفدایی
شههکل1398.11.03تأسههیس

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
،یریههانجنیمشههورتخههدمات
درریاستخودشامضاصالحیفدار

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
شهرکتشرکایبهاساستصویب

فهدیلمیبهیحبمیکرعیرفیتجارت
نمبردارنده تحهت13813جواز

تیهومعاوناهللمیمحفرمعظاستیر
شههیخواهانترکپاهللعیمحفرمرف
استیانددرردهیگردشیجوازخو
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
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یشرکتساخفمانبهاساستصویب
پاکگلوبلخواههانیوسرکساز

عبدالواحدولد:دهیگردلیذراتیتغ
٪30اسهفعااویمحمدمعاونقبل

یاحمدولدعلریسرمخودرابهنص
جد معاون شرکتواگذاردیاحمد

احمدولدمحمدازیعل-۹.داردیم
حاهظتیمعاون با و ٪30اسفعاا

بح خود  یتعدیجدسیرئثیسرم
.گرددمی
شرکتخدماتیاساسدرخواسفبه

دارنده:یتکنالوجناتیکائیانفرنف
خواههان D-37239 جهوازنمبر

انهدلیذراتییتغ محفهرم:شده
شمشادعللیسرمحمد رئیسیولد

اسفعااازجملههاستیشرکتازر
یانراباال٪30شیسرمخو80٪

احمدبش محمدکیولدنریمحفرم
٪30یشرکتکفبهاقدیجدرئیس
ولدیمحفرماحمدعصمفیاالانراب
فروخفههیمعاونقبلعقوبیمحمد

ثبتمرکهز اداره در ثبهتیکه
دیگرد

)عز:خصوصیات (زاحمهدیمحفرم
معهاون(اهللومحفرم)ذکهرسیرئ

لوژسف خدمات )شرکت یکیتشبث
دارندهجهواززیعز احمداحسان(

نمبههر (D-66082) نمبههر
(9001701۹96)هیصهههیتشخ

ی(طهه1393)سیوسههالتاسهه
بیوسهقطعههتصهویدرخواسف

جوازشهیعارضوخواهشترکپ
نمودهکهبعهدازشرایخویتجارت

ذهیجوابهیراا مراجع درربطیهاز
ثبتیثبتوصدورجوازدهاستیر

.گردید
مهراتیکیخدماتلوژسفشرکت

 جهواز 10130اکسپرس.دارنده
شهدهمحفهرملیهذریخواهانتغ

رئهیسریهذولاقارولدمحمدعر
٪30اسهفعاااسهتیشرکتازر
بهاالشیسرمخهو محفهرمیرا

فیهولدمحمدحنیایحناهللبینق
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دررئهیسثیفروخفهنامبردهبهح
ودرادارهثبههت یشههرکتتعهه

.دیثبتکردیمرکز
و:شرکایشرکتبهاساستصویب
مکفوب قرار مهورخ133)نمبر )
دیههعواسیسههفم1398.11.۹

چریفایمدیشرکتخدماتمشورت
و17066دارنههدهجههوازنمبههر

 تشخیصیه 90036۹7980نمبر
:استدهیگردلیذراتیخواهانتغ

محفرمسباوونولدجوازخانمعاون
اسههفعااوتیههشههرکتازمعاون

 باالشیخوصدیف30مجموع یرا
بههاهللمحفرمعمرانخانولدشکر

نامبردهبحدهیرسانفروش ثیهکه
 یکها.گرددمی یتعدیمعاونجد

ثبهتیعمهوماستیدررراتیتغ
.دیثبتگردیمرکز
:ارتیهایکیخدماتلوژسفشرکت

تیهوالمرکزاصلی تبعهافغانسفان
 سهال بدخشان 1398تأسهیس
 ابفدایی کیه1000000سرمایه

شرکتیشکلحقوقیافغانمیلیون
سیعمدهخدماترئهتفعالیفدیلم

معاونشرکتفدامحمدولدطالخان
عبهدالملکمردیشرکت ولهد

امضهاءتیصالحیاشخاصدارا
ومعاونشرکتبهودهودررئیس
تیهصنعتوتجهارتوالتیآمر

.دیبدخشانثبتگرد
اساسدرخواست  نرهادرئیسبه

تسلساداتدارندهجوازیساخفمان
 138113نمبر ازریهتغخواهان

یتسلساداتبهساخفمانیساخفمان
ریهنمودهاسهتتغیمسلماسکا
اسهتیدررریتغ یا.نمودهاست

دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
عبدالسهفارمحفرم فرزند نوراحمد

یتحتعنوانتجارتیمفشبثاناراد
تی(تابعیعبدالسفارمحمدی)تجارت

سهرمایهکابهلیافغانمرکزاصل
سهالیافغهان300000ابفدایی

یشههکلحقههوق1398تأسههیس
صهادراتوعمدهتیفعالیاناراد
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اقالممجازاقهالممجهازواردات
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
انارادخصوصیات محفهرم:ینراد

الحقفرزنهدشهمسالحهقایض
اناهراد مفشبث نرهاد)رئهیسی

،(اریعثمهاناسهالمسیدیساخفمان
افغانتیتابع ،کابهلیاصلمرکز،

یافغهان300000سرمایهابفدایی
 سال شکل۹/11/1398تأسیس

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
خودشامضاصالحیفدار،یساخفمان

ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست
.گردید
انهایآریفیریمهدیمشورتخدمات

فرزندمیمحفرممحمدفر:جنتیانفل
اناراد تاجر یعبدالصمد تیهتابع،

افغان سهرمایه،کابلیمرکزاصل،
سهالیافغهان300000ابفدایی

شههکلحقههوقی1398تأسههیس
عمهدهخهدماتانارادی،فعالیت

یمشورت خودفیصالح، امضا شدار

ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست
.دیگرد

مفشبث یولدعالوالدالدی محراب
یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

خودشصالحیفداریساخفمان امضا
ثبتیثبتمرکزیعموماستیدرر
دیگرد

لوژسفشرکت سیپکفیکیخدمات
اصلی،افغانتیتابع،درانځ مرکز

،کابل ابفدایی 1000000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان

محفرماستیبهر،مسئولیتمحدودال
جانولدمحمهدرسهولو داود

،ولدمحمدآصفاهللحیمستیمعاون
،یکیعمدهخدماتلوژسهفتیفعال

معهاونرئیسامضاصالحیفدار و
ریاستعمهومیثبهتدرشرکت
دیثبتگردمرکزی
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،والیمولکسروبیتجارتشرکت
سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
سهههال،یافغهههان1000000

شههکل،1398.11.0۹سیتاسهه
عمدهوارداتتیفعال،فدیلمیحقوق

سیرئه،وصادراتاقهالممجهاز
تیهمعاون،اهللظیفرزندحااهللقیعف

اهللنعمت عابداهلل صالحیفدارفرزند
 سیرئامضا معاون و درشهرکت
ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
.گردید
یتجارتشرکت نهیآدرضاء مرکز،
 کابهلاصلی ابفهدایی، سهرمایه

سیتاسهسال،یافغان1000000
،فههدیلمیشهکلحقهوق،1383
وارداتوصهادراتتیفعال عمده

محمدرضافرزندسیرئ،اقالممجاز
رسول محمد سختیمعاون، یغالم

 رضا محمد امضاصالحیفدارفرزند
درریاسهتشرکتومعاونسیرئ

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم

  اساستصویب به شرکتشرکای
 خدمات گلهفلوژسفیکی سهفار

تحت D-39952دارندهجوازنمبر
فرهاستیر تیهومعاونمیمحفرم

احمدخواهانتهرکعیمحفرمشبا
انهددردهیگردشیجوازخوشهیپ
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

.دیگرد
یشرکتتجهارتبیتصواساسهب
جوازفدیلمپنجنایس نمبهردارنده

محفههرماسههتیبهههر۹0679
معاونعبد و متیالرزاق رزایمحفرم

نمودهکهشهیمحمدخواهانترکپ
.دیثبتگردیدرادارهثبتمرکز

اسهاستصهویب مکفهوببه و
دیههعوا۹117/۹9/10/1398

مانیسلینرادمحفرممکفبخصوص
70۹67دارنههدهجههوازلیسههر

شهدهمحفهرملیهذریخواهانتغ
نرادرئیسالحقولدگلپادشاهیول

٪30شیسرمخو٪100ازجمله
باال محمدولهدریمحفرمخیانرا
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حسید به نامبرده فروخفه ثیمحمد
ریهتغ-۹. یعمعاوندرشرکتت

بهشراکتیازانارادیشکلحقوق
دیثبتگردیودرادارهثبتمرکز

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
۹/10/1398مههورخ19نمبههر
ساخفماندیعوا ثنایشرکتمحفرم
شدهاستلیذریخواهانتغیظیحا

معهاوناهللولدعبدظاهللیمحفرمحا
تیشرکتازمعاون ٪30اسهفعاا

گلریمحفرمزیراباالشیسرمخو
ولدبازمحمدفروخفهنهامبردهبهه

شرکتتعثیح در یمعاوندر و
.دیثبتگردیمرکزثبتاداره

ومکفهوبشرکابهاساستصویب
دیهههعوا388/13/10/1398

محبوبفا دارندهزیشرکتمحفرم
محفرماستیتحتر3176جواز

ممحفههرتیههومعاونقیمحمههدرف
نمودهشهیعبدالسالمخواهانترکپ
ثبتمرکهز اداره در ثبهتیکه

.دیگرد

  اساستصویب به شرکتشرکای
نریعبدالنذیتجارت یازیهصداقت
نمبرفددارندهیلم تحت6811جواز
عبهدالمنانیمحفرمحهاجاستیر

خواهانانیمحفرمعبدالدتیومعاون
انددهیگردشیجوازخوشهیترکپ
ثبتیثبتمرکزیعموماستیدرر
.دیگرد
احمدولدگلاحمدمفشهبثنور

یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

امضاصالحیفداریکیخدماتلوژسف
ثبهتیعمهوماستیخودشدرر

دیثبتگردیمرکز
و:شرکایشرکتبهاساستصویب
( مکفهوب مهورخ770۹قرار )
زوندیعوااستیر1398.3.۹6

یوبارچهاالنیفیمرکزشرکتترانز
زادهدارندهیسخدریحیالملل یب

نمبرتشخیصیهو19۹جوازنمبر
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اسهتیتحتر103۹399011
محفرمتیومعاوندریمحفرمغالمح

(شهیاصغرخواهانلغو)ترکپیعل
.انهددهیگردشیخویتجارتجواز

یثبتمرکزیعموماستیکهدرر
.ثبتگردیدیفکرهایمالکیتو

وتصویبشرکایشرکتبهاساس
مههورخ1173قههرارمکفههوب
زوندیعوااستیر1398.11.3

لمفهدصلیفریحضشرکتمرکز
و69۹0جههوازنمبههردارنههده
 تشخیصیه 10۹878۹017نمبر
وریمحفرمشرزادهظراستیتحتر
خواههانریهظراهللحیذبتیمعاون
آدرسریاندتغدهیگردلیذراتیتغ

مندو از یسفانکزیسرایشرکت
 نمبر آدرسجد33دوکان دیهبه
هیهمقابهلاطاائرخانهیحصهسهخ

.استنمودهریتغ13هیناح
اساستصویب :شرکایشرکتبه

ننگرهار احسان فهدیلمیشرکت
تشخیصیهو767دارندهجوازنمبر

تحههت1001633013نمبههر
تیهومعاوناهللمحفرمنصراستیر

گلخواههانلغهوسفهیمحفرمخا
شیخهوی(جوازتجارتشهی)ترکپ
ثبهتواستیاندکهدرردهیگرد

.ثبتگردیدیجوازده
شهرکتشرکایبهاساستصویب

دارندهجهواز یگروپاریتجارت
محفهرماستیتحتر8603نمبر
احمددیمحفرمستیومعاوناهللقدرت

ترکپ خهوشهیخواهان شیجواز
ثبتیعموماستیانددرردهیگرد
.دیثبتگردیمرکز
 تبعهافغانسهفان:یساخفمانشرکت

بدخشانسهالتیوالمرکزاصلی
 ابفهدایی1398تأسیس سهرمایه

کی1000000 یافغهانمیلیون
حقوق تفعالیفدیشرکتلمیشکل

کیشرکتنسیرئیعمدهساخفمان
شرکتمعاونمحمدیمحمدولدول

نورمحمداشخاصولدمحمددوست
ورئهیسامضاءتیصالحدارای
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آمرکتمعاونشر ودر تیهبوده
بدخشهانتیصنعتوتجارتوال

.دیثبتگرد
انارادخصوصیات محفهرم:ینراد

مفشهبثاهللفرزندداهللیوح گهل
خهدمات)رئهیسیاناراد نرهاد
(یځدررکیزیکیلوژسف تیهتابع،
افغان سهرمایه،کابلیمرکزاصل،

سهالیافغهان300000ابفدایی
شکلحقوقی 1398.11.7سیتاس

عمهدهخهدماتانارادی،فعالیت
خودشامضاصالحیفدار،یکیلوژسف

ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست
.گردید
ریهمنیوبارچاالنیفیترانزشرکت

اصل مرکز یصاا سهرمایهکابهل
سهالیافغان1000000ابفدایی
یشههکلحقههوق1398تأسههیس

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
محفهرمسیرئیوبارچاالنیفیترانز
فرزندحضهرتخهانواهللیصا

رف حضرتخاناهللعیمعاون فرزند

صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

مهونیکیخدماتلوژسهفشرکت
سهرمایهکابهلیمرکزاصلسیپاپ

سهالیافغان1000000ابفدایی
فدیلمیشکلحقوق1398تأسیس

لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
محفرمرئیس،باشدیم

MURAT 

OZELBISTANLI 
وهیتعبهترک 

RAFET GULBIL 
 شرکت دار رئیسصالحیفدارسرم

ریاستعمومیشرکتدرومعاون
.دیثبتگردثبتمرکزی

انهدسیسروکفوزیانویندگینما
مرکهز:یالاهلسهسیلوژسفک
تأسیسکابلسالتیوالنمایندگی
1000000سرمایهابفدایی1398

یشهکلحقهوقیافغانمیلیونکی
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لم عمهدهتفعالیهفهدیشرکت
 بدونسرمشرکتسرئی یکیلوژسف

Richard Wayne Rice 
بدونسرمشرکتمعاون

 Paul Risi Anthony  
 امضهاءتیصالحیدارااشخاص
ومعاونشرکتبهودهودررئیس

یثبهتمرکهزیعمهوماستیر
.دیثبتگردیفکرتیومالک

دیهحمیکیشرکتخدماتلوژسف
نس مرکز،افغانتیتابع،یمیدالور
 ابفهدایی،کابهلاصلی سهرمایه

تأسهیسسالیافغان1000000
،مسهئولیتمحدودالشکل1398
محفرمدالورخانولهداستیبهر

ولداهللدیحمتیومعاونمیمحمدنس
عمر خدماتتیفعال،محمد عمده

رئیسامضاصالحیفدار،یکیلوژسف
ریاستعمومیشرکتدرنومعاو

دیثبتگردثبتمرکزی
نوریاحفیسشرکت برزاد یاحمد

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه

تأسهیسسهالیافغان780000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1398

،باشهدیمیسهیعمدهخدماتتور
فرزندمحمدهاشمواهللحیذبرئیس
 یمحمهدامهسیدجوادفرزندسید

 شرکت ورئیسصالحیفدارمعاون
ریاستعمهومیشرکتدرمعاون

.دیگردثبتثبتمرکزی
یوتجههارتیکیلوژسههفخههدمات

اصل مرکز انصار کابهلیکوکچه
یافغهان300000سرمایهابفدایی

 حقوق1398تأسیسسال یشکل
خهدماتتیفعالیاناراد عمهده
صهادراتووارداتویکیلوژسف

رئ مجاز عبدالناصرسیاقالم محفرم
درصهالحیفدارفرزندمحمداسلم

وریاستعمومیثبهتمرکهزی
.دیردثبتگیفکرهایمالکیت
زادهیرباناهللحیذبیتجارتشرکت
سهالیافغان1000000ییابفدا

فدیلمیشکلحقوق1398تأسیس
عمدهصادرتوارداتاقالمتیفعال
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فرزنههداهللحیذبههرئههیسمجههاز
معاون به  یاءوالدیضتیعبدالصمد

امضهاصالحیفدار یزالدیفرزندعز
اسهتیومعاونشرکتدرررئیس
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

فرزنهدمیمحمهدنعیمحفرمقهار
تحهتیمفشبثاناهراداهللضیف

تجارت درانځهی)تجهارتیعنوان
یافغانمرکزاصلتی(تابعلیاحمدخ
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

مجهازاقهالمصادراتوواردات
درخهودشامضاصالحیفدارمجاز

ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی
.دیگرد

یمهیکرریشهبیکیلوژسفخدمات
سرمایهابفهداییکابلیاصلمرکز

تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
یمیکربیمحفرممحمدحسسیرئ

حک محمد درصالحیفدارمیفرزند
ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی

.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو
محمدریپیاتیمالیمشورتخدمات
فرزند:وصال وصال محمد محفرم

تاجراناراد تیتابع،یمحمداسرار
افغان سهرمایه،کابلیمرکزاصل،

سهالیافغهان300000ابفدایی
شههکلحقههوقی1398تأسههیس

عمهدهخهدماتانارادی،فعالیت
امضهاصالحیفدار،یاتیمالیمشورت
ثبهتیعمهومدرریاستخودش
.دیثبتگردیمرکز

  اساس شرکتبه تصویبشرکای
لوژسف نویکیخدمات دیهسرراب

فدیلم جهوازنمبر 39136دارنده
:انهددهیگردلیذراتیخواهانتغ

محفرمشاهپادشاولدغالمفاروقاز
سرم٪30شرکتاسفعااواستیر
رابهمحمدباسطولدنهورشیخو
بههفهروشدیهجدرئهیسعالم
تغ.رساندمی راتیهکه درفهوق
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ثبهتیثبتمرکزیمعموریاست
.دیگرد

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
فرزندمحمدامانمفشبثیمحمدرب
نرههادخههدمات)رئیسیاناههراد
تیتابع،(پرواندرخشانیکیلوژسف
افغان سهرمایه،کابلیمرکزاصل،

سهالیافغهان300000ابفدایی
شههکل 1398.11.03سیتاسهه

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
صهالحیفدار،یکیخدماتلوژسهف

ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز
فرزندجانیازیاحمدنبیمجمحفرم
تحتیمفشبثانارادیازیمحمدن

کیهالی)تجهارتیعنوانتجهارت
اصهلتی(تابعیازین مرکز یافغان

 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

مجهازاقهالمصادراتوواردات
درامضاخهودشصالحیفدارمجاز

ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی
.دیگرد
یانارادمفشبثاهللولداماناهلل یام
کابهلیافغانمرکزاصهلتیتابع

یافغهان300000سرمایهابفدایی
 حقوق1398تأسیسسال یشکل
عمدهصهادراتوتیفعالیاناراد

امضاصالحیفداروارداتاقالممجاز
ثبهتیعمهوماستیخودشدرر

.دیثبتگردیمرکز
مرکزیمحمدعثمانکینیساخفمان
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
سیساخفمانرارئریعمدهتعمتیفعال

محمدفرزندمحمدگلکیمحفرمن
صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
مفشهبثیفرزندغالمنبهدیجمش
خهدمات)رئهیسیاناراد نرهاد
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،افغهانتیتابع(رهیهریکیلوژسف
سرمایهابفهدایی،کابلیمرکزاصل
سهههالیافغهههان300000

شهکل 1398.11.09سیتاسه
فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی

صهالحیفدار،یکیخدماتلوژسهف
ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز

شهرکتشرکایبهاساستصویب
دارندهیمحمدزیاحمدپرویتجارت

اسهتیتحتر۹۹868جوازنمبر
یمحمهد یمحفرممحمهدحسه

کهرتیومعاون محمهد میمحفرم
جهوازشهیخواهانترکپیمحمد
ردهیگردشیخو در اسهتیانهد
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

محفههرمبههاسههاسدرخواسهت
محمهدتهاجرریعبدالودودولدام

دارنهههدهجهههوازیاناهههراد
اناراد۹1۹83نمبر خواهانیتاجر

درریاستاستدهیگردشهیترکپ
.ثبتگردیدیثبتمرکزیعموم

اهلیزمریصهحیمشورتخدمات
سهرمایهکابهلیکاکرمرکزاصل

سهالیافغهان300000ابفدایی
یشههکلحقههوق1398تأسههیس

خهدماتتیفعالیاناراد عمهده
محفرممحمدسیرئیصحیمشورت
زمرمیعظ درصالحیفداریالیفرزند

ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

محفرم:یاحمدجوادخواصیتجارت
تاجرمیاحمدجوادفرزندمحمدنع

یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل1398تأسیسسالیافغان

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
وارداتصادرات مجهازو ،اقالم
درریاستخودشامضاصالحیفدار

.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
وتصویبشرکایشرکتبهاساس

( مکفوبشهماره به (1311نظر
دیمکفوبعوا1398.11.8مورخ

مرکز کامهلی)عمرخشرکت:زون
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(وال دارنده نمبهر و9871جواز
 تشخیصیه 10136۹1018نمبر
.استدهیگردلیذراتیخواهانتغ

یآدرسشرکتازساحهباغقاضه
احمدشاهدیآردبهادرسجدیسرا
م یشخصتیملک1۹بالکنهیبابا
تغرییتغ لیذراتییآدرسنمودهکه

ویثبتمرکهزیعموماستیدرر
ثبههتیفکههرهههایمالکیههت

.دیگرد
یکیوخدماتلوژسفیشرکتتجارت

،افغهانتیهتابع،یمنصوریصبر
سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
تأسهیسسالیافغان1000000

،مسهئولیتشکلمحدودال1398
محفرممحمدسررابولداستیبهر

احمدراشدولدتیمحبوبومعاون
عمدهصهادراتوتیفعال،یالیتور

خهدمات و مجهاز وارداتاقالم
یکیلوژسف رئیسامضاصالحیفدار،

ریاستعمومیومعاونشرکتدر
.دیثبتگردثبتمرکزی

فیشهرسیدفرزنددرزاقیسمحفرم
یتحتعنوانتجارتیمفشبثاناراد

یایرشهریامیکی)خدماتلوژسهف
کابلیافغانمرکزاصلتیرازق(تابع

یافغهان300000سرمایهابفدایی
 حقوق1398تأسیسسال یشکل
خهدماتتیفعالیاناراد عمهده
مجهازیکیلوژسف اقهالم مجهاز

ریاستدرامضاخودشصالحیفدار
.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی

یکیوخهدماتلوژسهفیساخفمان
انارادایبریمصطا تیتابع،یتاجر
اصل،افغان سهرمایه،کابلیمرکز

سهالیافغهان300000ابفدایی
یشههکلحقههوق1398تأسههیس

ریهعمهدهتعمتیهفعال،یاناراد
خدماتلوژسهف و ،یکیساخفمانرا

مصهطاصالحیفدار محفرم یامضا
ریاستعمهومیدردادیفرزندسخ
.دیثبتگردثبتمرکزی

محفرممحمدعمانفرزندمحمهد 
تحتعنهوانیتاجرانارادفیحن
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یومالداری)خدماتزراعفیتجارت
افغهانمرکهزتیاتل(تابعبیحس

سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
زراعفتیفعال مالهداریعمده یو

امضهاصالحیفدارمجازاقالممجاز
ریاستعمهومیثبهتدرخودش
.دیثبتگردمرکزی
:شیرانهدیخبرهارشهیهمیتجارت

فرزندغالمفاروقدیمحفرمغالمنو
اناراد یتاجر افغانتیتابع، مرکز،

کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
شکلحقهوقیاناهرادی،1398
ووارداتعمدهصهادراتفعالیت

خودشامضاصالحیفدار،اقالممجاز
ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست

.دیگرد
سهادات یمفسیدیتجارتشرکت
سرمایه،کابلیمرکزاصل،یمودود
سهال،یافغان1000000ابفدایی

فدیلمیشکلحقوق1398تأسیس
عمدهوارداتوصهادراتتیفعال

فرزنهد یمفسیدرئیس،اقالممجاز
غالمسیدتیغالمرسولومعاونسید

فرزندالدی اثیغریرسولفرزندم
 ورئهیسامضهاصالحیفداراخفر

ریاستعمهومیمعاونشرکتدر
.دیثبتگردثبتمرکزی

یوتجارتیکیلوژسفخدماتشرکت
تأسهیسسالیافغان1000000

تیفعالفدیلمیشکلحقوق1398
لوژسف خدمات یوتجارتیکیعمده

مجاز فرزنهدرخانیامرئیساقالم
معاون به عبهدالمحبتیعبدالقادر
عبدالسم امضاصالحیفدارعیفرزند

اسهتیومعاونشرکتدرررئیس
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
اهللبیهفرزنهدحبیچکراهللروح

.ییمفشبثاناراد ،افغهانتیتابع،
سرمایهابفهدایی،کابلیمرکزاصل
 سیسالتاسهیافغان300000
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شههکلحقههوقی ۹/11/1398
فعالیت صادراتوانارادی، عمده

مجاز اقالم واردات صهالحیفدار،
ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز
محمدقاسمفرزنهدمحمهدمحفرم

مفشبثاناراد تحتعنوانیطاهر
عبههاسی)سههاخفمانیتجههارت
یافغانمرکهزاصهلتیعرب(تابع
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

مجههازاقهالممجههازیسهاخفمان
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
دیرقیتدقیلیتحصیمشورتخدمات

اناراد مرکز،افغانتیتابع،یتاجر
ابفهدایی،کابهلیاصل سهرمایه

تأسهیسسهالیافغان300000
،یاناهرادیشکلحقهوق1398
مشورتتیفعال ،یلیتحصهیعمده

فرزنهداهللعیامضاشهاصالحیفدار

ریاستعمهومیثبهتسعداهللدر
.دیثبتگردمرکزی

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
مفشهبث نهواز حق فرزند عبداهلل

نرههادخههدمات)رئیسیاناههراد
،(یریاتلوزیوساخفمانیکیلوژسف
افغانتیتابع ،کابهلیمرکزاصل،

ابفدایی یافغان1000000سرمایه
شکل 1398.11.13سیسالتاس

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
لوژسف سهاخفمانیکیخدمات ،یو
درریاستخودشامضاصالحیفدار

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
یاکهرمبخشهیکیلوژسفخدمات

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
فرزندغالمالدی محفرمغالمسیرئ
ریاستعمومیدرصالحیفداریسخ

یفکهرهایمالکیتوثبتمرکزی
.دیثبتگرد
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پابلیتجارتشرکت ،کیههانست
افغانتیتابع ،کابهلمرکزاصلی،

ابفدایی یافغان1000000سرمایه
شههکل1398تأسههیسسههال
محفرماستیبهر،مسئولیتمحدودال

شمسالرحم ول ولد عبدالرحم 
اعظهمالینبتیمعاون ،بنتمحمد
عمدهصهادراتووارداتتیفعال

مجاز رئیسامضاصالحیفدار،اقالم
ریاستعمومیدرشرکتومعاون

.دیثبتگردثبتمرکزی
فرزندترابخاناهللعصمتمحفرم

یتحتعنوانتجارتیمفشبثاناراد
لوژسهف خوشهحالیکی)خدمات

اصهلتی(تابعیچرخ مرکز یافغان
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

مجازاقالممجازیکیخدماتلوژسف
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی

میواسفخراجمعادنتمهیساخفمان
سهرمایهکابهلیمرکزاصلرجیا

سهالیافغهان300000ابفدایی
یشههکلحقههوق1398تأسههیس

تعمتیهفعالیاناراد ریهعمهده
واسفخراجمعادنرئ سیساحفمانرا

میفرزندعبدالکرمیمحفرماحمدتم
صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

شهرکتیشرکابهاساستصویب
لیذراتییخواهانتغ،زیرساتکنالوژ

ولههددحسهه یس:انههددهیههگرد
رسید استیمحموداز و 80اسفعاا
ولداهللرابهعصمتشیسرمخو٪

رابه٪۹0ودیجدرئیساهللنصر
محفرممحمدعثمانولدشاهخسرو

فروشدیمعاونجد ورسهاندیمبه
راکتبهشیازانارادیشکلحقوق

استاریتغ درراتییهتغ ینموده
یثبهتمرکهزیعمهومریاست

.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو
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دهیهپدیکیخدماتلوژسفشرکت
باور ، اصلی کابلمرکز سهرمایه،

سهال،یافغان1000000ابفدایی
شههکل،1398.11.17سیتاسهه
عمدهخدماتتیفعال،فدیلمیحقوق
فرزنهدالدی  یعسیرئ،یکیلوژسف
عبدالباسطفرزندتیمعاون،اهللعزت

وسیرئامضاصالحیفدارعبدالخالق
یعمهومدرریاستشرکتمعاون
.گردیدثبتیرکزثبتم

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
مشفبثریفرزندعبدالبصریاحمدشر
سهاخفمان)رئیسیاناراد وینراد

لوژسهف ریاحمدشهریکیخدمات
مرکهز،افغهانتیتابع،(نوربخش

کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه
سیسهالتاسهیافغان300000

شهکلحقهوقی 1398.11.19
ویعمدهساخفمانانارادی،فعالیت

خودشامضاصالحیفدار،یکیلوژسف
ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست

.گردید

اریمحفرمجرادبهاساسدرخواست
وقهرار:نرادسیرئیولدمحمدنب

(مهههورخ8700مکفهههوب)
زوندیعوااستیر1398.7.17

ولدمحمهداریمرکزمحفرمجراد
جوازنمبردارندهیتاجرانارادینب

نمبههرتشخیصههیهو33۹38
اسهتیتحتر9000386017

یولدمحمهدنبهاریمحفرمجراد
دهیگردشیخواهانلغوشرکتخو

ا.است ر یکه در اسهتینرهاد
هایمالکیتویثبتمرکزیعموم
.ثبتگردیدیفکر

  اساستصویب به شرکتشرکای
دارندهلیخیسیلعلشاهعیتجارت

ازریتغخواهان31370جوازنمبر
بههلیخیسیلعلشاهعیازتجارت

عهزتیکیشرکتخدماتلوژسف
شرکتازتیوفعالدهیکاروانگرد

لوژسفیتجارت نمهودهریتغیکیبه
یعمهوماستیدررریتغ یا.است

دیثبتگردیثبتمرکز
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فرزندرحم مفشبثیمصطٰامحفرم
یتحهتعنهوانتجهارتیاناراد

اصلتی(تابع0) کابلیافغانمرکز
یافغهان300000سرمایهابفدایی

 حقوق1398تأسیسسال یشکل
صهادراتوعمدهتیفعالیاناراد

صالحیفدارمجازاقالممجازواردات
ریاستعمومیثبتدرامضاخودش

.دیثبتگردمرکزی
ویکیخههدماتلوژسههفشههرکت

اشهکمش بوسفان معدن اسفخراج
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه

تأسهیسسالیافغان1000000
یشههههکلحقههههوق1398

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
واسهفخراجیکیخدماتلوژسهف

رئ  یعالوالدسیدمحفرمسیمعادن
 یومعاونرامالدی اکرامسیدفرزند

محمد درصالحیفدارفرزندخواجه
ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی

.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

ستیادلیشرکتاوکرمیندگینما
تیوالیندگیمرکزنما:یایافز

سهرمایه1398تأسیسکابلسال
 میلیهونکی1000000ابفدایی

فهدیشرکتلمیشکلحقوقیافغان
خدماتتجارتتفعالی کری یعمده

بدونسرمشهرکتسیبروسکارئ
امضهاءتیصهالحیشخصدارا

ودرررئیس اسهتیشرکتبوده
میعموم تیهومالکیرکهزثبت
.دیثبتگردیفکر

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
محمدحسه  یمحمدحس فرزند

ینرادتجارترئیس)یمفشبثاناراد
،افغانتیتابع،(ینور یمحمدحس
سرمایهابفهدایی،کابلیمرکزاصل
سیسهالتاسهیافغان300000

