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هـ.ش1411هـ.قمطابق1441اعالناتثبتاسنادوعالیمتجارتیسال
(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

 

یشرکتتجـارتبیبهاساستصو
الـد مول تبعـه:تـدیلمنیالهام

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
ــده ــوا نمبردارن را11113ج

خواهــانفعــالبدســتداردو
:محترمنورمحمداستلیذراتیتغ
ولدغالممحمـدمعـاونیدیسع

ــ  ــرکتمبلـ 111111شـ
خـویافغانیکصدهزار راشیسهم

محترمشـاهمحمـودولـدیباال
ماهشعقوبی فـروش رسـاندیبه

شــرکتتیــفروشــندها معاون
سبکدوشوبهعـو ننمحتـرم

ثیشاهبهحعقوبیشاهمحمودولد
.گرددیمنییشرکتتعدیمعاونجد

مینعنیسهممحترمنورالدجهیدرنت
الد مول ولد شرکتسیرئنی اده

یافغانپنجصدهزار011111مبل 
عقوبیسهممحترمشاهمحمودولد

جد معاون مبلـ شـرکتدیشاه

وسهمیافغانیکصدهزار111111
نیولدمولالـدیمیمحترمفرهادنع

 شـرکتمبلـ  411111عضو
بهگرددیمنییتعیافغانچهارصدهزار

ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
 .دیبل ثبتگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
تبعـه:اهللخانسـاداتحیذبدیس

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،
میلیـون1111111یابتدا یک
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
صادراتتیفعال هرنوعوارداتو

ـیاقالممجا تجارت ـسی،رئ دیس
ـ یداراریدبصــیاهللولـدسحیذب
احمدتیعاونسهمداربهمفیصد01
امیذک دارانیولد فیصد01یاهلل

شرکتجادیکهنامبردههاخواهانا
یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد

است.دهیبل بهثبترسان
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تجارتاتیخصوص مشعلیشرکت
هافغانستانمرکزعبت:لمیتداهللحیذب

تأسـیسبل سـالتیوالیاصل
ــرما،1133 ــداییهیسـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

رئ صادرات، وارداتو سیهرنوع
دارا مشعلولدعبدالصبور یاحمد

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
یبسماهللولـدصـ تاهللدارا

جـادیسهمدار،خواهانافیصد01
وال وتیشرکتدر بلـ شـده

کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا
 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

طاتیخصوص لقمان ـشرکت بی
یتبعهافغانستانسکونتاصل:تدیلم
1133تأسیسبل ،سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
شرکتی،شکلحقوقیافغانمیلیون

وارداتوتیفعالتد،یلم هرنـوع
سی،رئیصادراتاقالممجا تجارت

س ولد دارادیلقمان خـان یاکبر

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
ـط یاهللدارامیرحــاهللولــدبی

خواهـانفیصد01 ها نامبرده که
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

1/6/1133مـور بیتصوقرار
:تدیلمیاستارکمپنیشرکتتجارت

 جـوا  11-11-1134دارنده
تغ به بیمعاونشرکتترتریراجع

محترمفضلاحمـدولـددهیگرد
مبلـ بیحب شـرکت معاون اهلل

401111 یافغانچهارصدوپنجاه
محترمخالـدیباالراشیسهمخو
حب فروشمبیولد رسـاندیاهللبه

شــرکتتیــفروشــندها معاون
نمودهوبـهعـو نناستع اء

ثیاهللبهحبیمحترمخالدولدحب
گرددیمتعیینشرکتدیمعاونجد

اهللولدیسهممحترمص جهیدرنت
ـبیحب شـرکتمبلـ سیاهللرئ

معـاونیافغان001111 سهم و
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شرکتمحترمخالـدولـددیجد
یافغـان401111اهللمبل بیحب
ثبـتتیریمدنی.درگرددیمنییتع

 .دیگرد

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
تبعهافغانسـتان: ادهمیابراهسیق

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
1408-01-Dبدستداردو را

اسـت:لیذراتیخواهانتغفعال
میولدمحمدابراهنیمحترمعبدالمت

داراسیرئ که فیصد11یشرکت
 سـهمفعـالسهمدارشرکتبود

ا شـرکتاخـ نقداراشیخو
استع اءشرکتاستیوا رهنمود

سرما در شرکتکـاهشهینموده
ـ سیبوجودنمدهدوبارهمحتـرمق

محمداشرفبـایاحمدولدحاج
ــتزئ ــ دی ــ فیصــد11مبل مبل

حیافغان1601111 سیرئثیبه
درگـرددیمتعیینشرکتدیجد
احمدولـدسیسهممحترمقجهینت

اشرفرئیحاج شرکتسیمحمد

فیصد11 یافغان1601111مبل 
اشـرفولـدسهم محمد محترم
معاونشرکتمیابراهمحمدیحاج
ــد11 ــ فیص 1111111مبل

سهممحترممحمدیکصدهزارافغانی
عضـومیاکبرولدمحمـدابـراه

1601111مبل فیصد11شرکت
سهممحترممحمداعظمولدیافغان

ابراه 11عضوشـرکتمیمحمد
افغـانی1111111مبلـ فیصد

مدگرددیمنییتع ثبـتوتیریبه
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

ـیشـرکتترانزاتیخصوص ویت
هافغانستانعبت:لمرهانیکیبارچاالن

تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

سیرئ،یوبارچاالنیتیهرنوعترانز
یولدرحمتگلدارانیمسعودپکت

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
عبـدالروفدارا ولد یعبدالناصر
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جـادیسهمدار،خواهانافیصد01
وال وتیشرکتدر بلـ شـده

کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا
 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ستارهیزیعزریعبدالبصیسرکسا 

یهافغانستانمرکزاصـلعبت:شمال
تأسـیسسـمنگانسـالتیوال

ابتـــداییهیســـرما1133
یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ساختمان سرکسـا یهرنوع ،یو
ـسیرئ حـاجریعبدالبص یولـد

سهمدارفیصد61یعبدالروفدارا
م ولدحاجرینصتیعاونبه یاحمد

سهمدار،فیصد41یعبدالروفدارا
ـشرکتدروالجادیخواهانا تی

یسمنگانشـدهواشـخاصدارا
ادارهبهنیکهدراامضاءتیصالح

 است.دهیثبترس

کـاراتیخصوص یشرکتمعدن
شـمالیزیعزریعبدالبص :ستاره

ـوالیهافغانستانمرکزاصلعبت تی
 سـال 1133تأسـیسسمنگان

یـک1111111ابتداییهیسرما
یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون

هرنوعمعدنتیفعالتد،یشرکتلم
یولدحاجریعبدالبصسیرئ،یکار

سهمدارفیصد61یعبدالروفدارا
معاون ورینصتیبه یحاجلداحمد

سهمدار،فیصد41یعبدالروفدارا
ـشرکتدروالجادیخواهانا تی

یسمنگانشـدهواشـخاصدارا
ادارهبهنیاکهدرامضاءتیصالح

 است.دهیثبترس

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـبت:یروحاهللمصط یکیلوژست هع

ـوالیافغانستانمرکـزاصـل تی
1133تأسـیسبدخشانسـال

یـک1111111ابتداییهیسرما
شرکتیشکلحقوقیافغانمیلیون

خـدماتتیفعالتد،یلم هرنـوع
اهللسیرئ،یکیلوژست روحاهللولد

سـهمداربـهفیصد01یداددارا
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ولدمحمدعلـمیمصط تیمعاون
خواهانفیصد01یدارا سهمدار،

جو جـانتیشرکتدروالجادیا
اشخاصدارا و تیصـالحیشده

ادارهبـهثبـتنیکهدراامضاء
 است.دهیرس

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـحملیسهیمجتبیسرکسا  :یدی

 اصلتبعه تیوالیافغانستانمرکز
1133تأسـیسجو جانسـال

یـک1111111ابتداییهیسرما
ی،شـکلحقـوقیافغـانمیلیون

لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی
ـ،یوسرکسـا یساختمان سیرئ
ــر ــدعبدالحمی م ــول یدارادی

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
ـدعبدالحمولیمحمد لم یدارادی

جـادیسهمدار،خواهانافیصد01
وال وتیشرکتدر جو جانشده

کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا
ـدرا دهیادارهبــهثبــترســنی

 است.

یشرکتخدمات راعتاتیخصوص
تبعــه:وفــای لمــیومالــدار

ـوالیافغانستانمرکـزاصـل تی
1133تأسـیسجو جانسـال

یـک1111111ابتداییهیسرما
یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون

لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی
ــ ــداری راعت ــ،یومال سیرئ

ـولدعبدالحمی لممحمد یدارادی
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

ولد یعثمـاندارامحمدعبدالوفا
جـادیسهمدار،خواهانافیصد01

وال وتیشرکتدر جو جانشده
کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا

 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعـهافغانسـتان:تدیچهارقللم
بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل

و111-11-11 بدستدارد را
ذفعال تغبرات :اسـتلیخواهان

یولدضامنعلیعباسنیمحترمحس
011111معاونشـرکتمبلـ 
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راشیسهمخویافغانپنجصدهزار
ولدضامنیمحترم مانعباسیباال
یعباسیعل رسـاندیمفـروشبه

شــرکتتیــفروشــندها معاون
نمودهوبـهعـو نناستع اء

یولدضامنعلیمحترم مانعباس
تعیینشرکتدیمعاونجدثیبهح

سهممحترمضامنجهیدرنتگرددیم
ـیعباس ـنیولدمحمدحس سیرئ

 پنجصـد011111شرکتمبل 
یوسهممحترم مانعلیافغانهزار
دیمعاونجدیولدضامنعلیعباس

 پنجصـد011111مبل شرکت
تیریبهمدگرددیمنییتعیافغانهزار

بل ثبـتتیوالیثبتوجوا ده
 .دیگرد

به استیر10اساسمکتوبنمبر
سمنگانتیاطالعاتوفرهنگوال

ـدیمحترماحمدجاو یولدمرادعل
ـخدماترادیمتشبثان راد یوئی

ــوا  ــدهج ــهروندافامدارن ش
368-01-Dتجارت عنوان یدر

ـزیخدماتتلوشیجوا خو راونی
عنوانتجارت نموده جـوا یاضافه

شـهروندونیزیتلوویم کوربهراد
ثبتتیریاستبهمددهیگردلیدتب

 .دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده

:یمتشبثان رادبیاساستصوبه
ــه ــوابمحترم ــهالن ــتیش بن

ـی)ساختمانظیمحمدح  یهگس
گان(دارندهجوا یگاناندهگس

570-01-Dو دارد بدست را
:اسـتلیذراتیخواهانتغفعال

ــواب ــهالن ــهش ــتیمحترم بن
فیصد111یکهداراظیمحمدح 

یافغانپنجصدهزار011111مبل 
فیصد01فعالسهمدارشرکتبود

باال را خود احمـدیسهم محترم
رشادولدمحمداسـحقواگـ ار

دیمعاونجدثینامبردهبهحدینمایم
یشکلحقوقگرددیمنییشرکتتع

لیتبـدیبهشرکتیجوا ا ان راد
اسمشرکتبـهشـرکتدهیگرد

ـیهگسیساختمان یگاناندهگس
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سـهمجهیدرنتگرددیمتعیینگان
ظیبنتمحمدح یشهالنوابمحترم

مبلـ فیصـد01شـرکتسیرئ
محترمیافغان1011111 سهم و

احمدرشادولدمحمداسحقمعاون
دیجد یافغان1011111شرکت
مدگرددیمنییتع ثبـتوتیریبه

 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

حمـادیشرکتتجارتاتیخصوص
افغانستانمرکـزتبعه:لمیتدعماد
تأسیسجو جانسالتیوالیاصل

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ـ سیهرنوعوارداتوصادرات،رئ
یدارایغالمغوثولدغالمسـخ

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
یدارایولدغالمسخنیمحرابالد

جـادیسهمدار،خواهانافیصد01
وال وتیشرکتدر بلـ شـده

کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا
 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
افغانسـتان:سروشهانیک تبعـه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
ـسـاختمانهاریهرنوعتعم سی،رئ

ــهیتهم ــتعنان ــبن یاهللداراتی
معاونفیصد01 به میفهتیسهمدار

یجــانولــدگــدامحمــددارا
نامبردهفیصد01 خواهـانکه ها

ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی
بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده

 است.دهیرسان

تجارتاتیخصوص میحکیشرکت
تبعهافغانستانسکونت:تدیمژدهلم

تأسـیس،سـالبل تیوالیاصل
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
تجارت رئیمجا  ولـدسی، فـواد
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سهمدارفیصد01یدارامیعبدالحک
معاون فیشرتیبه میعبدالحکولد

هـافیصد01یدارا نـامبرده که
ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان

ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به
 است.دهیرسان

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
تبعـه:ینـورلیسهیوسرکسا 

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ـیکیخدماتلوژستتیفعال سی،رئ

01یدارانیرالدیولدخریعبدالبص
ـتیسهمداربهمعاونفیصد اهللینب
فیصـد01یدارانیالـدریولدخ

اشـخاصداراشـرکتسیرئ ی:
ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح

 است.دهیبل بهثبترسیجوا ده

ویصنعتکهیفابربیاساستصوبه
تبعـه:مایپنیشاهلیپروفیدیتول

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل

بدسـت03117هجوا دارند را
داردو لیذراتیخواهانتغفعال

ـیاست:محترممحمدعمررح یم
رح شرکتمبل میولد معاون شاه

افغانی111111 سهمیکصدهزار
باالشیخو احمدریمحترمنصیرا

رسـاندیمحمدبهفروشممولدغال
شــرکتتیــفروشــندها معاون

نمودهوبـهعـو نناستع اء
احمدولدغالممحمدریمحترمنص

تعیینشرکتدیمعاونجدثیبهح
سهممحترممحمدجهیدرنتگرددیم

سیولدمحمدعمررئیمیعارفرح
ویافغـان311111شرکتمبل 

احمدولدغـالمریسهممحترمنص
جد معاون شرکتمبلـ دیمحمد

تعیینیکصدهزارافغانی111111
یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم

 .دیبل ثبتگردتیوال

ـیشرکتتجارتاتیخصوص الدیم
تبعهافغانستان:تدیلمیعثماناحمد
بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
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 سرما1133تأسیس ابتـداییهی،
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

نوعوارداتوصادراتاقـالمهر
ولدگلنغانیالدضیفسیرئمجا 
ــهفیصــد01یدارا ســهمدارب

نیالدضیولدفلواسععبداتیمعاون
ـفیصد01یدارا شـرکتسیرئ

دارا امضـاءتیصالحیاشخاص
بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا

 است.دهیثبترس

شکراهللیمتشبثان راداتیخصوص
نب کودکستانیولدغالم تحتنام

جو جان:تبعهیپروانههایخصوص
مرکزاصـل ، ـوالیافغانستان تی

 سـال جو جان 1133تأسـیس
هیسرما پنجصد011111ابتدایی
یان رادیشکلحقوقیافغانهزار
ـهرنـوعاراتی،فعال خـدماتهی

اهللداراسیرئکودکستان یشکر
111 تیصـالحیداراسیرئ٪

یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء

ـتیوال ثبـترس دهیبلـ بـه
 است.

