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واقع لمیتد( عرفان )شرکتاحسان
پـروان هوتل خیرخانه سوم )حصه
بـوده واقع افغانستان( کابل مرکز

 میخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشادویهجاتشاملطبقه

توسط5) میگیرد صورت استفاده )
عزیزاهللصادقیوکیلکمپنیمتذکره
اشـخا  هرگـاه ثبتبرساند. به

اعتراضحقیقیوحقوقیکهدرزمینه
داشتهباشندمیتوانندازتاریخنشـر

یومبهریاستعمومی30الیمدت
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

مراجعهنمایند.

)شرکتاحمدسدیسامیریلمیتد(
واقع)سرایحمزهمنـدویکابـل
بـوده واقع افغانستان( کابل مرکز

 میخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشموادشویندهوآرایشی
(اسـتفادهصـورت3املطبقه)ش

میگیردتوسطعزیزاهللصادقیوکیل
کمپنیمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
ثبـت عمـومی مرکـزیریاست

مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
واقع)شرکتصنایعغذائی خطیبی(
،مرکزهرات2)شهرکصنعتیفاز
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میخواهـد بـوده واقع افغانستان(
 عالمتزیررا

 
کهدربخشموادغذائیشاملطبقه

(استفادهصورتمیگیردتوسط30)
عزیزاهللصادقیوکیلکمپنیمتذکره
اشـخا  هرگـاه ثبتبرساند. به
حقیقیوحقوقیکهدرزمینهاعتراض

نندازتاریخنشـرداشتهباشندمیتوا
یومبهریاستعمومی30الیمدت

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 مراجعهنمایند.

واقع )شرکتصنایعغذائیخطیبی(
،مرکزهرات2)شهرکصنعتیفاز

میخواهـد بـوده واقع افغانستان(
 عالمتزیررا

 
کهدربخشموادغذائیشاملطبقه
توسط (استفادهصورتمیگیرد30)

زاهللصادقیوکیلکمپنیمتذکرهعزی
اشـخا  هرگـاه ثبتبرساند. به
حقیقیوحقوقیکهدرزمینهاعتراض
داشتهباشندمیتوانندازتاریخنشـر

یومبهریاستعمومی30الیمدت
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .مراجعهنمایند
 کمپنی

Osotspa Public 
Company Limited. 

 واقع
348 Ramkhamhaeng 
Road, Huamak, 
Bangkapi, Bangkok 
10240, Thailand 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا
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کهازآندربخشاجناسغیرطبـی
ینعفووضــدآرایشــیوبهداشــتی

بهداشـتدنـدانهـا، عطریات،
مایع، صابون شامپو، روغنیاتمهم،
بارصابون،بادیلوشن،کریمبدن،

(3)شـاملطبقـهوتمامیاجناس
توسطعزیزاس صورتمیگیرد تفاده

اهللصادقیوکیلکمپنیمتذکرهبهثبت
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

یومبهریاستعمـومیثبـت30
 .مرکزیمراجعهنمایند

 کمپنی
Osotspa Public 
Company Limited. 

 واقع
348 Ramkhamhaeng 
Road, Huamak, 
Bangkapi, Bangkok 
10240, Thailand 

عالمتزیـررا میخواهد بوده واقع

 
کهازآندربخشاجناسغیرطبـی
بهداشتیوآرایشیوضـدعفـوی
بهداشـتدنـدانهـا، عطریات،
مایع، صابون شامپو، روغنیاتمهم،
بارصابون،بادیلوشن،کریمبدن،

(3)طبقـهشاملواجناسواجناس
توسطعزیز صورتمیگیرد استفاده
اهللصادقیوکیلکمپنیمتذکرهبهثبت
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

یومبهریاستعمـومیثبـت30
 .مرکزیمراجعهنمایند

کمپنی
Athens Life Sciences. 
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واقع
Plot No 258/197/4/6 
Mauza Rampur Jattan, 
Kala Amb , District 
Sirmaur Himachal 
Pradesh 173030 India 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
شاملکهازآندربخشادویهجات

صورتمیگیـرد5)طبقه استفاده )
توسطعزیزاهللصادقیوکیلکمپنـی
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره

حقـوقیکـهدراشخا حقیقیو
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
ثبـت عمـومی مرکـزیریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
کمپنی

SUNDARAM-CLAYTON 
LIMITED 

واقع
"Jayalakshmi Estates", 
No. 29 (Old No. 8), 
Haddows Road, 
Chennai 600 006, 
INDIA 

 میخواهدعالمتزیرراواقعبوده

 
کهازآندربخشوسایلموتـورایز
شده،وسایلاتوماتسهتیـرهودو
تیرهموترسایکلها،موترسایکلهای
کوچک،اسکوترهاووسایلآنهـا

)شامل صـورت12طبقه استفاده )
وکیلمیگیردتوسطعزیزاهللصادقی

کمپنیمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه
قـوقیکـهدراشخا حقیقیوح

زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز
یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
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ثبـت عمـومی مرکـزیریاست
 .مراجعهنمایندمالکیتهایفکریو

کمپنی
SUNDARAM-CLAYTON 
LIMITED 

واقع
"Jayalakshmi Estates", 
No. 29 (Old No. 8), 
Haddows Road, 
Chennai 600 006, 
INDIA 

 میخواهدعالمتزیرراواقعبوده

 
کهازآندربخشوسایلموتـورایز
شده،وسایلاتوماتسهتیـرهودو
تیرهموترسایکلها،موترسایکلهای
کوچک،اسکوترهاووسایلآنهـا

)شامل صـورت12طبقه استفاده )
وکیلمیگیردتوسطعزیزاهللصادقی

کمپنیمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه

ـ وقیکـهدراشخا حقیقیوحق
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
ثبـت عمـومی مرکـزیریاست

مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
کمپنی

Al-Ayn Social Care 
Foundation 

واقع
Building 2/27, Road 41, 
Al-Zahra 
Neighbourhood 425, 
Al-Kadhimiyya, Iraq 

 واهدعالمتزیرراواقعبودهمیخ

 
آندربخشخدماتپزشکی، از که
خدماتبیطـاری،مراقبـتهـای

بـرای زیبائی و ـبهداشتی انهاانس
خـدماتکشـاورزی، یاحیوانات،

جنگلداریشامل و طبقـهباغداری
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(استفادهصورتمیگیردتوسط44)
وکیلکمپنیمتذکرهعزیزاهللصادقی

اشـخا  هرگـاه ثبتبرساند. به
حقوقیکهدرزمینهاعتراضحقیقیو

داشتهباشندمیتوانندازتاریخنشـر
یومبهریاستعمومی30الیمدت

مراجعهمالکیتفکریثبتمرکزی
 .نمایند
کمپنی

Al-Ayn Social Care 
Foundation 

واقع
Building 2/27, Road 41, 
Al-Zahra 
Neighbourhood 425, 
Al-Kadhimiyya, Iraq 

 عالمتزیرراواقعبودهمیخواهد

 
آندربخشجمعآوریپول از که

برایصدقهمساعدت،جمـعآوری

و اداره خیـرات، برایصدقاتو
نظارتبودیجههایخیریه،سـاختن

مالیشامل )اهدا استفاده36طبقه )
اهلل توسـطعزیـز صورتمیگیرد

بهثبتصادقی وکیلکمپنیمتذکره
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.

درزمینهاعتراضداشـتهحقوقیکه
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

یومبهریاستعمـومیثبـت30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 .نمایند
کمپنی

Al-Ayn Social Care 
Foundation 

واقع
Building 2/27, Road 41, 
Al-Zahra 
Neighbourhood 425, 
Al-Kadhimiyya, Iraq 

 متزیرراواقعبودهمیخواهدعال
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طبقهخدماتشاملکهازآندربخش

صورتمیگیردتوسط41) استفاده )
وکیلکمپنیمتذکرهعزیزاهللصادقی

اشـخا  هرگـاه ثبتبرساند. به
حقیقیوحقوقیکهدرزمینهاعتراض
داشتهباشندمیتوانندازتاریخنشـر

یومبهریاستعمومی30الیمدت
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .مراجعهنمایند
کمپنی

Deepti Mehta. 
واقع

Unit No. SRT-FLR26-
Executive Office #05, 
Sheikh Rashid Tower, 
Dubai World Trade 
Center, Dubai UAE 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
تنبـاکو،اشـیایکهازآندربخش

شاملبوطمر گوگرد دخانیاتو به
( صورتمیگ34طبقه استفاده یرد(

وکیلکمپنیتوسطعزیزاهللصادقی
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
ثبـت عمـومی مرکـزیریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
کمپنی

Indus Pharma (Pvt) 
Limited. 

 واقع
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65/27 Korangi 
Industrial Area, 
Karachi, Pakistan 
واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
آندربخشخدماتپزشکی، از که
خدماتبیطـاری،مراقبـتهـای
یـا بهداشتیوزیبائیبرایانسانها
حیوانــات،خــدماتکشــاورزی،

جنگلداریشامل و طبقـهباغداری
(استفادهصورتمیگیردتوسط44)

وکیلکمپنیمتذکرهیعزیزاهللصادق
اشـخا  هرگـاه ثبتبرساند. به
حقیقیوحقوقیکهدرزمینهاعتراض
داشتهباشندمیتوانندازتاریخنشـر

یومبهریاستعمومی30الیمدت
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 مراجعهنمایند.

کمپنی
Indus Pharma (Pvt) 
Limited. 

 واقع
65/27 Korangi 
Industrial Area, 
Karachi, Pakistan 
واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
طبقهشاملکهازآندربخشاجناس

توسط3) میگیرد صورت استفاده )
وکیلکمپنیمتذکرهعزیزاهللصادقی

اشـخا  هرگـاه ثبتبرساند. به
حقیقیوحقوقیکهدرزمینهاعتراض
داشتهباشندمیتوانندازتاریخنشـر

ریاستعمومییومبه30الیمدت
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 مراجعهنمایند.
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کمپنی
Indus Pharma (Pvt) 
Limited. 

 واقع
65/27 Korangi 
Industrial Area, 
Karachi, Pakistan 
واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
طبقهشاملکهازآندربخشاجناس
توسط5) میگیرد صورت استفاده )

کمپنیمتذکرهوکیلعزیزاهللصادقی
اشـخا  هرگـاه ثبتبرساند. به
حقیقیوحقوقیکهدرزمینهاعتراض
داشتهباشندمیتوانندازتاریخنشـر

بهریاستعمومییوم30الیمدت
ومالکیتهایفکـریثبتمرکزی

 .نمایند

کمپنی
Indus Pharma (Pvt) 
Limited. 

 واقع
65/27 Korangi 
Industrial Area, 
Karachi, Pakistan 
واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخـشآتتوابـزار
دندانسـازیو پزشـکی، جراحی،
دندان هایمصنوعی، اندام بیطاری،
وچشممصنوعی،اقالمارتوپـدیو

(10طبقـه)شـاملموادبخیهزنی
استفادهصـورتمیگیـردتوسـط

وکیلکمپنیمتذکرهعزیزاهللصادقی
 ثبتبرساند. اشـخا به هرگـاه

حقیقیوحقوقیکهدرزمینهاعتراض
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داشتهباشندمیتوانندازتاریخنشـر
یومبهریاستعمومی30الیمدت

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 مراجعهنمایند.

پـایپونو پالسـتیکی د رایل )بصیر
تولیدیشرکت(واقع)سـرکنـو

 کوچه 6پارکصنعتی، ،9ناحیـه
 افغانستان( کابل بـودهمرکز واقع
 میخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشتسـتیک،کـائوچو،
صمغ،آزبست)پنبهنسوز(میکا)سنگ
ازاین وکاتهایساختهشده طلق(
موادکهدرطبقاتدیگرذکرنشده
اند،پالستیکدارایشکلوقالـ 
خا برایاستفادهدرتولیدسـایر
کاتها،موادبستهبندی،درپـوش

انسداد لولهگذاری، بندی، عایق و

غیرفلزیشـامل ارتجاع قابل های
( صورتمیگیرد17طبقه استفاده )

توسطعزیزاهللصادقیوکیلکمپنی
متذکرهبـهثبـتبرسـاند.هرگاه
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
ثبـت عمـومی مرکـزیریاست

 .مراجعهنمایندتهایفکریمالکیو
کمپنی

Nuqul Brothers 
Company Limited. 

واقع
P.O.Box 154, Amman 
11118, Jordan. 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
اجناس )شاملکه استفاده5طبقه )

اهلل توسـطعزیـز صورتمیگیرد
بهثبتصادقی وکیلکمپنیمتذکره
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و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
قیکهدرزمینهاعتراضداشـتهحقو

باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت
یومبهریاستعمـومیثبـت30

مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.
شرکت

Novino Trading LLC 
(Limited Liability 
Company( 

کهمرکزاصلیفعالیتآندر
Post Box-50943, 
Dubai-United Arab 
Emirates 

 بودهمیخواهدعالمتزیرراواقع

 
طبقه آندر صورت9کهاز استفاده

میگیردتوسطروحیـداهللناصـری
متذکرهبهثبتبرساند.وکیلکمپنی

اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزییومبهریاستعمومیثبت

 اجعهنمایند.مرمالکیتهایفکریو
شرکت

Novino Trading LLC 
(Limited Liability 
Company( 

کهمرکزاصلیفعالیتآندر
Post Box-50943, 
Dubai-United Arab 
Emirates 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
استفادهصورت11کهازآندرطبقه

میگیردتوسطروحیـداهللناصـری
ثبتبرسان به کمپنیمتذکره د.وکیل
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اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزییومبهریاستعمومیثبت

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت

SHENZHEN PARATI 
HOUSEWARE CO., LTD. 

کهمرکزاصلیفعالیتآندر
Room 703, Block B, City 
Shanhai Center, No.11, 
Zhongxing Road, 
Bantian Street, 
Longgang District, 
Shenzhen, China 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
استفادهصورت21کهازآندرطبقه

میگیردتوسطروحیـداهللناصـری
ثبتبرساند. به کمپنیمتذکره وکیل

اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
اشـنددرزمینهاعتـراضداشـتهب

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزییومبهریاستعمومیثبت

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
کمپنی

Novino Trading LLC 
(Limited Liability 
Company) 

 واقع
Post Box-50943, 
 Dubai-United Arab 
Emirates 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
(7طبقه)شاملکهازآندراجناس

روحیداستفادهصورتمیگیردتوسط
اهللناصریوکیلکمپنیمتذکرهبهثبت
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
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باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت
یومبهریاستعمـومیثبـت30

مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
.نمایند

کمپنی
Geepas Middle East 
FZCO 

واقع
P.O. Box 3843 Jebel Ali, 
Dubai, United Arab 
Emirates 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشچرموچرمهای

ازین شده اشیایساخته و مصنوعی
موادکـهشـاملسـایرطبقـات
نباشد.پوستحیوانـات،صـندوق
چوب ها، بان سایه چتری، وبکس،

افس کشتی، وزینسـازیاعصا، ار

صـورت18)شاملطبقه استفاده )
رحـیمتوسطعبـدالرحمنمیگیرد

ثبـت به متذکره کمپنی غیاثاوکیل
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

یومبهریاستعمـومیثبـت30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند
کمپنی

Geepas Middle East 
FZCO. 

 واقع
P.O. Box 3843 Jebel Ali, 
Dubai, United Arab 
Emirates 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
ــتگاه ــشدس ــهازآندربخ ک

،دستگاهپخشرسـانهDVDپخش
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اسـتریویشـخ ،قابلح مـل 
تلفـن  دستگاه هدفون میکروفون،
تلفنقابلحمل،تلویزیـون،ابـزار

(9)شاملطبقـهازهگیریوزناند
استفادهصـورتمیگیـردتوسـط
کمپنی غیاثاوکیل رحیم عبدالرحمن
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
ثبـت عمـومی مرکـزیریاست

 مراجعهنمایندمالکیتهایفکریو
 مپنیک

BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) 
INC. 

 واقع
251Little Falls Drive, 
Suite 100, Wilmington, 
Delaware 19808-1674, 

United States of 
America. 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
طبقهشاملکهازآندربخشاجناس

(استفادهصورتمیگیردتوسط34)
غیاث رحیم کمپنیعبدالرحمن اوکیل

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
ومالکیتهـایریاستعمومیثبت

 مرکزیمراجعهنمایند.فکری
کمپنی

BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) 
INC 

واقع
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251 Little Falls Drive, 
Suite 100, Wilmington, 
Delaware 19808-1674, 
United States of 
America. 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
طبقهشاملکهازآندربخشاجناس

(استفادهصورتمیگیردتوسط34)
کمپنی غیاثاوکیل رحیم عبدالرحمن
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر

هاعتراضداشتهباشندمیتواننداززمین
یـومبـه30تاریخنشرالیمدت

ثبـت عمـومی مرکـزیریاست
 مراجعهنمایندمالکیتهایفکریو

 شـماره اظهارنامـه 17685طبق
 دفترثبت1399 11 23مورخ به

ــه ــهعالم ــهب ــزیدررابط مرک
(DURUN LABEL) 

 
در15476ثبتشدهبـهشـماره

میگـردد(ازآناستفاده12طبقه)
عالمـت انتقاـل خواهان متقاضی

مذکورازکمپنی
SHANDONG YONGTAI 
CHEMICAL GROUP CO., 
LTD 

بهکمپنی
SHANDONG QILUN 
RUBBER CO., LTD. 

واقع
No. 262 Qingken Road, 
Rubber Industry Zone, 
Dawang Town, 
Guangrao County, 
Dongying City, 
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Shandong Province 
China 

دالرحمنرحیمغیاثاکمپنیتوسطعب
متذکرهشدهاستمعلوماتجهـت
نشربـهجریـدهرسـمیارسـال

 گردید.
 کمپنی

BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) 
INC. 

 واقع
251 Little Falls Drive, 
Suite 100, Wilmington, 
Delaware 19808-1674, 
United States of 
America 

 اواقعبودهمیخواهدعالمتزیرر

 

طبقهشاملکهازآندربخشاجناس
(استفادهصورتمیگیردتوسط34)

کمپنی غیاثاوکیل رحیم عبدالرحمن
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
ثبـت عمـومی مرکـزیریاست

و فکـری راجعـهممالکیتهـای
 نمایند.
کمپنی

Hangzhou Hikmicro 
Sensing Technology 
Co., Ltd. 

 واقع
Building A1, No. 299，
Qiushi Road, Tonglu 
Economic Development 
Zone, Tonglu County, 
Hangzhou 311501, 
China. 



 جريدهيرسم
 

17
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
طبقهشاملکهازآندربخشاجناس

استفاده9) توسط( میگیرد صورت
کمپنی غیاثاوکیل رحیم عبدالرحمن
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
ثبـت عمـومی مرکـزیریاست

مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
کمپنی

Hangzhou Hikmicro 
Sensing Technology 
Co., Ltd 

واقع
Building A1, No. 299，
Qiushi Road, Tonglu 
Economic Development 
Zone, Tonglu County, 

Hangzhou 311501, 
China. 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
آندربخشخدمات از شـاملکه

ــه) ــورت42طبق ــتفادهص (اس
عبدالرحمنرحیمغیاثامیگیردتوسط

ــی ــلکمپنـ ــذکرهوکیـ متـ
اشـخا  هرگـاه ثبتبرساند. به
حقیقیوحقوقیکهدرزمینهاعتراض
داشتهباشندمیتوانندازتاریخنشـر

ریاسـت30مدتالی بـه یـوم
وعمـــومیثبـــتمرکـــزی

مراجعـــهمالکیـــتفکـــری
 .نمایند
کمپنی

Hangzhou Hikmicro 
Sensing Technology 
Co., Ltd 

واقع
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Building A1, No. 299，
Qiushi Road, Tonglu 
Economic Development 
Zone, Tonglu County, 
Hangzhou 311501, 
China. 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
بخشاجناس آندر از شـاملکه

( صورتمیگیـرد9طبقه استفاده )
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیـلتوسط

کمپنیمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه
ـ هدراشخا حقیقیوحقـوقیک

زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز
یـومبـه30تاریخنشرالیمدت

 ثبـت عمـومی مرکـزیریاست
 نمایند.همراجعمالکیتهایفکریو

کمپنی
Hangzhou Hikmicro 
Sensing Technology 
Co., Ltd 

واقع
Building A1, No. 299，
Qiushi Road, Tonglu 
Economic Development 
Zone, Tonglu County, 
Hangzhou 311501, 
China. 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
ازآندربخش خدماتشـاملکه

میگیرد42)طبقه صورت استفاده )
رحیمغیاثاوکیـلتوسطعبدالرحمن

کمپنیمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
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زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز
یـومبـه30رالیمدتتاریخنش

ثبـت عمـومی مرکـزیریاست
 .مراجعهنمایندمالکیتهایفکریو

کمپنی
ADOPEN PLASTİK VE 
İNŞAAT SANAYİ 
ANONİM ŞİRKETİ. 

واقع
Organize Sanayi 
Bölgesi, 2. Etap, 
Antalya / Turkey 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشمصالحغیـراز

زفلزاندبرایتعمیـراتوانهایکها
ساختمانی،لولههایسفتوسخت
غیرفلزیبرایساختمانها،آسفالت،
زمین،قیروقیر،ساختمانهایقابـل
حملغیرفلزی،،بناهایتاریخیغیر

(استفادهصورت19)شاملطبقهفلزی
رحـیمتوسطعبـدالرحمنمیگیرد

ثبـت به متذکره کمپنی غیاثاوکیل
ا هرگاه برساند. حقیقـیشـخا 

حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

یومبهریاستعمـومیثبـت30
 مرکزیمراجعهنمایند

 کمپنی
Geepas Middle East 
FZCO. 

 واقع
P.O. Box 3843 Jebel Ali, 
Dubai, United Arab 
Emirates 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
ــهازآن ــتگاهک ــشدس دربخ

،دستگاهپخشرسـانهDVDپخش
اسـتریویشـخ ، قابلحمـل 
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تلفـن  دستگاه هدفون میکروفون،
تلفنقابلحمل،تلویزیـون،ابـزار

(9)شاملطبقـهاندازهگیریوزن
توسـطاستفادهصـورتمیگیـرد

کمپنیعبدالرحمن غیاثاوکیل رحیم
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره

کـهدراشخا حقیقیوحقـوقی
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
ثبـت عمـومی مرکـزیریاست

 .مراجعهنمایندمالکیتهایفکریو
 کمپنی

INTEL CORPORATION. 
 واقع

2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, 
California 95052, USA 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 

شاملطبقهکهازآندربخشاجناس
(9 میگیرد صورت استفاده توسط(

کمپنیعبدالرحمن غیاثاوکیل رحیم
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
ثبـت عمـومی مرکـزیریاست

 نمایند.مراجعهمالکیتهایفکریو
 کمپنی

INTEL CORPORATION. 
 واقع

2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, 
California 95052, USA 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
شـاملکهازآندربخشخدمات

میگیرد42)طبقه صورت استفاده )
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رحیمغیاثاوکیـلتوسطعبدالرحمن
هرگاهکمپنیمتذکرهبهثبتبرساند.

اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
ثبـت عمـومی مرکـزیریاست

 .مراجعهنمایندمالکیتهایفکریو
 شـماره اظهارنامـه 17779طبق

 دفترثبت1399 12 09مورخ به
 (XLمرکزیدررابطهبهعالمت)

 
 شماره به کهدر11335ثبتشده

( میگـردد32طبقه استفاده آن (از
کمپنی

XL ENERGY 
MARKETING SP.Z.O.O. 

 خواهانتغیرآدرسکمپنیاز
Niegolewskiego Street 
17, 01-570 Warsaw, 
Poland 

 به
ul. Zlota 59, 00-120 
Warszawa, Poland 
وکیل غیاثا رحیم توسطعبدالرحمن
استمعلومات شده متذکره کمپنی

بهجریدهرسمیارسـالجهتنشر
 گردید.

 شـماره اظهارنامـه 17787طبق
 دفترثبت1399 12 11مورخ به

مرکزیدررابطهبهعالمت
DAVIDOFF Cool Water 
label 
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کهـدر5643ثبتشدهبهشماره
( میرـردد3طبقه آناسـتفاده (از
کمپنی

ZINO DAVIDOFF SA 
خواهانتغیرآدرسکمپنیاز

Rue Faucigny 5, 1700 
Fribourg, Switzerland 

به
Sternengasse 18 4051 
Basel, Switzerland 
وکیل غیاثا رحیم توسطعبدالرحمن
استمعلومات شده متذکره کمپنی
جهتنشربهجریدهرسمیارسـال

 گردید.
 شـماره اظهارنامـه 17785طبق

 دفترثبت1399 12 11مورخ به
ــه ــهبـ ــزیدررابطـ مرکـ

 (DAVIDOFFعالمت)

 

ثبتش شماره به کهدر10829ده
( میرـردد3طبقه آناسـتفاده (از
کمپنی

ZINO DAVIDOFF SA 
خواهانتغیرآدرسکمپنیاز

Rue Faucigny 5, 1700 
Fribourg, Switzerland 

به
Sternengasse 18 4051 
Basel, Switzerland 
توسطعبدالرحمنرحیمغیاثاوکیل

.کمپنیمتذکرهشدهاست
بهجریدهرسمیمعلوماتجهتنشر

 .ارسالگردید
کمپنی

BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) 
INC. 

واقع
251Little Falls Drive, 
Suite 100, Wilmington, 
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DE 19808-1674, United 
States of America 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
شاملطبقهکهازآندربخشاجناس

سطتو(استفادهصورتمیگیرد34)
غیاثاعبدالرحمن وکیلکمپنیرحیم

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

راجعهنمایند.مومالکیتهایفکریم
کمپنی

MERCK SHARP & 
DOHME CORP. 

واقع
One Merck Drive, 
Whitehouse Station, 
New Jersey 08889,USA. 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشموادوترکیبات

اسـتفاده5)شاملطبقـهدارویی )
 توسطعبـدالرحمنصورتمیگیرد

رحیمغیاثاوکیلکمپنیمتذکرهبـه
اشخا حقیقی هرگاه ثبتبرساند.

داشتهوحقوقیکهدرزمینهاعتراض
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

یومبهریاستعمـومیثبـت30
مرکزیمراجعهومالکیتهایفکری

 .نمایند
کمپنی

BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) 
INC. 

واقع
251Little Falls Drive, 
Suite 100, Wilmington, 
DE 19808-1674, United 
States of America 
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 خواهدعالمتزیرراواقعبودهمی

 
شاملطبقهکهازآندربخشاجناس

توسط(استفادهصورتمیگیرد34)
کمپنیعبدالرحمن غیاثاوکیل رحیم

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
ثبـت عمـومی مرکـزیریاست

 مراجعهنمایند.الکیتهایفکریمو
کمپنی

J&B LIMITED 
واقع

3rd floor, yam 
raj,Building, Market 

Square, P.O.Box 3175, 
Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشتنبـاکو،مـواد
دخانیات،گوگرد،قطیهایسگرت

(34)شـاملطبقـهوتمامامواـل
توسـطاستفادهصـورتمیگیـرد

کمپنیعبدالرحمن غیاثاوکیل رحیم
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
ثبـت عمـومی مرکـزیریاست

 .نمایندمراجعهمالکیتهایفکریو



 جريدهيرسم
 

25
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

ـ اظهارنام طبق شـماره 17638ه
 دفترثبت1399 11 18مورخ به

ــه ــهعالم ــهب ــزیدررابط مرک
(CAMAY) 

 
درطبقه1493ثبتشدهبهشماره

متقاضی3) میگردد استفاده آن از )
خواهانانتقاـلعالمـتمـذکور

ازکمپنی
UNILEVER NV. 

بهکمپنی
UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

واقع
Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The 
Netherlands 
توسطعبدالرحمنرحیمغیاثاکمپنی
متذکرهشدهاستمعلوماتجهـت
 نشربهجریدهرسمیارسالگردید.

 شـماره اظهارنامـه 17639طبق
 دفتر1399 11 18مورخ ثبتبه

درفکـریهـایمرکزیومالکیت
 (LIPTONرابطهبهعالمه)

 
درطبقه1515ثبتشدهبهشماره
ادهمیگرددمتقاضی(ازآناستف30)

خواهانانتقاـلعالمـتمـذکور
ازکمپنی

UNILEVER NV. 
بهکمپنی

UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

واقع
Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The 
Netherlands 
توسطعبدالرحمنرحیمغیاثاکمپنی
متذکرهشدهاستمعلوماتجهـت
 نشربهجریدهرسمیارسالگردید.
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ـ ش اظهارنامـه طبق 17640ماره
 دفتر1399 11 18مورخ ثبتبه

درمالکیتهـایفکـریمرکزیو
ــه) ــهعالم ــهب  CARTEرابط

D`OR) 

 
درطبقه7455ثبتشدهبهشماره

(ازآناستفادهمیگرددمتقاضی29)
خواهانانتقاـلعالمـتمـذکور

 ازکمپنی
UNILEVER NV. 

بهکمپنی
UNILEVER IP 
HOLDINGS B.V. 

واقع
Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, The 
Netherlands 

توسطعبدالرحمنرحیمغیاثاکمپنی
متذکرهشدهاستمعلوماتجهـت
 نشربهجریدهرسمیارسالگردید.

کمپنی
VOLKA FOOD 
INTERNATIONAL 
LIMITED. 

واقع
3KM Bahawalpur 
Bypass, Bahawalpur 
Road, Multan, Pakistan. 

 راواقعبودهمیخواهدعالمتزیر

 
کـهازآندربخـشعالمتزیررا
شامل )اجناس اسـتفاده30طبقه )

توسط میگیرد عبـدالرحمنصورت
وکیلکمپنیمتذکرهبـهرحیمغیاثا

اشخا حقیقی هرگاه ثبتبرساند.
وحقوقیکهدرزمینهاعتراضداشته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت
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عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهکیتهایفکریمالمرکزیو
 نمایند.
 کمپنی

BRITISHAMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED 

 واقع
Globe House, 4 Temple 
Place, London, WC2R 
2PG, United Kingdom. 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
طبقهکهازآندربخشاجناسشامل

(استفادهصورتمیگیردتوسط34)
غیاث رحیم وکیلکمپنیاعبدالرحمن

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

 کمپنی
BRITISHAMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED 

 واقع
Globe House, 4 Temple 
Place, London, WC2R 
2PG, United Kingdom. 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
طبقهکهازآندربخشاجناسشامل

(استفادهصورتمیگیردتوسط34)
غیاثا رحیم وکیلکمپنیعبدالرحمن

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
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اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
نداززمینهاعتراضداشتهباشندمیتوان

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
 کمپنی

SHAIKH MOHDSAEED 
EST. 

 واقع
P.O. Box 133 Dubai, 
United Arab Emirates 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
آندربخشاجناسشـامل از که

( صورتمیگیـرد3طبقه استفاده )
غیاثاتوسط رحیم وکیلعبدالرحمن

کمپنیمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه

اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

فکـریو هـای  مراجعـهمالکیت
 نمایند.
 کمپنی

SILVER LAKE FOODS 
LTD. 

 واقع
Plot # 50, Phase-III, 
Industrial Estate, 
Hattar (KPK), Pakistan. 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
آندربخشاجناسشـامل از که

( صورتمیگیرد30طبقه استفاده )
غیاثاتوسط رحیم وکیلعبدالرحمن

کمپنیمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
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دمیتواننداززمینهاعتراضداشتهباشن
یـومبـه30تاریخنشرالیمدت

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

 کمپنی
BRITISHAMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED 

 واقع
Globe House, 4 Temple 
Place, London, WC2R 
2PG, United Kingdom. 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

ــخ ــهازآندربـــ کـــ

(استفاده34طبقه)شاجناسشامل
توسط میگیرد عبـدالرحمنصورت

وکیلکمپنیمتذکرهبـهرحیمغیاثا
اشخا حقیقی هرگاه ثبتبرساند.
وحقوقیکهدرزمینهاعتراضداشته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.
 پنیکم

STANDARD 
CHARTERED PLC. 

 واقع
1 Basinghall Avenue, 
London EC2V 5DD, 
United Kingdom. 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
طبقهکهازآندربخشاجناسشامل

توسط9) میگیرد صورت استفاده )
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غیاثا رحیم وکیلکمپنیعبدالرحمن
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره

ـ وقیکـهدراشخا حقیقیوحق
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
 کمپنی

STANDARDCHARTERE
D PLC 

 واقع
1 Basinghall Avenue, 
London EC2V 5DD, 
United Kingdom. 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 

طبقهدربخشاجناسشاملکهازآن
(استفادهصورتمیگیردتوسط16)

غیاثا رحیم وکیلکمپنیعبدالرحمن
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 د.مراجعهنماینمالکیتهایفکریو
 کمپنی

STANDARDCHARTERE
D PLC 

 واقع
1 Basinghall Avenue, 
London EC2V 5DD, 
United Kingdom. 
عالمتزیـررا میخواهد بوده واقع
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کهازآندربخشخدماتشـامل
( صورتمیگیرد36طبقه استفاده )
غیاثاتوسط رحیم وکیلعبدالرحمن

کمپنیمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه
وحقـوقیکـهدراشخا حقیقی

زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز
یـومبـه30تاریخنشرالیمدت

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

 کمپنی
STANDARDCHARTERE
D PLC 

 واقع
1 Basinghall Avenue, 
London EC2V 5DD, 
United Kingdom. 
عالمتزیـررا میخواهد بوده واقع

 

ا آندربخشاجناسشـاملکه ز
( صورتمیگیـرد9طبقه استفاده )
غیاثاتوسط رحیم وکیلعبدالرحمن

کمپنیمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 ایند.مراجعهنممالکیتهایفکریو
 کمپنی

STANDARDCHARTERE
D PLC 

 واقع
1 Basinghall Avenue, 
London EC2V 5DD, 
United Kingdom. 
عالمتزیـررا میخواهد بوده واقع
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طبقهکهازآندربخشاجناسشامل
(استفادهصورتمیگیردتوسط16)

غیاثا رحیم وکیلکمپنیعبدالرحمن
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره

یوحقـوقیکـهدراشخا حقیق
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
 کمپنی

STANDARDCHARTERE
D PLC 

 واقع
1 Basinghall Avenue, 
London EC2V 5DD, 
United Kingdom. 
عالمتزیـررا میخواهد بوده واقع

 

 ازآندربخشخدماتشـاملکه
( صورتمیگیرد36طبقه استفاده )
غیاثاتوسط رحیم وکیلعبدالرحمن

کمپنیمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 نمایند.مراجعهمالکیتهایفکریو
 کمپنی

STANDARDCHARTERE
D PLC 

 واقع
1 Basinghall Avenue, 
London EC2V 5DD, 
United Kingdom. 
عالمتزیـررا میخواهد بوده واقع
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طبقهکهازآندربخشاجناسشامل
توسط9) میگیرد صورت استفاده )

غیاثا رحیم وکیلکمپنیعبدالرحمن
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره

قیوحقـوقیکـهدراشخا حقی
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
 کمپنی

STANDARDCHARTERE
D PLC 

 واقع
1 Basinghall Avenue, 
London EC2V 5DD, 
United Kingdom. 
عالمتزیـررا میخواهد بوده واقع

 

آندربخشاجناسشـاملک از ه
( صورتمیگیرد16طبقه استفاده )
غیاثاتوسط رحیم وکیلعبدالرحمن

کمپنیمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 هنمایند.مراجعمالکیتهایفکریو
 کمپنی

STANDARDCHARTERE
D PLC 

 واقع
1 Basinghall Avenue, 
London EC2V 5DD, 
United Kingdom. 
عالمتزیـررا میخواهد بوده واقع
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ازآندربخشخدماتشـامل که
( صورتمیگیرد36طبقه استفاده )
غیاثاتوسط رحیم وکیلعبدالرحمن

کمپنیمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه
حقیقیوحقـوقیکـهدراشخا 

زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز
یـومبـه30تاریخنشرالیمدت

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

 کمپنی
STANDARDCHARTERE
D PLC 

 واقع
1 Basinghall Avenue, 
London EC2V 5DD, 
United Kingdom. 
عالمتزیـررا میخواهد بوده واقع

 

طبقهکهازآندربخشاجناسشامل
توسط9) میگیرد صورت استفاده )

غیاثا رحیم وکیلکمپنیعبدالرحمن
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 عهنمایند.مراجمالکیتهایفکریو
 کمپنی

STANDARDCHARTERE
D PLC 

 واقع
1 Basinghall Avenue, 
London EC2V 5DD, 
United Kingdom. 
عالمتزیـررا میخواهد بوده واقع
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طبقهکهازآندربخشاجناسشامل
(استفادهصورتمیگیردتوسط16)

غیاثا رحیم وکیلکمپنیعبدالرحمن
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره

حقیقیوحقـوقیکـهدراشخا 
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
 کمپنی

STANDARDCHARTERE
D PLC 

 واقع
1 Basinghall Avenue, 
London EC2V 5DD, 
United Kingdom. 
عالمتزیـررا میخواهد بوده واقع

 

ازآندربخشخدماتشـامل که
( صورتمیگیرد36طبقه استفاده )
غیاثاتوسط رحیم وکیلعبدالرحمن

کمپنیمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 اجعهنمایند.مرمالکیتهایفکریو
 کمپنی

MERCK SHARP & 
DOHME CORP. 

 واقع
One Merck Drive, 
Whitehouse Station, 
NewJersey 08889, USA. 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشموادوترکیبـات

شامل )واکسین اسـتفاده5طبقه )
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توسط میگیرد عبـدالرحمنصورت
بـهوکیلکمپنیمتذکرهرحیمغیاثا

اشخا حقیقی هرگاه ثبتبرساند.
وحقوقیکهدرزمینهاعتراضداشته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.
کمپنی

MERCK SHARP & 
DOHME CORP. 

 واقع
One Merck Drive, 
Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, 
USA. 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهازآندربخشموادوترکیبـات

شامل )واکسین اسـتفاده5طبقه )

توسط میگیرد عبـدالرحمنصورت
وکیلکمپنیمتذکرهبـهرحیمغیاثا

اشخا حقیقی هرگاه ثبتبرساند.
وحقوقیکهدرزمینهاعتراضداشته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.
 شرکت

APPLE INC. An 
American Company 

 کهمرکزاصلیفعالیتآندر
One Apple Park Way, 
Cupertino, California 
95014, United States Of 
America 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا
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فادهصورتاست9ازآندرطبقهکه
میگیردتوسطعبدالرحمنرحیمغیاثا

متذکرهبهثبتبرساند.وکیلکمپنی
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

تاریخ از 30الیمدتنشرمیتوانند
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
 شرکت

APPLE INC. An 
American Company 

 کهمرکزاصلیفعالیتآندر
One Apple Park Way, 
Cupertino, California 
95014, United States Of 
America 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 

که طبقـه در آن اسـتفاده35از
صورتمیگیردتوسطعبـدالرحمن

متذکرهبـهرحیمغیاثاوکیلکمپنی
اشخا حقیقی هرگاه ثبتبرساند.
وحقوقیکهدرزمینهاعتراضداشته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.
 شرکت

APPLE INC. An 
American Company 

 کهمرکزاصلیفعالیتآندر
One Apple Park Way, 
Cupertino, California 
95014, United States Of 
America 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 



 جريدهيرسم
 

38
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

اسـتفاده42ازآندرطبقـهکه
صورتمیگیردتوسطعبـدالرحمن

متذکرهبـهرحیمغیاثاوکیلکمپنی
اشخا حقیقی هرگاه ثبتبرساند.
وحقوقیکهدرزمینهاعتراضداشته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

ثبـتعمـومییومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.
 شرکت

APPLE INC. An 
American Company 

 کهمرکزاصلیفعالیتآندر
One Apple Park Way, 
Cupertino, California 
95014, United States Of 
America 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 

استفادهصورت9ازآندرطبقهکه
عبدالرحمنرحیمغیاثامیگیردتوسط
متذکرهبهثبتبرساند.وکیلکمپنی

حقوقیکهدرحقیقیهرگاهاشخا 
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
 شرکت

APPLE INC. An 
American Company 

 لیتآندرکهمرکزاصلیفعا
One Apple Park Way, 
Cupertino, California 
95014, United States Of 
America 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا
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که طبقـه در آن اسـتفاده35از
صورتمیگیردتوسطعبـدالرحمن

متذکرهبـهرحیمغیاثاوکیلکمپنی
اشخا  هرگاه حقیقیثبتبرساند.

راضداشـتهحقوقیکهدرزمینهاعت
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.
 شرکت

APPLE INC. An 
American Company 

 کهمرکزاصلیفعالیتآندر
One Apple Park Way, 
Cupertino, California 
95014, United States Of 
America 

 همیخواهدعالمتزیرراواقعبود

 

اسـتفاده42ازآندرطبقـهکه
صورتمیگیردتوسطعبـدالرحمن

متذکرهبـهرحیمغیاثاوکیلکمپنی
اشخا  هرگاه حقیقیثبتبرساند.

حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهیمالکیتهایفکرمرکزیو
 نمایند.

 شـماره اظهارنامـه 17173طبق
 عبـدالرحمن1399 8 24مورخ

رحیمغیاثا.مالکعالمت
(HC Device) 

 
(ناممالک6326ثبتشدهشماره)

ازعالمت
HOLCIM IP LTD 

بهایننام
LafargeHolcim Ltd 
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جهتاگاهیتغیریافتهاست.موضوع
 عامهبهجریدهرسمینشرگردید.

 طبق شـماره 17172اظهارنامـه
 عبـدالرحمن1399 8 24مورخ

رحــیمغیاثامالــکعالمــت
(HOLCIM) 

 
(ناممالک6271ثبتشدهشماره)

ازعالمت
HOLCIM IP LTD 

بهایننام
LafargeHolcim Ltd 

 تغیریافتهاست
شرکت

SHAIKH MOHD SAEED 
EST.. a Company of 
UAE. 

کهمرکزاصلیفعالیتآندر
P.O. Box 133 Dubai, 
United Arab Emirates 

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
استفادهصورت3ازآندرطبقهکه

میگیردتوسطعبدالرحمنرحیمغیاثا
متذکرهبهثبتبرساند.وکیلکمپنی

اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
 شـماره اظهارنامـه 17036طبق

 عبـدالرحمن1399 8 17مورخ
رحیمغیاثامالکعالمت

Makita Stylized 
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(نـامو1963ثبتشدهشماره)

درسخویشراازآ
MAKITA ELECTRIC 
WORKS LTD.at 11-8, 3 
- chome ,Sumiyoshi-
cho, Anjo-Shi, Aichi-
ken,Japan 

بهکمپنی
MAKITA 
CORPORATION at 3-
11-8 Sumiyoshi-cho, 
Anjo-Shi, Aichi Japan 

است.موضـوع داده جهـتتغیر
رسمینشـر جریده به اگاهیعامه

 گردید.
شرکت

YAMAAR AHMADZAI 
LTD 

کهمرکزاصلیفعالیتآندر
Shahr-e-now, Markaz 
Kabul, Kabul, 
Afghanistan 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
11درطبقـهشامللوازمبرقیکه

استفادهصـورتمیگیـردتوسـط
وکیلکمپنی عبدالرحمنرحیمغیاثا
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتعمـومریاست مرکـزیی

مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو



 جريدهيرسم
 

42
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

شرکت
(YAMAAR AHMAD ZAI 

LTD)
کهمرکزاصلیآن

(Shahr-e-now, Markaz 
Kabul, Kabul, 
Afghanistan)
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
موبایلوپرزهجاتمربوطکهشامل

 طبقه در صـورت9آن اسـتفاده
مغیاثامیگیردتوسطعبدالرحمنرحی

متذکرهبهثبتبرساند.وکیلکمپنی
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت

مرکـزییومبهریاستعمومیثبت
 .مراجعهنمایندمالکیتهایفکریو
)شرکتتولیدیموادشویندهآریـا

فعالیتآن اصلی مرکز که صحت(
مارکیتبهزاد،مرکـزهـراتدر)

میخواهـد بـوده واقع افغانستان(
 عالمتزیررا

 
کهشاملشامپوموی،صابون،مـایع
شـوینده مواد غیره و دستشویی

اسـتفاده3میباشدازآندرطبقـه
صورتمیگیردتوسطوکیلاحمـد

 ثبـتشرکتنماینده بـه متذکره
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.

اعتراضداشـتهحقوقیکهدرزمینه
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
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مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

)شرکتتولیدیموادشویندهآریـا
کهمرکزاصلیفعالیتآن:صحت(

در)مارکیتبهزاد،مرکـزهـرات
میخواهـد بـوده واقع افغانستان(

 عالمتزیررا
 

کــــهشــــاملشــــامپو


وموی،صابون، دستشـویی مایع

غیرهموادشویندهمیباشـدازآندر
استفادهصـورتمیگیـرد3طبقه

شـرکتنمایندهتوسطوکیلاحمد
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
واقع )شرکتصدیقکوتواللمیتد(
مارکیتناحیه )حوضخشککابل
دوممرکزننگرهارافغانستان(واقـع

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهشاملانواعگروپهای،گروپ
هایدستی،دستگاهبرایروشـنایی

(اسـتفاده11میباشدازآندرطبقه)
صـدیقاهللصورتمیگیردتوسـط

رئیسشرکتمتـذکرهبـهثبـت
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
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مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.
کمپنی

BIG BEAR GMBH 
واقع

Sre. 2, 10789 Berlin, 
Germany 

 ودهمیخواهدعالمتزیرراواقعب

 
کهشاملنوشیدنیهایغیرالکـولی

( آندرطبقه از (استفاده32میباشد
حامـد سید توسط میگیرد صورت

کمپنیمتـذکرهبـهثبـتنماینده
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

ـیومبهریاست30 ومیثبـتعم

مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.
کمپنی

Shenzhen Sunrise New 
Energy Co., Ltd 

واقع
Room No. 509-516, 5F, 
Halo Plaza Phase 1, No, 
8 Liyuan Road, Luodo 
District, Shenzhen, 
China 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهشاملاسپریجالواسپریبرای

سویچپاکک موترردن میباشدبورد
(استفادهصـورت3ازآندرطبقه)

نمایندهمیگیردتوسطمحمدفریدون
کمپنیمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه
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اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 عهنمایند.مراجمالکیتهایفکریو
کمپنی

DINESH INDIA 
COMPANY 

واقع
Unit no 209 & 210 
Surat economic Zone, 
Sachin. Surat 
(Gujarat)394320 INDIA 
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 

کهشاملمصالهدهنوپان،نصوار
( آندرطبقه از (استفاده34میباشد

صورتمیگیردتوسطسیدعبدالظاهر
پنیمتـذکرهبـهثبـتکمنماینده

و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

واقـع یونسلمیتد( )شرکتبهرام
گـلحـا سرایجمعه یج)قلعچه

واقعبودهافغانستان(مرکزکابلکابل
 میخواهدعالمتزیررا
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انجـن جـات پـرزه شـامل که
(استفاده7موترمیباشدازآندرطبقه)

صورتمیگیردتوسطمحمـدیونس
معاونشرکتمتـذکرهبـهثبـت
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

ثبـتعمـومییومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

واقـع یونسلمیتد( )شرکتبهرام
گـلحـا سرایجمعه یج)قلعچه

واقـعبـودهمرکزکابل افغانستان(
 میخواهدعالمتزیررا

 
هـا موتر روغنیاتانجن شامل که

( طبقه در آن (اسـتفاده4میباشداز

صورتمیگیردتوسطمحمـدیونس
ثبـتمعاونشرکتمتـذکرهبـه

و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

لمیتد( صافی قیوم برادران )شرکت
واقع)حاجیزرخانپالزهخلورمـه
ــاد ــهمرکزننگرهارجالــلآب ناحی

میخواهـدافغان بـوده واقع ستان(
 عالمتزیررا

 
کهشاملروغنموی،میکپ،شامپو،
واسلین،کـریمروی،مـویبـر،
مایعظرفشـویی،مـایع صابون،
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آندرطبقـه دستشویمیباشداز
(استفادهصورتمیگیردتوسـط3)

عبدالقیومرئپسشرکتمتذکرهبـه
اشخا حقیقی هرگاه ثبتبرساند.

هاعتراضداشتهوحقوقیکهدرزمین
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

)خانهانستیتوتتعلیماتمسلم(واقع
کارتـهنـو2سرک4028نمبر

عارفمارکیتمارکیت،مرکزکابل،
 کابل(بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
دریس،ارایهکهدربخشخدماتت

اموزشوفعالیتهایفرهنگی،آرایه
اموزشازطریقانترنتشاملطبقـه

(استفادهصورتمیگیردتوسط41)

فیضـانی منصورالحق نهـادنماینده
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
)شرکتتجارتیاخـال گـونش
لمیتد(واقع)مارکیـتسـیدکمال
بلـخ مزارشریف مرکزبلخ سادات
میخواهـد بـوده واقع افغانستان(

 عالمتزیررا

 
کهشـاملخـدماتصـادراتو
ــرداری ــدماتدفت واردات،خ

(اسـتفاده35میباشدازآندرطبقه)
صورتمیگیردتوسطاحمدجاویـد

امیری ثبتنماینده به شرکتمتذکره
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
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حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

)سامگروپلمیتد(واقع)حصهسوم
افغانستان(واقعمرکزکابل،خیرخانه

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهشاملشامپو،صـابون،مـایع
شـویی،پودر دست شویی،و ظرف
کاتشویی،کریموروغنمویکریم
ــه ــدازآندرطبق ــدانمیباش دن

(استفادهصورتمیگیردتوسـط3)
الدین سیف متذکرهنماینده شرکت

اشـخا  هرگـاه ثبتبرساند. به
وحقوقیکهدرزمینهاعتراضحقیقی

داشتهباشندمیتوانندازتاریخنشـر
عمومییومبهریاست30الیمدت

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 مراجعهنمایند.

)شرکتتجارتیعبدالمالکصدیقی
لمیتد(واقع)اسالمقلعهمرکزهرات،
میخواهـد بـوده واقع ،افغانستان(

 عالمتزیررا

 
ازآنانیمیباشدکهشاملگچساختم

(اســتفادهصــورت19درطبقــه)
میگیردتوسطعبـدالمالکرئـیس
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
ــانخ ــی)دوک ــهفروش وراک

کابل قاضی )باغ واقع احمدشکور(
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افغانستان(بودهمیخواهدعالمـت
 زیررا

 
کهشاملبرنجمیباشدازآندرطبقه

توسط30) صورتمیگیرد (استفاده
مالـک نوراحمد فرزند احمدشکور
دوکانمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر

میتواننداززمینهاعتراضداشتهباشند
یـومبـه30تاریخنشرالیمدت

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
)شرکتتولیدوسایلبرقیحقیقت

واقع)گردیـز،پکتیـا نوریبابا(

میخواهـدافغانستان( بـوده واقع
 عالمتزیررا

 
گـازی، شاملبخاریبرقیو که
یخچاــل،پکــهبرقــی،ماشــین

تشوییواتـومیباشـدازآندرکا
(استفادهصورتمیگیـرد11طبقه)

توسطمطیـعاهللمعـاونشـرکت
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
)تولیدعطرنصیراحمدخلیـلزی(
واقع)بگرامیقلعهیخدرد،مرکـز
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میخواهد بوده افغانستان(واقع کابل
 عالمتزیررا

 
کهشاملخدماتتجارتی،خدمات
دفتـــرداریمیباشـــدازآندر

میگیـرد35طبقه) صورت (استفاده
نصیراحمدرئـیسشـرکتتوسط

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
وحقـوقیکـهدراشخا حقیقی

زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز
یـومبـه30تاریخنشرالیمدت

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
فکـریو هـای  مراجعـهمالکیت

 .نمایند
واقع المتینروانصنعتیشرکت( (
)شرکتمیوهمیرویسلیسیتهڅیرمه

،مرکـزکنـدهار3سراینمبـر

افغانستان(واقعبودهمیخواهدعالمت
 زیررا

 
کهشاملپوشاکوکفشمیباشداز

( طبقه (استفادهصـورت25آندر
کنشـکا خان جمعه توسط میگیرد

 ثبـتنماینده بـه شرکتمتذکره
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعههایفکریمالکیتمرکزیو
 نمایند.

زراعتی)شرکتپروسسمحصوتت
بانوانپرتالش(واقع)جادهنیروهـا

مرکزامنیتی بـادغیس-، نـو قلعه
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افغانستان(واقعبودهمیخواهدعالمت
 زیررا

 
شامل آنکه از خشکمیباشد میوه
(استفادهصورتمیگیرد29درطبقه)

ــر ــداکب ــطمحم ــدهتوس نماین
ثبت به برساند.هرگاهشرکتمتذکره

اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
غذائی)شرکتتولیدوپروسسمواد

سلینا(واقع)وتیتهـراتناحیـه
 (واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا2

 

شامل درکه آن از نمکمیباشـد
میگیـرد30طبقه) صورت (استفاده

زهرهشرکت توسط متذکرهنماینده
اشـخا  هرگـاه ثبتبرساند. به
حقیقیوحقوقیکهدرزمینهاعتراض
داشتهباشندمیتوانندازتاریخنشـر

عمومییومبهریاست30الیمدت
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 مراجعهنمایند.
ښانستوریصنعتیشـرکت()رو

واقع)روښانمطمینفرعیسـرک
 نمبـر کنـدهار353کور مرکـز

افغانستان(واقعبودهمیخواهدعالمت
 زیررا

 
از سیکلیتمیباشد موتور شامل که

( طبقه (استفادهصـورت12آندر
توسطحمیـداهلل نماینـدهمیگیرد

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
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اشخا حقیقیوحقوق یکههرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
)شرکتتجارتییوسفنورزیلمیتد(
هرات ،مرکز )مارکیتگلبهار واقع
افغانستان(واقعبودهمیخواهدعالمت

 زیررا

 
 شاملروغنهایخوراکی، ربکه

مربا،گوشتماهی،مـرغ، گوجه،
سبزیجاتپختهشـده، تخممرغ،
لبنیات)شیر،پنیر،خامه،ماسـت،
آندرطبقه میباشداز دوغوکره(

توسط29) صورتمیگیرد (استفاده
اباسین بهثبتنماینده شرکتمتذکره

و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته

ندازتاریخنشرالیمدتباشندمیتوان
عمـومیثبـتیومبهریاست30

مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

)شرکتتولیدیصنایعغذاییزعیم
واقع)شهرکصنعتیفـاز عرفات(
هراتافغانسـتان(واقع ،گذره دوم

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهشاملبسکویت،کلچهوکیک

( آندرطبقه از (استفاده30میباشد
صورتمیگیـردتوسـطمسـعود

بـهنماینده"نوری" شرکتمتذکره
اشخا حقیقی هرگاه ثبتبرساند.
وحقوقیکهدرزمینهاعتراضداشته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30



 جريدهيرسم
 

53
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

)شرکتتولیدیصنایعغذاییزعیم
واقع)شهرکصنعتیفـاز عرفات(
هراتافغانسـتان(واقع ،گذره دوم

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهشاملبسکویت،کلچهوکیک

( آندرطبقه از (استفاده30میباشد
صورتمیگیـردتوسـطمسـعود

بـهنماینده"نوری" شرکتمتذکره
اشخا حقیقی هرگاه ثبتبرساند.

داشتهوحقوقیکهدرزمینهاعتراض
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

)شرکتزریالیاحمدیدخـوراکی
توکوتولید(واقع)چهلمترهسرک
ناحیهچهارشهرجاللاباد،مرکـز

ابادجال-ننگرهار افغانستان(واقعل ،
 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
سالنتی، سیمیان، شاملپوفک، که
ــدازآندر ــاپرمیباش ــپس،پ چ

میگیـرد30طبقه) صورت (استفاده
 توسطخالد شرکتمتذکرهنماینده

اشـخا  هرگـاه ثبتبرساند. به
حقیقیوحقوقیکهدرزمینهاعتراض
داشتهباشندمیتوانندازتاریخنشـر

عمومییومبهریاست30الیمدت
هایفکـریمالکیتمرکزیوثبت

 مراجعهنمایند.
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عایشهحمیدیصنعتیشـرکت( (
واقع)ښوراندامصنعتیپـارکتـه

،مرکزکندهار3-نژدیدفترنمبر
افغانستان(واقعبودهمیخواهدعالمت

 زیررا

 
شامل پـودرکه صـابون، شامپو،

کاتشویی،مایعدستشویی،مـایع
کاتشویی،مایعدستشویی،مـایع

کنندهکات،کریمظرفشویی،سفید
دندان،جرمگیر،رغنموی،مـواد
شویندهبابوموادآرایشیمیباشداز

(اسـتفادهصـورت3آندرطبقه)
توسطعبدالباسـطریـ س میگیرد
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت

مرکـزیعمومیثبتمبهریاستیو
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
)شرکتتولیدموادغذاییفیصـل

واقع)کارتهگلخانه حاقظیلمیتد(
،هـرات انجیـل ،سرکاتحـاد،
افغانستان(واقعبودهمیخواهدعالمت

 زیررا

 
شامل جاتوعرقگالبترشیکه

( آندرطبقه از (استفاده30میباشد
گیردتوسطسهیالرئـیسصورتمی

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.ومالکیتهایفکری
توکـو صحتدخـوراکی روغ (
تولیدیشرکت(واقـع)سـرخرود
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ن دوسرکه شهرجاللآپـاد7احیه
بوده افغانستان(واقع ننگرهار 3مرکز

 میخواهدعالمتزیررا

 
پودرهاکلسیمیباشـدازکهشامل

(اسـتفادهصـورت5آندرطبقه)
میگیردتوسطمحمدخالـدثاقـ 

ثبـترئیس بـه شرکتمتـذکره
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته

نندازتاریخنشرالیمدتباشندمیتوا
عمـومیثبـتیومبهریاست30

مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

شـرکت( صنعتی حمیدی عایشه (
واقع)ښوراندامصنعتیپـارکتـه

،مرکزکندهار3-نژدیدفترنمبر
افغانستان(واقعبودهمیخواهدعالمت

 زیررا

 
شامل مدیریتکس وکـار،که

کس و ،اداره نمایشـگاه ، کار
ماموریتدفتر،خدماتصادراتو
ــه ــدازآندرطبق وارداتمیباش

توسط35) صورتمیگیرد (استفاده
رئیس بهعبدالباسط شرکتمتذکره

اشخا حقیقی هرگاه ثبتبرساند.
وحقوقیکهدرزمینهاعتراضداشته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

ثبـتعمـومییومبهریاست30
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مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

کیهان غذائی مواد شرکتتولید (
مرکز ، )دشتبرجی واقع غزنوی(
میخواهد بوده افغانستان(واقع کابل

 عالمتزیررا

 
کیک،کلچه،بیسکویت،کهشامل

چـپس سـلنتی، پوفک، ماکرونی،
( آندرطبقه از (استفاده30میباشد
توسطوا زمریصورتمیگیرد حده

شرکتمتـذکرهبـهثبـتمعاون
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30

مراجعهمرکزیومالکیتهایفکری
 نمایند.

)بقاءضامنصنعتیشرکت(واقـع
ظریفی وات خان عبدالرازق )شهید

مرکز،نمبرکور13تهمخامخمینه
کندهارافغانستان(واقعبودهمیخواهد

 عالمتزیررا

 
شامل صـابون،که آرایشی، لوازم

پـودر ظرفشـویی، مایع شامپو،
مایعدستشوییمیباشد کاتشویی،

(استفادهصـورت3ازآندرطبقه)
رئـیس صمیم احمد توسط میگیرد
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره

اش خا حقیقیوحقوقیکههرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمـدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.ومالکیتهایفکری
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)شرکتتجارتیالماسالیاسلمیتد(
واقع)جادهشمالیمسـجدجـامع

افغانسـتان(-شریف،مرکزهرات
 رراواقعبودهمیخواهدعالمتزی

 
موترسایکل وتیوپو تایر شامل که

( آندرطبقه از (استفاده12میباشد
احمـد توسطکبیر صورتمیگیرد

ثبـتنماینده بـه متذکره شرکت
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهیتهایفکریمالکمرکزیو
 نمایند.

)شرکتتجارتیالماسالیاسلمیتد(
واقع)جادهشمالیمسـجدجـامع

واقع،افغانستان(،مرکزهراتشریف
 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
سـایکل جاتموتر پرزه شامل که

(اسـتفاده7میباشدازآندرطبقه)
احمـد توسطکبیر صورتمیگیرد

نماینده بـه متذکره ثبـتشرکت
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

لمیتد()شرکتتجارتیالماسالیاس
واقع)جادهشمالیمسـجدجـامع
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واقعافغانستان(هرات،مرکزشریف
 ودهمیخواهدعالمتزیرراب

 
کهشاملبطریمیباشـدازآندر

( میگیـرد9طبقه صورت (استفاده
 احمد کبیر شـرکتنمایندهتوسط

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.لکیتهایفکریوما
غیرالکولی)شرکتتولیدنوشابههای

مرکزاصلیفعالیت که مایتکوت(
آندر)پارکصنعتیگذرههـرات

میخواهـد بـوده واقع افغانستان(
 عالمتزیررا

 
کهشاملنوشیدنیهایغیرالکـولی

اسـتفاده32میباشدازآندرطبقه
صورتمیگیردتوسطوکیلاحمـد

نما ثبـتینده بـه شرکتمتذکره
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

صـفا)شرکتصنعتیقلمخودکار
)سهامیخا ((واقع)ایرانتهـران

ش کشاورز بلوار طبقـه146ماره
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دوم(واقعبودهمیخواهـدعالمـت
 زیررا

 
)پنسیل های مداد خودکـارکه ،)،

ماژیک)توش(میباشدازآندرطبقه
توسط16) صورتمیگیرد (استفاده

شـرکتنمایندهخیالمحمدمحمدی
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
اززمینهاعتراضداشتهباشندمیتوانند

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
)خادماسـحاقدکرنیزواوحیـوانی
درملواوتوکوسوداگریزشرکت(واقع

مارکیت1) سبحان منزلناحیه اول
10 لشـکرگاه،مرکـزنمبردوکان

افغانستان(واقعبودهمیخواهدهلمند
 عالمتزیررا

 
شام جاتوترنریکه انواعادویه ل

آندر زراعتیوحیوانیمیباشـداز
( میگیـرد5طبقه صورت (استفاده

عبدالشکوراخند حاجی رئیستوسط
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
ـعمومیثبتیومبهریاست زیمرک

 مراجعهنمایند.هایفکریمالکیتو
)شرکتباللسعیدلمیتـد(واقـع

سـرای سـابقه محمـد)گمرک
 تجارتافضل نمبـرخان ،15خانه
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بـوده واقع مرکزکندهارافغانستان(
 میخواهدعالمتزیررا

 
جاتخوشک میوه انواع شامل که

(اسـتفاده29میباشدازآندرطبقه)
دهنماینصورتمیگیردتوسطعبداهلل

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت( ممتازدبوتانوتولیدی )یونس
خیـل بازارسلیمان )چکنوری واقع

 ناحیه ـ7مارکیت آبـادش هرجالل

افغانستان(واقعبوده-مرکزننگرهار
 میخواهدعالمتزیررا

 
شاملبوتوچپلیمیباشدازآن که

(اســتفادهصــورت25درطبقــه)
میگیردتوسطمحمـدیونسرئـیس
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30الیمدتمیتوانندازتاریخنشر
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
)نهادبستهبندیموادشویندهمـدثر(
واقـــع)کمپنـــیریگریشـــن
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مرکزکابل،کابلافغانستان(واقـع5
 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهشاملدستمالکاغذ،دسـتمال
کاغذتشنابمیباشدازآندرطبقـه

صو16) توسط(استفاده رتمیگیرد
 " خیل نماینـدهعبدالحمید"ابراهیم

هرگاه ثبتبرساند. به متذکره نهاد
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
وآب )شرکتمشروباتغیرالکولی

نیزتلموفـقلمیتـد(واقـعمعد
فازاول، مرکزهرات)شهرکصنعتی

میخواهـد بـوده واقع افغانستان(
 عالمتزیررا

 
کهشاملانواعروغنیاتانجنهـا

( طبقه در آن (اسـتفاده4میباشداز
صورتمیگیردتوسطمحمدعـالم
وکیلشرعیشرکتمتذکرهبهثبت
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.

ینهاعتراضداشـتهحقوقیکهدرزم
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

واقع)تجارتیافغانچینارایزنگسن(
،کوچــــهدوم،15)ســـرک
،کابـلمرکـز،10وزیراکبرخان،
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میخواهـد بـوده واقع افغانستان(
 عالمتزیررا

 
هایخوراکیکهشاملانواعروغن

انواعمیوهخشک،محصوتتشیری
(اسـتفاده29میباشدازآندرطبقه)

صورتمیگیردتوسطگیوهیوتنـگ
بهثبتبرسـاند. رئیسنهادمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.تهایفکریمالکیو
واقع)تجارتیافغانچینارایزنگسن(

،کوچــــهدوم،15)ســـرک
ــان، ــل10وزیراکبرخ ،مرکزکاب

میخواهـد بـوده واقع افغانستان(
 عالمتزیررا

 
،انواعجایشاملانواعزعفرانکه

ازآندرطبقه،قهوه،نمکمیباشد
توسط30) صورتمیگیرد (استفاده

ادمتذکرهبهثبتگیوهیوتنگرئیسنه
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

واقع )شرکتپسرانحسینیلمیتد(
ــدین،مرکــزبلخ ــتبهرال )مارکی

واقع بـوده،مزارشریفافغانستان(
 میخواهدعالمتزیررا
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ودسـتمال تشناب کاغذ شامل که
ــه ــدازآندرطبق ــذیمیباش کاغ

توسط16) صورتمیگیرد (استفاده
شرکتمتذکرهبـهنمایندهعتیقاهلل

اشخا حقیقی هرگاه ثبتبرساند.
وحقوقیکهدرزمینهاعتراضداشته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتتیومبهریاس30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

واقـع لمیتـد( )شرکتشـکران
،مزارشریف مرکزبلخ بلخ)مندوی،

میخواهـد بـوده واقع افغانستان(
 عالمتزیررا

 

لوبیـاکهشاملبرنجخوراکی،آرد
ازآندرمیباشدنخود،بوره،وماش

( میگیرد(30طبقه صورت استفاده
معـاوندسـخیتوسطمحمدجاوی

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
)تولیدموادغذاییعبیدحکـیمزی(
واقع)امانزادهبزنسسنتر،مرکزکابل
،کابلافغانستان(واقعبودهمیخواهد

 عالمتزیررا

 
کهشاملنوشابههایغیرالکـولیو

ــرژی ــهان ــدازآندرطبق میباش
توسط32) صورتمیگیرد (استفاده

 شاه سیدمعصوم متذکرهنهادنماینده
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اشـخا  هرگـاه ثبتبرساند. به
حقیقیوحقوقیکهدرزمینهاعتراض

خنشـرداشتهباشندمیتوانندازتاری
عمومییومبهریاست30الیمدت

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 مراجعهنمایند.

)نهادتجارتیگیـاهوقـف(واقـع
ــان ــیخ ــارتیموس )مرکزتج

کابـلمرکـز1ومحمدافضلناحیه
میخواهـد بـوده واقع افغانستان(

 عالمتزیررا

 
،بـوره،کـافیوکهشاملعسـل
میباشـد طبقـهخمیرمایه در ازآن

توسط30) صورتمیگیرد (استفاده
سلطانمسعودرئیسنهادمتذکرهبه
اشخا حقیقی هرگاه ثبتبرساند.
وحقوقیکهدرزمینهاعتراضداشته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

)شرکتتولیدموادغـذاییعـزت
دهواقع)پارکهایصنعتیابراهیم(

سبز،کابل،افغانستان(واقـعبـوده
 میخواهدعالمتزیررا

 
کهشاملمکرونـی،آش،چـپس
نیمکو،سیمیان،سالنطی،سـرکه

(اسـتفاده30میباشدازآندرطبقه)
محمـد توسـط میگیـرد صورت

بشیر ثبتنماینده به شرکتمتذکره
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.

رزمینهاعتراضداشـتهحقوقیکهد
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت
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عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.
شگاهساداتزعفـرانومیـوهو)فر

خشک(واقع)روبرویمسجدکویتی
پالزاناحیه ،افغانسـتان(،کابل5گل

 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
یوهخشک،مربـاکهشاملانواعم

روب،محصوتتشیری،روغـن
طبقه در آن میباشداز هایخوراکی

توسط29) صورتمیگیرد (استفاده
نهادمتذکرهبهثبتنمایندهسیدیونس

و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30

مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

)شرکتفیضنظرلمیتد(واقع
sari haji pate 
mohammad zone tow, 

آباد-مرکزننگرهار افغانستان(جالل
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
اطفال پودر ، شاملشامپو کریمکه

میباشدازآنهایجلدیوکاسمتیک
( د(استفادهصورتمیگیر3درطبقه

نماینـدهتوسطسیدعابدهاشـمی
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
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ــع ــا(واق ــتورانتکافتری )رس
حـاجی بیعقـو)شهرنوچهارراهی

بـوده واقع ،افغانستان( مرکزکابل
 میخواهدعالمتزیررا

 
رسـتورانت خـدمات شـامل که

(اسـتفاده43میباشدازآندرطبقه)
عبـدالعظیم توسط میگیرد صورت
مالکرستورانتمتذکرهبـهثبـت
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته

مدتباشندمیتوانندازتاریخنشرالی
عمـومیثبـتیومبهریاست30

مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

پزیوبسکیت قنادیوکلچه )دکان
سازیعبدالعظیم(واقـع)سـرک
حوزهسومامنیتیپـولیسسـالیس
واقع ،افغانستان( مرکزکابل بیکری

 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهشاملشیرینیها،کیکوکلچه

وچای،نانهای،ملکشیک،کافی
دبلوانواعآنمیباشدازآندرطبقه

توسط30) صورتمیگیرد (استفاده
بـه متذکره مالکدکان عبدالعظیم
اشخا حقیقی هرگاه ثبتبرساند.
وحقوقیکهدرزمینهاعتراضداشته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
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مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

واقع لمیتد( حمزه محمود )شرکت
مندوی، مارکیت کابلمرکز)لطیف

افغانستان(واقعبودهمیخواهدعالمت
 زیررا

 
کهشاملماشینخیاطیوپرزهجات

(استفاده7آنمیباشدازآندرطبقه)
آصف محمد توسط صورتمیگیرد
معاونشرکتمتـذکرهبـهثبـت

اشخا حقی هرگاه وبرساند. قـی
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

واقع لمیتد( حمزه محمود )شرکت
مندوی، مارکیت مرکزکابل)لطیف

افغانستان(واقعبودهمیخواهدعالمت
 زیررا

 
وپرزهجاتکهشاملماشینخیاطی

(استفاده7آنمیباشدازآندرطبقه)
آصف محمد توسط صورتمیگیرد
معاونشرکتمتـذکرهبـهثبـت
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

رستورانتیمی(واقع)سرکحوزه)
سومامنیتیپولیسـیمیرسـتورانت
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بـوده واقع ،افغانستان( مرکزکابل
 میخواهدعالمتزیررا

 
رسـتورانت خـدمات شـامل که

(اسـتفاده43میباشدازآندرطبقه)
عبـدالعظیم توسط میگیرد صورت
مالکرستورانتمتذکرهبـهثبـت
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.

هدرزمینهاعتراضداشـتهحقوقیک
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

واقـع لمیتد شرکتشهابمنصور
مرکز601قوایمرکزآموپالزادفتر

بودهمیخواهدعالمتکابلافغانستان
 زیررا

 
جاتخشکشاملطبقـه میوه که

استفادهصورتمیگیردتوسط(29)
درانی خوشبخت شـرکتنماینـده

هرگـاهمتذکره برسـاند. ثبت به
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
واقـع لمیتد شرکتشهابمنصور

،601مرکزآمـوپالزادفتـرقوای
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افغانستان کابل میخواهدمرکز بوده
 عالمتزیررا

 
کهلوبیا،نخود،ماش،دال،برنج،
مصالهجاتدیک حبوبات، عدس،

(اسـتفاده30شاملطبقه)وکنجد
خوشـبخت توسط میگیرد صورت

بهثبتمتذکرهشرکتنمایندهدرانی
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.

هدرزمینهاعتراضداشـتهحقوقیک
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

خشکفروشیعلیگل میوه دکان
زمـریواقع مارکیت شاهی تیمور

،کابل،افغانستانبـوده2-رسولی
 میخواهدعالمتزیررا

 
د،لوبیاکهبرنجخوراکی،آرد،نخو

( شاملطبقه بوره اسـتفاده30و )
صورتمیگیردتوسطعلیگلمالک

هرگاهمتذکرهنهاد برساند. ثبت به
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
تیافغانحاللفـودز)شرکتتجار

لمیتد(واقع)شهرکبندریحیرتان،
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بلخ افغانستان(-مرکز مزارشریف،
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
پفک،کیـک، کهشاملچپس،
بسکویت،سیمیانک،میوهخشک
بریانشدهمصالهدارمیباشدازآندر

(استفادهصورتمیگیـرد30طبقه)
 احمدزی الدین معراج معاونتوسط

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
منگـل( اکبر گل )شرکتتجارتی
واقــع)ســرکاولشــاهشــهید

کابل مرکز ، افغانستان(ناحیههشتم
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 

کهشاملانواعادویهجاتمیباشداز
(اسـتفادهصـورت5آندرطبقه)

حبی  توسطغالم نماینـدهمیگیرد
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتریاستیومبه

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
)شرکتتولیدآیسکریمآرمان(واقع
)مقابلگدامهایمعارف،پارکهای

مرکـز9صنعتیپلچرخی،ناحیـه
کابلافغانستان(واقعبودهمیخواهد

 عالمتزیررا

 
کهشاملانواعایسکریممیباشدازآن

(اســتفادهصــورت30درطبقــه)
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گیردتوسطعلیاکبـرعزیـزیمی
معاونشرکتمتـذکرهبـهثبـت
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

غیـر های نوشیدنی تولید )شرکت
و کوت( هرات )شهرکالکولی اقع

،گذرههـرات2زنبق3صنعتیفاز
میخواهـد بـوده واقع افغانستان(

 عالمتزیررا

 
کهشاملنوشیدنیهایغیرالکولیو
ــه ــدازآندرطبق ــرژیمیباش ان

توسط32) صورتمیگیرد (استفاده
 احمد بشیر متذکرهنماینده شرکت

اشـخا  هرگـاه ثبتبرساند. به
اضحقیقیوحقوقیکهدرزمینهاعتر

داشتهباشندمیتوانندازتاریخنشـر
عمومییومبهریاست30الیمدت

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 مراجعهنمایند.

واقعشرکتتولیدنوشابهسوپرکوت
شهرکصـنعتیمقابلمیدانهوایی

افغانستان هرات میخواهـدوتیت
 زیرراعالمت

 
کهازآندرتولیدانـواعمختلـف

غیرالکولیوانرژیهاینوشابههای
الکولیشاملطبقه استفاده32غیر

لطیف محمد توسط صورتمیگیرد
رئیسشرکتمتـذکرهبـهثبـت
اشـخا حقیقـی هرگاه برساند.
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وحقوقیکهدرزمینهاعتراضداشته
مدتباشندمیتوانندازتاریخنشرالی

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

امیریطبیکمپلکسواقـعسـره
ناحیـه 5میاشت،افشار،سرکقرغه

میخواهدعالمتکابلافغانستانمرکز
 زیررا

 
ــحی ــدماتص ــاملخ ــهش ک

صـورتمیگیـرد44طبقه استفاده
شـفاخانهنمایندهتوسطسیدرضاء

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکهدرزمینه

دمیتواننـدازاعتراضداشتهباشـن
یـومبـه30مدتتاریخنشرالی

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

آریاافغـان( تعمیراتی رنگ شرکت
خون بانک )جاده مارکیـت-واقع

افغانسـتان( هرات، مرکز انصاری،
 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
شاملرنـگهـایتعمیراتـی که

(اسـتفاده2میباشدازآندرطبقه)
محمدولیـد توسط میگیرد صورت

 ثبـتنماینده بـه شرکتمتذکره
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

ــذایی( ــرکتتولیدموادغـ شـ
اقع)کارتهظهرالـدینفیروزنوری(و
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بلخ مزارشریف، بلخ مرکز فاریابی،
عالمـت میخواهد بوده افغانستان(

 زیررا

 
کهشاملمکرونیوآشمیباشدازآن

( طبقه صـورت30در اسـتفاده )
میگیردتوسـطادریـس"رادمـان

شرکتمتذکرهبـهنمایندهمرادی"
اشخا حقیقی هرگاه ثبتبرساند.

تراضداشتهوحقوقیکهدرزمینهاع
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

ــدیصــنعتی( ــذاییتولی وموادغ
)کفایتمارکیـت واقع نورقادری(
ــخ ــزبل ــریف،مرک شهرمزارش

مزارشریف،بلخافغانسـتان(بـوده
 میخواهدعالمتزیررا

 
ه شاملنوشابه ایغیرالکـولیکه

( آندرطبقه استفاده32میباشداز )
صورتمیگیردتوسطرحمتجـان

نهادمتذکرهبهثبتبرساند.نماینده
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 د.مراجعهنماینمالکیتهایفکریو
)شرکتفایزونفارما(کـهمرکـز
اصلیفعالیتآندر)هوتلپـروان
ناحیـه کی تره تجارتیخالد مرکز
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واقـع11 افغانستان( کابل مرکز ،
 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
و هایخـوراکی روغن شامل که

از میباشد شیری لبنیات محصوتت
اسـتفادهصـورت29آندرطبقه

ـ یسمیگیردتوسطمحمدسیرترئ
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
)شرکتفایزونفارما(کـهمرکـز
اصلیفعالیتآندر)هوتلپـروان

 تجارتیخالد ناحیـهمرکز کی تره

واقـع11 افغانستان( کابل مرکز ،
 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
آش شـامل بـرنج،،مکرونـیکه

ــرینی ــوتتحبوبات،شـ محصـ
ازکلچهباب،کیک ،بسکیتمیباشد
اسـتفادهصـورت30آندرطبقه

میگیردتوسطمحمدسیرترئـیس
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه

رزمینهاعتـراضداشـتهباشـندد
30میتوانندازتاریخنشرالیمدت

مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

)شرکتتولیدموادشویندهگلشـن
شاداب(واقع)سرکبگرامینساجی
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ناحیه افغانستان(8، کابل بگرامی ،
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
ودرلبـاسشـویی،کهدربخشپ

صابونجانشـوییوکاتشـویی،
شامپو،مایعظرفشـوییومـایع

(استفاده3دستشوئیشاملطبقه)
صورتمیگیردتوسـطنجیـ اهلل

 ثبـتشرکتنماینده بـه متذکره
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتمبهریاستیو30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

)شرکتتولیدموادشویندهگلشـن
شاداب(واقع)سرکبگرامینساجی

ناحیه افغانستان(8، کابل بگرامی ،
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشپودرلبـاسشـویی،
صابونجانشـوییوکاتشـویی،

یومـایعشامپو،مایعظرفشـوی
(استفاده3دستشوئیشاملطبقه)

صورتمیگیردتوسـطنجیـ اهلل
 ثبـتشرکتنماینده بـه متذکره

و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.
کتتولیدموادشویندهگلشـن)شر

شاداب(واقع)سرکبگرامینساجی
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ناحیه افغانستان(8، کابل بگرامی ،
 واقعبودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهدربخشپودرلبـاسشـویی،
صابونجانشـوییوکاتشـویی،
شامپو،مایعظرفشـوییومـایع

(استفاده3دستشوئیشاملطبقه)
اهللصورتمیگیردتوسـطنجیـ 

 ثبـتشرکتنماینده بـه متذکره
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

)شرکتنجی عارفلمیتد(واقـع
ناصری، )مندویسرایفیضمحمد

کابل واقعمرکز افغانستان( کابل، ،
 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهشاملآردخوراکی،بیرنج،لوبیا

میباشد،نخود،بوره،کیکوکلچه
استفادهصورت(30ازآندرطبقه)

نجی اهللرئیس توسطسید میگیرد
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه

هباشـنددرزمینهاعتـراضداشـت
30میتوانندازتاریخنشرالیمدت

مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

)شرکتنجی عارفلمیتد(واقـع
ناصری، )مندویسرایفیضمحمد
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واقع افغانستان( کابل، کابل، مرکز
 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
شاملانواعروغنهایخوراکیکه

محصوتتشیریولبنیات،رب،و
ــه) ــدازآندرطبق (29،میباش

سید توسط میگیرد صورت استفاده
نجی اهللرئیسشرکتمتذکرهبـه
اشخا حقیقی هرگاه ثبتبرساند.
وحقوقیکهدرزمینهاعتراضداشته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

عمـومیثبـتیومبهریاست30
مراجعهیمالکیتهایفکرمرکزیو
 نمایند.

)شرکتتجارتیاصیلریانلمیتـد(
واقع)شهرنومقابـلتانـکتیـل
چهاراهیانصـاریمرکـزکابـل

میخواهـد بـوده واقع افغانستان(
 عالمتزیررا

 
شامل بخشروغنیاتانجن در که

( صورتمیگیـرد4طبقه استفاده )
رئـیس زاده غنی قادر غالم توسط

ثبـتبرسـاند.شرکت به متذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
)شرکتتجارتیاصیلریانلمیتـد(
واقع)شهرنومقابـلتانـکتیـل
چهاراهیانصـاریمرکـزکابـل
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می بـوده واقع خواهـدافغانستان(
 عالمتزیررا

 
کهدربخشپرزهجاتموترسکلیت

(اسـتفاده7وموترشاملطبقـه)
صورتمیگیردتوسطغالمقادرغنی

متذکرهبهثبـتزادهرئیسشرکت
و اشخا حقیقـی هرگاه برساند.
حقوقیکهدرزمینهاعتراضداشـته
باشندمیتوانندازتاریخنشرالیمدت

ثبـتعمـومییومبهریاست30
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو
 نمایند.

اتحمد(شرکتزراعتیومالداری(
 سـرک،کـور6واقع)عینومینه

افغانستان(478نمبر کندهار مرکز
 بودهمیخواهدعالمتزیررا

 
کهدرشیرومحصوتتشیریشامل

( صورتمیگیرد29طبقه استفاده )
توسطوحیـداهللرئـیسشـرکت

ثب به هرگـاهمتذکره برسـاند. ت
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت

INTERNATIONAL 
FOODSTUFFS CO. LLC 

واقع
AL-WAHDA STREET, 
INDUSTRIAL AREA 
NO.1,P.O. BOX 
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NO.4115, SHARJAH, 
UNITED ARAB 
EMIRATES.  

 میخواهدعالمتزیررا

 
 طبقـه آندر از اسـتفاده29که

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

فکـریو هـای مراجعـهمالکیت
 نمایند.

شرکت
E.D.F NEGOCE 

واقع
122RUE IBN BAYTAR 
SIDI THABET 2020 
ARIANA -TUNIS 

 میخواهدعالمتزیررا

 
استفادهصورت3کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

به هرگـاهمتذکره برسـاند. ثبت
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

فکـریو هـای مراجعـهمالکیت
 نمایند.

شـماره اظهارنامـه 16029طبق
ثبــتدفتــر1399 5 1مــورخ
درمالکیتهـایفکـریمرکزیو

رابطهبهعالمت
Regal taste of Life 
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کهدر10596ثبتشدهبهشماره
(ازآناسـتفاده21)طبقه طبقات
 میگرددکمپنی

SHENZHEN FORTUNE 
INDUSTRIES CO., LTD 

 خواهانتغیرآدرسکمپنیاز
Rm. 1501, 1502, 1503, 
1505 15th Fl Fu Chun 
Oriental plaza, Xianglin 
Road Shenzhen, 
Guangdong, China 

 به
RM. 1501, 1502, 15th 
Fl, FUCHUN ORIENTAL 
PLAZA, XIANGLIN 
ROAD, FUTIAN, 
SHENZHEN, CHINA 
توسطشرکتثبتملکیتمعنـوی

کمپنیمتذکرهشدهنمایندهابوغزاله
 است.
 شرکت

EMAMI LIMITED 
 (Crème 21دررابطهبهعالمه)

 
 شماره تحت ثبت17425که

خواه متقاضی بود انتقالگردیده ان
عالمتمذکورازکمپنی

AS Global Brands 
GmbH Kaiser-
Friedrich-Promenade 
28, 61348 Bad 
Homburg, Germany 

 بهکمپنی
EMAMI LIMITED 
Emami Tower, 687 
Anandapur, EM Bypass, 
Kolkata 700107, West 
Bengal,India 
توسطشرکتثبتملکیتمعنـوی

 ابوغزاله ذکرهشدهکمپنیمتنماینده



 جريدهيرسم
 

81
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

جریده نشربه جهت است.معلومات
 .رسمیارسالگردید

 شرکت
BSH HausgeräteGmbH 

 دررابطهبهعالمت
PROFILO 

 
متقاضی(5413دارایشمارهثبت)
استکهشرکت

Profilo Elektrogerate-
Vertriebsgesellschaft 
mbH Hochstrasse 17, 
D-81669 Munich, 
Germany 

با
BSH Hausgeräte GmbH 
Carl-Wery-Str. 34, 
81739 Munich, 
Germany 

معنوی ملکیت ثبت شرکت توسط
 غزاله ابو متـذکرهنماینده شرکت

غرض موضوع است گردیده ادغام
د.نشربهجریدهرسمیارسالگردی

 Qatar Company forشرکت
Airports Operation and 

Managementبـه رابطه در
ــه)  Hamadعالمــــ

International Airport & 
Logo) 

 
 تحتشـماره ثبـت17363که

انتقال خواهان متقاضی بود گردیده
عالمتمذکورازکمپنی

Hamad International 
Airport Management 
and Operational 
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Company P.O. Box 
24659, Doha Qatar 

بهکمپنی
Qatar Company for 
Airports Operation and 
Management P.O. Box 
22550 Doha Qatar 

معنوی ملکیت ثبت شرکت توسط
 ابوغزاله متـذکرهنماینده کمپنـی

است.معلوماتجهتنشـربه شده
ــال ــمیارسـ ــدهرسـ جریـ

 .گردید
شرکت

Monster Energy 
Company 

واقع
1 Monster Way, 
Corona, California 
90063,USA 

 میخواهدعالمتزیررا

 

اسـتفاده32کهازآندرطبقـه
ثبتص شرکت توسط میگیرد ورت

 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

فکـریو هـای مراجعـهمالکیت
 نمایند.
شرکت

Monster Energy 
Company 

واقع
1 Monster Way, 
Corona, California 
90063,USA 

 میخواهدعالمتزیررا
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اسـتفاده32کهازآندرطبقـه
ثبت شرکت توسط میگیرد صورت

 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30زتاریخنشرالیمدتمیتوانندا
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت

Monster Energy 
Company 

واقع
1 Monster Way, 
Corona, California 
90063,USA 

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده32کهازآندرطبقـه

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت

ابوغ معنوی ملکیت نماینـدهزالـه
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

فکـریو هـای مراجعـهمالکیت
 نمایند.

شرکت
Monster Energy 
Company 

واقع
1 Monster Way, 
Corona, California 
90063,USA 

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده32کهازآندرطبقـه

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت
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بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیثبتعمومییومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت

Monster Energy 
Company 

واقع
1 Monster Way, 
Corona, California 
90063,USA 

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده32کهازآندرطبقـه

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکهه رگاه

درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

و فکـری مراجعـهمالکیتهـای
 نمایند.
شرکت

Monster Energy 
Company 

واقع
1 Monster Way, 
Corona, California 
90063,USA 

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده32ازآندرطبقـهکه

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
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مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
 .مراجعهنمایندمالکیتهایفکریو

 شرکت
Reign Beverage 
Company LLC a 
Delaware limited 
liability company 

 واقع
1547 N. Knowles 
Avenue, Los Angeles, 
California 90063 USA 

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده32کهازآندرطبقـه

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

به ثبـتبرسـاند.شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه

درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند
30میتوانندازتاریخنشرالیمدت

مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

 شرکت
HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

 واقع
12Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 المتزیررامیخواهدع

 
استفادهصورت4کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله شـرکتنماینـدمعنوی ه

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
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زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز
یـومبـه30تاریخنشرالیمدت

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 مراجعهنمایند.ریمالکیتهایفکو

 شرکت
HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

 واقع
12Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 میخواهدعالمتزیررا

 
استفادهصورت6کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
ـ وقیکـهدراشخا حقیقیوحق

زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
 شرکت

HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

 واقع
12Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 میخواهدعالمتزیررا

 
تفادهصورتاس8کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
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 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

 شرکت
HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

 واقع
12Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده14کهازآندرطبقـه

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند
30میتوانندازتاریخنشرالیمدت

مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
 نمایند.مراجعهمالکیتهایفکریو

 شرکت
HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

 واقع
12Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده16کهازآندرطبقـه

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
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مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

 شرکت
HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

 واقع
12Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 میخواهدعالمتزیررا

 
 طبقـه آندر از اسـتفاده17که

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت

مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
و مالکیتهـای مراجعـهفکـری

 نمایند.
 شرکت

HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

 واقع
12Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده18کهازآندرطبقـه

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند.شرک تمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند
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30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
 شرکت

HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

 واقع
12Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده20کهازآندرطبقـه

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت

مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

 شرکت
HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

 واقع
12Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده21کهازآندرطبقـه

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اش خا حقیقیوحقوقیکههرگاه

درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند
30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
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مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

 شرکت
HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

 واقع
12Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده24آندرطبقـهکهاز

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت

مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
 رکتش

HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

 واقع
12Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده25کهازآندرطبقـه

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه

تـراضداشـتهباشـنددرزمینهاع
30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
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مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

 شرکت
HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

 واقع
12Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده39کهازآندرطبقـه

میگیر ثبتصورت شرکت توسط د
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت

مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

 شرکت
PT INDOFOOD SUKSES 
MAKMUR Tbk 

 واقع
Sudirman Plaza, 
Indofood Tower 27th 
Floor, Jl. 
Jend.Sudirman Kav.76-
78, Jakarta 12910, 
Indonesia 

 میخواهدعالمتزیررا

 
ازآندرطبقـه اسـتفاده30که

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقی وحقوقیکههرگاه

درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند
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30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
 شرکت

PT INDOFOOD SUKSES 
MAKMUR Tbk 

 واقع
Sudirman Plaza, 
Indofood Tower 27th 
Floor, Jl. 
Jend.Sudirman Kav.76-
78, Jakarta 12910, 
Indonesia 

 میخواهدعالمتزیررا

 
طبقـهکه در آن اسـتفاده30از

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه

درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند
30میتوانندازتاریخنشرالیمدت

مرکـزییثبتعمومیومبهریاست
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
رکتش

Newport 
Pharmaceutical of 
Costa Rica S.A. 

 واقع
Barrio Francisco Peralta 
From Casa Italia, 100 
south, 100 East and 50 
South, Home #1054 
San Jose Costa Rica 

 میخواهدعالمتزیررا

 
ورتاستفادهص5کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره



 جريدهيرسم
 

93
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت

Emami Limited
واقع
E.M. Byepass, 

Anandpur, Kolkata 700 
107 India 687ــد میخواه

 عالمتزیررا

 
صورتاستفاده3کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30یخنشرالیمدتتار

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

شرکت
Emami Limited

واقع
E.M. Byepass, 

Anandpur, Kolkata 700 
107 India 687ــد میخواه

 عالمتزیررا

 
صورتاستفاده3کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله نمایمعنوی شـرکتنـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
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شرکت
Emami Limited

واقع
E.M. Byepass, 

Anandpur, Kolkata 700 
107 India 687ــد میخواه

 عالمتزیررا

 
صورتاستفاده3کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.لکیتهایفکریماو
شرکت

Emami Limited

واقع
E.M. Byepass, 

Anandpur, Kolkata 700 
107 India 687ــد میخواه

 عالمتزیررا

 
صورتاستفاده3کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
حقـوقیکـهدراشخا حقیقیو

زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز
یـومبـه30تاریخنشرالیمدت

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 مراجعهنمایند.فکریمالکیتهایو

شرکت
Emami Limited

واقع
E.M. Byepass, 

Anandpur, Kolkata 700 
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107 India 687ــد میخواه
 عالمتزیررا

 
صورتهاستفاد3کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
 شرکت

Discovery 
Communications, LLC, 
a limited liability 
company organized 
under the laws of the 
State of Delaware, 

United States of 
America) 

واقع
One Discovery Place, 

Silver Spring Maryland 
20910 USA

 میخواهدعالمتزیررا

 
صورتاستفاده9کهازآندرطبقه

بتملکیـتمیگیردتوسطشرکتث
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
 شرکت

Discovery 
Communications, LLC, 
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a limited liability 
company organized 
under the laws of the 
State of Delaware, 
United States of 
America) 

واقع
One Discovery Place, 

Silver Spring Maryland 
20910 USA

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده38کهازآندرطبقـه

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت

مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

 شرکت
Discovery 
Communications, LLC, 
a limited liability 
company organized 
under the laws of the 
State of Delaware, 
United States of 
America) 

واقع
One Discovery Place, 

Silver Spring Maryland 
20910 USA

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده41کهازآندرطبقـه

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهث بـتبرسـاند.شرکتمتذکره
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اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت

COMPAGNIE 
GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS 
MICHELIN

دررابطهبهعالمه
(RIKEN,) 

 
ثبتگردیده5901ارهکهتحتشم

بودمتقاضیخواهانانتقالعالمـت
ازکمپنیمذکور

MICHELIN RECHERCHE 
ET TECHNIQUE S.A 
Route Louis-Braille 10 
et 12 

.CH-1763 Granges 

Paccot Switzerland
بهکمپنی

COMPAGNIE 
GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS 
MICHELIN12Cours 
Sablon ,63000 
CLERMONT-FERRAND 
France 

معنوی ملکیت ثبت شرکت توسط
 ابوغزاله کمپنیمتذکرهشدهنماینده

جریده نشربه جهت است.معلومات
 .رسمیارسالگردید

شرکت
SOCIETE PHYTEALواقع

Z.I Mbarka 2020 Sidi 
thabet. Tunisia

 میخواهدعالمتزیررا

 
صورتاستفاده3کهازآندرطبقه

تثبتملکیـتمیگیردتوسطشرک
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 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت

Amazon Technologies, 
Inc. 

واقع
410Terry Avenue 

North 
Seattle, Washington 
98109 United States of 
America

 میخواهدعالمتزیررا

 
صورتاستفاده9کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر

ندمیتواننداززمینهاعتراضداشتهباش
یـومبـه30تاریخنشرالیمدت

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

شرکت
Amazon Technologies, 

Inc. 
واقع

410Terry Avenue 
North 
Seattle, Washington 
98109 United States of 
America

میخواهــدعالمــتزیــررا

 
صورتادهاستف16کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
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اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت

Amazon Technologies, 
Inc. 

واقع
410Terry Avenue 

North 
Seattle, Washington 
98109 United States of 
America

میخواهــدعالمــتزیــررا

 
 درطبقـه آن از اسـتفاده35که

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره

اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

و فکـری مراجعـهمالکیتهـای
 نمایند.
شرکت

Amazon Technologies, 
Inc. 

واقع
410Terry Avenue 

North 
Seattle, Washington 
98109 United States of 
America

میخواهــدعالمــتزیــررا

 
 درطبقـه آن از اسـتفاده41که

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت
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بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند
میتوانندازتاریخنشرالـیمـدت

30 ریاست به ثبـتیوم عمـومی
مراجعهمالکیتهایفکریمرکزیو

 مایند.ن
شرکت

Amazon Technologies, 
Inc. 

واقع
410Terry Avenue 

North 
Seattle, Washington 
98109 United States of 
America

میخواهــدعالمــتزیــررا

 
صورتاستفاده42کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـا برسـاند. ثبت به همتذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت

Amazon Technologies, 
Inc. 

واقع
410Terry Avenue 

North 
Seattle, Washington 
98109 United States of 
America

میخواهــدعالمــتزیــررا

 
صورتاستفاده9کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
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 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.لکیتهایفکریامو
شرکت

Amazon Technologies, 
Inc. 

واقع
410Terry Avenue 

North 
Seattle, Washington 
98109 United States of 
America

میخواهــدعالمــتزیــررا

 
 درطبقـه آن از اسـتفاده16که

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت

 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت
بهثبـتبرسـاند.شرکتمت ذکره

اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت

Amazon Technologies, 
Inc. 

واقع
410Terry Avenue 

North 
Seattle, Washington 
98109 United States of 
America

میخواهــدعالمــتزیــررا

 
 درطبقـه آن از اسـتفاده35که

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
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 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتهریاستیومب
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

شرکت
Amazon Technologies, 

Inc. 
واقع

410Terry Avenue 
North 
Seattle, Washington 
98109 United States of 
America

میخواهــدعالمــتزیــررا

 

 درطبقـه آن از اسـتفاده41که
ثبت شرکت توسط میگیرد صورت

معنو ملکیت ابوغزالـه نماینـدهی
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت

Amazon Technologies, 
Inc. 

واقع
410Terry Avenue 

North 
Seattle, Washington 
98109 United States of 
America

میخواهــدعالمــتزیــررا
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صورتاستفاده42کهازآندرطبقه
میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت

 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30اریخنشرالیمدتت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

فکـریو هـای مراجعـهمالکیت
 نمایند.
شرکت

Amazon Technologies, 
Inc. 

واقع
410Terry Avenue 

North 
Seattle, Washington 
98109 United States of 
America

میخواهــدعالمــتزیــررا

 
صورتاستفاده9کهازآندرطبقه

توسطشرکتثبتملکیـتمیگیرد
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی

 فکـری  مراجعـهومالکیتهـای
 نمایند.

شرکت
Amazon Technologies, 

Inc. 
قعوا

410Terry Avenue 
North 
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Seattle, Washington 
98109 United States of 
America

میخواهــدعالمــتزیــررا

 
 درطبقـه آن از اسـتفاده16که

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه

داشـتهباشـنددرزمینهاعتـراض
30میتوانندازتاریخنشرالیمدت

مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
و فکـری مراجعـهمالکیتهـای

 نمایند.
شرکت

Amazon Technologies, 
Inc. 

واقع
410Terry Avenue 

North 
Seattle, Washington 
98109 United States of 
America

میخواهــدعالمــتزیــررا

 
صورتاستفاده35قهکهازآندرطب

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.ریمالکیتهایفکو
شرکت

Amazon Technologies, 
Inc. 
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واقع
410Terry Avenue 

North 
Seattle, Washington 
98109 United States of 
America

میخواهــدعالمــتزیــررا

 
 درطبقـه آن از اسـتفاده41که

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیو حقوقیکههرگاه

درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند
30میتوانندازتاریخنشرالیمدت

مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

شرکت
Amazon Technologies, 

Inc. 

واقع
410Terry Avenue 

North 
Seattle, Washington 
98109 United States of 
America

مــتزیــررامیخواهــدعال

 
صورتاستفاده42کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
 شرکت

DIADORA S.P.A 
 مالکعالمت
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(DIADORA CINQUE 
PALLE E FREGIO 
BIFORCATO) 

 
ثبتگردیـده4441کهبهشماره

 بودمتقاضیخواهانتغیرنامکمپنیاز
DIADORA SPORT S.R.L 
Via Mouttello 80, 31031 
Cerano Di San Marco 
Treviso Italy 

 بهکمپنی
DIADORA S.P.A Via 
Montello 80, 31031 
Caerano di San Marco. 

(TV), Italy 

معنوی ملکیت ثبت شرکت توسط
ابوغزالهوکیلکمپنیمتذکرهگردیده
استمعلوماتجهتنشربهجریده

 .رسمیارسالگردید
 شرکت

Sanyo Electric Co., Ltd
 دررابطهبهعالمت

N Device

 
درطبقه6451کهقبالتحتشماره

بهثبترسیده11-9-7 طبقات
لغـوه خواهان متقاضی اکنون بود،

نماینـدهثبتعالمتمذکورتوسط
خویششـرکتملکیـتمعنـوی
 ابوغزالهدرافغانستانشدهاست.

موضوعغرضنشربهجریدهرسمی
 ارسالگردید.

 شرکت
Amgen (Europe) GmbH 
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 دررابطهبهعالمه
(OTEZLA) 

 
ثبـت15104"کهتحتشـماره

انتقال خواهان متقاضی بود گردیده
 عالمتمذکورازکمپنی

CELGENE 
CORPORATION 
A Delaware 
corporation, 86 Morris 
Avenue, Summit, New 
Jersey 

07901,USA 
 بهکمپنی

Amgen (Europe) GmbH 
6343Rish-Rotkreuz,  

Switzerland 
توسطشرکتثبتملکیتمعنـوی

 نماینابوغزاله کمپنیمتذکرهشدهده
جریده نشربه جهت است.معلومات

 .رسمیارسالگردید

 شرکت
TE Connectivity 
Services GmbH 

 دررابطهبهعالمه
(A –MP stylized) 

 
ثبتگردیده1734کهتحتشماره

بودمتقاضیخواهانانتقالعالمـت
 مذکورازکمپنی

THE WHITAKER 
CORPORATION 

4550New Linden, Hill 
Road, 

Wilmington, Delaware, 
USA 

 بهکمپنی
TE Connectivity 
Services GmbH 
Rheinstrasse 20, 

8200Schaffhausen, 
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Switzerland 
معنوی ملکیت ثبت شرکت توسط

 ابوغزاله کمپنیمتذکرهشدهنماینده
جریده نشربه جهت است.معلومات

 .رسمیارسالگردید
 شـماره اظهارنامـه 81692طبق

دفتر1399 8 6مورخ) به ثبـت(
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

دررابطهبهعالمت
(JX& Device in color) 

 
 شماره به کـه10646ثبتشده

ــه طبقات درطبقــــــــ
1٬3٬4٬6٬7٬9٬11٬12٬37٬39

(ازآناستفادهمیگرددمتقاضی٬42
خواهانتغیرناموآدرسکمپنیاز

JXG Holdings,Inc
واقع

3-6Otemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JapanبهJXG 
Holdings, Inc.

واقع
1-2,Otemachi 1-

chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan

نمایندهملکیتمعنویابوغزالهتوسط
استمعلومات شده متذکره کمپنی
رسمیارسـال جریده جهتنشربه

 گردید.
 شـماره اظهارنامـه 16929طبق

دفتر1399 8 6مورخ) به ـ( تثب
 درمالکیتهایفکـریمرکزیو
 بهعالمترابطه
(JX& Device in Black & 

White) 
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 کـه10647ثبتشدهبهشـماره
ــه  طبقاتدرطبقــــــــ

1٬3٬4٬6٬7٬9٬11٬12٬37٬39
(ازآناستفادهمیگرددمتقاضی٬42

خواهانتغیرناموآدرسکمپنیاز
JXG Holdings,Inc

 واقع
6-3Otemachi 2-

chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan

.واقعJXG Holdings, Incبه
1-2,Otemachi 1-

chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

نمایندهملکیتمعنویابوغزالهتوسط
استمعلومات شده متذکره کمپنی
رسمیارسـال جریده جهتنشربه

 گردید.
 شرکت

AEOLUS TYRE CO.,LTD 
 واقع

No.48 Jiaodong South 
Road 
Jiaozuo,Henan, 

China 
 میخواهدعالمتزیررا

 
 درطبقـه آن از اسـتفاده12که

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیتعمومیثبیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
 شرکت

YIWU YIBIN TRADING 
COMPANY (General 
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Partnership.)1واقعst 
Floor, No. 40 Jiangdong 
Qiaodong Villa, Yiwu 
City, Zhejiang Province, 

China 
 میخواهدعالمتزیررا

 
استفادهصورت3کهازآندرطبقه

تملکیـتمیگیردتوسطشرکتثب
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

مالکیتهـاو فکـری مراجعـهی
 نمایند.

 شرکت
TOTO Ltd 

 دررابطهبهعالمه
(FRANCA Logo) 

 
 تحتشـماره ثبـت11993که

انتقال خواهان متقاضی بود گردیده
 عالمتمذکورازکمپنی

Acava Ltd 
167,Merchant Street 

Valletta, VLT 1174 
Malta 
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 بهکمپنی
TOTO Ltd 
ATL Business Centre 
Suite 3, 89 Cannon 
Road, St. 

Venera, SVR 9035, 
Malta 

معنوی ملکیت ثبت شرکت توسط
ابوغ زاله کمپنیمتذکرهشدهنماینده

جریده نشربه جهت است.معلومات
 .رسمیارسالگردید

شرکت
INTERNATIONAL 
FOODSTUFFS CO. LLC

واقع
AL-WAHDA STREET, 

INDUSTRIAL AREA 
NO.1,P.O. BOX 
NO.4115, SHARJAH, 
UNITED ARAB 
EMIRATES

 میخواهدعالمتزیررا

 
دهاسـتفا29کهازآندرطبقـه

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 نمایند.مراجعهمالکیتهایفکریو
شرکت

Darana mehr Co
واقع

No. 11, Hourkhosh 
Building., 3rd floor, 
17th st., Africa 
st..Tehran



 جريدهيرسم
 

112
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده32کهازآندرطبقـه

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه

ـ تهباشـنددرزمینهاعتـراضداش
30میتوانندازتاریخنشرالیمدت

مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

شرکت
Darana mehr Co

واقع
No. 11, Hourkhosh 

Building., 3rd floor, 

17th st., Africa 
st..Tehran

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده32کهازآندرطبقـه

می ثبتصورت شرکت توسط گیرد
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت

Darana mehr Co
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واقع
No. 11, Hourkhosh 

Building., 3rd floor, 
17th st., Africa 
st..Tehran

 میخواهدعالمتزیررا

 
اسـتفاده32کهازآندرطبقـه

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30یتوانندازتاریخنشرالیمدتم
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 نمایند.مراجعهفکریمالکیتهایو

شرکت
Godrej Consumer 
Products Ltd

واقع
Pirojshanagar, 

Eastern Express 
HighwayVikhroli (E), 
Mumbai – 400 079 
India

 میخواهدعالمتزیررا

 
صورتفادهاست3کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
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شرکت
Godrej Consumer 
Products Ltd

واقع
Pirojshanagar, Eastern 

Express 
HighwayVikhroli (E), 
Mumbai – 400 079 
India

 میخواهدعالمتزیررا

 
صورتاستفاده5کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
کـهدراشخا حقیقیوحقـوقی

زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز
یـومبـه30تاریخنشرالیمدت

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

فکـریو هـای مراجعـهمالکیت
 نمایند.
شرکت

Godrej Consumer 
Products Ltd

واقع
Pirojshanagar, 
Eastern Express 
HighwayVikhroli (E), 
Mumbai – 400 079 
India

 زیررامیخواهدعالمت

 
صورتاستفاده3کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز
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یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 راجعهنمایند.ممالکیتهایفکریو
شرکت

Godrej Consumer 
Products Ltd

واقع
Pirojshanagar, 
Eastern Express 
HighwayVikhroli (E), 
Mumbai – 400 079 
India

 میخواهدعالمتزیررا

 
صورتاستفاده5کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده
ب ثبت به هرگـاهمتذکره رسـاند.

اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 نمایند.مراجعهمالکیتهایفکریو
شرکت

Master Foodeh Food 
industries co.

واقع
No. 1941, 1st floor, on 

the corner of North 
Kargar st., North 
Amirabad Tehran, Iran, 
Azizi Ave

 میخواهدعالمتزیررا
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صورتاستفاده5کهازآندرطبقه
میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت

 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30یمدتتاریخنشرال
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

ـو فک هـای مراجعـهریمالکیت
 نمایند.

شرکت
(Discovery 

Communications, LLC, 
a limited liability 
company organized 
under the laws of the 
State of Delaware, 
United States of 
America

واقع

One Discovery Place 
Silver Spring Maryland 
20910 USA

 میخواهدعالمتزیررا

 
صورتاستفاده9کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتعمریاست وومی مرکـزی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکری
شرکت

(Discovery 
Communications, LLC, 
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a limited liability 
company organized 
under the laws of the 
State of Delaware, 
United States of 
America

واقع
One Discovery Place 

Silver Spring Maryland 
20910 USA

 دعالمتزیررامیخواه

 
صورتاستفاده38کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.فکریمالکیتهایو
شرکت

(Discovery 
Communications, LLC, 
a limited liability 
company organized 
under the laws of the 
State of Delaware, 
United States of 
America

واقع
One Discovery Place 

Silver Spring Maryland 
20910 USA

 میخواهدعالمتزیررا
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صورتاستفاده41درطبقهکهازآن
میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت

 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت

Households & Toiletries 
Manufacturing Co., Ltd.

واقع
P.O Box 1027 Amman, 
11118 Jordan

 میخواهدعالمتزیررا

 

صورتاستفاده5کهازآندرطبقه
میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت

 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر

هاعتراضداشتهباشندمیتواننداززمین
یـومبـه30تاریخنشرالیمدت

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

شرکت
Households & Toiletries 
Manufacturing Co., Ltd.

واقع
P.O Box 1027 Amman, 
11118 Jordan

 میخواهدعالمتزیررا
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صورتهاستفاد3کهازآندرطبقه
میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت

 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت

Lions Gate 
Entertainment Inc 
Delaware, USA 
Corporation

واقع
2700 Colorado Avenue, 

Suite 200 
Santa Monica, 
California 90404 U.S.A 

میخواهدعالمتزیررا

 

 درطبقـه آن از اسـتفاده38که
ثبت شرکت توسط میگیرد صورت

 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره

اشخا حقیقیوحقوقیکههرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت

Lions Gate 
Entertainment Inc 
Delaware, USA 
Corporation

واقع
2700 Colorado Avenue, 

Suite 200 
Santa Monica, 
California 90404 U.S.A 

 میخواهدعالمتزیررا
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صورتاستفاده42کهازآندرطبقه
میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت

 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 نمایند.مراجعهمالکیتهایفکریو
شرکت

Lions Gate 
Entertainment Inc 
Delaware, USA 
Corporation

واقع
2700 Colorado Avenue, 

Suite 200 
Santa Monica, 
California 90404 U.S.A 

میخواهدعالمتزیررا

 

 درطبقـه آن از اسـتفاده41که
 میگیرد ثبتصورت شرکت توسط

 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 نمایند.مراجعهمالکیتهایفکریو
شرکت

Lions Gate 
Entertainment Inc 
Delaware, USA 
Corporation

واقع
2700 Colorado Avenue, 

Suite 200 
Santa Monica, 
California 90404 U.S.A 

میخواهدعالمتزیررا
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صورتاستفاده9کهازآندرطبقه
میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت

 ابوغزاله معنوی شـرکتنماینـده
هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره

حقـوقیکـهدراشخا حقیقیو
زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز

یـومبـه30تاریخنشرالیمدت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
شرکت

(International 
Foodstuffs Co. L.L.C).

واقع
P.O Box No. 4115 

Sharjah United Arab 
Emirates

 میخواهدعالمتزیررا

 
از که درطبقـه اسـتفاده30آن

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت

 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت
بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیکه هرگاه
درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند

30میتوانندازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست

 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو
رکتش

(International 
Foodstuffs Co. L.L.C).

واقع
P.O Box No. 4115 

Sharjah United Arab 
Emirates

میخواهدعالمتزیررا

 
 درطبقـه آن از اسـتفاده29که

ثبت شرکت توسط میگیرد صورت
 ابوغزالـه معنوی نماینـدهملکیت

بهثبـتبرسـاند. شرکتمتذکره
اشخا حقیقیوحقوقیک ههرگاه



 جريدهيرسم
 

122
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

درزمینهاعتـراضداشـتهباشـند
30میتوانندازتاریخنشرالیمدت

مرکـزیعمومیثبتیومبهریاست
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

شرکت
HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIES 
HOLDINGS CO., LTD.

دررابطهبهعالمه
(HYUNDAI) 

 
ثبـت10687کهتحتشـماره

ان خواهان متقاضی بود تقالگردیده
 عالمتمذکورازکمپنی

HYUNDAI 
CORPORATION 25, 
Yulgok-ro 2-gil, 
Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 بهکمپنی
HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIES 
HOLDINGS CO., LTD.75 
YULGOK-RO, 
JONGNO-GU, 
SEOULREPUBLIC OF 
KOREA 

معنوی ملکیت ثبت شرکت توسط
 ابوغزاله متـذکرنماینده هکمپنـی

است. نشرشده جهت بهمعلومات
 .گردیدجریدهرسمیارسال

شرکت
HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIES 
HOLDINGS CO., LTD.

دررابطهبهعالمه
(HYUNDAI) 
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 تحتشـماره ثبـت15362که
انتقال خواهان متقاضی بود گردیده

عالمتمذکورازکمپنی
HYUNDAI 
CORPORATION 25, 
Yulgok-ro 2-gil, 
Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea

بهکمپنی
HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIES 
HOLDINGS CO., LTD.75 
YULGOK-RO, 
JONGNO-GU, 
SEOULREPUBLIC OF 
KOREA
توسطشرکتثبتملکیتمعنـوی

 ابوغزاله کمپنیمتذکرهشدهنماینده
جریده نشربه جهت است.معلومات
ــد ــالگردیـ ــمیارسـ هرسـ

 است.

شرکت
Signify Holding B.V

دررابطهبهعالمه
(SIGNIFY) 

 
 تحتشـماره ثبـت19791که

انتقال خواهان متقاضی بود گردیده
عالمتمذکورازکمپنی

Karin Reynders-
Vanbaelen 
Heesakkerstraat 95, 
3900 Overpelt, 
Belgium

بهکمپنی
Signify Holding B.V 
,High Tech Campus 48, 
5656 AE, Eindhoven 
The Netherlands
توسطشرکتثبتملکیتمعنـوی

کمپنـیمتـذکرهنماینده ابوغزاله
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معلومــاتجهــتشــدهاســت.
 .بهجریدهرسمیارسالگردیدنشر

شرکت
Signify Holding B.V

دررابطهبهعالمه
(SIGNIFY) 

 
 تحتشـماره ثبـت19791که

انتقال خواهان متقاضی بود گردیده
کورازکمپنیعالمتمذ

Karin Reynders-
Vanbaelen 
Heesakkerstraat 95, 
3900 Overpelt, 
Belgium

بهکمپنی
Signify Holding B.V 
,High Tech Campus 48, 
5656 AE, Eindhoven 
The Netherlands

توسطشرکتثبتملکیتمعنـوی
نمایندهکمپنیمتذکرهشده ابوغزاله

جریده نشربه جهت است.معلومات
 میارسالگردید.رس

 شرکت
Master Foodeh Food 

Industries Co2واقعnd 
floor, Ehsan mall, no. 
1941, North Kargar st 
Shahid Manouchehr 
Hosseinnia st (12), 
Amirabad, Tehran Iran 

 میخواهدعالمتزیررا

 
صورتاستفاده30کهازآندرطبقه

میگیردتوسطشرکتثبتملکیـت
معنوی ابوغزاله شـرکتنماینـده

هرگـاه برسـاند. ثبت به متذکره
اشخا حقیقیوحقـوقیکـهدر
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زمینهاعتراضداشتهباشندمیتواننداز
یـومبـه30تاریخنشرالیمدت

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 مراجعهنمایند.مالکیتهایفکریو

 شـماره اظهارنامـه 16965طبق
ثبـتبهدفتر12 8 1399مورخ

درمالکیتهـایفکـریمرکزیو
 DKNYرابطهبهعالمت

 
کهدر11344ثبتشدهبهشماره
( طبقات از3٬18٬25٬35طبقه  )

ــی ــرددکمپن ــتفادهمیگ آناس
(Gabrielle Studio, Inc).

 خواهانتغیرآدرسکمپنیاز
550Seventh Avenue, 

New York, New 
York10018, United 

States of America512به 
Seventh Avenue New 

York, New York 10018 
U.S.A 
توسطشرکتثبتملکیتمعنـوی

کمپنیمتذکرهشدهنمایندهابوغزاله
 است.

 شـماره اظهارنامـه 16966طبق
1399/8/12مورخ دفتر ثبتبه

درمالکیتهـایفکـریمرکزیو
 رابطهبهعالمت

(DONNA KARAN NEW 
YORK 

 
کهدر11345ثبتشدهبهشماره
( طبقات از3٬18٬25٬35طبقه  )

ــی ــرددکمپن ــتفادهمیگ آناس
(Gabrielle Studio, Inc.

 خواهانتغیرآدرسکمپنیاز
550Seventh Avenue, 

New York, New 
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York10018, United 
States of America 

 Seventh Avenue512به
New York, New York 
10018 U.S.A 

معنوی ملکیت ثبت شرکت توسط
کمپنیمتذکرهشدهنمایندهوغزالهاب

 است.
 شـماره اظهارنامـه 17161طبق

1399/8/18مورخ دفتر ثبتبه
درمالکیتهـایفکـریمرکزیو

 STAR IIرابطـهبـهعالمـت
DOUS 

 
کهدر11728ثبتشدهبهشماره
(ازآناسـتفاده9طبقه طبقـات)
 میگرددکمپنی

SAMSUNG 
ELECTRONICS CO., 
LTD 

 تغیرآدرسکمپنیازخواهان
416,MAETAN-DONG, 

YEONGTONG-GU 
SUWON-SI, 
GYEONGGI-
DOREPUBLIC OF 
KOREA 

 به
129Samsung-ro, 

Yeongtong-gu Suwon-
si, Gyeonggi-
do,Republic of Korea 
توسطشرکتثبتملکیتمعنـوی

کمپنیمتذکرهشدهنمایندهابوغزاله
 است.

 شـماره اظهارنامـه 17162طبق
ثبـتبهدفتر1399 8 18ورخم
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درمالکیتهـایفکـریمرکزیو
 رابطهبهعالمت

GALAXY Tab stylized 

 
کهدر11991ثبتشدهبهشماره
(ازآناسـتفاده9طبقه طبقـات)
 میگرددکمپنی

SAMSUNG 
ELECTRONICS CO, 
LTD. 

 خواهانتغیرآدرسکمپنیاز
416MAETAN-DONG, 

YEONGTONG-GU 
SUWON-SI, 
GYEONGGI-
DOREPUBLIC OF 
KOREA 

 به
129,Samsung-ro, 

Yeongtong-gu Suwon-

si, Gyeonggi-
do,Republic of Korea. 
توسطشرکتثبتملکیتمعنـوی

کمپنیمتذکرهشدهنمایندهابوغزاله
 است.

 شـماره اظهارنامـه 17163طبق
ثبـتبهدفتر1399 8 18مورخ

درمالکیتهـایفکـریمرکزیو
 GALAXYبهعالمترابطه

 
کهدر11992ثبتشدهبهشماره

(ازآناسـتفاده9طبقه طبقـات)
میگرددکمپنی

SAMSUNG 
ELECTRONICS CO., 

LTD.
 خواهانتغیرآدرسکمپنیاز

416MAETAN-DONG, 
YEONGTONG-GU 
SUWON-SI, 
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GYEONGGI-
DOREPUBLIC OF  
KOREA 

 به
129Samsung-ro, 

Yeongtong-gu Suwon-
si, Gyeonggi-
do,Republic of Korea 
توسطشرکتثبتملکیتمعنـوی

کمپنیمتذکرهشدهنمایندهابوغزاله
 است.

 شـماره اظهارنامـه 17164طبق
ثبـتبهدفتر18 8 1399مورخ

درمالکیتهـایفکـریمرکزیو
 رابطهبهعالمت

Samsung Champ 
Deluxe DUOS 

 

کهدر12144ثبتشدهبهشماره
(ازآناسـتفاده9قه طبقـات)طب

 میگرددکمپنی
SAMSUNG 
ELECTRONICS CO. LTD 

 خواهانتغیرآدرسکمپنیاز
416MAETAN-DONG, 

YEONGTONG-GU 
SUWON-SI, 
GYEONGGI-
DOREPUBLIC OF 
KOREA 

 به
129Samsung-ro, 

Yeongtong-gu Suwon-
si, Gyeonggi-
do,Republic of Korea 

تمعنـویتوسطشرکتثبتملکی
کمپنیمتذکرهشدهنمایندهابوغزاله
 است.
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 شـماره اظهارنامـه 17165طبق
1399 8 18مورخ دفتر ثبـتبه

درمالکیتهـایفکـریمرکزیو
 SAMSUNGرابطهبهعالمت

 
کهدر10601ثبتشدهبهشماره

(ازآن7٬9٬11٬14طبقه طبقات)
استفادهمیگرددکمپنی

SAMSUNG 
ELECTRONICS CO. 
LTD.

 خواهانتغیرآدرسکمپنیاز
416MAETAN-DONG, 

YEONGTONG-GU 
SUWON-SI, 
GYEONGGI-
DOREPUBLIC OF 
KOREA 

 به
129Samsung-ro, 

Yeongtong-gu Suwon-

si, Gyeonggi-
do,Republic of Korea 
توسطشرکتثبتملکیتمعنـوی

کمپنیمتذکرهشدهنمایندهابوغزاله
 است.

شـما اظهارنامـه طبق 17166ره
ثبـتبهدفتر1399 8 18مورخ

درمالکیتهـایفکـریمرکزیو
رابطهبهعالمت

SAMSUNG & Device 

 
کـهدر5379ثبتشدهبهشماره

(از14٬37٬38٬42طبقه طبقات)
آناستفادهمیگرددکمپنی

SAMSUNG 
ELECTRONICS CO., 
LTD.

خواهانتغیرآدرسکمپنیاز
416MAETAN-DONG, 

YEONGTONG-GU 



 جريدهيرسم
 

130
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

SUWON-SI, 
GYEONGGI-
DOREPUBLIC OF 
KOREA 

 به
129Samsung-ro, 

Yeongtong-gu Suwon-
si, Gyeonggi-
do,Republic of Korea. 
توسطشرکتثبتملکیتمعنوی

کمپنیمتذکرهشدهنمایندهابوغزاله
 است.
 شرکت

ZODO TIRE CO. LTDدر
 رابطهبهعالمه

(LUXXAN) 

 
ثبت16432کهتحتشماره 

گردیدهبودمتقاضیخواهانانتقال
عالمتمذکورازکمپنی

TECHKING TIRES 
LIMITED 19F, Bldg 2# 
Tianboo Int’l Mansion, 
No. 61 Haier Rd, 
Qingdao 266061, 
P.R.China 

 بهکمپنی
ZODO TIRE CO LTD. 
The South of Yalujiang 
Road, Wenzhuang 
Village Qinghe Agency 
of Cao County, Heze 
City, Shandong 
Province, P.R. China 
توسطشرکتثبتملکیتمعنوی

کمپنیمتذکرهشدهنمایندهابوغزاله
است.معلوماتجهتنشربهجریده

..رسمیارسالگردید
درحـیماهللسـتانکزیخصوصیات

ــر ــاختمانیاوس ــازیس کس
اصـلیشرکت:تابعیتافغانیمرکز
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ــرمایه ــدانوردمس ــتمی وتی
یکمیلیـون(1000000ابتدایی)

 سال (شـکل1400)تأسیسافغانی
حقوقیفعالیتشرکتساختمانیاو
سرکسـازی:رحـیماهللفرزنـد
نجی اهللوزیناهللفرزندنجی اهلل.

رئیسومعاونامضاءصالحیتدارای
مرکزیثبتعمومیشرکتدریاست

.ثبتشدمالکیتهایفکریو
خصوصیاتشرکتخدماتزراعتی

تابعیــتافغــانزرغــونپســرلی
مرکزاصلیوتیـتمیـدانوردم

ابتدایی) (افغانی1000000سرمایه
(شکلحقـوقی1400)تأسیسسال

هـارون فعالیتشرکتخـدماتی:
وفرزندمحمـدغنـیوهسـیدی

فرزندعبدالرسولشـرکتگ لآغا
صال دارای رئـیسامضـاءحیت

ــرکتدر ــاونش ــترومع یاس
ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت

 .ثبتشدفکری

پاکودانساختمانیاوخصوصیات
شرکت: افغـانلوژستیکی تابعیت

مرکزاصلیوتیـتمیـدانوردم
ابتدایی) (افغانی1000000سرمایه

(شکلحقـوقی1400)تأسیسسال
فعالیتشرکتساختمانیاولوژستیکی

افرزندعبدالرسولسـیدی:ګلآغ
ــدالعزیز ــدعب ــداهللفرزن وهوحی

امضـاءشرکت.دارایصـالحیت
شرکتدر یاسـتررئیسومعاون

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 .شدثبتفکری

سیفبهاساستصوی نهادانفرادی
د زویانفـرادیگالرحمن :لجان

(180روقـرارمکتـوب)گسودا
ــورخ ــت1400 1 12م ریاس
)سـیفگتوتیـتوردمستوفی

لجـانزویانفـرادیگالرحمند
44874ر(دارندهجوازنمبرگسودا
9005260600صیهنمبریوتشخ

تحتریاستمحترمسیفالـرحمن
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ولدګلجانلغو)ترکپیشه(جواز
تجارتیخویشگردیدهاند.کـهدر
آمریتصنعتوتجـارتوتیـت

 وردملغوثبتگردید.
مواد)تولیدنهادانفرادی:خصوصیات

محترمهمینـهشویندهمجاهدرفان(
فرزندمحمدرفیعمتشبثانفـرادی

میـداناصـلی،تابعتافغانمرکز
500000)وردم،سرمایهابتدایی

ــدهزار ــالپنجص ــانیس (افغ
ــوقی1400)تأســیس (شــکلحق

امضاءصالحیتدارانفرادی،تولید،
در خودش ثبـتریاست عمـومی
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو

 .ردیدگ
ــیات ــرادی:خصوص ــادانف نه

)انجنیراحمدشاهزلمـیسـاختمانی
محترماحمدشاهفرزندولوژستیکی(

،تابعت انفرادی متشبث سیدالرحیم
وردم، میـدان مرکزاصلی افغان

500000)ســـرمایهابتـــدایی

تأسـیس(افغانیسـالپنجصدهزار
انفـرادی،(1400) حقوقی شکل

 ولوژسفعالیتعمده تیکیساختمانی
خـودشدرامضـاءصالحیتدار

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 .ردیدگثبتمالکیتهایفکریو

حبی بهاساستصوی نهادانفرادی
متشـبث عبدالحمید فرزند الرحمن

(181انفرادیوقـرارمکتـوب)
ــورخ ــت1400 1 12م ریاس

مستوفیتوتیـتوردم)حبیـ 
متشـبث عبدالحمید فرزند الرحمن

33774دهجوازنمبرانفرادی(دارن
9003399475صیهنمبریوتشخ

حبی الرحمن تحتریاستمحترم
فرزندعبدالحمیدلغو)ترکپیشـه(
جوازتجارتیخویشگردیدهاند.که
تجارتوتیت آمریتصنعتو در

 وردملغوثبتگردید.میدان
شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
ــوب) ــرارمکت ــورخ194ق (م
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وتیـتتمستوفی1400 1 18
وردم)ساختمانیپامیردوبی(میدان

دارنـــدهجـــوازنمبـــر
D-38766ــریتشخو صــیهنمب

ریاسـت9000323627 تحت
عبداتحـد ولد امیرمحمد ومحترم

ولـد عبـدالوکیل معاونیتمحترم
)ترکپیشه( لغو خواهان عبدالقیوم
اند. جوازساختمانیخویشگردیده

صنعتوتجارتوتیتکهدرآمریت
انوردگلغـــوثبـــتمیـــد

 شد.
شرکتالیـاسحمـادخصوصیات

تابعیتحیدریتجارتیاولوژستیکی:
مرکزاصلیوتیـتمیـدان افغانی
ــدایی ــرمایهابتــ وردمســ

(1000000 سال تأسـیس(افغانی
(شــکلحقــوقیفعالیــت1400)

ــتیکی ــارتیاولوژس شــرکتتج
محمدعارففرزنـدمحمدصـادق
ابوخـان فرزند وعبدالبصیر)څالند(

رئیسامضاءشرکتدارایصالحیت
عمـومییاسترومعاونشرکتدر

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 شد.ثبت

نهـادانفـرادی:)میهنخصوصیات
خدمتسـاختمانیاولوژسـتیکی(

فرزند سیداصغر محمدسرورمحترم
تافغانمرکزیتابعمتشبثانفرادی،

ــدانوردم،ســرمایه اصــلیمی
ــدایی) پنجصــدهزار500000ابت

(شـکل1400)تأسیس(افغانیسال
ــوقی ــاختمانیحق ــرادی،س انف

 دار صالحیت امضـاءولوژستیکی
در خودش ثبـتریاست عمـومی
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

رحیمبهاساستصوی نهادانفرادی
:اهللفرزندامینجانمتشبثانفرادی

(مــورخ204وقــرارمکتــوب)
مسـتوفیت1400 1 23 ریاست
امیـریوتی اهلل توردم)درحیم
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نمبـر جواز دارنده شرکت( ودانیز
صـــیهنمبـــریوتشخ41832

ریاسـت9004641156 تحت
محترمرحیماهللفرزندامینجانلغو
)ترکپیشه(جوازساختمانیخویش
گردیدهاند.کهدرآمریتصنعتو

ثبـتگتجارتوتیتورد لغـو
گردید.