شههکلحقههوقی1398.11.19
فعالیت صادراتانارادی، وعمده

 مجازواردات اقالم صهالحیفدار،
ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.دیثبتگردیمرکز
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کماهلیکیخدماتلوژسفشرکت
سرمایهکابلیمرکزاصلیایشرازین

سهالیافغان1000000ابفدایی
یشههکلحقههوق1398تأسههیس

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
لوژسف محفهرمسیرئیکیخدمات

ومعاونالدی فرزندکرامالدی ازین
الدی فرزنداکرامالدی محفرمکمال
صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

:اسهدفانیکاپیکیلوژسفخدمات
قیمحفرماسداهللفرزندمحمدصهد

اناراد یتاجر افغانتیتابع، مرکز،
کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه

تأسهیسسهالیافغان300000
شکلحقهوقیاناهرادی،1398
،یکیعمدهخدماتلوژسهففعالیت

درریاستخودشامضاصالحیفدار
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

تصویبشرکایشهرکتبهاساس
لم هارون گل دارنهدهفهدیسحر

 تغ89۹9جوازنمبر راتیهخواهان
محفرمادروگهل:انددهیگردلیذ

عبدالعل رمیولد شهرکتاستیاز
رابههشیسرمخو٪30اسفعااو

م رئهیسمیولدعبدالحلریمریآقا
کهه.ورسهاندیبهفروشمدیجد
ثبتیعمومدرریاستفوقراتیتغ

.دیگردثبتیمرکز
ومکفهوببهاساستصویبشرکا

دیههعوا18۹03/11/8/1398
یکیشرکتمحفرمخدماتلوژسهف

تغیول خواهان شهدهلیذریزاده
محفرمفضلمحمدولهدعاشهور

اسهفعااتیمعاونشرکتازمعاون
باالشیسرمخو30٪ محفرمیرا

الحقفروخفههعبداعجازالحقولد
ح به دردیهمعاونجدثینامبرده
درادارهثبههتو یشههرکتتعهه

.دیثبتگردیمرکز
دیجاومحفرم:شرکتخصوصیات

معاون(ومحفرم)محمدقاسمسیرئ
ساخفمان )شرکت سهوتیتشبث
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(37096پول(دارندهجوازنمبر)
تشخ 9003809130هیصینمبر

یطهه(1393)سیسههالتاسهه
بیوسهقطعههتصهویدرخواسف

جوازشهیعارضوخواهشترکپ
نمودهکهبعهدازشرایخویتجارت
ربطیمحفرمذمراجعازهیجوابهیارا

ر وجوازدهاستیدر ثبهتیثبت
.گردید

شهرکتشرکایبهاساستصویب
فدیلمیباسطوارثمحمدیتجارت

خواهان33676دارندهجوازنمبر
بههیازباسطوارثمحمهدریتغ

لمیشرکتتجارت فهدیباسطعمر
استریتغ درریهتغ یها.نموده
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

دیگرد
ومکفهوببهاساستصویبشرکا

شرکتدیعوا9031/1/8/1398
دارنهدهجهوازانیهمیمحفرمرح
محفههرماسههتیتجههتر۹۹۹7
یخادمعلهتیومعاونمیالحکعبد

نمودهکههدرشهیخواهانترکپ
.دیثبتگردیادارهثبتمرکز
و:شرکتیشرکابهاساستصویب

مکفوب مرکهزدیهعواقرار زون
1398.1.19(مههورخ3۹01)

دارنهدهفهدیلمیگیشرکتاسدب
و3333-01-01جههوازنمبههر

 تشخیصیه 1001983011نمبر
:استدهیگردلیذراتیخواهانتغ

میولدمحمدنسزیمحفرممحمدعز
اسفعااوتیمعاونشرکتازمعاون

یباالارشیخوصدیف30مجموع
بهولدنورمحمداهللمحفرماحسان

نامبردهبحدهیرسانفروش ثیهکه
 یکها.گرددمی یتعدیمعاونجد

ثبهتیعمهوماستیدررراتیتغ
.دیثبتگردیمرکز

اساسدرخواسهت ومکفهوببه
دیههعوا1713/19/11/1398

رسولمشهعلینرادمحفرمتجارت
فعال برعالوه یتجهارتتیخواهان

شیخهویکیلوژسفتیفعالادیازد
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یهمچناناسمنرادازتجارتدهیگرد
ویتجارتدیرسولمشعلبهاسمجد

رسولمسعلنمودهکههیکیلوژسف
.دیثبتگردیدرادارهثبتمرکز

دیهمرواریتجارتیمشورتخدمات
سهرمایهکابهلیمرکزاصلسینا

سهالیافغهان300000ابفدایی
یشههکلحقههوق1398تأسههیس

خهدماتتیفعالیاناراد عمهده
محفهرمسیرئهیتجارتیمشورت

رزایههمسارفرزنهدم یرزاحسیم
ریاستعمومیدرصالحیفدارمحمد

یفکهرهایمالکیتوثبتمرکزی
.دیثبتگرد
وژدکمیتمهیکیلوژسهفخدمات

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
فرزندغالمالدی محفرمجاللسیرئ
ریاستعمومیدرصالحیفداریسخ

یفکهرهایمالکیتوثبتمرکزی
.دیثبتگرد
:تاکرجاذبهیاداریمشورتخدمات

صا نصراهللتاجراهللیمحفرم فرزند
یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل1398تأسیسسالیافغان

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
امضهاصالحیفدار،یاداریمشورت
ثبهتیعمهومدرریاستخودش
دیثبتگردیمرکز
لوژسفشرکت امهانیکیخدمات
سرمایه،کابلمرکزاصلی،یاحمد

سهال،یافغان1000000ابفدایی
شههکل،1398.11.۹1سیتاسهه
عمدهخدماتتیفعال،فدیلمیحقوق
امهانفرزنهدسیرئه،یکیلوژسف

خانشرن یسهلمانعلهتیمعاون،
موس امضاصالحیفدارخانیفرزند

درریاسهتشرکتومعاونسیرئ
.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم



 جريدهيرسم
 

166
 

 

 

 

 

 

(1396)نمبرمسلسل 30/10/1399  

کبیتجارتشرکت مرکهزریعابد
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1398
اقهالمصهادراتووارداتعمده
محفرمشهاهمحمهودسیمجازرئ

فرزنددادمحمدومعاونمحفهرم
صالحیفدارفرزندسعادتخانریصغ
ریاستعمومیثبهتمرکهزیدر
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

تصویبشرکایشهرکتبهاساس
اسهتینوتحهترارانیخدمات
کر معاونمدادیمحفرم محفرمتیو
میعبدالحل نمبهردارنهده جهواز

تغ33813) خواهان لیهذراتی(
ولدمرهرمدادیمحفرمکر.شدهاند

ریعل واستیاز ٪100اسهفعاا
ولدبرم یرابهنورعلشیسرمخو

فروشدیجدرئیسیعل رساندیمبه
ثبهتواستیدررلیذراتیکهتغ

.دیبهثبترسیجوازده

  اساس شرکتبه تصویبشرکای
دارنهدهجهوازنمبرفهدیلموویدا

دهیگردلیذراتیخواهانتغ۹639
ازیمحفرمعبدالقاهرولدعبدالغن:اند
اسفعااوباحاظسرمبههاستیر
اسهتودهیگرد یمعاونتعثیح
ازاسیال محمهد نهور ولد احمد

تیمعاون و سهرم٪30اسهفعاا
رابهنظرمحمدخانولهدشیخو

جددیعبدالحم شرکتبهدیمعاون
درفوقراتیکهتغ.رساندمیفروش
ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
.دیگرد
بازمحمدمحفرم فرزند عبدالرحٰم 

یتحتعنوانتجارتیمفشبثاناراد
افغهانتی(تابعیفاطمهعلی)تجارت

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
صهادراتووارداتعمدهتیفعال

امضهاصالحیفدارمجازاقالممجاز
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ریاستعمهومیثبهتدرخودش
.دیردثبتگمرکزی
فرزندسیدمحفرم احمهدسیدمبشر

تحتعنهوانیشاهمفشبثاناراد
یکی)خههدماتلوژسههفیتجههارت
احمهدسید افغهانتی(تابعیمبشر

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده

امضهاصالحیفدارمجازاقالممجاز
ریاستعمهومیثبهتدرخودش
.دیثبتگردمرکزی
حارثفرزنهدعبهدالروفمحفرم

یتحتعنوانتجارتیمفشبثاناراد
تیهمصباح(تابعحیمسی)ساخفمان

سهرمایهکابهلیافغانمرکزاصل
سهالیافغهان300000ابفدایی

یشههکلحقههوق1398تأسههیس
سهاخفمانتیفعالیاناراد یعمده

امضاخودشصالحیفداراقالممجاز

ثبتریاستعمومیثبتمرکزیدر
.دیگرد

لوژسفشرکت لیجایایکیخدمات
سهرمایهکابلیمرکزاصلبلیالیر

سهالیافغان1000000ابفدایی
یشههکلحقههوق1398تأسههیس

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
لوژسف محفهرمسیرئیکیخدمات

ومعهاونیفرزندغالمعلدونیفر
عبدالغاور فرزند عبدالمقفدر محفرم
نهوراهللفرزنهد وسرمدارمحفرم

صهالحیفداررنوسید ریاسهتدر
ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی

.دیثبتگردیفکر
زادهاریهمحمدصداقتیساخفمان

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
سیساخفمانرارئریعمدهتعمتیفعال

محفههرممحمههدفرزنههداحمههد
صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
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ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد
خواجههریدنصیسمحفرم فرزنهد

مفشبثیمفشبثانارادعبداللطیف
یتحهتعنهوانتجهارتیاناراد

(لیدخیآرملسیکی)خدماتلوژسف
کابهلیافغانمرکزاصهلتیتابع

یافغهان300000سرمایهابفدایی
 حقوق1398تأسیسسال یشکل
خهدماتتیفعالیاناراد عمهده
صهالحیفداراقالممجازیکیلوژسف

ریاستعمومیثبتدرشامضاخود
.دیثبتگردمرکزی

عیههبههرادرانزاهههدرفشههرکت
سهالیافغهان1000000مفدیل

فدیلمیشکلحقوق1386تأسیس
لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده

فرزنهدردلیشهرئیساقالممجاز
فرزنهداهللظیحاتینوروزبهمعاون

ورئهیسامضاصالحیفداراهللمیعظ
یعمهوماستیمعاونشرکتدرر

.دیثبتگردیثبتمرکز

شهرکتیشرکابهاساستصویب
زراعف مکفوبیخدمات و سبزوار

دیههعوا1۹71۹/10/3/1396
محفرم:باشدیملیذراتیخواهانتغ

رجباهللدیحم محمد رئهیسولد
یراباالشیسرمخو٪30شرکت
فر بههمیمحفرم که برحال معاون

دهیهگرد یتعهدیجدرئیسثیح
وشهکلرسهاندیاستبهفروشم

ریتغیانارادبهازشراکتیحوقو
درریاستراتییتغ ینمودهاستا

هایمالکیتویثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر

اسهاستصهویب درخواسهتبه
نرهادرئهیسولدخاناقااهللریبص

جوازریبصیساخفمان دارنده افغان
خواهانخواهان D-78147 نمبر

ینهریوانجیسهاخفمانیدرپرلو
خدماتتیاضافهنمودنسکفورفعال

درریتغ یا.بنمودهاستیکیلوژسف
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

دیگرد
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مرکزخیمرارانییکیلوژسفخدمات
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
فرزنهدسیرئ عبدالصهبور محفرم

 صالحیفدارعبدالمنان ریاسهتدر
ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی

.دیثبتگردیفکر
مفشهبثزیبنهتعبهدالعزسایپر

یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
یاطیعمدهختیفعالیانارادیحقوق

استیامضاخودشدررصالحیفدار
دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

  اساستصویب به شرکتشرکای
راشدیالملل یبیوبارچاالنیفیترانز

390ارسالندارندهجهوازنمبهر
فهاروقاستیتحتر محفرمغالم
محفهرماحمهدراشهدتیومعاون

ترکپ خهوشهیخواهان شیجواز

ثبتیعموماستیانددرردهیگرد
.دیثبتگردیمرکز

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
دیهههعوا۹863/3/11/1398

.یشههرکتمحفههرمسههاخفمان
خواهانایکابلقلبآسیسرکساز

محفرماحمدظاهر-1شدهلیذریت
االحمدمعاونشهرکتازعبدولد
تیمعاون شیسرمخو٪30اسفعاا
باال رئهیسمیحکسیدمحفرمیرا

بها نهامبرده فروخفهه 00برحال
 یدرنرادتعرئیسثیسرمبهح1٪
ازشهراکتیشکلحقوقریتغ-۹

یدرادارهثبتمرکهزیبهاناراد
.دیثبتگرد

اساسدرخواسهت ومکفهوببه
دیههعوا1616/16/11/1398

تنرهاخواههانرازینرادمحفرمش
فعال سکفور یکیلوژسهفتیاضافه

تجارت نراد اسم همچنان و ینموده
خهدماتلوژسهفرازیش ویکیبه
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نورافشانالبرزنمودهکههیتجارت
.دیثبتگردیدرادارهثبتمرکز
شرکتوییشرکابهاساستصویب

(مورخ1660قرارشمارهمکفوب)
زوندیعوااستیر1398.11.17

اصلواهللامانیمرکزشرکتتجارت
 دارنده نمبهر و6۹983جهواز

 تشخیصیه 9008801616نمبر
.استدهیگردلیذراتیخواهانتغ

یاسمشرکتازشرکتتجارتریتغ
شرکتدیاصلوبهاسمجداهللامان
نمهودهریهتغدیلمفلیسریجارتت

شهرکتدر یاراتیکهتغ.است
ویثبهتمرکهزیعموماستیر

.دیثبتگردیفکرهایمالکیت
وخههدماتیسههاخفمانشههرکت
یوحدتمرکزاصلدیوحیکیلوژسف
 کابل ابفدایی 1000000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
تیهفعالتیمحدودالمسئولیحقوق

ساخفمانراوخهدماتریعمدهتعم
وحسیرئیکیلوژسف داهللیهمحفرم

فرزنددولتخانومعاونمحفهرم
درصهالحیفدارفرزندانهوربهیحب

ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

مرکزیجاایسکزیپرسایساخفمان
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
سیساخفمانرارئریعمدهتعمتیفعال

 محمداریمحفرم شاه فرزند محمد
صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
عبدالحم بنت مفشهبثدیهشرال

میپراینرادساخفمانرئیس)یاناراد
مرکهز،افغانتیتابع،( یکابلوم

کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه
سیسهالتاسهیافغان300000

شههکلحقههوقی1398.11.۹7
 فعالیت ساخفمانانارادی، ،یعمده
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درریاستخودشامضاصالحیفدار
.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم

انیهمنجمنهتایخدماتمشورت
اصلیوسای سهرمایهکابلیمرکز

سهالیافغهان300000ابفدایی
یشههکلحقههوق1398تأسههیس

خهدماتتیفعالیاناراد عمهده
محفرمفوادسیمنجمنترئیمشورت

دارفیصالحلیفرزندعبدالجلیوسای
وریاستعمومیثبتمرکهزیدر

.دیثبتگردیفکرهایمالکیت
ومکفهوببهاساستصویبشرکا

دیهههعوا1018/3/11/1398
احسان محفرم اوالیپکفاهللشرکت

تغ محفرملیرذیخواهان است شده
اهللحیذب اسبقدمعاونیالسععبدولد

تیشرکتازمعاون ٪30اسهفعاا
بهاالشیسرمخهو محفهرمیرا
برحاهلفروخفههرئیساهللاحسان

بهح درنرهادرئهیسثینامبرده
شهکلازشهراکتبههریتغ-۹

شرکتسرمایهابفدایی-3یاناراد

پنچصهدههزارونیلیمکیاز به
کاهشنمودهکههدرادارهثبهت

.دیثبتگردیمرکز
شهرکتیشرکابهاساستصویب

دارنهدهفدیلممیشممیدرحیتجارت
 شماره خواهان،18۹۹1جوازنامه

مهورخ1781)مکفهوبعهیذر )
اسهمریتغدیعوا۹0/11/1398

یبهتجهارتمیشممیشرکتازرح
نمودهکههدرادارهفدیلمانیمیحل

.دیثبتگردیثبتمرکز
محفههرمبههاسههاسدرخواسهت

سیفرزندغالمفاروقرئالدی شمس
مکفهوب):نراد قرار (10۹88و

دیعوااستیر1398.9.17مورخ
فرزندالدی زونمرکزمحفرمشمس
دارنهدهیغالمفاروقتاجراناراد

تشخیصهیهو۹۹139جوازنمبر
تحههت9001۹10833نمبههر

فرزنهدالدی محفرمشمساستیر
خو فاروق شهرکتاهانغالم لغو

ا.استدهیگردشیخو نراد یکه
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ویثبتمرکهزیعموماستیدرر
.ثبتگردیدیفکرهایمالکیت

و:شرکایشرکتبهاساستصویب
( مکفهوب مهورخ1818قرار )
زوندیعوااستیر1398.11.۹0

وهابسبحانیمرکزشرکتتجارت
 نمبهر جهواز و13030دارنده

 تشخیصیه 900330631۹نمبر
تغ استدهیگردلیذراتیخواهان
محمدفرزنهدسهردارازیمحفرمن

تیهمحمدمعاونشرکتازمعاون
شیخوصدیف30اسفعااومجموع

محفهرمعبهدالربولهدیراباال
فروشظیعبدالحا کههدهیرسانبه

بح جدثینامبرده  یتعهدیمعاون
استیدررراتیتغ یکها.گرددمی

هایمالکیتویثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر

(مههورخ17اسههفعالم)قههرار
اسههههتی(ر1398.11.۹7)

یویاجرائ وهیادومیتنظیملاداره
یشرکتتجهارتیمحصوالتصح

جهوازنمبهردارندهیصافحیمس
نمبههرهیصههی(وتشخ639۹3)
ر9009۹0081۹) تحت استی(

تیومعاونیمحفرماحمدخالدصاف
برعالوهوارداتتیهدایمحفرمعل

اههانوصادارتاقالممجهازخو
وسهامانآالتهیادودیتورجادیا
اسهتیاندکههدرردهیگردیطب

مرکهزیعموم تیهومالکیثبت
.گردیدثبتیفکر

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
مفشبثاهللفرزندحشمتاهللبیحس

نرههادخههدمات)رئیسیاناههراد
تیتابع،(ارتباطاتمرلدیمطبوعاتا

افغان سهرمایه،کابلیمرکزاصل،
سهالیافغهان300000ابفدایی
شههکل1398.11.19سیتاسهه

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
امضاصالحیفدار،خدماتمطبوعات

ثبهتیعمهومدرریاستخودش
.گردیدثبتیمرکز
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ومکفهوببهاساستصویبشرکا
دیههعوا1367/13/11/1398

ام فهدیلم یحس یشرکتمحفرم
تغ محمدلیذریخواان محفرم شده

حسهقیرف محمد معهاون یولد
و راشیسرمخو٪30اسبقاسفعاا

ولدمحمدریمحفرممحمدنذیباال
ثیهفروخفهونامبردهبهح یحس

ودر یدرشرکتتعدیمعاونجد
.دیثبتکردیمرکزثبتاداره

شرکتوییشرکابهاساستصویب
(مورخ۹067قرارشمارهمکفوب)
زوندیعوااستیر1398.11.۹1
انفرنشهنلانهایمرکزشهرکتآر

دارنهدهفدیلمش یکورپورمیپطرول
تشخیصهیهو8933جوازنمبهر

 خواههان1039109011نمبر
اسمریتغ.استدهیگردلیذراتیتغ

انفرنشهنلانایشرکتازشرکتآر
اسمفدیلمش یکورپورمیپطرول به
پطرولایآسانایآردیجد میانفرنشنل
راتیکهتغ.نمودهاستریتغفدیلم

ثبتیعموماستیشرکتدرر یا
یمرکز ثبتیفکرهایمالکیتو
.دیگرد

شرکتوییشرکابهاساستصویب
(مورخ1133قرارشمارهمکفوب)
هیههمالاسههتیر1398.11.۹7

یمفوسطشرکتمشهورتدهندگان
برسیمال یو جوازکرکسدارنده

تشخیصههیهو D-75214نمبههر
 خواههان900۹۹63817نمبر
اسمریتغ.استدهیگردلیذراتیتغ

ویمالیشرکتازشرکتمشورت
شرکتدیجدمکرکسبهاسیبرس

استریکرکستغیمشورت .نموده
تغ ر یاراتیکه استیشرکتدر
هایمالکیتویثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر

لیاخیمیخانولیکیلوژسفخدمات
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
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محفرممحمدنهادرفرزنهدسیرئ
ریاستدرصالحیفدارسردارمحمد

ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی
.دیثبتگردیفکر

یملکیاجملخانفرزندحاجمحفرم
تحتعنهوانیخانمفشبثاناراد

وخهدماتی)سهاخفمانیتجهارت
تابعیکیلوژسف افغانمرکزتیثور(
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
وخهدماتیعمدهساخفمانتیفعال

صهالحیفداراقالممجازیکیلوژسف
ریاستعمومیثبتدرامضاخودش

.دیثبتگردمرکزی
رضایعل:ینرادانارادخصوصیات

مفشهبث یفرزندسهلطانحسه
نرههادخههدمات)رئیسیاناههراد
،(یرضهاحصهاریعلیکیلوژسف
افغانتیتابع ،کابهلیمرکزاصل،

یافغهان300000سرمایهابفدایی
تاس شکل1398.11.۹9سیسال

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
صهالحیفدار،یکیخدماتلوژسهف

ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز
فهدیمسعودلماضیاحمدفشرکت

یافغان1000000 تأسهیسسال
تیفعالفدیلمیشکلحقوق138۹
اقهالمصهادراتووارداتعمده
فرزنهدیغهالمربهانرئیسمجاز
عبدالربفرزندتیبهمعاونیعبدالغن
امضاصالحیفداریعبدالغن ورئیس

یعمهوماستیمعاونشرکتدرر
.دیثبتگردیثبتمرکز
انارادخصوصیات احمهد:ینراد

نج فرزند مفشهبثاهللبیهسرور
خهدمات)رئهیسدیانارا نرهاد
 یخراسهانگهریزراعفیمشورت

(یو افغانتیتابع، اصهل، یمرکز
300000سرمایهابفهدایی،کابل
 1398.11.۹9سیسالتاسیافغان

عمدهشکلحقوقیانارادی،فعالیت
،یزراعفههیخههدماتمشههورت
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درریاستخودشامضاصالحیفدار
.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
تیهعنایکیخدماتلوژسفشرکت
اصلی،افغانتیتابع،ارسالن مرکز
،کابل ابفدایی 1000000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان

محفرماستیبهر،مسئولیتمحدودال
احمهدوریاحمدولدنصهریبص
عبدالمصههورولههدتیههمعاون

عمدهخهدماتتیفعال،عبدالرزاق
رئیسامضاصالحیفدار،یکیلوژسف

ریاستعمومیدرکتومعاونشر
دیثبتگردثبتمرکزی

بلنهدیگامرهایساخفمانشرکت
سهالیافغهان1000000یفراه

فدیلمیشکلحقوق1398تأسیس
سهاخفمانتیفعال خدمات یعمده

فرزنهداهللحیمسرئیساقالممجاز
اهللعیهربتیعبداهللبهمعاونیحاج

رئیسامضاصالحیفدارفرزندعبداهلل
یعموماستیومعاونشرکتدرر

.دیثبتگردیثبتمرکز

شهرکتشرکایبهاساستصویب
فهدیلمینیاقبالحس حسیتجارت

نمبر جواز تحهت11۹61دارنده
محفههرممحمههداقباههلاسههتیر

حسه تیومعاون محمهد محفرم
ترکپ خهوشهیخواهان شیجواز

ثبتیعموماستیانددرردهیگرد
.دیثبتگردیمرکز

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
دیههعوا17006/30/7/1398

طیوسهایدههیشرکتمحفرمکرا
جهوازهینقل دارنهده گوتلنهد

میالرحعبدمحفرماستیبر10161
معاون بشهتیو احمهد ریمحفرم

نمودهکههدرشهیخواهانترکپ
.دیثبتگردیادارهثبتمرکز

شهرکتیشرکابهاساستصویب
دارندهزیپوالرینریوانجیساخفمان

نمبهر خواههانD-43078جواز
اندلیذراتییتغ روح:شده محفرم

شهرکتتیمعاونشرکتازمعاون
رابههشیسرمخهو٪30اسفعااو
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معهاون عبدالغاار ولد عابد احمد
 یهاداردیشرکتواگذارمدیجد
رراتییتغ ثبهتیعموماستیدر

ثبهتیفکرهایمالکیتویمرکز
.دیگرد

اساسدرخواسهت ومکفهوببه
دیههعوا3631/16/11/1398

یکیشرکتمحفرمخدماتلوژسهف
شدهلیذریخواهانتغیریاموسفی

ولدجمعههخهان یمحفرمامرالد
اسهفعااتیمعاونشرکتازمعاون

باالشیسرمخو30٪ محفرمیرا
رئهیسخانولدجمعهخهانریام

برحالفروخفه بها ٪100نامبرده
و یدرنرادتعرئیسثیسرمبهح

.دیدرادارهثبتمردثبتگرد
و:شرکایشرکتبهاساستصویب
(مهورخ19831قرارمکفهوب)
هیههمالاسههتیر1398.8.۹6

مفوسطشرکتخهدماتدهندگان
 دارندهجوازنمبریگلفآبیکیتخن

D-61337 نمبهرتشخیصهیهو

اسهتیتحتر9001373161
محمدندهیولدپایمحفرممحمدول

الهدی یمحفرمغالممحتیومعاون
نب خواهانلغو)تهرکیولدغالم

دهیگردشیخوی(جوازتجارتشهیپ
ثبهتیعمهوماستیکهدرر.اند

یمرکز مالکیتو ثبتیفکرهای
گردید

تصویبشرکایشهرکتبهاساس
دارنهدهفهدیپوربلهوچلمدیحم

راتیخواهانتغ۹۹973جوازنمبر
محبوب:انددهیگردلیذ اهللمحفرم

معاون از عبدالحنان شرکتتیولد
 و بهشیسرمخو٪۹0اسفعاا را

برحالبههفهروشرئیساهللقیوث
ازشراکتیوشکلحقوقرساندیم

اناراد استریتغیبه کهه.نموده
ثبتیعمومدرریاستفوقراتیتغ

.دیثبتگردیمرکز
شرکتوییشرکابهاساستصویب

مههورخ391قههرارمکفههوب
سهفمیساستیر1398.10.۹0
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افغهانیکیشرکتلوژسهف:دیعوا
جسیدباخفر غالم ولد یالنهیعمر
فهروشبرحالشرکتسیرئ بهه

دهیرسان با نامبرده صدیف100که
درشهرکتسیرئهثیهسرمبح

شهرکتازیشکلحقوق،ماندیباق
نمهودهریهتغیشراکتبهاناراد

ا.است اسهتیدررتغیرات یکه
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

شرکتوییشرکابهاساستصویب
مههورخ1603قههرارمکفههوب
هیههمالاسههتیر1398.11.۹9

 یشهرکتانفه:مفوسطدهندگان
سلوش دارنهدهیتیسیآفدیگر

تشخیصهیهو D-30154 جهواز
 خواههان7001733016نمبر
محفهرم:انددهیگردلیذراتیتغ
معهاونمیفرزندمحمدنعهدیجاو

اسههفعااوتیههشههرکتازمعاون
خهوصدیف1موعمج راشیسرم
محفرممحمدهارونفرزنهدیباال

دسفگ برحالشرکتسیرئریغالم

کهنهامبردهبهادهیرسانبهفروش
درسیرئهثیسرمبحصدیف100

ماندیشرکتباق یشهکلحقهوق،
ریتغیشرکتازشراکتبهاناراد

درتغیهرات یهکها.نمودهاست
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

دیگرد
ومکفهوببهاساستصویبشرکا

دیهههعوا3161/1/1۹/1398
یکیشرکتمحفرمخدماتلوژسهف

لیهذریکامرانخواهانتغیمصطا
ادرخانیشدهمحفرمجرادگلولدم

اسهفعااتیمعاونشرکتازمعاون
باالشیسرمخو1٪ محفهرمیزا

محمدصهادقفضل ولهد محمهد
دیمعاونجدثیفروخفهنامبردهبهح

سرم٪19ی ومفباقیدرشرکتتع
باالشیخو ادرخهانیمحفرممیرا

رئیسبرحالشرکتفروخفهرئیس
 کهدرادارهشودمیسرم٪99با

.دیثبتگردیثبتمرکز
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یوسرکسهازیسهاخفمانشرکت
افغانتیتابعمشعل،دایپارم مرکز،

 ابفهداییکابهل،اصلی سهرمایه
تأسهیسسالیافغان1000000

،مسهئولیتشکلمحدودال1398
محفهرمعطهاشولهداستیبهر
معاونالدی معراج تیمرسلبتیو
یعمدهساخفمانتیفعال،الدی معراج

رئیسامضاصالحیفدار،یوسرکساز
ریاستعمومیدررکتشومعاون

دیثبتگردثبتمرکزی
اساسدرخواست ولدمیحکسیدبه

انارادمیعبدالرح دارنهدهیتاجر
راتیهخواهانتغ3769جوازنمبر

ر:انددهیگردلیذ میحکدیمحفرم
رئیساز از سهرم٪100نرهاد
روفولهدسیدرابه٪30شیخو
شرکتبههدیمعاونجدمیحکسید

ازیوشکلحقهوقرساندیفروشم
ستنمودهاریبهشراکتتغیاناراد

یواسمنرادبهنامشرکتتجهارت
استریتغیمیرحمیحکسید نموده

یعمومدرریاستفوقراتیکهتغ.
.دیثبتگردیثبتمرکز

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
شرکتدیعوا8036/6/8/1398
د دیمحفرم اسهتیتحتریتو
محفرمتین.ومعامیالکرعبدمحفرم

سخ یغالم جهواز ۹803دارنده
نمودهکههدرشهیخواهانترکپ
.دیثبتگردیادارهثبتمرکز

تصویبشرکایشهرکتبهاساس
دارنهدهزرتیهدگلیایساخفمان

خواهههانD-29772 جههوازنمبر
محفهرم:انددهیگردلیذراتیتغ

ولهدسید از یعابهدسهیداحمد
٪30شرکتاسفعااوازتیمعاون

رابهمحمدحامد٪30شیسرمخو
برحاهلورئیسدیولدمحمدوح

گلزیولدعزاهللمیرابهکر۹0٪
که.رساندمیبهفروشدیمعاونجد

ثبتیعمومدرریاستفوقراتیتغ
.دیثبتگردیمرکز
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شهرکتشرکایبهاساستصویب
نهژادمیابهراهیکیلوژسفیتجارت

نمبر جواز تحهت3311۹دارنده
یمهیابراهاهللمحفرمنصهراستیر

محمدخواهاندیمحفرمعتیومعاون
انددهیگردشیجوازخوشهیترکپ
ثبتیثبتمرکزیعموماستیدرر
.دیگرد

ولدالدی شمسبهاساسدرخواست
عبدالخالقیحاج کابلرئیس نراد
کهقبالخواهانتهرک یچیسپال
شههیبودازتهرکپدهیگردشهیپ

وبهاساسمکفوبدهیانصرافگرد
مههههورخ383۹شههههماره

دهنههدگانهیههال۹8/3/1398
استدهیگرددیمفوسطخواهانتجد

ثبتریاستعمومیثبتمرکزیدر
.دیگرد

اساستصویب :شرکایشرکتبه
صالحمحمدیحاجیشرکتتجارت

 نمبر جواز دارنده و30998آرزو
 تشخیصیه 900633۹338نمبر

محفرمصالحمحمدواستیتحتر
تیمعاون خواهانعبدمحفرم السالم

)ترکپ ی(جهوازتجهارتشهیلغو
اسهتیاندکهدرردهیگردشیخو

.ثبتگردیدیثبتوجوازده
(مهورخ330۹33مکفوب)قرار
یویاجرائاستیر1۹/1۹/1398

ومحصوالتهیادومیتنظیملاداره
میتمه یامیشرکتتجارتیصح
جههوازنمبههردارنههدهیدیههحم
نمبههرهیصههی(وتشخ6۹033)
ر900836۹189) تحت استی(