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
ــا  ــهیوسرکس ــاننراتبع جه

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
ــوا  ــدهج راD-22896دارن

راتیخواهانتغفعالبدستداردو
بنـتکـای:محترمهموناستلیذ

اســداهللمعــاونشــرکتمبلــ 
شرکتیافغان111111 سهمدار

بهمحترمراشیسهمخوفعالبود
داهللیعب ماسداهللولد دینمایواگ ار

مون ا کایمحترمه بنـتاسـداهلل
واستع اءشرکتتیمعاون نموده

ـبهعو ننمحترمعب ولـدداهللی
شرکتدیمعاونجدثیاسداهللبهح

نتگرددیمتعیین در سـهمجـهی.
ذب ـداهللیمحترم رئ اسداهلل سیولد

ویافغـان711111شرکتمبل 
ولـداسـداهللداهللیسهممحترمعب

ــاونم ــجدع ــ دی شــرکتمبل
بهگرددیمتعیینیافغان111111
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ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
 .دیبل ثبتگرد

ـیشـرکتترانزاتیخصوص ویت
ـیعـارفیبارچاالن تبعـه:یبلخ

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
سی،رئیوبارچاالنتیهرنوعترانز

عارف عبدالسـمیعبدالمنان عیولد
تیسهمداربهمعاونفیصد14یدارا

ــ ــدداراداهللعب ــدنورمحم یول
عضـوفیصد11 بـه تیسهمدار

یداراعیولدعبدالسمزیمحترمپرو
هـافیصد11 نـامبرده  سهمدار

ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان
ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به

 است.دهیرسان

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
:تبعهمیرحمتشاهولدمحمدابراه

بلـ تیوالی،مرکزاصلافغانستان
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
رئ ، داراسیمجا  یرحمتشـاه

111 تیصـالحیداراسیرئ٪
یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء

ـتیوال ثبـترس دهیبلـ بـه
 است.

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعه:تیراتبهدابینقیکیلوژست

اصل سکونت ـوالیافغانستان تی
جو جان سال ، 1133تأسـیس

یـک1111111ابتداییهیسرما
شرکتیشکلحقوقیافغانمیلیون

خـدماتتیفعالتد،یلم هرنـوع
ـنقسی،رئیکیلوژست اهللولـدبی

سـهمدارفیصد01یداراداهللیحم
بسماهلللداهللوتیهداتیبهمعاون

هـافیصد01یدارا نـامبرده که
ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان

ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به
 است.دهیرسان
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ـیشـرکتترانزاتیخصوص ویت
تبعـه:نیفـردوسبـریبارچاالن

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
یوبارچاالنتیهرنوعترانزتیفعال
محمدضیولدفا یاحمدفسی،رئ
تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا

 فواد داراضیفولداحمد یمحمد
کـهنـامبردههـاسهمفیصد01

ـشـرکتجدجـادیخواهانا دی
یادارهثبــتوجــوا دهنیــدرا

ــان ــترس ــهثب ــ ب دهیبل
 است.

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
افغانستان:تدیلمدینویمصط  تبعه

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
فعـالرابدستداردو408نمبر

است:محترملیذراتیخواهانتغ
وسیرئیمحمدظاهرولدمحمدعل

نب ـیمحترمغالم عل یولدمـر ا

مراحـلیمعاونشرکتبعدا ط
یفکـاجهیاسنادونسبتنبودبود

خوخواهندیم لغـوشیشرکت را
مدندینما یثبتوجوا دهتیریبه
 .دیبل ثبتگردتیوال

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
ـدیحم ام محمد ولد تبعـهنیاهلل :

بلـ تیوالی،مرکزاصلافغانستان
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

هزار011111 ،یافغـانپنجصد
حقوق ـفعال،یان ـرادیشکل تی

 اتاقـالممجـاصادراتووارد
ــ ــحمسیرئ ٪111یاهللدارادی

نیدراامضاءتیصالحیداراسیرئ
ج ثبتو بل تیوالیوا دهاداره

 .استدهیبهثبترس

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
تحتنامقیاهللولدغالمصدظیح 

یقیاهللصدظیح یکیخدماتلوژست
جو جانسـالتیوالیاصلمرکز

 ابتـداییهیسـرما1133تأسیس
هزار011111 ،یافغـانپنجصد
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عمدهتی،فعالیان رادیشکلحقوق
ـیکیخدماتلوژست یداراسیرئ

افیصد111 خواهان جادیسهمدار
شدهجو جانتیوالکستاندردکو

دارا تیصالحیو ـدراامضاء نی
 است.دهیادارهبهثبترس

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
یحاجدیفر ندشهاریحکمتنیگلبد

مکتـبعنـوانعبدالقادرتحـت
افغـاننیجمالالددیسیخصوص

 نمبر افغانسـتان14سجا تبعـه :
تأسیسبل سالتیوالیاصلمرکز

011111ابتداییهیسرما1133
هزار حقوقیافغانپنجصد شکل ی،

خدماتهیهرنوعاراتیفعالیان راد
ـحکمتنیلبـدگسیرئیمیتعل اری

ــ٪111یدارا یداراسیرئــ
ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح

دهیبل بهثبترستیوالیجوا ده
 .است

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
حب تبعه:لمیتدوسفیبیالرحمت

ـوالیاصـلافغانستانمرکـز تی
1133تأسـیسجو جانسـال

یـک1111111ابتداییهیسرما
یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون

لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی
ـحبسیوارداتوصادرات،رئ بی

یدارایاهللولــدرحمــتگلــد
محمدتیسهمداربهمعاونفیصد01

رحوسفی یدارایگلـدمتولد
جـادیسهمدار،خواهانافیصد01

وال وتیشرکتدر جو جانشده
کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا

 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

عـربیشرکتتجارتاتیخصوص
:لمیتدینادر مرکزتبعه افغانستان
تأسـیسبل سـالتیوالیاصل

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ـهرنوعوارداتو سیصادرات،رئ
ــعنا ــانداراتی ــدقرب یاهللول
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
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یبسماهللولـدنعمـتاهللدارا
جـادیسهمدار،خواهانافیصد01

وال وتیشرکتدر جو جانشده
کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا

 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

بـهیطیشرکتتجارتاتیخصوص
افغانسـتان:تدیلمیوس زی تبعـه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1138تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
محمدنصـفسی،رئیمجا تجارت

یوسـ زیمحمدیولدعلیوس زی
تیمعاونهسهمداربفیصد81یدارا
ولـدعبدالصـمدیوس زیاریحم

،کهنامبردهفیصد11ینرماندارا
ـشـرکتجدجادیهاخواهانا دی

بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا
 است.دهیثبترسان

ـپرویشرکتتجارتاتیخصوص زی
افغانسـتانسـکونت:ینص  تبعه

سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
تجارت رئیمجا  ولـدیلمځسی،

نع محمد فیصد81یدارامیمحمد
معاون به لـدودونیفرتیسهمدار

ــ ــد11یدارای لم ــهفیص ،ک
شـرکتجادینامبردههاخواهانا

بل یادارهثبتوجوا دهدردیجد
 است.دهیبهثبترسان

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
تبعهافغانسـتان:نشنلایسنترالنس
بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل

1905-01-Dبدستداردو را
اسـت:لیذراتیخواهانتغفعال

بر توریالیمحترم ـیالیولد سیرئ
دارا مبلـ فیصد01یشرکتکه
ــان17011111 ــهمداریافغ س

شرکتاستیا رفعالشرکتبود
مبلـ فیصد01نمودهواستع اء
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خویافغان17011111 شیسهم
 بهعو نننقدارا و اخ نموده

ولـدمحمـدلیمحترممحمداص
معاونشـرکتبـاح ـظنیاسی

ــد01 ــ فیص 17011111مبل
ـجدسیرئثیسهمبهحیافغان دی

هیدرسـرماگرددیمتعیینشرکت
 مبل  یافغان17011111شرکت

کاهشبوجودنمدهوپسدوبـاره
نیولدثمرالـدنیالدناجتوسطمه
17011111مبلـ دیمعاونجد

گرددیمدیتزئیافغان  هیسرمافعال
یافغـان7011111شرکتمبل 

ولـدلیمحترممحمداصکهباشدیم
بـهفیصد01باسهمنیاسیمحمد

ومحترممهنـاجدیجدسیرئثیح
فیصد01باسهمنیولدثمرالدنیالد

تعیینشرکتدیمعاونجدثیبهح
یثبتوجوا دهتیریمدهبگرددیم

 .دیبل ثبتگردتیوال

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
تبعهافغانسـتان:نشنلایسنترالنس

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
1905-01-Dبدستداردو را
 است:لیذراتیخواهانتغفعال

معـاوننیولدثمرالدنیمهناجالد
دارا مبلـ فیصد01یشرکتکه
ــان17011111 ــهمداریافغ س

شرکتتیا معاونفعالشرکتبود
واستع اء سـهمفیصد01نموده

ا شـرکتاخـ نقداراشیخو
ـدینمایم ولـدلیمحترممحمداص

مبل فیصد01باح ظنیاسیمحمد
بـهشیخویافغان17011111

شـکلمانـدیمیباقسیرئثیح
ان رادیحقوق لیتبـدیشرکتبه
اصدهیگرد محمد ولـدلیمحترم

 سـرمانیاسیمحمد مبلـ هیبـا
ـیافغان17011111 ب عنـوانا

نشنلایسنترالنسیساختمانیجارتت
ثبـتوتیریبهمددینمایمتیفعال

 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
تبعهافغانستان:انیقبادیوسرکسا 
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بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
17387 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

نبلیوص ـیاحمدولدغالم سیرئ
سهمیافغان111111شرکتمبل 

محترممحمدنصفیراباالشیخو
111111ولدمحمدظاهرومبل 

باالیافغان محترمعبدالصبوریننرا
عبدال تاحمعاونسابقشرکت ولد

م فروش ا رسـاندیبه فروشـنده
واستع اءشرکتاستیر نموده

بهعو ننمحترمعبدالصبورولد
عبدال تاحمعاونسابقشرکتبـه

دیجدسیرئثیح تعیـینشرکت
نصفولـدگرددیم محمد محترم

ـدمعاونجثیمحمدظاهربهح دی
شرکت نتگرددیمتعیین جـهیدر

ولـد عبدالصـبور محتـرم سهم
ـ شـرکتمبلـ سیعبدال تاحرئ

ویافغانهشتصدهزار811111
ولـد نصـف محمد محترم سهم
مبلـ  شرکت معاون ظاهر محمد

تعیینیافغاندوصدهزار111111
ا گرددیم شـرکت اسم همچنان

یوسرکسـا یشرکتسـاختمان
ــقباد ــهشــرکتتجــارتانی یب

اسموریتغتدیلمیمیعبدالصبورکر
ثبـتوتیریبهمددینمایسکتورم
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
تبعـه:ساختشـهریوسرکسا 

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت40814دارندهجوا  را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
ولدغالمایاست:محترمغالمذکر
شرکت معاون مبل فیصد1فاروق

نقداراشیسهمخویافغان11111
تیا شرکتاخ نمودهوا معاون

هیدرسرمادینمایماستع اءشرکت
تنق محترمصیشرکت نمده بوجود

دیمحمدحسنولدرحمتاهللباتزئ
فیصد1 بـهیافغان11111مبل 
جدثیح تعیـینشرکتدیمعاون
نتگرددیم محتـرمجهیدر سـهم
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ـ سیعصمتاهللولدرحمتاهللرئ
 فیصد33شرکت 331111مبل 

وسهممحترممحمدحسـنیافغان
شرکتدیولدرحمتاهللمعاونجد

تعیینیافغان11111مبل فیصد1
یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم

 .دیبل ثبتگردتیوال

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
تحتنـامیمحمداسحقولدموس

بابهیسا النسیبیخدماتمشورت
بلـ تیوالیمرکزاصلریشیعل

 سال ابتداییهیسرما1133تأسیس
هزار011111 ،یافغـانپنجصد
حقوق فعالیان ـرادیشکل ـ، تی

یداراسیرئ،یسا النسیبیمشورت
ــانفیصــد111 ســهمدارخواه

والجادیا در بلـ تیکوکستان
امضـاءتیصـالحیودارادهش

ــهثبــترســنیــدرا دهیادارهب
 است.