تصوی شرکای و اساسعریضه به
قرارشرک وکیلرسمیشانو تو

 مـورخ13667مکتوبشـماره
ریاســتمالیــه1400 2 21

تکنالوژی شرکت متوسط دهندگان
جـواز دارنـده نمبرشـمارهرفاه،

عنوانیاینریاستخواهان40559
فعالیـتتادیـات سـکتور ازدیاد
الکترونیکیگردیدهاستهمچنـان
سرمایهتشبثازپنجصدهزارافغانی

یکمیلیو افزایشنمودهبه افغانی ن
ریاسـتاست.ایـنتغییـراتدر

ثبت وعمومی مالکیتهایمرکزی

ثبـتفکری فکری های ومالکیت
 گردید.

13317بهاساسمکتوبشـماره
 مالیهیر1400 2 19مورخ است

دهندگانمتوسطوتصوی شرکای
شرکتساختمانیدکلـوزجانـت
جـواز تدیسدارنده ستاککمپنی

تغییراتخD-39315نمبر واهان
 .ذیلگردیدهاند

محترمسربازبیکنیتبیـک-1
45یساسبقئ(رفیصد0اوفخود)

فیصدسهمشرکتراباتیمحمـر
احراربیکفناعـتاوفبفـروش
بیککناعـت احرار بعدًا رسانیده.
اوفبالنوبهسهمشرکترابـاتی
اوفبفروشرسانیده جمعه سلیمان

 اند.
سیدوویجاکنوناکبرصاح اوف

( شـرکتفیصـد0خود سـهم )
بحیثرفیصد45) یسجدیدتقررئ(

 یافت.
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اسبق-2 معاون حیاتالدین محترم
(خویشفیصد55نهائیناشدهسهم)

باتیسعداهللولـدنورمحمـد را
 نمبر تذکره بـه640208دارنده

حیثمعاونجدیدشرکتبفـروش
میرساند.ازموضوعآگاهبودهامید

 مورد نمـودهاستدر نظـر ابراز
تغییـراتدر همکارینمائیـد.این

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(مورخ1960)شمارهقرارمکتوب

ریاستعوایـدزون1397 9 18
مرکزترانزیتیوبارچاتنیبینالمللی
متحدخپلواکافغانلمیتددارنـده

صیهنمبریوتشخ1677جوازنمبر
تغیرات9000858150 خواهان
محترماسداهللولد.ذیلگردیدهاست

یسشرکتازریاستئرحمتاهللر
استعفاء خویش50و سهم رافیصد

مطیعاهللولدنعمـتاهلل محترم به

واگذارنمودهکهنامبردهبهحیـث
رییسجدیدتعیینومحترمدواجان

وستعفاءامعاونشرکتازمعاونیت
بـاتی50 خویشرا سرمایه فیصد

ا ولدگـلجـانخمحترم ترمحمد
واگذارنمودهکهنامبردهبهحیـث
وهمچنان میگردد جدیدتعیین معاون
اسمشرکتازترانزیتیوبارچاتنی
بینالمللیمتحدخپلواکافغانلمیتد
بارچـاتنی شرکتترانزیتـیو به

تغییر وطن استکندهار کهنموده .
ریاستاین ثبتتغیراتدر عمومی

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
نـابلمیتـد دارنـده:ساختمانی

 تغیرات41083جوازنمبر خواهان
ولد جاوید محترم اند: ذیلگردیده
عبدالقـدوسازریاسـتشــرکت

استعفاء خویشرافیصد50و سهم
شرکتا معاون عبداتحد زومحترم
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سـهمفیصد50واستعفاءمعاونیت
فیصـد100خویشراکهجملـه
ولدمحمدیونسمیشودبهفایزنوری

یسجدیدبفروشمیرساندوئنوریر
شکلحقوقیازشراکتبهانفرادی
تغیرنمودهاست.کهتغیراتفـوق

 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
 گردید.فکریثبتمالکیتهایو

اساستصوی شرکتخـدمات به
نظر:تکنالوژیافغانستانکانتمپرری

دارندهجواز8614بهمکتوبنمبر
(خواهانتغیراتD-51382نمبر)

ذیلگردیدهاند.محترمزمریشهاب
خواهانانصرافقبلیوتغییراسـم
تشبثازخدماتتکنالوژیافغانستان

کلیکتغیرنمودهکانتمپرریبهیک
کهدرریاستثبتوجوازدهیثبت

 ید.گرد
تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتخدماتلوژسـتیکینـاب

وD-52848دارندهجوازنمبـر

مورخ12008قرارمکتوبشماره
ریاستمالیهدهندگان1400 2 2

متوسطعنوانیاینریاستخواهـان
اندکـهمحتـرم تغیراتذیلشده
عبدالقـدوسرئـیس فرزند جاوید

فیصد70واستعفاءتشبثازریاست
سهمخویشومحتـرمعبداتحـد

واستعفاءمعاونشرکتازمعاونیت
سهمخویشکـهجملـهفیصد30
میشودبهمحترمفـایزفیصد100

نوریفرزندمحمدیونسنوریدارنده
ــر ــذکرهنمبــــ تــــ

واگذار47790-400-1399
نمودهکهنامبردهبهحیـثرئـیس

وتغیرشکلحقـوقیازتعیینجدید
زصورتگرفتهشراکتبهانفرادینی

عمومیاست.اینتغیراتدرریاست
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
شرکت:ویبهاساستصوی شرکا

مکتـوب) مـورخ18326قرار )
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شرکت1399 8 7 عواید سیستم
دارندهساختمانیحشمتاهللریحان

وD-56253جـــوازنمبـــر
یتشخ نمبـر 9001157917صیه

لدینولـدتحتریاستمحترمامرا
عـالو معاونیتمحترم و خیرالدین
الدینولدخیرالدینخواهـانلغـو
)ترکپیشه(جوازتجارتیخـویش

ریاست در که اند. عمومیگردیده
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .لغوثبتگردید
اساستصوی شرکایشرکتو به

مکتوب مـورخ7356شمارهقرار
زون1400 2 1 عوایـد ریاست

تبرادرانکابـلمـنمرکز:شرک
 جـواز دارنـده و29388لمیتد

یتشخ نمبـر 9002740521صیه
انـد: گردیده تغیراتذیل خواهان
محترممحمدداودعظیمیولدمحمد

ـرفیقر یسشـرکتازریاسـتئ
فیصدسهمخویشرا60واستعفاء

برحاـل معاون اقبالشاه محترم به
نـامبرده که نموده شرکتواگذار

سـهمبـهحیـثفیصد100با
شکلحقـوقیئر تعیین، یسجدید

شرکتازشـراکتبـهانفـرادی
تغیراتدرتغیرنمودهاست.کهاین

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 .گردیدثبتمالکیتهایفکریو

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(مـورخ809)شمارهقرارمکتوب

ــد1399 12 27 ــتمعوای سیس
شرکتساختمانیحاجیفضلنـور

ــ ــرًح ــوازنمب ــدهج دراندارن
D-2332-Cنمبـریوتشخ صیه

ریاسـت1050373016 تحت
محترمفضلنورومعاونیتمحتـرم
جاللالدینخواهانلغو)ترکپیشه(
جوازتجارتیخویشگردیدهاند.که

ریاست مرکـزیعمومیثبـتدر
ومالکیتهایمالکیتهایفکریو

 .فکریلغوثبتگردید
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اساستصوی شرکا وشرکتیبه
(1023شـماره)مکتـوبنظربه
مکتوبعواید1400 1 23مورخ

زونمرکز:شرکت)ساختمانیتولید
ــازی ــاختمانیسرکس ــوادس م
وال( خـــوست تهــــور

دارنده جـواز وD-21936نمبر
یتشخ نمبـر 1017619014صیه

است. گردیده تغیراتذیل خواهان
آدرسشرکتازوتیتکابـلبـه

لنمودهکهتغیراتذیلخوستانتقا
ریاست مرکـزیعمومیثبـتدر

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
اساستصوی شرکایشـرکت به
افغـان دانه تولید مرغداریو فارم

43934دارندهجوازنمبـر:معیار
 خواهانتغییراتذیلشدهاند:

از سـهمدار عزیـز هارون محترم
 استعفاءعضویت سهمفیصد34و

 به هدییاراسیابیخویشرا محترمه
سهمدارجدیدبفروشمیرساندایـن

ریاست عمـومیثبـتتغییرتدر
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 ومالکیتهایفکریثبتگردید.
مکتـوب) مـورخ13957قرار )

اجرائیوی1400 2 19) ریاست )
ملیتنظیمادویهومحصوتت ادراه
لوژستیکی و تجارتی شرکت صحی

رندهنمبرجوازتددایحمزهحنظلهلم
ــر69234) ــیهنمب (وتشخیص
ریاست9011044279) تحت )

محترممحمدامینومعاونیتمحترم
محمدشـعی بـرعالوهوارداتو
صادارتاقالممجازخواهانایجـاد
توریدادویهوسـامانآتتطبـی

عمـومیگردیدهاندکهدرریاست
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 ید.ومالکیتفکریثبتگرد
خصوصیاتنهـادعبـدالعظیمآزاد
زوی آزاد عبـدالرحیم فرزند زوی

)تجـارتیاسمنهادمتشبثانفرادی
مرکزاصلیتابعیتافغان،آزاداندر(
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500000ابتــداییکابل،ســرمایه
افغــانیســالپنجصــدهزار

ــیسأت ــوقی1400س ــکلحق ش
انفـــرادی،فعالیـــتعمـــده

 شخودامضاءتجارتی،صالحیتدار
 ثبـتعمدرریاست مرکـزیومی

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
سرمایه:شرکتتجارتیهیوادقاسمی

یکمیلیـون(1000000ابتدایی)
 سال شـکل1400تأسیسافغانی.

ــدفعالیــتاصــلی حقــوقیلمتی
ـتجارتیاقالممجاز.ر یسشـرکتئ

هیوادخانفرزندمزارکدارایسهم
بهمعاونیتمحتـرمرو فیصد80

٪20کدارایسهماهللفرزندمزار
 یسومعاونئرامضاءصالحیتدار

ریاست عمـومیثبـتشرکتدر
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

:شرکتتجارتیمدثراحمدمهمنـد
ابتـدائیمرکز سرمایه کابل، اصلی

1000000 میلیون افغـانی،یک
حقوقی،1399تأسیسسال شکل

رئیس تجارتی، فعالیتعمده لمیتد،
مدفرزندنصـیراحمـد،مدثراح

معاونیتمنصوراحمدفرزندنصـیر
رئـیسامضـاءاحمدصالحیتدار
عمـومیریاستومعاونشرکتدر

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

شرکت)تولیدپیویسـیبـاختر
ــدایی ــرمایهابتــ ودان(ســ

ت1000000) سال افغانی سیسأ(
یسهمایونئفعالیتتولیدیر1400
یلولدسیدرسـولدارایحسینخ

٪سهمبـهمعاونیـتمحتـرم50
عبدالخبیراحمدزیولدقیامالـدین

 دارای سـهمفیصـد50احمدزی
یسومعاونئرامضاءصالحیتدار

عمـومیثبـتشرکتدریاسـت
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.
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جمشـید تاجرانفرادی خصوصیات
عبدالصبور فرزند تابعیـت:رحمانی

سالشهرکابل،کزاصلیمر،افغان
سـرمایهابتـدایی1399سیس:أت

ــانی،پنجصــدهزار500000 افغ
شخ دارای مطبعه، عمده فعالیت

دراداره،خـودشامضاءصالحیت
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
ــری ــیدهفک ــترس ــهثب ب

 .است
عبدالبشیر فرزند شعی امانی احمد

تابعیتافغانمرکز:متشبثانفرادی
ــداییاصــلیک ــلســرمایهابت اب
پنجصــدپنجصــدهزار500000

1400سـیسأافغانیسـالتهزار
فعالیتسـاختمانی,صـالحیتدار

امضاء ریاست در عمـومیخودش
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 .گردیدثبت

شرکتخدماتلوژستیکیفـوکس
فرایت ابتـدایی:تارگیت سـرمایه

(1000000) افغـانییکمیلیون
شکلحقـوقی1400سیسأسالت

شرکتخدماتلوژسـتیکیاقـالم
یسایاسالدینقادریولـدئمجازر

ولـد وحیداهلل ومعاون الدین الیاس
یسئرامضاءحبی اهللصالحیتدار

عمـومیریاستومعاونشرکتدر
فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 گردید.ثبت

فرزنـد زلمـی  خصوصیاتنهـاد
 انفـرادیامین متشبث اسـم:اهلل

سـپالئینهاد)خد لوژسـتیکی مات
مرکزتابعیتافغان،اتحساناتمان(
ابتــداییســرمایهاصــلیکابــل،

سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــوقی1400ســیسأت شــکلحق

خـدمات فعالیتعمـده انفرادی،
امضـاءصـالحیتدارلوژستیکی،

درخود ثبـتریاستش عمـومی
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 .گردید
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معلـیمتشـبثجوادفرزندغـال
تابعیتافغانمرکزاصـلی:انفرادی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
تپنجصدهزار سـال سـیسأافغانی
فعالیتاسـتخراجمعـادن1400

سنگسـاختمانی,صـالحیتدار
امضاء ریاست در عمـومیخودش
فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 .گردیدثبت

فرزندمحمـدشـفیق محمدشهیر
ابعیتافغانمرکزت:متشبثانفرادی

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

فعالیتلوژسـتیکی,1400سیسأت
 خـودشدرامضـاءصالحیتدار

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 .گردیدفکریثبتمالکیتهایو

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(مورخ7760)شمارهقرارمکتوب

ریاستعوایـدزون1400 2 13
مرکزشرکتعلیغوربندیلمیتـد

و13967دارنــدهجــوازنمبــر
یتشخ نمبـر 7004092016صیه

خواهانتغیراتذیلگردیدهاسـت
عبـدالمتین ولد عبدالصمیم محترم

واستعفاءمعاونشرکتازمعاونیت
فیصدسهمخـویشرابـاتی50

برحاـلمحترمغالمعلـیرئـیس
نامبرده که نموده باشرکتواگذار

فیصدسهمبـه100آوردنبدست
وئحیثر مانـده یسشرکتباقی

انفرادی شرکتبه از شکلحقوقی
تغییرمیکند.کهایـنتغیـراتدر

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 گردید.فکریثبتمالکیتهایو

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
مـورخ4460شمارهقرارمکتوب

ریاستمالیه1400 12 19 سستم
کوچک گان شـرکتغنـیدهند

نمبـر جـواز دارنده وردکلمیتد
ــریوتشخ7823 ــیهنمبـ صـ

تغیرات1042744019 خواهان
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ذیلگردیدهاندمحترمگرانوردک
ولدبسماهللرئیسشرکتازریاست

استعفاء مجموع سـهمفیصد50و
باتیمحترمفهیموردک خویشرا
ولدبسماهللوردکبفروشرسانیده

 معـاون بحیث نامبرده جدیـدکه
گردیـدیشرکتتع محتـرم.ین و

احمدشاهوردکمعاوناسـبقبـا
فیصدسهمخویشبحیث50حفیظ

نگردیدکـهایـنییسجدیدتعیئر
ریاست عمـومیثبـتتغیراتدر

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
مکتوبس ریاستمالیـهیقرار ستم

مـورخ8084گانکوچـکدهند
شرکتفغانکلـرز98140013

سکایفایرورکسوداگریزدارنـده
صـیهیوتشخ110784جوازنمبر

 خواهـان79003777399نمبر
تغیراتذیلگردیدهاندمحترمایمل

ولدغالمرئیسشرکتازریاسـت
فیصدسهم100ومجموعاستعفاء

فیصدسـهم50خویشراباحفظ
فیصدسهم50یسمیماندئبحیثر
بهمح ترمشفیقاهللولـدغـالمرا

واگذارنمودهکهنـامبردهبحیـث
نمیگرددکهایـنیمعاونجدیدتعی

ریاست عمـومیثبـتتغیراتدر
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

مـورخ14209نمبرقرارمکتوب
28 2 1400( گینماینـدتشبث

 ژیکاـلمیتـالور19شرکتچینا
نمبـر جـواز دارنده کوارپریشن(

طی41316) و( عریضه یکقطعه
ریاستخواهان این تصوی عنوانی
تغیررئیسشدهانـدکـهمحتـرم
)شوشاوکنولدشودهچنگ(رئیس

واسـتعفاءبدونسهمازریاسـت
(دارنـدهLi Peilongمحتـرم)

 ( (PE2031202پاسپورتنمبر
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نیبحیثرئیسجدیدبدونسهمتعی
رئیسامضاءمیگردد.صالحیتدار

مرکــزیثبــتادارهشــرکتدر
 شد.ثبتمالکیتهایفکریو

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(مـورخ228)نمبـرقرارمکتوب

ــد1399 12 24 ــتمعوای سیس
الحـاج تجـارتی داکتـرشرکت

حبی اهللفقیریدارندهجوازنمبـر
ــریوتشخ47991 ــیهنمبـ صـ

ریاسـت9005777611 تحت
ومعاونیـتمحتـرم محترمتمنـا

اهانلغو)ترکپیشـه(وحیداهللخو
جوازتجارتیخویشگردیدهاند.که

ریاست مرکـزیعمومیثبـتدر
لغـوثبـتفکـریمالکیتهایو

 .گردید
شـرکتیبهاساستصوی شرکا

حکمتخدماتلوژستیکیاحـدی
لمیتد جـوازنمبر:اکسپرس دارنده

ذیـل67576 تغیـرات خواهان

گردیدهاند:محترمنجی اهللولـد
 معاونیتعبدالسمیع واسـتعفاءاز

بهاحمـدفیصد50 سهمخویشرا
احسانولدنیکمحمدمعاونجدید
شرکتبهفروشمیرساند.کهتغیرات

درریاست ثبتفوق مرکزیعمومی
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

گیشرکتامسیآرنمایند.تشبث)
دارندهجواز پیویتیالتیدی(

( طی71176نمبر یـکقطعـه(
وتصوی عنوانیاینریاستعریضه

خواهانتغیراتذیلشدهانـدکـه
دارنـده ) زمـان )شـاهد محترم

(AB 5207354پاسپورتنمبر)
نیبحیثمعاونجدیدبدونسهمتعی

جوابیـه ارایـه از بعد میگردد.که
مکاتی ازمراجعذیربطدرریاست
ثبتوجوازدهیاینتغیـراتثبـت

 گردید.
اآغاخصوصیاتشرکتتجارتیپاچ

تابعیتافغانمرکزاصـلی:اظهاراهلل
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ابتـدائی سـرمایه وتیتکاپیسـا
تاسیس1000000) افغانی؛سال )

رئیستجارتی،فعالیتعمده:1400
شرکتپاچاآغااحمدیولدخلیـل
اظهاراهللاحمدیولـد اهللصافیو

ــدی ــاهاحم ــمش ــاونمعظ مع
ومعـاونامضاءحیتدارصال رئـیس

یمرکــزثبــتشــرکتدراداره
ــایو ــته ــتمالکی ــریثب فک

 گردید.
شرکتترانزیتیوبارچاتنیکندهار

مرکزاصلیکابـل،سـرمایه:قبایل
 میلیـون1000000ابتدائی یک
،شکلحقـوقی1400،سالافغانی

و ترانزیتـی فعالیتعمـده لمیتد،
رئیسنظرمحمدفرزنـدبارچاتنی،

علیمحمدمعاونیتعزیزاهللفرزنـد
رئیسامضاءارنظرمحمدصالحیتد
عمـومیریاستومعاونشرکتدر

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

محترمعبـداهللفرزنـدعبداتحـد
و سـاختمانی ( انفـرادی متشبث

تابعیت:خدماتلوژستیکیخالداتل(
کابـلسـرمایه اصلی مرکز افغان

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
ت شـکل1385سیسأافغانیسال
تانیوخدماتلوژستیکیحقوقیساخ

امضـاءاقالممجازصـالحیتدار
عمـومیثبـتخودشدرریاسـت

فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

خصوصیاتنهادانفـرادیروکـی
عزیزیولدمحمدظـاهرعزیـزی

انفرادی نهاد)(:متشبث تابعیتاسم
کابل،افغان، اصلی سـرمایهمرکز

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
سا تافغانی شـکل1400سـیسأل

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
شخودامضاءتجارتیصالحیتدار

 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
 گردید.فکریثبتمالکیتهایو
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حلیمیان لوژستیکی خدمات شرکت
سـرمایه:گروپ کابل، مرکزاصلی
 میلیـون1000000ابتدائی یک

شـکل،1399تأسیسافغانی،سال
عمــدهحقــوقیلمیتــد،فعالیــت

رئیسمحمدفهیمفرزند لوژستیکی،
محمدکبیرمعاونیتمحمـدنعـیم
فرزنــدمحمــدکبیــرصــالحیت

درامضاءدار شرکت ومعاون رئیس
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 .گردیدثبتمالکیتهایفکریو
تاجرمحترممیرویسفرزندعوضداد

ارسـالن(:انفرادی ویس )تجارتی
کابـل اصـلی مرکز تابعیتافغان

هابتـــــداییســـــرمای
افغانیسالپنجصدهزار500000
أت صـادرات1400سیس شـکل

مجازصـالحیتدار وارداتاقالم
ثبتعمومیخودشدرریاستامضاء

فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

ولدخصوصیاتنهادانفرادی:صنوبر
 وصیلجانمتشبثانفرادی

 :اسمنهاد)تجارتیصنوبروصیل(
افغان، کابـل،مرکزتابعیت اصلی
ــرمایه ــداییسـ 500000ابتـ

افغــانیســالپنجصــدهزار
شکلحقوقیانفرادی،1400سیسأت

فعالیتعمدهتجارتی،صالحیتدار
درخودامضاء ش عمـومیریاست
فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 گردید.ثبت

فرزندعبدالصـمد عبداتحد محترم
مشروبات:متشبثانفرادی تولید (

ـ تابعیـت:رین(غیرالکولیآسمانب
کابـلسـرمایه اصلی مرکز افغان

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
ت شـکل1385سیسأافغانیسال

حقوقیتولیدیاقالممجازصالحیت
 درریاستامضاءدار ثبـتخودش

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.
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ــاجرانفرادی ــیاتتـ خصوصـ
بنـتسـلطاندلافروزقاضیزاده

تالش مرکـزافغاتابعیت،:محمد ن
سـیس:أاصلی:شهرکابل،سالت

500000سرمایهابتدایی:1399
:پنجصدهزار فعالیت صنایعافغانی

شـخ دارایصـالحیت دستی،
ثبتمرکزیدراداره،خودشامضاء

ثبترسیدهفکریهایومالکیت به
 .است

محمدمحترمشفیعمحمدفرزندجان
)ساختمانیرفیـع:متشبثانفرادی

تابعیتافغانمرکزاصلیمحمدامان(
500000کابلسـرمایهابتـدایی

تپنجصدهزار سـال سـیسأافغانی
مجاز1400 اقالم شکلساختمانی

ــالحیتدار ــاءص ــودشامض خ
مالکیتهایمرکزیوثبتدرریاست
 گردید.فکریثبت

اساستصوی  یشـرکتشرکابه
غوربند وبارچاتنی ترانزیتی تجارتی

وقرار144ردارندهجوازنمب:اروپا
ــر ــوبنمب ــورخ7556مکت م

گانمتوسطدهندمالیه1399 6 2
ولد علی غالم تحتریاستمحترم
قلــمالــدینومعاونیــتمحتــرم
خواهـان حبی اهلل ولد نجی اهلل
اند ترکپیشهجوازخویشگردیده

ریاست مرکـزیعمومیثبـتدر
 گردید.فکریثبتمالکیتهایو

یابهاساسفیصلهوتصوی شـرک
)شرکتخدماتانجنیریشمشـاد

نمبـر:فایفستار( جـواز دارنده
D-45142تغیراتذیل خواهان

 گردیدهاند:
بچـه امینفرزندشـاه ابن محترم

 دارای شرکت فیصـد20سهمدار
سهمفیصد20سهممیباشدازجمله

 سهمفیصد6,6666667خویش
خویشرابهمحترممحمدناصرفرزند

ـعمررئیسمحمد لشـرکتبرحا
واگذارنمودهوازجملهمتباقیسهم
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 سهمفیصد6,6666667خویش
خویشرابهمحترممیرویسفرزنـد
محمدعمرمعاونبرحاـلشـرکت

 متبـاقی و 6,6666667واگذار
محتـرمفیصد بـه سهمخویشرا

ــدمحمــداکرم محمدشــاکرفرزن
اسـتعفاءسهمدارواگذاروخودش

مینماید.همچنانمحترماحمدشکی 
فرزندشیرمحمدسهمدارشرکتکه

سـهممیباشـدازفیصد20دارای
 سـهمخـویشفیصـد20جمله

سهمخویشرافیصد6,6666667
بهمحتـرممحمـدناصـرفرزنـد
رئیسبرحاـلشـرکت محمدعمر
واگذارنمودهوازجملهمتباقیسهم

 6,6666667خویش سهمفیصد
فرزنـدخویشرابهمحترممیرویس

معاون عمر محمد شـرکتبرحال
 متبـاقی و 6,6666667واگذار

بهمحترممحمدفیصد سهمخویشرا
شاکرفرزندمحمـداکرمسـهمدار

شرکتواگذارنمـودهوخـودش
مینمایدکهدرنتیجهسـهماستعفاء

سهمفیصد33,34رئیسشرکت ،
وسهمفیصد33,33معاونشرکت

شرکت سهمدار محمدشاکر محترم
سدرآمیشــود.همچنــان33,33

شرکتاز)سرکسومکارتهچهار(
به)کارتهچهار،سرکسومجـوار
ریاستتذکرهالکترونیکـی(تغیـر
نمودهاست.اینتغیراتبهاسـاس

ــماره ــهش ــخرخ384جوابی م
مخرخ776وشماره1399 10 8
ــه1399 10 14 ــتمالی ریاس
ریاستدهند در متوسط ثبـتگان

 .گردیدفکریثبتمالکیتمرکزیو
یصلهوتصوی شـرکابهاساسفی

معاویه( حضرت خصوصی :)مکت 
D-66750دارندهجـوازنمبـر

معاونیت محمدو تحتریاستراز
احمدجمشیدخواهانتغیرات محترم

 ذیلگردیدهاند:
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محترمرازمحمدولدگـلمحمـد
نیکبینرئیستشـبثازریاسـت

)استعفاء سهمخویشفیصد50و )
شـاه ولد )اخترمحمد محترم به را
ــر ــذکرهنمب ــدهت ــد(دارن محم

واگذارنمودهکهنامبرده631186
نمیگردد.اینیبحیثرئیسجدیدتعی

شـماره اساسجوابیـه به تغیرات
مــــــــــخرخ10762

گاندهندریاستمالیه1400 1 26
ریاست در مرکـزیثبـتمتوسط

ومالکیتهایمالکیتهایفکریو
 فکریثبتگردید.

گـل اساسدرخواستمحتـرم به
رئیسحمنفرزندمالعیسیخانالر

(مورخ1240نهاد:وقرارمکتوب)
سیدا1400 2 20 عواید سیستم

اجانتاجرانفرادیجانولدمحمد
تحتعنواناستخراجمعدنسـنگ
ــواز ــرج ــدهنمب ــلطنتیدارن س

D-84162تشخ نمبـریو صیه

ریاسـت9003271542 تحت
جانخواهـانمحمداسیداجانولد

گردیدهاسـت.لغوشرکتخویش
عمومیثبتکهایننهاددرریاست

لغومالکیتهایفکریمرکزیو و
 ثبتگردید.

14279بهاساسمکتـوبنمبـر
ــورخ تشــبث1400 2 29م

امیر بند افغانستان زعفران )شرکت
(35602لمیتد(دارندهجوازنمبر)

یکقطعهعریضـهوتصـوی طی
عنوانیاینریاستخواهانتغیـرات

اندکهمحترم)جیادونگذیلشده
دونگولدجیادونگدونگ(معاون

ــت ــبثازمعاونی ــتعفاءتش واس
رابهمحتـرم(سهمخویشفیصد5)
(Chen Yongدارندهپاسپورت)

( واگـذارE81999031نمبر )
نمودهکهنامبردهبحیثمعاونجدید

یتع صالحیتدار امضاءینمیگردد.
ریاسـت شرکتدر رئیسومعاون
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وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

:شرکتآرینایافجـیلمتیـد
ابتـدائیمرکز سرمایه کابل، اصلی

یکمیلیـونافغـانی1000000
ت حقوقی،1397سیسأ،سال شکل

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
رئیسغـالموصادراتاقالممجاز،
معاونیتغالمعلیفرزندقلمالدین،
ـ دینصـالحیتنبیفرزندقلـمال

درامضاءدار شرکت ومعاون رئیس
 ثبـتریاست وعمومی مرکـزی

ــت ــایمالکی ــته ــریثب فک
 گردید.

اساسدرخواستمحترممحمـد به
تاجرانفرادی عبدالحکیم ولد :زمان

ومکتوب48177دارندهجوازنمبر
 493شماره 1400 2 19مورخ

گانمتوسـطدهنـدریاستمالیـه
استدرخواهانترکپیشهگردیده

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

لغـوثبـتمالکیتهایفکـریو
 گردید.

اساستصوی شرکایشرکتو به
(12692قرارشـمارهمکتـوب)

 مالیه1400 2 12مورخ ریاست
مکت خصوصیدهند متوسط گان

حاسناتسهاکدارندهنمبرجـواز
صـــیهنمبـــریوتشخ54757

تغیرات9006788005 خواهان
خواهانارتقـایذیلگردیدهاست.

دوره تعلیمیخصوصـیاز موسسه
نمـوده تغیر لیسه دوره به متوسطه
استوهمچنانآدرسنهادازکارته

بهسرتپهکارتهنوسرک8نوناحیه
حلقویکوچهفارممقابـلمسـجد

 ناحیه که8التقوا است. تغییرشده
ریاسـت در شـرکت این تغیرات

ومالکیتهایمرکزیعمومیثبت
 گردید.ثبتفکری

اساستصوی شرکایشرکتو به
(12270قرارشـمارهمکتـوب)
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 مالیـه1400 2 5مورخ ریاست
گانمتوسطمکت خصوصـیدهند

گنجینهبنیامیندارندهنمبـرجـواز
صـــیهنمبـــریوتشخ64710

تغیرات9009441271 خواهان
است.خواهانارتقـای ذیلگردیده
موسسهتعلیمیازدورهمتوسطهبـه

الیسه تغیراتاینگردیده که ست.
مرکـزیثبـتشرکتدرریاست

 گردید.فکریثبتمالکیتهایو
بهاساسدرخواستیمحترممحمـد
حنیفولدمحمدآصفرئیسنهادو

ــوب ــرارمکت ــورخ14269ق م
ریاســتمالیــه1400 2 29
گانمتوسطمحترممحمدحنیفدهند

انفـرادی آصفتاجری محمد ولد
وانجینـریتحتعنوانساختمانی

نمبـر جـواز راکدارنـده مرین
صـــیهنمبـــریوتشخ66760

تغیـرات9010305515 خواهان
ــرم ــتمحت ــدهاس ــلگردی ذی

محمدحنیفولدمحمدآصفرئیس
 مجموع از سـهمفیصد100نهاد

سـهمخـویشرافیصد50خویش
نموده واگذار احمدی حسینه باتی

تعیینکهنامبردهبحیثمعاونجدید
وشکلحقوقینهادازگردیدهاست

انفرادیبهشراکتتغیرنمودهاست.
عمـومیکهاینتغیراتدرریاست

مالکیتفکریثبـتومرکزیثبت
 گردید.

اساستصوی شرکا یشـرکتبه
:شرکتتجارتیشوکتهالللمتید

مورخ5901بهاساسمکتوبنمبر
نمبـر1400 1 8 جـواز دارنده

صــیهنمبــریوتشخ148328
تحــتریاســت9012484409

محترمموسیخانومعاونیتمحترم
جـواز )ترکپیشه( لغو ریسخان
اندکـهدر تجارتیخویشگردیده
ریاستثبتوجوازدهیلغوثبـت

 گردید.
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:شرکتتجارتیشوکتهالللمتید
ابتـدائیمرکز سرمایه کابل، اصلی

1000000 میلیون افغـانی،یک
حقوقی،1382تأسیسسال شکل

ــد،ف ــدهوارداتلمیت ــتعم عالی
مجاز، اقالم رئیسموسیوصادرات

یسئخانفرزندعبدالقیوم،معاونیتر
صـالحیت عبـدالقیوم فرزند خان

رئیسومعـاونشـرکتامضاءدار
 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی

 گردید.فکریثبتمالکیتهایو
اساستصوی شرکا شـرکتیبه

تـاجر عبدالقیوم فرزند خان موسی
مورخ5957بنمبرمکتو:انفرادی

نمبـر1400 1 8 جـواز دارنده
نمبــرصــیهیوتشخ148332

ریاســتتحــت1051557013
محترمموسیخانخواهانلغو)ترک
خویشگردیده تجارتی جواز پیشه(
اندکهدرریاستثبتوجوازدهی

 لغوثبتگردید.

بختیـار شرکتخدماتلوژستیکی
اصلیکابل،مرکز:ادریساسلمزی

 سرمایه یـک1000000ابتدائی
تأســیسســالافغــانی،میلیــون
فعالیت1400 ،شکلحقوقیلمیتد،

رئیسقیسفرزند لوژستیکی، عمده
میرزاگلمعاونیتویسفرزندمیرزا

رئـیسامضـاءگلصـالحیتدار
عمـومیریاستومعاونشرکتدر

 .گردیدثبتمرکزیثبت
دوااهللخدماتپولیسعادتشرکت
اصلیکا:جان بـلسـرمایهمرکز

میلیـون1000000ابتدایی یک
وددمحــافغــانیشــکلحقــوقی

خـدمات المس فعالیتعمده ولیت
ــپــولیر ولــداهللیسســعادتئ

شیرمحمدومعاونیتکاملعثمان
امضاءولدسعادتالهصالحیتدار

عمـومییسومعاوندرریاستئر
فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 .گردیدثبت
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تیکیوشــرکت)خــدماتلوژســ
رحمان( مستوفی سـرمایه:تجارتی

(یکمیلیـون1000000)ابتدایی
یک تمیلیون سـال سـیسأافغانی

یسامـینئفعالیتتجارتیر1400
اهللرحمانولدحاجیبسماهللرحمان

٪سهمبهمعاونیتمحترم50دارای
مستوفیرحمانولدحاجیبسماهلل

سهمصالحیت٪50رحماندارای
یسومعاونشرکتدرئرامضاءدار
ر ثبـتیاست مرکـزیعمـومی
 گردید.فکریثبتمالکیتهایو

محترمشفیعاهللفرزندمحمدقاسـم
متشبثانفرادی)تجارتیشـفیعاهلل

تابعیتافغانمرکزاصلی:احمدزی(
500000کابلسـرمایهابتـدایی

تپنجصدهزار سـال سـیسأافغانی
شکلصادراتوارداتاقالم1400

خودشدرامضاءحیتدارمجازصال
ریاست وثبت هایمرکزی مالکیت

 گردید.فکریثبت

مرکـز:شرکتتجارتیعباساقبال
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدائی

،یکمیلیونافغـانی1000000
شکلحقـوقی1400تأسیسسال

رئیس تجارتی، فعالیتعمده لمیتد،
ولـیمحمـد،نوابخانفرزنـد

محمدمعاونیتنوازخانفرزندولی
رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار
ثبـتریاستشرکتدر عمـومی
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

الیـاس محمـد تجـارتی شرکت
ــاری ســرمایهابتــدایی:بختی

(1000000) افغـانییکمیلیون
ت حقـوقی1400سیسأسال شکل

تجارتی فعالیتاصلی ـرلمتید یسئ
اهللفرزندعرضیحسین شرکتاسد

س معاونیـتفیصد50همدارای به
محترمعلیسینافرزندحاجیحسین

 ٪صـالحیتدار50دارایسهم
شـرکتدرئرامضاء معاون یسو
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 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 گردید.فکریثبتمالکیتهایو

متشبثمحترمعبداهللفرزندعبدالولی
خـدمات:انفرادی و )سـاختمانی

لوژستیکیانوراهللاخال (تابعیـت
م کابـلسـرمایهافغان اصلی رکز

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
ت شـکل1400سیسأافغانیسال

ساختمانیوخدماتلوژستیکیاقالم
خـودشامضاءمجازصالحیتدار

مالکیتهایمرکزیوثبتدرریاست
 گردید.ثبتفکری

وخدماتلوژستیکی شرکتتجارتی
مرکزاصلیکابل،سرمایه:ایلیتایج
میلیـونیـک1000000ابتدائی
شکل،1400تأسیسسالافغانی،

تجارتی فعالیتعمده لمیتد، حقوقی
ولوژستیکی،رئیسهارونفهیمفرزند

معاونیتحسی اهللفرزندنوراحمد،
رئیسامضاءنجی اهللصالحیتدار

شرکتدرریاست عمـومیومعاون

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

عبدالخالقفرزنـدمحمـداسـحق
تابعیتافغانمرکز:تشبثانفرادیم

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

فعالیـتخـدمات1400سیسأت
 دار صالحیت امضـاءدیکوریشن,

ثبـتعمـومیریاسـتخودشدر
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 .گردید

خصوصیاتنهادقیسغضنفرفرزند
 :زمرییغضنفریمتشبثانفرادی

تابعیتهادتجارتیویسغضنفراسمن
کابل،افغان، اصلی سـرمایهمرکز

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
شـکل1400سـیسأافغانیسالت

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
شخودامضاءصالحیتدارتجارتی،

در ثبـتریاست مرکـزیعمومی
 .گردیدفکریثبتمالکیتهایو
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ناصری اسرارالحق :شرکتتجارتی
)ابسرمایه یک(1000000تدایی
1400سـیسأافغانیسالتمیلیون

شکلحقوقیشرکتتجارتیاقـالم
ر ولدئمجاز ناصری یساسرارالحق

عـارف محمد ومعاون کشمیرخان
دار صالحیت جمعه ولد خوشبخت

شـرکتدرئرامضاء معاون یسو
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 گردید.فکریثبتمالکیتهایو
سـازیشرکت)ساختمانیوسرک

سـرمایهابتـدایی:(برناطاهرزاده
افغـانییکمیلیون(1000000)

فعالیتساختمانی1400سیسأسالت
ولـدئر برنا قادر محمد یسمحترم

٪سهمبـه80محمدطاهردارای
معاونیتمحترمقیسامانیـارولـد

٪ســهم20محمــدنعــیمدارای
 یسومعاونئرامضاءصالحیتدار
یثبـتعمـومیاسترشرکتدر

فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(96006شـماره)قرارمکتـوب

گاندهندمالیه1400 1 22مورخ
ــط) ــورخ96006متوسـ (مـ

خدماتلوژسـتیکی1400 1 22
 نمبر جواز دارنده و45726انلند

یتشخ نمبـر 9006462163صیه
خواهانتغیراتذیلگردیدهاسـت

ــرم ــدمحت ــرحمنفرزن فضــلال
محمدانورمعاونشرکتازمعاونیت

فیصدسهمخویشرا100استعفاء
بهمحترمفیضاهللمرزاواگذارنموده

ینمیگرددیکهنامبردهمعاونجدیدتع
محتـرم50 باتی را خویش فیصد

سلیم شاکرمحمد محمد بکهولد
ریاست تغیراتدر ثبتاین عمومی

ثبـتیفکرمالکیتهایمرکزیو
گردید.
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شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
مـورخ23062نمبرقرارمکتوب

ریاستمالیهیس1398 9 11 ستم
خدماتلوژستیکیگانمتوسطدهند

آهوفارسیدارنـدهجـوازنمبـر
صـــیهنمبـــریوتشخ61470

تغیرات9002953629 خواهان
ذیلگردیدهاندمحترمنبیاهللولـد

بـدونحاجینیازاهللرئیسشرکت
ومحتـرماسـتعفاءسهمازریاست

محمدفرزادولدمحمدشـریفاز
ــت ــهمعاونی ــتعفاءوازجمل اس

فصـید86فیصدسهمخویش100
سهمآنرابهمحترمخیراهللولدنورآغا
ــامبرده ــهن ــودهک ــذارنم واگ

14متباقیتعیینیسجدیدئبحیثر
ــرم ــهمحت ــهمراب ــدس فیص

ودهمحمدواگذارنمامیرمجتبیولد
استکهنـامبردهبحیـثمعـاون

ــد ــینجدی ــهتعی ــد.ک گردی
ریاست تغیراتدر ثبتاین عمومی

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

اساستصوی  یشـرکتشرکابه
لمیتد رحیمی ستاره دارنده:تجارتی

نمبر مکتـوب8170جواز قرار و
 423نمبر 1400 2 9مورخ
ستگانمتوسطتحتریادهندمالیه

نصیراحمدومعاونیتمحترم محترم
جواز ترکپیشه نجی اهللخواهان

عمومیخویشگردیدهانددرریاست
فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 گردید.ثبت

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
مکتوب مـورخ14276نمبرقرار

مالیهیس1400 2 29 ریاست ستم
متوسط گان صـحیدهند خدمات
دارنده نمبـرابـــوذر جـواز

ــریوتشخ104285 ــیهنمب ص
تغیرات1011395017 خواهان

ذیلگردیدهاندمحترمچراغعلـی
ولدمحمدعزیررئـیسشـرکتاز
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ــت ــتعفاءریاس ــظاس ــاحف وب
فیصدسهمخـویشبحیـث16,6

ینومحترمابوذرولدیمعاونجدیدتع
استعفاءچراغعلیسهمدارشرکت

فیصدسهمرابهمحترماحمد16,6
یولدچراغعلیسهمدارشرکتعل

فیصدسهمخویشرا16,6استعفاء
بهمحترممحمدولدچـراغعلـی

 شرکت سهم16,6سهمدار فیصد
بهمحترماحمدشعی ولدچراغ را

16,6استعفاءعلیسهمدارشرکت
فیصدسهمخویشراکهازجملـه

سهممیشودباتیمحترمـه66,4
فروشرونابنتاماناهللمعاوناسبقب

 با نامبرده که فیصد83,4رسانیده
ـسهمبحیثر تعیـینیسجدیـدئ

میگرددهمچناناسـمشـرکتاز
کلینیکصحیابوذزبـهکلینیـک
اسـت نموده تغیر چراغ معالجوی

قلعـه6درسشرکتازسـرکآ
 چهاراهی10فتحاهللخانناحیه به

سلیمکاروانتغیرنمودهاستکهاین
ریاست ثبـتعمـومیتغیراتدر

ریثبـتفکمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(مورخ14734نمبر)قرارمکتوب

ریاســتمالیــه1400 2 30
ــد ــطدهن ــرکتگانمتوس ش

انوویتیـفخدمـــات تخنیکی
 نمبر جواز دارنده 104744اتئید

9001114413صیهنمبریوتشخ
انـد گردیده تغیراتذیل :خواهان

ازیادسکتورفعالیتخدماتخواهان
وسایطزرهیبـرعالوه دهی کرایه
سکتورفعالیتتخنیکیگردیدهاست

عمـومیکهاینتغیراتدرریاست
فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 .گردیدثبت

وتصـوی نهـاد اساسفیصله به
قامتشـبثآ)حفیظاهللفرزندسـید

نمبـر:انفرادی( جـواز دارنـده
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37709 تغیـرات ذیـلخواهان
 گردیدهاند:

محترمعبدالصمدولـدمحمـدانور
استعفاءرئیسبدونسهمازریاست

ومحترمحفیظاهللولدمالسیدآقااز
سهمفیصد100واستعفاءمعاونیت
رابهمحترمسـدیداهللولـدخویش
اهللواگذارنمودهکهنـامبردهصفی
سهمبحیـثرئـیسفیصد100با

ولدومحترممحمدنصیرتعیینجدید
محمدامینبحیثمعاونجدیدبدون
اینتغیراتبـه تعیینگردید. سهم

8755شمارهمکتوباساسجوابیه
 مالیه1400 1 11مخرخ ریاست

ریاسـت در متوسـط ثبتدهندگان
ومالکیتهـایفکـریمرکزیو

 .مالکیتهایفکریثبتگردید
اساستصوی شرکا شـرکتیبه

شرکتترانزیتیوبارچاتنیمـایتی
دارنــدهجــوازنمبر:فلکــن
خواهانتغیراتذیلگردیده37628

محمـد ولد عبدالصمد محترم اند:
1واستعفاءانورازریاستشرکت

سهمخویشرابهمحمدنصیرفیصد
ولدولدمحمدامینمعاونجدیدبه
فروشمیرساندومحترمحفیظاهللاز

 استعفاءمعاونیت سهمفیصد99و
ولدصفیاهللخویشرابهسدیداهلل

ریسجدیدشرکتبهفروشمیرساند
 درریاست فوق تغیرات عمومی.که

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

شـرکتیبهاساستصوی شرکا
توریدموادنفتیوپطـرولیممـاتی

دارنـدهجـوازنمبر:فلکنلمیتـد
خواهانتغیراتذیلگردیده37626

محمـد ولد عبدالصمد محترم اند:
ریاستشرکت از واسـتعفاءانور

سهمخویشرابـهمحمـدفیصد1
نصیرولدمحمدامینمعاونجدیدبه
فروشمیرساندومحترمحفیظاهللاز

 استعفاءمعاونیت سهمفیصد99و
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خویشرابهسدیداهللولدصفیاهلل
یسجدیدشـرکتبـهفـروشئر

تغیراتفوقدرریاست میرساند.که
ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت

 ثبتگردید.فکری
شرکت:ویبهاساستصوی شرکا

ــوب ــرارمکت ــورخ8138)ق (م
مالیهدهندگانشماره1400 2 27

وبارچاتنیکوچک شرکتترانزیتی
و111682انلنددارندهجوازنمبر

یتشخ نمبـر 9003945707صیه
خواهانتغیراتذیلگردیدهاسـت
محترمفضلالرحمنولدمحمدانور

فیصذسهم99استعفاءمعاونیتاز
ولـدراخویش فیضاهلل محترم به

ــوده ــذارنم ــرزاواگ ــیضم ف
استکهنامبردهبحیثمعاونجدید
اینتغیـراتدریتعی که نگردید.

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
ــایو ــته ــریمالکی ــتفک ثب

 گردید.

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
برومنـد شمس لوژستیکی خدمات

دارن:لمیتد جـوازنمبر 70683ده
انـد: گردیده تغیراتذیل خواهان
محترمجمشیدولـدعبـدالخیراز

وازجملهاستعفاءمعاونیتشرکت
خویشفیصد50 رافیصد40سهم

یسبرحالئبهگل الدینبرومندر
رابهبهشمسالدینولدفیصد10و

یسجدیدبـهفـروشئعج گلر
یتمیرساندومحترمعزیزآغاازمعاون

استعفاء خویشرافیصد50و سهم
بهجاللالدینولدقیامالدینمعاون
جدیدمعاونبهفروشمیرساندکـه

وسهممعاونفیصد90یسئسهمر
تغیراتفوقفیصد10 میگردد.که
مرکـزیعمومیثبـتریاستدر
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

خصوصیاتنهادبریالیفرزندحاجی
 متشبث اسـم:انفرادیعبدالودود

 کریمبرومندقلفی(سنهاد)تولیدآی
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افغان، کابـل،تابعیت اصلی مرکز
افغـانی3700000ابتداییسرمایه
ت حقـوقی1400سیسأسال شکل

تولیـد عمـده فعالیـت انفرادی،
آیسکریم، دار امضـاءصـالحیت

درخود ثبـتریاستش عمـومی
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

داودادیمحمدخصوصیاتنهادانفر
:شیرزیولدشیرگلمتشبثانفرادی
اسمنهاد)خدماتزراعتیومالداری

) شیرزی افغان،خیبر مرکزتابعیت
ابتــداییســرمایهاصــلیکابــل،

سالپنجصدهزار500000 افغانی
شکلحقوقیانفرادی،1400سیسأت

فعالیتعمدهخـدماتزراعتـیو
شخودامضاءمالداریصالحیتدار

ثبـتریاستدر مرکـزیعمومی
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

محترمسیدبـارکمبـارزفرزنـد
نوری وکالـت:عبدالمالک دارنده

1399 12 5مــورخ284نمبــر
ــل ــهوکی ــرمخارج وزارتمحت

فرزنـد شـیرگل محتـرم قانونی
عبدالقادرخـانمعرفـیگردیـده

 است.
فـانوس( ماللـی )تجارتی شرکت

 ابتدایی یک(1000000)سرمایه
میلیونمیلیون سـالیک افغـانی

یسئفعالیتتجارتیر1400سیسأت
صدیقهصمدیبنتسلطانمسـعود

٪سـهمبـه51صمدزویدارای
مسـعود سـلطان محترم معاونیت
صـمدزوی عبدالستار ولد صمدی

٪ســهمصــالحیتدار49دارای
شـرکتدرئرامضاء معاون یسو

ر ثبـتیاست مرکـزیعمـومی
 گردید.ثبتفکریمالکیتهایو

:شرکتتجارتیسـلیماندرویـش
( ابتدایی یک(1000000سرمایه

1400سـیسأافغانی.سالتمیلیون
فعالیتاصـلی لمتید حقوقی شکل
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یسشرکتسلیماندارایئتجارتی.ر
بهمعاونیتمحتـرمفیصد50سهم

دارای پرویـز محمد ٪50سـهم
یسومعاونئرامضاءصالحیتدار

ریاست یثبـتعمـومشرکتدر
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

وخدماتشرکتترانزیتیبارچاتنی
هستی بهیر اصلیمرکز:لوژستیکی
 ابتدائی سرمایه 1000000کابل،
 افغانی تأسـیسسـالیکمیلیون

شکلحقوقیلمیتد،فعالیت،1400
وخدماتلوژستیکی، ترانزیتی عمده
عبدالسـتار فرزند رئیسنصیراحمد

میوندفرزندمحمدمومنـدمعاونیت
دار رئیسومعاونامضاءصالحیت

 درریاست ثبـتشرکت عمـومی
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو

 .گردید
حمزه سجاد تجارتی مرکز:شرکت

اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدائی

،یکمیلیونافغـانی1000000
حقوقی،1400تأسیسسال شکل

رئیس تجارتی، فعالیتعمده لمیتد،
معاونیتلدینفرزندحبی اهلل،عالوا

محی اهللفرزندنعمتاهللصالحیت
درامضاءدار شرکت ومعاون رئیس

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 .گردیدفکریثبتمالکیتهایو

آصففرزندعبدالروفمحمدمحترم
انفرادی زیورات:متشبث )پروسس

مرکـز افغان تابعیت المدینه( پوپل
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سالپنجصدهزار500000 افغانی
شکلپروسسزیورات1400سیسأت

امضـاءاقالممجازصـالحیتدار
ثبـتعمـومیخودشدرریاسـت

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

خصوصیاتنهادپیغلهگیتـابنـت
اسـم:محمدناصرمتشبثانفرادی

بهداشتی و آرایشی مواد نهاد)تولید
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سالمتی( افغانچشمه مرکز،تابعیت
ابتــداییســرمایهاصــلیکابــل،

سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــوقی1400ســیسأت شــکلحق

انفرادی،فعالیتعمدهتولیدمـواد
شخودامضاءصالحیتدارآرایشی،

در ثبـتریاست مرکـزیعمومی
 .گردیدفکریثبتمالکیتهایو

شرکتتولیدآبمعدنیونوشـابه
:ههایغیرالکولیمهرنوشعلیزاد

ابتـدائیمرکز سرمایه کابل، اصلی
یکمیلیـونافغـانی1000000

حقوقی،1400تأسیس،سال شکل
ــد ــدهتولی ــتعم ــد،فعالی لمیت

ــروبات ــیسغیرالکولی،مشـ رئـ
محمدرضافرزندعلیجانمعاونیت
جـان علـی فرزند همایون محمد

رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار
ثبـتریاستشرکتدر عمـومی
ثبـتفکریتهایمالکیمرکزیو
 گردید.

:تجارتیبسـماهللبخـاریشرکت
ابتـدایی سرمایه کابل اصلی مرکز

سالپنجصدهزار500000 افغانی
شکلحقوقیانفرادی1400سیسأت

فعالیتعمدهمیباشد،رییسبسماهلل
بخاریفرزندحاجیمحمـدعمـر
ریاسـت در شرکت دار صالحیت

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 گردید.ثبتفکری

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
دارنـده:تجارتیآریاهدفلمیتـد

خواهانتغیـرات13274جوازنمبر
آغـا خان محترم اند: گردیده ذیل

سهمفیصد50رئیسشرکتدارای
میباشدکهمحترمجانمرزامعـاون

واســتعفاءشــرکتازمعاونیــت
سهمخویشرابهمحتـرمفیصد50
ـآخان رکتبـهغارئیسبرحالش

تغییراسمشرکتازفروشمیرساند.
شرکتتجارتیآریاهدفلمیتدبـه

تارکیـتآاسمجدیدشرکت ریـا
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شـکل تغییـر همچنان تغیرنموده،
حقوقیشـرکتازشـراکتبـه
انفرادیتغییرنمودهکهتغیراتفوق

 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
 گردید.فکریثبتمالکیتهایو

الدبـیبهاساسفیصلهنهادستیو
تحـت:انترنشنلگروپلوژستیکی

ریاستفضلقیوماریـوبیفرزنـد
سـکتور ازدیـاد حواهان اهلل بسم
پهلویلوژستیکی فعالیتخویشدر
نیزنموده را مدیریتی بخشمشورتی

ریاست در ثبـتاستکه عمومی
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو

 گردیدهاست.
خصوصیاتشرکتتشبث)شرکت

وسر کوه(ساختمانی فیروز :کسازی
(D-22404دارندهجوازنمبـر)

یکقطعهعریضـهوتصـوی طی
عنوانیاینریاستخواهـانتغیـر
اندکهمحتـرم)امیـر معاونشده
محمدولدفیضمحمـد(معـاون

( خـویشفیصد(10تشبث راسهم
رابهمحترم)بیژنفرزندنجیـ اهلل(

( نمبـر تذکره (670967دارنده
نـامبردهبحیـثواگذارنمودهکه
نمیگرددکهبعدازیمعاونجدیدتعی

ارایهجوابیهمکاتی وعدممس ولیت
ثبتوجـوازدهیعمومیدرریاست

 تغیرمعاونثبتگردید.
اساستصوی شرکا شـرکتیبه

لمیتـد نیلایتهـارد :ساختمانی
 جوازنمبر خواهـان39961دارنده

تغیراتذیلگردیدهاند:محترمآرین
یسازریاستشرکتئرفرزندببرک

استعفاء خویشرافیصد50و سهم
عبدالواحیدفرزندعبداهللر ـبه یسئ

جدیدبهفروشمیرسـاندومحتـرم
محمدایوبفرزندغالمسرورمعاون

واســتعفاءشــرکتازمعاونیــت
سهمخویشرابهمحتـرمفیصد50

عبدالواحیدفرزندعبداهللرئیسجدید
همچ فروشمیرساند. به نانشرکت
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تغییرشـکلحقـوقیشـرکتاز
که نموده تغییر انفرادی شراکتبه

درریاست ثبتتغیراتفوق عمومی
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

بهاساستصوی شرکایشـرکت:
شرکتترانزیتیوبارچـاتنیبـین

تحت:زیبرادرانمتحدغفورالمللی
ومعاونیتنورمحمدحسنریاست

و1566نمبـراحمددارندهجواز
یتشخ نمبـر 9000723925صیه

خواهانتغیراتذیلگردیدهاند.تغیر
اسمشرکتازترانزیتیوبارچاتنی
زی غفور متحد برادران المللی بین
بهترانزیتیبارچاتنیولوژستیکیبین
زیو المللیبرادرانمتحدغفـور
همچنانسکتورفعالیتشرکتبـه

ـ رکـردهترانزیتیولوژستیکیتغیی
ریاسـت تغیراتدر این که است.

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

اساستصوی  یشـرکتشرکابه
:خدماتتخنیکیانجنیریالشـهیر

وقـرار44541دارندهجوازنمبر
13940مکتــــوبنمبــــر

مالیهدهندگانمتوسط1399 6 15
نذیراحمـد محتـرم ریاست تحت

ـ نودوومعاونیتمحترماحمدخوش
بشیراحمد تـرکسهمدار خواهان

انـددر جوازخویشگردیده پیشه
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
اساستصوی شرکایشـرکت به
و:استخراجمعادنبرادرانشینواری

ــماره ــوبش ــورخ413مکت م
تحت1400 2 5 گان دهند مالیه

ریاستقدرتاهللولدمحمدعارف
یتالفشاهولدمظلومشاهومعاون

ترکپیشه خواهان متذکره شرکت
عمومیگردیدهاستکهدرریاست

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.
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یبهاساسفیصلهوتصوی شـرکا
 Gha)گنویکانسترکشنکمپنی(
Way Constructionدارنده

ــر ــوازنمبـ  D-41826جـ
گردیـده ذیـل تغیـرات  خواهان

 اند:
احمدرشادبهادریولدنعمتمحترم

اهللرئیسشرکتازریاستشرکت
سهمومحتـرمفیصد33واستعفاء

سهمدار محمدحکیم ولد محمدعمر
استعفاءشرکت سـهمفیصد33و
راباتیمحمدولیولدحاجیخویش

اقبالمعاونبرحالشرکتبفـروش
محترممحمـدولیبـا که رسانیده

سهمبـهحیـثفیصد100داشتن
ینگردیـد.شـکلیجدیدتعرئیس

حقوقیشـرکتازشـراکتبـه
انفرادیتغیرنمـودهاسـت.ایـن

مکتـوبتغیراتبهاساسجوابیـه
مــــخرخ12319شــــماره

عمـومیدرریاست1396 4 31

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 گردید.ثبت

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
ترانسپورتیباربریبینالمللیحاجی

لم صـدیقی دارنـده:یتـدعبداهلل
 24838جوازنمبر ـخواهان ذفح

کلمهمسافربریشدهاندگردیدهاند
وباربری شرکتترانسپورتی اسم و
بینالمللیحاجیعبداهللصدیقیبافی
فـوقدرریاسـت تغیر که میماند:

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 گردید.فکریثبت

سـازی تولیـدیخ )شرکت تشبث
صـفـا( جوا:فـیـصل زدارنده

(بریاستمحترمD-22559نمبر)
معاونیته)محمـدنـعـیـم(وب

)میراخان(طیقطعهعریضهوسـه
تصوی مجمععمومیشرکاء قطعه

ـ ازدی سـکتورادتشبثخواهـان
جـواز بـه وسرکسازی ساختمانی
خویشگردیدهاستکهاسمشرکت
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از)شرکتتولیدیخسازیفـیـصل
صـفـا(به)شـرکتسـاختمانی

تولیـدسرکساز یـخسـازییو
است گردیده صـفـا( فـیـصل
وهمچنانخواهانازدیـادسـرمایه

ــویشاز) ــرکتخ 500000ش
(افغـــانیبـــهپنجصـــدهزار

(افغانیگردیدهاست.1000000)
ارائیهجوابیـهمکاتیـ در بعداز
ریاستثبتوجوازدهیاینتغیرات

 ثبتگردید.
یبهاساستصوی وفیصلهشـرکا

موادنفتـیوسـترنشرکتتورید
دارندهجوازنمبـر:اکسپیدیتورس

تحتریاسـتقربـانعلی37633
ــت ــدیومعاونی ــرماحم محت

تغیراتحشمت خواهان کریمی اهلل
 ذیلگردیدهاند:

قاشـیرینآمحترمحشمتاهللولـد
معاونیت تشبثاز واستعفاءمعاون

رابهمحترمسهمخویشفیصد(99)

محمدعزی فرزند دارندهاحمدفرهاد ز
 نمبـر بفـروش963477تذکره

معـاون بحیث نامبرده که رسانیده
نگردیدهمچنانمحتـرمیجدیدتعی

سـهمبـهفیصد1قربانعلیباحفظ
حیثرئیسشرکتباقیمیمانـد.

اساسجوابیه مکتوباینتغیراتبه
ــماره ــخرخ8278شــ مــ

دهندگان1400 3 3 ریاستمالیه
ثبـتعمـومیکوچکدرریاست

فکریثبـتمالکیتهایومرکزی
 گردید.

یبهاساستصوی وفیصلهشـرکا
شرکتترانزیتیوبارچاتنیوسترن

لمتید دیتور جـواز:اکسپی دارنده
تحتریاستقربانعلی37632نمبر

احمدیومعاونیتمحترمحشـمت
اهللکریمیخواهانتغیـراتذیـل

 گردیدهاند:
قاشـیرینآمحترمحشمتاهللولـد

(سهمخویشفیصد99)معاونتشبث
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رابهمحتـرماحمـدفرهادفرزنـد
تـذکرهنمبـرمحمدعزیزدارنـده

کـه963477 بفروشرسـانیده
تع جدید معاون بحیث ـنامبرده ینی

اساسجوابیه اینتغیراتبه گردید.
ــماره ــخرخ8158شــ مــ

ریاستمالیهدهندگان1400 2 28
ثبـتعمـومیکوچکدرریاست

فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
متوسط دهندگان مکتوبمالیه قرار

1400 3 1(مـــورخ8208)
شرکتتوریدمـوادنفتـیانلنـد

دارنــدهجــوازنمبــر:پطــرولیم
ــریوتشخ111681 ــیهنمب ص

تغیرات9003945947 خواهان
فضـل استمحتـرم گردیده ذیل
الرحمنولدمحمدانورمعاونشرکت

فیصدسهم99وستعفاءاازمعاونیت
خویشراباتیمحترمفیضاهللولد

فیضمرزابفروشرسانیدهکهنامبرده
ینمیگردد.کهیبحیثمعاونجدیدتع

ریاست تغیراتدر ثبتاین عمومی
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
مکتوب مـورخ1317نمبر)قرار )

متوسطدهمالیه1400 3 2 ندگان
دارندهجوازشرکتترانسپورتیانلند

صیهنمبـریوتشخ112637نمبر
تغیرات9004081981 خواهان

گردیده فضـلذیل استمحتـرم
 ولد انـورالرحمن معـاونمحمد

ــت ــرکتازمعاونی ــتعفاءش اس
فیصدسهمخـویشرابـاتی99و

فـیضمـرزا ولد فیضاهلل محترم
ـ بحی نامبرده ثبفروشرسانیدهکه

میگردد.کهایـنتعیینمعاونجدید
ریاست عمـومیثبـتتغیراتدر

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.
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شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
قرارمکتوبریاستمالیهدهندگان

ــک) ــورخ7552کوچـ (مـ
تجارتی1400 2 6 لطیف نورانی

143345شرکتدارندهجوازنمبر
9010908565صیهنمبریوتشخ
اهانتغیراتذیلگردیـدهانـدخو

ــف ــدلطب ــرممحم ــدمحت ول
فیصد5عبدالقادرمعاوناسبقشرکت

خـویش محتـرمسهم بـاتی را
بفـروش عیدگل ولد محمدالرحمن
رسانیدهاستکهنـامبردهبحیـث

نگردیـد.یمعاونجدیدشرکتتعی
عمـومیکهاینتغیراتدرریاست

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

مکت مـورخ14210وبشـماره
ــجام1400 3 4 ــتانس ریاس

ملی اداره مارکیت، از خدماتقبل
افغانسـتاندرمـورد وادویه غذا
شرکتتجارتیطلوعارغواندارنده

کـهخواهـان69587جوازنمبر
و ادویه فعالیتتورید نمودن اضافه
لوازمطبیگردیدهانـدمواصـلت
ورزیده.بهاساسمکتوبشمارهفوق

فعالیتجواز)توریدادویهولوازمدر
طبی(باپهلویفعالیتتجارتیاضافه
در الـذکر فـوق تغیرات گردید.

وثبتریاست هایمرکزی مالکیت
 ومالکیتفکریثبتگردید.فکری

اساستصوی  یشـرکتشرکابه
راسـا مـدیریتی مشورتی خدمات

ــر:دوســت ــوازنمب ــدهج دارن
تغیر73123 درسخویشآخواهان

12ساحهاحمدشاهبابامینهناحیهاز
وزیرمحمد13درسجدیدسرکآبه

تغیرنمودهاست10اکبرخانناحیه
مرکـزیعمومیثبـت.درریاست

گردیـدهفکریثبتمالکیتهایو
 است.

نرگس قالین وتولید شرکتتجارتی
(1000000سرمایهابتدایی):آرش
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ــون ــکمیلی ــالی ــانی.س افغ
تـدیلمشکلحقوقی1400سیسأت

فعالیتاصلیتجارتیوتولیدقالین.
رضـائر بنتمحمد رضا یسمریم

بهمعاونیـتفیصد50دارایسهم
محترمحسنآرشفرزندمحمدامیر

 ٪صـالحیتدار50دارایسهم
شـرکتدرئرامضاء معاون یسو

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

ـ دخصوصیاتنهادنصرتاهللفرزن
اسمنهاد:عبدالفتا متشبثانفرادی
تابعیتافغان،ساختمانینصرتبهار
کابل، اصلی ابتـداییسرمایهمرکز

سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــوقی1400ســیسأت شــکلحق

انفرادی،فعالیتعمدهسـاختمانی،
شدرخـودامضـاءصالحیتدار

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

لوژستیکیخدماتورکت)تجارتیش
سـرمایهابتـدایی:ممتازاکاخیل(

یکمیلیون1000000) افغـانی(
فعالیتتجارتی1400سیسأسالت

عادلئر ولد متوکیل یسعبدالوکیل
دارای اکاخیل به80محمد ٪سهم

معاونیتمحترممحمدادریسامـین
٪سـهم20ولدعبدالقدوسدارای

معاونیسوئرامضاءصالحیتدار
 عمـومیثبـتیاسترشرکتدر
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو

 گردید.
خصوصیاتنهادمحموداهللنظـری
متشـبث عبدالطیفنظـری فرزند

افغان،:انفرادی اصلیتابعیت مرکز
500000ابتـداییسرمایهکابل،

افغــانیســالپنجصــدهزار
ــیسأت ــوقی1400س ــکلحق ش

انفـــرادی،فعالیـــتعمـــده
تجارتی،صالحی شخودامضاءتدار
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در ثبـتریاست مرکـزیعمومی
 .گردیدفکریثبتمالکیتهایو

سـوداگریز بالـل )دیدار شرکت
ــرکت( ــدایی:ش ــرمایهابت س

یکمیلیون1000000) افغـانی(
ت تجارتی1400سیسأسال فعالیت

عبـدالرحمن ولد اهلل رضوان ریس
٪سهمبهمعاونیتمحترم50دارای

دارایضیاالرحمنولدعبـدالرحمن
امضـاء٪سهمصـالحیتدار50
یاسـتریسومعاونشرکتدرئر

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 گردید.فکریثبت

پروانی اهلل مسعود نهاد خصوصیات
فرزندفـیضاهللپروانـیمتشـبث

)مکت خصوصیاسمنهاد:انفرادی
تابعیتافغـان،جبیرصاح انصار(
کابل، اصلی ابتـداییسرمایهمرکز

سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــوقی1400ســیسأت شــکلحق

انفرادی،فعالیتعمدهتعلیموتربیه،

خــودشامضــاءصــالحیتدار
 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی

 .گردیدفکریثبتمالکیتهایو
شرکتخدماتلوژسـتیکیبهیـر

سـرمایه:کتیالی کابل، مرکزاصلی
 میلیـون1000000ابتدائی یک
 ،شکل1400ستأسیسال،افغانی

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهخدمات
فرزندیرئیسظهلوژستیکی، الدین ر

معاونیتمحمدحریفجمعهالدین،
فرزنــدمحمــدرفیــقصــالحیت

درامضاءدار شرکت ومعاون رئیس
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
مرکز منصف افغان تجارتی شرکت

تــدائیاصــلیکابــل،ســرمایهاب
سالیکمیلیونافغانی1000000

شکلحقوقیلمیتد،،1400تأسیس
رئیسمحمد تجارتی، فعالیتعمده

معاونیتحسنفرزندحاجیمیرویس
رو اهللفرزندنعمتاهللصـالحیت
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درامضاءدار شرکت ومعاون رئیس
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
مرکز:یشرکتتجارتیفروغصدیق

اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدائی
سالیکمیلیونافغانی1000000

شکلحقوقیلمیتد،،1400تأسیس
وخـدماتفعالیت تجـارتی عمده

ــیس ــتیکی،رئـــ لوژســـ
پیمان معشوقرحیمی،احمد فرزند

معشـوق فرزنـد فهـیم معاونیت
رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار
ثبـتریاستشرکتدر عمـومی
ثبـتفکریایمالکیتهمرکزیو
 گردید.

لمتید هاشمی سرمایه:شرکتحسن
یکمیلیـون(1000000ابتدائی)

ت سال أافغانی شـکل1381سیس
حقوقیلمیتدفعالیتتجارتیریـس
اماناهللولدجانبازومعاونفـیض

ولددین محمدشـرکتدرمحمد

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

فرزند معین شـفیعمحمد محمـد
تابعیتافغانمرکز:متشبثانفرادی

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

فعالیـتتجـارتی,1400سیسأت
 خـودشدرامضـاءصالحیتدار

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 .گردیدفکریثبتمالکیتهایو

شرکتخدماتمشـورتیصـحی
لینز سمارت اصلیمرکز:ومدیریتی

کابل، ابتدائی 1000000سرمایه
تأسـیسسـال،یکمیلیونافغانی

شکلحقوقیلمیتد،فعالیت،1400
مشورتی ضـیاالرحمنعمده رئیس

فرزندعبدالرحمنمعاونیترضـوان
عبـدالرحمنصـالحیت فرزند اهلل

درامضاءدار شرکت ومعاون رئیس
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
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اهللفرزندامراهللمتشبثمحترمصفی
)خدماتمشورتیزراعتیو:انفرادی

حمایتحیـات( غذائی مواد تولید
کابـل اصـلی مرکز تابعیتافغان

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
تپنجصدهزار سـال سـیسأافغانی
شکلخدماتمشـورتیو1400

مجـاز اقـالم غـذائی مواد تولید
ــالحیتدار ــاءص ــودشامض خ

وثبتدرریاست هایممرکزی الکیت
 ثبتگردید.فکری

رئیسومحترم )نجی اهلل( محترم
خدمات معاونتشبث) )امیرمحمد(
لوژستیکیبیژنآرین(دارندهجـواز

ــر) ــرD-31413نمبـ (نمبـ
سال7004221011تشخیصیه) )

(طیدرخواسـتیو1388سیس)أت
خواهش تصوی عارضو قطعه سه
راترکپیشهجوازتجارتیخـویش

عدازارایهجوابیهمکاتی نمودهکهب
وعدممس ولیتازمراجعمحتـرم

ثبـتعمـومیذیربطدرریاسـت
 گردید.وجوازدهیلغوثبت

اساستصوی شرکا شرکتویبه
(8084شـماره)مکتـوبنظربه
 زونعوایـد1398 6 20مورخ
تـد(ی:شرکت)نویکالتلممرکز

ــواز ــرج ــدهنمب و14419دارن
یتشخ نمبـر 7005491019صیه

است. گردیده تغیراتذیل خواهان
منـدوی سـاحه آدرسشرکتاز
قندهارمارکیتبهشهرکامیدسبز
فازاولسرکمسجدخلفایراشدین
تغیرآدرسنمودهکهتغیراتذیلدر

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 گردید.فکریثبتمالکیتهایو

اساستصوی  یشـرکتشرکابه
افغاناروپا هـانخوا:تجارتیآریانا

درسخویشازساحهداراتمانآتغیر
 7ناحیه درسجدیدسـرکوتلآبه

خیرخانهادهمزارشهرکانکشـافی
تغیرنمودهاسـت17طالییناحیه
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مرکـزیعمومیثبـت.درریاست
گردیـدهفکریثبتمالکیتهایو

 است.
یبهاساستصوی وفیصلهشـرکا

پاڅون( ساختمانی دارنده:)شرکت
 نمبر تحـتD-3216-1جواز

ریاستمحترمعبدالرحمنومعاونیت
محترمتورپیکیخواهانتغیراتذیل

 گردیدهاند:
سیدالرحمن ولد عبدالرحمن محترم

(5)استعفاءرئیستشبثازریاست
سـهم محتـرمخـویشفیصد را

محمدسباوونولدمحمـدصـدیق
ــرکت ــهمدارش ــتعفاءس واس

سهمخویشومحترمفیصد(12,5)
ـ دمحمدصـدیقمحمدسـمونول
تشبث )استعفاءسهمدار (12,5و

(30راکهجمله)سهمخویشفیصد
میشودبهمحترممحمدصدیقفیصد

ولدعبدالغیورسهمداربرحالشرکت
واگذارنمودکهمحترممحمدصدیق

سهمبحیثسـهمدارفیصد(50با)
میماند،همچنانمحترممحمدپاڅون
ولدمحمدصدیقسـهمدارتشـبث

)استعفاء (12,5و سـهمفیصـد
خــویشومحترمــهســولهبنــت

تشبث استعفاءمحمدصدیقسهمدار
سهمخویشکهجملهفیصد(12,5)
سهممیشودبهمحتـرمفیصد(25)

جانمعـاونآتورپیکیبنتمحمـد
برحالشرکتواگذارنمـودهکـه

ـنامبردهبهحیثرئیسجدیدتع ینی
اساسجوابیه اینتغیراتبه گردید.

شـمارمکتوب مـخرخ15433ه
ریاستمالیهدهندگان1400 3 4

ریاست در ثبـتعمـومیمتوسط
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

و:بهاساستصوی شرکایشرکت
(12612)شـمارهمکتـوبقرار

 مالیه1400 2 11مورخ ریاست
ودهند شرکتتجارتی متوسط گان



 جريدهيرسم
 

173
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

لوژستیکیابوصوفیانوزیریدارنده
 جواز تشخ49242نمبر صـیهیو

خواهــان9006043682نمبــر
اسـت.محترم گردیده ذیل تغیرات

یسئحبی الرحمنولدحاجیگلر
ــت ــرکتازریاس ــتعفاءش واس

فیصدسهمخویشرابهمحتـرم50
محمدعالمولدعبدالرحیمواگـذار

یسجدیدئنمودهونامبردهبهحیثر
وهمچناناسمشرکتتعیینمیگردد

ــار ــرکتتج ــرکتازش تیوش
وزیـریبـه ابوصوفیان لوژستیکی
ــتیکی ــارتیولوژس ــرکتتج ش
است. تغیرنموده ابوصوفیانابوبکر
کهتغیراتاینشرکتدرریاسـت

ثبت وعمومی مالکیتهایمرکزی
 گردید.فکریثبت

یبهاساستصوی فیصـلهشـرکا
بهیرعظیمی( :)شرکتتجارتیعمر

تحـت60010دارندهجوازنمبر
خالدولدمحمدحامدریاستمحترم

خواهانتغیراسماز)شرکتتجارتی
عمربهیرعظیمی(به)شرکتتجارتی
انـد.تغیـرات یاسربهیر(گردیده
مذکوربهاسـاسجوابیـهشـماره

1400 2 27مـــخرخ8123
ریاستمالیهدهندگانکوچـکدر

وثبتریاست هایمرکزی مالکیت
 فکریثبتگردید.فکری

اساستصوی  شـرکتیشرکابه
رایانامپلکسلمیتـد امیر :تجارتی
اهلل فتح قلعه از تغیراحصایه خواهان
کوچهاولتایمنیبهشهرنوناحیـه
چهارمکوچهامنیتیکابلتغیرنموده

عمـومیثبـتاست.درریاسـت
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو

 گردیدهاست.
شرکتخدماتآیسیتیرضوان

مرکزاصلیکابـل،سـرمایه:مرسا
 میلیـون1000000ابتدائی یک
 شکل،1400تأسیسسال،افغانی

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهخدمات



 جريدهيرسم
 

174
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

اهللفرزنـدرئیسشهیرآیسیتی،
فرزنـد،اسداهلل اهلل لطف معاونیت

دار صالحیت اهلل رئیسامضاءرو 
عمـومیریاستومعاونشرکتدر

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

نیوسرکسازیمزملشرکتساختما
ســـرمایهابتـــدایی:یعقـــوبی

سـیسأ(افغانیسالت1000000)
شــکلحقــوقیشــرکت1400

یسنورمحمدئساختمانیاقالممجازر
ولدشرینگلومعاونهدایتاهللولد

یسئرامضاءحیاتاهللصالحیتدار
ریاست معاونشرکتدر عمومیو

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 گردید.ثبت

شفقشرکت آصف محمد :تجارتی
ابتـدایی سرمایه کابل اصلی مرکز

سالپنجصدهزار500000 افغانی
شکلحقوقیانفرادی1400سیسأت

ر تجارتیمیباشد، یسئفعالیتعمده

محمدآصفشفقفرزندمحمدخان
ریاسـت در شرکت دار صالحیت

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

یعبـدالحقخصوصیاتتاجرانفراد
عبدالحمید فزرزند تابعیت:مجیدی

سالشهرکابل،مرکزاصلی،افغان
أت ابتـدایی1400سیس: سـرمایه

ــدهزار500000 ــانیپنجص افغ
فعالیـتتجـارتی،شــخ دارای

دراداره،خـودشامضاءصالحیت
بهمالکیتهایفکریمرکزیوثبت

 .ثبترسیدهاست
شرکتخدماتلوژسـتیکیکابـل

سـرمایهمرکز:اطلس کابل، اصلی
 میلیـون1000000ابتدائی یک
شکل،1400تأسیسسال،افغانی

حقــوقیلمیتــد،فعالیــتعمــده
صمیمفرزندمحمدلوژستیکی،رئیس

عبدالحفیظمعاونیتبیژنفرزندخلیل
رئیسومعاونامضاءاهللصالحیتدار
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ثبـتریاستشرکتدر عمـومی
ثبـتفکریهای مالکیتمرکزیو
 گردید.
وپروسسسنگهایقیمتتیشرکت

مرکـز:نیمهقیمتیپامیرلیونمونتن
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سالیکمیلیونافغانی1000000
أت لمیتد1400سیس حقوقی شکل

عمــدهمعــادنمیباشــدفعالیــت
یسوئرحمتاهللفرزندحبی اهللر

LEONARD TIMOTHY
 استمعاونصالحیتدارشرکتدرری

 ومرثبتعمومی هایکزی مالکیت
 گردید. فکریثبت

:شرکتاستخراجمعدنپیشتازللندر
)سرمایه یک(1000000ابتدایی
1400سـیسأافغانیسالتمیلیون

شکلحقوقیشرکتتجارتیاقـالم
حکمــتاهللولــدیسئــمجــازر
ولـدمحمد همایون ومعاون ریدگل

امضـاءمحمدباقرصـالحیتدار

یسومعاونشرکتدرریاسـتئر
مرکـــزیوومیثبـــتعمـــ

ــای ــته ــتفکــریمالکی   ثب
 گردید.

حلیماهللفرزندمولـویرحـیماهلل
تابعیتافغانمرکز:متشبثانفرادی

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

فعالیتلوژسـتیکی,1400سیسأت
خـودشدرامضـاءصالحیتدار

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 .گردیدتفکریثبمالکیتهایو

خدماتلوژستیکیهوشمندهوشنگ
فرزنـدپویا: عظـیم محمد محترم

تابعیـتعبدالقدیرتاجرانفـرادی،
کابل،افغان، اصلی سـرمایهمرکز

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
ت شـکل1400سیسأافغانیسال

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
دار لوژستیکی،صـالحیت خدمات

بتعمومیثشدرریاستخودامضاء
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ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.
فرزندغالمغوثمتشبثمحترم یما
یمامنهاجرحمانی()تجارتی:انفرادی

کابـل اصـلی مرکز تابعیتافغان
ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ

تپنجصدهزار سـال سـیسأافغانی
وارداتوشکلصـادرات1400

امضـاءاقالممجازصـالحیتدار
در ریاستخودش ثبـتعمـومی
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
مکتوب مـورخ6226نمبـرقرار

ریاستمالیهیس1400 1 11 ستم
متوسطدهند لمگان شاه تدیشرکت

ــر ــوازنمب ــدهج و9034دارن
یتشخ نمبـر 1050908019صیه

خواهانتغیراتذیلگردیـدهانـد
 فضل داودشامحترم ولد رئیسهاهلل

ومجموعاستعفاءکتازریاستشر

فیصدسهمخـویشرابـاتی50
محترمبرهانالدینولدنصرتخان

 معاونیت استعفاءاز فیصـد50و
اجمـلولـد بـه خویشرا سهم
ــوده ــذارنم ــدرامینواگ محم

فیصـد100استکهنامبردهبـا
ـسهمبحیثر ـئ نییسجدیـدتعی

ــراتدر ــنتغی ــهای ــدک گردی
 ثبـتریاست رکـزیمعمـومی

گردیـدهفکریثبتمالکیتهایو
 است.

اساستصوی  یشـرکتشرکابه
تجارتیداینمکمایندزکانسلتنسـی

درسازآخواهانتغیر:سرویسلمیتد
کارته به سه گوتییپلسرخکارته
سهمقابلشفاخانهصـحتروانـی
ناحیهششمتغیرنمـودهاسـتدر

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 گردید.ثبتفکریمالکیتهایو

اساسمکتوب 637621نمبـربه
ریاستعوایـد1393 3 5مورخ
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زونمرکزوتصوی شرکایشرکت
المللـی بـین وبارچاتنی ترانزیتی
ناردرنافغانستانلمیتـد:دارنـده

خواهانتغییـرات1301نمبرجواز
اند:محترمجشمیدولـد ذیلشده

سهمخویشراوفیصد93زبردست
احمدشکی فر زندحـاجیمحترم

سهمخویشرافیصد3محمدحنیف
باتیشرکتاوربتانترنشـنلاف

 Orbit intentionalزیتای)
FZEنمبـر داریجواز )8251

 Hamriyah Freeثبتشدهدر)
Zoneشارجهاماراتمتحدهعربی)

محترم)جمشـید و رسانیده بفروش
باداشتن) فیصد(2فرزتدزبردست(

ویسبـاقیمانـدهئسهمبحیثر
با محترم)احمدشکی ولدحاجی(

سهمبحیثمعاونفیصد(2داشتن)
ادارهباقیمیماند.این تغییراتدر

 وثبتعمومی مالکیتهایمرکزی
 ثبتگردید.فکری

تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتخدماتزراعتیوتولیـدی

سبز نمبـر:افغانستان جواز دارنده
D-42976وقرارمکتوبشماره

1399 8 5مــــورخ12242
ریاستمالیهدهندگانمتوسطعنوانی
اینریاستخواهانلغوجوازتجارتی
خویشگردیدهاند.وجوازشاندر

وثبتریاست مالکیتهایمرکزی
ومالکیتهایفکریلغوثبتفکری
 گردید.

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
پنـاه( خـاور )ساختمانی :شرکت

d-43099دارندهنمبـرجـواز
است. گردیده تغیراتذیل خواهان

گلفرزندالیاسمعـاونمحترمنعیم
معاونیتشرکت استعفاءشرکتاز

 محترمفیصد5و به سهمخویشرا
یسئرفریدونبخشیفرزندفیروزخان

میـدارد. واگـذار شرکت برحال
شرکت حقوقی شکل تغییر همچنان
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ولیتبهانفرادیتغیر ازمحدودالمس
یراتفوقدرریاسـتنموده،کهتغ
ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 گردید.فکریثبت

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
مکتوبس ریاستمالیـهیقرار ستم

مـورخ1020گانمتوسـطدهند
خـدمات1399 10 17 شرکت

لوژستیکیوساختمانیمیالدکابـل
وD-60837دارندهجوازنمبـر

یتشخ نمبـر 9011517449صیه
یراتذیلگردیـدهانـدخواهانتغ

محترمنقی اهللولـدحسـی اهلل
واستعفاءمعاونشرکتازمعاونیت

محترمفیصدسهمخویش50 به را
یسبرحالشـرکتئفرهادکریمیر

واگذارنمودهکهنامبرده 100بـا
یسمیمانـدوتغییـرئفیصدسهمر

شکلحقوقیازشراکتبهانفرادی
تدرتغییرمینمایدکهایـنتغییـرا

ریاست مرکـزیثبـتعمـومی

ــایو ــته ــتمالکی ــریثب  فک
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(مورخ1358)شمارهقرارمکتوب

زون1400 3 4 عوایـد ریاست
مرکزشرکتترانسپورتیمسافربری
وباربریبینالمللـیوردگبابـا

و35522دارنــدهجــوازنمبــر
یتشخ نمبـر 9003601573صیه

یراتذیلگردیدهاسـتخواهانتغ
آقـا شاه ولد محمد سلطان محترم

 ریاست از واستعفاءرئیسشرکت
محترمفیصدسهمخویش25 به را

زمریولدگالمخانمعاونبرحاـل
با نامبرده که نموده شرکتواگذار

یسجدیدئفیصدسهمبهحیثر50
تعیینومحترماحمدگلولدحاجی

25واستعفاءتتگلسهمداراسبق
راومحترمگالبفیصدسهمخویش

جانولدسالمجانسهمداراسـبق
رافیصدسهمخویش25واستعفاء
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 جمله به50که فیصدسهممیشود
محترممحمدفهیمخرمولدمحمـد
نسیمخرمواگذارنمودهکهنامبرده
تعیینجدیـد جدید حیثمعاون به

تغیـراتدرتعیین این که میگردد.
 ثبـتعمـومریاست مرکـزیی

ومالکیتهایمالکیتهایفکریو
 فکریثبتگردید.

تصوی شرکای و اساسعریضه به
مالداریایسـت و شرکتزارعتی

بهریاسـت59511دارنده:فارمر
معاونیـت به فصیحو حماد محترم
ضیاالحقمجاهدوقـرارمکتـوب

ــماره ــورخ1888شــ مــ
ــه1399 10 28 ــتمالی ریاس

یانیریاستدهندگانمتوسطعنوان
خواهانفعالیتشرکتاززراعتیو
مالداریبهزراعتولوژستیکیتغیر
نمودهاست.اسمشرکتازشرکت
زراعتیومالداریایستفارمربـه
شرکتزراعتیوخدماتلوژستیکی

ایستفارمرتغیـرنمـودهاسـت
یـک شـرکتاز سرمایه همچنان
میلیونافغانیبـهیـکمیلیـونو

فغانیافزایشنمـودهپنجصدهزارا
عمومیاست.اینتغیراتدرریاست

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 گردید.ثبت

اساستصوی شرکایشرکتو به
(14275شـماره)مکتـوبقرار
 مالیه1400 2 29مورخ ریاست

دهندگانمتوسطخدماتمشـورتی
اداریکپیبلکمیونیتیدارندهنمبـر

 تشخ61190جواز نمبـریو صیه
تغیرات9008045388 خواهان

ذیلگردیدهاست.تغییرفعالیتنهاد
خویشازمشورتیاداریبهمشورتی
مدیریتیشدهاندوهمچناناسمنهاد
کپیبـل اداری مشورتی خدمات از
کپیبل خدماتمدیریتی به کمیونیتی
کـه اسـت. نموده تغیر کمیونیتی
تغیـــراتایـــنشـــرکتدر
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 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
ــو ــریمالکی ــایفک ــتته ثب

 گردید.
بهاساستصوی ومکتوبشـماره

1400 3 4مــــورخ15460
ریاستمالیهدهندگانمتوسطتشبث
اپـیکس مدیریتی )شرکتمشورتی

(62681ایست(دارندهجوازنمبر)
یکقطعهعریضـهوتصـوی طی

عنوانیاینریاستخواهـانتغیـر
اندکهمحترم)وکتـور معاونشده

ت معاون معاونیـتجان( شـبثاز
)استعفاء سهمخویشفیصد(40و

)محمدعباسرضائی( محترم به را
نموده شرکتواگذار رئیسبرحال

سـهمفیصـد(100کهنامبردهبا)
بحیثرئیسمیماندوتغیـرشـکل
انفرادینیـز حقوقیازشراکتبه
صورتگرفتهاست.کهاینتغیرات

ریاست وثبتدر مالکیـتمرکزی
 گردید.ثبتفکریهای

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
مکتـوب مـورخ15530)قرار )

متوسط1400 3 6 دهندگان مالیه
شـرکتخـدمات عنـوان تحت
لوژستیکیاماناحمدیجوازنمبـر

ــریوتشخ139320 ــیهنمب ص
تغیرات9009487613 خواهان

ذیلگردیدهاستمحترمسلمانعلی
معاونشـرکتاز موسیخان ولد

 سـهمفیصد40ستعفاءامعاونیت
رابهمحترمعتیـقاهللولـدخویش

محمدحسنواگذارنمودهاستکه
 جدید معاون بحیث تعیـیننامبرده

گردید.انمودهاست.کهاینتغیرات
ریاست مرکـزیعمومیثبـتدر

ــایو ــته ــتمالکی ــریثب فک
 .گردید
ب شـرکتیاساستصوی شرکاه

:خدماتمشورتیمالیحمزهوردگ
خواهان69365جوازنمبردارنده

تغییراتذیلشدهاند.کـهمحتـرم



 جريدهيرسم
 

181
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

ر نظرمحمد فرزند یسنهادئننگیالی
فیصدسهمخـویش100ازجمله

نرابهمحترمفیصلحسنآفیصد50
جدیـد معاون نظرمحمد فرزند زی
شرکتواگذارمیدارد.تغییرشـکل
حقوقیازانفـرادیبـهشـراکت
مبلغ از نهاد سرمایه صورتگرفته،

پنجصدهزارپنجصدهزار500000
ـیکمیل1000000افغانیبه ونی

یافتههمچنانتغییراسمافغانیافزایش
شرکتخدماتمشورتی شرکتاز
مالیحمزهوردگبهاسـمجدیـد
شرکتخـدماتمشـورتیمـالی
پارتریچاستارتغیرنمودهاستکـه

عمومیثبـتتغییراتفوقدرریاست
هثبتبمالکیتهایفکریمرکزیو
 رسید.

شرکتخدماتلوژسـتیکیآریانـا
سـرمایه:اپکس کابل، مرکزاصلی

 میلیـون1000000ابتدائی یک
 شکل،1400تأسیس،سالافغانی

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهخدمات
رئیسفردینآریایفرزندلوژستیکی،

معاونیتاجملتحملشیردلآریایی،
فرزنــدمحمــداکبــرصــالحیت

ومامضاءدار دررئیس شرکت عاون
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
:شرکتتجارتیاجملحسیناثیـر

( ابتدایی یک(1000000سرمایه
1400سـیسأافغانی.سالتمیلیون

فعالیتاصـلی لمتید حقوقی شکل
ر اثیرئتجارتی. یسشرکتمصطفی

٪50سهمفرزنداحمدعلیدارای
لحسیناثیربهمعاونیتمحترماجم

٪صــالحیتدار50ســهمدارای
شـرکتدرئرامضاء معاون یسو

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 گردید.فکریثبتمالکیتهایو

فرزند صبور احمد خصوصیاتنهاد
اسـم:محمدهاشممتشبثانفرادی

)خدماتلوژستیکیبهارسـتاننهاد
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افغان،بلخ( اصـلیتابعیت مرکـز
1000000ابتـداییکابل،سرمایه

افغانی میلیون تیک سـیسأسـال
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

لوژسـتیکی، خدمات فعالیتعمده
شدرخـودامضـاءدارصالحیت
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
اتـل لوژسـتیکی خدمات شرکت

مرکزاصلیکابـل،سـرمایه:زمانی
 میلیـون1000000ابتدائی یک
 شکل،1400تأسیس،سالافغانی

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهخدمات
مجاز، لجلیلعبـدارئیسلوژستکی
عبدالواحد، عبدالواحدولد معاونیت
امضاءسصالحیتداروولدعبدالقد

در شرکت ومعاون ریاسـترئیس
ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت

 ثبتگردید.فکری
:شرکتتجارتیاخال اسـتانبول
ابتـدا سرمایه کابل اصلی ییمرکز

سالیکمیلیونافغانی1000000
أت لمیتد1400سیس حقوقی شکل

عمدهشرکتتجارتیمیباشد،فعالیت
وشیرآغاTalha Tacarیسئر

اقبالفرزندبسماهللمعاونشـرکت
ر یسومعاونشرکتئصالحیتدار

ریاست مرکـزیثبـتعمومیدر
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

کزاد:بیخدماتلوژستیکیامیربیک
بیکفرزندحریفبیک امیر محترم

، انفرادی مرکزتابعیتافغان،تاجر
ــرمایه ــلیکابل،س ــداییاص ابت

سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــوقی1398ســیسأت شــکلحق

خـدمات فعالیتعمـده انفرادی،
امضـاءصـالحیتدارلوژستیکی،

عمـومیثبـتشدرریاسـتخود
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

مرکز:رکتتجارتیطال صداقتش
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدائی
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،یکمیلیونافغـانی1000000
شکلحقـوقی،1400تأسیسسال

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
مجـاز، اقـالم رئـیسوصادرات

محمـدطال  تـاج فرزند حسین
معاونیتذاکرحسینفرزنـدتـاج

دار صالحیت رئـیسامضاءمحمد
درریاست شرکت عمـومیومعاون

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

مرکز:شرکتتجارتیفتحفجرلمتید
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدائی

یکمیلیـونافغـانی1000000
،شکلحقـوقی1381تأسیس،سال

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
رئیسسیدعلیوصادراتاقالممجاز،

حسینمعاونیت امیر سید فرزند آغا
سـلیم محمـدفرمحمد امینزنـد
رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار
مرکـزیثبـتریاستشرکتدر

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(مورخ9300)شمارهقرارمکتوب

ریاستعوایـدزون1399 7 21
دارندهجواز:مرکزیونسکریملمیتد

ــر ــریوتشخ8214نمب صــیهنمب
تغیـر1000160018 اتخواهان

ذیلگردیدهاستمحتـرمحـاجی
یسئعج خانولدحاجیجالتر

ــت ــرکتازریاس ــتعفاءوش اس
رابهمحتـرمفیصدسهمخویش50

محمدیونسولدجالتخانواگذار
ـنمودهکهنامبردهبهحیـثر یسئ

جدیدتعیینمیگردد.کهاینتغیرات
مرکـزیعمومیثبـتدرریاست

 گردید.فکریثبتمالکیتهایو
شرکت:ویاساستصوی شرکابه

مکتـوب (21406)شـمارهقرار
 مالیه1399 9 25مورخ ریاست

ساختمانی شرکت متوسط دهندگان
نمبـر جـواز دارنده لمیتد تاتاری

صـــیهنمبـــریوتشخ13018
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تغیرات1055614018 خواهان
ذیلگردیدهاندمحترمعبداتحمـد

رئیسشـرکتازولد یعقوبعلی
یصدسهمخویشف75استعفاءریاست

رابــاتیمحتــرمبابرشــاهولــد
کـه رسـانیده بفروش عبداتحمد
نامبردهبحیثرئیسجدیدشـرکت

گردید.کهایـنتغیـراتدرتعیین
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

ــایو ــته ــریمالکی ــتفک  ثب
 گردید.

تصوی شرکای و اساسعریضه به
دارنـده:ندرانیلمیتداشرکتافغ
مکتوبوقرار19705جوازنمبر
 8270شماره 1400 3 3مورخ

کوچـک دهنـدگان مالیه ریاست
عنوانیاینریاستخواهانتغیـرات
ذیلشدهاند.کهمحترماحمدرشاد
الدینرئیستشـبثاز فرزندعزیز

سهم٪5وباحفظاستعفاءریاست
وتعیینخویشبهحیثمعاونجدید

معاوناسبقمحترمعبدالقسیمکریمی
سهمخویشرابهیصدف2واستعفاء

محترمهپرویندرانیسهمداربرحال
با نامبرده که نموده شرکتواگذار

تعیـینسهمرئیسجدیدفیصد95
میگردد.همچنانمحترمـهپـروین

90درانیرئیسجدیـدازجملـه
آنرابهمحتـرمفیصد5سهمفیصد

جدیـد معـاون درانی رشاد احمد
واگذارنمودهکهدرنتیجهسهمرئیس

فیصد10وسهممعاونفیصد90
میشودوفعالیتتشبثازتجارتی

مودهاست.ایـننبهساختمانیتغیر
ریاست عمـومیثبـتتغیراتدر

مالکیتهایفکریثبـتمرکزیو
 گردید.

اساستصوی  یشـرکتشرکابه
:تجارتینجی اهللرفانورانیلمیتـد

تغیراحصا قوایئخواهان ساحه از یه
 چهلتن به ولسـوالیپغمـانمرکز

استتغیر .نموده ریاست عمومیدر
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فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 گردیدهاست.ثبت

درخواستاعجازوبهاساستصوی 
ر نمبر:یسنهادئالحق جواز دارنده

D-43072فعالیت ازدیاد خوهان
ــتیکی ــویخــدماتلوژس درپهل
ســاختمانیوخــدماتمشــورتی

.اینتغیـردراستمدیریتیگردیده
 ثبـتریاست وعمومی مرکـزی

 .گردیدفکریثبتمالکیتهای
شرکت:ویبهاساستصوی شرکا

مکتـوب) مـورخ21277قرار )
ریاســتمالیــه1399 9 23

متوسطشـرکتمطبعـه دهندگان
صنعتیخورشیددارندهجوازنمبـر

D-20070ــریتشخو صــیهنمب
تغیـرات1001273018 خواهان

عبداتحد استمحترم گردیده ذیل
ولدعبدالسمیعسهمدارشرکتبـا

یسئفیصدسهمبهحیثر25حفظ
عبدالفتا ولد محترم تعیینو جدید

عبدالسمیعوکیـلورثـهمرحـوم
ر عبدالرشید ولد ـعبدالسمیع یسئ

شرکتبرویتوکالتخـط اسبق
فیصدسهمرابـه933425نمبر

محترمعبداتحدولـدعبدالسـمیع
سه که نموده واگذار مرییسجدید

محتـرم50رییس میشـود فیصد
عبدالفتا معاوناسبقازمعاونیـت

فیصـدسـهمراو25واستعفاء
عبدالسـمیع ولد عبدالرشید محترم

فیصد25استعفاءوسهمدارشرکت
 جمله که فیصدمیشود50سهمرا

عبدالفتا  عبدالفیاضولد محترم به
واگذارنمودهکهنامبردهبهحیـث

ردید.کهایـنمعاونجدیدتعیینگ
ریاست عمـومیثبـتتغیراتدر

فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
مکتـوب) مـورخ13345قرار )

ریاستعوایـدزون1400 2 19
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گربـت شرکتسـاختمانی مرکز
نمبـر جـواز دارنده وردکومین

صـــیهنمبـــریوتشخ39222
تغیرات9004199585 خواهان

یدهاستمحترمعبداهللولدذیلگرد
محمدیوسفرئیساسبقشرکتاز

فیصدسـهم51واستعفاءریاست
خویشومحترممطیـعاهللمطیـع

واستعفاءمعاونشرکتازمعاونیت
کهجمله49 فیصدسهمخویشرا
فیصدمیشودبهمحترمهروحینا100
بنتطورگلساداتواگذارولیزاده

ـرنمودهکهنامبردهبهحیـث یسئ
میگردد شرکتتعیین تغییرجدید و

شکلحقوقیازشراکتبهانفرادی
اسـم همچنان استو نموده تغییر
شرکتازشرکتساختمانیگربت
بهشرکتسـاختمانی وردگمایار

.کهنمودهاستاقصیزوغونتغییر
مرکزیثبتاینتغیراتدرریاست

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

و اساسفیصله تصـوی نهـادبه
هوشمند( بالل :)خدماتلوژستیکی

تحـت45589دارندهجوازنمبر
ریاستمحترماحمدباللخواهـان

 تغیراتذیلگردیدهاند:
محترماحمدباللولدگلمیرزارئیس
بالـل لوژسـتیکی خدمات تشبث

 جمله از سهمفیصد100هوشمند
فیصدآنرابـهمحتـرم50خویش

تذکرهنمبرمنصورولدسرداردارنده
کـه31771107 نموده واگذار

 جدید معاون بحیث تعیـیننامبرده
میگرددهمچنانمحترماحمدباللبا

بهحیثرئیسباقیفیصد50حفظ
میماند.تغیرشکلحقوقیازانفرادی
بهشراکتنیزصورتگرفت.ایـن
شماره جوابیه اساسنامه تغیراتبه

ریاست1400 3 4مورخ15418
ده ریاسـتمالیه متوسطدر ندگان
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .ثبتگردید
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نهـاد فیصـله اساستصوی و به
لمتید( جهان افغان دارنده:)تجارتی

تحـتریاسـت1844جوازنمبر
علیخواهانتغیـرات صمد محترم

 ذیلگردیدهاند:
تـدینهادتجارتیافغـانجهـانلم

خواهــانتغیــرادرساز)خیابــان
ی(بهناحیـهسـیزده،تیموریشاه

غرجسـتان( کوچـه دشتبرچی،
درسمذکوربـهآگردیدهاند.تغیر

 شـماره جوابیه نامه 8369اساس
ریاسـتمالیـه1400 3 5مخرخ

ریاست گانکوچکدر ثبتدهنده
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

بهاساسدرخواستیمحترمظریفـه
رئیسنهادوقرار:بنتخواجهقربان

مــــورخ8648وبمکتــــ
ریاســتمالیــه1400 1 10

بنت ظریفه متوسطمحترم دهندگان
تحت انفرادی تاجری قربان خواجه

عنوانتولیدموادغذاییبشراتـرنم
و56082دارنــدهجــوازنمبــر

یتشخ نمبـر 9006980768صیه
خواهانتغیراتذیلگردیدهاسـت
محترمظریفهبنتخواجهقربانرئیس

سـهمفیصد100نهادازمجموع
سهمخـویشرافیصد50خویش

الـرحمن حبی  ولد محمود باتی
بحیـث نامبرده بفروشرسانیدهکه

گردیدهاسـتوتعیینمعاونجدید
شکلحقوقینهادازانفـرادیبـه
شراکتتغیرنمودهاست.کهایـن

ریاست عمـومیثبـتتغیراتدر
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

اساستصوی ش شـرکتیرکابه
خدماتمشـورتیحقـوقیطنـین

:عدالت جوازنمبر 65524دارنده
انـد: گردیده تغیراتذیل خواهان
محمـد خان ولد عبدالمتین محترم

استعفاءسهمدارشرکتازعضویت
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سهمخویشرابـاتیفیصد20و
چهارنفرهریکمحمـدمصـطفی

عارففراسوانوری محمد محمد،
بط ابراهیم و مساویانههادیباقر ور

بهفروشمیرساندکهسهمهرکدام
تغیراتفوقفیصد25 میگردد.که

 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

تصوی شرکای و اساسعریضه به
نهادتجارتیعبدالجلیلعبدالمجیـد

72888دارندهجوازنمبر:صدیقی
مورخ8364وقرارمکتوبشماره

ستمالیهدهندگانریا1400 3 5
کوچکعنوانیاینریاستخـواهن
اندکـهمحتـرم تغیراتذیلشده
عبدالجلیلفرزندعبدالجمیلرئـیس

سـهمفیصـد100تشبثازجمله
حفظ حیـثفیصد50خویشبا به

فیصـد50رئیسمیماندوباقیمانده
سهمرابهمحترمرو اهللصـابری
فرزندذبیحاهللدارندهتذکرهنمبـر

واگذار00234-0100-1399
نمودهکهنامبردهبهحیـثمعـاون

 شـکلتعیینجدید تغیـر میگردد
انفرادیبهشراکتنیـز حقوقیاز
همچنـان اسـتو صورتگرفته
افغانی سرمایهتشبثازپنجصدهزار
افزایشنموده افغانی یکمیلیون به

عمومیاست.اینتغیراتدرریاست
ومالکیتهایفکریمرکزیوثبت
ــتما ــریثب ــایفک ــته  لکی

 گردید.
بهاساستصوی شرکایشـرکت:
دارنده انجیر باغچه شرکتتجارتی

نمبر صـیهیوتشخ148134جواز
ــر ــان9012455847نمب خواه

تغیراتذیلگردیدهاند.تغیراسـم
شرکتازتجارتیباغچهانجیربـه
اسمجدیدشرکتتجارتینعنانتغیر
نمودهاست.کهایـنتغیـراتدر

ریا ثبـتست مرکـزیعمـومی
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
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پایکوبغرب، تنباکو شرکتتولید
ابتـدائی سرمایه کابل، مرکزاصلی

یکمیلیـونافغـانی1000000
حقوقی،1400تأسیس،سال شکل

ــد ــدهتولی ــتعم ــد،فعالی لمیت
تنباکو،رئیسحفیظاهللفرزندمحمد
گلمعاونیتبریالیفرزنددادمحمد

ارمحمدشریففرزندمحمدوسهمد
رئـیسامضـاءگلصـالحیتدار

شرکتدرریاست عمـومیومعاون
فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
خصوصیاتنهادانفرادی:احمدشاه
کروخیلولدحسنخـانمتشـبث

اسمنهاد)تجارتیاحمدشاه:انفرادی
تابعیتافغان،مرکزاصلیکروخیل(

500000ابتــداییکابل،ســرمایه
تاسـیسپنجصدهزار سـال افغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

فعالیتعمدهتجارتی،صالحیتدار
درخودامضاء ش عمـومیریاست

وثبت مرکزی های فکریمالکیت
 ثبتگردید.

سیدعلیفرزنـدسـیدحیدر محترم
عمـاد )تجـارتی انفرادی متشبث

اصلی:رضوان( مرکز افغان تابعیت
500000یکابلسـرمایهابتـدای

تپنجصدهزار سـال سـیسأافغانی
شکلصادراتوارداتاقالم1400

خـودشامضاءمجازصالحیتدار
درریاست مرکـزیثبـتعمومی

ــایو ــته ــریمالکی ــتفک  ثب
 گردید.

لوژیمعلـوتیاشرکتخدماتتکن
مرکزاصلیکابـل،:ریحانسنرایز
 ابتدائی یـک1000000سرمایه

تأســیس،ســالمیلیــونافغــانی
فعالیت1400 ،شکلحقوقیلمیتد،

عمدهاقالممجاز،رئیساحسـاناهلل
نعمتاهلل،معاونیتشفیق اهللفرزند

 غالمدسـتگیریصـالحیتفرزند
رئیسومعـاونشـرکتامضاءدار
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 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
 گردید.فکریثبتمالکیتهایو

شرکتاستخراجمعدنافغانمونتنز
ــان ــدایی:بدخش ــرمایهابت س

سـیسأ(افغانیسالت1000000)
شکلحقوقیشرکتتجارتی1400

ر مجاز یسحکمتاهللولـدئاقالم
محمدریـدگلومعـاونهمـایون

 صالحیتدار باقر امضاءولدمحمد
یسومعاونشرکتدرریاسـتئر

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

آقـا خان فرزند احمدجاوید محترم
انیوسرکمتشبثانفرادی)ساختم
تابعیـت:سازیمزملمدثربیتڼـی(

کابـلسـرمایه اصلی مرکز افغان
ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص

ت شـکل1400سیسأافغانیسال
مجاز اقالم سرکسازی و ساختمانی

خـودشدرامضـاءصالحیتدار

مرکـزیثبـتعمـومیریاست
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

محترمرامیناحمدفرزندگلمحمد
تابعیتافغانمرکـز:اجرانفرادیت

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

أت صـادرات1400سیس شـکل
مجازصـالحیتدار وارداتاقالم

مرکزیثبتخودشدرریاستامضاء
ــایو ــته ــتمالکی ــریثب  فک
 گردید.

حیدری نور محمد خصوصیاتنهاد
 :فرزندعمراخانمتشبثانفرادی

ن هاد)تجـارتیشـمسالهـاماسم
اصلیتابعیتافغان،:حیدری( مرکز

500000ابتــداییکابل،ســرمایه
تپنجصدهزار سـال سـیسأافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

دار تجارتی،صالحیت عمده فعالیت
درریامضاء ش اخود عمـومیست
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فکـریایهمالکیتمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

:صالحشرکتساختمانیسلیمسمیر
(افغانی1000000)رمایهابتداییس

شکلحقـوقی1400سیسأسالت
شرکتتجارتیاقالممجـازریـس
حاکمافغانولدگلاحمدومعـاون
محمدعلیولـدحـاجیمهـردل

 یسومعاونئرامضاءصالحیتدار
ریاست عمـومیثبـتشرکتدر

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

خصوصیاتنهاداحمدخالدفرزنـد
انفرادیع متشبث اسـم:بدالجمیل

نهاد)ساختمانیوخدماتلوژستیکی
عمر( افغان،:میالد مرکـزتابعیت

ابتــداییســرمایهاصــلیکابــل،
سالپنجصدهزار500000 افغانی

ــوقی1400ســیسأت شــکلحق
و ساختمانی فعالیتعمده انفرادی،
دار لوژستیکی،صـالحیت خدمات

عمومیثبتشدرریاستخودامضاء
ثبـتفکریمالکیتهاییومرکز
 گردید.

یبهاساستصوی وفیصلهشـرکا
لمتید( صفا اقصی دارنده:)شرکت

 نمبر تحت0101-13691جواز
معاونیت و اهلل مطیع ریاستمحترم
محترمصفتاهللخواهانتغیراتذیل

محترمصفتاهللولـد گردیدهاند:
غالمرسـولمعـاونشـرکتاز

سـهمدفیص50واستعفاءمعاونیت
محترمکریماهللولـد به خویشرا
استکه نموده رسولواگذار غالم
محترمکریماهللبهحیثمعاونجدید

گردید.اینتغیراتبهاسـاستعیین
مخرخ6388مکتوبجوابیهشماره

ریاســتمالیــه1400 1 14
ریاست ثبـتدهندگانکوچکدر

.ثبتگردیدمالکیتهایمرکزیو
یصوی شـرکابهاساسفیصلهوت

شرکتتولیدتخمهایاصال شده
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بذریوخدماتزراعتیهنـدوکش
ــتان ــده:باس ــوازنمبردارن ج

D-34389محترم ریاست تحت
راشداحمدومعاونیتمحترمفضل
عمرخواهانتغیراحصائیهشـرکت
خویشازوتیتلوگربـهوتیـت
احصائیه اینتغیر اند. کابلگردیده

اساس به مکتوبجوابیه 14شماره
مریتصنعتوآ1400 3 4مخرخ

ثبتتجارتوتیتلوگردرریاست
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 .گردید

4858براساسمکتـوبشـماره
 بانک1399 11 28مورخ اولین

ایـن هایکوچکبدینوسیله قرضه
یسومعاونئبانکخواهانتغیرنامر

بهاسامیهریکفبرماسیسیدارنده
ن بـهPC064860مبرپاسپورت

یسوضیاالـدینحیـدریئحیثر
به13423541دارندهتذکرهنمبر

است.همچنان گردیده معاون حیث

اینادرارهازبرحالیهریکفبرمـا
و منحیثرئیسهی تعامل سیسی
آن عملیـاتی حیدریآمر ضیاالدین

ریاست عمـومیبانکتغییراتدر
فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
اساستصوی شرکایشـرکت به
لیدموادسـاختمانی ساختمانیوتـو

نو: کابل جوازکوکچه نمبردارنده
D-3910خواهانکاهشسکتور،

مـواد تولیـد اند.که فعالیتشده
 خویشرا ذفنمـودهحساختمانی
تغیردراداره مرکـزیثبـتاند.این

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
یبهاساسفیصلهوتصوی شـرکا

گهـواره() معدن شرکتاستخراج
تحـت33602دارندهجوازنمبر

ریاستمحترماحمدنائیلومعاونیت
محمدیوسفخواهانتـرک محترم
پیشهجوازخویشگردیدهاند.بـه

1340شمارهمکتوباساسجوابیه
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 مالیـه1400 3 1مخرخ ریاست
دهندگانبزرگلغویجوازشرکت
استخراجمعدنگهوارهدرریاسـت

ومالکیتهایفکریمرکزیوثبت
ــت ــریثب ــایفک ــته  مالکی

 گردید. 
شـمارهبهاساستصوی مکتـوب

ــورخ14743 1400 2 30(م
دهندگانمالیه شـرکتمتوسـط:

ساختمانیگلفآیرونمونتندارنده
 جواز تشخ37061نمبر صـیهیو

خواهــان9003797686نمبــر
خواهان است. گردیده تغیراتذیل

ـ فعالی سـکتور تخـدماتازیاد
لوژستیکیگردیدهاستوهمچنـان
گلفآیرون شرکتساختمانی اسم
مونتنبهشرکتلوژسـتکیگلـف
استکـه نموده تغیر مونتن آیرون

عمومیثبتتغیراتذیلدرریاست
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

اساستصوی شرکایشرکتو به
(مورخ8489)شمارهقرارمکتوب

مالیــهریاســت1400 3 10
ارسـالن تجارتی متوسط دهندگان

و40867سمیردارندهنمبرجواز
یتشخ نمبـر 9007164347صیه

است. گردیده تغیراتذیل خواهان
ازدیادسکتورتولیدیشدهاستکه
اسمشرکتازتجارتیسـمیربـه

وتولیدیآکسـیجنطبـیتجارتی
اسـت نموده تغیر سمیر وارسالن

ــرمایه ــانس ــرکتازهمچن ش
افغـانیجصدپن یکمیلیون به هزار

یافتهاست.کهتغیراتایـنافزایش
ریاست عمـومیثبـتشرکتدر

فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(مورخ8434قرارمکتوبشماره)

ریاستمالیهدهندگان1400 3 6
کوچکشـرکتتجـارتیسـمیر
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و45490هاشمیدارندهجوازنمبر
یتشخ نمبـر 9005346680صیه

خواهانتغیراتاسـمشـرکتاز
شرکتتجارتیسمیرهاشـمیبـه
شرکتتجارتیدنیاغیاثیفارماتغیر

.کهایـنتغیـراتدرنمودهاست
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 گردید.فکریثبتمالکیتهایو
:خدماتمشورتیمالیافغانپیتگ
ابتـدایی سرمایه کابل اصلی مرکز

سالپنجصدهزار500000 افغانی
شکلحقوقیانفرادی1400سیسأت

خدماتمشورتیمالی فعالیتعمده
ر فرزنـدئمیباشد، فرهاد یساحمد

عبدالغنیصالحیتدارشـرکتدر
وثبتریاست هایمرکزی مالکیت

گردید.فکریثبت
شرکتخدماتمشورتیتحقیقـاتی

الگـوریتم بایو سـرمایه:وارزیابی
(افغانیسـال1000000ابتدایی)

شکلحقوقیشرکت1400سیسأت

مجازر یسنورشـاهئمشورتیاقالم
دمخـانولـدآولدببرکومعاون

 صالحیتدار عزیز امضـاءمحمد
یسومعاونشرکتدرریاسـتئر

ثبت وعمومی مالکیتهایمرکزی
 گردید.فکریثبت

شرکتتولیـدادویـهزراعتـیو
:مالــداریحــافظافغــاننــوری

 ابتـدائیمرکزاصلی سرمایه کابل،
سالیکمیلیونافغانی1000000

لمیتد،1400تأسیس حقوقی ،شکل
و زراعتی ادویه تولید فعالیتعمده

قدرتاهللفرزنداغارئیسمالداری،
فرزنـد،محمد احمد نور معاونیت

رئیسامضاءعبدالرزاقصالحیتدار
شرکتدرریاست عمـومیومعاون

یفکـرمالکیتهایمرکزیوثبت
 گردید.ثبت

بهارخصوصیاتنهادانفرادیشیرین
اشرفزیولدگلمحمـدخـان

انفرادی متشبث زی اسـم:اشرف
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نهاد)ساختمانیوخدماتلوژستیکی
تابعیتافغان،رو اهللشیرینزی(

کابل،سرمایه اصلی ابتـداییمرکز
سالپنجصدهزار500000 افغانی

ــیسأت ــوقی1400س ــکلحق ش
فعالیت وانفرادی، ساختمانی عمده

خدماتلوژستیکی،صـالحیتدار
عمومیثبتشدرریاستودخامضاء

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

خالخصوصیاتنهادعبدالمقسطولد
ــرادی ــبثانف ــم:محمدمتش اس

تابعیتافغـان،نهاد)تجارتیمقسط(
ــرمایه ــلیکابل،س ــزاص مرک

افغانیپنجصدهزار500000ابتدایی
ت حقـوقی1400سیسأسال شکل

انفـــرادی،فعالیـــتعمـــده
 شخودامضاءتجارتی،صالحیتدار

در ثبـتریاست مرکـزیعمومی
 .گردیدفکریثبتمالکیتهایو

و سرکسـازی )ساختمانی شرکت
) مشعل سـرمایه:انجینریشیرزاد

(یکمیلیـون1000000)ابتدایی
فعالیـت1400سیسأافغانیسالت
دیساحمداهللمشعلولئساختمانیر

٪سهمبه50عبیداهللرحمتیدارای
معاونیتمحترمجوادشیرزادولـد

٪سـهم50احمدشـکی دارای
یسومعاونئرامضاءصالحیتدار

مرکزیعمومیثبتشرکتدریاست
 گردید.فکریثبتمالکیتهایو

سـنگین فرزندمحمد بریالی محترم
متشبثانفرادی)خدماتمشـورتی

فغانمرکزتابعیتا:تجارتیتپتاپ(
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سالپنجصدهزار500000 افغانی
شــکلخــدمات1400ســیسأت

مشورتیاقالممجازصـالحیتدار
مرکزیثبتخودشدرریاستامضاء

 گردید.فکریثبتمالکیتهایو
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تجارتیوخدماتلوژستیکیشرکت
مرکزاصلیکابلسرمایه:ایثارستانه
ــدایی ــدهز500000ابت ارپنجص

ت شـکل1400سیسأافغانیسال
حقوقیانفرادیفعالیتعمدهتجارتی

ـخدماتلوژستیکیمیباشد،رو یسئ
اهلل نور ستانکزیفرزند زاهد احمد
ستانکزیصالحیتدارشـرکتدر

وثبتریاست مالکیتهایمرکزی
 گردید.فکریثبت

وزیریخصوصیاتنهادمحمدآصف
:فرزندیارمحمدمتشبثانفـرادی

نهاد)ساختمانیضیاالدینخـاناسم
مرکزاصـلیتابعیتافغان،چرخی(
500000ابتـداییسرمایهکابل،

افغــانیســالپنجصــدهزار
ــیسأت ــوقی1400س ــکلحق ش

انفرادی،فعالیتعمدهسـاختمانی،
ــالحیتدار ــاءص ــودامض شخ

 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
 .گردیدفکریثبتمالکیتهایو

اساستصوی  یشـرکتشرکابه
دارنده:تجارتیعبداهللولیگردیزی

نمبر مکتوب10210جواز قرار و
 42158نمبر 1400 1 1مورخ

مالیهدهندگانمتوسطتحتریاست
محترمعبداهللخانومعاونیتمحترم
سخیمرجانخواهانتـرکپیشـه
انددرریاست جوازخویشگردیده

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری
اس شـرکتیاستصوی شرکابه

ترانزیتیوبارچاتنیبینالمللینوی
دارنـدهجـوازنمبر:سنگالخلمیتد

خواهانتغیراتذیلگردیـده852
انــد:محتــرمعبــدالحکیمولــد

واسـتعفاءحسنازمعاونیتمحمد
رابــهســهمخــویشفیصــد50

رحسن یسبرحالشرکتبـهئآقا
فروشمیرساندوشکلحقـوقیاز

 تغیـرشراکتبه نمـودهانفرادی
ــت ــوقدراس ــراتف .کهتغی
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 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
ــایو ــته ــتمالکی ــریثب فک

 گردید.
بهاساسدرخواستیمحترممحمـد
عثمانولدحاجیعنایتاهللرئـیس

شــمارهوقــرارمکتــوب:نهــاد
ــورخ12938 1400 2 15مـ

ریاستمالیهدهندگانمتوسطمحترم
هللمحمدعثمانولدحاجیعنایـتا

انفرادیتحتعنـوانتولیـدتاجر
مشروباتغیـرالکـولیحقیقـت
ــر ــدهجــوازنمب درخشــاندارن

D-64725ــریتشخو صــیهنمب
تغیرات9001604330 خواهان

عثماناستمحترممحمدذیلگردیده
از ولدحاجیعنایتاهللرئیسنهاد

90بـاحفـظفیصد100مجموع
حیثر به سهم یسمیمانـدئفیصد

همرابهمحترممحممدفیصدس10و
نموده عنایتاهللواگذار آصفولد
کهنامبردهبهحیثمعـاونجدیـد

حقوقیتعیین شکل استو گردیده
نهادازانفرادیبهشـراکتتغیـر
نمودهاست.کهایـنتغیـراتدر

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
گردید.فکریثبتمالکیتهایو

بهاساسدرخواستیوقرارمکتـوب
(مــــورخ6296شــــماره)

ــه1400 1 12 ــدمالی گاندهن
ــد ــدالوکیلفرزن ــک:عب کوچ
محمدنعیمتاجرانفـرادیدارنـده

 نمبر تشخ23171جواز صـیهیو
خواهــان9001668277نمبــر

تغیراتذیلگردیدهانـد.محتـرم
ـعبدالوکیلولدمحمـدنعیمر یسئ

فیصدسـهم100شرکتازجمله
بهمحترم50خویش فیصدسهمآنرا
و نمودهرامین واگذر عبدالوکیل لد

تعیینکهنامبردهبحیثمعاونجدید
ــرمایه ــدوس ــرکتازگردی ش

یکمیلیـونپنجصد به افغانی هزار
ــودهاســت ــزایشنم ــانیاف افغ



 جريدهيرسم
 

198
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

بـه تجارتی فعالیتاز وتغیرسکتور
نیـز معلومـاتی تکنالوژی خدمات
تغیرنمودهاستکهاینتغیـراتدر

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
ومالکیتهاییفکریمالکیتهاو

 فکریثبتگردید.
یشـرکتشرکابهاساستصوی 

:تولیدیموادشویندهشـبیرفهـیم
مـورخ15685شـمارهمکتوبو

مالیــهریاســت1400 3 10
متوسط نمبردهندگان جواز دارنده

ــیه34682 ــرتشخیصـ نمبـ
هانتغیراذیلاخو9003503290

استشرکتتولیدیمـواد گریده
فه شبیر یمبریاستمحتـرمشوینده

معاونیتمحمـد به و زلمیعظمی
میخواهاناصال اسمیکبیرخانعظ

.اینتغیردرومعاونشدهاستیسئر
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

ــایو ــته ــریمالکی ــتفک  ثب
 گردید.

1435بهاساسمکتـوبشـماره
ادارهمحتـرم1400 3 11مورخ

ملیغذاوادویهافغانستانشـرکت
سـکای کلـرز فـایرورکافغان

سودارگریزشرکتخواهانتوریـد
ادویهوسایرلوازمطبیدرپهلـوی
اند. خویشگردیده تجارتی سکتور

مرکزیثبت عمومیکهدرریاست
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

اساسدرخواستر ـبه یسنهـادئ
دارنـده:ساختمانیترسـتتیـن

نظربهمکتوب114361جوازنمبر
مــــورخ13943شــــماره

خواهانتغیراتذیل1400 2 22
گردیدهاند:محترمعبدالرشیدولـد
معاونیت از تشبث معاون عبدالعزیز

رافیصدسهمخویش50واستعفاء
عبیـداهلل ولـد اهلل کلیم محترم به
واگذارنمودهکهنامبردهبهحیـث
.کـه میگـردد تعیین جدید معاون

درریاست ثبتتغیراتفوق عمومی
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فکریثبـتیمالکیتهامرکزیو
 گردید.