محفرممحمدتیومعاونریمحفرمذب
برعالوهوارداتوصهادارت یام

دیهتورجهادیااناقالممجازخواه
دهیهگردیوسامانآالتطبهیادو

ثبهتیعمهوماستیاندکهدرر
ثبهتیفکهرتیهومالکیمرکز
.دیگرد

لوژسفشرکت خهنجیکیخدمات
سهالیافغان1000000 یماونف

فدیلمیشکلحقوق1386تأسیس
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یعمدهخهدماتلوژسهفکتیفعال
فرزنهداهللیمکهرئیساقالممجاز

گدامحمدتیمحمداسالمبهمعاون
اهللفرزند امضهاصالحیفدارمحمد
اسهتیومعاونشرکتدرررئیس
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

وخههدماتیسههاخفمانشههرکت
بهرجمسهلطغهربیکیلوژسف

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
سهههالیافغهههان1000000
یشههکلحقههوق1398تأسههیس

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
خهدماتسهاخفمانریتعم و هها

مصهطاسیرئیکیلوژسف یمحفرم
ومعاونمحفهرمیفرزندمحرمعل

فر الهدی فرزندشهرابمیمحمد
صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبتیفکریهاتیمالکومرکزی
.دیگرد

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
نراددیعوا8973/۹8/7/1398
جهوازمینعهسیدمحفرم دارنهده

مینعسیدمحفرماستیبر11313
نمودهکههدرشهیخواهانترکپ
دیثبتگردیادارهثبتمرکز

شهماره (330۹89)قرارمکفوب
 تیریمهد11/1۹/1398مورخ
یدیوتوریدیتولساتیتاسیعموم
،یامورفارمسههیعمههوماسههتیر

فهدیلمنایسفیشبیشرکتتجارت
وارداتوصادارتاقهالمبرعالوه
امجاز وهیادودیتورجادیخواهان
طبسامان دهیگردیآالت دراندکه

ویثبهتمرکهزیعمومریاست
.دیگردتثبیفکرتیمالک

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
 ۹۹/8/1397مورخ8313نمبر
کیهشرکتمحفرمفعاهلتدیعوا
تیفرهادومعاونسیدمحفرماستیبر

جاو ترکپدیاحمد شههیخواهان
ثبتیشدهکهدرادارهثبتمرکز

.دیگرد
 وقهراربهاساستصویبشهرکا

مههورخ۹363مکفههوبنمبههر
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هیههمالاسههتیر۹9/10/1398
دهندگانمفوسطشرکتخهدمات

دارندهرییتالوپندیایازینیکیلوژسف
تحهت d-44292 جهوازنمبهر

فرزندمحمهدبیعبدالحساستیر
یومحفرممحمدعلهرئیسصابر

معاونشرکتخواههانیفرزندعل
استیشرکتدرر یلغوشدنکها

تیهومالکیثبتمرکهزیعموم
.ثبتشدیفکر

و:شرکایشرکتبهاساستصویب
( مکفهوب مهورخ16۹1قرار )
هیههمالاسههتیر1398.11.۹9

یمفوسطشرکتساخفماندهندگان
تول ساخفماندیو یمهیابراهیمواد

و3810دارنههدهجههوازنمبههر
 تشخیصیه 9006376188نمبر
محفرمعلمگلولهداستیتحتر

اهللمحفرمروحتیغالمجانومعاون
لغو)تهرکواهانخانخیولدزلم

دهیگردشیخوی(جوازتجارتشهیپ
ثبهتیعمهوماستیکهدرر.اند

یرکزم مالکیتو ثبتیفکرهای
.گردید

دارندهجهوازبهاساسدرخواست
 لیذراتیخواهانتغ3۹8۹7نمبر
بیمحفرماحمدشهک:انددهیگرد

عبدالحل میولد سهرم٪100از
محمدنعمهان٪۹0شیخو به را

بههدیهمعاونجدمیولدمحمدنع
ازیوشکلحقهوقرساندیمفروش

نمودهاستریتغیشراکتبهاناراد
تغ یعمومدرریاستفوقراتیکه

.دیثبتگردیثبتمرکز
یمرکزاصلیقیهمفاصدیساخفمان
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
ریعمدهتعمتیفعالیانارادیحقوق

رئ احمدباللسیساخفمانرا محفرم
درصهالحیفدارفرزنداحمدشهاه

ثبهت مرکهزیریاستعمهومی
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

دیهنو:ینراداناهرادخصوصیات
یمفشبثاناهرادیفرزندموم عل
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دینویکینرادخدماتلوژسف)رئیس
یمرکزاصل،افغانتیتابع،(یاندراب
300000سرمایهابفهدایی،کابل
 1398.1۹.11سیسالتاسیافغان

عمدهشکلحقوقیانارادی،فعالیت
صهالحیفدار،یکیخدماتلوژسهف

ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز

ومکفهوبهاساستصویبشرکاب
دیههعوا1386/13/11/1398

سحرخواهاندیشرکتمحفرمجاو
اسمشرکتازشرکتسهحرریتغ
یشرکتتجارتدیبهاسمجدفدیلم
نمودهکههدریرحم رحمانریش

.دیثبتگردیادارهثبتمرکز
اسهاستصهویب مکفهوببه و

نرهههاد3078/1۹/1۹/1398
لیذریخواهانتغقیمحفرممحمدشا

بههیازتجارتتیفعالریتغ-1شده
لیساخفمان اسم-نمودهیکیژسفوو

ویشرکتبهشهرکتسهاخفمان
لوژسف صهافیکیخدمات یشاهانه

ثبهتیودرادارهثبتمرکز یتع
.دیگرد

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
دیههعوا۹98۹/11/1۹/1398

عل فاطمه خواهانیشرکتمحفرم
لیذریتغ محفرم الهرحم عبدشده

نرادازسهرمرئیسولدبازمحمد
بهاال٪۹3شیخو محفهرمیانرا
فروخفهنامبردهاهللولدعبداهللزاهد
ریتغ یمعاوندرشرکتتعثیبهح

-۹بهشهراکتیشکلازاناراد
شیافزا ابفدایی 300000سرمایه
نمودهیافغان1000000بهیافغان

ثبتمرکهز اداره در ثبهتیکه
.دیگزرد

ویهکفیریاداریخدماتمشهورت
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
خهدماتمشهورتتیفعال یعمده
محفرماحمدعمهرانسیرئیادار

فاتح درصهالحیفدارفرزندمحمد
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ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

عبدالنافع:ینرادانارادخصوصیات
م عبدالقادر یشبثاناهرادففرزند

یومرندسهینرادساخفمان)رئیس
(اریبخفمیکر افغانتیتابع، مرکز،
کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه

تأسهیسسهالیافغان300000
شهکلحقهوقی 1398.1۹.11
ویعمدهساخفمانانارادی،فعالیت

یمرندس صالحیفدار، خودشامضا
ثبتیثبتمرکزیعموماستیردر

.گردید
انارادخصوصیات حیمسه:ینراد

یمفشبثانارادیفرزندمحمدنب
جهوریمینرهادسهاخفمان)رئیس
(فست افغانتیتابع، اصل، یمرکز
300000سرمایهابفهدایی،کابل
1398.1۹.11سیسالتاسیافغان

عمدهشکلحقوقیانارادی،فعالیت
خودشامضاصالحیفدار،یساخفمان

ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست
.گردید
کابهلیوساخفمانیتجارتشرکت

سهرمایهکابهلیمرکزاصلدانیم
سهالیافغان1000000ابفدایی
یشههکلحقههوق1398تأسههیس

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
سیاقالمجازرئصادراتوواردات

فرزنداسداهللومعاونمیمحفرمابراه
الدی فرزندنجمالدی محفرمجمال
صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبتیفکریهاتیمالکومرکزی
.دیگرد

و:شرکایشرکتبهاساستصویب
(مهورخ17017قرارمکفهوب)
1398.7.301397.1۹.۹7

هیمالاستیر مفوسهطدهنهدگان
میحکهسیسدیشرکتساخفمان
و D-39247 دارندهجوازنمبهر

 تشخیصیه 9000339306نمبر
و یمحفرمعبهدالمفاستیتحتر
خواهانلغواهللمحفرمنصرتیمعاون
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شیخهویرت(جوازتجاشهی)ترکپ
یعموماستیکهدرر.انددهیگرد

یثبتمرکز یفکرهایمالکیتو
ثبتگردید

وسی)محمدحهارث(رئهمحفرم
)خش تشهبث(اهللتیمحفرم معاون

انیکیریوانجنی)شرکتساخفمان
نمبهر جهواز دارنهده خراسان(

 (D-46898)تشخیصههیهنمبههر
سیسالتاس(و900083۹013)
وسهقطعهیدرخواسفی(ط1391)

خواهشتهرکبیتصو عارضو
نمهودهشرایخویجوازتجارتشهیپ

بعدازارئ ازمراجهعهیجوابهیکه
ذ رربطیمحفرم ثبهتاسهتیدر
.ثبتگردیدیوجوازده
مرندسیساخفمان یزلمه یامیو

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
سیساخفمانرارئریعمدهتعمتیفعال

اهللمحفرممحمدمحس فرزندعاشق

صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

وخههدماتیسههاخفمانشههرکت
اکسهپرسیریامریشبیکیلوژسف

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسالیافغان1000000

یشههههکلحقههههوق1398
عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول

سههاخفمانراوخههدماتریههتعم
احمدریمحفرمشبسیرئیکیلوژسف

احمدومعاونمحفرمفیفرزندشر
ونسیهنعمتهللفرزنهدمحمهد

صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

تصویبشرکایشهرکتبهاساس
دارندهجوازنمبرفدیلمدیروحسیق

دهیگردلیذراتیخواهانتغ890
حله:اند محمهد ولهدمیمحفرم
رریالخبعبد استیاز ٪30اسفعاا

بهاالشیسرمخهو محفهرمیرا
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زیهولهدمحمهدعزفیمحمدحن
دررئهیسثیفروخفهنامبردهبهح

یودرادارهثبتمرکز یشرمتتع
.دیثبتگرد

و:شرکایشرکتبهاساستصویب
(مهورخ11837قرارمکفهوب)
هیههمالاسههتیر1398.6.۹6

مفوسطشرکتخهدماتدهندگان
دارنهدهریکوهسفانپامیکیلوژسف

تشخیصیهو D-45347 جوازنمبر
تحههت9000780337نمبههر

ولهداستیر انهور محمد محفرم
محفرممحمدتیمحمداکبرومعاون

لغهوهانولدنوراحمدخواسیادر
شیخهوی(جوازتجارتشهی)ترکپ
یعموماستیکهدرر.انددهیگرد

یثبتمرکز یفکرهایمالکیتو
ثبتگردید
تصویبشرکایشهرکتبهاساس

لممیتم زاده دارنهدهفهدینهادر
راتیخواهانتغ۹1609جوازنمبر

ولداهللمحفرمبسم:انددهیگردلیذ

شرکتاسفعاااستینادرخانازر
یالیهرابهزرشیسرمخو٪30و

بهفهروشدیمعاونجدیالیولدبر
بررساندیم یمعاونقبلیالیومحفرم

رئهیسثیسرمبح٪30باحاظ
کهه.اسهتدهیهگرد یتعدیجد
ثبتیعمومدرریاستفوقراتیتغ

.دیثبتگردیمرکز
شرکتوییشرکابهاساستصویب
مههورخ۹871قههرارمکفههوب
زوندیعوااستیر1398.1۹.8

نهورالدیمیشرکتتجارت:مرکز
دارنههدهجههوازفههدیلمیایشههر

نمبههرتشخیصههیهو۹1979
تغ9001۹10311 راتیخواهان

م:انددهیگردلیذ سیرویهمحفرم
رئهیایشر داود محمهد سیولد

اسفعااومجموعتسایشرکتازر
خوصدیف30 بهاالشیسرم یرا

معهاونیایمحفرممحمدداودشر
کهدهیرسانبهفروشبرحالشرکت

 با بحصدیف100نامبرده ثیسرم



 جريدهيرسم
 

186
 

 

 

 

 

 

(1396)نمبرمسلسل 30/10/1399  

،دیگرد یدرشرکتتعدیجدسیرئ
شرکتازشراکتبهیشکلحقوق

 یهکها.نمودهاستریتغیاناراد
ثبهتیعمهوماستیدررتغیرات
دیثبتگردیمرکز
(مهورخ33030۹مکفوب)قرار

یویاجرائاستیر1398.1۹.11
ومحصوالتهیادومیتنظیملاداره
یکیسهفژلویشرکتتجارتیصح
یقاسمریکشم جوازنمبهردارنده
نمبههرهیصههی(وتشخ6۹373)
ر9008317113) تحت استی(

نج تیومعاونیقاسماهللبیمحفرم
ف حامد محمد برعالوهیضیمحفرم

اقهالممجهازادارتوارداتوص
وسامانهیادودیتورجادیخواهانا
انهدکههدردهیهگردیآالتطب

ویثبهتمرکهزیعموماستیر
.گردیدثبتیفکرتیمالک

،یدیرشهیالیتوریتجارتشرکت
سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
سهههال،یافغهههان1000000

شههکل،1398.11.17سیتاسهه
عمدهوارداتتیفعال،فدیلمیحقوق

یالیتورسیرئ،وصادراتاقالممجاز
یدیرش الواحدعبدفرزند تیمعاون،

لیفرزنههدعبههدالخلریعبدالبشهه
صالحیفدار معهاونسیرئامضا و
ثبهتیعمهومدرریاستشرکت
.گردیدثبتیمرکز

وخههدماتیسههاخفمانشههرکت
مرکهزیصهافیمیحکیکیلوژسف
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

یافغان10000000 تأسیسسال
یشههههکلحقههههوق1398

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
سههاخفمانراوخههدماتریههتعم

محمهدسیرئیکیلوژسف محفهرم
معاون و انور محمد فردوسفرزند
محفرمسباوونفرزندعبدالمالکو

فرزنهداهللبیهسرمدارمحفرمنج
صالحیفداراهللمحبت ریاسهتدر
هایمالکیتوثبتمرکزیعمومی
.دیثبتگردیفکر
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یوسرکسهازیسهاخفمانشرکت
کابلگروور ،کابهلمرکزاصلی،

،یافغان1000000سرمایهابفدایی
شکل،1398.1۹.11سیتاسسال
فهدیلمیحقوق عمهدهتیهفعال،

سیرئه،یوسرکسهازیساخفمان
تیمعاون،ریوزسیدفرزنداهللسعادت

صهالحیفدارمیفرزندعبدالعلاهللثنا
 سیرئامضا معاون و درشهرکت
ثبهتیثبتمرکزیمعموریاست
.گردید

:ینرههاداناههرادخصوصههیات
شبثففرزندتاجمحمدممیرحمحمد
تجارت)رئیسیاناراد محمدینراد
مرکز،افغانتیتابع(یوسازیمیرح
کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه

تأسهیسسهالیافغان300000
شههکلحقههوقی1398.1۹.17
فعالیت صادراتوانارادی، عمده

مجاز اقالم واردات صهالحیفدار،
ثبتیعموماستیردرخودشامضا
.دیثبتگردیمرکز

شهمالیکیخدماتلوژسفشرکت
 سهالیافغان1000000گلدره
فدیلمیشکلحقوق1386تأسیس

یعمدهخهدماتلوژسهفکتیفعال
یزمهررفرزندیزبرئیساقالممجاز
محمدالرامفرزندمحمدتیبهمعاون

ورئهیسامضهاصالحیفدارمیعظ
یعمهوماستیمعاونشرکتدرر

.دیثبتگردیثبتمرکز
ومکفهوببهاساستصویبشرکا

1۹/3/1398(مههورخ31۹8)
نودیعوا سهفارهیشرکتمحفرم

والهدی محفرماسالماستیگانبر
خواههاناهللعیمحفرمسمتیمعاون
نمودهکهدرادارهثبتشهیترکپ
.دیثبتگردیمرکز

3۹10ومکفوببهاساستصویب
شرکتدیعوا3/1۹/1398مورخ

ساخفمان بسیرویمیمحفرم هراشد
تیهومعاونیالیمحارمتوراستیر

سهرمایهالسالمخواهانکاهشعبد
 ازابفدایی ونیهلیمستیبشرکت
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نمودهکهیافغانونیلیبهدومیافغان
.دیثبتگردیدرادارهثبتمرکز

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
3300نمبر 6/1۹/1398مورخ
خهدماتدیعوا محفهرم شرکت
خواهانینظارتسفمیس رادار افغان
سملیذریتغ محفرم ولداهللعیشده

معهاونشهرکتاز محمهد نور
تیمعاون شیسرمخو٪30اسفعاا
باال محفرمجوادولدمحمهدیرا

ثیهنادرفروخفهونامبردهبههح
 ودرادارهیمعاوندرشرکتتعه

.دیثبتگردیثبتمرکز
شهرکتشرکایبهاساستصویب

اتحادیسرحدیوبارچاالنیفیترانز
استیتحتر38دارندهجوازنمبر

باجور محفهرمتیومعاونیمحفرم
جهوازشهیکوهاتخواهانترکپ

ردهیگردشیخو در اسهتیانهد
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
(330176)مکفوبشهمارهقرار
تیریمد(18/1۹/1398)مورخ

یدیوتوریدیتولساتیتاسیعموم
شرکت–یفارمسیعموماستیر
بهرعهالوه(هوتکبریخیارتتج)

وارداتوصادراتاقهالممجهاز
وسامانهیادودیتورجادیخواهانا
اسهتیاندکهردهیگردیاالتطب
تیهومالکیثبتمرکهزیعموم
.دیثبتگردیفکر

ویمهالیخدماتمشورتشرکت
کابهلیقلمنگارمرکزاصلیادار

ابفدایی یافغان1000000سرمایه
 حقوق1398تأسیسسال یشکل

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
یواداریمهالیخدماتمشهورت

فرزنددولتاهللمحفرماحسانسیرئ
اهللخانومعاونمحفهرمنصهرت

درصهالحیفدارفرزندمحمدداود
ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی

.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو
تهاجرالدی فیمحمدفرزندسنور

سهرمایهکابلیمرکزاصلیاناراد
سهالیافغهان300000ابفدایی
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یشههکلحقههوق1398تأسههیس
صهادراتوعمدهتیفعالیاناراد

محفرمنورسیاقالممجازرئواردات
صالحیفدارالدی فیمحمدفرزندس

ریاستعمومیثبهتمرکهزیدر
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

انارادخصوصیات حهارث:ینراد
.یجانمفشبثانارادریفرزندش
مشهورترئیس خهدمات ینرهاد
تیهتابع،(حارثآرونهدیلیتحص
افغان سهرمایه،کابلیمرکزاصل،

سهالیافغهان300000ابفدایی
شکلحقوقی1398.1۹.18سیتاس

عمهدهخهدماتانارادی،فعالیت
یلیتحص صالحیفدار، خودشامضا

ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست
.گردید
کهانینیکیخدماتلوژسفشرکت

سهرمایهکابلیروسفانمرکزاصل
سهالیافغان1000000ابفدایی
یشههکلحقههوق1398تأسههیس

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول

لوژسف محفهرمسیرئیکیخدمات
محمدفرزندنجفومعاونرحمان

 قربان صالحیفدارفرزند ریاستدر
ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی

.دیثبتگردیفکر
یوسرکسهازیسهاخفمانشرکت

ر شعاضیبرادران بیاحمد مرکز،
 کابهلاصلی ابفهدایی، سهرمایه

سهههال،یافغهههان1000000
شههکل،1398.1۹.18سیتاسهه
فهدیلمیحقوق عمهدهتیهفعال،

سیرئه،یوسرکسهازیساخفمان
تیهمعاون،فرزنهدمزمهلیگالل

یزمانصهافریفرزندماهللحشمت
صالحیفدار معهاونسیرئامضا و
ثبهتیعمهومدرریاستشرکت
.گردیدثبتیمرکز
احمدشاهیکیخدماتلوژسفشرکت

سالیافغان1000000محبزاده
فدیلمیشکلحقوق1386تأسیس

یعمدهخهدماتلوژسهفکتیفعال
مجاز فرزندرئیساقالم شاه احمد
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افضهلشهاهتیبهمعاوناهللمحب
مح امضهاصالحیفداراهللبیفرزند
اسهتیومعاونشرکتدرررئیس
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

یشرکتتچهارتبهاساستصویب
خواههاندیافغانلمفیشاهمقصود

گردریتغ محمددهیمعاون جان که
یمحمهدمعهاونقبلهیولدوله
یسرمخودراباالی/افغان۹3000

بهعبدالسفاریعبدالمالکولدحاج
ثیهکهنامبردهبحرساندیمفروش

ودرادارهثبهت یتعدیمعاونجد
.دیثبتگردیمرکز

اساستصویب نرهادخهدماتبه
دارندهجواز،آوااسفندردیکیلوژسف
 عظم36698نمبر الهدی محفرم
نراداسفعااوازجملههرئیسقیدق

100 خود بهه80٪سرم آنرا ٪
فخرالهد حهاج یمحفرم یولهد

فهروشعبدالواحد دهیرسهانبهه
و یتعدیجدرئیسثیموصوفبح

دیمعاونجدثیبحقیدقالدی میعظ

درراتییهتغ یکهارددیګم ییتع
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

.گردید
یشرافتروفمرکزاصلیساخفمان
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
ریعمدهتعمتیفعالیانارادیحقوق

رئ عبدالظاهرسیساخفمانرا محفرم
فرزنههدعبدالشههکوریمسههعود
صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

یحقهوقیخدماتمشورتشرکت
کابهلیعدالتمرکزاصهل یطن

ابفدایی یافغان1000000سرمایه
 حقوق1398تأسیسسال یشکل

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
سیرئهیحقهوقیخدماتمشورت

فرزندیانوریمحفرممحمدمصطا
ومعاونمحفهرمیانوریاحمدعل

دادو محمدعارففرزنهدخهدا
محم محفرم یباقریهاددسرمدار
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محمدوسرمدارمحفرمیفرزندعل
حقجهوو یرحسیفرزندشمیابراه

فرزندخان یسرمدارمحفرمعبدالمف
ریاستعمومیدرصالحیفدارمحمد

یفکهرهایمالکیتوثبتمرکزی
.دیثبتگرد

انارادخصوصیات غهالم:ینراد
محمدریدسفگ مفشبث یاسیفرزند
سهاخفمانرئیسیاناراد ینرهاد

مرکهز،افغانتیتابع(ر یسعادتم
کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه

سیسهالتاسهیافغان300000
شههکلحقههوقی1398.1۹.18
 فعالیت ساخفمانانارادی، ،یعمده

درریاستخودشامضاصالحیفدار
.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم

انارادخصوصیات محمهد:ینراد
یمفشبثاناراددادیفرزندسخمینع

محمهدیاینرادخدماتتنظرئیس
(زادهیسخمینع ،افغهانتیتابع،

سرمایهابفهدایی،کابلیمرکزاصل
سهههالیافغهههان300000

شههکل 1398.1۹.۹0سیتاسهه
فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی

امضهاصالحیفدار،یایخدماتتنظ
ثبهتیعمهومدرریاستخودش
.گردیدثبتیمرکز
امپکهتیندگینما گلوبل شرکت

کانسلفن )جه امیایمنجمنت
نما:(یس کابلتیوالیندگیمرکز

 ابفدایی1398تأسیسسال سرمایه
کی۹300000 یافغهانمیلیون
حقوق تفعالیفدیشرکتلمیشکل

خدماتمشورت حامدسرئی یعمده
بدونسرمرئیسفرزندعبدالرسول

شخصدارا تیصهالحیشرکت.
اسهتیامضاءشرکتبودهودرر

مرکهزیعموم تیهومالکیثبت
.دیثبتگردیفکر

مصهطاٰمحفرم فرزنهدیمحمهد
عنهوانیمفشبثانارادبیحبگل
یمرتٰضهی)مکفبخصوصیتجارت
تابعیمحمد یافغانمرکزاصلتی(
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
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شهکل1398تأسیسسالیافغان
تربمیتعلیانارادیحقوق اقالمهیو
درامضاخهودشصالحیفدارمجاز

ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی
.دیگرد

،فدیلمیعقوبیازیایتجارتشرکت
سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
سهههال،یافغهههان1000000

شههکل،1398.1۹.۹0سیتاسهه
عمدهوارداتتیفعال،فدیلمیحقوق

محمدسیرئ،وصادراتاقالممجاز
حاجیمصطا ،الدی مافاحیفرزند
مجفبهتیمعاون فرزنهدیاحمهد
صالحیفدارالدی صالح سیرئامضا

یعمومدرریاستتشرکومعاون
.گردیدثبتیثبتمرکز
مفشبثاهللفرزندبسمداهللیفرمحفرم
ی)تجهارتیعنوانتجهارتیاناراد
تابعواکځهوتک افغانمرکزتی(
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل

اقهالممجهازصادراتوواردات
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
عقهوبیولهدمحمهدینجفعل

افغانمرکزتیتابعیمفشبثاناراد
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
یاهیعمهدهخهدماتتنظتیفعال

استیامضاخودشدررصالحیفدار
دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
دیههعوا301۹/11/1۹/1398

یبارچهاالنیفیشرکتمحفرمترانز
جهوازریپامینو دارنهده باسفان

میمحفرمابراهاستیتحتر1۹۹1
معاون خواههانتیو قاسم محفرم
نمودهکهدرادارهثبتشهیترکپ
.دیثبتگردیمرکز
شرکاومکفهوببیاساستصوبه

سهههفمیس۹110/18/9/1398
خهدماتدیعوا محفهرم شرکت
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استیگلوبلتحترابرامیکیلوژسف
نج معاوناهللبیمحفرم محفرمتیو

ترکپاهللرینص نمودهشهیخواهان
ثبتمرکهز اداره در ثبهتیکه

.دیگرد
شههرکتخههدماتخصوصههیات

افغانسفان:خمچانیکیلوژسف ،تبعه
تیهوالمحهلکهارمرکزاصلی

بدخشان 139۹تأسهیسسهال،
،یافغان۹300000سرمایهابفدایی

،شهرکتشهراکتیحقوقشکل
عمدهتیفعال لوژسف، ،یکیخدمات
شههرکتعبههداهللولههدسیرئهه

اهللقیمعاونشرکتتوفمیمحمدکر
،شرکتومعاونسیولدعبداهللرئ

،امضهاءتیصالحیداراشخاصا
یثبهتمرکهزیعمومتیریدرمد
.گردیدکندزثبتتیوال

 درخواست اساس حسبه  یمحفرم
وقهرار:نرهادسیرئیحسنیعل

(مهههورخ۹787مکفهههوب)
زوندیعوااستیر1398.1۹.7

یحسهنیعله یمرکزمحفرمحس
جهوازنمبهردارندهیتاجراناراد
نمبههرتشخیصههیهو31۹01

اسهتیتحتر9003133801
خواههانیحسنیعل یمحفرمحس

خو شرکت .استدهیگردشیلغو
ثبتیعموماستیدررادنر یکها
یمرکز مالکیتو ثبتیفکرهای
.گردید

شهرکتشرکایبهاساستصویب
خواههان یقظغ زمهیترانسپورت

کابلبهتیازساحهوالهیراحصایتغ
استیدرر.نمودهاستریبغالنتغ
دهیهثبتگردیثبتمرکزیعموم
 .است

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
دیههعوا3311/11/1۹/1398

تجارت ریهلزایدریشرکتمحفرم
استیتحتر10170دارندهجواز

عله سلمان معاونیمحفرم تیهو
محفرممحمدسرورخواهانتهرک
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نمهودهکههدرادارهثبهتشهیپ
.دیثبتگردیمرکز
تبعه:وسرکسازیساخفمانشرکت
تیهوالمرکهزاصهلی افغانسفان

 سهال بدخشان 1398تأسهیس
 ابفدایی کیه1000000سرمایه

شرکتیشکلحقوقیافغانمیلیون
سهاخفمانتفعالیفدیلم ویعمده

اهللشرکتروضتسیرئیسرکساز
شهرکتمعهاونصارمحمدولد
اشهخاصاهللقعفی صارمحمد ولد
ورئهیسمضاءاتیصالحیدارا

آمر ودر تیهمعاونشرکتبوده
.دیصنعتوتجارتثبتگرد

ایهپویکیخدماتلوژسهفشرکت
مدثر اصلی، کابلمرکز سهرمایه،

سهال،یافغان1000000ابفدایی
شههکل،1398.1۹.۹0سیتاسهه
عمدهخدماتتیفعال،فدیلمیحقوق
یکیلوژسف فرزنهدیموسهسیرئ،
محس یحاج اهللروحتیهمعاون،

حب امضهاصالحیفداراهللبیفرزند

درریاسهتشرکتومعاونسیرئ
.گردیدبتثیثبتمرکزیعموم

:ینرههاداناههرادخصوصههیات
مفشبثریعبدالفوابفرزندعبدالکب

خهدماترئهیسیاناراد نرهاد
،(آمهویساویمعلوماتیتکنالوژ
افغانتیتابع ،کابهلیمرکزاصل،

ابفدایی یافغان1000000سرمایه
شکل 1398.1۹.۹1سیسالتاس

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
،یمعلومههاتیخههدماتتکنههالوژ

درریاستخودشامضاصالحیفدار
.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
،انهایآرحهاذقیساخفمانشرکت

سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
سهههال،یافغهههان1000000

شههکل،1398.1۹.۹1سیتاسهه
فهدیلمیحقوق عمهدهتیهفعال،

فرزنهداهللمعهاذسیرئ،یساخفمان
عبدالافاح فرزنداهللبینقتیمعاون،
صالحیفداریعبدالول وسیرئامضا
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یعمهومدرریاستشرکتمعاون
.گردیدثبتیثبتمرکز
مفشبثیعبدالراد عمر محمد ولد
یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

صادراتووارداتاقهالممجهاز
استیامضاخودشدررصالحیفدار

دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
انارادخصوصیات اهللمااد:ینراد

عبدالبص فرزند مفشهبثریمحفاط
ینرادخدماتمشورترئیسیاناراد
تیتابع،(محفاطدالوریواداریمال

افغان سهرمایه،کابلیمرکزاصل،
سهالیافغهان300000ابفدایی
شههکل1398.1۹.۹1سیتاسهه

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
مشورت اداریمهالیخدمات ،یو

درریاستخودشامضاصالحیفدار
.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم

مفشبثیعبدالراد عمر محمد ولد
یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

خودشصالحیفداریساخفمان امضا
ثبتیثبتمرکزیعموماستیدرر
دیگرد

نرینرادپارئیسبهاساسدرخواست
 نمبهرگلوبلگروپدارندهجواز

D-31187نمبههرومکفههوب
17/1۹/1398مههورخ603۹
پاریتغخواهاندیعوا  یگرنریاسم

گهروپکیپابلاتیگروپبهسو
یساخفمانتیبرعالوهفعال-۹نموده

خههدماتتیههفعالیوسرکسههاز
نمودهکهدرادارهادیازدیکیلوژسف

.دیثبتگردیثبتمرکز
ومکفهوببهاساستصویبشرکا

دیههعوا3183/13/1۹/1398
مشرکت گهلولهدوهیهمحفرم
سرم٪30ناسبقوگلمعاحضرت
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محفرمشاهمحمهدیراباالشیخو
ثیولدذگراورفروخفهنامبردهبهح