یشرکتتجـارتبیبهاساستصو
افغانسـتان:تدیپرنسرگلم تبعه

بلـ دارنـدهتیوالیمرکزاصل
ــوا  را11-11-461نمبرجـ

راتیخواهانتغفعالبدستداردو
است:محترمفدامحمدولـدلیذ

یشرکتکهداراسیغالمعباسرئ
437011مبلــ فیصــد43.70

یافغان بود شرکت فعـالسهمدار
بـاالشیسهمخـو حتـرممیرا

 محمد ولد ـیعبدالجبار بـهنیاس
ررساندیفروشم ا  استیفروشنده
نمودهوبهعو استع اءشرکت

ــد ــدالجبارول ــرمعب ننمحت
ـجدسیرئثیبهحنیاسیمحمد دی

جـهی.درنتگرددیمتعیینشرکت
ســهممحتــرمعبــدالجبارولــد

شـرکتدیجدسیرئنیاسیمحمد
ــ  ــان437011مبلـ یافغـ

ــد43.70 ــرموفیص ــهممحت س
مرادمعـاونیرحمتاهللولدحاج

ویافغـان437011شرکتمبل 
نج عباسبیسهممحترم ولدغالم

یافغـان0111عضوشرکتمبل 
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ثبـتوتیریبهمدگرددیمتعیین
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

شرکتخـدماتبیبهاساستصو
تبعـه:بلـ نـانیاطمیکیلوژست

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
D-01-1091دارندهجوا نمبر

راتیخواهانتغفعالرابدستدارد
ـاست:محتـرمنجلیذ ولـدبی
یشرکتکهداراسیغالمعباسرئ

فیصد01 فعالسهمدارشرکتبود
 سـهمیافغـان1011111مبل 

ولدیمحترمغالمنبیراباالشیخو
فروشم به فروشندهرساندیخداداد

نمودهاستع اءشرکتاستیا ر
ولدیوبهعو ننمحترمغالمنب

شرکتدیجدسیرئثیخدادادبهح
سهممحترمجهیدرنتگرددیمتعیین

نب دادرئیغالم دیجدسیولدخدا
یافغـان1011111شرکتمبل 

ولدمیوسهممحترمابراهفیصد01
معاونشـرکتمبلـ نیالحسعبد

تعیینفیصد01یافغان1011111

یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم
 .دیبل ثبتگردتیوال

کابـلیشرکتتجارتاتیخصوص
یتبعهافغانستانسکونتاصل:هنگ
،1133تأسیسبل ،سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون

لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی
وارداتوصادراتاقـالممجـا 

رئیتجارت ولـدسی، نورمحمـد
سهمدارفیصد01یلعلمحمددارا

معاون یاحمدولدمولوریشبتیبه
،کـهفیصـد01یگلاحمددارا

خواهانا ها شـرکتجادینامبرده
یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد

 است.دهیبل بهثبترسان

سوریسراپاپروفکینیکلاتیخصوص
تبعهافغانسـتان:داکتر هراهمنوا

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
 سرما1133تأسیس ابتـداییهی،

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
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ـیکینیهرنوعخدماتکل رئ سی،
یرحمــتاهللولــدعبــداهللدارا

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
یاهللخانداراتارسالنولدرحم

،کهنامبردههاخواهـانفیصد01
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

رضوانیشرکتتجارتاتیخصوص
افغانستانسکونت:تدیفاتحلم تبعه

تأسـیس،سـالبل تیوالیاصل
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

، مجـا  صادراتووارداتاقالم
یولدتاجمحمـددارای لمسیرئ

جانتیسهمداربهمعاونفیصد01
یارامحمدولـدگـلمحمـدد

شرکت:اشخاصسی،رئفیصد01
تیصالحیدارا ادارهدرامضـاء

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

کیپالستدیشرکتتولاتیخصوص
افغانسـتانتبعه:کهکشانکرانیب

تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
تول پالستدیهرنوع سیرئکیتانکر

عبدالر اقیمحمدمحبوبولدحاج
تیسهمداربهمعاونفیصد81یدارا

 احسان ولدمحمد ـیمحمد نیاس
خواهانفیصد11یدارا سهمدار،

بل شدهوتیشرکتدروالجادیا
کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا

 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
ـیمحمدصادقولدحاج یغالمنب

:تبعـهافغانسـتانیتاجران ـراد
تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
011111ابتداییهیسرما1133

هزار حقوقیافغانپنجصد شکل ی،
رنـوعوارداتوهتیفعالیان راد

ـ،صادراتاقـالممجـا  سیرئ



 جريدهيرسم
 

13
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

سی٪رئ111یمحمدصادقدارا
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده
 است.دهیرس

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
ستیهارو افغانسـتانلمیتد: تبعه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
 سرما1133تأسیس ابتـداییهی،

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
تجارت رئیمجا  یانوری لمسی،

فیصد11یولدمحمدانورخاندارا
نیو دیدلحمعبتیسهمداربهمعاون
ـ عبدالرش فیصـد0یدارادیولد

ـاحمدو میسهمدارمحترمشم نی
سهمفیصد70یددارایولدعبدالحم

شرکتجادیکهنامبردههاخواهانا
یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد

 است.دهیبل بهثبترسان

ـعتیشرکتتجارتاتیخصوص قی
افغانستانمرکـزتبعه:لمیتدزیعز

تیوالیاصل سال تأسـیسکند 
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

رئ صادرات، وارداتو سیهرنوع
یدارایاهللولدقربانگلـدزیعز

معاونفیصد31 بـه ـسهمدار تی
یراداشــانقلیاهللولــداظیح ــ
جـادیسهمدار،خواهانافیصد11

وال وتیشرکتدر جو جانشده
کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا

 است.دهیادارهبهثبترسنیادر

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
تول ساختماندیو الدیمواد نیمول

جوا :اسیال دارنده افغانستان تبعه
1300-01-Dبدستداردو را
 است:لیذراتیخواهانتغفعال

سیرئشمرادیولدانیالدامیمحترمق
اهللولــدحیذبــدیومحتــرمســ

خواهندیمعاونشرکتممیحلدیس
اهیسرما مبلـ  شرکتشـانرا

یافغان11پنجصدهزار011111
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مبل  کاهشیافغان7611111به
شرکتمحترمسیکهسهمرئندینما
انیالدامیق ـشـمرادیولد سیرئ

ویافغان4061111شرکتمبل 
ســهممعــاونشــرکتمحتــرم

ـحیذبدیس ـدیاهللولـدس میحل
 تعیـینیافغـان1141111مبل 

ــهمــدگــرددیم ثبــتوتیریب
ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی

 .دیدگر

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
تبعهافغانسـتانسـکونت:افکس

سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
ـسـاختمانهاریهرنوعتعم سی،رئ

ــبر ــدالمناندارایالی ــدعب یول
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

یدارالیمحمداشرفولدعبدالجل
،کهنامبردههاخواهـانفیصد01

ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعـه:بلـ سیپـردیکیلوژست

اصل سکونت ـوالیافغانستان تی
1133تأسـیسسرپل،سـال

یـک1111111ابتداییهیسرما
شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،

لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی
احمددیسسیرئ،یکیخدماتلوژست

فیصـد14یناصـردارادیولدس
باللاحمدولدتیسهمداربهمعاون

ـ وفیصـد11یدارایمحبعل ،
محمدتیعضو ولد محسن محترم
هافیصد11 نامبرده که سهمداران

ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان
ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به

 است.دهیرسان

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعه:سالم ادهیمصط یکیلوژست

اصل سکونت ـوالیافغانستان تی
 سال ، ،1133تأسیسسمنگان
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یـک1111111ابتداییهیسرما
یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون

لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی
ــت ــدماتلوژس ــیکیخ سی،رئ

دارا عبـدالخالق ولد یعبدالر اق
خالدتیسهمداربهمعاونفیصد01

ــدحــا ــدالخالقدارایجول یعب
،کهنامبردههاخواهـانفیصد01

ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی
بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده

 است.دهیرسان

تولاتیخصوص خستهیدیشرکت
صـمدبیمح تبعـه:یشـکران

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ـهرنـوعتولتیفعال خسـتهودی
اتیمغز ولـدنیمولوالـدسیرئ

سهمدارفیصد01یعبدالصمددارا
ـبهمعاون ـتی ولـدیمحمـدنب

،کـهفیصـد01یداراعبدالصمد

خواهانا ها شـرکتجادینامبرده
یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد

 است.دهیبل بهثبترسان

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
اهللولدرحمتاهللتحتنامبینق

ـجنوپرسرحمـتاهللحم یدی
تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
هیسرما1133 011111ابتدایی

هزار حقوق،یافغانپنجصد یشکل
سیجنوپرس،رئتی،فعالیان راد
خواهانفیصد111یدارا سهمدار

بل شدهوتیشرکتدروالجادیا
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

 است.دهیبهثبترس

مواددیشرکتتولبیاساستصوبه
مرکز:نینرمیغ ائ افغانستان تبعه
جوا تیوالیاصل دارنده نمبربل 

198-01-Dــتداردو رابدس
 است:لیذراتیخواهانتغفعال

عو خاور محمـدیمحترم ولد
ولـدیمیکرنیومحترمحسسیرئ

خواهنـدیمحمدمعاونشـرکتم
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شرکتشـانراا مبلـ هیسرما
ــان1011111 ــ یافغ ــهمبل ب
یافغـانیکمیلیون1111111

وهمچنانمحتـرمندینمایکاهشم
معـاونیمیکرنیحس محمد ولد

011111سابقباح ظسهممبل 
ثیبهحشیخویافغانپنجصدهزار

یومحترمعو خاوردیجدسیرئ
سابقباح ظسهمسیولدمحمدرئ

یافغانپنجصدهزار011111مبل 
شرکتدیمعاونجدثیبهحشیخو

ثبـتوتیریبهمدگرددیمتعیین
ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی

 .دیگرد

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
اهللتحتنـامظیروحاهللولدح 

:تبعهافغانسـتان،یظیروحاهللح 
تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
011111ابتداییهیسرما1133

هزار حقوقیافغانپنجصد شکل ی،
وارداتتیفعالیان راد هرنـوع

ـوصادراتاقـالممجـا  سی،رئ

یاهللداراظیروحاهللقر نــدح ــ
ـ111 یداراسیرئـــهم٪سـ
ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح

دهیبل بهثبترستیوالیجوا ده
 است.

پارسـایشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانستانسکونت: ادهمیابراه
سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقالممجـا ،
میولدمحمدابراهفیعبدالطسیرئ

ــهفیصــد01یدارا ســهمدارب
لــدصــاحبخــانوتیــمعاون

،فیصــد01یدارامیابراهمحمـد
اشـخاصداراشـرکتسیرئ ی:

ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح
 است.دهیبل بهثبترسیجوا ده

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
قادر محسن تبعـه:تدیلمیمحمد
بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
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بدسـت10081دارندهجوا  را
داردو لیذراتیخواهانتغفعال

ــد ــرممســعودول اســت:محت
ناصرمعاونشـرکتمبلـ محمد

یافغـانپنجصدهـزار011111
بـاالشیسهمخـو محتـرمیرا

ولدارسالحبهفروشریحضرتم
تیــفروشــندها معاونرســاندیم

نمودهوبهعـو استع اءشرکت
ولدارسالحریننمحترمحضرتم

تعیینشرکتدیمعاونجدثیبهح
سهممحترممحمدجهیدرنتگرددیم

ـ رئ ناصـر محمد ولد سیمحسن
 پنجصـد011111شرکتمبل 

وسهممحترمحضرتیافغانهزار
ـولدارسـالحمعـاونجدریم دی

 پنجصـد011111شرکتمبل 
وگـرددیمتعیـینیافغـانهزار

شـرکت ا  شرکت اسم همچنان
تـدیلمیمحسنقادرمحمدیتجارت

تدیفانوسبل لمیبهشرکتتجارت
ثبـتوتیریبهمـددینمایمریتغ

ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی
 .دیگرد

اساسدرخواستمحترماماناهللبه
تبعـه:یولدشکراهللتاجران ـراد

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت48363دارندهجوا  را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
است:محترماماناهللولدشکراهلل

ان راد طیتاجر ا  مراحـلیبعد
یکـافجهیاسنادونسبتنبودبود

رالغـوشیشرکتخـوخواهدیم
مدندینما یثبتوجوا دهتیریبه
 .دیبل ثبتگردتیوال

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعهافغانستاندارنده:تدیجسورلم

نمبر بدستدارد61403جوا  را
استلیذراتیخواهانتغفعالو

مح عبـدالر اقبیمحترم اهللولد
فیصد01شرکتا مجموعسیرئ

یافغانپنجصدهزار011111مبل 
یافغان111111مبل شیسهمخو
رابهمحتـرممحمـدشیسهمخو
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ولد اسحا مان واگـ ارقمحمد
111111مبلـ یمتبـاقدینمایم

بهمحترم یافغان اهللولـدنیننرا
عبدالر اقمعـاونواگـ ارر ایم
ردینمایم ا  کننده اسـتیواگ ار

نمـودهمحتـرماستع اءشرکت
عبـدالر اقبـار ایاهللولدمنی 

بـهیافغان811111مبل هیسرما
دیجدسیرئثیح تعیـینشرکت

ولـد مـانمحترممحمددهیگرد
محمداسـحاقبـاسـهممبلـ 

معـاونثیبهحیافغان111111
بـهگـرددیمتعیینشرکتدیجد
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

 .دیبل ثبتگرد

کـاراتیخصوص یشرکتمعدن
افغانسـتان:یمقصودشیدرو تبعه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

کـار معـدن ـیهرنوع رئ سی،

ولدسدیس احمدیعلدینورمحمد
تیسهمداربهمعاونفیصد10یدارا

یدارادمحمکیمنصوراحمدولدن
بشفیصد10 محترم ولدری، احمد

محتـرمفیصد10سهمیعو عل
ـسردارشـاهولـدغر ـبی یعل

کهنامبردههـاخواهـانفیصد10
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

تجارتاتیخصوص مرحبایشرکت
 :لمیتدعاصم مرکزتبعه افغانستان

تیوالیاصل سال تأسـیسپروان
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

رئ صادرات، وارداتو سیهرنوع
یولدگلنقادارانیالدریخیحاج
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

ولدخ یدارانیالـدریعبدالصبور
جـادیسهمدار،خواهانافیصد01

وال وتیشرکتدر بلـ شـده
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کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا
 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

تجارتاتیخصوص روضهیشرکت
 مزار افغانستانسکونتلمیتد: تبعه
سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
تجارت رئیمجا  نیمعراجالدسی،

غوثالد فیصـد01یدارانیولد
عاهللولـدیمطتیسهمداربهمعاون

،کـهفیصد01یدارانیغوثالد
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
 است.دهیبل بهثبترسان

یشرکتخدمات راعتاتیخصوص
تبعـه:تحـولسـبزیومالـدار

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان

ـتیفعال  راعت خدمات ،یهرنوع
میمحمدولدمحمدابراهیعلسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد81یدارا
یدارامیمحمدولدمحمدابراهریام

جـادیسهمدار،خواهانافیصد11
وال وتیشرکتدر بلـ شـده

کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا
 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

کشـتارگاهکـهیفاراتیخصوص
تبعهافغانستانسکونت:نیممتا و 

سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

رئ ، احمـدسیکشتارگاه مشتاق
ـو دیولدعبدالحمنیو  یدارانی

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
یانوریولد لمیانورسیاحمدو

رئفیصد01یدارا شـرکتسی،
دارا امضـاءتیصالحیاشخاص

بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا
 است.دهیثبترس
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ـمولفیکوپراتاتیخصوص نیدال
الـدریش بهـاو تبعـه:نیخواجه

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
هی،سـرما1133تأسـیسسال

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ـنیمولـدفیکوپراتتیفعال ر،یش
داراظیح سیرئ عبداهلل ولد یاهلل

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
نسدیعبدالمج محمد یدارامیولد

جـادیسهمدار،خواهانافیصد01
والفیکوپرات وتیدر بل شـده

کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا
 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
ـدیس تبعـه:تـدیلمیعباستراب

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
 جـوا  را11-11-831دارنده
راتیخواهانتغفعالبدستداردو

محمدقاسمدیاست:محترمسلیذ
م ترابمعاونشـرکتریولد ابو
 خویافغان11111مبل  شیسهم

ـیباالرا دیمحترمهمژدهبنـتس
فروشندهرساندیبهفروشمداهللیحم

نمودهاستع اءشرکتتیا معاون
وبهعو ننمحترمهمژدهبنـت

دیمعاونجدثیاهللبهحدیحمدیس
شرکت نتگرددیمتعیین جـهیدر

ولدیسهممحترممحمدعباستراب
شرکتمبل سیمحمدقاسمرئدیس

وسهممحترمـهیافغان331111
دیمعاونجدداهللیحمدیمژدهبنتس

تعیینیافغان11111شرکتمبل 
یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم

 .دیبل ثبتگردتیوال

ـمولفیکوپراتاتیخصوص نیدال
افغانسـتان:بافایبورریش تبعـه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

بهـادرسی،رئیکیخدماتلوژست
01یخانولـدرسـولداددارا

معاونفیصد به و شـمستیسهم
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ـولدنیالد حس یادارنیمحمـد
شرکت:اشخاصسی،رئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

ـفیکوپراتاتیخصوص وی راعت
،نیپنبهخواجهبهاالـدنیدالمول

تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل
 سـال ، ،1133تأسـیسبل 

یـک1111111ابتداییهیسرما
شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،

،ی یکوپراتتیفعالتد،یشرکتلم
ـتاجمحمدولدمسیرئ احمـدری

تیسهموبهمعاونفیصد01یدارا
ـنیسراجالد یدارایدالعلولدعب

شرکت:اشخاصسی،رئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:تکسا انالبر یسرکسا 

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل

 سال سـرما1133تأسـیس هی،
یکمیلیـون1111111ابتدایی

تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
سرکسـا یساختمانتیفعال ،یو
غالمرضاءدیولدسیدعلیسسیرئ

ــهفیصــد01یدارا ســهمدارب
ـیعلدیستیمعاون دینغاولـدس

حس ،فیصـد01یدارانیمحمد
داراشـرکتسیرئ یاشـخاص

ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح
ـیجوا ده دهیبل بـهثبـترس

 است.