شـرکتیبهاساستصوی شرکا
ساختمانیوسرکسازیصمیممرادی

:لمیتد جـوازنمبر 44447دارنده
انـد: گردیده تغیراتذیل خواهان
معاونیـت از ولد عبدالغفار محترم

استعفاء خویشرافیصد50و سهم
بـــهصـــدرالـــدینولـــد
یارمحمدمعاونجدیدشرکتبـه

ت غیـراتفـوقفروشمیرساند.که
 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی

 گردید.فکریثبتمالکیتهایو
ب شـرکتیاساستصوی شرکاه

دارندهجـواز:ساختمانیبیگپالن
 تغیراتذیل68378نمبر خواهان

شدهاند.کهمحترممصطفیفرزنـد
ریاسـتئمیرالدینر یسشرکتاز

سـهمفیصـد50وءشرکتاستغفا
فرزندخویشرابهمحترمعبدالرسول
ـغالمرسولمعاوناسـبقور یسئ

جدیــدواگــذارمیــدارد.همچنان
تغییرشکلحقوقیشرکتازشراکت
بهانفرادیتغیرنمودهاسـت.کـه

مرکزیثبتتغیراتفوقدرریاست
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

:رایکاعمرشرکتخدماتلوژستیکی
(افغانی1000000سرمایهابتدایی)

کلحقـوقیش1399سیسأسالت
لوژستیکیاقالممجازمحمدعمرولد
ــد ــلمول ــینومس ــلام گ

یسوئرامضاءسیدعمرصالحیتدار
ریاست شرکتدر عمـومیمعاون

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 گردید.ثبت

اهللخصوصیاتتاجرانفرادینصرت
:فرزندعبدالبصیرمومنـدبصیرزی
افغانمرکزاصلیشهرکابلتابعیت،
ت ـأ،سال س سـرمایه1399یس:

 : پنجصـدهزار500000ابتدایی
افغانی،فعالیتلوژستیکی،شـخ 

 صالحیت در،خودشامضاءدارای
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 وثبتاداره هـایمرکزی مالکیت
 .بهثبترسیدهاستفکری

ــدمات ــارتیوخ ــرکت)تج ش
) سـرمایه:لوژستیکیکمالپیـام

(یکمیلیـون1000000)ابتدایی
ـ1400سیسأافغانیسالت تفعالی

تجارتیریسمحترمپیامناصریولد
٪50محمدصابرناصـریدارای

ادریسمحترممحمدسهمبهمعاونیت
کمالولدمحمدگلحمیـددارای

امضـاء٪سهمصـالحیتدار50
یاسـتریسومعاونشرکتدرئر

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 گردید.فکریثبت

مـدیریتی شرکتخدماتمشورتی
زاصلیکابل،سرمایهمرک:التارگیت
 میلیـون1000000ابتدائی یک
 ،شکل1400تأسیسسال،افغانی

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهخدمات
مدیریتی، مشورتی بیرزرئیسمحمد
معاونیـتادریـسفرزندمیرویس،

احمدیفرزندغالمنعمتاحمـدی
رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار

 درریاست ثبـتشرکت عمـومی
فکریثبـتهایمالکیتمرکزیو
 گردید.

عیٰسی محمد فرزند داد خدا محترم
متشبثانفرادی)کلینیکسراپاتابان

اصـلی:نوری( تابعیتافغانمرکز
500000کابلسـرمایهابتـدایی

تپنجصدهزار سـال سـیسأافغانی
مجـاز1400 اقالم صحت شکل

ــالحیتدار ــاءص ــودشامض خ
ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی

 گردید.ثبتفکریمالکیتهایو
شرکتخدماتمشورتیتحصـیلی

کابـل:فضیلتدانش اصلی مرکز
 ابتدایی یـک1000000سرمایه
1400سـیسأسالتمیلیونافغانی
حقوقی عمـدهشکل فعالیت لمیتد

ر میباشـد، ـخدماتمشورتی یسئ
Danniel Naziriــده دارنـ
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 نمبـر BC1873869پاسپورت
یسوعبدالعلیمفرزندعبدالحکیمئر

نصـالحیتدارشـرکتدرمعاو
 وثبتریاست هایمرکزی مالکیت

 گردید.فکریثبت
و تحقیقی مشورتی شرکتخدمات

مرکزاصلیکابل،:علمیآسمانفکر
 ابتدائی یـک1000000سرمایه

تأســیس،ســالمیلیــونافغــانی
فعالیت1400 ،شکلحقوقیلمیتد،

و تحقیقـی خدماتمشورتی عمده
ـعلمی، درئیسحسنروحانیفرزن
معاونیتفریدهرویشبنتعزیز،ظفر

فرزنـد محمدشاکر سهمدار اهللو
صالحیتدار رئیسامضاءعبدالکبیر

عمـومیریاستومعاونشرکتدر
فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
شرکتتجارتیافغانسـتانفیـوچر

اصلیکابـل،سـرمایهمرکز:پیس
 میلیـون1000000ابتدائی یک

 شکل،1400تأسیس،سالافغانی
حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهواردات

مجـاز، اقـالم رئـیسوصادرات
جوهرالدینفرزنـداصـال دیـن
معاونیــتمیــرزامحمــدفرزنــد

رئیسامضاءنعمتاهللصالحیتدار
عمـومیریاستومعاونشرکتدر

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

محمـدخصوصیاتنهادانفـرادی
مدزیولدعلـیمحمـدعثماناح

انفـرادی متشبث اسـم:احمدزی
نهاد)خدماتلوژستیکیالماسمبشر

افغان، کابـل،تابعیت اصلی مرکز
ــرمایه ــداییسـ 500000ابتـ
تپنجصدهزار سـال سـیسأافغانی
شکلحقوقیانفرادی،فعالیت1400

،صالحیت خدماتلوژستیکی عمده
عمومیریاستشدرخودامضاءدار
فکـریکیتهایمالمرکزیوثبت
 گردید.ثبت
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شرکتخدماتلوژسـتیکیمنیـژه
زاده کابـل،مرکز:سخی اصـلی

 ابتدائی یـک1000000سرمایه
افغانی 1400تأسیسسال،میلیون

فعالیتعمـده شکلحقوقیلمیتد،
رئیسمنیژهفرزندسخیاقالممجاز،
ــت ــدمعاونی ــدمحم متینفرزن

امضــاءعبـدالغفورصـالحیتدار
ریاسـتشرکتدررئیسومعاون

مرکـــزیوعمـــومیثبـــت
ــای ــته ــریمالکی ــتفک ثب

 گردید.
فرزند محمد حامد خصوصیاتنهاد
 :رحمخدامحمدیمتشبثانفرادی
 اسمنهاد)تجارتیاحسانافزون(

افغان، کابـل،تابعیت اصلی مرکز
ــرمایه ــداییسـ 500000ابتـ
تپنجصدهزار سـال سـیسأافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
دارفعال تجارتی،صالحیت عمده یت

عمومیثبتشدرریاستخودامضاء

فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 .گردید

خواسـتیشـرکت اسـاسدر به
ایـس جـواز:ساختمانی دارنـده

تشخیصD-31225نمبر) نمبری( ه
ــ(وجواب7003907016) هازی

267مراجعبهاساسمکتوبشماره
ــورخ ــت1399 12 28م ریاس

ورخمـــ1437بررســـیو
ریاستسیستمعواید1400 3 12

ــاندر ــدهوهمچن ــوگردی لغ
 اینریاستلغوثبتگردید.
شـرکتیبهاساستصوی شرکا

:خدماتلوژستیکیوهـابلمیتـد
ــوازنمبر ــدهج D-57127دارن

انـد: گردیده تغیراتذیل خواهان
محترمضیانوازولدجوازخـاناز

وازجملـهاستعفاءریاستشرکت
وسهمخویشفیصد60 نثاررا ضیا

واستعفاءولدجوازخانازمعاونیت
سهمخویشراکهجملـهفیصد40
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میشودبهعبدالصمدولدفیصد100
یسجدیدشرکتبـهئجوازخانر

فروشمیرساندوشکلحقـوقیاز
تغیـر انفرادی نمـودهشراکتبه

.کهتغیراتفـوقدرریاسـتاست
ثبت وعمومی مالکیتهایمرکزی

 ثبتگردید.فکری
اساستصوی شرکایشرکتو به

مـورخ1426قرارمکتوبشماره
ریاستعوایـدزون1400 3 11

مرکز:شرکتتجارتیمـیالدنـور
21979شریفیلمیتددارندهجواز

9001210344صیهنمبریوتشخ
دهن آدرسشرکتاز تغیر خواهان
باغبهباغعلیمردانسرایحاجی

است.نمودهمکانمحمدعیسیتغیر
عمـومیکهاینتغیراتدرریاست

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

قـرار و اساسدرخواستنهاد: به
(مــــورخ358مکتــــوب)

گـان1399 11 11 دهند مالیه
ــواز ــرج ــدهنمب ــطدارن متوس

D-62226ــریتشخو صــیهنمب
ریاسـت9001441535 تحت

معاونیتبختیارخواهانهرحمنگلب
کتخویشگردیدهاسـت.لغوشر

عمومیثبتکهایننهاددرریاست
و فکریمرکزی های لغـومالکیت
 .ثبتگردید

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
مکتوبس ریاستمالیـهیقرار ستم

مـورخ1442گانمتوسـطدهند
نـرم1400 3 12 تولید شرکت

نمبـر جـواز روبیکدارنده افزار
D-65823ــریتشخو صــیهنمب

تغیرات9001684720 خواهان
ولـد مرتضـی انـد گردیده ذیل

حسین ریاسـت از اسـتعفاءعلی
رابهمحتـرمفیصدسهمخویش50
انولدجمعهبفروشرسانیدهکهرمض

یسشرکتومحترمئنامبردهبحیثر
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محسنولدخدابخشازمعاونیـت
فیصدسهمخویشرا50واستعفاء

ــین ــدمب ــرممحم ــهمحت ب
محمد واگذارولد کهحسین نموده

ــد ــامبردهبحیــثمعــاونجدی ن
تغیـراتدردگردیتعیین این که .

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
ــایو ــته ــریمالکی ــتفک ثب
 گردید.

مکتـوببهاساسدرخواستیوقرار
( 15694شماره مـورخ )1400

مکتوبمالیهدهندگـانمتوسـط:
شرکتخدماتلوژسـتیکیبالـل
ــر ــوازنمب ــدهج ــاتدارن حی

D-68815ــریشخوت صــیهنمب
تغیرات9001846287 خواهان
محترمگلاحمـد:ذیلگردیدهاند

ولدنورمحمدرئیسنهادازریاست
فیصدسـهم50ومجموعاستعفاء

سـیداحمد محترم باتی خویشرا
باللغنیمعاونبرحاـلشـرکت

واگذارنمـودهکـهنـامبردهبـا
ـفیصدسهمبهحیـثر100 یسئ

تغیراتینگردید.کهاینیشرکتتع
مرکـزیعمومیثبـتدرریاست

ومالکیتهایمالکیتهایفکریو
 فکریثبتگردید.

بهاساسعریضهوتصوی شـرکای
شرکتساختمانیرونقعصردارنده

وقرارمکتوب44968جوازنمبر
1400 3 4مورخ15448شماره

ریاستمالیهدهندگانمتوسطعنوانی
اینریاستخواهانتغیراتذیلشده
اندکهمحترمنظیراحمـدفرزنـد
عبدالقسیمرئیستشبثازریاسـت

استعفاء خویشرافیصد50و سهم
بهمحترمنوراهللاحمدیولدرحـم
احمدیدارندهتـذکرهنمبـر خدا

واگذار34062-0203-1400
نمودهکهنامبردهبهحیـثرئـیس

 اینتغیراتدرتعیینجدید میگردد.
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
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ــایماو ــته ــتلکی ــریثب فک
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
دهندگان مکتوبریاستمالیه قرار

(مـــورخ1435متوســـط)
ــد1400 3 12 ــرکتتولی ش

مشروباتغیرالکولیدرویشکمال
و62011دارنــدهجــوازنمبــر

یتشخ نمبـر 9008377542صیه
خواهانتغیراتذیلگردیـدهانـد

یـ اهللمحترمهدایتاهللولـدحب
ریاست از شرکت اسـتعفاءرئیس

بـاتی51 سهمخـویشرا فیصد
جـان غفور ولد هدایتاهلل محترم
بحیـث نامبرده بفروشرسانیدهکه

گردید.کهتعیینرئیسجدیدشرکت
ریاست تغیراتدر ثبتاین عمومی

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
ــوبس ــرارمکت ــدیق ســتمعوای

ــورخ115350) 1400 3 3(م
شرکتسـاختمانیوسرکسـازی
اپروندستوریدارندهجـوازنمبـر

صـــیهنمبـــریوتشخ66486
تغیرات9010218312 خواهان

ذیلگردیدهاستمحترمسیدرجالولد
ءسیدقویسهمدارشرکتاسـتتعفا

بهمحترم25 فیصدسهمخویشرا
احمدشاهفرزندغالمرضـامعـاون

استبرحال نموده واگذار شرکت
عمـومیکهاینتغیراتدرریاست

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

شرکتخدماتلوژسـتیکیافغـان
ــرمایه ــیسـ ــادملـ اعتمـ

سـال1000000)ابتدایی افغانی )
أت لمیتد1399سیس حقوقی شکل

ستیکیاقالممجازژفعالیتخدماتلو
یسگلالرحمنفرزنـدحـاجیئر

سـلطانخیرالدین معاونیتمینه به
 یسوئرامضاءمحمدصالحیتدار
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ریاست شرکتدر عمـومیمعاون
فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 گردید.ثبت
ب شـرکتیاساستصوی شرکاه

ادیـ  سبحان لوژستیکی :خدمات
جوازنمبر خواهان71290دارنده

محتـرم انـد. شـده معاون تغییر
عبدالنسیمولدعبدالقسـیممعـاون

معاونیتشرکتش استعفاءرکتاز
بهمحترمراسهمخویشفیصد50و

ــد ــدیفرزنـ ــوراهللاحمـ نـ
رحمخدااحمدیواگـذارمعـاون
جدیدشرکتنمـودهاسـتکـه

عمومیثبتتغییراتفوقدرریاست
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

اساستصوی شرکایشرکتو به
مـورخ794شـمارهقرارمکتوب

ریاستعوایدزون1400 12 27
مرکز:شرکتنیازعبـدالرحیمزی

ــواز ــدهج ــددارن و7959لمیت

یتشخ نمبـر 1001587011صیه
انـد: گردیده تغیراتذیل خواهان
منگلولدنیازگلمعاونشرکتاز

فیصد50مجموعواستعفاءمعاونیت
محتـرم بـاتی را خـویش سهم
نیازگـلرئـیس ولد بشیر محمد

رسانیدهکـهبرحالشرکتبفروش
فیصدسهمبحیـث100نامبردهبا

رئیسدرشرکتباقیمانـد،شـکل
شراکتبهانفرادیشرکتازحقوقی

تغییـر همچنان استو نموده تغیر
به2آدرسازجادهنادرپشتونناحیه

تغییرنمودهاست.8کارتهنوناحیه
عمـومیکهاینتغیراتدرریاست

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 .گردیدثبت

افغانشرکتیباساستصوی شرکا
انترنشنللمیتد دارندهجـواز:آسیا

تجتریاستمحتـرم5635نمبر
معراجالدینوبهمعاونیتمحمدباقی
خواهانترکپیشهجوازخویششده
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ریاست در که ثبـتاند عمـومی
و فکریمرکزی های لغـومالکیت

 ثبتگردید.
خصوصیاتاحمدفوادآئینفرزنـد

احمدآئینتاجرانفرادی:تابعیتعلی
،مرکزاصلیوتیتبغالنسالافغان

ســرمایهابتــدائی1400ســیسأت
(500000 ،پنجصدهزار افغانی )

فعالیـت شکلحقوقیانفـرادی،
عمده:صادراتووارداتاقالممجاز

دارایشخ رئیساحمدفوادآئین
ادارهامضاءصالحیت در خـودش

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

عبدالهادیخصوصیاتنهادانفرادی
علیزادهولدعبـدالرحمنعلیـزاده

انفرادی نهاد)خدمات:متشبث اسم
تجـارتیعبـدالهادی لوژستیکیو

) مرکزاصلیتابعیتافغان،علیزاده
500000ابتــداییکابل،ســرمایه
افغــانیســالپنجصــدهزار

شکلحقوقیانفرادی،1400سیسأت
لوژستیکیوتجـارتیفعالیتعمده

شخــودامضــاء،صــالحیتدار
 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی

ــایو ــته ــتمالکی ــریثب فک
 .گردید

خصوصیاتنهادانفرادی:عبدالعزیز
اسم:ولدسیدعمرمتشبثانفرادی

انجنیـری وخدماتی نهاد)ساختمانی
خیل تابعیتافغـان،:منی ابراهیم

کابل،سرمایه اصلی ابتـداییمرکز
سالپنجصدهزار500000 افغانی

ــیسأت ــکل1400س ــوقیش حق
سـاختمانی عمده فعالیت انفرادی،

 دار ،صـالحیت امضـاءانجینری
عمـومیثبـتشدرریاسـتخود

فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 .گردید

احمـدی گل آغا خصوصیاتنهاد
 :فرزنداحمدبیکمتشبثانفرادی
 اسمنهاد)تجارتیساتراحمدی(
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افغان، کابـل،مرتابعیت اصلی کز
یـک1000000ابتداییسرمایه

افغانی تمیلیون 1400سـیسأسال
شکلحقوقیانفرادی،فعالیتعمده

 شخودامضاءتجارتی،صالحیتدار
 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی

 .گردیدفکریثبتمالکیتهایو
خصوصیاتنهادمحمدیوسففرزند

انفرادی متشبث آصف اسم:محمد
 واریر تابعیتوینگز(نهاد)ساختمانی

کابل،افغان، اصلی سـرمایهمرکز
سـال3000000ابتدایی افغانی

ــیسأت ــوقی1400س ــکلحق ش
انفرادی،فعالیتعمدهسـاختمانی،

شدرخـودامضـاءصالحیتدار
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
شرکتخدماتلوژستیکیزیبـاک

ســرمایهابتــدایی:اکســوس
سـیسأفغانیسالت(ا1000000)

شــکلحقــوقیشــرکت1400

یسئخدماتلوژستیکیاقالممجازر
نوروزنواندیشولدپنجشنبهومعاون
محمددادمهرنوشولددانیاربیـک

 یسومعاونئرامضاءصالحیتدار
ریاست عمـومیثبـتشرکتدر

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

ــرادی: ــادانف ــیاتنه خصوص
ولـددورخـانعبدالرحمنالوزی
انفرادی نهاد)(:متشبث تابعیتاسم

مرکزاصـلیکابل،سـرمایهافغان،
ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص

ت سال شـکل1400سـیسأافغانی
عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی

شخودامضاءتجارتی،صالحیتدار
 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی

 گردید.فکریثبتمالکیتهایو
ایبهاساسعریضهوتصوی شـرک

بلدرز تارگیت التمیت دارنده:نهاد
وقـرارD-30557جوازنمبـر

 مـورخ15506مکتوبشـماره
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ریاستمالیهدهندگان1400 3 6
متوسطعنوانیاینریاستخواهـان
تغیراتذیلشدهاند.کـهمحتـرم
رئیس جان محمد فرزند عبدالرقی 

سـهمفیصـد100تشبثازجمله
دآنرابهمحترممحمفیصد50خویش

داودفرزنــدمحمــدقربــان
ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ

واگذار68048-0500-1399
نموهکهنامبردهبهحیثمعاونجدید

تغیرشکلحقوقیازانفرادیبهتعیین
شراکتنیزصورتگرفتـهاسـت
همچنلنازدیادسکتورفعالیتتولید
موادساختمانیبرعـالوهسـکتور
فعالیتساختمانیگریدیدهاست.این

ریاستت عمـومیثبـتغیراتدر
ومالکیتهـایفکـریمرکزیو

 مالکیتهایفکریثبتگردید.
اساستصوی شرکا شرکتویبه

(11792شـماره)مکتوبنظربه
زونمکتوبعوایـد3129مورخ

:)شرکتتولیدموادشـویندهمرکز
ــا( ــواز:ماری ــرج ــدهنمب دارن

D-30859ــریوتشخ صــیهنمب
تغی7003168015 راتخواهان

ذیلگردیدهاست.آدرسشرکتاز
مارکیتمندویناحیه2ساحهسرک

بهقلعهناظرباشینیازبیکمقابل1
آدرس حاجیصاح تغیـر دوکان
ریاسـت تغیراتذیلدر که نموده

ثبت وعمومی مالکیتهایمرکزی
 گردید.فکریثبت

14262اساسمکتوبشـمارههب
جوازدهیآمریت1400 3 5مورخ
یتادارهملـیغـذاوادویـهفعال

زاهـد تجـارتی شرکت افغانستان
غفــوریمنگــللمیتــد:دارنــده

 تحتریاستتواب865جوازنمبر
خانوبهمعاونیتعبدالباریخواهان
ــهو ــدادویـ ــتتوریـ فعالیـ

لوازمطبیدرپهلویفعالیتتجارتی
خویششـدهانـد.کـهدراداره
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 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
ــری ــرتغفکـ ــتاتیـ ثبـ

 .گردید
اساستصوی شرکایشرکتو به

مکتـوب (15643)شـمارهقرار
 مالیـه1400 3 6مورخ ریاست
گانمتوسطشرکتساختمانیودهند

نمبـر سرکسازیراکوالدارنده
 تشخD-26309جواز صـیهیو
خواهــان1043127016نمبــر

اسـت.کاهش گردیده تغیراتذیل
صدلکافغانیبه شرکتاز سرمایه
یکمیلیونافغانیکـاهشنمـوده
تغیراتاینشـرکتدر که است.

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 گردید.فکریثبتمالکیتهایو

اساستصوی ش یشـرکترکابه
تولیدموادسـاختمانی ساختمانیو

سروری ضیا جـواز:احمد دارنده
خوهانتغیـرازD-27982نمبر

تولیدموادسـاختمانی ساختمانیو

سروریبـهسـاختمانیاحمدضیا
نمـودهابراهیمعمرسروریتغیـر

عمـومیاینتغیردرریاست.است
فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
بهاساسدرخواسـتیوتصـوی 
:شرکتساختمانیطر افغانطوس

نمبـر جواز (I-10086)دارنده
)یتشخیص نمبر (1000482016ه

اساسمکتوب ازمراجعبه وجوابه
1396 9 29مورخ5090رهشما

ریاستمالیهدهنـدگانمتوسـطو
مــورخ1498مکتــوبشــماره

ریاستسیستمعواید1400 3 11
لغوگردیدهوهمچناندراینریاست

 لغوثبتگردید.
(6689)بهاساستصوی بهشماره

 مالیه1400 1 18مورخ مکتوب
دهندگانکوچک:شرکت)تجارتی

ن دارنده جـوازسیرترحمان( مبر
صـــیهنمبـــریوتشخ61446
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تغیرات9008124225 خواهان
ذیلگردیدهاست.آدرسشرکتاز
ازچهارهیپروژهتایمنیناحیهچهارم
کمپنیعق شفاخانه پنجم ناحیه به
اسـتایـن نموده تغیر دارالسالم

ریاست عمـومیثبـتتغیراتدر
ومالکیتهـایفکـریمرکزیو

ــت ــریثبـ ــتفکـ مالکیـ
 گردید.
هاساسعریضهوتصوی شـرکایب

شرکتخدماتمشورتیمالیمیشوو
70276دارندهجوازنمبر:صفری

15722وقرارمکتـوبشـماره
 مالیه1400 3 10مورخ ریاست

دهندګانمتوسطعنوانیاینریاست
خواهانتغیراتذیلشدهانـدکـه
داد محترمعصمتاهللفرزندخـدا

واسـتعفاءیستشبثازریاستئر
50 محترمفیصد به سهمخویشرا

برحاـل معاون جاهد میرعبدالواحد
با نامبرده که نموده شرکتواگذار

سهمبهحیثرئیسجدیدفیصد100
وتغیرشکلحقوقیازشراکتتعیین

بهانفرادینیزصورتگرفتهاسـت
شـرکتخـدمات از تشبث اسم
صـفریبـه میشوو مالی مشورتی
ـ رشرکتخدماتمشورتیمالیامی

اسـتهمچنـان نموده جاهدتغیر
آدرسشرکتازشهرنوچهارراهی

بهکارتهنو4یعقوببهناحیهحاجی
است.8ناحیه2سرک نموده تغیر

ریاست تغیراتدر ثبتاین عمومی
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

شرکتسـاختمانیمـدثرالیـاس
سـرمایه:اعظمی مرکزاصلیکابل،
 میلیـون1000000ابتدائی یک
،شکلحقـوقی1400،سالافغانی

رئیسلمیتد،فعالیتعمدهساختمانی،
کریم،محمداجملفرزنـدمحمـد

معاونیتروملفرزندمحمدکـریم
رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار
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 درریاست ثبـتشرکت عمـومی
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

شرکتخدماتتکنالوژیزراعتـی
سرمایهابتداییومالداریوینمارک

تأسـیس(افغانیسال1000000)
شکلحقـوقیتکنـالوژی1400

یسئزراعتیومالداریاقالممجازر
محمـد ولد زاده شفیع عمر احمد
شفیعکاکرومعاوناحمدفهیمکاکر

امضاءولدغالمفاروقصالحیتدار
ریاسـت معاونشرکتدر ریسو

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 ردید.ثبتگفکری

رودی خان عرفان تجارتی :شرکت
ابتـدائی سرمایه کابل، مرکزاصلی

یکمیلیـونافغـانی1000000
حقوقی1400تأسیس،سال ،شکل

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
مجـاز، اقـالم رئـیسوصادرات

ــد ــتاهللفرزن ــتاهللحکم رحم

معاونیتعصمتاهللفرزندرحمـت
رئیسومعاونامضاءاهللصالحیتدار

ثبـتریاسترکتدرش عمـومی
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

حسینشرکتخدماتتجارتیصدام
خیل سرمایه:ایکه کابل مرکزاصلی
 میلیـون1000000ابتدائی یک
 شکل،1400تأسیس،سالافغانی

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهواردات
رئیسصـداموصادراتاقالممجاز

فضـلفرزندعبـدالجمیل،معاونیت
واحــدفرزنــدعبــدالجمیل

ومعـاونامضاءصالحیتدار رئـیس
 درریاست ثبـتشرکت عمـومی

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

اقبالجلیلیفرزند خصوصیاتنهاد
 :محمدعالمجلیلیمتشبثانفرادی

اسمنهاد)خدماتلوژستیکیاقباـل
مرکزاصـلیتابعیتافغان،صادق(
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500000ابتــداییکابل،ســرمایه
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

لوژسـتیکی، خدمات فعالیتعمده
 شدرخـودامضـاءصالحیتدار

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

شرکتتجارتیوخدماتلوژستیکی
اصلیمرکز:عظیمفرهادخیراندیش
 ابتدائی سرمایه 1000000کابل،

 تأسـیسسـال،افغانییکمیلیون
شکلحقوقیلمیتد،فعالیت،1400

تجارتیوخدماتلوژستیکی، عمده
،فرزنـددادمحمـدرئیستوریالی

محمدعظیمفرزندتوریـالیمعاونیت
رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار
ثبـتریاستشرکتدر عمـومی
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

خورشید کهکشان تجارتی :شرکت
ابتـدائیمرکز سرمایه کابل، اصلی

سالیکمیلیونافغانی1000000
لمیتد،1400تأسیس حقوقی ،شکل

فعالیتعمـدهوارداتوصـادرات
اجملفرزندمحمدرئیساقالممجاز،
معاونیتابوبکراحمـدزیاسداهلل،

دار صـالحیت عبـدالطیف فرزند
رئیسومعـاونشـرکتدرامضاء

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
ــتو ــایمالکی ــته ــریثب فک
 گردید.

ــرادی ــادانف ــیاتنه خصوص
عبـداهللمحمد واحیدیولـد نعیم

ــرادی ــاد:متشــبثانف اســمنه
لوژسـتیکیو)ساختمانی خـدمات

تابعیـتافغـان،بارکزیواحیدی(
کابل،سرمایه اصلی ابتـداییمرکز

سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــیس ــوقی1400تأس ــکلحق ش

ساخت فعالیتعمده وانفرادی، مانی
لوژستیکی، دارخدمات صـالحیت

 درخودامضاء ش عمـومیریاست
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فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 .گردیدثبت

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
تبسم امید جـوازنمبر:نوی دارنده

خواهانتغیراتذیلگردیده15832
کرتار سنگولد ورندر محترم اند:

 ریاستشرکت واستعفاءسنگاز
ــد50 ــوفیص ــهمخ یشراس

رئیسالرحمنولدعبدالرحمناجمید
جدیدبهفروشمیرساند.کهتغیرات

مرکزیثبتریاستعمومیفوقدر
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
شرکت:ویبهاساستصوی شرکا

مکتوب مورخ8530شماره)قرار )
دهندگان1400 1 8 ریاستمالیه

ذبیحاهللپوپـلسـاختمانیمتوسط
جـو شرکتدارنده نمبـر -Dاز

ــریتشخو36319 ــیهنمبـ صـ
تغیرات9000143447 خواهان

ذیلگردیدهاندسکتورفعالیـتاز
اسـتخراج ساختمانیسرکسازیبه

معدنتغییرنمودهاستوهمچنـان
اسمشـرکتازذبـیحاهللپوپـل
شـرکت بـه شـرکت ساختمانی
المـاس جهان نور معدن استخراج
تغییرنمودهاستکهاینتغیراتدر

ری عمـومی مرکـزیثبـتاست
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

وشرکت:یبهاساستصوی شرکا
(مورخ9425شماره)قرارمکتوب

ریاســتمالیــه1400 1 19
شرکتساختمانیودهندگانمتوسط

آبرسانیانصافرحیمیدارندهجواز
صیهنمبریوتشخD-42619نمبر

تغیرات9000612359 خواهان
خواهـانتغییـرذیلگردیدهانـد

احصائیهوحذفسـکتورفعالیـت
اسمشرکتازشـرکت آبرسانو
ساختمانیوآبرسانیانصافرحیمی
بهشـرکتسـاختمانیابراهیمـی
احمدیتغییرنمودهاست.کهایـن

ریاستعمـومی ثبـتتغیراتدر
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ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
لوژست خدمات بامیـانشرکت یکی

و72962دارندهنبرجواز:پروان
یتشخ نمبـر 9001639435صیه

است گردیده تغیراتذیل .خواهان
سیدسـخی اهللولد سیداسد محترم

واستعفاءمعاونشرکتازمعاونیت
خویشومحتـرمسهمفیصد42از
ولداسماعیلسـهمدار احمدرضا

خویش سمت از اسـتعفاءشرکت
بهمحتـرمفیصدسهمخویشرا16

 رئـیسمحمدنادرولدسـیدمیرزا
برحاـــلشـــرکتواگـــذار
تغیـراتدر ایـن استکه نموده

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
ومالکیتفکریمالکیتهایفکریو

 ثبتگردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به

سـهار خصوصـی دارنـده:لیسه

وقـرارD-69205جوازنمبـر
مــورخ9433مکتــوبشــماره

ریاستمالهدهندگان1400 1 19
متوسطعنوانیاینریاستخواهـان

کـهمحتـرمتغیراتذیلشدهاند.
هارونمحمدهامونفرزنـدمحمـد

واسـتعفاءرئیستشبثازریاست
سهمخویشرابهمحتـرمفیصد50

احمدشاهاحمدیفرزندمحمودشاه
-14882کمالدارندهتذکرهنمبر

که0800-1397 نموده واگذار
ـنامبرده نیبهحیثرئیسجدیدتعی

اهلل احسان محترم همچنان میگردد.
واسـتعفاءمعاوننهادازمعاونیت

سهمخویشرابهمحتـرمفیصد50
وردکفرزندمحمدآصفسیدحسن

ــر ــذکرهنمب ــدهت وردکدارن
واگذار07442-1200-1397

نمودهکهنامبردهبهحیـثمعـاون
اینتغیراتدریجدیدتعی نمیگردد.

ریاس ت مرکـزیثبـتعمـومی
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ومالکیـتمالکیتهایفکـریو
 فکریثبتگردید.

اساستصوی شرکایشـرکت به
گلحـق )تجارتیحمیدآقا محترم

شـماره:پرست( جـواز دارنـده
ــر43410) ــیهنمب (وتشخیص
(خواهانتغیرات9004892072)

ذیلگردیدهاند:محتـرم)محمـد
لطیفولدعبدالحمید(معاونشرکت

معاون استعفاءیتاز سهمفیصد1و
شـمساهلل باتیمحترم خویشرا

گلدارندهتـذکرهنمبـرزندآقافر
بهفروشرسانیدهکه34375984

 جدید معاون بحیث تعیـیننامبرده
ریاست تغیراتدر این که میگردد.

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
دارنـده:نیـازیتجارتیظاهراسد

 تغیرات65784جوازنمبر خواهان
اند:محترماحمدظاهر ذیلگردیده

واستعفاءولدعبداتحمدازمعاونیت
سهمخویشرابهعبدالغیورفیصد50

ولدعبدالرحمنمعاونجدیدشرکت
تغیراتفوق .که فروشمیرساند به

 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست
 گردید.ثبتمالکیتهایفکریو
انفرادییکح تجارتی عبدالصـبورم

ــدمحمدمحظــو  :حســین:فرزن
اصـلی،،افغانتابعیت شـهرمرکز
کابل سـرمایه1399تأسیس،سال

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
تجارتیشخ ،افغانی فعالیتحکم

 صالحیت در،خودشامضاءدارای
 وثبتاداره هـایمرکزی مالکیت
 .بهثبترسیدهاستفکری

انال عزیـزشرکتخدمات علی ین
سـرمایه:خیل کابـل، مرکزاصلی

 میلیـون1000000ابتدائی یک
 شکل،1399تأسیسسال،افغانی

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهواردات
مجاز، اقالم رامینوصادرات رئیس



 جريدهيرسم
 

217
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

معاونیتعلیرضا،رزندزلمیخانف
 صـالحیتدارفرزند خـان زلمی
رئیسومعـاونشـرکتدرامضاء

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

لقمـان شوینده مواد تولید شرکت
(1000000سرمایهابتدایی):تسل

 سال شـکل1399تأسیسافغانی
حقوقیمشورتیاقالممجازلقمـان
ولدحاجیرحمـتشـاهمعـاون

عیلولددتورصالحیتامحمداسم
ومعاونشرکتدررئیسامضاءدار

 عمـومی ـثبـتریاست زیمرک
ومالکیتفکریمالکیتهایفکریو

ثبتگردید.
فرزند شریفی فواد خصوصیاتنهاد

اسم:بسماهللشریفیمتشبثانفرادی
)خدماتلوژسـتیکیارسـالننهاد

مرکزاصـلیتابعیتافغان،شریفی(
500000ابتـداییسرمایهکابل،

پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی

شکلحقوقیانفرادی،فعالیت1400
لوژستیکی،عمده صالحیتخدمات
شدرریاستعمومیخودامضاءدار
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
شرکتنجارتیوخدماتلوژستیکی

صهی پوپل ابتدایی:عثمان سرمایه
تأسـیس(افغانیسال1000000)

فعالیت1400 لمیتد حقوقی شکل
لوژستیکی خدمات و تجارتی اصلی

حمدنـادرمحمدداودولدمرئیس
بهمعاونیـتفیصد50دارایسهم

اویدولدمحمدجوادمحترممحمدج
٪صــالحیتدار50دارایســهم

معاونشـرکتدررئیسامضاء و
 عمـومی ریاست مرکـزیثبـت

ومالکیتفکریمالکیتهایفکریو
 ثبتگردید.

مرکز:شرکتتولیدادویهکنگوو
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سالپنجصدهزار500000 افغانی
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لمی1400تأسیس حقوقی تدشکل
رئ تولیدیمیباشد، یسفعالیتعمده

فرزندعبدالغفاروامجدعلیمجاهد
ــر ــپوتنمبـ ــدهپاسـ دارنـ

MG1804832ــالحیتدار ص
ریاست ثبـتشرکتدر عمـومی

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

خصوصیاتتـاجرانفرادیشـعی 
محیالـدین تابعیـت:فرزندغالم

مرکزاصلیشهرکابل،سال،فغانا
ابتـدایی1399تأسیس سـرمایه

ــدهزار500000 ــانیپنجص افغ
ــتتجــارتیشــخ دارای فعالی

دراداره،خـودشامضاءصالحیت
بهمالکیتهایفکریمرکزیوثبت

 .ثبترسیدهاست
تابعیت:بوستانعصریطبیتبراتور

500000ابتـداییافغانسـرمایه
ـپنجصدهزار کلحقـوقیافغانیش

ــرادیســال 1399تأســیسانف

 فرزندامضاءصالحیتدار اهلل ولی
مرکزیثبتریاستعمومیحلیمدر

ومالکیتفکریمالکیتهایفکریو
 ثبتگردید.

یابتدایسرمایه:شرکتپنجشیرلمیتد
تأسـیس(افغانیسال1000000)

شکلحقوقیلمیتدفعالیـت1383
ولـدرئـیستجارتی اخترمحمـد

ومعاونمحمددینولدمحمدولی
حاجتخانشـرکتدرریاسـت

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

شبث)ساختمانیوانجنیریزیامت
دارندهجوازنمبـر:دیافغانستان(

(D-25119قطعـه یـک طی )
عریضهوتصوی عنوانیاینریاست
خواهانتغیراتذیلشدهانـدکـه

اد(رئیسمحترم)تانکوتولدعلید
وباحفظاستعفاءتشبثازریاست

سهمخـویشبحیـثفیصد(42)
ومحتـرمتعیـینسهمدارجدیـد
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)عبدالفتا (سهمداراسبقشرکتبا
سهمبحیثرئیسفیصد(18حفظ)
 تعیینجدید اداره مرکـزیثبتدر

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
یبهاساستصوی فیصـلهشـرکا

امیری مجید تجارتی :لمتیدشرکت
دارنـــدهجـــوازنمبـــر

درسشرکتازآ16984-0101
هوتلخراسانحصهسومخیرخانهدر
شهرکابلبهچهارراهیتایمنیعق 
صلی سرخناحیهچهارمدرشـهر
کابلتغیرنمود.ایـنتغیـراتدر

ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
ومالکیـتمالکیتهایفکـریو

 فکریثبتگردید.
رکت:وشیبهاساستصوی شرکا

(مورخ6759)شمارهقرارمکتوب
ریاستعوایـدزون1400 1 18

مرکزنویمجی هجـراندارنـده
 نمبر تشخ20429جواز صـیهیو

خواهــان9000851643نمبــر

تغیراتذیلگردیدهاستمحترمگل
بازولدنادرگلمعاونشـرکتاز

ــت ــتعفاءمعاونی ــوعاس ومجم
خـویشرابـاتیسهمفیصد50

مرتضینادریولدنجی اهللمحترم
واگذارنمودهکهنـامبردهبحیـث

نمیگردد.کهایـنیمعاونجدیدتعی
ریاستعمـومی ثبـتتغیراتدر

وثبتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(مورخ4768)شمارهقرارمکتوب

ریاستعوایدزون1399 12 21
تددارندهمرکزشرکتآریانوریلمی

 نمبر تشخ22529جواز صـیهیو
خواهــان9001352948نمبــر

محتـرم.تغیراتذیلگردیدهاست
محمدآصفولدمحمـدزمـاناز

استعفاءمعاونیت سهم30و فیصد
خـــویشرابـــاتیمحتـــرم

جاویدولداسحاقعلیواگذارمحمد
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نمودهکهنامبردهبحیثمعاونجدید
اینتغیـراتیتعی که درنمیگردد.

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 ثبتگردید.مالکیتهایو

بنتبهاساسدرخواستیمحترمملکه
وقـرارمکتـوب محمدابراهیم:

تحـت1400 1 8مورخ8532
عنوانیملکهبنتمحمـدابـراهیم
متشبثانفرادیدارندهجوازنمبـر

ــریوتشخ111059 ــیهنمب ص
تغیرات9007043509 خواهان
مح اند ولـدذیلگردیده ملکه ترم

محمدابراهیمرئیسنهادازریاست
فیصدسهم100ومجموعاستعفاء

برشـنابنت محترم باتی خویشرا
رو اهللبفروشرسانیدهکهنامبرده
ـ تعی شرکت جدید رئیس نیبحیث

گردید.کهاینتغیراتدرریاسـت
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

خواستیم اساسدر نصرتبه حترم
وقرار:فرزنداحمدجانرئیسنهاد

مــــورخ9745مکتــــوب
ریاســتمالیــه1398 5 15

دهندگانمتوسطمحتـرمنصـرت
انفـرادی تاجری جان احمد فرزند

ــر ــوازنمب ــدهج و53853دارن
یتشخ نمبـر 9006684279صیه

خواهانتغیراتذیلگردیدهاسـت
محترمنصرتفرزنداحمـدجـان

مجموع از فیصـد100رئیسنهاد
سهمخویشرافیصد50سهمخویش

باتیساحلفرزندنصرتاهللبفروش
معـاون بحیث نامبرده که رسانیده

نگردیدهاستوشـکلیجدیدتعی
حقوقینهادازانفرادیبهشـراکت
تغیرنمودهاست.کهاینتغیراتدر

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 گردید.
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یفیصـلهشـرکابهاساستصوی 
مـدیریتی شرکتخدماتمشورتی

نمبـر:حارثیاسر جـواز دارنده
محترمموسیولدحـاجی63163

محسنرئیسازریاستاسـتفاءو
سهمخویشرابهمحتـرمفیصد50

گلولدمحمدگلدارنـدهشاهزاد
واگذارنمـوده8529606رهتذک

نیکهنامبردهبحیثمعاونجدیدتعی
رانجیالنـیوهمچنانمحترمشـی
سهمفیصد50معاوناسبقبهحفظ

ـ نیخویشبحیثرئیسجدیـدتعی
ریاسـت تغیـراتدر این گردید.

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتشد.فکری

مالـک اساسدرخواستیمحترم به
فرزندحاجیمحمداهللرئیسنهاد:و

مـورخ6628نمبـرقرارمکتوب
ریاســتمالیــه1400 1 17

کوچک جوازدهندگان نمبر دارنده
ــریوتشخ137804 ــیهنمب ص

تغیرات9008924459 خواهان
است.محتـرممالـکهذیلگردید

فرزندحاجیمحمداهللازریاستنهاد
فیصدسهم100ومجموعاستعفاء

خویشراباتیمحترمدرویشفرزند
عبدالمقیمبفروشرسانیدهکهنامبرده

 بحیثرئـیس100با سهم فیصد
 ینمیگردد.یعترکتجدیددرش

کهاینتغیراتدرریاستعمـومی
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
تصوی رئـیس و اساسعریضه به
:نهادخدماتلوژستیکیطاهاکریمی

بـه65667دارندهجـوازنمبـر
ریاستمحترمجاویدوقرارمکتوب

1400 1 18مورخ9389شماره
انیریاستمالیهدهندگانمتوسطعنو

اینریاستخواهانازدیادسـکتور
سرکسـازی و فعالیتساختمانی
تشـبثاز اسم همچنان و گردیده
خدماتلوژستیکیطاهاکریمیبـه
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ساختمانیوسرکسازیطاهاکریمی
تغیـراتدر این است. نموده تغیر

ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
ومالکیـتمالکیتهایفکـریو

 فکریثبتگردید.
ــهاســاسدرخواســ ــرمب تیمحت

قرارحسی اهللفرزندعزتاهلل و :
مــورخ6507شــمارهمکتــوب

محترمحسـی اهلل1400 1 15
انفرادیتحتفرزندعزتاهلل تاجر

تجارتیحسی اهللاحمدزی عنوانی
وD-42302دارندهجوازنمبـر

یتشخ نمبـر 9000523812صیه
خواهانتغیراتذیلگردیدهاندتغییر

زتجـارتیاسمتجـارتیخـویشا
حسی اهللاحمدزیبـهحسـی 
عزتاحمدزیتغییرنمودهاسـت
تجارتیبهخدمات فعالیتتشبثاز

دیدهاستلوژستیکیوساختمانیگر
همچنـــــانســـــرمایهاز

میلیونافغـانیهزاربهیکپنجصد

.کهاینتغیراتافزایشنمودهاست
ریاستعمومی مرکـزیثبـتدر

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 د.گردی

اهلل نجی  تاجرانفرادی خصوصیات
صدیقفرزند ،افغـانتابعیت:محمد

 اصلی کابلمرکز تأسیس،سالشهر
1400 ابتدایی 500000سرمایه

تجارتی،افغانیپنجصدهزار فعالیت
خودشدرادارهامضاءصالحیتدار

بهمالکیتهایفکریمرکزیوثبت
 .ثبترسیدهاست

شرکت)شرکتتجارتیفردینخالد
ــدیا ــدایی:(حم ــرمایهابت س
تأسـیس(افغانیسال1000000)

1400 تجارتی خالدرئیسفعالیت
٪60احمدولدگلاحمـددارای

سهمبهمعاونیتمحترمفردینحسین
سـهم٪40خیلولدمیرآقادارای

ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
در رشرکت عمـومی ثبـتیاست
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ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

اخـال ش جماـل تجارتی :رکت
ابتـدائی سرمایه کابل، مرکزاصلی

یکمیلیـونافغـانی1000000
 لمیتـد،1400،سال حقوقی شکل

فعالیتعمـدهوارداتوصـادرات
اقالممجاز،رئیسبسـماهللفرزنـد
شــیرینمعاونیــتطــاهرفرزنــد

رئیسامضاءمحمدصالحیتدارخترا
ریاستعمـومیومعاونشرکتدر

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

احمد نهاد اویسفرزندخصوصیات
اسمنهاد:خلیلاهللمتشبثانفرادی

 )تولیدموبلوفرنیچرشهرکارا(
افغان، کابـل،تابعیت اصلی مرکز
ــرمایه ــداییسـ 500000ابتـ
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلحقوقیانفرادی،فعالیت1400

ـعمدهتجارتی،صالحیتدار اءامض

ثبـتشدرریاسـتعمـومیخود
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .ثبتگردیدومالکیتفکری
سیر احمد تاجرانفرادی خصوصیات

،افغـان:تابعیتفرزندمحمداکبـر
 اصلی کابلمرکز تأسیس،سالشهر

ابتدایی1399 500000سرمایه
خدماتی،افغانیپنجصدهزار ،فعالیت

 صـالحیت امضـاءشخ دارای
مرکــزیثبــتهدرادار،خـودش

ثبترسیدهمالکیتهایفکریو به
 .است

نبیاهللفرزندعبـدالجبارمتشـبث
تابعیتافغانمرکزاصـلی:انفرادی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
فعالیتعمدهتعلیموتربیـه1400

خـودشدرامضـاءصالحیتدار
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

ومالکیتفکرییمالکیتهایفکرو
 .ثبتگردید
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ــاختمانیو ــرکت)س ــدماتش خ
انصار( سیرت سـرمایه:لوژستیکی

(افغانیسـال1000000ابتدایی)
هرئیسفعالیتتجارتی1400تأسیس

٪50رخساربنتعبـدالحیدارای
ــرم ــتمحت ــهمعاونی ــهمب س
عتیقاهللولدمحمـدیحیـیدارای

امضـاءسهمصـالحیتدار50٪
یاسـتررکتدرومعاونشرئیس

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 گردید.ثبتفکری

متشـبث ولـی خان فرزند زرولی
تابعیتافغانمرکزاصـلی:انفرادی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
فعالیــتعمــدهخــدمات1400

 صالحیتدار , امضـاءلوژستیکی
 ریاستعمـومی ثبـتخودشدر

ثبـتتهایفکریمالکیمرکزیو
 .گردید

بازمحمـد فرزنـد شکراهلل محترم
لوژستیکی)خدمات:انفرادیمتشبث

تابعیتافغانمرکزاصلیزاورحازم(
500000کابلسـرمایهابتـدایی

پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
لوژسـتیکی1400 خدمات شکل

امضـاءاقالممجازصـالحیتدار
ثبـتعمـومیخودشدرریاسـت

ثبـتتهایفکریمالکیمرکزیو
 .گردید

سحربنتخصوصیاتنهادانفرادی
اسمنهاد):عبدالحیمتشبثانفرادی

مرکزتابعیتافغان،تجارتینارهنرو(
ابتــداییســرمایهاصــلیکابــل،

سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــیس ــوقی1400تأس ــکلحق ش

تجـارتی عمـده فعالیت انفرادی،
 شدرخـودامضـاءصالحیتدار
ـ عم ریاست مرکـزیثبـتومی

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
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فوادشمسالرحمن خصوصیاتنهاد
 :انفرادیفرزندمحمدسلیممتشبث

 )تجارتیدریایرنگین(اسمنهاد
افغان، کابـل،تابعیت اصلی مرکز
ــرمایه ــداییسـ 500000ابتـ
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلحقوقیانفرادی،فعالیت1400

امضـاءیتدارعمدهتجارتی،صالح
ثبـتشدرریاسـتعمـومیخود

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

:شرکتتجارتیاحمدشعی حسی 
ابتـدائی سرمایه کابل، مرکزاصلی

،یکمیلیونافغـانی1000000
شکلحقـوقی،1400تأسیسسال

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
مجاز، رئیسعمرانوصادراتاقالم

افضلخان ونیتثمرگلمعا،فرزند
افضلخـانصـالحیتدار فرزند

رئیسومعـاونشـرکتدرامضاء
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

ومالکیتفکریمالکیتهایفکریو
 ثبتگردید.

شــرکت)ســاختمانیوخــدمات
اچکزی( رخه سـرمایه:لوژستیکی

(یکمیلیـون1000000)ابتدایی
 سال فعالیـت1400تأسیسافغانی

رئیستیکیساختمانیوخدماتلوژس
٪50شایقولدعبـدالهادیدارای

سهمبهمعاونیتمحترمعبـدالهادی
دارای شمسالدین سهم٪50ولد

ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
 ثبـتیاستعمـومیرشرکتدر
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

پروانی غذایی شرکتپروسسمواد
سـرمایه:نمکین کابل، مرکزاصلی
 میلیـون1000000ابتدائی یک
 شکل،1400تأسیس،سالافغانی

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهپروسس
رئیسجمالالدینفرزندموادغذایی،

معاونیتمحمدکاظمفرزنـد ظفتو
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صالحیتدار هاشم امضـاءمحمد
در شرکت ومعاون ریاسـترئیس

 وثبتعمومی مالکیتهایمرکزی
 ثبتگردید.ومالکیتفکریفکری

:لدفیضمتشبثانفـرادینصراهللو
کابـل اصـلی مرکز تابعیتافغان

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
فعالیــتعمــدهخــدمات1400

امضـاءلوژستیکی,صـالحیتدار
 ریاستعمـومی ثبـتخودشدر

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

محترمفردوسفرزندرسولمحمـد
)تجارتی انفرادی ارسـالنمتشبث

تابعیتافغانمرکزاصلی:هوشمند(
500000کابلسـرمایهابتـدایی

پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلصادراتوارداتاقالم1400

خـودشامضاءمجازصالحیتدار

ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو

خدماتانجنیریولوژستیکیثمـر
ــات ــدایی:سورس ــرمایهابت س

تأسـیس(افغانیسال1000000)
فعالیتش1400 لمیتد حقوقی کل

رئـیسریولوژستیکیاصلیانجین
سیدسرورولدسیداکبردارایسهم

بهمعاونیتمحترمسـیدفیصد50
٪50انورولدسیداکبردارایسهم

ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
ریاستعمـومی ثبـتشرکتدر

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

انفرادی قدرتاهللخصوصیاتنهاد
عزیزیولدعزیزاهللجـانشـیرین

انفرادی تجارتی:متشبث نهاد) اسم
مرکزعزیزیخوستوال(تابعیتافغان،

ابتــداییســرمایهاصــلیکابــل،
افغانیپنجصدهزار500000
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حقـوقیشکل1400تأسیسسال
تجـارتی عمـده فعالیت انفرادی،

شدرخـودامضـاءصالحیتدار
 عمـومی ریاست مرکـزیثبـت

 ثبتگردید.هایفکریمالکیتو
ــگ ــتیکیکین ــدماتلوژس خ

اصـلیکابـل:ارواکسپرس مرکز
یـک1000000ابتداییسرمایه

شــکلحقــوقیمیلیــونافغــانی
ولیتفعالیـتعمـده المسودمح

محمدیونسولدرئیسخدماتپولی
محمـدآعبدلروفومعاونیـتمیر

حیتعاطفولدمحمدعسیصـال
ومعاوندرریاسترئیسامضاءدار

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 .ثبتگردیدومالکیتفکریفکری

عزیزمحمدمحترمالیاسمحمدفرزند
تابعیتافغانمرکزمتشبثانفرادی:

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

صـادرات1400تأسیس شـکل

مجازصـالح یتداروارداتاقالم
درامضاء عمـومیریاستخودش
مالکیتهایفکـریومرکزیثبت

 .ثبتگردیدومالکیتفکری
خصوصیاتنهادمحمدهاشمفرزند

متشبثانفـرادی اسـم:علیعطا
نهاد)خدماتلوژستیکیوساختمانی

مرکـزرایکانجفی(تابعیتافغـان،
ــرمایه ــلیکابل،س ــداییاص ابت

سالیکمیلیونافغانی1000000
ــوقی1400أســیست شــکلحق

خـدمات فعالیتعمـده انفرادی،
لوژستیکیوساختمانی،صالحیتدار

ثبتشدرریاستعمومیخودامضاء
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

محترممحمدباللفرزنددینمحمد
متشبثانفرادی)خدماتلوژستیکی

تابعیتافغـان:گولدناسپیدیکی(
ا سرمایه کابل اصلی بتـداییمرکز

سالپنجصدهزار500000 افغانی
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شــکلخــدمات1400تأســیس
مجازصالحیتدار اقالم لوژستیکی

عمومیثبتخودشدرریاستامضاء
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

خصوصیاتنهـادشـکیبافرزنـد
انفـرادی اسـم:غالمسخیتاجر

نهاد)لیلیهخصوصیآسـایشنسـل
اصـل یجوان(تابعیتافغـان،مرکز

500000ابتـداییسرمایهکابل،
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

لیلیـهخصوصـی، فعالیتعمـده
شدرخـودامضـاءصالحیتدار

 عمـومی ریاست مرکـزیثبـت
ومالکیتفکریمالکیتهایفکریو

 .ثبتگردید
سرمایه:شرکتتجارتینوشاخپیک

(افغانیسـال1000000ابتدایی)
شکلحقوقیتجارتی1399یستأس

ــد ــهرزادول ــازش ــالممج اق

ولد خالدالرحٰمن و الدین نظام سید
 دار صالحیت الرحمن امضاءخلیل

ومعاونشرکتدرریاسـترئیس
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
ثبــتومالکیــتفکــریفکــری
 گردید.

خصوصیاتنهادمجیـ الـرحمن
 :فرزندعبدالرحمنمتشبثانفرادی

اد)خدماتمشورتیتجـارتیاسمنه
افغان، سادات(تابعیت مرکزاندیشه

ــرمایه ــلیکابل،س ــداییاص ابت
سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

خـدمات فعالیتعمـده انفرادی،
امضاءمشورتیتجارتی،صالحیتدار

ثبـتشدرریاسـتعمـومیخود
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

:الحصـاررسـولیشرکتتجارتی
(افغانی1000000سرمایهابتدایی)

شکلحقـوقی1400تأسیسسال
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فعالیتاصلیتجارتی رئـیسلمیتد
خادمحسینولدقرباندارایسـهم

ــرم50٪ ــتمحت ــهمعاونی ب
نادعلیولدسـمندردارایسـهم

ورئیسامضاء٪صالحیتدار50
ریاستعمـومی شرکتدر معاون

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.
وردکمپنـیومکتـوبببهاساس
 848شماره 1400 1 11مورخ

ریاستمالیهدهندگانبرزگتشبث
:)آیایپیورلدوایدسرویسـیز(

(طیI-11576دارندهجوازنمبر)
تصوی عنوانی و عریضه یکقطعه
اینریاستخواهانتغییررئیسشده

 Mr Markانـدکـهمحتـرم)
Alexander Gow)رئیسبدون

سهمازریاسـتسـبکدوشودر
عوضمحترم

AdaMinhWoodhouse
شرکترئیسبحیث در بدونسهم

یتعی که تغیـراتدرایننمیگردد.
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

ومالکیـتمالکیتهایفکـریو
 فکریثبتشد.

اساستصوی شرکایشـرکت به
خدماتلوژستیکیتیلخیبر:دارنده

 خواهـانD-38783جوازنمبر
تغییراتذیلشدهاند:محترموتیت
خانولدحاجیاشرفازمعاونیـت

سهمخویشرافیصد85واستعفاء
بهسجاداهللولدحـاجیبسـماهلل

برحالشرکتشرکتواگذاررئیس
میداردوشکلحقوقیازشراکتبه

اینتغییراتدرانفرادیتغیرمیگردد.
ی،فعالیـتهـاادارهثبتمرکزی

فکریومالکیتهای،مشاغلارتیتج
 گردید.ثبت
یشـرکتبهاساستصوی شرکا

ترانزیتیوبارچاتنیبـینالمللـی
102سوفمورتراسدارندهجوازنمبر

مـورخ6935وقرارمکتوبنمبر
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مالیهدهندگانمتوسط1399 5 2
تحتریاستمحترممحمـدعمـر
عبدالرزاقخواهان ومعاونیتمحترم

اندترکپیشهجو ازخویشگردیده
ریاستعمومی مرکـزیثبـتدر

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
شـرکتیبهاساستصوی شرکا

ترانزیتیوبارچاتنیبـینالمللـی
دارندهجـوازنمبر:حرکتپارسیان

ذیـل22047 تغیـرات خواهان
ولـد شاه امیر محترم اند: گردیده

واسـتعفاءاحمدشاهازمعاونیـت
خــویشرابــهســهمفیصــد50

معـاون ولدمسعودشاه مح شاه
جدیدشرکتبهفروشمیرساند.که

 درریاستعمومی ثبتتغیراتفوق
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
گردید.

اساستصوی شرکایشرکتو به
مــورخ61قــرارمکتــوب

ــه1399 10 23 ــتمالی ریاس

دهندگانبزرگشـرکتتجـارتی
جـواز نمبر دارنده سرجیکل افغان

صـــیهنمبـــریوتشخ42814
تغیرات9004794633 خواهان

ذیلگردیدهاند.محمدنادرنیـازی
واستعفاءولدمحمدشاهازمعاونیت

سهمخویشرابهعزیـزفیصد76
احمدشرینمعاونجدید ولد احمد
بفروشرسانیدهاستوسیدشاهولد
آقاسعیدسهمدارشرکتازعضویت

ویشراسهمخفیصد7,6واستعفاء
بههریکسهمدارانبفروشرسانیده

برایمحترم-1کهقرارذیلاست
عبـدالقیوم ولد رئـیسعبدالفرید

محترمبرای-2فیصد0,6شرکت
فیصد1سعیدپادشاهولدآقاسعید

برایمحترمحبی اهللولداحمد-3
برایمحترمرو -4فیصد6شرین

 5.فیصد0,6اهللولدسیدلعلشاه
برایمحترمنعمتاهللولدثمرگل-

ضمیر-6فیصد0,6 محترم برای
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برای-7فیصد.0,6ولدحیاتاهلل
محترمسیداحمدولدمیـرمحمـد

ــد0,6 ــرم-8فیص ــرایمحت ب
.فیصد0,6نقی اهللولدمح اهلل

برایمحترممحمدکوثرولـد-9
برایمحترم-0,612سلطانمحمد

ح الـدینمح اهللنیازیولدصا
ــد0,6 ــرم9فیصــ محتــ
ح اهللنیـازیولـدعبـدالباقیم

سهمفیصد0,6 که بفروشمیرساند
گردیدهوصرففیصد8,2هریک

سهمسیدپادشاهولدحاجیآقاسید
ایـنفیصد9,2 استکه گردیده

ریاستعمـومی ثبـتتغیراتدر
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

اساستصوی شرکای وشرکتبه
(مورخ1887)شمارهقرارمکتوب

ــه1399 10 28 ــتمالی ریاس
متوسطشرکتخـدمات دهندگان
لوژستیکیافغانوومنپاوردارنـده

 جواز تشخ47059نمبر صـیهیو
خواهــان9005620548نمبــر

خواهان است. گردیده تغیراتذیل
عـالوه بـر فعالیتزراعتی ازدیاد
فعالیتخدماتلوژسـتیکی سکتور

استهمچنانسرمایهشرکتگردیده
ازیکمیلیونافغانیبهیکمیلیونو

صدهزارافغانیافزایشنمـودهپنج
تغیراتاینشـرکتدراست که .

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(مورخ9051)شمارهقرارمکتوب

ریاستعوایـدزون1400 1 16
ساختمانیوخـدماتکتمرکزشر

وحدتدارندهجوازلوژستیکیوحید
صـیهنمبـریوتشخ64845نمبر

تغیرات9009519936 خواهان
ذیلگردیدهاستمحترمحبیبهفروغ
بنتانورمعاونشرکتازمعاونیت

خویشراسهمویکفیصداستعفاء
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باتیمحترموحیـداهللدولـتزی
شرکتو نمودهرئیسبرحال اگذار

یسمیمانـدوامبردهبهحیثرئکهن
تغییرشکلحقوقیازشـرکتبـه
انفرادیتغییرنمودهاست.کهایـن

ریاستعمـومی ثبـتتغیراتدر
ومالکیتهـایفکـریمرکزیو

 مالکیتفکریثبتگردید.
شرکا تصوی فیصله شرکتیقرار

دارندهجوازنمبر:محمدعلملمتید
ــت1012-0101 ــتریاس تح

عبدالمطل  ولدمحمدرستممحترم
ولد گالبالدین معاونیتمحترم و
محمدرستمطیمکتـوبشـماره

1399 12 3مــــورخ3207
دهنـد مالیه کوچـکریاست گان

شرکتخویشگردیده لغو خواهان
لغو ریاستاند. در شرکتمتذکره
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
مالکیـتفکـریثبـتفکری و

 گردید.

رمضـان فرزند مجتبی علـیغالم
تابعیتافغانمرکز:متشبثانفرادی

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

فعالیتعمدهخدمات1400تأسیس
امضـاءلوژستیکی,صـالحیتدار

 ریاستعمـومی ثبـتخودشدر
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .ثبتگردیدومالکیتفکری
محترمرحمتاهللفرزندگـلآقـا

انف رحمـتمتشبث )تجارتی رادی
تابعیتافغـانمرکـز:صابرمتحد(

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

صـادرات1400تأسیس شـکل
مجازصـالحیتدار وارداتاقالم

درامضاء خودش عمـومیریاست
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .ثبتگردیدومالکیتفکری
یمرکزاصل:خدماتسیاحتیحسنا

سرمایه 1000000ابتـداییکابل
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شـکلحقـوقییکمیلیونافغانی
ر محمدالمس ولیتفعالیتعمـده

یسفردینولـدنظـامالـدینوئ
معاونیتنظامالدینولدامامالـدین

ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
مرکـزیثبـتعمومیدرریاست

ومالکیتفکریمالکیتهایفکریو
 .ثبتگردید

 نهاد رضاانفرادیخصوصیات سید
متشـبث شاه حسین فرزند حسینی

اسمنهاد)تجارتیسیدمجید:انفرادی
افغان، (تابعیت اصلیحسینی مرکز

500000ابتــداییکابل،ســرمایه
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

فعالیتعمدهتجارتی،صالحیتدار
 درخودامضاء عمـومیش ریاست
لکیتهایفکـریمامرکزیوثبت

 ثبتگردید.ومالکیتفکری
امیری برسام :شرکتتجارتیاحمد
ابتـدائی سرمایه کابل، مرکزاصلی

سالیکمیلیونافغانی1000000
لمیتد،1400تأسیس حقوقی شکل
تعمـدهوارداتوصـادراتفعالی

ــاز، ــالممجـ ــیساقـ رئـ
حیاتاهللفرزندامیرجانمعاونیـت
صـالح اهلل بنتحفـیظ یتفوزیه

رئیسومعـاونشـرکتامضاءدار
 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

محمـدخصوصیاتنهادانفـرادی
الیاسفرزندحاجیعبدالسالممتشبث

:اسمنهاد)تجارتیالیاسعمرانفرادی
(تابعیتافغـان،مرکزاصـلیقیومی

500000ابتــداییکابل،ســرمایه
پنجصدهزار سـال سـیستأافغانی
وقیانفرادی،فعالیتشکلحق1400

تجارتی امضـاء،صالحیتدارعمده
ثبـتشدرریاسـتعمـومیخود

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.
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عبدالظاهر فرزند عبدالسمیر محترم
ــارتی ــرادی)تج ــبثانف متش

تابعیتافغـانمرکـز:سمیرغیاثی(
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

ــدهزار500000 ــانیپنجص افغ
ــا ــیسلس ــکل1400تأس ش

صادرات مجـازو وارداتاقـالم
 خـودشدرامضـاءصالحیتدار

ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 .گردید
گیشرکتمهندسینمشـاورنمایند

مرکزاصـلیکابـل:صنعتیایران
یـک1000000سرمایهابتـدایی
1400تأسـیسسالمیلیونافغانی

فعالیتعمـد لمیتد حقوقی هشکل
 مشورتیمیباشد، و رئیسساختمانی

علیکریمیزادهفرزندقربـانعلیو
ــدع ــیزادفرزن ــابحرین لیرض

صالحیتدارشرکتدرمحمدتقی
ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

ومالکیتفکریمالکیتهایفکریو
 .ثبتگردید

فرزند ابوبکر غالم خصوصیاتنهاد
متشبثانفرادی سخی اسـم:غالم

چـونغر(نهاد)خدماتلوژسـت یکی
افغان، کابـل،تابعیت اصلی مرکز

یـک1000000ابتداییسرمایه
1400تأسـیسسالمیلیونافغانی

شکلحقوقیانفرادی،فعالیتعمده
لوژستیکی، دارخدمات صـالحیت

درامضاء عمـومیخودش ریاست
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .ثبتگردیدومالکیتفکری
خصوصـیاتنهــادامیــدفرزنــد

اسمنهاد:بدالواحدمتشبثانفرادیع
)تجــارتیعبــداهللمصــطٰفی

مرکزاصـلیواحدی(تابعیتافغان،
500000ابتــداییکابل،ســرمایه
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

تجارتی، صالحیتدارفعالیتعمده



 جريدهيرسم
 

235
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

ثبتشدرریاستعمومیخودامضاء
مالکیـتهـایفکـریمرکزیو

 .ثبتگردیدریومالکیتفک
شرکتخدماتمشورتیتحصـیلی
وتحقیقـاتاجتمــاعی،اقتصــادی

مرکزاصلیکابـلسکویموفقیت :
ابتدای سرمایه یـک1000000ی
1399تأسـیسسالمیلیونافغانی

فعالیتعمـده لمیتد حقوقی شکل
ــات ــیلیوتحقیق ــورتیتحص مش
رئیسعمـران اقتصادی، اجتماعی،

بنتفرزندمحمدباقرمعاونیتحلیمه
فرزنـدم مظاهر سهمدار جان حمد

اقبالعلیفرزندمحمد علیسهمدار
علیسهمداردولتشاهفرزندمحمد
رئیسامضاءعلیصالحیتدارمحمد

شرکتدرریاستعمـومی ومعاون
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 .گردیدثبت

انفرادیخصوصی میااتنهاد جاوید
 :خیلفرزندمزملمتشبثانفرادی

مرکزاصلیتابعیتافغان،د)(اسمنها
500000ابتــداییکابل،ســرمایه
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلحقوقیانفرادی،فعالیت1400

 تجارتی،صالحیتدار امضاءعمده
ثبـتشدرریاسـتعمـومیخود

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

خصوصیاتنهادپـردیسرسـولی
متشـبث عبدالمالکرسولی فرزند

مـیالد:ادیانفر نهاد)تجارتی اسم
مرکزاصـلیتابعیتافغان،ضرغام(

500000ابتــداییکابل،ســرمایه
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

تجارتی، صالحیتدارفعالیتعمده
ثبتشدرریاستعمومیخودامضاء

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

امیرصالحیفر زندخصوصیاتنهاد
افغانتابعیت:انفرادیقربانمتشبث
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کابل،سرمایه اصلی ابتـداییمرکز
سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

،فعالیـــتعمـــدهانفـــرادی
دار شخودامضاءتجارتی،صالحیت
 عمومی درریاست مرکـزیثبـت

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

لمیتد کابل،:پیکسحر مرکزاصلی
 ابتدایسرمایه یـک1000000ی

 افغانی 1399تأسیس،سالمیلیون
فعالیتعمـده شکلحقوقیلمیتد،
فرزنـد عبدالمحمد رئیس تجارتی،

معاونیـتاسـداهللفرزنـدجمعه،
 دارحسین صالحیت امضـاءبخش

رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 .ثبتگردیدفکری

انســتیتوتخصوصــیتعلیمــات
:نیکیومسلکیطلـوعدانـشتخ

ابتـدایی سرمایه کابل اصلی مرکز

سالپنجصدهزار500000 افغانی
لمیتد1400تأسیس حقوقی شکل

 معارفمیباشد، عمده رئـیسفعالیت
نویدفرزندسیدنورصـالحیتسید

ریاست شرکتدر ثبتدار عمومی
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

ب شرکتویساستصوی شرکاه
مــورخ9318مکتــوبشــماره

ــبث)1400 1 17  Tetraتش
Tech Uxo/Mine Action)

(طیI-11459دارندهجوازنمبر)
تصوی عنوانی و عریضه یکقطعه
اینریاستخواهانتغیرمعاونشده
اندکهمحترم)تیریمیچل(معـاون

معاونیتاسـتفع واءبدونسهماز
ــرم)  Patrick Rexمحتـ

Tatmanپاسپو دارنده نمبر( رت
(واگذارنمودهکه566667124)

بـدون جدید بحیثمعاون نامبرده
نمیگردد.تغییراتفوقدریسهمتعی
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ثبتوجوازدهیثبتعمومیریاست
 گردید.

اساستصوی شرکا یشرکتوبه
(مورخ6902)شمارهقرارمکتوب

ریاســتمالیــه1400 1 22
دهندگانمتوسطترانزیتیوبارچاتنی

میوندوردگلمیتددارندهبینالمللی
صیهنمبـریوتشخ951نمبرجواز

تغیرات9000098831 خواهان
ذیلگردیدهاست.تغیراسمشرکت
ترانزیتیوبارچاتنیبینالمللـی از
میوندوردگلمیتدبهاسـمجدیـد
شرکتترانزیتیوبارچـاتنیبـین
المللیمیوندیونایتدلمیتدتغیرنموده

 تغیراتاین که شـرکتدراست.
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
شـرکتیبهاساستصوی شرکا

:خدماتلوژستیکیذبـیحزمـانی
ــوازنمبر ــدهج D-45481دارن

انـد: گردیده تغیراتذیل خواهان

محمدولدعزیزیسرمحترممحمداد
سهمفیصد50واستعفاءازمعاونیت

محمدمعصـومولـد به خویشرا
زمانمعاونجدیدشـرکتبـهمیر

شـرکتاز اسم و فروشمیرساند
 بـهخدماتلوژستیکی زمانی ذبیح

و تجـارتی جدیـد خـدماتاسم
لوژستیکیعثمانذبیحزمانیتغیـر
فـوق تغیـرات اسـت.که نموده

 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست
ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 گردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به

:هللسـباوونشرکتتجارتیعزتا
مـورخ70624دارندهجوازنمبر

ریاســتمالیــه1399 1 16
دهندگانکوچکعنوانیاینریاست
ده آدرسشـرکتاز تغیر خواهان

بهدهبوری3بوریکوچهدومناحیه
جوارهوتلنصی روبـرویلیسـه
موزیکتغیرنمودهاست.اینتغیرات
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ریاست مرکـزیثبـتعمومیدر
 تگردید.ثبمالکیتهایفکریو

خصوصیاتتـاجرانفرادیخواجـه
تابعیـت:مزملفرزندخواجهحبی 

سالشهرکابل،مرکزاصلی،افغان
ابتـدایی1399تأسیس سـرمایه

ــانیپنجصــدهزار500000 ،افغ
شـخ دارای لوژستیکی، فعالیت

دراداره،خـودشامضاءصالحیت
بهمالکیتهایفکریمرکزیوثبت

 .ثبترسیدهاست
)سا سرکسـازیشرکت و ختمانی

سـرمایه:محبوبساداتصدیقی(
(یکمیلیـون1000000)ابتدایی

فعالیـت1400تأسیسافغانیسال
برهانالدینهاشـمیرئیستجارتی

ولدقاریسراجالدینهاشمیدارای
خالد٪سهمبهمعاونیتمحترم50

ــاندارای ــدامیرج ــدیقیول ص
امضـاءسهمصـالحیتدار50٪
یاسـترشرکتدرومعاونرئیس

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 .گردیدثبتفکری

شرکتخدماتمشورتیتحقیقـات
اسـاسفکـر اجتماعی و :حقوقی
ابتـدائی سرمایه کابل، مرکزاصلی

سالیکمیلیونافغانی1000000
لمیتد،1400تأسیس حقوقی شکل

مشـورتی خـدمات عمده فعالیت
اجتماعتی، و محمدتحقیقاتی رئیس

فرزندغالممصـطفیوبای شهریار
معاونیتمحمداصغرفرزندقربـان

دار رئیسومعاونامضاءصالحیت
 عمـومی درریاست ثبـتشرکت

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

سـپریم شرکتخدماتلوژستیکی
مرکزاصلیکابـل،سـرمایه:گرین

 میلیـون1000000ابتدائی یک
،شکلحقـوقی1399،سالافغانی
فعالیتعمـدهلوژسـتیکی،لمیتد،

رئیساحمدزبیرفرزندعبـدالرازق
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معاونیــتمحمــدحامــدفرزنــد
رئیسامضاءعبدالرازقصالحیتدار

شرکتدرریاستعمـومی ومعاون
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .ثبتگردید
شرکتتجارتیوخدماتلوژستیکی

مرکزاصـلیکابـل:مهراهللرحمن
 ابتدائی یـک1000000سرمایه

ــانی ــونافغ ــالمیلی ــیسس تأس
فعالیت1400 ،شکلحقوقیلمیتد،

عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز
لوژستیکی،رئیسعیناهللفرزنـد و
فرزنـد معاونیتمهـراهلل اهلل نصر

اهللصالحیتدار رئیسامضاءنصر
شرکتدرریاستعمـومی ومعاون

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

ع نهاد فرزندخصوصیات بدالوهاب
انفرادی متشبث اسـمعبدالروف :

نهاد)خدماتزراعتـیومالـداری
بدخشان( افغـان،صحرای تابعیت

کابل،سرمایه اصلی ابتـداییمرکز
سالیکمیلیونافغانی1000000
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

و زراعتـی فعالیتعمده انفرادی،
مالداری، دار امضـاءصـالحیت

ـشدرریاسـتعمـومیخود تثب
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

نورالهـدا تاجرانفرادی خصوصیات
،افغـان:تابعیتفرزندمحمـدداود
اصلیشهر تأسیس،سالکابلمرکز

ابتدایی1399 500000سرمایه
عمـدهفعالیـت،افغانیجصدهزارپن

صالحیت دارای شخ  ساختمانی،
ثبتعمومیدراداره،خودشامضاء

بهثبتفکریمالکیتهایمرکزیو
 .رسیدهاست

بهاساسدرخواستیشرکتسـیف
مکتوبوقرار:نورانبرادرانلمیتد

(مــــورخ6559شــــماره)
ریاســتمالیــه1400 1 16
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کوچک عنـواندهندگان تحـت
تجارتیسیفنورانبرادرانلمتیـد

و25198دارنــدهجــوازنمبــر
یتشخ نمبـر 9000054370صیه

انـد. گردیده تغیراتذیل خواهان
محترمشاولیخانولدمحمدشـاه

اسـتعفاءمعاونشرکتازمعاونیت
خـوی50 سهم بـاتیفیصد شرا

عنایتاهللولـد سـیفاهللمحترم
بحیـثبفروشرسا نامبرده نیدهکه
نگردیداینتغیراتیتعیمعاونجدید

مرکـزیثبـتریاستعمومیدر
ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

اساستصوی شرکا یشرکتوبه
مکتوب مـورخ6860شمارهقرار

ریاستعوایدزون1399 12 19
نیتورکآفکانسترکشن مرکز:
اینددیویلپمنتکمنیزدارندهجـواز

D-25468ــریوتشخ صــیهنمب
تغیرات1040048017 خواهان

ذیلگردیدهاند:محترموحیداهللولد

معاونبدونسـهماز محمدسرور
 استاستعفاءمعاونیت شکلنموده

قوقیشـرکتازشـراکتبـهح
انفرادیتغیرنمودهاست.کهایـن

ثبـتتغیراتدرریاستعمـومی
ثبـتومالکیـتفکـریمرکزی

 .گردید
تصوی رئـیس و اساسعریضه به

مقام جواز:مکت خصوصی دارنده
وقرارمکتـوبD-42788نمبر
1399 12 6مورخ5537شماره

متوسطعنوانیدهندگانریاستمالیه
ریاستخواهانتغیراتذیلشدهاین

اند.کهمحترممحمدآصففرزنـد
محمدعیسیخانرئیسمکتـ از

استعفاءریاست سهمفیصد100و
عبدالقـدیر محترم باتی خویشرا
نمبر تذکره فرزندعبدالرازقدارنده

بهفروشرسانیدهکه34790866
ـنامبردهبهحیثرئیسجدیدتع ینی

ریاسـتمیگردد.اینتغیـراتدر
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 وثبتعمومی مالکیتهایمرکزی
 گردید.ومالکیتفکریثبتفکری

یشرکت:وبهاساستصوی شرکا
مـورخ9009نمبـرقرارمکتوب

ریاســتمالیــه1400 1 15
)شـرکت تشبث متوسط دهندگان
خدماتمشورتیمومنرایل(دارنده

(طییکD-53070جوازنمبر)
قطعهعریضهوتصوی عنوانیایـن

تخواهانتغیراتذیلشدهاندریاس
کهمحترم)بشرملولدعبـدالفتا (

معاونیت تشبثاز واستعفاءمعاون
( جمله خـویشفیصد(50از سهم

سهمرابهمحترم)زی فیصد(49)
النساء(رئیسبرحالشرکتواگذار

رئیس) سهم که فیصـد(99نموده
و )میشود رافیصد(1باقیمانده سهم

نتمحمدعلی(بهمحترم)کریمهب
تذکرهنمبر) (16940599دارنده

واگذارنمودهکهنـامبردهبحیـث
ـمعاونجدیـدتع ینمیگردد.کـهی

ثبتتغیراتفوقدرریاستعمومی
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

تصوی رئـیس و اساسعریضه به
نهادجانآغافرزنـدجمعـهگـل

انفرادی نمبر:متشبث جواز دارنده
قرارمکتـوبشـمارهو23345
1400 1 22مــــورخ6897

کوچـک دهنـدگان مالیه ریاست
عنوانیاینریاستخواهـاناسـم
یوسفانصاف احمد تشبثتجارتی

ننمودهاست.اینتغیـراتدریتعی
مرکـزیثبـتعمـومیریاست

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
شرکت:ویبهاساستصوی شرکا

(مـورخ297)شمارهقرارمکتوب
سیستمعوایدشرکت1400 1 10

ــالی ــاختمانیورنگمــ ســ
محمدپرویزرسولیدارندهجـواز

صـیهنمبـریوتشخ34051نمبر
ریاسـت9003420719 تحت
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محترمپرویزومعاونیتمحترماحمد
جاویدخواهانلغو)ترکپیشه(جواز
تجارتیخویشگردیدهاند.کـهدر

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 .ثبتگردیدلغومالکیتهایو

لمیتـد نور بامداد :شرکتتجارتی
ــواز ــرج ــدهنمب و10524دارن

به1046186019نمبرتشخیصیه
ــوب ــاسمکت ــورخ4673اس م

ــو1399 12 20 ــانلغ خواه
خـویشگردیـده تجـارتی جواز

 است.
خصوصیاتنهادمحمداکبـرداوی
 :فرزنداحمدظهورمتشبثانفرادی
 اسمنهاد)تجارتیابراهیمداوی(

ــلیت ــان،مرکزاص ــتافغ ابعی
500000ابتــداییکابل،ســرمایه
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

تجارتی، صالحیتدارفعالیتعمده
ثبتشدرریاستعمومیخودامضاء

مالکیـتهـایفکـریمرکزیو
 .ثبتگردیدومالکیتفکری

خصوصیاتنهادسیدجمالالـدین
 :انفرادیفرزندمیرخوانیمتشبث

اسمنهاد)خدماتلوژسـتیکیابـر
اصـلی افغـان،مرکز سیاه(تابعیت

500000ابتــداییکابل،ســرمایه
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

لوژسـتیکی، خدمات فعالیتعمده
ــالحیتدار ــاءص ــودامض شخ

 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو

ــاختم ــرکتس ــدماتش انیوخ
اصلی مرکز:لوژستیکیعثمانظهیر
ابتدای سرمایه کابل، 1000000ی
تأسـیس سـال،یکمیلیونافغانی

شکلحقوقیلمیتد،فعالیت 1399
ولوژستیکی ساختمانی رئیسعمده ،
عبدالقادر معاونیتعبدالروففرزند

ظـاهر محمـد فرزند نصیر محمد
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رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار
ریاشرکتدر ثبـتستعمـومی
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

دورخدمات راه مرکـز:سیاحتی
ــلســرمایه ــداییاصــلیکاب ابت

یکمیلیـونافغـانی1000000
ـودشکلحقوقیمحمد ولیت المس
خدمات رئیسسیاحتیفعالیتعمده

ولدبیدارگلومعاونبیدارقدرتاهلل
گلولدشندیگـلصـالحیتدار

 ریاسـتورئیسامضاء معاوندر
ومالکیتفکریمرکزیعمومیثبت
 .ثبتگردید

شرکتخدماتلوژستیکیصـدیق
ســـرمایهابتـــدایی:اعتمـــاد

تأسـیس(افغانیسال1000000)
صـادرات1399 حقـوقی شکل

وارداتاقالممجازخواجهاسماعیل
عیدمحمـدوولدخواجهعبدالظاهر

امضاءولدنصیراحمدصالحیتدار

نشرکتدرریاسـتومعاورئیس
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

کاروان هیله مرکز:شرکتتجارتی
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سالیکمیلیونافغانی1000000
لمیتد1400تأسیس حقوقی شکل

 میباشد، هیلـهرئیسفعالیتعمده
فرزندغالممجتبیوسیداکبرفرزند

رشرکتدرعبداهللخانصالحیتدا
 ریاست مرکـزیثبـتعمـومی

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

اهلل نجی  تاجرانفرادی خصوصیات
ظاهر محمد تابعیتفرزند ،افغـان:

تأسیسسال،شهرکابلمرکزاصلی
ابتـدایی1399 500000سرمایه

فعالیتساختمانی،افغانیپنجصدهزار
وانجنیریشخ دارایصـالحیت

مرکزیثبتهدرادار،خودشامضاء
 .بهثبترسیدهاست
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تصوی شرکای و اساسعریضه به
:شرکتمیرویسکتـوازیلمیتـد

 نمبر جواز قـرار1620دارنده و
ــماره ــوبش ــورخ930مکت م

ریاســتمالیــه1400 1 21
دهندگانمتوسطعنوانیاینریاست
اند.کـه خواهانتغیراتذیلشده
محترممیـرویسکتـوازیفرزنـد

م رئیستشبثازالحاجوزیر حمد
فیصد1سهمخویشفیصد50جمله

سهمرابهمحترممسافرویسفرزند
میــرویسدارنــدهتــذکرهنمبــر

واگذارنمودهکهنامبرده589043
ینمیگرددویبهحیثمعاونجدیدتع

محترماخترویسکتوازیمعاوناسبق
فیصـد50واسـتعفاءازمعاونیت

میـرویسمحترمسهمخویشرابه
رئـیسکت شـرکتبرحاـلوازی
واگذارنمودهکـهسـهمرئـیس

تغیـراتفیصد99 ایـن میشود.
ریاست مرکـزیثبـتعمومیدر

ــایو ــته ــریمالکی ــتفک ثب
 گردید.
وتصوی شرکای عریضه اساس به

انجنیریصـادق و ساختمانی نهاد
ــل ــر:جما ــوازنمب ــدهج دارن

D-42508محترمشفیقاهللرئیس
معاونوقرارومحترمخواجهکمال

 مـورخ14987مکتوبشـماره
ریاســتمالیــه1399 6 30

دهندگانمتوسطعنوانیاینریاست
خـویش تجارتی جواز لغو خواهان
گردیدهاند.وجوازشاندرریاست

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
مکتـوب (21604)شـمارهقرار

 عواید1399 9 30مورخ سیستم
سلوشـن تست ساختمانی شرکت

وD-67177دارندهجوازنمبـر
یتشخ نمبـر 9001741686صیه

تحتریاستمحترممعراجالدینولد
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تاجالدینومعاونیتمحترمقیسولد
عبدالروفخواهانلغو)ترکپیشه(
جوازتجارتیخویشگردیدهاند.که

ریاستعمومی مرکـزیثبـتدر
ومالکیـتایفکـریمالکیتهو

 .فکریلغوثبتگردید
شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
ــوب ــرارمکتـ ــمارهقـ شـ

(مــــــورخ736221960)
ریاستعوایـدزون1400 1 23

داود احمـد شرکتتجارتی مرکز
و73622شفاجودارندهجوازنمبر

یتشخ نمبـر 9012507696صیه
است گردیده تغیراتذیل :خواهان

ررئیساسـبقمحترمداودولدتیمو
فیصدسهمبـه50شرکتباحفظ

حیثمعاونجدیدشرکتومحترم
احمدخاناوریامعاوناسبقشرکت

رابـاتیفیصدسهمخـویش50
عیسـی محمـد ولد تیمور محترم
حیث به نامبرده که بفروشرسانیده

رئیسجدیدتعیینشـد.کـهایـن
ریاستعمـومی ثبـتتغیراتدر

 گردید.ثبتمالکیتهایمرکزیو
تصوی شرکای و اساسعریضه به

محتـرم:شرکتعبداهللتابشلمیتد
فروتنرئیسومحترماحمدجاویـد

و4468معاوندارندهجوازنمبـر
و1018341014صیهینمبرتشخ

مـورخ5837قرارمکتوبشماره
ریاستمالیهدهندگان1400 1 7

ریاستخواهان این کوچکعنوانی
یشگردیدهاند.لغوجوازتجارتیخو

ثبتعمومیوجوازشاندرریاست
و فکریمرکزی های لغـومالکیت

 ثبتگردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به
:شرکتخدماتلوژستیکیریدآی

وD-46801دارندهجوازنمبـر
مورخ10002قرارمکتوبشماره

ریاســتمالیــه1400 1 25
دهندگانمتوسطعنوانیاینریاست
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ان وخواهان ترکپیشـه صرافاز
تغیراتذیلشدهاند.کهمحترمقاهر
فرزندمحمدطاهرمعاونتشـبثاز

سـهمفیصد40واستعفاءمعاونیت
خویشراومحترماحمدسرورفرزند

 شرکت سهمدار واسـتعفاءبرات
سهمخویشراکهجملـهفیصد20
مجتبیفیصد60 محترم به شود می

فهیمرئیسبرحالشرکتواگـذار
سهمفیصد100مودهکهنامبردهبان

بهحیثرئیسمیماندوتغیرشـکل
انفرادینیـز حقوقیازشراکتبه
صورتگرفتهاست.همچنانسرمایه

افغـانیبـه5200000تشبثاز
یکمیلیـونافغـانی1000000

اینتغیراتدر است. کاهشنموده
 وثبتریاست هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

تجارت زعفـرانشرکت حـایرا :ی
(افغانی1000000سرمایهابتدایی)

شکلحقـوقی1399تأسیسسال

حمیرا مجاز صادراتوارداتاقالم
بنتمحمدنعیموعبدالحبی ولـد

رئیسامضاءعبدالنبیصالحیتدار
ریاستعمومی معاونشرکتدر و

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

ــداری ــدماتمال ــرکتخ ش
کـوچیعبدالع ناصـری :زیزمالک
ابتـدایمرکز سرمایه کابل، یاصلی

سالیکمیلیونافغانی1000000
لمیتد،1400تأسیس حقوقی ،شکل

رئیسفعالیتعمدهخدماتمالداری،
عبـــدالعزیزفرزنـــدحـــاجی

حکمرجان فرزند مالک می،معاونیت
دار صالحیت رئـیسامضـاءخان

شرکتدرریاستعمـومی ومعاون
یتهایفکـریمالکمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
شرکتاستخراجوپروسسمعـدن

استونز کابـل:هیون مرکزاصـلی
ابتدای سرمایه یـک1000000ی
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1399تأسـیسسالمیلیونافغانی
لمیتد حقوقی عمـدهشکل فعالیت

رئیسسیدهالـل استخراجمعدن،
فرزندسیداحمدمعاونیتمقیممختار
ــالحیت ــدالمختارص ــدعب فرزن

ـرامضاءدار اونشـرکتئیسومع
 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

الدینتکسیرانیوباربریسیدجمال
نسیمی سرمایهابتـدایی:(افغانفدا

یکمیلیون1000000) افغـانی(
ــال ــیسس ــت1400تأس فعالی

و تکسـرانی بسـرانی ترانسپورتی
مدحقیارولـدفدامحرئیسباربری

٪سـهمبـه50یاحمـداهللدارا
نسیمی نسیم محمد معاونیتمحترم

سـهم٪50ولدعبـدالکریمدارای
ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
 ثبـتیاستعمـومیرشرکتدر

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

اکبرمیرخصوصیاتنهادسیدشکی 
:فرزندسیداکبرمیرمتشبثانفرادی
طاهـا لوژسیکی نهاد)خدمات اسم

م افغان،اکبر اصلییر(تابعیت مرکز
500000ابتــداییکابل،ســرمایه
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

ــدمات ــدهخـ ــتعمـ فعالیـ
ــاءلوژستیکی،صــالحیتدار امض

ثبـتشدرریاسـتعمـومیخود
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

اساستصوی شرکایشـرکت به
واهانخ:لمیتدریستجارتیصفتاد

درسازجادهنادرپشتونخیرآتغیر
خواهمارکیتبهمقابلمکت رحمت
نمـوده تغیـر هوتکهودخیل اهلل

مرکزیثبت.درریاستعمومیاست
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ثبتگردیـدهمالکیتهایفکریو
 است.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(61769961)شمارهقرارمکتوب

ریاستعوایـد1397 6 4مورخ
فاروقربـانیزادهزونمرکزقاری

و9961لمتیددارندهجوازنمبـر
یتشخ نمبـر 1044037016صیه

خواهانتغیراتذیلگردیدهاسـت
رئـیسغالمعارفولدغالمربانی

فیصـدسـهم50اسبقشـرکت
بـاتیمحتـرم خویشرا سرمایه

محمــدفــاروقمعــاونشــرکت
هفروشرسانیدهکـهبـاحفـظب

یدجدرئیسحیثفیصدسهمبه100
فیصـد100تعیینشدکهازجملـه

فیصـدسـهمرابـاتی25سهم
عادلولـدمحمـد محمد محترم

ــه ــانیدهک ــروشرس ــاروقبف ف
نامبردهبهحیـثمعـاونجدیـد
تعیینشد.کـهایـنتغیـراتدر

عمـومی مرکـزیثبـتریاست
ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

13383بهاساسمکتوبشـماره
رهملیغذاادا1400 1 26مورخ

ریاستانسـجام:وادویهافغانستان
نثار مارکیتمحترم از خدماتقبل
احمدفرزندعبدالوکیلرئیسشرکت
لمیتـد گروپکمپنی رایل تجارتی

تجارتی جواز 1240نمبـردارنده
خواهاناخذجوازفعالیتشـرکت
طبیگردیـده لوازم و ادویه تورید

عمومیثبتاستاینامتیازدرریاست
ثبـتمالکیتهایفکریرکزیوم

 گردید.
اساستصوی شرکا یشـرکتبه
دارندهجواز:تجارتیساداتفخری

ــر ــان18718نمب ــدخواه لمیت
یهازساحهوتیتکابلبهئتغیراحصا

ریاست است.در نموده هراتتغیر
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
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ــری ــت.فک ــدهاس ــتگردی ثب
اساستصوی شرکای شرکتوبه

مـورخ8179شمارهارمکتوبقر
مالیهدهندگانریاست1400 1 3

:شرکتفـورتیناسـتارارمتوسط
اینجینیرینگسرویس ایند کیتکچرل

وd-39747انکدارندهجـواز
 9000401845صیهنمبریتشخ

خواهانتغیراتذیلگردیدهاند:که
محترماحمدسلیمفرزندمحمدحسن

فیصـد100شرکتازجملهرئیس
بـهفیصـد50خویشسهم آنرا

محمد یار فرزند احمد بصیر محترم
واگذار31997دارندهتذکرهنمبر

نمودهکهنامبردهبهحیـثمعـاون
تعی شـکلیجدید تغیر و میگردد ن

انفرادیبهشراکتنیـز حقوقیاز
صورتگرفتهاستکهاینتغیرات

ریاستعمومی مرکـزیثبـتدر
ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 .گردید

بهاساسعریضهوتصوی شـرکای
لوژستیکینـوی و شرکتتجارتی

لمیتد جـواز:شریفصافی دارنده
عنوانیاینریاسـت20230نمبر

خواهانتغیرآدرسشرکتخویشاز
مینه بابا احمدشاه به میرویسمیدان

 ایـن12ناحیه اسـت. شده تغیر
ریاست ثبـتتغیراتدر عمـومی

 .ثبتگردیدمالکیتهایمرکزیو
تصوی شرکای و اساسعریضه به

دارنـده:شرکتقاسمقسیمشفیعی
وقرارمکتوب43632جوازنمبر

ــماره ــورخ7719شــ مــ
ــه1399 12 26 ــتمالی ریاس

دهندگانمتوسطعنوانیاینریاست
خواهانتغیرمعاونشدهانـد.کـه
ــد ــیمفرزن ــدقس ــرممحم محت

معاونتشبثازمعاونیتمحمدعسکر
استعفاء خویشرافیصد50و سهم

محمدآصففرزندمحمد محترم به
ــر ــذکرهنمب ــدهت ــارفدارن ع
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کـه2172741 نمـوده واگذار
ـنامبردهبهحیثمعاونجدیدتع ینی

میگردد.اینتغیـراتدرریاسـت
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

شـرکتیبهاساستصوی شرکا
دارنـده:تجارتیدنیابرنـالمیتـد

جوازنم تغیرات49872بر خواهان
محترممحمدعمر اند: ذیلگردیده
ولدمحمدزمانازریاستشـرکت

استعفاء خویشرافیصد50و سهم
توابمعاونقبلیکه غالم رئیسبه

نگردیدهبهفروشمیرساندیجدیدتعی
شـراکتبـهوشکلحقـوقیاز

.کهتغیراتانفرادیتغیرنمودهاست
 درریاستعمومی مرکزیثبتفوق

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
اساستصـوی ودرخواسـت به

:شرکتخدماتمشورتیپلسناینی
 جوازنمبر خواهان50687دارنده

تغیراتذیلگردیدهاند:محترمحامد

ریاستشـرکت از ولدمحمدنور
سهمفیصد100وازجملهاستعفاء

رابهسیدیونسولدسیدفیصد50
فـروشجدیدرئیسشاهاحمد بـه

قبلـیبـاحفـظرئیسمیرساندو
سهمبحیثمعاونجدیـدفیصد50
نگردیدهوشـکلحقـوقیازیتعی

انفرادیبهشراکتتغیرنمودهواسم
مشورتیپلسناینتیتری شرکتاز
بهشرکتخـدماتلوژسـتیکیو
وسرمایه تکنالوژیدافعتغیرنموده

افغانیبهیک750000شرکتاز
.کهافزایشنمودهاستیونافغانیمیل

 درریاستعمومی ثبتتغیراتفوق
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

شـرکتیبهاساسفیصلهشـرکا
وسایطنقلیه ردیابی خدماتسیستم
نمبـر جـواز ایزیترکدارنـده

ذیـل52237 تغیـرات خواهان
 گردیدهاند:



 جريدهيرسم
 

251
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

اماناهللولداسداهللمعـاون محترم
فیصد50واءاستعفنهادازمعاونیت

سهمخویشرابهمحتـرمذبـیحاهلل
نموده شرکتواگذار رئیسبرحال

سهمبحیثفیصد100کهنامبردهبا
حقوقیشرکت شکل رئیسمیماند.

 ازشراکتبهانفرادیتغیرنمود.
بهاساسبوردومکتـوبشـماره

ــورخ7946 1399 12 28مـ
ریاستمالیهدهندگانمتوسطتشبث

ــده) ــرکتنماین ــیش ــالوگ پ
 جـواز دارنده نمبـرکارپوریشن(

طییکقطعهعریضهو52251) )
ریاستخواهان این تصوی عنوانی
تغیرمعاونشدهانـدکـهمحتـرم
بدونسـهم معاون میری(  )جنیفر

ومحترماستعفاءازمعاونیت
AMY ARLENE GAUS
ــر ــپورتنمبـ ــدهپاسـ دارنـ

معـاون529026232) بحیث )
 میگردد.ینیجدیدبدونسهمتع

ومعاونشـرکتدرریاسـترئیس
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
خدماتلوژستیکیخالـدسـادات

:بست 66903دارندهجـوازنمبر
انـد: گردیده تغیراتذیل خواهان
محترمسخیحسینیسهمدارشرکت

عضویت استعفاءاز جمله از 33و
رابـهسـید یصدف16سهمفیصد

زور سید عبدالمالکولد رئیسعلی
و فیصد17شرکتبفروشرسانیده

رابهاحمدهابلیفتلیمعاونشرکت
رئیسبفروشرسانیدهاستکهسهم

ــاون ــر50ومع ــد50ب فیص
.کهتغیراتفوقدرریاسـتمیگردد
 وثبتعمومی مالکیتهایمرکزی
 ثبتگردید.فکری

(13367)شـمارهقرارمکتـوب
ــو ــت1400 1 26رخم ریاس

ملیتنظیمادویـهوادارهاجرائیوی
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صوتتصحیشرکتتجـارتیمح
نمبـرجـوازتیآبادیسلم ددارنده

تشخیصــیهنمبــر(و72735)
ریاست9012253366) تحت )

محترمسیمینتمناومعاونیتمحترم
وارداتو بـرعالوه مشـاهد آریا
صادارتاقالممجازخواهانایجـاد

سـامانآتتطبـیتوریدادویهو
گردیدهاندکهدرریاستعمـومی

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

بهاساسعریضهوتصوی شـرکای
:شرکتبلکسیافسیسیلمیتد

عنوانیاین7995دارندهجوازنمبر
ریاستخواهانتغیرآدرسشرکتاز
شهرنوچهارراهیحاجییعقـوب

احیـهبهن10ناحیه64دوکاننمبر
سرکموترفروشیقصبهتغیـر15

نمـودهاسـت.ایـنتغیـراتدر
ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(مورخ6932)شمارهقرارمکتوب

ریاستعوایـدزون1400 1 22
مرکزشرکتتجارتینعمتترکـی
ــر ــوازنمب ــدهج ــددارن لمیت

صـــیهنمبـــریوتشخ74215
تغیرات9012713583 خواهان
محترمنعمتاهلل:ذیلگردیدهاست
شرکتاسبقرئیسولدحاجیمختار

معاونیت مجموعاستعفاءاز 50و
خویشراباتیمحتـرمسهمفیصد

بفروش الدین جمال ولد خان احمد
معـاون بحیث نامبرده که رسانیده

نمیگرددوهمچناناسـمیجدیدتعی
رتینعمتترکیبـهشرکتازتجا

مرسـل شرکتتجارتی جدید اسم
ایـن استکـه نموده نایابتغییر

ریاستعمـومی ثبـتتغیراتدر
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ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

شرکتتجارتیوتولیدپتروشـیمی
اصلیکابل،مرکز:اعتبارملیآروین
 ابتدائی یـک1000000سرمایه
تأســیسســال،میلیــونافغــانی

فعالیت،شکلح1400 قوقیلمیتد،
عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز،
تولیدپتروشیمیرئیسویسفرزنـد
میرویس،معاونیتعبدالمصورفرزند

جانصالحیتدار امیر رئیسامضاء
شرکتدرریاستعمـومی ومعاون

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

خصوصیاتنهادمحمدموسیفرزند
متشبثانفر احمد اسـم:ادیفضل

سـبز موزائیکمروارید نهاد)تولید
افغان،پغمان( اصـلیتابعیت مرکز

500000ابتــداییکابل،ســرمایه
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلحقوقیانفرادیفعالیت1400

صـالحیتدارعمدهتولیدموزایک
 درخودامضاء عمـومیش ریاست
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .ثبتگردید
غیـرتشرکتتجا ناصر آزاد رتی
ناصری اصـلیکابـل:خان مرکز

 ابتدایی یـک1000000سرمایه
1400تأسـیسسالمیلیونافغانی

فعالیت لمیتد حقوقی عمـدهشکل
،وارداتوصادراتاقـالممجـاز

عبدالوحیدفرزندمحمدانورورئیس
ــد ــرتخــانفرزن ــتغی معاونی

رئیسامضاءپادشاهصالحیتدارگل
شرکت معاون ریاستو عمومیدر

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

ویست گرین عالم :شرکتتجارتی
(افغانی1000000سرمایهابتدایی)

شکلحقـوقی1399تأسیسسال
ــاز ــالممج ــادراتوارداتاق ص
سیدمحمدانورحسینیولدسیدیاورو
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صدیق غالم عبدالفتا گردیزیولد
ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار

ریاستعمـومی ثبـتشرکتدر
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

خصوصیاتنهادمحمدحسنحسن
زادهفرزندمحمدرضاحسـنزاده

انفرادی نهاد:متشبث )خدماتاسم
تابعیتمشورتیآیتیسنکوشانی(

مرکزاصـلیکابل،سـرمایهافغان،
ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص

 شـکل1400تأسیسافغانیسال
عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی

تی، آی مشورتی صالحیتخدمات
شدرریاستعمومیخودامضاءدار
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .ثبتگردید
شـرکتیبهاساسفیصلهشـرکا
دارنده:دتیتجارتینعیمثابتکوهلم

نمبر تحـت0101-9589جواز
جـان نعـیم محمد ریاستمحترم

داودمحترممحمدوردکومعاونیت
شرکتخـویشوردکخواهانلغو

شمارهگردیدهاند.بهاساسمکتوب
1399 10 22مــــورخ727

ریاستمالیهدهندگانکوچـکدر
ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

فکریو های مالکیت ثبـتلغـوه
 گردید.

وشرکت:یبهاساستصوی شرکا
(مورخ5845)شمارهقرارمکتوب

زون1400 1 7 عوایـد ریاست
رکتتجارتیدرفشافغـانمرکزش

و46842لمیتددارندهجوازنمبر
یتشخ نمبـر 9005526992صیه

گردیـده ذیـل تغیـرات خواهان
ــت ــداس ــد.محترممحم ظاهرول

استعفاءعبدالحقشرکتازریاست
 بـهفیصد50و سهمخـویشرا

مجی اهللمحیبیمعاونبـرحاـل
نامبرده که رسانیده بفروش شرکت

 بفیصد100با رئـیسحیثسهم
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تع ینمیگرددوشکلحقوقییجدید
انفرادیتغیرنمـودهاز شراکتبه
ریاسـتاست تغیراتدر این که .

 وثبتعمومی مالکیتهایمرکزی
 ثبتگردید.فکری

اساستصوی شرکا شرکتویبه
(7077شـماره)مکتـوبنظربه
مکتوبعواید1400 1 26مورخ

شرکت)تجارتیبـرین:زونمرکز
(دارندهنمبـرجـوازلمتیدکریشن
صـــیهنمبـــریوتشخ52931

تغیرات9006588918 خواهان
ذیلگردیدهاست.آدرسشرکتاز
گلبهار به آباد وزیر چهارقلعه ساحه
سنترکابلتغیرآدرسنمـودهکـه

ثبتتغیراتذیلدرریاستعمومی
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

بهاساستصوی نهادسـاختمانیو
مکتـوب سـازی شـمارهسرک

ریاستمالیهدهندگانمتوسط1048

 سکتور1400 1 28مورخ ازیاد
فعالیتخدماتلوژستیکیبـرعالوه
سکتورساختمانیوتغیراسمنهاداز
ساختمانیوسرکسازیولیدافغـان
خـدمات و سـاختمانی بـه الهام
لوژستیکیولیدافغانالهامگردیدکه

ریاستعمو تغیراتدر این ثبتمی
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

بهاساسعریضهوتصوی شـرکای
انصار دارنده:شرکتتجارتیراشد

وقرارمکتوب68458جوازنمبر
1400 1 19مورخ6807شماره

ریاستمالیهدهندگانمتوسطعنوانی
اینریاستخواهانتغیراتذیلشده
فرزنـد عبـدالفهیم محترم که اند

دمعاونتشبثازمعاونیتعبدالرشی
استعفاء سهمخویشرافیصد50و

عبدالبشـیر مجی فرزند محترم به
2029407دارندهتـذکرهنمبـر

واگذارنمودهکهنامبردهبهحیـث
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ایـنیمعاونجدیدتعی نمیگـردد.
ریاست ثبـتتغیراتدر عمـومی

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

تصوی رئـیس و اساسعریضه به
:نهادساختمانیفوادابراهیمخیـل

بـه74080دارندهجـوازنمبـر
ریاستمحترمفوادوقرارمکتـوب

مــــورخ11124شــــماره
ریاســتمالیــه1400 1 28

دهندگانمتوسطعنوانیاینریاست
خواهانازدیـادسـکتورفعالیـت
خدماتلوژستیکیگردیدهاستاسم
ابـراهیم ساختمانیفواد شرکتاز

خـدما بـه وخیل تلوژسـتیکی
ساختمانیفوادابراهیمخیـلتغیـر
نمودهاستهمچنانسرمایهتشبثاز
پنجصدهزارافغانیبهیکمیلیـون
ایـن افغانیافزایشنمودهاسـت.

ریاست ثبـتعمـومیتغیراتدر
 ثبتگردید.مالکیتهایمرکزیو

خلیل فرزند مبارز نهاد خصوصیات
ــرادی ــبثانف ــم:اهللمتش اس

نیوخدماتلوژستیکینهاد)ساختما
تابعیـتافغـان،مرکزتمیمعمران(

ابتــداییســرمایهاصــلیکابــل،
سالیکمیلیونافغانی1000000
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

خـدمات فعالیتعمـده انفرادی،
تجارتی، و دارلوژستیکی صالحیت

ثبتشدرریاستعمومیخودامضاء
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

بنتمحمدحسنمتشبثمحترمطیبه
و سرکسازی )ساختمانی انفرادی
:خدماتلوژستیکیموجاخـال (
کابـل اصـلی مرکز تابعیتافغان

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلساختمانیوسرکسازی1400

وخدماتلوژستیکیاقـالممجـاز
ــالحیتدار ــاءص ــودشامض خ
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ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
 .ثبتگردیدلکیتهایفکریماو

براتخانمتشـبث گلاحمدولد
تابعیتافغانمرکزاصـلی:انفرادی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انجنیـری1400 خدمات فعالیت

و موادساختمانی ساختمانی,تبراتوار
خـودشدرامضـاءصالحیتدار

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
ــایو ــته ــریمالکی ــتفک ثب

 گردید.
عزیزی عبدالحکیم خصوصیاتنهاد
 :فرزندعبدالحلیممتشبثانفرادی

)خدماتلوژستیکیدوستاناسمنهاد
اصـلی افغـان،مرکز امین(تابعیت

500000ابتــداییکابل،ســرمایه
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

لوژسـتیکی، خدمات فعالیتعمده
شدرخـودضـاءامصالحیتدار

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو

خصوصیاتنهادانفرادیذکـراهلل
متشـبث علی قربان فرزند جعفری

ــرادی ــدمات:انف ــمنهاد)خ اس
تابعیـتلوژستیکیلمرفراحتیـان(

کابل،افغان، اصلی سـرمایهمرکز
ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص

 شـکل1400تأسیسافغانیسال
عمـدهح فعالیـت انفرادی، قوقی

 امضـاءلوژستیکیصـالحیتدار
ثبـتشدرریاسـتعمـومیخود

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

خصوصیاتحامداهللفرزنـدنصـیر
تاجرانفرادی افغـاناحمد تابعیت :

تأسیسمرکزاصلیوتیتکابلسال
ــدا1400 ــرمایهابتــ ییســ

،شکلحقوقی(افغانی1000000)
ف ، ساختمانیانفرادی عالیتعمده:

رئیسحامداهللولدنصـیراحمـد
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 صـالحیت امضـاءشخ دارای
مرکزیثبتعمومیخودشدراداره

 گردید.ثبتفکریمالکیتهایو
فرزندخصوصیاتتاجرانفرادیاجمل

مرکزاصـلی،،افغان:تابعیتشیرین
1399تأسـیسسـال،شهرکابل

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
تجارتی،افغانیپنجصدهزار فعالیت

 صـالحیت امضـاءشخ دارای
مرکــزیثبــتدراداره،خـودش

ثبترسیدهمالکیتهایفکریو به
 .است

غالماهللفرزندوخصوصیاتنهادعطا
انفـرادی متشـبث اسـم:صدیق

 نهاد)خدماتلوژستیکیمشفقشهر(
تابعیتافغان،مرکزاصـلیکابـل،

ــرمایه ــداییسـ 500000ابتـ
سـالپنجصدهزار تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

لوژسـتیکی، خدمات فعالیتعمده
 شدرخـودامضـاءصالحیتدار

 عمـومی ریاست مرکـزیثبـت
 .گردیدفکریثبتمالکیتهایو

هربنوا مرکز:شرکتتولیدادویه
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سالیکمیلیونافغانی1000000
لمیتد1400تأسیس حقوقی شکل

عمد میباشـد،فعالیت ادویه ولید ه
 Brajesh Kumarرئــیس
Vermaــرم  Prasant,محت

Satapathyــرکت ــاونش مع
 ومعاونشرکترئیسصالحیتدار
ریاست ثبـتدر مرکـزیعمومی

ــایو ــته ــتمالکی ــریثب فک
 گردید.

فرزنـد جان علی نهاد خصوصیات
انفرادی متشبث رسول اسم:محمد

)تجارتیوساختمانیافقتکانهنهاد
افغان،میکا(با اصـلیتابعیت مرکز

1000000ابتـداییکابل،سرمایه
افغانی یکمیلیون تأسـیسسـال

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
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تجارتیوسـاختمانی فعالیتعمده
شدرخـودامضـاءصالحیتدار

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 .گردید
اساستصوی شرکا شـرکتیبه

تنیبـینالمللـیترانزیتیوبارچا
دارندهجوازنمبر:مسعودافغانلمیتد

خواهانتغیراتذیلگردیـده128
اند:محترمغفارشاهولداحمدشاه

سهمفیصد50واستعفاءازمعاونیت
ــه ــویشرابــــ خــــ

ولدمسعودشاه معـاونمح شاه
فروشمیرساند شرکتبه .کهجدید

ثبتریاستعمومیتغیراتفوقدر
ثبـتتهایفکریمالکیمرکزیو
 گردید.

اساستصوی شرکا شرکتویبه
(9689شـماره)بهمکتـوبنظر
مکتوبعواید1397 9 29مورخ

زونمرکز:شرکت)نورلمرپطرولیم

تیلم جـواز نمبر دارنده و172د(
یتشخ نمبـر 9002057165صیه

است. گردیده تغیراتذیل خواهان
آدرسشرکتازساحهچهـارراهی

هکمپیوترپـالزاچکوحاجییعقوب
بهآدرسجدیدجهانتاور38خانه

دیوانبیگیمقابلصالونعروسـی
بارانناحیهپنجمتغیرآدرسنمـوده
کهتغیراتذیلدرریاستعمـومی

مالکیتهایفکـریومرکزیثبت
 ثبتگردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(مورخ1960)شمارهقرارمکتوب

ـ1400 1 25 دزونریاستعوای
گربـت شرکتسـاختمانی مرکز
نمبـر جـواز دارنده وردکومین

صـــیهنمبـــریوتشخ39222
تغیرات9004199585 خواهان

ذیلگردیدهاستمحترمهبلقیسهولد
ـنظرگل هاسـبقشـرکتازرئیس
فیصدسـهم51واستعفاءریاست
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خویشراباتیمحترمعبداهللولـد
که فروشرسانیده یوسفبه محمد

جدیـددررئـیسهبهحیثنامبرد
اینتغیراتدرشرکتتعیینمیگردد.
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

بهاساسدرخواستمحترمسـرور
:ولدعلییاورمحمدتـاجرانفرادی

نمبـر جـواز و122671دارنده
مــورخ6457مکتــوبشــماره

ریاســتمالیــه1399 4 22
رکپیشهدهندگانمتوسطخواهانت

ثبتگردیدهاستدرریاستعمومی
و فکریمرکزی های لغـومالکیت

 ثبتگردید.
شـرکتیبهاساستصوی شرکا

تجارتیذبیحاهللمحمددیـنخیـل
دارنــدهجــوازنمبر:لمیتــد
خواهانتغیراتذیلگردیده72061

اند:محترمذبیحاهللولدعبداهللجان

ــرکت ــتش ــتعفاءازریاس واس
فیصد50 نفـسسهم به خویشرا

جدیـدرئیسخانولدمحمدافضل
تغیراتفوق .که فروشمیرساند به

 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

خدماتلوژستیکیوتجـارتیآرش
مرکزاصلیکابـلسـرمایه:الیاس

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
 سال شـکل1399تأسیسافغانی

هلوژستیکیحقوقیلمیتدفعالیتعمد
زمریفرزندرئیسوتجارتیمیباشد،

ظریفصالحیتدارشـرکتمحمد
ریاست ثبـتدر مرکـزیعمومی

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

اساستصوی شرکا شرکتویبه
(6508شـماره)مکتـوبنظربه
 مالیه1400 1 15مورخ مکتوب

دهندگانکوچک:شرکت)تجارتی
برجوازخاناقاسروری(دارندهنم
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ــریوتشخ147924 ــیهنمب ص
تغیرات9012397403 خواهان

ذیلگردیدهاست.آدرسشرکتاز
درسآموبایلسنترپلخشـتیبـه

جدیدسرکسـیاهپشـتونآبـاد
ولسوالیبگرامیآدرسنمودهکـه

ثبتتغیراتذیلدرریاستعمومی
ثبــتمالکیــتهــایمرکــزیو

گردید.
شرکت:ویبهاساستصوی شرکا

(مورخ6081)شمارهارمکتوبقر
سیستمعوایدشرکت1400 1 10

قمرالدینبرادارانلمیتددارندهجواز
صــیهنمبــریوتشخ9333نمبــر

ریاسـت1041671015 تحت
ــدین ــرمفخرالـــ محتـــ
ولدعبدالحیومعاونیـتمحتـرم
خواهان عبدالحی ولد آصف محمد
لغو)ترکپیشه(جوازتجارتیخویش

که اند. تغیـراتگردیده درایـن
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

لغـوثبـتمالکیتهایفکـریو
 .گردید

اصلیمرکز:قمرالدینبرادرانلمیتد
 ابتدایی سرمایه 1000000کابل،
 افغانی یکمیلیون تأسـیسسـال

شکلحقوقیلمیتدفعالیـت1386
،عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز

فخرالدینفرزندعبـدالحیورئیس
فرزنـدمعاونی آصـف محمـد ت

رئیسامضاءعبدالحیصالحیتدار
ثبـتومعاونشرکتدرریاسـت

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

اهلل انفرادیزیـن خصوصیاتنهاد
 :فرزندمحمدعالممتشبثانفرادی

)خدماتمشـورتیاداریاسمنهاد
عالمی( اهلل افغان،زین مرکزتابعیت
یابتــدایســرمایهاصــلیکابــل،

سالپنجصدهزار500000 افغانی
شکلحقوقیانفرادی،1399تأسیس

مشـورتی خـدمات عمده فعالیت
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 دار شخودامضاءاداری،صالحیت
 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو
شرکتسـاختمانیوسرکسـازی

مرکزاصلیکابلسرمایه:روملآژند
 میلیـون1000000ابتدائی یک
 افغانی حقـوقی1400سال ،شکل

لمیتدفعالیتعمـدهسـاختمانیو
اهللفرزنـدحسرکسازی،رئیسمسی

معاونیتمحمدجانمحمدابراهیم،
اشرفیصالحیت ظاهر محمد فرزند

شرکتدرامضاءدار رئیسومعاون
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
وخدماتلوژستیکی شرکتتجارتی

شمال کابـلمرک:رجبی زاصـلی
ابتدا یسرمایه یـک1000000ی
1399تأسـیسسالمیلیونافغانی

فعالیتعمـده لمیتد حقوقی شکل
ولوژستیکی عبدالعزیزتجارتی رئیس

اهلل ذبیح معاونیت عبدالجلیل فرزند

امضاءفرزندسیدعباسصالحیتدار
ریاسـترئیسومعاونشـرکتدر

 وثبتعمومی مالکیتهایمرکزی
 ید.ثبتگردفکری

انفرادی نهاد اسـداهللخصوصیات
 :فرزندعبدالشکورمتشبثانفرادی

اســمنهاد)تجــارتیســاختمانیو
دماتلوژستیکیسبحانرضـوانخ

افغان،(رشیدی اصلیتابعیت مرکز
500000ابتــداییکابل،ســرمایه
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

ت جارتیسـاختمانیوفعالیتعمده
لوژستیکی دارخدمات ،صـالحیت

ثبتشدرریاستعمومیخودامضاء
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

متشبثمحترمتابشفرزندعبدالغفور
انفرادی)سـاختانیوسرکسـازی

،تابعیتافغـان:اعمارکامیابشهر(
ابتـدایی سرمایه کابل اصلی مرکز
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سالپنجصدهزار500000 افغانی
ـ1400تأسیس اختمانیشـکلس

خدماتلوژسـتیکی وسرکسازیو
امضـاءاقالممجازصـالحیتدار

در ثبـتریاستخودش عمـومی
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

اجملفرزنـددرمحمـدمتشـبث
تابعیتافغانمرکزاصـلی:انفرادی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
تفعالیتتجارتی,صـالحی1400
خودشدرریاستعمومیامضاءدار
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .ثبتگردید
مرکـز:سیاحتیالمهـاجرخدمات

ــلســرمایه ــداییاصــلیکاب ابت
یکمیلیـونافغـانی1000000

ـ المس ولیت شکلحقوقیمحمـد
محمدظزیفولدرئیسفعالیتعمده

ولـدعلیگلومعاونیتعزتاهلل

امضاءارغالممحیالدینصالحیتد
ریاسترئیس عمـومیومعاوندر
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .ثبتگردید
خصوصیاتنهادنثاراحمدرحیمـی
 :فرزندفضلالحقمتشبثانفرادی
 اسمنهاد)تجارتیاپکسیونآرمان(

تابعیتافغان،مرکزاصـلیکابـل،
ــرمایه ــداییسـ 500000ابتـ
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
حقـوقی1400 انفـرادی،شکل

تجارتی، صالحیتدارفعالیتعمده
ثبتشدرریاستعمومیخودامضاء

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

روفیخصوصیاتتاجرانفرادیتوفیق
روفی عبدالغفور افغان:ولد ،تابعیت

تأسیسسالمرکزاصلیشهرکابل،
ابتدایی1399 500000سرمایه

ــدهزار ــانیپنجص ــت،افغ فعالی
صالحیتلوژس شخ دارای تیکی،
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در،خـــــودشامضـــــاء
وثبتعمومیاداره مالکیتمرکزی

فکـری رسـیدههای ثبـت بـه
 .است

نظیرخانلمیتد مرکزاصـلی:شاه
1000000کابلسرمایهابتـدایی

افغانی یکمیلیون تأسـیسسـال
فعالیت1384 لمیتد حقوقی شکل

رئیسعمدهخدماتتجارتیمیباشد،
حاجیمحمدظاهرونظیرفرزندشاه
خانفرزندمحمدظاهرمعاونعج 

ومعاونرئیسشرکتصالحیتدار
ریاست ثبـتشرکتدر عمـومی

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
گردید.

تجاربهاساسفیصلهنهادعبدالصمد
نمبــردارنــدهجــواز:انفــرادی
ریاسـت14795-0104 تحت

نمحترمعبدالصمدولدسمندرخواها
خو لغوترکپیشه اند. یشگردیده

نهادمتذکرهبهاساسمکتوبشماره

1400 1 14مــــورخ6335
دهندگانکوچکثبت ریاستمالیه

 گردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به

نیازیلمیتد اهلل عمران دارنده:نهاد
 نمبر قرار0101-7405جواز و

ــماره ــوبش 1400 1 16مکت
ریاستمالهدهندگانمتوسطعنوانی

 آدرساین تغیـر ریاستخواهـان
شرکتازخیرخانهشمشادمارکیت

بـهچهـار410منزلچهارمدفتر
حیاتمارکیـت پروان هوتل راهی

تغیـرنمـوده15منزلسومناحیه
ثبـتاست.اینتغیراتدرریاست

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

تصوی شرکای و اساسعریضه به
لمیتد بهارسیرتفارما دارنده:نهاد

وقرار0101-12007جوازنمبر
ــماره ــوبش ــورخ6562مکت م

هیــریاســتمال1400 1 16
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دهندگانمتوسطعنوانیاینریاست
خواهــانتغیــرآدرسشــرکتاز
منـزل مارکیـت شمشاد خیرخانه

بهچهـارراهـی410چهارمدفتر
حیاتمارکیتمنـزل پروان هوتل

تغیرنمودهاست.این15سومناحیه
ریاستتغیرات ثبـتدر عمـومی
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

تصوی شرکای و اساسعریضه به
شمشـاد ختیح ساختمانی :شرکت

وD-34283دارندهجوازنمبـر
مورخ11121قرارمکتوبشماره

ریاســتمالیــه1400 1 28
دهندگانمتوسطعنوانیاینریاست
اند.کـه خواهانتغیراتذیلشده

فرزندمحمدعمرمعاونمحترمزلمی
واســتعفاءشــرکتازمعاونیــت

سهمخـویشومحتـرمفیصد40
فریداهللفرزندسبحانالدینسهمدار

استعفاءشرکت سـهمفیصد10و

کهجمله مـیشـودفیصد50را
عنایتاهللرئیسبرحاـل محترم به
به شرکتواگذارنمودهکهنامبرده

سهمرئیسمیماندوتغیرفیصد100
انفرادیشک شرکتبه از لحقوقی

نیزصورتگرفتهاست.اینتغیرات
مرکـزیثبـتدرریاستعمومی

مالکیتفکریومالکیتهایفکریو
 ثبتگردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
ــوب ــرارمکت ــورخ1025ق م

ریاستمالیهیس1400 1 23 ستم
آسمانبزرگ کابل شرکتخدماتی
:خراش نمبر جواز 28034دارنده
1048021016صیهنمبریوتشخ

خواهانتغیراتذیلگردیـدهانـد
رئیسمحترماحمدجاویدولدصالح

نهادومحترممحمـدامـینولـد
محمدنسیممعاونشرکتبهاساس

ــظ ــتخ ــورخ143وکال م
ولدمظفرمحترمسید13972 8 2
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بهحیثوکیلخویش غالمحیدررا
یتعی موصوفجمله که نموده 40ن

هممحمدامینولدصـالخفیصدس
بهمحترماحمد39محمد فیصدرا

برحالرئیسجاویدولدصالحمحمد
1شرکتواگذارنمودهومتبـاقی

فیصدرابهمحترملیزابنتسیدرحیم
استبحیثسهمدار نموده واگذار

نگردیدکهاینتغیراتدریجدیدتعی
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

 .دثبتگردیمالکیتهایفکریو
اساستصوی شرکایشـرکت به
خدماتلوژستیکیوتدارکاتیافغان

خواهانتغییرذیلشده:میسلینوس
محترممحمدمصطفیولدابـن:اند

امینرئـیسشـرکتازریاسـت
استعفاء خویشرافیصد99و سهم

سخی ولدغالم عبدالغیور محترم به
15158632دارندهتذکرهنمبـر

هبحیـثواگذارنمودهکهنـامبرد
شرکتتعی محترمیرئیسجدید و ن

محمدخالدمعاونشرکتازسـهم
 استعفاءخویش سـهمفیصـد1و

یشراباتیمحترمعبـدالرحمنخو
نمبرولد تذکره دارنده عبدالشکور

کـه32257314 نموده واگذار
نامبردهبهحیثمعاونجدیدشرکت

تائیدیتع تغیراتبه این گردید. یین
 مـورخ11599مکتوبشـماره

ریاســتمالیــه1400 1 29
ریاستعمومیدهندگانمتوسطدر

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 گردید.ثبت

اساستصوی شرکایشـرکت به
خدماتلوژستیکیفیصلمحمـدی:
اسم اند: خواهانتغییراتذیلشده
شرکتازشرکتخدماتلوژستیکی
فیصلمحمدیبهشرکتخـدمات

زیکسـالوژستیکیساختمانیوسر
نمـوده فیصلمحمدیگروپتغیر
ــاختمانی ــتس ــکتورفعالی وس

 اسـتوسرکسازی گردیده عالوه
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ــرات ــودهاســت.اینتغیی تغییرنم
 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
اساستصوی شرکا شـرکتیبه

دارنده:تجارتیشاهشجاعرسالمیتد
 تغیرات20744جوازنمبر خواهان
اند:محترمبشیراحمدیذیلگرد ده
واستعفاءاحمدازمعاونیتولدشیر

سهمخویشرابهمجتبـیفیصد50
معاونجدیدشرکتبهفـروشرسا

درریاستمیرساند فوق تغیرات .که
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

تصوی شرکای و اساسعریضه به
لمیتد وکمفریپمپرز :شرکتنیوا

وقـرار21405ازنمبردارندهجو
ــماره ــوبش ــورخ6561مکت م

ریاستمالهدهندگان1400 1 16
متوسطعنوانیاینریاستخواهـان
خیرخانـه از آدرسشـرکت تغیر
شمشادمارکیتمنزلچهارمدفتـر

پـروان410 هوتل راهی چهار به
15حیاتمارکیتمنزلسومناحیه

تغیـراتدر این است. نموده تغیر
ثبـت ـریاست مرکـزیومیعم

 مالکیتفکریثبتگردید.و
خدماتبهاساسفیصلهرئیستشبث
دارنـده:لوژستیکیرفیعانصـاف

تحتریاستD-59714نمبرجواز
محترممحمدرفیعخواهـاناضـافه
نمودنسکتورساختمانیگردیدهاند
کهاسمتشبثازخدماتلوژستیکی
رفیعانصافبهساختمانیوخدمات

افتغیرنمـودهلوژستیکیرفیعانص
است.اینتغیراتبهتائیدیمکتوب

1400 1 15مخرخ8992شماره
ــطدر ــدگانمتوس ــهدهن مالی

 ریاست مرکـزیثبـتعمـومی
ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 گردید.
ــرم ــهاســاسدرخواســتمحت ب
عبدالهادیولدعبدالعلیرئیسنهاد:
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(مورخ158)شمارهوقرارمکتوب
ــد1399 12 10 ــتمعوای سیس

عبدالهادیولـدعبـدالعلیتـاجر
ــواز ــرج ــدهنمب ــرادیدارن انف

D-77127ــریوتشخ صــیهنمب
ریاسـت9002450774 تحت

عبدالهادیولدعبدالعلیخواهانلغو
شرکتخویشگردیدهاست.کهاین

مرکزیثبتنهاددرریاستعمومی
لغـوثبـتمالکیتهایفکـریو

 گردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به

عصـرشرکتپ روسسسنگولی
دارنــدهجــوازنمبــر:غزنویــان

D-83093وقرارمکتوبشماره
8282 ریاست1400 1 4مورخ

دهندگانمتوسطعنوانیایـن مالیه
ریاستخواهانتغیراتذیلشدهاند.
کهمحترمرو اهللفرزندنیکمحمد

واسـتعفاءرئیستشبثازریاست
سهمخویشرابهمحتـرمفیصد50

ندجمعهعلیدارندهتذکرهعربفرز
واگذارنمودهکـه814279نمبر

حیـثرئـیسجدیـد به نامبرده
دریتعی تغیـرات ایـن میگردد. ن

ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 گردید.ثبتمالکیتهایفکریو

شـرکت:یبهاساستصوی شرکا
پیمـان لوژستیکی خدمات شرکت

5989بهاساسمکتوبنمبر:سریع
 جوازدا1398 2 31مورخ رنده
 تشخ118437نمبر نمبـریو صیه

ریاسـت7002475015 تحت
معاونیـت و محمدسـبحان محترم
محترمانیساحمدخواهانلغو)ترک
خویشگردیده تجارتی جواز پیشه(
اندکهدرریاستثبتوجوازدهی

 لغوثبتگردید.
خصوصیاتتـاجرانفرادیسـلطان

،افغانتابعیت،:محمدفرزندیعقوب
تأسیسسالصلی،شهرکابل،مرکزا
ابتدایی1399 500000سرمایه
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ــدهزار ــانیپنجص ــت،افغ فعالی
صالحیت شخ دارای لوژستیکی،

خودشامضاء اداره مرکزیثبت،در
ثبترسیدهمالکیتهایفکریو به

 .است
شرکتخدماتزراعتیومالـداری

کراپ کابـل،مرکز:کوشان اصلی
ابتدای سرمایه یـک1000000ی

میلیون 1400تأسیس،سالافغانی
فعالیتعمـده شکلحقوقیلمیتد،

رئـیسخدماتزراعتیومالداری،
اقباـل محمـد فرزند الهام محمد
معاونیــتمحمــداقباــلفرزنــد

رئیسامضاءعلیصالحیتدارمحمد
ریاستعمـومیومعاونشرکتدر

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

خـان حاجی شرکتخدماتپولی
افغانمحمد تابعیت مرکز: اصـلی،
سرمایهکابل 1000000ابتدایی،

افغانی میلیون یک تأسـیسسـال

محدودالمس1400 به، ولیتشکل
ولـد محمـد خان محترم ریاست
سرفرازومعاونیتهیوادبازولدخان
محمدوسهمدارانعبداهللولدتیمور

وامیـــداهللولـــدســـرفراز
ضـاءامصـالحیتدارعنایتاهلل،

ومعاونوسهمدارانشرکترئیس
ریاست مرکـزیعمومیثبـتدر

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

خصوصیاتتاجرانفرادیشـفیقاهلل
تابعیتفرزندمحمدرحیم افغـان،:

تأسیسسال،شهرکابلمرکزاصلی
ابتدایی1399 500000سرمایه

تجارتی،،افغانیپنجصدهزار فعالیت
 صـالحیت مضـاءاشخ دارای

مرکــزیثبــتدراداره،خـودش
ثبترسیدهمالکیتهایفکریو به

 .است
آغـا انفرادیدل خصوصیاتنهاد
کواهدامنیفرزندمهردلمتشـبث
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اسمنهاد)تجارتیوخدمات:انفرادی
ابـراهیم آغا دل حاجی لوژستیکی

مرکـزاصـلیتابعیتافغان،خیل(
500000ابتــداییکابل،ســرمایه
ســالافغــانیپنجصــدهزار

شکلحقوقیانفرادی،1400تأسیس
فعالیتعمدهتجارتیولوژسـتیکی

 شدرخـودامضـاءصالحیتدار
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

ومالکیتفکریمالکیتهایفکریو
 ثبتگردید.