ودر یدرشرکتتعدیمعاونجد
.دیثبتگردیادارهثبتمرکز

عمارتدرزادهیحیساخفمانشرکت
تأسهیسسالیافغان1000000

تیفعالفدیلمیشکلحقوق1389
رئهیساقالممجازیعمدهساخفمان

فرزندسید آصهفبههسیدمسعود
صهبراهللفرزنهدنهوراهللتیمعاون

معهاونرئیسامضاصالحیفدار و
ثبهتیعمهوماستیشرکتدرر

.دیثبتگردیمرکز
نعمهتاهللعیمط مفشهبثاهللولد

یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

واسههفخراجمعههدنیسههاخفمان
استیامضاخودشدررصالحیفدار

دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

مفشهبثریهبنتمحمدکبالیناز
یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

خودشصالحیفداریساخفمان امضا
ثبتیثبتمرکزیعموماستیدرر
دیگرد

پ  بنتعبدالرشغلهیمحفرم دیعابده
یعنهوانتجهارتیمفشبثاناراد

تابعدیامی)تجارت خوست( تیبرار
سهرمایهکابهلیافغانمرکزاصل

سهالیافغهان300000ابفدایی
یشههکلحقههوق1398تأسههیس

اقهالمصادراتووارداتیاناراد
درامضاخهودشصالحیفدارمجاز

ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی
.دیگرد

  اساس شرکتبه تصویبشرکای
دارندهفدیلمیپرواناهللدیعباهللدیذب

راتیخواهانتغ۹0318جوازنمبر
ولداهللبیمحفرمنق:انددهیگردلیذ
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معاوناهللریوزیحاج شرکتتیاز
رابههشیسرمخو٪30اسفعااو

بهدیمعاونجداهللبیولدنقاهللدیذب
درفوقراتیکهتغ.رساندمیفروش
ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
.دیگرد

شهرکتشرکایبهاساستصویب
دارنهدهیکامرانورحمفهیتجارت

اسهتیتحتر۹۹977جوازنمبر
ومعاون الرحم  شمس تیهمحفرم

محفرمعبدالصمدخواههانتهرک
انهددردهیگردشیجوازخوشهیپ
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

.دیگرد
شهرکتشرکایهاساستصویبب

یوسرکسهازیسهاخفمانیتجارت
ورکههکخواهههانرییهههالههلو

کابلبهتیازساحهوالهیراحصایتغ
استیدرر.استدهیگردیکندیدا

دهیهثبتگردیثبتمرکزیعموم
 .است

  اساس شرکتبه تصویبشرکای
دارنهدهفدینصرتلمبشرایتجارت
راتیخواهانتغ1181۹نمبرجواز
اقبالزیمحفرمعز:انددهیگردلیذ

رسیدولد از شهرکتاستیبرادر
رابههشیسرمخو٪30اسفعااو
رئیسولدمحمداعظممیمحمدعظ

فروشمدیجد ومحفهرمرساندیبه
اسهفعااوتیازمعاوندیاحمدجاو

میحکمحمدرابهشیسرمخو30٪
جد معهاون اعظم محمد دیهولد

کهه.رسهاندمیشرکتبهفروش
ثبتیعمومدرریاستفوقراتیتغ

.دیثبتگردیمرکز
شهرکاومکفهوببیاساستوبه

دیههعوا3181/13/1۹/1398
اسهتیشرکتمحفرمافغانباهرر

محفهرمتیمحفرمگالجانومعاون
ترکپاهللیسمع شرنمودهیخواهان

ثبتمرکهز اداره در ثبهتیکه
.دیگرد
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ویریههخههدماتانجنشههرکت
لمیعقوبییکیلوژسف ،فهدیراحهل

سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
سیتاسهسال،یافغان1000000

1398.1۹.۹1 حقهوق، یشکل
فدیلم عمهدهخهدماتتیهفعال،
محمدسیرئ،یکیولوژسفیریانجن

تیهمعاون،محمدریجوادفرزندفق
صالحیفداراهللقیجانفرزندعف یرام

 سیرئامضا معاون و درشهرکت
ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
.گردید

کابلیمرکزاصلیذکزیفائیتجارتَ
 ابفدایی یافغان۹000000سرمایه

 حقوق1398تأسیسسال یشکل
صهادرتتیفعالیاناراد عمهده

رئ مجاز محفهرمسیوارداتاقالم
صالحیفداراهللفرزندقدرتاهللبینج
ریاستعمومیثبهتمرکهزیدر
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

لوژسفشرکت مهرادیکیخدمات
سا اصهلسیسرر کابهلیمرکز

ابفدایی یافغان1000000سرمایه
 حقوق1398تأسیسسال یشکل

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
لوژسف محفهرمسیرئیکیخدمات

و یهفرزندحضرتبدیاحمدفر
شهاهنهدیفررآغایمعاونمحفرمش

 صهالحیفدارمجنون ریاسهتدر
ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی

.دیثبتگردیفکر
نمبهرمکفوبسدرخواستابهاس

18/1۹/1398مههورخ6068
اکسسآرتدیعوا شرکتمحفرم

شهدهمحفهرملیهذریخواهانتغ
سرمدارازشرکتاسفعاااهللظیحا
باالشیسرمخو93٪ محفرمیرا
محمدازین فروخفههرئیس برحال

 -۹مانهدیمرئیس٪100نامبرده
درادارهیازشراکتبهانارادریتغ

دیثبتگردیثبتمرکز
یموادسهاخفماندیوتولیساخفمان

کابهلیمرکزاصهلیایشر یآلف
یافغهان300000سرمایهابفدایی
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 حقوق1398تأسیسسال یشکل
تعمتیهفعالیاناراد ریهعمهده

یموادسهاخفماندیساخفمانراوتول
ریفرزندشریمحفرممحمدنذسیرئ

ریاستعمومیدرصالحیفداراحمد
یفکهرهایمالکیتوثبتمرکزی
.دیثبتگرد
رضامفشبثیصدفبنتعلمحفرم
)کودکسههفانیتجههارتیاناههراد
تیهکهودک(تابعهیتربیخصوص

سهرمایهکابهلیافغانمرکزاصل
سهالیافغهان300000ابفدایی

یشههکلحقههوق1398تأسههیس
اقالممجهازهیوتربمیتعلیاناراد

ریاستدرامضاخودشصالحیفدار
.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی

 اساستصویبشرکا ومکفوب.به
دیهههعوا8331/1۹/7/1398

مسعودخواهانمیشرکتمحفررح
لطااهللولهدلیذریتغ محفرم شده
تین.خدامعاونشرکتازمعامیرح

 باالشیسرمخو٪30اسفعاا یرا

رح محمد ریولدصاتممیمحفرم
رئیس بها نامبرده ٪100فروخفه

ودر ینرادتعسشیرثیسرمبهح
.دیثبتکردیثبتمرکزارهاد
  اساستصویب به شرکتشرکای

دارندهجهوازیشرقصافیتجارت
محفرماستیتحتر13636نمبر

محفرمفهوادتیومعاوندیفرهادام
ترکپ خهوشهیخواهان شیجواز

ثبتیعموماستیانددرردهیگرد
.دیثبتگردیمرکز

شهرکتیشرکابهاساستصویب
ومیعبهدالقیوسرکسازیساخفمان
 نمبهرجوازدارنده،فدیلمیرحمان

D-24451عهیذر نمبهرمکفوب
دیعوا6/1۹/1398مورخ3361

ارتهکادرسازسرکدارالمانریتغ
ادرسجد6هیناح3 یسهرادیبه

کابل۹هیبرادرانواقعقوامرکزنام
ثبتینمودهکهدرادارهثبتمرکز

.دیگرد
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وخههدماتیسههاخفمانشههرکت
یکیلوژسف برا 1000000طارق
شهکل1389تأسیسسالیافغان

عمههدهتیههفعالفههدیلمیحقههوق
اقالمیکیوخدماتلوژسفیساخفمان
عبدالصهمدفرزنهدرئهیسمجاز

معاونمیعبدالرح طارقفرزندتیبه
امضاصالحیفداردعمریس ورئیس

یعمهوماستیمعاونشرکتدرر
.دیگردتثبیثبتمرکز

اشرفهوتکمرکزیتجارت محمد
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
صهادراتووارداتعمدهتیفعال

محفهرممحمهدسیاقالممجازرئ
ن محمهدکیاشرفهوتکفرزند

 صهالحیفدارهوتک ریاسهتدر
ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی

.دیثبتگردیفکر
ضهممحفرم یمحمهدزریمحمد

اناراد مفشبث سرور یفرزندمحمد

کاشانهیکی)خدماتلوژسفیتجارت
تابع یافغانمرکزاصهلتیآژمان(

 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان
یکیخدماتلوژسفیانارادیحقوق

امضاخودشصالحیفداراقالممجاز
ثبتریاستعمومیثبتمرکزیدر
.دیگرد

اکسهپرسنایالیکیلوژسفخدمات
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه

تأسهیسسالیافغان1000000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
فرزندداودشهاهنایمحفرمالسیرئ

صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

  اساس شرکتبه تصویبشرکای
دارنهدهجهوازنمبرفدیلملیخسید

دهیگردلیذراتیخواهانتغ9633
ولهد:اند عهربشهاه محفهرم

شهرکتتیهعبدالرسولازمعاون
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رابههشیسرمخو٪30اسفعااو
معاونجداضیف بهدیولدخانبابا

درفوقراتیکهتغ.رساندمیفروش
ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
.دیگرد

اساسدرخواست انارادبه :ینراد
فرزندمحمهداکبرمفشهبثدیحم

و16019دارندهجوازنمبریاناراد
1037/3/11/1398مکفههوب

گلبرارریتغدخواهانیعوا ادرساز
ناح پشفه کلوله به چرهارمهیسنفر

نمودهکهدرادارهریکوچهاتااقتغ
.دیثبتگردیثبتمرکز

شرکاومکفهوببیتصواساسبه
دیهههعوا1338/13/8/1398

تجارت محفرم ایهرآریکبیشرکت
محمهداستیتحترایسآ محفرم
معاونریکب عطهاهللتیو محفهرم

نمودهکههدرشهیخواهانترکپ
.دیثبتگردیادارهثبتمرکز

خدماتمرکزیکیآمولوژسف یاباس
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسالیافغان1000000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
یمحمدفرزندحاجسیدمحفرمسیرئ

ریاسهتدرصالحیفدارمحمدخان
ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی

.دیثبتگردیفکر
،اریشهیکیخدماتلوژسفشرکت
اصلی،افغانتیتابع ،کابهلمرکز

ابفدایی یافغان1000000سرمایه
شههکل1398تأسههیسسههال
مسئولیتمحدودال ر، اسهتیبهه
افسانهبنهتمحمهدغلهیمحفرمهپ

به بههینجغلهیپتیاعظمومعاون
عمدهخهدماتتیفعال،شاهوبیا

رئیسامضاصالحیفدار،یکیلوژسف
ریاستعمومیرومعاونشرکتد

دیثبتگردثبتمرکزی
یحقهوقیشرکتخدماتمشورت

اصل یناهضمرکز سهرمایهکابل
سهالیافغان1000000ابفدایی
یشههکلحقههوق1398تأسههیس
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عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
نهاهضیحقهوقیخدماتمشورت

خلسیرئ بابههاهلللیمحفرم فرزند
قس محمد محفرم معاون و میکالن

درصهالحیفدارونسیفرزندمحمد
ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی

.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو
نمحفرم طارقفرزنهد ازیهمحمد

یتجهارتیمحمدمفشبثاناهراد
دار هوتل رسفورانتی)خدمات و
تابع هرات( افغانمرکهزتیممفاز

سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل

صالحیفدارخدماتهوتلاقالممجاز
ریاستعمومیثبتدرامضاخودش

.دیثبتگردمرکزی
فدیلمفدیلمیاحمدزیموس مرکز،

 ابفهدایی،کابهلاصلی سهرمایه
سههههال،یافغههههان30000

،فدیلمیشکلحقوق،1397سیتاس
عمدهصهادراتووارداتتیفعال

یسهیمحمهدعسیرئ،اقالممجاز
تیهمعاون،گلمحمدیفرزندحاج

امضاصالحیفدارولدپردلاهللدیوح
درریاسهتشرکتومعاونسیرئ

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
یتههوخینههویتجههارتشههرکت

یاصلفدمرکزیلم سهرمایهکابهل
تأسیسسالیافغان30000ابفدایی
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1383

محفرممحمهدسیرئیعمدهتجارت
یسهیمحمدعیرسولفرزندحاج

افرزنهدیمحفرممحمدذکرتیمعاون
 صالحیفدارمحمدرسول ریاستدر

ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی
.دیثبتگردیفکر
مورخ3701001مکفوب)قرار )
ر1399.3.۹0) یویاجرائاستی(

ومحصوالتهیادومیتنظیملاداره
محبحمزهیشرکتتجارتیصح
جهوازنمبهردارندهدیلمفیاحمد
نمبههرهیصههی(وتشخ138719)
ر9009۹819۹3) تحت استی(
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محفهرمتیومعاوناهللمحفرممحب
وارداتوصادارتنهیزرم برعالوه

دیهتورجهادیخواهاناازاقالممج
دهیهگردیوسامانآالتطبهیادو

ثبهتیعمهوماستیاندکهدرر
ثبهتیفکهرتیهومالکیمرکز
.گردید
لوژسفشرکت ارانیهیکیخدمات
سهالیافغان1000000ابیکام

فدیلمیشکلحقوق1399تأسیس
لوژسفتیفعال اقهالمیکیخدمات
زمیفررئیسمجاز به یورالدیولد
فرتیمعاون حهاجمیمحمد یولد

امضهاصالحیفدارنورمحمدخانو
اسهتیرومعاونشرکتدررئیس
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
خواسفبه محمدیاساسدر محفرم

عز رئزیاجملولد وسیخان نراد
مههورخ979قههرارمکفههوب

هیههمالاسههتیر1399.3.13
مفوسطمحفهرممحمهددهندگان

یانارادیخانتاجرزیاجملولدعز

تجارت اجملمنگهلیتحتعنوان
 نمبهر جهواز و67۹01دارنده

 تشخیصیه 9010113837نمبر
تغ استدهیگردلیذراتیخواهان

عز اجملولد محمد خانزیمحفرم
سرم٪100نرادازمجموعسیرئ
باالشیسرمخو٪30شیخو یرا
بهفهروشقیولدغالمصددونیفر

بحدهیرسان نامبرده معهاونثیکه
استوشهکلدهیگرد یتعدیجد
انارادیحقوق از بهشراکتینراد
درراتیتغ یکها.نمودهاستریتغ
ویمرکهزثبهتیعموماستیر

.دیثبتگردیفکرهایمالکیت
مرکهزبیهط یهارونامیتجارت
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 یاناهرادیشکل
صهادراتووارداتعمدهتیفعال

محفرمهارونجانسیاقالممجازرئ
یدارا یمحمهدامهیفرزندحاج

ریاستعمومیثبهتدرتیصالح
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ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

1000000لینبیساخفمانشرکت
شهکل1399تأسیسسالیافغان
اقالمیانساخفمتیفعالفدیلمیحقوق
روزیبنتمحمدفهیمرضرئیسمجاز

معاون قدتیبه محمدمیمحمد ولد
امضهاصالحیفداریسفانکزمینس

اسهتیومعاونشرکتدرررئیس
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
ماهللبینجمحفرم رپادشهاهیفرزند

اناراد اهللبیهنجی)تجارتیتاجر
یافغانمرکزاصهلتی(تابعیقادر
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
وارداتیحقوق اقهالمصادراتو
درامضاخهودشصالحیفدارمجاز

ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی
.دیگرد

مرکز،ریسسررابیتجارتشرکت
کابلاصلی ابفداییسرمایه، سرمایه
سهال،یافغان1000000ابفدایی

،فدیلمیشکلحقوق،1393سیتاس
وارداتوصهادراتتیفعال عمده

احمدباللفرزندسیرئ،اقالممجاز
محمد غالم بهاتیمعاون، یگران
امضهاصهالحیفداریفرزندسعود

درریاسهتشرکتومعاونسیرئ
.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم

نرهادرئهیسبهاساسدرخواست
ونسیعرفاناالیکیخدماتلوژسف

مهورخ۹۹69نمبرمکفوبنمبهر
دهنهدگانهیمال۹8/10/1398

لغو خواهان خویمفوسط شینراد
ادهیگرد لغو اداره یاند در جواز

.دیثبتگردیثبتمرکز
نرهادرئهیسبهاساسدرخواست

اسمرییخواهانتغالدی محفرمبررام
یکینرههادازخههدماتلوژسههف

خهدماتدیبهاسمجدالدی بررام
 ینمودارییاکرامانعامتغیکیلوژسف
ثبتیدرادارهثبتمرکزراتییتغ

.دیگرد
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یمرکزاصهلیفرهانصافیتجارت
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

اقهالممجهازصادراتوواردات
فرزنههداهللمحفههرمعابههدسیرئهه
درتیصهالحیرحمهانداراسید

ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
قیهولدمحمهدرفمانیمحمدسل

،افغهانتیهتابع،یمفشبثاناراد
سرمایهابفهدایی،کابلیمرکزاصل
تأسهیسسهالیافغان300000
شکلحقهوقیاناهرادی،1399
مشورتتافشمالفعالیت ،یعمده

درریاستخودشامضاصالحیفدار
.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم

یغاهوررویهیکیلوژسفخدمات
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
1399 یاناهرادیحقهوقشکل

لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
جاوسیرئ احمد فرزنهددیمحفرم

درتیصههالحیعبههدالرحم دارا
ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی

.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو
اساستصویب :شرکایشرکتبه

بارچاالنیفیشرکتترانز  یبهیو
دارندهجهوازنهیکوهبابامیالملل

استیر7۹37نمبرونمبرمکفوب
سهکفورادیهزونمرکزازددیعوا
اسهمشهرکتازرییوتغتیفعال
کوهیالملل یبیوبارچاالنیفیترانز
شرکتدیبهاسمجدفدیلمر یبابام
ترانزیتجارت بارچاالنیفیو  یبیو
میالملل بابا رییهتغفدیلمر یکوه
درادارهثبهتراتییهتغ ینمودا
.دیثبتگردیمرکز

 اساستصهویبشهرکا نرهادبه
-D شدودارندهجوازنامهیساخفمان

40222 مورخ11190ومکفوب
هیههمالاسههتیر۹1/1/1399

اهللبیهمفوسطمحفرمنجدهندگان



 جريدهيرسم
 

۹06
 

 

 

 

 

 

(1396)نمبرمسلسل 30/10/1399  

عبدالکب ازرئهیسریفرزند نرهاد
شیسرمخو٪100اسفعاااستیر

باال فرزندیرا زمان محمد محفرم
ثیرسولفروخفهنامبردهبححمدم

درادارهدیهگرد یعتدیجدرئیس
.دیثبتگردیثبتمرکز

رئیسدرخواستبهاساستصویب
دراسهمراتیینرادقبالخواهانتغ

راشیسرمخوصدیف۹3نرادوو
 یالرحم شدهبودازاالیضیباال
سابقبهیانصرافوکمافراتییتغ

دررییتغ یا.ماندیباقشیسمتخو
.دیثبتگردیادارهثبتمرکز

نرهادرئهیسبهاساسدرخواست
محمهدسیدرشادفرزندسیدمحفرم
ونمبرمکفهوبیعل 7073شاه

 لغهو1399.3.7مورخ خواهان
 یهلغوا.انددهیگردشینرادخو

ثبهتینراددرادارهثبتمرکهز
.دیگرد

نرهادرئهیسبهاساسدرخواست
محفرممحمدخالدجهانونمبهر

مههههورخ7۹78مکفهههوب
ادرسرییخواهانتغ۹1/3/1399

شررنوجوارنهو ازساحه ینراد
ادرسجد چرهاردیکابلبانکبه

 یابادنقلومکاننموداریقلعهوز
ثبتمرکزرییتغ اداره ثبهتیدر

.دیگرد
فرزنهدییعبدالواحدفرزندرضها

،یمحمدرضامفشبثانارادیحاج
اصلی،افغانتیتابع ،کابهلمرکز

ابفدایی یافغان1000000سرمایه
 حقوق1397تأسیسسال یشکل
ریهعمهدهتعمتیهفعال،یاناراد

خدماتلوژسهف و ،یکیساخفمانرا
ریاستامضاخودشدرصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
انارادخصوصیات محفهرم:ینراد

تهاجرریهولدصهاتمریدسفگ
یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل1399تأسیسسالیافغان

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
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(1396)نمبرمسلسل 30/10/1399  

وارداتصادرات مجهازو ،اقالم
درریاستخودشامضاصالحیفدار

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
یظیمحمدعارفحایشرکتتجارت
تأسهیسسالیافغان1000000

تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
اقهالممجهازصادراتوواردات

دوالبههاهللقدرترئیس ولدشاه
محمههدعههارفولههدتیههمعاون

ورئیسامضاصالحیفدارمحمدعالم
یعمهوماستیمعاونشرکتدرر

.دیثبتگردیثبتمرکز
انارادخصوصیات محفهرم:ینراد

یعابدعمرزادولدمحمدمرتضمحمد
،افغهانتیهتابع،یعمرزاداناراد
سرمایهابفهدایی،کابلیمرکزاصل
تأسهیسسهالیافغان300000
شکلحقهوقیاناهرادی،1399
ووارداتعمدهصهادراتفعالیت

خودشامضاصالحیفدار،اقالممجاز
ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست

.گردید

الیرویتجارت:شرکتخصوصیات
مرکزاصهلیافغانتیتابعسونیم
تیوال ابفهداییکابهل سهرمایه
افغان1000000) تأسیس؛سالی(

و:عمدهتیفعال1399 صادرات
میشهرکتابهراهسیرئ،واردات
دارامضهاتیمعاونصالحبیوخب
شرکتدرادارهثبتومعاونسیرئ

.دیثبتگردیمرکز
انارادخصوصیات محفهرم:ینراد

عبدالکر ولد رسول تهاجرمیغالم
یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل1399تأسیسسالیافغان

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
وارداتصادرات مجهازو ،اقالم
درریاستخودشامضاصالحیفدار

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
الماسارگونوالیکیلوژسفخدمات

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 یاناهرادیشکل
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(1396)نمبرمسلسل 30/10/1399  

لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
یصهالحزواهللمحفرمنعمتسیرئ

یصالحمحمهددارایفرزندحاج
ریاستعمومیثبهتدرتیصالح
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

تهاپیکیشرکتخدماتلوژسهف
مفوکل افغانتیتابع، اصلی، مرکز
کابل ابفدایی، 1000000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان

محفرماستیبهر،مسئولیتمحدودال
محمدظر ولد معاونفیمقبل تیو
عمدهتیفعال،شرزادولدعبدالرزاق

صهالحیفدار،یکیخدماتلوژسهف
شهرکتدررئیسامضا معاون و

ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی
دیگرد

مجاهدمرکزیرسولیتجارتشرکت
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
اقهالمصهادراتووارداتعمده

محفرمعبدالصبورفرزندسیمجازرئ
رسولومعاونمحفرممحمهدسید

یناصرفرزندمحمهدهاشهمدارا
ریاستعمومیثبهتدرتیصالح
مالکیتومرکزی ثبتیفکرهای
.دیگرد

یغنمهیمحفرمنعبهاساسدرخواست
وقهرار:نرادسیرئیبنتعبدالغن
(مهورخ10711۹۹13مکفوب)

مههینعدیعواسفمیس1399.3.8
اناهرادیبنتعبدالغنیغن یتاجر

 دارنده نمبهر و30090جهواز
 تشخیصیه 9006080191نمبر
بنهتیغنهمههینعاستیتحتر
شیخواهانلغوشرکتخویعبدالغن
در یهاکه.استدهیگرد نرهاد
ویثبهتمرکهزیعموماستیر

.ثبتگردیدیفکرهایمالکیت
تصویبشرکایشهرکتبهاساس

یمررزاددروازیوبارچاالنیفیترانز
اسهتیر6۹30ونمبرمکفهوب

زونمرکزشرکتمذکورلغودیعوا
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(1396)نمبرمسلسل 30/10/1399  

ادیگرد ثبت یلغو اداره در جواز
.ثبتگردیدیمرکز

اساستصویب به :شرکتشرکای
یوسرکسهازیشرکتسهاخفمان

ونمبهریحافظغالمظاهررحمان
هیهمالاسهتیر11900مکفوب

 عبدالسفاردهندگان محفرم مفوسط
شرکتاز معاون عبدالسالم فرزند

صدیف10شرکتاسفعااوتیمعاون
محفرمغهالمییراباالشیسرمخو

دیمعاونجدیفرزندغالمسخمیرح
رییهتغ یادیبهفروشرسانکتشر

.دیثبتگردیدرادارهثبتمرکز
(3707۹8)شهمارهمکفوبقرار
تیریمد(09/03/1399)مورخ
یدیوتوریدیتولساتیتاسیعموم
،یامورفارمسههیعمههوماسههتیر

یوسهایمبشهریشرکتتجهارت
صادارتاقهالمبرعالوهوارداتو

امجاز وهیادودیتورجادیخواهان
درکهانددهیگردیسامانآالتطب

یثبهتمرکهزیعمهومریاست
.دیثبتگردیفکرتیومالک

نرهادرئهیسبهاساسدرخواست
ویمحفرماحمدشاهفرزندشاهوله

مههورخ733۹نمبههرمکفههوب
ادرسرییخواهانتغ1399.3.۹3

نوچرهارراه شرر ساحه از ینراد
دیبهادرسجد1هیطراباسخانناح
تقهل10هیابادناحریچرارقلعهوز
ثبترییتغ یامکاننمود اداره در

.دیثبتگردیمرکز
نرهادرئهیسبهاساسدرخواست

احمدفرزندگلمحمدریمحفرمنص
اسهتیر1۹177ونمبرمکفوب

رییمفوسطخواهانتغدهندگانهیمال
گهروپمانیپضانیاسمنرادازرا

ضیکابلرادیبهاسمجدیکیلوژسف
ارییتغیکیگروپلوژسف  یهنمود

ثبتیدرادارهثبتمرکزراتییتغ
.دیگرد
زبمحفرم عبدالبشریاحمد ریفرزند

ریهاحمدزبی)تجارتیتاجراناراد
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یافغانمرکزاصلتی(تابعلیترهخ
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
وارداتیحقوق اقهالمصادراتو
درامضاخهودشصالحیفدارمجاز

ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی
.دیگرد

احمدشاهفرزندلعلمحمدتهاجر
سهرمایهکابلیمرکزاصلیاناراد

سهالیافغهان300000ابفدایی
یشههکلحقههوق1399تأسههیس

صهادراتوعمدهتیفعالیاناراد
رئواردات مجاز محفهرمسیاقالم

دارا لعلمحمد فرزند شاه یاحمد
ریاستعمومیثبهتدرتیصالح
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد
تهاجریشاهفرزندشاهولهاحمد
سهرمایهکابلیمرکزاصلیاناراد

سهالیافغهان300000ابفدایی
یشههکلحقههوق1399تأسههیس

صهادراتوعمدهتیفعالیاناراد

رئواردات مجاز محفهرمسیاقالم
وله فرزندشاه شاه یدارایاحمد

ریاستعمومیثبهتدرتیصالح
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد
اصهلیتجارت مرکز منگل یاجمل
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

اقهالممجهازصادراتوواردات
فرزنهدسیرئ اجمل محمد محفرم
دارازیعز درتیصهالحیخهان

ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

مفحهدوینهویساخفمانشرکت
مرکهزیویبدخشانجهحونیج

سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل
تأسهیسسالیافغان۹000000

تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
احمدرئیس،باشدیمیعمدهساخفمان

وکاملریفرزندغالمدسفگمیابراه
فرزندعبدالسفارمعهاونشهرکت
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(1396)نمبرمسلسل 30/10/1399  

رئیسصالحیفدار معاون شرکتو
ثبتعمومیثبتمرکزیریاستدر
.دیگرد

مفشبثاهلللیفرزندخلداهللیمحفرمز
تابعداهللیزی)تجارتیاناراد تیه(

سهرمایهکابهلیافغانمرکزاصل
سهالیافغهان300000ابفدایی

یشههکلحقههوق1399تأسههیس
اقهالمصادراتووارداتیاناراد
درامضاخهودشصالحیفدارمجاز

ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی
.دیگرد

یوسهاخفمانیکیلوژسهفخدمات
هوپوچریفستیب مرکزاصهلی،

سرمایهابفداییسرمایهابفدایی،کابل
سهههال،یافغهههان1000000

،فدیلمیشکلحقوق،1399سیتاس
ویکیعمههدهلوژسههفتیههفعال

یساخفمان ولدبیعبدالحسسیرئ،
صابر محمد رفتیمعاون، عیمحمد
امان صالحیفداراهللولد سیرئامضا

یعمومدرریاستشرکتومعاون
.گردیدثبتیثبتمرکز
سرولتیکیخدماتلوژسفشرکت

سهرمایهکابهلیمقدممرکزاصل
سهالیافغان1000000ابفدایی
یشههکلحقههوق1399تأسههیس

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
لوژسف محفهرمسیرئیکیخدمات

ویمحمدابوبکرفرزندغالمسهخ
فرزنهددیمعاونمحفرممحمدابوز

درتیصهالحیاحمهددارارینص
وریاستعمومیثبهتمرکهزی

.دیثبتگردیفکرهایمالکیت
بازگلسحرساداتیایتنظخدمات

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 یاناهرادیشکل
عمدهبازگلفرزندسهحرتیفعال

محفرمبازگلفرزندسحرسیگلرئ
ریاسهتدرتیصهالحیگلدارا

ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی
.دیثبتگردیفکر
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(1396)نمبرمسلسل 30/10/1399  

جرانمرکهزریمسیتجارتشرکت
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
اقهالمصهادراتووارداتعمده
فرزندریمحفرمعبدالقدسیمجازرئ

احمد معاونمحفرم محمدحس و
یداراریسررابفرزنهدعبدالقهد

ریاستعمومیثبهتدرتیصالح
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

وتصویبشرکایشرکتبهاساس
 نظر مکفوبشهماره (3073)به
دیمکفوبعوا1398.10.۹مورخ

یحاجیشرکت)تجارت:زونمرکز
لم فدیزاده دارنده نمبهر( جهواز
نمبههرتشخیصههیهو10999

تغ10178۹1011 راتیخواهان
شرکت.استدهیگردلیذ سکفور

برتجارت یکیسکفورلوژسفیعالوه
ن لیذراتیغاضافهنمودهکهتزیرا

ویثبتمرکهزیعموماستیدرر
.دیثبتگردیفکرهایمالکیت

31/1/1399اساسمکفهوببه
شرکتمحفرمگهراندیعوا89۹
محفههرماسههتیبرشهه یکارپور
محفرماحمدتیحامدومعاوناحمد
اسهمازگهرانریخواهانتغمیفر

فهدیگرانلمرانیبهکش یکارپور
ثبتینمودهکهدرادارهثبتمرگز

.دیگرد
اساستصویب :شرکایشرکتبه

هوابازدارندهجوازیشرکتتجارت
مکفوبنمبر111۹1نمبر دارنده

۹6/06/1397مههورخ670۹
غناستیتحتر رسول ویمحفرم
خواههاناهللفیمحفرمشرتیمعاون

لغو.انددهیگردشیلغوشرکتخو
یشرکتدرادارهثبتمرکهز یا

.ثبتگردید
10/9/1398اساسمکفهوببه

شهرکتمحفهرمدیعوا۹۹988
خواههانیسررابغوریکیلوژسف
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(1396)نمبرمسلسل 30/10/1399  

ولدفدایالیشدهمحفرمبرلیذریتغ
اسهتیشهرکتازررئیسمحمد
 باالشیسرمخو٪30اسفعاا یرا
معاونبرحالفروخفهیریاماهللاسد

ریهنرادتغرئیس٪100نامبردهبا
دریشکلازسراکتبههاناهراد

.دیثبتگردیادارهثبتمرکز
یساخفمان:شرکتبهاساستصویب

نمبهر جهواز دارنده اساسمقاوم
لیهذراتییهخواهانتغ11190

اساسنمبهرمکفهوب.اندشده به
۹8/1/1399مههورخ11103

هیمالاستیر مفوسهطدهنهدگان
فرزنهدمحمهد یمحفرممحمدمب

30شرکتازجملههرئیس یاسی
19بهاحاهظشیسرمخوصدیف
بحصدیف ثیهسرم درسهرمدار

نهراآصدیف1ماندویشرکتباق
الدی ایمحفرمحامدفرزندضیباال

ثیهنهامبردهبحدیرسانبهفروش
گردید یدرشرکتتعدیجدرئیس

ثبتمرکزراتییتغ یا اداره یدر
.دیثبتگرد

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
1/3/1399مههورخ907نمبههر
خهدماتدیعوا محفهرم شرکت