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
انصارالحقولدنصـراهللتحـت

اهللبارانتیک ایکیخدماتلوژست
سـالتیوالیمرکزاصل جو جان
 ابتـداییهیسـرما1133تأسیس

هزار011111 ،یافغـانپنجصد
ـ،فعالیان ـرادیشکلحقوق تی

ـ،یکیهرنوعخدماتلوژست سیرئ
خواهانفیصد111یدارا سهمدار

جو جـانتیشرکتدروالجادیا
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امضـاءتیصـالحیوداراهشد
 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

ـشـرکتتولبیاساستصوبه دی
تبعهافغانستان:صدفخراسان ی

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
28826-Dفعالرابدستداردو

است:محترملیذراتیخواهانتغ
مراد حسن خوشمرادیغالم ولد

ومحترمرستمخـانولـدسیرئ
یمحمدعلممعاونشرکتبعدا ط
جهیمراحلاسنادونسبتنبودبود

راشیشرکتخـوخواهندیمیکاف
ثبـتوتیریبـهمـدندیلغونما
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعهافغانستانتدیترانسلماینمودر

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
00174 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

ـاهللولدحمبیحس ـدی سیاهللرئ
 پنجصـد011111شرکتمبل 

یرابـاالشیسهمخویافغانهزار

ـزیفادیمحترممحمدح یولـدول
واگ ارکنندهدینمایمگ ارمحمدوا

شرکتسبکدوشوبـهاستیا ر
فـائزدیعو ننمحترممحمدوح

دیجدسیرئثیمحمدبهحیولدول
سهمجهیدرنتگرددیمتعیینشرکت

ـدیمحترممحمدوح یفائزولدول
رئ مبلـ دیجدسیمحمد شرکت

ویافغـانپنجصدهزار011111
یسهممحترمغالمداودولدسـخ

لــ محمــدمعــاونشــرکتمب
یافغـانپنجصدهـزار011111

ثبـتوتیریبهمدگرددیمتعیین
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

یشرکتساختمانبیبهاساستصو
تبعـه:لهیدسهاکهیوسرکسا 

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت07318دارندهجوا  را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
است:محترمانعبدالقادرولدبابه
مرادعضوشرکتواهللمحمدولد

عضوشرکتهرکـدامدریغالمح
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شیوسهمخیافغان101111مبل 
011111راکــهجمعــلمبلــ 

یبـاالشودیمیافغانپنجصدهزار
م ـسیرویمحترم حس غالم نیولد

فروشمسیرئ رسـانندیشرکتبه
ولدعبدالغ ارمعـاونیمحترم لم

سهمیافغان101111شرکتمبل 
محترماجملولـدیراباالشیخو

حس فـروشمنیغالم رسـاندیبه
معاون ا  ها تیوعضوتیفروشنده
ـردشرکتسبکدوشگ وبـهدهی

محتـرماجمـلولـد عو ننها
حس حنیغالم دیمعاونجدثیبه

شرکت نتگرددیمتعیین جـهیدر
م محترم ولـدغـالمسیرویسهم

ــنیحســ ــ سیرئ شــرکتمبل
وسهممحتـرمیافغان701111

ـ معـاوننیاجملولدغـالمحس
یافغـان101111شرکتمبلـ 

ثبـتوتیریبهمدگرددیمتعیین
ــوالیجــوا ده ثبــتبلــ تی

 .دیگرد

پنبهنیمُولدفیکوپراتاتیخصوص
افغانستانمرکزتبعه:وبیحضرتا

تأسـیسبل سـالتیوالیاصل
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
ـسیپنبه،رئنیهرنوعمُولد میحک

باق بدل ولد فیصد01یدارایشاه
معاون به دوستمحمدتیسهمدار

فیصـد01یارادنیولدجاللالد
ا خواهان فیکوپراتجادیسهمدار،

بل شـدهواشـخاصتیدروال
ــالحیدارا ــاءتیص ــهامض ک
 است.دهیادارهبهثبترسنیادر

یش اخانهاختصاصبیاساستصوبه
تبعـهافغانسـتان:صحتخانواده

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
1994-01-Dبدستداردو را
 است:لیذراتیخواهانتغفعال

ولدعبدالروفمعاونیمحترمروک
ــ  ــ اخانهمبلـ 111111شـ

خـویافغاندوصدهزار راشیسهم
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بنتخواجـهنیمحترمهنسریباال
بهفروشش اخانهسیرئنیالدفیس
ا یشکلحقـوقرساندیم جـوا 

ـگردلیتبدیبهان رادیشرکت دهی
ـنیمحترمهنسر فیبنتخواجهس

نیالد سهم مبلـ فیصـد111با
بهیافغانیکمیلیون1111111
یباعنـوانتجـارتیشکلان راد

اختصاص صحتخانوادهیش اخانه
ثبـتوتیریبهمددینمایمتیفعال

 .دیگردبل ثبتتیوالیجوا ده

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
شمالندهین افغانستان:سا ان تبعه

بلـ دارنـدهتیوالیمرکزاصل
نمبر بدستدارد17161جوا  را
است:لیذراتیخواهانتغفعالو

قاسممحترمخواجهکاظمولدمحمد
111111معاونشـرکتمبلـ 

خـویافغاندوصدهزار راشیسهم
ولـدیباال اهلل محمـد محتـرم

رسـاندیمشبـهفـرومیعبدالحک
شــرکتتیــفروشــندها معاون

نمودهوبـهعـو نناستع اء
بهمیمحترممحمداهللولدعبدالحک

جدثیح تعیـینشرکتدیمعاون
نتگرددیم محتـرمجهیدر سـهم
ـیدلشرفریش نیولدمحمـدام
811111شـرکتمبلـ سیرئ

وسهممحترمیافغانهشتصدهزار
میمحترممحمداهللولدعبـدالحک

ــاونجد ــمع ــ شــرکتدی مبل
تعیینیافغاندوصدهزار111111

یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم
 .دیبل ثبتگردتیوال

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
ابراه تبعـه:تدیلمی یحنمیرسول

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت40034دارندهجوا  را

ـذراتیخواهانتغفعالداردو لی
ی یحنفیاست:محترممحمدظر

معاونشرکتکهفیولدمحمدحن
شرکتبودفیصد0یدارا سهمدار

شیسهمخوفعال اخـ نقدارا
ــودهوا معاون ــنم شــرکتتی
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م حقـوقگرددیسبکدوش یشکل
لیتبدیشرکتا شرکتبهان راد

ولـددهیگرد هاشم محمد محترم
حن فیمحمد مبلـ فیصد111با

بـایافغانپنجصدهزار011111
تجارت فـوادیحاجیعنوان احمد

تیریبهمـددینمایمتیفعالی یحن
بل ثبـتتیوالیثبتوجوا ده

 .دیگرد

اتیخصوص :یان ـرادمتشـبث
:تبعهداهللیعبیاهللولدحاجبیمج

تیــوالی،مرکزاصــلافغانسـتان
 سـال 1133تأسـیسسمنگان

هیسرما پنجصد011111ابتدایی
یان رادی،شکلحقوقیافغانهزار
رنوعوارداتوصادراتهتی،فعال

یاهللدارابیمجسی،رئاقالممجا 
رئ111  تیصـالحیداراسی٪

یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء
 است.دهیبل بهثبترستیوال

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعه:یفردوسدولت یکیلوژست

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
،یکیهرنوعخدماتلوژستتیفعال
ولـدشیانـدریخسیرویمسیرئ

سهمدارفیصد71یمحمدشاهدارا
ـتیبهمعاون یحـاجدقادرشاهول

کـهفیصـد11یدارادرگلیح ،
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
 است.دهیبل بهثبترسان

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعـه:مـانیمنصـفایکیلوژست

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
لوژستتیفعال خدمات ،یکیهرنوع
ولدغالمسـرورنیاحمدمبسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
ـتیعنا یمدارایاهللولدمحمدرح
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جـادیسهمدار،خواهانافیصد01
وال وتیشرکتدر بلـ شـده

کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا
 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

گیددیشرکتتولبیاساستصوبه
تبعـهافغانسـتان:بخارخواجهها

بلـ دارنـدهتیوالیمرکزاصل
رابدسـتD-29535نمبرجوا 

ـذراتیخواهانتغفعالداردو لی
سرمااست مبلـ هی: شـرکتا 

هزار011111 بهیافغانپنجصد
 یـکمیلیـون1111111مبل 
محترممحمـدگرددیمدیتزئیافغان

معـاون قاسمولدمحمدخواجـه
سهمیافغان101111ل شرکتمب

باالشیخو سیرا محمددیمحترم
فـروش بـه اکبر محمد ولد بابر

تیــفروشــندها معاونرســاندیم
دینمودهمحترمساستع اءشرکت

ثیمحمدبابرولدمحمداکبربهح
گرددیمتعیینشرکتدیمعاونجد

ترممحمداکبـرسهممحجهیدرنت

شرکتمبلـ سیولدمالحامدرئ
وسهممحتـرمیفغانا711111

محمدبابرولدمحمـداکبـردیس
ــاونجد ــمع ــ دی شــرکتمبل
گـرددیمتعیینیافغان111111
ـشـرکتا تولتیسکتورفعال دی

شـرکتگید به ها خواجه بخار
تبـدیخدمات راعت ها لیخواجه

ــهمــدگــرددیم ثبــتوتیریب
ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی

 .دیگرد

عـارفریشرکتبصاتیخصوص
:لمیتد اصلتبعه مرکز یافغانستان
تیوال سـال تأسـیسننگرهـار

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ـ ــادرات،رئـ سیوارداتوص
عبدالبشیاحمد ریعبدالبص ریولد

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
فیمحمدعارفولدمحمـدشـر

خواهانفیصد01یرادا سهمدار،
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بل شدهوتیشرکتدروالجادیا
کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا

 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:واحـدتـورانیسرکسا 

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
 سال هیسـرما،1133تأسـیس

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ــفعال ــاختمانتی ــوعس ویهرن

محمدنعمانولدسی،رئیسرکسا 
دارا عثمـان فیصـد01یمحمد

محمدنصـفتیسهمداربهمعاون
ـ نب غالم فیصـد01یدارایولد

خواهانا شرکتدرجادیسهمدار،
اشـخاصتیوال و شده سمنگان
تیصالحیدارا اامضاء در نیکه

 است.دهیادارهبهثبترس

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
محمدمنصورولدمحمـدواسـع

ام الشهدادیسهینیتحتناممدرسه
ام ر ریحضرت تبعـهحمـزه :

مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی
سی،ریمیخدماتتعلهیهرنوعارا

سی٪رئ111یمحمدمنصوردارا
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده
 است.دهیرس

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
تحـتقـلیولدرو نیالداءیض

نیالداویضیوسرکسا یساختمان
سـرپلتیوالیمرکزاصلیدانیم

 سال ابتداییهیسرما1133تأسیس
هزار011111 ،یافغـانپنجصد
ـ،فعالیان ـرادیشکلحقوق تی

ساختمان ،یوسرکسـا یهرنوع
سـهمدارفیصد111یداراسیرئ

ـشرکتدروالجادیخواهانا تی
دارا و شـده تیصـالحیسرپل

ـنیدراامضاء دهیادارهبهثبترس
 است.
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یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
نمبردارندهجـوا تدیلمدینونیرام
تیــومکتــوبنمر74-1711

صنعتوتجارتجو جانکـهدر
ـشـرکتترتسیرئریموردتغ بی

ولـددهیگرد عبـدالغ ور محترم
شــرکتاســتیعبــدالروفا ر

رینمودهوبهعو ننهانصاستع اء
پول انتقال با عبدالغ ور ولد احمد

 افغانی111111مبل  یکصدهزار
ح تعیینشرکتدیجدسیرئثیبه

یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم
 .دیبل ثبتگردتیوال

ــ ــرکتتولاتیخصوص ــش یدی
تبعــه:میمحــبنــدتیبســکو

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
هی،سـرما1133تأسـیسسال

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
سیرئت،یبسکودهرنوعیتولتیفعال

عبـدالعللیعبدالوک یدارامیولد
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

یدارامیولدعبـدالحکلیعبدالخل
جـادیسهمدار،خواهانافیصد01

وال وتیشرکتدر بلـ شـده
کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا

 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

یعمومیشرکتتجارتاتیخصوص
وفدامحمـد غالم تبعـهلمیتـد:

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
صادراتتیفعال هرنوعوارداتو

تجارت مجا  رئیاقالم غـالمسی،
یمحمدولـدغـالمعبـاسدارا

معفیصد10 بـه ـاونسهمدار تی
یمـراددارایرحمتاهللولدحاج

،سهمدارغالمعباسولـدفیصد1
محمدفیصد10میابراه فدا سهمدار

ــاس ــالمعب ــدغ فیصــد10ول
 ادهولدغالمعباسمیابراهبینج

کهنامبردههاخواهانفیصد14سهم
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی



 جريدهيرسم
 

10
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
ـیلمینـورنیثمرالد تبعـه:دت

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
هی،سـرما1133تأسیس،سال
یکمیلیـون1111111ابتدایی

تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
صادراتووارداتاقـالمتیفعال

یولدنورعلنیثمرالدسیمجا ،رئ
تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا

الد ـنورولدنیمحمد یدارایعل
شرکت:اشخاصسی،رئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

اساسدرخواستمحترماحمـدبه
ابـراه محمـد ولد رسا میخسرو

ــراد ــبثان  ــانجنیمتش ویری
تبعهافغانستان:شهرنین یساختمان

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
175-01-Dــتداردو رابدس

اسـت:لیذراتیخواهانتغفعال
محترماحمدخسرورساولدمحمد

خواهـدیمیمتشبثان رادمیابراه
ا شیجوا خـویتجارتانعنو را
ساختمانیریانجن بهنین یو شهر
تغیوساختمانیریانجن ـرسـا ری

ثبـتوتیریاسمدهندبـهمـد
 .دیگردبل ثبتتیوالیجوا ده

یسـخشـرکتناصراتیخصوص
:دتیلم اصلتبعه مرکز یافغانستان
،1133تأسیسبل سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،

لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی
سیوارداتوصـــادرات،رئـــ

یداراشانیولدغالمایغالمسخ
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
یدارایولـدغـالمسـخبینص
جـادیخواهانار،سهمدافیصد01

وال وتیشرکتدر بلـ شـده
کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا

 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا
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(مور 1اساسقطعنامهشماره)به
خط1111/لی/اپر10 وکالت و
ـیسموکوفتالکواینقا چی یرگاش
شـرکتیگندهیشرکتنماسیرئ

اسافغانستاندارندهجوا یاسج
954-Dگرد ـبرکنار وبـهدهی

دیخمویدلشودجوریعو نننقا
دارندهپاسـپورتنمبـرشیجنوو

AB0036300ح ـثیبه سیرئ
تعیـینسهسالمدتیشرکتبرا

مددهیگرد ثبـتوتیریاستبه
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
تبعهافغانستانلمیتد:درخششبل 
بل ،سـالتیوالیسکونتاصل

ابتـداییهی،سرما1133تأسیس
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
اهللولدقیش سی،رئیمجا تجارت

سهمدارفیصد01یدارادیعبدالحم
معاون ولدگلمراددارخالتیبه

هـافیصد01یدارا نامبرده که ،
ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان

ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به
 است.دهیرسان

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
:یهاشـملیماریشهیوسرکسا 

تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل
هیسرما1133تأسیسبل ،سال

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
سرکسـا یساختمانتیفعال ،یو
ـیغالمنبسیرئ نیولدمحمدحس

ــهفیصــد71یدارا ســهمدارب
یولدمحمداماندارادینوتیمعاون
رئفیصد11 اشخاصشرکتسی،
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
است.

صنعتاتیخصوص نیماشیشرکت
افغانسـتان:فوالدماینیسا  تبعه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس
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یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ـیصنعت ـیسـا نیماش رئ سی،
یدارانیولدعبدالحسنیناظرحس

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
یدارانیسولدعبدالحنیحسمحمد

رئفیصد01 اشخاصشرکتسی،
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

ان راداتیخصوص حامدیمتشبث
جانولدعبـدالحنانتحـتنـام

یکیساختسردخانهوخدماتتخن
مرکزاصل ، افغانستان تیوالیتبعه

هیسـرما1133تأسیسبل سال
پنجصدهـزار011111ابتدایی

حقـوقیافغان شکل یان ـرادی،
ساختسردخانهوخدماتتی،فعال
یکیتخن حامدجـانولـدسیرئ

ــدالحناندارا ٪111یعبـــ
امضـاءتیصـالحیداراسیرئ

یادارهثبــتوجــوا دهنیــدرا

ـتیوال دهیبلـ بـهثبـترس
 .است

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
ـدیس خـانداحمدیافضلولدس

ساختمان مهـدیتحت سیسـوبا
سـالتیوالیمرکزاصل جو جان
 ابتـداییهیسـرما1133تأسیس

هزار011111 ،یافغـانپنجصد
ـ،فعالیان ـرادیشکلحقوق تی

ـیهرنوعسـاختمان یداراسیرئ
افیصد111 خواهان جادیسهمدار

وال وتیشرکتدر جو جانشده
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

 است.دهیبهثبترس

شرکتجـنوپـرساتیخصوص
ربحـان افغانسـتان:مزمل تبعـه
بل ،سـالتیوالیسکونتاصل

ابتـداییهی،سرما1133تأسیس
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ــت ــدماتلوژس ــیکیخ سی،رئ
دارا گالبشاه ولد علم یمحمد
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معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
ـیحضرتول یدارایولداحترول

شرکتاشخاصسیرئ،فیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
یروحاهللولداهللدادتحتساختمان

سرکسا  رهیو یدیحمابیبالل
سـالتیوالیمرکزاصل بدخشان
 ابتـداییهیسـرما1133تأسیس

هزار011111 ،یافغـانپنجصد
ـ،فعالیان ـرادیشکلحقوق تی

ـیهرنوعسـاختمان یداراسیرئ
افیصد111 خواهان جادیسهمدار

ــرکتدروال ــش ــمنگانتی س
امضـاءتیصـالحیداراشدهو

ــهثبــترســنیــدرا دهیادارهب
 است.

اســاسدرخواسـتمحتــرمبـه
ولدعبدالقهارمتشـبثنیالدامیص

تبعـه:کیلتاتیدیساختمانیان راد

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت41110دارندهجوا  را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
ولـدنیالـدامیاست:محترمص

م حقـوقخواهدیعبدالقهار یشکل
خو ان ـرادشیجوا  ا  بـهیرا

411111مبل دینمالیتبدیشرکت
درسهمخودشیافغانچهارصدهزار

ومحترمخواجهکاظمولـددیتزئ
محمــدقاســمبــاســهممبلــ 

بـهیکصدهزارافغـانی111111
جدثیح تعیـینشرکتدیمعاون
اسمشرکتبـهشـرکتگرددیم

ـلتاتیدیوسرکسا یساختمان کی
شـرکتهیسرمافعالگرددیمتعیین
 یـکمیلیـون1111111مبل 
یافغان ـدهیگردتعیین ص امیسهم
رئنیالد عبدالقهار شرکتسیولد

وسـهمیافغـان311111مبل 
محترمخواجهکاظمولـدمحمـد

شـرکتمبلـ دیقاسممعاونجد
تعیینیکصدهزارافغانی111111
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یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم
 .دیبل ثبتگردتیوال

ـیشـرکتترانزاتیخصوص ویت
دریبارچاالن ـکـاروان تبعـه:ای

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
،یوبارچاالنیتیهرنوعترانزتیفعال
عیعبدالشکورولدعبدالسـمسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
تـرد امان ولد اهلل یدارایشکر

جـادیسهمدار،خواهانافیصد01
وال وتیشرکتدر بلـ شـده

کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا
ـدرا دهیادارهبــهثبــترســنی

 است.

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
نیالدلیضدیاحمدشاهولدسدیس

انیهوفیوسرکسا یتحتساختمان
ــالیســت ــهافغانســتانتی :تبع

تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل

011111ابتداییهیسرما1133
هزار حقوقیافغانپنجصد شکل ی،

ویســاختمانتیــ،فعالیان ـراد
رئیسرکسا  احمدشاهدیسسی،

ــ111یدارا یسدارای٪رئــ
ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح

دهیبل بهثبترستیوالیجوا ده
 .است

مـزاراـلیشرکترواتیخصوص
:لمیتد اصلتبعه مرکز یافغانستان
تأسـیسجو جـانسـالتیوال

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

رئ صادرات، وارداتو سیهرنوع
دارافیشر نادر فیصـد30یولد

ـسهمداربهمعاون نـادرولـدتی
سهمدار،فیصد0یداراظیعبدالح 

ـشرکتدروالجادیااهانخو تی
ــخاصدارا ــدهواش ــ ش یبل

ادارهبهنیکهدراامضاءتیصالح
 است.دهیثبترس
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الرحمنبیشرکتحباتیخصوص
تبعــه:لمیتــدالــرحمنبیــمج

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

رئ صادرات، وارداتو سیهرنوع
ـولدغالمحیغالمسخ یدارادری

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
یدارادریحمولدغالنیمعراجالد

جـادیسهمدار،خواهانافیصد01
وال وتیشرکتدر بلـ شـده

کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا
 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

شرکتعربسـاداتاتیخصوص
:لمیتد اصلتبعه مرکز یافغانستان
1133تأسیسبغالنسالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون

لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی
سیوارداتوصـــادرات،رئـــ

دارایعبدالباق مـراد بابـه یولد

معاونفیصد31 بـه ـسهمدار تی
سدیامدیس یدارادعبدالمنانیولد

جـادیسهمدار،خواهانافیصد11
وال وتیشرکتدر بلـ شـده

کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا
 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
تبعهافغانسـتان:انیبلخدیباسطول

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
44471 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

ـریعبدالباسطولدمحمدنص سیرئ
 پنجصـد011111شرکتمبل 

یرابـاالشیسهمخویافغانهزار
احمدولدصالحمحمدریمحترمنص

فروشم نقرساندیبه اهللبیمحترم
معاونشرکتمبل دریولدغالمح
یافغـانپنجصدهـزار011111

باالشیسهمخو محترمجمالیرا
ولدصالحمحمدبهفـروشنیالد
ررساندیم ا  واسـتیفروشـنده

نمودهواستع اءشرکتتیمعاون
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احمدولدریعو ننهامحترمنصبه
مبلـ  سـهم بـا صالحمحمـد

هزار011111 بهیافغانپنجصد
نیومحترمجمالالـدسیرئثیح

مبلـ  سـهم با صالحمحمد ولد
هزار011111 بهیافغانپنجصد

جدثیح تعیـینشرکتدیمعاون
یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم

 .دیبل ثبتگردتیوال

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعهافغانسـتان:نتتایننیتکنالوژ

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

اهللدیحمسی،رئیکیخدماتلوژست
فیصـد11یولدمحمدظاهردارا

بهمعاون اهللولدفیشرتیسهمدار
دار محترمفیصد11یاعزتاهلل ،

یدارایعلولدمحمدیمیجوادابراه
سهمومحتـرمروحاهللفیصد11
کـهباشندیسهممفیصد11یدارا

شرکتواعضاءاناشخاصسیرئ
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

میابراهیمتشبثان راداتیخصوص
تبعـهر ادهیم خـدابخش: ولـد

بلـ تیوالی،مرکزاصلافغانستان
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
٪111یدارامیابراهسیمجا ،رئ

نیدراامضاءتیصالحیداراسیرئ
 جوا دهثبتاداره بل تیوالیو

 است.دهیبهثبترس

تجارتاتیخصوص یحاجیشرکت
الد نیمول افغانسـتانلمیتد: تبعه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
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شمسالحـقسی،رئیمجا تجارت
ــدحــاج ــالمداوددارایول یغ

معافیصد01 بـه ـونسهمدار تی
ــدح ــوراهللول ــن یاهللدارااتی

،سهمدارروحاهللولـدفیصد40
کهنـامبردههـافیصد0اهللاتیح

ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان
ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به

 است.دهیرسان

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
غالممحمدتحتناممحمدولدریخ

ممتا شمال:تبعهنیشاهیمرغدار
مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان

ابتداییهیسرما1133تأسیسسال
،یافغـانپنجصدهزار011111
هیاراتی،فعالیان رادیشکلحقوق

داراریخسیرئیمرغدار یمحمد
111 تیصـالحیداراسیرئ٪

یادارهثبتوجوا دهنیرادامضاء
 .استدهیبل بهثبترستیوال

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
ابراهحیذب محمد تحتمیاهللولد

ـیکینامخدماتلوژسـت اهللحیذب
یمجاهد:تبعهافغانستان،مرکزاصل

تأسـیسسـمنگانسـالتیوال
011111ابتداییهیسرما1133

هزار حقوقیافغانپنجصد شکل ی،
خـدماتتی،فعالیان راد هرنوع
رئیکیلوژست یاهللداراحیذبسی،
ــ111٪ تیصــالحیداراسیرئ

یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء
 است.دهیبل بهثبترستیوال

تخمریتکثدیشرکتتولاتیخصوص
سـبزیب ریها تبعـه:جو جان

ـوالیافغانستانمرکـزاصـل تی
1133تأسـیسجو جانسـال

یـک1111111ابتداییهیسرما
یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون

تخمتیفعالتد،یشرکتلم هرنوع
عبدالروفولـدسی،رئیب ریها

دارا بهفیصد01یهمراه سهمدار
بدالروفولدعنیجاللالدتیمعاون
خواهانفیصد01یدارا سهمدار،

جو جـانتیشرکتدروالجادیا
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اشخاصدارا و تیصـالحیشده
ادارهبـهثبـتنیکهدراامضاء

 است.دهیرس

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
تبعـه:نـگیفستلودیکیلوژست

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت61406دارندهجوا  را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
یاست:محترماحمدفوادولدحاج

شـرکتمبلـ سیمحمداکبررئ
یافغـانپنجصدهـزار011111

شیسهمخوفیصد01 ا را نقـدا
ر ا  و نموده اسـتیشرکتاخ 

ـنمایماستع اءشرکت شـکلدی
ان رادیحقوق لیتبـدیشرکتبه
احساسیمحترماحمد لگدهیگرد

ولدعبدالحقمعاونسابقشـرکت
 مبل  سهم پنجصـد011111با

سهمفیصد111شیخویافغانهزار
ــارت ــوانتج ــاعن ــدماتیب خ

ـفعالنگیفستلودیکیلوژست تی
ثبـتوعمومیتیریبهمددینمایم

ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی
 .دیگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعه:یوبیهاروناقبالایسرکسا 

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
 سـرما1133تأسـیسسال هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
،یوسرکسـا یساختمانتیفعال
یولدغالمسـخنیفضلالدسیرئ

ــهفیصــد01یدارا ســهمدارب
الدتیمعاون سخولدنینور یغالم
رئفیصد01یدارا شرکت:سی،

دارا امضـاءتیصالحیاشخاص
بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا

 استدهیثبترس

ممتـا یشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانسـتانسـکونت:بیشک
سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
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هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
بنـتبایشکسی،رئیمجا تجارت

فیصــد01یدارامیمحمــدعظــ
عبـداهللولـدتیسهمداربهمعاون

کـهفیصد01یداراعبدالشکور ،
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
 است.دهیبل بهثبترسان

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
تبعهافغانستانمرکـز:ضیعبداهللف

بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل
714-01-Dــتداردو رابدس
 است:لیذراتیخواهانتغفعال

سیاهللرئضیمحترمنجماهللولدف
دارا مبلـ فیصد01یشرکتکه

شرکتیافغان101111 سهمدار
بود بـاالشیسهمخوفعال یرا

بهریبشدیمومنولدسدیمحترمس
ررساندیفروشم ا  استیفروشنده

محتـرمدهیشرکتسبکدوشگرد
ـبهحریبشدیمومنولدسدیس ثی

گرددیمتعیینشرکتدیمعاونجد

بدلشاهیمحترملعلمحمدولدحاج
دارا که شرکت فیصد01یمعاون

 سـهمداریافغان101111مبل 
ح ـظسـهمفعالشرکتبود با

شرکتدیجدسیرئثیبهحشیخو
هیهمچنـانسـرماگرددیمتعیین

 پنجصـد011111شرکتمبل 
جهیدرنتگرددیمدیتزئیافغانهزار

حاج ولد محمد لعل محترم یسهم
شــرکتمبلــ سیبدلشــاهرئــ

یافغـانپنجصدهـزار011111
مومندیوسهممحترمسفیصد01

شرکتدیمعاونجدریبشدیولدس
یافغانپنجصدهزار011111مبل 
ثبـتوتیریبهمدگرددیمتعیین

 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

اخـالصکـاروانیتجارتشرکت
:تدیلم سـال افغان تأسـیستبعه

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

مجـا ، صادراتاقالم وارداتو
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ولدمحمـدځیاځظاهرشاهسیرئ
ــد01ی ارعدارا ــاونفیص مع

یخـاندارامـتیاماناهللولدق
،کهنامبردههاخواهـانفیصد01

مددیشرکتجدجادیا به تیریرا
ــومی ــعم ــوا ده ــتوج یثب

دهیبلـ بـهثبـترسـانتیوال
 است.