خصوصیاتتاجرانفرادیسیدنعـیم
:سـیدحبی الـرحمنفرزندحبی 
،شهرکابل،افغانمرکزاصلیتابعیت
 ابتداییس1399تأسیسسال رمایه

ــانی،پنجصــدهزار500000 افغ
فعالیـتتجـارتی،شــخ دارای

درادارهخـودش،امضاءصالحیت
بهمالکیتهایفکریمرکزیوثبت

 .ثبترسیدهاست

شرکتتولیدپیویسـیمحمـد
مرکزاصـلیکابـل،:رحیمهوتک
ابتدا یسرمایه یـک1000000ی

 افغـانی تأسـیسسـال،میلیون
لمیتد،فعالیتشکلحقوقی1400

سـی، وی پی تولید رئـیسعمده
محمـدمحمد فرزنـد ،کریمحکیم

معاونیــتمحمــدرحــیمفرزنــد
دارمحمد صـالحیت امضـاءکریم

رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 گردید.ثبتفکری

رضـا حسـن فرزند محمد محترم
متشبثانفرادی)تجـارتیمحمـد

اصلیتابعیتافغان:رشیدی( مرکز
500000کابلسـرمایهابتـدایی

پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلصادراتوارداتاقالم1400

خـودشامضاءمجازصالحیتدار
ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
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ومالکیتفکریمالکیتهایفکریو
 ثبتگردید.

سـایط و تخنیکی شرکتخدمات
آرتنآسـمایلی مرکزاصـلی:نقلیه
ابت سرمایه یداکابل، 1000000ی

1400،سـالیکمیلیونافغـانی
فعالیتعمـده شکلحقوقیلمیتد،

رئیسخدماتتخنیکیوسایطنقلیه،
کشورکـوزواوآآرتن سمایلیتبعه

عبدالرزاق عبدالخالدفرزند معاونیت
رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار

 عمـومی درریاست ثبـتشرکت
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.
نصیراحمدیوسفیفیصلهنهادبهاساس

دارنده:ولدنورمحمدتاجرانفرادی
خواهان0104-14586جوازنمبر

تجارتیبه تشبثاز درسکتور تغیر
همچناننـام.تولیدیگردیدهاست

تشبث)تولیدمصنوعاتپالسـتیکی
ـ نیسهیلصـحی یوسـفزی(تعی

گردید.اینتغیراتبهتائیدیمکتوب
1400 1 22مــــورخ6896

ریاستمالیهدهندگانکوچـکدر
ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو
شرکت:ویبهاساستصوی شرکا

مکتـوب (10787)شـمارهقرار
ریاستعواید1400 1 26مورخ

لمیتـد تکنالوژی لتون مرکز :زون
وd-43271دارندهجوازنمبـر

یتشخ نمبـر 9000678996صیه
دهاسـتگردیخواهانتغیراتذیل

یوسفمحترمخالدولدحاجیمحمد
واستعفاءمعاونشرکتازمعاونیت

خـویشراسهمفیصد50مجموع
باتیمحترممحمـدزاهـدولـد

محمدیوسفبفروشرسانیدهکـه
تع جدید معاون بحیث ـنامبرده ینی

میگرددوفعالیتشرکتازایتـی
سلوشنوی دیزاینسـافتویـر

 تغییـرنتورکنگدیتابسبه تجارتی
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لتـون از شـرکت واسـم نموده
بهشرکتفـایزون تکنالوژیلمیتد
همچنـان است تغییرنموده گروپ
آدرسشرکتازچمنحضوریبـه
مندوینوابمارکیتناحیهاولتغییر
شدهاست.کـهایـنتغیـراتدر

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

ندهدار:تشبث)شرکتافغانلفت(
(طییکD-47780جوازنمبر)

قطعهعریضهوتصوی عنوانیایـن
ریاستخواهانتغیراتذیلشدهاند
ــد ــدرفیعول ــرم)محم کــهمحت
رئیسشرکتازریاست محمدانور(

)استعفاء از سـهمفیصـد(50و
(30خویش) محترمفیصد باتی آنرا

)محسنسعیدیولدغالممحمـد(
یدهمعاونبرحالشرکتبفروشرسان

( با نامبرده سـهمفیصـد(80که
ـ ،وباقیمانـدهینبحیثرئـیستعی

خویشفیصد20) سهم بـاتی( را

محمدل)عبدامحترم ولدعیدی (لطیف
نمبر تذکره (30215236)دارنده

بحیـث نامبرده بفروشرسانیدهکه
 نمیگردد.یمعاونجدیدتعی

 صالحیت دارای امضـاءاشخا 
درورئیس شرکت ریاسـتمعاون
،فعالیتهـایمیثبتمرکزیعمو

تجارتی،مشاغلومالکیـتهـای
 فکریثبتگردید.

ویبــهاســاستصــوی شــرکا
ــوب ــورخ17759)مکتـ (مـ

عوایــدشــرکت1399 8 3
ساختمانیوانجنیریبالدخواهـان
استخواهانفعالیت ذیلشذه تغیر
شـرکتخـویشازسـاختمانیو
انجنیریبهساختمانیولوژسـتیکی

نمود اسمشرکتازتغییر استو ه
شرکتساختمانیوانجنیریبـالد
لوژستیکیبالد ساختمانیو به رایل
اسـتهمچنـان نموده تغییر رایل

ــرکتاز ــرمایهش 1200000س
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 به پنجصدهزار1500000افغانی
افزایشنمودهاستکهاینتغییرات
ــت ــریثب ــتمرک درادارهثب

 گردید.
وتصوی رئیسو اساسعریضه به

ومعا ساختمانی شرکت شرکت ون
باختر کوشان دارنـده:سرکسازی

ــر ــوازنمب ــده11796ج ودارن
نمبـریتشخ 1038211015صیه

موضوعتغیراتدرشرکتکهمحترم
عضویت از سهمدار شاه احمد سید

سهمخویشفیصد98وازاستعفاء
بـرحاـلرئیسفیصدسهمبه49

 و نموده واگذار فیصد49شرکت
بهشیر معاونبرحالاحمدسهمرا

هر سهم که شرکتفروشرسانیده
میگـرددوفیصـد50بر50یک

ثبتعمومیتغیراتذیلدرریاست
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
دهندگان مکتوبریاستمالیه قرار

(مـــورخ1095متوســـط)
ترانسپورتی1400 1 31 شرکت

سیرانیشهریمسافربریباربریتک
اطرافیداخلیوخارجیقلههـای
هنــدوکشدارنــدهجــوازنمبــر

ــریوتشخ104646 ــیهنمب ص
تغیــــراتدر1023674011

شرکتکهمحترممحمدصدیقولد
شاهمستسهمدارنهادوفاتنموده
شـماره وکالـتخـط اساس به

ــورخ51840 1400 1 10مـ
(فیصدسهمموصوفبهمحترم33)

حمدصدیقواگذاردتورخانولدم
نمودهاستکـهنـامبردهبحیـث

نگردید.کهاینیسهمدارجدیدتعی
ریاستعمـومی ثبـتتغیراتدر

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید
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اسمارت تولید نهاد اساسفیصله به
دارنـدهجـوازنمبـر:جوهرتایز
خواهانترکپیشهنهـاد44788

و ترکپیشـه اند. خویشگردیده
ـ بـهلغویج وازنهـادمتـذکره

ــدی RRO-358تائیـــــ
ــورخ ــت1400 1 18م ریاس

ــهدر ــیوزارتمالیـ بررسـ
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

ثبتوراجسترمالکیتهایفکریو
 گردید.

شـرکتیبهاساستصوی شرکا
لمیتد اسرار ریحان دارنده:تجارتی

 تغیرات50917جوازنمبر خواهان
نوابخا محترم اند: گردیده نذیل

شـرکت معـاون خان صال  ولد
افیصدسهمخویشر50واستعفاء

جـانباتیمحترمذبیحاهللولدگال
حیث به نامبرده که بفروشرسانیده

.کـهعیـینمیگرددمعاونجدیـدت
 درریاستعمومی ثبتتغیراتفوق

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
 مکتوبمالیه متوسطقرار دهندگان

 1102کابل مورخ )2 2 1400
شرکتخدماتلوژستیکیاستارتاو

و130312دارندهجـوازنمبـر
یتشخ نمبـر 9006936570صیه

است گردیده تغیراتذیل .خواهان
محترمعبداهللولدعبدالوهابمعاون

وازاسـتعفاءشرکتازمعاونیـت
 باتیمحترم50جمله فیصدآنرا

حمدظریفواگذارمحمدیحیولدم
نمودهاستکهنامبردهبحیثمعاون

گردیدکهاینتغیراتدرتعیینجدید
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
ــرم ــهاســاسدرخواســتیمحت ب

احساناهللولداحمدشاه:وقـرار
مــورخ1092شــمارهمکتــوب

اهلل1400 1 31 احسـان محترم
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انف تاجر رادیتحـتولداحمدشاه
عنوانیتجارتیخدماتلوژسـتیکی
نمبـر جـواز کاکردارنـده حمید

ــریوتشخ147234 ــیهنمب ص
تغیرات9012196821 خواهان

ذیلگردیدهاندمحترماحسـاناهلل
رئیسنهادازجملـهولد احمدشاه
ـ100 احفـظفیصدسهمخویشب
بحیث50 سهم بـاقیرئیسفیصد

 متباقی و سـهم50مانده فیصـد
ولـدرخویش احمدشاه محترم به ا

جهانگیرواگذارنمودهاسـتکـه
ـ تعی جدید معاون بحیث نینامبرده

گردیدهاستفعالیتنهادازخدمات
ــارتی ــهتجـ ــتیکیبـ لوژسـ

اسمنهادازخـدماتلوژسـتیکی
حمیدکاکربـهشـرکتتجـارتی

ــد ــرمایهحمی ــزایشس کاکرواف
ازپنجصدهـزارافغـانیبـهنهاد
ــانی ــونافغ ــکمیلی ــزایشی اف
.کهایـنتغیـراتدراستنموده

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
ــایو ــته ــریمالکی ــتفک ثب
گردید.

مکتـوب (13438)شـمارهقرار
ریاســـت1400 1 31مـــورخ
ملیتنظیمادویـهوادارهاجرائیوی

محصوتتصحیشرکتتجـارتی
هیوادپغماندارنـدهنمبـرجـواز

ــر147275) ــیهنمب (وتشخیص
ت9012225497) ریاست( حت

محترماسماعیلشـاهومعاونیـت
محترمحفیظاهللنیـازیبـرعالوه
مجـاز صادارتاقـالم وارداتو
سامان و ادویه تورید ایجاد خواهان
آتتطبیگردیدهاندکهدرریاست

 وثبتعمومی مالکیتهایمرکزی
 گردید.ثبتفکری

مشورتیشرکتخدماتتکنالوژیو
تحلیـل دیدگاه ـ:مدیریتی رمایهس

(افغانیسـال1000000ابتدایی)
شکلحقوقیخدماتی1400تأسیس
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بسماهللرئیسومشورتیاقالممجاز
ولداماناهللومعاونخیراهللولدامان

 اهللصالحیتدار ورئـیسامضاء
ریاستعمـومی شرکتدر معاون

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

احمدشـاه فرزند احمدذاکر محترم
ــارتیو ــرادی)تج ــبثانف متش
تابعیتافغان جان( الفور لوژستیکی
ابتـدایی سرمایه کابل اصلی مرکز

سالپنجصدهزار500000 افغانی
شـکلتجـارتیو1400تأسیس

مجازصالحیتدار اقالم لوژستیکی
ثبتعمومیخودشدرریاستامضاء

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

شـــرکتتجـــارتیمنصـــور
مرکزاصلیکابـل،سـرمایه:اکبری
یابتدا میلیـون1000000ی یک

،شکلحقـوقی1399،سالافغانی
رئیس تجارتی، فعالیتعمده لمیتد،

،فرزندمسعوداکبریمنصوراکبری
فرزنـد معاونیتنویـداهللصـافی

دینصالحیتدار رئیسامضاءعلم
شرکتدرریاستعمـومی ومعاون

یتهایفکـریمالکمرکزیوثبت
 .دیدثبتگر

هاشمیخصوصیاتنهادسیدمعروف
:فرزندسیدخالدمتشبثانفـرادی

مشورتیحقـوقیاسمنهاد)خدمات
مرکـزتابعیتافغان،جاهد(هاشمی

ــل، ــلیکابـ ــرمایهاصـ سـ
افغانیپنجصدهزار500000ابتدایی
 حقـوقی1400تأسیسسال شکل

خـدمات فعالیتعمـده انفرادی،
حقـوقی، دارمشورت صـالحیت

ثبتشدرریاستعمومیخودامضاء
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

ملنـ  محمدنوابفرزنـد محترم
سـلیمان )تجارتی انفرادی متشبث

تابعیتافغانمرکز:محمدنوابخان(
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ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

شکلتجارتیاقـالم1400تأسیس
خـودشامضاءمجازصالحیتدار

ثبـتتدرریاس مرکـزیعمومی
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

عبدالجوادهولددینمحمدمتشبث
افغانمرکزاصلی،تابعیت:انفرادی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
اقالم1400 تجارتی عمده فعالیت

 دار صالحیت خودشامضاءمجاز,
مرکـزیثبـتدرریاستعمومی

 .ثبتگردیدایفکریمالکیتهو
سـید: مسـکا لوژستیکی خدمات
محترممسکابنتحبی جانتـاجر

اصلی:انفرادی افغان،مرکز تابعیت
500000ابتــداییکابل،ســرمایه
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

لوژسـتیکی، خدمات فعالیتعمده

ــالحیتدار ــاءص ــودامض شخ
 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
موت گـلجمحترم انفرزندآغـا

افغانمرکز،تابعیت:متشبثانفرادی
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سالپنجصدهزار500000 افغانی
شکلتجارتیاقـالم1400تأسیس

خـودشامضاءمجازصالحیتدار
ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.
ممحمدهاشمفرزنـدجیالنـیمحتر

تابعیتافغانمرکز:متشبثانفرادی
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سالپنجصدهزار500000 افغانی
شکلتجارتیاقـالم1400تأسیس

خـودشامضاءمجازصالحیتدار
ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.
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اساستصوی شرکا شـرکتیبه
زو کریم لمیتـدالهام دارنـده:ی

 تغیرات15565جوازنمبر خواهان
ذیلگردیدهاند:محترمرفیعاهللولد

ــت ــعاهللمعاونی ــتعفاءرفی واس
بهزینـ فیصد50 سهمخویشرا

بنتشیراحمدمعاونجدیدشرکت
فروشمیرساندواسمشرکتاز به
الهامکریمزویبهتولیدموادشوینده
وحسی اهللهوتکتغیـرنمـوده

فعالیتشرکتازتجارتیبهتولیـد
تغیرگردیدهاست.که موادشوینده

 درریاستعمومی ثبتتغیراتفوق
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

اساستصوی شرکایشـرکت به
لمیتد بهادریان دارنـده:محمدداود

نمبر تحتریاسـت18086جواز
محترممحمداودومعاونیتمحتـرم

پیشـهجـوازمحمودخواهانترک
خویشگردیدهانددرریاستعمومی

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

اساستصوی شرکا یشرکتوبه
مکتـوب (11912)شـمارهقرار

 مالیـه1400 2 1مورخ ریاست
متوسطشرکتخـدمات دهندگان
لوژستیکیکرزردارندهنمبرجـواز

D-44590ــریوتشخ صــیهنمب
ـ9000756354 تغی راتخواهان

ازدیادسـکتور است. ذیلگردیده
ساختمانیبهجوازخویشگردیـده
استهمچنـاناسـمشـرکتاز
شرکت به کرزر خدماتلوژستیکی
ساختمانیوخدماتلوژستیکیکرزر
تغیراتایـن که است. نموده تغیر

ریاستعمـومی ثبـتشرکتدر
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

:شـرکتیبهاساستصوی شرکا
:شرکتخدماتمشورتیزمردسبز

وD-40293دارندهجوازنمبـر



 جريدهيرسم
 

279
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

یتشخ نمبـر 9000457284صیه
یدتحتریاستمحترماحمـدسـع

ومحس وژمـهنی محتـرم معاونیت
محسنیبنتمحمدیاسینخواهـان
لغو)ترکپیشه(جوازتجارتیخویش
اندکهدرریاستثبـتو گردیده

 جوازدهیلغوثبتگردید.
اساسعر تصوی شرکایبه و یضه

دارنده:شرکتهیوادسپینغرلمیتد
وقرارمکتوب29506جوازنمبر

1400 1 26مورخ1035شماره
ایـن عنوانی عواید سیستم ریاست
ریاستخواهانتغیراتذیلشدهاند.
لعلضمیر فرزند رمضان محترم که

واستعفاءمعاونشرکتازمعاونیت
بـاتیفیصد50 سهمخـویشرا
برحالم رئیس فقیری معروف حترم

شرکتبهفروشرسانیدهکهنامبرده
سهمبحیـثرئـیسفیصد100با

میماندوتغیرشـکلحقـوقیازاز
شراکتبهانفرادینیزصورتگرفته

عمومیاست.اینتغیراتدرریاست
ومالکیتهایفکریمرکزیوثبت

 مالکتفکریثبتگردید.
شرکت:ویبهاساستصوی شرکا

(12002)شـمارهقرارمکتـوب
ـ1400 2 2مورخ دریاستعوای

زونمرکزشرکتساختمانیکاپیسا
کوهنــهدهدارنــدهجــوازنمبــر

D-4136ــریوتشخ ــیهنمب ص
تغیـرات1030726010 خواهان
است گردیده حـاجی.ذیل محترم

شرکت استعفاءعبدالرقی سهمدار
فیصدسهمخویشرابهمحترم33و

ولـدعبـدالمومنحاجیعبدالمبین
نموده برحالشرکتواگذار معاون

میشود.کهاین66,66کهسهمآن
ریاستعمـومی ثبـتتغیراتدر

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

شـرکت:یبهاساستصوی شرکا
لـو تایمخـدمات گولدازژستیکی
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ـــو ــرژستیکیلــ ــوازنمب ج
D-25294ــریوتشخ صــیهنمب

ریاسـت1038366017 تحت
و حـارث محمد معاونیـتمحترم

محترمحاجیعبدالرشیدخواهانلغو
)ترکپیشه(جوازتجارتیخـویش

عمـومیگردیدهاندکهدرریاست
 ثبتوجوازدهیلغوثبتگردید.

شـرکت:یبهاساستصوی شرکا
کاریــابیافغــانجــابخـدمات

ســـرچبهاساسمکتوبنمبـر
دارنده1400 1 22مورخ1011
صیهنمبریوتشخ95855رجوازنمب

ریاسـت1006134017 تحت
سعدمحسـنیومعاونیـت محترم
محترمجاهدمحسنیخواهـانلغـو
)ترکپیشه(جوازتجارتیخـویش
اندکهدرریاستثبـتو گردیده

 جوازدهیلغوثبتگردید.
اساستصوی شرکا یشـرکتبه

:خدماتلوژستیکینوبهارافغانستان

دارنـــدهجـــوازنمبـــر
D-28700وقرارمکتوبنمبـر

349 مالیـه1400 1 17مورخ
ریاسـت تحـت متوسط دهندگان
محترماحمدجاهدمحسنیومعاونیت
ــرک ــانت ــهخواه ــرموژم محت

پیشهجوازخویشگردیدهانـددر
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
مـورخ(300)شمارهقرارمکتوب

سیستمعوایدشرکت1400 1 10
دارنده:ذبیحاهللعبدالرحیمزیلمیتد

صیهیوتشخD-27739جوازنمبر
ــر ــت1048063018نمب تح

ریاستمحترماحمدجاهدولدمحمد
یاسینومعاونیتمحترماحمدزیـد
ولدمحمدیاسینخواهانلغو)ترک
خویشگردیده تجارتی جواز پیشه(

ثبـتعمـومیاند.کهدرریاست



 جريدهيرسم
 

281
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

لغـومالکیتهایفکریمرکزیو
 .ثبتگردید

نهادبهاساسعریضهوتصوی رئیس
منجمنت رسک دارنـده:کمانچی

 نمبر ریاستD-41716جواز به
محترمسیدسمیعاهللوقرارمکتوب

 61شماره 1400 1 28مـورخ
وزارتامورداخلهمدیریتکمپنـی
هایامنیتـیووسـایطزرهـیو

قـرار شـمارههمچنان مکتـوب
ــورخ16755 1399 12 4مـ

ریاستعمومیامنیتملیوقـرار
مــورخ1123مکتــوبشــماره

سیستم1400 2 2 ریاستمحترم
اینریاستخواهـان عنوانی عواید
خدماتمشورتی از فعالیتشرکت
امنیتیبهخدماتمشـوتی امور در

کمنجمنتوخـدماترئیسامنیتی
همچ و است. نموده تغیر نانامنیتی

اسمنهادازکمانچیرسکمنجمنت
کمنجمنترئیسبهخدماتامنیتیو

کمانچیصورتگرفتهاست.ایـن
ثبتعمومیتغیراتدرریاستثبت

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

اساستصوی شرکا یشـرکتبه
دارنده:خدماتمشورتیحقوقیزمو

نمبـر قـرارD-21350جواز و
1 1خمور42158مکتوبنمبر

مالیهدهنـدگانمتوسـط1400 
ــرم ــتمحتـ ــتریاسـ تحـ
محتـرم ومعاونیـت محمـد علی
غالمسخیخواهانترکپیشهجواز
خویشگردیدهانددرریاستعمومی

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

شـرکتیبهاساستصوی شرکا
لمیتد لوژستیکی دارنـده:خدمات

 تغی53970جوازنمبر راتخواهان
ذیلگردیدهاند:محترمعبـدالواثق
ولدمحمدعلیازریاستشـرکت

استعفاء خویشرافیصد60و سهم
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ولدمحمدعلی رئیسبهمحمدعطا
جدیدبهفروشمیرسـاندومحتـرم

ــت ــروزازمعاونی ــتعفاءفی واس
امینسهمخویشرابهسیدفیصد40

ولددستگیرمعاونجدیدشرکتبه
الوهسـکتورفروشمیرساندوبرع

فعالیتتجـارتیسـکتورفعالیـت
زراعتیافزودگردیدهواسمشرکت
بـه بوزقورد لوژستیکی خدمات از
شرکتتجارتیوخدماتلوژستیکی
وزراعتیومالداریسعادتتجورد
تغیرنمودهاستوسرمایهشرکتاز

ــکمیل ــی ــهی ــانیب ونافغ
ونافغانیافزایشگردیـدهیدومیل

ــت ــر.اس ــهتغی ــوقدرک اتف
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

 ثبتگردید.یتهایفکریمالکو
شـرکت:یبهاساستصوی شرکا

کرستال لوژستیکی خدمات شرکت
بهاسـاسمکتـوبنمبـر:کپیتال
1112 دارنده1400 2 2مورخ

نمبر صـیهیوتشخ129635جواز
تحتریاست9006841358نمبر

و عبدالرحمن معاونیتمحترممحترم
هرصاحبیخواهـانلغـومحمدجو

)ترکپیشه(جوازتجارتیخـویش
عمـومیگردیدهاندکهدرریاست

 ثبتوجوازدهیلغوثبتگردید.
شرکت:ویبهاساستصوی شرکا

ــوب ــرارمکت ــورخ1079)ق (م
مالیهدهندگانشماره1400 1 30

شرکتخدماتلوژسـتیکیمتوسظ
نمبـر جـواز موسویدارنده آرکا

ــیهیوتشخ147747 ــرص نمب
ت9012356813 غیراتخواهان

عیسیذیلگردیدهاستمحترممحمد
ولدمحمدعثمانمعاونشـرکتاز

50ومجمـوعاسـتعفاءمعاونیت
 فیصد باتیمحترمهسهم خویشرا

شرکتبرحالرئیسلیالبنتسیدآقا
100واگذارنمودهاستنامبردهبا

فیصدسهمبحیثرئیسباقیمیماند



 جريدهيرسم
 

283
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

ثبترریاستعمومیواینتغیراتد
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.
شرکتاطلسادوایزرسنمایند. گی

گیوتیـتنمایندالالسی:مرکز
ــال ــلس ــیسکاب 1398تأس
 ابتدایی یـک1000000سرمایه

شرکتیم حقوقی شکل افغانی لیون
خـدمات٬لمیتد عمـده فعالیـت

شرکت٬مشورتی سهم رئیسبدون
AnthonyRichard abner

امضـاءاشخا دارایصـالحیت
ــیس ــرکتبــودهودررئ ش

 عمومی وثبـتریاست مرکـزی
ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 گردید.
ننگیـالی حـاجی شرکت)تجارتی

(ســرمایهابتــداییمحمــدی
تأسیس(افغانیسال1000000)

احمدرئیسفعالیتتجارتی1400
حمدیولدننگیالیمحمدیمنصورم

اونیتمحترم٪سهمبهمع50دارای
امیدمحمدیولدحـاجیننگیـالی

ســهمفیصــد50محمـدیدارای
ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
 ثبـتیاستعمـومیرشرکتدر
 گردید.مالکیتهایفکریمرکزیو

انفرادی رخشـانهخصوصیاتنهاد
 :بنتمحمدنورمتشبثانفرادی

)خدماتمشـورتیطبـیاسمنهاد
رکـزمتابعیتافغـان،سوریآریا(

ــرمایه ــلیکابل،س ــداییاص ابت
افغانیسـالپنجصدهزار500000

شکلحقوقیانفرادی،1400تأسیس
فعالیتعمدهمشورتیطبیصالحیت

ریاستعمومیشدرخودامضاءدار
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 گردید.ثبت

فرزادخصوصیاتنهادانفرادیاحمد
اسم:ولدعبدالفتا متشبثانفرادی

تلوژســتیکیفــرزادنهاد)خــدما
ضربی(تابعیتافغـان،مرکزاصـلی
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500000ابتــداییکابل،ســرمایه
افغــانیســالپنجصــدهزار

ادی،شکلحقوقیانفر1400تأسیس
ــدمات ــدهخـ ــتعمـ فعالیـ

ــاء،صــالحیتدارلوژستیکی امض
ثبـتشدرریاسـتعمـومیخود

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

اساستصوی درخواستعبداهلل به
نمبـررئیس جـواز دارنـده نهاد

D-29459هانتغیرازافغاناخو
ساختمانیپسـران برتشگروپبه
ستاریتغیرنمودهاست.اینتغیردر

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو

اساستصوی شرکایشـرکت به
انجینریوساختمانیفلکسمارت:

ــوازنمبر ــدهج D-38347دارن
تغییرا استخواهان گردیده ذیل ت

محترمحبی الرحمنولدجنتگل
رئیس ریاست از واستعفاءشرکت

رابـاتیفیصدسهمخـویش50
محترمنصی اهللولداماناهللواگذار

معاونجدیدبحیثنمودهکهنامبرده
تعیینومحترمجانآغاولدگلآغا

فیصدسهم50معاوناسبقباحفظ
ــث ــهحیــ ــیسبــ رئــ

اینتغییـراتنمیگردد.تعییجدید
ــومیدراداره ــتعم ــزیثب مرک

ــایو ــته ــریمالکی ــتفک ثب
 گردید.

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
لمیتد کامگار افغان دارنده:تجارتی

 تغ18701جوازنمبر یراتخواهان
موسیذیلگردیدهاند:محترممحمد

ولدمحمـداحسـانازمعاونیـت
استعفاء خویشرافیصد50و سهم
اخت معاونرمحمدولدیارمحمدبه

فروشمیرساند شرکتبه .کهجدید
ثبتریاستعمومیتغیراتفوقدر

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.
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شـرکت:یبهاساستصوی شرکا
بهاسـاس:ساختمانیموبیپراپرتیز

ــر ــوبنمب ــورخ1061مکت م
دارنــدهجــواز1400 1 29

صـیهنمبـریوتشخ91824نمبـر
تریاســتتحــ1008809012

معاونیـت و سعدمحسـنی محترم
لغـو محسنیخواهان جاهد محترم
)ترکپیشه(جوازتجارتیخـویش

عمـومیگردیدهاندکهدرریاست
ثبتوجـوازدهـیلغـوثبـت

 گردید.
شـرکتیبهاساستصوی شرکا

:تجارتیعمرانشکی شفقلمیتـد
خواهان117835دارندهجوازنمبر

:محتـرمتغیراتذیلگردیدهانـد
جاویدولدمحمداکبرازمعاونیـت

استعفاء خویشرافیصد40و سهم
بــهعبــداهللعظــیمولــد
محمدعظیممعاونجدیدشرکتبه
فروشمیرساند.کهتغیـراتفـوق

 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

بومانعلیبهاساسدرخواستیمحترم
ـ رارفرزندمحرابرئیسنهـادوق

ــوب ــورخ11884مکتـ مـ
ریاستمالیهدهندگان1400 2 1

متوسطمحتـرمبومـانعلیفرزنـد
محرابتاجریانفرادیتحتعنوان
تولیدموادشویندهعباسرشاددارنده

صیهنمبریوتشخ65710جوازنمبر
تغیرات9009757585 خواهان
است گردیده بومانعلی:ذیل محترم

وعفرزندمحرابرئیسنهادازمجم
فیصـد50سهمخویشفیصد100

سهمخویشراباتیمحترممحمـد
آصفولدمحمدعیسـیبفـروش
معـاون بحیث نامبرده که رسانیده

نگردیدهاستوشـکلیجدیدتعی
حقوقینهادازانفرادیبهشـراکت
تغیرنمودهاستوهمچنـانآدرس
شرکتازچوکارغندیبهناحیـه
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واقعسرککهنهکابلقنـدهار13
استهمچنانسـرمایهت نموده غییر

شرکتازپنجصدهزاربهیکمیلیون
افغانیافزایشنمودهاستکهایـن

ریاستعمـومی ثبـتتغیراتدر
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

 تاجرانفرادی پوپلخصوصیات نوید
طاهر محمد افغـان:فرزند تابعیت

 اصلی کابلمرکز تأسیس،سالشهر
ابتد1400 سرمایه 500000ایی

،فعالیتخـدماتافغانیپنجصدهزار
امضـاءلوژستیکی،صـالحیتدار

ــتخــودشدراداره مرکــزیثب
ثبترسیدهمالکیتهایفکریو به

 .است
پروسسسنگ شرکت)استخراجو

فهیمـهها قیمتـی نیمه و قیمتی ی
ســـرمایهابتـــدایی:(کـــاکر

تأسـیس(افغانیسال1000000)
حترمهمرئیسفعالیتتجارتی1400

بنتمحمد کاکر کاکرسلما معصوم
معاونیـت50دارای بـه ٪سهم

فهیمهکاکربنـتمحمـد محترمه
دارای کـاکر سـهم50معصوم ٪

ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
 ثبـتیاستعمـومیرشرکتدر
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

تاجرانفرادی ارسـالنخصوصیات
یتتابع:فرزندمحمدغنیسخیزاده

اصلی،افغان کابلمرکز سال،شهر
ابتـدایی1399تأسیس سـرمایه

ــدهزار500000 پنجصــــ
تجارتی،شخ دارای،فعالیتافغانی

دراداره،خـودشامضاءصالحیت
بهمالکیتهایفکریمرکزیوثبت

 .ثبترسیدهاست
شرکتسـاختمانیوسرکسـازی

ظفر کابـل،مرکز:عمران اصـلی
ابتدای سرمایه ـ1000000ی کی
،1400تأسیس،سالمیلیونافغانی
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فعالیتعمـده شکلحقوقیلمیتد،
ــوادواردات ــاختمانیومـ سـ

فرزندسرکسازی، رئیسعبدالسمیع
فرزنـد معاونیتجمشید عبدالقدیر

امضـاءرحمتگلصـالحیتدار
رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

سـیدادیخصوصیاتنهـادانفـر
حسی اهللساداتفرزندسیدرحمن

اسمنهـاد:ساداتمتشبثانفرادی
تابعیـت)تجارتیحسی سـادات(

مرکزاصـلیکابل،سـرمایهافغان،
ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص

شـکل1400تأسـیسافغانیسال
عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی

شخودامضاءتجارتیصالحیتدار
 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
جانمیـر :شرکتتجارتیشهزاده

ابتـدایمرکز سرمایه کابل، یاصلی

سالیکمیلیونافغانی1000000
لمیتد،1400تأسیس حقوقی ،شکل

فعالیتعمـدهوارداتوصـادرات
مجاز، شیررئیسفراقالم فرزند هاد

اهللفرزنـدنعمـتمحمدمعاونیت
رئیسامضاءپیرمتشاهصالحیتدار

شرکتدرریاستعمـومی ومعاون
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
محترمعبدالقدوسفرزندعبدالمجید
متشبثانفرادی)ساختمانیمهـران

اصـلی:پارسا( مرکز تابعیتافغان
500000کابلسـرمایهابتـدایی

پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
مجـاز1400 اقالم تجارتی شکل

خـودشدرامضـاءصالحیتدار
ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
شرکا فیصله اساس )شـرکتیبه
دارندهجواز:ساختمانیبناصالبت(

 تـرکD-43466نمبر خواهان
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پیشهجوازخویشگردیدهاند.ترک
پیشهویالغویجوازمتـذکرهبـا

 شماره جوابیه مخرخ150مکتوب
ــ1399 12 9 ــتبررس یریاس

ریاسـت در مالیـه وزارتمحترم
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(مورخ8975)شمارهقرارمکتوب

ریاســتمالیــه1400 1 15
متوسطشرکتخـدمات دهندگان
لوژستیکیجوانانخاورمیانهدارنده

وD-72344جـــوازنمبـــر
یتشخ نمبـر 9002029636صیه
واهانتغیراتذیلگردیدهاسـتخ

رئـیسطیفلمحترمخلیقولدعبدال
وبـااسـتعفاءتشبثازریاسـت

فیصدسهمخـویشومحتـرم50
حکمتاهللحبیبیمعاونتشـبثاز

استعفاءمعاونیت سهم50و فیصد
فیصـدمیشـودرا100کهجمله

باتیمحترممیربهیرخیبرولدبسم
هبهحیثاهللواگذارنمودهکهنامبرد

نمیگرددوهمچنانیجدیدتعیرئیس
شکلحقوقیازشراکتبهانفرادی
تغییرنمودهاست.کهاینتغیراتدر

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 گردید.ثبتمالکیتهایفکریو

شـرکا فیصله اساس تشـبثیبه
ــدت ــواهراتوح ــسج )پروس

نمبـر:کرستال( جـواز دارنـده
خواهاتتغیـراتذیـل35011
 اند:گردیده

رئیس محمد شاه ولد نوراهلل محترم
(سـهمفیصـد100نهادازجمله)
(سـهمفیصـد50خویشباحفظ)

بحیثرئیسباقیماندهوباقیمانـده
رابهمحترم(سهمخویشفیصد50)

دارنـده جان محمد ولد عبدالفتا 
( نمبر واگـذار220539تذکره )

نمودهکهنامبردهبحیثمعاونجدید
کلحقوقینهـادازگردید.شتعیین
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انفرادیبهشراکتتغیرنمودهکـه
اساسمکتوبشماره اینتغیراتبه

1399 12 28مـــخرخ8088
متوسـطدر دهندگان ریاستمالیه

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

بهاساسعریضهوتصوی شـرکای
بیسـت شرکتخدماتلوژستیکی

:دیل نمبر جواز به38832دارنده
ریاستمحترمعبدالغنیوبهمعاونیت
محترمشمسالرحمنوقرارمکتوب

مــــورخ12403شــــماره
ریاســتمالیــه1399 5 21

متوسطعنوانیاینریاستدهندگان
خواهانازدیـادسـکتورتجـارتی
گردیدهاستهمچناناسمشرکتاز

کتخدماتلوژستیکیبیسـتاشر
شرکتتجارتیوخـدمات دیلبه

نمـودهلوژس تغیر بیستدیل تیکی
عمومیاست.اینتغیراتدرریاست

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 مالکیتفکریثبتگردید.و

اساستصوی شرکایشرکتو به
ــوب ــرارمکت ــورخ12034ق م

ریاستمالیهدهندگان1400 2 2
متوسطخدماتلوژسـتیکیعمـر

 جـواز دارنده و43107رضوان
یتشخ نمبـر 9004846425صیه

عنوانیاینریاستخواهانتغیـرات
ذیلگردیدهاند:کهقمرالدینفرزند
منگلیقلرئیستشـبثازجملـه

سهمخویشبـاحفـظفیصد100
وفیصد80 سهمرئـیسمیمانـد.

سهمرابهمحترمفیصد20باقیمانده
عبدالبصیرفرزنـدشـمسالـدین
ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ

واگذارنمودهکـه32628787
ــامبرده ــدن بحیــثمعــاونجدی

وتغیـرشـکلحقـوقیازتعیین
بهشراکتنیزصورتگرفتهانفرادی

 این که ریاسـتتغیرااست. تدر
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 وثبتعمومی مالکیتهایمرکزی
ــری ــتفکــــ ثبــــ

 .گردید
شـرکتیبهاساسفیصلهشـرکا
جواز:تولیدیرضایتمیامی دارنده

 تغیراتذیل47207نمبر خواهان
محمدفرزندمحترمعلی:گردیدهاند

خیرمحمدرئیسشرکتازریاسـت
استعفاء خویشفیصد50و راسهم

محترممحمدصمیمنظریولدعلیو
ــت ــدازمعاونی ــتعفاءمحم واس

جملـهفیصد50 که خویشرا سهم
محتـرمفیصد100 به سهممیشود

دارنـده فرزندعبدالجبار عبدالکبار
واگذارنموده832856تذکرهنمبر

نیثرئیسجدیدتعیکهنامبردهبهحی
وتغیرشکلحقوقینهادازشراکت
بهانفرادینیـزصـورتمیگیـرد
)شـرکت از شرکت اسم همچنان
تولیـدی به تولیدیرضایتمیامی(
موادشویندهرضایتمیـامیتغیـر

اینتغیراتدرریاست نمودهاست.
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
7717بهاسـاسمکتـوبفکری
 دهند1399 12 26مخرخ همالیه

 متوسطثبتگردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به
:شرکتخدماتتنظیفیتروتمیـز

وقـرار56800دارندهجوازنمبر
مــورخ7031مکتــوبشــماره

ــه1399 12 20 ــتمالی ریاس
دهندگانمتوسطعنوانیاینریاست
اندکه خواهانتغیراتذیلگردیده
سرینا روبرو آدرسشرکتاز تغییر
2هوتلحمیدصرافیمارکیتناحیه

سرکبوسـتانکابـلکوچـه به
گرفتهاست.این17پرورشگاهناحیه

ریاست ثبـتعمـومیتغیراتدر
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

13319بهاساسمکتوبشـماره
ادارهملیغذا1400 1 22مورخ
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انسـجام ریاست افغانستان وادویه
مارکیـتمح از تـرمخدماتقبل

رئـیس عبـدالحلیم فرزند شیرشاه
النوردارنـده شرکتتجارتیعزیز

خواهاناخذ66915جوازتجارتی
ادویـه فعالیتشرکتتورید جواز
ولوازمطبیگردیدهاست.اینامتیاز

مرکـزیثبـتعمومیدرریاست
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

اسواکا :شرکتخدماتدارالترجمه
سرمامرکز کابل، ابتـدایاصلی ییه

سالیکمیلیونافغانی1000000
لمیتد،1399تأسیس حقوقی ،شکل

رئیسنورافضلخدماتدارالترجمه،
محمداکبر عیسـی،فرزند معاونیت

امضاءخانفرزندمومنصالحیتدار
رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت

 وثبتعمومی مالکیتهایمرکزی
 ثبتگردید.فکری

ــریشــرکت ــاختمانیوانجنی س
دینا:محترمغالمرضافرزندضامنسا

افغـان، انفرادی،تابعیت تاجر علی
کابل،سرمایه اصلی ابتـداییمرکز

سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

فعالی وانفرادی، ساختمانی تعمده
ــدماتانجنیری ــالحیتدارخ ،ص

ثبتشدرریاستعمومیخودامضاء
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو

 دید.گر
شرکتترانزیتیولوژستیکیکابـل

سـرمایهمرکز:اطلس کابل، اصلی
ابتدای میلیـون1000000ی یک
شکل،1400تأسیسسال،افغانی

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهترانزیتی
رئیسوخـــدماتلوژســـتیکی،

عبـدالحفیظمحمد فرزنـد ،صمیم
معاونیتبیژنشمسفرزندخلیلاهلل

ـامضاءصالحیتدار اونرئیسومع
شرکتدر ثبـتریاستعمـومی
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.
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محترمغالمسخیفرزندفضلاحمد
تابعیتافغانمرکزمتشبثانفرادی:

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــوقی1385تأســیس شــکلحق

ــاز ــالممج ــادراتوارداتاق ص
خـودشدرامضـاءصالحیتدار

 ریاست مرکـزیثبـتعمـومی
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

شرکتخدماتمشـورتیپـریمیم
ــورمنس ــدایی:پرف ــرمایهابت س

تأسـیس(افغانیسال1000000)
شکلحقوقیمشورتیصحی1400

 مجاز ولدرئیساقالم اقبال همایون
محمدحسناقبالومعاونزمریولد

امضاءلعلگلاحمدیصالحیتدار
تدرریاسـتومعاونشرکرئیس

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

ذبیحاهللمیرخیلفرزندنعیمجـان
مرکز،تابعیتافغان:متشبثانفرادی

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

و1400تأسیس فعالیتساختمانی
مهندسی دار صـالحیت امضـاء,

 ریاستعمـومی ثبـتخودشدر
ثبـتمالکیتهایفکریزیومرک

 گردید.
زلگـی لوژستیکی خدمات شرکت

اعتماد کابـل،اصمرکز:هادی لی
ابتدای سرمایه یـک1000000ی
،1400تأسیس،سالمیلیونافغانی

فعالیتعمـده شکلحقوقیلمیتد،
رئـیسزلگـیخدماتلوژستیکی،

طاهر معاونیتمحمـدهادی،فرزند
فرزندمحمدولـیصـالحیتدار

رئیسومعـاونشـرکتدرءامضا
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

ــایو ــته ــتمالکی ــریثب فک
 گردید.

رامینفیضیفرزند خصوصیاتنهاد
اسـم:غالمرسولمتشبثانفرادی
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نهاد)خدماتترمیمـاتیسـاختمانی
تابعیـتافغـان،کابلگرینتیف(

ــرمایه ــلیکابل،س ــزاص مرک
پنجصــدهزار500000ابتــدایی

شـکل1400تأسـیسافغانیسال
عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
ــاختمانی، ــاتس ــدماتترمیم خ

شدرخـودامضـاءصالحیتدار
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

ــایو ــته ــریمالکی ــتفک ثب
 گردید.

خصوصیاتنهادانفرادیایریتضیا
 :بنتضیاالحقمتشبثانفرادی

نهـاد لوژسـتیکیاسم )خـدمات
) صدیق افغان،ضیا مرکـزتابعیت
ــلی ــرمایهاص ــداییکابل،س ابت
سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــیس ــوق1400تأس ــکلحق یش

انفـــرادی،فعالیـــتعمـــده
ــاء،صــالحیتدارلوژستیکی امض

ثبـتشدرریاسـتعمـومیخود

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

شـرکا فیصله اساس تشـبثیبه
دارنـده:)مصطفیکلیمزیلمتید(

تحتریاسـت11408جوازنمبر
معاونیتمحمحت عبدالصمدو ترمرم

مصطفیخواهانترکپیشهولغـو
جوازخویشگردیدهاندکهلغـوی

3668اینتشبثبهاساسمکتوب
ریاستمحتـرم1397 3 1مخرخ

عمومیعوایدزونمرکزدرریاست
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
اساستصوی شرکا شـرکتیبه

رندهبستهبنـدیخورشـیدآریانا:دا
ــانD-38206جــوازنمبر خواه

حنیفمحترممحمدتغیرذیلشدهاند:
نهادازریاسترئیسولدعبدالصمد

رافیصدسهمخویش100واستعفاء
بهمحترمشاپورولدمحرابالـدین
حیث به نامبرده که بفروشرسانیده
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برحاـلرئیس میگردد تعیین جدید
شرکتبفروشمیرساند.اینتغیردر

 ومرثبتاداره هـایکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

مورخ3513بهاساسمکتوبنمبر
ــه1397 12 29 ــتمالی ریاس

متوسطشرکتخـدمات دهندگان
لوژســتیکیافغــانمــریخجــواز

ــر ــریتشخ59858نمب صــیهنمب
تحــتریاســت9000933102

معاونیت به عبدالصمد ولد مصطفی
محترمفهدولدعبدالصمدخواهـان

ستیکیافغانلغوهشرکتخدماتلوژ
مریخگردیدهاستکهدرریاسـت

 وثبتعمومی مالکیتهایمرکزی
 .گردیدهاستثبتفکری

تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتساختمانیوسرکسازیپیوند

ــد ــر:امی ــوازنمب ــدهج دارن
D-63122وقرارمکتوبشماره

ــورخ7561 1399 12 25مـ

ریاستمالیهدهندگانمتوسطعنوانی
یاستخواهانتغیـرفعالیـتاینر

تشبثازساختمانیوسرکسازیبه
ــده ــتیکیگردی ــدماتلوژس خ
اند.همچناناسمتشبثازشـرکت
ساختمانیوسرکسازیپیوندامیدبه
خدماتلوژستیکیپیوندامیدتغیـر
نمودهاست.اینتغییراتدرریاست

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

اساستصوی شـرکتی شرکابه
تولیدموادسـاختمانی ساختمانیو

ــکان ــوازنمبر:ایس ــدهج دارن
D-26277ذیل تغیرات خواهان

ولد محمد عطا محترم اند: گردیده
واسـتعفاءداودشاهازمعاونیـت

ســهمخــویشرابــهفیصــد50
بررئیسنوابولدعطامحمدمحمد

و فروشمیرسـاند حالشرکتبه
انفرادیشکلحقوقیازشراکتبه

اسـمشـرکتاز و نمـوده تغیر
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تولیدموادسـاختمانی ساختمانیو
مهندسـی و سـاختمانی به اسکان
اسکانتغیرنمودهاست.کهتغیرات

 درریاستعمومی مرکزیثبتفوق
 گردید.ثبتفکریمالکیتهایو

تصوی شرکای و اساسعریضه به
تجارتیمیالدمصدق دارنـده:نهاد

قرارمکتوبو59166جوازنمبر
 1132شماره 1400 2 5مورخ

ایـن عنوانی عواید سیستم ریاست
ریاستخواهانتغیراتذیلشدهاند
کهمحترمحبی اهللفرزندسـکندر

 جمله ٪سهم100رئیستشبثاز
حفظ رئـیسفیصـد54خویشبا

 قیمانـده بـا و فیصـد46میماند
ــرم ــهمحت ــویشراب ــهمخ س

ـ دعبدالطیفعاطففرزندپیرمحم
ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ

واگذار1399-0900-76730
نمودهکهنامبردهبحیثمعاونجدید

نوتغیرشکلحقوقیازانفرادییتعی

است. صورتگرفته شرکتنیز به
همچناناسمتشبثازتجارتیمیالد
جاللمصدقبهشـرکتتجـارتی
نورالحقجاللتغیرنمودهاست.این

ریاست ثبـتعمـومیتغیراتدر
ثبـتمالکیتهایفکریکزیومر

 گردید.
بهاساسعریضهوتصوی شـرکای
شرکتتجارتیمحمدمصطفیحکیم

و64107دارندهجوازنمبر:زاده
مـورخ7442قرارمکتوبشماره

ریاستمالیهدهندگان1400 2 4
ریاستخواهان این کوچکعنوانی
هوتل آدرسشرکتخویشاز تغیر
ـ زلپروانمارکیتخالدترکـیمن

بـه11ناحیه5چهارمواحدنمبر
سرکچهلمترهسیدالناصریناحیه

تغیرنمودهاست.اینتغیراتدر11
ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

ومالکیتفکریمالکیتهایفکریو
 گردید.ثبت



 جريدهيرسم
 

296
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

اساستصوی شرکا یشرکتوبه
ــوب ــرارمکت ــورخ12009ق م

زون1400 2 2 عوایـد ریاست
خ شرکتساختمانیو دماتمرکز:

صافی سمارت دارنـده:لوژستیکی
صـیهنمبـریوتشخ68277جواز

تغیـرات9010756584 خواهان
ولد هارون محمد اند: گردیده ذیل

نهـادازریاسـترئیسعنایتاهلل
رافیصدسهمخویش50واستعفاء

ومحترممحمدبصیرمعاونشرکت
فیصدسهم50استعفاءوازمعاونیت
 کهجمله ودبـهفیصدمیش100را

ولـد عطـایی عبدالوحیـد محترم
عبدالقدیرعطاییواگذارنمودهکـه

جدیددرنهادرئیسنامبردهبهحیث
تعیینمیگردد،شکلحقوقیشرکت
انفرادیتغیرنمـوده ازشراکتبه
است.کهاینتغیراتدرریاسـت

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 .ثبتگردیدفکری

بهاساسعریضهوتصوی شـرکای
:شرکتزلمیرسـولزادهلمیتـد

و3693-0101دارندهجوازنمبر
تشخ ینمبر 1015591017صـیه

رئیسمحترمغالمرسولومعـاون
محترمزلمیوقرارمکتوبشـماره

ــورخ5375 1399 12 28مـ
کوچـک دهنـدگان مالیه ریاست
عنوانیاینریاستخواهانلغوجواز
وجواز اند. تجارتیخویشگردیده

مرکزیثبتریاستعمومیشاندر
ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 گردید.
اصلیمرکز:نویصادقصبا لمیتد
 ابتدائی سرمایه 1000000کابل،
 افغانی تأسـیسسـالیکمیلیون

فعالیت1399 ،شکلحقوقیلمیتد،
عبدالصـادق رئیس تجارتی، عمده

معاونیتعبدالرازقفرزندعبدالخالق،
امضاءرفرزندعبدالخالقصالحیتدا

رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت
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 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 .ثبتگردیدفکری

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
دارنـده:تجارتیپنجشـیرلمیتـد

 خواهانتغیـرات2966جوازنمبر
دین محمد محترم اند: گردیده ذیل

استعفاءولدحاجتخانازمعاونیت
سـهمخـویشرابـهفیصد50و

زادهولدمحمدولـینبیولیمحمد
معاونجدیدشـرکتبـهفـروش
درریاست فوق تغیرات میرساند.که

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

شرکتتجارتیوترانزیتیفـردوس
سـرمایهمرکز:آگه کابـل، اصلی
ابتدای میلیـون1000000ی یک
،شکلحقـوقی1400،سالافغانی

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
ترانزیتـیوصادر مجاز،و اقالم ات

رئیسشکراهللفرزنـدنجیـ اهلل
کریممعاونیتنجی اهللفرزندمحمد

رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار
 عمـومی درریاست ثبـتشرکت

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

ــتیکیو ــدماتلوژس ــرکتخ ش
سهاک یاران مرکزاصلی:ساختمانی
 ابتدائی سرمایه 1000000کابل،

افغانیی ،کمیلیون ،1400سـال
فعالیتعمـده شکلحقوقیلمیتد،
ساختمانیوخـدماتلوژسـتیکی،
ــ ــرحمنفرزن ــدال ــیسوحی درئ

معاونیتصمیمفرزند،سیفالرحمن
دار صالحیت رسول امضـاءغالم

رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

ح تاجرانفرادی میـداهللخصوصیات
اهللزیدولت امان تابعیـت:فرزند
مرکزاصلیشهرکابل،سال،افغان
ابتـدایی1399تأسیس سـرمایه

ــانیپنجصــدهزار500000 ،افغ
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ــدمات ــاختمانیوخ ــتس فعالی
لوژستیکیشخ دارایصـالحیت

مرکزیثبت،درادارهخودشامضاء
ثبترسیدهمالکیتهایفکریو به

 .است
ــاجرانفرادی ــیاتتـ خصوصـ

تابعیـت:محمدعبدالبقاشجاعی وفا
،سـالشهرکابلافغان,مرکزاصلی

ابتـدایی1399تأسیس سـرمایه
ــانیپنجصــدهزار500000 ،افغ

فعالیـتتجـارتی،شــخ دارای
دراداره،خـودشامضاءصالحیت

بهمالکیتهایفکریمرکزیوثبت
 .ثبترسیدهاست

ــرکت ــدماتش ــاختمانیوخ س
عمـرزی: بهیر ـلوژستیکی مرمحت

دعمـرتـاجراحمداهللفرزندسـی
تابعیتافغان،،انفرادیتاجرانفرادی

کابل،سرمایه اصلی ابتـداییمرکز
سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

و ساختمانی فعالیتعمده انفرادی،
لو دار،ژستیکیخدمات صـالحیت

درخودامضاء عمـومیش ریاست
یمالکیتهایفکـرمرکزیوثبت
 گردید.ثبت

اساستصوی شرکا یشـرکتبه
خواهـان:تجارتییوسفامانلمیتد

درسازجادهمیوندبهچهاراهیآتغیر
یتروحانیمیرکیتتغیرنمودهمارک
مرکزیثبت.درریاستعمومیاست
ثبتگردیـدهمالکیتهایفکریو

 است.
اساستصوی شرکای شرکتوبه

(مورخ7474)شمارهقرارمکتوب
ریاستمالیهدهندگان1400 2 5

اسـتقالل تجارتی شرکت کوچک
احمدیلمیتددارندهنمبـرجـواز

ــریوتشخ108632 ــیهنمب ص
تغیرات9003487072 خواهان

ذیلگردیدهاست.ازیـادسـکتور
اسمشرکتاز فعالیتساختمانیو
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شرکتتجارتیاسـتقاللاحمـدی
شرکتتجارتیوساختمانی به لمیتد

ازاستقاللاحمدی وازیادسـرمایه
یکمیلیونافغانیبهیـکمیلیـون
پنجصدهزارافغانیکهاینتغیـرات

مرکـزیثبـتدرریاستعمومی
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

شـرکت:یبهاساستصوی شرکا
بـه:شرکتتجارتیحنیفظـاهر

مورخ10617اساسمکتوبنمبر
نمبـر1399 9 10 جواز دارنده

مبــرصــیهنیوتشخ149313
تحــتریاســت1022998015

معاونیتمحتـرم و ظاهراهلل محترم
حاجیحنیفخواهانلغـو)تـرک
خویشگردیده تجارتی جواز پیشه(
اندکهدرریاستثبتوجوازدهی

 لغوثبتگردید.
محتـرمخصوصیاتنهادانفـرادی

:فیصلفرزندمهردلمتشبثانفرادی
خواهانتغییرآدرسخویشازمندوی

بهدهنباغ1رگلناحیهسرایهزا
مکـان تغییر هفتم ناحیه چهلستون
نمودهاستوهمچنانخواهانحذف
تشبثتجارتیابوبکرکریمـی سام

ثبتگردیدهاستدرریاستعمومی
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

:(اعتمادحقشرکت)مشورتیحقوقی
(افغانی1000000سرمایهابتدایی)

 الیتتجارتیفع1400تأسیسسال
طـاهرعرئیس محمد ولد بدالخالد
٪ســهمبــهمعاونیــت50دارای

محترمهفرحتبنتمیرآقـادارای
امضـاءسهمصـالحیتدار50٪
یاسـترئیس شرکتدر معاون و

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 گردید.ثبتفکری

:مرادشرکتخدماتلوژستیکیآغر
ــدایی) ــرمایهابت (1000000س

سال شـکل1400تأسیسافغانی.
ــیحقــوقیلم دفعالیــتاصــلیت
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 شـرکتاحمـدرئیسلوژستیکی.
50صمیمولدعبدالغفاردارایسهم

بهمعاونیتمحترممیرعبداهللولد٪
٪50مــرزارحــیمدارایســهم

ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
ریاستعمـومی ثبـتشرکتدر

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

یمفرزنـدبسـماهللمحترممحمدفه
متشبثانفرادی)خدماتلوژستیکی

تابعیتافغانمرکـز:مهرانفرهان(
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سالپنجصدهزار500000 افغانی
شــکلخــدمات1400تأســیس

مجازصالحیتدار اقالم لوژستیکی
ثبتعمومیخودشدرریاستامضاء

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

اساس تصوی شرکایشـرکتبه
هــانخوا:تجــارتیانصــاریزاده

نهادغالمرئیس،تغییراتذیلمیباشد

جیالنیخواهانتغییرآدرسخویشاز
خمـدان قلعچه به خان محمود پل
مارکیتکابـل کوچیسولر مقابل
شدهاندکهاینتغییراتدرریاسـت

 وثبتعمومی تهایمالکیمرکزی
 ثبتگردید.فکری

اساستصوی  ومکتوبیشرکابه
ــورخ4413 1396 4 26 مـ

سیستمعوایـدشـرکتبـرادران
لمیتد :خواهـانصالحیطی زاده

خواهانتغییرآدرس:تغیراتذیلشده
ازساحهسالنگواتمقابلشفاخانه

کوچه16امنیتبهآدرسخانهنمبر
شهر7اولعق برشناکوتناحیه

ایـن استکـه نموده تغییر کابل
مرکــزیثبــتادارهتغییــراتدر

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
تصوی شرکای و اساسعریضه به
گرین انجنیری و شرکتساختمانی

ــک ــر:ت ــوازنمب ــدهج دارن
D-28781وقرارمکتوبشماره
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ریاست1400 2 9مورخ1160
ریاسـت این عنوانی عواید سیستم

اند کـه:خواهانتغیراتذیلشده
سهمدا صالحی احمد اسبقمحترم ر

 مجموع سـهمفیصـد19,25از
 محتـرمفیصد10,9خویش باتی

سـهمدار خان عیسی فرزند حسین
آنرابرایمحمدناصـرفیصد8,35

(2فرزندبوستانبهفروشرسانده،)
محترمرضافرزندمیرحسینسهمدار

ــه ــبقازجمل ــد13,35اس فیص
آصـففیصد13 محمد برای آنرا

فرزنداحمدجانمعـاونشـرکت
اصـغریصدف0,25 برایسید آنرا

بهفیصد0,10رئیسشرکتو آنرا
فروش فرزندبوستانبه ناصر محمد

(محترممحمدباقر3رساندهاست)
فیصد5,5فرزتدعوضسهمداراسبق

سـید باتیمحترم خویشرا سهم
اصغررئیسشرکتبهفروشرسانده

( فرزندعباس4است، (محترمرضا

یشراسهمخوفیصد7سهمداراسبق
باتیمحترمسـیداصـغررئـیس
که است، فروشرسانده شرکتبه
اکنونسهممحترمسیداصغررئیس

سهممحمـدفیصد21,75شرکت
وفیصد21,5آصفمعاونشرکت
وفیصـد34,85سهممحمدناصر

 سهمدار حسین فیصـد21,9سهم
گردیدهاست.اینتغیراتدرریاست

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(10591)شـمارهقرارمکتـوب

ریاستعوایـد1399 9 8مورخ
زونمرکزشرکتخراسانمقتـدر

و18245دارندهجوازنمبر:لمیتد
یتشخ نمبـر 9000290644صیه

محمدمصطفی تحتریاستمحترم
ومعاونیتمحترممحمودخواهـان

خویشلغو)ترکپیشه(جوازتجارتی
ریاستعمومی در که اند. گردیده
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مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 لغوثبتگردید.

1163بهاساسمکتـوبشـماره
 مالیـه1400 2 9مورخ ریاست

تکنالوژی شرکت متوسط دهندگان
ــاه ــماره:رف ــدهجوازنمبرش دارن

خواهانتغییراتذیلشده40559
اند:محترمهفاطمهبنـتابـراهیم

رئیس فیصـد60جملهشرکتاز
فیصدسهم12سهمخویشبهحفظ

فیصد48باقیمیماندورئیسبحیث
سهمدیگرراومحترمرضـاولـد

معاونیت از علی 9استعفاءضمامن
خویش سهم اسداهللفیصد محترم را

استعفاءولدرحمتاهللسهمدارنهاد
خـویشراکـهازفیصدسهم11

فیصدسهممیشودبهمحترم68جمله
مدولدمیرزاواگذارنمودهکـهمح

تع جدید بحیثمعاون وینامبرده ین
همچنانمحترمهعاقلهکرمانیبنـت

استعفاءیعقوبعلیسهمدارشرکت

محترمفیصدسهمخویش15 به را
چمنعلیولدمیرحسـینواگـذار
بحیثسـهمدار نامبرده که نموده

 محمدتعیینجدید ولدومحترم رضا
فیصدسهمدار5دولتمرادباحفظ

باقیمیمانداینتغییراتدرریاسـت
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

876بهبوردومکتـوبشـماره
 )سالینت1400 2 7مورخ تشبث

انترنشنلسلوشنزآیانسی(دارنده
( نمبر یکI-76661جواز طی )

قطعهعریضهوتصوی عنوانیایـن
:اندریاستخواهانتغیراتذیلشده

 Stephenکـــهمحتـــرم)
Bradford Antleرئیسبدون)

ومحترماستعفاءسهم
(Thomas James 

Ferrando)
 دارنـــدهپاســـپورتنمبـــر
(بحیثرئـیس533727491)
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 سهم بدون وتعیینجدید میگـردد
 Thomas Edwinمحتــرم)

Dunnاز سـهم بـدون معاون )
ــت ــتعفاءمعاونی ــرم)اس ومحت

Lucas James Narelدارنده)
( (550795799پاسپورتنمبـر

ینیبحیثمعاونجدیدبدونسهمتع
درریاستعمـومی ثبـتمیگردد.

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

تصوی شرکای و اساسعریضه به
تشبثخـدمتلوژسـتیکیدیـپ

ــک ــر:تجی ــدهجــوازنمب دارن
D-41731وقرارمکتوبشماره

1400 2 5مــــورخ12263
مالیهدهندگانمتوسطعنوانیریاست

اینریاستخواهانتغیراتذیلشده
اندکهمحترمسمیعاهللفرزندنـادر
ــه ــیستشــبثازجمل ــانرئ خ

سهمخویشبـاحفـظفیصد100
سهمبحیثرئیسمیماندوفیصد50

رابهمحترمسهمفیصد50باقیمانده
عبیــداهللصــافیفرزنــدمولــوی
عبدالروفدارنـدهتـذکرهنمبـر

واگذارنمودهکهنامبرده179414
ـ نوتغیـریبحیثمعاونجدیدتعی

شکلحقوقیازانفرادیبهشراکت
همچنـان است. صورتگرفته نیز

 تشبثاز افغانی750000سرمایه
افزایشنموده افغانی یکمیلیون به
استاینتغیراتدرریاستعمومی

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.
مکت درخواستوتصوی بهاساس

سی  جـوازنمبر:خصوصی دارنده
نمبـــروتشخیصـــیه34863

تغیـرات9005458923 خواهان
احمد علی محترم اند: گردیده ذیل

نهـادازرئیسولدسیدعبدالغیاث
 استعفاءریاست سـهمفیصد50و

خــویشرابــاتیفتــا محمــد
بـه برحالنهـاد معاون حمیدزاده



 جريدهيرسم
 

304
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

٪100دهبافروشرسانیدهکهنامبر
جدیـدتعیـینرئیسسهمبهحیث

میگردد.وهمچنـانتغیـرشـکل
انفرادینیـز حقوقیازشراکتبه

تغیراتگصورت این استکه رفته
مرکـزیثبـتدرریاستعمومی

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
اساستصوی شرکا شرکتویبه

(7373شـماره)مکتـوبنظربه
ــورخ ــدزون1400 2 2م عوای

:)شرکتتجارتیکابلنصی زمرک
شاهدشاهین(دارندهنمبـرجـواز

ــریوتشخ39167 ــیهنمبـ صـ
خواهانتغیرات 9004182573
فعالیتشرکتاز:ذیلگردیدهاست

تجارتیبهساختمانیتغییرنمودهاست
سـاختمانیکابـل شرکتبه اسم
نصی شاهدشاهینوآدرسشرکت
فابریکهصـنعتی سرکنوجوار از

بهولسوالیقرهباغکابلسنگمرمر
سرکداودزینمودهکهتغیراتذیل

ریاستعمومی مرکـزیثبـتدر
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

اساستصوی شرکا فوادیبه سید
احمد سید جـوازنمبر:ولد دارنده

گردیده2460 تغیراتذیل خواهان
اند:محترمسیدفوادولدسیداحمد

یصدف100نهادازجملهرئیسعلی
خـویش بـهفیصـد10سهم را

هاشـمیولـدسید عرفـان  محمد
بـه جدید معاون هاشمی فواد سید

90فروشمیرساندوخودنامبردهبا
باقیمیماندرئیسسهمبحیثفیصد

وشکلحقـوقیازشـراکتبـه
انفرادیتغیرنمودهاستواسمنهاد
بهشرکتتجارتیامیدآسایشاوران

مایهنهادازگردیدهاستوسرتعیین
یـونپنجصدهزارافغانیبهیکمیل

.کهافغانیافـزایشنمـودهاسـت
ثبتریاستعمومی تغیراتفوقدر

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.
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شرکتخدماتلوژستیکیرحیمـی
دارنــدهنمبــرجــواز:خیرخــواه
ــیه55227 ونمبـــرتشخیصـ

ونظربهمکتوب9006856604
1400 2 11مــــورخ1165

یهنهادازوتیتاهانتغییراحصائخو
.کابلبهوتیتبغالنگردیدهاست

ریاستعمـومیکهاینتغییراتدر
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
لمیتـد :شرکتحشمتسـباوون

ــواز ــرج ــدهنمب و4084دارن
و1016985010تشخیصیهنمبر
مورخ6101شمارهنظربهمکتوب

مرئیس1400 1 10 حمدشرکت
معاونشرکتمحمدنـادر و عالم
خواهانلغوجوازتجـارتیخـویش

 گردیدهاست.
(13501)شـماره قرارمکتـوب

ریاستاجرائیوی1400 2 1مورخ
ملیتنظیمادویهومحصوتتاداره

:صحیشرکتتجارتیجهانسـینا
(و73321دارندهنمبـرجـواز)

( نمبر (9012417458تشخیصیه
وحید وتحتریاستمحترم شـاه

معاونیتمحترممسـعودبـرعالوه
مجـاز صادارتاقـالم وارداتو
سامان و ادویه تورید ایجاد خواهان
آتتطبیگردیـدهانـدکـهدر

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 گردید.
خصوصیاتتاجرانفرادیسیدمحمد

افغانمرکز،تابعیت:ولدشاهابراهیم
 کابلاصلی تأسـیس،سـالشـهر
ابتدایی1400 500000سرمایه

ــدهزار ــانیپنجص ــت،،افغ فعالی
مرغداریومالداریاتحـادبامیـان

 صـالحیت امضـاءشخ دارای
ــت،درادارهخــودش مرکــزیثب

ثبترسیدهمالکیتهایفکریو به
 .است
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ذبـیحاهللهادانفرادیخصوصیاتن
 :مرادیولداسداهللمتشبثانفرادی

 اوزاف(اسمنهاد)تجارتیاسیا
افغان، کابـل،تابعیت اصلی مرکز
ــرمایه ــداییسـ 500000ابتـ
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلحقوقیانفرادی،فعالیت1400

امضـاءعمدهتجارتیصالحیتدار
ثبـتشدرریاسـتعمـومیخود

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

سـردارگل فرزند احمدگل محترم
ـ دگلمتشبثانفرادی)تجارتیاحم

اصلی:شیرزی( مرکز افغان تابعیت
500000کابلسـرمایهابتـدایی

پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلصادراتوارداتاقالم1400

خـودشامضاءمجازصالحیتدار
درریاست مرکـزیثبـتعمومی

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

شرکتتجارتیوخدماتلوژستیکی
وصل ک:پیام سرمایمرکزاصلی هابل

ابتدای میلیـون1000000ی یک
 افغانی حقـوقی1400سال ،شکل

ــدهواردات ــتعم ــدفعالی لمیت
وصــادراتاقــالممجاز،خــدمات

سیدیحییصفاییفرزنـدلوژستیکی
سیدطاهرمعاونیتسیدحسینفرزند

رئیسامضاءسیدقاسمصالحیتدار
ریاستعمـومیومعاونشرکتدر

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ردید.گثبت

محترممحمدرفیعفرزندرحیمجان
تابعیتافغانمرکز:متشبثانفرادی

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

صـادرات1400تأسیس شـکل
مجازصـالحیتدار وارداتاقالم

 درامضاء خودش عمـومیریاست
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
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شـرکتیابهاساسفیصلهشـرک
لمتید( سولر جـواز:)افغان دارنده

 محترم0101-2820نمبر تحت
ــرم ــتمحت ــقومعاونی نورالح
سیدهمایونخواهانتغیـراتذیـل

اند: ولدگردیده سیدهمایون محترم
عینالدینمعاونشرکتازمعاونیت

سـهمفیصد50وازجملهاستعفاء
سهمرابهمحتـرمفیصد10خویش

داخترمحمـدحشمتاهللعمریول
ــذکره ــرتـ ــدهنمبـ دارنـ

واگذار49784-1205-1399
نمودهکهنامبردهبحیثمعاونجدید

سـهمرافیصد40ینوباقیماندهیتع
بهمحترمنورالحقرئـیسبرحاـل
شرکتواگذارنمودهکهسهمرئیس

میشود.اینتغیراتبهفیصد90نهاد
مخرخ7502اساسمکتوبشماره

ثبتمیعمودرریاست1400 2 6
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

بهاساسفیصلهنهاد)تولیدپایپیزد
ــک( ــر:ت ــوازنمب ــدهج دارن

D-28779محترم ریاست تحت
عقیلولدابامسلمکهخواهانترک
پیشهجوازتجارتیخویشگردیـده

ترکپیشهولغویجوازمتذکره:اند
مخرخ462بهاساسمکتوبشماره

ســتمالیــهریا1399 10 9
عمومیدهندگانمتوسطدرریاست

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 گردید.ثبت

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
دهندگان مکتوبریاستمالیه قرار

(مـــورخ3141متوســـط)
شهردتنبـرادران1399 12 2

لمیتد نمبـر:شاکری جواز دارنده
صـــیهنمبـــریوتشخ46824

تغیرات9000587593 خواهان
ذیلگردیدهاستمحترمجمعهخان

ریاسـت از عیدگل اسـتعفاءولد
بهمحترم50 فیصدسهمخویشرا
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عبدالواسعولدعبدالودودواگـذار
نمودهکهنامبردهبحیثمعاونجدید

ولدعیدگلنومحترمشاهدخانیتعی
فیصدسهم50معاوناسبقبهحفظ

نمیگرددوتغیراسمیجدیدتعیرئیس
ردتنبرادرانشاکریشرکتازشه

لمیتدبهشرکتتجـارتیاطمینـان
برادرانشاکریکهاینتغیـراتدر

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(مورخ1161)شمارهقرارمکتوب

زون1400 2 9 عوایـد ریاست
شرکتخدماتانجنیریبرق مرکز

هجـوازنمبـرکابلروشندارنـد
D-58920ــریوتشخ ــیهنمب ص

تغیرات9001258327 خواهان
بهاساسمکاتی :ذیلگردیدهاست

فوقموضوعانصرافازترکپیشه
وتغییراتدرنهادکهمحترممحمد
معاونیـت از نادر ولدمحمد جواد

رافیصدسهمخویش34واستعفاء
بهمحترمنصرتاهللولـداسـداهلل

شرک نمودهرئیسبرحال تواگذار
فیصدسهمبهحیث67کهنامبردهبا

باقیماندهومحترمبشیراحمدرئیس
اسبق سهمدار قندآغا واستعفاءولد

محتـرم33 به خویشرا سهم فیصد
حزباهللولدمحمدیونسواگـذار
نمودهکهنامبردهبهحیـثمعـاون
جدیدتعیینمیگردد.کهاینتغیرات

ـثبـتدرریاستعمومی زیمرک
ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
زاده عبـدالهادی تجارتی :شرکت

نمبرجواز و22736لمیتددارنده
و9001461343صیهنمبریتشخ

بریاستاحمـدسـیرومعاونیـت
هـادی محمد فرزند جاوید احمد

به:خواهانتغیراتذیلگردیدهاست
مـورخ1417اساسمکتوبنمبر
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جـواز1398 4 25 لغو خواهان
 .تجارتیخویشگردیدهاست

تصوی شرکای و اساسعریضه به
:شرکتساختمانینویفوتدرئیس
محترمعبدالقهارومعـاونمحتـرم
غالممصطفیدارندهجـوازنمبـر

D-3214وقرارمکتوبشـماره
ــورخ23774 1398 9 16مـ

ریاستمالیهدهندگانمتوسطعنوانی
واهانلغوجوازتجارتیاینریاستخ

خویشگردیدهاند.وجوازشاندر
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

لغـوثبـتمالکیتهایفکـریو
 گردید.

تشبث)خدماتلوژستیکیمسیحاهلل
دارنـدهجـوازنمبـر:پروفیشنل(

طییکقطعهعریضهو39185) )
ریاستخواهان این تصوی عنوانی
اندکـهمحتـرم تغیراتذیلشده

اهللولدخلیلالرحمن(رئیس)مسیح
( جمله از (100تشبث سهمفیصد

سـهمفیصـد(80خویشباحفظ)
میماند )رئیس باقیمانده فیصد(20،

ــرم) ــهمحت  JUANســهمراب
MANUEL DURAN JR)

ــر ــپورتنمبـ ــدهپاسـ دارنـ
ــذار642878554) (واگـــ

نمودهکهنامبردهبحیثمعاونجدید
ازنمیگرددوتغیرشکلحقوقییتعی

ــراکت ــهشـ ــرادیبـ انفـ
نیزصورتگرفتهاست.صـالحیت

خودشدرریاستعمومیامضاءدار
فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 .گردیدثبت

ــماره) ــوبش (13657قرارمکت
 ( مدیریت(13697 2 11مورخ
اتتولیدیوتوریـدیتأسیسعمومی

ریاستعمومیامورفارمسی،شرکت
ریدتجارتیجاهدزادلمیتدفعالیتتو

ادویهوساماناتتطبیحـذفاز
جوازمذکورگردید.کهدرریاست

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
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ــری ــتفکــــ ثبــــ
 گردید.

مکتـوب (13591)شـمارهقرار
ریاســـت1400 2 6مـــورخ
ملیتنظیمادویـهوادارهاجرائیوی

محصوتتصحیشرکتتجـارتی
نمبرجوازدارندهمحمدرفیعجاللی

ــر(وت147434) ــیهنمب شخیص
ریاست9012262417) تحت )

محترمحکمتاهللومعاونیتمحترم
همایونبرعالوهوارداتوصادارت
اقالممجازخواهانایجادتوریدادویه
وسامانآتتطبیگردیدهاندکـه

مرکـزیثبـتدرریاستعمومی
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

شرکتتجارتیحاجیتوکلخـان
مرستانکزی سرمایه: کزاصلیکابل،
ابتدای میلیـون1000000ی یک

 ،شکل1399تأسیسسال،افغانی
حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهواردات

مجـاز، اقـالم رئـیسوصادرات

حـاج فرزند توکـلحبی اهلل ،ی
معاونیترحمتاهللفرزندتوکلخان

رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار
 عمـومی درریاست ثبـتشرکت

ثبـتهایفکریمالکیتمرکزیو
 گردید.

خصوصیاتنهادعبدالحنانفرزنـد
متشبثانفرادی محمد اسـم:فقیر

)خدماتلوژستیکیوساختمانینهاد
اغراستحکام( تابعیتافغـان،الهام
کابل، اصلی ابتـداییسرمایهمرکز

سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــیس ــوقی1400تأس ــکلحق ش

خـدمات فعالیتعمـده انفرادی،
یکیوساختمانی،صالحیتدارلوژست
ثبتشدرریاستعمومیخودامضاء

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

شرکتخدماتزراعتیومالـداری
ــاور ــینب ــدایی:ش ــرمایهابت س

تأسـیس(افغانیسال1000000)
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شــکلحقــوقیخــدمات1400
رئیسزراعتیومالداریاقالممجاز

عزیزالـرحٰمن ولـد زحـل فرشته
عزیـزومعاون ولد الرحٰمن حمید

ورئیسامضاءالرحٰمنصالحیتدار
ریاستعمـومی شرکتدر معاون

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

انـور محمـد فرزند قربانی سجاد
تابعیتافغانمرکز:متشبثانفرادی

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

مشـورت1400تأسیس ی,فعالیت
خـودشدرامضـاءصالحیتدار

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 .گردیدفکریثبتمالکیتهایو

لکی مهندسی و )ساختمانی شرکت
ســرمایهابتــدایی:اســپکتر(

(1000000 سال افغانی تأسیس(
هرئیســفعالیــتتجــارتی1400

محترمههدیهابراهیمیبنتاحمدشاه

 دارای بـه50امیرزاده ٪سـهم
ماحمدعزیرابراهیمیمعاونیتمحتر

ولداحمـدشـاهامیـرزادهدارای
امضاءسهمصالحیتدارفیصد50
یاسـترومعاونشرکتدررئیس

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 گردید.ثبتفکری

رومـان شرکتخدماتلوژستیکی
سـرمایهمرکز:آژند کابـل، اصلی
ابتدای میلیـون1000000ی یک
،شکلحقـوقی1400،سالافغانی

خـدماتل عمـده فعالیـت میتد،
فرزنـد اهلل سمیع لوژستیکی،رئیس
محمدابراهیم،معاونیتعبیداهللفرزند

امضـاءمحمدابراهیمصالحیتدار
رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت

 وثبتعمومی مالکیتهایمرکزی
 گردید.ثبتفکری

شرکتخدماتمشـورتیحقـوقی
اصلیکابل،سرمایهمرکز:آرمینیاسا

ابتدای میلیـون1000000ی یک
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،شـکل1400تأسیس،سالافغانی
حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهخدمات

سعبدالصـمدرئیمشورتحقوقی،
علی قربـان فرزند ،معاونیـتفایق

اسـداهللصـالحیت فرزند سلیمان
رئیسومعـاونشـرکتامضاءدار

 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

تاجرانفراد میرولـیخصوصیات ی
تابعیـت:الکوزیفرزندامیرمحمد

مرکزاصلیشهرکابل،سال،افغان
ســرمایهابتــدایی1399تأســیس
ــانیپنجصــدهزار500000 ،افغ

شـخ دارای فعالیت:تجـارتی،
درریاست،خودشامضاءصالحیت
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 بهثبترسیدهاست.فکری

قـادری رهیـاب تجارتی :شرکت
سرمای ابتدایی یـک1000000ه

1400تأسـیسسالمیلیونافغانی
شکلحقوقیلمیتدفعالیتتجـارتی

 مجاز رهیـابرئیساقالم فرهـاد
معاونیتاحمدظاهر به ولدعبدالقدیر

 قادرصالحیتدار امضاءولدغالم
ومعاونشرکتدرریاسـترئیس

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

لعلمحم دفرزندخیرالـدینمحترم
تابعیتافغانمرکزمتشبثانفرادی:

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
ــدهزار500000 ــانیپنجص افغ

حقـوقیشکل1400تأسیسسال
 وصـادراتانفرادیفعالیتعمده

مجازصـالحیتدار وارداتاقالم
عمومیثبتخودشدرریاستامضاء

ثبـتهایفکریمالکیتمرکزیو
 گردید.

یصلهوتصوی شـرکابهاساسفی
لمتیـد( :شرکت)شفیقعربزاده

تحـت13388دارندهجوازنمبر
معاونیت اهللو شفیق ریاستمحترم
محترمحاجیغالمرحمنخواهـان
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تغیراحصائیهشرکتازوتیتکابل
انـد. گردیـده وتیتننگرهار به

اسـاسجوابیـه تغیراتبـه این
 146شماره 1399 10 3مخرخ

یهدهندگانکوچـکدرریاستمال
 ریاست مرکـزیثبـتعمـومی

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
تصوی شرکای و اساسعریضه به
:نهادتجارتیبینالمللیعارفلمیتد
محمدعارفرئیسومحترم محترم
جانعلیمعاوندارندهجـوازنمبـر

ــیهیونمبـــرتشخ15544 صـ
وقرارمکتـوب7008930013

 1155شماره 1400 9 2مورخ
ایـن عنوانی عواید سیستم ریاست
تجـارتی جواز لغو ریاستخواهان
خویشگردیدهاند.وجوازشاندر

 عمومی وثبـتریاست مرکـزی
 گردید.لغوثبتمالکیتهایفکری

اساستصوی شرکا یشـرکتبه
بابا نمبـر:ساختمانی جواز دارنده

D-27616وقرارمکتوبنمبـر
مالیـه1399 8 6مورخ18170

ریاسـت تحـت متوسط دهندگان
محمدعالمومعاونیتمحترم محترم
علیجانخواهانترکپیشهجـواز
خویشگردیدهانددرریاستعمومی

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

اساستصوی شرکا مکتـ یبه
دارندهجوازنمبر:حراستخصوصی

D -79013خواهانتغیراتذیل
تـوبگردیدهانـد:نظـربـهمک

1400 2 6مــــورخ12392
محترمهپیغلهلطیفهخواهـانتغییـر
آدرسخویشازخوشحالخانمینه

نـاظر قلعه پـنجمبه حـوزه واقع
همچنانازدورهمتوسطهبهلیسـهو

ارتقانمودهاستکهاینتغییراتدر
ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

فکریومالکیتمالکیتهایفکریو
 .گردیدثبت
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 و اساسعریضه تصوی رئـیسبه
نهادخدماتمشورتیحقوقیعدالت

نخبه نمبـر:جویان جـواز دارنده
بهریاستمحترممح اهلل71179

ایجـاد ریاستخواهان این عنوانی
ــد. ــویشرادرنماین ــادخ گینه

مربوطاتوتیتهـراتگردیـده
ثبـتاست.کهدرریاستعمومی

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

جعفرخانموسـیخصوصیاتنهاد
زیفرزندمحمـدنـادرمتشـبث

نهاد)پروسسسـنگ:انفرادی اسم
قیمتیجعفرخان نیمه هایقیمتیو

زی( مرکـزتابعیتافغـان،موسی
ابتــداییســرمایهاصــلیکابــل،
1100000 سال تأسـیسافغانی

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
پروسسسنگهـای فعالیتعمده

ارصـالحیتدقیمتیونمیهقیمتی،
ثبتشدرریاستعمومیخودامضاء

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

ضرار آریا مرکـز:شرکتتجارتی
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدائی

سالیکمیلیونافغانی1000000
لمیتد،1400تأسیس حقوقی شکل

فعالیتعمـدهوارداتوصـادرات
خانفرزنـدرئیسحمیداقالممجاز،

عبـدعب معاونیـت المالکدالرحیم
محمــدطــاووسصــالحیتفرزند
رئیسومعـاونشـرکتامضاءدار

 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

محترمعبدالحکیمفرزندشـیراحمد
متشبثانفرادی)ساختمانیوسرک

تابعیتافغـان:سازیشایانامیری(
ابتـدایی سرمایه کابل اصلی مرکز

پنجصدهزار500000 سالافغانی
ــوقی1385تأســیس شــکلحق

ساختانیوسرکسازیاقالممجـاز
ــالحیتدار ــاءص ــودشامض خ
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 درریاست مرکـزیثبـتعمومی
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

رازخصوصیاتنهادبازمحمدفرزند
متشبثانفرادی :محمد نهـاداسم

 )تولید احمـدمصنوعاتپالستیکی
سلیمی( افغان،:میالد مرکزتابعیت

ابتــداییســرمایهکابــل،اصــلی
سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــیس ــوقی1400تأس ــکلحق ش

تولیـد عمـده فعالیـت انفرادی،
پالستیکی، دارمصنوعات صالحیت

ثبتشدرریاستعمومیخودامضاء
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

شرکتخـدماتمشـورتیمـالی
اصلیکابـل،مرکز:ارسالنکریمی
ابتدای سرمایه یـک1000000ی
افغانی 1400تأسیسسال،میلیون

فعالیتعمـده شکلحقوقیلمیتد،
مـالی، مشـورتی رئـیسخدمات

سـرورمحمد فرزنـدغـالم نسیم

معاونیتذبیحاهللفرزندعبداتحـد
رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار

 عمـومی درریاست ثبـتشرکت
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

انفراد نهاد اهللخصوصیات یاحمـد
متشبث سلطان حاجی احمدزیولد

و:انفرادی نهاد)سـاختمانی اسـم
) عزام قریشی تابعیتسرکسازی

کابل،افغان، اصلی سـرمایهمرکز
ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص

شـکل1400تأسـیسافغانیسال
عمـدهحقوق فعالیـت انفرادی، ی

امضـاءصـالحیتدار،ساختمانی
درخود ش ثبـتریاستعمـومی
 گردید.ثبتومالکیتفکریرکزیم

باقر خصوصیاتتاجرانفرادیمحمد
تابعیـت:قاسمیولدمحمدرفیـع

مرکزاصـلیشـهرکابـل،افغان
 ابتدایی1399تأسیسسال سرمایه

ــدهزار500000 ــانیپنجص افغ
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فعالیـتتجـارتی،شــخ دارای
دراداره،خـودشامضاءصالحیت
مالکیــتهــایمرکــزیوثبــت

ــری ــتفک ــهثب ــیدهب رس
 .است

خصوصیاتنهادعبدالمتینضـرابی
فرزندعبدالرحیمضـرابیمتشـبث

جـامی:انفرادی نهاد)تجارتی اسم
مرکزاصـلیتابعیتافغان،ضرابی(

1000000ابتـداییکابل،سرمایه
افغانی میلیون یک تأسـیسسـال

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
تجارتی، صالحیتدارفعالیتعمده

ثبتستعمومیخودشدرریاامضاء
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

محترمرحمانفرزندعبـاستـاجر
تابعیتافغانمرکزاصـلی:انفرادی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلصادراتوارداتاقالم1400

خـودشامضاءمجازصالحیتدار
 درریاست مرکـزیثبـتعمومی

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

مرکز:شرکتتجارتیمصوروصال
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدائی

سالیکمیلیونافغانی1000000
لمیتد،1400تأسیس حقوقی ،شکل

فعالیتعمـدهوارداتوصـادرات
فرزند زاهد مجاز،رئیساجمل اقالم

عزیـزسیدالرح طارق معاونیت من
ــافیفرزند ــدص ــافیمحم نعیمص
دار صالحیت ومعاونرئیسامضاء

 عمـومی درریاست ثبـتشرکت
فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو

 گردید.
شرکتتجارتیوخدماتلوژستیکی

مرکزاصلیکابل،:جاللامیدمصور
 ابتدائی یـک1000000سرمایه
،1400تأسیسسال،میلیونافغانی

فعالیتعمـده شکلحقوقیلمیتد،
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خـــدماتلوژســـتیکیواردات
مجاز اقالم سـیدروصادرات ئیس

معاونیـت رحمتگل فرزند جالل
صالحیت رحمتگل فرزند امیداهلل

رئیسومعـاونشـرکتامضاءدار
 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
شـرکتیبهاساستصوی شرکا

لمیتد رشاد جوازنمبر:فیروز دارنده
ذیـل44652 تغیـرات خواهان

گردیدهاند:محترمهمـایونولـد
واستعفاءحاجیشهنوازازمعاونیت

ســهمخــویشرابــهفیصــد50
احمدرشادولدشاهمحمودمعاون

جدیدشرکتبهفروشمیرساند.که
 درریاستعمومی ثبتتغیراتفوق

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
به:شرکتساختمانیآریوبکاروان

مـورخ7250اساسمکتوبنمبر

نمبر1398 12 29 جواز دارنده
ــریوتشخ71091 ــیهنمبـ صـ

ریاســتتحــت9001449959
محترمنصی ولدباغومعاونیـت
عزتاهللولدحاجیظـاهر محترم
جـواز )ترکپیشـه( لغو خواهان
اندکه درساختمانیخویشگردیده

جوازدهیلغوثبتوعمومیریاست
 ثبتگردید.

وشرکت:یبهاساستصوی شرکا
مکتـوب) مـورخ12425قرار )

زون1400 2 7 عوایـد ریاست
لوژسـتیکی خدمات شرکت مرکز
یونیحـ دارنـدهجـوازنمبـر

D-69591ــریتشخو ــیهنمب ص
تغیرات9001891267 خواهان

ذیلگردیدهاستمحترممحمدعمر
معاونشرکتاز ابرار فرزندمحمد

همخویشباحفظفیصدس49جمله
جدیدسهمدارفیصدسهمبحیث39

فیصدسهمرابه10ندهباقیماتعیینو
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سینافرملیولدمحمـدمحترمعلی
ابرارفرملیواگذارنمودهکهنامبرده

 میگرددبه تعیین جدید حیثمعاون
مرکـزیثبتاینتغیراتدرریاست

 ثبتگردید.هایفکریمالکیتو
اساستصوی شرکایشـرکت به
شرکتسـاختمانیوسرکسـازی

اب ریاسـت:راهیمیصال  تحـت
زبیر معاونیتمحمد و امین محمد

ــر ــوازنمب ــدهج و50844دارن
یتشخ نمبـر 9006195664صیه

انـد. گردیده تغیراتذیل خواهان
آدرسشرکتازسرکعمومیقصبه

سرکاولسیلومقابل23بهبالک
ریاستترانسپورتخوشحالخـان
مینهتغییرنمودهاست.وهمچنـان

 ازدیاد انجنیـریوخواهان سکتور
که.خدماتلوژستیکیگردیدهاست

اسمشرکتازشرکتساختمانیو
هیمـیبـهسرکسازیصـال ابرا

خدماتشرکتساختمانیانجنیریو

لوژستیکیاحمدکمالابراهیمیتغییر
نمودهاستوسرمایهشرکتازیک
میلیونافغانیبـهیـکمیلیـونو
پنجصدهزارافغانیافزایشنمـوده

کهاینتغیـراتدرریاسـتاست
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(12715شـماره)قرارمکتـوب

 عوایدسیستم1400 2 12مورخ
دارنـده:مکت خصوصیقلمسبز

 نمبر 54949جواز تشخیصـیهو
خواهــان9006810932نمبــر

استمکتـ  گردیده تغیراتذیل
اهانارتقایموسسهتعلیبمیفوقخو

ازدورهمتوسطهبهلیسهشدهاست.
کهاینتغیراتدرریاستعمـومی

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

(574141قرارمکتوبشـماره)
مــدیریت(1399 9 3مــورخ)
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اتتولیدیوتوریـدیتأسیسعمومی
ریاستعمومیامورفارمسی،شرکت

کیسباوونتجارتیوخدماتلوژستی
لمیتـد واردات:غشتلی بـرعالوه

ــان ــالممجازخواه وصــادارتاق
آتتطبیایجادتورید وسامان ادویه

انـدو درسشـرکتازآگردیده
خوشحالخانمینهبهشهرنوپهلوی

تغیرنمـوده4شفاخانهبالسمناحیه
در که است ثبـتریاستعمومی
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

ساخت آیسانشرکت ومهندسی مانی
اصلیکابـل،سـرمایهمرکز:سوین
ابتدای میلیـون1000000ی یک

 شکل،1399تأسیس،سالافغانی
حقــوقیلمیتــد،فعالیــتعمــده
ساختمانیومهندسی،رئیسحبیـ 

معاونیــتفرزنــدشــیرحســین،
حسینعلیفرزنـدمحمـدامیـر

رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار

 عمـومی درریاست ثبـتشرکت
ثبـتمالکیتهایفکریرکزیوم

 .گردید
معصـومه تاجرانفرادی خصوصیات

تابعیـتبنتمحمدیونس افغـان،:
تأسیسسال،شهرکابلمرکزاصلی

1399 ابتدایی 500000سرمایه
ــدهزار ــتپنجصـ افغانی،فعالیـ

کودکستان،شخ دارایصالحیت
مرکزیثبتخودش،درادارهامضاء

ثبترسیدهمالکیتهایفکریو به
 .است

اصلیمرکز:سمیرباللسنگیلمیتد
 ابتدائی سرمایه 1000000کابل،
 افغانی تأسـیسسـالیکمیلیون

فعالیت1386 ،شکلحقوقیلمیتد،
عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز،

 عبـدالغفارآرئیسشیرین فرزند غا
،معاونیتآغاشیرینفرزندعبدالغفار

رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار
در شرکت عمـومی ثبـتریاست
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ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

محترمفخریـهبنـتعصـمتاهلل
متشبثانفرادی)مکت خصوصـی

تابعیتافغانمرکـز:الماسسیدی(
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سالپنجصدهزار500000 افغانی
شکلتعلیموتربیـه1400تأسیس

امضـاءاقالممجازصـالحیتدار
عمـومیثبـتخودشدرریاسـت

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

ــاجرانفرادی ــیاتتـ خصوصـ
ــتارجمیلزاده ــدعبدالسـ فرزنـ

افغـانمرکـز،:تابعیتعبدالجمیل
 کابلاصلی ،شهر تأسـیسسـال
ابتدایی1399 500000سرمایه

ــدهزار ــت،افغانیپنجصـ فعالیـ
صالحیت شخ دارای لوژستیکی،

مرکزیثبتدراداره،خودشامضاء
 .ترسیدبهثبالکیتهایفکریمو

اساستصوی شرکا یشرکتوبه
مکتـوب (12703)شـمارهقرار

 مالیه1400 2 12مورخ ریاست
دهندگانمتوسطافغانستانپیمنـت

 نمبرجـواز وD-37185دارنده
تشخیصیه 9000183872نمبـر

است. گردیده تغیراتذیل خواهان
محترمپرویزولدزمریکامگاررئیس

وازجملـهاستعفاءزریاستنهادا
فیصد50فیصدسهمخویش100

آنراباتیمحترمرامینیورشولـد
بفـروش قبلـی معاون قدیر محمد

رئـیسرسانیدهکهنامبردهبهحیث
میگـردد تعیین همچنـانجدید و

 خویش50باقیمانده سهم رافیصد
زمـری ولـد کامبیز محترم باتی
ــامبرده بفــروشرســانیدهکــهن

ح یـثمعـاونجدیـدتعیـینبه
وهمچنانسرمایهنهادازسهمیگردد

میلیوندالربهیکصدهزاردالـر
 نمـوده7200000معادل تغیـر
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تغیراتاینشـرکتدرا که ست.
 ریاست مرکـزیثبـتعمـومی

ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
ــت ــاسدرخواسـ ــهاسـ بـ

DiversifiedConstruction
LLCقرار )مکتوبو (973شماره

ــورخ ــوب1400 1 28م مکت
ریاستمالیهدهندگانبزرگکابـل

 Diversifiedتحـــــت
Construction LLCدارنــده

 نمبر 41981جواز تشخیصـیهو
خواهــان1018165017نمبــر

تغیراتذیلگردیدهانـد.محتـرم
عبــدالمجی ولــدعبــدالحناناز

فیصد20مجموعواستعفاءمعاونیت
باتیمحترمعبدالب رسهمخویشرا

ولدعبدالحنانبفروشرسانیدهکـه
ـ تعی جدید معاون بحیث نینامبرده

گردید.کهاینتغیراتدرریاسـت
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
دهندگان مکتوبریاستمالیه قرار

(مـــورخ7757متوســـط)
فـوم1400 2 13 شرکتتولید

نمبـررندهجوازاستالفاستقاللدا
نمبـــرتشخیصـــیهو23006

تغیرات9001559336 خواهان
ایجـاد خواهان است گردیده ذیل

گیخویشدروتیتبلـخنماینده
اینتغیـراتدر که است. گردیده

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

بریـالی اساسدرخواستیمحترم به
شمارهمکتوبقرارو:ولدگلرسول

1400 2 14(مـــورخ7816)
گانمتوسطبریالیریاستمالیهدهند

گلرسولمتشبثانفرادیدارندهولد
 جواز 29824نمبر تشخیصـیهو

خواهــان9002818194نمبــر
یدهاست.محتـرمتغیراتذیلگرد
گلرسولخواهانبریالیسدوزیولد
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اصال تخل رئیسازبریالیتاجری
اس بریالیسدوزیشده کـهبه ت.

ریاسـت در شـرکت این تغیرات
 وثبتعمومی مالکیتهایمرکزی
 ثبتگردید.فکری

یبهاساسفیصلهوتصوی شـرکا
)شرکتترانزیتیوبارچاتنیبـین

دارنده:المللیعوضحسی لمتید(
تحتریاستمحترم36378جواز

حزباهللومعاونیتمحترمسـرور
هانتغیراتذیلگردیدهانداخانخو

خانولدمحمـدکه: سرور محترم
فیصد50نعیممعاونشرکتباحفظ

فیصدسهمخویشبهحیثرئـیس
 تعیینجدید محترم و حزبمیگردد

گلرئـیساسـبقازاهللولدغنچه
ریاست استعفاء سـهمفیصد50و
رابههیبتناصریولدمحمدخویش

نعیمناصریواگذارنمودهکهنامبرده
میگردد.عیینتبهحیثمعاونجدید

اینتغیراتبهاساسجوابیهشـماره

ریاست1400 2 5مخرخ7456
مالیهدهندگانکوچکدرریاسـت

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

محمدبهاساسفیصلهنهادساختمانی
نمبـر:حضرتافغان جواز دارنده

تحتریاستمحترممحمد47524
دیدهحضرتخواهانتغیراتذیلگر

محترممحمدحضرتولـداندکه:
ریاست رئیستشبثاز خان محمد

راسهمخویشفیصد100واستعفاء
بهمحترمشفیعاهللولـدامـاناهلل

نمبـردارنده 34264892تذکره
واگذارنمودهکهنـامبردهبحیـث

میگرددهمچنـانتعیینرئیسجدید
اسمتشبثاز)سـاختمانیمحمـد

)ساخ به افغان( شفیعحضرت تمانی
امانی(تغیرنمودهاست.اینتغیرات

ریاست وثبتدر مالکیـتمرکزی
هایفکری اساسجوابیه مکتوببه

مــــخرخ12710شــــماره
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ریاســتمالیــه1400 2 12
ــطثبـــت ــدگانمتوسـ دهنـ

 .گردید
اساستصوی شرکا یشرکتوبه

(مورخ7740)شمارهقرارمکتوب
ریاســتمالیــه1400 2 13

سطتجارتیسماکازلدهندگانمتو
و49233دارنــدهنمبــرجــواز

تشخیصیه 9006028006نمبـر
است. گردیده تغیراتذیل خواهان
محترمفریدهبنتخواجـهمحمـد

فیصدسهم100رئیسنهادازجمله
فیصدسهمبـه50خویشباحفظ

باقیماندهرئیسحیث و میماند باقی
محترمفیصدسهمخویش50 به را

ایلولدعبدالرحیمنایـلوحیداهللن
واگذارنمودهنامبردهبهحیثمعاون
جدیددرشرکتتعییننمودهاست.
کهتغیراتاینشرکتدرریاسـت

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
خدماتلوژستیکیخالـدسـادات

و66903دارندهجوازنمبر:بست
مکتوبشماره ریاست1147قرار

ریاسـت این عنوانی عواید سیستم
خواهانتغیراتذیلگردیدهاند:که
محترماحمدهابیلفرزندجاللالدین

معاونیت تشبثاز واستعفاءمعاون
سهمخویشرابهمحتـرمفیصد50

سیدعبدالمالکساداترئیسبرحال
با نامبرده که نموده شرکتواگذار

تغیرسهمرئیسمیماند.وفیصد100
شکلحقوقیازشراکتبهانفرادی
تغیرات است.که گرفته صورت نیز

 مرکزیثبتفوقدرریاستعمومی
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
متوسط دهندگان مکتوبمالیه قرار

ــورخ81197) 1400 2 16(م
کوهد آغا دلدل مهـر فرزند امنی
تجارتی.تحتعنوانمتشبثانفرادی
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وخدماتلوژستیکیحاجیدلآغا
ابراهیمخیلدارنـدهجـوازنمبـر

ــیهو149536 ــرتشخیص نمب
تغیرات9012901410 خواهان
لـدمحترمآغاو:ذیلگردیدهاست

مهردلرئـیسنهـادازمجمـوع
فیصدآنـرا50فیصدخویش100

مهـردل میرویسولد باتیمحترم
بحیـث نامبرده بفروشرسانیدهکه

،وهمچنانیینگردیدونجدیدتعمعا
شکلحقوقیتشبثازانفرادیبـه
شراکتتغیرنمودهاست.کهایـن

ریاستعمـومی ثبـتتغیراتدر
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

ابتـدایی سرمایه کابل اصلی مرکز
سالیکمیلیونافغانی1000000

لمیتد1400تأسیس حقوقی شکل
وژسـتکیفعالیتعمدهمشورتیول

سمیرامیـداحـدیرئیسمیباشد،
فرزندعبدالغفوراحدی،عبدالظهور

هادیفرزندعبـدالرقی معـاون،
نظیفاهللصافیفرزندشیرآقاصافی
سهمدارواکرامالدینحقیارفرزند
محرابالدینسهمدارهریکدارای

فیصــدســهمصــالحیتدار25
ریاست ثبـتعمـومیشرکتدر

ثبـتهایفکریمالکیتمرکزیو
 گردید.

ابتـدایی سرمایه کابل اصلی مرکز
سالیکمیلیونافغانی1000000

لمیتد1400تأسیس حقوقی شکل
فعالیتعمدهلوژسـتیکیمیباشـد،

عباسفرزندمحـرابرئیس محمد
نو و علـیاحمـدعلی راهللفرزند

شـرکتدرریاسـتصالحیتدار
 وثبتعمومی مالکیتهایمرکزی
 .دثبتگردیفکری

ــدمات ــاختمانیوخ ــرکتس ش
فقیری نورزاد سـرمایه:لوژستیکی

( سال1000000ابتدایی افغانی. )
لمتید1400.تأسیس حقوقی شکل



 جريدهيرسم
 

325
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

فعالیتاصلیساختمانیوخـدمات
مسیحشرکتاحمدرئیسلوژستیکی.

به٪50فرزندعبدالشیردارایسهم
فرزندنورمعاونیتمحترمفریداحمد

ــهم ــلدارایس ــدگ ٪50محم
ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار

ریاستعمـومی ثبـتشرکتدر
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

:مرکزخدماتسیاحتیشیرزادنخبه
ــلســرمایه ــداییاصــلیکاب ابت

یکمیلیـونافغـانی1000000
ـ المس ولیت شکلحقوقیمحمـد

ورئیس محمـد ولدشاه محمد یار
معاونیتصالحمحمدولدشاهمحمد

ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
ریاست مرکـزیثبـتعمومیدر

 گردید.ثبتمالکیتهایفکریو
هنجیبخصوصیاتتاجرانفرادیستاره

مرکز،تابعیتافغان:بنتنجی اهلل
 ،سـال کابل شهر تأسـیساصلی

ابتدایی1399 500000سرمایه
مشورتیافغانیپنجصدهزار ،فعالیت

صـالحیت دارای شخ  تجارتی،
مرکزیثبتدراداره،خودشامضاء

ثبترسیدهمالکیتهایفکریو به
 .است

:رساشرکتخدماتلوژستیکیرهام
ابتـدائی سرمایه کابل، مرکزاصلی

یکمیلیـونافغـانی1000000
حقوقی،1400تأسیس،سال شکل

خـدمات عمـده فعالیـت لمیتد،
فرزندرئلوژستیکی، رشاد یساحمد
نوری فرزندمعاونیت،نوراهلل اهلل ثنا

صالحیتدار نذیر محمد امضاءداد
رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 گردید.فکریثبت

شرکتتجـارتیعبیـداهللعبـداهلل
سـرمایهمرکز:نظری کابل، اصلی
ابتدای میلیـون1000000ی یک

 شکل،1399تأسیسسال،افغانی
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تج فعالیتعمده لمیتد، یارتحقوقی
،رئیسعبداهللفرزندحاجیحسـین
معاونیتعبدالمطل فرزندبازمحمد

رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار
 عمـومی درریاست ثبـتشرکت

مرکزیومالکیـتفکـریثبـت
 گردید.

همایون محمد فرزند فریدون محمد
مرکز،تابعیتافغان:متشبثانفرادی

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالاپنجصدهزار500000 فغانی

تجـارتی,1400تأسیس فعالیـت
 خـودشدرامضـاءصالحیتدار

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
فکریومالکیتمالکیتهایفکریو

 .گردیدثبت
سـرمایه:شرکتناورغزنویانلمیتد

(افغانیسـال1000000ابتدائی)
شکلحقوقیلمیتـد1381تأسیس

لطیفولدنیکرئیسفعالیتتجارتی
مدجـوادولـدمحمدومعاونمح

محمدعلـیشـرکتدرریاسـت
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

خلیلاهللفرزندمحمدظاهرمتشبث
تابعیتافغانمرکزاصـلی:انفرادی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
فعالیتتجارتی,صـالحیت1400
خودشدرریاستعمومیامضاءدار
مالکیتهایفکـریمرکزیوتثب

.ثبتگردید
اساستصوی شرکا شـرکتیبه

عبـدالجلیل میرویسغفوریفرزند
مکتــوبنمبــر:تــاجرانفــرادی

دارنده1398 5 8مورخ47340
نمبرتشخیصیهو12672جوازنمبر

ریاسـت1036365011 تحت
لغو میرویسغفوریخواهان محترم
)ترکپیشه(جوازتجارتیخـویش

عمـومیهاندکهدرریاستگردید
 ثبتوجوازدهیلغوثبتگردید.
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بهاساستصوی شـرکاییـونس
دارندهجـوازنمبـر:حسی لمتید

وقــرارمکتــوب0101-5323
1400 1 22مورخ6936شماره

انمتوسطعنوانیگریاستمالیهدهند
ذیـل تغییرات خواهان ریاست این
گردیدهاند:کهمحترممحمدشریف

تشـبثازرئیسمحمدهاشمفرزند
 استعفاءریاست سـهمفیصد50و

خویشرابهمحترمعبدالرحیمشریفی
تـذکره دارنده هاشم محمد فرزند

ــر 1399-1003-38524نمب
واگذارنمودهکهنامبردهبهحیـث

میگردد.ومحترمتعیینرئیسجدید
نورآغامعاوناسـبقازمعاونیـت

سـهمفیصد50وازجملهاستعفاء
محتـرمفیصد30ویشخ بـه آنرا

عبدارحیمشریفیرئیسجدیدواگذار
مشفیصد80نمودهکهسهمرئیس

سهمرابهفیصد20شودوباقیمانده
محترممحمدهاشمفرزنـداحمـد

واگذار76694دارندهتذکرهنمبر
نمودهکهنامبردهبهحیـثمعـاون

ــد ــینجدی ــنتعی ــردد.ای میگ
مرکــزیثبــتتغییــراتدراداره
ــایو ــته ــریمالکی ــتفک ثب

 گردید.
بهاساستصوی هی ـتعامـلو

مـورخ(9059شـماره)مکتوب
23 1 1400( تشبث گینماینده

کنـافافغانسـتان خارجی کمپنی
ــر ــوازنمب ــدهج ــد(دارن لمیت

(طییکقطعهعریضه0103-7)
وتصوی عنوانیاینریاستخواهان

کـهمحتـرم:تغیراتذیلشدهاند
دولدعبدالرزاق(رئیس)احمدجاوی

باق سهم )بدون ،محتـرم میماند ی
(معاونبدونسهممحسنخاکسار
 Farrukhمحتــرم)اســتعفاءو
Ikramov)بحیثمعاونجدیـد
مرکزیثبتدرادارهتعیینبدونسهم

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
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براساستصوی هی ـتعامـلو
مــورخ9968شــمارهمکتــوب

12 2 1400( نتشبث گیماینده
کنـافافغانسـتان خارجی کمپنی
ــر ــوازنمب ــدهج ــد(دارن لمیت

(بریاستمحترم)احمد0103-7)
معاونیـت)محسـنجاوید(وبـه

خاکسار(طیقطعهعریضهوسهقطعه
تصوی مجمععمومیشرکاءتشبث
خواهــانتغیــرآدرسشــرکتاز
)شهرنو(به)سرکباغباتایستگاه

استنمودهدهننلناحیهدوم(تغیر
 وثبتدراداره هایمرکزی مالکیت

ــت ــریثبــــ فکــــ
 گردید.

محتـرمخصوصیاتنهادانفـرادی
بصیراحمدفرزندفضلاحمدمتشبث

46100دارندهنمبرجواز:انفرادی
9005500559ونمبرتشخیصیه

است گردیده ذیل تغییرات خواهان
مورخ10793نظربهمکتوبنمبر

ت اسمتشبثازمک1400 1 26
خصوصیاصال نوینبـهمکتـ 
خصوصیادبیانتغییرنمودهاسـت

مرکزیثبتکهاینتغییراتدراداره
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

شرکتخدماتزراعتیومالـداری
مرکزاصلیکابل،سـرمایه:صیادان
 میلیـون1000000ابتدائی یک
،شـکل1400تأسیس،سالافغانی

دماتحقوقیلمیتد،فعالیتعمدهخ
مالداری، رئیسعبدالمقیمزراعتیو
عبدالوکیل معاونیـتامیـر،فرزند

الکوزی سهمدار و عبدالعزیز فرزند
فرزندحاجیرحمتاهللصـالحیت

رئیسومعـاونشـرکتامضاءدار
 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
خصوصیاتنهادانفرادیلعلمحمد

مت گـل جمعـه ولد شـبثصافی
نهاد:انفرادی افغـان،اسم تابعیت

ــرمایه ــلیکابل،س ــزاص مرک
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افغانیپنجصدهزار500000ابتدایی
شـکلحقـوقی1400تأسیسسال

تجـارتی عمـده فعالیت انفرادی،
 شدرخـودامضـاءصالحیتدار

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 .گردید
مرکز:شفاخانهمعالجویکابلاطلس

ل،ســرمایهابتــدائیاصــلیکابــ
یکمیلیـونافغـانی1000000

،شکلحقوقیلمیتـد،1400،سال
معـالجوی، شفاخانه عمده فعالیت
طارقفرزنـدسـیف رئیسمحمد

شـکی،الرحمن  معاونیتاحمـد
حضرت صالحیتدارفرزند محمد

رئیسومعـاونشـرکتدرامضاء
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

 گردید.ثبتمالکیتهایفکریو
ترمعلیخیلفرزندمحمدایـازمح

تاجرانفرادی)تجارتیعلیزاخیـل
اصلی،تابعیتافغان:موبایل( مرکز

500000کابلسـرمایهابتـدایی
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
وارداتوشکلصـادرات1400

امضـاءاقالممجازصـالحیتدار
ثبـتعمـومیخودشدرریاسـت

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

اخترگـل فرزند اهلل هجرت محترم
متشبثانفرادی)خدماتلوژستیکی

مرکز،تابعیتافغان:هجرتشاهین(
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سالپنجصدهزار500000 افغانی
شــکلخــدمات1400تأســیس

مجازصالحیتدار اقالم لوژستیکی
ثبتعمومیخودشدرریاستامضاء

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 ید.گرد

خصوصیاتنهادحسی اهللفرزنـد
انفرادی متشبث محمد اسـم:دین

نهاد)تجارتیغرثی(تابعیتافغان،مرکز
ابتــداییســرمایهاصــلیکابــل،
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سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــیس ــوقی1400تأس ــکلحق ش

تجـارتی، فعالیتعمـده انفرادی،
ــالحیتدار ــاءص شدرخودامض
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

 .ثبتگردیدفکریمالکیتهایو
درخواسـت اساستصـوی و به

نهادسـاختمانیرئیسسیدبزرگ
ــدف ــِر:ص ــوازنمب ــدهج دارن

D-42901ذیل تغییرات خواهان
:محترمسیدبزرگولدسیدشدهاند

ازریاست 100واستعفاءطال شاه
سهمخویشرابهمحترمگـلفیصد

جدیـدرئیسمحمدولدرج گل
میـدارد تغواگذار در.این ییـرات

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
بحری ساختمانی دارنـده:خدمات

 خواهـانD-27193جوازنمبر
تغیراتذیلگردیدهانـد:محتـرم

امرالدینولدبهرامالدینازریاست
 استعفاءشرکت سـهمفیصد51و

بهسیدنقیـ اهللولـد خویشرا
حبی اهللمعاونبرحالشرکتسید

بهفروشمیرساندکهنامبردهبهحیث
وشـکلنگردیدهیجدیدتعیرئیس

تغیـریحقوقیازشراکتبهانفراد
نمودهاسـتواسـمشـرکتاز
ســاختمانیبحــریبــهخــدمات
لوژستیکینویدمحبوبیتغیرنمودهو
بـه سـاختمانی فعالیتشرکتاز

نم تغیر استخدماتلوژستیکی وده
عمومی درریاست فوق تغیرات .که

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

اس شرکتواستصوی شرکایبه
(مورخ9636)شمارهقرارمکتوب

ریاســتمالیــه1400 1 22
دهندگانمتوسطبسـملذاهـدد
دارنـده کمپنی دیزاین او مهندسی

 جواز 49150نمبر تشخیصـیهو
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نخواهــا9006018999نمبــر
تغیراتذیلگردیدهاست.محتـرم

 احمد بشیر ولد احمد رئـیسنذیر
ــت ــرکتازریاس ــتعفاءش واس

رابهمحتـرمفیصدسهمخویش90
رفیقاحمدولدبشیراحمدمعـاون
برحالشرکتواگذارنمـودهکـه

فیصدسهمبهحیث100نامبردهبا
جدیدتعیینوتغییـرشـکلرئیس

حقوقیازشـراکتبـهانفـرادی
رتگرفتهوفعالیتشـرکتازصو

مهندسـیو فعالیتهایمسلکیبـه
ساختمانیتغییـرنمـودهاسـتو
همچناناسمشرکتازبسملذاهد

سـاختمانیبهبسملدمهندسـیاو
.کهتغیراتکمپنیتغییرنمودهاست

ریاستعمومی ثبتاینشرکتدر
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

تشـرکیبهاساسفیصلهشـرکا
)شرکتسـاختمانیولوژسـتیکی

دارندهجـواز:ایکسپرتلیدکابل(
 تحتریاستمحترم56998نمبر

خوشحالامرخیلومعاونیتمحترم
محمداسماعیلخواهانتغیراتذیل

گردیدهاندکه:
محترمخوشحالولدشـاهجهـان

واسـتعفاءرئیستشبثازریاست
محتـرمفیصد50 به خویشرا سهم

ولدسلطاناهللدارندهبیرخانزمحمد
واگذارنموده302849تذکرهنمبر

بحیثرئیسجدیدتعی نامبرده نیکه
عیلبحیثاگردید.محترممحمداسم

معاونبرحالدرشرکتمیباشد.این
شـماره اساسجوابیـه به تغیرات

1400 2 12مـــخرخ12720
متوسـطدر دهندگان ریاستمالیه

ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
ــتو ــریمالکی ــایفک ــته ثب

 گردید.
بهاساستصوی ومکتوبشـماره

1400 2 13مــــورخ7733
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گانمتوسطتشبثریاستمالیهدهند
چانگخونـگلیانـگ( )تجارتی

(61898دارنــدهجــوازنمبــر)
خونگلیانگ( )لی محترم بریاست
تصوی  قطعه وسه عریضه طیقطعه
تشبثخواهانفعالیتتشـبثاز)
ــه ــارتی(بــــ تجــــ

اتزراعتی(تغیرنمودهاست)خدم
همچناناسمتشـبثاز)تجـارتی
خدمات ( به چانگخونگلیانگ(
زراعتیمحیطخورشید(تغیرنموده

مرکزیثبتاست.درریاستعمومی
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

 ( شـماره (13793قرارمکتوب
 ( مدیریت(11400 2 14مورخ
اتتولیدیوتوریـدیتأسیسعمومی

ستعمومیامورفارمسی،شرکتریا
 اسد لمیتـدآتجارتی بـرعالوهریا

وارداتوصادارتاقالممجازخواهان
طبی آتت وسامان ایجادتوریدادویه

اند کهدرریاستعمـومی:گردیده

ثبـتمالکیتهـایمرکزیوثبت
 گردید.

:شرکتتجارتیمنصورطوطاخیـل
(افغانی1000000سرمایهابتدایی)

لحقـوقیشـک1400تأسیسسال
ــارتی ــدتجـ ــیسلمیتـ رئـ

اهللولدحاجیولیمحمـد احسان
بهمعاونیتمحترم٪50دارایسهم

نجی اهللولدمحمداجـاندارای
امضـاء٪صالحیتدار50سهم
ومعاونشرکتدرریاسـترئیس

 وثبتعمومی مالکیتهایمرکزی
 .ثبتگردیدفکری
 پارسـنسنماینده شـرکت گـی

انسـی:گورنمنتسرویسـیزآی
گیوتیتکابلسـالنمایندهمرکز

ســرمایهابتــدایی1400تأســیس
افغانیییکم760000076 لیون

فعالیت٬شکلحقوقیشرکتلمیتد
٬عمدهخدماتتکنالوژیمعلومـاتی

 Josephرئیسبدونسهمشرکت
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James Cudney ــخا اش
ورئـیسامضـاءدارایصالحیت

ریاسـت در و شرکتبوده معاون
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

شرکتتجارتیظریففهیماماناهلل
ــدائی ــرمایهابت ــدافای(س )ذی

تأسـیس(افغانیسال1000000)
شکلحقوقیلمیتدفعالیـت1381
عمانولدمحمدمسیحنرئیستجارتی

نسیمولدمحمدنسیمومعاونمحمد
حاجیعزیزاهللشرکتدرریاسـت

 وثبتعمومی لکیتهایمامرکزی
 ثبتگردید.فکری

بــهاســاسعریضــهوتصــوی 
خلیلاهلل ساختمانیرئیسسید نهاد
انویشنز دارندهجـوازنمبر:یونایتید
D-60620وقرارمکتوبشماره

ــورخ11805 1400 1 31مـ
ریاستمالیهدهندگانمتوسطعنوانی
اینریاستخواهانتغیـراتذیـل

گردیدهاند:کهمحترممحمداحسان
رئیستشـبثاز عبدالواسع فرزند

 استعفاءریاست سهمفیصد100و
خویشرابهمحترمذبیحاهللفرزنـد
نمبـر تـذکره دارنـده اهلل حفیظ

واگذارنمودهکهنامبرده123945
ینمیگـرددیبهحیثرئیسجدیدتع

سـاختمانی از فعالیتشـرکترا
سرکسازیوتولیدموادسـاختمانی

تولیدوپروسسمو ادغـذاییوبه
صنعتیتغیرنمودهاستهمچناناسم
شرکتازساختمانییونایتداتوویشنز

بهتولیدوپروسسمـوادغـذای
نمـودهصنعتی فکـتتغیـر پیور

است.کهتغیراتفوقدرریاسـت
مرکـــزیوثبـــتعمـــومی

ــای ــته ــریمالکی ــتفک ثب
گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
ــوب ــرارمکت ــمارهق (453)ش

عواید1400 2 13مورخ سیستم
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دارنـده:شرکتوفایانتخارلمیتد
نمبرتشخیصیهو7089جوازنمبر

ریاسـت1029560016 تحت
محترممحمـداشـرفحبیـ و
معاونیتمحترمشمسالدینخواهان
لغو)ترکپیشه(جوازتجارتیخویش
ریاستعمومی در که اند. گردیده

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 .ثبتگردیدلغو

ــدمات ــاختمانیوخ ــرکتس ش
یعقوبی اهلل نجی  مرکز:لوژستیکی

اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدائی
سالیکمیلیونافغانی1000000

شکلحقوقیلمیتد،،1399تأسیس
ساختمانی عمده وخـدماتفعالیت

نجی اهللفرزنـدلوژستیکی،رئیس
اص معاونیتحسـی اهللمحمد غر

ــدمحمد ــالحیتفرزن ــغرص اص
رئیسومعـاونشـرکتامضاءدار

 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو

جات وپرزه فروشی بایل مو دوکان
ابتـداییتابعیتافغانسـرمایه:آن

شکلحقوقیپنجصدهزار500000
ــرادیســال 1399تأســیسانف

صالحگلولدامضاءصالحیتدار
عمومیثبتمحمدهاشمدرریاست

بهثبتمالکیتهایفکریومرکزی
 رسید.

وکانموبایلفروشیونهادانفرادید
جاتآن تابعیتافغانسرمایه:پرزه

شکلپنجصدهزار500000ابتدایی
1399تأسیسحقوقیانفرادیسال

 ولدنجی اهللامضاءصالحیتدار
ریاست جاندر عمـومیثبـتسید

بهثبتمالکیتهایفکریمرکزیو
 رسید.