چایکیلوژسف تغسینور ریخواهان
لوژسف شرکتخدمات از یکیاسم

چا اسمجدسینور شهرکتدیبه
نمودهکهیکمالیکیخدماتلوژسف

.دیثبتگردیدرادارهثبتمرکز
ج یمیایمعلوماتیتکنالوژخدمات

اصللیموباش ینوویا کابلیمرکز
یافغهان300000سرمایهابفدایی

 حقوق1399تأسیسسال یشکل
خهدماتتیفعالیاناراد عمهده
محفهرمسیرئیمعلوماتیتکنالوژ

یفرهادفرزندغالمحضهرتدارا
ریاستعمومیثبهتدرتیصالح
مالکیتومرکزی ثبتیفکرهای
.دیگرد

یساخفمان:ینرادانارادخصوصیات
 ،یاناهرادیگنجهنوسیومحفرم
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افغانتیتابع ،کابهلیمرکزاصل،
یافغهان300000سرمایهابفدایی

 سال حقوقی1399تأسیس شکل
فعالیهت امهورانارادی، عمهده

خودشامضاصالحیفدار،یساخفمان
ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست

.گردید
کرانراد طیوسهایدههیخدمات
کابلیغاارمرکزاصلصلیفیزره

یافغهان300000سرمایهابفدایی
 حقوق1399تأسیسسال یشکل
خهدماتتیفعالیناراد عمهده
سیرئهیزرههیدههیکراطیوسا

فضلهاد غاهاریمحفرم فرزنهد
ریاستعمومیدرتیصالحیدارا

یفکهرهایمالکیتوثبتمرکزی
.دیثبتگرد
تهاجرالدی فرزندنظام یراممحفرم
(ینظهام یرامهی)تجارتیاناراد
کابهلیافغانمرکزاصهلتیتابع

یافغهان300000سرمایهابفدایی
 حقوق1399تأسیسسال یشکل

اقهالمصادراتووارداتیاناراد
درامضاخهودشصالحیفدارمجاز

ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی
.دیگرد

ویخههدماتمرندسههشههرکت
یشاهیساخفمان مرکهزاریمسلم
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسالیافغان1000000
یشههههکلحقههههوق1399

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
ساخفمانراریوتعمیخدماتمرندس

محفرمرومانفرزنهدغهالمسیرئ
فاروقومعاونمحفرمهارونغالم

دارا تیصالحیفاروق ریاستدر
ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی

.دیثبتگردیفکر
انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
عل ولیمحمد محمد تهاجریولد
یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل1399تأسیسسالیافغان

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
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وارداتصادرات مجهازو ،اقالم
درریاستخودشامضاصالحیفدار

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
شهرکتشرکایبهاساستصویب

تغفدیلمیرومیتجارت ریهخواهان
شدهمحفرمنثاراحمهدولهدلیذ

جمله شرکتاز معاون شاه محمد
ینراباالآ٪۹0شیسرمخو30٪

بنهتاحمدشهاهنههیمحفرمهزرم
سرمداردرثیفروخفهنامبردهبهح

ودرادارهثبههت یشههرکتتعهه
.دیثبتگردیمرکز

اساستصویب :شرکایشرکتبه
رزادهیبهراتشهیشرکتتجارت

.باشدیم11116دارندهجوازنمبر
مورخ689۹بهاساسمکفوبنمبر

زوندیعوااستیر1399.03.01
شیشرکتخویمرکزخواهانلغو

شهرکتدر یایلغو.انددهیگرد
.ثبتگردیدیادارهثبتمرکز

اساستصویب :شرکایشرکتبه
نهورزیشرکتتجارت یحماسهه

نمبر جواز خواهان317۹0دارنده
بههاسهاس.شدهاندلیذراتییتغ

محفههرم6386مکفههوبنمبههر
فرزنددوسهتمحمهدلیعبدالوک

معاون از شرکت شرکتتیمعاون
راشیسرمخوصدیف30اسفعااو

برحالشرکتبهفروشرئیسیباال
بدیرسان سرمصدیف100انامبرده
باقرئیسثیبح نراد ماندیبرحال

تغ حقهوقرییهمچنان ازیشهکل
اناراد ارییتغیشراکتبه  ینمود

ثبتیدرادارهثبتمرکزراتییتغ
.دیگرد

راشههدیعلههیتجههارتشههرکت
یافغان(1000000) تأسیسسال

تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
اقهالممجهازصادراتوواردات

شاهولداحمدشاهبههدیوحرئیس
ولهد یراشدرامیدعلیستیمعاون
ورئیسامضاصالحیفدارآقاریمسید

یعمهوماستیمعاونشرکتدرر
.دیثبتگردیثبتمرکز
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1000000ارتقاءیتجارتشرکت
شهکل1399تأسیسسالیافغان
وتیفعالفدیلمیحقوق صهادرات

رئههیساقههالممجههازواردات
معاونرزادیولدش یظرورالد تیبه
صهالحیفدارولدفرهادریاحمدزب
شهرکتدررئیسامضا معاون و
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

.دیگرد
یتجارت فدیلمواککلگر مرکهز،
کابلاصلی ابفداییسرمایه، سرمایه
 یافغان1000000ابفدایی سهال،

،فدیلمیشکلحقوق،1399سیتاس
عمدهصهادراتووارداتتیفعال

مجاز اقالم الحقولهدسیرئ، نور
عبهدالرحم تیمعاون،فضلمحمد

امضهاصهالحیفدارولداولخان
درریاسهتشرکتومعاونسیرئ

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
 یهآنالیخدماتتجهارتشرکت

اصل سرمایهکابلیکاالسفانمرکز
سهالیافغان1000000ابفدایی

فدیلمیشکلحقوق1399تأسیس
 یآنالیعمدهخدماتتجارتتیفعال
خلسیرئ فرزنهداهلللیهمحفهرم

ومعههاونمحفههرمانیعبدالههد
بیفرزندمحمهدشهعاهللحکمت
ریاستعمومیدرتیصالحیدارا

یفکهرهایمالکیتوثبتمرکزی
.دیثبتگرد
بنهتمحمدصهادقبهیحبمحفرم

کابهلی)تجهارتیمفشبثاناراد
یافغانمرکزاصهلتی(تابعریدلپذ
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
صادراتووارداتیانارادیحقوق

امضاخودشصالحیفداراقالممجاز
ثبتریاستعمومیثبتمرکزیدر
.دیگرد

مرکزاصلی،ازشمایاحفیسشرکت
سرمایهابفداییسرمایهابفدایی،کابل

سیتاسهسال،یافغان1000000
،فههدیلمیشهکلحقهوق،1399
رئیسیاحفیعمدهخدماتستیفعال
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،لیهولدخانخیقیصدومیعبدالق
محبهتاهللعبدتیمعاون اهللولهد

صالحیفدار معهاونسیرئامضا و
ثبهتیعمهومدرریاستشرکت
.گردیدثبتیمرکز

اساستصویب مکفوبشمارهبه و
7/1/1399مهههورخ10303

مفوسهطهیمالاستیر دهنهدگان
دارندهجوازیوایبیکیساخفمان
نمبرصهیوتشخ I-77644 نمبر

لیذریخواهانتغ900۹196117
خواهانحذفسهکور:شدهاست

سهاخفماندی)تولتیفعال (یمهواد
اسهتوسهکفورنرهاددهیگرد

سرکسهازی)ساخفمان بهاقیو ی(
ثبتاستیدررریتغ یکها.ماندیم

.دیثبتگردیفکرتیومالک
محفرماحمهدبهاساسدرخواست
بخش محمد نرهادرئهیسفرزند

لغو خویخواهان دهیگردشینراد
نرادابهاساسنمبهر یایلغو.اند

1399.3.6مورخ70۹9مکفوب

زونمرکهزلغهودیهعوااستیر
نراددرادارهثبهت یلغوا.گردید
.دیثبتگردیلغویمرکز

اساستصویب نمبهرومکفوببه
دیهعوا۹/3/1399مورخ6891

ولدمحمدرینرادمحفرممحمدنص
شدهمحفرملیذریخواه تغ یاسی

رئیس یاسیولدمحمدریمحمدنص
راشیسرمخو٪100نراداسفعاا

ولهددیهالولعبهدمحفهرمیباال
ثیهفروخفهنامبردهبهحزیالعزعبد

ودراداره یدرنرادتعدیجدرئیس
.دیثبتکردیمرکزبت

تصویبشرکایشهرکتبهاساس
دارندهجهوازفدیلمیحامداحمدز

لیذراتیخواهانتغ1۹838نمبر
مکفوب:انددهیگرد اساسنمبر به

زونمرکهزدیعوااستیر706۹
ادرسشرکتازساحهشررنورییتغ
کارتههدیهبهادرسجد10هیناح

ناح مکهانرییتغ۹هیپروان نقهل
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تغ.نمود درریاسهتفوقراتیکه
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

وتصویبشرکایشرکتبهاساس
(مورخ933)بهمکفوبشمارهنظر

زوندیهمکفوبعوا1397.3.6
لوژسف:مرکز )خدمات یکیشرکت

جهوازنمبهراقبالباهر(دارنهده
نمبههرتشخیصههیهو61600

تغ9008198۹78 راتیخواهان
آدرسشرکتاز.استدهیگردلیذ

هیهدهمبهناحهیپورناحریساحهش
پکف جاللکابلکوتسرکاینرم
راتیهآدرسنمودهکهتغریآبادتغ

یثبتمرکزیعموماستیدررلیذ
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

یشرکتتجهارتبهاساستصویب
دارندهجوازنمبرفدیلمیسراکز
تغ76۹3 شدهلیذراتییخواهان

و17617نمبرقهیاندبهاساسوث
مههورخ7061نمبههرمکفههوب

زوندیهعوااستیر1399.3.7
زلم محفرم فرزنهدغهالمیمرکز

معاونشرکتفوتنمهودریدسفگ
 خطنمبهر اساسورثه -۹11به

شهرع9303 وکالتخهط یو
1399.1.۹1مههورخ17617
فرزنهدصریرامحفرمقیسرمزلم

کنندهومعاونیوارسثیبحیزلم
درراتییهتغ ینمودا ییتعدیجد

.دیثبتگردیادارهثبتمرکز
یشهنگیعلیمالیمشورتخدمات

سرمایه،کابلمرکزاصلی،رخواهیخ
1000000ابفداییسرمایهابفدایی

یافغان 1399سیتاسسال، شکل،
خدماتعمدهتیفعال،فدیلمیحقوق
یمشورت ولهدسیرئ، عبدالسهفار
ولهداهللبینجتیمعاون،اهللصات

امضهاصالحیفداردریعبدالرحمنح
درریاسهتشرکتومعاونسیرئ

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
مفشهبثاهللولهدمحمهداهللذکر
یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
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یایعمدهتنظتیفعالیانارادیحقوق
استیامضاخودشدررصالحیفدار

دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
جانمحمدمحمدعمرانفرزندمحفرم

ی)ساخفمانیتجارتیمفشبثاناراد
یسهلطانصهافیوسرکسهاز

تابعیداودز یافغانمرکزاصلتی(
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان

اقههالممجههازیاناههرادیحقهوق
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
مفشبثریکث احمدولدمحمدروز

یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

یکیوخهدماتلوژسهفیساخفمان
استیامضاخودشدررصالحیفدار

دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
روشانمرکزبیطیتجارتشرکت
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
اقهالمصهادراتووارداتعمده
محفرماکبرخانفرزندسیمجازرئ
معاونمحفهرمیحاج خانو عمر
فرزنههدعبههدالرحم اهللبیههنج

صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
مالکیتومرکزی ثبتیفکرهای
.دیگرد
ولدنورزمهانمفشهبثاهللءرضا
یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

امضاصالحیفداریکیخدماتلوژسف
ثبهتیعمهوماستیخودشدرر

دیثبتگردیمرکز
ولدمحمدنظرمفشبثونسیمحمد
یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق
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صالحیفداریحقوقیخدماتمشورت
ثبتیعموماستیامضاخودشدرر

.دیثبتگردیمرکز
یوسرکسهازیسهاخفمانشرکت
1000000یعثمههانزانیههعثمان
شهکل1399تأسیسسالیافغان
اقالمیساخفمانتیفعالفدیلمیحقوق
ولدیعثمان یاسیمحمدرئیسمجاز

معاون به زیمحمدپروتیمحمداعظم
امضهاصهالحیفدارمحمدآصفو

اسهتیومعاونشرکتدرررئیس
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
شرکتدیعوا693/1/1/1399

ادرسریخواهانتغنایمحفرمزاهدس
ناحیازسرا به اولباغهیشرزاده
ثبهتیقاض اداره در کهه نموده
.دیثبتگردیمرکر

شرکتویشرکابهاساستصویب
مههورخ۹۹0قههرارمکفههوب
هیههمالاسههتیر1398.11.16

 یبزرگشرکتساخفماندهندگان

لمسفسیتکنالوج فهدیافغانسهفان
و D-39727 دارندهجوازنمبهر

 تشخیصیه 9009833390نمبر
انهددهیهگردلیذرتیخواهانتغ

 یولدمحمدحساهللمحفرماحسان
تیهاونمعاونبهدونسهرمازمع
ا استکه نموده راتیتغ یاسفعاا

یثبتمرکزیعموماستیر یدرا
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

اساستصویب :شرکایشرکتبه
یناصهریایسیکیخدماتلوژسف

 D-47464 دارندهجوازنمبهر

شیشهرکتخهویخواهانلغهو
شهرکتدر یایلغو.انددهیگرد

ههایمالکیتویادارهثبتمرکز
.ثبتگردیدیفکر

اسهاستصهویب مکفهوببه و
شرکتدیعوا3911/3/1/1399
ش صهافرزادیمحفرم یصهباوون
درسازساحهمسک آریخواهانتغ

 حهوزه مقابل سرکقصبه 13به
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دریاتحادصاف کمهه نموده پالزا
.دیثبتگردیادارهثبتمرکز

نرهادرئهیسبهاساسدرخواست
فرزنهدازیهمحمدایمحفرمحاج

یغالممحمدخواهانلغهویحاج
اندشیجوازخو  یهایلغو.شده

ثبهتینراددرادارهثبتمرکهز
.گردید

اساستصویب :شرکایشرکتبه
جهوازاشلری یدیآیتجارت دارنده
محفرماستیتحتر11818نمبر

مایمحمهدتیمحمدرسولومعاون
شیشهرکتخهویخواهانلغهو

شهرکتدر یایاندلغودهیگرد
ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی

.گردید
و:شرکایشرکتبهاساستصویب
( مکفهوب مهورخ۹789قرار )
زوندیعوااستیر1398.1۹.7

 یالحاجامهیمرکزشرکتتجارت
دارندهجهوازنمبهرفدیلمیقیصد

نمبهههرتشخیصهههیهو8931

اسهتیتحتر1039130018
ولدفضلاحمدومیمحفرمعبدالکر

ولهدریهمحفرممحمدزبتیمعاون
وخواههانلغهعبداللطیفخواجه
شیخهوی(جوازتجارتشهی)ترکپ
یعموماستیکهدرر.انددهیگرد

یثبتمرکز یفکرهایمالکیتو
ثبتگردید

اساستصویب :شرکایشرکتبه
دارنهدهیقهادرکیونییساخفمان
راتییخواهانتغ63639جوازنمبر

تیسکفورفعالادیازد.شدهاندلیذ
ویبهساخفمانیشرکتازساخفمان

اندیکیخدماتلوژسف به.شده که
ویشهرکتسهاخفماندیاسمجد

 یا.گردیدلیتبدیکیخدماتلوژسف
راتییتغ ثبهتدر ریاستعمومی

.دیثبتگردمرکزی
لوژسفشرکت وسفییکیخدمات

سهرمایهکابهلیصالحمرکزاصل
سهالیافغان1000000ابفدایی
یشههکلحقههوق1399تأسههیس
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عمهدهتیهفعالتیمحدودالسئول
لوژسف محفهرمسیرئیکیخدمات

وریاحمدرشادفرزنهدعبدالبصه
فرزنهداهللقیمعاونمحفهرمشها

ریاسهتدرصالحیفدارالدی غوث
هایمالکیتوعمومیثبتمرکزی

.دیثبتگردیفکر
مرکهزیسباوونالکوزیساخفمان
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 یاناهرادیشکل
انارادتیفعال محفرمسیرئیعمده

 فرزند درصالحیفداریحیسباوون
ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی

.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو
تههوپبیههزیتجههارتشههرکت

یافغان(1000000) تأسیسسال
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399

اقهالممجهازصادراتوواردات
سردارخانولدرسولخانبهرئیس
رسولخانولدترابخانتیمعاون

امضهاصهالحیفدارمحمدآصفو

اسهتیومعاونشرکتدرررئیس
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

و:شرکایشرکتبهاساستصویب
( مکفهوب مهورخ3930قرار )
زوندیعوااستیر1398.1۹.۹8

یمرکزشرکتتاجمحمهدنهواب
فدیلم نمبهر جواز و390دارنده

 تشخیصیه 1001188019نمبر
محفرمتهاجمحمهداستیتحتر

محفهرمتیولدفضلاحمدومعاون
محمدظارولدتاجمحمدخواهان

)ترکپ شهیلغو یتجهارت(جهواز
ر.انددهیگردشیخو در استیکه
هایمالکیتویثبتمرکزیعموم
 ثبتگردیدیفکر
(مهورخ368870مکفوب)قرار
یویهاجرائاستی(ر7/1/1399)

ومحصوالتهیادومیتنظیملاداره
یفاطمهعلهیشرکتتجارتیصح
(61786)جوازنمبردارندهدیلمف

نمبهههههرهیصهههههیوتشخ
ر900911۹193) تحت استی(
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محفرمتیمحفرمعبدالرحم ومعاون
زاهداهللبرعالوهوارداتوصادارت

دیهتورجهادیااهاناقالممجازخو
دهیهگردیوسامانآالتطبهیادو

ثبهتیعمهوماستیاندکهدرر
ثبهتیفکهرتیهومالکیمرکز
.گردید

مفشهبثروزولدیف محمهد فضل
یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

صادراتووارداتاقهالممجهاز
استیامضاخودشدررصالحیفدار

دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
یوسرکسهازیسهاخفمانشرکت
اصهلایجو مرکز کابهلیپاکدل

ابفدایی یافغان1000000سرمایه
 حقوق1399تأسیسسال یشکل

ریعمدهتعمتیفعالتیمحدودالسئول
محفهرمسیساخفمانراوسرکرارئ

ومعاونیمحمدفرزندمردانعلدیع

یجههانعلمیمحفههرممحمههدعظهه
صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

ایلیایوسرکسازیساخفمانشرکت
سهالیافغهان1000000کابل
فدیلمیشکلحقوق1399تأسیس

رئیساقالممجازیساخفمانتیفعال
تیبهمعاونیشاولسیدولدیدعلیس

ولهدسید ویشهاولسهیدمالک
معهاونرئیسامضاصالحیفدار و
ثبهتیعمهوماستیشرکتدرر

.دیثبتگردیمرکز
انارادخصوصیات محفهرم:ینراد

نصه فرزنهد تهاجررخانیهارون
یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل1399تأسیسسالیافغان

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
وارداتصادرات مجهازو ،اقالم
درریاستخودشامضاصالحیفدار

.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
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اساسدرخواسهت ومکفهوببه
نراددیعوا361۹/19/3/1399
بر استیمحفرم الافهاحعبدمحفرم

نمودهکههدرشهیخواهانترکپ
.دیثبتگردیادارهثبتمرکز

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
نرهاددیعوا39۹1/۹/1/1399

ریهخئاهانتغیازیناهللمحفذماسد
نرادرئیساهللشدهمحفرماسدلیذ

٪30شیسرمخو٪100ازجمله
محفرماحمدظاهرولهدیانراباال
حعبد به نامبرده فروخفه ثیالحمد

ودر یدرشرکتتعدیمعاونجد
.دیگردثبتیادارهثبتمرکز

هارونولهدعبهدالمعروفمحمد
افغانمرکزتیتابعیمفشبثاناراد

سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 یاناهرادیشکل
تجارتتیفعال خهدماتیعمده و

خودشصالحیفداریکیلوژسف امضا

ثبتیثبتمرکزیعموماستیدرر
دیگرد

یکیوخدماتلوژسفیتجارتشرکت
اصهلچریفستر کابهلیمرکز

ابفدایی یافغان1000000سرمایه
 حقوق1399تأسیسسال یشکل

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
اقهالممجهازصادراتوواردات

فرزنهد یامهدیمحفرمجاوسیرئ
ومعاونمحفرمهصالحه یمحمدام
فرزنههدجههانمحمههدیاحمههد

صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

یانارادمفشبثاهللعبداهللولدنعمت
کابهلیافغانمرکزاصهلتیتابع

یافغهان300000سرمایهابفدایی
 حقوق1399تأسیسسال یشکل
عمدهصهادراتوتیفعالیاناراد

امضاصالحیفداروارداتاقالممجاز
ثبهتیعمهوماستیخودشدرر

دیثبتگردیمرکز
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ویکیخههدماتلوژسههفشههرکت
مرکهزلیزنسیالیفریساخفمان
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسالیافغان1000000
یشههههکلحقههههوق1399

عمهدهتیهفعالتیمحدودالسئول
ریههوتعمیکیخههدماتلوژسههف

حیمحفرممحمدمسسیساخفمانرارئ
ایاحمدز محمهد وبیهفرزنهد
اهللحیومعاونمحفرمذبهیزاحمد
صالحیفدارنظرمحمدرزندفیصاف
ریاستعمومیثبهتمرکهزیدر
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
ولههدعبههدالرازقدیههمحمههدنو
یتاجراناراد افغانتیتابع، مرکز،

کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
شکلحقهوقیاناهرادی،1399
ووارداتعمدهصهادراتفعالیت

خودشامضاصالحیفدار،اقالممجاز

ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست
.گردید

اساسدرخواسهت ومکفهوببه
دیههعوا19860/۹6/8/1398

ممف محفرم رازیشرکت اسهتیبه
 محمد معاونوسفیمحفرم تیهو

 تهرکدیالحمعبدمحفرم خواهان
نمهودهکههدرادارهثبهتشهیپ

.دیثبتگردیمرکز
و:شرکایشرکتبهاساستصویب

(مههورخ637قههرارمکفههوب)
زوندیعوااستیر1397.10.۹6

آر شرکتکوشا فهدیلمایهمرکز
 نمبهر جهواز و۹0163دارنده

 تشخیصیه 9000778703نمبر
محفرمنمحمدانورواستیتحتر
عبدالسهالمسهیدمحفرمتیمعاون

(جهوازشههیلغو)ترکپخواهان
در.انددهیگردشیخویتجارت که
ویثبهتمرکهزیعموماستیر

ثبتگردیدیفکرهایمالکیت
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یشرکتتجهارتبهاساستصویب
م جهوازدانیمسلم دارنهده وال
تغ۹1703نمبر لیهذرییخواهان

اند ض.شده الرحم فرزندایمحفرم
قبل معاون اسلم شرکتازیمحمد

سهرمصدیف30اسفعااوتیمعاون
باالشیخو محرابشاهفرزندیرا

همچنهاندیمالجانبهفروشرسان
دانیهمایاسمشرکتازمسلمض

مسلمیبهشرکتتجارتفدیلموال
 یهادیگردلیوالتبددانیمایض
ثبتیدرادارهثبتمرکزراتییتغ

.دیگرد
مموزیتجارت فدیلمینواب مرکز،
کابلاصلی ابفداییسرمایه، سرمایه
 یافغان1000000ابفدایی سهال،

،فدیلمیشکلحقوق،1399سیتاس
عمدهصهادراتووارداتتیفعال

نهوابولهدسیرئه،اقالممجاز
ولداهللدیوحتیمعاون،ارصالحخان
سیرئامضاصالحیفدارقیمحمدصد

یعمومدرریاستشرکتومعاون
.گردیدثبتیزثبتمرک
کهزادین یهآریکیلوژسفخدمات

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسالیافغان1000000

حقهوق1399 یاناهرادیشکل
لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
حامدفرزنهدففهاحسیرئ محفرم

ریاستعمومیدرصالحیفدارمحمد
یفکهرهایمالکیتوثبتمرکزی
.دیثبتگرد
فقیتجارتشرکت احسان ریمحمد

اصل مرکز یزاده سهرمایهکابهل
سهالیافغان1000000ابفدایی
فدیلمیشکلحقوق1399تأسیس

صهادراتووارداتعمدهتیفعال
محفهرممحمهدسیاقالممجازرئ

فق فرزند معاونریاحسان و محمد
عبدالواسعفرزنهدمحمهد محفرم

 صهالحیفداراحسان ریاسهتدر
ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی

.دیثبتگردیفکر
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گلمفشبثارتیولدزمیوسمحمد
یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
دیعمدهتولتیفعالیانارادیحقوق

یوتجههارتیمههوادضههدعاههون
استیامضاخودشدررصالحیفدار

دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
محمدمفشهبثسیدولداهلل یتحسَ

یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

امضاصالحیفداریکیخدماتلوژسف
ثبهتیعمهوماستیخودشدرر

دیثبتگردیمرکز
لمدینواسریشرکت فهدیحضرت

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399

اقهالممجهازصادراتوواردات
ولدنمکجانبهاهللحضرترئیس
نمهکیهجرتولدحاجتیمعاون

معهاونرئیسامضاصالحیفدار و
ثبهتیعمهوماستیشرکتدرر

.دیثبتگردیمرکز
تصویبشرکایشهرکتبهاساس
دارنهدهفدیسهفارلم یاسییتجارت

شماره خواههان18061جوازنامه
شدهاندخواهانحذفلیذراتییتغ

دهیهگردشیخویکیسکفورلوژسف
درریاسهتراتییهتغ یکها،اند

.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
نرهادرئهیسبهاساسدرخواست

100محمدفرزندمجنونازجمله
انهراصدیف30شیسرمخوصدیف

دیهولیمحفرممحمدمصطایباال
نهامبردهدیمجنونبهفروشرسهان

 ییدرشرکتتعدیمعاونجدثیبح
تغ.گردید حقوقرییهمچنان یشکل
ودیگردلیبهشراکتتبدیاناراد

کترابهنامشرشیاسمشرکتخو
امیتجارت یمسهمینیام یمحمد
درادارهثبهتراتییتغ یا.گردید
.دیثبتگردیمرکز
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ومکفهوببهاساستصویبشرکا
دیهههعوا10393/8/1/1399

خدماتکرا یدههیشرکتمحفرم
اننرنشهنلکسیگهمندیدایزره

شدهمحفرمابوبکرلیذریخواهانتغ
سرم٪100نرادرئیسیالیولدنوم

ولدریالبصعبدمحفرمیباالشیخو
فعاایالروففروخفهوخودشاسعبد

اسمنرهادازخهدمات-۹نموده
منهدیدایزرهطیوسایدههیراک
خدماتکراکسیگ به هیالنفرنشنل
 نمودهنویآمیزرهطیوسایده
نمبرسدرخواستومکفوباسابه

113۹ دیعوا3/1/1399مورخ
حضرتم محفذرم ولهدریهنراد

نمهودهشهیخواهانترکپریالجم
ثبتمرکهز اداره در ثبهتیکه

.گردید
شرکاومکفهوبیاساستصوسبه

مههههورخ7013نمبههههر
شهرکتدیعوا۹7/1۹/1398

ساخفمان سازه سچر تحتیمحفرم

تیومعاونیمحفرمرمصانعلاستیر
نمهودهشهیسکمانخواهانترکپ

ثبتمرکهز اداره در ثبهتیکه
.ذدیگرد

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
ولدمحمهدآصهففیمحمدحن
یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل1399تأسیسسالیافغان

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
صهالحیفدار،ینریوانجیساخفمان
ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز

کبعبدالصبور محمد تاجرریفرزند
سهرمایهکابلیمرکزاصلیاناراد

سهالیافغهان300000ابفدایی
یشههکلحقههوق1399تأسههیس

صهادراتوعمدهتیفعالیاناراد
رئواردات مجاز محفهرمسیاقالم

ریعبدالصههبورفرزنههدمحمههدکب
صالحیفدار ریاستعمومیثبتدر
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مالکیتومرکزی ثبتیفکرهای
.دیگرد

یقیصهدیاحمدزیتجارتشرکت
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
اقهالمصهادراتووارداتعمده
رئ اسدسیمجاز فرزنهداهللمحفرم

ومعاونمحفرماحمدخاناهللبینج
 خان عزت درصهالحیفدارفرزند

ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

وخههدماتیسههاخفمانشههرکت
اصلدیحمیکیلوژسف مرکز یپفم 
 کابل ابفدایی 1000000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان

عمههدهتیههفعالفههدیلمیحقههوق
یکیوخهدماتلوژسهفیساخفمان

احمداهللفرزنداجملرئیس،باشدیم
حم معهاونداهللیو اجمهل فرزند

 معاونرئیسصالحیفدارشرکت و

ریاستعمهومیثبهتشرکتدر
.دیثبتگردمرکزی

وخههدماتیسههاخفمانشههرکت
تیهتابع،سفران دیماایکیلوژسف
،افغان اصلی سهرمایه،کابلمرکز

سهالیافغان1000000ابفدایی
شههههکل1399تأسههههیس

محفرماستیبهر،مسئولیتمحدودال
ف وصلیمحمد محمهد بهاز ولد
تیفعال،نوازاهللولددیمرتیمعاون

وخههدماتیعمههدهسههاخفمان
رئیساامضصالحیفدار،یکیلوژسف

ریاستعمومیومعاونشرکتدر
.دیثبتگردثبتمرکزی

،یسرکسهاز،یسهاخفمانشرکت
چراغیکیوخدماتلوژسفینریانج

سهرمایه،کابلمرکزاصلی،کمال
ابفهههداییسهههرمایهابفهههدایی

یافغان1000000 سیتاسهسال،
،فههدیلمیشهکلحقهوق،1399
وینریفانجیعمدهساخفمانتیفعال
لوژسفدخ یکیمات حامهدسیرئ،
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شرفیایشر محمد ولد تیمعاون،
سیرئامضاصالحیفدارالرحم یغاز

یعمومدرریاستشرکتومعاون
.گردیدثبتیثبتمرکز
یوبارچههاالنیفههیترانزشههرکت
یافغان1000000دریعبدالسفارح

 حقوق1399تأسیسسال یشکل
یوبارچهاالنیفیترانزتیفعالفدیلم

مجاز اقالم مجاز احمدرئیساقالم
 معاونعبدولد به محمودتیالسفار

ح غالم امضهاصالحیفداردریولد
اسهتیشرکتدررومعاونرئیس
.دیردثبتگیثبتمرکزیعموم

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
الرحم مفشبثولدفضلدینواحمد
یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل1399تأسیسسالیافغان

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
صهالحیفدار،یکیخدماتلوژسهف

ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز

شانانمرکهزریمنیتجارتشرکت
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
اقهالمصهادراتووارداتعمده
فرزندریمحفرممحمدمنسیمجازرئ

نوراهللفرزند محمدهاشمومحفرم
درتیصهالحیگلمحمهددارا

وریاستعمومیثبهتمرکهزی
.دیگردثبتیفکرهایمالکیت
یوسهاخفمانیکیلوژسهفخدمات

یمحمدجمعهاطلسمرکهزاصهل
 کابل ابفدایی 1000000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

ریههوتعمیکیخههدماتلوژسههف
محفرمجمعهسیساخفمانرامجازرئ

تیصالحیفرزندمحمدحس دارا
وریاستعمومیثبتمرکهزیدر

.دیثبتگردیفکرهایمالکیت
انارادخصوصیات محفهرم:ینراد

،یمفشبثاناهرادیحامدولدزلم
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افغانتیتابع ،کابهلیمرکزاصل،
یافغهان300000سرمایهابفدایی