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
:شکوهشمالیکیولوژستیریانجن

تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل
هی،سرما1133تأسیس،سالبل 

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
،یوسرکسـا یساختمانتیفعال
01قلندرشاهدیبنتسزایلسیرئ

سـلطانتیسهمداربهمعاونفیصد
ــتاردارا ــدعبدالس ــدول یاحم

اشـخاصشرکتسیرئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 .است

نـادراتیخصوص شرکتظـاهر
افغانستانمرکزتبعه:لمیتدیانصار
تأسـیسبل سـالتیوالیاصل

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادرات وارداتو رئهرنوع سی،
یولدمحمدنـادردارامیقسمحمد

الدیمتیسهمداربهمعاونفیصد01
فیصـد41یولدمحمدظاهردارا

عضو به سهتیسهمدار الیمحترمه
،فیصـد11یبنتمحمدظاهردارا

ـشرکتدروالجادیخواهانا تی
یسمنگانشـدهواشـخاصدارا

ادارهبهنیکهدراامضاءتیصالح
 است.دهیثبترس

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
اهللتحتنامبیولدحببیعبدالحس

:انیمنصـوربیحساتیلبندیتول
مرکزاصل ، افغانستان تیوالیتبعه

هیسـرما1133تأسیسبل سال
پنجصدهـزار011111ابتدایی
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حقـوقیافغان شکل یان ـرادی،
ـتولتیفعال ـلبندی ـاتی رئ سی،

111یدارابیعبدالحس سیرئ٪
تیصالحیدارا ادارهدرامضـاء

بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده
 .استدهیرس

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
:یدیجمشرینصیومالداری راعت

ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی
 جوا  دارنده D-01-2043بل 
بدستداردو را خواهـانفعال

ولدریاست:محترمنصلیذراتیتغ
ومحترمسیرئمیالحاجمحمدابراه

میدوستمحمدولدمحمدابـراه
رکهسکتوخواهندیمعاونشرکتم

شرکتاضافهتیرادرفعالیدیتول
شـرکتندینما شرکتبـه اسم

تولیمالداریخدمات راعت یدیو
لیتبـــدیدیجمشـــرینصـــ

ــهمــدگــرددیم ثبــتوتیریب
ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی

 .دیگرد

انصافیشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانسـتانسـکونت:ترکمن

سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
نیاسالمالـدسی،رئیمجا تجارت

ــداهللنظــردارا فیصــد71یول
وسـفیمحمدتیسهمداربهمعاون

،فیصـد11یولدعبدالسالمدارا
شرکتجادیکهنامبردههاخواهانا

ــجد ــدرادی ــتونی ادارهثب
 است.دهیبل بهثبترسانیجوا ده

تجارتاتیخصوص باسطیشرکت
:لمیتدنیرام مرکزتبعه افغانستان
تأسـیسبل سـالتیوالیاصل

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

سیهرنوعوارداتوصادرات،رئ
ـباسطولـدعز یدارانیالـدزی
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نیرامتیسهمداربهمعاونفیصد11
عز فیصـد11یدارانیالدزیولد

عضو به عزتیسهمدار ـمحترم زی
دارانیالد نقا گل فیصد81یولد

خواهانا شرکتدرجادیسهمدار،
اشخاصداراتیوال و شده یبل 

ادارهبهنیکهدراامضاءتیصالح
 است.دهیثبترس

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
:یباسطاحمـدنیرامیسرکسا 

 اصلتبعه تیوالیافغانستانمرکز
هی،سرما1133تأسیسبل سال

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ــفعال ــاختمانتی ــوعس ویهرن

ـ،یسرکسا  ـسیرئ ولـدنیرام
سهمدارفیصد11یدارانیزالدیعز

معاون عزتیبه نیزالـدیباسطولد
تیسهمداربهعضوفیصد11یدارا

یولدنقاگلدارانیالدزیمحترمعز
جـادیسهمدار،خواهانافیصد81

وال وتیشرکتدر بلـ شـده

کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا
 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

شـرکترونـقبیبهاساستصو
افغان:تدیلم اصـلتبعه مرکـز ی،
1118نمبربل دارندهجوا تیوال
است:لیذراتیخواهانتغفعالو

اهللمعاونبیاهللولدغعیمحترمسم
دارا 111111مبل یشرکتکه

یافغان بود شرکت فعـالسهمدار
یننرابـاالیافغان111111مبل 

نع محمد جـانمیمحترم الال ولد
11111شـرکتومبلـ سیرئ

باالیافغان بنتبهیمحترمهرقیننرا
رسـاندیمحمدعمربـهفـروشم

شــرکتتیــفروشــندها معاون
نمودهوبـهعـو نناستع اء

رق بـهبنتمحمبهیمحترمه عمر د
جدثیح تعیـینشرکتدیمعاون
سـهممحتـرمجهی.درنتگرددیم

ـلدومیمحمدنع سیالالجـانرئ
ویافغـان381111شرکتمبل 

رق بنتمحمدعمربهیسهممحترمه
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یافغان11111معاونشرکتمبل 
ثبـتوتیریبهمدگرددیمتعیین

ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی
 .دیگرد

یشرکتتجـارتبیبهاساستصو
لمالقیی تبعـه:تـدیچهارکنـت

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
 جـوا  را11-11-011دارنده
راتیخواهانتغفعالبدستداردو

ماستلیذ محترم الدری: نیحسام
معاونشـرکتنیالدرسالمیولدم
یافغانپنجصدهزار011111مبل 

باالشیسهمخو محترممحمدیرا
فـروشنیالدمولاقبالولد بـه

تیــفروشــندها معاونرســاندیم
نمودهوبهعو استع اءشرکت

ننمحترممحمداقبالولـدمـول
حنیالد تعیینمعاونشرکتثیبه
سهممحترممولجهی.درنتگرددیم

شرکتسیرئنیولدغالمحسنیالد
یافغانپنجصدهزار011111مبل 

وسهممحترممحمداقباـلولـد

الد دشـرکتیمعاونجدنیمول
یافغانپنجصدهزار011111مبل 
همچناناسمشرکتگرددیمتعیین

شرکتتجارت چهارکنتالقیییا 
شمالالدیمیبهشرکتتجارتتدیلم
تیریبهمـددینمایاسممریتغتدیلم

بل ثبـتتیوالیثبتوجوا ده
 .دیگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
عثمـانیسرکسا  تبعـه:یمبرور

اصل سکونت ـوالیافغانستان تی
هیسرما1133تأسیس،سالسرپل

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
سرکسـا یساختمانتیفعال ،یو
اسرائسیرئ محمـدلیمحمد ولد

سهمداربهفیصد01یدارامیابراه
لیعااسممحمدولددادیسختیمعاون
رئفیصد01یدارا شرکت:سی،

دارا امضـاءتیصالحیاشخاص
بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا

 .استدهیثبترس
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محمدیمتشبثان راداتیخصوص
بل :تبعههیولدهارونتحتنامعاف
مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان

ابتداییهیسرما1133تأسیسسال
،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
٪111یمحمدداراسیمجا ،رئ

نیدراامضاءتیصالحیداراسیرئ
جوا دهرهادا بل تیوالیثبتو

 است.دهیبهثبترس

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
اقبالبیحس افغانسـتان:اهلل تبعه

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
301-01-Dــتداردو رابدس
 است:لیذراتیخواهانتغفعال

چیمالقلیاهللولدحاجبیمحترمنق
ولـدنیومحترمصالحالدسیرئ

معاونشرکتبعـدا نیکمالالد
مراحلاسنادونسـبتنبـودیط

شـرکتخواهنـدیمیکافجهیبود
ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو

ـوالیوجوا ده بلـ ثبـتتی
 .دیگرد

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعهافغانستان:تدیارسالنوهابلم

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
67111 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ
حس ـبیمحمد س رسـولدیولد

111111معاونشـرکتمبلـ 
راشیسهمخـویکصدهزارافغانی

فریباال محمـددونیمحترم ولد
واگ ارکنندهدینماینصفواگ ارم

نمودهاستع اءشرکتتیا معاون
ولـددونیوبهعو ننمحترمفر

ح نصفبه دیمعاونجدثیمحمد
شرکت نتگرددیمتعیین جـهیدر

سهممحترمفرهادولدمحمدنصف
نـه311111شرکتمبل سیرئ

وســهممحتــرمیافغانصــدهزار
نصفمعـاوندونیفر محمد ولد
111111شـرکتمبلـ دیجد

بهگرددیمتعیینیکصدهزارافغانی
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ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
 .دیبل ثبتگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـهدیکیلوژست تبعـه:عـدنانهی

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

لوژست خدمات رئیکیهرنوع سی،
شـ سیرویم محمد یداراقیولد

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
شـر محمد ولد نصف فیمحمد

هـافیصد01یدارا نامبرده که ،
ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان

ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به
 است.دهیرسان

:شرکتالحاجگروپاتیخصوص
تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل

 سـال ، ،1133تأسـیسبل 
یـک1111111ابتداییهیسرما

یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون
لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی

وارداتوصادراتاقـالممجـا 
رئیتجارت اهللولـدعیسـمسی،

سهمدارفیصد01یخاندارابیحب
ـبرکتاهللولدحبتیبهمعاون بی

دارا نامبردهفیصد01یخان که ،
ـشـرکتجدجادیهاخواهانا دی

بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا
 است.دهیثبترسان

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
 اده اکرم افغانسـتان:اکمل تبعه

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
1704-01-Dبدستداردو را
 است:لیذراتیخواهانتغفعال

 مـر ولـدیمحترم  اده اکـرم
شـرکتمبلـ سیمحمداکرمرئ

یافغـانپنجصدهـزار011111
باالشیسهمخو اجملیرا محترم

دینمایمواگ اریاکرم ادهولد مر
ر ا  کننده شـرکتاستیواگ ار

نمودهوبهعو ننمحترماستع اء
ثیبهحیاجملاکرم ادهولد مر

.گرددیمتعیینشرکتدیجدسیرئ
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نت اجملجهیدر محمد محترم سهم
ـجدسیرئیاکرم ادهولد مر دی

 پنجصـد011111شرکتمبل 
ولدزیوسهممحترمپرویافغانهزار

معاونشـرکتمبلـ یغالمسخ
یافغـانپنجصدهـزار011111

ثبـتوتیریبهمدگرددیمتعیین
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

شـرکتمعـدنبیاساستصوبه
وطـنیکار سـا ان تبعـه:با 

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
ــوا  ــدهج را61311نمبردارن
خواهــانفعــالبدســتداردو

ی:محترمغالمعلاستلیذراتیتغ
معاونشرکتمبل یعلنیولدحس

یافغـانپنجصدهـزار011111
ا شـرکتنقداراشیسهمخو

شـرکتتیاخ نمودهوا معاون
شرکتهیدرسرمادینمایماستع اء

کاهشبوجودنمدهدوبارهمحتـرم
مبل دیولدنعمتاهللباتزئیمصط 

هزار011111 بهیافغانپنجصد

جدثیح تعیـینشرکتدیمعاون
سهممحترمنعمتجهیدرنتگرددیم

شرکتسیاهللولدمحمدعو رئ
یافغانپنجصدهزار011111مبل 
مصـط فیصد01 سهممحترم یو

بلـ ولدنعمتاهللمعاونشرکتم
یافغـانپنجصدهـزار011111

تیریبهمدگرددیمتعیینفیصد01
بل ثبـتتیوالیثبتوجوا ده

 .دیگرد

پنبهی راعتفیکوپراتاتیخصوص
تبعــه:بلــ باســتانپالســپوش

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

رئیهرنوع راعت محمـدسیپنبه،
فیصد01یطاهرولدعمراخاندارا

عبدالواحدولدتیسهمداربهمعاون
ــد ــرمحم ــد01یداراعم فیص

ا خواهان فیکوپراتجادیسهمدار،
بل شـدهواشـخاصتیدروال
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تیصالحیدارا اامضاء در نیکه
 است.دهیادارهبهثبترس

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
:میولدعبدالحکیمیاهللرحبیحب

ـوالی،مرکزاصلتبعهافغانستان تی
هیسـرما1133تأسیسبل سال
پنجصدهـزار011111ابتدایی

شکلحقـوقیافغان یان ـرادی،
صادراتووارداتاقـالمتی،فعال

ـ ـحبسیمجار،رئ یاهللدارابی
111 تیصـالحیداراسیرئ٪

یوجوا دهبتادارهثنیدراامضاء
 است.دهیبل بهثبترستیوال

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
ـولدعبدالحمومیعبدالق تبعـهدی :

مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

مجـار وارداتاقالم ،صادراتو
٪111یداراومیعبدالقیعلسیرئ
نیدراامضاءتیصالحیداراسیرئ

جوا ده ثبتو بل تیوالیاداره
 است.دهیبهثبترس

افراهاتیخصوص دیحممیشرکت
:لمیتدیمیابراه افغانسـتانتبعه

سمنگانسـالتیوالیمرکزاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صا وارداتو رئردهرنوع سیات،
محمـدیولدحـاحدیاحمدجاو

بهفیصد01یدارامیابراه سهمدار
یولدعبدالر اقداراا یفتیمعاون
جـادیسهمدار،خواهانافیصد01

وال وتیشرکتدر شده سمنگان
کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا

 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعــه:اعظــمریــامیکیلوژســت

بغالنتیوالیافغانستانمرکزاصل
هی،سـرما1133تأسـیسسال

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
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لوژستتیفعال خدمات ،یکیهرنوع
شاهولداحمدشاهریاحمدامسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد81یدارا
موریت احمد ولد یداراشـاهشاه

جـادیسهمدار،خواهانافیصد11
بغـالنشـدهوتیشرکتدروال
کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا

 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
عبدالروفولدعبدالرسولتحتنام

خـدماتیسرکسا یساختمان و
تبعهیکیلوژست : احمدرسول اده

مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی
تعم خدماتریهرنوع و ساختمانها

یسعبدالروفدارایرئیکیلوژست
111 تیصـالحیداراسیرئ٪

یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء
ـتیوال ثبـترس دهیبلـ بـه

 است.