تاجرمیداهللفرزندمحمدنبیمحترمح
تابعیتافغانمرکزاصـلی:انفرادی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلصادراتوارداتاقالم1400
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خودشدرامضاءمجازصالحیتدار
ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
یبهاساستصوی فیصـلهشـرکا

دارنده:یریقاسمیلمتیدشرکتنذ
تحـتریاسـت8078جوازنمبر

محترمخواجهشیرازالدینومعاونیت
نذیرخواهـانتغیـر محمد محترم

ــدویداویآ ــرکتاز)من درسش
مارکیت(به)سرکوتلخیرخانهناحیه

(گردیدهاند.تغیراتمذکوربه17
مکتوب مورخ7762اساسجوابیه

ریاســتمالیــه1400 2 13
عمومیکوچکدرریاستنگادهند
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتخدماتلوژسـتیکیکابـل

نمبـر:بستتک جـواز دارنـده
D-71874وقرارمکتوبشماره

1400 2 7مــــورخ12406

ریاستمالیهدهندگانمتوسطعنوانی
اینریاستخواهانتغیراتذیلشده

همحترماحمدجاویدفرزنـداند.ک
محمدطـاهرمعـاونشـرکتاز

سـهمفیصد50واستعفاءمعاونیت
محترمعمرظفرفرزند به خویشرا
اسداهللرئیسبرحالشـرکتبـه
بـا نـامبرده کـه فروشرسانیده

سهمبهحیثرئـیسوفیصد100
تغیرشکلحقوقیازشـراکتبـه
انفرادینیزصورتگرفتهاست.این

ریاستعمـومیتغیرات ثبـتدر
ومالکیتهـایفکـریمرکزیو

 مالکیتفکریثبتگردید.
اساستصوی شرکا شرکتویبه

(مورخ909شماره)مکتوبنظربه
مکتوبعوایدزون1398 10 30
:شرکت)منانزادهلمیتـد(مرکز

ــواز ــرج ــدهنمب و28516دارن
تشخیصیه 9002604073نمبـر

اس گردیده تغیراتذیل ت.خواهان
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مندویتهیه ساحه آدرسشرکتاز
مسکنبهآدرسجدیدپروژهوزیـر
ملکیتشخصی خراسان عق  آباد

تغیرآدرسنمودهکهتغیرات4ناحیه
مرکزیثبتذیلدرریاستعمومی

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
اساستصوی شرکای شرکتوبه

مـورخ8330شمارهقرارمکتوب
ونریاستعوایـدز1397 8 15

افغـان شرکتسـاختمانی مرکز:
وD-80304تکمیلدارندهجواز

تشخیصیه 9002882935نمبـر
انـد: گردیده تغیراتذیل خواهان

رئـیسعبدالرقی فرزندذبـیحاهلل
ومجموعاستعفاءشرکتازریاست

فیصدسهمخـویشرابـاتی55
محترمنورالدینمعاونبرحالشرکت

ب نامبرده بفروشرسانیدهکه 100ا
فیصدسهمبحیثرئیسدرشرکت
حقوقیشـرکتاز شکل باقیماند،
شراکتبهانفرادیتغیرنمودهاست.

کهاینتغیراتدرریاستعمـومی
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .ثبتگردید
اساستصوی شرکای شرکتوبه
(مورخ1250قرارشمارهمکتوب)

ریاستعوایدشرکت1400 2 19
دارنـده:مهرانفهدبسکیتسازی
 جواز D-1625نمبر تشخیصیهو
خواهــان1040827014نمبــر

تغیراتذیلگردیدهاسـت.تغیـر
سکتورفعالیتشرکتازبسـکیت
سازیبهتولیدسگریتوپاننصوار
ازشـرکت نهـاد اسم همچنان و
بسکیتسازیمهراتفهدبهشرکت
تولیدسگرتوپاننصوارمهرانفهد

اس نموده تغیراتایـنتغیر که ت.
ریاستعمـومی ثبـتشرکتدر

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

اساسدرخواستمحترممحمـد به
مجتبیفرزندغـالمحیـدرتـاجر



 جريدهيرسم
 

337
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

وقرارمکتوب انفرادیرئیسنهاد:
مورخ56) سیستم1400 1 23(

عوایدمحمدمجتبیفرزندغالمحیدر
نمبـرجـواز تاجرانفرادیدارنده

نمبـــرتشخیصـــیهو16501
ریاسـت9000250531 تحت

محمدمجتبیفرزندغالمحیدرتاجر
واهانلغوشرکتخویشانفرادیخ

ریاستگردیدهاست.کهایننهاددر
 ثبتعمومی مالکیتهایومرکزی
 لغوثبتگردید.فکری
انرژینمایند. اسوشیت شرکت گی

گینمایندهگروپالالسی:مرکز
 سال 1399تأسـیسوتیتکابل
 ابتدایی یـک1000000سرمایه

ملیونافغانیشکلحقوقیشـرکت
فعالیـتعمـدهخـدمات٬لمیتد

رئیسبدونسهمشرکت٬لوژستیکی
Mark Edward Taylor٬
معاونبدونسهمشرکتاحمدفواد
شیرزیفرزندمحمدشیراشـخا 

ورئـیسامضـاءدارایصالحیت
ریاسـت در و شرکتبوده معاون

 ومرکثبتعمومی هایزی مالکیت
 گردید.ثبتفکری

تصوی شرکای و اساسعریضه به
دهیلمیتـد چهار :شرکتسرفراز

بریاسـت1838دارندهجوازنمبر
محترممحمدآصفیاوبهمعاونیـت
محترممحمدابرارخواهانانصراف
ازلغوجوازخویشگردیدهاند.که

صفیارئیسشرکتازآمحترممحمد
استعفاءریاست سـهمفیصد50و

محمد ولد عمر محمد به خویشرا
ــر ــذکرهنمب ــدهت ــراردارن اب

ــه12536-1000-1398 بـ
فروشرساندهکهنامبردهبهحیـث

نمیگردد.ویرئیسجدیدشرکتتعی
همچنانمحترممحمدابرارمعـاون

واســتعفاءعاونیــتمشــرکتاز
سهمخویشرابهمحتـرمفیصد50

دارنده عبدالجبار فرزند ذکرهتیاسر
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 بـه1399-090-43100نمبر
فروشرسانیدهکهنامبردهبهحیـث

 شرکت جدید میگردد.تعیینمعاون
 ریاستعمومی تغیراتدر ثبتاین

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

یبهاساستصوی وفیصلهشـرکا
)شرکتتجارتیآزادناصرغیـرت

ناصری( تحتریاستمحترم:خان
انور محمد معاونیـتعبدالوحید و

ناصریدارنـده غیرتخان محترم
خواهانتغیرات74680جوازنمبر

 .ذیلگردیداند
غیـرت ناصر آزاد شرکتتجارتی

خواهانتغیرفعالیتاز:خانناصری
سگرتوتجارتیبهتجارتیوتولید

اسمشرکتاز)شرکتتجارتیآزاد
اسـم به غیرتخانناصری( ناصر

عمـوم تجارتی )شرکت وجدید ی
تولیدیآزادناصـرغیـرتخـان
ایـن اسـت. نموده تغیر ناصری(

شـماره اساسجوابیـه به تغیرات
7507 ریاست1400 2 6مخرخ

مالیهدهندگانکوچکدرریاسـت
ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت

 ثبتگردید.فکری
شرکت)تجارتیحبیـ نبـیزاده
ــدایی ــرمایهابت ــتانی(س کوهس

تأسیس(افغانیسال1000000)
هرئیســفعالیــتتجــارتی1400

فریبا نبیزادهبنتعبدالنبیمحترمه
٪سهمبهمعاونیتمحترم50دارای

نبیزادهولدغالمنبـیغالمحبی 
ســهمصــالحیتدار٪50دارای
معاونشـرکتدررئیسامضاء و

ر عمـومی مرکـزیثبـتیاست
ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 گردید.
ــدمات ــاختمانیوخ ــرکتس ش

آرمینلو ویرا اصلیمرکز:ژستیکی
 ابتدائی سرمایه 1000000کابل،

تأسـیسسـال،یکمیلیونافغانی
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شکلحقوقیلمیتد،فعالیت،1400
ــدمات ــاختمانیوخ ــدهس عم

اهللفرزنـدلوژستیکی، رئیسسمیع
شفیق مبارز،محمد معاونیتمونیسه

بنتمحمدظاهرمهربانصـالحیت
دامضاءدار شرکت ومعاون ررئیس

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

متین رشید تجارتی سرمایه:شرکت
( سال1000000ابتدایی افغانی. )
ـشکلحقوقیلم1400تأسیس دیت

مجـاز اقالم تجارتی اصلی فعالیت
ناصریرئیس هارون شرکتمحمد

به٪95ولدعبدالبصیردارایسهم
نویداحمـدولـد معاونیتمحترم

ــد ــاجیمحم ــهمح ٪5دارایس
ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار

ریاستعمـومی ثبـتشرکتدر
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

انفـرادیاحمـد خصوصیاتنهاد
نـوری محمد شیر ولد فایزشیرزاد

انفرادی نهـاد:متشبث ()اسـم
افغان، کابـل،تابعیت اصلی مرکز
ــرمایه ــداییسـ 500000ابتـ
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلحقوقیانفرادی،فعالیت1400

امضـاءعمدهتجارتیصالحیتدار
شدرریاسـتعمـومیثبـتخود

 ثبتگردید.مالکیتفکریمرکزیو
شـمس شرکتخدماتلوژستیکی

نوری کابـل،مرکز:فهیم اصـلی
 ابتدائی یـک1000000سرمایه
،1399تأسیس،سالمیلیونافغانی

فع الیتعمـدهشکلحقوقیلمیتد،
فرزنـدلو اهلل فهیم رئیس ژستیکی،

تتمعاونیتشمساهللفرزنـدگل
رئـیسامضاءگلتتصالحیتدار

شرکتدرریاستعمـومی ومعاون
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .ثبتگردید
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:شرکتتجارتیفرملـیاحمـدزی
ابتـدائیمرکز سرمایه کابل، اصلی

یکمیلیـونافغـانی1000000
،شکلحقوقیلمیتـد،1400،سال

فعالیتعمـدهوارداتوصـادرات
سمحمدداودفرملیرئیاقالممجاز،

گل محمد اقا،فرزند معاونیتخان
فرزندشیرجاناحمدزیصـالحیت

رئیسومعـاونشـرکتامضاءدار
 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

دلبهاساسدرخواستمحترمشرین
دارنده:حمدتاجرانفرادیولدگلم
نمبر مکتوبD-34768جواز و
1400 2 7مــورخ422شــماره

ریاستمالیـهدهنـدگانمتوسـط
اسـت گردیده ترکپیشه خواهان

 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست
لغـوثبـتمالکیتهایفکـریو

 گردید.

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
:تجارتیبرادرانمهمندشماللمیتد

جوازن خواهـان10391مبردارنده
:محترمکریمفرزندتغیرذیلشدهاند

میرامانرئیسقبلیشرکتازریاست
 استعفاءشرکت سـهمفیصد50و

ــرممهرعلــی ــهمحت خــویشراب
جمعهخانرئیسجدیدشرکتفرزند

واگذارمیدارد.کهدرریاستعمومی
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 گردید.ثبت

اساستصوی ودرخواستجان به
33684دارندهجوازنمبر:زاازهرمر

انـد: گردیده تغیراتذیل خواهان
نهادازرئیسمحترمجانمرزاازهر

 خـویشفیصد100جمله سـهم
سهمرابهرامشولدجانفیصد50

معاونجدیدشرکتبهفروش میرزا
شراکت میرساندوشکلحقوقیاز
بهانفرادیتغیرنمودهاستوسرمایه

رافغانیبهیکشرکتازپنجصدهزا
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است.کهیمیل نموده تغیر افغانی ون
 درریاستعمومی ثبتتغیراتفوق

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

اساستصوی شرکا یشرکتوبه
مـورخ9681شمارهقرارمکتوب

ریاستعوایـدزون1400 1 22
دهی شرکتخدماتمشوره مرکز:
صحیسپهرجهاندارنـدهجـواز

نمبـــرصـــیهتشخیو42605
تغیرات9004743416 خواهان

اند:محترمهزین بنت ذیلگردیده
غالمروفرئیسشرکتازریاست

فیصدسـهم50وبهحفظاستعفاء
خویشبهحیثمعاونجدیدتعیینو
محترمهناهیدمهلقامعاوناسـبقاز

فیصـد25واستعفاءسمتخویش
بهمحترمنجمهبنت سهمخویشرا

ذارنمودهکهنامبردهولیمحمدواگ
جدیدتعیینگردیدورئیسبهحیث

همچناناسمشـرکتازشـرکت

خدماتمشورهدهیصحیسـپهره
جهانبهشرکتمشورهدهیصحی
شاهفوتدیتغییرنمودهاست.کـه

ثبتاینتغیراتدرریاستعمومی
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

بهاساسعریضهوتصوی رئیسنهاد
هـوس ترسـت مشورتی :خدمات

وقـرار46776دارندهجوازنمبر
 مـورخ11754مکتوبشـماره

ریاســتمالیــه1400 1 30
دهندگانمتوسطعنوانیاینریاست
خواهانتغیررئیسشدهانـد.کـه
محترمشیرزادفرزندمحمـدبالـل

واسـتعفاءرئیستشبثازریاست
سهمخویشرابهمحترمفیصد100

رزندشاهمحموددارندهبهیراحمدف
 نمبر واگـذار2884142تذکره

نمودهکهنامبردهبهحیـثرئـیس
 اینتغیراتدرتعیینجدید میگردد.

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
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ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

(13934)شـمارهقرارمکتـوب
ریاستاجرائیوی1400 2 8مورخ
ملیتنظیمادویهومحصوتتاراد ه

جارتینیازحیـدریصحیشرکتت
ــواز ــرج ــدهنمب ــددارن لمتی

ــر128322) (وتشخیصــیهنمب
ریاست9006679444) تحت )

اهللومعاونیـتمحتـرمزمحترمنیا
ــرعالوهوارداتو ســیدنقی اهللب
صادارتاقالممجازخواهانایجـاد
توریدادویهوسـامانآتتطبـی
گردیدهاندکهدرریاستعمـومی

هایفکـریمالکیتمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

اساستصوی شرکا یشرکتوبه
مکتوب مـورخ1268نمبـرقرار

ریاســتمالیــه1400 2 21
دهندگانمتوسط:شرکتخـدمات
خیرخـواه نقی فضـل لوژستیکی

تشخیصیهو131241دارندهجواز
خواهــان9007108575نمبــر

تغیراتذیلگردیدهاند:ازیادسکتور
شـرکت اسـم تجارتی ازفعالیت

نقیـ  لوژستیکی خدمات شرکت
شرکتتجـارتی به خیرخواه فضل
وخدماتلوژستیکینقیـ فضـل
شرکت سرمایه همچنان و خیرخواه
یکمیلیون یکمیلیونافغانیبه از
پنجصدهزارافغانیافزایشیافتهکه

ثبتاینتغیراتدرریاستعمومی
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

یوتصوی شـرکابهاساسفیصله
شرکتسـاختمانیوسرکسـازی

دارندهجوازنمبـر:زیارملحکیمی
محتـرم57236 ریاسـت تحت

قدرتاهللعمریومعاونیتمحترم
محمدسلیمحکیمیخواهانتغیرات

محترممحمدسلیمذیلگردیدهاند:
ولدحکیمخانمعـاونتشـبثاز
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سـهمفیصد50واستعفاءمعاونیت
محتخویش به ولـدرا احمدگل رم

خواجهگلدارنـدهتـذکرهنمبـر
واگذارنمودهکهنامبرده369147

نمیگرددازیبحیثمعاونجدیدتعی
فعالیتخدماتلوژسـتیکی سکتور
برعالوهسکتورساختمانیگردیـده
استواسمشـرکتاز)شـرکت
زیارمـل سرکسـازی و ساختمانی
و )شرکتسـاختمانی به حکیمی(

زی لوژستیکی حکیمی(خدمات ارمل
تغیرنمودهاست.اینتغیـراتبـه

مخرخ13315اساسجوابیهشماره
ریاســتمالیــه1400 2 19

ریاست متوسطدر عمومیدهندگان
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
تصوی رئـیس و اساسعریضه به
رومـان لوژسـتیکی خدمات نهاد

63634دارندهجوازنمبر:روقیانی
مورخ7864بشمارهوقرارمکتو

ریاســتمالیــه1400 2 15
دهندگانکوچکعنوانیاینریاست
سـاختمانی سکتور ازدیاد خواهان
گردیدهاسـت.واسـمتشـبثاز
خدماتلوژستیکیرومانروقیانیبه
سـاختمانی و خدماتلوژسـتیکی
گرفتـه صورت نیز روقیانی رومان
است.همچنانسـرمایهتشـبثاز

بهیکمیلیـونپنجصدهزارافغانی
ایـنافغانیافزایش نمودهاسـت.
 ثبـتعمـومیریاستتغیراتدر
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

تصوی شرکای و اساسعریضه به
:شرکتخدماتلوژستیکیایازالهام

وقـرار68530دارندهجوازنمبر
شـماره مـورخ12954مکتوب

ریاســتمالیــه1400 2 15
نیاینریاستدهندگانمتوسطعنوا

اند.کـه خواهانتغیراتذیلشده
بنتخلیلالـرحمن خدیجه محترم
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واسـتعفاءرئیستشبثازریاست
سهمخویشرابهمحتـرمفیصد50

مجی الرحمنخلیلیولـدخلیـل
ــر ــذکرهنمب ــدهت ــرحمندارن ال

واگذار07052-1003-1399
نمودهکهنامبردهبهحیـثرئـیس

اینتیجدیدتعی غیراتدرنمیگردد.
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

شرکتخدماتلوژسـتیکیقـدیر
اصلیکابل،مرکز:جمیلجبارخیل
 ابتدائی یـک1000000سرمایه
شـکل1400،سالمیلیونافغانی

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهخدمات
فرزندلوژستیکی، عبدالجمیل رئیس
اهللمالحسین، زاهد فرزندمعاونیت

رئیسامضاءعبدالجمیلصالحیتدار
شرکتدرریاستعمـومی ومعاون

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

ــدمات ــاختمانیوخ ــرکتس ش
سـرمایه:لوژستیکینجیمصـامت

(افغانیسـال1000000ابتدایی)
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

رئــیسســاختمانیاقــالممجــاز
عبـدالخلی ولد صامت لعبدالنجیم

ومعاونلیداملکـزادهولـدلعـل
امضـاءعبدالودودصـالحیتدار

ومعاونشرکتدرریاسـترئیس
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

لوژستیکیخدماتشرکت)تجارتیو
ســـرمایهابتـــدایی:رابـــین(

افغـانی(یکمیلیون1000000)
 فعالیتتجارتی1400تأسیسسال

محتـرمیسرئوخدماتلوژستیکی
احمدپیمانرحیمیولـدمعشـوق

٪سهمبهمعاونیت25رحیمیدارای
سلیم خلیلاهللشینواریولد محترم

٪ســهمصــالحیتدار75دارای
معاونشـرکتدررئیسامضاء و
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ر عمـومی مرکـزیثبـتیاست
 گردید.ثبتمالکیتهایفکریو

امیریفرزند بهزاد خصوصیاتنهاد
متشبثانفر امیری اسم:ادیمیرداد

)خدماتلوژستیکیهنـدوکشنهاد
افغان،بیدار( اصـلیتابعیت مرکز
500000ابتـداییسرمایهکابل،

پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

لوژسـتیکی، خدمات فعالیتعمده
خـودشدرامضـاءصالحیتدار

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 .گردیدثبتمالکیتهایفکریو

دماتمشورتیمالیمتحدشرکتخ
اصـلیکابـل،مرکز:رودیهیواد

 ابتدائی یـک1000000سرمایه
،1400تأسیسسال،میلیونافغانی

فعالیتعمـده شکلحقوقیلمیتد،
مـالی، مشـورتی رئـیسخدمات

عبدالواسعفرزنـدصـالحمحمـد
معاونیتشیراحمدفرزندفدامحمد

رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار
رشرکتدر ثبـتیاستعمـومی
ثبـتیتهایفکریمالکمرکزیو
 گردید.

خصوصیاتتـاجرانفرادیامیـداهلل
:ستانکزیفرزنـدمحمـدآجـان

اصـلی،،افغانتابعیت شـهرمرکز
سـرمایه1399تأسیسسال،کابل

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
معـدن،افغانی اسـتخراج فعالیت

وپروسس،شخ دارایصـالحیت
مرکزیثبته،درادارخودشامضاء

ثبترسیدهمالکیتهایفکریو به
 .است

محمـد خصوصیاتتـاجرانفرادی
:نورفرزنـدنـورمحمـدعزیزاهلل
اصـلی،،افغانتابعیت شـهرمرکز
سرمایه1399:تأسیسسال،کابل
ابتدای : پنجصـدهزار500000ی
شـخ ،افغانی فعالیتلوژستیکی،

 صالحیت در،خودشامضاءدارای
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 ومرکثبتاداره هـایزی مالکیت
 .بهثبترسیدهاستفکری

محترم)محمدطاهر(رئیسومحترم
)خیرمحمد(معاونتشبث)ساختمانی

( نمبر جواز دارنده خالد( -dیاسر
ــر32339 ــیه(نمبـ تشخیصـ

سال7006059013) و تأسیس(
(طیدرخواستیوسهقطعه1388)

تصوی عارضوخواهشترکپیشه
تجارتیخویش نموجواز استرا ده

کهبعدازارائهجوابیـهازمراجـع
مربوطــهوعــدممســ ولیت

ــتم ــتدرسیس ــزیوثب مرک
 لغوثبتگردید.مالکیتهایفکری

شـرکت:یبهاساستصوی شرکا
شـماره مکتـوب (1960)وقرار

ســاختمانی1400 2 16مــورخ
نمبر جواز دارنده و55323اوایل

تشخیصیه 9007161574نمبـر
ذیلگردیدهاسـتخواهانتغیرات

فعالیـتخـدمات سـکتور ازیاد

از نهـاد اسـم وتغیـر لوژستیکی
سـاختمانیو ساختمانیاوایلبـه
گردیـده اوایل لوژستیکی خدمات

ریاسـتاست تغیراتدر این که .
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت

 گردید.فکریثبت
شرکت:ویبهاساستصوی شرکا

قرارمکتوبمالیهدهندگانکوچک
1400 2 16(مـــورخ1211)

تـاجر جانثار فرزند معروففقیری
84742انفرادیدارندهجوازنمبر

9002768902نمبرتشخیصیهو
است گردیده تغیراتذیل :خواهان

نهادرئیسمحترممعروفولدجانثار
فیصدسهمخویشبا100ازجمله
رئیسفیصدسهمبحیث99,5حفظ

ــاقی ــدومتبـ ــاقیمیمانـ بـ
محتـرمهمخویشفیصدس5 به را

شاکراهللخانولدامانتخانواگذار
نمودهاستکهنامبردهبحیثمعاون

 گردیدتعیینجدید درسقلعهآوتغیر
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جرنیلمارکیتنوروزبـهکمپنـی
 بزنسسنتر چهاردهی شهر5ناجیه
وهمچنـان.کابلتغیرنمودهاست

شکلحقوقیتشبثازانفرادیبـه
.کهایـنشراکتتغیرنمودهاست

ریاستعمـومی ثبـتتغیراتدر
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

بحریـه لوژستیکی خدمات شرکت
(1000000سرمایهابتدایی):کابل

شـکل1400تأسیسافغانی.سال
لم خدماتیتحقوقی فعالیتاصلی د

 اباسـینرئیسلوژستیکی. شرکت
فرزندمحمدعزیزدارایسهم عزیز

معاونیت50٪ محترمذبـیحاهللبه
٪50فرزندمحمداهللدارایسهم

ومعاونرئیسامضاءصالحیتدار
ریاستعمـومی ثبـتشرکتدر

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

سلورخدماتمشورتیتحصیلیکابل
اصلیکابـل،سـرمایهمرکز:تین

 میلیـون1000000ابتدائی یک
 شکل،1400تأسیس،سالافغانی

یتد،فعالیتعمدهخدماتحقوقیلم
رئـیسمشـرفمشورتیتحصیلی،
معاونیتمحمد،فرزندجوادحیدری

صففرزندغالمعلـیصـالحیتآ
رئیسومعـاونشـرکتامضاءدار

 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

رمضـان تاجرانفرادی خصوصیات
ظاهر تابعیتفرزند مرکـز،،افغان:

 کابلاصلی ـ،شهر س تأسـیسال
ابتدایی1399 500000سرمایه

خدمات،غانیافپنجصدهزار فعالیت
نصــ ســولری،شــخ دارای

دراداره،خـودشامضاءصالحیت
بهمالکیتهایفکریمرکزیوثبت

 .ثبترسیدهاست
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خصوصــیاتتــاجرانفرادیفهــیم
ابراهیمی قیوم محمد ولد :ابراهیمی

اصـلی،،افغانتابعیت شـهرمرکز
سـرمایه1399تأسیسسال،کابل

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
شـخ  ،فعالیتتجـارتی، افغانی

 صالحیت در،خودشامضاءدارای
 وثبتاداره هـایمرکزی مالکیت
 .بهثبترسیدهاستفکری

ــرادی ــادانف ــیاتنه خصوص
عصمتاهللحنیفیولدمحمدعمان

انفـرادی متشـبث ـ:حنیفی ماس
و سرکسازیعصمتنهاد)ساختمانی

مرکزاصلیکابل،تابعیتافغان،تل(ا
ــرمایه ــداییسـ 500000ابتـ
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
ی،فعالیتشکلحقوقیانفراد1400

سـاختمانی دار،عمده صـالحیت
ثبتشدرریاستعمومیخودامضاء

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

شرکتساختمانیوسرکسـازی
ــام ــویناله ــدایی:ن ــرمایهابت س

سال1000000) افغانی. تأسیس(
لم1400 حقوقی فعالیتیشکل تد

شرکتاحمدرئیس.اصلیساختمانی
نویدساحلولدغالممقصوددارای

بهمعاونیتمحتـرمفیصد50سهم
مقصود امینساحلولدغالم محمد

 ٪صـالحیتدار50دارایسهم
معاونشـرکتدررئیسامضاء و

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 ثبتگردید.فکریهایمالکیتو

اهلل ذبـیح سـید نهاد خصوصیات
هاشمیفرزندسیدرحـیمهاشـمی

انفرادی نهاد)خدمات:متشبث اسم
 مشورتیتجارتیاشرفهاشمیی(

اصلیکابـل،،تابعیتافغان، مرکز
ــرمایه ــداییسـ 500000ابتـ
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

تجارتی، صالحیتدارفعالیتعمده
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ثبتشدرریاستعمومیخودامضاء
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
.گردید

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
نمبـر:فایزونگروپ جواز دارنده

تحتریاستمحترممحمد51909
سیرتومعاونیتمحترممحمدذاهد
خواهانتغیراسمشرکتاز)شرکت
به)گروپکمپنـی فایزونگروپ(

گردیدهاند.اینتغیراتهایفایزون(
ریاستعمومی مرکـزیثبـتدر

بـهاسـاسمالکیتهایفکـریو
13143مکتوبجوابیـهشـماره

ریاستمالیـه1400 2 16مخرخ
 دهندگانمتوسطثبتگردید.

شرکتلوژستیکیحبیبیدینامیـک
:مرکزاصلیکابل،سـرمایهاستاری
ابتدای میلیـون1000000ی یک

 شکل،1399تأسیسسال،افغانی
حقــوقیلمیتــد،فعالیــتعمــده

رئیس فرزنـدلوژستیکی، اهلل ذبیح

معاونیتپیغلـهتمعـهصدیقاهلل،
صالحیت رحیمی نعیم محمد فرزند

رئیسومعـاونشـرکتامضاءدار
 عمومی درریاست مرکـزیثبـت

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو
شرکتساختمانیحبیبیدینامیـک

یهمرکزاصلیکابـل،سـرما:استار
 میلیـون1000000ابتدائی یک
 شکل،1399تأسیسسال،افغانی

حقــوقیلمیتــد،فعالیــتعمــده
ساختمانی،رئیسذبـیحاهللفرزنـد
صدیقاهلل،معاونیتپیغلهتمعهبنت
صـالحیت رحیمـی نعـیم محمد

رئیسومعـاونشـرکتامضاءدار
 عمومی مرکـزیثبـتدرریاست

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو
ضیاوالحقفرزندفضلربـیمحترم

متشبثانفرادی)خدماتلوژستیکی
تابعیتافغانمرکـز:سبحانصابر(

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی
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شــکلخــدمات1400تأســیس
مجازصالحیتدار اقالم لوژستیکی

عمومیثبتخودشدرریاستامضاء
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

 یشـرکتاساستصوی شرکایبه
دارنـده:ترانسپورتیکوهدامننوین

خوهانتغیرD-40152جوازنمبر
ازشرکتترانسپورتیکوهدامننوین

ایمایکسپرستینتغیرنمـودهبهپر
ریاستعمـومیاست در تغیر .این
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .ثبتگردید
تصوی شرکای و اساسعریضه به

دارنده:دنشنللمیتدشرکتپاورتری
وقرارمکتوب20283جوازنمبر

1400 2 20مورخ1261شماره
ایـن عنوانی عواید سیستم ریاست
ریاستخواهانتغیراتذیلشدهاند.

محترمحاجیمحمدفرزندحاجیکه
معاونیتمحمد تشبثاز معاون دین

استعفاء خویشرافیصد50و سهم
بهمحترممصطفیسـلطانیفرزنـد

حمدداودسلطانیدارندهتـذکرهم
 1399-0900-070286نمبر
نمودهکهنامبردهبهحیـثواگذار

 جدید ایـنتعیینمعاون میگـردد.
ریاستعمـومی ثبـتتغیراتدر

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

شرکا فیصله اساس )شـرکتیبه
حمزه( احمد جواز:تبلیغاتی دارنده

 تحتریاسـتD-54153نمبر
اهللولدحبیـ اهللومح شفیع ترم

میـرویسولـد معاونیتمحتـرم
حمیداهللخواهانتغیرفعالیتشرکت
از)تبلیغاتی(به)تجارتی(گردیدهاند
)شـرکت از شرکت اسم همچنان
)شـرکت به حمزه( احمد تبلیغاتی
تغیرنمـوده پوپلزی( تجارتیحمزه
اساسمکتوب اینتغیراتبه است.

1399 12 6مخرخ5560شماره
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 متوسـطدردهندریاستمالیه گان
ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
تصوی رئـیس و اساسعریضه به
کواک  بارچاتنی و ترانزیتی :نهاد

بـه45875دارندهجـوازنمبـر
ریاستمحترمعبـدالخالقوقـرار

مــورخ1238مکتــوبشــماره
تمعوایدسریاستسی1400 2 16
وانیاینریاستخواهـانتغیـرعن

فعالیتتشبثازترانزیتیبهاستخراج
استواسمتشبثاز معادننموده
ترانزیتیوبارچاتنیکواکـ بـه
استخراجمعادنکواک نیازیتغیر
اینتغیراتدرریاست نمودهاست.

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

13991بهاساسمکتوبشـماره
ادارهملیغذا1400 2 19رخمخ

ثبتوادویهافغانستانعنوانیریاست
درمالکیتهـایفکـریمرکزیو

بوردید فعالیتشرکتتجارتیستار
تحـت70951دارندهجوازنمبر

معاونیت و محمداهلل محترم ریاست
محترمعبداهللدرپهلـویفعالیـت
تجارتی،توریدادویهولوازمطبـی

تغیراتدرریاستازدیادگردید.این
 وثبتعمومی مالکیتهایمرکزی

 ثبتگردید.ریفک
خصوصیاتتاجرانفرادیعاشـقاهلل

تابعیـت:مینهوالفرزندسیداعظم
اصلی،افغان کابلمرکز سال،شهر
ابتـدایی1399تأسیس سـرمایه

ــانیپنجصــدهزار500000 ،افغ
 وپروسسفعالیت شخ استخراج ،

 صالحیت در،خودشامضاءدارای
 وثبتاداره هـایمرکزی مالکیت
 .بهثبترسیدهاستفکری

:دتشرکتاحمدمجتٰبیجنگلکلمی
(افغانی1000000سرمایهابتدائی)

 حقـوقی1381تأسیسسال شکل
سیدعوضرئیسلمیتدفعالیتتجارتی
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ولدسیدانورخانومعاونسیدآصف
ریاست ولدسیدانورخانشرکتدر

 وثبتعمومی هایمالکیتمرکزی
 ثبتگردید.فکری

حبی اهللمتشـبث ذبیحاهللفرزند
تابعیتافغانمرکزاصـلی:انفرادی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
فعالیتتجارتی,صـالحیت1400
خودشدرریاستعمومیامضاءدار
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 .گردیدثبت

یـدشرکتخدماتلوژسـتیکینو
(1000000سرمایهابتدایی):قسیم

شـکل1400تأسیسافغانی.سال
لم خدماتیتحقوقی فعالیتاصلی د

 حمـتشرکتررئیسلوژستیکی.
الحققرزندمیرجـاندارایسـهم

بهمعاونیتمحترممحمـدفیصد50
رفیعفرزندمحمدخاندارایسـهم

ورئیسامضاء٪صالحیتدار50

ریاستعمـومی شرکتدر معاون
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
:ساختمانیکفایـتسـنترشرکت

ابتـدایی سرمایه کابل اصلی مرکز
سالپنجصدهزار500000 افغانی

شکلحقوقیانفرادی1400تأسیس
فعالیتعمدهسـاختمانیمیباشـد،

نجی اهللفرزندعبدالمجیـدرئیس
ریاسـت در شرکت دار صالحیت

ثبت وعمومی لکیتهایمامرکزی
 .ثبتگردیدفکری

بهاساسعریضهوتصوی شـرکت
:خدماتلوژستیکیگرینپاوراسپید

D-46577دارندهجـوازنمبـر
عنوانیاینریاستخواهانتغیـرات
سکتورفعالیتشرکتازخـدمات
لوژستیکیبهتجارتیتغیرنمودهاست
شـرکت تشبثاز اسم همچنان و
بهخدماتلوژستیکیگرینپاورسپید

شرکتتجارتیگرینپاورسپیدتغیر
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اسـاس به همچنان و است. نموده
 مـورخ13371مکتوبشـماره

ادارهملــیعــذاو1400 1 26
ریاسـتانسـجام افغانستان ادویه
مارکیـتمحتـرم از خدماتقبل
نصـراهللرئـیس فرزند اهلل سبحان
شرکتخدماتلوژستیکیگرینپاور

-Dسپیددارندهجوازتجارتینمبر
خواهاناخذجوازفعالیت46577

طبـی لوازم و ادویه شرکتتورید
اینامتیازدرریاست است. گردیده

مرکــزیوثبــتثبــتعمــومی
ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 گردید.
اساستصوی شرکا یشـرکتبه

خدماتارتقایظرفیتعادلدارنده
نمبـر قـرارD-61341جواز و

ــر ــوبنمب ــورخ17199مکت م
ــدمال1397 7 27 ــهدهن گانی

محمد محترم ریاست تحت متوسط
اجمـلااسم محترم ومعاونیت عیل

خواهانترکپیشهجـوازخـویش
ریاستعمومی در اند ثبتگردیده

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

شـرکت:یبهاساستصوی شرکا
سـاختمانی مـواد تولید ساختمانی

اکبر نمبـر:صادق جـواز دارنده
D-6239ــیهو ــرتشخیص نمب

تحــتریاســت1000923019
محترمصادقولدحـاجیجـانو
معاونیتمحترماکبرجانولدحاجی
برکتخواهانلغو)ترکپیشه(جواز
اندکـهدر تجارتیخویشگردیده
ریاستثبتوجوازدهیلغوثبـت

 گردید.
اساستصوی شرکا شـرکتیبه
نوریلمیتد دارنـده:حکمتعزیز

 تغیراتخواهان42418جوازنمبر
ذیلگردیدهاند:محترمداودجـان
ولدمعـاذاهللازریاسـتشـرکت

استعفاء سهمخویشرافیصد80و
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رفیعاهللکاروانولدحفـیظاهلل به
جدیدبـهفـروشمیرسـاندرئیس

شرکت معاون شفیع محمد ومحترم
فیصد10سهمخویشفیصد20از

جدیدبفـروشرئیسرابهرفیعاهلل
و لعـلیصـدف5رسانیده بـه را

فقیرعلیزیولـدمحمـدمحسـن
سهمدارجدیدبفروشمیرساندونود

بهحیثسهمفیصد5نامبردهباحفظ
معاونباقیمیماندبهفروشمیرساندو
اسمشرکتازشرکتتولیدفـرش
افغاننایاببهشرکتتولیدفـرش
است نموده رفیعسلیمکاروانتغیر
عمومی درریاست فوق تغیرات .که

فکـریمالکیتهایمرکزیوبتث
 گردید.ثبت

تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتسـاختمانیوسرکسـازی

سخی نسـیم:عثمان محمد محترم
رئیسومحترممحمدطاهرمعـاون

وقـرار50652دارندهجوازنمبر

ــماره ــوبش ــورخ167مکت م
ریاسـتبررسـی1399 12 13

عنوانیاینریاستخواهانلغوجواز
وجوازتجار اند. تیخویشگردیده

مرکزیثبتشاندرریاستعمومی
لغـوثبـتفکـریمالکیتهایو

 گردید.
شـرکت:یبهاساستصوی شرکا

به:شرکتتجارتیواحدهیکلزاده
مـورخ5690اساسمکتوبنمبر

نمبـر1400 1 5 جـواز دارنده
نمبــرتشخیصــیهو148456

تحــتریاســت1051287017
ــدیماومع ــرممحم ــتمحت اونی

ــو ــانلغ ــارقخواه ــرمط محت
جوازتجارتیخـویش)ترکپیشه(

گردیده ریاست در عمـومیاندکه
ثبــتوجــوازدهــیلغــوثبــت

 گردید.
خصوصیاتنهادمحمدبشیرصـافی

 :فرزندنورآغامتشبثانفرادی
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تخنیکـی میاخیل نهاد)اسحاق اسم
 ماشینآتتاولوژستیکیخدمتونه(

افغان، اصلیتابعیت کابـل،مرکز
ــرمایه ــداییسـ 500000ابتـ
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

فعالیتعمدهخـدماتتخنیکـیو
دار لوژستیکی،صـالحیت خدمات

ثبتشدرریاستعمومیخودامضاء
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

سرمایه:(شرکت)تجارتیحریرعمان
(افغانیسـال1000000ابتدایی)
رئیسفعالیتتجارتی1400تأسیس

محمدقاسماعظمیولدمحمدغوث
٪سهمبهمعاونیتمحترم50دارای

محمدباسطاعظمیولدمحمدغوث
 دارای

50٪ صالحیتدار امضـاءسهم
یاسـترومعاونشرکتدررئیس

مرکـــزیوثبـــتعمـــومی

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

احمدسیرمهریفرزنـدامـاناهلل
تابعیتافغانمرکز:متشبثانفرادی

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

فعالیـتمشـورتی1400تأسیس
 دار خودشامضاءمدیریتیصالحیت
ریاستعمومی مرکـزیثبـتدر

ــتو ــریمالکی ــایفک ــته ثب
 .گردید

:شرکتخدماتلوژستیکیحیدرگل
(افغانی1000000سرمایهابتدایی)

شکلحقـوقی1400تأسیسلسا
شرکتخدماتلوژسـتیکیاقـالم

 ولدرئیسمجاز هجرتاهللهجران
سیدامراهللومعاونرحمتاهللولـد

رئیسامضاءصفیاهللصالحیتدار
ریاستعمومی معاونشرکتدر و

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 گردید.ثبت
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خصوصیاتنهادحبی اهللشـیرزی
:انفـرادیفرزندشیرگلمتشـبث

تابعیتافغان،مرکزاصـلیکابـل،
ــرمایه ــداییسـ 500000ابتـ
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

دار تجارتی،صالحیت عمده فعالیت
ثبتشدرریاستعمومیخودامضاء

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

احمدنبیلفرزنـدمحمـدآصـف
مرکزتابعیتافغان:متشبثانفرادی

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

فعالیتلوژستیکیو1400تأسیس
تجارتی خودشامضاءصالحیتدار

ریاستعمومی مرکـزیثبـتدر
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو

:شرکتنویحامدجاویـدلمیتـد
ابتـدائی سرمایه کابل، مرکزاصلی

سالیکمیلیونافغانی1000000

لمیتد،1382تأسیس حقوقی شکل
فعالیتعمـدهوارداتوصـادرات

مجاز، رئیسحامدفرزندمحمداقالم
فرزنـد جاویـد معاونیـت نوروز

امضــاءنوروزصــالحیتدارمحمد
در شرکت ومعاون ریاسـترئیس

 وثبتعمومی مالکیتهایمرکزی
 گردید.ثبتفکری

محمـد پروسسزیوراتسـپاهان
خانی: خـانی محمد تـاجرمحترم
اصلی،انفرادی مرکز تابعیتایران,

500000ابتــداییکابل،ســرمایه
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

پروسـسزیـورات، فعالیتعمده
شدرخـودامضـاءصالحیتدار

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 گردید.مالکیتهایفکریثبتو

متشـبث یاسین فرزند ناصر محمد
بعیتافغانمرکزاصـلیتا:انفرادی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
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پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
فعالیتتجارتی,صـالحیت1400
خودشدرریاستعمومیامضاءدار
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .ثبتگردید
شرکتباربریومسافربریخوست

مرکزاصلیکابل،سرمایه:فرنگپیما
 میلیـون1000000ابتدائی یک
،شـکل1400تأسیسسال،افغانی

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهمسـافر
بریوباربری،رئیساسداهللفرزنـد
معاونیتگلبدینفرزنـد مالنوروز

امضاءغالمبهاوالدینصالحیتدار
رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 گردید.ثبتفکری

اساسدرخواستیکیهـانولـد به
شـمارهمکتوبوقرار:اهللعنایت

ــورخ12794) 1400 2 13(م
عنوان تحت متوسط دهندگان مالیه

لو شرکت دنیـاژتجارتی سـتیکی

افغانســتاندارنــدهجــوازنمبــر
D-33398ــرتشخیصــیهو نمب

تغیرات7008138013 خواهان
محمد شاه محترم اند. گردیده ذیل
ولدجانمحمدرئیسنهادازریاست

مجمواستعفاء و سهم100ع فیصد
باتیمحترمسیدظاهرشاه خویشرا
بفروشرسانیده سیدعنایتشاه ولد
نهاد بحیثرئیسجدید نامبرده که

نگردید.کهایـنتغیـراتدریتعی
 عمـومی مرکـزیثبـتریاست

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
شرکت:ویبهاساستصوی شرکا

(مـورخ392)شمارهقرارمکتوب
تمعوایدشرکتسیس1400 1 30

جواز لمیتددارنده افغانمشعلآریا
 20058نمبر نمبـرتشخیصـیهو

ریاسـت9000741257 تحت
معاونیـت و افشان فریدون محترم
سـهمداران و عبـدالخالق محترم
شرکتهریکعبدالخلیلعبدالغفار
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سیدبیژنوحشمتخواهـانلغـو
)ترکپیشه(جوازتجارتیخـویش

ری در که اند. استعمومیگردیده
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .لغوثبتگردید
مورخ936بهاساسمکتوبشماره

ریاســتمالیــه1400 1 22
استخراج )شرکت برزگ دهندگان
معادنسنگعلیزادهافغان(دارنـده

(دارنـدهD-63693جوازنمبر)
( تشخیصیه (9001532325نمبر

طیدرخواستیوسهقطعهتصـوی 
ترکپیشهجـوازعارضوخواهش

جواب از بعد که ـتجارتیشده ازی ه
مراجعذیربطدرریاستعمومیثبت

مالکیـتفکـریثبـتومرکزی،
 گردید.

تصوی شرکای و اساسعریضه به
:شرکتخدماتآبرسانیگرینروت
دارنـــدهجـــوازنمبـــر

D-72015وقرارمکتوبشماره

ــورخ10071 1400 1 25مـ
نوانیریاستمالیهدهندگانمتوسطع

اینریاستخواهانتغیراتذیلشده
اند.کهمحترمعزیزفرزندحـاجی
عظیمخانمعاونشرکتازمعاونیت

سهمومحتـرمفیصد25واستعفاء
استعفاءدیمیروبیلیسهمدارشرکت

سهمومحترممحبـوبفیصد20و
واســتعفاءاهللسـهمدارشــرکت

بـاتیفیصد25 سهمخـویشرا
آصفرئ محمد یسبرحاـلمحترم

شرکتبهفروشرسانیدهکهنامبرده
سهمبحیثرئـیسوفیصد100با

تغیرشکلحقوقیازشـراکتبـه
انفرادینیزصورتگرفتهاست.که

 ریاستعمومی تغیراتدر ثبتاین
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

صـدفخصوصیاتنهادانفـرادی
سلطانیبنتعبدالواسـعسـلطانی

)صـنایعاسمنهاد:یمتشبثانفراد
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دستیصدفسـلطانیبیوتیـک(
افغان، کابـل،تابعیت اصلی مرکز
ــرمایه ــداییسـ 500000ابتـ
 پنجصدهزار تأسـیسافغانیسـال

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
فعالیتعمدهصنایعدستیصالحیت

شدرریاستعمومیخودامضاءدار
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
فرزندرحـمالـدیناصحابالدین
تابعیتافغانمرکز:متشبثانفرادی

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

فعالیـتتجـارتی,1400تأسیس
 خـودشدرامضـاءصالحیتدار

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو

شرکتتجارتیراشدالهـامقرغـه
:یی سرمایه ابتدائیمرکزاصلیکابل،

یکمیلیـونافغـانی1000000
،شکلحقوقیلمیتـد،1399،سال

رئـیس تجـارتی، عمـده فعالیت
شمسالحقفرزندفضـلالحـق،

معاونیتراشدفرزندفضـلالحـق
رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار

 عمـومی درریاست ثبـتشرکت
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

بنـتمحمدنسـیم مسعوده محترم
انفرادی)خدماتمشـورتیمتشبث

سـتارس یونین کاریابی و تحصیلی
تابعیتافغانمرکزاصلیکابل:امیر(

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلخدماتمشورتیاقالم1400

خـودشامضاءمجازصالحیتدار
مالکیتهایمرکزیوثبتدرریاست
 ثبتگردید.فکری

فقیریایرجخصوصیاتتاجرانفرادی
عبدالرشـیدفقیری ،تابعیـتفرزند

اصلی،افغان کابلمرکز سال،شهر
ابتـدایی1399تأسیس سـرمایه
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ــانیپنجصــدهزار500000 ،افغ
الیتخـدماتمشـورتیمـالیفع

شخ دارایصالحیتواقتصادی ،
مرکزیثبتدراداره،خودشامضاء

ثبترسیدهمالکیتهایفکریو به
 .است

فرزن الدین الـدینانجام حضرت د
تابعیتافغانمرکز:متشبثانفرادی

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

فعالیتتجارتیاقالم1400تأسیس
 دار صالحیت خودشامضاءمجاز,
مرکـزیثبـتدرریاستعمومی

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو
شـرکت:یبهاساستصوی شرکا

محمـد ولد یاسین حنیـفمحمد
بهاساسمکتـوب:انفرادیمتشبث
 7688نمبر 1400 2 11مورخ

تشخیصیهو6505دارندهجوازنمبر
ــر ــت1028228011نمب تح

خواهان محمدیاسین محترم ریاست

لغو)ترکپیشه(جوازتجارتیخویش
عمـومیگردیدهاندکهدرریاست

 ثبتوجوازدهیلغوثبتگردید.
اساستصوی شرکای وشرکتبه

(مورخ3155)شمارهقرارمکتوب
ــه1399 2 1 2 ــتمالی ریاس

ــرکت ــطش ــدگانمتوس دهن
احمدفریدعیاریلمیتددارندهنمبـر

 4983جواز نمبـرتشخیصـیهو
تغیـرات1019919016 خواهان

ذیلگردیدهاست.تغیراسمشرکت
ازشرکتاحمدفریدعیـاریبـه
ــاختمانی ــارتیوس ــرکتتج ش

نمودهاست.احمدفریدعیاریتغیر
کهتغیراتاینشرکتدرریاسـت

 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

بهاساسدرخواستیمحترممختـار
رئیسنهـادو:فرزندحاجیحقداد

مـورخ9745شمارهقرارمکتوب
ســتمالیــهریا1398 5 15
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دهندگانمتوسطمحترممختارفرزند
حاجیحقداد.تاجریانفرادیتحت

پورعن افغان خدماتلوژستیکی وان
دارنـــدهجـــوازنمبـــر

D-39818ــرتشخیصــیهو نمب
تغیرات9000406927 خواهان
است گردیده مختـار:ذیل محترم

فرزندحاجیحقداد.رئیسنهـاداز
فیصدسهم100واستعفاءریاست

باتیمحترممحمدایوب خویشرا
ولدفیروزخانبفروشرسانیدهکـه

جدیدتعیینورئیسثنامبردهبهحی
بهاوالدین غالم میرویسولد محترم
بهحیثمعاونجدیدبـدونسـهم
تعیینمیگردد.کهاینتغیـراتدر

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

مورخ5735نمبربهاساستصوی 
مواد1398 03 23 )تورید تشبث

نفتیکویکپطرولیم(دارندهجـواز
( و20نمبر عریضه طییکقطعه )

ریاستخواهان این تصوی عنوانی
دکـهمحتـرمتغیراتذیلشدهان

(رئـیس)محمدرفیقولـدقلنـدر
ــت ــرکتازریاس ــتعفاءش واس

خـویشفیصد2) سهم بـاتی( را
)محمدوسیمولـدمحمـدمحترم
ــریم ــرک ــذکرهنمب ــدهت (دارن

(واگذارنمودهواحمد559083)
هخانمعاونجوادولدحاجیپادشا

( (2شرکت بـاتیفیصد را سهم
محترممحمدوسیمولدمحمدکریم
واگذارنمودهکهنـامبردهبحیـث

ومحتــرمتعیــینمعــاونجدیــد
(96میرالرحمنولدقلندرخـان)

راباتیمحتـرمسهمخویشفیصد
پاسپورت دارنده ناصری احمد علی

(واگذارCSHMF VM2Tنمبر)
دهبحیثرئـیسنمودهاندکهنامبر

 اسـمتعیینجدید همچنان میگردد
 NOVAشرکتاز)کویک(بـه)

RADIANT GRIFFــر (تغی
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مرکزیثبتنمودهاستکهدراداره
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

بهاساستصوی ومکتوبشـماره
1400 2 29مــــورخ1289

ریاستعوایدزونمرکـزتشـبث
المللـی بین بارچاتنی و )ترانزیتی

نمبـر:لمیتد(کویک جواز دارنده
(طییکقطعهعریضـهو1712)

ریاستخواهان این تصوی عنوانی
اندکـهمحتـرم تغیراتذیلشده
)محمدرفیقولـدقلنـدر(رئـیس

ــت ــرکتازریاس ــتعفاءش واس
ومحترم(سهمخویشفیصد50) را

احمدجوادمعاوناسبقازمعاونیت
جمله)استعفاء از سهمفیصد(50و
جملـهفیصد(45)خویش که آنرا

)فیصد95) میشودباتیمحتـرم )
Ali AhmadNasiriــده (دارن

C5HMFVM@Tپاسپورتنمبر)
(کهنامبردهبحیثمعـاونجدیـد

)تعیین باقیمانده و (فیصد5میگردد

سهمخویشراباتیمحترم)محمـد
وسیمولدمحمدکـریم(دارنـده

( نمبر بفـروش559083تذکره )
 که معـاونرسانیده بحیث نامبرده
تعی اسـمیجدید میگردد.همچنان ن

 NOVAشرکتاز)کویک(بـه)
RADIANT GRIFFــر (تغی

نمودهاست.کهایـنتغیـراتدر
ــومیدراداره ــتعم ــزیثب مرک

ــایو ــته ــریمالکی ــتفک ثب
 گردید.

 شـرکتشرکایاساستصوی به
تیوبارچاتنیآهـوفارسـییترانز
:تدیلم نمبـر جواز 1784دارنده

 خواهانتغییراتذیلشدهاند:
محترمنبیاهللولدنیازاهللازریاست

سهمخویشرافیصد50واستعفاء
 خیراهللولدنورآغا جدیدرئیسبه
فرزادمعاونبفروشرسانیدهومحمد
معاونیت شرکتاز ازاسـتعفاء و

 خـویشفیصـد50جمله سـهم
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جدیدورئیسرابهخیراهللفیصد36
ــهمجتبــیولــدفیصــد14 راب

امیرمحمدمعاونجدیـدشـرکت
واسمشـرکتاز بفروشرسانیده
ترانزیتیوبارچاتنیآهوفارسیبـه
ترانزیتیوبارچاتنیریدیویلزلمیتد
تغییرات است.این است نموده تغیر

 ریاستعمومی مرکـزیثبـتدر
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
مـورخ7033شمارهارمکتوبقر
ستمریاستعوایـدیس1398 5 1

:فارسیپطرولیملمیتدآهوزونمرکز
و78714دارنــدهجــوازنمبــر

تشخیصیه 9002104082نمبـر
خواهانتغیراتذیلگردیـدهانـد

رئـیسمحترمنبیاهللولدنیـازاهلل
فیصدسهمخویش2استعفاءشرکت

اغـاراباتیمحترمخیراهللولدنور
حیث به نامبرده که بفروشرسانیده

تعرئیس ومحتـرمیجدید ینگردید

محمدفـرزادمعـاونشـرکتاز
ــت ــتعفاءمعاونی ــهاس وازجمل

آنفیصد84فیصدسهمخویش98
راباتیمحترمخیراهللولدنوراغـا
بفروشرسانیدهکـهنـامبردهبـا

جدیـدرئیسفیصدسهمبحیث86
فیصـد14نگردیدوباقیماندهیتعی

مجتبی باتیمحترم خویشرا سهم
ولدامیرمحمدبفروشرسانیدهاست
ینکهنامبردهبحیثمعاونجدیدتعی

.کهایـنتغیـراتدرگردیداست
 عمـومی ـریاست مرکـزیتثب

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

1886بهاساسمکتـوبشـماره
ریاستمالیه1399 10 28مورخ

متوسطتشبث) رینمدیتیدهندگان
شیپینگکمپنیپیویتیلمیتـدام

برانچ( افغانستان دارنـده:اسسی
(بریاسـتI-65261جوازنمبر)

محترم)سیداکرم(طیقطعهعریضه
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تشبثخواهـانآدرسشـرکتاز
منزل پارکمال انصاری )چهاراهی

(به)مسلمبـزنس515اتاقنمبر5
 اپارتمان منزلدوم B24/25سنتر

جییعقـوبشـهرنوچهارراهیحا
است.درریاسـت نموده تغیر کابل(

ثبتمرکـزی، مالکیـتوعمومی
 فکریثبتگردید.

شرکتدانهیبهاساسفیصلهشرکا
لمیتد نمبـر:دانه دارنـدهجـواز
ذیـل28569 تغیـرات خواهان

 گردیدهاند:
محترمویسالدینولدغالممحمداز

سـهمفیصد50واستعفاءمعاونیت
رممحمدهارونولدخویشرابهمحت

غوثالدینواگذارنمودهکهمحمد
تعیـینهارونبهحیثمعاونجدید

گردید.محترمغالمنبیمیمنگیبـا
بهحیثرئیسبرحالفیصد50سهم

میباشد.اینتغیراتبهاساسمکتوب
ــورخ2079 1399 11 15مـ

مالیهدهندگانکوچـکدرریاست
ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
ــایو ــته ــریمالکی ــتفک ثب

 گردید.
تصوی رئـیس و اساسعریضه به

محترم:نهادتجارتیآسمانپارکینگ
حسی ذهینرئیسدارندهجوازنمبر

وقرارمکتـوبشـماره47136
9823 عنوانی1399 8 7مورخ

اینریاستخواهانلغوجوازتجارتی
خویشگردیدهاند.وجوازشاندر

 عمـومی مرکـزیثبـتریاست
لغـوثبـتایفکـریمالکیتهو

 گردید.
اساستصوی شرکا شرکتویبه

( شـماره به مـورخ1050نظر )
مکتوبعوایدزون1399 12 27
:شرکت)تجارتینورلمـر(مرکز

و57982دارنــدهنمبــرجــواز
تشخیصیه 9007342638نمبـر

است. گردیده تغیراتذیل خواهان
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آدرسشرکتازساحهسـرکاول
آدرسجدی به نو دجهانتاورکارته

ناحیـه باران عروسی صالون مقابل
پنجمتغیرآدرسنمودهکهتغیـرات

مرکزیثبتذیلدرریاستعمومی
 ثبتگردید.الکیتهایفکریمو

یبهاساسفیصلهوتصوی شـرکا
ــارتی ــورتیوتج ــرکتمش )ش

دارنـدهجـوازنمبـر:ویکتورلی(
ذیـل68011 تغیـرات خواهان

 گردیدهاند:
ــیدمح ــرمس ــدمحت ــودول م

از تشـبث معـاون سیدعبدالهادی
ــت ــتعفاءمعاونی ــهاس وازجمل

خویشفیصد49 سهمفیصد1سهم
بهمحترمرامزولدغالممحمـد را
سهمداربرحالشرکتواگذارنموده

داشتن با نامبرده سـهمفیصد2که
نگردیـدویبحیثمعاونجدیدتعی

سهمرابهمحترمفیصد48باقیمانده
ـ ــرحمنولــ ــ الـ دمجیـ

حبی الرحمنرئیسبرحالشرکت
رئیسجمله سهم که نموده واگذار

تغیراتبـهفیصد98 این میگردد.
 شـماره مـخرخ12948جوابیه
ریاست15,02,1400 ثبـتدر

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

گریتسرکسازیشرکتساختمانیو
مرکزاصلیکابل،سرمایهابتدائی:بیم

ـ1000000 انییکمیلیـونافغ
حقوقی،1400تأسیس،سال شکل

و سـاختمانی فعالیتعمده لمیتد،
محمـدسرکسازی، دوست رئیس

محمد امیر معاونیتبسماهلل،فرزند
امضـاءفرزندنصراهللصالحیتدار

رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت
 وثبتعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

مرکز:شرکتتجارتینیکیارنیکزاد
ــداییاصــلی ــلســرمایهابت کاب

سالیکمیلیونافغانی1000000
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لمیتد1400تأسیس حقوقی شکل
فعالیتعمدهخـدماتلوژسـتیکی

 بسماهللفرزندحاجیرئیسمیباشد،
حاجیمحمدعلمومحمدیوسـف
فرزندمحمدنعیممعـاونشـرکت

 ومعاونشرکترئیسصالحیتدار
ریاست مرکـزیثبـتعمومیدر

 ثبتگردید.کریفمالکیتهایو
ریحان ابوذر تجارتی مرکز:شرکت

اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدائی
سالیکمیلیونافغانی1000000

لمیتد،1399تأسیس حقوقی ،شکل
تجارت عمده رئیسحبی فعالیت ی،

محمـد یار فرزند معاونیـت،خان
محمدیوسففرزنـدیـارمحمـد

رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار
عمـوم درریاست شرکت ثبـتی

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
.گردید

تصوی شرکای و اساسعریضه به
قرار وکیلرسمیشانو شرکتو

 مـورخ13667مکتوبشـماره
ریاســتمالیــه1400 2 21

تکنالوژی شرکت متوسط دهندگان
ــماره ــدهجوازنمبرش ــاه،دارن رف

عنوانیاینریاستخواهان40559
فعالیـتتادیـات سـکتور ازدیاد

ترونیکیگردیدهاستهمچنـانالک
سرمایهتشبثازپنجصدهزارافغانی
افزایشنموده افغانی یکمیلیون به

عمومیاست.اینتغییراتدرریاست
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

فکریثبتگردیـد.ومالکیتهای
13317بهاساسمکتوبشـماره

 مالیه1400 2 19مورخ رباست
ایدهندگانمتوسطوتصوی شرک

شرکتساختمانیدکلـوزجانـت
جـواز تدیسدارنده ستاککمپنی

تغییراتD-39315نمبر خواهان
 ذیلگردیدهاند:

بیکنیتبیـک-1 سرباز محترم
45یساسبقئ(رفیصد0اوفخود)
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فیصدسهمشرکتراباتیمحمـر
احراربیکفناعـتاوفبفـروش
بیککناعـت احرار بعدًا رسانیده.

شرکترابـاتیاوفبالنوبهسهم
اوفبفروشرسانیده جمعه سلیمان

 اند.
اکنوناکبرصاح اوفسیدوویج

( شـرکتفیصـد0خود سـهم )
تقررفیصد45) ریسجدید بحیث )

 یافت.
اسبق-2 معاون حیاتالدین محترم

(خویشفیصد55نهائیناشدهسهم)
باتیسعداهللولـدنورمحمـد را

 نمبر تذکره بـه640208دارنده
عاونجدیدشرکتبفـروشحیثم

میرساند.ازموضوعآگاهبودهامید
نمـوده نظـر ابراز مورد استدر

 همکارینمائید.
عمومیثبتاینتغییراتدرریاست

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(مورخ1960)شمارهقرارمکتوب

ریاستعوایـدزون1397 9 18
یتیوبارچاتنیبینالمللیمرکزترانز

متحدخپلواکافغانلمیتددارنـده
صیهنمبریوتشخ1677جوازنمبر

تغیرات9000858150 خواهان
ذیلگردیدهاستمحترماسداهللولد

ریاستئررحمتاهلل یسشرکتاز
استعفاء خویش50و سهم رافیصد

مطیعاهللولدنعمـتاهلل محترم به
بردهبهحیـثواگذارنمودهکهنام

یسجدیدتعیینومحترمدواجانئر
واستعفاءمعاونشرکتازمعاونیت

بـاتی50 خویشرا سرمایه فیصد
ا ولدگـلجـانخمحترم ترمحمد

واگذارنمودهکهنامبردهبهحیـث
وهمچنان میگردد جدیدتعیین معاون
اسمشرکتازترانزیتیوبارچاتنی
یتدبینالمللیمتحدخپلواکافغانلم

بارچـاتنی شرکتترانزیتـیو به
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کندهاروطنتغییرنمودهاست.که
ریاست در تغیرات ثبتاین عمومی

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
نـابلمیتـد دارنـده:ساختمانی

 تغیرات41083جوازنمبر خواهان
ولد جاوید محترم اند: ذیلگردیده

ریاسـتشــرکتعبدالقـدوساز
استعفاء خویشرافیصد50و سهم

شرکتاز معاون عبداتحد ومحترم
سـهمفیصد50واستعفاءمعاونیت

فیصـد100خویشراکهجملـه
ولدمحمدیونسمیشودبهفایزنوری

یسجدیدبفروشمیرساندوئنوریر
شکلحقوقیازشراکتبهانفرادی

استتغیر تغیراتفـوقنموده .که
 ثبـتعدرریاست مرکـزیمومی

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
اساستصوی شرکتخـدمات به

نظر:تکنالوژیافغانستانکانتمپرری

دارندهجواز8614بهمکتوبنمبر
(خواهانتغیراتD-51382نمبر)

ذیلگردیدهاند.محترمزمریشهاب
خواهانانصرافقبلیوتغییراسـم
نتشبثازخدماتتکنالوژیافغانستا

کانتمپرریبهیککلیکتغیرنمـوده
کهدرریاستثبتوجوازدهیثبت

 گردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتخدماتلوژسـتیکینـاب

وD-52848دارندهجوازنمبـر
مورخ12008قرارمکتوبشماره

ریاستمالیهدهندگان1400 2 2
متوسطعنوانیاینریاستخواهـان

ـ اندک همحتـرمتغیراتذیلشده
عبدالقـدوسرئـیس فرزند جاوید

فیصد70واستعفاءتشبثازریاست
سهمخویشومحتـرمعبداتحـد

واستعفاءمعاونشرکتازمعاونیت
سهمخویشکـهجملـهفیصد30
فایزفیصد100 محترم به میشود
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نوریفرزندمحمدیـونسنـوری
ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ

واگذار47790-0400-1399
امبردهبهحیـثرئـیسنمودهکهن
ینوتغیرشکلحقـوقیازیجدیدتع

شراکتبهانفرادینیزصورتگرفته
عمومیاست.اینتغیراتدرریاست

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
مکتـوب) مـورخ18326قرار )

شرکت1399 8 7 عواید سیستم
نـدهساختمانیحشمتاهللریحاندار

صیهیوتشخD-56253جوازنمبر
تحتریاست9001157917نمبر

محترمامرالدینولـدخیرالـدینو
معاونیتمحترمعالوالـدینولـد
خیرالدینخواهانلغو)ترکپیشـه(
جوازتجارتیخویشگردیدهاند.که

ریاست مرکـزیعمومیثبـتدر

لغـوثبـتمالکیتهایفکـریو
 .گردید

اساستصوی شرکا رکتوشیبه
مکتوب مـورخ7356نمبـرقرار

زون1400 2 1 عوایـد ریاست
مرکز:شرکتبرادرانکابـلمـن

و29388لمیتــددارنــدهجــواز
 نمبـر 9002740521تشخصیه

انـد: گردیده تغیراتذیل خواهان
محترممحمدداودعظیمیولدمحمد
رفیقریـیسشـرکتازریاسـت

فیصدسهمخویشرا60واستعفاء
ا محترم برحاـلبه معاون قبالشاه

نامبرده که نموده باشرکتواگذار
ـفیصدسهمبهحیـثر100 یسئ

جدیدتعیین،شکلحقوقیشرکتاز
شراکتبهانفرادیتغیرنمودهاست.

عمـومیکهاینتغیراتدرریاست
فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
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شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(مـورخ809)نمبـرقرارمکتوب

ــد1399 12 27 ــتمعوای سیس
شرکتساختمانیحاجیفضلنـور
ــر ــوازنمب ــدهج ــدراندارن ًح

D-2332-Cنمبـریوتشخ صیه
ریاسـت1050373016 تحت

محترمفضلنورومعاونیتمحتـرم
جاللالدینخواهانلغو)ترکپیشه(
جوازتجارتیخویشگردیدهاند.که

ریاست مرکـزیعمومیثبـتدر
فکریلغوثبتایفکریمالکیتهو

 .گردید
اساستصوی شرکا شرکتویبه

(1023شـماره)مکتـوبنظربه
مکتوبعواید1400 1 23مورخ

:شرکت)ساختمانیتولیدزونمرکز
ــازی ــاختمانیسرکس ــوادس م
وال( خـــوست تهــــور

 نمبرجـواز وD-21936دارنده
یتشخ نمبـر 1017619014صیه

گردی تغیراتذیل است.خواهان ده
آدرسشرکتازوتیتکابـلبـه
خوستانتقالنمودهکهتغیراتذیل

مرکـزیعمومیثبـتدرریاست
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

اساستصوی شرکایشـرکت به
افغـان دانه تولید مرغداریو فارم

 نمبر جواز دارنده ، 43934معیار
 خواهانتغییراتذیلشدهاند:
سـهم عزیـز هارون ازمحترم دار

 استعفاءعضویت سهمفیصد34و
هدییاراسیابی محترمه به خویشرا
سهمدارجدیدبفروشمیرساندایـن

ریاست عمـومیثبـتتغییرتدر
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

مکتـوب (13957)شـمارهقرار
ــورخ ــت1400 2 19م ریاس

اجرائیویادراهملیتنظیمادویـهو
تیومحصوتتصحیشرکتتجار
دارنده:لوژستیکیحمزهحنظلهلمتید
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( جواز تشخیصیه69234نمبر و )
ــر) (تحــت9011044279نمب

ریاستمحترممحمدامینومعاونیت
محترممحمدشعی برعالوهواردات
وصادارتاقالممجازخواهانایجاد
توریدادویهوسـامانآتتطبـی

عمـومیگردیدهاندکهدرریاست
لکیتهایفکـریمامرکزیوثبت

 ثبتگردید.
خصوصیاتنهـادعبـدالعظیمآزاد
زوی آزاد عبـدالرحیم فرزند زوی

انفرادی نهاد:متشبث )تجارتیاسم
مرکزاصلیتابعیتافغان،آزاداندر(

500000ابتــداییکابل،ســرمایه
افغــانیســالپنجصــدهزار

ــیسأت ــوقی1400س ــکلحق ش
تجـارتی، فعالیتعمـده انفرادی،

ــالحیتدا ــاءرص ــودامض شخ
 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .گردید

سرمایه:شرکتتجارتیهیوادقاسمی
( سال1000000ابتدایی افغانی. )

لمتید1400سیس.أت حقوقی شکل
فعالیتاصلیتجارتیاقالممجـاز.

یسشرکتهیوادخـانفرزنـدئر
ــهم ــزارکدارایســ مــ

80 معاونیـتمحتـرمفیصد بـه
 اهللفرزندمزارکدارایسهمرو

یسوئرامضاء٪صالحیتدار20
ریاست شرکتدر عمـومیمعاون

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 گردید.ثبت

:شرکتتجارتیمدثراحمدمهمنـد
ابتـدائیمرکز سرمایه کابل، اصلی

سالیکمیلیونافغانی1000000
شکلحقوقیلمیتد،،1399تأسیس

تجار رئیسمـدثرفعالیتعمده تی،
معاونیـت احمد نصیر فرزند احمد
نصـیراحمد فرزنـد احمد منصور

رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار
 درریاست ثبـتشرکت عمـومی
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ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

شرکت)تولیدپیویسـیبـاختر
ــدایی:ودان( ــرمایهابتــ ســ

سـیسأ(افغانیسالت1000000)
ایونیسهمئفعالیتتولیدیر1400

حسینخیلولدسیدرسـولدارای
50 معاونیـتمحتـرم٪ به سهم

قیـام ولـد احمـدزی عبدالخبیر
ــدزیدارای ــهم٪50الدیناحم س

 یسومعاونئرامضاءصالحیتدار
 ثبـتیاسترشرکتدر عمـومی
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

جمشـید تاجرانفرادی خصوصیات
تابعیـت:رحمانیفرزندعبدالصبور

اصلی،فغانا کابلمرکز ،سـالشهر
ابتـدایی1399سیسأت سـرمایه

ــانی،پنجصــدهزار500000 افغ
شخ دارای مطبعه، عمده فعالیت

دراداره،خـودشامضاءصالحیت

بهمالکیتهایفکریمرکزیوثبت
 .ثبترسیدهاست

عبدالبشیر فرزند شعی امانی احمد
تابعیتافغانمرکز:متشبثانفرادی
ــل ــداییاصــلیکاب ســرمایهابت

سالپنجصدهزار500000 افغانی
فعالیتسـاختمانی,1400سیسأت

خـودشدرامضـاءصالحیتدار
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
شرکتخدماتلوژستیکیفـوکس

فرایت ابتـدایی:تارگیت سـرمایه
سـیسأ(افغانیسالت1000000)

شــکلحقــوقیشــرکت1400
یسئستیکیاقالممجازرخدماتلوژ

ایاسالدینقادریولدالیاسالـدین
حبیـ اهلل ولـد وحیداهلل ومعاون

 یسومعاونئرامضاءصالحیتدار
ریاست عمـومیثبـتشرکتدر

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.
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خصوصیاتنهادزلمیفرزندامـین
ــرادی ــبثانف ــم:اهللمتش اس

سـپالئی لوژسـتیکی نهاد)خدمات
تابعیتافغان،مرکزحساناتمان.(ات

ابتــداییســرمایهاصــلیکابــل،
سالپنجصدهزار500000 افغانی

ــیسأت ــوقی1400س ــکلحق ش
خـدمات فعالیتعمـده انفرادی،

امضـاءصـالحیتدارلوژستیکی،
درخود ثبـتریاستش عمـومی

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

جوادفرزندغـالمعلـیمتشـبث
عیتافغانمرکزاصـلیتاب:انفرادی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
فعالیت1400 معـادن، استخراج

صـالحیتدار،سنگسـاختمانی
مرکزیثبتخودشدرریاستامضاء

ــتو ــتمالکیـ ــریثبـ فکـ
 گردید

فرزندمحمـدشـفیق محمدشهیر
تابعیتافغانمرکز:متشبثانفرادی

ــلســرمایهاب ــداییاصــلیکاب ت
سالپنجصدهزار500000 افغانی

فعالیتلوژسـتیکی,1400تأسیس
خـودشدرامضـاءصالحیتدار

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
ــوب) ــرارمکت (مــورخ7760ق

ریاستعوایـدزون1400 2 13
مرکزشرکتعلیغوربندیلمیتـد

و13967بــردارنــدهجــوازنم
یتشخ نمبـر 7004092016صیه

است گردیده تغیراتذیل :خواهان
عبـدالمتین ولد عبدالصمیم محترم

واستعفاءمعاونشرکتازمعاونیت
فیصدسهمخـویشرابـاتی50

ــیس ــیرئ ــالمعل ــرمغ محت
برحالشرکتواگذارنمـودهکـه

فیصد100نامبردهبابدستآوردن
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حیث به بـاقیرئیسسهم شرکت
ماندهوشکلحقوقیازشرکتبـه
انفرادیتغییرمیکند.کهاینتغیرات

ریاست مرکـزیعمومیثبـتدر
ــایو ــته ــتمالکی ــریثب فک

 گردید.
شرکت:ویبهاساستصوی شرکا

مکتوبس ریاستمالیـهیقرار ستم
مـورخ4460گانکوچـکدهند
ــی1400 12 19 ــرکتغن ش

نمبـر جـواز دارنده وردکلمیتد
ــریشخوت7823 ــیهنمبـ صـ

تغیرات1042744019 خواهان
ذیلگردیدهاندمحترمگرانوردک
ولدبسماهللرئیسشرکتازریاست

استعفاء مجموع فیصدسـهم50و
باتیمحترمفهیموردک خویشرا
ولدبسماهللوردکبفروشرسانیده
جدیـد معـاون بحیث نامبرده که

گردیـدومحتـرمتعیـینشرکت
وناسـبقبـااحمدشاهوردکمعا

فیصدسهمخویشبحیث50حفیظ
نگردیدکـهایـنییسجدیدتعیئر

ریاست عمـومیثبـتتغیراتدر
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
ــوب ــرارمکت ــورخ8084ق م

مالیـهیس1398 1 4 ریاست ستم
شرکتفغانکلرزگانکوچکدهند

ـ دهسکایفایرورکسوداگریزدارن
صـیهیوتشخ110784جوازنمبر

 خواهـان79003777399نمبر
تغیراتذیلگردیدهاندمحترمایمل
ولدغالمرئیسشرکتازریاسـت

مجموعاستعفاء سهم100و فیصد
فیصدسـهم50خویشراباحفظ

فیصدسهم50یسمیماندئبحیثر
بهمحترم شفیقاهللولـدغـالمرا

یـثواگذارنمودهکهنـامبردهبح
نمیگرددکهایـنیمعاونجدیدتعی

ریاست عمـومیثبـتتغیراتدر
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ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

ــوب ــرارمکت ــورخ14209ق م
گینماینـد.تشبث)1400 2 28

چینا ژیکاـلمیتـالور19شرکت
نمبـر جـواز دارنده کوارپریشن(

طی41316) و( عریضه یکقطعه
ریاستخواهان این تصوی عنوانی

یررئیسشدهانـدکـهمحتـرمتغ
)شوشاوکنولدشودهچنگ(رئیس

واسـتعفاءبدونسهمازریاسـت
(دارنـدهLi Peilongمحتـرم)

 ( (PE2031202پاسپورتنمبر
تعیینبحیثرئیسجدیدبدونسهم

صالمیگردد . رئیسامضاءحیتدار
مرکــزیثبــتشــرکتدراداره

 شد.فکریثبتمالکیتهایو
شرکت:ویشرکابهاساستصوی 

(مـورخ228)نمبـرقرارمکتوب
ــد1399 12 24 ــتمعوای سیس

داکتـر الحـاج شرکتتجـارتی

نمبر جواز حبی اهللفقیریدارنده
ــریوتشخ47991 ــیهنمبـ صـ

ریاسـت9005777611 تحت
ومعاونیـتمحتـرم محترمتمنـا
وحیداهللخواهانلغو)ترکپیشـه(
جوازتجارتیخویشگردیدهاند.که

مرکـزیعمومیثبـتریاستدر
لغـوثبـتمالکیتهایفکـریو

 .گردید
شـرکتیبهاساستصوی شرکا

حکمتخدماتلوژستیکیاحـدی
لمیتد جـوازنمبر:اکسپرس دارنده

ذیـل67576 تغیـرات خواهان
گردیدهاند:محترمنجی اهللولـد

معاونیت از واسـتعفاءعبدالسمیع
بهاحمـدفیصد50 سهمخویشرا

ولدنیکمحمدمعاونجدیداحسان
شرکتبهفـروشمیرسـاند.کـه

درریاست ثبتتغیراتفوق عمومی
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.
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گیشرکتامسیآرنمایند.تشبث)
دارندهجواز:پیویتیالتیدی(

( ط71176نمبر ) یـکقطعـهی
عریضهوتصوی عنوانیاینریاست
ـ هخواهانتغیراتذیلشدهانـدک
دارنـده ) زمـان )شـاهد محترم

(AB 5207354پاسپورتنمبر)
تعیینبحیثمعاونجدیدبدونسهم

جوابیـه ارایـه از بعد میگردد.که
مکاتی ازمراجعذیربطدرریاست
ثبتوجوازدهیاینتغیـراتثبـت

 گردید.
خصوصیاتشرکتتجارتیپاچاآغا

تابعیتافغانمرکزاصـلی:اظهاراهلل
 ابتـدائیوتیتکاپیسـا سـرمایه

افغانی؛1000000) تأسیسسال(
رئیستجارتی،فعالیتعمده:1400

شرکتپاچاآغااحمدیولدخلیـل
اظهاراهللاحمدیولـد اهللصافیو

ــدی ــاهاحم ــمش ــاونمعظ مع
ومعـاونامضاءحیتدارصال رئـیس

مرکــزیثبــتشــرکتدراداره
 گردید.ثبتفکریمالکیتهایو

تنیکندهارشرکتترانزیتیوبارچا
مرکزاصلیکابـل،سـرمایه:قبایل

 میلیـون1000000ابتدائی یک
،شکلحقـوقی1400،سالافغانی

و ترانزیتـی فعالیتعمـده لمیتد،
فرزنـد محمد بارچاتنی،رئیسنظر
،معاونیتعزیزاهللفرزند علیمحمد

رئیسامضاءنظرمحمدصالحیتدار
شرکتدرریاست عمـومیومعاون

فکـریلکیتهایمامرکزیوثبت
 ثبتگردید.

محترمعبـداهللفرزنـدعبداتحـد
و سـاختمانی ( انفـرادی متشبث

تابعیتخدماتلوژستیکیخالداتل(
کابـلسـرمایه اصلی مرکز افغان

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
 سال شـکل1385تأسیسافغانی

حقوقیساختانیوخدماتلوژستیکی
امضـاءاقالممجازصـالحیتدار
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ثبـتعمـومیدرریاسـتخودش
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

روکـی انفرادی: نهاد خصوصیات
عزیزیولدمحمدظـاهرعزیـزی

تابعیت)(اسمنهاد:متشبثانفرادی
کابل،سـرمایهاصـلیمرکزافغان،

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
شـکل1400تأسـیسافغانیسال

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
شخودامضاءحیتدارتجارتی،صال
 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی

ــایو ــته ــریمالکی ــتفک ثب
 گردید.

حلیمیان لوژستیکی خدمات شرکت
سـرمایه:گروپ کابل، مرکزاصلی
 میلیـون1000000ابتدائی یک
،شـکل1399تأسیس،سالافغانی

حقــوقیلمیتــد،فعالیــتعمــده
رئیسمحمدفهیمفرزند لوژستیکی،

،معاونیت کبیر نعـیممحمد محمد

فرزنــدمحمــدکبیــرصــالحیت
رئیسومعـاونشـرکتامضاءدار

 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

تاجرمحترممیرویسفرزندعوضداد
ارسـالن( ویس )تجارتی :انفرادی
کابـل اصـلی مرکز تابعیتافغان

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
کلصادراتوارداتاقالمش1400

خـودشامضاءمجازصالحیتدار
مالکیتهایمرکزیوثبتدرریاست
 ثبتگردید.فکری

خصوصیاتنهادانفرادیصنوبرولد
متشبثانفرادی جان اسـم:وصیل
) وصیل صنوبر تابعیتنهاد)تجارتی

مرکزاصـلیکابل،سـرمایهافغان،
ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص

 سال شـکل1400ستأسـیافغانی
عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی

شخودامضاءتجارتی،صالحیتدار
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 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

فرزندعبدالصـمد عبداتحد محترم
متشبثانفرادی)تولیدمشـروبات

تابعیـت:غیرالکولیآسمانبـرین(
کابـلسـرمایه اصلی مرکز افغان

ــدایی ــد500000ابت هزارپنجص
 سال شـکل1385تأسیسافغانی

حقوقیتولیدیاقالممجازصالحیت
 درریاستامضاءدار ثبـتخودش

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

ــاجرانفرادیدل ــیاتت خصوص
محمد بنتسلطان زاده افروزقاضی

اصـلی،تابعیت،افغان:تالش مرکز
1399:تأسـیسشهرکابل،سال

500000ســرمایهابتــدایی:
،پنجصدهزار صنایعافغانی فعالیت

شخ دارایصالحیت امضاءدستی،
ــت،درادارهخــودش مرکــزیثب

 .بهثبترسیدمالکیتهایفکریو

محمدمحترمشفیعمحمدفرزندجان
رفیـع )ساختمانی انفرادی متشبث

تابعیتافغـانمرکـز:محمدامان(
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سالپنجصدهزار500000 افغانی
شکلساختمانیاقالم1400تأسیس

خـودشامضاءمجازصالحیتدار
مالکیتهایمرکزیوثبتدرریاست
 ثبتگردید.فکری

اساستصوی  یشـرکتشرکابه
غوربند وبارچاتنی ترانزیتی تجارتی

وقرار144دارندهجوازنمبر:اروپا
ــر ــوبنمب ــورخ7556مکت م

مالیهدهندگانمتوسط1399 6 2
ولدتحتریاست علی غالم محترم

قلــمالــدینومعاونیــتمحتــرم
خواهـان حبی اهلل ولد نجی اهلل
اند ترکپیشهجوازخویشگردیده

مرکـزیعمومیثبـتدرریاست
ومالکیتفکریمالکیتهایفکریو

 ثبتگردید.



 جريدهيرسم
 

379
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

یبهاساسفیصلهوتصوی شـرکا
)شرکتخدماتانجنیریشمشـاد

نمبـر:فایفستار( جـواز دارنده
D-45142ذیل تغیرات خواهان
 گردیدهاند:

بچـه امینفرزندشـاه ابن محترم
 دارای شرکت فیصـد20سهمدار
سهمفیصد20سهممیباشدازجمله

سـهمفیصد6,6666667خویش
خویشرابهمحترممحمدناصرفرزند
رئیسبرحاـلشـرکت محمدعمر
واگذارنمودهوازجملهمتباقیسهم

سـهمفیصد6,6666667خویش
خویشرابهمحترممیرویسفرزنـد
محمدعمرمعاونبرحاـلشـرکت

 متبـاقی و 6,6666667واگذار
محتـرمفیصد بـه خویشرا سهم

ــدمحمــداکرم محمدشــاکرفرزن
اسـتعفاءسهمدارواگذاروخودش

مینماید.همچنانمحترماحمدشکی 
فرزندشیرمحمدسهمدارشرکتکه

سهممیباشدازجملهفیصد20دارای
ســـهمخـــویشفیصـــد20

خویشرافیصد6,6666667 سهم
بهمحتـرممحمـدناصـرفرزنـد
رئیسبرحاـلشـرکت محمدعمر
واگذارنمودهوازجملهمتباقیسهم

سـهمفیصد6,6666667خویش
فرزنـدخویشرابهمحترممیرویس

شـرکتبرحاـلمحمدعمرمعاون
ومتبـاقی 6,6666667واگذار

درابهمحترممحمسهمخویشفیصد
شاکرفرزندمحمـداکرمسـهمدار
شرکتواگذارنمـودهوخـودش

مینمایدکهدرنتیجهسـهماستعفاء
سهمفیصد33,34رئیسشرکت ،
وسهمفیصد33,33معاونشرکت

شرکت سهمدار محمدشاکر محترم
میشــود.همچنــانادرس33,33

شرکتاز)سرکسومکارتهچهار(
به)کارتهچهار،سرکسومجـوار

ذکرهالکترونیکـی(تغیـرریاستت
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نمودهاست.اینتغیراتبهاسـاس
ــماره ــهش ــخرخ384جوابی م
776وشــماره08,10,1399

ریاستمالیه14,10,1399مخرخ
ثبتدهندهگانمتوسـطدرریاسـت

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

یبهاساسفیصلهوتصوی شـرکا
)مکت خصوصیحضرتمعاویـه(

D-66750دارندهجـوازنمبـر
معاونیت محمدو تحتریاستراز
احمدجمشیدخواهانتغیرات محترم

 ذیلگردیدهاند:
محترمرازمحمدولدگـلمحمـد
نیکبینرئیستشـبثازریاسـت

را(سهمخویشفیصد50و)استعفاء
بهمحترم)اخترمحمدولدشاهمحمد(

 نمبـر تـذکره 631186دارنده
واگذارنمودهکهنـامبردهبحیـث

 جدید ایـنتعیینرئیس میگـردد.
شـماره اساسجوابیـه به تغیرات

1400 1 26مـــخرخ10762
متوسـطدردهندریاستمالیه گان

ریاست وثبـتعمومی مرکـزی
ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب

 گردید.
گـل اساسدرخواستمحتـرم به
الرحمنفرزندمالعیسیخانرئیس

(مورخ1240نهاد:وقرارمکتوب)
سیداس1400 2 20 عواید یستم

انفرادی تاجر جان محمدا ولد جان
تحتعنواناستخراجمعدنسـنگ
ــواز ــرج ــدهنمب ــلطنتیدارن س

D-84162ــریوتشخ صــیهنمب
ریاسـت9003271542 تحت

خواهان جان محمدا ولد جان سیدا
لغوشرکتخویشگردیدهاسـت.

عمومیثبتکهایننهاددرریاست
لغـومالکیتهایفکریمرکزیو

 ثبتگردید.
14279بهاساسمکتـوبنمبـر

ــورخ تشــبث1400 2 29م
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امیر بند افغانستان زعفران )شرکت
(35602دارندهجوازنمبر):لمیتد(
یکقطعهعریضـهوتصـوی طی

عنوانیاینریاستخواهانتغیـرات
ذیلشدهاندکهمحترم)جیادونگ
دونگولدجیادونگدونگ(معاون

ــت ــبثازمعاونی ــتش ءوتعفااس
محتـرمفیصد5) به خویشرا سهم )
(Chen Yongدارندهپاسپورت)

( واگـذارE81999031نمبر )
نمودهکهنامبردهبحیثمعاونجدید

تعیین صالحیتدار امضاءمیگردد.
ریاسـت شرکتدر رئیسومعاون

ثبت وعمومی هایممرکزی الکیت
 گردید.فکریثبت

:شرکتآرینایافجـیلمتیـد
ابتـدائیاصمرکز سرمایه کابل، لی

سالیکمیلیونافغانی1000000
لمیتد،1397تأسیس حقوقی ،شکل

فعالیتعمـدهوارداتوصـادرات
اقالممجاز،رئیسغالمعلیفرزنـد

الدین، فرزندقلم نبی معاونیتغالم
رئیسامضاءقلمالدینصالحیتدار

شرکتدرریاست عمـومیومعاون
فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
اساسدرخواستمحترممحمـد به
تاجرانفرادی عبدالحکیم ولد :زمان

ومکتوب48177دارندهجوازنمبر
 493شماره 1400 2 19مورخ

ریاستمالیـهدهنـدگانمتوسـط
پیشه ترک اسـتخواهان گردیده

 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
لغـوثبـتمالکیتهایفکـریو

 گردید.
اساستصوی شرکایش رکتوبه
(12692قرارشـمارهمکتـوب)

 مالیه1400 2 12مورخ ریاست
دهندگانمتوسطمکت خصوصـی
حاسناتسهاکدارندهنمبرجـواز

صـــیهنمبـــریوتشخ54757
تغیرات9006788005 خواهان
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ذیلگردیدهاست.خواهانارتقـای
دوره تعلیمیخصوصـیاز موسسه
نمـوده تغیر لیسه دوره به متوسطه

انآدرسنهادازکارتهاستوهمچن
بهسرتپهکارتهنوسرک8نوناحیه

حلقویکوچهفارممقابـلمسـجد
 ناحیه که8التقوا است. تغییرشده

ریاسـت در شـرکت این تغیرات
ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت

 ثبتگردید.فکری
و:بهاساستصوی شرکایشرکت

(12270قرارشـمارهمکتـوب)
 مالیـهریاست1400 2 5مورخ

مکت خصوصی متوسط گان دهند
گنجینهبنیامیندارندهنمبـرجـواز

صـــیهنمبـــریوتشخ64710
تغیرات9009441271 خواهان

است.خواهانارتقـای ذیلگردیده
موسسهتعلیمیازدورهمتوسطهبـه
تغیراتاین که است. گردیده لیسه

ریاست عمـومیثبـتشرکتدر

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 ید.گرد

بهاساسدرخواستیمحترممحمـد
:حنیفولدمحمدآصفرئیسنهاد

 مکتـوب قرار مـورخ14269و
ریاســتمالیــه1400 2 29

دهندگانمتوسطمحترممحمدحنیف
انفـرادی آصفتاجری محمد ولد
تحتعنوانساختمانیوانجینـری
نمبـر جـواز راکدارنـده مرین

صـــیهنمبـــریوتشخ66760
تغیـراتخواهان9010305515

ذیلگردیدهاستمحتـرممحمـد
آصفرئیسنهاد محمد حنیفولد

 مجموع خویشفیصد100از سهم
بـاتیفیصد50 سهمخـویشرا

کـه نموده واگذار احمدی حسینه
ـ تعی جدید معاون بحیث نینامبرده

گردیدهاستوشکلحقوقینهاداز
انفرادیبهشراکتتغیرنمودهاست.

عمـومیتکهاینتغیراتدرریاس
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مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
:شرکتتجارتیشوکتهالللمتید

مورخ5901بهاساسمکتوبنمبر
نمبـر1400 1 8 جـواز دارنده

صــیهنمبــریوتشخ148328
تحــتریاســت9012484409

محترمموسیخانومعاونیتمحترم
جـواز )ترکپیشه( لغو ریسخان

اندکـهدرت جارتیخویشگردیده
ریاستثبتوجوازدهیلغوثبـت

 گردید.
:شرکتتجارتیشوکتهالللمتید

ابتـدائیمرکز سرمایه کابل، اصلی
یکمیلیـونافغـانی1000000

،شکلحقوقیلمیتـد،1382،سال
فعالیتعمـدهوارداتوصـادرات
فرزند خان مجاز،رئیسموسی اقالم

خانفرزنـدرئیسعبدالقیوم،معاونیت
صالحیتدار رئیسامضاءعبدالقیوم

شرکتدرریاست عمـومیومعاون
فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
شـرکت:یبهاساستصوی شرکا

تـاجر عبدالقیوم فرزند خان موسی
مورخ5957مکتوبنمبر:انفرادی

نمبـر1400 1 8 جـواز دارنده
صــیهنمبــریوتشخ148332

اســتتحــتری1051557013
محترمموسیخانخواهانلغو)ترک
پیشه(جوازتجارتیخویشگردیدهاند
کهدرریاستثبتوجوازدهیلغو

 ثبتگردید.
بختیـار شرکتخدماتلوژستیکی

زی مرکزاصلیکابل،:ادریساسلم
 ابتدائی یـک1000000سرمایه
،شـکل1400،سالمیلیونافغانی

حقــوقیلمیتــد،فعالیــتعمــده
 میرزالوژستیکی، رئیسقیسفرزند

گل گل،معاونیتویسفرزندمیرزا
رئیسومعـاونامضاءصالحیتدار
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 درریاست ثبـتشرکت عمـومی
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

سعادتاهلل جانخدماتپولی دوا
ــرمایه ــلس ــلیکاب ــزاص مرک

یکمیلیـونافغـانی1000000
المسـولیت محمـد حقوقی شکل

خدمات رفعالیتعمده ـپولی یسئ
سعادتالهولـدشـیرمحمـدو
معاونیتکاملعثمانولدسعادتاله

 یسومعاونئرامضاءصالحیتدار
ریاست وثبتدر مالکیتهایمرکزی
 ثبتگردید.فکری

شــرکت)خــدماتلوژســتیکیو
سـرمایه:تجارتیمستوفیرحمان(

(یکمیلیـون1000000)ابتدایی
فعالیـت1400تأسیسافغانیسال

یسامیناهللرحمانولـدئجارتیرت
٪50حاجیبسماهللرحماندارای

سهمبهمعاونیتمحتـرممسـتوفی
رحمانولدحاجیبسماهللرحمـان

سهمصالحیتدارفیصد50دارای
شـرکتدرئرامضاء معاون یسو
مالکیتمرکزیوعمومیثبتیاست

 گردید.هایفکری
محترمشفیعاهللفرزندمحمدقاسـم

ثانفرادی)تجارتیشـفیعاهللمتشب
تابعیتافغانمرکزاصلی:احمدزی(

500000کابلسـرمایهابتـدایی
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلصادراتوارداتاقالم1400

خـودشامضاءمجازصالحیتدار
مالکیتهایمرکزیوثبتدرریاست
 ثبتگردید.فکری

مرکـز:شرکتتجارتیعباساقبال
ســرمایهابتــدائیاصــلیکابــل،

یکمیلیـونافغـانی1000000
،شکلحقوقیلمیتـد،1400،سال

فعالیتعمدهتجارتی،رئیسنـواب
خانفرزندولیمحمد،معاونیتنواز
خانفرزندولیمحمـدصـالحیت

رئیسومعـاونشـرکتامضاءدار
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 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

الیـاس محمـد تجـارتی شرکت
ــاری ســرمایهابتــدایی:بختی

(افغــانی.ســال1000000)
شکلحقوقیلمتیـد1400تأسیس

یسشرکتئفعالیتاصلیتجارتی.ر
اسداهللفرزندعرضیحسـیندارای

بهمعاونیتمحتـرمفیصد50سهم
علیسینافرزندحاجیحسیندارای

امضـاء٪صالحیتدار50سهم
یسومعاونشرکتدرریاسـتئر

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 گردید.ثبتفکری

متشبثمحترمعبداهللفرزندعبدالولی
انفــرادی)ســاختمانیوخــدمات
لوژستیکیانوراهللاخال (تابعیـت
کابـلسـرمایه اصلی مرکز افغان

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
 سال شـکل1400تأسیسافغانی

ساختمانیوخدماتلوژستیکیاقالم

خـودشضاءاممجازصالحیتدار
درریاست مرکـزیثبـتعمومی

 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
وخدماتلوژستیکی شرکتتجارتی

مرکزاصلیکابل،سرمایه:ایلیتایج
 میلیـون1000000ابتدائی یک
 ،شکل1400تأسیسسال،افغانی

تجارتی فعالیتعمده لمیتد، حقوقی
ولوژستیکی،رئیسهارونفهیمفرزند

یتحسی اهللفرزندمعاوننوراحمد،
رئیسامضاءنجی اهللصالحیتدار

شرکتدرریاست عمـومیومعاون
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
عبدالخالقفرزنـدمحمـداسـحق

تابعیتافغانمرکز:متشبثانفرادی
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سالپنجصدهزار500000 افغانی
فعالیـتخـدمات1400تأسیس
دیکوری دار صالحیت امضـاءشن,

ریاست ثبـتخودشدر عمـومی
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ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

خصوصیاتنهادقیسغضنفرفرزند
 :زمرییغضنفریمتشبثانفرادی

اسمنهادتجارتیویسغضنفرتابعیت
مرکزاصـلیکابل،سـرمایهافغان،

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
شـکل1400تأسـیسافغانیسال
انف عمـدهحقوقی فعالیـت رادی،
شخودامضاءصالحیتدارتجارتی،

 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
ــایو ــته ــریمالکی ــتفک ثب

 گردید.
ناصری اسرارالحق :شرکتتجارتی

(افغانی1000000سرمایهابتدایی)
شکلحقـوقی1400تأسیسسال

شرکتتجارتیاقالممجـازریـس
کشمیرخان ولد ناصری اسرارالحق

ارفخوشبختولدومعاونمحمدع
 صالحیتدار یسوئرامضاءجمعه

ریاست شرکتدر عمـومیمعاون

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
گردید.ثبت

شرکت)ساختمانیوسرکسـازی
سـرمایهابتـدایی:برناطاهرزاده(

یکمیلیون1000000) افغـانی(
فعالیتساختمانی1400تأسیسسال
ولـدئر برنا قادر محمد یسمحترم
٪سهمبـه80مدطاهردارایمح

معاونیتمحترمقیسامانیـارولـد
٪ســهم20محمــدنعــیمدارای

 یسومعاونئرامضاءصالحیتدار
عمـومیثبـتشرکتدریاسـت

 گردید.مالکیتهایفکریمرکزیو
شرکت:ویبهاساستصوی شرکا

قرارمکتوبمالیهدهندهگانمتوسط
ــورخ96006) 1400 1 22(م

ستیکیانلنددارندهجوازخدماتلوژ
صـیهنمبـریوتشخ45726نمبر

تغیرات9006462163 خواهان
گر فضـلذیل استمحتـرم دیده

فرزند معـاونالرحمن انـور محمد
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ــرکتازمعاونیت ــتعفاءش 100اس
فیصدسهمخویشرابهمحترمفیض
واگذارنمودهکهنـامبرده اهللمرزا

تع جدید ـمعاون ی میگـردد 50ین
فیصد باتیمحتـرمخوسهم یشرا

محمدسلیمولدمحمدشاکرب.که
ریاست تغیراتدر ثبتاین عمومی

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
مکتوبس ریاستمالیـهیقرار ستم

مـورخ23062دهندگانمتوسط
خدماتلوژسـتیکی1398 9 11

آهوفارسیدارنـدهجـوازنمبـر
صـــیهنمبـــریشخوت61470

تغیرات9002953629 خواهان
ذیلگردیدهاندمحترمنبیاهللولـد
حاجینیازاهللرئیسشرکتبـدون

ومحتـرماسـتعفاءسهمازریاست
محمدفرزادولدمحمدشـریفاز

ــت ــتعفاءمعاونی ــهاس وازجمل

فصـید86فیصدسهمخویش100
سهمآنرابهمحترمخیراهللولدنورآغا

کهنـامبردهبحیـثواگذارنموده
ئر تعیینیسجدید فیصد14متباقی

مجتبـیولـد محتـرم به را سهم
اسـت نمـوده واگذار محمد امیر
جدیـد معـاون بحیث نامبرده که

تغیـراتدرتعیین این که گردید.
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

اساستصوی  یشـرکتشرکابه
ل رحیمی ستاره دارنده:میتدتجارتی

نمبر مکتـوب8170جواز قرار و
 423نمبر 1400 2 9مورخ

تحـت متوسـط دهنـدگان مالیه
ریاستمحترمنصیراحمدومعاونیـت
ترکپیشه خواهان محترمنجی اهلل
انددرریاست جوازخویشگردیده

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری
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شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
مکتوبسقر ریاستمالیـهیار ستم

متوسطدهند مـورخ14276گان
ــحی1400 2 29 ــدماتص خ

نمبـر جـواز دارنده ابـــوذر
ــریوتشخ104285 ــیهنمب ص

تغیرات1011395017 خواهان
ذیلگردیدهاندمحترمچراغعلـی
ولدمحمدعزیررئـیسشـرکتاز

استعفاءریاست حفـظ 16,6وبا
فیصدسهمخویشبحیـثمعـاون

ومحترمابوذرولدچراغتعییندجدی
اسـتعفاءعلیسـهمدارشـرکت

فیصدسهمرابهمحترماحمد16,6
علیولدچراغعلیسهمدارشرکت

فیصدسهمخویشرا16,6استعفاء
محمـدولـدچـراغ محتـرم به

 شرکت فیصـد16,6علیسهمدار
سهمرابهمحترماحمدشعی ولـد

استعفاءچراغعلیسهمدارشرکت
از16,6 که خویشرا سهم فیصد

سهممیشـودبـاتی66,4جمله
محترمهرونابنتامـاناهللمعـاون
با نامبرده که بفروشرسانیده اسبق

ـفیصدسهمبحیـثر83,4 یسئ
تعی اسـمیجدید همچنان میگردد ن

شرکتازکلینیکصحیابوذزبـه
نموده کلینیکمعالجویچراغتغیر

قلعه6استادرسشرکتازسرک
فت چهاراهی10حاهللخانناحیه به

سلیمکاروانتغیرنمودهاستکهاین
ریاست عمـومیثبـتتغیراتدر

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
(14734شـماره)قرارمکتـوب

 مالیه1400 2 30مورخ ریاست
ــط ــدگانمتوس ــرکتدهن ش

خدمـــاتتخنیکیانوویتیفاتئید
و104744ارندهجـوازنمبـرد

یتشخ نمبـر 9001114413صیه
انـد گردیده تغیراتذیل :خواهان
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خواهانازیادسکتورفعالیتخدمات
وسایطزرهیبـرعالوه دهی کرایه
سکتورفعالیتتخنیکیگردیدهاست

عمـومیکهاینتغیراتدرریاست
فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت

 ثبتگردید.
ـ تص و اساسفیصله وی نهـادبه

)حفیظاهللفرزندسـیداقامتشـبث
نمبـر:انفرادی( جـواز دارنـده
ذیـل37709 تغیـرات خواهان

 گردیدهاند:
محترمعبدالصمدولـدمحمـدانور

استعفاءرئیسبدونسهمازریاست
ومحترمحفیظاهللولدمالسیدآقااز

استعفاءمعاونیت سهمفیصد100و
رابهمحترمسـدیداهللولـدخویش

صفیاهللواگذارنمودهکهنـامبرده
سهمبحیـثرئـیسفیصد100با

ومحترممحمدنصیرولدتعیینجدید
محمدامینبحیثمعاونجدیدبدون
اینتغیراتبـه تعیینگردید. سهم

 شماره جوابیه مخرخ8755اساس
ریاستمالیهدهندگان1400 1 11

ریاست در متوسط ثبـتعمـومی
ثبـتکریمالکیتهایفمرکزیو
 .گردید

شـرکتیبهاساستصوی شرکا
شرکتترانزیتیوبارچاتنیمـایتی

دارنــدهجــوازنمبر:فلکــن
خواهانتغیراتذیلگردیده37628

محمـد ولد عبدالصمد محترم اند:
1واستعفاءانورازریاستشرکت

سهمخویشرابهمحمدنصیرفیصد
ولدولدمحمدامینمعاونجدیدبه

ومحترمحفیظاهللازفروشمیرساند
استعفاءمعاونیت سهمفیصد99و

خویشرابهسدیداهللولدصفیاهلل
یسجدیدشـرکتبـهفـروشئر

درریاست فوق تغیرات میرساند.که
ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
ثبــتومالکیــتفکــریفکــری

 گردید.
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اساستصوی شرکا شـرکتیبه
توریدموادنفتیوپطـرولیممـاتی

دارنـدهجـوازنمبر:لمیتـدفلکن
خواهانتغیراتذیلگردیده37626

محمـد ولد عبدالصمد محترم اند:
ریاستشرکت از واسـتعفاءانور

سهمخویشرابـهمحمـدفیصد1
نصیرولدمحمدامینمعاونجدیدبه
فروشمیرساندومحترمحفیظاهللاز

استعفاءمعاونیت سهمفیصد99و
دصفیاهللخویشرابهسدیداهللول

یسجدیدشـرکتبـهفـروشئر
تغیراتفوقدرریاست میرساند.که

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
قرارمکتوبمالیهدهندگانکوچک

1400 2 27(مـــورخ8138)
انلنـد وبارچاتنی ترانزیتی شرکت

و111682دارندهجـوازنمبـر
نمیتشخ صیه 9003945707بـر

گردیـده ذیـل تغیـرات خواهان
محترمفضلالرحمنولدمحمد:است

معاونیت از فیصذ99استعفاءانور
ــویش ــهمخ ــرمس ــهمحت راب

فیضاهللولدفیضمـرزاواگـذار
نمودهاستکهنامبردهبحیثمعاون

گردید.کهاینتغیراتتعیینجدید
ریاست مرکـزیعمومیثبـتدر

 ثبتگردید.یفکرمالکیتهایو
اساستصوی شرکا شـرکتیبه

برومنـد شمس لوژستیکی خدمات
:لمیتد جـوازنمبر 70683دارنده

انـد: گردیده تغیراتذیل خواهان
محترمجمشیدولـدعبـدالخیراز

وازجملهاستعفاءمعاونیتشرکت
رافیصد40سهمخویشفیصد50

یسبرحاـلوئدینبرومندربهگلب
بهشمسالـدینرابهرافیصد10

یسجدیدبهفروشئولدعج گلر
از آغـا عزیـز ومحتـرم میرساند

استعفاءمعاونیت سـهمفیصـد50و
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بهجاللالدینولدقیـام خویشرا
الدینمعاونجدیدمعاونبهفـروش

سهمریس وفیصد90میرساندکه
 معاون .کهفیصد10سهم میگردد

درریاست ثبتتغیراتفوق عمومی
ثبـتلکیتهایفکریمامرکزیو
 گردید.

خصوصیاتنهادبریالیفرزندحاجی
انفرادی متشبث اسـم:عبدالودود

 نهاد)تولیدآیستکریمبرومندقلفی(
ــلی ــان،مرکزاص ــتافغ ،تابعی

افغانیسال3700000کابل،سرمایه
ــیس ــوقی1400تأس ــکلحق ش

تولیـد عمـده فعالیـت انفرادی،
ــالحیت ــاءدارآیسکریم،ص امض

درخود مرکـزیثبـتتریاسش
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

داودخصوصیاتنهادانفرادیمحمد
:شیرزیولدشیرگلمتشبثانفرادی
اسمنهاد)خدماتزراعتیومالداری
افغـان،مرکز (تابعیت شیرزی خیبر

ــرمایه ــلیکابل،س 500000اص
افغــانیســالپنجصــدهزار

حقوقیانفرادی،1400تأسیس شکل
اعتـیوفعالیتعمدهخـدماتزر
 دار ،صـالحیت امضـاءمالداری

عمـومیثبـتشدرریاسـتخود
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

)محترمسیدبارکمبـارزفرزنـد
نوری وکالـت:عبدالمالک دارنده

1400 12 5مــورخ284نمبــر
وزارتمحترمخارجهوکیلقـانونی
محترمشیرگلفرزندعبدالقادرخان

 معرفیگردیدهاست.
:)تجارتیماللـیفـانوس(شرکت

 ابتدایی یک1000000)سرمایه )
1400تأسـیسافغانیسالمیلیون

صمدی فعالیتتجارتیریسصدیقه
بنتسلطانمسعودصمدزویدارای

٪سهمبهمعاونیـتمحتـرم51
سلطانمسعودصمدیولدعبدالستار
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٪ســهم49صــمدزویدارای
یسومعاونئرامضاءصالحیتدار
عمـومیثبـتیاسترشرکتدر
ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

:شرکتتجارتیسـلیماندرویـش
ــدایی) ــرمایهابت (1000000س

شـکل1400.تأسیسافغانی.سال
فعالیتاصلیتجارتی. حقوقیلمتید

50ریسشرکتسلیماندارایسهم
بهمعاونیتمحترممحمدپرویزفیصد

 ٪صـالحیتدار50دارایسهم
شـرکتدریئرامضاء معاون سو

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو

وخدماتشرکتترانزیتیبارچاتنی
مرکزاصـلی:لوژستیکیبهیرهستی
 ابتدائی سرمایه 1000000کابل،

ــانی ــونافغ ــکمیلی ــالی ،س
فعالیت1400 ،شکلحقوقیلمیتد،

وخدماتلوژستیکی، ترانزیتی عمده

ــدف ــیراحم ــیسنص ــدرئ رزن
فرزنـد عبدالستار،معاونیتمیونـد

دار صالحیت مومند امضـاءمحمد
رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

حمزه سجاد تجارتی مرکز:شرکت
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدائی

سالیکمیلیونافغانی1000000
فعالیت1400 ،شکلحقوقیلمیتد،

رئیسعالوالدینفرزندعمدهتجارتی،
حبی اهلل،معاونیتمحی اهللفرزند

رئیسامضاءنعمتاهللصالحیتدار
شرکتدرریاست عمـومیومعاون

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

عبدالروفمحترممحمدآصففرزند
انفرادی زیورات:متشبث )پروسس

مرکـز افغان تابعیت المدینه( پوپل
ــلســرمای ــداییاصــلیکاب هابت

سالپنجصدهزار500000 افغانی
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شــکلپروســس1400تأســیس
مجازصـالحیتدار زیوراتاقالم

ثبتعمومیخودشدرریاستامضاء
ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

خصوصیاتنهادپیغلهگیتـابنـت
اسـم:محمدناصرمتشبثانفرادی

بهداشتی و آرایشی مواد نهاد)تولید
سالمتی(تاب افغان،چشمه مرکزعیت

ــرمایه ــلیکابل،س ــداییاص ابت
سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــیس ــوقی1400تأس ــکلحق ش

انفرادی،فعالیتعمدهتولیدمـواد
شخودامضاءصالحیتدارآرایشی،

در ثبـتریاست مرکـزیعمومی
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو

شرکتتولیدآبمعدنیونوشـابه
:علیزادههایغیرالکولیمهرنوش

ابتـدائی سرمایه کابل، مرکزاصلی
یکمیلیـونافغـانی1000000

حقوقی1400تأسیس،سال ،شکل

لمیتد،فعالیتعمدهتولیدمشروبات
رئیسمحمدرضافرزندغیرالکولی،

علیجان،معاونیتمحمدهمـایون
امضاءفرزندعلیجانصالحیتدار

رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت
ثبت عمومی هایومرکزی مالکیت

 گردید.ثبتفکری
:تجارتیبسـماهللبخـاریشرکت

ابتـدایی سرمایه کابل اصلی مرکز
سالپنجصدهزار500000 افغانی

شکلحقوقیانفرادی1400تأسیس
میباشد، اهللرئیسفعالیتعمده بسم

بخاریفرزندحاجیمحمـدعمـر
ریاسـت در شرکت دار صالحیت

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
دارنـده:تجارتیآریاهدفلمیتـد

خواهانتغیـرات13274جوازنمبر
آغـا خان محترم اند: گردیده ذیل

فیصد50یسشرکتدارایئرئیسر
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مـرزا جان محترم که میباشد سهم
واستعفاءمعاونشرکتازمعاونیت

سهمخویشرابهمحتـرمفیصد50
یسبرحالشـرکتبـهخاناغارئ

فروشمیرساند.تغییراسمشرکتاز
شرکتتجارتیآریاهدفلمیتدبـه

 شـرکت جدید رکیـتماریاآاسم
شـکل تغییـر همچنان تغیرنموده،
حقوقیشـرکتازشـراکتبـه
انفرادیتغییرنمودهکهتغیراتفوق

 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو

ادستیوالدبـیبهاساسفیصلهنه
لوژستیکیتحـت:انترنشنلگروپ

ریاستفضلقیوماریوبیفرزندبسم
فعالیـت سکتور ازدیاد اهللحواهان
خویشدرپهلویلوژستیکیبخـش
مشورتیمدیریتیرانیزنمودهاسـت

ریاست در ثبتکه مرکزیعمومی
گردیـدهفکریثبتمالکیتهایو

 است.

تشبث)شرکتشرکتخصوصیات
کوه(ساختم فیروز وسرکسازی :انی

(D-22404دارندهجوازنمبـر)
یکقطعهعریضـهوتصـوی طی

عنوانیاینریاستخواهـانتغیـر
اندکهمحتـرم)امیـر معاونشده
محمدولدفیضمحمـد(معـاون

رابه(سهمخویشرافیصد10تشبث)
محترم)بیژنفرزندنجی اهلل(دارنده

(واگـذا670967تذکرهنمبـر)
دهکهنامبردهبحیـثمعـاونرنمو
 ارایهتعیینجدید از بعد که میگردد

جوابیهمکاتی وعدممسـ ولیتدر
معاون تغیر ثبتوجوازدهی ریاست

 ثبتگردید.
اساستصوی شرکا شـرکتیبه

لمیتـد نیلایتهـارد :ساختمانی
 جوازنمبر خواهـان39961دارنده

تغیراتذیلگردیدهاند:محترمآرین
ریسازریاستشرکتفرزندببرک

استعفاء خویشرافیصد50و سهم
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عبدالواحیدفرزندعبداهللر ـبه یسئ
جدیدبهفروشمیرسـاندومحتـرم
محمدایوبفرزندغالمسرورمعاون

فیصد50واستعفاءشرکتازمعاونیت
سهمخویشرابهمحترمعبدالواحید
فرزندعبداهللرئیسجدیدشرکتبه

همچنا نتغییرشکلفروشمیرساند.
حقوقیشـرکتازشـراکتبـه
انفرادیتغییرنمودهکهتغیراتفوق

 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

بهاساستصوی شرکایشـرکت:
شرکتترانزیتیوبارچـاتنیبـین
المللیبرادرانمتحدغفورزیتحت
ریاستمحمدحسنومعاونیتنور

و1566مبـراحمددارندهجوازن
 نمبـر 9000723925تشخصیه

خواهانتغیراتذیلگردیدهاند.تغیر
اسمشرکتازترانزیتیوبارچاتنی
زی غفور متحد برادران المللی بین
بهترانزیتیبارچاتنیولوژستیکیبین

زیو المللیبرادرانمتحدغفـور
همچنانسکتورفعالیتشرکتبـه

ـ ردهترانزیتیولوژستیکیتغییـرک
ریاسـت تغیراتدر این که است.

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

اساستصوی  یشـرکتشرکابه
:خدماتتخنیکیانجنیریالشـهیر

وقـرار44541دارندهجوازنمبر
13940مکتــــوبنمبــــر

گانمتوسطدهندمالیه1399 6 15
نذیراحمـد محتـرم ریاست تحت
وومعاونیتمحترماحمدخوشـنود

بشیراحمد تـرکسهمدار خواهان
انـددر جوازخویشگردیده پیشه

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
بهاساستصوی شرکایشـرکت

و:استخراجمعادنبرادرانشینواری
ــماره ــوبش ــورخ413مکت م

تحتدهندمالیه1400 2 5 گان
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ریاستقدرتاهللولدمحمدعارف
الفشاهولدمظلومشاهومعاونیت

ترکپیشه خواهان متذکره شرکت
عمومیگردیدهاستکهدرریاست

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

بهاساسفیصلهوتصوی شرکا)گن
 Ghanویکانسترکشنکمپنی()

Way Construction Co)
D-41826دارندهجـوازنمبـر

 خواهانتغیراتذیلگردیدهاند:
احمدرشادبهادریولدنعمتمحترم

اهللرئیسشرکتازریاستشرکت
سهمومحترمفیصد33ءواستعفاء

سهمدار محمدحکیم ولد محمدعمر
استعفاءشرکت سـهمفیصد33و

باتیمحمدولیولدحاجی خویشرا
اقبالمعاونبرحالشرکتبفـروش
محترممحمـدولیبـا که رسانیده

سهمبـهحیـثفیصد100داشتن
گردیـد.شـکلتعیینجدیدرئیس

حقوقیشـرکتازشـراکتبـه
انفرادیتغیرنمـودهاسـت.ایـن
شـماره اساسجوابیـه به تغیرات

12319 در1396 4 31مخرخ
 ثبت ریاست مرکـزیثبتعمومی

ومالکیـتمالکیتهایفکـریو
 فکریثبتگردید.

اساستصوی شرکا شـرکتیبه
ترانسپورتیباربریبینالمللیحاجی

لمیتـدعبد صـدیقی دارنـده:اهلل
 خـذف24838جوازنمبر خواهان

کلمهمسافربریشدهاندگردیدهاند
وباربری شرکتترانسپورتی اسم و
بینالمللیحاجیعبداهللصدیقیبافی
فـوقدرریاسـت تغیر که میماند:

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

سـازی تولیـدیخ )شرکت تشبث
دارندهجـوازفـیـصلصـفـا )

(بریاستمحترمD-22559نمبر)
معاونیته)محمـدنـعـیـم(وب
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)میراخان(طیقطعهعریضهوسـه
تصوی مجمععمومیشرکاء قطعه
تشبثخواهانازدیـادتسـکتور
جـواز بـه وسرکسازی ساختمانی
خویشگردیدهاستکهاسمشرکت
از)شرکتتولیدیخسازیفـیـصل

ختمانیصـفـا(به)شـرکتسـا
ــازی ــدیخس ــازیوتولی سرکس
است گردیده .فـیـصلصـفـا(
وهمچنانخواهانازدیـادسـرمایه

ــویشاز) ــرکتخ 500000ش
(افغـــانیبـــهپنجصـــدهزار

(افغانیگردیدهاست.1000000)
ارائیهجوابیـهمکاتیـ در بعداز
ریاستثبتوجوازدهیاینتغیرات

 ثبتگردید.
یابهاساستصوی وفیصلهشـرک

شرکتتوریدموادنفتـیوسـترن
دارندهجوازنمبـر:اکسپیدیتورس

تحتریاسـتقربـانعلی37633
احمدیومعاونیتمحترمحشـمت

اهللکریمیخواهانتغیـراتذیـل
 گردیدهاند:

محترمحشمتاهللولـداقاشـیرین
معاونیت از تشبث واسـتعفاءمعاون

محترمفیصد99) به خویشرا سهم )
فرز دارندهاحمدفرهاد محمدعزیز ند
 نمبـر بفـروش963477تذکره

معـاون بحیث نامبرده که رسانیده
گردیدهمچنانمحتـرمتعیینجدید

سـهمبـهفیصد1قربانعلیباحفظ
حیثرئیسشرکتباقیمیمانـد.
اینتغیراتبهاساسجوابیهشـماره

8278 ریاست1400 3 3مخرخ
ثبتگانکوچکدرریاستدهندمالیه

ثبـتالکیتهایفکریممرکزیو
 گردید.

یبهاساستصوی وفیصلهشـرکا
شرکتترانزیتیوبارچاتنیوسترن

لمتید دیتور جـواز:اکسپی دارنده
تحتریاستقربانعلی37632نمبر

احمدیومعاونیتمحترمحشـمت



 جريدهيرسم
 

398
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

اهللکریمیخواهانتغیـراتذیـل
 گردیدهاند:

محترمحشمتاهللولـداقاشـیرین
( تشبث سـهمفیصـد99معاون )

محتـرماحمـدفرهاد بـه خویشرا
فرزندمحمدعزیزدارندهتذکرهنمبر

بفــــــــروش963477
بحیثمعـاون نامبرده که رسانیده

نگردید.اینتغیراتبـهیجدیدتعی
 شماره جوابیه مخرخ8158اساس

ریاستمالیهدهندگان1400 2 28
ثبـتعمـومیکوچکدرریاست

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
متوسط دهندگان مکتوبمالیه قرار

1400 3 1(مـــورخ8208)
شرکتتوریدمـوادنفتـیانلنـد
ــر ــوازنمب ــدهج ــرولیمدارن پط

ــریوتشخ111681 ــیهنمب ص
تغیرات9003945947 خواهان

فضـل استمحتـرم گردیده ذیل
الرحمنولدمحمدانورمعاونشرکت

فیصدسـهم99وعفاءاستازمعاونیت
خویشراباتیمحترمفیضاهللولد
فیضمرزابفروشرسانیدهکهنامبرده

میگردد.کهتعیینبحیثمعاونجدید
ریاست تغیراتدر ثبتاین عمومی

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

شرکت:ویبهاساستصوی شرکا
متوسط دهندگان مکتوبمالیه قرار

1400 3 2(مـــورخ1317)
انلند ترانسپورتی دارنـده:شرکت

صـیهیوتشخ112637جوازنمبر
خواهــان9004081981نمبــر

استمحتـرم گردیده تغیراتذیل
انورمعاون محمد ولد الرحمن فضل

فیصد99واستعفاءشرکتازمعاونیت
سهمخویشراباتیمحترمفیضاهلل
ولدفیضمرزابفروشرسانیدهکـه

معاو بحیث نامبرده جدید تعیـینن
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ریاست تغیراتدر این که میگردد.
ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت

 ثبتگردید.فکری
شرکت:ویبهاساستصوی شرکا

قرارمکتوبریاستمالیهدهندهگان
ــک) ــورخ7552کوچـ (مـ

تجارتی6 2 1400 لطیف نورانی
143345شرکتدارندهجوازنمبر

9010908565صیهنمبریوتشخ
تغیراتذیلگردیـدهانـدخواهان

محترممحمدلطبفولدعبـدالقادر
فیصدسهم50معاوناسبقشرکت

محمدالرحمن محترم باتی خویشرا
ولدعیدگلبفروشرسانیدهاستکه
شرکت جدید معاون بحیث نامبرده

ینگردید.کهایـنتغیـراتدریتع
 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
مکتوب مـورخ14210شـماره

ــجام1400 3 4 ــتانس ریاس
ملی اداره مارکیت، از خدماتقبل

افغانسـتاندرمـورد وادویه غذا
شرکتتجارتیطلوعارغواندارنده

کـهخواهـان69587جوازنمبر
و ادویه فعالیتتورید نمودن اضافه
لوازمطبیگردیدهانـدمواصـلت
ورزیده.بهاساسمکتوبشمارهفوق

لیتجواز)توریدادویهولوازمدرفعا
طبی(باپهلویفعالیتتجارتیاضافه
در الـذکر فـوق تغیرات گردید.

ریاست وثبت هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

اساستصوی  یشـرکتشرکابه
راسـا مـدیریتی مشورتی خدمات
ــر ــوازنمب ــدهج ــتدارن دوس

خواهانتغیرادرسخویشاز73123
به12مینهناحیهساحهاحمدشاهبابا
وزیرمحمـد13ادرسجدیدسرک
تغیرنمودهاست10اکبرخانناحیه
مرکـزیعمومیثبـت.درریاست

گردیـدهفکریثبتمالکیتهایو
 است.
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نرگس قالین وتولید شرکتتجارتی
(1000000آرش.سرمایهابتدایی)

 سال شـکل1400تأسیسافغانی.
حقوقیلمتیدفعالیتاصلیتجارتیو

یسمریمرضـابنـتئلیدقالینرتو
دارایسهم بهفیصد50محمدرضا

معاونیتمحترمحسنآرشفرزنـد
ــردارای ٪50ســهممحمــدامی

یسومعاونئرامضاءصالحیتدار
مرکـزیثبـتشرکتدرریاست

ــایو ــته ــریمالکی ــتفک ثب
 گردید.

خصوصیاتنهادنصرتاهللفرزنـد
اسمنهاد:عبدالفتا متشبثانفرادی

ــ ــتس ــرتبهارتابعی اختمانینص
کابل،سـرمایه اصـلی افغان،مرکز

سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــیس ــوقی1400تأس ــکلحق ش

انفـــرادی،فعالیـــتعمـــده
ــالحیتدار ــاءساختمانی،ص امض

عمـومیثبـتشدرریاسـتخود

ثبـتفکریمالکیتهایمرکزیو
 گردید.

لوژستیکیخدماتوشرکت)تجارتی
ابتـداییسـرمایه:ممتازاکاخیل(

یکمیلیون1000000) افغـانی(
 فعالیتتجارتی1400تأسیسسال

ریسعبدالوکیلمتوکیلولدعـادل
٪سهمبه80محمداکاخیلدارای

ادریسامـینمحترممحمدمعاونیت
٪سـهم20ولدعبدالقدوسدارای

یسومعاونئرامضاءصالحیتدار
عمـومیثبـتیاسترشرکتدر
یثبـتمالکیتهایفکرمرکزیو
 گردید.

خصوصیاتنهادمحموداهللنظـری
طیفنظـریمتشـبثلفرزندعبدال
افغـان،:انفرادی مرکـزتابعیـت

کابـل، ابتـداییسـرمایهاصلی
سالپنجصدهزار500000 افغانی
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

تجـارتی، فعالیتعمـده انفرادی،
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ــالحیتدار ــاءص ــودامض شخ
 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی

ــتو ــایمالکی ــریه ــتفک ثب
 گردید.

سـوداگریز بالـل )دیدار شرکت
ــرکت( ــدایی:ش ــرمایهابت س

افغـانی(یکمیلیون1000000)
 تجارتی1400تأسیسسال فعالیت

عبـدالرحمنئر اهللولد یسرضوان
٪سهمبهمعاونیتمحترم50دارای

ضیاالرحمنولدعبـدالرحمندارای
امضـاء٪سهمصـالحیتدار50
یاسـترشرکتدریسومعاونئر

ثبت وعمومی مالکیتهایمرکزی
 گردید.ثبتفکری

پروانی اهلل مسعود نهاد خصوصیات
فرزندفـیضاهللپروانـیمتشـبث

خصوصی:انفرادی نهاد)مکت  اسم
ــار(تابعیت ــاح انص ــرص جبی
کابل،سـرمایه اصـلی افغان،مرکز

سالپنجصدهزار500000 افغانی

ــیس ــوقی1400تأس ــکلحق ش
ف وانفرادی، تعلـیم عالیتعمـده

خـودشامضاءتربیه،صالحیتدار
 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی

 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو
شرکتخدماتلوژسـتیکیبهیـر

سـرمایه:کتیالی کابل، مرکزاصلی
 میلیـون1000000ابتدائی یک
،شکلحقـوقی1400،سالافغانی

خـدمات عمـده فعالیـت لمیتد،
فرزنـدلوژستیکی،رئیسظهرالدین

الدین،معاونیتمحمدحریف جمعه
فرزنــدمحمــدرفیــقصــالحیت

رئیسومعـاونشـرکتامضاءدار
 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی

 ثبتگردید.فکریمالکیتهایو
مرکز:شرکتتجارتیافغانمنصف

اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدائی
یکمیلیـونافغـانی1000000

،شکلحقوقیلمیتـد،1400،سال
رئیسمحمدفعالیتعمد تجارتی، ه
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ــر ــاجیمی ــدح ــنفرزن حس
ویس،معاونیترو اهللفرزندنعمت

رئیسومعاونامضاءاهللصالحیتدار
 درریاست ثبـتشرکت عمـومی

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 .گردید

مرکز:شرکتتجارتیفروغصدیقی
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدائی

یکمیلیـونافغـانی1000000
حقوقی1400تأسیس،سال ،شکل

لمیتد،فعالیتعمدهتجارتیوخدمات
لوژستیکی،رئیساحمدپیمانفرزند

معاونیتفهیمفرزندمعشوقرحیمی،
رئـیسامضاءمعشوقصالحیتدار

شرکتدرریاست عمـومیومعاون
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت

 .ثبتگردید
سرمایه:شرکتحسنهاشمیلمتید

(افغانیسـال1000000ابتدائی)
شکلحقوقیلمیتـد1381تأسیس

فعالیتتجارتیریساماناهللولـد

جانبازومعاونفیضمحمدولددین
ریاست شرکتدر عمـومیمحمد

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

شـفیع محمـد فرزند معین محمد
تابعیتافغانمرکز:متشبثانفرادی

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالاپنجصدهزار500000 فغانی

فعالیـتتجـارتی,1400تأسیس
خـودشدرامضـاءصالحیتدار

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو

شرکتخدماتمشـورتیصـحی
مرکزاصـلی:ومدیریتیسمارتلینز
 ابتدائی سرمایه 1000000کابل،
افغانی ،1400،سـالیکمیلیون

فعالیتعمـده شکلحقوقیلمیتد،
 فرزندمشورتی رئیسضیاالرحمن ،

اهلل رضـوان ،معاونیت عبدالرحمن
ــالحیت ــدالرحمنص ــدعب فرزن

رئیسومعـاونشـرکتامضاءدار
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 ثبـتدرریاست مرکـزیعمومی
ــایو ــته ــریمالکی ــتفک ثب

 گردید.
محترمصفیاهللفرزندامراهللمتشبث
انفرادی)خدماتمشورتیزراعتیو
:تولیدموادغذائیحمایتحیـات(

کابـلتابعی اصـلی مرکز تافغان
ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ

پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلخدماتمشـورتیو1400

مجـاز اقـالم غـذائی مواد تولید
ــالحیتدار ــاءص ــودشامض خ

مالکیتهایمرکزیوثبتدرریاست
 ثبتگردید.فکری

رئیسومحترم )نجی اهلل( محترم
خدمات معاونتشبث) )امیرمحمد(

ژستیکیبیژنآرین(دارندهجـوازلو
ــر) ــرD-31413نمبـ (نمبـ
سال7004221011تشخیصیه) )
(طیدرخواسـتیو1388)تأسیس

خواهش تصوی عارضو قطعه سه

خویشـرا تجارتی جواز ترکپیشه
نمودهکهبعدازارایهجوابیهمکاتی 
وعــــدممســــ ولیتاز
مراجعمحترمذیـربطدرریاسـت

ــ ــوثب ــوازدهیلغ ــتوج تثب
 گردید.