 سال حقوقی1399تأسیس شکل
خهدماتعمهدهانارادی،فعالیت

خودشامضاصالحیفدار،یکیلوژسف
ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست

.گردید
خصوصهیات:شرکتخصوصیات

وخههدماتیشههرکتسههاخفمان
تیهتابعیهمدردهاشمیکیلوژسف
لهوگرتیهوالمرکزاصلیافغان

(1000000)سههرمایهابفههدایی
؛سالیافغان تیفعال1399تأسیس

وخههدماتیسههاخفمان:عمههده
شههرکتسیرئهه،یکیلوژسههف

معاونصالدهارونیوسعبداللطیف
تیح امضا معهاونسیرئهدار و

ادار ثبتیثبتمرکزهشرکتدر
.دیگرد
رفضلیفرزندمیالربرفضلیممحفرم

اناهراد تاجر ی)تجهارتیالرحٰم 
افغانتی(تابعزادهیولیالربرفضلیم

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 یاناهرادیشکل

اقهالممجهازصادراتوواردات
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
اساستصویب نرهادخهدماتبه

جوازنمبهردارندهافالیپیمشورت
ِ(D-47273) اسههتیتحههتر

الهدی فرزندحمالاهللقیمحفرمشا
نراداسفعااواستینرادازرسیرئ

محفرمیراباالشیسرمخو100٪
بنتمحمداسمع فروشلیحسنا به

درلیهذراتییاستکهتغدهیرسان
جوازدهاستیر ثبهتیثبتو به
.دیرس

تصو قراریشرکابیبه شرکتو
مههههورخ3831مکفهههوب
زوندیعوااستیر1399.3.۹9

ننه یوفریبیمرکزشرکتتجارت
جههوازنمبههرگههروپدارنههده

نمبههرتشخیصههیهو6633۹
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تغ9010169168 ریهخواهان
فریبیاسمشرکتازشرکتتجارت

بنن یو دیلمفنن یوفریگروپبه
درراتیتغ ینمودهاستکهاریتغ
ویثبهتمرکهزیعموماستیر

.دیثبتگردیفکرهایمالکیت
محفرممحمداحسانفرزندمحمهد

)خهدماتیمفشبثاناهرادمیرح
تیهآففابهندوکش(تابعیریانجن

سهرمایهکابهلیافغانمرکزاصل
سهالیافغهان300000ابفدایی

یشههکلحقههوق1399تأسههیس
اقالممجازیریخدماتانجنیاناراد

ریاستدرامضاخودشصالحیفدار
ثبههتعمههومیثبههتمرکههزی

.دیگرد
یاسهکایفنیویساخفمانشرکت

یافغان(1000000) تأسیسسال
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
مجهازیساخفمان اقالم مجاز اقالم
ولهدیحهافظبیاحمهدمنرئیس
معاونومیعبدالق ولداهللیصاتیبه

ورئهیسامضاصالحیفداراهللیصا
یعمهوماستیمعاونشرکتدرر

.دیثبتگردیثبتمرکز
شهرکتییشرکابهاساستصویب
گلوبلوسیاکسیخدماتمشورت
مکفوب قرار مهورخ6819نمبر

۹3/1۹/1398 لیذریتغخواهان
رئیسلیاخیشدهمحفرمنصراهللاور

 یخواهانتعهیدرخواسفینرادص
محفرمحنظلهسفانکز بهایدوباره

سرمدرشرکتشدهکههدر،30
.دیثبتگردیادارهثبتمرکز

تصویبشرکایشهرکتاساسهب
غزنهلمیتجارت دارنهدهفدیکابورا

خواهههان19931نمبههرجههواز
انهدلیذراتییتغ محفهرم.شده

 محمد فرزند معاونوسفیمحمود
شرکتاسفعااوتیشرکتازمعاون

بهاالشیسرمخهوصدیف۹ یرا
رئیساریطاهرمیمحفرممحمدابراه

دیبرحالشرکتبهفهروشرسهان
 با بحصدیف100نامبرده ثیسرم
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ماندهمچنانیبرحالنرادباقرئیس
شهراکتبههیشکلحقهوقریتغ

استیکهدرر.نمودرییتغیاناراد
.دیثبتگردیثبتوجوازده

(369۹01)مکفوبشهمارهقرار
تیریمهد(18/1/1399)مورخ
یدیوتوریدیتولساتیتاسیعموم
شرکت–یفارمسیعموماستیر
برعالوه(یبرادرانخاطرتجارتی)

وارداتوصادراتاقهالممجهاز
وسامانهیادودیتورجادیخواهانا
اسهتیاندکهردهیگردیاالتطب
تیهومالکیثبتمرکهزیعموم
.دیثبتگردیفکر

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
نراددیعوا10863/11/1/1399

لوژسف خدمات احمهدیکیمحفرم
شدهاحمدلیذریخواهانتغیمیعظ
تورگلیول ازرئهیسولد نرهاد
شیسرمخو٪100اسفعااستایر

باال یرا خانولددیالوحعبدمحفرم
بهامیحکمدمح نهامبرده فروخفه

نرهاددرادارهرئیسسرم100٪
.دیثبتگردیثبتمرکز

نرهادرئهیسبهاساسدرخواست
ریفرزنههدعبدالنههذ یعبههدالمف

رییخواهانتغ1399.01.1۹مورخ
 یمحفهرمعبهدالمف.شدهاندلیذ

شیسرمخهوصدیف100ازرئیس
باالصدیف70 محفرمعبداهللیانرا

دیبهفروشرسهانریفرزندعبدالنذ
بح دردیهجدرئهیسثینامبرده
30وخودبادیگرد ییشرکتتع

دردیمعاونجدثیصدسرمبهحیف
تغ.ماندیشرکتباق رییههمچنان
بهشهراکتیانارادیشکلحقوق

ادارهراتییتغ یادیگردلیتبد در
.دیثبتگردیثبتمرکز

(مهورخ369۹66مکفوب)قرار
ر1399.1.۹1) یویاجرائاستی(

ومحصوالتهیادومیتنظیملاداره
فراهدرمهلیشرکتتجارتیصح
(66333)جوازنمبردارندهفدیلم

9010۹18830نمبرهیصیوتشخ
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ویمحفهرمزلمهاسهتیتحتر
یغاهوریالیهمحفرمننگتیمعاون

برعالوهوارداتوصادارتاقهالم
خ وهیادودیتورجادیاواهانمجاز

اندکهدردهیگردیسامانآالتطب
یثبهتمرکهزیعمهوماستیر

.دیثبتگردیفکرتیومالک
(مهورخ369۹67مکفوب)قرار
ر1399.1.۹1) یویاجرائاستی(

ومحصوالتهیادومیتنظیملاداره
 یاباسینویشرکتتجارتیصح
(و7097)جوازنمبردارندهفدیلم

(100083۹01۹نمبر)هیصیتشخ
وبیمحفرممحمدنجاستیتحتر
اجمهلصهافتیمعاون یمحفهرم

برعالوهوارداتوصادارتاقهالم
 وهیادودیتورجادیاخواهانمجاز

اندکهدردهیگردیسامانآالتطب
یثبهتمرکهزیعمهوماستیر

.دیثبتگردیفکرتیومالک
صهوفیتجارتشرکت زادهیصاا

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیحقوقشکل1398

تجهارت رئهیس،باشهدیمیعمده
عبهدالجل ولیعبدالروففرزنهد

معهاونالهدی فرزندغوثاهللعباد
 معاونرئیسصالحیفدارشرکت و

ریاستعمهومیثبهتشرکتدر
.دیثبتگردمرکزی
احمهدرشهادیکیلوژسفخدمات
اصلیمراد یمرکز سهرمایهکابل

سهالیافغهان300000ابفدایی
یشههکلحقههوق1399تأسههیس

خهدماتتیفعالیاناراد عمهده
شاهسیرئیکیلوژسف ظرور محفرم

تیصهالحیدارایفرزنداحمدعل
ریاستعمومیثبهتمرکهزیدر
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

تیتابع،مدثرایپویساخفمانشرکت
افغان سهرمایه،کابلمرکزاصلی،

سهالیافغان1000000ابفدایی
شههههکل1398تأسههههیس

محفرماستیبهر،مسئولیتمحدودال
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تیمحس ومعاونیولدحاجیموس
عمدهتیفعال،اهللبیولدحباهللروح

ورئیسامضاصالحیفدار،یساخفمان
ریاستعمهومیمعاونشرکتدر

.دیثبتگردثبتمرکزی
،البیسریسمیمالیمشورتشرکت

سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
 ابفدایی ،یافغان1000000سرمایه

1399سیتاسسال حقوق، یشکل
فدیلم عمهدهخهدماتتیهفعال،

ولهداهللعبادسیرئ،یمالیمشورت
ولدبیمحمدشعتیمعاون،اهللسعد

وسرمدار اکبر جماهلسیدمحمد
حس محمد امضاصالحیفدار یولد

درریاسهتشرکتومعاونسیرئ
.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
یدیهحم یهآریساخفمانشرکت

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
مجهازیساخفمان رئهیساقهالم

تیولدرازمحمدبهمعاونرمحمدیش
داهللیحم رازمحمد صالحیفدارولد

شهرکتدررئیسامضا معاون و
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

.دیگرد
لوژسفشرکت خالهدیکیخدمات

ساداتُبست نافغاتیتابع، مرکز،
 کابهلاصلی ابفهدایی، سهرمایه

تأسهیسسالیافغان1000000
،مسهئولیتشکلمحدودال1399
ر عبهدالمالکسیدمحفرماستیبه
احمدتیومعاونیزورعلسیدولد

وسهرمدارالهدی هابلولدجالل
ولدخدادادیسخ عمهدهتیفعال،

صهالحیفدار،یکیخدماتلوژسهف
شهرکتدررئیسامضا معاون و

ثبهتریاستعمومیثبتمرکزی
دیگرد

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
ولدمحمدگهلمفشهبثاهللزیعز

یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل1399تأسیسسالیافغان

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
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صهالحیفدار،یکیخدماتلوژسهف
ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز
یفرزندعبهدالنبظیعبدالحامحفرم

افغهانتیه(تابع0)یتاجراناراد
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 یاناهرادیشکل

اقهالممجهازصادراتوواردات
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
نرگسبنتعبهدالروفمفشهبث

یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

صادراتووارداتاقهالممجهاز
استیامضاخودشدررصالحیفدار

.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
اساسدرخواسهت ومکفهوببه

دیههعوا11037/19/1/1399
یکیشرکتمحفرمخدماتلوژسهف

لیهذریخواهانتغیخراساندیجاو
تهرکپ موصهوفاز شههیشده

ازتیهفعال-۹-انصراف نرهاد
ریهتغیبهتجارتیکیخدماتلوژسف

اسههمشههرکتازخههدمات-3
بههیخراسهاندیهجاویکیلوژسف
-1مخلهصدیمحمدجاویتجارت
شرکتازسرکدومقلعههسادر
خانههوتلریبهحصهسومخاهللففح

ه.سنفرنمودهکلیدیمیپرواندوب
.دیثبتگردیدرادارهثبتمرکز

(مهورخ369036مکفوب)قرار
ر1399.1.1۹) یویاجرائاستی(

ومحصوالتهیادومیتنظیملاداره
کابلچیالمدریشرکتتجارتیصح

 دارنده نمبهر و399۹1)جواز )
(900779396۹نمبر)هیصیتشخ

والهدی ایمحفرمضاستیتحتر
یمحفرممحمهدمصهطاتیمعاون

برعالوهوارداتوصادارتاقهالم
خو وهیادودیتورجادیااهانمجاز

اندکهدردهیگردیسامانآالتطب
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یثبهتمرکهزیعمهوماستیر
.گردیدثبتیفکرتیومالک
(368336)مکفوبشهمارهقرار

تیریمههد(11۹/1399)مههورخ
یدیوتوریدیتولساتیتاسیعموم
شرکت–یفارمسیعموماستیر
عهالوه(شوریهرتجارتی) بهر

وارداتوصادراتاقهالممجهاز
وسامانهیادودیتورجادیخواهانا
اسهتیاندکهردهیگردیاالتطب
تیهومالکیثبتمرکهزیعموم
.دیگردتثبیفکر

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
دیهههعوا1039۹/8/1/1399

ساخفمان محفرم تیهبرایشرکت
شدهاسهتلیذریخواهانتغفیال

ولدزربادمعهاوناهللفیمحفرمشر
تیشرکتازمعاون ٪30اسهفعاا

باالشیسرمخو اسالمیرا محفرم
برحالشرکتفروخفهرئیسیالد

 با ح٪100نامبرده به ثیهسرم
ازشراکترشکلیغشرکتترئیس

انارد ثبتمرکهزیبه اداره یدر
.دیثبتگرد
مرکزاریعادلملیایتجارتشرکت
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
اقهالمصهادراتووارداتعمده
فرزندغالمملیمحفرماسیمجازرئ
فرزندیومعاونمحفرمزلمیمصطا

درتیصهالحیدارایغالممصطا
ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی

.دیگردثبتیفکرهایمالکیتو
حرمهتزادهالهدی غوثیتجارت

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 یاناهرادیشکل
صهادراتووارداتعمدهتیفعال

فرزندیمحفرمربانسیاقالممجازرئ
ریاستدرتیصالحیدارااهللعزت

ثبت هایمالکیتومرکزیعمومی
.دیثبتگردیفکر
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صهابرسهیدبنهتنایمحفرمروه 
یکی)خدماتلوژسفیمفشبثاناراد

افغهانمرکهزتی(تابعکیمونبر
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 یاناهرادیشکل
لوژسفخد مجهازیکیمات اقهالم

ریاستدرامضاخودشصالحیفدار
.دیثبتگردمرکزیعمومیثبت

 یشاهلودریاساسدرخواستشبه
.دنهشهدهالیاتذرییخواهانتغ

یکنسلفنسهلهدیاسهمازگرییتغ
پاوریزجیسدیبهاسمجدسسیسرو

ادرسازرییهنمهودتغریهاوستغ
دهمبههیناحرپوریشیکوچهشاوال
رییتغ10هیشررنوناحدیادرسجد
ادارهثبهتراتهدرییتغ یهنمودا
.دیثبتگردیمرکز

:شرکایشرکتبهاساستصویب 
مکفهوبر قرار هیهمالاسهتیو

(مورخ11101مفوسط)دهندگان
سهاخفمان1399.1.۹1 یشرکت

دارنهدهجهوازنمبهریفرازسام
نمبههرتشخیصههیهو1638۹

تغ9003333931 راتیخواهان
محمهددهیگردلیذ محفهرم اند

رئ حاظسیمسعود 30شرکتبا
معهاونثیبهحشیسرمخوصدیف

معهاون یومحمدفرد ییدتعیجد
 و معاونتاسفعاا ٪30شرکتاز

باالشیسرمخو محفرممحمدیرا
بهفهروشوبیولدمحمداوسفی

بحدهیرسان نامبرده سیرئهثیکه
تعدیجد ا.گردید ییشرکت  یکه
ثبهتیعمهوماستیدررراتیتغ

.دیثبتگردیمرکز
اساستصویب :شرکایشرکتبه

لوژسف خدمات سرسامیکیشرکت
نمبر جواز خواهان16381دارنده

بههاسهاس.شدهاندلیذراتییتغ
مکفوب هیمالاستیر11103نمبر

دهندگانمفوسطمحفهرممحمهد
محمد یفرد رئهیسوسفیفرزند

حاظ سهرمصدیف30شرکتبا
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جدثیبح محفرم ییتعدیمعاون و
شهرکتازونمحمدمسعودمعها

صدیف30شرکتاسفعااوتیمعاون
رابهههمحفههرمشیسههرمخههو

اوسفیمحمد محمد بههوبیولد
رسان بحدیفروش رئیسثینامبرده

.دیگرد ییدرشرکتتعدیجد
وتصویبشرکایشرکتبهاساس
 به )مکفوبنظر (6166شهماره
دیمکفوبعوا1399.1.۹۹مورخ

یغهازیشرکتتجارت:زونمرکز
عل یمحمد دارنده نمبرخان جواز
نمبههرتشخیصههیهو38813

تغ9007301311 راتیخواهان
آدرسشرکتاز.استدهیگردلیذ

پالزاشررنوبهادرسوتریحارثکمپ
شادیجد احمد مهساحه ،نههیبابا
تیمارکنهیمد ریهتغ1۹هیهناح،

تغ که درلیهذراتیآدرسنموده
ویثبهتمرکهزیعموماستیر

.دیثبتگردیفکرهایمالکیت

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
،یتاجرانارادزیولدعبدالعزاهللعیشا
افغانتیتابع ،کابهلیمرکزاصل،

یافغهان300000سرمایهابفدایی
 سال حقوقی1399تأسیس شکل

عمهدهخهدماتانارادی،فعالیت
خودشامضاصالحیفدار،یکیلوژسف

ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست
.گردید
بنتمحمدامانمفشهبثاهللاحمد
یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

انجنیساخفمان خهدمات یریهو
استیامضاخودشدررصالحیفدار

دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
دهسبزوالیوسرکسازیساخفمان
افغانمرکزتیتابعیانارادمفشبث
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1398 یاناهرادیشکل
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سههاخفمانیوعمههدهتیههفعال
امضاخودشصالحیفدارسرکسازی

ثبتیثبتمرکزیعموماستیدرر
دیگرد

یتجارتشرکت عمر  یاسهیبالل
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
اقهالمصهادراتووارداتعمده
رئ جاوسیمجاز فرزنهددیمحفرم

غالممعصومومعاونمحفرمسنگر
دارا رسهول غهالم فرزند یخان

ریاستعمومیثبهتدرتیصالح
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

مصهوردیهحمیتجهارتشرکت
سرمایه،کابلیاصلمرکز،یالکوز
سهال،یافغان1000000ابفدایی
 حقوق1399تأسیس فدیلمیشکل

عمدهوارداتوصهادراتتیفعال
مجاز الحقفرزند یامرئیس،اقالم

احسانالحهقتیعبدالحقومعاون

 عبدالحق امضهاصالحیفدارفرزند
ریاسهتومعاونشرکتدررئیس

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
انارادخصوصیات محفهرم:ینراد

مفشهبثملیا انهور غهالم ولد
یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل1399تأسیسسالیافغان

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
خودشامضاصالحیفدار،یساخفمان

ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست
.گردید

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
یولدغالمانورمفشبثانارادملیا

افغانتیتابع ،کابهلیمرکزاصل،
یافغهان300000سرمایهابفدایی

 سال حقوقی1399تأسیس شکل
 فعالیت ساخفمانانارادی، ،یعمده

درریاستخودشامضاصالحیفدار
.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
مروتساحلیتجارت اصلی، مرکز
سرمایهابفداییسرمایهابفدایی،کابل
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سهههال،یافغهههان1000000
،فدیلمیشکلحقوق،1399سیتاس
عمدهصهادراتووارداتتیفعال

مجاز اقالم اسداهللمهروتسیرئ،
فیمحمدحنتیمعاون،اکبرسیدولد
 امضهاصالحیفدارعبداللطیفولد
درریاسهتشرکتومعاونسیرئ

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
یشرکفمشهورتبهاساستصهویب

دارنههدهجههوازنمبههرچهیاسههفا
 (D-28847 راتییوخواهانتغ

اندلیذ بش.شده احمهدریمحفرم
فرزندنثاراحمدمعاونشهرکتاز

سرم10شرکتاسفعااوتیمعاون
رابهمحفهرمعبدالمصهورشیخو

فهروشرسهان به عبداهلل دیفرزند
بح دردیهمعهاونجدثینامبرده
ادیهمچنانازد.گردید ییشرکتتع
فعال اضهافهیتافشمالتیسکفور

راتییهتغ یا.گردید ریاسهتدر
.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی

شرکتویشرکابهاساستصویب
مههورخ1173قههرارمکفههوب

دهندگانهیمالاستیر1397.1.3
تحص موسسه یعهالالتیمفوسط

-Dجهوازنمبهرجراندارنهده

نمبههرتشخیصههیهو 44854
تغ9000769068 رتیخواهان

عبدالقدوسدیگردلیذ محفرم اند
معاونبرحالشرکتدیولدعبدالرش
13شیسرمخوصدیف۹3ازجمله

میمحفرمعبدالحکیآنراباالصدیف
دهیرسانبهفروشبرحالسیرئینور

وشودمیصدیف90سیکهسرمرئ
کههشودمیصدیف10سرممعاون

ثبتیعموماستیدررراتیتغ یا
یمرکز ثبتیفکرهایمالکیتو
.دیگرد
هیمال3۹33اساسنمبرمکفوببه

بوزارتمحفرماطالعاتودهندگان
دهیهفرهن جوازمذکورلغوگرد

شهرکتدراداره یایاستلغو
.ثبتگردیدیثبتمرکز



 جريدهيرسم
 

۹1۹
 

 

 

 

 

 

(1396)نمبرمسلسل 30/10/1399  

تصوبه شهرکتبیاسا :شرکای
مخلهصخواههاندیجاویتجارت
بههاسهاس.شدهاندلیذراتییتغ

مکفوب هیمالاستیر11301نمبر
دیهدهندگانمفوسطمحفهرمجاو

نرادازجملهرئیسفرزندلعلمحمد
یانرابهاالصدیفکیصدیف100

محفرمحامدفرزندلعلمحمدبهه
معاونثینامبردهبهحدیفروشرسان

 یههیدرشههرکتتعدیههدج
ازیشکلحقوقریهمچنانتغ.گردید
 یا.گردیدلیبهشراکتتبدیاناراد
ثبتیدرادارهثبتمرکزراتییتغ

.دیگرد
مفشهبثیولدرجبعلهیمرتض
یافغانمرکزاصهلتیتابعیاناراد
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
عمهدهتیهفعالیانارادیحقوق

امضاصالحیفداریکیخدماتلوژسف
ثبهتیعمهوماستیخودشدرر

دیثبتگردیمرکز

یظیصداقتحایکیلوژسفخدمات
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 یاناهرادیشکل
لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
فرزنهداهللمحفهرمصهبغتسیرئ
ریاستدرتیصالحیدارااهللمیکر

ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی
.دیثبتگردیفکر
خالدجانفرزندمحمدآصفمحمد

کابهلیمرکزاصهلیتاجراناراد
یافغهان300000سرمایهابفدایی

 حقوق1399تأسیسسال یشکل
صهادراتوعمدهتیفعالیاناراد

رئواردات مجاز محفهرمسیاقالم
محمدخادجانفرزندمحمدآصف

ریاستعمومیدرتیصالحیدارا
یفکهرهایمالکیتوثبتمرکزی
.دیثبتگرد
معمارپارسیوسرکسازیساخفمان

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
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حقهوق1399 یاناهرادیشکل
تعمتیفعال وریعمده سهاخفمانرا

فرزنداهللبیمحفرممجسیسرکرارئ
درتیصههالحیدارااهللرحمههت

ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

یآموزشهیخدماتمشورتشرکت
هلپال اصل یافغان کابلیمرکز
ابفدایی یافغان1000000سرمایه

 حقوق1399تأسیسسال یشکل
عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
مشورت سیرئهیآموزشیخدمات

میاحمدفرزندعبدالمقریمحفرمبش
مقصودفرزنهدسیدومعاونمحفرم

ریمقبولوسرمدارمحفرمنهذسید
یفرزندخهانمحمهددارامداح

ریاستعمومیثبهتدرتیصالح
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

یمیعظدیفروسفییشرکتتجارت
اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه

تأسهیسسالیافغان1000000

تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
اقهالمصهادراتووارداتعمده
رئ دیهمحفرممحمهدفرسیمجاز

ومعاونمحفرموسفیفرزندمحمد
یداراوسهفیبنتمحمهدمیمر

ریاستعمومیثبهتدرتیصالح
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد

اساستصویب :شرکایشرکتبه
احسانحکمتیکیولوژسفیتجارت
تغفدیلم شهدهلیذراتییخواهان
فرزنهد.اند عبدالصهبور محفهرم
ررئیسرسولسید از استیشرکت

سهرمصدیف30شرکتاسفعااو
اهللمحفرمحکمهتیراباالشیخو

فهروشیفرزندحاج به محمدباز
بحدیرسان دیجدرئیسثینامبرده

شر همچنان.گردید ییتعکتدر و
محفرمعبهدالقادرفهرزنمعهاون

شرکتاسفعااوتیشرکتازمعاون
راشیسرمخوصدیف30ازجمله

محفرماحسان فرزندمحمهداهللبه
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ثینامبردهبحدیامانبهفروشرسان
دیگرد ییدرشرکتتعدیمعاونجد

ثبتمرکزراتییتغ یا اداره یدر
.دیثبتگرد
و:تصویبشرکایشرکتبهاساس

مکفوب مهورخ81۹نمبهرقرار
زوندیعواسفمیس1399.1.۹1

زحلدارندهیغاتیشرکتخدماتتبل
ونمبهر D-51792جوازنمبهر

9001019633هیصههههیتشخ
استدهیگردلیذراتییخواهانتغ

فاطمهولدمحمدظاهراز محفرمه
30شرکتاسفعاادادهوتیمعاون
خوصدیف بشیسرم محفرمیاالرا

برحالرئیسولدخدادادیاحمدعل
فروششرکت کههدیرسهانبه ه
ثیسرمبهحصدیف100نامبردهبا
 یهکهاماندیمیشرکتباقرئیس

سراتییتغ عمومیسفمیدر ریاست
مالکثبتمرکزی یفکهریفرایو

.گرددمیثبت

محفرماکملفرزند:نگارایساخفمان
تیهتابع،یمحمدخانتاجراناراد

افغان سهرمایه،کابلیمرکزاصل،
سهالیافغهان300000ابفدایی

شههکلحقههوقی1398تأسههیس
 فعالیت ساخفمانانارادی، ،یعمده

درریاستخودشامضاصالحیفدار
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
یحصوصیخدماتمشورتشرکت

سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
 ابفدایی ،یافغان1000000سرمایه

1399سیتاسسال حقوق، یشکل
فدیلم وتیفعال، صهادرات عمده

وارداتاقالممجاز اهللحیذبسیرئ،
عبدالخالقتیمعاون،ولدعبدالخالق
امضهاصهالحیفدارومیولدعبدالق

درریاسهتشرکتومعاونسیرئ
.گردیدثبتیمرکزتثبیعموم

مرکزدافعیحقوقیمشورتخدمات
کابلاصلی ابفداییسرمایه، سرمایه
 یافغان1000000ابفدایی سهال،

،فدیلمیشکلحقوق،1399سیتاس
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،یعمدهخهدماتمشهورتتیفعال
ولهدیقیصدلیمحمداسمعسیرئ

خواجههتیمعاون،یخواجهعبدالح
امضاصالحیفداربیولدحباهللعیرف
درریاسهتشرکتومعاونسیرئ

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
خدماتشرکت افغهانلوژسفیکی

اصل سرمایهکابلیاسپرلوسمرکز
سهالیافغان1000000ابفدایی
یشههکلحقههوق1399تأسههیس

عمهدهتیفعالتیمحدودالمسئول
محفرمههسیرئیکیخدماتلوژسف

بنتطورشاهومعاونمحفرمهایصوف
یداراریبنههتعبدالبصههرایسههم
ریاستعمومیثبهتدرتیصالح
ثبهتیرفکهایمالکیتومرکزی
.دیگرد
داهللیمحفرموحیدرخواسفاساسهب

اناهرادیفرزندحاج یپردلتاجر
 نمبر جواز تحهت11378دارنده

شهیخواهانترکپداهللیوحاستیر
کهه.شدهاندشیخویجوازتجارت

ریاستعمومیثبهتمرکهزیدر
.ثبتگردیدیفکرهایمالکیتو
تصویبشرکایشهرکتاساسهب

دارندهفدیلمیاحمدزیموسیتجارت
 نمبر اسهتیتحتر۹8۹6جواز
داهللیوحتیوبهمعاونیسیمحمدع

یجوازتجهارتشهیخواهانترکپ
ریاسهتکههدر.شدهاندشیخو

ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی
.ثبتگردیدیفکر
تصویبشرکایشهرکتاساسهب

دارنهدهفدیلمیتوخینویتجارت
 نمبر اسهتیتحتر9766جواز

محمهدتیمحمدرسولوبهمعاون
جهوازشههیخواهانترکپایذکر
کههدر.شدهانهدشیخویتجارت

ثبهتمرکهزی ریاستعمهومی
.ثبتگردیدیفکرهایمالکیتو

خصوصیات محفهرم:یانارادنراد
،یتهاجراناراددونیولدفربیشع
افغانتیتابع ،کابهلیمرکزاصل،

یافغهان300000سرمایهابفدایی
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 سال حقوقی1399تأسیس شکل
فعالیت صادراتانارادی، وعمده

 مجازواردات اقالم صهالحیفدار،
ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز
فهدیونایدیقابلتجدیانرژشرکت

سهرمایهکابهلیگلفمرکزاصل
سهالیافغان1000000ابفدایی
فدیلمیشکلحقوق1399تأسیس

انرژتیفعال تجدیعمده دیهقابل
فرزندغالمعیمحفرممحمدرفسیرئ

ومعاونمحفرماجملفرزندریدسفگ
ریاستدرتیصالحیدارااهللعیمط

ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی
.دیثبتگردیفکر

صهلیشهرکتفبهاساستصویب
ونمبرمکفهوبفدیاجمللمملیا

1399.1.11مههههورخ1188
زونمرکزخواههاندیعوااستیر
 یشدهاندلغواشیجوازخویلغو

ثبتمرکز اداره ثبتیشرکتدر
.گردید

ناصهرفرزنهدصهارتاجرمحفرم
(یجعاهرریهامی)تجارتیاناراد
کابهلیافغانمرکزاصهلتیتابع

یافغهان300000سرمایهابفدایی
 حقوق1399تأسیسسال یشکل

اقهالممجهازصادراتوواردات
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
فرزندمثلخهانریمحفرماحمدس 

یغهاتی)خدماتتبلیمفشبثاناراد
یافغانمرکزاصلتیآف(تابعسیف

 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
اقالممجازیغاتیخدماتتبلیحقوق

ریاستدرامضاخودشصالحیفدار
.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی

عبدالحسهه یتجههارتشههرکت
سالیافغان1000000یزتدول

فدیلمیشکلحقوق1399تأسیس
وارداتتیفعال اقهالمصادراتو
حاجرئیسمجاز ولد یعبدالحس 
سید معاونافغان ولدتیبه مرزاخان
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یحاج امضاصالحیفدارعبدالحس 
اسهتیومعاونشرکتدرررئیس
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
ریاحمههدرشههادولههدعبدالبشهه

یتاجراناراد افغانتیتابع، مرکز،
کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه

تأسهیسسهالیافغان300000
شکلحقهوقیاناهرادی،1399
ووارداتعمدهصهادراتفعالیت

خودشامضاصالحیفدار،اقالممجاز
ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست

.گردید
انارادخصوصیات محفهرم:ینراد

محمهدریمحمدهارونولهدشه
یتاجراناراد افغانتیتابع، مرکز،

کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
شکلحقهوقیاناهرادی،1399
ووارداتعمدهصهادراتفعالیت

خودشامضاصالحیفدار،اقالممجاز

ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست
.گردید

محمدیفرزندولریمحفرماحمدشب 
اناراد  یامهریشبی)تجارتیتاجر

کابلیافغانمرکزاصلتی(تابعیز
یافغهان300000سرمایهابفدایی

 یحقوقشکل1399تأسیسسال
اقهالممجهازصادراتوواردات

ریاستدرامضاخودشصالحیفدار
.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
الههدی ولههدصههدر یفخرالههد
یتاجراناراد افغانتیتابع، مرکز،

کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
شکلحقهوقیاناهرادی،1399
،یکیعمدهخدماتلوژسهففعالیت

درریاستخودشامضاصالحیفدار
.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
،یزرمفدیحمحیذبیتجارتشرکت

سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
 ابفدایی ،یافغان1000000سرمایه
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1399سیتاسسال حقوق، یشکل
فدیلم وتیفعال، صهادرات عمده

وارداتاقالممجاز اهللحیذبسیرئ،
عل محمدیولد اهللدیحمتیمعاون،
امضهاصالحیفدارمحمدیولدعل

درریاسهتشرکتومعاونسیرئ
.گردیدثبتیمرکزثبتیعموم

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
مفشهبث عبدالشکور ولد سباوون

یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل1399تأسیسسالیافغان

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
صهالحیفدار،یکیخدماتلوژسهف

ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز
حسه دیعبدالمجیتجارتشرکت

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسالیافغان1000000

تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
اقهالمصهادراتووارداتعمده
فرزنددیمحفرمعبدالرشسیمجازرئ

جاو محفرم معاون و دیعبدالوهاب
یداردارا یفرزنههدزمههیبنههوز
ریاستعمومیثبهتدرتیصالح
ثبهتیفکرهایمالکیتومرکزی
.دیگرد
ریهفرزندگهلوزاهللعیرفمحفرم

یکی)خدماتلوژسفیمفشبثاناراد
افغانمرکزتی(تابعلیرخیماهللعیرف

سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 خهدماتیشکل
صهالحیفداراقالممجازیکیلوژسف

ریاستعمومیثبتدرامضاخودش
.دیثبتگردمرکزی
یعبدالوارثفرزندمحمدولمحفرم

صمدزادهی)تجارتیمفشبثاناراد
افغانمرکهزتی(تابعیایوارثشر
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسهالیافغان300000
صهادراتویشکلحقوق1399
امضاصالحیفداراقالممجازواردات
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ریاستعمهومیثبهتدرخودش
.دیثبتگردمرکزی
زادهعیشاونیهمایتجارتشرکت

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399

اقهالممجهازصادراتوواردات
لطونیهمارئیس محمد بهفیولد
محمدنعمانولدمحمهدتیمعاون

 ورئهیسامضاصالحیفدارفاروق
یعمهوماستیمعاونشرکتدرر

.دیثبتگردیثبتمرکز
قیتجارتشرکت یاسلمسیمحمد

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399

اقهالممجهازصادراتوواردات
ولدمحمداعظمسیمحمدقرئیس
معاون محمدتیبه ولد بالل محمد
ورئهیسامضهاصالحیفداراعظم

یعمهوماستیمعاونشرکتدرر
.دیثبتگردیثبتمرکز
مرکزیصالحالکوزیتجارتشرکت
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
اقهالمصهادراتووارداتعمده
فرزنهداهللمیمحفرمنسسیمجازرئ

عبدالباقاهللبیحب یومعاونمحفرم
دارا عبدالرحم  تیصالحیفرزند

ریاستعمومیثبهتمرکهزیدر
.دیثبتگردیفکرهایمالکیتو

میفرزندعبهدالعلمیعبدالعظمحفرم
یکی)خدماتلوژسفیمفشبثاناراد
افغانمرکهزتی(تابعمیحارثعظ
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 یاناهرادیشکل

لوژسف مجهازیکیخدمات اقهالم
ریاستدرامضاخودشصالحیفدار

.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
الهرتیپاک یخدماتماشرکت

اصل مرکز یکسفل سهرمایهکابل
سهالیافغان1000000ابفدایی
فدیلمیشکلحقوق1398تأسیس

لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
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فرزنهددیهعبدالوحرئیس،باشدیم
فرزنهدبیوعبهدالحعبداللطیف
معههاونشههرکتفیعبههدالحن
رئیسصالحیفدار معاون شرکتو

ثبتریاستعمومیثبتمرکزیدر
.دیگرد
عبهدالغاهللعیاطمحفرم اثیفرزند

یکی)خدماتلوژسفیمفشبثاناراد
افغانمرکزتیهوشمند(تابعاهللعیاط

سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 خهدماتیشکل
صهالحیفداراقالممجازیکیلوژسف

ریاستعمومیثبتدرامضاخودش
.دیثبتگردمرکزی
نهادریکیلوژسفخدمات یمنصور

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 یاناهرادیشکل
لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
اکبرریمحفرممنصورفرزندمسیرئ
ریاستعمومیدرتیصالحیدارا

یفکهرهایمالکیتوثبتمرکزی
.دیثبتگرد

(مهورخ371309مکفوب)قرار
یویهاجرائاستی(ر1399.7.1)

ومحصوالتهیادومیتنظیملاداره
لمفندیدکایشرکتمیصح دیفارما

 دارنده نمبهر و67911)جواز )
(901061371۹نمبر)هیصیتشخ

ویالنیمحفرمغالمجاستیتحتر
عبدالوکتیمعاون برعالوهلیمحفرم

وارداتوصادارتاقهالممجهاز
وسامانهیادودیتورجادیاواهانخ

انهدکههدردهیهگردیآالتطب
یثبهتمرکهزیعمهوماستیر

.گردیدثبتیفکرتیومالک
(مهورخ371933مکفوب)قرار
ر1399.7.16) یویاجرائاستی(

ومحصوالتهیادومیتنظیملاداره
صهالحیشهرکتتجهارتیصح
دیلمفیالکوز نمبهردارنده جواز

نمبههرهیصههی(وتشخ68161)
ر90107۹7103) تحت استی(
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محفرمبهرعالوهتیمحفرمومعاون
وارداتوصادارتاقهالممجهاز

وسامانهیادودیتورجادیخواهانا
انهدکههدردهیهگردیآالتطب

یثبهتمرکهزیعمهوماستیر
.گردیدثبتیفکرتیومالک

ولد  عبدالمنان اساسدرخواست به
دارنههدهجههوازنمبرومیعبههدالق
لیهذراتیهخواهانتغ1131۹3

ولد:انددهیگرد عبدالمنان محفرم
شرکتاسفعاااستیازرومیعبدالق
احمدشیسرمخو٪100و به را

اقا بههدیجدرئیسرشادولدشاه
درفوقراتیکهتغ.رساندمیفروش
ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست

.دیردگ
ونهدادیکیخدماتلوژسفشرکت
 یراسف ، اصلی کابلمرکز سرمایه،

سهال،یافغان1000000ابفدایی
1399.07.11 حقهوق، یشکل

فدیلم عمهدهخهدماتتیهفعال،
فرزنهدیعبدالباقسیرئ،یکیلوژسف

ریمحمدسهمتیمعاون،میعبدالرح
امضاصالحیفدارریفرزندمحمدضم

درریاسهتشرکتومعاونسیرئ
.گردیدثبتیزثبتمرکیعموم
تیهتارگیاحمدیتجارتشرکت

(1000000)سههرمایهابفههدایی
تیفعال1399تأسیسسالیافغان
 یمحفرماحمدرامهرئیسیتجارت

محفهرمتیولداحمدخانبهمعاون
پرو عبهدالفوابزیهاحمد ولهد
معهاونرئیسامضاصالحیفدار و
 ثبهتیعمهوماستیشرکتدر

.گردیدیمرکز
لوژسفیتجارت)شرکت ایجویکیو
سههرمایهابفههدایییمههیابراه

یافغان1000000 تأسهیسسال
کیولوژسفیتجارتتیفعال1399
تیبهمعاونیمحمدولدموسرئیس

صالحیفدارمحفرمهفرشفهبنتبومان
شهرکتدررئیسامضا معاون و
.گردیدیثبتمرکزیعموماستی
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انارادخصوصیات عجهب:ینراد
ف فرزند خهانمفشهبثروزیخان

خهدماترئهیسیاناراد نرهاد
ساخفمانیکیلوژسف یسهکندریو
افغانتیتابعوچریففریبرا مرکهز،
کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه

سیسهالتاسهیافغان300000
شههکلحقههوقی1399.7.16

عمهدهخهدماتانارادی،فعالیت
صالحیفدار،یوساخفمانیکیلوژسف
ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز

انارادخصوصیات رومهان:ینراد
یشبثانارادفمدیفرزندهارونرش

دیرومهانرشهینرادتجارترئیس
رزادیش افغانتیتابع، یمرکزاصل،

300000سرمایهابفهدایی،کابل
 1399.7.16سیسالتاسیافغان

عمدهکلحقوقیانارادی،فعالیتش
وارداتصادرات مجهازو ،اقالم
درریاستخودشامضاصالحیفدار

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم

ومکفهوببهاساستصویبشرکا
دیههعوا۹911/13/1۹/1397

شرکتمحفرمخدماترسانهارگ
ازپهلشیآدرسخوریخواهانتغ

 یهسرخبهشررنوشدهاندکها
ریاستعمهومیثبهتدرراتیتغ

مرکزی ثبتیفکرهایمالکیتو
.دیگرد
وسیرئبیوتصوضهیاساسعربه

لیخانآقاخلیمعاونشرکتتجارت
و63136مومنددارندهجوازنمبر

 نمبر 9008903698تشخیصیه
مورخ9103وقرارمکفوبشماره

خاناستیبر1399.7.11 محفرم
لیاجملخلتیوبهمعاونلیآقاخل

تغ آدرسشهرکتازریهخواهان
ناح بابا10هیشررنو شاه احمد به

 ینمودهاستاریتغ1۹هیناحنهیم
ریاستعمهومیثبهتدرراتیتغ

مرکزی ثبتیفکرهایمالکیتو
.دیگرد
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دارنده شادوال( )عوضولد محفرم
نمبهر) تهاجر803۹68تذکره )

دارنههدهجههوازنمبههریاناههراد
هیصهههی(نمبهههرتشخ63۹61)
(9008889333 وسال تأسیس(
(اکنونعارضوخهواهش1398)

پ شهرایخویجوازتجارتشهیترک
وعدمهیجوابهینمودهکهبعدازارائ

درربطیازمراجعمحفرمذتیمسئول
.ثبتگردیدیجوازدهثبتواستیر

اساستصویب مکفوبشمارهبه و
13117 استیر99.7.3مورخ

مفوسهطشهرکتهیمال دهندگان
دیهامیکی)شرکتخدماتلوژسف

نجههات(دارنههدهجههوازنمبههر
وضهیقطعهعرکیی(ط633۹7)

خواهاناستیر یایعنوانبیتصو
 شدهاندکهمحفرملیذراتیتغ

(Stiding Village Of 

Peace)  
(٪19سرمدارشرکتاسهفعاآو)

 سرمرابهمحفرم

(Pieter andrianus Van 

Walsem) 
بح نامبرده که نموده ثیهواگذار

کهه.گرددمی یتعدیسرمدارجد
ریتغ یا ثبهتدر ریاستعمومی

.دیثبتگردمرکزی
شاافصهداقتیساخفمانشرکت

افغان1000000) ی( تأسیسسال
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
مجازیساخفمان محمدرئیساقالم

معاونقیتوف به محمدانور تیهولد
مس محمهدحیاحمد لعهل ولهد
معهاونرئیسامضاصالحیفدار و
ثبهتیعمهوماستیشرکتدرر

.دیثبتگردیمرکز
و:شرکایشرکتبهاساستصویب
مکفوبعوا زونمرکهزدیهقرار

 1399.7.9مورخ8966شماره
لوژسفیشرکتتجارت انایآریکیو

دارنهدهجهوازنمبهردیلمفریکب
نمبههرتشخیصههیهو16760

خواهههانلغههو90000۹8176
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لغوجواز.انددهیگردشیجوازخو
ریاستعمومیثبتمرکزیشاندر

.دیدثبتگریفکرهایمالکیتو
تصویبشرکایشهرکتبهاساس

جهواز۹کسیاپ کنسلفن دارنده
تغD-37419نمبر راتیهخواهان
 یاالماهللمحفرمروح:شدهاندلیذ

اسهتینرادازرسیولدآغاگلرئ
و) اسفعاا شی(سرمخو100نراد

باال ریولدنوشاهللیمحفرمصایرا
رئ واگهذاردیجدسیخان نرهاد

استیفوقدررراتیکهتغ.داردیم
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

اساستصویب :شرکایشرکتبه
زلمابهیومرندسیشرکتساخفمان

 مورخ11978اساسمکفوبنمبر
 دارندهجوازنمبهر1399.6.30

D-39414نمبههرتشخیصههیهو
ر9000371893 اسهتیتحت

تیهمحفرممحمدجاههدومعاون
محفرممحمدحامدخواههانلغهو

شیخهوی(جوازتجارتشهی)ترکپ

ثبهتواستیاندکهدرردهیگرد
.ثبتگردیدیجوازده

شهرکتشرکایبهاساستصویب
دارندهجوازنمبهرریسردخانهشر
D-20994 محفرماستیتحتر
محفهرمتیومعاونینینوراحمدام

نب ترکپینیامیغالم شهیخواهان
استیانددرردهیگردشیجوازخو
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
فهرزادیکیخدماتلوژسفشرکت
الرام افغانتیتابع، مرکزاصهلی،
،کاب ابفدایی 1000000سرمایه
شهکل1398تأسیسسالیافغان

محفرماستیبهر،مسئولیتمحدودال
و فهواد احمهد ولد فرزاد احمد

،الدی ولدکمالالدی الرامتیمعاون
،یکیعمدهخدماتلوژسهفتیفعال

معهاونرئیسامضاصالحیفدار و
ریاستعمهومیثبهتشرکتدر

دیثبتگردمرکزی
اهللبینج:ینرادانارادخصوصیات
.یمفشبثاناراداهللفرزندامان
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اسایفجرینرادتجارترئیس
افغانتیتابع ،کابهلیمرکزاصل،

یافغهان300000سرمایهابفدایی
تاس شکل1399.07.01سیسال

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
وارداتصادرات مجهازو ،اقالم
درریاستخودشامضاصالحیفدار

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
لوژسفشرکت بیهنایکیخدمات

سهرمایهکابلیساداتمرکزاصل
سهالیافغان1000000ابفدایی
فدیلمیشکلحقوق1399تأسیس

لوژسهفتیفعال خدمات یکیعمده
فرزنهداهللعصهمترئیس،باشدیم

فرزنهدایضهسهیدویمحمدعل
صالحیفدارنوروزمعاونشرکتسید
ریاسهتشرکتدرومعاونرئیس

.دیگردثبتمرکزیعمومیثبت
انارادخصوصیات هیسهم:ینراد

یمفشبثاناراداهللاسدسیدبنت
نهوژنیکیخدماتلوژسفنراداسم
پلس

افغانتیتابع ،کابهلیمرکزاصل،
یافغهان300000سرمایهابفدایی

1399.09.۹1سیسالتاس
شکلحقوقیاناهرادی،فعالیهت 

اقهالمووارداتعمدهصهادرات
مجاز صالحیفدار، درخودشامضا

ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
.گردید
مرکز،یاسدیتجارتنورشرکت
 کابهلاصلی ابفهدایی، سهرمایه

سهههال،یافغهههان1000000
1399.09.۹1 حقهوق، یشکل

عمههدهوارداتتیههفعال،فههدیلم
آصفسیرئ،وصادراتاقالممجاز

ناصهرتیهمعاون،ریفرزندتهاجم
صالحیفدار معهاونسیرئامضا و
ثبهتیعمهومدرریاستشرکت
.گردیدثبتیمرکز
طهاهر یحسمحمد محمد فرزند

اناراد تجهارت:یمفشبث :یعنوان
،یمحمدطاهرسروریخدماتپول

سرمایهابفدایی،کابلیاصلیمرکز
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یافغان300000 ، تأسهیسسال
یاناهرادیشکلحقهوق،1399
پولتیفعال صهالحیفداریخدمات
ثبتیعموماستیدرررئیسامضا
دیثبتگردیمرکز
مفشهبثمحمد خادم فرزند قاسم
تجارت:یاناراد خهدمات:یعنوان
،کابلیاصلیمرکز،وندیمیصراف

 ابفدایی ،یافغان300000سرمایه
یشکلحقوق،1399تأسیسسال
پهولتیفعالیاناراد یخهدمات

ررئیسامضاصالحیفدار استیدر
دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
بهایدارتمدنز یودینمکآدیتول

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسالیافغان1000000

تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399
تول رئهیس،باشهدیمیدیهعمده

عبهههدالرحم فرزنهههدظاهرخان
ریاستعمومیدررئیسصالحیفدار
دیثبتگردثبتمرکزی

الدیمهاهللحیمسهیتجارتشرکت
(1000000)سههرمایهابفههدایی

شهکل1399تأسیسسالیافغان
وتیفعالفدیلمیحقوق صهادرات

اهللحیمسرئیساقالممجازواردات
اهللبیهمجتیبهمعاوناهللبیولدنق
رئیسامضاصالحیفداراهللبیولدنق

یعموماستیومعاونشرکتدرر
.دیثبتگردیثبتمرکز

مرکهزاصهلی،ظارگروپکمال
کابل ابفدایی، 1000000سرمایه
،1399.09.۹3سههال،یافغههان

عمهدهتیفعال،فدیلمیشکلحقوق
ظاریعلسیرئ،یکیخدماتلوژسف

عله شهرف یفرزند تیهمعاون،
الهدی فرزنهدسهراجالدی کمال

صالحیفدار معهاونسیرئامضا و
ثبهتیعمهومدرریاستشرکت
.گردیدثبتیمرکز
لوژسفشرکت کچک یکیخدمات

ی(افغان1000000)ییکوشاابفدا
 حقوق1399تأسیسسال یشکل
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اقالممجازیکیخدماتلوژسففدیلم
 ولدرئیس بههسیدمرزاگل محمد
احمدولهدمحمهددینوتیمعاون
ورئهیسامضاصالحیفدارعقوبی

یعمهوماستیمعاونشرکتدرر
.دیثبتگردیثبتمرکز
اصلخوشحال مرکز کابهلیسار

ابفدایی یافغهان300000سرمایه
 حقوق1399تأسیسسال یشکل
،باشدیمیعمدهتجارتتیفعالفدیلم

ابهراررئیس فرزنهد احمد انصار
ریاستشرکتدررئیسصالحیفدار

دیثبتگردعمومیثبتمرکزی
،یکندیداالبیسیساخفمانشرکت

سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
سهههال،یافغهههان1000000

1399.09.۹3 حقهوق، یشکل
،یعمهدهسهاخفمانتیفعال،فدیلم
تیمعاون،فرزندخادمداهللیحمسیرئ
امضهاصالحیفدارفرزندناظریعل
درریاسهتشرکتومعاونسیرئ

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم

لوژسف  اصهلیکیخدمات یمرکز
 کابل ابفهدایی 300000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
عمدهخدماتتیفعالفدیلمیحقوق
شهانیزرئیس،باشدیمیکیلوژسف

ل محمد فرزند صالحیفدارئقیاحمد
ثبتریاستعمومیثبتمرکزیدر
.دیگرد

سرمایهیامانتصافیتجارتشرکت
 افغان1000000)ابفدایی سالی(
فدیلمیشکلحقوق1399تأسیس

وارداتتیفعال اقهالمصادراتو
بهاهللبیولدنقاهللحیمسرئیسمجاز
اهللبیهولهدنقاهللبیمجتیمعاون

معهاونرئیسامضاصالحیفدار و
ثبهتیعمهوماستیشرکتدرر

.دیثبتگردیمرکز
شرکتوییشرکابهاساستصویب
مههورخ۹06۹قههرارمکفههوب

سههفمیساسههتیر1399.9.17
لوژسف:دیعوا خدمات یکیشرکت

 d-35187 دارندهجوازسیکابلپ
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نمبهههههرتشخیصهههههیهو
راتیخواهانتغ9000031877

معاونمیمحمدنع:انددهیگردلیذ
اسههفعااوتیههشههرکتازمعاون

خوصدیف30مجموع راشیسرم
سیرئهمهلیمحمدارممحفیباال

کهدهیرسانبهفروشبرحالشرکت
 با بحصدیف100نامبرده ثیسرم

شرکتباقسیرئ ماندیدر شهکل،
شهرکتازشهراکتبههیحقوق
 یهکها.نمودهاستریتغیاناراد
ثبهتیعمهوماستیدررتغیرات
دیثبتگردیمرکز

شرکتویشرکابهاساستصویب
 شهماره مهورخ10771مکفوب
هیههمالاسههتیر1399.9.16
کوچههکشههرکتدهنههدگان

نوز فدیلمیمحمدعثمان دارنهده،
ونمبهر۹011۹جوازنامهشماره

9000818310هیصههههیتشخ
:شهدهانهدلیذراتییخواهانتغ

محفرماحمدشاهفرزندعبدالمحمد

معاون از شرکت شرکتتیمعاون
عاااسف خوصدیف30و راشیسرم
محفرمهزحلبنهتاسهداهللیباال

واگذارنمودهاستبهصاتمعاون
 یا.گرددمی یدرشرکتتعدیجد
راتییتغ ریاست ثبهتیعمومدر

ثبهتیفکرهایمالکیتویمرکز
.دیگرد

شهرکتشرکایبهاساستصویب
دارندهجهوازیاتحادصافیتجارت
محفرماستیتحتر۹۹089نمبر
الحقایمحفرمضتیومعاوناهللشمس

ترکپ خهوشهیخواهان شیجواز
ثبتیعموماستیانددرردهیگرد
.دیثبتگردیمرکز

  اساس شرکتبه تصویبشرکای
جهوازنمبریتجارت رواقدارنهده

تغ1۹18۹ لیهذراتیهخواهان
محفرممحمدهاشمولد:انددهیگرد

اسهفعااوتیمحمدجمعهازمعاون
ولدیرابرمجفبشیسرمخو۹3٪

شرکتبهدیمعاونجدیغالمسخ
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درفوقراتیکهتغ.رساندمیفروش
ثبهتیثبتمرکزیعمومریاست
.دیگرد
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

یفیریمهدیشرکتخدماتمشورت
کابلساانتدارندهجهوازنمبهر

مکفوبشهماره31۹73 قرار و
۹1۹6 استیر99.9.۹1مورخ
اسهتیر یایعنواندیعواسیسفم

کهه.شدهاندلیذراتیخواهانتغ
ولهد راسهخ فرهاد احمد محفرم

معههاونشههرکتازمیعظمحمههد
سهرم٪30اسهفعااءوتیمعاون
باالشیخو خواجههیرا محفهرم

برحالشرکتبههسیرئاهللنصرت
٪100کهنامبردهبادهیفروشرسان
ریوتغ.ماندیمسیرئثیسرمبهح
یازشراکتبهانارادیشکلحقوق

راتیتغ یا.صورتگرففهاستزین
وریاستعمومیثبتمرکهزیدر

.دیثبتگردیفکرهایمالکیت

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
جوازیشرکتتجارت آژماندارنده

 مکفهوب33390نمبر قهرار و
مهههورخ10۹08شهههماره
زوندیعوااستیر1399.8.۹1
خواههاناستیر یایمرکزعنوان

اندلیذراتیتغ محفهرم.شده که
معاونریاحمدفوالدفرزندمحمدش

اسهفعااءوازتیشرکتازمعاون
آنرا٪۹3شیسرمخو٪30جمله
عبدالسمیباال یمیصهمریمحفرم
برحالشرکتواگذارنمودهسیرئ

وشهودمهی٪73سیکهسرمرئ
بهمحفهرم٪۹3ماندهیباق سرمرا

محمهددارنهدهریمحمدفرزندخ
واگهذار۹۹6738تذکرهنمبهر

بهح نامبرده معهاونثینمودهکه
درراتیتغ یا.گرددمی یتعدیجد
ویمرکهزثبهتیعموماستیر

ثبههتیفکههرهههایمالکیههت
.دیگرد
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(مهورخ373979مکفوب)قرار
ر۹1/9/1399) یویاجرائاستی(

ومحصوالتهیادومیتنظیملاداره
باللیشرکتتجارتیصح وصال

 دارنده نمبهر و69199)جواز )
(901119116۹نمبر)هیصیتشخ

ر احمدشهاهاستیتحت محفهرم
محفرماحمهدوتیومعاونیدیرش

رش وارداتویدیصال بهرعالوه
م جادیخواهاناجازصادارتاقالم

یوسهامانآالتطبههیادودیتور
یعمهوماستیاندکهدرردهیگرد

مرکز ثبتیفکرتیومالکیثبت
.گردید
الهدی صهالحیساخفمانشرکت
سیسد ، اصلی کابلمرکز سرمایه،

سهال،یافغان1000000ابفدایی
1399.9.۹ ،فدیلمیشکلحقوق،

سیرئه،یعمدهسهاخفمانتیفعال
،وبیهفرزنهدمحمهداسیرویم

فرزنهدتیمعاون حامهد محمهد
صالحیفداروبیامحمد سیرئامضا

یعمومدرریاستشرکتومعاون
.گردیدثبتیثبتمرکز
عهارفف یعبدالم محمهد فرزند

اناراد تجهارت:یمفشبث :یعنوان
یبیحبایآریاداریخدماتمشورت
،کابلیاصلیمرکز،یتاجراناراد

 ابفدایی ،یافغان300000سرمایه
تیشکلفعال،1399تأسیسسال
امضهاصالحیفداریاداریمشورت
ررئیس ثبهتیعمهوماستیدر
دیثبتگردیمرکز

سنمایندگی پیزنشهیفیشهرکت
مرکهز:یسهیامسیدستیانو

تأسیسکابلسالتیوالنمایندگی
1000000سرمایهابفدایی1399

یشهکلحقهوقیافغانمیلیونکی
عمدهخدماتتفعالیفدیشرکتلم
بدونسرمشرکتسرئی یمشورت

INIGO GONZALEZ 

DE LUNA  
امضهاءتیصالحیاشخاصدارا

ودرررئیس اسهتیشرکتبوده
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مرکهزیعموم تیهومالکیثبت
.دیثبتگردیفکر

مرکز،یاحمدایسونیتجارتشرکت
 کابهلاصلی ابفهدایی، سهرمایه

سهههال،یافغهههان1000000
1399.09.۹3 حقهوق، یشکل

عمههدهوارداتتیههفعال،فههدیلم
سیرئه،وصادراتاقهالممجهاز

محمهداهللصبغت نهور ،فرزنهد
 ینورالدیبنتحاجنایسوتیمعاون

صالحیفدار معهاونسیرئامضا و
ثبهتیعمهومدرریاستشرکت
.گردیدثبتیمرکز

انارادخصوصیات ذکراهلل:ینراد
یفرزندخانآقامفشبثاناراد

افغانتیتابع ،کابهلیاصلمرکز،
یافغهان300000سرمایهابفدایی

تاس شکل1399.09.۹3سیسال
فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی

وارداتصادرات مجهازو ،اقالم
درریاستخودشامضاصالحیفدار

ثبههتیثبههتمرکههزیعمههوم
.گردید
،غهربسهفانیسیتجارتشرکت

سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
سهههال،یافغهههان1000000

1399.08.06 حقهوق، یشکل
عمههدهوارداتتیههفعال،فههدیلم

سیرئه،وصادراتاقهالممجهاز
انهوردیعبدالوح محمهد ،فرزند
دسفگتیمعاون غالمریغالم فرزند
سیرئامضاصالحیفدارمحمددریح

یعمومدرریاستشرکتومعاون
.گردیدثبتیثبتمرکز
ویمعلومههاتیتکنههالوژشههرکت

یبهیحب یمطمیکیخدماتلوژسف
افغان1000000)ییابفدا سالی(

فدیلمیشکلحقوق1399تأسیس
خهدماتیتکنالوژ معلومهات و
مجازیکیلوژسف اقالم احمدرئیس

بهمعاون تیهفوادولدمبارکشاه
امضاصالحیفدارولدگلاحمددینو

اسهتیومعاونشرکتدرررئیس
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ثبههتیثبههتمرکههزیعمههوم
.دیگرد
روملفرزندمحمدطاهرشاهمحفرم

اناراد تجهارت:یمفشبث :یعنوان
روملراسخفرزندمحمدطاهرشاه

،کابلیاصلیمرکز،یتاجراناراد
 ابفدایی ،یافغان300000سرمایه

تیشکلفعال،1399تأسیسسال
امضاصالحیفداریتجارت دررئیس
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

دیگرد
میشمسالحقفرزندنورحکمحفرم

اناراد مشورت)یمفشبث یخدمات
تابعویبزدن یکیتجارت افغانتی(

اصل ابفهداییکابلیمرکز سرمایه
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 خهدماتیشکل
صهالحیفداراقالممجهازیمشورت

ریاستعمومیثبتدرامضاخودش
.دیثبتگردمرکزی

یتشهبث)سهاخفمان:خصوصیات
 (دارندهجوازنمبریوسایبرادران

(D-39632) محفهرماسهتیبر
ودوضههیقطعهعری)درمحمد(ط
تشبثخواهانعالوهبیقطعهتصو

سرکساز دیهوتولینمودنسکفور
شیبهجهوازخهویموادساخفمان

ریاستوهمچنانخواهانتغدهیگرد
یسهاخفمان)ازشیاسمنرادخهو

)سهاخفمانیوساینبرادرا بهه ی(
تولیسرکساز ساخفماندیو یمواد

استکهدهیکرکشانکوهنور(گرد
ازمراجعمحفرمهیجوابهیبعدازارا

رربطیذ وجوازدهاستیدر یثبت
.دیثبتگردراتیتغ یا
دیهاساسدرخواستاحمدجاوبه

لجنتینرادانفرئیسولدداودشاه
 D-42959 دارندهجوازنمبرندیما

تیهفعالخواهادحهذفسهکفور
که.استدهیگردیکیخدماتتخن

ثبتیعموماستیدررراتیتغ یا
.دیثبتگردیمرکز
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

واسهعیکیشرکتخدماتلوژسف
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دارنههدهجههوازنمبههریاحمههدز
 D-44617وقرارمکفوبشماره
13808 استیر99.7.9مورخ

رهیمال اسهتیدهندگانمفوسطبه
تیهمحفرممحمدآصفوبهمعاون

اسهتیر یهایعنوانعبداللطیف
تغ ازتیفعالراتیخواهان شرکت
لوژسلوژسفیکی یکیفبه یساخفمان،
نمودهاستهمچنانریتغیوتجارت

اسمشرکتازشهرکتخهدمات
بهشرکتیواسعاحمدزیکیلوژسف
نمهودهریبلدرزانفرنشنلتغن یک

ریاسهتدرراتیهتغ یها.است
ثبتمرکزی هایمالکیتوعمومی

.دیثبتگردیفکر
و:شرکایشرکتبهاساستصویب
مکفوب قرار مهورخ198)نمبر )

دیههعواسیسههفم1397.10.۹۹
فهدیشرکتاحسانعمتمسهلملم

 نمبهر جهواز و۹038۹دارنده
 تشخیصیه 9000837089نمبر
تغ استدهیگردلیذراتیخواهان

محفرمهخاطرهبنتخهانمحمهد
اسفعااوتیمعاونشرکتازمعاون

باالشیخوصدیف30مجموع یرا
حس اهللرحمتحفرمم محمد ولد

ثیکهنامبردهبحدهیرسانبهفروش
 یکها.گرددمی یتعدیمعاونجد

ثبهتیعمهوماستیدررراتیتغ
.دیثبتگردیمرکز

شرکتویشرکابهاساستصویب
ر مکفهوب هیهمالاسهتیشماره

خیتهار۹1130مفوسطدهندگان
ولداهللمحفرمنعمت1399.6.۹6
سهرمدارشهرکتلییمحمداسرا
راشیسرمخوصدیف30اسفعااو

میولهدسهلمیبهمحفرممحمدفر
 نمبهر تذکره ۹7118۹6دارنده

بح نامبرده که نموده ثیهواگذار
 یدتعهههیهههسهههرمدارجد

.گرددمی
تشههبث:شههرکتخصوصههیات

ساخفمان یوسرکسهازی)شرکت
-) نورسفانسبز(دارندهجوازنمبر
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D-24934) ضهیقطعهعرکییط
اسهتیر یهایعنهوانبیوتصو