اســاسدرخواسـتمحتــرمبـه
ولدمحمدسرورخـانیحیغالم

ان راد کیپالستیدیتول:یمتشبث
را01116دارندهجوا یحیغالم

راتیخواهانتغفعالبدستداردو
ولـدیحی:محترمغالماستلیذ

ان راد متشبث خان سرور یمحمد
مراحلاسنادونسـبتیبعدا ط
جـوا خواهدیمیکافجهینبودبود

ثبتتیریبهمددیرالغونماشیوخ
 .دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده

ـشرکتتولبیاساستصوبه یدی
تبعهافغانستانمرکـز:نیمرحبانفر

بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل
07601 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

محمدمعاونشرکترینوراهللولدش
دارا هزار011111یکه پنجصد

یافغان شرکتبود ا فعالسهمدار
نمودهواستع اءشرکتتیمعاون

بـاالشیسهمخـو محتـرمیرا
واگـ اردیولدعبدالحمنیعبدالمت
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ولـدنیمحتـرمعبـدالمتدینمایم
حدیعبدالحم ـمعاونجدثیبه دی
شرکت نتگرددیمتعیین جـهیدر

سهممحترمحشمتاهللولداسداهلل
011111شـرکتمبلـ سیرئ

هزار محترمیافغانپنجصد سهم و
عبدالحمنیعبدالمت معـاوندیولد

011111شـرکتمبلـ دیجد
هزار یغانافپنجصد گرددیمتعیین

تیوالیثبتوجوا دهتیریبهمد
 .دیبل ثبتگرد

پاپکرنیدیتولکهیفابراتیخصوص
عثمان افغانسـتان:احسان تبعـه
بل ،سـالتیوالیسکونتاصل

ابتـداییهی،سرما1133تأسیس
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
تول رئپاپکرندیهرنوع محمدسی،

یداراعقـوبیتوابولدمحمـد
محمدتیسهمداربهمعاونفیصد81

ـ یداراعقـوبیدنوابولدمحم
هاخواهـانفیصد11 نامبرده که

ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی
بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده

 است.دهیرسان

ــه ــوب ــاستص ــرکتبیاس ش
تبعه:نستانهیالمللنیبیترانسپورت

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
ــوا  ــدهج راD-28740دارن

راتیخواهانتغفعالبدستداردو
یاست:محترممسعودمحمدلیذ

ش معاونشرکتقبالریولد محمد
ـمعاونفعالثیبدونسهمبهح تی

ـفعالنمودیم ول محمـدیمحترم
ـریشولدیمحمد رئ سیمحمـد

شیخـوهیشرکتا مجموعسرما
 افغانی111111مبل  یکصدهزار

بـراشودیمفیصد1 محتـرمیرا
ـیمسعودمحمد محمـدریولدش

ـنمایمعاونشرکتواگ ارم دردی
محمدولـدیسهممحترمولجهینت
ـریش شـرکتمبلـ سیمحمدرئ

معاونیافغان3311111 سهم و
محمـد ولـدیشرکتمسـعود
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ریش معاون مبلـ شـرکتمحمد
تعیینیکصدهزارافغانی111111

یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم
 .دیبل ثبتگردتیوال

ـشرکتتولاتیخصوص تـوپدی
تبعـهافغانسـتان:سـروشلوفرین

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
،بالیتوپفوتبالووالدیهرنوعتول

یبنتنظرمحمددارالوفرینسیرئ
یمارتیسهمداربهمعاونفیصد01

،فیصد01یدارانیاسیبنتمحمد
شرکتجادیکهنامبردههاخواهانا

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
 است.دهیبل بهثبترسان

معـالجواتیخصوص یشـ اخانه
تبعـه:دهبسـترتابـانیخصوص

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی

تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
سی،رئیخدماتصحهیاراتیفعال

 فاضـلنیاسیمحمد محمـد ولد
تیسهمداربهمعاونفیصد71یدارا

محمدتاجبنتخواجهضی رغونهف
خواهـانفیصد11یدارا سهمدار،

بل شدهوتیش اخانهدروالجادیا
کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا

ـدرا دهیادارهبــهثبــترســنی
 است.

مـوریانعـامتیتجارتاتیخصوص
:لمیتد اصلتبعه مرکز یافغانستان
،1133تأسیسبل سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،

هرنوعغلـهتیفعالتد،یشرکتلم
محمدنصـفولـدسیجات،رئ

دارا صـادق فیصـد33یمحمد
معاون به احمدولدتیسهمدار نثار

ر،سهمدافیصد1یدارارمحمدیش
ـشرکتدروالجادیخواهانا تی

ــخاصدارا ــدهواش ــ ش یبل
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ادارهبهنیکهدراامضاءتیصالح
 است.دهیثبترس

اسـدیشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانستانسکونتلمیتد:دیوح
تأسـیس،سـالبل تیوالیاصل

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
ولدریعبدالبصسی،رئیمجا تجارت

سهمدارفیصد01یمحمدنظردارا
یولدجورهدارااسداهللتیبهمعاون

،کهنامبردههاخواهـانفیصد01
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

تجارتاتیخصوص دیحمیشرکت
تبعهافغانستانسکونتلمیتد:بیاد

سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
اسداهللولـدسی،رئیمجا تجارت
سهمداربـهفیصد01یجورهدارا

نظرولدریعبدالبصتیمعاون محمد
هـافیصد01یدارا نامبرده که ،

ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان
ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به

 است.دهیرسان

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعهافغانسـتان:تدیلمدیعمرانول
بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
18311 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

معاونشرکتنیحسریمحسنولدم
 مبل  مجموع یافغان111111ا 

یافغان180111مبل شیسهمخو
بـاالشیسهمخـو محتـرمیرا

ـیولحمدم سیولـدبوسـتانرئ
فروشم یمتبـاقرساندیشرکتبه

 خویافغان10111مبل  شیسهم
باال ـولـدمیمحترممهدیرا ری

فروشندها رساندیبهفروشمنیحس
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نمودهواستع اءشرکتتیمعاون
ولـدیبهعو ننمحترممهـد

نیرحسیم سهم مبلـ فیصد01با
ـبهحیافغان10111 معـاونثی

درگـرددیمتعیینشرکتدیجد
ولـدیسهممحترممحمدولجهینت

شــرکتمبلــ سیبوســتانرئــ
وسهممحتـرمیافغان380111

میمهد دیمعاونجدنیحسریولد
تعیینیافغان10111شرکتمبل 

یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم
 .دیبل ثبتگردتیوال

شرکتخـدماتبیبهاساستصو
نـویکیلوژست تبعـه:نیبهسا ان

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت01011دارندهجوا  را

ـذراتیخواهانتغفعالداردو لی
محمد محمد محترم ولدیاست:

شرکتا جملـهسیجانرئیعل
یافغـانپنجصدهـزار011111

یافغان161111مبل شیسهمخو
برا ـلدویمحترممهدیننرا یعل

م فروش به محتـرمرسـاندیجان
ـقیعت معـاونیاهللولدمحمدعل

011111شرکتا جملهمبلـ 
هزار خـویافغانپنجصد شیسهم

یننرابـاالیافغان171111مبل 
مهد جـانبـهیولدعلیمحترم

سهممحترمجهیدرنترساندیفروشم
سیجانرئیولدعلیمحمدمحمد

یافغـان141111شرکتمبلـ 
ولـدیسهممحترممهدفیصد14
شرکتمبل دیجانمعاونجدیعل

وسهمفیصد11یافغان111111
ـقیمحترمعت یاهللولدمحمـدعل

جد عضو سابق شـرکتدیمعاون
فیصـد11یافغان111111مبل 
ثبـتوتیریبهمدگرددیمتعیین

ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی
 .دیگرد

غلهی راعتفیکوپراتاتیخصوص
افغانسـتانتبعه:جاتدرهچکاب

تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
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،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

نعمتاهللسیهرنوعغلهجات،رئ
ـولدحب فیصـد01یاهللدارابی

میمحمدصـمتیسهمداربهمعاون
ـ ح  فیصـد01یااهللدارظیولد

ا خواهان فیکوپراتجادیسهمدار،
بل شـدهواشـخاصتیدروال

تیصالحیدارا درامضـاء کـه
ــا ــنی ــترس ــهثب دهیادارهب

 است.

ـیشرکتتجارتاتیخصوص حیذب
تبعهافغانستانسکونتلمیتد:دیحم
سالتیوالیاصل ، تأسیسپروان

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقالممجـا ،
گـلسیرئ خواجه ولد گل جمعه

سهمداربهروحاهللفیصد81یدارا
،فیصـد11یولدجمعهگلدارا

اشـخاصداراشـرکتسیرئ ی:

ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح
 است.دهیبل بهثبترسیجوا ده

رینظیبیشرکتتجارتاتیخصوص
تبعـهافغانسـتانلمیتـد:یدریح

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
احمدفـر ادسی،رئیمجا تجارت

دارا اکبر محمد فیصـد01یولد
محمدانورولدتیسهمداربهمعاون
،کـهفیصد01یمحمداکبردارا

خواهانا ها شـرکتجادینامبرده
یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد

 است.دهیبل بهثبترسان

یشرکتتجـارتبیبهاساستصو
نع لممیبرادران تبعـه:تدیشاداب

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
 جوا  را11-11-1641دارنده
راتیخواهانتغفعالبدستداردو

ولـدمانقلیاست:محترمسللیذ
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احمـدسیبرنرئیخدا ومحترم
معاونی لمبیشادابولدعبدالحب

ط ا  ودمراحلاسنایشرکتبعد
خواهندیمیکافجهینسبتنبودبود

بـهنـدیرالغونماشیشرکتخو
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

 .دیبل ثبتگرد

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
افغانسـتان:تدینعمتلمدینو تبعه

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
11741 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

ـ میمحمدهارونولدمحمـدحک
 سیرئ محترمه یبنتحـاجبایو

ا  عو معاونشرکتبعد محمد
مراحلاسنادونسـبتنبـودیط

شـرکتخواهنـدیمیجهکافیبود
ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو

 .دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـیمصط یسرکسا  تبعـه:نیمب

اصل سکونت ـوالیافغانستان تی

هیسرما1133تأسیسسرپل،سال
یکمیلیـون1111111ابتدایی

تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
،یوسرکسـا یساختمانتیفعال
ـمینسدیسسیرئ احمـددیولدس

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
ـ یدارااهرنصراهللولدمحمـدظ

ریسهمدارمحترمعبدالبصفیصد43
 اهلل محمد ـفیصد1ولد همدار،س

اشـخاصداراشـرکتسیرئ ی:
ــالح ــاءتیص ــانامض خواه

شـرکتدرسـرپلشـدهجادیا
 .است

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـیمصـط یکیلوژست تبعـه:نیمب

اصل سکونت ـوالیافغانستان تی
 سـال ، 1133تأسـیسسرپل

یـک1111111ابتداییهیسرما
یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون

ـفعالتد،یشرکتلم خـدماتتی
نصـراهللولـدسی،رئیکیلوژست

دارا صـالح فیصـد01یمحمد
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معاون به ولدریعبدالبصتیسهمدار
سی،رئفیصد01یدارارحمتاهلل

اشخاصدارا تیصالحیشرکت:
شـرکتدرجادیاخواهانامضاء

 سرپلشدهاست.تیوال

عظاتیخصوص برالسیمیشرکت
تبعـهافغانسـتان: ادهلمتدیسخ

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقالممجـا ،
میمحمدافضلولدمحمدعظسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد71یدارا
یعثمانداراحمدمحمدذاکرولدم

اشخاصشرکتسی،رئفیصد11
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
:لیخمیسالمابراهمحمدیسرکسا 

تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل

هیسرما1133تأسیسبل ،سال
یکمیلیـون1111111ابتدایی

تدیشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ـهرنوعتعمتیفعال سـاختمانهاری
محمدسالمولدمحمدعارفسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
اجملولدمحمـدعـارفدمحم
نـامبردههـا،کهفیصد01یدارا

ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان
ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به

 است.دهیرسان

یشرکتتجـارتبیبهاساستصو
تبعهافغانستان:تدیلمیمحمدکاظم

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
ــتداردو131 ــالرابدس فع

است:محترملیذراتیخواهانتغ
ولدمحمـداهللمعـاوننیعبدالمت

 پنجصـد011111شرکتمبل 
رابهمحترمشیسهمخویافغانهزار

حسنیطالبحس بـهنیولدغالم
تیفروشندها معاونرساندیفروشم
نمودهوبهعو استع اءشرکت
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ـ طالـبحس محترم ولـدنینن
ـمعاونجدثیبهحنیغالمحس دی
همچناناسمگرددیمتعیینشرکت

محمـدیشرکتا شرکتتجارت
تجـارتتدیلمیکاظم شرکت یبه
دینمایاسممریتغتدیکماللمزیپرو

نیسهممحترمجمالالـدجهیدرنت
شرکتمبلـ سیرئارولدعبدالست
ویافغـانپنجصدهزار011111

ولدغالمنیسهممحترمطالبحس
شرکتمبلـ دیمعاونجدنیحس

یافغـانپنجصدهـزار011111
ثبـتوتیری.بهمدگرددیمتعیین

 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
تحتیالنیولدغالمجقیصدغالم

کاروانخالقدادیکیخدماتلوژست
تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
هیسرما1133 011111ابتدایی