اساستصوی شرکا شرکتویبه
(8084شـماره)مکتـوبنظربه
 زون20 6 1398مورخ عوایـد

مرکز:شرکت)نویکالتلمتـد(
ــواز ــرج ــدهنمب و14419دارن

یتشخ نمبـر 7005491019صیه
است. گردیده تغیراتذیل خواهان
منـدوی سـاحه آدرسشرکتاز
قندهارمارکیتبهشهرکامیدسبز

لسرکمسجدخلفایراشدینفازاو
تغیرآدرسنمودهکهتغیراتذیلدر

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 ثبتگردید.مالکیتهایفکریو

اساستصوی  یشـرکتشرکابه
افغاناروپا خواهـان:تجارتیآریانا
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درسخویشازساحهداراتمانآتغیر
 سـرکوتل7ناحیه ادرسجدید به

خیرخانهادهمزارشهرکانکشـافی
تغیرنمودهاسـت17طالییناحیه
مرکـزیعمومیثبـت.درریاست

گردیـدهفکریثبتمالکیتهایو
 است.

یبهاساستصوی وفیصلهشـرکا
پاڅون( ساختمانی دارنده:)شرکت

 نمبر تحـتD-3216-1جواز
ریاستمحترمعبدالرحمنومعاونیت
محترمتورپیکیخواهانتغیراتذیل

 گردیدهاند:
عبد سیدالرحمنمحترم ولد الرحمن

ءاسـتعفارئیستشبثازریاسـت
ــد5) ــویشفیص ــرمرا،(خ محت

محمدسباوونولدمحمـدصـدیق
ــرکت ــهمدارش ــتعفاءس واس

محترمفیصد12,5) و خویش (سهم
محمدسـمونولـدمحمدصـدیق

ــبث ــهمدارتش ــتعفاءس واس

خویشفیصد12,5) سهم کـه( را
(میشودبهمحتـرمفیصد30جمله)

لدعبدالغیورسهمدارمحمدصدیقو
برحالشرکتواگذارنمـودکـه

(فیصـد50محترممحمدصدیقبا)
سهمبحیثسهمدارمیماند،همچنان
محترممحمدپاڅونولدمحمدصدیق

ــبث ــهمدارتش ــتعفاءس واس
(سهمخویشومحترمهفیصد12,5)

بنتمحمدصـدیقسـهمدار سوله
(سهمفیصد12,5ء)استعفاءتشبث

( جمله (سـهمفیصد25خویشکه
میشودبهمحتـرمتـورپیکیبنـت
شـرکت برحال معاون محمداجان
واگذارنمودهکهنامبردهبهحیـث

گردید.اینتغیراتتعیینرئیسجدید
 شـماره اساسجوابیه 15433به

 مالیـه1400 3 4مخرخ ریاست
ریاسـت در متوسـط ثبتدهندگان

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.
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اساستصوی  شرکایشرکتوبه
(12612قرارشـمارهمکتـوب)

ــورخ ــت1400 2 11م ریاس
گانمتوسـطشـرکت مالیهدهنده
تجارتیولوژستیکیابـوصـوفیان

و49242وزیریدارندهنمبرجواز
 نمبـر 9006043682تشخصیه

گردیـده ذیـل تغیـرات خواهان
است.محترمحبی الـرحمنولـد

ریاسترئیسحاجیگل شرکتاز
فیصدسهمخویشرا50واستعفاء

بهمحترممحمدعالمولدعبدالرحیم
رئیسواگذارنمودهونامبردهبهحیث

جدیدشرکتتعیینمیگرددوهمچنان
اسمشرکتازشرکتتجـارتیو
وزیـریبـه ابوصوفیان لوژستیکی
ــتیکی ــارتیولوژس ــرکتتج ش
است. تغیرنموده ابوصوفیانابوبکر
کهتغیراتاینشرکتدرریاسـت

ثبت وعمومی هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

یبهاساستصوی فیصـلهشـرکا
بهیرعظیمی( :)شرکتتجارتیعمر

تحـت60010دارندهجوازنمبر
خالدولدمحمدحامد ریاستمحترم
خواهانتغیراسماز)شرکتتجارتی
عمربهیرعظیمـی(بـه)شـرکت
تجارتییاسربهیر(گردیدهاند.تغیرات

بهاسـاسجوابیـهشـمارهمذکور
1400 2 27مـــخرخ8123

ریاستمالیهدهندگانکوچـکدر
ریاست عمـومی مرکـزیثبـت

ــریو ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

اساستصوی  یشـرکتشرکابه
رایانامپلکسلمیتـد امیر :تجارتی
اهلل فتح قلعه از تغیراحصایه خواهان
کوچهاولتایمنیبهشهرنوناحیـه

منیتیکابلتغیرنمودهچهارمکوچها
عمـومیثبـتاست.درریاسـت

فکریثبـتمالکیتهایمرکزیو
 گردیدهاست.
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شرکتخدماتآیسیتیرضوان
سـرمایه:مرسا مرکزاصلیکابـل،

 میلیـون1000000ابتدائی یک
،شـکل1400تأسیس،سالافغانی

فعالیت خدماتحقوقیلمیتد، عمده
رئیسشهیراهللفرزنـدآیسیتی،

معاونیتلطفاهللفرزنـدسداهلل،ا
دار صالحیت اهلل رئیسامضاءرو 

شرکتدرریاست عمـومیومعاون
مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 گردید.ثبت

شرکتساختمانیوسرکسازیمزمل
ســـرمایهابتـــدایی:یعقـــوبی

تأسـیس(افغانیسال1000000)
شــکلحقــوقیشــرکت1400

دیسنورمحمئساختمانیاقالممجازر
ولدشرینگلومعاونهدایتاهللولد

یسئرامضاءحیاتاهللصالحیتدار
ریاست معاونشرکتدر عمومیو

مالکیتهایفکـریمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

 آصفشفقشرکت محمد :تجارتی
ابتـدایی سرمایه کابل اصلی مرکز

سالپنجصدهزار500000 افغانی
شکلحقوقیانفرادی1400تأسیس

ــ ــتعمـ ــارتیفعالیـ دهتجـ
محمدآصفشفقفرزندرئیسمیباشد،

محمدخانصالحیتدارشرکتدر
وثبتریاست مالکیتهایمرکزی
 گردید.ثبتفکری

خصوصیاتتاجرانفرادیعبـدالحق
عبدالحمید فزرزند تابعیت:مجیدی

سال،:شهرکابلمرکزاصلی،افغان
:1400:تأسیس ابتـدایی سرمایه

ــدهزار500000 افغانیپنجصــ
تجـارتی،شـخ دارایفعالیت:،

یخـودش،درادارهامضاءصالحیت
بهمالکیتهایفکریمرکزیوثبت

 .ثبترسیدهاست
شرکتخدماتلوژسـتیکیکابـل

سـرمایه:اطلس کابل، مرکزاصلی
 میلیـون1000000ابتدائی یک
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،شکلحقـوقی1400،سالافغانی
لمیتد،فعالیتعمـدهلوژسـتیکی،
ــد ــمیمفرزن ــدص ــیسمحم رئ
عبدالحفیظ،معاونیتبیـژنفرزنـد

دار صالحیت اهلل رئیسامضاءخلیل
شرکتدرریاست عمـومیومعاون

فکـریمالکیتهایمرکزیوثبت
 ثبتگردید.

وشرکتپروسسسنگهایقیمتتی
لیونمونتن قیمتیپامیر مرکز:نیمه

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالیکمیلیونافغانی1000000

1400تأسیس لمیتدشکل حقوقی
میباشـد، معادن رئیسفعالیتعمده
یسوئرحمتاهللفرزندحبی اهللر

LEONARD TIMOTHY
معاونصـالحیتدارشـرکتدر

وثبتریاست هایمرکزی مالکیت
 ثبتگردید.فکری

:شرکتاستخراجمعدنپیشتازللندر
(افغانی1000000سرمایهابتدایی)

شکلحقـوقی1400تأسیسسال
رشرکتتجا مجاز اقالم ـرتی یسئ

حکمتاهللولـدمحمـدریـدگل
ومعاونهمـایونولدمحمـدبـاقر

 دار معاونامضاءصالحیت ریسو
ریاست عمـومیثبـتشرکتدر

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.

حلیماهللفرزندمولـویرحـیماهلل
تابعیتافغانمرکز:متشبثانفرادی

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سالپنجصدهزار500000 افغانی

فعالیتلوژسـتیکی,1400تأسیس
 خـودشدرامضـاءصالحیتدار

 ثبـتریاست مرکـزیعمـومی
 .ثبتگردیدمالکیتهایفکریو

خدماتلوژستیکیهوشمندهوشنگ
فرزنـدپویا: عظـیم محمد محترم

انفرادی،تابعیـت تـاجر عبدالقدیر
کابل،افغان، اصلی سـرمایهمرکز
افغانیجصدهزارپن500000ابتدایی
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شکلحقـوقی1400تأسیسسال
خـدمات فعالیتعمـده انفرادی،

ــاءلوژستیکی،صــالحیتدار امض
عمـومیثبـتشدرریاسـتخود

ثبـتمالکیتهایفکریمرکزیو
 گردید.
فرزندغالمغوثمتشبثمحترم یما

:یمامنهاجرحمانی(انفرادی)تجارتی
کابـل اصـلی مرکز تابعیتافغان

ــدا ــرمایهابتـ 500000ییسـ
پنجصدهزار سـال تأسـیسافغانی
شکلصادراتوارداتاقالم1400

خـودشامضاءمجازصالحیتدار
مرکـزیثبـتعمومی درریاست

ثبتگردید.مالکیتهایفکریو
تصوی شرکای و اساسعریضه به
پاینـت: یونیک ساختمانی شرکت

وقـرار41524دارندهجوازنمبر
مــورخ8655مکتــوبشــماره

ریاســتمالیــه1398 4 29
دهندگانمتوسطعنوانیاینریاست

خواهانتغیراتذیلشدهانـدکـه
حمیداهللمعاونشرکتکـه محترم

فیصدسهممیباشـداز50دارای
سمتمعاونیتشرکتاسـتعفاءو

بهمحترم50 فیصدسهمخویشرا
عتیقاهللرئیسبرحالشرکتواگذار
نمودهکهنامبردهبابدسـتآوردن

فیصدسهمبهحیـثرئـیس100
تعیـــینوهمچنـــانشـــکل
حقوقیشـرکتازشـراکتبـه
انفرادیتغیـرمـینمایـد.ایـن

تغیراتدرریاستعمـومیثبـت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
اساستصوی شرکایشـرکت به
خدماتتکنالوژیمعلوماتیسکریپت

نمبر جواز دارنده 60224کرفت:
تغییراتذی اند.کـهخواهان لشده

محترمسیدهارونفرزندسیدفاضـل
شاهسـاداتمعـاونشـرکتاز

فیصد50معاونیتشرکتاستعفاءو
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سهمخویشرابهمحترمعمرفرزند
شـرکت جدید معاون حلیم محمد
تغیراتفوقدر که میدارد. واگذار
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری
وزیـراهللخصوصیاتنهادانفرادی

 ولدوکیلجانمتشبثانفرادی:
 اسمنهاد)ساختمانیخالدزواکمن(
کابـل، اصلی مرکز افغان، تابعیت

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

شکلحقوقیانفرادی،فعالیت1400
عمدهساختمانیصالحیتدارامضاء
ثبـت ریاستعمـومی خودشدر

یثبـتمرکزیومالکیتهایفکر
 گردید.

قراردادینمایندگیشرکتتجارتیو
مرکزالخیارینگروپ الال: دبلیو

تأسیس سال کابل وتیت نمایندگی
ابتدایی1400 1000000سرمایه

یکمیلیونافغانیشـکلحقـوقی

فعالیـتعمـده٬شرکتلمیتـد
رئیسبدونسهمشرکت٬ساختمانی

عبدالرحمنعزیزیفرزندحاجیسعد
دارایصالحیتامضاءالدینشخ 

رئیسشرکتبـودهودرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 فکریثبتگردید.
خصوصیاتنهادانفـرادی:مرکـز
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

پنجصدهزارافغانیشکل500000
حقوقیانفـرادیفعالیـتعمـده
رستورانتبهریاستمحترممحمـد
شریفولدرج علیصالحیتدار

رئیسدرریاستعمومیثبتءامضا
ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری

 گردید.
محترمپروینبنتمحمدنبیمتشبث
انفرادی)ساختمانیارکتوسـکان
دیزاین(:تابعیتافغانمرکزاصـلی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
تأسـیس سـال پنجصدهزارافغانی
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مجاز1400 اقالم شکلساختمانی
امضـاء درخـودشصالحیتدار

مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ــری ــایفک ــته ــتومالکی ثب

 گردید.
مرکـز عزیزه: آمر شرکتتجارتی
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

افغــانیســالتأســیس500000
شکلحقوقیانفرادیفعالیت1400

ــد، ــارتیمیباشـ ــدهتجـ عمـ
دارندهHarshit Rankaرئیس

ــر ــپورتنمب N2647384پاس
ریاسـت در شرکت دار صالحیت

ومالکیتهایعم مرکزی ثبت ومی
ثبتگردید.فکری

شرکتتجارتیحاشربهیر:مرکـز
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدایی

افغـانی،1000000 میلیون یک
تأسیس حقوقی1400سال شکل ،

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
وصادراتاقالممجازرئیسمحمـد

عثمـان، محمد فرزند یوسفی بالل
عبدالرحیممعاونیتعبدالحکیمفرزند

رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء
ثبـت عمـومی درریاست شرکت

ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری
 گردید.

شرکت)مسـافربـریبـاربریو
تکسیرانینویحبی بس(:سرمایه

(یکمیلیون1000000ابتدایی)
فعالیـت1400افغانیسالتأسیس

مسافربریرئیسنورالرحمنسلطان
٪سهم50لیدارایزیولدسلطانع

سلطان عبدالعلی معاونیتمحترم به
٪سهم50ولدسلطانعلیعزیزی

امضاء رئیسومعاونصالحیتدار
ریاستعمـومیثبـت شرکتدر

ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری
 گردید.

بهاساستصوی وفیصلهشـرکای
)شرکتبرادرانغوربندصوفیزاده

دارندهجوازنمبـر 7313لمتید(:
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تریاستمحترمامـامجـانوتح
معاونیتمحترممصـطفیخواهـان
ازدیادفعالیت)ترانزیتیوبارچاتنی(
پهلویفعالیتتجـارتیخـویشو
افزایشسرمایهابتداییاز)یکمیلیون
پنجصـد و )یکمیلیون به افغانی(
اسمشرکتاز تغیر و افغانی( هزار
لمیتد( زاده صوفی غوربند )برادران

جـارتیوترانزیتـیوبه)شرکتت
زاده( صوفی عابد پسران بارچاتنی
گردیــــدهانــــد.ایــــن

جوابیـه مکتوب اساس به تغیرات
 7669شماره 1400 2 9مخرخ

ریاستمالیهدهندگانکوچـکدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
بهاساستصوی شرکایشرکت:و

(20677قرارمکتـوبشـماره)
مور عواید1399 9 13خ سیستم

شرکتمهندسیدورنمـادارنـده

وD-41924جـــوازنمبـــر
 نمبـر 9000563123تشخیصیه

تحتریاستمحترمنویداحمدولد
ــرم ــتمحت ــدالکریمومعاونی عب
مسیحاحمدولـدمحمـدیاسـین
جـواز )ترکپیشـه( لغو خواهان
تجارتیخویشگردیدهاند.کـهدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ومالکیتهایفکـریلغـوثبـت

 گردید.
اساستصوی شرکایشـرکت به

ویلی: کوچی دستی دارنـدهصنایع
خواهانتغیرات125734جوازنمبر

اند:محترمزرمینهبنت ذیلگردیده
محمدظاهررئیسشرکتازسمت

فیصـدسـهمو50اشمستعفیو
محترمهمانیالجویامعاونشرکتاز

دسهمفیص50سمتاشمستعفیو
فیصـد100خویشراکهمجموعا

میشودبـهمحترمـهعـذرابنـت
عبدالواحدواگذارنمودهکهنامبرده
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بهحیثرئیسجدیدتعیینوتغییـر
شکلحقوقینهادازشـرکتبـه
اسم انفرادیصورتگرفتهوهکذا
ازشرکتصنایعدستیکوچی نهاد
ویلیبهصنایعدستیدادوخانبیان

.کهتغیراتفـوقتغییرنمودهاست
 عمومی مرکـزیدرریاست ثبـت

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
اساستصوی شرکایشرکتو به

(1311نظربهمکتـوبشـماره)
 مکتوبمالیـه1400 3 2مورخ

دهندگانمتوسط:تغیراسمشرکت
ازتولیدیظروفیکبـارمصـرف
نادریتندیسبهشـرکتتولیـدی
مصرف مصرفیکبار ظروفیکبار
تغیـراتذیـلدر که باللمصور
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
بهاساستصوی رئیسنهادخدمات
افغـان: مالدارییرغـل زراعتیو

جوازنمبر خواهان74285دارنده

خویشازخـدمات نهاد اسم تغییر
اسمزراعتیومالدارییرغلافغانبه

مالـداری و خدماتزراعتی جدید
ریاست در اندکه وادیشرقشده
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 ثبتگردید.فکری
تجـارتی شرکت)خدماتمشورتی
پارساجیحـون(سـرمایهابتـدایی

یکمیلیونافغـانی1000000) )
فعالیتتجارتی1400سالتأسیس

حسی اهللجیحونولدجمعهخـان
٪ســهمبــهمعاونیــت60دارای

بنتقربـانعلیمحترمهمهدیهامیری
 دارای محترمه20امیری و سهم ٪

سوماجیحونبنتسنگمحمددارای
٪سهمبحیثسهمدارصالحیت20

رئیسومعاونشرکتدردارامضاء
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری
رسـا شرکتخدماتلوژسـتیکی
استار:مرکزاصلیکابـل،سـرمایه
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ـ1000000ابتدایی میلی ونیک
،شـکل1400افغانی،سالتأسیس

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهخدمات
لوژستیکی،رئیسنصی اهللفرزنـد
محمدنادرمعاونیتمحمـدالهـام
دارامضـاء صالحیت شاپور فرزند
رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 ثبتگردید.فکری
تصوی شرکای و اساسعریضه به

 نوی لمیتد:شرکت دارندهمقاومت
 نمبـر بـه1226-0101جواز

بـه و نعـیم محمد ریاستمحترم
معاونیتمحترممحمدنادروقـرار

مــورخ8496مکتــوبشــماره
ریاســتمالیــه1400 3 10

دهندگانکوچکعنوانیاینریاست
خواهانتغیرآدرسخویشازمندوی
میرعلمحیدریمارکیتبهحصـه

نمودهاست.11اولخیرخانهناحیه
ریاستعمومیثبـتدراینتغیرات

مرکزیومالکیتهایفکریثبـت
 گردید.

بهاساسعریضهوتصوی شـرکت
افغان: امیر ادویه جوازتولید دارنده

وقرارمکتـوبI-10096نمبر
1400 4 3مورخ15420شماره

ریاستمالیهدهندگانمتوسطعنوانی
اینریاستخواهانتغیراتذیلشده

دکهمحترماحمداستانکزیفرزندان
حفـظ محمدعلمرئیسشرکتبا

فیصدسهمبحیثسهمدارتعین16
گردیدهوسیدعبدالقویولدسـید

42عبدالرزاقسهمدارقبلـیبـا
سهمبهحیثرئـیسجدیـدفیصد

استونصیراحمـد تعیینگردیده
4ولدنیازمحمدمعاونقبلیباحفظ

عیـینفیصدسهمبحیثسـهمدارت
گردیدهواحمدشعی ولدمحمـد

18رحیمسهمدارقبلیبـاحفـظ
فیصدسهمبهحیثمعـاونجدیـد
از جواز نمبر استو تعیینگردیده
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I10096 تغیـرD-10096به
نمودهاست.اینتغیراتدرریاست
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 فکریثبتگردید.
بهاساستصوی شرکایشرکت:و

ــوب ــرارمکت ــورخ8531)ق (م
ریاستعوایـدزون1400 3 10
شرکتحشمتاهللمومنزادهمرکز

و17694لمیتددارندهجوازنمبر
 نمبـر 9000198474تشخیصیه

خواهانتغیراتذیلگردیدهاسـت
محترمهسونیتابنتمحمـدیـونس
معاونیتاستعفاءو معاونتشبثاز

سهمخـویشرامحتـرمفیصد50
 محمدیفرزند پرویزسرفراز حاجی

ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
واگذار88436-0100-1400

نمودهکهنامبردهبهحیـثمعـاون
تغیرات این که میگردد تعیین جدید
درریاستعمومیثبـتمرکـزی

 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری

اساستصوی شرکایشـرکت به
وقـرارD- 43733جوازنمبـر

ــر ــوبنمب ــورخ279مکت م
یهدهندگانریاستمال1400 1 5

محتـرم ریاسـت تحـت متوسط
عبدالواسعولدعبدالرزاقومعاونیت
محمدسالمولدمحمدقاسم محترم
خواهانترکپیشهجـوازخـویش
ریاستثبتمرکزی انددر گردیده

ــری ــایفک ــته ــتومالکی ثب
 گردید.

بهاساستصوی شرکایشرکت:و
(مورخ7745قرارمکتوبشماره)

ایدشرکتسیستمعو1398 5 26
یاسرشبیرلمیتددارندهجوازنمبـر

وتشخیصـــیهنمبـــر20240
ریاسـت9000798059 تحت

محترمزرولیومعاونیـتمحتـرم
محمدافضلخواهانلغـو)تـرک
خویشگردیده تجارتی جواز پیشه(
اند.کهدرریاستعمـومیثبـت
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فکری های ومالکیت لغـومرکزی
 ثبتگردید.

ـ15971قرارمکتوبنمبر ورخم
ــرکت1400 3 15 ــبث)ش تش

ساختمانیاویگارکال (دارندهجواز
( طییکقطعهD-59370نمبر )

عریضهوتصوی عنوانیاینریاست
خواهانتغیراتذیلشدهانـدکـه
محترم)حمیداهللولدنوردادخان(
معاونیتاستعفاءو معاونتشبثاز

(فیصدسهمخویشرابهمحترم50)
بشولدعبدالرازق()احمدفرهادتا

دارنــــــدهتــــــذکره
( (1400-0107-53672نمبر

ــامبرده ــهن ــودهک ــذارنم واگ
ــین ــدتعی ــاونجدی ــثمع بحی
صالحیت دارای اشخا  میگردد.

امضاءرئیسومعـاونشـرکتدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.

بهاساستصوی وفیصلهشـرکای
وست ترانسپورتی اکسپی)شرکت رن
38526دیتورس(:درندهجوازنمبر

قربـانعلیتحتریاسـت محتـرم
حشمتاهللخواهانومعاونیتمحترم

 تغیراتذیلگردیدهاند:
محترمحشمتاهللولـدآقاشـرین
معاونشرکتازمعاونیتاستعفاءو

(فیصدسهمخویشرابهمحترم99)
احمدفرهادولدمحمدعزیزدارنـده

واگذارنموده963477تذکرهنمبر
کهنامبردهبحیثمعاونجدیدتعیین
سـهم قربانعلیبـا محترم گردید.

(فیصدبهحیثرئیسباقیمیماند.1)
اساسمکتوبجوابیه اینتغیراتبه

1400 1 22مخرخ9605شماره
متوسـطدر دهندگان ریاستمالیه

عمـومی مرکـزیریاست ثبـت
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

اساسع تصوی شرکایبه و ریضه
شرکترضاشاهحسـینسـروری
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رئیسورقیهمعاوندارندهجوازنمبر
ونمبرتشخیصـیهنمبـر58766

وقرارمکتـوب9007503296
1400 3 17مورخ1479شماره

ایـن عنوانی عواید سیستم ریاست
تجـارتی جواز لغو ریاستخواهان
خویشگردیدهاند.وجوازشاندر

ث عمـومی مرکـزیریاست بـت
لغـوثبـتومالکیتهایفکـری

 گردید.
بهاساستصوی وفیصلهشـرکای
یـاران اتحـاد )شرکتلوژستیکی

 نمبر جواز دارنده 72071افغان(:
احمـدادریس محترم ریاست تحت
عبدالوارث معاونیتمحترم و افغان
گردیده ذیل تغیران خواهان فاروقی

 اند:
از )عبدالوارثولدمیراجان( محترم

(فیصدسهم50عاونیتاستعفاءو)م
خویشرابهمحتـرم)حسـی اهلل
تـذکره دارنده عزیزاهلل( نوریولد

( (1400-0202-87326نمبر
واگذارنمودهکهنامبردهبهحیـث
معاونجدیدتعیـینگردیـد.ایـن
تغیراتبهاساسمکتـوبجوابیـه

مــــخرخ15847شــــماره
ریاستمالیهدهندگان1400 3 12

ر در ثبـتیاستعمـومیمتوسط
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
بهاساسفیصلهوتصوی شـرکای
حبی لمیتد( ندیم )شرکتتجارتی
تحتریاستمحترماحمدضـیاءو
معاونیتمحترمحبی اهللخواهـان
ترکپیشهشرکتخویشگردیـده
اند.لغویجوازشرکتتجارتیندیم
حبی لمیتدبهاساسمکتوبجوابیه

1400 1 17مخرخ6649مارهش
ریاستعمومی ثبـتمرکـزیدر

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
خصوصیاتنهادمحمدبصیرولـد
اسـم انفرادی: متشبث داود غالم



 جريدهيرسم
 

417
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

نهاد)پروسسزیوراتمحمدبصـیر
آخندزاده(تابعیتافغـان،مرکـز
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدایی

یکمیلیونافغانیسال1000000
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

پروسـس فعالیتعمـده انفرادی،
زیــورات،صــالحیتدارامضــاء
ثبـت ریاستعمـومی خودشدر

ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری
 گردید.

شرکتخدماتزراعتیومالـداری
سپینکوڅر:مرکزاصلیکابلسرمایه

میلیـون1000000ابتدایی یک
،شـکل1400افغانیسالتأسیس

فعالیت لمیتد خدماتحقوقی عمده
زراعتیومالداری،رئیسسیداحمد
معاونیتمسـعود شیراحمد، فرزند
فرزندمیرجانصالحیتدارامضـاء
ریاسـت شرکتدر رئیسومعاون
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 ثبتگردید.فکری

سروری لوژستیکی خدمات شرکت
سحر:مرکزاصلیکابـل،سـرمایه

میلیـون1000000ابتدایی یک
تأسیسافغان سال شکل1400ی، ،

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهخدمات
فرزنـد رئیسشمساهلل لوژستیکی
منصـور معاونیتمحمد حبی اهلل
ــالحیت ــیمص ــدمحمدنس فرزن

رئیسومعـاونشـرکتدارامضاء
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست

 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری
نـوری اعتمـاد تجـارتی شرکت

کابل،سرمایهولیزاده:مرکزاصلی
میلیـون1000000ابتدایی یک

،شـکل1400افغانی،سالتأسیس
حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهواردات
رئیسوارث مجاز، وصادراتاقالم
زاده، ضابطولـی فرزند زاده ولی
معاونیتکامرانولـیزادهفرزنـد
محمدضابطولـیزادهصـالحیت

دردارامضاء شرکت ومعاون رئیس



 جريدهيرسم
 

418
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

 عمـومی مرکـزیریاست ثبـت
 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری

شرکتخدماتلوژسـتیکیضـحا
حریــرگیتــی:ســرمایهابتــدایی

(افغانیسالتأسـیس1000000)
شــکلحقــوقیخــدمات1400

لوژســتیکیاقــالممجــازرئــیس
جاللالدینولدمسـلمومعـاون

علـی حسـن ولـد مختارصمدی
امضاء رئیسومعاونصالحیتدار
ریاست عمـومیثبـتشرکتدر

ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری
 گردید.

تجارتیشرکتخدماتلوژستیکیو
ذوالفغارابراهیمخیل:مرکزاصـلی

ابتدایی سرمایه 1000000کابل،
یکمیلیونافغانی،سـالتأسـیس

،شکلحقوقیلمیتد،فعالیت1400
عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز،
رئیسضیاالرحمنفرزنداخترمحمد،
معاونیتمحمدااهللحیدریصالحیت

رئیسومعـاونشـرکتدارامضاء
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست

ــری ــایفک ــته ــتومالکی ثب
 گردید.

شرکتخدماتتجارتیواحدجـان
مرکزاصلیکابل،سـرمایه ناصری:

میلیـون1000000ابتدایی یک
تأسیس سال شکل1400افغانی، ،

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهواردات
رئـیسوصاد مجـاز، راتاقـالم

واحدجانناصریفرزندمحمدگل،
فرزنـد ناصـری معاونیتبهـادر
ــالحیت ــریص ــدجانناص واح

دردارامضاء شرکت ومعاون رئیس
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
عبدالواسعخصوصیاتنهادانفرادی:

عثمانیولدعبدالهادیعثمانیمتشبث
نهـاد)سـاختمانیوانفرادی:اسم

خدماتلوژستیکیعبدالواسعکیانی
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(تابعیتافغان،مرکزاصلیکابـل،
ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ

تأسـیس سـال پنجصدهزارافغانی
شکلحقوقیانفرادی،فعالیت1400

عمدهساختمانیوخدماتلوژستیکی
خــودش،صــالحیتدارامضــاء

مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
ــری ــایفک ــته ــومالکی تثب

 گردید.
شرکتخدماتتجارتیوساختمانی

خیل: ابراهیم علم مرکزاصلیطی 
ابتدایی سرمایه 1000000کابل،

یکمیلیونافغانی،سـالتأسـیس
،شکلحقوقیلمیتد،فعالیت1400

عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز،
خـان، فرزندعلم خان رئیسبهرام
فرزندبهرانخـان معاونیتزاهداهلل

دارامضاءوردکصال رئـیسحیت
ومعاونشرکتدرریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت

حمیدی عبدالرفیع نهاد خصوصیات
 فرزندعبدالمجیدمتشبثانفرادی:

اسـمنهاد)سـاختمانیوخــدمات
تابعیـت حمیدی( لوژستیکیگلدره
سـرمایه کابل، اصلی مرکز افغان،

میلیـون1000000ابتدایی یک
تأسیس شـکل1400افغانیسال

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
ساختمانیوخـدماتلوژسـتیکی،

امضـاء خـودشدرصالحیتدار
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری
:شرکتخدماتتجـارتیدیوگـل
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

یکمیلیونافغانی،سال1000000
حقوقیلمیتد،،شکل1400تأسیس

فعالیتعمـدهوارداتوصـادرات
اقالممجاز،رئیسرحمتاهللفرزنـد
عالمشیر،معاونیتغالمنبیفرزنـد

صالحیتدارامضاء شیر رئیسعالم
شرکتدرریاستعمـومی ومعاون
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ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری
 ثبتگردید.

مرکزشرکتتجارتیحسینمیاخیل:
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدایی

افغـانی،1000000 میلیون یک
تأسیس حقوقی1400سال شکل ،

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
وصادراتاقالممجاز،رئیسمـوت
جانفرزندعرب،معاونیتکلیماهلل
فرزندنظیمگلصالحیتدارامضـاء
ریاسـت شرکتدر رئیسومعاون
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 ثبتگردید.فکری
الحشرکت علیمتجارتی محمد ربی

ابتـدایی سرمایه کابل اصلی مرکز
سال500000 افغانی پنجصدهزار
شکلحقوقیانفرادی1400تأسیس

رئیس تجارتیمیباشد، فعالیتعمده
AlharbiMohammad 

Alimنمبـر پاسـپورت دارندده
R549398صالحیتدارشرکت

ریاستعمومی ثبـتمرکـزیدر
 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری

فرزندخصو عبدالحبی  نهاد صیات
حاجیوزیرمتشبثانفرادی:اسـم
)تجارتیداودزابلوالافغـان( نهاد
کابـل، اصلی مرکز افغان، تابعیت

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
فعالیتعمدهتجارتی،صالحیتدار
ریاستعمـومی خودشدر امضاء

یومالکیتهایفکـریثبتمرکز
 ثبتگردید.

خصوصیاتنهاداحمدزبیرهـادی
 فرزندعبدالهادیمتشبثانفرادی:

کابـل، اصلی مرکز افغان، تابعیت
ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ

تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

فعالیتعمدهتجارتی،صالحیتدار
عمـومیامضاء ریاست در خودش
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کزیومالکیتهایفکـریثبتمر
 ثبتگردید.

شرکتخدماتتجـارتیاروبنـت
کابـل، مرکزاصـلی پلس: ایست

ابتدایی یـک1000000سرمایه
میلیــونافغــانی،ســالتأســیس

فعالیت1400 ،شکلحقوقیلمیتد،
عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز،

آقایمحمد،رئیسایملصافیفرزند
ـ ریممعاونیترفیعاهللفرزندسیدک

رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء
ریاستعمـومیثبـت شرکتدر

ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری
 گردید.

بهاساسعریضهمحمدقاهررئـیس
لمیتد: مطیع مسعود دارندهشرکت

وقرارتـذکره10569جوازنمبر
الکترونیکیدستداشتهاشخواهان
اصال اسـمرئـیسشـرکتاز

قاهرطاهر ینمـودهمحمدقاهربه
است.اینتغیراتدرریاستعمومی

ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری
 ثبتگردید.

اساستصوی شرکایشـرکت به
حامدیلــداکارگرلمیتــد:دارنــده

 مکتـوب8891جوازنمبر به نظر
 8515نمبر 1400 3 10مورخ

تغییر اند: تغیراتذیلشده خواهان
آدرسخویشازایستگاهنودفامیلی

رمشهرکابلبهپلمحمودناحیهچها
خانلوگرمارکیتناحیهنهمشـهر
ایـن استکـه نموده تغییر کابل
ــراتدرادارهثبــتمرکــزی تغی
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
بهاساسدرخواستمحترمغالمرضا
ولدغالمحیدرتاجرانفرادی:دارنده

ومکتوبشماره16546جوازنمبر
ــورخ8740 1400 16 3مـ

ستمالیـهدهنـدگانمتوسـطریا
اسـت گردیده ترکپیشه خواهان
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
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لغـوثبـتومالکیتهایفکـری
 گردید.

اساستصوی شرکایشـرکت به
سیربشـیرزرواللمیتـد:دارنـده

 تغیرات23919جوازنمبر خواهان
اند:محترماحمدبشیر ذیلگردیده
وولدمحمدکاظممعاونیتاستعفاء

صدسهمخویشرابهسیداحمدفی50
یمامصطفویولدسیداحمدمعـاون
جدیدشرکتبهفروشمیرساند.که
تغیراتفوقدرریاستعمومیثبت

ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری
 گردید.

بهاساستصوی شرکایشرکت:و
مـورخ8738قرارمکتوبنمبـر

ریاستعوایـدزون1400 3 16
امپاورمن اماتیست شرکت تمرکز:

و33629لمیتد:دارندهجوازنمبر
 نمبـر 9003379105تشخیصیه

انـد: گردیده تغیراتذیل خواهان
معـاون پروانـی احمد عبدالرحیم

شــرکتازمعاونیــتاســتعفاءو
فیصدسهمخـویشرا25مجموع

کهزادرئـیس حمیرا باتیمحترمه
برحالشرکتبفروشرسانیدهکـه

فیصدسهمبحیـث100نامبردهبا
ئیسدرشرکتباقیمانـد،شـکلر

حقوقیشـرکتازشـراکتبـه
انفرادیتغیرنمودهاست.کهایـن
تغیراتدرریاستعمـومیثبـت

ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری
 گردید.

اساستصوی شرکایشـرکت به
دارنـده لمیتـد: پالستیک برکت

 خواهـانD-20303جوازنمبر
تغیراتذیلگردیدهانـد:محتـرم

ولدمیاگلازمعـاونمحمدرسول
فیصدسهمخویشرا15استعفاءو

بهمحمدصادقرئیسبرحالشرکت
بهفروشمیرساندوعلیشاهسهمدار
شــرکتازعضــویتاســتعفاءو

فیصــدســهمخــویشرابــه15
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حبی الرحمنولدحاجیصـادق
معاونجدیدبفروشمیرساندکهسهم

وسـهممعـاون85رئیس فیصد
.ک15 میگردد فوقفیصد تغیرات ه

مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
ــری ــایفک ــته ــتومالکی ثب

 گردید.
بهاساستصوی وفیصلهشـرکای
فلکـن( مایتی ترانسپورتی )شرکت

تحـت38469دارندهجوازنمبر
ریاستمحترمعبدالصمدومعاونیت
محترمحفیظاهللخواهانتغیراتذیل
گردیدهاند:محترمعبدالصمدولـد

ر ریاستمحمدانور از ئیسشرکت
( بـه1استعفاءو (فیصدسـهمرا

محمـدامین ولد محمدنصیر محترم
تذکرهنمبر) (22721914دارنده

واگذارنمودهکهنـامبردهبحیـث
معاونجدیدتعیینمیگرددومحتـرم

حفیظاهللمعاونشرکتازمعاونیت
( و فیصد99استعفاء سهمخویش(

بهمحترمسدیداهللولدصفیا هللرا
( نمبـر تـذکره (25319دارنده

واگذارنمودهکهنـامبردهبحیـث
ایـن میگـردد. تعیین رئیسجدید
تغیراتبهاساسمکتـوبجوابیـه

مــــخرخ16021شــــماره
ریاســتمالیــه1400 3 16

دهندگانمتوسطدرریاستعمومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
بهاساسفیصلهوتصوی شـرکای

فردوس)شرکتخ دماتلوژستیکی
عمرفتا (:دارنـدهجـوازنمبـر

محتـرم54405 ریاسـت تحت
ــرم ــتمحت ــاناهللومعاونی احس
سیدجعفرخواهـانتغیـراتذیـل
گردیدهاند:محترماحساناهللفرزند
صفیاهللرئیستشـبثازریاسـت

(فیصدسهمخویشرا70استعفاءو)
برحاـل معاون سیدجعفر محترم به

رنمودهکـهمحتـرمشرکتواگذا
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(فیصـد100سیدجعفرباداشـتن)
تعیـین بحیثرئیستشـبث سهم
از حقـوقی شکل همچنان گردید.
شراکتبهانفرادینیزتغیرگردید.
اساسمکتوبجوابیه اینتغیراتبه

مــــخرخ15437شــــماره
دهندگان1400 3 4 مالیه ریاست

ریاستعمـومیثبـت متوسطدر
ـ تمرکزیومالکیتهایفکریثب

 گردید.
بهاساسدرخواستیمحترمفرشـاد
فرزندعبدالمحفو رئیسنهادوقرار

ــر ــوبنمب ــورخ9745مکت م
ریاســتمالیــه1398 5 15

دهندگانمتوسطمحترمفرشادفرزند
تحت انفرادی تاجری عبدالمحفو 
دارنـده عمرحلیم ساختمانی عنوان

وتشخیصیهنمبر65786جوازنمبر
ت9009855637 غیراتخواهان

ذیلگردیدهاستمحترمفرشادولد
مجموع از عبدالمحفو رئیسنهاد

10فیصدسهمخویشباحفظ100
فیصدسهمبهحیثمعـاونجدیـد

فیصدسهمرا90تعیینوباقیمانده
بهمحترمحشمتاهللولدعبدالشرین
واگذارنمودهکهنامبردهبهحیـث
رئیسجدیدتعیینگردیدهاسـتو

نهادازانفـرادیبـهشکلحقوقی
شراکتتغیرنمودهاست.کهایـن
ریاستعمـومیثبـت تغیراتدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
بهاساستصوی وفیصلهشـرکای
)شرکتاستخراجوپروسسمعادن
کوثرالبرز(دارنـدهجـوازنمبـر

محتـرم70941 ریاسـت تحت
ــرم ــتمحت ــتاهللومعاونی رحم

نتغیـراتذیـلاحمدوحیدخواها
گردیدهاند:محترم)رحمتاهللولد
ریاسـت رئیستشـبثاز بریالی(

(فیصدسهمخویشرا50استعفاءو)
اهللنیـازیولـد )نعمان محترم به
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تـذکره دارنـده نیازی( اهلل رو 
( (1397-0800-14700نمبر

واگذارنمودهکهنـامبردهبحیـث
همچنان میگردد. تعیین رئیسجدید

تشب )شرکتاسـتخراجاسم از ث
معادنوپروسسکوثرالبـرز(بـه
پروسسمعدن و )شرکتاستخراج
است. نموده تغیر فرتاکدرخشان(
اساسمکتوبجوابیه اینتغیراتبه

1400 3 10مخرخ1490شماره
ریاستمالیهدهندگانکوچـکدر

عمـومی مرکـزیریاست ثبـت
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

نهادتصوی رئیسبهاساسفیصلهو
)ساختمانیوسرکسازیبشیرمشتاق
ارغندیوال(:دارنـدهجـوازنمبـر

محتـرم74459 ریاسـت تحت
اسـم تغیر خواهان بشیرارغندیوال
شرکتاز)ساختمانیوسرکسازی
ــه ــدیوال(ب بشــیرمشــتاقارغن
)ســاختمانیوسرکســازیبشــیر

ردیف(گردیدهاند.اینتغیراتبـه
ـ جوابی مکتـوب شـمارهاساس ه

1400 3 11مـــخرخ15779
متوسـطدر دهندگان ریاستمالیه
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
اهلل خصوصیاتتاجرانفرادیعبیـد
فرزنداسدخانتابعیت،افغان,مرکز
سالتأسـیس: شهرکابل، اصلی:

500000:سرمایهابتدایی1399
ولیدی،پنجصدهزارافغانی،فعالیت:ت

امضـاء صـالحیت شخ دارای
خـودش،درادارهثبــتمرکــزی

ثبترسیدهومالکیتهایفکری به
 است.

خصوصیاتنهادانفرادیمحمدولی
علیمتشـبث پکتیاوالولدخواجه
نهاد)سـاختمانیو اسـم انفرادی:

 خدماتلوژستیکیرحیمالیاس(
کابـل، اصلی مرکز افغان، تابعیت

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
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تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار
شکلحقوقیانفرادی،فعالیت1400

، لوژسـتیکی و سـاختمانی عمده
ــاء ــالحیتدارامض ــودشص خ

مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
ــری ــایفک ــته ــتومالکی ثب

 گردید.
1477بهاساسمکتـوبشـماره

آمریتنمبـر1400 3 17مورخ
تشخیصیهموضوعتغییراتمحتـرم

یرئیسازجملهولیولدخواجهعل
٪سهمخویشراباحفظ100سهم
٪سهمبحیثرئـیسوبـاقی67

٪سهمخویشرابه33ماندهمتباقی
خانولدحاجییاسین اعتبار محترم
بحیثمعـاون نامبرده نمود وگداز

 جدیدتعیینگردید.
ــدکمال ــارتیجاوی ــرکت)تج ش
ســادات(:ســرمایهابتــدایی

یکمیلیونافغـانی1000000) )
فعالیتتجارتی1400التأسیسس

رئیسسیدجاویـدسـاداتولـد
٪سهم50سیدکمالساداتدارای

بهمعاونیتمحترمعباداهللقربـانی
٪سـهم50ولدامامعلـیدارای
امضاء رئیسومعاونصالحیتدار

ریاستعمـومیثبـت شرکتدر
ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری

 گردید.
یرا:وشرکتخدماتلوژستیکیآریا

ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،
سـال1000000 افغانی، میلیون

،شکلحقوقیلمیتد،1400تأسیس
فعالیتعمـدهوارداتوصـادرات
فرزند رئیساحمدشبیر مجاز، اقالم
محمدشفیع،معاونیتحسـی اهلل
فرزندفریداهللصالحیتدارامضـاء
رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت

ومالک مرکزی ثبت یتهایعمومی
 ثبتگردید.فکری

خصوصـیاتاحمـدویـسولــد
عبدالستارمتشبثانفرادی:اسمنهاد
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مرکز تابعیتافغان، انفردای( )تاجر
ــدایی ــرمایهابت ــلیکابل،س اص

سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

تجـارتی، فعالیتعمـده انفرادی،
امضـاء خـودشدرصالحیتدار

ثبـت عمـومی مرکـزیریاست
 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری

اسماعیل انفرادی: نهاد خصوصیات
جوهرولدصفدراحمدزیمتشـبث
افغان، تابعیت نهاد)( اسم انفرادی:
ابتـدایی کابل،سرمایه اصلی مرکز

پنجصدهزارافغانیسـال500000
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

تجـارتی عمـده فعالیت انفرادی،
ــاء ــالحیتدارامض ــودشص خ

مرکـزید ثبـت عمومی رریاست
 گردید.ثبتومالکیتهایفکری

صدیقاهللفرزنـد خصوصیاتنهاد
صفرعلیمتشبثانفـرادی:اسـم
صدیق تراورتن معدن نهاد)استخراج

اهللمختاری(تابعیـتافغـان،مرکز
ــدایی ــرمایهابت ــلیکابل،س اص

سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

فعال تجـارتی،انفرادی، یتعمـده
خـودشدرامضـاءصالحیتدار

مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری

خصوصیاتنهادعلیطاهرمـددی
فرزندحسیندادمـددیمتشـبث
)تجارتیکابـل نهاد اسم انفرادی:
تابعیتافغان،مرکزاصـلی فرایند(

ابتـدایی سرمایه 500000کابل،
افغانیسـال تأسـیسپنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
دار تجارتی،صالحیت عمده فعالیت

عمـومیامضاء ریاست در خودش
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
ابـراهیم موانع جالی شرکتتولید
فوتد:مرکزاصلیکابـل،سـرمایه
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میلیـون1000000ابتدایی یک
تأسیس سال شکل1400افغانی، ،
فعالی تولیـدحقوقیلمیتد، تعمده

جالیموانع،رئیسمحمدگلناصری
ــت ــانعلی،معاونی ــدرمض فرزن
فرزنـد کـاظمی رمضـان محمد
دارامضـاء صالحیت کاظم محمد
ریاسـت شرکتدر رئیسومعاون
عمـــومیثبـــتمرکـــزیو

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 گردید.

انفـرادیخلیـل خصوصیاتنهاد
بخـتجماـل ولد نوری الرحمن

اسمنهاد)خدماتمتشبثانفرادی:
لوژستیکیسهیلخوستی(تابعیـت
سـرمایه کابل، اصلی مرکز افغان،

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
شـکل1400افغانیسالتأسـیس

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
امضـاء لوژستیکیصـالحیتدار
ثبـت ریاستعمـومی خودشدر

ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری
 گردید.

اسماعی متشبثخصوصیاتمحمد ل
انفرادی:اسـمنهـاد)سـاختمانی

 وسرکسازیشمسافغانژوند(
کابـل، اصلی مرکز افغان، تابعیت

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
فعالیتعمدهتجارتی،صالحیتدار

عمـومیامضاء ریاست در خودش
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 د.ثبتگردی
شرکتتجارتیسپیداردریا:مرکـز
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدایی

افغـانی،1000000 میلیون یک
تأسیس حقوقی1400سال شکل ،

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
رئیسمحمد مجاز، وصادراتاقالم
علیفرزندعبدالواحـد،معاونیـت
محمد عبدالواحد فرزند رضا محمد
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رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء
ریاستعمـومیثبـتش رکتدر

مرکزیومالکیتهایفکریثبـت
 گردید.

خصوصیاتنهادعمرخانبخشـی
فرزندلنگرخانبخشـیمتشـبث
ــدمات ــمنهاد)خ ــرادی:اس انف
رستورانتموتناکافه(تابعیتافغان،
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

دی،فعالیتعمدهخدماتهوتلانفرا
خـودشداری،صالحیتدارامضاء

مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری

شرکت)ساختمانیسرکسـازیو
خدماتلوژستیکیراشـدعمیـر(

(یک1000000سرمایهابتدایی)
1400میلیونافغانیسالتأسـیس

ــدمات ــاختمانیوخ ــتس فعالی
محمداحمدیلوژستیکیرئیس شاه

٪سـهمبـه50ولدزیرگلدارای
تاجولد احمد نبیل معاونیتمحترم

ــاجدارای ــازت ٪50احمــدممت
امضاء رئیسومعاونصالحیتدار

ریاستعمـومیثبـت شرکتدر
ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری

 گردید.
شرکتساختمانینسیمفوتداتفاق:
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

افغـانی،1000000 میلیون یک
تأسیس حقوقی1400سال شکل ،

لمیتد،فعالیتعمدهساختمانی،رئیس
محمدنسیمفرزنـدمحمـدقسـیم

فریداهلل نوابمعاونیت محمد فرزند
رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء

ثبـتشرکتدر ریاستعمـومی
ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری

 گردید.
بهاساستصوی شرکایشرکت:و

(مورخ11410ارمکتوبنمبر)قر
سیستمعوایدشرکت1399 4 28
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ساختمانیحنانمصـطفیدارنـده
وتشخیصیهD-35419جوازنمبر
ــر ــت9000059536نمب تح

ریاســتمحتــرممطصــفیولــد
ــرم ــتمحت ــالمومعاونی عبدالس
عبـدالمنان حـاجی لد عبدالحنان
جـواز )ترکپیشـه( لغو خواهان

کـهدرتجارتیخویشگردیدهاند.
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

لغـوثبـتومالکیتهایفکـری
 گردید.

اساستصوی شرکایشرکتو به
مـورخ8086قرارمکتوبنمبـر

ریاستعوایـدزون1400 2 26
مرکز:شرکترو اهللیوسفیلمیتد
دارنـــدهجـــوازنمبـــر

وتشخیصـــیه0101-19794
خواهــان9000664780نمبــر

 اند: بنتتغیراتذیلگردیده فیضه
محمدحسـنمعـاونشـرکتاز

فیصد50مجموعفاءومعاونیتاستع

سهمخویشراباتیمحترمرو اهلل
یوسفیرئیسبرحالشرکتبفروش

فیصـد100رسانیدهکهنامبردهبا
سهمبحیثرئیسدرشرکتباقیماند
وآدرسشــرکتازحصــهســوم

 ناحیـه هوتلپروانبه 13خیرخاه
پلخشکتغ نمودهدشتبرچی ییر

شـرکتاز حقـوقی شکل است،
شراکتبهانفرادیتغیرنمودهاست.
کهاینتغیراتدرریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
نهادبهاساسعریضهوتصوی رئیس

ویـو: گلوبل لوژستیکی و تجارتی
 نمبر جواز عنوانی26417دارنده

اینریاستخواهانتغیـرفعالیـت
ثازتجارتیبهساختمانیتغیـرتشب

تشبثاز اسم استهمچنان نموده
تجارتیولوژستیکیگلوبلویوبـه
ساختمانیولوژستیکیقـرولیشو
همچنانخواهانتغیرآدرستشبثاز
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عق لیسـه به تایمنی سرکیازده
تغیر7حبیبیهکارتهایوبخانناحیه

نمودهاستاینتغیراتدرریاسـت
مر ثبت ومالکیتهایعمومی کزی

 گردید.فکریثبت
اساستصوی شرکایشـرکت به
مـیالد محمـد )ساختمانی محترم
ــر ــوازنمب ــدهج ــی(دارن عباس

(D-807764وتشخیصیهنمبر)
ــن9002923689 ــوانیای عن

ریاستخواهانتغیرآدرسشرکتاز
شهرنوچهارراهیانصاریمقابـل

17کابلسیتیسـنتربـهناحیـه
انهنمودهاست.کـهسرکوتلخیرخ

ثبت ریاستعمومی تغیراتدر این
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
فرزندخصوصیاتنهادنویدنبیزاده
 عبدالغنیمتشبثانفرادی:

اسمنهاد)تجارتینویدشریفنبـی
زاده(تابعیتافغان،مرکـزاصـلی

ابتـدایی سرمایه 500000کابل،
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
فعالیتعمدهتجارتی،صالحیتدار

خودشدرریاستعمومیثبتامضاء
ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری

 گردید.
دیدهشرکتساختمانیوسرکسازی

بانرهیاب:مرکزاصلیکابل،سرمایه
میلیـون1000000ابتدایی یک

تأسیس سال شکل1400افغانی، ،
دهحقــوقیلمیتــد،فعالیــتعمــ

رئیسنیاز سرکسازی، و ساختمانی
عظیمیفرزندمحمدنادرعظیمـی،
معاونیــتمحمــدطــاهرفرزنــد

رئیسمحمداکرمصالحیتدارامضاء
شرکتدرریاستعمـومی ومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.
شرکتتجارتیحکـیممحمـدی:
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،
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ا1000000 میلیون فغـانی،یک
تأسیس حقوقی1400سال شکل ،

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
وصادراتاقالممجاز،رئیسمتـین
فرزندعبدالغفار،معاونیتمحمدپناه

فرزندغـالمنبـیصـالحیتدار
امضاءرئیسومعـاونشـرکتدر

عمـومی مرکـزیریاست ثبـت
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

ــدمات ــاختمانیوخ ــرکتس ش
کیافغانلطیفی:مرکزاصلیلوژستی

ابتدایی سرمایه 1000000کابل،
یکمیلیونافغانی،سـالتأسـیس

،شکلحقوقیلمیتد،فعالیت1400
ــدمات ــاختمانیوخ ــدهس عم
لوژستیکی،رئیسمحمداجملفرزند
معاونیتمحمدحامـد عتیق، محمد
فرزنـدمحمــدعتیـقصــالحیت

رئیسومعـاونشـرکتدارامضاء
عمومی مرکـزیدرریاست ثبـت

 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری

شرکت)ساختمانیحمـزهامـین(:
(یک1000000)سرمایهابتدایی

1400میلیونافغانیسالتأسـیس
محتـرم رئـیس ساختمانی فعالیت
عبدالقدوسامینولدتجوردامـین

٪سهمبهمعاونیتمحترم50دارای
ذبیحاهللنوریولدمعصـومجـان

 دارای ٪صـالحیتدار50نوری
شـرکتدرامضاء معاون رئیسو

مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری

شرکتساختمانیوسرکسـازی
اصـلی مرکز نصرتآرینکریمی:

ابتـدایی سرمایه 1000000کابل
تأسـیس سـال افغانی یکمیلیون

فعالیت1400 لمیتد حقوقی شکل
یدعمدهساختمانیمیباشد،رئیسوح

اهللفرزندحبی اهللورو اهللفرزند
شرکتدر حبی اهللصالحیتدار
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری
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محترمخاطرهبنتخواجهعبدالظاهر
مشورتی )خدمات انفرادی: متشبث
تحصیلیافغاننیشنواید(تابعیـت
کابـلسـرمایه اصلی مرکز افغان

ــدایی ــدهزارپ500000ابت نجص
تأسیس شـکل1400افغانیسال

مجـاز اقـالم مشـورتی خدمات
امضـاء خـودشدرصالحیتدار

مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری

محترمهنگامهبنـتمحمدشـریف
متشبثانفرادی)استخراجوپروسس
سنگهایقیمتیونیمهقیمتیهنگامه
اصلی مرکز تابعیتافغان احمدی(:

500000بلسـرمایهابتـداییکا
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

مجاز1400 اقالم استخراج شکل
امضـاء خـودشدرصالحیتدار

عمـومی مرکـزیریاست ثبـت
 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری

شرکتترانزیتیوبارچاتنیسـتت
مرکزاصلیکابل،سـرمایه کارپس:

میلیـون1000000ابتدایی یک
تأسی سال شکل1400سافغانی، ،

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهترانزیتی
وبارچاتنی،رئیسجمیـلحبیبـی
فرزندحبی الرحمن،معاونیتنقی 
ــالحیت ــراهللص ــدذک اهللفرزن

رئیسومعـاونشـرکتدارامضاء
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست

 گردید.ثبتومالکیتهایفکری
جریدهاسـمشـرکتوانفـرادی

انفرا دیتیمورشاهخصوصیاتنهاد
ولداقبالصمدیاسمنهاد)تجارتی

صمدی: شاه افغـان،تیمور تابعیت
ابتـدایی کابل،سرمایه اصلی مرکز

سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

سـاختمانی عمده فعالیت انفرادی،
انجینریصالحیتدارامضاءخودش
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عمومی درریاست مرکـزیثبـت
 تگردید.ثبومالکیتهایفکری

شرکتتجـارتیکهنـدژنظـری:
(افغانی1000000سرمایهابتدایی)
شکلحقـوقی1400سالتأسیس

ــالم ــارتیاقـ ــدماتتجـ خـ
نظریولـد رضا رئیسغالم مجاز
حاجیدادخداومعاونغالممحـی
الدینولدجمعالدینصالحیتدار

شـرکتدرامضاء معاون رئیسو
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

ــت ــریومالکی ــایفک ــته ثب
 گردید.

شرکتصنایعدیزاینچوبیکابـل
امیدآرا:مرکزاصلیکابل،سـرمایه

میلیـون1000000ابتدایی یـک
تأسیس سال شکل1400افغانی، ،

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهصـنایع
چوبی،رئـیساسـحقعلـیزاده
فرزندحیدرمعاونیتغـالمحسـین
فرزندمحمـدعیسـیصـالحیت

معـاونشـرکترئیسودارامضاء
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست

 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری
بهاساستصوی شرکایشرکت:و

(10893قرارمکتـوبشـماره)
 عواید1400 3 13مورخ ریاست

زونمرکزلیسهخصوصیالتقـوا:
وD-42437دارندهجوازنمبـر
 نمبـر 9000599853تشخیصیه

خواهانتغیراتذیلگردیدهاسـت
ماماناهللفرزندنقی اهللرئیسمحتر

ــتعفاءو ــتاس ــبثازریاس تش
فیصدسهمخویشرابهمحترم100

عبدالواسععنایتفرزندعنایـتاهلل
واگذارنمودهکهنامبردهبهحیـث
این .که رئیسجدیدتعیینمیگردد
ریاستعمـومیثبـت تغیراتدر

ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری
 گردید.

 اساسعریضه تصوی شرکایبه و
شرکتساختمانیعظـیم:دارنـده
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عنوانیایـنD-2690جوازنمبر
ریاستخواهانتغیراتذیلشدهاند.
محمـد فرزند سیداحمد محترم که
و شرکتاسـتعفاء سهمدار حسن

ویشرابهمحتـرمفیصدسهمخ25
فرزند محمـدعظـیممحمدسمیر

نموده برحالشرکتواگذار معاون
یصدمیشـودف50کهسهممعاون

کهاینتغیراتدرریاستعمـومی
مرکزیومالکیتهایفکـریثبت
 گردید.ثبت

بهاساستصوی شرکایشرکت:و
(16023قرارمکتـوبشـماره)

مالیهدهندگان1400 3 16مورخ
ویســترناکســپیمتوســط

نمبـر جواز دارنده دیتورلوژستیکی
وتشخیصـــیهنمبـــر37634

تغیرات9007745475 خواهان
ــرم ــتمحت ــدهاس ــلگردی ذی
شیرینمعـاون آقا حشمتاهللولد

فیصدسهم100شرکتازمجموع

خویشرابهمحترماحمدفرهادولد
عزیزبفروشرسانیدهاستکهایـن
تغیراتدرریاسـتعمـومیثبـت

ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری
 گردید.

شرکتساختمانییاسسبز:مرکـز
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدایی

افغـانی،1000000 میلیون یک
تأسیس حقوقی1400سال شکل ،

لمیتد،فعالیتعمدهساختمانی،رئیس
سیدمحبوبفرزندسیدعبـدالعزیز
معاونیتسیدتقـیفرزنـدسـید
دارامضـاء صالحیت محمدحسین
ریاسـت شرکتدر رئیسومعاون
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 ثبتگردید.فکری
درسـتمخصوصیاتاولخانفرزن

خانپروانیمتشبثانفرادی:اسـم
ایـوب وسرکسازی نهاد)ساختمانی
احمدزی(تابعیتافغان،مرکزاصلی

ابتـدایی سرمایه 500000کابل،
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تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

دار تجارتی،صالحیت عمده فعالیت
امضاءخودشدرریاستعمومیثبت

ثبـتیمرکزیومالکیتهایفکر
 گردید.

ایصـدرا: شرکتخدماترسانه
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

افغـانی،1000000 میلیون یک
تأسیس حقوقی1400سال شکل ،

لمیتد،فعالیتعمدهخدماترسـانه
رئیسسیدمحمدفرزندسـید ایی،
علی،معاونیترضـااهللمشـکات
فرزندنعمتاهللمشـکاتمحمـد

سومعـاونرئیصالحیتدارامضاء
ثبـت عمـومی درریاست شرکت

ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری
 گردید.

شرکتترانسپورتینـویقـادری:
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

یکمیلیونافغانی،سال1000000

،شکلحقوقیلمیتد،1400تأسیس
فعالیتعمدهترانسـپورت،رئـیس
رحـیم محمـد فرزنـد عبدالقادر

فرزندعبدالقادرمعاونیتفرهاداحمد
دارامضاء صالحیت رئـیسمحمد

شرکتدرریاستعمـومی ومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.
سهیلشرکتساختمانیوسرکسازی

ــدایی ــرمایهابتـ ــیرسـ سـ
افغـانی1000000) میلیون (یک

شکلحقـوقی1400سالتأسیس
ســاختمانیاقــالممجــازرئــیس

ورگلنقی اهللځاځیولدحاجید
ومعــاونســیدجمیلوردکولــد
محمدحکیمصالحیتدارامضـاء
رئیسومعاونشرکتدرریاسـت

 مرکزی ثبت ومالکیتهایعمومی
 ثبتگردید.فکری

خصوصیاتنهادزمانالدینفرزنـد
علیمرادمتشبثانفـرادی:اسـم
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نهاد)خــدماتلوژســتیکیابــوذر
عثمانی(تابعیتافغان،مرکزاصـلی

500000ابتــداییکابل،ســرمایه
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
فعالیتعمدهتجارتی،صالحیتدار

خودشدرریاستعمومیثبتامضاء
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
ــدمات ــاختمانیوخ ــرکتس ش
سـرمایه فرهمند: شمال لوژستیکی

(یکمیلیـون1000000)ابتدایی
تأسیس سال شـکل1400افغانی

شـراکتیفعالیـتعمـدهحقوقی
ساختمانیوخدماتلوژستیکیاقالم
رئیسعبدالرحٰمنفرهمندولد مجاز
فضلاحمدومعاونوهـیمنـوری

ــالحیتدار ــدص ــدنورمحم ول
شـرکترئیسامضاء معـاون و

ریاستعمومیثبـتمرکـزیدر
 گردید.ثبتومالکیتهایفکری

ه:شرکتاستخراجمعادنغلجیاوب
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

افغـانی،1000000 میلیون یک
تأسیس حقوقی1400سال شکل ،

لمیتد،فعالیتعمدهاستخراجمعدن،
رئیسنجی اهللفرزندعیسیمحمد
نیازیفرزندخالقداد معاونیتپاینده

رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء
ثبـت عمـومی درریاست شرکت

ثبـتریمرکزیومالکیتهایفک
گردید.

بهاساستصوی شرکایشرکت:و
(مورخ5844قرارمکتوبشماره)

دهندگان1400 1 7 ریاستمالیه
افغانعقابوحدتلمیتـدکوچک

و20771دارنــدهجــوازنمبــر
 نمبـر 9000971821تشخیصیه

خواهانتغیراتذیلگردیـدهانـد
همایون محمد .ولد حمیداهلل محترم

یتاستعفاءومعاونشرکتازمعاون
بهمحترم30 فیصدسهمخویشرا
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واگذاررامین شرکت برحال رئیس
نمودهاستکهنامبردهبحیثرئیس
شرکتتعیینگردید.کهاینتغیرات
درریاستعمومیثبـتمرکـزی

 گردید.ثبتومالکیتهایفکری
اساستصوی شرکایشرکتو به

(16194قرارشـمارهمکتـوب)
 مالیهری1400 3 19مورخ است

دهندگانمتوسطخدماتلوژستیکی
کاروانشهر:دارندهنمبـرجـواز

وتشخیصـــیهنمبـــر37518
تغیرات9003892941 خواهان

ذیلگردیدهاست.محترمعلیولـد
ریاسـت رئیستشـبثاز محمود

فیصدسهمخویش100استعفاءو
کوهستانی زمان محمد محترم به را
کـه نموده واگذار عبدالکریم ولد
نامبردهبهحیثرئیسجدیدتعیـین
میگردد.کهتغیراتاینشرکتدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

معلوماتی تکنالوژی خدمات شرکت
کابـل، مرکزاصـلی قادری: رفیع

ابتدایی یـک1000000سرمایه
میلیــونافغــانی،ســالتأســیس

فعالیت1397 ،شکلحقوقیلمیتد،
ماتتکنالوژیمعلومـاتی،عمدهخد

رئیسعظیماهللفرزندحشـمتاهلل،
معاونیترفیعاهللفرزندحشمتاهلل

رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء
225شرکتنظربهمکتوبشماره

لغو1399 12 23مورخ خواهان
خویشدرریاستعمومیثبت جواز

ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری
 گردید.

تصوی  و اساسعریضه شرکایبه
شرکتخدماتمشورتیانجنیـری

و49393دارندهجوازنمبرترلید:
97قــرارمکتــوبشــماره

مالیـه1399 10 3مورخ ریاست
دهندگانمتوسطعنوانیاینریاست
اند.کـه خواهانتغیراتذیلشده
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عبدالرزاق فرزند اختر پرویز محترم
و ریاستاستعفاء رئیسشرکتاز

محتـرمفیصدسهمخویشرابه50
یونسدارنـده محمد فرزند حبی 

واگذارنموده234263تذکرهنمبر
رئیسجدیدتعیینکهنامبردهبهحیث
صفتاهللمعـاونمیگرددومحترم
فیصدسهمبـا50شرکتازجمله

فیصدسهمبهحیثسـهم40حفظ
فیصد10دارجدیدتعیینوباقیمانده

همحترمجمالناصرمیاخیلسهمراب
یافقیرشاهدارندهتذکرهنمبرمفرزند

واگذار10698-0600-1398
نمودهکهنامبردهبهحیـثمعـاون
جدیدتعیینمیگردداینتغیـراتدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.
اساستصوی شرکایشـرکت به
خالـد: مرتضی لوژستیکی خدمات

 جوازنمبر خواهان59522دارنده
لگردیدهانـد:محتـرمتغیراتذی

عبدالخالدولدعبدالنعیمازریاست
 و سهم100شرکتاستعفاء فیصد

خویشرابهنصراهللولدمطیـعاهلل
رئیسجدیدبفروشرسانیدهاستو
خـدماتلوژسـتیکی از نهاد اسم
مرتضیخالدبهخدماتلوژسـتیکی
فـروش استبه شمالگردیده یما
بهمیرساندشکلحقوقیازشراکت

انفرادیتغیرنمودهاست.کهتغیرات
ثبتمرکزی فوقدرریاستعمومی

 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری
اساستصوی شرکایشرکتو به

(مورخ16231قرارمکتوبشماره)
ریاســتمالیــه1400 3 20

متوسطشرکتخـدمات دهندگان
لوژستیکیوتجارتیتـوابیاسـر

ــواز ــرج ــدهنمب و63681دارن
 تشخیصیه 9009125411نمبـر

است. گردیده تغیراتذیل خواهان
حذفسکتورفعالیتتجارتیگردیده
استوهمچناناسـمشـرکتاز



 جريدهيرسم
 

440
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

شرکتخدماتلوژستیکیوتجارتی
توابیاسربـهشـرکتخـدمات
نمـوده تغیر یاسر تواب لوژستیکی
تغیراتاینشـرکتدر که است.
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 ردید.گومالکیتهایفکریثبت
تصـوی  اساسدرخواسـتو به
خــدماتلوژســتیکیعبدالواســع

 جوازنمبر دارنده 67653عثمانی:
انـد: گردیده تغیراتذیل خواهان
محترمعبدالرفیعولـدعبـدالهادی

فیصدسهم100رئیسنهادازجمله
به50خویش خویشرا سهم فیصد

عبـدالهادی عثمانیولد عبدالواسع
شمعاونجدیدشـرکتبـهفـرو

انفرادی از وشکلحقوقی میرساند
ــوده ــرنم ــراکتتغی ــهش ب

ــوقدر ــراتف ــت.کهتغی اس
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

ــری ــایفک ــته ــتومالکی ثب
 گردید.

توفیقامینسوداگریزشرکت:مرکز
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدایی

افغـانی،1000000 میلیون یک
تأسیس حقوقی1400سال شکل ،

ــدهوا ــتعم ــد،فعالی رداتلمیت
ــاز،رئیس ــالممج ــادراتاق وص

حبی اهللفرزنـداختـرمحمـد،
معاونیتمحمداسماعیلفرزندمحمد

دارامضـاء صالحیت رئـیسامین
شرکتدرریاستعمـومی ومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.
شــرکت)ســاختمانیوخــدمات
بـرادران(: حبی  داود لوژستیکی

(یک1000000)سرمایهابتدایی
1400افغانیسالتأسـیسمیلیون

ــدمات ــاختمانیوخ ــتس فعالی
بـیبـی لوژستیکیرئیسمحترمه
کریمهبنتفضـلمحمـوددارای

٪سهمبهمعاونیتمحترماحمد50
مینـی مح اهلل ریاضمحی ولد
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٪صالحیتدارامضـاء50دارای
رئیسومعاونشرکتدرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 ثبتگردید.فکری
مرکزنمایندگیشرکتجیووایرلس:

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
یکمیلیونافغانیسال1000000

لمتید1400تأسیس حقوقی شکل
فعالیتعمدهمخابراتمیباشد،رئیس

Abdul Hafizدارندهپاسپورت
ولیظـاهری567603491نمبر

معـاون ظـاهری علی غالم فرزند
ر در شرکت دار یاسـتصالحیت

ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی
 ثبتگردید.فکری

نمایندگیشرکتموشنمترس:مرکز
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

یکمیلیونافغانیسال1000000
لمتید1400تأسیس حقوقی شکل

فعالیتعمدهمخابراتمیباشد،رئیس
Abdul Hafizدارندهپاسپورت

وولیظاهری567603491نمبر
غال معـاونفرزند ظـاهری علی م

ریاسـت در شرکت دار صالحیت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 ثبتگردید.فکری
لمیتد:شرکتبساوپرتینگپطرولیم

ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،
افغـانی،1000000 میلیون یک
،شکلحقـوقی1400سالتأسیس

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
وصادراتاقالممجاز،رئیسعفیـق
اهللومعاونذبیرصالحیتدارامضاء
رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 ثبتگردید.فکری
خصوصیاتنهادانفرادیاحمدزبیر
هادیولـدعبـدالهادیمتشـبث
نهاد)سـاختمانیو اسـم انفرادی:
تابعیـت سرکسازیزبیرهادی(
افغان،مرکزاصـلیکابل،سـرمایه

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
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تأسیس شـکل1400افغانیسال
عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی

خودساختمانی،صالحیتدارامضاء
اشدرریاستعمومیثبتمرکـزی

 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری
خصوصیاتنهادسیفالرحمنندیم
 فرزندعبداهللجانمتشبثانفرادی:

اسمنهاد)تجارتیندیمافغان(تابعیت
،مرکزاصـلیکابل،سـرمایهافغان

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
تأسیس شـکل1400افغانیسال

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
خودشتجارتی،صالحیتدارامضاء

درریاستعمومیثبـتمرکـزی
 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری

نعمتـی عبدالمنان خصوصیاتنهاد
فرزندعبـدالحینعمتـیمتشـبث

اد)تجارتیعبدالمنانانفرادی:اسمنه
اصـلی افغان،مرکز تابعیت نعمتی(

500000کابل،ســرمایهابتــدایی
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
فعالیتعمدهتجارتی،صالحیتدار
ریاستعمـومی خودشدر امضاء
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.
قدوسـی محمـد خصوصیاتنهاد

قدوسیمتشـبثفرزندعب دالشکور
انفرادی:اسمنهاد)تجارتیآخندزاده
اصلی مرکز افغان، تابعیت فراهی(:

500000کابل،ســرمایهابتــدایی
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
فعالیتعمدهتجارتی،صالحیتدار

خودشدرریاستعمومیثبتامضاء
ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری

 د.گردی
شرکتخدماتبازاریـابیبـارو:
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

افغـانی،1000000 میلیون یک
تأسیس حقوقی1400سال شکل ،

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
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ــاز،رئیس ــالممج ــادراتاق وص
ضـــیالرحمنفرزنـــداختـــر
اختـر فرزند طاهر محمد،معاونیت

دارامضاء صالحیت رئـیسمحمد
شرکتدرری استعمـومیومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری
 گردید.ثبت

دوران مصـطٰفی تجـارتی شرکت
ابتدایی یک1000000)سرمایه )

1400میلیونافغانیسالتأسـیس
شکلحقوقیتجارتیاقـالممجـاز
رئیسحامدعبـدالرحیمزیولـد
ومعـاونمصـطٰفی خیـل سلیمان
ــداد ــدخدای ــدالرحیمزیول عب

امضاء سومعاونرئیصالحیتدار
ریاستعمـومیثبـت شرکتدر

ثبـتمرکزیومالکیتهایفکری
 گردید.

فرزنـد امیـری نصير خصوصیات
اسـم انفرادی: متشبث عبدالبصیر
تابعیتافغان، نهاد)نصیربصیرامیر(

ابتـدایی کابل،سرمایه اصلی مرکز
سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

انفـــرادی،فعالیـــتعمـــده
خودشتجارتی،صالحیتدارامضاء

مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
 ثبتگردیدومالکیتهایفکری

شرکت)ساختمانیوسرکسـازی
ــپنتا(ســـرمایهابتـــدایی سـ

یکمیلیونافغـانی1000000) )
ــیس ــالتأس ــت1400س فعالی

مقیملعلـی ساختمانیرئیسمحترم
٪سهمبه50ولداحمدجانلعلی
مح تقیخـالقیمعاونیتمحترم مد

٪50ولدعلیخاننبیزادهدارای
امضاء رئیسومعاونصالحیتدار

شرکتدریاسـتعمـومیثبـت
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

 ثبتگردید.
محترماسداهللفرزندمحمـددیـن
مـیالد )ساختمانی انفرادی متشبث
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امانی(تابعیتافغانمرکزاصلیکابل
ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ

تأسـیسپنجصدهزا افغانیسـال ر
مجاز1400 اقالم شکلساختمانی

ــاء ــالحیتدارامض ــودشص خ
عمومیدرریاست مرکـزیثبـت

ــری ــایفک ــته ــتومالکی ثب
 گردید.

خصوصیاتنهادرویاحیدریبنـت
نهـاد اسم انفرادی: متشبث قربان
)خدماتمیـدیاپرودکشـنرویـا
اصلی مرکز تابعیتافغان، حیدری(

500000یکابل،ســرمایهابتــدای
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
فعالیتعمدهخدماتمیدیا،صالحیت

خودشدرریاستعمومیدارامضاء
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.
خصوصیاتنهادرویاحیدریبنـت
قربـانمتشــبثانفــرادی:اســم

نهاد)تجارتیندیمهمـت(تابعیـت
یکابـل،سـرمایهافغان،مرکزاصل

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
تأسیس شـکل1400افغانیسال

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
خودشتجارتی،صالحیتدارامضاء

مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
ــری ــایفک ــته ــتومالکی ثب

 گردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتساختمانیورلدشاین:محترم

محتـرمسیدواکمنشاهرئـیسو
عبدالباریمعاوندارندهجوازنمبـر

D-39080ریاسـت این عنوانی
خـویش تجارتی جواز لغو خواهان
گردیدهاند.وجوازشاندرریاست
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 فکریلغوثبتگردید.
بهاساستصوی شرکایشـرکت

دارنـده نوریلمیتد: حکمتعزیز
 تـرک19541جوازنمبر خوهان
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هازلغوهشرکتگردیدهخواهانپیش
تغیراتذیلگردیدهانـد:محتـرم
ریاست محمدنبیاز ولد عبدالمجید

شرکتاستعفاء سـهم50و فیصد
ــد ــلول ــهجمی ــویشراب خ
حبی اهللرئیسجدیدبـهفـروش
میرساندوممتازازمعاونیتاستعفاء

فیصدسـهمخـویشرابـه50و
ـ دنقی اهللولدذکراهللمعاونجدی

شرکتبهفروشمیرساند.کهتغیرات
ثبتمرکزی فوقدرریاستعمومی

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
اساستصوی شرکایشـرکت به
جـواز دارنده ما: جهان ساختمانی

تغییراتD-42533نمبر خواهان
ذیلشدهاند:محتـرمحفـیظاهلل
شـرکت معاون طاهر محمد فرزند
ــتعفاء ــرکتاس ــتش ازمعاونی

محترمفی50و خویشرابه سهم صد
فرزندغـالمحضـرت منصورآریا
ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ

واگذار53245-1205-1399
نمودهکهنامبردهبهحیـثمعـاون
ایـن میگردد. تعیین شرکت جدید
تغییراتدرریاستعمـومیثبـت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

گردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به

خـد ماتشرکتشرکتمحتـرم
سکای لوژستیکیوساختمانیآریانا
ویز:دارندهجـوازنمبـرشـماره

(D-42727خواهانتغیراتذیل)
اند:محترمعبدالقاهرفرزند گردیده
محمدداودرئیسشرکتازریاست

فیصدسهمخویشرا100واستعفاء
محمد ولد عبدالباسط محترم باتی
داودرئیسجدیدبفروشرسانیدهکه

تغی ثبتاین ریاستعمومی راتدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به
شـمال لوژستیکی خدمات شرکت
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نمبـر جواز دارنده خراسان: شرق
D-57426وقرارمکتوبشماره

1400 1 18مــــورخ9385
ریاستمالیهدهندگانمتوسطعنوانی
اینریاستخواهانتغیراتذیلشده

کهمحترمعتیقاهللفرزندبابـهاند.
میرمعاونتشبثازمعاونیتاستعفاء

فیصدسهمخویشرابهمحترم30و
کریماهللفرزندرمضانرئیسبرحال
با نامبرده که نموده شرکتواگذار

فیصدسهمرئیسمیماندوتغیر100
شکلحقوقیازشراکتبهانفرادی
نیزصورتگرفتهاستهمچناناسم

زشرکتخدماتلوژستیکیتشبثا
شمالشرقخراسانبـهخـدمات
لوژستیکیعمرکریمتغیـرنمـوده
است.اینتغیراتدرریاستعمومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
اساستصوی شرکایشـرکت به
ایسـت افغـان خدماتلوژستیکی

ــر ــوازنمب ــدهج ــلدارن گلوب
D-69926وقرارمکتوبنمبـر

1399 8 21مــورخ19462
مالیهدهندگانمتوسطتحتریاست
محترمرامشدامیرومعاونیتمحترم
خواهان دامیر محمد ولد حبی اهلل
اند ترکپیشهجوازخویشگردیده
درریاستعمومیثبـتمرکـزی
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
بهاساستصوی شرکایشـرکت

خدماتلوژستیکیمسـیحمصـور
ـ ج دارنده لمیتد: 38508وازنمبر

انـد: گردیده تغیراتذیل خواهان
محترماحمدمسعودولدعزیزاهللاز

فیصد50ومعاونیتشرکتاستعفاء
محمدمسیحولد به سهمخویشرا
فروش به اسحقمعاونجدید محمد
تغیراتفوقدرریاست میرساند.که
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکریثبت
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رکایشرکت:وبهاساستصوی ش
دهندگان مکتوبریاستمالیه قرار

ــط) ــورخ942متوســ (مــ
شرکتسـاختمانی1400 1 16

نمبـر جـواز دارنده مصور مسیح
وتشخیصـــیهنمبـــر38507

تغیرات9004082146 خواهان
ذیلگردیدهاندمحترماحمدمسعود
ولدعزیراهللرئیسشرکتازریاست

فیصدسـهم50استعفاءومجموع
بـــاتیمحتـــرمخـــویشرا

محمدمسیحولدمحمـداسـحق
بحیـث نامبرده بفروشرسانیدهکه
رئیسجدیدشرکتتعیینگردید.که
ثبت ریاستعمومی تغیراتدر این
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
بهاساستصوی شرکایشرکت:و

مکتوبنمبر) مـورخ8822قرار )
ــدگان1397 2 19 ــهدهن مالی

تجارکوچک فـرانکلنشرکت تی

و46670دارنــدهجــوازنمبــر
 نمبـر 9005572004تشخیصیه

خواهانتغیراتذیلگردیدهاسـت
محترمسهیلولدمریدمعاونشرکت

فیصدسهم50ازمعاونیتاستعفاءو
عبـداهللولـد محترم به خویشرا
شـرکت برحاـل رئیس عبدالباقی
واگذارنمودهاستکهنامبردهبحیث

گردید تعیین شرکترئیس وشکل ه
ازشراکتبهانفرادینیزصـورت
ریاسـت اینتغیراتدر گرفتکه
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 ثبتگردیدهاست.فکری
تصوی شرکای و اساسعریضه به
تبلیغاتقصـه: شرکتاعالناتو

وقـرار58130دارندهجوازنمبر
 مـورخ16236مکتوبشـماره

ریاســتمالیــه1400 3 20
نمتوسطعنوانیاینریاستدهندگا

اند.کـه خواهانتغیراتذیلشده
محترممحمدرفیعفرزندمحمدصالح
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و ریاستاستعفاء رئیسشرکتاز
فیصدسهمخویشرابهمحتـرم50

احمدفرزندامیرمحمددارندهتذکره
واگذارنمـوده35054639نمبر

کهنامبردهبهحیثمعـاونجدیـد
اوشطغیانتعیینمیگرددومحترمسی
حفظ با اسبق فیصدسهم50معاون

بهحیثرئیسجدیددرشرکتتعیین
میگردد.اینتغیـراتدرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکریثبت
شرکتخدماتمشورتیانجنیـری

پنستیکینگ: کابل،پامیر مرکزاصلی
ابتدایی یـک1000000سرمایه

میلیــونافغــانی،ســالتأســیس
فعالیت،1400 شکلحقوقیلمیتد،

انجنیـری، مشورتی خدمات عمده
رئیسنصیراحمدفرزندفیضمحمد،
ــد ــیرالرحمنفرزن ــتش معاونی
نــورالرحمنوســهمدارشــرکت

محمدشعی فرزندمحمدحسـین

رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء
ثبـت عمـومی درریاست شرکت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
فرزندگلرحٰمـنمحترمسمیعاهلل

متشــبثانفــرادی)ســاختمانیو
مسـلم سـمیع خدماتلوژستیکی
افغان(تابعیتافغانمرکزاصلیکابل

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

شکلساختمانیوخـدمات1400
مجازصالحیتدار اقالم لوژستیکی

خودشدرریاستعمومیثبتامضاء
فکریثبـتمرکزیومالکیتهای

 گردید.
متشبثخصوصیاتعمصتاهللقادر

صـعنتی نهاد)پارک اسم انفرادی:
مرکـز افغان، تابعیت گرین( کابل
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدایی

سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق
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تجـارتی، فعالیتعمـده انفرادی،
صالحیتدارامضـاءخـودشدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
شرکتخدماتلوژسـتیکیسـیر
سرمایه کابل، مرکزاصلی صفدری:

سـال2000000ابتدایی افغانی،
،شکلحقوقیلمیتد،1400تأسیس

لوژسـتیکی، خدمات فعالیتعمده
شرفعلی فرزند انور رئیسمحمد
معاونیتنیکسیرفرزنـدصـالح

دارامضـاء رئـیسمحمدصالحیت
کتدرریاستعمـومیومعاونشر

ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری
 گردید.ثبت

پروسسسنگ شرکت)استخراجو
قیمتیعمرانعمر هایقیمتیونیمه
ــدایی ــرمایهابت ــی(:س حکیم

یکمیلیونافغـانی1000000) )
ــیس ــالتأس ــت1400س فعالی

ساختمانیرئـیسمحتـرممجتبـی

٪50حکیمیولدحاجینصرتاهلل
محترمعبـدالروفسهمبهمعاونیت

٪50حکیمیولدنصرتاهللدارای
امضاء رئیسومعاونصالحیتدار

ریاستعمـومیثبـت شرکتدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
محترممجتٰبـیفرزنـدفخرالـدین
متشبثانفـرادی)تجـارتییونـا
فخری(:تابعیتافغانمرکزاصـلی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
تأسـیسپنجصدهزار افغانیسـال
مجاز1400 اقالم شکلساختمانی

صالحیتدارامضـاءخـودشدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
شرکتتجارتیگراسروتس:مرکز
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدایی

افغـانی،1000000 میلیون یک
تأسیس حقوقی1400سال شکل ،

ر تجارتی، فعالیتعمده ئیسلمیتد،
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شمسالرحمنفرزندفیضالـرحمن
فرزنـد الـرحمن عنایت معاونیت

فیضالرحمنصالحیتدارامضـاء
ریاسـت شرکتدر رئیسومعاون
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 فکریثبتگردید.
شرکتتجارتیجاویداقبالسروری:
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

افغـانی،1000000 میلیون یک
تأسیس حقوقی1400سال شکل ،

رئیس تجارتی، فعالیتعمده لمیتد،
محمدجاویدفرزندغـالمسـرور،
غـالم فرزند اقبال محمد معاونیت

رئـیسسرورصالحیتدارامضـاء
شرکتدرریاستعمـومی ومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.
عبـدالقادر فرزند عبدالقیوم محترم
معـدن )استخراج انفرادی متشبث
مرکـز تابعیتافغان نایل(: قاسمی
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سال500000 افغانی پنجصدهزار
شکلساختمانیاقالم1400تأسیس

خودشدرمجازصالحیتدارامضاء
ومالکیتهای ریاستثبتمرکزی

 گردید.ثبتفکری
ــد ــدفرزن ــیمحم ــرمعل محت
انفـرادی متشـبث محمدعمر مال

د رخشـان(:)خدماتتنظیفیکندز
کابـل اصـلی مرکز تابعیتافغان

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

اقالم1400 تنظیفی خدمات شکل
خـودشمجازصالحیتدارامضاء

مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
ومالکیتهایفکریثبتگردیـد.
خصوصیاتنهادانفـرادیبریـالی
محمدیولدمیرآغامحمدیمتشبث

ی:اسمنهاد)(تابعیتافغان،انفراد
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــیس ــوقی1400تأس ــکلحق ش
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تجـارتی عمـده فعالیت انفرادی،
خــودش،صــالحیتدارامضــاء

مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

خصوصیاتنهادمریمکامیاربنـت
متشبث اسـمعبدالواحد انفرادی:

 نهاد)خدماتآنالینآریاتکواژ(
کابـل، اصلی مرکز افغان، تابعیت

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
خـدماتآنالیـن، فعالیتعمـده

ــاء ــالحیتدارامض ــودشص خ
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست

ــری ــایفک ــته ــتومالکی ثب
 گردید.

محمدخصوصیات فرزند جان امين
ــرادی:اســم ــممتشــبثانف عل
نهاد)ســـاختمانیوسرکســـازی
عبدالباسطاعظمی(تابعیتافغـان،
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

تجـارتی، فعالیتعمـده انفرادی،
ــاء ــالحیتدارامض ــودشص خ

مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
 گردید.الکیتهایفکریثبتوم

تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکت:ساختمانیآسیااطلسلمیتد:
ــوازنمبر ــدهجـــ دارنـــ

D-5462عنوانیایـنریاسـت،
خـویش تجارتی جواز لغو خواهان
اند.جوازشـاندرریاسـت شده
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 فکریلغوثبتگردید.
مبهاساستصوی شرکایشرکتز
جـوازنمبر دارنـده فارما: شفا زم

خواهانتغیراتذیلگردیده27089
ــد ــارونول ــرمه ــد:محت ان
معاونیتاسـتعفاء از الدین ومعین

بهپرویـز50 فیصدسهمخویشرا
صافیولدطرهبازصافیمعاونجدید
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شرکتبهفروشمیرساند.کهتغیرات
ثبتمرکزی فوقدرریاستعمومی

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
تصوی شرکای و اساسعریضه به

جوازشرکتتجارتیزامیاد: دارنده
عنوانیاینریاسـت41609نمبر

کـه ند. تغیراتذیلشده خواهان
حسی اهللفرزندهدایتاهلل محترم
معاونشرکتازمعاونیتاستعفاءو

فیصدسهمخویشرابهمحتـرم10
احمدحامدفرزندمحمـدمسـعود

ــذکر ــدهتـ ــردارنـ هنمبـ
واگذار30040-0800-1398

نمودهکهنامبردهبهحیـثمعـاون
جدیــدتعــینمیگــرددهمچنــان
احـدیرئـیس ولید احمد محترم

فیصـدسـهم90شرکتازجمله
فیصدرئـیسمیمانـدو50باحفظ
فیصدرابهمحترماحمد40باقیمانده

معـاون مسعود محمد فرزند حامد
ــه ــودهک ــذارنم ــدواگ جدی

 آن ایـنف50سهم شود. می یصد
ریاستعمـومیثبـت تغیراتدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتخـدماتمشـورتیاداری
بانویتوانا:دارنـدهجـوازنمبـر

عنوانیاینریاستخواهان51933
محترمـه که اند. تغیراتذیلشده
حنیفهبنتعلیعطارئیستشبثاز

فیصدسهمخـویشبـا100جمله
حیثرئیس50حفظ به فیصدسهم

فیصدسهمرا50قیماندهمیماندوبا
حبی اهللهمتافرزندمحمدبهمحترم

ــر ــذکرهنمب ــدهت ــاهردارن ظ
واگذار33180-1105-1399

نمودهکهنامبردهبهحیـثمعـاون
شـکل تغیـر میگردد، تعین جدید
انفرادیبهشراکتنیـز حقوقیاز

گرفت ابتداییصورت سرمایه است ه
تشبثازپنجصدهزارافغانیبهیک
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میلیونافغانیافزایشنمودهاسـت
آدرستشبثازخوشحالخانناحیه

بهدشتبرچیچهارراهیحاجی5
تغیرشـدهاسـت13نوروزناحیه

همچنانتغیـرفعالیـتتشـبثاز
مشورتیبهخدماتلوژستیکینموده
خـدمات تشـبثاز اسم استو

رتیاداریبانویتوانابهشرکتمشو
نیـز خدماتلوژستیکیبانویتوانا
صورتگرفتهاست.اینتغیراتدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
شرکتساختمانیوسرکسازیالبرز
سـرمایه کابل، مرکزاصلی دایمند:

میلیـون1000000ابتدایی یک
تأسیس سال شکل1400افغانی، ،

وقیلمیتد،فعالیتعمدهوارداتحق
رئـیس مجـاز، وصادراتاقـالم
عبدالسالمفرزنـدسـعدملـوک،
معاونیتنصرتاهللفرزندعبدالسالم

رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء

ثبـت عمـومی درریاست شرکت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
شرکتتجارتیوخدماتلوژستیکی
یاتحــاداســتار:ســرمایهابتــدای

(افغانیسالتأسـیس1000000)
شکلحقوقیتجارتیاقـالم1400

مجازرئیسمحمدصمیمرسولیولد
لطیـف ومعاونآجمیر نسیم محمد
ولدعبداللطیفصالحیتدارامضاء
رئیسومعاونشرکتدرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکریثبت
پروسسسنگ شرکت)استخراجو

یمهقیمتیلیماهدیـههایقیمتیون
ابتدایی سرمایه ) 1000000شیر

میلیون تأسـیسیک سـال افغانی
فعالیتاستخراجوپروسس1400

بنـت شـیر لیمـا رئیسمحتـرم
٪سهمبـه50عبدالشکوردارای

معاونیتمحترمهدیهشیربنتمحمد
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 دارای ٪صـالحیتدار50هاشم
شـرکتدرامضاء معاون رئیسو

ثبـت عمـومی مرکـزیریاست
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

خیل: کټه خان اصلیجاوید مرکز
500000کابلسـرمایهابتـدایی

تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار
شکلحقوقیانفرادیفعالیت1400

رئـیس میباشـد، تجـارتی عمده
ریاسـت در شرکت دار صالحیت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکریثبت
ضیفرزنـدآقاجـانمحترمایملفی

متشبثانفرادی)تولیدموادشوینده
مرکز تابعیتافغان دوستی( کوشان
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سال500000 افغانی پنجصدهزار
شکلتولیدیاقـالم1400تأسیس

خودشدرمجازصالحیتدارامضاء
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی
 گردید.

حمدفرزندظـاهرخصوصیاتنهادا
متشبثانفرادی:اسمنهاد)فلزکاری
 وکانکسسازیمصطفیموتعلی(

،تابعیــتافغــان،مرکــزاصــلی
ابتـدایی 1000000کابل،سرمایه

تأسـیس سـال افغانی یکمیلیون
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

فعالیتعمدهتجارتی،صالحیتدار
عمـومیامضاء ریاست در خودش

فکـریثبتمرکزیومالکیتهای
 ثبتگردید.

شرکتصادقابراهیمیوسـفزی
(1000000)لمیتد:سرمایهابتدایی

ــانیســالتأســیس تأســیسافغ
شکلحقوقیلمیتدفعالیـت1385

تجارتیرئیسمحمدصـادقولـد
عبدالغنیومعاونمحمدابراهیمولد
ریاستعمومی عبدالغنیشرکتدر
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ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری
 گردید.ثبت

ــرک ــابیش ــدماتبابازاری تخ
مرسنریس:مرکزاصلیکابل،سرمایه

میلیـون1000000ابتدایی یک
تأسیس سال شکل1400افغانی، ،

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهواردات
وصادراتاقالممجاز،رئیسحمیـرا
چکریفرزندخوشحالخانمعاونیت
فرزندعبدالحمیـد ایوبی احمد نثار
رئیسومعاون امضاء دار صالحیت
ریاستعمـومیثبـت شرکتدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
رحمـانی مسعود نهاد خصوصیات
متشـبث نورزایی عبدالخالق فرزند
نهاد)سـاختمانیو اسـم انفرادی:
اسـتار( ویـرا لوژستیکی خدمات
کابـل، اصلی مرکز افغان، تابعیت

ابتدایی یـک1000000سرمایه
1400میلیونافغانیسالتأسـیس

شکلحقوقیانفرادی،فعالیتعمده
ــدمات ــاختمانیوخــ ســ
ــاء لوژستیکی،صــالحیتدارامض
خودشدرریاسـتعمـومیثبـت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
فرزندقادرمتشـبث گلمر محترم

( مرکـز0انفرادی: تابعیتافغان )
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سال500000 افغانی پنجصدهزار
شکلتولیدیاقـالم1400تأسیس

خودشدرمجازصالحیتدارامضاء
ومالکیتهای ریاستثبتمرکزی

 گردید.فکریثبت
تخنیکیانستیتوتخصوصیتعلیمات

اصلی مرکز شاهی: ومسلکیملکه
500000کابلسـرمایهابتـدایی

تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار
شکلحقوقیانفرادیفعالیت1400

یساحمداهللعمدهمعارفمیباشد،رئ
فرزندعبیداهللصالحیتدارشرکت



 جريدهيرسم
 

456
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

درریاستعمومیثبـتمرکـزی
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
خصوصیاتنهادخالدشریفیفرزند

 جانگلشریفیمتشبثانفرادی:
)خـدماتلوژسـتیکی اسمنهـاد
مرکزاصلی تابعیتافغان، کوکجر(

ابتـدایی سرمایه 500000کابل،
افغانی تأسـیسپنجصدهزار سـال

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
فعالیتعمدهتجارتی،صالحیتدار

خودشدرریاستعمومیثبتامضاء
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
خصوصیاتنهادعبدالصمدفرزنـد
 محمدشاهخانمتشبثانفرادی:

کابـل، اصلی مرکز افغان، تابعیت
ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
ـ س افغانی تأسـیسپنجصدهزار ال

انفـرادی،1387 حقـوقی شکل
فعالیتعمدهتجارتی،صالحیتدار

عمـومیامضاء ریاست در خودش
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.
بهاساستصوی شرکایشرکت:و

(مورخ4582قرارمکتوبشماره)
ریاستعوایدزون1399 11 25

مرکزتلویزیونلــمردارندهجواز
وتشخیصیهنمبرD-24150نمبر

تغیـرات1030691016 خواهان
ــرم ــتمحت ــدهاس ــلگردی ذی
میرمحمدصدیقمعاونتلویزیونلمر

وبعـوضآنازمعاونیتاسـتعفاء
محترمسیدشفیقگوهریبهحیـث
معاونتلویزیونتعیینگردیدهاست.
کهاینتغیراتدرریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
اساستصوی شرکایشرکت:وبه

(مورخ1519قرارمکتوبشماره)
ریاســتمالیــه1400 3 20

متوسط تبلیغـاتیدهندگان خدمات
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خرمیمکمیدیادارندهجوازنمبـر
وتشخیصـــیهنمبـــر58473

تغیرات9007446207 خواهان
اندمحترممجیـ اهلل ذیلگردیده
ریاستاستعفاء از وولدعبدالظاهر

بـهمحتـرمسهمخو100 یشرا
شفیعاهللولدغمیگـلواگـذار

نمودهکهنامبردهبحیثرئیسجدید
ایـنتغیـراتدر تعیینگردیدکه
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
اساستصوی شرکایشرکتو به

مـورخ15466قرارمکتوبنمبر
زون1400 3 4 عوایـد ریاست

ـ خ و شرکتتجارتی دماتمرکز:
جواز دارنده فستریچر لوژستیکی

ــر66678 ــیهنمبـ وتشخیصـ
تغیرات9010288554 خواهان

ذیلگردیدهاند:محترمهصالحهبنت
معـاونشـرکتاز محمـد جان

فیصد50معاونیتاستعفاءومجموع
جاوید باتیمحترم خویشرا سهم
امینرئیسبرحالشرکتبفـروش

فیصـد100رسانیدهکهنامبردهبا
بحیـثرئـیسدرشـرکتسهم

حقوقیشـرکتاز شکل باقیماند،
شراکتبهانفرادیتغیرنمودهاست.
کهاینتغیراتدرریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.
بهاساستصوی شرکایشـرکت:
شرکتبزنستینتریدنگلمتید:به

نمبر مکتوب مـورخ1551اساس
نمبـر1400 3 24 جواز دارنده

ــر9520 ــیهنمبـ وتشخیصـ
تحــتریاســت1042245017

محترمعبدالرحمنومعاونیتمحترم
عبدالنعیمخواهانلغو)ترکپیشـه(
جوازتجارتیخویشگردیدهاندکه
درریاستثبتوجوازدهیلغوثبت

 گردید.
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 ( (14388قرارمکتوبشـماره
 ( (مدیریت11400 4 23مورخ

عمومیتأسیساتتولیدیوتوریـدی
ریاستعمومیامورفارمسی،شرکت
واردات برعالوه ضرارلمیتد تجارتی
ــان ــالممجازخواه وصــادارتاق
ایجادتوریدادویهوسامانآتتطبی
گردیدهاندکهدرریاستعمومیثبت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
متشبثمحترمنصراهللفرزندجانداد

انفــرادی)خــدماتتکنــالوژیو
رساالغریـر(:تابعیـتستیکیپالوژ

کابـلسـرمایه اصلی مرکز افغان
ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص

تأسیس شـکل1400افغانیسال
خــدماتتکنــالوژیولوژســتیکی

امضـاء صالحیتدار مجاز اقالم
ریاستثبـتمرکـزی خودشدر
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.

شرکتپاینیراتینسپطرولیملمیتد:
 ابتـداییمرکزاصلیکابل، سرمایه

افغـانی،1000000 میلیون یک
تأسیس حقوقی1400سال شکل ،

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
رئـیس مجـاز، وصادراتاقـالم
عبدالحمیــدومعــاونعبدالبصــیر

امضاء دار ومعاونصالحیت رئیس
ریاستعمـومیثبـت شرکتدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
ــدمات ــاختمانیوخ ــرکتس ش

ژستیکیمتحدتوحیداهللستانکزی:لو
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

افغـانی،1000000 میلیون یک
،شکلحقـوقی1400سالتأسیس

و سـاختمانی فعالیتعمده لمیتد،
خدماتلوژستیکی،رئیسنصـراهلل

معاونیتاحمـدفرزندغال مسخی،
احمدسیرصـالحیتمحسنفرزند
دارامضاء شرکت ومعاون دررئیس
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مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری

حمیـدهلل انفرادی خصوصیاتنهاد
هوتکولـدعبـدالحبی هوتـک
نهاد)خدمات اسم انفرادی: متشبث
تولیدیحاشرمبشـر( لوژستیکیو
تابعیتافغان،مرکزاصـلیکابـل،

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

یانفرادی،فعالیتشکلحقوق1400
تولیـد و لوژستیکی خدمات عمده
مصنوعاتپالستیکیصـالحیتدار
ریاستعمـومی خودشدر امضاء
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
تابعیتافغانخدماتپولیداوری:

ابتدایی 500000ابتـداییسرمایه
پنجصدهزارافغانیشـکلحقـوقی

ــرادیســالتأســیس 1399انف
 امضاءصالحیت طـاهردار محمد

عبدالباقیدرریاستعمومیثبـت

مرکزیومالکیتهایفکریبهثبت
 رسید.

مهمندخصوصیاتنهادانفرادیعمر
ولدنورمحمدمتشبثانفرادی:اسم
نـور( بهار نهاد)خدماتلوژستیکی
ــزاصــلی ــان،مرک ــتافغ تابعی

500000کابل،ســرمایهابتــدایی
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

شکلحقوقیانفرادی،فعالیت1400
،صالحیت خدماتلوژستیکی عمده

خودشدرریاستعمومیدارامضاء
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
شرکتتجارتیرفیـعنیسـمزاده:
ابتـدایی سرمایه کابل اصلی مرکز

یکمیلیونافغانیسال1000000
لمیتد1400تأسیس حقوقی شکل

تجا رئیسفعالیتعمده رتیمیباشد،
محمدشفیعفرزنـدمحمدنسـیمو
نیسـم محمـد فرزند صابر محمد
ریاسـت در شرکت دار صالحیت
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ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی
 گردید.فکریثبت

ــد ــمیرول ــیاتعبدالس خصوص
عبدالستارمتشبثانفـرادی:اسـم
نهاد)تجارتیوخـدماتلوژسـتکی
مرکـز تابعیتافغان، قدسی( سمیر

،ســرمایهابتــداییاصــلیکابــل
سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

تجـارتی، فعالیتعمـده انفرادی،
صالحیتدارامضـاءخـودشدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
شــرکت)ســاختمانیوخــدمات
لوژستیکیعثمانطیـ (:سـرمایه

(یکمیلیون1000000ابتدایی)
فعالیـت1400نیسالتأسیسافغا

ساختمانیوخدماتلوژستیکیرئیس
محترمطی احمدخانولدعبـداهلل

٪50فقیــــــــرزیدارای
ــرم ــتمحت ــهمعاونی ــهمب س

عثمانفوزیولدحبی اهللفـوزی
٪صالحیتدارامضـاء50دارای

ــرکتدر ــاونش ــیسومع رئ
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
اسحقخصوصیاتفوادفرزندمحمد

نهاد)خدمات اسم انفرادی: متشبث
لوژستکیکارمرانفـواد(تابعیـت
سـرمایه کابل، اصلی مرکز افغان،

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
تأسیس شـکل1400افغانیسال

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
امضاء خودشتجارتی،صالحیتدار

درریاستعمومیثبـتمرکـزی
 یتهایفکریثبتگردید.ومالک

شرکت)شرکتخدماتلوژستیکی
فضلالرحمنکارگر(سرمایهابتدایی

یکمیلیون1000000) افغانی(
ــیس ــالتأس ــت1400س فعالی

لوژستیکیرئیسمحترمفضلالرحمن



 جريدهيرسم
 

461
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

کارگرولدگلمحمدکارگردارای
٪سهمبـهمعاونیـتمحتـرم90

عبیداهللیوسفزیولدمـوتنـور
٪صـالحیت10یداراییوسفز
رئیسومعاونشرکتدردارامضاء

مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
 ومالکیتهایفکریگردید.

شرکتتجارتیوخدماتلوژستیکی
سمالجمالزاده:مرکزاصلیکابل،

ابتدایی افغانی،2000000سرمایه
تأسیس حقوقی1400سال شکل ،

لمیتد،فعالیتعمدهتجارتیخدمات
رئیسعبداهللفرزندمـاللوژستیکی،

غالمسخی،معاونیتنـذیرهبنـت
صـالحیتدارامضـاء عبدالرحمن
ریاسـت شرکتدر رئیسومعاون

 ومالکیتهایعمومی مرکزی ثبت
 گردید.فکریثبت

شرکتخدماتمشورتیانجنیـری
کابـل، مرکزاصـلی چک: گرین

ابتدایی یـک1000000سرمایه

،1400میلیونافغانی،سالتأسیس
فعالیتعمـده شکلحقوقیلمیتد،
رئـیس انجنیری، مشورتی خدمات
احمدخالدفرزندمصـبا الـدین،
ــد معاونیــتاحمــدحامــدفرزن

مصبا الدینصالحیتدارامضـاء
ریاسـت شرکتدر رئیسومعاون
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 فکریثبتگردید.
ولـد محمـد اقباـل خصوصیات

انفرادی: متشبث اسـمعبدالسالم
ــاختمانیاو ــدس ــاد)وادنژون نه
لوژستیکی(تابعیتافغـان،مرکـز
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدایی

سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

تجـارتی، فعالیتعمـده انفرادی،
امضـاء خـودشدرصالحیتدار

مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
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انفـرادیرایـضخصوصیاتنهاد
صدیقیولدزمریصدیقیمتشـبث
ــدمات ــمنهاد)خ ــرادی:اس انف
لوژستیکیریاضصدیقی(تابعیـت
افغان،مرکزاصـلیکابل،سـرمایه

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
شـکل1400افغانیسالتأسـیس

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
امضـاء صالحیتدار ، لوژستیکی
خودشدرریاسـتعمـومیثبـت

ومالکیتهایفکریثبـتمرکزی
 گردید.

تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتاکمیکنسترکشنافغانستان:
دارنـــدهجـــوازنمبـــر

D-31031عنوانیاینریاسـت
خـویش تجارتی جواز لغو خواهان

اند.کـهجـوازشـاندرگردیده
 ثبـت عمـومی مرکـزیریاست

ومالکیت فکـری لغوثبـتهـای
 گردید.

مکت صلهنهادبهاساستصوی وفی
خصوصیستارهنورجهان:دارنـده

تحتریاسـت42997جوازنمبر
محترمحامدخواهانارتقایموسسه
به ابتدائیه تعلیمیخصوصیازدوره
تغیرات این اند. گردیده لیسه دوره

6652بهاساسمکتـوبشـماره
 مکتـوب1398 12 22مخرخ و

مــــورخ15707شــــماره
ریاســتمالیــه1400 3 10
دگانمتوسطدرریاستعمومیدهن

ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری
 گردید.ثبت

جانخصوصیاتنهادانفرادیحمیده
بنتمحمدامـانخـانمتشـبث

 انفرادی:اسمنهاد)رادیوبیگم(
ــلی ــان،مرکزاص ــتافغ تابعی

500000کابل،ســرمایهابتــدایی
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

شکلحقوقیانفرادی،فعالیت1399
امضـاء صالحیتدار رادیو عمده
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ثبـت ریاستعمـومی خودشدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
بهاساسفیصلهوتصوی شـرکای
)شرکتتولیدموادشویندهلقمـان

:تسل( نمبر جواز 74490دارنده
لقمانترهخیل تحتریاستمحترم
محمداسـماعیل محترم معاونیت و

 اند:خواهانتغیراتذیلگردیده
دتور اسماعیلولـد محمد محترم
معاوننهادازمعاونیتاسـتعفاءو

بهمحترم50 فیصدسهمخویشرا
لقمانترهخیلرئیسبرحالشرکت
واگذارنمـودهکـهنـامبردهبـا

فیصدسهمبحیثرئیسمیماند100
وتغیرشکلحقوقیازشراکتبـه
انفرادینیزصورتگرفتهاست.این

ــا ــهاس ــراتب ــوبتغی سمکت
1400 3 23مخرخ16378نمبر

در دهنـدگان مالیه ریاست جوابیه
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

ــری ــایفک ــته ــتومالکی ثب
 گردید.

عاجز رحیم محمد خصوصیاتنهاد
 فرزندنبیالرحمنمتشبثانفرادی:

اسـمنهاد)سـاختمانیوخــدمات
لوژستیکیرحیمعاجز(تابعیتافغان،

سرمایه ابتـداییمرکزاصلیکابل،
یکمیلیونافغانیسال1000000
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

و ساختمانی فعالیتعمده انفرادی،
دار لوژستیکی،صـالحیت خدمات

خودشدرریاستعمومیثبتامضاء
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

گردید.
شرکتتجارتیوخدماتلوژستیکی
میالدعثمانصافی:مرکـزاصـلی

ابتدا سرمایه 7850000ییکابل،
،شـکل1400افغانی،سالتأسیس

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهتجارتیو
خدماتلوژستیکی،رئـیسمـیالد
معاونیتپرویز فرزندمحمدشریف،
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فرزندعبدالغفارصالحیتدارامضاء
ریاسـت شرکتدر رئیسومعاون
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکریثبت
مح بنتجـان صالحه مـدمحترم

)تجارتیسـحاب متشبثانفرادی:
تابعیتافغانمرکزاصـلی وردگ(

500000کابلسـرمایهابتـدایی
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

شکلصادراتوارداتاقالم1400
خودشدرمجازصالحیتدارامضاء

ومالکیتهای ریاستثبتمرکزی
 فکریثبتگردید.

خصوصیاتسـي حميـدفرزنـد
متشبثانفـرادی:سیدقیومپروانی

و مهندسـی نهاد)سـاختمانی اسم
تابعیت پویا( خدماتلوزستکینوید
افغان،مرکزاصـلیکابل،سـرمایه

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
تأسیس شـکل1400افغانیسال

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی

خودشتجارتی،صالحیتدارامضاء
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
عـرب عبدالمنیر نهاد خصوصیات
فرزندعبدالحفیظعـربزاده زاده
نهاد)خدمات اسم انفرادی: متشبث
لوژستیکییوسفعربزاده(تابعیت
سـرمایه کابل، اصلی مرکز افغان،

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
تأسیس شـکل1400افغانیسال

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
خودشضاءتجارتی،صالحیتدارام

درریاستعمومیثبـتمرکـزی
 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری

بهاساستصوی وفیصلهشـرکای
بارچاتنیبـین )شرکتترانزیتیو
المللیمیوندغزنیواللمتید(تحـت
ریاستمحتـرممحمـدآصـفو
معاونیتمحترمسیدحمیداهللخواهان
ترکپیشهجوازسـرمایهابتـدایی

اند. شـرکتگذاریگردیده لغوه
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متذکرهبهاساسمکتـوبجوابیـه
ــماره ــخرخ5080شــ مــ

ــه1399 12 25 ــتمالی ریاس
دهندگانکوچکدرریاستعمومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.
نهـاد فیصـله اساستصوی و به
حاجیعبـدالخالق ولد عبدالشکور
تاجرانفرادیدارندهجـوازنمبـر

ذیـل17555 تغیـرات خواهان
یدهاند:محترمعبدالشکوررئیسگرد

فیصـدسـهم100تشبثازجمله
فیصدسهمبحیث50خویشباحفظ

فیصدسهم50رئیسمیماندوباقیماند
رابهمحترمنوررحمننظریولـد
نمبـر تذکره دارنده نظری نظرگل

(41664-1206-1399)
واگذارنمودهکهنامبردهبهحیـث
تغیـر و تعیینگردیده معاونجدید
شکلحقوقیازانفرادیبهشراکت
نیزصورتگرفتهاستکـهاسـم

نـور ذاهد تشبث)شرکتتجارتی
اکاخیل(تعیینگردید.اینتغیراتبه

8965اساسمکتوبجوابیهشماره
 ریاسـت1400 3 25مخرخ در

ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی
 گردید.فکریثبت

بهاساسدرخواستیمحترمسیدامین
مال مکتـوبفرزند قرار و حبی :
 8937نمبر 1400 3 23مورخ

محترممحفو اهللولدمحمدعثمان
تحتعنوانیتجارتینمـایافغـان

و30612دارنــدهجــوازنمبــر
 نمبـر 9007028781تشخیصیه

انـد: گردیده تغیراتذیل خواهان
محترممحفو اهللولدمحمدعثمان
ورئیسنهادازریاسـتاسـتعفاء

فیصدسهمخویشرا100مجموع
امـینفرزنـد سـید باتیمحترم

مالحبی بفروشرسانیدهکهنامبرده
تعیـین شرکت جدید رئیس بحیث
گردید.کهاینتغیراتدرریاسـت
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ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی
 گردید.فکریثبت

بهاساستصوی شرکایشـرکت
خدماتلوژستیکیفریـادامیـری:

جوازنمبر خواهان72482دارنده
تغیرازخدماتلوژستیکیبهشرکت
ساختمانیوخدماتلوژستیکیفریاد
استاست.اینتغیر امیریگردیده
درریاستعمومیثبـتمرکـزی

 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری
بهاساستصوی شرکایشـرکت

دارندهتجارتینیکزادموسیخیل:
ــر ــوازنمب ــرار6562ج وق
ــر ــوبنمب ــورخ5075مکت م

گـان1399 12 25 دهند مالیه
محتـرم ریاسـت تحـت متوسط

محتـرم ومعاونیـت ظاهر محمد
جواز ترکپیشه خواهان عبدالمتین
خویشگردیدهانددرریاستعمومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.

خصوصیاتنهادانفرادیاحساناهلل
ایوبیولدنوراحمدایوبیمتشـبث

ــمنهاد)خــ ــرادی:اس دماتانف
لوژستیکیامانمزمل(تابعیتافغان،
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

سال500000 افغانی پنجصدهزار
شکلحقوقیانفرادی،140تأسیس

فعالیتعمدهخـدماتلوژسـتیکی
امضـاء خـودشدرصالحیتدار

مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

مـورخ1564قرارمکتوبشماره
ــرم1400 3 26 ــتمحت آمری

نمبـرمرکزیومالکیتهایفکری
تشخیصیهازاسم)خدماتلوژستیکی
امانمزمل(به)خدماتلوژستیکی

 امانایوبی(تغییرنموداست.
محترمغالمموٰسیفرزنـدمحمـد
یوسفمتشبثانفرادی)غالمموٰسی
فرزندمحمدیوسفمتشبثانفرادی(

 اصـلی مرکز کابـلتابعیتافغان
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ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

مجـاز1400 اقالم تولیدی شکل
صالحیتدارامضـاءخـودشدر
ومالکیتهای ریاستثبتمرکزی

 گردید.فکریثبت
موجشرکتساختمانیوسرکسازی

سـرمایه کابل، مرکزاصلی توسعه:
میلیـون1000000ابتدایی یک

شـکل،1400افغانی،سالتأسیس
حقــوقیلمیتــد،فعالیــتعمــده

سرکسازی،رئیسفریدساختمانیو
محمدیفرزندشهابالدینمحمدی

احمدفرزندگلاحمدمعاونیت نور
رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء

ثبـت عمـومی درریاست شرکت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
متشبثمحترمجهانزی ولدعمرگل
تابع )عمرگل(: افغـانانفرادی یت

ابتـدایی سرمایه کابل اصلی مرکز

سال500000 افغانی پنجصدهزار
شـکلسـاختمانی1400تأسیس

مجـاز اقـالم وخدماتلوژستیکی
ــاء ــالحیتدارامض ــودشص خ

مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

شرکتخدماتلوژسـتیکیآریـن
باخترکابل:مرکزاصلیکابل،سرمایه

میلیـون1000000ییابتدا یک
،شـکل1400افغانی،سالتأسیس

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهخدمات
فرزند فرید رئیساحمد لوژستیکی،
فرزنـد زلمی معاونیت عبدالودود،

رئیسعبدالودودصالحیتدارامضاء
شرکتدرریاستعمـومی ومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.
مختـا سـید نهـاد رخصوصیات
سالمپورفرزندسیدآغامعصـومی
نهاد)خدمات اسم انفرادی: متشبث
 تکنالوژیمعلوماتیجنیوسادونتج(
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کابـل، اصلی مرکز افغان، تابعیت
ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ

تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

دار تجارتی،صالحیت عمده فعالیت
خودشدرریاستعمومیثبتامضاء

مرکزیومالکیتهایفکریثبـت
 گردید.

محترممرتٰضیفرزندمحمدعـارف
متشبثانفرادی)تجارتیمحمدعارف
کلنگاری(:تابعیتافغانمرکزاصلی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

صـادرات1400 تجـارتی شکل
مجازصـالحیتدار وارداتاقالم

ـ ریاستعم خودشدر ومیامضاء
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
شــرکتســاختمانینصــیرعمران
ــدایی ــرمایهابت ــدزی:س احم

افغـانی1000000) میلیون (یک

شکلحقـوقی1400سالتأسیس
ساختمانیاقالممجازرئیسمحمـد
حسینولدحاجیکندلاحمـدزی
ومعاونحاجیخـانولـدکنـدل

امضاء رئیسومعاونصالحیتدار
ریاستعمـومیثبـتشرکت در

مرکزیومالکیتهایفکریثبـت
 گردید.

مـيال فرزنـد خصوصیاتاحم 
 عبدالمعبو پروانیمتشبثانفرادی:
اسمنهاد)سـاختمانیوسرکسـازی
ایوباحمدزی(تابعیتافغان،مرکز
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدایی

سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق
فع تجـارتی،انفرادی، الیتعمـده

صالحیتدارامضـاءخـودشدر
 عمـومی مرکـزیریاست ثبـت

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
بنت صبوری مریم خصوصیاتنهاد
اسـم انفرادی: متشبث عبداتحمد
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نهاد)خدماتلوژستیکیافغانبهیـر
احمدزی(تابعیتافغان،مرکزاصلی

ابتـدایی سرمایه 500000کابل،
افغا تأسـیسپنجصدهزار نیسـال

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
ــدمات ــدهخـ ــتعمـ فعالیـ

خودلوژستیکی،صالحیتدارامضاء
شدرریاستعمومیثبتمرکـزی

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
اساستصوی شرکایشـرکت به
لمیتـد: محرابی الدین نظام حاجی
ناحیه از خویش تغییرآدرس خواهان
اطاق منزلسوم مارکیتکابل اول

ناحیهاولبهناحیههفدهمکوتل32
خیرخانهشهرککامیابتغییرنموده
استکه.اینتغییـردرادارهثبـت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
بهاساستصوی شرکایشرکت:و

(20907قرارمکتـوبشـماره)
 مالیه1399 9 16مورخ ریاست

لوژستیکیدهندگانمتوسطخدمات
جـوازنمبـرمهتابدارندهشاهین

D-37281ــر ــیهنمب وتشخیص
ــل9000203977 ــراتذی تغی

گردیدهاندمحترمعتیـقاهللولـد
عبــدالمعروفرئــیسشــرکتاز

فیصد100ریاستاستعفاءومجموع
سهمخویشراباتیمحترمعزیزاهلل
ولدرحمتاهللبفروشرسانیدهکـه
نامبردهبحیثرئیسجدیدشـرکت
درتعینگردید.کهایـنتغیـرات

 ثبـت عمـومی مرکـزیریاست
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

اساستصوی شرکایشـرکت به
آرا افـزار )سـاختنـرم محترم
گرافیک(دارنـدهجـوازشـماره

(D-82031نمبـر وتشخیصیه )
(خواهانتغیرات9003080976)

ذیلگردیدهاند:محترماحمدرامین
ولدضربعلیرئیستشبثازجمله

فیصد10همخویشفیصدس100
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آنرابهمحترملنگراحمدولدمحمد
امیرواگذارنمودهبهحیثمعـاون
جدیدتعیـینوشـکلحقـوقیاز
انفرادیبهشرکتتغییرنمودهاست
کهاینتغیراتدرریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.
اساستصوی شرکایشرکتو به

(8955نظربهمکتـوبشـماره)
 زون1400 3 25مورخ عوایـد

مرکز:)شرکتتجارتیولوژستیکی
نمبـر دارنده قناعتفیضبرادران(

وتشخصـیهنمبـر44682جواز
تغیرات9005199444 خواهان

ذیلگردیدهاست.آدرسشرکتاز
ساحهمسکینیارمارکیـتجـاده

 ناحیه ملکیتشخصـی1میوند به
تغیـر5واقعچهارراهیقمبرناحیه

آدرسنمودهکهتغیـراتذیـلدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

صالحه محترمه اساسدرخواستی به
وقرارمکتوبنمبر بنتصنیعاهلل:

محترم1400 3 9مورخ10079
اهللتـاجر مح اهللفرزندصـنیع
انفرادیتحـتعنـوانیتجـارتی
خدماتلوژستیکیجاهدشاهدزاهد

ــردار ــوازنمب ــدهج و48535ن
 نمبـر 9005896593تشخیصیه

خواهانتغیراتذیلگردیـدهانـد
محترممح اهللفرزنـدصـنیعاهلل
ورئیسنهادازریاسـتاسـتعفاء

فیصدسهمخویشرا100مجموع
بنتصنیعاهلل باتیمحترمهصالحه
واگذارنمودهکهنامبردهبهحیـث
رئیسهجدیدنهادتعیـینمیگـرددو

مچنانتغییرسـکتورفعالیـتازه
خدماتلوژسـتیکیبـهخـدمات
تکنالوژیمعلوماتیتغییرنمودهاست
وهمچناناسمشرکتازخـدمات
بـه زاهـد شاهد جاهد لوژستیکی
نیبـوت معلوماتی خدماتتکنالوژی
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انووییتوتغییرنمودهاست.کهایـن
مرکـزیریاستثبـتدرتغیرات

ــای ــته ــتومالکی ــریثب فک
 د.گردی

بهاساستصوی شرکایشـرکت:
شرکتتجارتیولوژستیکییاسـین

 نمبر جواز و63102ذکیدارنده
 نمبـر 9008859242تشخیصیه

اند.به خواهانتغیراتذیلگردیده
مـورخ1582اساسمکتوبنمبر

موضوعحذفسکتور1400 3 27
فعالیتتجارتیوهمچناناسمشرکت
بهازتجارتیولوژستیکییاسینذکی

یاسـین لوژستیکی خدمات شرکت
ذکیتغیرنمودهاست.کـهایـن

ریاست ثبـتتغیراتدر عمـومی
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
شرکت)صداقتکوتوالسوداگریز
شــرکت(ســرمایهابتــدایی

یکمیلیونافغـانی1000000) )

ــیس ــالتأس ــت1400س فعالی
قـاری رئـیسمحتـرم سوداگریز

ولدمحمدخانصداقتمحمدخان
٪سهمبهمعاونیتمحترم50دارای

شرافتکوتوالولدحاجیمحمـد
ــاندارای ٪صــالحیتدار50خ

شـرکتدرامضاء معاون رئیسو
یاستعمومیثبتمرکزیومالکیت

 هایفکریگردید.
شرکتتجارتیوخدماتلوژستیکی

مرکزاصلیکابل،بهارالیاهبارکزی:
ابتدایی یـک1000000سرمایه

میلیــونافغــانی،ســالتأســیس
فعالیت1400 ،شکلحقوقیلمیتد،

تجارتیوخدماتلوژستیکی، عمده
المـاس، خان فرزند رئیسنادرشاه
معاونیتتیمورشاهفرزندخانالماس

رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء
ثبـت عمـومی درریاست شرکت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
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سـنگشرکتاستخراجوپروسس
هایقیمتیونیمـهقیمتـیاجمـل
ــدایی ــرمایهابت ــتانکزی:س س

(افغانیسالتأسـیس1000000)
شکلحقوقیاسـتخراجو1400

پروسساقالممجازرئیساجملعلم
ولدمحمدعلمومعاونبرکتعلـم
ولدمحمدعلمصالحیتدارامضاء
رئیسومعاونشرکتدرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 یثبتگردید.فکر
محترممحمدزمانولدمحمدعمـر
سنگهای )پروسس انفرادی متشبث
قیمتیونیمـهقیمتـیمحمـدزمان
اصلی مرکز تابعیتافغان عمرزی(:

500000کابلسـرمایهابتـدایی
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

شکلپروسـسسـنگهای1400
مجـازصـالحیتدار قیمتیاقالم
ثبـت ریاسـت در خودش امضاء

مرکزیومالکیتهایفکریثبـت
 گردید.

:شرکتتجارتيوتسـميرنوشـاد
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

افغـانی،1000000 میلیون یک
تأسیس حقوقی1400سال شکل ،

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
ــاز،رئیس ــالممج ــادراتاق وص
محمـد، اختـر فرزند ضیاالرحمن
محمـد احتر فرزند طاهر معاونیت

رئیسومعـاوندارامضاءصالحیت
ثبـت عمـومی درریاست شرکت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
علیحسینفرزندسـرورمتشـبث
انفرادی:تابعیتافغانمرکزاصـلی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

فعالیتتجارتی,صـالحیت1400
خودشدرریاستعمومیدارامضاء
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زیومالکیتهایفکـریثبتمرک
 ثبتگردید.