تغ استدهیگردلیذراتیخواهان
اهللفرزندنعمهتریمحفرمعبدالبص

سیرئاهللنعمتیمولویشرعلیوک
وکالتخطشرع یشرکتدارنده

م77373) وکالتباشمی( به نظر
م مرحوم٪30)خواهمیخط سرم )
رابههمحفهرماهللنعمهتیمولو

دارنهدهاهللعبدالباسطولدنعمهت
نمبهر) بهه(167731۹0تذکره

کهنامبردهبابدستدهیرسانفروش
سیرئثی(سرمبهح٪30اوردن)

بعدگرددیم یشرکتتعدیجد که
درربطیازمراجعذهیجوابهیازارا

راتیتغ یایوجوازدهثبتاستیر
.دیثبتگرد

شرکتویشرکابهاساستصویب
خیتار11003نمبرشمارهمکفوب
هیههمالاسههتیر1399.9.۹1

ریهخواههانتغدهندگانکوچک
تیهازوالشیشرکتخواحصائیه

نمودهاسهتانیبامتیکابلبهوال
یعمهوماستیدررراتیتغ یکها

 دیثبتگردیثبتمرکز
و:شرکایشرکتبهاساستصویب
(مهورخ18313)قرارمکفهوب
دهندگانهیمالاستیر1399.8.7

اتیهشرکتخدماتمحفومفوسط
دارندهجهوازفلیجید یاوشلیمبا

تشخیصهیهو D-82622 نمبهر
 خواههان9003131167نمبر

استمحفهرمدهیگردلیذراتیتغ
صادر خهدادادولدانیعبدالرزاق

تاسفعااویمعاونشرکتازمعاون
خوصدیف30 بهاالشیسرم یرا

رسول برحاهلرئیسیعبدالمناف
کهنامبردهدهیرسانبهفروششرکت

بحصدیف100با رئهیسثیسرم
تغماندیم ازیشهکلحقهوقریو

اناراد به یشراکت رففهگصورت
اسهتیدررراتیتغ یکها.است
ثبههتیثبههتمرکههزیعمههوم
.دیگرد
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وبهههاسههاستصههویبشههرکا
 شهماره مهورخ۹373مکفوب

هیههمالاسههتیر18/9/1399
سامانمهیدهندگانبزرگشرکتب
( نمبهر جهواز (39390دارنده

محفهرم:شدهلیذراتیخواهانتغ
ولدامیعبدالرح افشار محمهدریم

اساسمهیبشرکتسیرئ سامانبه
(مهورخ1۹17وکالتخطنمبر)
یگریجنرالقونسل1398.1.۹3

خهطنمبهریقبهولنواتررمیمق
1398.3.۹1(مههورخ13/11)

تجارت ازطهرفیمرتبهمحکمه که
معاونشرکتانیایسریمحرممرد

وتقهرر یتعلیباالفوکلیوکثیبح
مدمیگرد اسفاادهخواهمیاکنون با

منههدرجدریهههاتیازصههالح
معاونشهرکتمرهد یوکالفنامه

معاونانیایشر سهمت از تیهرا
ومحفرمسجادفرزندفعااشرکتاس
بهامیعبدالرح شهرکت معهاون
تعتیصالح اساسنامه  یمندرجدر

م تغ..مینمایومقرر فوقراتیکه
ثبتیثبتمرکزیعمومدرریاست

.دیگرد
شرکتوییشرکابهاساستصویب

( مکفهوب شماره (10691قرار
 هیمالاستیر1399.9.1۹مورخ

 سپورتدهندگان یکوچکخدمات
جهوازنمبهرشاکرهمدرددارنده

نمبههرتشخیصههیهو1116۹
تغ9001369198 راتیخواهان

اسمنرادازریتغ.استدهیگردلیذ
بههیخدماتسپورت همدرد شاکر
لوژسف همهدردشاکریکیخدمات

 یهاراتیکهتغ.نمودهاستریتغ
ثبهتیعمهوماستیشرکتدرر

یمرکز ثبتیفکرهایمالکیتو
.دیگرد

وتصویبشرکایشرکتبهاساس
ر مکفهوب هیهمالاسهتیشماره

خیتهار۹0901مفوسطدهندگان
ساخفمان:1399.9.13 یشرکت

دارندهجهوازنمبهراسیعمرانال
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نمبههرتشخیصههیهو11960
ر900168۹۹18 اسهتیتحت
محفرمتیومعاوناهللمحفرمحشمت

(شههیخواهانلغو)ترکپاهللروح
اندکهدهیگردشیخویجوازتجارت

ثبهتیثبتوجوازدهاستیدرر
.گردید

یانارادنرادرئیسبهاساستصویب
خیتهار۹0371وشمارهمکفوب

دهندگانهیمالاستیر1399.9.9
ولهدسیرویهنرادمرئیسمفوسط
تغوسفیمحمد احصائیهریخواهان

کابلبههتیازوالشیشرکتخو
 یاستکهادهیهراتگردتیوال
ثبهتیعمهوماستیدررراتیتغ

.دیثبتگردیمرکز
:ینرههاداناههرادخصوصههیات

محمهدریهحس فرزنهداممحمد
)خدماتنرادرئیسیمفشبثاناراد

تیهتابع(گهایمیریانجنیمشورت
افغان سهرمایه،کابلیمرکزاصل،

سهالیافغهان300000ابفدایی

شکلحقوقی1399.8.۹۹تأسیس
عمهدهخهدماتانارادی،فعالیت

،یفیریومههدریههانجنیمشههورت
درریاستخودشامضاصالحیفدار

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
یفیریمهدیخدماتمشورتشرکت

کابهلیرکپلسمرکزاصلگ یا
ابفدایی یافغان1000000سرمایه

 حقوق1399تأسیسسال یشکل
یعمدهخدماتمشورتتیفعالفدیلم
 Robertرئیس،باشدیمیفیریمد

Simon Carnegie تعبههه
کشورانگلسفانومحمدعمرفرزند
محمههدصههابرمعههاونشههرکت

رئیسصالحیفدار معاون شرکتو
ثبتریاستعمومیثبتمرکزیدر
.دیگرد

یعجبخاناحمدزیتجارتشرکت
کاروان سرمایه،کابلمرکزاصلی،
سهال،یافغان1000000ابفدایی

1399.09.۹6 حقهوق، یشکل
عمههدهوارداتتیههفعال،فههدیلم
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گهالسیرئ،وصادراتاقالممجاز
خانفرزندعجبخان تیهمعاون،

فرزنهدعهجخهانوسفیمحمد
صالحیفدار معهاونسیرئامضا و
تثبهیعمهومدرریاستشرکت
.گردیدثبتیمرکز

وخههدماتیسههاخفمانشههرکت
مرکز،ؤپاردیافغاناسنولیکیلوژسف
 کابهلاصلی ابفهدایی، سهرمایه

سهههال،یافغهههان1000000
یشههکلحقههوق،1399.9.۹6

فدیلم ویعمدهسهاخفمانتیفعال،
،یوسرکسهازیکیخدماتلوژسف

حسسیرئ نثهار یمحمد فرزنهد
فرزندسیمحمدادرتیمعاون،احمد

وسیرئامضاصالحیفدارنثاراحمد
یعمهومدرریاستشرکتمعاون

.گردیدثبتیثبتمرکز
قدرتاهللعصمت مفشبثاهللفرزند
اهللعصمت:یعنوانتجارت:یاناراد
انارادیزمان یاصلیمرکز،یتاجر
300000سرمایهابفهدایی،کابل

شکل،1399تأسیسسال،یافغان
یکیوخدماتلوژسفیتجارتتیفعال

ررئیسامضاصالحیفدار استیدر
ثبههتیثبههتمرکههزیعمههوم
.دیگرد

:ینرههاداناههرادخصوصههیات
آقامحمدیفرزندحاجاحمدبیشک

ینراد)تجهارتاسمیمفشبثاناراد
شک افغانتیتابع(بیزالل مرکز،

کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه
سیسهالتاسهیافغان300000

شههکلحقههوقی1399.9.۹7
فعالیت صادراتانارادی، وعمده

 مجازواردات اقالم صهالحیفدار،
ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز
،فدیلمیزیعزاسیالیتجارتشرکت

سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
یافغان1000000 ،138۹سال،
عمهدهتیفعال،فدیلمیشکلحقوق
و مجهازواردات اقالم ،صادرات

عزدیعسیرئ فرزند ،گلزیمحمد
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فرزندمحمدفیمحمدظرتیمعاون
 صالحیفداراکبر وسیرئهامضها
یعمهومدرریاستشرکتمعاون

.گردیدثبتیثبتمرکز
  اساستصویب به شرکتشرکای

خواهانفدیلمعیالواجدسمیتجارت
مندوریتغ اهللبیحبسیدیتدرساز

خانههکوچههریهبهحصهاولخ
استیدرر.نمودهاستریافسوترتغ
دهیهثبتگردیثبتمرکزیعموم
 .است

شرکتوییشرکابهاساستصویب
مههورخ10۹0۹قههرارمکفههوب
هیههمالاسههتیر1398.8.۹1

 انهرژ:مفوسطدهندگان یشرکت
حاجونتی پسران گروپیغنیو
فدیلم جهواز و13933دارنهده

 تشخیصیه 1037609016نمبر
:انهددهیگردلیذراتیخواهانتغ

معهاونرمحمدیاحمدولدشقیشا
اسههفعااوتیههشههرکتازمعاون

خوصدیف30مجموع راشیسرم

احمهدولهدبیمحفرمشکیباال
بهبرحالشرکتسیرئیمحمدغن
دهیرسانفروش با نامبرده 100که

درشرکتسیرئثیسرمبحصدیف
شهرکتازیشکلحقوق،ماندیباق

نمهودهریهتغیشراکتبهاناراد
ا.است اسهتیدررتغیرات یکه

ثبههتیثبههتمرکههزیعمههوم
.دیگرد

شهرکتیشرکابهاساستصویب
لمیتجارت دارنهده:فدیافغانفارما
 تغ3۹۹6جواز راتیهخواههان
زمر:انددهیگرد ؛عهاطفیمحفرم

استیشرکتازررئیسولدعبداهلل
 و بهشیسرمخو٪30اسفعاا را

دیهجدرئهیسولدعبداهللیالیننگ
 یکهارساندیمبهفروششرکتبه

ثبهتیدرادارهثبتمرکزراتیتغ
.گردید

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
فدیلم ینجرابنویتجارتشرکت

-0101دارنههدهجههوازنمبههر
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محفرممحمدنادروسیرن19371
وقهراراهللمعاونمحفرمنصهرت
مههورخ77۹مکفههوبشههماره

دیهعواسفمیساستیر99.1.13
خواهانلغوجوازاستیر یایعنوان
وجواز.انددهیگردشیخویتجارت

یثبتمرکزیعموماستیشاندرر
ثبههتیفکههرهههایمالکیههتو

.گردید
شرکتوییشرکابهاساستصویب
مههورخ9383قههرارمکفههوب
هیههمالاسههتیر1399.3.13

 م:مفوسطدهندگان ونهدیشرکت
سفارکانسفرکش دارنهدهجهواز

 D-40498 نمبهرتشخیصیهو
تغ900017۹3۹3 راتیخواهان

الدی محفرماسالم:انددهیگردلیذ
ازجملههنرادسیئرالدی ولدامام
صدیف100٪30 شیخهوسرم
رابهنورآغاولهدمحمهد33٪

رساندیبهفروشمدیهاشممعاونجد
بهه٪63وخودنابردهباحاهظ

شهکلماندیمیباقرئیسثیح و
انارادیحقوق شراکتتغیاز ریبه

درتغیهرات یهکها.نمودهاست
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

دیگرد
شرکتویشرکابهاساستصویب
مههورخ1۹3۹قههرارمکفههوب
زوندیعوااستیر1399.6.۹0

یکیشرکتخدماتلوژسهف:مرکز
و38۹81کارداندارندهجهواز

 تشخیصیه 9001۹3۹011نمبر
:انهددهیگردلیذراتیخواهانتغ

محفرممحمدصادقولدعبدالافاح
اسفعااوتیمعاونشرکتازمعاون

یبهاالشهرایوسرمخصدیف30
برحالسیولدعبدالواحدرئاهللروح

کهنامبردهدهیرسانبهفروششرکت
درسیرئثیسرمبحصدیف100با

ماندیشرکتباق یشهکلحقهوق،
ریتغیشرکتازشراکتبهاناراد
همچنهان استو سهرمایهنموده

 ابفدایی به۹800000شرکتاز
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که.کاهشنمودهاست300000
ثبتیعموماستیدررتغیرات یا

.دیثبتگردیمرکز
و:شرکایشرکتبهاساستصویب
مکفوب قرار مورخ۹017)نمبر )
دیههعواسیسههفم1399.9.13
یوبارچههاالنیفههیشههرکتترانز

نادرخاننعمتدارنهدهیالملل یب
تشخیصهیهو311۹۹جوازنمبر

 خواههان9003063333نمبر
استمحفهرمدهیگردلیذراتیتغ

تیمعاونشرکتازمعاونیشاهول
شیخوصدیف30اسفعااومجموع

باال ولهداهللمحفرمرحمهتیرا
فروشاهللبیحب کههدهیرسهانبه

بح جدثینامبرده  یتعهدیمعاون
استیدررراتیتغ یکها.گرددمی

ثبههتیثبههتمرکههزیعمههوم
.دیگرد

شهرکتیشرکابهاساستصویب
دارندهفدیلمانایآررینظیبی)تجارت )

(و3917۹جهههوازشهههماره)

(9001173181نمبر)هیصیتشخ
مورخ۹138وقرارمکفوبشماره

دیهعواسیسفماستیر99.9.۹6
:انهددهیگردلیذراتیخواهانتغ

معاوناهللمحفرمذکراهللفرزندروح
٪30اسفعااءوتیشرکتازمعاون

باالشیسرمخو محفرممحمدیرا
دارنهدهریفرزندشلیاسماع آقها

 نمبر فهروش333116تذکره به
حدهیرسان به نامبرده معاونثیکه
راتیتغ یگرددکهایم یتعدیجد
ثبههتیعمههوماسههتیدرر
ثبهتیفکهرتیومالکیمرکز

.دیگرد
اساستصویب :شرکایشرکتبه
شهراببهه یشرکتتوابشاه

 نمبر مکفوب مورخ138۹اساس
نمبهر19/1/1398 جواز دارنده

نمبهههرتشخیصهههیهو7791
اسهتیتحتر103۹39۹011
تیهومعاوندیهمحفرماحمدجاو

محفرممحمدتوابخواههانلغهو
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شیخهوی(جوازتجارتشهی)ترکپ
ثبهتواستیاندکهدرردهیگرد

.ثبتگردیدیجوازده
رئیسبیوتصویاساسدرخواسفبه

بههمکفهوبونظرینراداناراد
مهههورخ108۹1شهههماره
هیههمکفههوبمال1399.9.17

 اناهراد:کوچکدهندگان ینراد
فرزندسرورمفشبثی)محمدسلمان

جهوازنمبهر(دارنهدهیاناهراد
نمبههرتشخیصههیهو1۹۹673

تغ90038730۹7 راتیخواهان
آدرسنرهاداز.استدهیگردلیذ

صداقتیسرایکوتهسنگازساحه
ساحهدشتدیبهادرسجد3هیناح
13هیهامامناح1۹شررکیبرچ
درلیذراتیآدرسنمودهکهتغریتغ
ویثبهتمرکهزیعموماستیر

ثبههتیفکههرهههایمالکیههت
.دیگرد

اساستصویب :شرکایشرکتبه
بههنهدهیپااهللاسدیشرکتتجارت

 نمبر مکفوب مورخ۹000اساس
دارندهجوازنمبهر11/9/1399

 تشخیصیه 1013۹70018نمبر
واهللحیمحفهرمذبهاستیتحتر
خواهانلغواهللمحفرماسدتیمعاون

شیخهوی(جوازتجارتشهی)ترکپ
ثبهتواستیاندکهدرردهیگرد
.ثبتگردیدیدهجواز

انارادخصوصیات محفهرم:ینراد
فرزندعبدالرزاقتهاجر عبدالناصر

یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل1399تأسیسسالیافغان

،یساخفمانحقوقیانارادی،فعالیت
درریاستخودشامضاصالحیفدار
ثبههتیثبههتمرکههزیعمههوم
.دیگرد
محمهدیشاکرفرزنهدحاجمحمد

اناراد :یمفشبث :یتجهارتعنوان
اناراد تاجر یمرکز،یکاوستابان

کابهلیاصل ابفهدایی، سهرمایه
یافغان300000 ، تأسهیسسال
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خهدماتتیهشکلفعال،1399
رئهیسامضاصالحیفداریکیلوژسف
ثبتیثبتمرکزیعموماستیدرر
دیگرد

اناهرادخصوصیات ریشه:ینراد
فرزندمحمهدعلهمیاحمداحمد

،افغهانتیهتابع،یمفشبثاناراد
سرمایهابفهدایی،کابلیمرکزاصل
سیسهالتاسهیافغان300000

شهکلحقهوقی 1399.09.۹8
فعالیت صادراتانارادی، وعمده

 مجازواردات اقالم صهالحیفدار،
ثبتیعمومدرریاستخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز

یتشههبثاناههرادخصوصههیات
داودیساخفمان تیتابعیزعصمت
ننگرههارتیوالمرکزاصلیافغان

(300000)سههرمایهابفههدایی
؛سالیافغان تیفعال1399تأسیس
یساخفمان:عمده شهرکتسیرئ،

صالحسیدولداهللعصمت فداریاغا

شرکتدرادارهثبهتسیامضآرئ
.دیثبتگردیمرکز

مفشهبثملیا محمهد نور فرزند
آرونفرداد:یعنوانتجارت:یاناراد

،کابلیاصلیمرکز،یتاجراناراد
 ابفدایی ،یافغان300000سرمایه

تیشکلفعال،1399تأسیسسال
امضاصالحیفداریتجارت دررئیس
ثبهتیثبتمرکزیعموماستیر

.دیگرد
مفشبثریزباحمد فرزندعبدالقادر
تجارت:یاناراد زب:یعنوان ریاحمد
یاصلیمرکز،یتاجرانارادیمیرح
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شکل،1399تأسیسسال،یافغان
امضهاصالحیفداریتجارتتیفعال

ررئیس ثبهتیعمهوماستیدر
.دیثبتگردیمرکز
یکیوخدماتلوژسفیتجارتشرکت

یمرکزاصهلیکاکرعمرشمیابر
 کابل ابفدایی 1000000سرمایه
شهکل1399تأسیسسالیافغان
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عمدهخدماتتیفعالفدیلمیحقوق
تجارتیکیلوژسف رئیس،باشدیمیو
الرحم فیالرحم فرزندسبینج

غهالمیوعبدالملکفرزندحهاج
خههانمعههاونشههرکتیسههخ

رئیسصالحیفدار معاون شرکتو
ثبتریاستعمومیثبتمرکزیدر
.دیگرد

سمیتجارتشرکت مرکزریسمون
سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل

تأسهیسسالیافغان1000000
تیفعالفدیلمیشکلحقوق1399

تجارت داهللیسرئیس،باشدیمیعمده
 Ashraf Jan ودیهفرزندحم

معهاون Sahib Gull فرزنهد
 معاونرئیسصالحیفدارشرکت و

ریاستعمهومیثبهتشرکتدر
.دیثبتگردمرکزی

بنتکایر:ینرادانارادخصوصیات
نراداسمیتاجمحمدمفشبثاناراد

انهایآردزادهیسیااتی)خدماتتنظ
(افغان افغانتیتابع، اصل، یمرکز

300000سرمایهابفهدایی،کابل
 1399.09.۹9سیسالتاسیافغان

عمدهشکلحقوقیانارادی،فعالیت
امضهاصالحیفدار،یایخدماتتنظ
ثبهتیعمهومدرریاستخودش
.گردیدثبتیمرکز

  اساستصویب به شرکتشرکای
فدیلمیرزیشدیاماهللبینقیتجارت

تغ نهادرریخواهان جاده ادرساز
ششماپارتمانیپشفونبهبالکها

نمهودهریهسومتغانیهشفممکرو
ر.است ثبهتیعمهوماستیدر

دهیهههثبهههتگردیمرکهههز
 .است
عربه یشرکابیوتصوضهیاساس

سم دارنهدهفدیلمدینوریشرکت
نمبر وقرار۹988-0101جوار

مهورخ10693مکفوبشهماره
هیههمالاسههتیر1399.9.1۹

 یهایدهندگانکوچهکعنهوان
آدرسشرکتریخواهانتغاستیر

بههتیمارکنایازدهافغاناناب س
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سناتور انسفمیداراالمان وتیجوار
ایتغیحسابدار است نموده  یهر

ریاستعمهومیثبهتدرراتیتغ
مرکزی ثبتیفکرهایمالکیتو
.دیگرد
شهرکتوبیاساسبورد.تصوبه

مهورخ۹1171مکفوبشهماره
هیههمالاسههتیر۹0/09/1399

یلهیمفوسطتشبث)بکرتدهندگان
محمودقمر(دارندهجهوازنمبهر

 (I-11663)ضهیقطعهعرکییط
یعنوانرهیمدئتیوبوردهبیتصو
تغاستیر یا لیهذراتیخواهان

سل محمد محفرم اند ولدمانیشده
 پاسپورتنمبردارندهمحمدرضا

(DP5753573) معهاونثیبح
 یبدونسرمدرشرکتتعهدیجد
وهمچناناسمشهرکتازگرددیم

)بکرتیلی)بکرت به قمر( یلیمحمود
.استدهیقمر(گردسیمحمودادر

ریاستعمومیثبتدرریتغ یکها

مالکمرکزی ثبهتیفکهرتیو
.دیگرد

تصویبشرکایشهرکتبهاساس
دهسهبزواهلیکیخاماتلوژسف

 D-36105 دارنهدهجهوازنمبر

:انهددهیگردلیذراتیتغخواهان
اسهمازخهدماتریهخواهانتغ

گهروپیکیلوژسف به سبزوال ده
راتیکهتغ.دهسبزوالیهایکمپن
یثبتمرکزیعمومدرریاستفوق

.دیثبتگرد
سیرویمحفرممیبهاساسدرخواسف

رئ عارف محمد و:نرهادسیولد
 مکفهوب مهورخ10773قرار

هیههمالاسههتیر1399.9.16
دهند ولدملیامحفرم:مفوسطگان

جهوازنمبهرمحمدعارفدارنده
نمبههرتشخیصههیهو۹7811

خواهههههان900۹۹306003
محفهرم.استدیگردلیذراتیتغ
اسهتیولدمحمدعارفازرملیا

ومجموع اسفعاا صدیف100نراد
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بهاالشیسرمخهو محفهرمیرا
بهفروشولدمحمدعارفسیرویم

دهیرسان با نامبرده صدیف100که
درشرکتدیجدسیرئثیسرمبح

درراتیهتغ یاکه.گرددمی یعت
ویثبهتمرکهزیعموماستیر

.گردیدثبتیفکرهایمالکیت
محفرمههبیوتصوضهیاساسعربه
خهدماتسیرئهیراضرم یم نراد

گلوبهلدارنهدهتیادرویمشورت
تشخیصیهو D-77769 جوازنمبر
وقههرار900۹31۹013نمبههر

مهورخ۹1۹36مکفوبشهماره
هیههمالاسههتیر1399.9.۹۹

استیر یایدهندگانمفوسطعنوان
یجوازتجهارتشهیخواهانترکپ

.انهددهیهگردشیخو جهوازو
یثبتمرکزیعموماستیشاندرر

.ثبتگردیدیفکرهایمالکیتو
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

ترانز جهاالنیفیشرکت بهار یو
دارندهفدیغربلخلم یسپیالملل یب

وقرارمکفوب36337جوازنمبر
 هیهمالاسهتیر10998شماره

 یهایدهندگانکوچهکعنهوان
راتیخواهانانصرافازتغاستیر
معاونشدهانهدکههریوتغیقبل

انفرزندمحمدنورجونیمحفرمهما
اسفعااءوتیمعاونشرکتازمعاون

رابههمحفهرمشیمخوسر30٪
دارنهدهاهللبیفرزندنجاهللحکمت

 نمبر واگذار3139۹108تذکره
بهح نامبرده معهاونثینمودهکه

درراتیتغ یا.گرددمی یتعدیجد
ویثبهتمرکهزیعموماستیر

ثبههتیفکههرهههایمالکیههت
.دیگرد

و:شرکایشرکتبهاساستصویب
دهندگانهیمالاستیقرارمکفوبر
(مهههورخ1101کوچهههک)
یشههرکتتجههارت1399.9.۹3
دارندهجوازنمبرفدیانصارمطررلم

نمبههرتشخیصههیهو1936۹
تغ90060188۹۹ راتیخواهان
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ولددهیگردلیذ شاالال محفرم اند
رئ رسیشامحمود استیشرکتاز

سهرمصدیف30اسفعااومجموع
الهدی ضیمحفرمفیراباالشیخو

امامیولدحاج فهروشالدی  بهه
بحدهیرسان نامبرده سیرئهثیکه
 یهکها.گردید یشرکتتعدیجد
ثبهتیعمهوماستیدررراتیتغ

.دیثبتگردیمرکز
خواسهفبه محفهرمیاسهاسدر

فرزندعبهدالوهابمینعمحمدسید
17717نرادوقرارمکفوبسیرئ

 هیهمالاستیر1399.8.3مورخ
 محمدنعدهندگان محفرم میمفوسط

اناراد مفشبث عبدالوهاب یفرزند
سلشیاتیمالیتحتخدماتمشورت

تکههسدارنههدهجههوازنمبههر
نمبههرتشخیصههیهو39۹۹1

900711113۹ راتیتغخواهان
میاستمحفرممحمدنعدهیگردلیذ

نرهادازسیفرزندعبدالوهابرئه
٪30شیسرمخو٪100مجموع

الرحم بیحبیراباالشیسرمخو
کهدهیرسانبهفروشاهللعیفرزندمط
بح جدثینامبرده  یتعهدیمعاون

شکلحقوقدهیگرد نرادیاستو
نمهودهریبهشراکتتغیازاناراد
اسهتیدررراتیتغ یکها.است
هایمالکیتویثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر

و:شرکایشرکتبهاساستصویب
مکفوب قرار مورخ1630)نمبر )
زوندیهعواسیسفم1399.8.3

نهوریکیشرکتخدماتلوژسهف
دارندهجهوازنمبهریمیسنگرکر
نمبههرتشخیصههیهو60398

تغ9007919069 راتیخواهان
میاستمحفهرمکهردهیگردلیذ

وکرئیس ضم  سللیدر میمرحوم
خط وکالت دارنده شرکت معاون

مهههورخ1888316یشهههرع
نور1/1/1399 رابه سرممرحوم

واگهذارمیولدکهریمیاحمدکر
معهاونثیهنمودهکهنامبردهبح
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 یهکهها.ددسهگریم یجدبدتع
ثبهتیعمهوماستیدررراتیتغ

.دیثبتگردیمرکز
یحقهوقیخدماتمشورتشرکت

،کابهلمرکزاصهلی،کابلتمس
،یافغان1000000سرمایهابفدایی

شههکل،1399.07.13سههال
عمدهخدماتتیفعال،فدیلمیحقوق
رضهایعلسیرئ،یحقوقیمشورت

تیههمعاون،یفرزنههدبرمهه علهه
یفرزندمحمهدذکهیمحمدهاد
صالحیفدار معهاونسیرئامضا و
ثبهتیعمهومدرریاستشرکت
.گردیدثبتیزمرک
فرزندجمعهخانمفشبثیعلحس 
یحس عل:یعنوانتجارت:یاناراد
یاصلیمرکز،یتاجرانارادیمیرح
300000سرمایهابفهدایی،کابل
شکل،1399تأسیسسال،یافغان
امضهاصالحیفداریتجارتتیفعال

ررئیس ثبهتیعمهوماستیدر
.دیثبتگردیمرکز

ویندگینما یفیلیرولیرچیشرکت
تیهوالنمایندگیمرکز:اسایدیم

سهرمایه1399تأسیسکابلسال
 میلیهونکی1000000ابفدایی

فهدیشرکتلمیشکلحقوقیافغان
سیرئیکیعمدهخدماتتخنتفعالی

 Julius بدونسهرمشهرکت

Berthمعاونبدونسرمشرکت 

Jozef Benacka اشههخاص
ورئهیساءامضتیصالحیدارا

اسهتیمعاونشرکتبودهودرر
مرکهزیعموم تیهومالکیثبت
.دیثبتگردیفکر

انارادخصوصیات یحقهان:ینراد
مکیربیم نورالحق کیهربیفرزند

اناراد )خدماتنراداسمیمفشبث
تیهتابع،(حهقیکانیتیکیلوژسف
افغان سهرمایه،کابلیمرکزاصل،

سهالیافغهان300000ابفدایی
شههکل1399.09.۹9تأسههیس

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
صهالحیفدار،یکیخدماتلوژسهف
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ثبتیعموماستیردرخودشامضا
.گردیدثبتیمرکز
جاومحفرم رحماندیمحمد فرزند

اناهراد مفشهبث عنهوان:یشاه
،یمزملمرربانتاجراناراد:یتجارت
سرمایهابفدایی،کابلیاصلیمرکز

یافغان300000 ، تأسهیسسال
1399 فعال، یتجهارتتیهشکل

ررئیسامضاصالحیفدار استیدر
.دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

ریاممحمد:ینرادانارادخصوصیات
اناهرادفرزند مفشبث یمحمدعلم
(یلشهکرریهمی)تجارتنراداسم
افغانتیتابع ،کابهلیمرکزاصل،

یافغهان300000سرمایهابفدایی
تاس شکل1399.09.۹9سیسال

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
وارداتصادرات مجهازو ،اقالم
درریاستخودشامضاصالحیفدار

.گردیدثبتیثبتمرکزیعموم
احمدتاجریاسحقفرزندعلمحمد
یمرکزاصل،افغانتیتابع،یاناراد

300000سرمایهابفهدایی،کابل
شهکل1399تأسیسسالیافغان

فعالیهت انارادی، عمهدهحقوقی
ریاسهتدرصهالحیفداریتجارت
دیثبتگردیثبتمرکزیعموم
ریهمحمدنهادرفرزنهدفقمحفرم

یخهدماتپهول)یمفشبثاناراد
افغهانمرکهزتیمحمدنادر(تابع

سههرمایهابفههداییکابههلیاصههل
تأسهیسسهالیافغان300000
حقهوق1399 یاناهرادیشکل
یعمههدهخههدماتپههولتیههفعال

ریاستدرامضاخودشصالحیفدار
.دیثبتگردعمومیثبتمرکزی

،یمیرحالمدثرباللیتجارتشرکت
سرمایهابفهدایی،کابلمرکزاصلی
سهههال،یافغهههان1000000

یشههکلحقههوق،30/9/1399
عمهدهوارداتوتیهفعال،فدیلم

اقهالم مجهازصادرات سیرئه،
حهاجریعبدالبص یخهدایفرزند

فرزنهدمیسردارنعتیمعاون،میرح
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امضاصالحیفدارمیرحیخدایحاج
اسهتیرشرکتدرومعاونسیرئ

.گردیدثبتیمرکزثبتیعموم
یحقهوقیخدماتمشورتشرکت

مرکهزاصهلی،زادهینعمانقاض
کابل ابفدایی، 1000000سرمایه
یافغان 30/9/1399سال، شکل،
عمدهخدماتتیفعال،فدیلمیحقوق
نعمانفرزندسیرئ،یحقوقیمشورت
محمدنادرفرزندتیمعاون،دونیفر

سیرئامضاصالحیفدارغالمرسول
یعمومدرریاستشرکتومعاون
.دیثبتگردیثبتمرکز























 

 
 
 

 :ساالنه كارتشا
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ( افغزززان 0111)           در مركززز  ال الال:زززا :
 فیصززت فیفیزز  ۵۲بززرام مززام رول دالبزز : بززا  

 برام متعلمیل ال محصلیل با ارائه فصزتو،  نصز  میمز    
 فیصت فیفی  از میم  رالم جلت 01ها با برام کتاب فرالش  
  و( دابززر امرو ززا ۵11 ر:           )خززارا از ک زز 
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