شرکت)تجارتیگلجانشاهتت(
(یک1000000)سرمایهابتدایی

1400افغانیسالتأسـیسمیلیون
محمد محترم رئیس تجارتی فعالیت

٪50زاهدزاهدولدگلجاندارای
شـمس محتـرم معاونیت به سهم
الرحمنرستمیولدگلجاندارای

امضـاء٪سهمصـالحیتدار50
رئیسومعاونشرکتدرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.ثبتفکری
محترمغالممعروففرزنـدغـالم

( انفرادی: تابعیـت0فاروقتاجر )
کابـلسـرمایه اصلی مرکز افغان

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
تأسیس شـکل1400افغانیسال

تجارتیصادراتوارداتاقالممجاز
ــالحیتدا ــودشص ــاءخ رامض

درریاستثبتمرکزیومالکیتهای
 فکریثبتگردید.

محترمتوریالیفرزندزلمیمتشـبث
( مرکـز0انفرادی: تابعیتافغان )

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سال500000 افغانی پنجصدهزار
شــکلتجــارتی1400تأســیس

ــاز ــالممج ــادراتوارداتاق ص
ــاء ــالحیتدارامض ــودشص خ

 مرکـزیعمومیدرریاست ثبـت
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
الکـوزی کاپیسـا شرکتتجارتی
گـــاردن:ســـرمایهابتـــدایی

(افغانیسالتأسـیس1000000)
صـادرات1400 حقـوقی شکل

وارداتاقالممجازرئیسمحمدفهیم
الکوزیولدآقاگلومعاوننجیـ 
گلصالحیتدارامضاء اهللولدآغا
ـ ترئیسومعاونشرکتدرریاس
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ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی
 گردید.فکریثبت

شرکتتجارتیسیدکرمکوسـین:
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

افغـانی،1000000 میلیون یک
،شکلحقـوقی1400سالتأسیس

رئیس تجارتی، فعالیتعمده لمیتد،
سیداحساناهللفرزندسیدرمضان،
معاونیــتســیدنویــداهللفرزنــد

رئیسصالحیتدارامضاءسیدرمضان
شرکتدرریاستعمـومی ومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.
اساستصوی شرکای شرکتوبه

(9689نظربهمکتـوبشـماره)
 زون1397 9 29مورخ عوایـد

) لمیتد بامیان شرکت)نوی مرکز:
ــواز ــرج ــدهنمب و11266دارن

 نمبـر 1010402012تشخیصیه
تغیرات است.خواهان گردیده ذیل

تغییرفعالیتازتجارتیبهترانزیتیو

اسـم همچنـان و شده بارچاتنی
شرکتازنویبامیـانلمیتـدبـه

بارچاتنینـویشرکتترانزیت یو
 تغییر تغیراتبامیان استکه نموده

ذیلدرریاستعمومیثبتمرکزی
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
اساستصوی شرکای شرکتوبه

مـورخ16282قرارمکتوبنمبر
ریاســتمالیــه1400 4 22

متوسطشـرکتهنـری دهندگان
تولیدیوتکنالوژییمارامیننمبـر

 تشخیصیهD-34981جواز نمبر
تغیرات9000004441 خواهان

ذیلگردیدهاستتغیرادرسشرکت
مقابلدبیکمپیوترپالزا10ازناحیه

سرکسلی سرخچهارراهیحاجی
بهادرسجدیدبـهکوچـهیعقوب

ماـل مقابلمجید هراتیها مسجد
شهرنوکابلمیباشدکهاینتغیرات
درریاستعمومیثبـتمرکـزی
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مالکیتهـایومالکیتهایفکری
 فکریثبتگردید..

شرکت:وبهاساستصوی شرکای
ــد ــتمعوای ــوبسس ــرارمکت ق

ــورخ18905) 1400 3 22(م
زنویهلمندبوستلمیتددارندهجوا

وتشخیصـیهنمبـر17271نمبر
تغیرات9000144635 خواهان

ذیلگردیدهاستمحتـرممحمـد
ابراهیمولددستگیرمعاونشرکتاز

50ومجمـوعمعاونیتاسـتعفاء
فیصدخویشراباتیمحترمنادرشاه
بارکزیولدخانالماسسلطانزی
بحیـث نامبرده بفروشرسانیدهکه

کهایـنمعاونجدیدتعینمیگردد.
ریاستعمـومیثبـت تغیراتدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
(مورخ4495قرارمکتوبشماره)

اجرائیوی1400 3 27) ریاست )
ملیتنظیمادویهومحصوتت اداره

صحیشرکتتجارتیخیرخواهفارما
(و12053لمییددارندهنمبرجواز)

( نمبر (1051810016تشخیصیه
تـرمفرشـادوتحتریاسـتمح

معاونیتمحترمشفیقاهللبـرعالوه
مجـاز صادارتاقـالم وارداتو
سامان و ادویه تورید ایجاد خواهان
آتتطبیگردیدهاندکهدرریاست
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 ثبتگردید.فکری
)یـونینبهاساستصوی وشرکای

پاسفیکگروپساختمانی(دارنـده
 نمبـر تحـتD-40309جواز

ریاستمحترمشکراهللومعاونیـت
محترمعبدالحمیدخواهانترکپیشه
جوازخویشگردیدهاند.لغویجواز
متذکرهبهاساسمکتـوبجوابیـه

ــماره ــخرخ6373شــ مــ
ریاستمالیهدهنده1399 12 14

گانمتوسطدرریاستثبتمرکزی
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
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شرکت:وبهاساستصوی شرکای
مکتـوب) مـورخ13464قرار )

سیستمعوایدشرکت1397 8 15
خدماتلوژستیکیعزیـزایربـورن
دارنـــدهجـــوازنمبـــر

d-43143وتشخیصــیهنمبــر
ریاسـت9000667585 تحت

محترم معاونیت و عبدالعزیز محترم
محمدمصطفیخواهانلغو)تـرک
خویشگردیده تجارتی جواز پیشه(
ـ تاند.کهدرریاستعمـومیثب
فکری های ومالکیت لغـومرکزی

 ثبتگردید.
بهاساسعریضهوتصوی شـرکای
توریدموادنفتیصـافیپطـرولیم:

 نمبر جواز این106دارنده عنوانی
ریاستخواهانتغیرآدرسشرکتاز
ازسرکنوبگراممقابلشرکتگاز
قسـمتالـف پـروژه گروپبه
استاین نموده مینه خوشحالخان

ری استعمـومیثبـتتغیراتدر

مرکزیومالکیتهایفکریثبـت
 گردید.

شرکت:وبهاساستصوی شرکای
(مورخ16326قرارمکتوبنمبر)

ریاســتمالیــه1400 3 22
ــدمات ــطخ ــدگانمتوس دهن

4انجینـر4بــــرقرسـانی
 نمبـر جـواز دارنده -Dبـرادر

وتشخیصـــیهنمبـــر29890
تغیرات7001606016 خواهان
اس حبی اهللذیلگردیده تمحترم

ریـیستشـبثاز عزیز غالم ولد
فیصدسـهم52وریاستاستعفاء

خویشرابهمحترمعبدالرشیدولـد
که نموده واگذار لطیفی عبدالطیف
نامبردهبهحیثرئیسجدیدتعیـین
ببرکولد محترم همچنان میگرددو
عبدالقیوممعاونشرکتازمعاونیت

فیصدخویش48ومجموعاستعفاء
راباتیمحترمعبدالمسیرلطیفیولد
عبدالرشیدلطیفیبفروشرسانیدهکه
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نامبردهبحیثمعاونجدیـدتعـین
ریاست تغیراتدر این که میگردد.
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکریثبت
بــهاســاسدرخواســتیمحتــرم

تاجمحمدولدعبدالنبیرئیسنهاد:
رخمـو9745نمبروقرارمکتوب

ریاســتمالیــه1398 5 15
محمد تاج محترم متوسط دهندگان
تحت انفرادی تاجری عبدالنبی ولد
عنوانخدماتلوژستیکیاسانوصل

و36989دارنــدهجــوازنمبــر
 نمبـر 9003787059تشخیصیه

خواهانتغیراتذیلگردیدهاسـت
محترمتاجمحمدولدعبدالنبیرئیس

 مجموع از سـهم100نهاد فیصد
فیصدسـهمخـویشرا50خویش

باتیعصمتاهللولدداداهللبفروش
معـاون بحیث نامبرده که رسانیده
جدیدتعیینگردیدهاستوشـکل
حقوقینهادازانفرادیبهشـراکت

تغیرنمودهاست.کهاینتغیراتدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
بهاساسفیصلهوتصوی شـرکای
نوی انجنیری و )شرکتساختمانی

45349الثقه(:دارندهجوازنمبـر
تحتریاستمحترممشتاقاحمدو
معاونیتمحترمقدرتاهللخواهـان

 تغیراتذیلگردیدهاند:
اسداهللمعاون قدرتاهللولد محترم
شــرکتازمعاونیــتاســتعفاءو

فیصدسهمخویشرابهمحتـرم50
ــتاق ــدمش ــدریول ــاحلحی س

حیدریدارندهتـذکرهنمبـراحمد
واگذار31194-0800-1398

نمودهکهنامبردهبهحیـثمعـاون
اینتغیراتبـه جدیدتعینگردید.
شـماره جوابیـه مکتـوب اساس

1400 3 2مـــخرخ15174
متوسطدر گان دهنده ریاستمالیه
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ومالکیتهای ریاستثبتمرکزی
 فکریثبتگردید.

شرکت:وبهاساستصوی شرکای
(مـورخ636رارمکتوبنمبـر)ق

ــه1399 10 11 ــتمالی ریاس
شرکتساختمانیودهندگانمتوسط

جـواز دارنده آسانوصل مهندسی
 نمبـر47727نمبر تشخیصـیه و

تغیرات9005657052 خواهان
ذیلگردیدهاندمحترمعزتاهللولد
موسیجانرئیسشرکتازریاست

فیصدسـهم50ومجموعاستعفاء
تیمحترمعصـمتاهللخویشرابا

ولدداداهللبفـروشرسـانیدهکـه
نامبردهبحیثرئیسجدیدشـرکت
تعیینگردید.کهایـنتغیـراتدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
شرکت:وبهاساستصوی شرکای

(مورخ16084قرارمکتوبنمبر)

ریاستعوایـدزون1400 3 17
شرکتصنای حسـنامرکز دستی ع

نمبـر جـواز دارنده ساداتذاهد
ــر52427 ــیهنمبـ وتشخیصـ

تغیرات9006425285 خواهان
ذیلگردیدهاستمحترمهمریمبنت
عبدالوحیدمعاونشرکتازمعاونیت

 فیصدسهمخویشرا20استعفاءو
باتیمحترمهمـروهذاهـدبنـت
عبدالوحیدبفـروشرسـانیدهکـه

ت جدید معاون بحیث عیـیننامبرده
ریاستعمومی تغیراتدر میگردد.
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
شرکت:وبهاساستصوی شرکای

نمبر) مکتوب مورخ11587قرار )
سیستمعوایـدزون1400 3 27

شرکتخدماتلوژسـتیکیمتـین
و63982مزملدارندهجوازنمبر

 نمبـر 9009209769تشخیصیه
دهاسـتخواهانتغیراتذیلگردی
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احمدذکیولدعبـدالرحیم محترم
ومعاونشرکتازمعاونیتاستعفاء

40فیصدسهمخویش50مجموع
فیصدسهمرابهمحترمحمیدحبی 
رئیسبرحالشرکتواگـذار زاده

رئـیس سهم که فیصـد90نموده
ــده ــودوباقیمان ــد10میش فیص

سهمرابهمحترماحمدجاویدنوری
فرزنــدنورمحمــدواگــذار
نمودهکهنامبردهبحیثمعاونجدید
تعینگردید.کهایـنتغیـراتدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
شرکت:وبهاساستصوی شرکای
(مورخ1593قرارمکتوبشماره)

سیستمعوایـدزون1400 3 29
عظیمی یوسففرید شرکتتجارتی

و67128دارنــدهجــوازنمبــر
تشخیصیه 9010425891نمبـر

خواهانتغیراتذیلگردیدهاسـت

محترمهمریمبنتمحمدیوسفمعاون
شرکتازمعاونیتاستعفاءومجموع

بـاتی50 سهمخـویشرا فیصد
محمدرفیق ولد محمدیوسف محترم
واگذارنمودهکهنـامبردهبحیـث
معاونجدیدتعیینگردیدهاست.که
ثبت ریاستعمومی تغیراتدر این

یومالکیتهایفکریثبـتمرکز
 گردید.

اساستصوی شرکای شـرکتبه
تجارتیعبدالواسععربزی:دارنده

 تغیرات70558جوازنمبر خواهان
محمـد محتـرم اند: گردیده ذیل
یوسفولدعبدالهادیازمعاونیـت

استعفاء خویشرا50و سهم فیصد
بــهعبدالواســععــربزیولــد
جدیـد معـاون عربزی عبدالهادی

تبهفـروشمیرسـاند.کـهشرک
ثبت درریاستعمومی تغیراتفوق
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
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اساستصوی شرکای شرکتوبه
 شماره مکتوب مورخ16316قرار

ریاستعوایـدزون1400 3 22
ــاختمانیو ــرکتس ــز:ش مرک
لوژستیکیشجرهصحرادارندهجواز

ــر72992 ــیهنمبـ وتشخیصـ
9012313699 تغیـراتخواهان

ولـد عبـداهلل انـد: گردیده ذیل
عبداتحدرییسشرکتازریاسـت

فیصدسـهم50ومجموعاستعفاء
احمد وحید باتیمحترم خویشرا
معاونبرحالشرکتبفروشرسانیده

 با نامبرده فیصـدسـهم100که
شرکتباقیمانـد، بحیثرئیسدر
شراکتبه شکلحقوقیشرکتاز

.کهایـنانفرادیتغیرنمودهاست
تغیراتدرریاستعمـومیثبـت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
شرکتخدماتلوژستیکیاسـتالف
نادری:مرکزاصلیکابل،سـرمایه

میلیـون1000000ابتدایی یک
،شـکل1400افغانی،سالتأسیس

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهواردات
رئـیس مجـاز، وصادراتاقـالم

ــادریفرآمحمــد ــدصــفن زن
غالمشاهناردی،معاونیـتاجمـل
شـاهصـالحیت نادریفرزندغالم

رئیسومعـاونشـرکتدارامضاء
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
شرکتخدماتلوژستیکیسـدیس
سرمایه کابل، اصلی مرکز کاروان:

میلیـون1000000ابتدایی یک
تأسیس سال شکل1400افغانی، ،

لمیتد،فعالیتعمدهوارداتحقوقی
رئیسسهیل مجاز، اقالم وصادرات

ــد ــدفرزن ــتمحم داود،معاونی
حسی اهللفرزندحبی اهللعمرانی

رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء
ثبـت عمـومی درریاست شرکت
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مرکزیومالکیتهایفکریثبـت
 گردید.

شرکتتجارتیتوحیدحبیـ زی:
ابتـدا سرمایه ییمرکزاصلیکابل،

افغـانی،1000000 میلیون یک
،شکلحقـوقی1400سالتأسیس

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
وصادراتاقالممجاز،رئیسوحیداهلل
فرزندحبی جان،معاونیتزلگـی
صالحیت دل محمد فرزند محمدی

امضاء شـرکتدار ومعاون رئیس
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
السـیدشرکت)ت احمـد جـارتی

ــدایی ــرمایهابت ــدی(:س محم
یکمیلیونافغـانی1000000) )

فعالیتتجارتی1400سالتأسیس
رئیساحمدرسولمحمـدیولـد

٪50محمدهارونبلـوچدارای
سیدرسول معاونیتمحترم به سهم

٪50ولدمحمدهارونبلوچدارای

امضاء رئیسومعاونصالحیتدار
ثبـتشرکتدریاسـتعمـومی
 گردید.مرکزیومالکیتهایفکری

مـومن شرکتتجارتیاحمدجواد
سـرمایه کابـل، مرکزاصلی زاده:

میلیـون1000000ابتدایی یک
،شـکل1400افغانی،سالتأسیس

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهتجارتی،
ــان ــدخ ــواداهللفرزن ــیسج رئ
شرین،معاونیتاحمدجاویدفرزندگل
ـ اءمحمدفضلیصالحیتدارامض

ریاسـت شرکتدر رئیسومعاون
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکریثبت
ــد ــوباهللفرزن ــرممحب محت
انفـرادی: متشـبث عبدالمعروف
)ساختمانیشیرزادجویان(تابعیـت
کابـلسـرمایه اصلی مرکز افغان

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
تأسیس شـکل1400افغانیسال

ـ مج اقـالم ازتجارتیسـاختمانی
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ــاء ــالحیتدارامض ــودشص خ
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
مرکزشرکتتجارتیفروغصدیقی:

اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدایی
افغـانی،1000000 میلیون یک
،شکلحقـوقی1400سالتأسیس

رئیس تجارتی، فعالیتعمده لمیتد،
معاونیت پناه، علی فرزند عبدالعزیز

لیفرزندعلیپناهصالحیتمحمدع
رئیسومعـاونشـرکتدارامضاء

مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
 گردید..ومالکیتهایفکریثبت

عظـیم حـاجی تجـارتی شرکت
فرزنـد عبدالعظیم محترم عزیزپور:
انفـرادی تـاجر عبدالبشیر حاجی
،تابعیتافغان،مرکزاصلیکابـل،

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
ـ س افغانی تأسـیسپنجصدهزار ال

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

ــادراتو ــدهص ــتعم فعالی
خودشواردات،صالحیتدارامضاء

مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

نصـراهلل انفرادی نهاد خصوصیات
لودینولدعبـدلجـانمتشـبث
ــدمات ــمنهاد)خ ــرادی:اس انف
تابعیـت لوژستیکینصراهلللودین(

 کابل،سـرمایهافغان،مرکز اصـلی
ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص

تأسیس شـکل1400افغانیسال
عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
خدماتلوژستیکی،صـالحیتدار

اشدرریاستعمـومیامضاء خود
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
مرکزشرکتتجارتیفروغصدیقی:

اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدایی
میل1000000 افغـانی،یک یون
تأسیس حقـوقی1400سال شکل

رئیس تجارتی، فعالیتعمده لمیتد،
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محمـدعظیم، فرزنـد کریم محمد
عظیم محمد فرزند اسداهلل معاونیت
صالحیتدارامضاءرئیسومعـاون
ثبـت عمـومی درریاست شرکت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
محتــرمحامــدالــرحٰمنفرزنــد

دی)تجارتیمحمدظاهرمتشبثانفرا
وخدماتلوژستیکیضٰحی(:تابعیت
کابـلسـرمایه اصلی مرکز افغان

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
تأسیس شـکل1400افغانیسال

تجارتیوخدماتلوژستیکیاقـالم
مجازصالحیتدارامضاءخودشدر
ومالکیتهای ریاستثبتمرکزی

 گردید.فکریثبت
ــدمات ــاختمانیوخ ــرکتس ش

 تـاجرلوژستیکی کوهیندی ابراهیم
انفرادی:تابعیتافغان،مرکزاصلی

500000کابل،سرمایهابتـدایی
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
فعالیتعمدهساختمانیوخـدمات
امضـاء صالحیتدار ، لوژستیکی
ابراهیمفرزندنادرشاهدرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 ثبتگردید.فکری
مـدیریتی شرکتخدماتمشورتی
سپرکابلافغان:محترماستیفنجیمز
انفـرادی،تابعیـت سمیتتـاجر
افغان،مرکزاصلیکابـل،سـرمایه

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
تأسیس شـکل1400افغانیسال

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
خدماتمشورتیمدیریتی،صالحیت

عمومیخودشدرریاستدارامضاء
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
شادخصوصیاتنهادرونامالکبنت

محمــدمتشــثانفــرادی:اســم
نهاد)خدماتلوژستیکیکابلدلنواز(
کابـل، اصلی مرکز افغان، تابعیت
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ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
لوژ خدمات سـتیکی،فعالیتعمده

ــودش ــاءخ ــالحیتدارامض ص
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
اساستصوی شرکایشـرکت به
دارنـده تجارتییارگروپلمیتـد:

ومکتوبشماره11193جوازنمبر
1400 3 23مــــورخ8938

کوچـک دهنـدگان مالیه ریاست
خواهانانصرافقبلیوتغییراتذیل

ممیرویسولدحاجیشدهاند:محتر
نورمحمدمعاوناسبقشـرکتاز

فیصـداز50ومعاونیتاسـتعفاء
فیصدرابـه20سهمخویشجمله

نصیراحمدرئیسبرحالبفـروش
فیصدباقیمانـدهرا30میرساندو

بهحامدولدامیرمحمدمعاونجدید
بفروشمیرسـاند.ایـنتغییـرات

 عمومی مرکـزیدرریاست ثبـت
 گردید.ایفکریثبتومالکیته

مـورخ826بهاساسمکتوبنمبر
ریاستمالیهدهندگان9 1 1400

متوسطمبنیبرایجـادنماینـدگی
جواز دارنده که شرکتنوینسیمیا

 تأسیسD-3-204نمبر سال در
فعالیتخویشرادرشهرک2008

اولبرایتولیـد صنعتیهراتفاز
تجهیزاتبرقیآغازنمودهوتاکنون

فعالمیباشدوهمچناندرپارکنیز
سرک9هایصنعتیپلچرخیناحیه

کابلجاللآبادنمایندگیخـودرا
فعالیتخویشمشغول به احداثو
توجهبهنیازبـازارایـن میباشدبا
شرکتقصدداردتـادرشـهرک

و224صنایعسبزکابـلبـالک
کاملونصفبـالکهـای243
نمایندگیدیگـری225و242
اثنمایدکهاینتغیراتدرادارهاحد

 بثترسیدهاست.
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بهاساستصوی وفیصلهشـرکای
دارنده لمتید(: فراز شرکت)آسمان

تحتریاسـت28015جوازنمبر
محترممحمدنبیومعاونیتمحتـرم
جوادخواهانتغیراتذیلگردیـده

محترمجوادولدحسینبخشازاند:
فیصدسـهم50معاونیتاستعفاءو

یشرابهمحترمهنغمهبنتقربـانخو
واگذارنمودهکهمحترمنغمـهبـه
حیثمعاونجدیدتعیینگردیـد.و
کوتـه همچنانآدرسشـرکتاز
سنگیگوهرمارکیتبهآدرسجدید
)ناحیهششمشهرکامیدسبزفـاز
سوم(درکابلتغیرگردیـد.ایـن
تغیراتبهاساسمکاتیـ جوابیـه

ــماره ــورخ1228شــ مــ
ــماره1399 10 30 7510وش

 مالیه1399 12 6مورخ ریاست
دهندگانکوچکدرریاستثبـت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.

بهاساستصوی ومکتوبشـماره
ــورخ16443 1400 03 24م

ریاستمالیهدهندگانمتوسطتشبث
)جهانتکنالوژیکارپوریشن(دارنده

(طـیI-10889-0جوازنمبر)
و عریضه تصوی عنوانییکقطعه

اینریاستخواهـانانصـرافاز
تغیراتقبلیوتغیراتذیلشدهاند
ولـد مسلم احمد )فواد محترم که
اسالمالدین(رئیستشبثازجملـه

(فیصدسهمخویشباحفـظ100)
(1(فیصدسهمرئیسمیماندو)99)

ــرم ــهمحت ــهمراب ــدس فیص
) ولدسلیمانشاه شکی کامجو (

ــذکره ــدهتـ ــردارنـ نمبـ
(31810-0800-1399)

واگذارنمودهکهنـامبردهبحیـث
سهمدارجدیدتعیینمیگرددهمچنان
ادرستشبثاز)شهرنومقابلهوتل
سـرخ گل )چهارراهی به انصاف(
،سرکاول،کوچهدومخانهشماره
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شـده9 تغیر کابل( چهارم حوزه
استواسـمتشـبثاز)جهـان
ــه ــن(ب ــالوژیکارپوریش تکن

ش تغیـر) رکتجهانتکنالوژی(
نمودهاست.صالحیتدارامضـاء
ثبـت ریاستعمـومی خودشدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
اساستصوی شرکای شـرکتبه

دارنـده شـاهد: راسخ ساختمانی
 خواهـانD-25657جوازنمبر

تغیراتذیلگردیدهاند:محترمامین
ازمعاونیتاستعفاء واهللولدصابر

خواجه50 به خویشرا سهم فیصد
صمیرولدخواجهاماناهللصـدیقی
معاونجدیدشـرکتبـهفـروش
تغیراتفوقدرریاست میرساند.که
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکریثبت
بهاساسفیصلهوتصوی شـرکای
لوژستیک پروفیکت )اجمل شرکت

ــر ــدهجــوازنمب ــی(:دارن کمپن
D-29373تمحترمتحتریاس

احمدجاویدومعاونیتمحترماحسام
الدینخواهانتغیراتذیلگردیـده

 اند:
الدینولدغالمسخی احسام محترم
معاونیتاستعفاءو معاونتشبثاز

فیصدسهمخویشرابهمحتـرم50
احمدجاویدفرزندغالمسخیرئیس
برحالشرکتواگذارنمـودهکـه

 با فیصدسهمبحیـث100نامبرده
شـکلرئی تغیـر و میماند سباقی

حقوقیازشـراکتبـهانفـرادی
صورتگرفت.اینتغیراتبهاساس

16536مکتوبجوابیـهشـماره
ریاستمالیـه1400 3 25مخرخ

ریاستثبـت متوسطدر دهندگان
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
اساستصوی شرکایشـرکت به
خواهـان پینتس: میوند افغان تولید
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بهتغیراح کابل افشار ساحه از صایه
مینـهآ بابـا درسجدیداحمدشاه
تغیرنمودهاست.درریاستعمومی

ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری
ــت ــدهثبــــ گردیــــ

 است.
اساستصوی شرکایشرکتو به

مـورخ8527قرارمکتوبشماره
ریاستمالیهدهندگان1400 1 8

دستیریحان متوسطشرکتصنایع
و40396ج.ازنمبـربانودارنده

 نمبـر 9004422847تشخیصیه
خواهانتغیراتذیلگردیداست.که
ابـراهیم بنتمحمد ناهید محترمه
معاونیتاستعفاءو معاونتشبثاز

فیصدسهمخویشرابهبهمحترم50
ملیکهآزادرئیسبرحاـلشـرکت
واگذارنمـودهکـهنـامبردهبـا

فیصدسهمبهحیـثرئـیس100
یـرشـکلحقـوقیازمیماندوتغ

شراکتبهانفرادینیزصورتگرفته

استکهاینتغیـراتدرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکریثبت
تصوی شرکای و اساسعریضه به
عمیقعزیـز نیمه چاه شرکتحفر

2591زاده:دارندهجـوازنمبـر
عبدالحقرئـیسومحتـرم محترم

یاسـتعبداهللمعاونعنوانیایـنر
خـویش تجارتی جواز لغو خواهان
گردیدهاند.کـهجـوازشـاندر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ومالکیتهایفکـریلغـوثبـت

 گردید.
عمیقعزیـز نیمه چاه شرکتحفر
زادهی:مرکزاصلیکابل،سـرمایه

میلیـون1000000ابتدایی یک
 تأسیس ،شـکل1381افغانی،سال

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهحفرچاه
فرزنـد عبـدالحق رئـیس عمیق،
فرزند عبداهلل معاونیت محمدابرهیم

صالحیتدارامضاء رئیسعبدالعزیز
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ومعاونشرکتدرریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
شرکت:وبهاساستصوی شرکای

متوسط دهندگان مکتوبمالیه قرار
1400 3 11(مـــورخ8567)

یهلمندغزنـویترانزیتیوبارچاتن
نمبر جواز دارنده و48704لمیتد

 نمبـر 9005934634تشخیصیه
خواهانتغیراتذیلگردیدهاسـت
عارف محمد ولد محمدداود محترم
معاونشرکتازمعاونیتاسـتعفاء

فیصدسهمخـویشرا50ومجموع
باتیمحترمنادرشاهولدخانالماس
سطانزیواگذارنمودهاستکـه

بحیث تعیـیننامبرده جدید معاون
گردید.کهاینتغیراتدرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 فکریثبتگردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به
آصـف لوژستیکی خدمات شرکت

به62593صادقدارندهجوازنمبر
بـه صادقو محمد ریاستمحترم
معاونیتمحترممحمدآصفخواهان
تتغیرفعالیـتتشـبثازخـدما

لوژستیکیبهساختمانیتغیرنمـوده
است.همچناناسمتشبثازشرکت
خدماتلوژستیکیآصفصادقبـه
شرکتسـاختمانیوسرکسـازی
این است. نموده تغیر آصفصادق

ثبـتمرکـزیتغیراتدرریاست
ومالیکتهایومالکیتهایفکری
 فکریثبتگردید.

اساستصوی شرکای شرکتوبه
(15180اره)قرارمکتـوبشـم

 مالیـه1400 3 2مورخ ریاست
دهندهگانمتوسطخدماتانجنیری
آفتابهندوکشدارندهنمبرجـواز

وتشخیصـــیهنمبـــر66849
تغیـرات9010290733 خواهان

تغیـرفعالیـت است. ذیلگردیده
و سـاختمانی به انجینیری خدمات
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اسـتواسـم لوژستیکیگردیده
تشبثازخدماتانجینیریآفتـاب

لوژستیکیه و ساختمانی ندوکشبه
آفتابهندوکشتغییرنمودهاسـت
همچنـــانســـرمایهابتـــدایی

تشبثازپنجصـدهـزارافغـانی
بهیکمیلیونافغانیافزایشنموده

تغیراتاینشـرکتدر که است.
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
شرکتخدماتمشورتیحقوقیشهر

مر سـرمایهعدالت: کزاصلیکابل،
میلیـون1000000ابتدایی یک

تأسیس سال شکل1399افغانی، ،
حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهخدمات
مشورتیحقوقی،رئیسمحمدشریف
محمـد عبداتحمد،معاونیت فرزند
سـخیداد فرزنـد نـاطقی حسین

رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء
ثبـت عمـومی درریاست شرکت

کریثبـتمرکزیومالکیتهایف
 گردید.

بهاساستصوی شرکایشـرکت:
تکنالوژی مشورتی خدمات شرکت
امیدآریوبی:تحتریاستخواجـه
مبیناهللومعاونیتدلآغادارنـده

 نمبر تشخیصـیه73533جواز و
ــر ــان9012434420نمب خواه

تغیراتذیلگردیدهاند.تغیراسـم
شرکتخدماتمشورتی شرکتاز

بیبـهشـرکتتکنالوژیامیدآریو
و تنکـرز خدماتمشورتیانتـایر
همچنانآدرستشبثازخوشـحال

بهکوتـه5خانکوچهمکت ناحیه
سنگیسرکناحیهسومکابلتغیـر
نمودهاست،کهایـنتغیـراتدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
خصوصیاتنهادبنفشهبنتخانجان

متشبثانفـرادی اسـمابراهیمی :
نهاد)خدماتکاریابیسرعتنورزی(
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کابـل، اصلی مرکز افغان، تابعیت
ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ

تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

کاریـابی، خـدمات عمده فعالیت
صالحیتدارامضـاءخـودشدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

دفرزندگلجـانمحترمعلیمحم
متشبثانفـرادی)تولیـدپـاپوش
احمدزی(:تابعیتافغانمرکزاصلی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

مجـاز1400 اقالم تولیدی شکل
ــاء ــالحیتدارامض ــودشص خ

درریاستثبتمرکزیومالکیتهای
 گردید.فکریثبت

خصوصیاتنهادسیدآغـافرزنـد
ر اسـممحمد انفرادی: متشث ضا

بارچاتنیکـاروان و نهاد)ترانزیتی
افغـان،مرکز تابعیت سیالب( میهن

ــدایی ــرمایهابت ــلیکابل،س اص
سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

تجـارتی، فعالیتعمـده انفرادی،
خــودشصــالحیتدارامضــاء

مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
 ردید.گومالکیتهایفکریثبت

عبدالمجید فرزند ضیا احمد محترم
متشبثانفرادی)صنایعدستیبرگ
مرکز تابعیتافغان احمدضیا(: سبز
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سال500000 افغانی پنجصدهزار
شکلصنایعدسـتی1400تأسیس

اقالممجازصـالحیتدارامضـاء
مرکـزی ثبـت درریاست خودش

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
شرکتخدماتتبلیغاتیوبازاریابی
ــدایی ــرمایهابت ــل:س ــاکاب وام

افغـانی،1000000 میلیون یک
،شکلحقـوقی1400سالتأسیس

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
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وصادراتاقالممجاز،رئیسمیونـد
فرزندشاهخاننیـازی،معاونیـت
نیـازی خـان فرزندشـاه نویداهلل

رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء
ریاستعمـومیثبـتشرکت در

مرکزیومالکیتهایفکریثبـت
 گردید.

علـي فرزندشـير هنر خصوصیات
اسـم متشـبثانفـرادی: پروانی
تابعیتافغـان، انفرادي( نهاد)تاجر
ابتـدایی کابل،سرمایه اصلی مرکز

سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

تجـارتی، فعالیتعمـده انفرادی،
ــالحیتدا ــاءص ــودشرامض خ

مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.
اساستصوی شرکایشـرکت به
تجارتیآریاارمغانافغـانلمیتـد:

 نمبر جواز عنوانی18879دارنده
اینریاستخواهانتغییراتذیلشده

اند:کهمحترمحمیداهللفرزندشـاه
معاونیـت از تشبث معاون محمود

بهاساسوکالـتخـطاستعفاءو
ازجملــه349 262شــماره

آنـرافیصد9فیصدسهمخویش10
بهمحترممحمدادریسنورزادرئیس
برحالتشبثواگذارنمودهکهسهم

فیصدمیشودوباقیمانده99رئیس
فیصدسهمرابهمحتـرمرو اهلل1

حمــزهفرزنــدعتیــقاهللحمــزه
ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
ذارواگ30886-0901-1399

نمودهکهنامبردهبهحیـثمعـاون
جدیدتعیینمیگردد.اینتغییراتدر

 عمـومی مرکـزیریاست ثبـت
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

بهاساستصوی وفیصلهشـرکای
غذائیگـالب مواد )شرکتتولید

D-1769طاهر(دارندهجوازنمبر
تحتریاستمحتـرمطاهرخـانو

اهللخو رحیم اهـانمعاونیتمحترم
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تغیراسمشرکتاز)شرکتتولیـد
موادغذائیگالبطاهر(به)شرکت
تازه تولیدموادغذاییوجوسمیوه
گالبطاهر(گردیدهاند.اینتغیرات
شـماره اساسمکتوبجوابیـه به

1400 3 16مـــخرخ16051
متوسـطدر دهندگان ریاستمالیه
ومالکیتهای ریاستثبتمرکزی

 گردید.فکریثبت
ـ (Richard Quesnelرم)محت

رئیسومحترم)بریـالی(معـاون
تشبث)شرکتتولیدانرژیآفتـابی
گلوبلگرین(دارندهجـوازنمبـر

(I-74375تشخیصـیه نمبر (و
طیدرخواستی9002191907) )

وسهقطعهتصوی عارضوخواهش
خویشـرا تجارتی جواز ترکپیشه
نمودهکهبعدازارایهجوابیهمکاتی 

راجعذیربطوعدممس ولیتدرازم
ریاستثبتوجوازدهیلغـوثبـت

 گردید.

تصوی شرکای و اساسعریضه به
مطبعهسحرپرنتنگپـرسدارنـده

عنوانیاینD-22557جوازنمبر
ریاستخواهانتغیراتذیلشدهاند.
فرزنـد داود محمـد محتـرم که
از بـدونسـهم معاون عبدالظاهر
اینمعاونیتسبکدوششدهاست

تغیراتدرریاستعمومیثبتمرکز
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتخدماتمشـورتیترسـت

41799هوپ:دارندهجوازنمبـر
عنوانیاینریاستخواهانتغیـرات
محترممحمداکبر اندکه ذیلشده
فرزندمحمددرودرئیستشـبثاز

 و سـهمفیصد50ریاستاستعفاء
خویشومحترممحمـداسـماعیل
ابراهیمیمعاونتشبثازمعاونیـت

 فیصدسهمخویشرا50استعفاءو
فیصدمیشـودبـه100کهجمله

محترممحمدالیاسحلـیمفرزنـد
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محمدعارفدارندهتـذکرهنمبـر
واگذار61892-0800-1399

نمودهکهنامبردهبهحیـثرئـیس
جدیدتعینمیگرددتغیرشکلحقوقی
ازشراکتبهانفرادینیزصـورت
اینتغیراتدرریاست گرفتهاست.
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکریثبت
شـرکت:بهاساستصوی شرکای

عصمتاهللفرزندغالمسخیتـاجر
نمبـر مکتـوب اساس به انفرادی

دارنده1400 3 30مورخ1607
وتشخیصیهنمبر44930جوازنمبر

ریاسـت9005278362 تحت
محترمعصمتاهللخواهانلغو)ترک
خویشگردیده تجارتی جواز پیشه(
اندکهدرریاستثبتوجوازدهی

 لغوثبتگردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به
شـمال لوژستیکی خدمات شرکت

65439گلدره:دارندهجوازنمبر

عنوانیاینریاستخواهانتغیـرات
اند.کهمحترمز بیرفرزندذیلشده

زمریرئـیستشـبثازریاسـت
 فیصدسهمخویشرا50استعفاءو

ادریسایشـانزاده سید محترم به
فرزندسیدزبیردارندهتذکرهنمبـر

واگذار09026-0204-1400
نمودهکهنامبردهبهحیـثمعـاون
جدیدتعیینمیگردد.همچنانمحترم
محمدالهاممعاونبرحالباحفـظ

بهحیثرئیسفیصدسهمخویش50
اینتغیراتدر جدیدتعیینمیگردد.
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
شرکت:وبهاساستصوی شرکای
(مورخ1614قرارمکتوبشماره)

ریاســتمالیــه1400 3 31
متوسط فرزنـددهندگان اهلل سمیع

اسداهللمتشبثانفرادیدارندهجواز
ـ68813نمبر تشخیص نمبـرو یه

تغیرات9010919026 خواهان
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ذیلگردیدهاندمحترمسمیعاهللولد
اسداهللشیرانیرئـیسشـرکتاز

فیصد100ریاستاستعفاءومجموع
سهمخویشراباتیمحترممسـیح
ولدزمریبفروشرسانیدهکهنامبرده
تعیـین شرکت جدید رئیس بحیث
گردید.وهمچنانآدرسشرکتاز

ریشهرنوبوسـتانچهارراهیانصا
( ناحیه کارته4پالز سرکدوم به )
 نمبر تغیـر10نوخانه هشتم ناحیه

تغیـراتدر ایـن استکه نموده
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
بهاساستصوی وفیصلهشـرکای
)شرکتخدماتلوژسـتیکیآداس

71143سودمند(دارندهجوازنمبر
وتحتریاستمحتر نعمـتاهلل م

معاونیتمحترمراضیهجاللیخواهان
تغیراسمشرکتاز)شرکتخدمات
لوژستیکیآداسسودمند(به)شرکت
خدماتمشورتیاداریولوژستیکی

آداسسودمند(وهمچنانافـزایش
شـرکتاز)یـکسرمایهابتدایی

میلیونافغانی(به)یـکمیلیـونو
اینپنجصدهزارافغانی(گردیدهاند.

ــوب ــاسمکت ــهاس ــراتب تغی
 شـماره مـخرخ16039جوابیه

ریاســتمالیــه1400 3 16
ــت ــکدرریاس ــدگانکوچ دهن

ــومی ــزیعمـ ــتمرکـ ثبـ
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

شرکتتجارتیساداتاسـتراخان:
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

افغـانی،1000000 میلیون یک
،شکلحقـوقی1400سالتأسیس
ــد، ــدهوارداتلمیت ــتعم فعالی

وصادراتاقالممجاز،رئیسجـواد
،معاونیتفرهـاد ضیاوالدین فرزند
صـالحیت محمـود شـاه فرزند

رئیسومعـاونشـرکتدارامضاء
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
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شــرکت)ســاختمانیوخــدمات
سـرمایه ) عطایی باختر لوژستیکی

میلیون(1000000)ابتدایی یک
فعالیـت1400افغانیسالتأسیس

ساختمانیوخدماتلوژستیکیرئیس
محترممحمدشریفعطـاییولـد

٪50محمدشـفیععطـاییدارای
سهمبهمعاونیتمحترمعبـدالمتین

٪50ایوبیولدمحمدایوبسلطانی
امضاء رئیسومعاونصالحیتدار

شرکتدریاسـتعمـومیثبـت
 گردید.کریمرکزیومالکیتهایف

محترم صافی: یسرا شرکتتجارتی
علیخانتـاجر صافیفرزند خالد
مرکزاصلی تابعیتافغان، انفرادی:

ابتـدایی سرمایه 500000کابل،
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
ــدمات ــدهخـ ــتعمـ فعالیـ
ــاء لوژستیکی،صــالحیتدارامض
خودشدرریاسـتعمـومیثبـت

الکیتهایفکریثبـتمرکزیوم
 گردید.

ــدمات ــاختمانیوخ ــرکتس ش
لوژستیکیبشیرحمیدی:مرکزاصلی

ابتدایی سرمایه 1000000کابل،
تأسـیس افغانی،سـال میلیون یک

فعالیت1400 ،شکلحقوقیلمیتد،
ــدمات ــاختمانیوخ ــدهس عم
فرزند حمد رئیسبشیرا لوژستیکی،
معاونیتحیاتاهللفرزند عبدالستار

مودصـالحیتدارامضـاءشاهمح
رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکریثبت
شرکتتولیددانهمرغگـلنبـی
ابتـدایی سـرمایه زی: عبدالرحیم

افغانی.1000000) میلیون یک )
تأسیس. حقوقی1400سال شکل

لمتیدفعالیتاصلیتولیددانهمرغ.
فرزند نبی لعـلرئیسشرکتگل

بهمعاونیت٪50محمددارایسهم
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ولد محمد فرزند محمد لعل محترم
 ٪صـالحیتدار50دارایسهم

شـرکتدرامضاء معاون رئیسو
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
نویدفرزنددوست خصوصیاتنهاد
اسـم انفـرادی: متشـبث محمد
نهاد)تولیدابزارآتتزراعتیعرفان
اصـلی تابعیتافغـان،مرکز نوید(

500000کابل،ســرمایهابتــدایی
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
آتت ابـزار تولیـد عمده فعالیت

امضاء خودشزراعتی،صالحیتدار
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
شرکتتجارتیسیفزمـا:مرکـز

ــلســر ــداییاصــلیکاب مایهابت
یکمیلیونافغانیسال1000000

لمیتد1400تأسیس حقوقی شکل

فعالیتعمدهخـدماتلوژسـتیکی
میباشد،رییسعنایتاهللفرزندغالم
قادرواحمداهللفرزندغـالمقـادر
معاونشرکتصالحیتداررئـیس
ومعاونشرکتدرریاسـتثبـت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
شه محمـدمحمد فرزند کیهان رام

تابعیتافغان:سعیدمتشبثانفرادی
ابتـدایی سرمایه کابل اصلی مرکز

سال500000 افغانی پنجصدهزار
 مشـورتی,1400تأسیس فعالیت

امضـاء خـودشدرصالحیتدار
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
شرکتخدماتلوژستیکیگامهای

کابـل،سـرمایهبلند:مرکزاصلی
میلیـون1000000ابتدایی یک

تأسیس ،شـکل1400افغانی،سال
حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهخدمات
لوژستیکی،رئیسزلمیاشرفیفرزند
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،معاونیت امان عصـمتاهللمحمد
اهللصالحیتدارامضاء کریم فرزند
ــرکتدر ــاونش ــیسومع رئ
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 دید.گر
خصوصیاتنهـادفرهـادفرزنـد

شیرمحمدمتشبثانفرادی:اسـم
نهاد)تجارتیپارککینگدیولپمنت(
ــلی ــان،مرکزاص ــتافغ تابعی

500000کابل،ســرمایهابتــدایی
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
دار تجارتی،صالحیت عمده فعالیت

عمـومیامضاء درریاست ش خود
زیومالکیتهایفکـریثبتمرک

 گردید.ثبت
فضـل انفـرادی نهاد خصوصیات
عبـدالحی ولـد عبدالحی الرحمن
اسـم متشبثانفرادی: زبیر محمد

 نهاد)تجارتیفضلیآخندزاده(

کابـل، اصلی افغان،مرکز ،تابعیت
ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ

تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

صالحیتدارتجارتی،فعالیتعمده
اشدرریاستعمـومیامضاء خود

ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری
 گردید.ثبت

تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتخدماتحقوقیایلیتدارنده

عنوانیاینD-36573جوازنمبر
ریاستخواهانتغیراتذیلشدهاند
رو اهللفرزندنعمتاهلل محترم که

اسـتعفاءورئیستشبثازریاست
فیصــدســهمخــویشرابــه50
ترماحمداهللمسعودمعاونبرحالمح

با نامبرده که نموده شرکتواگذار
فیصدسهمبحیثرئیسجدید100

تعیینمیگردد.وهمچنانتغیرشکل
انفرادینیـز شرکتبه از حقوقی
صورتگرفتهاست.اینتغیراتدر
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مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ــری ــایفک ــته ــتومالکی ثب

 گردید.
بهاساستصوی ومکتوبشـماره

ــورخ16222 1400 3 20مـ
ریاستمالیهدهندگانمتوسطتشبث
)خدماتلوژستیکیهکتورسـتون(
دارنـــدهجـــوازنمبـــر

(I-62688خواهانتغیراتذیل )
کامـل )هیلنور محترم که اند شده
رئیستشبث موسیموف( ولد اوگلو

فیصد(سهمخـویش100ازجمله)
(فیصدسـهمبحیـث50حفظ)با

(فیصد50رئیسمیماندوباقیمانده)
سهمرابهمحترم)عبدالنوینحلیمی
ولدعبـدالمنان(دارنـدهتـذکره

( (1400-0104-57632نمبر
واگذارنمودهکهنـامبردهبحیـث
معاونجدیدتعین،تغیرشکلحقوقی
ازانفرادیبهشراکتنیزصـورت

ـ بثازگرفتهاستهمچناناسمتش

)خدماتلوژستیکیهکتورستون(به
)خدماتلوژستیکیاسکایگیت(

ودهاست.کـهدرریاسـتتغیرنم
 ثبت ومالکیتهایعمومی مرکزی

ومالکیتهایفکریثبـت فکری،
 گردید.

تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتراشدرسوللمیتد:دارنـده

ــر ــوازنمب ــرم72045ج محت
احمدضیاءمحمدظاهررئیسومحترم

معاونعنوانیاینریاستخواهانلغو
و اند. تجارتیخویشگردیده جواز
جوازشاندرریاستعمومیثبـت
مرکزیومالکیتهایفکریلغـو

 ثبتگردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به
دارنده لمیتد: سکندر شرکتپرویز

نمبر احمـد24430جواز محترم
عاونپرویزرئیسومحترمخانآقام

عنوانیاینریاستخواهانلغوجواز
وجواز اند. تجارتیخویشگردیده



 جريدهيرسم
 

499
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

شاندرریاستعمومیثبتمرکزی
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتسـاختمانیوسرکسـازی
ــر ــوازنمب ــدهج ــامیدارن ته

D-25667عنوانیاینریاسـت
ـ اند.ک هخواهانتغیراتذیلشده
فرزندحاجی محترممحمدنادرشاه
بهادرشاهرئیستشبثازریاسـت

 فیصدسهمخویشرا50استعفاءو
بهمحترممحمدقاسمبهادرفرزنـد
نمبـر تـذکره دارنده داود محمد

واگذار46262-0902-1399
نمودهکهنامبردهبهحیـثرئـیس
اینتغیراتدر جدیدتعیینمیگردد.

ثبتم رکـزیریاستثبتعمومی
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

نهادبهاساستصوی وفیصلهرئیس
بینـدرز(: نیل لوژستیکی )خدمات

تحـت34317دارندهجوازنمبر
ریاستمحتـرمعبـدالخلیلولـد

عبدالحکیمخواهانتغیراتذیلشده
 اند:

عبـدالحکیم ولد عبدالخلیل محترم
رئیستشبثازریاستاسـتعفاءو

ویشرابهمحترمفیصدسهمخ100
شاهسلیماناحمدیولـدآغاجـان
ســلیمانیدارنــدهتــذکرهنمبــر

واگذار25442-0300-1400
نمودهکهنامبردهبهحیـثرئـیس

فیصدسهمتعین100جدیدباداشتن
گردید.اینتغیراتبهاساسمکتوب

 شـماره مـخرخ16902جوابیه
ریاســتمالیــه1400 3 30

ومیدهندگانمتوسطدرریاستعم
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
تصوی شرکای و اساسعریضه به
سـتاره لوژستیکی خدمات شرکت

43705سپهر:دارندهجوازنمبـر
عنـوانی43705دارندهجوازنمبر

اینریاستخواهانتغیراتذیلشده
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اند.کهمحترممحمدامیدفرزنددل
ریاستاستعفاء رئیستشبثاز آغا

بهمحترمفیص50و دسهمخویشرا
زاهدفیضیفرزنددلآغـافیضـی

 نمبـر تـذکره -17440دارنده
که0900-1398 نموده واگذار

نامبردهبهحیثرئیسجدیدتعیـین
میگردد.اینتغیـراتدرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکریثبت
اساستصوی شرکای شـرکتبه

ـ دارن اورگانیک: اغعان دهتجارتی
 تغیرات53668جوازنمبر خواهان

ذیلگردیدهاند:محترمسلیمانولد
احمدشاهازریاستشرکتاستعفاء

فیصدسهمخویشرابهمحمد50و
نظیرمایارولدسادهگلرئیسجدید
بهفروشمیرساندحامدرحیمیمعاون

48فیصدسهم50شرکتازجمله
بهمحمدنظیر فیصدسهمخویشرا

ئیسجدیدبفروشمیرساندومایارر

 فیصدسهمبحیث2خودنامبردهبا
98معاونباقیمیماندوسهمرئیس

فیصدمیباشـد.کهتغیـراتفـوق
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
بهاساسعریضهوتصوی شـرکای
شرکتساختمانیوانجنیریرحمانی

شریفی: نمبـرعمری جواز دارنده
عنوانیاینریاستخواهان54141

مشـورتی فعالیـت سکتور ازدیاد
فعالیتسـاختمانی سکتور برعالوه
گردیدهاستهمچناناسمتشبثاز
رحمانی انجنیری ساختمانی شرکت
عمریشریفیبهشرکتساختمانیو
ذیشـان انجنیری مشورتی خدمات
شریفیتغیرنمودهاست.اینتغیرات
یدرریاستعمومیثبـتمرکـز

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
لمیتد: پطرولیم الپاین افغان شرکت
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

افغـانی،1000000 میلیون یک
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،شکلحقـوقی1400سالتأسیس
ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
وصادراتاقالممجاز،رئیسمحمـد
ناصرومعاونیتاحمدذبیرصالحیت

ترئیسومعـاونشـرکدارامضاء
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست

 گردیدومالکیتهایفکریثبت
میتل شرکتاستخراجمعادنمنرالز
کابل، مرکزاصلی یونیورسل: گرین

ابتدایی یـک1000000سرمایه
میلیــونافغــانی،ســالتأســیس

فعالیت1400 ،شکلحقوقیلمیتد،
رئـیس معـدن، اسـتخراج عمده

عصمتاهللفرزندحاجیغالمصدیق
معاو محمد، فرزند قادر نیتمحمد

صالحیتدارامضاء خان رئیسانور
شرکتدرریاستعمـومی ومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
خصوصیاتنهاد:عبدالرسولعطایی
 فرزندعطامحمدمتشبثانفرادی:

اسـمنهاد)سـاختمانیوخــدمات
 لوژستیکیحاجیرسولعطایی(
 اصلی مرکز افغان، کابـل،تابعیت

ابتدایی یـک1000000سرمایه
1400میلیونافغانیسالتأسـیس

شکلحقوقیانفرادی،فعالیتعمده
ساختمانیوخـدماتلوژسـتیکی،

خــودشصــالحیتدارامضــاء
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
مطمـین: مجتبـی تجارتی شرکت

ابتدایی یک1000000)سرمایه )
اصلیکابـل.میلیونا مرکز فغانی.

تأسیس. حقوقی1400سال شکل
رئیس فعالیتاصلیتجارتی. لمتید
شرکتاماالدینفرزندخانمحمـد

بــهمعاونیــت٪50دارایســهم
محترمهجمیلهبنتمراددارایسهم

رئیسو٪صالحیتدارامضاء50
ریاستعمـومی شرکتدر معاون
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ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری
 ید.گردثبت

عبیـداهلل تاجرانفرادی خصوصیات
احمدیفرزندمحمدموسیفقیرزاده:

بعیت،افغان,مرکزاصلیشهرکابلتا
سرمایهابتـدایی1400سالتأسیس
ــانی500000 ــدهزارافغ پنجص

دارای:فعالیت شـخ  تجـارتی،
صالحیتامضاءیخودش،دراداره

 ومالکیتهایعمومی مرکزی ثبت
ــری ــیدهفک ــترس ــهثب ب

 ت.اس
اماناهللفرزندعبداهللخـان محترم
متشبثانفرادی)استخراجوپروسس
سنگهایقیمتیونیمهقیمتیامـان

دورانی( مرکز:عرفان تابعیتافغان
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سال500000 افغانی پنجصدهزار
شکلاستخراجمعدن1400تأسیس

وپروسساقالممجازصالحیتدار
 خودشدر ریاستعمـومیامضاء

ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری
 گردید.ثبت

خصوصیاتنهادعبدالحفیظفرزنـد
اسـم انفرادی.: متشبث عبدالعزیز
نهاد)خدماتلوژستیکیحاشرلطیف(
ــلی ــان،مرکزاص ــتافغ تابعی

500000کابل،ســرمایهابتــدایی
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
خدم لوژسـتیکی،فعالیتعمده ات

ــاء ــالحیتدارامض ــودشص خ
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
شرکتصنایعدستیقـالینبـافی

حمیداهللعزیزی:مرکزاصلیکابل،
ابتدایی یـک1000000سرمایه

ــیس ــالتأس ــونافغانی،س میلی
فعالیت1400 ،شکلحقوقیلمیتد،

عمدهصـنایعقـالینبـافی،رئیس
یداهللفرزندعزیزاهلل،معاونیـتحم

اماناهللفرزندعزیزاهللصالحیتدار
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شـرکتامضاء ومعـاون رئـیس
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
وزیربادشاهفرزندسیدمحمدخـان

تابعیتافغانمرکزمتشبثانفرادی:
اصــلیکابــل.ســرمایهابتــدایی

افغان500000 سالپنجصدهزار ی
فعالیـتخـدمات1400تأسیس

لوژستیکی,صـالحیتدارامضـاء
ثبـت ریاستعمـومی خودشدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید
ــاجرانفرادی ــیاتتـ خصوصـ
فرزندمحمـد حکمتاهللنبیزاده

مرکزصدیقنبیزاده:تابعیت،افغان
تأسـیس سـال کابل، شهر اصلی

1400 ابتـدایی 500000سرمایه
شخ افغانی :لوژستیکی، فعالیت ،

خودش،دردارایصالحیتامضاء
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

 فکریبهثبترسیدهاست.

امانالدینفرزندنظامالدینمتشبث
انفرادی:تابعیتافغانمرکزاصـلی

ابتـدایی سرمایه 500000کابل.
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

فعالیتبستهبندی,صالحیت1400
خودشدرریاستعمومیارامضاءد

ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری
 ثبتگردید.

محترمتهمینهفرزنـدامـامالـدین
متشبثانفرادی)خدماتلوژستیکی
تهمینهمرزابیک(:تابعیتافغانمرکز
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سال500000 افغانی پنجصدهزار
شــکلخــدمات1400تأســیس

 مجاز اقالم صالحیتدارلوژستیکی
خودشدرریاستعمومیثبتامضاء

مرکزیومالکیتهایفکریثبـت
 گردید.

شـمیم لوژستیکی خدمات شرکت
صمیمی:مرکزاصلیکابل،سـرمایه

میلیـون1000000ابتدایی یک



 جريدهيرسم
 

504
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

،شـکل1400افغانی،سالتأسیس
حقــوقیلمیتــد،فعالیــتعمــده
شفیع محمد رئیسسید لوژستیکی،

اونیتمحمدفرزندسیدمحمدنبی،مع
نصیرصـالحیت محمد فرزند نسیم

رئیسومعـاونشـرکتدارامضاء
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
:شرکتتجارتیاماناهللځـواکمن

(افغانی1000000)سرمایهابتدایی
شکلحقـوقی1400سالتأسیس

رئیس مجاز اقالم واردات صادرات
ولد ارغندیوال اهلل محمداعظمامان

ومعاوناحمـدذکیولـدمحمـد
رئـیسواعظمصالحیتدارامضاء

ریاستعمـومی شرکتدر معاون
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.
اساستصوی شرکایشـرکت به
المللـی بـین ترانسپورتی خدمات
ــر ــدهجــوازنمب ــرود:دارن هری

D-38215خواهان ترانسپورت
خـدم بـه ترانسپورتی از اتتغییر

اینتغییـردرنمودهلوژستیکیتغیر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری
نهادبهاساستصوی وفیصلهرئیس

انترنشـنل سراج تبلیغاتی )خدمات
دارنـدهجـوازنمبـر -Dپرنتر(

تحتریاسـتمحتـرم51280
معراجمحمدخواهانفعالیتشرکت
از)خدماتتبلیغاتی(به)خـدمات
تبلیغاتی،مطبعهوبستهبندیمـواد
تغیراتبـه این نمود. تغیر غذایی(
شـماره جوابیـه مکتـوب اساس

1399 8 10مـــخرخ18533
متوسـطدر دهندگان ریاستمالیه
ومالکیتهای ریاستثبتمرکزی

 گردید.فکریثبت
نهادبهاساستصوی وفیصلهرئیس

ولـی ادریـس لوژستیکی خدمات
ـ D-30048ردارندهجـوازنمب
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تحتریاستمحترمخلیلاحمدولد
عبداتحمدخواهانتغیـراتذیـل

 گردیدهاند:
محترمخلیلاحمدولدعبداتحمـد

 جمله فیصـد100رئیستشبثاز
حفظ فیصدسهم95سهمخویشبا
فیصدسهم5رئیسمیماندوباقیمانده

رابهمحترمخسروعبداهللدادگرولد
نصـــــــــیراحمددادگر

ــذ ــدهتـ ــردارنـ کرهنمبـ
(19578-0100-1398)

واگذارنمودهکهنامبردهبهحیـث
معاونجدیدتعیینمیگـردد،تغیـر
شکلحقوقیازانفرادیبهشراکت
نیزصورتگرفتهاستهمچناناسم
تشبثاز)خدماتلوژستیکیادریس
به)شرکتخدماتلوژستیکی ولی(
این تغیرنمودهاست. ممتازمطمین(

اسمکتـوبجوابیـهتغیراتبهاس
رخمــــخ17099شــــماره

ــه01,04,1400 ــتمالی ریاس

گانمتوسطدرریاستعمومیدهند
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

ثبتگردید.
اساستصوی شرکای شرکتوبه

(9129شـماره)نظربهمکتـوب
مکتوبعواید1400 3 30مورخ

زونمرکز:تشبث)بیبیمریمبنت
(دارندهمحمدیونسمتشبثانفرادی

وتشخیصیهنمبر43892نمبرجواز
تغیرات9004997483 خواهان

ذیلگردیدهاست.آدرسشرکتاز
به4ساحهکلولهپشتهسرکناحیه

آدرسجدیدشهرکخواجـهرواش
نمودهکهتغیراتذیلدر15ناحیه

مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

اساستصـوی ودرخواسـت به
نجی اهللرئـیسنهـادخـدمات
دارنـده آریـا: نخبگان لوژستیکی

 تغیرات45804جوازنمبر خواهان
ذیلگردیدهاند:محترمنجیـ اهلل
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ولدعبـداهللازریاسـتشـرکت
استعفاء خویشرا50و سهم فیصد

بهنقی اهللولدغالمفاروقرئـیس
جدیدبهفروشمیرساند.کهتغیرات

ث بتمرکزیفوقدرریاستعمومی
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

نمایندگیشرکتامریکنانترنشـنل
دیویلپمنتکورپس:مرکزنمایندهگی
ــیس ــالتأس ــلس ــتکاب وتی

ابتدایی1400 1000000سرمایه
حقـوقی افغانیشـکل یکملیون

فعالیتعمدهخدمات٬شرکتلمیتد
رئیسبـدون٬لوژستیکیوتجارتی

صالحسهمشرکتمحمدسلیمفرزند
محمداشـخا دارایصـالحیت

رئیسومعاونشرکتبودهوامضاء
درریاستعمومیثبـتمرکـزی

ومالکیتفکریومالکیتهایفکری
 ثبتگردید.

مرکز کاروان: شاهین خدماتپولی
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

یکمیلیـونافغـانی1000000
المسـ ولیت شکلحقوقیمحمـد

ر خدماتپولی ئـیسفعالیتعمده
محمدامینولدمحمدنادرومعاون
ویسالدینولدمقامالدینصالحیت

رئیسومعاوندرریاستدارامضاء
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
محمـد خصوصیاتتـاجرانفرادی
عمرصافیفرزندمحمدصابر:تابعیت
مرکزاصلیشهرکابلسال ،افغان,

ســرمایهابتــدایی1400تأســیس
فعالیت:خدمات500000 افغانی،

شخ دارایصـالحیت مشورتی،
امضاءخودش،درادارهثبتمرکزی

ثبترسیدهومالکیتهایفکری به
 است.

قلفی ځاځی آیسکریم تولید شرکت
مرکزنمایندهگیوتیتکابلسـال

ســرمایهابتــدایی1400تأســیس
یکملیونافغانیشکل1000000
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هفعالیتعمد٬حقوقیشرکتلمیتد
 آیسکریم رئـیسشـرکت٬تولید

محمدحنیففرزندمحمـدداودو
مولـوی فرزنـد عبدالقیوم محترم
عبدالحیاشخا دارایصـالحیت

رئیسومعاونشرکتبودهوامضاء
درریاستعمومیثبـتمرکـزی

ومالکیتفکریومالکیتهایفکری
 ثبتگردید.

سراجالدینفرزندسالمجانمتشبث
افغانمرکزاصـلیانفرادی:تابعیت

ابتـدایی سرمایه 500000کابل.
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

فعالیتساختمانیصالحیت1400
دارامضاءخودشدرریاستعمومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
خصوصیاتتاجرانفرادیامـاناهلل
شیرزیفرزندصـبغتاهللقربـان:
ابلتابعیت،افغان,مرکزاصلیشهرک

تأسیس ابتدایی1400،سال سرمایه

ــانی500000 ــدهزارافغ پنجص
شـخ  معدن، استخراج ،فعالیت
در خودش، دارایصالحیتامضاء
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

 بهثبترسیدهاست.فکری
شرکت)خدماتتنظیفیمرحباسبا(:

ابتدایی یک1000000)سرمایه )
1400میلیونافغانیسالتأسـیس

تخدماتتنظیفیرئیسمحترمفعالی
جنتگلچکریولـدحبیـ اهلل

٪سهمبهمعاونیتمحترم50دارای
حکمتاهللهمتولدمحمدناصـر

٪صالحیتدارامضـاء50دارای
یاسـت شرکتدر معاون رئیسو
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکری
تاجرحامدنقشبندیولدغالمنقشبند

یکابلسـرمایهانفرادی:مرکزاصل
ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص

تأسیس شـکل1400افغانیسال
حقوقیانفـرادیفعالیـتعمـده
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خدماتمشورتیمیباشد،رئیسحامد
نقشبندیصالحیتدارشـرکتدر
ومالکیتهای ریاستثبتمرکزی

 فکریثبتگردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتساختمانیبرادرانعثمـانی:

D-49360هجـوازنمبـردارند
عنوانیاینریاستخواهانتغیـرات
اند.کهمحترمذبـیحاهلل ذیلشده
فرزندمحمدیوسفرئیسشرکتاز

 و سـهم50ریاستاستعفاء فیصد
محترممحمدیوسـف به خویشرا
فرزندغالمحیدردارندهتذکرهنمبر

ــذار2392-0400-1399 واگ
بحیثرئیسجدید نامبرده که موده

ینمیگردد.اینتغیراتدرریاستتعی
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکریثبت
اساستصوی شرکایشـرکت به
خواهـان لمیتد: زاده منان تجارتی
تغیراحصایهازساحهپروژهوزیرآباد

عق خراسانملکیتشخصیبهل 
تغیـرنمـوده4جرخیرخانهناحیه

است.درریاسـتعمـومیثبـت
الکیتهایفکریثبـتمرکزیوم

 گردیدهاست.
شـرکت:بهاساستصوی شرکای

ساختمانیتولیدموادساختمانیشفیع
مـورخ519صفدریمکتوبنمبر

نمبـر1400 2 27 جواز دارنده
D-25136ــر وتشخیصــیهنمب

ریاسـت1036941019 تحت
محترمعلیاحمدومعاونیتمحترم
دادخداخواهانلغو)ترکپیشـه(

ـ س تولیـدمـوادجواز اختمانیو
ساختمانیشفیعصـفدریخـویش
اندکهدرریاستثبـتو گردیده

 جوازدهیلغوثبتگردید.
اساستصوی شرکای شـرکتبه

جوازنمبرتجارتیودانتین: دارنده
ذیـل46092 تغیـرات خواهان

الرحمن مسعود محترم اند: گردیده
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ولدسیدالرحمنازمعاونیتشرکت
فیصدسـهم50جملهاستعفاءواز

رابهمیوهجانولدفیصد40خویش
یسبرحالشـرکتوگلاحمدرئ

رضـاخـانولـدفیصدرابه10
حاجیگلاحمدمعاونجدیدشرکت
تغیراتفوق .که فروشمیرساند به
درریاستعمومیثبـتمرکـزی
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

اساسدرخواستیمحترمرسـول به
ـ یمخـانمتشـبثخانفرزندعظ

17098انفرادی:وقرارمکتـوب
 جـواز1400 4 1مورخ دارنده
وتشخیصیهنمبرD-42302نمبر

تغیرات9000523812 خواهان
282ذیلگردیدهاندازاثرمکتوب

وزارتمحترم1400 3 17مورخ
تشبثمکتـ خصوصـی معارف
دارالرقمبریاستمحترمرسولخان

ازتقـاکهطیقطعهعریضهخواهان
دوره تعلیمیخصوصـیاز موسسه

است نموده متوسطه دوره به ابتدایه
کهاینتغیراتدرریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
اساستصوی شرکای شرکتوبه

(مورخ9266قرارشمارهمکتوب)
ریاستمالیهدهندگان1400 4 5

متوسطشرکتتجارتیحیاتامیری:
و57157مبــرجــوازدارنــدهن

 نمبـر 9007177117تشخیصیه
است. گردیده تغیراتذیل خواهان
ازدیادسکتورفعالیتتشبثخدمات
زراعتیمالداریولوژسـتیکیبـر
عالوهفعالیتتجارتیگردیدهاستو
اسمتشبثازشرکتتجارتیحیات
امیریبهشرکتتجارتیوزراعتـی
نمـوده تغیر امیری حیات مالداری

تغیراتاینشـرکتدراست که .
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
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ترین: بهاساسدرخواستیاحمدیما
مکتـوب شماره قرار و رئیسنهاد

1400 3 16(مـــورخ1671)
دهنـدگانبـزرگ ریاستمالیـه
استخراجمعادنجبیرتریندارنـده

 جواز تشخیصـیه58599نمبر و
خواهــان9007471023نمبــر

تغیراتذیلگردیدهاسـت.تغییـر
فعالیتازاستخراجمعدنبهتجارتی
استاسم نموده تغییر لوژستیکی و
استخراجمعدنجبیرترین تشبثاز
بهتجارتیولوژستیکیکوفنتغیـر
نمودهاست.کهتغیراتایننهاددر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
اساستصو شرکتوی شرکایبه

(17163قرارشـمارهمکتـوب)
 مالیـه1400 4 2مورخ ریاست

متوسطشرکتخـدمات دهندگان
لوژستیکیگرینتنگدیزدارنـده

 جواز تشخیصـیه59706نمبر و

خواهــان9007742662نمبــر
تغیراتذیلگردیدهاست.محتـرم
میرویسولدامامدادمعاونشرکت

دسهمفیص50ازمعاونیتاستعفاءو
خویشرابهسیمابنتسیدمحمـد
رئیسبرحالشرکتبفروشرسانیده

 با نامبرده به100وکه فیصدسهم
حیثرئیسمیماندوهمچنانازدیاد
مالـداری فعالیتزراعتیو سکتور
گردیدهاسـتواسـمتشـبثاز
گـرین لوژستیکی خدمات شرکت
تنگدیزبهخدماتلوژسـتیکیو

تنگدیزتغیرزراعتیمالداریگرین
نمودهاست.کهتغیراتاینشرکت
درریاستعمومیثبـتمرکـزی

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
اساستصوی شرکای شـرکتبه

جـواز دارنده احمد: بالل تجارتی
وقرارمکتوبنمبـر10137نمبر

ــورخ8063 1400 2 21م
مالیهدهندگانمتوسطتحتریاست
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نیتمحتـرممحترمعبدالقیومومعاو
محمدهاشمخواهانترکپیشهجواز
خویشگردیدهانددرریاستعمومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.
بهاساستصوی وفیصلهشـرکای
)شرکتلوژستیکیوساختمانیبازار
خدماتارزان(:دارندهجوازنمبـر

محتـرم68335 ریاسـت تحت
محمدسیر معاونیتمحترم بکتاشو

 انتغیراتذیلگردیدهاند:خواه
احمد نثار احمدولد سلیمان محترم

 و تشبثاستعفاء فیصد15سهمدار
سهمخویشرابهمحترمبکتاشرئیس
برحالشرکتواگذانمودهکهسهم

این85رئیسشرکت فیصدمیشود.
تغیراتبهاساسمکتـوبجوابیـه

مــــخرخ16773شــــماره
ریاستمالیهدهندگان1400 3 29

درریاستثبـتمرکـزیمتوسط
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

عطـاء محترم اساسدرخواستی به
محمدفرزندلعلمحمـد:وقـرار

 مـورخ17178مکتوبشـماره
محمـد1400 4 1 عطاء محترم

فرزندلعلمحمدتاجرانفرادیتحت
ردیـابی خـدمات تجارتی عنوانی
نمبـر جـواز دارنده موترپویازون

مبـــروتشخیصـــیهن70598
تغیرات9011627578 خواهان

ذیلگردیدهاندمحترممحترمعطاء
محمدفرزندلعلمحمدرئیسنهاداز

ــتعفاء ــتاس ــوعریاس ومجم
بـاتی100 خویشرا سهم فیصد

ــد ــرحمنول ــ ال ــرممجی محت
سعدالملوکبفروشرسانیدهکـه

نامبردهبحیثرئیسجدیدشـرکت
تعینگردید.کهایـنتغیـراتدر

 مرکـزیریاست ثبـت عمـومی
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

کالنتـری: ناصـر شرکتتجارتی
مرکزنمایندهگیوتیتکابلسـال
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ســرمایهابتــدایی1400تأســیس
یکمیلیـونافغـانی1000000

فعالیت٬شکلحقوقیشرکتلمیتد
محترمفهیمپویافرزند٬عمدهتجارتی

محمدحسنومحترمناصرکالنتری
ا سالمیایراناشـخا تبعهکشور

رئـیسودارایصالحیتامضـاء
ریاسـت در و شرکتبوده معاون
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 فکریثبتگردید.
خصوصیاتنهادعبداهللدرانیفرزند
نبیالرحمنمتشبثانفرادی:اسـم
نهاد)ساختمانیوخدماتلوژستیکی
سلوادرانی(تابعیـتافغـان،مرکز

ــرمایه ــلیکابل،س ــداییاص ابت
سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

انفرادی،فعالیتعمدهسـاختمانو
دار لوژستیکی،صـالحیت خدمات

عمـومیامضاء درریاست ش خود

ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری
 گردید.ثبت

شرکتتجارتیفضلنصیرصـافی:
مرکزاصلیکابل،سرمایهابتـدایی

ا1000000 میلیون فغـانی،یک
شکلحقـوقی1400سالتأسیس

لمیتــدفعالیــتعمــدهوارداتو
رئیسنصـیر مجاز، صادراتاقالم
احمدفرزندفضلالرحمنومعاونیت
فرزندمستعلمصالحیت جانآغا

رئیسومعاونشرکتدردارامضاء
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.
ا قدرت تاجرانفرادی هللخصوصیات

عثمـانی: عبدالظاهر فرزند عثمانی
تابعیت،افغانمرکزاصلیشهرکابل

سرمایهابتـدایی1400سالتأسیس
افغانی،فعالیتساختمانی500000

وسرکسازی،شخ دارایصالحیت
خودش،درادارهثبتمرکزیامضاء
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ثبترسیده ومالکیتهایفکریبه
 است.

شرکتتجارتیعبداتحدبابکرخیل:
ابتـداییمرکز سرمایه اصلیکابل،

افغـانی،1000000 میلیون یک
،شکلحقـوقی1400سالتأسیس

ــدهواردات ــتعم ــد،فعالی لمیت
ــاز،رئیس ــالممج ــادراتاق وص
بابکرخیـل، اردل فرزند عبداتحد
معاونیتباللاحمـدفرزنـداردل

صالحیتدارامضاء رئیسبابکرخیل
ومعاونشرکتدرریاستعمـومی

لکیتهایفکـریثبتمرکزیوما
 ثبتگردید.

طاهر جعفر ابراهیم تجارتی شرکت
سـرمایه اصلیکابل، مرکز زاده:

میلیـون1000000ابتدایی یک
شـکل1400افغانی،سالتأسیس

حقوقیلمیتدفعالیتعمدهساختمانی
وخدماتلوژستیکی،رئیسمحمـد
ابراهیمفرزندمحمدطاهرومعاونیت

ـ الحیتجعفرفرزندمحمدطاهرص
رئیسومعاونشرکتدردارامضاء

مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

بنتمسعودتـاجرانفرادی: حسینا
تابعیتافغان،مرکزاصـلیوتیـت

سـرمایه1400کابلسالتأسیس
شکل500000ابتدایی) افغانی، )

حقوقیانفرادی،فعالیـتعمـده:
ـ یناصنایعدستیمشدۍرئیسهحس

وردگبنتمسعودشـخ دارای
خودشدرادارهثبتصالحیتامضاء

مرکزیومالکیتهایفکریثبـت
 گردید.

شرکتتجارتیمحسنکـریمزاده
لمیتد:مرکزاصلیکابـل،سـرمایه

میلیـون1000000ابتدایی یک
،شـکل1383افغانی،سالتأسیس

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهواردات
ـ رئ مجـاز، یسوصادراتاقـالم

ناصـر محمـد فرزند محمدآصف
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معاونیتمحمـدمحسـنفرزنـد
محمدناصرصـالحیتدارامضـاء
رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 فکریثبتگردید.
اساستصوی شرکتتجـارتی به
افغانستانمرکـز تبعه مح لمیتد:

309اصلیوتیتبلخدارندهجواز
فعـ  و بدستدارد خواهـانرا

تغیراتذیلاست:محتـرممحمـد
معاونیـت رسولولدعبدالروفاز

ووحیـداهللبیدونسهماسـتعفاء
مح ولدمحمدابـراهیمبحیـث
معاونبیدونسهمتعیینگردید.این
ریاستعمـومیثبـت تغیراتدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
اساستصوی شرکای شـرکتبه
نیلایتهـا لمیتـد:ساختمانی رد

 جوازنمبر خواهان39961دارنده
تغیراتذیلگردیدهانـد:محتـرم

عبداواحیدولدعبداهللرئیسنهاداز
فیصدرا50فیصدسهمخویش100

بهعبدالمالکولدحاجیعبداهللخان
معاونجدیدبفروشرسانیدهوشکل
حقوقیازانفرادیبهشراکتتغیـر
تغیرا که نموده استتغییر تنموده

فوقدرریاستعمومیثبتمرکزی
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
شیرزاد اساسدرخواستمحترم به

دارنـدهولدعزیزگلتاجرانفرادی:
ومکتوبشماره17063جوازنمبر
ریاستمالیه1400 27 3مورخ

دهندگانمتوسطخواهانترکپیشه
گردیدهاستدرریاستعمومیثبت

فکریلغـومرکزیومالکیتهای
 ثبتگردید.

بهاساسفیصلهوتصوی شـرکای
شرکت)فارمزراعتـیومالـداری
سپینزرصافی(دارندهجوازنمبـر

D-25124محترم ریاست تحت
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عبدالواحـد محترم حاجیگاللیو
 خواهانتغیراتذیلگردیدهاند:

محترمعبدالواحدولدغـالمجـان
معاونشرکتازمعاونیتاستعفاءو

صــدســهمخــویشرابــهفی50
محترممنصورولدگاللـیدارنـده

(11072-0700-1398)
واگذارنمودکهمحترممنصورصافی
بحیثمعاونجدیدتعینگردید.این
تغیراتبهاساسمکتـوبجوابیـه

مــــخرخ12876شــــماره
ریاســتمالیــه1399 5 27

ریاستثبـت متوسطدر دهندگان
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 ید.گرد
شرکت:وبهاساستصوی شرکای

مکتوبنمبـر مـورخ8913قرار
مالیه1400 3 22 ریاست سیستم

وبـار کوچکترانزیتـی دهندگان
چاتنیبـینالمللـیدورخشـش

و1786نورلمیتددارندهجوازنمبر

 نمبـر 9000910241تشخیصیه
خواهانتغیراتذیلگردیـدهانـد
محترمشفیقاهللولدعلیخانرئیس

ومجموعشرکتازریاستاستعفاء
فیصدسهمخویشراباتیمحترم2

مسیحجاننظریولدمحمـدبـاز
بحیـث نامبرده بفروشرسانیدهکه
معاونجدیدشرکتتعینگردیـدو
محترماحمدفرهادمعاونشرکتاز

98ومجمـوعمعاونیتاسـتعفاء
فیصدخویشراباتیمحترممِایـل

 محمـد جان ولد بفـروشبیکزاد
رسانیدهکهنامبردهبحیـثرئـیس
تغیرات این وکه تعیینگردید جدید
درریاستعمومیثبـتمرکـزی
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

اساستصوی شرکای شـرکتبه
توریدموادنفتـیدرخشـشنـور

دارنـدهجـوازنمبرپطرولیملمیتد:
خواهانتغیراتذیلگردیـده152

علیجانازاند:محترمشفیقاهللولد
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فیصـد2وریاستشرکتاستعفاء
ســـهمخـــویشرابـــه
مسیحجانسـهمخـویشرابـه
شمسالدینولدعج معاونجدید
بهفروشمیرساندومحتـرماحمـد
فرهادولدپادشاهگلازمعاونیـت

فیصدسهمخویشرا98واستعفاء
بهمائیلولدجانمحمدرئیسجدید
شرکتبهفـروشمیرسـاند.کـه

ثبتتغ درریاستعمومی یراتفوق
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
صفــدر( نوید )ساختمانی تشبث

(D-25603دارندهجوازنمبـر)
طییکقطعهعریضـهوتصـوی 
عنوانیاینریاستخواهانتغیـرات
ــرم ــهمحت ــدک ــدهان ــلش ذی
بـابـه ولد )عبـدالـحـمـیـد
کـالن(رئیستشـبثکـهدارای

(100 سمت(فیصد از میباشد سهم
استعفاءوازجملهازریاستشرکای

ــویش100) ــهمخ ــدس (فیص
ــرم(فیصــدیآن60) ــهمحت راب
احمدنویدفرزندعبدالحمیددارنده

(واگذار12412300تذکرهنمبر)
نمودهکهنامبردهبابدسـتاوردن

(فیصدسهمبهحیـثرئـیس60)
جدیدشرکتتعیینمیگرددومتباقی

مخویشرابهمحترمفیصد(سه40)
احمــدشــاهفرزنــدعبــدالحنان

ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
واگذار(00202-0700-1399)

نمودهکهنامبردهبهحیـثمعـاون
 جدیدشرکتتعیینمیگردد.

ومحترمعبدالواحدمعاوناسبقبدون
برکنارمیگـرددسهمازموقفشان
 ارایـه از بعد وعـدمکه جوابیـه

درریاستتازمراجعذیربطمس ولی
تغیـراتثبـتجوازدهیاینثبتو
 گردید.

بهاساستصوی شرکایشـرکت:
اساس به کاویان خدماتلوژستیکی



 جريدهيرسم
 

517
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

 شـماره مـورخ12369مکتوب
نمبـر1400 2 6 جـواز دارنده

وتشخیصـــیهنمبـــر61486
تغیرات9008166440 خواهان

ذیلگردیدهاند.تغیراسمشرکتاز
تخدماتلوژستیکیکاویانبهخدما

نمـوده تغیر رضا رامین لوژستیکی
استکهاینتغیـراتدرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی
 فکریومالکیتهایثبتگردید.
بهاساستصوی وفیصلهشـرکای
سرکسـازی و ساختمانی )شرکت
تحتریاستمحترم مزملیعقوبی(:
نورمحمدسلیمانخیلومعاونیـت
نمحترمهدایتاهللناصریخواهـا

تغیــراســمتشــبثاز)شــرکت
ســاختمانیوسرکســازیمزمــل
یعقوبی(به)شـرکتسـاختمانیو
سرکسازیهلمندمزار(گردیدهاند.
اسـاسمکتـوب تغیراتبـه این

مــورخ17200جوابیــهشــماره

دهندگانریاستمالیه1400 4 2
ریاستعمـومی در ثبـتمتوسط

مرکزیومالکیتهایفکریثبـت
 گردید.

هادشعی احمدفرزندخصوصیاتن
محمدرحیممتشبثانفرادی:اسـم
نهاد)تمجیدزابلـیداقتصـادی
حیرنواوپالیسیتحلیلمرکز(تابعیت
سـرمایه کابل، اصلی مرکز افغان،

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
تأسیس شـکل1400افغانیسال

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
تحقیقاتاقتصادیوتحلیلسیاسی،

امضـاءصالحی خـودشدرتدار
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

صدیق: عابد سرمایهشرکتتجارتی
(یکمیلیـون1000000)ابتدایی

مرکزاصلیکابـل.سـال افغانی.
شکلحقوقیلمتید1400تأسیس.

مجـاز اقالم تجارتی اصلی فعالیت
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رئیسشرکتنقی اهللصبریفرزند
٪بـه50ایسـهمطهلیگلدار

معاونیتمحترمعبداهللعابداحمدزی
٪50فرزندعبدالغنیدارایسـهم

امضاء رئیسومعاونصالحیتدار
ریاستعمـومیثبـت شرکتدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
شرکتساختمانیخدماتلوژستیکی
وساحلهندوکشمرکزاصلیکابل،

ابتدایی یـک1000000سرمایه
نافغــانی،ســالتأســیسمیلیــو
فعالیت1400 ،شکلحقوقیلمیتد،

اقـالم وصـادرات واردات عمده
فرزندشـاه مجاز،رئیساقایشـیر
ــداهلل ــتمحم ــد،معاونی محم
فرزندضیاوالدینصالحیتدارامضاء
رئیسومعاونشـرکتدرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکریثبت

بیگیجانمتشـب ثحمیداهللفرزند
انفرادی:تابعیتافغانمرکزاصـلی

ابتـدایی سرمایه 500000کابل.
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

لوژستیکی,1400 فعالیتخدمات
امضـاء خـودشدرصالحیتدار
 عمـومی مرکـزیریاست ثبـت

ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی
 گردید.

خصوصیاتنهادانفرادیعـزتاهلل
متشـبث عبـدالخالق ولد خالقیار

نهاد)سـاختمانیوانفرا اسـم دی:
خدماتلوژستیکیزاهدایوبخان(
کابـل، اصلی مرکز افغان، تابعیت

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

شکلحقوقیانفرادی،فعالیت1400
ــدمات ــاختمانیوخ ــدهس عم
لوژستیکی،صـالحیتدارامضـاء
خودشدرریاسـتعمـومیثبـت
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یثبـتمرکزیومالکیتهایفکر
 گردید.

غیرتهیلهمنساختمانیشـرکت:
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

افغـانی،1000000 میلیون یک
،شکلحقـوقی1400سالتأسیس

لمیتد،فعالیتعمدهساختمانی،رئیس
محمد مصـطفی،اشرففرزند غالم

معاونیتانعاماهللفرزندغالممصطفی
رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء

 ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
عبدالولیمتشـبث ولیفرزند شهد
انفرادی:تابعیتافغانمرکزاصـلی

ابتـدایی سرمایه 500000کابل.
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

فعالیتتجارتی,صـالحیت1400
خودشدرریاستعمومیدارامضاء

ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری
 دید.ثبتگر

سیرحمزه:شرکتخدماتلوژستیکی
ابتدایی یک1000000)سرمایه )

1400میلیونافغانیسالتأسـیس
مجاز اقالم لوژستیکی حقوقی شکل
رئیسمطیعاهللولدعبدالباقیومعاون
ومیرویسطوطاخیلولدمحمدشمال

امضاء رئیسومعاونصالحیتدار
ثبـتمرکـزیشرکتدرریاست
 گردید.یثبتومالکیتهایفکر

خصوصیاتنهادانفرادی:مطیـعاهلل
نیازیولدمحمداضـغرمتشـبث
نهاد)سـاختمانیو اسـم انفرادی:
سرکسازیعباسنیازی(تابعیـت
افغان،مرکزاصلیکابـل،سـرمایه

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
شـکل1400افغانیسالتأسـیس

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
ـ الحیتساختمانیوسرکسازی،ص

خودشدرریاستعمومیدارامضاء
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.
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امیری احمد وحید خصوصیاتنهاد
فرزندعظیمجانامیـریمتشـبث
وحیـد نهاد)تجارتی اسم انفرادی:

تابعیتافغان، امیری( مرکـزاحمد
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدایی

سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

تجـارتی، فعالیتعمـده انفرادی،
امضـاء خـودشدرصالحیتدار

مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
شرکتتجارتیآرکااتـل:مرکـز
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدایی

یکمیلیونافغانی،سال1000000
لمیتد،1400تأسیس حقوقی ،شکل

رئیسمحمد تجارتی، فعالیتعمده
معاونیتا امین، محمد دریسفرزند

محمدحــدیثفرزنــدمحمــدامین
رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء

ریاستعمـومیثبـت شرکتدر

مرکزیومالکیتهایفکریثبـت
 گردید.

فرزنـد احسـان سید خصوصیات
سیدنقیـ اهللپروانـیمتشـبث

ــرادی:اســمنهاد)ســاختمانی انف
 وسرکسازیسیدعثمانهاشمی(

ــتاف ــلی،تابعی ــان،مرکزاص غ
500000کابل،ســرمایهابتــدایی

تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

دار تجارتی،صالحیت عمده فعالیت
خودشدرریاستعمومیثبتامضاء

مرکزیومالکیتهایفکریثبـت
 گردید.

محترمنعیماهللفرزنـدنعمـتاهلل
متشبثانفرادی:)خدماتلوژستیکی

تابعیتافغانمرکـزدهیکغ زنی(
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سال500000 افغانی پنجصدهزار
شــکلخــدمات1400تأســیس

مجازصالحیتدار اقالم لوژستیکی
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ریاستعمـومی خودشدر امضاء
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
محترمنعیماهللفرزنـدنعمـتاهلل
متشبثانفرادی)عبدالسالمفرزنـد

تابعیـتغ تاجرانفرادی( الدین یاث
کابـلسـرمایه اصلی مرکز افغان

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
تأسیس شـکل1400افغانیسال

ــاز ــالممج ــادراتوارداتاق ص
ــودش ــاءخ ــالحیتدارامض ص
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
فرزنـد خصوصیاتشعی احمـد

ا متشبثانفـرادی: سـمبازمحمد
تابعیتافغـان،مرکز نهاد)تجارتی(
ــدایی ــرمایهابت ــلیکابل،س اص

سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

تجـارتی، فعالیتعمـده انفرادی،
امضـاء شدرخـودصالحیتدار

مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

بهاساستصوی وفیصلهشـرکای
دارندهپوشنگ(:)شرکتساختمانی

 نمبـر تحـتD-33170جواز
و فوشـنجی عبداهلل محترم ریاست
و فوشـنجی پدرام معاونیتمحترم
خواهـان ابوالقاسم محترم سهمدار
ترکپیشهجوازخویشگردیدهاند.
لغویجـوازشـرکتسـاختمانی
پوشنگبهاساسمکتـوبشـماره

1399 6 30مـــخرخ14991
متوسـطدر دهندگان ریاستمالیه
ومالکیتهای ریاستثبتمرکزی

 فکریثبتگردید.
بهاساسفیصلهوتصوی نهادتولید

دارندهجـوازنمبـرسپرنگواتر:
D-34066تحتریاستمحترم

آدرس تغیـر خواهـان نذیر محمد
شرکتاز)سرکداراتمانمقابـل
هوتلکابلدوبی(به)قریهکوچکین
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ولسوالیشکردرهوتیـتکابـل(
ان اسـاسگردیده اینتغیراتبه د.

مــورخ6563مکتــوبشــماره
ــه1399 12 16 ــتمالی ریاس

دهندگانمتوسطدرریاستعمومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
تصوی رئـیس و اساسعریضه به
نهادسیدفاروقفرزندمیرسـلطان

و17010دارندهجوازنمبرمحمد:
 تشخیصـیه 9000549163نمبر

نریاستخواهانلغوجوازعنوانیای
وجواز اند. تجارتیخویشگردیده
شاندرریاستعمومیثبتمرکزی
ومالکیتهایفکـریلغـوثبـت

 گردید.
اساستصوی شرکای شـرکتبه

واشنگتنسکایدارنـده ساختمانی
خواهانتغیـرات52827جوازنمبر

مجتبیولد محترم اند: ذیلگردیده
حاجیخواجـهنـورازمعاونیـت

استعفاء خویشرا50و سهم فیصد
بهحمیداهللولدمحمدعمرمعـاون
جدیدشرکتبهفروشمیرساند.که
تغیراتفوقدرریاستعمومیثبت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
ــرم ــرکتمحت ــیاتش خصوص

(Ronald Edwardرئـیسو)
محترم)عبـداهلل(معـاونتشـبث
دکسـترون انجینیرنـگ )خدمات

ــد( ــرلمتی ــوازنمب ــدهج دارن
(I-80123ــیه ــرتشخیص (نمب
تأسـیس9002851187) سال )
(طیدرخواستیوسهقطعه1394)

تصوی عارضوخواهشترکپیشه
جوازتجارتیخویشرانمودهکهبعد
ازارایهجوابیهوعدممسـ ولیتاز
مراجعذیـربطدرریاسـتثبـت

 وجوازدهیلغوثبتگردید.
شـرکایبهاساسفیصلهوتصوی 

صـیام احمـد تجـارتی )شرکت
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ارغندیوال(:دارنـدهجـوازنمبـر
محتـرم58639 ریاسـت تحت

معاونیتمحترم و ارغندیوال احمد
فیصلامرخیلخواهانتغیراتذیـل

 گردیدهاند:
محترمفیصلامرخیلولدرحـیماهلل
معاونشرکتازمعاونیتاستعفاءو

فیصدسهمخویشبـهمحتـرم50
ولد احمـدعطامحمد عبدال میرزا

ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
(22168-1200-1399)

عطامحمد محترم که نموده واگذار
گردید. تعیین جدید حیثمعاون به
اساسمکتوبجوابیه اینتغیراتبه

1400 3 27مخرخ9069شماره
ریاستمالیهدهندگانکوچـکدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
اساستصـوی ودرخواسـتب ه
لیخونگایانگرینهاد:خامات

زراعتیمحـیطخورشـیددارنـده

 تغیرات61898جوازنمبر خواهان
خونگ لی محترم اند: گردیده ذیل
ریاستشرکتاستعفاء ولیانگاز

فیصدسهمخویشرابهقـیس100
خانولدشینواریرئیسجدیدبـه
فروشمیرساند.کهتغیـراتفـوق

مرکـزیدرری ثبـت عمومی است
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتتجارتیاکسپرتتنویرسولر:

 نمبر جواز عنوانی62361دارنده
معاونشده تغیر ریاستخوهان این
محمدفیاضفرزنـد محترم که اند.
محمداحسـانمعـاونتشـبثاز

فیصدسـهم50ستعفاءومعاونیتا
بهخویش جـوادمـدمحترممحرا

ــین ــدمب ــدمحم ــمیفرزن قاس
ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ

واگذار30526-0600-1398
نمودهکهنامبردهبحیثمعاونجدید
تعینمیگردد.اینتغیراتدرریاست
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ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی
 گردید.فکریثبت

تصوی رئـیس و اساسعریضه به
نهادخدماتلوژستیکیاصیالکمال:

بـه66623دارندهجـوازنمبـر
اهلل رحمـت سـید محترم ریاست
عنوانیاینریاستخواهانفعالیـت
بـه خدماتلوژسـتیکی تشبثاز
تجارتیتغیرنمودهاستهمچناناسم
تشبثازخدماتلوژستیکیاصـیال
کمالبهتجارتیاصیالکمالتغیـر
اینتغیراتدرریاست نمودهاست.

ومالکیت مرکزی ثبت هایعمومی
ثبـت فکری های ومالکیت فکری

 گردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتتجارتیعبداتحدرسـتمی:

 نمبر جواز عنوانی72730دارنده
اینریاستخواهانتغیراتذیلشده
عبداتحـدفرزنـد محترم که اند.
عبدالصمدرئیستشـبثازجملـه

فیصدسهمخویشبـاحفـظ100
میماندوفیصدسهمبحیثرئیس70

فیصدسهمرابهمحترم30باقیمانده
محمدربیعرحمتیفرزندمحمدعلی
ــر ــذکرهنمب ــدهت ــیدارن رحمت

واگذار48258-0900-1399
نمودهکهنامبردهبهحیـثمعـاون
تغیـرشـکل جدیدتعیینمیگردد.
انفرادیبهشراکتنیـز حقوقیاز
استهمچنانسرمایه صورتگرفته

جصدهزارافغانیتشبثازپنابتدایی
افزایشنموده افغانی یکمیلیون به
است.اینتغیراتدرریاستعمومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
مرکزمکت خصوصیحکمتژوند:

ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب
سال500000 افغانی پنجصدهزار
 لمیتد1399تأسیس حقوقی شکل

رئیس تجارتیمیباشد، فعالیتعمده
ــ اهلل ــدحبی ــتاهللفرزن حکم
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ریاسـت در شرکت دار صالحیت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 فکریثبتگردید.
شرکتسـاختمانیوسرکسـازی

بـرج: ابتـداییکندهار سـرمایه
(افغانیسالتأسـیس1000000)

شکلحقوقیسـاختمانیو1400
رئیسکرشنا مجاز سرکسازیاقالم
صمدیولـدحیـاتاهللصـمدی

ــدو معــاونوســیمهصــمدیول
محمدجانصـمدیصـالحیتدار

شـرکتدرامضاء معاون رئیسو
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
شرکتتجارتیروزیشهری:مرکز
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدایی

یکمیلیونافغانی،سال1000000
لمیتد،1400تأسیس حقوقی ،شکل

رئی تجارتی، عمده سروزیفعالیت
فرزندشهری،معاونیـتسخیزاده

عزیـز نصراهلل فرزند عزیز عزیزاهلل

رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء
ریاستعمـومیثبـت شرکتدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
اصـلی مرکز افرا، شرکتتجارتی

ابتدایی سرمایه 1000000کابل:
یکمیلیونافغانی،سـالتأسـیس

ل1400 حقوقی فعالیتشکل میتد
عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز
،رئیسامیدحسینپویافرزندقربان
علیومعاونیتنویدحسینفرزنـد
قربانعلیصـالحیتدارامضـاء
رئیسومعاونشرکتدرریاسـت
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکریثبت
شرکتساختمانیوتولیـدمـواد

رکزاصلیمساختمانیفریدحمیدی:
ابتدایی سرمایه 1000000کابل،
سـالتأسـیسیکمیلیونافغانی،

فعالیت1400 ،شکلحقوقیلمیتد،
عمدهفریداهللفرزندمحمدمال،رئیس
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معاونیـت فریداهلل، فرزند اهلل رو 
ا محمـدصـالحیتخترطاهرفرزند
دردارامضاء شرکت ومعاون رئیس

 ثبـت عمـومی مرکـزیریاست
 گردید.ثبتومالکیتهایفکری

محترمبرهانالدینفرزندعالءالدین
متشبثانفرادی)ساختمانیجماـل
دینارخیل(:تابعیتافغانمرکزاصلی

500000کابلسـرمایهابتـدایی
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

مجاز1400 اقالم شکلساختمانی
صالحیتدارامضـاءخـودشدر

ومالکیتهایریاستثبت مرکزی
 دید.گرفکریثبت

امیـراهلل انفرادی نهاد خصوصیات
صافیولدخانمحمدصافیمتشبث
ــدمات ــمنهاد)خ ــرادی:اس انف
لوژستیکیکفایتامیر(تابعیتافغان،
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــیس ــوقی1400تأس ــکلحق ش

خـدمات فعالیتعمـده انفرادی،
لوژستیکی،صـالحیتدارامضـاء
ثبـت ریاستعمـومی خودشدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
ادریسزید محمد نهاد خصوصیات
متشبث زاده صوفی درمحمد فرزند
انفرادی:اسمنهاد)تجارتیوخدمات
مشورتیتحصیلیادریسزید(تابعیت
سـرمایه کابل، اصلی مرکز افغان،

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
تأسیس شـکل1400افغانیسال

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
تجارتیوخدماتمشورتیتحصیلی،

ــاء ــالحیتدارامض ــودشص خ
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
انفـرادیاحمـد خصوصیاتنهاد
شـاه ظهـور ولد معروفی شکی 
معروفیمتشـبثانفـرادی:اسـم
نهاد)تجارتیشکی معروفی(تابعیت
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اصلیکابـل،سـرمایهافغان،مرکز
ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص

شـکل1400افغانیسالتأسـیس
عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی

خودشتجارتی،صالحیتدارامضاء
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
محترممحمدیعقوبفرزندنوراحمد
ــاختمانی ــرادی)س ــبثانف متش

نمرکـزعمادبرزین(:تابعیتافغـا
ــدایی ــلســرمایهابت اصــلیکاب

سال500000 افغانی پنجصدهزار
شکلساختمانیاقالم1400تأسیس

مجازصالحیتدارامضاءخودشدر
ومالکیتهای ریاستثبتمرکزی

 گردید.فکریثبت
خصوصیاتنهادسمیرانوریبنـت
امیرمحمدنوریمتشبثانفـرادی:
تحصیلی مشورتی نهاد)خدمات اسم

سا(تابعیتافغان،مرکزاصلینسلر

ــدایی ــرمایهابتـ ــل،سـ کابـ
افغــانیســالتأســیس500000
انفـرادی،1400 حقـوقی شکل

مشـورتی خـدمات عمده فعالیت
امضـاء دار صـالحیت تحصیلی،
ثبـت ریاستعمـومی خودشدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
اساستصوی شرکایشرکتو به

ورخ(م9783قرارشمارهمکتوب)
ریاســتمالیــه1400 1 23

دهندگانمتوسطساختمانیانجنیـر
احمدجاویدملکیاردارندهنمبرجواز

D-27733ــر وتشخیصــیهنمب
تغیـرات1047566011 خواهان

ذیلگردیدهاست.تغیراسمنهاداز
ساختمانیانجنیراحمدجاویدملکیار
بهساختمانیجاهدملکیارتغیرنموده

تغیراتای که نشـرکتدراست.
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
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اساستصوی شرکای شرکتوبه
(مورخ9783قرارشمارهمکتوب)

ریاســتمالیــه23 1 1400
دهندگانمتوسطساختمانیانجنیـر
احمدجاویدملکیاردارندهنمبرجواز

D-27733ــر وتشخیصــیهنمب
تغیـرات1047566011 خواهان

دیدهاست.تغیراسمنهادازذیلگر
ساختمانیانجنیراحمدجاویدملکیار
بهساختمانیجاهدملکیارتغیرنموده
تغیراتاینشـرکتدر که است.
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
اساستصوی شرکای شرکتوبه

(مورخ9783قرارشمارهمکتوب)
ریاســتمالیــه1400 1 23

انمتوسطساختمانیانجنیـردهندگ
احمدجاویدملکیاردارندهنمبرجواز

D-27733ــر وتشخیصــیهنمب
تغیرات1047566011 خواهان

ذیلگردیدهاست.تغیراسمنهاداز

ساختمانیانجنیراحمدجاویدملکیار
بهساختمانیجاهدملکیارتغیرنموده
تغیراتاینشـرکتدر که است.
مرکـز ثبـت عمـومی یریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
شرکت:وبهاساستصوی شرکای

دهندگان مکتوبریاستمالیه قرار
(مـــورخ1676متوســـط)

شــرکتســاختمانی1400 4 6
لمیتد نمبـرتاتاری جـواز دارنده
وتشخیصـــیهنمبـــر13018

تغیرات1055614018 خواهان
ذیلگردیدهاندتغییرفعالیتشرکت

تمانیولوژستیکیاساختمانیبهساخ
اسمشرکتازشرکتساختمانی٬

تاتاریلمیتدبهشرکتساختمانیو
لوژستیکیبابرشاهتاتاریتغییرنموده
وهمچنانسرمایهابتداییشرکتاز
یکمیلیونافغانیبهیکمیلیـونو
پنجصدهزارافغانیافزایشنمـوده
استکهاینتغیـراتدرریاسـت



 جريدهيرسم
 

529
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

ومالک مرکزی ثبت یتهایعمومی
فکریثبتگردید.

اساستصوی شرکای شـرکتبه
جـوازنمبر دارنده تبسم: امید نوی

خواهانتغیراتذیلگردیده15832
ولـد الـرحمن اجمیر محترم اند:
عبدالرحمنرئیساسبقتشـبثبـا

فیصدسهمبهحیثمعاون50حفظ
جدیدتعیینومحتـرمعبـدالرحمن
معاونیتاستعفاء اسبثاز ومعاون

فیصدسهمبـهحیـث50احفظب
.کـه میگـردد تعیین رئیسجدید
ثبت درریاستعمومی تغیراتفوق
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
شـرکت:بهاساستصوی شرکای

آبشاروردوجلمیتـد:بـهاسـاس
ــر ــوبنمب ــورخ766مکت م

نمبـر1400 4 1 جـواز دارنده
ــر27323 ــیهنمبـ وتشخیصـ

ریاسـت9002434463 تحت

معاونیـتم و محمداسماعیل حترم
لغو خواهان عابد احمدرشاد محترم
)ترکپیشه(جوازتجارتیخـویش
گردیدهاندکهدرریاستعمـومی

وجوازدهیلغوثبـتثبتمرکزی
 گردید.

اساسمکتوب مـورخ17404به
شــرکتســاختمانی1400 4 7

نمبـرجـواز دارنـده زیبا بهاران
D-27258ــر وتشخیصــیهنمب

حـذف1046332019 خواهان
مـواد تولیـد فعالیتهای سکتور
ساختمانیوسرکسازیگردیدهاست
وفعالیتجـوازصـرفشـرکت
ساختمانیبهارانزیباباقیمیماند.که
ثبت ریاستعمومی تغیراتدر این
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
شرکت:وبهاساستصوی شرکای
(مورخ9267قرارمکتوبشماره)

متوسط1400 4 5 دهندگان مالیه
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مصـبا رسـتگار شرکتتجارتی
ــر ــوازنمب ــدهج و41664دارن

 نمبـر 9004618303تشخیصیه
خواهانتغیراتذیلگردیدهاسـت
محترممحمـدعارفولـدمحمـد
یعقوبمعاونشرکتازمعاونیـت

فیصدسـهم50وازجملهاستعفاء
باتیمحترمعبدالواجـد خویشرا

فیواگذارنمودهولدعبدالصمدعاط
استکهنامبردهبحیثمعاونجدید
تعینگردید.کهایـنتغیـراتدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
شرکت:وبهاساستصوی شرکای

شماره مکتوب مورخ17224قرار
مالیـه1400 4 3 ریاست سستم

دهندگانمتوسطساختمانیوخدمات
دارندهجواز:لوژستیکیمصطفیبریا

ــیه64556نمبـــر وتشخیصـ
ــر ــان9009389892نمب خواه

محتـرم انـد گردیده تغیراتذیل

رئیسشرکت سخیداد ولد مصطفی
فیصدسهمخویشرا100ازجمله
فیضدسـهمبحیـث50بهحفیظ

 باقیمانده و فیصد50رئیسمیماند
سهمرابهمحترمعمرانیونسیولد
دهمحمدناصریونسیواگذارنمـو

فعالیتاز همچنانسکتور است.و
بریـاساختمانیوخدماتلوژستکی

تغیر شرکتتجارتیمصطفیبریا به
ایـن استکه تغیـراتدرنموده

مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری

بهاساستصوی ومکتوبشـماره
1400 4 3(مـــورخ17214)

ریاستمالیهدهندگانمتوسطتشبث
یندگیشرکتالیمنتسهولدینگز)نما

گروپلمیتد(دارندهجـوازنمبـر
ــرآدرس65034) ــانتغی (خواه

شرکتاز)چهاراهیحاجییعقوب,
مرکـزB32(به)دفتـر10ناحیه

حـاجی چهـارراهی مسلم تجارتی
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یعقوبشهرنوکابل(تغیـرشـده
است.ودرریاستعمـومیثبـت
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

 تگردید.ومالکیتفکریثب
تصوی شرکای و اساسعریضه به

دارنـدهنهادویلچربریالیپیشگام:
عنـوانیایـن68885جوازنمبر

ریاستخواهانتغیراتذیلشدهاند
کهمحترمبریالیفرزندعبدالبصـیر

 جمله فیصـد100رئیستشبثاز
حفظ فیصدسهم50سهمخویشبا

بحیثمعاونجدیدتعینوباقیمانده
مخویشرابهمحتـرمفیصدسه50

عنایتاهللوزیریفرزندمحیـ اهلل
23261417دارندهتذکرهنمبـر

واگذارنمودهکهنـامبردهبحیـث
رئیسجدیدتعینمیگردد.تغیرشکل
انفرادیبهشراکتنیـز حقوقیاز
صورتگرفتهاستفعالیتتشبثاز
تولیدویلچربهتولیدصنایعطبیتغیر

زتولیـدنمودهاستاسمتشـبثا

ویلچربریالیپشگامبهشرکتتولید
صنایعطبیکابلپیشگامتغیرنموده

ابتدایی سرمایه تشبثاستهمچنان
افغانی3000000به500000از

تغیراتدر استاین افزایشنموده
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 ثبتگردید.ومالکیتهایفکری
لوژستیکی نهاد اساسدرخواستی به

دارنـدهجـوازنمبـرکیانسپهر:
بریاستمحترمغالممجتبی74575

خواهانازدیادسکتورفعالیتزراعتی
نیزگردیدهاندهمچناناسمنهاداز
بـه سپهر کیان لوژستیکی خدمات
خدماتلوژستیکیوزراعتیکیـان
ریاسـتثبـت که اند شده سپهر

 وجوازدهیثبتگردید.
(مـورخ1607قرارمکتوبنمبر)

اجرائیوی1400 3 27) ریاست )
ملیتنظیمادویهومحصوتت ادراه
صحیشرکتدیدارباللسوداگریز

(75229شرکتدارندهنمبرجواز)
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ــر ــیهنمبـــ وتشخیصـــ
ریاست9013146395) تحت )

بـرعالوه معاونیتمحترم و محترم
مجـاز صادارتاقـالم وارداتو
سامان و ادویه تورید ایجاد خواهان

واسمشرکتآتتطبیگردیدهاند
ازدیدارباللسوداگریزبهدیـدار
باللفارماتغیرنمودهاستکـهدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ومالکیتهایفکریومالکیتفکری

 ثبتگردید.
شرکتتجارتیوخدماتلوژستیکی
کابـل، مرکزاصلی سحبان: شایان

ابتدایی یـک1000000سرمایه
،1400میلیونافغانی،سالتأسیس

فعالیتعمـدهشک لحقوقیلمیتد،
وارداتوصادراتاقالممجاز،رئیس

حبی اهللفرزنددینمحمدمعاونیت
لیاقـــتعلـــیفرزنـــد
حســینعلــیلیاقــتصــالحیت

رئیسومعـاونشـرکتدارامضاء

مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

شــرکت)ســاختمانیوخــدمات
:سـرمایهلوژستیکیاباسینفوتد(

(یکمیلیون1000000ابتدایی)
فعالیـت1400افغانیسالتأسیس

ساختمانیوخدماتلوژستیکیرئیس
محترماوریاخانخاخیولدبادامگل

٪سهمبهمعاونیتمحترم50دارای
اریوبیولدحاجیقیـوم بختیگل

٪صالحیتدارامضـاء50دارای
یاسـت شرکتدر معاون رئیسو

ثبت ومالکیتهایعمومی مرکزی
 فکریگردید.

خصوصیاتنجی اهللفرزندآقابابه
اسـم متشـبثانفـرادی: پروانی
ایـوب وسرکسازی نهاد)ساختمانی
احمدزی(تابعیتافغان،مرکزاصلی

ابتـدایی سرمایه 500000کابل،
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
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د تجارتی،صالحیت عمده ارفعالیت
عمـومیامضاء درریاست ش خود

ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری
 گردید.ثبت

خصوصیاتمژدهبنتاسداهللپروانی
متشبثانفرادی:اسمنهاد)تجـارتی
مرکز شادابطراوتتابعیتافغان،
ــدایی ــرمایهابت ــلیکابل،س اص

سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

انفـــرادی،فعالیـــتعمـــده
امضاء خودشتجارتی،صالحیتدار

درریاستعمومیثبـتمرکـزی
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
فرزنـد احمـد شمیم خصوصیات
اسـم متشبثانفـرادی: اهلل عتیق
ایـوب وسرکسازی نهاد)ساختمانی
احمدزی(تابعیتافغان،مرکزاصلی

ابتـدایی سرمایه 500000کابل،
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
فعالیتعمدهتجارتی،صالحیتدار

خودشدرریاستعمومیثبتامضاء
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
شرکتخدماتصرافیفریدصافی:
تابعیــتافغــانســرمایهابتــدایی

انفـرادی500000 شکلحقوقی
صـالحیتدار1399سالتأسیس

فریدصافیفرزندمحمدزمانامضاء
ریاستثبتمرکزیومالکیـت در

 بهثبترسید.هایفکری
خصوصیاتنهادمحمدنجیمشریف
متشـبث ابـراهیم محمـد فرزند
نهاد)پروسسزیورات اسم انفرادی:
تابعیتافغـان، جیم( ایمرالد افغان
ابتـدایی کابل،سرمایه اصلی مرکز

سال500000 افغانی پنجصدهزار
ــوقی1400تأســیس شــکلحق
فع پروسـسانفرادی، الیتعمـده

یورات،صالحیتدارامضاءخودش
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درریاستعمومیثبـتمرکـزی
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

سیاره: کابل سرمایهشرکتتجارتی
(یکمیلیـون1000000)ابتدایی

مرکزاصلیکابـل.سـال افغانی.
شکلحقوقیلمیتد1400تأسیس.

فعالیتاصلیتجارتی.رئیسشرکت
الشاهدارایسـهمسهیالبنتعبد

٪معاونیتمحترمهسنجیدهبنت50
٪50محرابالدیندارایسـهم

امضاء رئیسومعاونصالحیتدار
ریاستعمـومیثبـت شرکتدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
غیرالکولی مشروبات تولید شرکت
اصـلی مرکز بیستشهرتکوت:

ابتدایی سرمایه 1500000کابل،
،شـکل1400التأسیسافغانی،س

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهتولیدآب
ــر ــایغی ــابهه ــدنیونوش مع
محمـد فرزند میوند الکولی،رئیس

جالت،معاونیتطاهرفرزنداحتـر
دارامضاء صالحیت رئـیسمحمد

شرکتدرریاستعمـومی ومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
شرکتذوبآهنضیاسیدیاستیل:

ابتـداییمر سرمایه کزاصلیکابل،
افغـانی،1000000 میلیون یک
،شکلحقـوقی1400سالتأسیس

لمیتد،فعالیتعمـدهذوبآهـن،
رئیسضیاالحقفرزنـدعبـدالحق
معاونیتشمسالحقفرزندعبدالحق

رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء
ثبـت عمـومی درریاست شرکت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
دفرزنداماناهللمتشبثانفرادی:جوا

کابـل اصـلی مرکز تابعیتافغان
ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ

تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار
لوژستیکی,1400 فعالیتخدمات
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امضـاء خـودشدرصالحیتدار
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
یـول لـر شرکتایهان نمایندگی

ویتجارتانونیماسفالتلمهصنایع
شرکتی:مرکزاصلیکابلسـرمایه

میلیـون1000000ابتدایی یک
تأسیس شـکل1400افغانیسال

حقوقیلمیتدفعالیتعمدهساختمانی
وسرکسـازیمیباشـد،رئـیس

VICTORIA
 BAYROMOGLUــده دارنـ

U23484045ــالحیتدار صـ
شرکتدرریاستثبـتمرکـزی

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
شرکتخدماتمشورتیتحصـیلی
افغانموستار:مرکزاصـلیکابـل،

ابتدایی یـک1000000سرمایه
میلیــونافغــانی،ســالتأســیس

فعالی1400 ت،شکلحقوقیلمیتد،
رئـیس تحصـیلی، مشورتی عمده

طارقفرزنــدعبدالصــمد،محمــد
معاونیتعبیـداهللفرزنـدعبـداهلل

رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء
درریاست ثبـتشرکت عمـومی

مرکزیومالکیتهایفکریثبـت
 گردید.

فطرت: شرکتخدماتآنالینسخا
ابتـدایی سرمایه مرکزاصلیکابل،

یکمیلیونافغانی،سال1000000
لمیتد،1400تأسیس حقوقی ،شکل

فعالیتعمدهزلمیخدماتآنتین،
رئیسزلمیخانفرزندطورهخـان
،معاونیتاسالمالدینفرزندطـوره

رئـیسخا دارامضـاء صالحیت ن
شرکتدرریاستعمـومی ومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
تصوی شرکای و اساسعریضه به

محترمشرکترونقخورشیدلمیتد:
محمداکرمرئیسومحترمهمهریـه
ناصریمعاوندارندهجـوازنمبـر
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عنوانیاینریاستخواهان19659
ردیدهاند.لغوجوازتجارتیخویشگ

وجوازشاندرریاستثبتمرکزی
لغـوثبـتومالکیتهایفکـری

 گردید.
همایون محترم درخواستی اساس به
فرزندخواجهاحمدرئیسنهـاد:و

ــوب ــرارمکت ــورخ9633ق م
ریاســتمالیــه1400 1 22

عنـوانی تحـت متوسط دهندگان
شرکتتولیدنوشابههایغیرالکولی

نمبرجوازولبنیاتخورشیددارنده
D-67420ــرو ــیهنمب تشخیص

تغیرات9008308984 خواهان
همـایون محترم است. گردید ذیل
ریاستنهاد از احمد خواجه فرزند

فیصدسهم100ومجموعاستعفاء
باتیمحترمسیدجعفـر خویشرا
فرزندسیدنجیمبفروشرسانیدهکه

 با فیصدسهمبحیـث100نامبرده
نمیگردد.رئیسجدیددرشرکتتعی

کهاینتغیراتدرریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
بهاساستصوی شرکایشـرکت:
شرکتساختمانیمنگلایگلدارنده

وتشخیصیهD-68556جوازنمبر
خواهــان9001834911نمبــر

تغیراتذیلگردیدهاند.تغیراسـم
شرکتازساختمانیمنگلایگلبهبه

راعتیومالداریآیمنتغیرخدماتز
نمودهاست.کهایـنتغیـراتدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
ــت ــریثب ــایفک ــته ومالکی

 گردید.
تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتسخیاجمدمـوجلمیتـد:

 نمبر جواز عنوانی24627دارنده
آدرس تغیـر ریاستخواهـان این
شرکتخویشازدهبوریبهگلبهار

B236دوکاننمبـرBسنترمنزل
تغیرنمودهاسـت.ایـن حالدوم
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ریاست ثبـتمرکـزیتغیراتدر
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
اساستصوی شرکای شرکتوبه
(12621قرارشـمارهمکتـوب)

 مالیه1400 2 11مورخ ریاست
دهندگانمتوسطشرکتساختمانیو
نمبرجـواز دارنده انجنیریسیگما

D-76098ــروتشخیصــیه نمب
تغیرات9002368117 خواهان

ازدیادسـکتور است. ذیلگردیده
عالوه بر فعالیتخدماتلوژستیکی
فعالیتساختمانیوهمچنان سکتور
شـرکت شـرکتاز اسـم تغییر
بـه انجنیریسـیگما و ساختمانی
ساختمانیوخدماتلوژستیکیالترا
اکسوستغیرنمـودهاسـت.کـه
ریاسـت در شـرکت این تغیرات

ومالکیتهایع مرکزی ثبت مومی
 گردید.فکریثبت

شـرکت:بهاساستصوی شرکای
بـاران: مهر خصوصی کودکستان

و18077دارنــدهجــوازنمبــر
 نمبـر 9003993061تشخیصیه

تحتریاستمحترمطـاهرهبنـت
)ترکپیشه( لغو خواهان عبدالقیوم
جوازتجارتیخویشگردیدهاندکه

لغوثبتدرریاستثبتوجوازدهی
 گردید.

شرکت:وبهاساستصوی شرکای
ریاستمالیـه مکتوبسیستم قرار

مـورخ16049دهندگانکوچک
شرکتتجارتیکایزن1400 1 9

استارلمیتددارنـدهجـوازنمبـر
وتشخیصـــیهنمبـــر50506

تغیرات9006258702 خواهان
راشد احمد محترم اند گردیده ذیل
از رئیسشـرکت عبدالرحمن ولد

فیصد50ومجموعریاستاستعفاء
سهمخویشراباتیمحترمننگیالی
کـه اهللبفروشرسانیده رحیم ولد
نامبردهبحیثرئیسجدیدشـرکت
ایملمعـاون محترم و تعینگردید
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شرکتازمعاونیتاستعفاءومجموع
فیصدسهمرا1فیصدسهمرابه50

بهمحترمننگیالیرحیمیرئیسجدید
نم رئیسواگذار سهم استکه وده

فیصد49فیصدسهمباقیماندهو51
سهمرابهمحترممحمودصالحیولد
صالحمحمدواگذارنمودهاستکه
تعیـین جدید معاون بحیث نامبرده
ریاسـت اینتغیراتدر که گردید
ومالکیتهای مرکزی ثبت عمومی

 گردید.فکریثبت
شرکت:وبهاساستصوی شرکای

(مورخ6605ماره)قرارمکتوبش
سیستمعوایدتجارتی1400 1 17

پوپلزی: بالل جـوازمحمد دارنده
وتشخیصـیهنمبـر52979نمبر

ریاسـت9006596531 تحت
محترممحمدباللولدمحمدفهـیم
جـواز )ترکپیشـه( لغو خواهان
تجارتیخویشگردیدهاند.کـهدر
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

لغـوثبـتومالکیتهایفکـری
 گردید.

مختـار انفرادی: نهاد خصوصیات
الـدینشـینواری رحم ولد مختار
متشبثانفرادی:اسمنهاد)خدمات
تابعیت ایکسلنت( لوگر لوژستیکی
کابل،سـرمایه اصـلی افغان،مرکز

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
شـکل1400افغانیسالتأسـیس

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
رخدماتلوژستیکی،صـالحیتدا

اشدرریاستعمـومیامضاء خود
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
مالداری شرکت)خدماتزراعتیو

سرمایهابتـداییمسلمنویدحبیبی(:
افغانی(یکمیلیون1000000)

فعالیتخدمات1400سالتأسیس
زراعتیومالداریرئـیسمحتـرم
محمداکبرحبیبیولدشاهمحمـد

٪سهمبهمعاونیت50حبیبیدارای



 جريدهيرسم
 

539
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

محترممحمدنعیمحبیبیولدشـاه
٪صالحیت50محمدحبیبیدارای

رئیسومعاونشرکتدردارامضاء
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 ومالکیتهایفکریگردید.
شرکتخدماتلوژسـتیکیذکـی
نوریوتجارتیذوالفغـارابـراهیم
سـرمایه کابـل، مرکزاصلی خیل:

1000000ابتدایی میلیـونیک
تأسیس ،شـکل1400افغانی،سال

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهواردات
مجاز،رئیسسوزیال وصادراتاقالم
،معاونیتمحمـد احمد بنتفضل
فردوسفرزندفضلاحمدصالحیت

رئیسومعـاونشـرکتدارامضاء
مرکـزی ثبـت عمومی درریاست
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.
:شرکتتجارتیعبدالمجیـدایـاز

ابتدایی یک1000000)سرمایه )
اصلیکابـل. مرکز میلیونافغانی.

شکلحقـوقی1400سالتأسیس

لمتیدفعالیتاصلیتجارتی.رئـیس
٪50شرکتعبداهللایازدارایسهم

بهمعاونیتمحترمعبدالمجیدایـاز
 ٪صـالحیتدار50دارایسهم

شـرکتدرامضاء معاون رئیسو
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
خصوصیاتتاجرانفرادیسیدمحمد
داودســاداتفرزنــدســیدرحمن
سادات:تابعیتافغانمرکزاصـلی

1399شهرکابل،سـالتأسـیس
ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ

ــت ــانی،فعالی ــدهزارافغ پنجص
:لوژستیکی،شخ دارایصالحیت
امضاءیخـودش،درادارهثبـت

فکریبهثبتمرکزیومالکیتهای
 رسیدهاست.

:شرکتتجـارتیبابـکدوسـت
ابتدایی یک1000000)سرمایه )

اصلیکابـل. مرکز میلیونافغانی.
تأسیس. حقوقی1400سال شکل
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لمتیدفعالیتاصلیتجارتی.رئـیس
هـدایتاهلل شرکتمصع فرزند

٪بهمعاونیتمحترم50دارایسهم
صال الدینبابکرخیلفرزندهدایت

٪صالحیتدار50دارایسهمهلل
شـرکتدرامضاء معاون رئیسو

مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

شرکتترانسپورتیمسافربریباربری
سـرمایه ابـدالی: اتل وتکسیرانی

(افغانیسـال1000000)ابتدایی
ــوقی1400تأســیس شــکلحق

ترانسپورتیاقالممجازرئیسمطیـع
دحـاجیفـیضاهللابـدالیاهللول

ومعاونوسمیعاهللابدالیولدحاجی
رئیسفیضاهللصالحیتدارامضاء

ریاستعمومی معاونشرکتدر و
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 ثبتگردید.
خصوصیاتتاجرانفرادیبخـتاهلل
میرولیجانفرزندمیرولیجـان:

تابعیتافغانمرکزاصلیشهرکابل
تأسیس ابتدایی1400سال سرمایه
ــانی500000 ــدهزارافغ پنجص

،فعالیتلوژستیکی،شـخ دارای
صالحیتامضاءخـودش،دراداره
ثبتمرکزیومالکیتهایفکریبه

 ثبترسیدهاست.
عبدالطیف فرزند عبدالوارث محترم
ــیو ــرادی)ترانزیت ــبثانف متش
بارچاتنیذینعبداهللعلیزایی(تابعیت

اصلی مرکز کابـلسـرمایهافغان
ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص

تأسیس شـکل1400افغانیسال
ترانزیتیوبارچاتنیاقـالممجـاز

امضـاء خـودشدرصالحیتدار
ومالکیتهای ریاستثبتمرکزی

 گردید.فکریثبت
گل نسیم فرزند محمدیاسین محترم
تاجرانفرادی:)تجارتیمحمدیاسین
تابعیتافغانمرکزاصـل ینسیمی(

500000کابلسـرمایهابتـدایی
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تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار
شکلصادراتوارداتاقالم1400

مجازصالحیتدارامضاءخودشدر
ومالکیتهای ریاستثبتمرکزی

 فکریثبتگردید.
نصـرتمعنـوی: شرکتتجارتی

ابتدایی یک1000000)سرمایه )
اصلیکابـل. مرکز میلیونافغانی.

تأسیس. حقوقی1400سال شکل
لمتیدفعالیتاصلیتجارتی.بصـیر
نقی دارایسهم فرزندغالم احمد

بهمعاونیتمحترمغالمرسول50٪
فرزندحاجیجمعهخاندارایسهم

امضاء50٪ رئیسوصالحیتدار
ریاستعمـومی شرکتدر معاون
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
شرکتخدماتدیکوریشنکابـل
وسمرکزاصلیکابـل،سـرمایهلوت

میلیـون1000000ابتدایی یک
،شـکل1400افغانی،سالتأسیس

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهخدمات
دیکوریشن،رئیسامینصادقیفرزند
نادرشاه،معاونیتلیاقتفرزندغالم

امضاء رئـیسرسولصالحیتدار
ومعاونشرکتدرریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 گردید.ثبت
شرکتخدماتتنظیفـاتیشـاهین
ابتـدایی سـرمایه ابـدالی: کندز

(افغانیسالتأسـیس1000000)
شــکلحقــوقیخــدمات1400

رئیساسـداهلل مجاز اقالم تنظیفاتی
رحمانیولدعبـدالغفارومعـاونو
صدیقاهللاحمدزیولداحمدشـاه

امضاء رئیسومعاونصالحیتدار
ریاستعمـومی ثبـتشرکتدر

مرکزیومالکیتهایفکریثبـت
 گردید.

تصوی شرکای و اساسعریضه به
شرکتساختمانیسرکسازیوتولید
موادساختمانیبصیراحمدزیدارنده
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بهریاسـتD-6415جوازنمبر
معاونیـت بـه و احمد نور محترم
حضرتیوسفعنوانیاینریاسـت
فعالیتتولید حذفسکتور خواهان

ردیـدهاسـت.وموادساختمانیگ
ازدیادسـکتورفعالیـتخـدمات
استهمچناناسم لوژستیکینموده
ــاختمانی، ــرکتس ــبثازش تش
سرکسازیوتولیدموادسـاختمانی
بصیراحمدزیبهشرکتساختمانی،
سرکسازیوخـدماتلوژسـتیکی
صورتگرفتـه نیز احمدزی بصیر
است.اینتغیراتدرریاستعمومی

فکـریثبتمرکزیومالکیتهای
 گردید.ثبت

شـمیم محترم اساسدرخواستی به
قـرار و عبـدالخالق: بنتخواجه

 1715مکتوب 1400 4 9مورخ
عبدالخالق بنتخواجه شیما محترم
تاجرانفرادیتحتعنوانیانکشاف
خدماتتجارتیکاویاندارندهجواز

وتشخیصیهنمبرD-21909نمبر
تغیرات9000216979 خواهان

ا محترمشیماذیلگردیده ندمحترم
بنتخواجهعبدالخالقرئیسنهاداز

فیصد100ریاستاستعفاءومجموع
سهمخویشراباتیمحترمشـمیم
بفـروش عبـدالخالق خواجه بنت
رسانیدهکهنامبردهبحیـثرئـیس
جدیدشرکتتعینگردید.کهایـن
ریاستعمـومیثبـت تغیراتدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

گردید.
شــرکتســاختمانیوخــدمات

لوژستیکیبدلونافغانستان:مرکـز
اصــلیکابــل،ســرمایهابتــدایی

یکمیلیونافغانی،سال1000000
لمیتد،1400تأسیس حقوقی ،شکل

فعالیتعمدهساختمانیوخـدمات
فرزند جاهد لوژستیکی،رئیسجاوید
اخترمحمدمیرزایی،معاونیتبادشاه

مدارحقیارفرزندعبدالکریموسـه
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عبـدالغفور ایـوبفرزنـد محمد
رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء

ثبـت عمـومی درریاست شرکت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
مـارس لوژستیکی خدمات شرکت
سـرمایه کابل، اصلی مرکز پالس:

میلیـون1000000ابتدایی یک
،شـکل1400افغانی،سالتأسیس

حقوقیلمیتد،فعالیتعمدهواردات
رئـیس مجـاز، وصادراتاقـالم
محمــدالیاسفرزنــدرحمــتاهلل،
معاونیتحامدفرزنـدرحمـتاهلل

رئیسومعـاونصالحیتدارامضاء
ثبـت عمـومی درریاست شرکت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
خصوصیاتنهادولیجانزینالدین
 فرزندزینالدینمتشبثانفرادی.

نهاد)تجارتیولیجـانزیـن اسم
اصـلی مرکز تابعیتافغان، الدین(

ابتـدایی سرمایه 500000کابل،
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
دار تجارتی،صالحیت عمده فعالیت

خودشدرریاستعمومیثبتامضاء
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
متشـبث اخترمحمد فرزند جمشید

زاصـلیتابعیتافغانمرکانفرادی:
ابتـدایی سرمایه 500000کابل.

تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار
فعالیتتجارتیولوژستیکی,1400

امضـاء خـودشدرصالحیتدار
مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
فرزنـد عبـاداهلل نهاد خصوصیات
صدیقاهللمتشبثانفـرادی:اسـم
نهاد)ساختمانیوخدماتلوژستیکی
فیصلعباد(تابعیتافغان،مرکزاصلی

ابتـدایی 1000000کابل،سرمایه
تأسـیس سـال افغانی یکمیلیون
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انفـرادی،1400 حقـوقی شکل
فعالیتعمدهساختمانیوخـدمات

خودلوژستیکی،صالحیتدارامضاء
شدرریاستعمومیثبتمرکـزی

 گردید.ومالکیتهایفکریثبت
لقمحترمعزتاهللفرزندجمالخـا

متشــبثانفــرادی)ســاختمانیو
ــزتاهلل ــتیکیع ــدماتلوژس خ

تابعیتافغانمرکزاصلیشینواری(:
500000کابلسـرمایهابتـدایی

تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار
شکلساختمانیوخـدمات1400

مجازصالحیتدار اقالم لوژستیکی
ثبـت ریاسـت در خودش امضاء
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
عبدالناصرحترمعزیزاهللفرزندجمالم

و )سـاختمانی انفـرادی: متشبث
اباسین( عزیزاهلل لوژستیکی خدمات
کابـل اصـلی مرکز تابعیتافغان

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ

تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار
شکلساختمانیوخـدمات1400

مجازصالحیتدار اقالم لوژستیکی
امضاءخودشدرریاستثبتمرکزی
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

احمدزیزهیرمتشـبثانفـرادی:
تابعیتافغانمرکزاصـلیکابـل.

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

اقالم1400 تجارتی فعالیتاصلی
امضاء دار صالحیت خودشمجاز,

درریاستعمومیثبـتمرکـزی
 گردید.ومالکیتهایفکریثبت

ا بشیر حمدفرزنـدمحمـدمحترم
)خـدمات انفرادی متشبث شریف
دانـش( رهپویان تحصیلی مشورتی
کابـل اصـلی مرکز تابعیتافغان

ــدایی ــرمایهابتـ 500000سـ
تأسـیس افغانیسـال پنجصدهزار

شکلخدماتمشورتیاقالم1400
خودشدرمجازصالحیتدارامضاء
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مرکـزی ثبـت عمـومی ریاست
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

وصیاتنهادانفـرادیمحمـدخص
ظـاهر محمـد ولد خروتی مختار
خروتیمتشـبثانفـرادی:اسـم
نهاد)تجارتیسمسورخروتی(تابعیت
سـرمایه کابل، اصلی مرکز افغان،

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
شـکل1400افغانیسالتأسـیس

عمـده فعالیـت انفرادی، حقوقی
خودشتجارتی،صالحیتدارامضاء

عمو مرکـزیدرریاست ثبـت می
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

اساستصوی هی ت خصوصیاتبه
یونسـی یوسـف شـرکت مدیره

-D-04لوژســتیکی:نمبرجــواز
حـاجی750 محترم براینکه مبنی

محمدیوسفولدحاجیحفـیظاهلل
مشـکالت نسـبت شرکت رئیس

تصادیجـوازمـذکوررالغـوهاق
 است.گردیده

باسـط الطاف خصوصیاتشرکت
لمیتد:تابعیتافغـان،مرکزاصـلی

سالتأسیس سرمایه1399کندهار،
فعالیـت1000000ابتدایی افغانی

عمده،تجارتی.محترمعبدالبشیرولد
(فیصدبحیث50عبدالرازقباسهم)

رئیسشرکتومحترمعبدالقدیرولد
(فیصدبحیث50عبدالرازقباسهم)

معــاونشــرکتوشــخ دارای
شـرکتدررئیسصالحیتامضاء

ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره
 بهثبترسیدهاست.فکری

خصوصیاتشرکتمحمدیوسـف
افغـان تابیعـت، لمیتـد: هاشمی
تأسـیس سال مرکزاصلی:کندهار،

ابتدایی1399 1000000سرمایه
محترم تجارتی. افغانیفعالیتعمده
محمدیوسفهاشمیولـدمحمـد

(فیصـد50عثمانهاشمیباسهم)
ئیسشرکتومحترمنصی بحیثر

(50اهللولدخلیلاحمدباسـهم)
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فیصدبحیثمعاونشرکت.وشخ 
دارایصالحیتامضاءرئیسشرکت
درادارهثبتمرکزیومالکیتهای

 بهثبترسیدهاست.فکری
عبـدالجلیل شـرکت خصوصیات
افغـان تابعیـت، اځکزیلمیتـد:
سالتأسیس: مرکزاصلی:کندهار،

ــرمایهاب1399 ــداییســ تــ
افغـانی1000000 میلیـون یک

فعالیتعمـده،تجـارتی.محتـرم
ــق ــدمحمــدرفی ــدالجلیلول عب

(فیصدبحیثرئـیس50باسهم)
شرکتومحترمحبی محمدولـد

سـهم) فیصـد50فتحمحمدبا )
بحیثمعاونشرکت.وشخ دارای
صالحیتامضاءرئیسشـرکتدر
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

 رسیدهاست.فکریبهثبت
اساستصوی هی ت خصوصیاتبه
شرکترحمتباوریلمیتد: مدیره

 جواز مبنیبراینکـه36092نمبر

رحمـتاهللولـدحـاجی محترم
نسـبتنور شـرکت رئیس محمد

را مذکور جواز اقتصادی مشکالت
 لغونمودهاست.

خصوصیاتشرکتالیـاسالهـام
مرکزاصـلی افغان: شرکت صنعتی

ـ سـالتأس (1400یس)کندهار،
ــدایی:) ــرمایهابت (1000000س

محترمافغانی صنعتی عمده: فعالیت
شاهولیولدعبدالوهاببـاسـهم

(فیصدبحیثرئیسشـرکت،50)
فیضاهللولدمحمدابراهیم ومحترم

( معـاون50باسهم بحیث فیصد )
شرکت.وشخ دارایصـالحیت

عمومیامضاءرئیسشرکتدراداره
ایفکریبهثبتمرکزیومالکیته

 ثبترسیدهاست.
خصوصیات:بهاساستصوی هی ت
مدیرهشرکتسبحانپوپللوژستیکی

مبنـیD-04-224جوازنمبـر
براینکهمحترماحمدشاهولدمحمد
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اعضاء رئیسشرکتوتائیدی زمان
مجلسنسبتمشکالتاقتصـادی
خواهانلغوشرکتمذکورشدهاندو
ثبتمرکزیومالکیتهای دراداره

 بهثبترسیدهاست.فکری
خصوصیات:بهاساستصوی تاجر
محترمرو اهلللمرولدعبداهللتاجر

ــر ــوازنمب ــرادیج 63821انف
نسبتمشکالتاقتصـادیجـواز

 است.نمودهمذکوررالغو
خصوصیات:بهاساستصوی هی ت

 Time Squareمدیرهشرکت
Construction Company

ـD-04-528جوازنمبـر یمبن
براینکهمحترماحمدولدمحمدطاهر
رئیسشرکتوتائیدیاعضاءمجلس

خواهـاننسبتمشکالتاقتصادی
درادارهلغوهشرکتمذکورشدهاندو

عمومی ومالکیتهایثبت مرکزی
ــیده ــترس ــهثب ــریب فک

 است.

خصوصیات:بهاساستصوی هی ت
 Time Squareمدیرهشرکت

Logistics And Supply 
Companyــو ــرجـ ازنمبـ

D-04-1660مبنــیبراینکــه
محترماحمدولدمحمدطاهررئیس
مجلـس اعضـاء شرکتوتائیدی
نسبتمشکالتاقتصادیخواهـان
لغوشرکتمذکورشـدهانـدودر

 مرکزیومالکیتثبتعمومیاداره
 بهثبترسیدهاست.هایفکری

ابـدالی جواد شرکت خصوصیات
لمیتد:تابعیتافغـان،مرکزاصـلی

سالتأسیسکندهار سرمایه1400،
یـکمیلیـون1000000ابتدایی

افغانیفعالیتعمده،تجارتی.محترم
احمداهللولدمحمدعظیمباسـهم

فیصدبحیثرئیسشرکتو50) )
مالخیلولدوزیرمحمدبـا محترم

( بحیـثمعـاون50سهم فیصد )
صـالحیت وشخ دارای شرکت
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ثبتامضاء اداره در شرکت رئیس
بهثبتالکیتهایفکریمرکزیوم

 رسیدهاست.
خصوصیاتشرکتحسنفقیـرزی
،مرکزاصـلی تابیعت:افغان : لمیتد

سرمایه1400کندهار،سالتأسیس
یـکمیلیـون1000000ابتدایی

افغانیفعالیتعمده،تجارتیمحترمه
(50زرمینهبنتحیاتاهللباسهم)

فیصدبحیثرئیسشرکتومحترم
تاهللبـاسـهمصدیقاهللولدحیا

(فیصدبحیثمعاونشـرکت50)
امضـاء صالحیت .وشخ دارای
رئیسشرکتدرادارهثبتمرکزی
ثبترسیده ومالکیتهایفکریبه

 است.
خصوصیات:بهاساستصوی هی ت
مدیرهشرکتفیضیالهامبـرادران

 جواز نمبر مبنـی1615 27لمیتد
نجیـ اهللولـد محتـرم براینکه

سشـرکتنسـبتسعداهللرئـی

را مذکور جواز اقتصادی مشکالت
 نمودهاست.لغو

ــیات ــرادی:خصوص ــوازانف ج
صدیقاهللولدحاجیمحمدسـلیم

مرکزاصـلی:وتیت افغان، تابعیت
تأسیس سال سرمایه1400کندهار،

افغانی،فعالیـت500000ابتدایی
ــخ دارای ــارتی،ش ــدهتج عم
صــالحیتامضــاءدرادارهثبــت

ایفکریبهثبتمرکزیومالکیته
 رسیدهاست.

خصوصیاتشرکتالماسکنـدهار
لمیتد:تابیعتافغـان،مرکزاصـلی

سرمایه1400کندهار،سالتأسیس
یـک1000000ابتـداییابتدایی

، میلیونافغـانیفعالیـتعمـده
تجارتی.محتـرمعـزتاهللولـد

(فیصدبحیث50خدایرحیمباسهم)
سمیعاهللولدرئیسشرکتومحترم

(فیصدبحیث50خدایرحیمباسهم)
.وشـخ دارای شـرکت معاون
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رئیسشرکتدرصالحیتامضاء:
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

 فکریبهثبترسیدهاست.
ــیات ــرادی:خصوص ــوازانف ج

محمد سید حاجی ولد سردارمحمد
وتیت مرکزاصلی: ، تابعیت،افغان

سالتأسیس سرمایه1400کندهار،
ابتد ابتدایی افغـانی،500000ایی

فعالیتعمده:تجارتی،شخ دارای
ثبتعمومیدرادارهصالحیتامضاء

بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 رسیدهاست.

اصلیمرکزترانسپورټیشرکتافغان
سـالتأسـیس) (1400کندهار،

ســـــرمایهابتـــــدایی
فعالیت1000000ابتدایی) (افغانی

ــرم ــپورټی.محت ــده:ترانس عم
)آڅکزی(ولدامـاناهللاحساناهلل

(فیصدبحیث50)اڅکزی(باسهم)
رئیسشرکت،ومحتـرمامـاناهلل
)اڅکـزی( عزیزاهلل ولد )اڅکزی(

( معـاون50باسهم بحیث فیصد )
شرکت.وشخ دارایصـالحیت
امضاءرئیسشرکتدرادارهثبـت

بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 رسیدهاست.

کندهارکاروا شرکت نخصوصیات
افغـان شـرکت: ترانسپورټی بس
تأسـیس سال کندهار، مرکزاصلی

(ســـرمایهابتـــدایی1400)
(افغانیفعالیتعمده:1000000)

ترانسپورټی.محترمغالمجیالنیولد
(فیصـد50غالمدستگیرباسهم)

غالم ومحترم بحیثرئیسشرکت،
(50غوثولدغالمجیالنیباسهم)

فیصدبحیثمعاونشرکت.وشخ 
ارایصالحیتامضـاء:رئـیسد

ــرکتدراداره ــزیش ــتمرک ثب
ثبترسیدهومالکیتهایفکری به

 است.
بارکخصوصیاتشرکتدینمحمد

لمیتد:تابیعت:افغـانمرکزاصـلی
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سرمایه1400:کندهار،سالتأسیس
میلیـون1000000ابتدایی یک

افغانیفعالیتعمده،تجارتی.محترم
 با بشیر محمد ولد سهمدینمحمد

فیصدبحیثرئیسشرکتو50) )
محمد حاجی ولد عبدالبشیر محترم

(فیصـدبحیـث50اکبرباسهم)
ــخ دارای ــاونشرکت.وش مع
صالحیتامضاء:رئیسشرکتدر
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

 فکریبهثبترسیدهاست.
ــیات ــرادی:خصوص ــوازانف ج

احساناهللولدعزیزاهللتابعیت،افغان
لی:وتیـتکندهار،سـالمرکزاص

ــیس ــرمایه1400تأســ ســ
افغانی،فعالیـت500000ابتدایی:

ــخ دارای عمده:لوجستیکی،شـ
صــالحیتامضــاءدرادارهثبــت

بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 رسیدهاست.

خصوصــیاتشــرکتاشــترافغان
افغانمرکزاصلی ساختمانیشرکت:

سـالتأسـیس) (1400کندهار،
ــرمایه ــدایی:)س (1000000ابت

افغانیفعالیتعمـده:سـاختمانی.
محترمنعمتاهللولدسرورباسـهم

(فیصدبحیثرئیسشـرکت،50)
باسهم ببړی ولد نذیراحمد ومحترم

(فیصدبحیثمعاونشرکت.و50)
شخ دارایصـالحیتامضـاء:
مرکزی ثبت دراداره رئیسشرکت
ثبترسیده ومالکیتهایفکریبه

 است.
مـورخ145بهاساسمکتوبنمبر

دهـی1399 5 7 جواز مدیریت
امریتصـنعتو تجدیدتغیرولغو
تجارتوتیتغزنیشرکترحـیم

 نمبـر جواز از21689بهارلمیتد
تغیر وتیتکندهار به وتیتغزنی

 احصائیهنمودهاست.
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وآدرستجارتیازجادهمویمبارک
4غزنیبهحاجیظـاهرمارکیـ 

نمودهکندهارتبدیل4منزلاطاقنمبر
 است.

کنـدهار آرین شرکت خصوصیات
،مرکزاصـلی تابیعت:افغان : لمیتد

 تأسـیس: سـال 1400کندهار،
 ابتدایی یـک1000000سرمایه

تجارتی. میلیونافغانیفعالیتعمده
جمعـه حاجی ولد نوراحمد محترم

(فیصدبحیثرئیس50خانباسهم)
شرکتومحترمغمیولـدمحمـد

( سهم با فیصد50کریم بحیـث(
معــاونشــرکتوشــخ دارای

رئیسشـرکتدرصالحیتامضاء
ثبتمرکزیومالکیتعمومیاداره

 بهثبترسیدهاست.هایفکری
نذیراحمدجوازانفرادی:خصوصیات

تابعیت محمد سلطان ولد )وردگ(
مرکزاصلیوتیتوردگ ،افغان،

 تأسـیس: سـرمایه1400،سال

فعالیـت500000ابتدایی افغانی،
ــخ دارای ــده:ساختمانی،ش عم

درادارهثبــتصــالحیتامضــاء
مرکزیومالکیتهایفکریبهثبت

 رسیدهاست.
وردگ ایمـل شرکت خصوصیات
ساختمانیشرکت:افغانمرکزاصلی

(1400وردگ،ســالتأســیس)
ابتدایی (افغانی1000000)سرمایه

فعالیتعمدهلوژسـتیکی.محتـرم
)وردگ( سـلطانسیداحمد ولـد

سهم)محم (فیصدبحیـث50دبا
نذیراحمـد ومحترم رئیسشرکت،
)وردگ(ولدسلطانمحمدباسـهم

(فیصدبحیثمعاونشرکت.و50)
شخ دارایصالحیتامضاءرئیس

ــرکتدراداره ــزیش ــتمرک ثب
ثبترسیدهومالکیتهایفکری به

 است.
شرکتبهاساستصوی هی تمدیره

دارنـده نویشمسبرادرانلمیتد:
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معــاون24 23زنامــهنمبــرجوا
شرکتمحترمنورآغاولدحـاجی

فیصدسهمخویشرا50سیدمحمد
بهمعاونجدیدسـپردهوخواهـان

استعفاء که اسـاسگردیده این به
شمساهللبـامحترمنصی اهللولد

بحیثمعاون50حفظ سهم فیصد
جدیــدشــرکتتعیــینگردیــده

 است.
اساستصوی هی ت خصوصیاتبه

لمیتـد:م شرکتبختجهان دیره
2740 27دارندهجوازنامهنمبـر

معاونشرکتمحترماخترمحمدولد
فیصدسهمخـویشرا50خداینظر

بهمعاونجدیدسـپردهوخواهـان
اسـاساستعفاء این به که گردیده

محترمروزیمحمدریحانولداختر
فیصدسهمبحیث50محمدباحفظ

دیـدهمعاونجدیدشرکتتعینگر
است.واسمشرکتازبختجهان

بختجهانیلمیتدتبـدیل به لمیتد
 گردیدهاست.
انفرادی:خصوصیات محمدتجارت

تابعیت اغا عبدالقاهر ولد اغا هاشم
،افغـــان،مرکزاصـــلی:وتیت

سرمایه1395کندهار،سالتأسیس
 افغانی،فعالیـت500000ابتدایی

ــخ دارای ــده:تجارتی،ش عم
درادارهثبتامبردهصالحیتامضاءن

بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 رسیدهاست.

اساستصوی هی ت خصوصیاتبه
مدیرهشرکتحمیدسدیسلمیتـد:

 نمبـر جوازنامـه 67003دارنده
احمد سدیس محترم شرکت معاون

عبیداهلل خویش50ولد سهم فیصد
وخواهان معاونجدیدسپرده به را

استعفاء این به که اسـاسگردیده
محترمعبیداهللولدحاجیعبـداهلل

حفظ فیصدسهمبحیث50جانبا
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معاونجدیدشرکتتعینگردیـده
 است.

ــرادی ــوازانف ــیاتج خصوص
محمدموسیولدحاجیرسولمحمد
وتیت مرکزاصلی: ، تابعیت،افغان

سرمایه1399کندهار،سالتأسیس:
فعالیـت500000ابتدایی افغانی،

، لوژستیکی دارایعمده: شـخ 
ــامبردهدر ــاء:ن ــالحیتامض ص

 ثبتمرکزیومالکیتعمومیاداره
فکـری رسـیدههای ثبـت بـه

 است.
اساستصوی هی ت خصوصیاتبه
شرکتباسطشهابلمیتـد مدیره

566 27دارندهجوازنامـهنمبـر
معاونشرکتمحترماحمدجاویـد

فیصد50ولدحاجیخانمحمدولد
دسپردهسهمخویشرابهمعاونجدی

گردیدهکهبهاینوخواهاناستعفاء
احمدولدبالل منظور اساسمحترم

فیصدسهمبحیث50احمدباحفظ

معاونجدیدشرکتتعینگردیـده
 است.

شرکتبهاساستصوی هی تمدیره
پروسسسوبستهبندیمیوهجـات
دارنـده شیرمحمد: حاجی خشک

اسمشرکتD-25785جوازنامه
بستهبندیمیوهجاتازپروسسسو

اسـم به محمد شیر خشکحاجی
صدیقیانصافصنعتیشرکتتبدیل

 گردیدهاست.
خصوصیات:بهاساستصوی هی ت
مدیرهسیدغازیمحمداغاساختمانی

مبنـی42782شرکتنمبرجواز
براینکهمحترمسیدغازیمحمداغا
ولدسیدمعصوماغارئیسشـرکت
زنسبتمشکالتاقتصـادیجـوا

 مذکوررالغوهگردیدهاست.
محمـدخصوصیات انفرادی جواز

تابعیت،افغانرحیمولدمحمداسلم:
کندهار،سـال مرکزاصلی:وتیت ،

 ابتـدایی1399تأسیس: سـرمایه
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افغانی،فعالیـت500000ابتدایی:
عمده:تجارتی،شــــخ دارای

درادارهثبــتصــالحیتامضــاء
بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 ت.رسیدهاس
حامـد یونسی شرکت خصوصیات
صنعتیشرکت:تابیعت:افغانمرکز
اصــلیکنــدهار،ســالتأســیس

ــرمایه(1400) ــداییسـ ابتـ
عمده(1000000) فعالیت افغانی

صنعتیدارایشسـامانجـولول.
حـاجی ولـد جـان حامد محترم

٪بـهحیـث50عبدالحقباحفظ
محترممصطفیولد رئیسشرکت،

حیثمعاون٪به50محمدباحفظ
شرکتشـخ دارایصـالحیت
امضاء:رئیسشرکتدرادارهثبـت

بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 رسیدهاست.

ضـیاء خصوصیاتشرکتیوسفی
لوژستیکیشرکتتابعیتافغانمرکز

اصــلیکنــدهار،ســالتأســیس
ابتـــدایی(ســـرمایه1400)
ــت1000000) ــانیفعالی (افغ

محترمشـفیعاهلل عمده:لوژستیکی.
حفظ ٪50یوسفیولدعبدالنافعبا

محتـرم رئیسشـرکت، حیث به
با عبدالهادی ولد فضلی احمدضیاء

شرکت50حفظ٪ حیثمعاون به
شخ دارایصالحیتامضاءرئیس
ــزی ــتمرک ــرکتدرادارهثب ش

ثبترسیدهومالکیتهایفکری به
 است.

خصوصیات:بهاساستصوی افغان
فریدنورقادریمبنیبراینکهمحترم

جواز اسلم محمد حاجی ولد احمد
وتائیدیاعضاءD-04-719نمبرِ

مجلسنسبتمشکالتاقتصـادی
خواهــانلغــوهجــوازانفــرادی
دراداره وموضـوع اند مذکورشده
بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 ثبترسیدهاست.
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خصوصیات:بهاساستصوی هی ت
لوژسـتیکی وفا حلیم جاوید مدیره

جو D-04-1436ازشرکتنمبر
مبنیبراینکهمحترمجاویداحمدولد
رئیسشرکتنسـبت اسلم محمد
را مذکور جواز اقتصادی مشکالت

 لغوهگردیدهاست.
خصوصیاتشرکتاسحاقخـالق
رحیمــیلمیتــد:تابیعــتافغــان
مرکزاصلیکندهار،سالتأسـیس:

ابتدایی1400 1000000سرمایه
یکمیلیونافغانیفعالیـتعمـده

عبـدالحلیمولـد،تجا محترم رتی.
(50حاجیعبدالرحیمبـاسـهم)

فیصدبحیثرئیسشرکتومحترم
با عبدالرحیم حاجی ولد عبدالخالق

( بحیـثمعـاون50سهم فیصد )
شرکت.وشخ دارایصـالحیت

رئــیسشــرکتدرادارهامضــاء
ثبتمرکزیومالکیتهایفکریبه

 ثبترسیدهاست.

خصوصیاتشرکتمحمـدشـفیع
ــان ــد:تابیعت:افغ ــرتلمیت حض
سالتأسیس: ،مرکزاصلیکندهار،

ابتدایی1400 1000000سرمایه
یکمیلیونافغانیفعالیـتعمـده
ولـد نبـی محمد محترم تجارتی.

(فیصـد50علیمحمدباسـهم)
بحیثرئـیسشـرکتومحتـرم
شفیعاهللولدحاجیمحمدنبیبـا

( بحیـثمعـاون50سهم فیصد )
دارایصـالحیتشرکت.وشخ 

اداره رئـیسشـرکتدر امضاء:
ثبـــتمرکـــزیوعمـــومی

مالکیتهایفکریبهثبترسـیده
 است.

خصوصیات:بهاساستصوی تاجر
محترممحمدیوسفولـدمحمـد
رمضانتاجرانفرادیجـوازنمبـر

ــکالت4418-27 ــبتمش نس
اقتصادیجـوازمـذکوررالغـوه

گردیدهاست.
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ن گلدوزی شرکت گینخصوصیات
اسیا:تابیعت:افغـان،مرکزاصـلی

 تأسـیس: سـال 1400کندهار،
ابتدایی افغـانی1000000سرمایه

فعالیتعمده،تجارتی.محترمراضیه
حفظ با ٪بـه80بنتمحمداقبال

حیثرئیسشرکتومحترممحمد
٪20ذکیولدحسینعلیباحفظ

بهحیثمعاونشرکتشخ دارای
رئیسشرکتد رصالحیتامضاء:
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

 بهثبترسیدهاست.فکری
خصوصیاتشرکتاسداسـماعیل
مرکزاصـلی تابیعتافغان، : لمیټډ

سرمایه1400کندهار،سالتأسیس
فعالیـت1000000ابتدایی افغانی

عمده،تجارتی.محترماسداهللولـد
حفظ با عبدالغنی ٪بـه50حاجی

حیثرئـیسشـرکتومحتـرم
سماعیلولدنظامالـدینبـامحمدا
شرکت50حفظ حیثمعاون به ٪

: صالحیتامضـاء شخ دارای
رئیسشرکتدرادارهثبتمرکزی
ثبترسیده ومالکیتهایفکریبه

 است.
اساستصوی چنار به خصوصیات:
کندهارلوژستیکیخدماتبراینکـه
محترمکریماهللولدسعداهللجـواز

عضاءوتائیدیاD-04-991نمبِر
مجلسنسبتمشکالتاقتصـادی
خواهــانلغــوهجــوازانفــرادی
درریاست وموضوع اند مذکورشده

هایعمومی ومالکیت مرکزی ثبت
 فکریبهثبترسیدهاست.

اساستصوی هی ت خصوصیاتبه
لمیټـډ: ناصر شرکتحاضر مدیره

معاون59783دارندهجوازنامهنمبر
شرکتمحتـرمعبدالناصـرولـد

فیصدسهمخویشرا50عبدالقاهر
بهمعاونجدیدسـپردهوخواهـان

اسـاساستعفاء این به که گردیده
محترمعبدالظاهرولدعبداهللباحفظ
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بحیثمعاونجدید50 فیصدسهم
 شرکتتعیینگردیدهاست.

وموضوعدرادارهثبـتمرکـزی
ثبترسیدهومالکیتهایفکری به

 است.
افغـان عبـاد شرکت خصوصیات

تابیعـتبریښن شرکت لوژستیکی ا
سـال کندهار، اصلی مرکز افغان،

ابتـدایی1400تأسیس) (سـرمایه
عمده:1000000) فعالیت (افغانی

نذیراحمدولـد لوژستیکی.محترم
حفظ ٪به50حاجیخانمحمدبا

حیثرئیسشرکتمحترمعبدالباری
٪50اغاولدمحمدنبیاغاباحفظ

بهحیثمعاونشرکتشخ دارای
رئـیسشـرکت امضاء صالحیت

ــومیدراداره ــزیعم ــتمرک ثب
ــری ــایفکـ ــتهـ ومالکیـ

 بهثبترسیدهاست.
خصوصیات:بهاساستصوی هی ت
وارثلمیتد: الساداتیاسین مدیره

 جواز مبنیبراینکـه29977نمبر
محترمنظامالدینولداحمدرئـیس
شرکتنسبتمشکالتاقتصـادی

ـنمودهجوازمذکوررالغوه ت.اس
وموضوعدرادارهثبـتمرکـزی

ثبترسیدهومالکیتهایفکری به
 است.

خصوصیات:بهاساستصوی هی ت
مدیرهالشبیراسحاقفیروزلمیتـد:

ــواز ــرج ــی30565نمب مبن
براینکهمحترمشبیراحمدولدمولوی

ــور ــرکتنـ ــیسشـ علیرئـ
جـواز اقتصادی مشکالت نسبت

 مذکوررالغوهگردیدهاست.
شرکتمیرویسانصافخصوصیات

افغانمرکزاصلیمبینلمیتد:تابیعت:
سالتأسیس سرمایه1400کندهار،

فعالیـت1000000ابتدایی افغانی
نبـی احمد محترم تجارتی. عمده،
)هوتک(ولدمحمدنبیبـاسـهم

فیصدبحیثرئیسشرکتو50) )
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با الدین ولدشراف نثاراحمد محترم
( بحیـث50سهم فیصد معـاون(
صـالحیتشرکت دارای وشخ 

امضــاءرئــیسشــرکتدراداره
ثبتمرکـزیومالکیـتعمومی
ثبـترسـیدههای بـه فکـری
 است.

خصوصیاتشرکتشرکتتجارتی
بـارکزی نورزی سازی وسردخانه
شرکت:افغان،مرکزاصلیفراه،سال

ابتـدایی1400تأسیس) (سـرمایه
عمده:1000000) فعالیت (افغانی

م امینتجارتیوصنعتی. محمد حترم
)نورزی(ولـدیاسـینبـاسـهم

بحیثرئیسشـرکت،50) (فیصد
ومحترمنورمحمد)بـارکزی(ولـد

(فیصـد50صالحمحمدباسـهم)
معاونشرکت.وشخ دارایبحیث

رئـیس امضاء شـرکتصالحیت
 ومالکیتهایثبتمرکزیدراداره
 بهثبترسیدهاست.فکری

خصوصیاتشرکتشرکتتجارتی
بـارکزیوسردخانه نورزی سازی

شرکت:افغان،مرکزاصلیفراه،سال
ابتـدایی1400تأسیس) (سـرمایه

عمده:1000000) فعالیت (افغانی
محترم وصنعتی. امینتجارتی محمد

)نورزی(ولـدیاسـینبـاسـهم
بحیثرئیسشـرکت،50) (فیصد

ومحترمنورمحمد)بـارکزی(ولـد
(فیصـد50صالحمحمدباسـهم)

ت.وشخ دارایبحیثمعاونشرک
رئـیسشـرکت امضاء صالحیت

ــومیدراداره ــزیعم ــتمرک ثب
ثبترسیده ومالکیتهایفکریبه

 است.
خصوصیات:خصوصیاتبهاسـاس
تصوی هی تمدیرهشرکتسمسور
نمبـر جـواز لمیتـد: افغانسولر

ولد25470 شرکتوکیل معاون
فیصدسهمخویشرابه50امیناهلل

هومعاونجدیـدشـرکتسـپرد
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گردیــدهکــهخواهـاناســتعفاء
بهایناسـاسیـارمحمـدولـد
50حاجیسلطانمحمدباحفـظ

جدیـد بحیثمعـاون سهم فیصد
شرکتتعیینگردیده.وموضوعدر

 ثبتمرکزیومالکیتعمومیاداره
 هایفکریبهثبترسیدهاست.

اساستصوی سمسـورافغـان به
سولرلمیتد:مبنیبراینکهمحترمخان

مدولدحاجیسـلطانمحمـدمح
رئیسشرکتخواهانتغیراتذیـل

انـد. ازاسـم1درشرکتگردیده
اسـم بـه سولرلمیتد سمسورافغان
سمسورافغانلمیتدتبدیلگردیـد.

مرکـزیبنًاموضوعدرادارهثبـت
ثبترسیدهومالکیتهایفکری به

 است.
محترمبهاساستصوی خصوصیات

صدیقاهللولدرحمـتاهللتـاجر
تجـارتی جوازنامه دارنده انفرادی:

ــان41509) ــت:افغـ (تابیعـ

،مرکزاصلیوتیتکندهار،سـال
(سـرمایهابتـدایی1396تأسیس)

افغانیفعالیتعمـده500000) )
تجارتینسبتمشکالتاقتصـادی
خواهانلغوهجوازتجارتیانفـرادی

ودراداره اند عمـومیخویششده
ثبــتمرکــزیومالکیــتهــای

 است.ثبترسیدهفکریبه
برهـان خصوصیاتشرکتجـان
لوژستیکیشرکت:افغانمرکزاصلی

سـالتأسـیس) (1400کندهار،
( ابتدایی (افغانی1000000سرمایه

محتـرم لوژستیکی. عمده: فعالیت
حیاتاهللولدحاجیملکجانبـا

( بحیـثرئـیس50سهم فیصد )
ولـد فدامحمـد ومحترم شرکت،

(فیصد50حاجیاخترمحمدباسهم)
بحیثمعاونشرکت.وشخ دارای

:رئـیسشـرکتامضاءصالحیت
ثبتمرکزیومالکیتهای دراداره

 فکریبهثبترسیدهاست.
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خصوصیاتشرکتفـارسخلـیج
افغانمرکزاصلی ساختمانیشرکت:

سـالتأسـیس) (1400کندهار،
(افغانی1500000)سرمایهابتدایی

محتـرم ساختمانی. عمده: فعالیت
(50هللولدوزیرگلباسهم)عزتا

فیصدبحیثرئیسشرکت،ومحترم
(50عبدالصمدولدندامحمدباسهم)

فیصدبحیثمعاونشرکت.وشخ 
دارایصالحیتامضاءرئیسشرکت
ثبتمرکزیومالکیتهای دراداره

 فکریبهثبترسیدهاست.
ــیات ــرادی:خصوص ــوازانف ج

اغـا رحیم محمد ولد عبدالقادراغا
افغان،مرکزاصلی:وتیـتتابعیت،
تأسیسکندهار، سرمایه1400سال
فعالیـت500000ابتدایی افغانی،
شـخ دارایتجارتی،عمدههای

ثبتعمومیصالحیتامضاءدراداره
مرکزیومالکیتهایفکریبهثبت

 رسیدهاست.

خصوصیاتشرکتیوسـفمبـین
هالللمیتد:تابیعت:افغانمرکزاصلی

سالتأسیس سرمایه1400کندهار،
فعالیت1000000ابتدایی افغانی

عمدهتجارتی.محترممحمدقسـیم
(فیصد50ولدمحمدیونسباسهم)

بحیثرئـیسشـرکتومحتـرم
محمداصفولدمحمدیونسباسهم

(فیصدبحیثمعاونشـرکت50)
امضـاء صالحیت .وشخ دارای
:رئیسشرکتدرادارهثبتمرکزی

 ثبترسیدهومالکیتهایفکریبه
 است.

اساستصوی هی ت خصوصیاتبه
مدیرهشرکتصـادقیخـورواری
لمیتـد:دارنــدهجوازنامـهنمبــر

معاونشـرکتمحتـرم28842
فیصد50نصی اهللولدجمالالدین

سهمخویشرابهمعاونجدیدسپرده
گردیدهکهبهاینوخواهاناستعفاء

اساسمحترماحمداهللولدضیاالدین
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فیصدسهمبحیثمعاون50ظباحف
ینگردیــدهیــجدیــدشــرکتتع

 است.
محیـ  عفیق شرکت خصوصیات
لمیتد:تابیعت:افغـان،مرکزاصـلی

سالتأسیس سرمایه1400کندهار،
فعالیـت1000000ابتدایی افغانی

عمـــده،تجـــارتی.محتـــرم
عفیقاهللولدحاجیعبدالباقیباسهم

فیصدبحیثرئیسشرکتو50) )
م حـاجیمحترم ولـد حیـ اهلل

(فیصدبحیث50عبدالباقیباسهم)
شـرکت دارای.معاون وشـخ 
امضاء درصالحیت شرکت :رئیس

ثبتمرکزیومالکیتعمومیاداره
 بهثبترسیدهاست.هایفکری
محترمبهاساستصوی خصوصیات

تـاجر توریالی حاجی اهللولد عتیق
تجـارتی جوازنامه دارنده انفرادی:

(تابیعت:افغانمرکزاصلی24128)
وتیتکنـدهار،سـالتأسـیس

ــدایی1393) ــرمایهابتـ (سـ
افغانیفعالیتعمـده500000) )

تجارتینسبتمشکالتاقتصـادی
خواهانلغوهجوازتجارتیانفـرادی
خویششـدهانـدودرادارهثبـت
مرکزیومالکیتهایفکریبهثبت

 رسیدهاست.
ــیات ــرادی:خصوص ــوازانف ج

هلل)بشرمل(ولدمحمدرسولاحسانا
افغان مرکزاصـلی:وتیتتابعیت،

سرمایه1400کندهار،سالتأسیس:
افغانی،فعالیـت500000ابتدایی

اومالداری،شـخ  زراعتی عمده:
درادارهثبتدارایصالحیتامضاء

مرکزیومالکیتهایفکریبهثبت
 رسیدهاست.
ــیات ــرادی:خصوص ــوازانف ج

ولدم حمدرسول:احساناهلل)بشرمل(
تابعیت،افغان،مرکزاصـلی:وتیت

سرمایه1400کندهار،سالتأسیس:
افغانی،فعالیـت500000ابتدایی



 جريدهيرسم
 

562
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

شـخ  اومالداری، زراعتی عمده
دارایصالحیتامضاءدرادارهثبت
مرکزیومالکیتهایفکریبهثبت

رسیدهاست.
بهاساستصوی شرکتامـیناهلل

ینکـهرحمنبرادرانلمیتد:مبنیبرا
محترمعبدالرحمنولدحاجیمحمد
رحیمرئیسشرکتوتائیدیاعضاء
مجلسنسبتمشکالتاقتصـادی
خواهانلغوهشرکتمذکورشدهاند
ودرادارهثبتمرکزیومالکیتهای

ــری ــیدهفک ــترس ــهثب ب
 است.

افغانبهاساستصوی شرکتاکرام
لمیتد:مبنیبراینکهمحترمعبدالستار

رحیمرئیسشرکتولدحاجیمحمد
وتائیدیاعضـاءمجلـسنسـبت
مشکالتاقتصادیخواهـانلغـوه
دراداره و انـد شرکتمذکورشده
بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 ثبترسیدهاست.

نظریبهاساستصوی شرکتخالد
-لمیتد:دارندهجوازنامهتجارتینمبر

(1382سالتأسیس)1995-24
لدرئیسشرکتمحترمعبدالرحمنو

معاونشـرکتمحتـرم نظرمحمد
حاجیعبدالظاهرولدنظرمحمـد.
عبدالرحمنولد محترم براینکه مبنی
محمدرئیسشرکتوتائیـدی نظر
مجلسنسـبتمشـکالت اعضاء
شـرکت لغـوه خواهان اقتصادی
اند.موضـوعدراداره مذکورشده
بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 ثبترسیدهاست.
غمـیخصوصیاتشرکتحفـیظ

لمیتد:تابیعت:افغـان،مرکزاصـلی
کنـــدهار،ســـالتأســـیس:

ابتدایی1400 1000000سرمایه
یکمیلیونافغانیفعالیـتعمـده
محمدنعـیمولـد محترم تجارتی.

(فیصـد50محمدنسیمباسـهم)
بحیثرئیسشرکتومحترمعبداهلل
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(فیصد50ولدمحمدنسیمباسهم)
بحیثمعاونشرکتوشخ دارای

رئیسشـرکتدرالحیتامضاءص
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

 بهثبترسیدهاست.فکری
اساستصوی هی ت خصوصیاتبه
مدیرهشرکتتجارتیسـمیرنثـار

مبنـی29555لمیتد:نمبرجـواز
احمدولدنـور نثار محترم براینکه
احمدرئیسشرکتنسبتمشکالت

 لغوگردید.اقتصادیجوازمذکور
ـ بابـاخصوصیاتش نیکـه رکت

ــان ــرکت:افغ ــپورټیش ترانس
تأسـیس سال کندهار، مرکزاصلی

(ســـرمایهابتـــدایی1400)
فعالیتعمده1000000) افغانی )

جان نعیم محمد محترم ترانسپورټی
ولدحاجیموسیجـانبـاسـهم

بحیثرئیسشـرکت،50) (فیصد
سیداحمدولدحاجیمحمد ومحترم

خانباسهم) فیصـد50کریمشا )

معاونشرکت.وشخ دارایبحیث
رئـیسشـرکت امضاء صالحیت
ثبتمرکزیومالکیتهای دراداره

 بهثبترسیدهاست.فکری
اساستصوی شرکتنوراسالم به

ناکاملمیتد: ولد عبدالرحمن محترم
بـا که معاونشرکتوفاتنموده

-10داشتنوکالتخطشرعینمبر)
(محتـرم1400 1 29مورخ12

 ولد خان رئـیسجمعه عبدالرحمن
گردیده. تعین شرعی وکیل شرکت
محتـرم که میخواهد مذکور وکیل
عبدالودودولدحاجیمحبـوببـا

فیصدسهمبحیثرئـیس50حفظ
جدیدشرکتورئیسسابقهمحتـرم
جمعهخانولدعبدالرحمنبـاحفظ

بحیثمعاونجدید50 فیصدسهم
شرکتتعینگردید.وهمچناناسم

میتدبـهاسـمشرکتازنوراسالمل
تبدیل لمیتد افغانجنرلټیکسټایل
نمــود.وآدرستجــارتیازاتفــاق
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به13مارکیتمنزلدومدوکاننمبر
ادرسانحصاراتوپرمخامخښایسـته

7و6مارکی دوهممنزلدوکاننمبر
کندهارتبدیلگردید.

کماـلخصوصیات انفرادی: جواز
الدینولدحاجینورالدینتابعیـت

مرکزا صلی:وتیتکنـدهار،افغان،
سرمایهابتدایی1400سالتأسیس:
افغانیفعالیـتعمـده:500000

صالحیت شخ دارای لوژستیکی،
امضاءدرادارهثبتمرکزیومالکیت
ثبـترسـیده بـه فکـری های

 است.
دیـالور مدت شرکت خصوصیات
لمیتد:تابیعت:افغـان،مرکزاصـلی

 تأسـیس: سـال 1400کندهار،
 ابتدایی یـک1000000سرمایه

تجارتی. میلیونافغانیفعالیتعمده
محترممدتخانولدعبدالشکوربا

( بحیـثرئـیس50سهم فیصد )
ولـد دیـالور محتـرم شرکتو

(فیصدبحیث50محی اهللباسهم)
معــاونشــرکتوشــخ دارای

امضاء درصالحیت شرکت :رئیس
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

 فکریبهثبترسیدهاست.
لمیتد:خصوصیاتشرکتشاهعلمی

افغان،مرکزاصلیزابل،سالتابیعت:
ابتـداییسـرمایه1400:تأسیس

1000000 میلیـون افغـانییک
فعالیتعمـده،تجـارتی.محتـرم
عبدالمتین)زابلی(ولدعبداتحدبـا

( بحیـثرئـیس50سهم فیصد )
شرکتومحترمشاهولیولدحاجی

د(فیص50عبدالرشیدخانباسهم)
بحیثمعاونشرکت.وشخ دارای
صالحیتامضاء:رئیسشرکتدر
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

 فکریبهثبترسیدهاست.
خصوصیات:بهاساستصوی تاجر
محترمعبداهللولدحاجیمحمدشفیق

40972تاجرانفرادیجوازنمبـر
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نسبتمشکالتاقتصـادیجـواز
 مذکورلغوگردید.
استصوی تاجرخصوصیات:بهاس

محمـد داد ولد احمد فرید محترم
ــر ــوازنمب ــرادیج ــاجرانف ت

ــکالت2446-27 ــبتمش نس
 اقتصادیجوازمذکوررالغوگردید.

ــیات ــرادی:خصوص ــوازانف ج
عبدالبشـیر ولد عبدالشبیر)مخل (
ــان، ــت،افغ ــ (تابعی )مخل
ــال ــلی:وتیتکندهار،س مرکزاص

 ابتـداییسـرمایه1400تأسیس:
عمـده:افغا500000 فعالیت نی،

تجارتی،شــخ دارایصــالحیت
درادارهثبتمرکزیومالکیتامضاء

 بهثبترسیدهاست.هایفکری
اساستصوی امت به خصوصیات:
براینکـه افغانخصوصیښوونځی:
محترماحمدشاهولدعبدالحیجواز

ِ نسـبتمشـکالت49826نمبر
اقتصادیخواهانلغوهجوازانفرادی

اند درادارهمذکورشده وموضـوع
بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 ثبترسیدهاست.
خصوصیاتشرکتافغـانجنـرل
ــان ــد:تابیعت:افغ ــزنسلمیت ب
،مرکزاصلی:کندهار،سالتأسیس:

ابتدایی1400 1000000سرمایه
یکمیلیونافغانیفعالیـتعمـده
،تجارتی.محترمرحمـتاهللولـد

(فیصدبحیث50بازمحمدباسهم)
رئیسشرکتومحترمفیضاهللولد

(فیصد50مولویبازمحمدباسهم)
بحیثمعاونشرکت.وشخ دارای

امضاء درصالحیت شرکت :رئیس
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

 فکریبهثبترسیدهاست.
کـوثر خصوصیاتشرکتکندهار
،مرکزاصـلی تابیعت:افغان : لميټډ

سرمایه1400کندهار،سالتأسیس
فعالیـت1000000ابتدایی افغانی

ــرم ــارتی.محتـ ــدهتجـ عمـ
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سمیعاهللایوبیولدبازمحمـدبـا
٪بهحیثرئیسشرکتو50حفظ

ولـد ځالنـد محمـدطاهر محترم
٪بـهحیـث50فدامحمدباحفظ

ــخ دارای ــرکتش ــاونش مع
صالحیتامضاءرئیسشـرکتدر
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

 بهثبترسیدهاست.فکری
محمـدخصوصیات انفرادی: جواز

)محمدی(ولدمحمداسمعیلمهدی
وتیت مرکزاصلی: ، تابعیت،افغان

سـرمایه1400هلمند،سالتأسیس
 افغانی،فعالیـت500000ابتدایی

ــخ دارای ــده:تجارتی،ش عم
درادارهثبــتصــالحیتامضــاء

بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 رسیدهاست.
انفرادی:خصوصیات حـاجیجواز

ولدحاجیصالح عبدالصمد)صالحی(
محمدتابعیت،افغان،مرکزاصـلی
وتیــتکندهار،ســالتأســیس:

ــدایی1400 ــرمایهابتــ ســ
عمـده:500000 فعالیت افغانی،

تجارتی،شــخ دارایصــالحیت
امضاءدرادارهثبتمرکزیومالکیت

 بهثبترسیدهاست.هایفکری
څـواک عزیزخلیـل خصوصیات:

دتمیم)شریفی(ولدلوژستیکی:محم
محمــدانــورتابعیــت،افغــان،
مرکزاصلی:وتیتکاپیسـاسـال

( ابتـدایی1400تأسیس: (سرمایه
ــدایی:) ــانی2000000ابت (افغ

،فعالیتعمده:لوجستیکی،شـخ 
در :نامبرده دارایصالحیتامضاء
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

بهثبترسیدهاست.فکری
ــرادی ــادانف ــیات:نه :خصوص
ــدگالن ــلیفرزن ــدفض )نظرمحم
تاجرانفرادی(محتـرمنظرمحمـد
فرزندگالنمتشبثانفرادی،تابعیت
وردگ، میـدان مرکزاصلی افغان

)سرمایه (افغـانی500000ابتدایی
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حقـوقی1400تأسیس)سال (شکل
ــالحیتدار ــرادی،تجارتی،ص انف
امضاءخودشدرریاستعمومیثبت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 ید.گرد
زراعتیخصوصیات:شرکتخدمات

ومالداریعبدالباسطشیرزی:تابعیت
مرکزاصلیوتیـتمیـدان افغانی
ــدایی ــرمایهابتــ وردگســ

سال1000000) تأسـیس(افغانی
(شــکلحقــوقیفعالیــت1400)

ــد ــدماتی:نثاراحم ــرکتخ ش
فرزندحضرتمحمدوهمحمدعابـد
دارای شـرکت. عبداتحمد فرزند

رئـیس امضاء ومعـاونصالحیت
شرکتدریاستعمومیثبتمرکزی

 شد.ومالکیتهایفکریثبت
هارونبهاساستصوی نهادانفرادی

سیدزیفرزندمحمـدغنیمتشـبث
مکتـوب) قرار و (216انفرادی:

ــورخ ــت1400 2 20م ریاس

)زرغـون وردگ وتیت مستوفیت
دارنـده شرکت( پسرلیسوداگریز

 نمبر تشخیصـیه44608جواز و
ــر ــت9005182671نمب تح

هارونسیدزیفرزند ریاستمحترم
محمدغنیلغو)ترکپیشه(جـواز
تجارتیخویشگردیدهاند.کـهدر
آمریتصنعتوتجـارتوتیـت

 وردگلغوثبتگردید.
و تجـارتی شـرکت خصوصیات:
لوژستیکیاتلباوری:تابعیتافغانی
مرکزاصلیوتیـتمیـدانوردگ

فغانی(ا1000000ابتدایی)سرمایه
(شـکل1400تأسیس)سالتأسیس

و فعالیتشرکتتجـارتی حقوقی
فرزنـد رفیـق محمد : لوژستیکی
مالمحمدابراهیموتحملفرزندحاجی
دارایصـالحیت اسداهللشرکت.
شـرکت رئـیسومعـاون امضاء
دریاستعمـومیثبـتمرکـزی

 شد.ومالکیتهایفکریثبت
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خصوصیات:شرکتلوژسـتیکیو
ــدا ــاختمانیمتح لرحمان:تابعیتس

مرکزاصلیوتیـتمیـدان افغانی
ــدایی ــرمایهابتــ وردگســ

(افغانیسالتأسـیس1000000)
(شــکلحقــوقیفعالیــت1400)

شــرکتخــدماتی:حکمــتاهلل
امراهللفرزنـد فاروقوه فرزندغالم
اماناهللشرکت.دارایصـالحیت
امضاء،رئـیسومعـاونشـرکت
دریاستعمـومیثبـتمرکـزی

 فکریثبتشد.ومالکیتهای
انفرادی:)نصـیر نهاد خصوصیات:
احمدحقمـلفرزنـدعبدالسـمیع
فرزندعبدالسمیع نصیراحمد (محترم
افغـان تابعیـت انفرادی: متشبث
مرکزاصلیمیدانوردگ،سـرمایه

سـال500000ابتدایی) (افغـانی
ــوقی1400تأســیس) (شــکلحق

ــالحیتدار ــرادی،تجارتی،ص انف
بتامضاءخودشدرریاستعمومیث

مرکزیومالکیتهایفکریثبـت
گردید.

بهاساستصوی متشبثانفـرادی:
)مکت خصوصیفـردایبامیـان(
بازار آدرسمکت از تغییر خواهان
یکهولنـکبـهمرکـزبامیـان،
جگرخیل،شهرکمعلمینشدهاست
اینتغییراتدربخشجوازیآمریت

 گردید.صنعتتجارتثبت
خصوصیاتشرکتاستخراجمعدن
درهکالنجوکارتابعیتافغانمرکز
اصــلیبامیــانســرمایهابتــدایی

تأسـیس1000000) سال (افغانی
فعالیتعمدهاستخراجمعدن،1399

رئیسسیدحسینولدسیدعبدالحمید
معاونحفیظاهللولدمحمـدعللمو

امضاء رئیسومعاونصالحیتدار
شــرکتدرادارهثبــتمرکــزی

 شد.ومالکیتهایفکریثبت
خصوصیاتشرکت:شرکتزراعتی
ومالداریاحرارباسـتان:تابعیـت
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افغانمرکزاصلیبامیانـهسـرمایه
(یکمیلیـون1000000)ابتدایی

فعالیـت1399افغانیسالتأسیس
عمدهزراعتیومالـداری،رئـیس

انورمعاونابراهیممحمدمحسنولد
ولدمحمدعوضصالحیتدارامضاء
ــرکتدر ــاونش ــیسومع رئ

ثبتمرکزیومالکیتعمومیدارها
 فکـری های بـه رسـیدهثبـت

 است.
خصوصیاتشرکتشرکتخدمات
انترنیتیصلصالنیت:تابعیتافغانی
ــیس ــالتأس مرکزاصلی،بامیان،س

،ســـرمایهابتـــدایی1399،
حقوقی1000000) (افغانی،شکل

فعالیتعمـده المس ولیت، محدود
رئیسشرکتواثق خدماتانترنیتی

عیلمعاونغالمعباسولداولداسم
غالمتقی،سـهمدارمحمـدولـد
اسماعیل،شخ دارایصـالحیت

شـرکتدرامضاء معاون رئیسو

ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره
 فکریبهثبترسیدهاست.

ــدمات ــرکتخ ــیاتش خصوص
تابعیت هندوکش: جیران لوژستیکی
بامیـان وتیـت مرکزاصلی افغان

)سرمایه یک(1000000ابتدایی
ــال ــانیس ــونافغ ــیسمیلی تأس

شکلحقوقیشرکتیفعالیت1399
لوژستیکیرئیسمحمـدوثیق عمده
معاونودیعتاهلل ولدمحمداشرف،
ولدخلیلاهللشخ دارایصالحیت
ثبت دراداره معاون رئیسو امضاء
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 شد.
خصوصیاتشـرکتسـاختمانیو
تابع هندوکش: جیران تسرکسازی

بامیـان وتیـت مرکزاصلی افغان
( ابتدایی (افغانی1030159سرمایه
 تأسیس حقـوقی1399سال شکل

سـاختمانی شرکتیفعالیتعمـده
محمداشرف، ولد محمدوثیق رئیس
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معاونودیعتاهللولـدخلیـلاهلل
رئیسشخ دارایصالحیتامضاء

ــاوندراداره ــتعمــومیومع ثب
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 شد.
خصوصــیاتکوپراتیــفزراعتــی
ذولفقارپیـرداد:تبعـهافغانسـتان
مرکزاصلیمحلکاروتیتبامیـان

سرمایهابتـدایی1398سالتأسیس
یکمیلیونافغـانی1000000) )

شکلحقوقیکوپراتیـفشـراکت
مکتوب نظربه زراعتی فعالیتعمده

( 406نمبر مورخ )9 10 1399
صفدرولدغالمحسینبـهعنـوان

دهنهادنامبردهجهتدریافـتنماین
( وتصوی نمبـر مـورخ1جواز )

صـفت8 09 1399 به را تن دو
معرفـی کوپراتیـف دار صالحیت
هریک محترمان شهرت که نمودند
رئــیسکوپراتیــفصــفدرولــد
غالمحسینمعاونکوپراتیفبسبی

بیولدناظررئیسومعاونکوپراتیف
اشخا دارایصـالحیتامضـاء

ومالکیـتدرمدیریتثبت مرکزی
وتیـتبامیـانثبـتهایفکری
 گردید.

تکامل خصوصیاتمکت خصوصی
مرکزاصـلی افغـان تابعت دانش:
ابتـدایی سـرمایه بامیـان وتیت

تأسـیس1000000) سال (افغانی
ــرکتی1399 ــوقیش ــکلحق ش

تعلیموتربیهرئـیس فعالیتعمده
معـاون محمدرضـا، ولـد جعفر
محمدامینشـخ  ولد محمدزمان

رئیسومعاونارایصالحیتامضاءد
ثبتمرکزیومالکیتهای دراداره

 شد.فکریثبت
تابعیت خصوصیاتتشبثانفرادی:
بامیـان وتیـت مرکزاصلی افغان

ابتدایی (افغـانی500000)سرمایه
شکلحقـوقی1399سالتأسیس

انفرادیفعالیـتعمـدهخـدمات
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لوژستیکیرئیسمحمدولدعبـداهلل
صـالح امضـاءشخ دارای یت

خودشدرریاسـتعمـومیثبـت
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 شد.
بهاساستصوی متشبثانفـرادی:
خدماتلوژستیکیحیدریانخواهان
تغییرنامآنبهخدماتلوژسـتیکی
بیگزادشدهاستاینتغییـراتدر
تجـارت آمریـت بخشجوازهای

ــان ــتبامی ثبــتوصــنعتوتی
 گردید.

اساستصوی اعضا یکوپراتیفبه
حسین عدالتعلویحاجی زراعتی
ــیس ــدزمانرئ ــدمحم ــانول ج
کوپراتیف:ازسمتریاستاستعفاء
وکبیرجانولدامـاناهللیکـیاز
اعضایکوپراتیفمنحیـثرئـیس
جدیدتعیینگردیداینتغییـراتدر
تجـارت آمریـت بخشجوازهای

 وتیتبامیانثبتگردید.

رمخصوصیاتمتشبثانفرادی:محت
عبدالولیولدعوضتابعیتافغـانی
مرکزاصلیوتیتبامیانسالتأسیس

(ســـرمایهابتـــدایی1399)
حقـوقی500000) شکل (افغانی،

انفرادی،فعالیتعمدهفعالیتهـای
ساختمانیرئیسعبدالوایولدعوض

رئیسشخ دارایصالحیتامضاء
درادارهثبتمرکزیومالکیتهای

 بهثبترسیدهاست.فکری
خصوصیاتمتشبثانفرادی:محترم
احمدمتینولدحسینتابعیتافغانی
مرکزاصلیوتیتبامیانسالتأسیس

(ســـرمایهابتـــدایی1399)
حقـوقی500000) شکل (افغانی،

خـدمات عمـده انفرادی،فعالیت
ولـد رئیساحمـدمتین لوژستیکی
صـالحیت دارای شـخ  حسین
امضاءخودشدرادارهثبتمرکزی

ثبترسیدهومالکیته ایفکریبه
 است.
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خصوصیاتمتشبثانفرادی:محترم
محمودولدناصرتابعیـتافغـانی
مرکزاصلیوتیتبامیانسالتأسیس

(ســـرمایهابتـــدایی1399)
حقـوقی500000) شکل (افغانی،

انفرادی،فعالیتعمدهفعالیتهـای
ولـد محمـود رئـیس ساختمانی
ناصرشخ دارایصالحیتامضاء

ــتمرکــزیشدراداخــود رهثب
 است.بهثبترسیدهفکریومالکیت

خصوصــیات:شــرکتخــدمات
لوژستیکیطوباصـمدی:تابعیـت
افغانیمرکزاصلیوتیتبامیانسال

ابتـدایی1399تأسیس) (سـرمایه
افغانی،شکلحقوقی(1000000)

خـدماتشرکتی، عمـده فعالیت
ولـد اسـداهلل رئـیس لوژستیکی

لـدعبدالصمدمعاوننجیـ اهللو
محمدظاهرشخ دارایصـالحیت

ادارهامضاء در معـاون رئـیسو

ومالکیتهایعمومی مرکزی ثبت
 بهثبترسیدهاست.فکری

عنبر زراعتی کوپراتیف خصوصیات
رعنا:تبعهافغانستانمرکزاصلیمحل

1399کاروتیتبامیانسالتأسیس
ابتدایی یک1000000)سرمایه )

راتیفمیلیونافغانیشکلحقوقیکوپ
زراعتینظربه شراکتفعالیتعمده

ــر) ــوبنمب ــورخ603مکت (م
شیرحسینولدباقربه1399 10 14

جهـت نامبرده نهاد نماینده عنوان
( وتصوی نمبـر (1دریافتجواز

دوتـنرابـه1399 9 1مورخ
صفتصالحیتدارکوپراتیفمعرفی
نمودندکهشهرتمحترمانهریک:

و محمدحسن کوپراتیف لـدرئیس
اسماعیلمعاونکوپراتیفظاهرولد
ابراهیمرئیسومعـاونکوپراتیـف
اشخا دارایصـالحیتامضـاء

درمدیریت ثبـتمرکـزیعمومی
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وتیتبامیـانومالکیتهایفکری
 ثبتگردید.

اساستصوی شرکایشـرکت به
بامیـان مرغداریامیـد و تولیدی
هریکمحمدولدمیـرزارئـیسو

معاون چنینفیصلهحسینولدمیرزا
میخواهیمسـکتور که عملآمد به
مزغـداریبـه از را فعالیتخود
زراعتیتغییردهـیموهـمچنـین
شـرکت آنبـه نام تغییر خواهان
زراعتیومالداریامیدتابانمیباشیم
اینتغییراتدربخـشجوازهـای
آمریتصنعتوتجارتبامیانثبت

 گردید.
خصوصیاتمتشبثانفرادی:محترم

عمتاهللولدسیدقاسـیمتابعیـتن
افغانیمرکزاصلیوتیتبامیانسال

ابتـدایی1399تأسیس) (سـرمایه
حقـوقی500000) شکل (افغانی،

انفرادی،فعالیتعمدهفعالیتهـای
رئیسنعمـتاهللولـد لوژستیکی

سیدقاسیمشخ دارایصـالحیت
بخشجوازهـایامضاء خودشدر

 آمریتتجارتبامیانثبتگردید.
خصوصیاتمتشبثانفرادی:محترم
تابعیـت محمدعلی ولد محمدبشیر
افغانیمرکزاصلیوتیتبامیانسال

ابتـدایی1399تأسیس) (سـرمایه
حقوقی2000000) شکل (افغانی،

سـاختمانیعمـدهانفرادی،فعالیت
رئیسمحمدبشیرولـدمحمـدعلی
امضـاء صـالحیت شخ دارای
ـ تخودشدربخشجوازهایآمری

 .بامیانثبتگردیدتجارتصنعتو
خصوصــیاتشــرکت:خــدمات
لوژستیکیافغانآکای:تابعیتافغانی
مرکزاصلیوتیتبامیانسالتأسیس

(ســـرمایهابتـــدایی1399)
حقوقی1000000) شکل (افغانی،

شــرکتی،فعالیتعمــدهخــدمات
ولـد رئیسعصمتاهلل لوژستیکی
محمدکبیرمعاونعلیرضاولدعلی
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صالحیتامضاءجانشخ دارای
رئیسومعاوندرادارهثبتمرکزی

ثبترسیدهومالکیتهایفکری به
 است.

پیـام خصوصی مکت  خصوصیات
تابعیتافغـانیمرکزاصـلی اسرا:
ــیس ــالتأس ــانس ــتبامی وتی

(ســـرمایهابتـــدایی1399)
افغانی،شکلحقوقی(1000000)

شرکتی،فعالیتعمدهتعلیموتربیـه
ولدمحمد یعقوبمعاونرئیسسالم

موسیولدضامنعلیشخ دارای
درصالحیتامضاء معاون رئیسو

ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره
 است.بهثبترسیدهفکری

ــرم ــ :محت ــیاتمکت خصوص
محمدرضــاولــدبــاقیمتشــبث
بهـروز خصوصی انفرادی:)مکت 
مرکزاصـلی افغانی صبوری(تابعیت
ــیس ــالتأس ــانس ــتبامی وتی

تـــدایی(ســـرمایهاب1399)

حقـوقی500000) شکل (افغانی،
تربیه و تعلیم انفرادی،فعالیتعمده
باقیشـخ  ولد رئیسمحمدرضا

خـودشدردارایصالحیتامضاء
و آمریتصـنعت بخشجوازهای

 تجارتبامیانثبتگردید.
خصوصیاتکوپراتیفزراعتیپیمان
مرکزاصـلی افغانستان تبعه شهید:

تأس سال بامیان کاروتیت یسمحل
ــدایی1398 ــرمایهابتــ ســ

یکمیلیونافغـانی1000000) )
شکلحقوقیکوپراتیـفشـراکت
مکتوب نظربه زراعتی فعالیتعمده

ــر) ــورخ1841نمبــ (مــ
ولـد1399 11 13 محمدحسن

نهـاد نماینده عنوان به ناظیرحسین
نامبردهجهتدریافتجوازوتصوی 

دوتن1399 4 3(مورخ1نمبر)
رکوپراتیفرابهصفتصالحیتدا

معرفینمودندکهشهرتمحترمـان
هریک:رئیسکوپراتیفمحمدحسن
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ولدناظرحسینمعـاونکوپراتیـف
محمدعظیمولدغالمحسینرئـیس
کوپراتیفاشـخا دارای ومعاون
ثبـت درمدیریت امضاء صالحیت

وتیتمرکزیومالکیتهایفکری
 بامیانثبتگردید.

اساستصوی شرکایشـرکت به
دادگـر:هریـکساختما نیآریـا

رئیسو عبدالحسین ولد محمدعلی
محترممحمدعلیولدسیدنظرمعاون
خواهانتغییردرسـکتورفعالیـت
اسـتخراج به ساختمانی از خویش
معدنگردیدهاینتغییراتدربخهش
جوازهایآمریتتجارتبامیانثبت

 گردید.
خصوصیاتمتشبثانفرادی:محترم

تابعیتافغانیمصطفیولدعلیبخش
مرکزاصلیوتیتبامیانسالتأسیس

(ســـرمایهابتـــدایی1399)
حقـوقی500000) شکل (افغانی،

انفرادی،فعالیتعمدهفعالیتهـای

زراعتیومالداریرئیسمصطفیولد
صالحیت بخششخ دارای علی

بخشجوازهـایامضاء خودشدر
 آمریتتجارتبامیانثبتگردید.

رادی:محترمخصوصیاتمتشبثانف
سمیعاهللولدشاهمحمـدتابعیـت
افغانیمرکزاصلیوتیتبامیانسال

ابتـدایی1399تأسیس) (سـرمایه
حقـوقی500000) شکل (افغانی،

خـدمات عمـده انفرادی،فعالیت
شاه ولد اهلل رئیسسمیع لوژستیکی
محمدشخ دارایصالحیتامضاء
خودشدربخشجوازهایآمریـت

 گردید.تجارتوصنعتثبت
قلعه کوپراتیفگلستان خصوصیات
افغانسـتان تبعـه سـگدیز: گگ
مرکزاصلیمحلکاروتیتبامیـان

تأسیس ابتدایی1399سال سرمایه
یکمیلیونافغـانی1000000) )

شکلحقوقیکوپراتیـفشـراکت
مکتوب نظربه زراعتی فعالیتعمده
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ــر) ــورخ1922نمبــ (مــ
حسینبخشولـد14 11 1399

عن به نهـادگلحسین نماینـده وان
نامبردهجهتدریافتجوازوتصوی 

( 1نمبر مورخ دو1399 6 28(
بـهصـفتصـالحیتدار تنرا
شهرت کوپراتیفمعرفینمودندکه
کوپراتیـف رئیس هریک محترمان
حسینبخشولدگلحسینمعـاون
ــد ــیدابراهیمول ــفس کوپراتی
کوپراتیـف ومعاون سیدحیدررئیس
ـ اءاشخا دارایصـالحیتامض

ومالکیـت درمدیریتثبتمرکزی
وتیـتبامیـانثبـتهایفکری
 گردید.

خصوصیاتکوپراتیفپنجاباتحاد
قلعه:تبعهافغانستانمرکزاصلیمحل
کاروتیتبامیـانسـالتأسـیس

ــدایی1399 ــرمایهابتــ ســ
یکمیلیونافغـانی1000000) )

شکلحقوقیکوپراتیـفشـراکت

مکتوب نظربه زراعتی فعالیتعمده
ــر)نم ــورخ1985بــ (مــ
(1وتصوی نمبر)1399 11 15

به24 10 1399مورخ دوتنرا
صفتصالحیتدارکوپراتیفمعرفی
هریک محترمان شهرت که نمودند
ولـد :رئیسکوپراتیفمحمدجواد
ــف ــاونکوپراتی ــیدعوضمع س
محمدرحیمولدمحمدحسنرئـیس
کوپراتیفاشـخا دارای ومعاون
ـ ثب درمدیریت امضاء تصالحیت

وتیتمرکزیومالکیتهایفکری
 بامیانثبتگردید.

محترمهخصوصیاتمتشبثانفرادی:
بنتعوضعلیتابعیتافغانی عاقله
مرکزاصلیوتیتبامیانسالتأسیس

(ســـرمایهابتـــدایی1399)
حقـوقی500000) شکل (افغانی،

انفرادی،فعالیـتعمـدهمکتـ 
بنتعـوض عاقله خصوصیرئیسه

صالحیتامضاءعلیشخ دارای
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خودشدربخشجوازهایآمریـت
 صنعتوتجارتبامیانثبتگردید.

خصوصیاتکوپراتیفزراعتیچمن
مرکزاصـلی افغانستان تبعه تخک:
تأسیس سال بامیان کاروتیت محل

ــدایی1399 ــرمایهابتــ ســ
یکمیلیونافغـانی1000000) )

شکلحقوقیکوپراتیـفشـراکت
م نظربه زراعتی کتوبفعالیتعمده

ــر) ــورخ1830نمبــ (مــ
محمــدانورولــد13 11 1399

نهـاد عنواننماینده احمدحسینبه
نامبردهجهتدریافتجوازوتصوی 

دو20 10 1399(مورخ1نمبر)
بـهصـفتصـالحیتدار تنرا
شهرت کوپراتیفمعرفینمودندکه
محترمانهریک:رئیسکوپراتیـف
ولدضرغاممعاونکوپراتیـف رضا

ولدفصلیحسینرئیسغالمحسین
کوپراتیفاشـخا دارای ومعاون
ثبـت درمدیریت امضاء صالحیت

وتیتمرکزیومالکیتهایفکری
 بامیانثبتگردید.

خدماتخصوصیاتشرکت:شرکت
تابعیـت لوژستیکیبامیانبندامیر:
افغانیمرکزاصلیوتیتبامیانسال

ابتـدایی1399تأسیس) (سـرمایه
(1000000 حقوقی(افغانی، شکل

شــرکتی،فعالیتعمــدهخــدمات
لوژستیکیرئیسفاضلولدحسـن
معاونواحدولدحبی اهللشـخ 

رئـیسودارایصالحیتامضـاء
ــزی ــتمرک ــاوندرادارهثب مع

ثبترسیدهومالکیتهایفکری به
است.درادارهثبتمرکزیومالکیت

 بهثبترسیدهاست.هایفکری
نروشخصوصیاتکوپراتیفزراعتی

کلیگان:تبعهافغانستانمرکزاصـلی
تأسیس سال بامیان کاروتیت محل

ــدایی1399 ــرمایهابتــ ســ
یکمیلیونافغـانی1000000) )

شکلحقوقیکوپراتیـفشـراکت
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مکتوب نظربه زراعتی فعالیتعمده
ــر) ــورخ1831نمبــ (مــ

به13 11 1399 شیر ولد محمد
جهـت نامبرده نهاد نماینده عنوان

وتص )دریافتجواز (1وی نمبـر
به27 08 1399مورخ دوتنرا

صفتصالحیتدارکوپراتیفمعرفی
هریک محترمان شهرت که نمودند
ولـد محمـد کوپراتیـف :رئیس
سلطانحسینمعاونکوپراتیفحبی 
ولدحیدررئیسومعاونکوپراتیـف
اشخا دارایصـالحیتامضـاء
ومالکیـت درمدیریتثبتمرکزی

ثبـتهایفکریوتیـتبامیـان
 گردید.

خصوصیاتمتشبثانفرادی:محترم
افغانی تابعیت ناظرحسین ولد حلیم
مرکزاصلیوتیتبامیانسالتأسیس

(ســـرمایهابتـــدایی1399)
حقـوقی500000) شکل (افغانی،

انفرادی،فعالیتعمدهفعالیتهـای

ساختمانیرئیسحلیمولدناظرحسین
امضـاء صـالحیت شخ دارای

یآمریـتخودشدربخشجوازها
 صنعتوتجارتبامیانثبتگردید.

خم ارغوان کوپراتیف خصوصیات
تبعهافغانستانمرکزاصـلی پنجاب:
تأسیس سال بامیان کاروتیت محل

ــدایی1399 ــرمایهابتــ ســ
یکمیلیونافغـانی1000000) )

شکلحقوقیکوپراتیـفشـراکت
مکتوب نظربه زراعتی فعالیتعمده

ــر) ــورخ2164نمبــ (مــ
محمداسحقولـد1399 11 21

نماینده عنوان به نامبردهاحمد نهاد
جهتدریافتجوازوتصوی نمبـر

(1 مورخ تن1399 11 20( دو
رابهصفتصالحیتدارکوپراتیف
معرفینمودندکهشهرتمحترمـان
هریک:رئیسکوپراتیفمحمداسحق
ولــداحمــدمعــاونکوپراتیــف
رئـیس حسین غالم ولد محمدامین
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کوپ راتیفاشـخا دارایومعاون
ثبـت درمدیریت امضاء صالحیت

وتیتمرکزیومالکیتهایفکری
 بامیانثبتگردید.

زراعتـی کوپراتیـف خصوصیات
پنجابتوفیقمهربان:تبعهافغانستان
مرکزاصلیمحلکاروتیتبامیـان

(سرمایهابتدایی1399سالتأسیس)
یکمیلیونافغـانی1000000) )

ـ فشـراکتشکلحقوقیکوپراتی
مکتوب نظربه زراعتی فعالیتعمده

ــر) ــورخ2273نمبــ (مــ
نــوروزولــد1399 11 22

نهـاد نماینده عنوان به محمدجمعه
نامبردهجهتدریافتجوازوتصوی 

دو11 11 1399(مورخ1نمبر)
بـهصـفتصـالحیتدار تنرا
شهرت کوپراتیفمعرفینمودندکه
کوپراتیـف رئیس هریک محترمان

ـ ول معـاوننوروز محمدجمعـه د
رئـیس سلطان ولد کوپراتیفرضا

کوپراتیفاشـخا دارای ومعاون
ثبـت درمدیریت امضاء صالحیت

وتیتمرکزیومالکیتهایفکری
 بامیانثبتگردید.

خصوصیاتکوپراتیفزراعتیممتاز
اخضرات:تبعهافغانستانمرکزاصلی
تأسیس سال بامیان کاروتیت محل

ــدایی1399 ــرمایهابتــ ســ
یکمیلیونافغـانی1000000) )

شکلحقوقیکوپراتیـفشـراکت
مکتوب نظربه زراعتی فعالیتعمده

ــر) ــورخ2647نمبــ (مــ
ــزی1399 11 29 ــتمرک ثب

خواهانثبـتومالکیتهایفکری
اساستصوی  بر و کوپراتیفشده

دوتن1399 9 19(مورخ1نمبر)
رابهصفتصالحیتدارکوپراتیف

رتمحترمـانمعرفینمودندکهشه
عبدالخالق کوپراتیف :رئیس هریک
ولدقنبرعلیمعاونکوپراتیفتقـی
ولدخدادادرئیسومعاونکوپراتیف
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اشخا دارایصـالحیتامضـاء
ومالکیـت درمدیریتثبتمرکزی
هایفکریوتیـتبامیـانثبـت

 گردید.
اخضرخصوصیاتکوپراتیفزراعتی

نوینقـرهقـل:تبعـهافغانسـتان
محلکاروتیتبامیـانمرکزاصلی
تأسیس ابتدایی1399سال سرمایه

یکمیلیونافغـانی1000000) )
شکلحقوقیکوپراتیـفشـراکت
مکتوب نظربه زراعتی فعالیتعمده

( 391نمبر مورخ )9 10 1399
غدیرولدبهرامبهعنواننمایندهنهاد
نامبردهجهتدریافتجوازوتصوی 

( 1نمبر مورخ دو1399 1 11(
بـهصـفتصـالحیتدارتن را

شهرت کوپراتیفمعرفینمودندکه
محترمانهریک:رئیسکوپراتیـف
کوپراتیـف معاون بهرام ولد غدیر
قربانعلیولداکبررئـیسومعـاون
کوپراتیفاشخا دارایصالحیت

مرکـزی ثبـت درمدیریت امضاء
ومالکیتهایفکریوتیتبامیـان

 ثبتگردید.
خصوصــیاتکوپراتیــفعطــارد
غجورکپنجاب:تبعـهافغانسـتان
مرکزاصلیمحلکاروتیتبامیـان

تأسیس ابتدایی1399سال سرمایه
یکمیلیونافغـانی1000000) )

شکلحقوقیکوپراتیـفشـراکت
مکتوب نظربه زراعتی فعالیتعمده

1399 12 2(مورخ2737نمبر)
سیدبراتولدسیدعلیبـهعنـوان
ـ تنمایندهنهادنامبردهجهتدریاف

( وتصوی نمبـر مـورخ1جواز )
دوتنرابهصـفت1399 11 2

معرفـی کوپراتیـف دار صالحیت
هریک محترمان شهرت که نمودند
:رئیسکوپراتیفسـیدبراتولـد
سیدعلیمعاونکوپراتیفسیدعلیآقا
رئـیسومعـاون سیدمحمدآقا ولد
کوپراتیفاشخا دارایصالحیت
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مرکـزی ثبـت درمدیریت امضاء
وتیتبامیـانهایفکریومالکیت

 ثبتگردید.
ــرکت ــرکت:ش خصوصــیاتش
استخراجمعدنبامیـانکاوشـگر:
تابعیتافغانیمرکزاصـلیوتیـت

تأسیس) سال (سرمایه1399بامیان
شکل1000000)ابتدایی (افغانی،

ــده ــرکتی،فعالیتعم ــوقیش حق
استخراجمعدنرئیسمحمدامانولد
ــد ــیول ــاونعل ــوضمع ع

اسحقولدحفیظناطرحسین،سهمدار
اهللشخ دارایصالحیتامضـاء
رئیسومعاوندرادارهثبتمرکزی
ثبترسیده ومالکیتهایفکریبه
است.درادارهثبتمرکزیومالکیت

 بهثبترسیدهاست.هایفکری
خصوصــیاتکوپراتیــفزراعتــی
افغانستان تبعه خاکبدک: سرسبز
مرکزاصلیمحلکاروتیتبامیـان

تأسیس ابتدایی1399سال سرمایه

یکمیلیونافغـانی1000000) )
شکلحقوقیکوپراتیـفشـراکت
مکتوب نظربه زراعتی فعالیتعمده

1399 12 2(مورخ2739نمبر)
عنوان محمدعزیزبه ولد علی حسین
نمایندهنهادنامبردهجهتدریافـت

( وتصوی نمبـر مـورخ1جواز )
دوتنرابهصفت24 17 1399

 دار معرفـیصالحیت کوپراتیـف
هریک محترمان شهرت که نمودند
:رئیسکوپراتیفحسینعلیولـد
محمدعزیزمعاونکوپراتیفتقیولد
محمدحسنرئیسومعاونکوپراتیف
اشخا دارایصـالحیتامضـاء
ومالکیـت درمدیریتثبتمرکزی
هایفکریوتیـتبامیـانثبـت

 گردید.
ــرکت ــرکت:ش خصوصــیاتش

ویدشـهر:ساختمانیوسرکسازین
تابعیتافغانیمرکزاصـلیوتیـت

تأسیس) سال (سرمایه1399بامیان
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شکل1000000)ابتدایی (افغانی،
ــده ــرکتی،فعالیتعم ــوقیش حق
ساختمانیرئیسعلیجمعهولداکبر
معاونمحمدیولدعلیرضاشخ 

رئـیسودارایصالحیتامضـاء
ــزی ــتمرک ــاوندرادارهثب مع

ثبتومالکیتهایفکری رسیدهبه
است.

محترمخصوصیاتمتشبثانفرادی:
عبدالکریمولدعلیرضاتابعیتافغانی
مرکزاصلیوتیتبامیانسالتأسیس

(ســـرمایهابتـــدایی1399)
حقـوقی500000) شکل (افغانی،

فعالیتهای فعالیتعمده انفرادی،
علیرضا ولد رئیسعبدالکریم معدن
امضـاء صـالحیت شخ دارای

زهایآمریـتخودشدربخشجوا
 تجارتبامیانثبتگردید.

ــرکت ــرکت:ش خصوصــیاتش
استخراجمعدنبهارمدینه:تابعیـت
افغانیمرکزاصلیوتیتبامیانسال

ابتـدایی1399تأسیس) (سـرمایه
حقوقی1000000) شکل (افغانی،

شرکتی،فعالیتعمدهاستخراجمعدن
ــد ــاهول ــاقوتش ــیسی رئ

خادمحسینمعاونسیدذکیولـد
محسینشخ دارایصالحیتخاد

رئیسومعاوندرادارهثبتامضاء
مرکزیومالکیتهایفکریبهثبت

 رسیدهاست.
خصوصــیاتکوپراتیــفزراعتــی
وحدتزولـیج:تبعـهافغانسـتان
مرکزاصلیمحلکاروتیتبامیـان

تأسیس ابتدایی1399سال سرمایه
یکمیلیونافغـانی1000000) )

کتشکلحقوقیکوپراتیـفشـرا
مکتوب نظربه زراعتی فعالیتعمده

1399 12 4(مورخ2814نمبر)
حسینعلیولدمحمدرحیمبهعنوان
نمایندهنهادنامبردهجهتدریافـت

( وتصوی نمبـر مـورخ1جواز )
دوتنرابهصفت1399 11 21
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معرفـی کوپراتیـف دار صالحیت
هریک محترمان شهرت که نمودند

ع ولد لـی:رئیسکوپراتیففاضل
علی کوپراتیفحسین معاون محمد
ولدمحمـدرحیمرئـیسومعـاون
کوپراتیفاشخا دارایصالحیت

 امضاء عمـومیدرمـدیریتبوده
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 وتیتبامیانثبتگردید.
آینده خصوصیاتکوپراتیفزراعتی
نـوینقســمت:تبعــهافغانســتان
مرکزاصلیمحلکاروتیتبامیـان

تأسی ابتدایی1399سسال سرمایه
یکمیلیونافغـانی1000000) )

شکلحقوقیکوپراتیـفشـراکت
مکتوب نظربه زراعتی فعالیتعمده

1399 12 2(مورخ2738نمبر)
حبی اهللولدناصربهعنواننماینده
دریافتجـواز جهت نامبرده نهاد

ــر) ــوی نمب ــورخ1وتص (م
دوتنرابهصفت1399 11 19

 دار معرفـیصالحیت کوپراتیـف
نمودندکهشهرتمحترمانهریک:
رئیسکوپراتیفحبی اهللولدناصر
عبداهلل ولد اسحق کوپراتیف معاون
اشـخا  کوپراتیف ومعاون رئیس
ــاءدر ــالحیتامضـ دارایصـ

مدیریت ثبـتمرکـزیعمـومی
ثبـتومالکیتفکریوتیتبامیان

 گردید.
خصوصیاتشرکت:شرکتخدمات

انکیهـان:تابعیـتلوژستیکیبامی
افغانیمرکزاصلیوتیتبامیانسال

ابتـدایی1399تأسیس) (سـرمایه
حقوقی1000000) شکل (افغانی،

شــرکتی،فعالیتعمــدهخــدمات
ولـد اسـداهلل رئـیس لوژستیکی
ولـد مصطفی معاون محمدابراهیم
شخ دارایصالحیت سخی غالم

رئیسومعاوندرادارهثبتامضاء
یفکریبهثبتمرکزیومالکیتها

رسیدهاست.درادارهثبتمرکـزی
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ثبترسیده ومالکیتهایفکریبه
 است.

خصوصیاتمتشبثانفرادی:محترم
ولداحمدحسینتابعیتافغانی بشیر
مرکزاصلیوتیتبامیانسالتأسیس

(ســـرمایهابتـــدایی1399)
حقـوقی500000) شکل (افغانی،

خـدمات عمـده انفرادی،فعالیت
ــی ــدلوژســتیکیرئ سبشــیرول

احمدحسینشخ دارایصالحیت
ثبـتامضاء ریاسـت در خودش

مرکزیومالکیتهایفکریبامیان
 ثبتگردید.

اساستصوی شرکایشـرکت به
طالیهریکگـل کلید ساختمانی
رئـیسو رحمنولدغالمسـرور
معـاون سرور غالم ولد اکبر غالم
چنینفیصلهبهعملآمدکهخواهان

سکتوراستخراجمعدناضافهنمودن
ــواز ــورتیدرج ــدماتمش وخ
ساخمانیخویشمیباشیمکـهایـن

آمریت بخشجوازهای در تغییرات
 صنعتوتجارتبامیانثبتگردید.
بهاساستصوی شرکای:شـرکت
محمدامین شهر شکوفای ساختمانی

فیصد(سهمو17ولدقربانعلیرئیس)
فیصد(سهمو16علیجانولدناظر)
ـ یسومعــاونمجموعــررئـ

ــویشرا33) ــهمخـ فیصد(سـ
محترم330000معادل) به (افغانی

نمـوده واگزار محمدعلی ولد باقر
استوایـنتغییـراتدربخـش
جوازهایآمریتصنعتوتجـارت

 بامیانثبتگردید.
خصوصیاتمتشبثانفرادی:محترم
عبدالهادیولدغالمسخیتابعیـت
افغانیمرکزاصلیوتیتبامیانسال

ابتـدایی1399یس)تأس (سـرمایه
حقـوقی500000) شکل (افغانی،

انفرادی،فعالیتعمدهفعالیتهـای
ساختمانیرئیسعبدالهادیولدغالم
سخیشخ دارایصالحیتامضاء
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خودشدربخشجوازهایآمریـت
 صنعتوتجارتبامیانثبتگردید.

خدماتخصوصیاتشرکت:شرکت
تابعیـت شهر: شکوفای لوژستیکی

نیمرکزاصلیوتیتبامیانسالافغا
ابتـدایی1399تأسیس) (سـرمایه

حقوقی1000000) شکل (افغانی،
شــرکتی،فعالیتعمــدهخــدمات
لوژستیکیرئیسباقرولدمحمدعلی
معاونعلیجانولدناظیروسهمدار
شـخ دارای قربانعلی محمدامین

درصالحیتامضاء معاون رئیسو
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

 بهثبترسیدهاست.فکری
اساستصوی شرکایشـرکت به
ساختمانینمرونمحترماخترمحمد
ولدسرورعلیرئـیسشـرکتاز

فیصد(50سمتریاستاستعفاءو)
(به500000سهمخویشرامعادل)

ایـوب سـید ولد سیدعلی محترم
واگزارنمودهکهنامبردهبهعنـوان

رئیسجدیدتعیـینمیگـرددایـن
 آمریتتغییرات بخشجوازهای در

 صنعتوتجارتبامیانثبتگردید.
خصوصیاتمتشبثانفرادی:محترم
تابعیت محمدسرور ولد محمدناصر
افغانیمرکزاصلیوتیتبامیانسال

ابتـدایی1399تأسیس) (سـرمایه
حقـوقی500000) شکل (افغانی،

زراعتیرئیس انفرادی،فعالیتعمده
شخ  محمدسرور ولد محمدناصر

خـودشدررایصالحیتامضاءدا
و آمریتصـنعت بخشجوازهای

 تجارتبامیانثبتگردید.
اساستصوی شرکایشـرکت به
ساختمانینوینگستر:هریکعلـی
رضاولدعباسقلیرئیسوعلیولد
اکبرمعاونچنینفیصلهبهعملآمد
ــاونهرکــدام ــیسومع کــهرئ

محترمفیصد50) به (سهمخویشرا
ولدسیدطاهرواگزارنمودهسیدانبیاء

فیصد(سهمبـه100کهنامبردهبا)
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عنوانرئیسجدیدتشـبثتعیـین
میگرددوهمچنینشکلحقوقیآن
ایـن نمایـد، می انفرادیتغییر به
آمریت بخشجوازهای در تغییرات

بامیانثبتوتیتصنعتوتجارت
 گردید.

وخصوصیاتشرکت:شرکتتولید
ومی:تابعیتافغانیفروشقالینپرندب

مرکزاصلیوتیتبامیانسالتأسیس
(ســـرمایهابتـــدایی1399)
حقوقی1000000) شکل (افغانی،

شرکتی،فعالیتعمدهتولیدوفروش
قالینرئیسعبداهللولدعوضمعاون
عبدالعظیمولدعبداهللشخ دارای

درصالحیتامضاء معاون رئیسو
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

 بهثبترسیدهاست.فکری
خصوصیاتکوپراتیفزراعتیاتحاد
نوینبایقـوبی:تبعـهافغانسـتان
مرکزاصلیمحلکاروتیتبامیـان

تأسیس ابتدایی1399سال سرمایه

یکمیلیونافغـانی1000000) )
شکلحقوقیکوپراتیـفشـراکت
مکتوب نظربه زراعتی فعالیتعمده

ــر) ــورخ3387نمبــ (مــ
ولـدمحمدحسن1399 12 17

نهـاد نماینده عنوان به میرزاحسین
نامبردهجهتدریافتجوازوتصوی 

دو25 11 1399(مورخ1نمبر)
بـهصـفتصـالحیتدار تنرا
شهرت کوپراتیفمعرفینمودندکه
رئیسکوپراتیـف محترمانهریک:
محمدحسنولدمیرزاحسینمعـاون
کوپراتیفعبداهللولدعلـیجمعـه

کوپراتیف ومعاون اشـخا رئیس
دارایصالحیتامضاءدرمـدیریت
ثبتمرکزیومالکیتهایفکـری

 وتیتبامیانثبتگردید.
اساستصوی شرکایشـرکت به
ســاختمانیوسرکســازیطلــوع
فرزنـد عبدالخلیل هریک ضحاک
عبدالحمیدرئیسوشیرخانفرزنـد
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قربانمعاونچنینفیصلهبهعملآمد
کهخواهانلغوجوازشرکتمتذکره

 میباشیم.
خصوصیاتکوپراتیفزراعتیانصار
افغانسـتان تبعـه فـوتدی: گیرو
مرکزاصلیمحلکاروتیتبامیـان

تأسیس ابتدایی1400سال سرمایه
یکمیلیونافغـانی1000000) )

شکلحقوقیکوپراتیـفشـراکت
مکتوب نظربه زراعتی فعالیتعمده

ــر) ــورخ4875نمبــ (مــ
ابراهیمولدعبداهلل1400 10 23

جهت نامبرده نهاد عنواننماینده به
( وتصوی نمبـر (1دریافتجواز

دوتـنرابـه1400 1 8مورخ
صفتصالحیتدارکوپراتیفمعرفی
هریک محترمان شهرت که نمودند
:رئیسکوپراتیفعبـدالخالقولـد
ــفو ــیسکوپراتی ــیداحمدرئ س
محمدفاضلولـدعـوضمعـاون
کوپراتیفاشخا دارایصالحیت

رئیسدرمدیریتثبتمرکزیاءامض
وتیتبامیـانومالکیتهایفکری

 ثبتگردید.
خصوصیاتمتشبثانفرادی:محترم
تابعیـت عبـدالقادر ولد محمدنبی
افغانیمرکزاصلیوتیتبامیانسال

ابتـدایی1400تأسیس) (سـرمایه
حقـوقی500000) شکل (افغانی،

انفرادی،فعالیتعمـدهزراعتـیو
رئـیسمح ولـدمالداری مـدنبی

عبدالقادرشخ دارایصـالحیت
بخشجوازهـایامضاء خودشدر

آمریتصنعتوتجارتبامیانثبت
 گردید.

ــبث ــوی متش ــاستص ــهاس ب
محترم سنگ غنده انفرادی:تجارتی
سیدجوادسجادیولـدسیدحسـن
خواهانلغوجوازتشـبثمتـذکره
بخـشجوازهـای در که گردیده

ثبتآمریتصنعتوتجارتبامیان
 گردید.
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خصوصیاتمتشبثانفرادی:محترم
تابعیـتافغـانی علم مصطفیولد
مرکزاصلیوتیتبامیانسالتأسیس

(ســـرمایهابتـــدایی1400)
حقـوقی500000) شکل (افغانی،

انفرادی،فعالیتعمدهفعالیتهـای
ساختمانیرئیسمصطفیولدعلـم
امضـاء صـالحیت شخ دارای
خودشدربخشجوازهایآمریـت

بامیانثبتوتیتنعتوتجارتص
 گردید.

کمـپلکس کمپلکس: خصوصیات
پروسـسمحصـوتت و تولیدات
زراعتیومالداریبامیانسبز:تابعیت
افغانیمرکزاصلیوتیتبامیانسال

ابتـدایی1400تأسیس) (سـرمایه
حقوقی5000000) شکل (افغانی،

شرکتی،فعالیتعمـدهتولیـداتو
پروســسمحصــوتتزراعتــیو
ولد سیدمحمدحسن رئیس مالداری
ولـد محمد معاون سیدعبدالحسین

میرزاشخ دارایصالحیتامضاء
رئیسومعاوندرادارهثبتمرکزی

ثبترسیدهومالکیتهایفکری به
 است.

اساستصوی شرکتساختمانی به
میالدبنامحترماسماعیلولدنـادر
ومعاونشرکتازمعاونیتاستعفاء

همخویشراکهمعادلفیصد(س50)
ــه500000) ــانیمیشــودب (افغ

سیدمحمدولدسیدسـروررئـیس
شرکتواگزارنمودهکـهرئـیس

فیصد(سهممعاون50شرکتبااخذ)
فیصد(سهممیگرددکه100دارنده)

شکلحقوقیآننیزبهانفرادیتغییر
 مینماید.

انفرادی:متشـبث نهاد خصوصیات
انفرادی:محمدنبیولدمحمـدخان،

بامیـان،ت اصلی افغان،مرکز ابعیت
ابتدایی (افغـانی500000)سرمایه
تأسیس حقـوقی1400سال شکل

خـدمات فعالیتعمـده انفرادی،
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امضاء صالحیتدار مالی مشورتیی
ثبـت ریاستعمـومی خودشدر
مرکزیومالکیتهایفکریثبـت

 گردید.
ــبث ــوی متش ــاستص ــهاس ب
برهنه(خواهان شاه انفرادی:)تجارتی

جوازخویشگردیـدهکـهدرلغو
و آمریتصـنعت بخشجوازهای

 بامیانثبتگردید.وتیتتجارت
کـوثر خصوصیاتشرکتتجارتی
عمرتابعتافغانمرکزاصلیبامیان

ابتدایی) افغانی1500000سرمایه )
تأسیس فعالیتعمـده1400سال

اهللولدحاجی رئیسرحیم تجارتی،
صفتاهللمعـاونشـکراهللولـد

رئیساهللصالحیتدارامضاءصفت
ومعاونشرکتدربخشجوازهای

 آمریتتجارتثبتگردید.
شاه لوژستیکی خدمات خصوصیات
فوتدیتابعیتافغانمرکزاصـلی

ابتدایی) سرمایه (1000000بامیان

فعالیـت1400افغانیسالتأسیس
عمدهخدماتلوژسـتیکی،رئـیس
شخ  محمدحکیم ولد محمداصغر

امضاءصالحیت شرکتدار رئیس
ثبتمرکزیومالکیتهای دراداره

 شد.فکریثبت
ــیات ــرادی:خصوص ــوازانف ج

رو اهلل)سلیمی(ولدمحمدسـلیم
تابعیت،افغان،مرکزاصـلی:وتیت

تأسیس سرمایه1400کندهار،سال
افغانی،فعالیـت500000ابتدایی

عمــده:تجــارتی،شــخ دارای
صــالحیتامضــاءدرادارهثبــت

رکزیومالکیتهایفکریبهثبتم
 رسیدهاست.

اساستصوی هی ت خصوصیاتبه
مدیرهشرکتایمایـستریـدینگ
کمپنیلمیتـد:دارنـدهجوازنامـه

معـاونشـرکت27-1207نمبر
ولـدحـاجی محمـد نظر محترم

فیصدسهمخویشرا50عبداتحد
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بهمعاونجدیدسـپردهوخواهـان
اسـااستعفاء این به که سگردیده

محترمعبدالوهابدحاجیعبداتحد
فیصدسهمبحیثمعاون50باحفظ

 جدیدشرکتتعینگردیدهاست.
محمـدخصوصیات انفرادی: جواز

ادرئیس)خاکسار(ولدمحمدرسول
تابعیت،افغان،مرکزاصـلی:وتیت

ــیس: ــالتأس 1400کندهار،س
ابتـــداییســـرمایهابتـــدایی

افغانی،فعالیــتعمــده:500000
صـالحیتتجا دارای شخ  رتی،

امضاءدرادارهثبتمرکزیومالکیت
 بهثبترسیدهاست.هایفکری

ــیات ــرادی:خصوص ــوازانف ج
یعقوبشاهولدمحبوبشاهتابعیت
ــت ــلی:وتی ــان،مرکزاص افغ

ــیس: ــالتأس 1400کندهار،س
ابتـــداییســـرمایهابتـــدایی

افغانی،فعالیــتعمــده:500000
دارای ،شـخ  معـدن استخراج

الحیتامضــاءدرادارهثبــتصــ
مرکزیومالکیتهایفکریبهثبت

 رسیدهاست.
حبیبـی شـاه شرکت خصوصیات
لمیتد:تابعیت:افغـان،مرکزاصـلی

 1400کندهار،سـالتأسـیس:
ابتدایی سرمایه 1000000ابتدایی

محترم تجارتی. افغانیفعالیتعمده
احمد حاجی ولد )حبیبی( تیمورشاه

(فیصـد75م)اهلل)حبیبی(باسـه
بحیثرئیسشرکتومحترماحمد
سهم با اهللولدمولویبختمحمد

(فیصدبحیثمعاونشـرکت25)
.وشخ دارایصالحیتامضـاء:
رئیسشرکتدرادارهثبتمرکزی
ثبترسیده ومالکیتهایفکریبه

 است.
خصوصیات:بهاساستصوی هی ت
مدیرهشرکتتجارتینادرالسادات

مبنـی43152برجـوازلمیتد:نم
ولـد شاه نادر سید محترم براینکه
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حاجیسیدمحمداسمعیلاغارئیس
شرکتنسبتمشکالتاقتصـادی
 جوازمذکوررالغوهگردیدهاست.

وموضوعدرادارهثبـتمرکـزی
ثبترسیدهومالکیتهایفکری به

 است.
وحیـد خصوصیاتشرکتفریـد
ــان ــنیارلمیتد:تابیعت:افغـ حسـ

:کندهار،سالتأسیس:،مرکزاصلی
ابتدایی1400 1000000سرمایه

محترم تجارتی. افغانیفعالیتعمده
فریداحمد)حسنیار(ولدعیـدالکبیر

(فیصدبحیث50)حسنیار(باسهم)
رئیسشرکتومحترموحیداحمـد
)حسنیار(ولدعبدالکبیر)حسنیار(با

( بحیـثمعـاون50سهم فیصد )
شرکت.وشخ دارایصـالحیت

ثبتامضاء اداره در شرکت رئیس
بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 رسیدهاست.

کاروانخصوصیاتشرکتنورایوبی
ــان ــد:تابیعت:افغــ لمیتــ
تأسـیس سال مرکزاصلی:کندهار،

ابتدایی1400 1000000سرمایه
یکمیلیونافغانیفعالیـتعمـده
شیراحمـد)حقیار( محترم ،تجارتی.

(فیصد50)ولدعطاءمحمدباسهم
بحیثرئـیسشـرکتومحتـرم
عبدالواسیع)الفت(ولدعبـدالهادی

(فیصدبحیـث50)الفت(باسهم)
.وشـخ دارای شـرکت معاون
صالحیتامضاء:رئیسشرکتدر
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

 فکریبهثبترسیدهاست.
جوازانفرادی:شیراحمدخصوصیات

)حقیار(ولدعطاءمحمـدتابعیـت
مرکزاصلی:وتیتکندهار، افغان،

تأسیس ابتداییسرمایه1400،سال
افغانی،فعالیــتعمــده:500000

تجارتی،شــخ دارایصــالحیت
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امضاءدرادارهثبتمرکزیومالکیت
 هایفکریبهثبترسیدهاست.

خصوصیات:بهاساستصوی هی ت
شرکتحمیدتمـیمممتـاز مدیره
جـواز لوژستیکیشـرکتنمبـر

محتـرم1906-27 براینکه مبنی
حمیدممتازولدمحمدداودرئـیس
شرکتنسبتمشکالتاقتصـادی

 جوازمذکورلغوگردیده.
خوشـبخت محمد د خصوصیات:
لمیټــډ:چــیجــوازنمبــریــی

دیدتصوی پراساس520-27
ښاغلیحاجیمحمدقاسمخوشبخت
دحاجیرمضـانزویدشـرکت
رئیسدځینوملحوظاتولهکبلـهد

رکتدریاستڅخـهاسـتعفاءش
ورکړهاوپهپخپلمخکنـیسـهم

(سرهدشرکتدنویسهم50)٪
دارپهصفتوټاکلسـو،ښـاغلی
حاجیمحمداکبـرخوشـبختد
حاجیمحمدقاسمخوشبختزوید

شرکتمرستیالدخپلټولسـهم
(50( څخه احسان٪20( سهم )٪

قاسم حاجیمحمد اهللخوشبختد
نویرئیسخوشبختزویدشرکت

پهدیاسـاسښـاغلی ورکړه. ته
٪( پـه خوشبخت اهلل (20احسان

سهمسرهدشرکتدنویرئـیس،
ښاغلیحاجیمحمداکبرخوشبخت

(سهمسرهدشـرکتد30په)٪
مرستیالاوښاغلیحـاجیمحمـد

(سهمسره50قاسمخوشبختپه)٪
دشرکتسهمدارپهصفتوټاکل

 سو.
جمیـل خصوصیاتشرکتنـافع
لمیتد:تابیعت:افغـان،مرکزاصـلی

سرمایه1400کندهار،سالتأسیس:
 میلیـون1000000ابتدایی یک

محترم تجارتی. افغانیفعالیتعمده
سیدعبدالنافعساداتولدسیدمحمد

(فیصـد50نبیساداتباسـهم)
بحیثرئیسشرکتومحترمسـید
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عبدالهادیساداتولدسیدمحمـد
فیصـد(50نبیساداتباسـهم)

بحیثمعاونشرکت.وشخ دارای
رئیسشـرکتدرصالحیتامضاء

ــومیاداره ــزیوعم ــتمرک ثب
بهثبترسـیدهمالکیتهایفکری

 است.
عیسـی ضیاء شرکت خصوصیات
،مرکزاصـلی تابیعت:افغان : لمیتد

 1400کندهار،سـالتأسـیس:
ابتدایی افغـانی1000000سرمایه

اءفعالیتعمده،تجارتی.محترمضی
الحق)فضلی(ولدخانمحمدباسهم

فیصدبحیثرئیسشرکتو50) )
محترممحمدعیسی)پوپـل(ولـد

(فیصدبحیث50خیرمحمدباسهم)
.وشـخ دارای شـرکت معاون

امضاء درصالحیت شرکت :رئیس
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

 فکریبهثبترسیدهاست.

محـ  خصوصیاتشرکتقـادر
:افغـان،مرکزاصـلیلمیتد:تابیعت

1384:کندهار،سـالتأسـیس:
ابتدایی افغـانی1000000سرمایه

فعالیتعمـده،تجـارتی.محتـرم
(50عبدالقادرولداماناهللباسهم)

فیصدبحیثرئیسشرکتومحترم
مح اهللولدحاجیاحمدخانبـا

( بحیـثمعـاون50سهم فیصد )
شرکت.وشخ دارایصـالحیت

ثبت:رئیسشرامضاء اداره کتدر
بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 رسیدهاست.
جوازانفـرادی:خـانخصوصیات

محمد)اچکزی(ولدحـاجیشـاه
تابعیـت،افغـان، محمد)اچکزی(
ــال ــلی:وتیتکندهار،س مرکزاص

 ابتـدایی1400تأسیس: سـرمایه
عمـده:500000 فعالیت افغانی،

تجارتی،شــخ دارایصــالحیت



 جريدهيرسم
 

594
 

 

 

 

 

 

( 1411)نمبرسېپرلهپ 14/2/1443  

بتمرکزیومالکیتدرادارهثامضاء
 بهثبترسیدهاست.هایفکری

خصوصیات:بهاساستصوی هی ت
مدیرهشرکتابراهیمامانساختمانی
ــر ــوازنمبـ ــرکتجـ شـ

D-04-1084ــه ــیبراینک مبن
محترممحمدابراهیمولـدمحمـد
اشرفرئیسشرکتوتائیدیاعضاء
مجلسنسبتمشکالتاقتصـادی
خواهانلغوهشرکتمذکورشدهاند
ودرادارهثبتمرکزیومالکیتهای

 بهثبترسیدهاست.فکری
افغانخصوصیاتشرکتازادشاهین

لمیتد:تابعیت:افغـانمرکزاصـلی
1400:کندهار،سـالتأسـیس:

ابتدایی افغانی1000000سرمایه
فعالیتعمـده،تجـارتی.محتـرم
نذیراحمــــــدولــــــد

(فیصـد50سیدمحمدباسـهم)
حترموکیلبحیثرئیسشرکتوم

احمدولداقـامحمـدبـاسـهم

شـرکت50) معاون بحیث (فیصد
امضـاء صالحیت .وشخ دارای
رئیسشرکتدرادارهثبتمرکزی
ثبترسیده ومالکیتهایفکریبه

 است.
محترمخصوصیات:بهاساستصوی 

شاهنظرولدشاهجهاندارندهجواز
(بنامقسیمنیازی50277انفرادی)

تمـامحقـوقوپالستیکسـازی
جـواز فیصد صد سهم امتیازاتو
خودرابهمحترمفیضمحمدولـد
گردیـده واگذار محمد نیاز حاجی
است.وفعاًلمحترمفـیضمحمـد
مالکوصالحتدارجوازمـذکور

 انفرادیمیباشد.
خصوصیات:بااساستصوی هی ت
مدیرهشرکتنسیمجماـللمیټـډ

محترمجماـل69458جوازنمبر
شرکتناص معاون عبدالعظیم ولد ر
(فیصدسهمخویشرابهمعاون50)

جدیدشرکتسـپردهوازسـمت
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ایـنمعاونیتاستعفاء به که نموده
اساسمحترمزیناهللولدنصراهللبا

(فیصدسهمبحیثمعاون50حفط)
نگردیدهاست.ویجدیدشرکتتعی

بهیتداسمشرکتازنسیمجماللم
تبـدیلنمـودهدیتنسیمروحانلم

 شد.
میـوه کندهار شرکت خصوصیات
،مرکزاصـلی تابیعت:افغان : لمیتد

 تأسـیس: سـال 1400کندهار،
ابتدایی افغـانی1000000سرمایه

فعالیتعمـده،تجـارتی.محتـرم
احمداهللولدحاجینجی اهللبـا

( بحیـثرئـیس50سهم فیصد )
شرکتومحترمنعمـتاهللولـد

(فیصد50سهم)حاجینچی اهللبا
بحیثمعاونشرکت.وشخ دارای
رئیسشرکتدر صالحیتامضاء:

 ثبتمرکزیومالکیتعمومیاداره
فکـری رسـیدههای ثبـت بـه

 است.

نجیـ  اتحاد شرکت خصوصیات
ــان ــد:تابیعت:افغ ــتونلمیت پښ
،مرکزاصلی:کندهار،سالتأسیس:

سرمایه1400 1000000ابتدایی
لیـتعمـدهیکمیلیونافغانیفعا

تجارتی.محترمحکمتاهلل)رشیدی(
(فیصـد50ولدنیازمحمدباسهم)

بحیثرئـیسشـرکتومحتـرم
سـهم با عبدالرحمن ولد عبدالولی

(فیصدبحیثمعاونشـرکت50)
:امضـاء.وشخ دارایصالحیت
اداره ثبتعمومیرئیسشرکتدر

بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 رسیدهاست.

ذاکراساستبه صوی هی تمدیره
شریفبسترانسـپورتشـرکت:

محتـرمD-24645جوازنمبـر
فیضاهللولدمحمدکـریمرئـیس

(فیصدسهمخویشرا50شرکت)
بهرئیسجدیدشرکتسـپردهواز

استعفاء ریاست بهسمت که نموده
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ایناساسمحترمعبدالمبینیوسفزایی
(50ولدادمخانیوسفزاییباحفط)

س رئـیسجدیـدفیصد بحیث هم
شـیر ومحترم گردید تعین شرکت
محمدولدشیخمیرمعاونشـرکت

(فیصدسهمخویشرابهمعاون50)
جدیدشرکتسـپردهوازسـمت

ایـنمعاونیتاستعفاء به که نموده
عبدالبصـیر حـاجی محترم اساس
ــاجی ــدحـ ــتگیریولـ دسـ

(فیصدسهم50خیرالدینباحفط)
شرکت جدید ـتعبحیثمعاون ینی

 گردیدهاست.
اساستصوی شـرکتذاکـر به
محتـرم ترانسـپور:: شریفبس
،رئـیس میراحمـد ولد محمدانور

( خویشرا50شرکت سهم (فیصد
فیضاهللولد محترم رئیسجدید به
محمدکریم.ومحترمخانمحمدولد
ــرکت ــاونش ــد،مع عبدالحمی

(فیصدسهمخویشرابهمعاون50)

حاجیشی محترم ولدجدید محمد ر
شیخمیرسپردهوخواهاناسـتعفاء
گردیده.کهبـدیناسـاسمحتـرم
حفـظ با محمدکریم ولد فیضاهلل

(فیصدسهمبهحیـثرئـیس50)
شیخ ولد شیرمحمد ومحترم جدید.

(فیصدسهمبحیث50میردباحفظ)
معاونجدیدتعـینگردیـده.ودر

 ثبتمرکزیومالکیتعمومیاداره
ثبـت بـه فکـری رسـیدههای

 است.
خصوصیات:بهاساستصوی هی ت
مدیرهشرکتنوربریالسـاختمانی

مبنـیD-04-569نمبرجـواز
براینکهمحترمسیدنوراحمدولـد
سیداحمدرئیسشـرکتنسـبت
را مذکور جواز اقتصادی مشکالت

 لغوهگردیدهاست.
خصوصیات:بهاساستصوی تاجر
محترمحاجیعبدالمجیدولدمـوت
نمبـر انفـرادیجـواز تاجر داد
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ــکالت5560-27 ــبتمش نس
 اقتصادیجوازمذکوررالغوگردید.

خصوصیات:بهاساستصوی تاجر
عبـدالغفور ولد عبدالوهاب محترم
ــر ــوازنمب ــرادیج ــاجرانف ت

ــکالت6197-27 ــبتمش نس
اقتصادیجـوازمـذکوررالغـوه

 گردید.
بهاساستصوی شـرکتضـیائی

تابیعت مرکزاصـلیلمیټډ: افغـان
1382وتیتکندهارسالتأسـیس

نمبـر تجـارتی جوارنامـه دارنده
ــدایی592-24 ــرمایهابتـ سـ

عمـده1000000 فعالیت افغانی
تجارتی،محترمعبـدالوهابولـد

فیصدبحیـث50عبدالغفورباسهم
اهللولد عبید رئیسشرکتومحترم

 باسهم خان عبداهلل فیصد50حاجی
تائیـدیبحیثمعاونشرکتوبه

مجلسنسبتمشکالتاقتیصـادی
خواهانلغوهشـرکتمذکورشـده

اندودرادارهثبتمرکزیومالکیـت
 است.بهثبترسیدههایفکری

ــیات ــرادی:خصوص ــوازانف ج
ســیدحبیــ )ســعادات(ولــد

، ،افغـان تابعیـت نورمحمد سید
مرکزاصلی:وتیـتکندهار،سـال

 ابتـدایی1400تأسیس: سـرمایه
نی،فعالیــتعمــده:افغا500000

ــالحیت ــخ دارایص صنعتی،ش
درادارهثبتمرکزیومالکیتامضاء

 بهثبترسیدهاست.هایفکری
بهاساستصوی شـرکت:نـوری
احمداهلللمیتد:مبنیبراینکهمحترم
عبدالصمدولددادمحمـدرئـیس
مجلـس اعضـاء شرکتوتائیدی
نسبتمشکالتاقتصادیخواهـان

انـدولغوهشـرکتمذکورشـده
ثبتمرکزیومالکیتهای دراداره

 فکریبهثبترسیدهاست.
خصوصیاتشرکتمنیـ افغـان
ــان ــد:تابیعت:افغ ــدیلمیت حمی
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،مرکزاصلی:کندهار،سالتأسیس:
ــدایی1400 ــداییســرمایهابت ابت

یکمیلیـونافغـانی1000000
فعالیتعمـده،تجـارتی.محتـرم
محمود)منی (ولدمحمدنسیمبـا

( بحیـثرئـیس50سهم فیصد )
محمـد جـان محتـرم شرکتو
)حمیدی(ولدحاجیولـیمحمـد

(فیصدبحیث50)حمیدی(باسهم)
.وشـخ دارای شـرکت معاون

رئیسشـرکتدرصالحیتامضاء
ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره

 بهثبترسیدهاست.فکری
خصوصیاتشرکتهیوادکنـدهار
صنعتیشرکت:افغان،مرکزاصـلی

سـالتأسـیس)کنده (1400ار،
(افغانی1000000ابتدایی)سرمایه

عبداهلل صنعتیمحترم فعالیتعمده:
جان)فیضی(ولدفیضمحمدباسهم

(فیصدبحیثرئیسشـرکت،50)
ومحترممحی اهلل)نظـری(ولـد

(فیصـد50حاجیاهللنظرباسهم)
بحیثمعاونشرکت.وشخ دارای
رئیسشـرکت : امضاء صالحیت

ثبتمرکزیومالکیتهایدر اداره
 بهثبترسیدهاست.فکری

ــیات ــرادی:خصوص ــوازانف ج
ولدعالوالـدین شمساهلل)شمس(
)شمس(تابعیت،افغان،مرکزاصلی:

تأسیس 1400وتیتکندهار،سال
ابتدایی افغـانی،500000سرمایه

فعالیتعمده:تجارتی،شخ دارای
درادارهثبــتصــالحیتامضــاء

بهثبتلکیتهایفکریمرکزیوما
 رسیدهاست.

خصوصیاتشرکتجاناسیالمیتد:
تابعیت:افغان،مرکزاصلی:کندهار،

سرمایهابتـدایی1400سالتأسیس
یکمیلیـونافغـانی1000000

ــده،تجــارتی.محترم ــتعم فعالی
محمد ولد شاه( )اسالم احمد سید

(فیصدبحیث50اسماعیلباسهم)
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نج یـ اهللرئیسشرکتومحترم
)افغان(ولدحاجیاماناهللباسـهم

(فیصدبحیثمعاونشـرکت50)
.وشخ دارایصالحیتامضـاء:
رئیسشرکتدرادارهثبتمرکزی
ثبترسیده ومالکیتهایفکریبه

 است.
حـاجیخصوصیات انفرادی: جواز

فضلی حاجی ولد بشیراحمد)فضلی(
احمدتابعیت،افغان،مرکزاصـلی

زابل، وتیت تأسـیس 1400سال
افغـانی،500000سرمایهابتدایی

فعالیتعمـده:زراعتـیشـخ 
دارایصـــالحیتامضـــاءدر

ثبتمرکزیومالکیتعمومیاداره
فکـری رسـیدههای ثبـت بـه

 است.
خصوصــیاتشــرکتزبیرنــوری
ــان ــرکت:افغ ــپورټیش ترانس
تأسـیس سال کندهار، مرکزاصلی

(ســـرمایهابتـــدایی1400)

انیفعالیتعمده:افغ(1000000)
ترانسپورټیمحتـرمخیـراهللولـد

(فیصدبحیث50حبی اهللباسهم)
حافظاحمد ومحترم رئیسشرکت،

(فیصد50ضیاءولدخیراهللباسهم)
بحیثمعاونشرکت.وشخ دارای
رئیسشـرکت : امضاء صالحیت
ثبتمرکزیومالکیتهای دراداره

 بهثبترسیدهاست.فکری
ـ اساسمکت 1400 3 12وب)به

 ثبـت عمـومی مرکـزیریاست
 فکری وریاستثبتومالکیتهای

شـرکتمحتـرم صدورجوازدهی:
مح روښانلمیتددارندهجوازنامه

(برعالوهواردات71064تجارتی)
وصادراتتقاضاتوریدادویهوسامان

تتطبیرانیزنموده.درادارهثبتآ
بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری

 است.رسیده
تصـوی  اسـاس به خصوصیات:

سیفاهللولدمولویمحمدنصـیر
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جـوازنمبر دارنـده انفرادی تاجر
تغیراتذیلرادرجـواز54308

 خویشنمودهاست.
اسمجوازازسـیفاهللولـد-1

مولویمحمدنصیربهربـاطرودی
 لمیټدتبدیلگردیده.

سیفاهللولدمولـوی–2 محترم
سبقجوازباسهممحمدنصیرمالکا

بهحیثرئیسشرکتتعین50فیصد
 گردیده.

محترمخانمحمدولدجماـل-3
سهمفیصد فیصدبـه50الدینبا

حیثمعاونجدیدشـرکتتعیـین
 گردیده.

ابتـدایی4 سـرمایه ازـ جـواز
بـه500000 افغانی پنجصدهزار
 تزئیدگردید.1000000

انفرادی-5 از جواز حقوقی شکل
شرکتی اسـت.به تبدیلگردیـده

مرکـزی ثبـت دراداره وموضوع
 ومالکیتهایفکریثبتگردید.

ــیات ــرادی:خصوص ــوازانف ج
محمد ولی ولد شیرمحمد)الکوزی(
وتیـت مرکزاصلی تابعیت،افغان،

تأسیس سال سـرمایه1400زابل،
 هزار500000ابتدایی افغانیپنجاه

تجـارتی عمده: شـخ ،فعالیت
ادارهدارایصــالحیتامضــاءدر

ثبـتمرکـزیومالکیـتعمومی
ثبـترسـیدههای بـه فکـری

 است.
افغـان خـان شرکت خصوصیات
تابیعت:افغانمرکـز احمدیلمیتد:

1400اصلی:کندهار،سالتأسیس
ابتدایی یـک1000000سرمایه

میلیونافغانیفعالیتعمده،تجارتی.
محترمنثاراحمدولدعلیمحمدبـا

( بحیـثرئـی50سهم فیصد س(
شرکتومحترمعالوالـدینولـد

(فیصدبحیث50نورالدینباسهم)
معــاونشــرکتوشــخ دارای

رئیسشـرکتدرصالحیتامضاء
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ومالکیتهـای ثبتمرکزی اداره
 فکریبهثبترسیدهاست.

خصوصیات:دظریفرحیملمیتدد
مدیرههی تدتصوی پـراسـاس
عبـدالرحیم حاجی د احمد ښاغلی

سـتیالدځینـوزویدشرکتمر
ملحوظاتولـهکبلـهدشـرکتد

استعفاء څخه دمرستیالی او ورکړه
٪(49٪(څخه)50خپلټولسهم)

شرکترئیسښاغليمحمد د سهم
ظریفدحاجیعبدالرحیمزویتهاو

سهمدشرکتنویمرستیال1) )٪
زویتـه عبدالولی د مزمل ښاغلی
وسپاری.پهدیاساسښاغلیمحمد

٪(سـهمسـرهد99ظریفپـه)
شرکتدرئیساوښاغلیمزملپـه

٪(سهمسرهدشرکتدمرستیال1)
د همدارنگـه پهصفتوټاکلسو.
جوازنومد)ظریفرحـیملمیټـډ(
څخهو)ذاکرسمسمورلمیټډ(تـه

 تبدیلسو.

مرکزیومالکیتهـای موضوعد
 پهسیسټمکیثبتسوه.فکریثبت

ــیات ــرادی:خصوص ــوازانف ج
)اسحاقزی(ولدعبیـداهللعزتاهلل

تابعیت،افغان،مرکزاصـلی:وتیت
سرمایه1400کندهار،سالتأسیس

افغـانیفعالیـت500000ابتدایی
ــارتی ــدهتج ــخ دارایعم ش
درادارهثبــتصــالحیتامضــاء

بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری
 رسیدهاست.

خصوصیاتشرکتافغانبریلینـ 
ـ لیلمیتد:تابعیت:افغـان،مرکزاص

 1400کندهار،سـالتأسـیس:
ابتدایی یـک1000000سرمایه

میلیونافغانیفعالیتعمده،تجارتی.
محمـد ولـد شفیق محمد محترم

( سهم با بحیث50اسماعیل (فیصد
رئیسشـرکتومحتـرماجمـل
سهم ولدخانالکوزیبا )الکوزی(

(فیصدبحیثمعاونشـرکت50)
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امضـاء صالحیت .وشخ دارای
کتدرادارهثبتمرکزی:رئیسشر

ثبترسیده ومالکیتهایفکریبه
 است.

ــیات ــرادی:خصوص ــوازانف ج
رحمتاهللولدحـاجیفـیضاهلل

تابعیت،افغان،مرکزاصلی:وتیـت
سرمایه1400کندهار،سالتأسیس:

فعالیـت500000ابتدایی افغانی،
عمــده:تجــارتی،شــخ دارای

درادارهثبــتصــالحیتامضــاء
بهثبتالکیتهایفکریمرکزیوم

 رسیدهاست.
خصوصیات:بهاساستصوی احمد
براینکـه ښوونځی خصوصی شاهی
محترمحکیمشاهاغاولدسیدنبـی

 نمبـر جواز نسـبت45688اغا
مشکالتاقتصادیخواهـانلغـوه

 جوازانفرادیمذکورشدهاند.
خصوصیات:بهاساستصوی تاجر

تاج ولدباریداد رمحترممحمدرضا

نمبر نسبت35552انفرادیجواز
را مذکور جواز اقتصادی مشکالت

 لغوهگردیدهاست.
ویسرحیمـی شرکت خصوصیات
،مرکزاصـلی تابیعت:افغان : لمیتد

 تأسـیس: سـال 1400کندهار،
ابتدایی یـک1000000سرمایه

تجارتی. میلیونافغانیفعالیتعمده
محترممح اهللویسولدحبی اهلل

(فیصـدبحیـث50هم)ویسباس
رئـــیسشـــرکتومحتـــرم

رحیماهللویسولدمح اهللویس
سهم) فیصدبحیثمعـاون50با )

شرکت.وشخ دارایصـالحیت
ثبتامضاء اداره :رئیسشرکتدر

مرکزیومالکیتهایفکریبهثبت
 رسیدهاست.

خصوصیات:بهاساستصوی هی ت
ــاختمانیو ــرکتس ــدیرهش م

نمبـرسرکسازییوسـفی جـواز
D-20366محترم براینکه مبنی
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حاجیمحمدیوسفیوسـفیولـد
رئـیس یوسـفی عبدالکریم حاجی
مجلـس اعضـاء شرکتوتائیدی
نسبتمشکالتاقتصادیخواهـان
لغوهشـرکتمذکورشـدهانـدو

ــومیدراداره ــزیعم ــتمرک ثب
ثبترسیده ومالکیتهایفکریبه

 است.
اساستصوی تاجر به خصوصیات:

مرحمتاهللولدعبدالقیومتاجرمحتر
نمبر نسبت34494انفرادیجواز

مشکالتاقتصادیجوازمذکورلغوه
 گردید.

جوازانفرادی:شـرافخصوصیات
تابعیت نورالدین ولد )شرف( الدین
افغان،مرکزاصلی:وتیتهلمنـد،

سرمایهابتدایی1400سالتأسیس:
عمـده:500000 فعالیت افغانی،
 دارایبارچاتنی ،شخ  وترانزیتی

صــالحیتامضــاءدرادارهثبــت

مرکزیومالکیتهایفکریبهثبت
 رسیدهاست.

گـوهر خصوصیاتشرکتاباسین
لمیتد:تابعیت:افغـان،مرکزاصـلی

 1400کندهار،سـالتأسـیس:
ابتدایی افغانی1000000سرمایه

فعالیتعمـده،تجـارتی.محتـرم
محمدنعیم)پتمل(ولدمحمدکبیـر

( سهم با بحیث80)نوری( فیصد )
رئیسشرکتومحتـرممیـرویس
)کمال(ولدمحمدکبیر)نوری(بـا

( بحیـثمعـاون20سهم فیصد )
شرکت.وشخ دارایصـالحیت

ثبتامضاء اداره در شرکت رئیس
بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری

رسیدهاست.




 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 کلىی ګډَن
 افغاوۍ (۱۰۰۰) پً مرکس اَ َالیتُوُکې: 
 سلىً تخفیف۲۵لپاري:  دَلت مامُریىُ د 

مً بیً یتصذیق پً َړاوذې کُلُ سري د زدي کَُوکُ اَ محصلیىُ لپاري، و د
 سلىً تخفیف ۱۰کل شُې بیې څخً، یکتاب پلُروځیُ لپاري پر ټُک باوذې ل

 ( آمریکایي ډالر۲۰۰بٍر: ) يلً ٌېُاد
 

---------------------------------- 

 اشتراك ساالوً
 ( افغاوی۱۰۰۰در مركس َ َاليات: )
 فیصذ تخفیف ۲۵برای مامُریه دَلت: با 

 برای متعلمیه َ محصلیه با ارائً تصذیق، وصف قیمت
 فیصذ تخفیف از قیمت رَی جلذ ۱۰برای کتاب فرَشی ٌا با 
 یی( دالر امریکا۲۰۰): ُرخارج از کش
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