هزار حقوق،یافغانپنجصد یشکل
لوژستتیفعالیان راد ،یکیهرنوع

سـهمدارفیصد111یداراسیرئ

ـشرکتدروالجادیخواهانا تی
ودارا امضاءتیحصالیبل شده

 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

ولداتیخصوص احمد متشبثگل
ی:تبعهافغانستان،مرکزاصلینچلد
1133تأسـیسبل سالتیوال

هیسرما پنجصد011111ابتدایی
یان رادی،شکلحقوقیافغانهزار
رنوعوارداتوصادراتهتی،فعال

یگلاحمدداراسی،رئاقالممجا 
ــ111٪ تیصــالحیداراسیرئ

یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء
 است.دهیبل بهثبترستیوال

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
لممینس سعادت تبعـه:تـدیبهار

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
رابدستدارد1001دارندهجوا 

است:لیذراتیخواهانتغفعالو
وسفیولدمحمدمیمحترممحمدنس

ومحترممحمداشرفولـدسیرئ
معاونشرکتبعدا وسفیمحمد

مراحلاسنادونسـبتنبـودیط
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شـرکتخواهنـدیمیکافجهیبود
ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو

 .دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده

ـشـرکتتولبیاساستصوبه دی
تبعــه:مــزارمیســکریچــوبن

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت46170دارندهجوا  را

ـذراتیخواهانتغفعالداردو لی
دیخاننقاولدسدیاست:محترمس

معاونشرکتمبل یاحمدعل شاه
خـویافغان11111 راشیسهم

ولـدلیمحترممحمداسماعیباال
ابر فروشممیاهمحمد رسـاندیبه

شــرکتتیــفروشــندها معاون
نمودهوبـهعـو نناستع اء

ولدمحمـدلیمحترممحمداسماع
شرکتدیمعاونجدثیبهحمیابراه
سهممحترمجهی.درنتگرددیمتعیین

دادیسـخیولدحـاجریمحمدبش
331111شـرکتمبلـ سیرئ

لیوسهممحترممحمداسماعیافغان
ـممعـاونجدیولدمحمدابراه دی

تعیینیافغان11111شرکتمبل 
یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم

 .دیبل ثبتگردتیوال

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
عبداهلل:تبعهدیسعداهللولدسدیس

بلـ تیوالی،مرکزاصلافغانستان
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

انجنیساختمان رئیریو دیسسی،
ــعداهللدارا ــ111یس سی٪،رئ

ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا
بل بهثبتتیوالیا دهثبتوجو

 است.دهیرس

تجارتاتیخصوص بلـ یشرکت
نیسپ  ر افغانسـتانلمیتد: تبعـه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
 سرما1133تأسیس ابتـداییهی،

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
ولـدرگلیشسی،رئیمجا تجارت
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ــد ــهال فیصــد41یدارانیجمع
ولدنحسنجاتیسهمداربهمعاون

،عضوفیصد11یدارانیجمعهالد
الـد گـلولـدجمعـه نیهزار

کهنامبردههـاخواهـانفیصد11
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

ــیشــرکتترانزاتیخصوصــ یت
: ادهرو یفیضامنعلیوبارچاالن

تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل
هیسرما1133تأسیسبل ،سال

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ـیوباچاالنیتیترا تیفعال رئ سی،
ـدیع عل مراد ولد یدارایمحمد

عو تیسهمداربهمعاونفیصد01
فیصد01یدارایمرادعللدویعل

یشرکت:اشـخاصداراسی،رئ
ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح

ـیجوا ده دهیبل بـهثبـترس
است.

ـشرکتتولبیبهاساستصو یدی
تبعهافغانسـتان:یعالممدنکتیبر

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
1432-01-Dبدستداردو را
 است:لیذراتیخواهانتغفعال

محترممحمدعالمولدمحمدعارف
ـسیرئ اهللولـدظیومحتـرمح 
معاونشرکتبعـدا یمحمدعل
مراحلاسنادونسـبتنبـودیط
شـرکتخواهنـدیمیکافجهیدبو
ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو

 .دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده

به 11044اساسمکتوبنمبـر
ـومالکیثبتمرکـزاستیر تی

پاوریشرکتافغانبیوتصویفکر
اصـل مرکز افغانستان یپلنتتبعه

تیوال جـوا نمبربلـ دارنـده
1913-01-Dفعــالواســت

است:محترملیذراتیخواهانتغ
ـلیمحمداسـماع سیغضـن ررئ

سهمدارومحترمفیصد01شرکت
معاونشرکت رغضنمیمحمدابراه
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مفیصد01 شرکت باشندیسهمدار
جمع اکه شصت6111111مبل 

میلیون معـادلبـهیافغـانوسه
111111 مصدهزار باشـدیدالر

شرکتشانرابههیسرماخواهندیم
ــرکت  Afghan powerش

Plant Investment 

Company DMCCــه ک
کشورامارتنیوقوانطیتحتشرا

عرب داردتیفعالیدوب-یمتحده
فروشم رسانندیبه صـدانتقالبا

اسهامشرکتافغانپاورپلنتصدیف
 Afghanبـهشـرکتیافغان

powerPlant Investment 

Company DMCCشرکت
ـافغان نیپاورپلنتافغانستانباع

ـومعاونبـهعنـوانسیرئ کی
وطیشرکتمستقلتحـتشـرا

ینافـ هدولـتجمهـورنیقوان
بـهماندیمیافغانستانباقیاسالم

ــد ــتوتیریم ــوا دهثب یج
 .دیثبتگردبل تیوال

ــو ــاستص ــهاس ــرکتبیب ش
:رفـایافغانیالمللنیبیترانسپورت

ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی
 جـوا  دارنده راD-01-6بل 

راتیخواهانتغفعالبدستداردو
است:محترمنثاراحمدولـدلیذ

احمدعضوشـرکتمبلـ ریبش
سهمدارشرکتیافغان7011111

یافغان1110111مبل فعالبود
محتـرممحمـدداودیبـاالننرا

علیوس زی مبلـ یولد محمـد
بـاالیافغان11101111 یننرا

ـ محمـدمبلـ یمحمودولدعل
بـاالیافغان1110111 یننـرا

محمـدیمحترمنوراحمدولدعل
یننراباالیافغان1110111مبل 

محمدیمحترممحمدقاسمولدعل
 هـزار1011111مبل  پنجصد
فنصمحترممحمدیننراباالیافغان

عل 701111محمدمبلـ یولد
ــان ــاالیافغ ــراب ــرمینن محت

محمدویاصرولدعلجمالعبدالن
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یننرابـاالیافغان701111مبل 
اکهجمعمحمدیاحمدولدعلریش

وپنجصدهـزارونیلیمبل ه تم
ورسـاندیبهفروشمشودیمیافغان

ــو ــودشا عض ــرکتتیخ ش
نتگرددیسبکدوشم سـهمجهیدر
محمدیقاسمولدعلدمحترممحم

سیرئ 7870111شرکتمبلـ 
سـهممحتـرمفیصد11.0یافغان

ـیوس زیمحمدنصف یولـدعل
محمــدمعــاونشــرکتمبلــ 

سهمفیصد11یافغان3111111
محمدعضویاحمدعلریمحترمنص

یافغان11101111شرکتمبل 
هاشمفیصد10 محمد محترم سهم

عل شرکتمبل یولد محمدعضو
سهمفیصد11یافغان7011111

ولدعل محمدداود محمدیمحترم
 مبلـ  شرکت 7870111عضو

سـهممحتـرمفیصد11.0یافغان
ـ محمـدعضـویمحمودولدعل

یافغـان7870111شرکتمبل 

احمدفیصد11.0 نور سهممحترم
محمـدعضـوشـرکتیولدعل

فیصـد11.0یافغان8610111
سهممحترممحترمجمالعبدالناصر

عل شرکتمبل یولد محمدعضو
ـپنجصدهزار7011111 یانافغ

شفیصد11 محترم احمـدریسهم
عل شرکتمبل یولد محمدعضو

تعیینفیصد11یافغان7011111
یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم

 .دیبل ثبتگردتیوال

ویتیشرکتترانزبیبهاساستصو
تبعه:تدیبرادراناتحادلمیبارچاالن

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
 جـوا  را11-11-716دارنده
راتیخواهانتغفعالبدستداردو

است:محترمنثاراحمدولـدلیذ
احمدعضوشـرکتمبلـ ریبش

ــانی111111 ــدهزارافغ یکص
 سهمدارشرکتبود مبلـ فعال

محتـرمیننراباالینافغا10111
محمدیولدعلیوس زیمحمدداود
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 بـاالیافغان10111مبل  یننرا
محمدمبل یمحترممحمودولدعل

محتـرمیننراباالیافغان10111
محمـدمبلـ ینوراحمدولدعل

محتـرمیننراباالیافغان10111
محمدمبلـ یمحمدقاسمولدعل

محتـرمیننراباالیافغان11111
ـیوس زینصفمدمح یولـدعل

مبل  ننـرایافغان11111محمد
ویباال عبدالناصر جمال لدمحترم
یافغان11111محمدومبل یعل

باال شیننرا احمدولـدریمحترم
کصـدیمبل امحمدکهجمعیعل

رساندیبهفروشمشودیمیهزارافغان
شــرکتتیوخــودشا عضــو

نتدینمایماستع اء سـهمجهیدر
محمدیهاشمولدعلمحمدمحترم

111111شـرکتمبلـ سیرئ
افغانی سـهمفیصد11یکصدهزار

ـ یمحترمجمالعبدالناصرولدعل
محمــدمعــاونشــرکتمبلــ 

ــانی111111 ــدهزارافغ یکص

احمـدریسهممحترمنصفیصد11
عل شرکتمبل یولد محمدعضو

سـهمفیصد10یافغان101111
 داود محمد ولـدیوس زیمحترم

شـرکتمبلـ یعل عضو محمد
فیصـد11.0یغاناف110111

محمدیسهممحترممحمودولدعل
 شـرکتمبلـ  110111عضو

سهممحترمنورفیصد11.0یافغان
محمدعضوشرکتیاحمدولدعل

فیصد11.0یافغان110111مبل 
ـ یسهممحترممحمدقاسمولدعل

ــ  ــرکتمبل ــدعضــوش محم
سهمفیصد11.0یافغان110111

محمدیمحترممحمدنصفولدعل
 شرکت یافغـان111111عضو

شفیصد11 محترم احمـدریسهم
عل شرکتمبل یولد محمدعضو

ــانی111111 ــدهزارافغ یکص
تیریبهمدگرددیمتعیینفیصد11

بل ثبـتتیوالیثبتوجوا ده
 .دیگرد
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یشرکتساختمانبیاساستصوبه
یوراهسا یموادساختماندیوتول

یتبعهافغانستانمرکزاصل:رفاادیبن
تیوال جـوا نمبربلـ دارنـده

8-5189-Dفعالبدستداردو
است:محترملیذراتیخواهانتغ

احمدولدبش ـرینثار سیاحمدرئ
یافغـان461131شرکتمبلـ 

مبلـ فعـالسهمدارشرکتبود
محتـرمیننراباالیافغان63461

محمدیولدعلیوس زیمحمدداود
 بـاالیافغان63461مبل  یننرا

محمدمبل یمحترممحمودولدعل
محتـرمیننراباالیفغانا63461

محمـدمبلـ ینوراحمدولدعل
محتـرمیننراباالیافغان63461

محمدمبلـ یمحمدقاسمولدعل
حتـرممیننراباالیافغان31611

ـیوس زیمحمدنصف یولـدعل
مبل  ننـرایافغان46113محمد

ولدیباال عبدالناصر جمال محترم
یافغان46113ومبل یمحمدعل

 شیباالننرا احمدولـدریمحترم
محمدکهجمعلمبلـ چهـاریعل

صدوشصتوسههـزارونـود
ورسـاندیبهفروشمشودیمیافغان

شرکتسبکدوشاستیخودشا ر
سهممحترمنـورجهیدرنتگرددیم

شرکتسیمحمدرئیاحمدولدعل
فیصد11.0یافغان011004مبل 

عل محمدنصفولد محترم یسهم
شــرکتمبلــ محمــدمعــاون

سـهمفیصد11یافغان000718
نص علریمحترم ولد محمدیاحمد

 شـرکتمبلـ  634610عضو
محمدفیصد10یافغان محترم سهم

عل ولد ولد عضـویهاشم محمد
یافغـان461131مبلـ کتشر
سهممحترممحمـدداودفیصد11

علیوس زی محمـدعضـویولد
یافغـان486144شرکتمبلـ 

محمـودفیصد11.0 محترم سهم
عل شرکتمبل یولد محمدعضو

سهمفیصد11.0یافغان486144
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محمدیمحترممحمدقاسمولدعل
 شـرکتمبلـ  486140عضو

سـهممحتـرمفیصد11.0یافغان
محمـدیعللدجمالعبدالناصرو

 شـرکتمبلـ  461131عضو
محتـرمفیصـد11یافغان سـهم

علریش ولد محمدعضـویاحمد
یافغـان461131شرکتمبلـ 

تیریبهمدگرددیمتعیینفیصد11
بل ثبـتتیوالیثبتوجوا ده

 .دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعــه:مــزاربــارانیکیلوژســت

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

لوژست خدمات رئیکیهرنوع سی،
یدارایاحمدولدعبـدالباقرینص
ناصرتیسهمداربهمعاونفیصد33

عبدالباق ولد فیصد1یدارایاحمد
خواهانا شرکتدرجادیسهمدار،

اشخاصداراتیوال و شده یبل 
ادارهبهنیکهدراامضاءتیصالح

 است.دهیثبترس

افغاناتیخصوص خدمات شرکت
یتبعهافغانستانسکونتاصـل:یپ

8113تأسیس،سالپروانتیوال
یـک1111111ابتداییهیسرما

یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون
لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی

وارداتوصادراتاقـالممجـا 
ـیتجارت رئ ولـدیمصـط سی،

ــدداوددارا ــد40یمحم فیص
معاون به ولـدتیسهمدار مسعود

محترمفیصد01یداوددارادمحم
عبدالحم ولد اقبال فیصد0دیاحمد

جادیسهمدارکهنامبردههاخواهانا
ادارهثبـتونیدرادیشرکتجد

ثبـترسـانیجوا ده به دهیبل 
 است.

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
خورشیکیلوژست تبعـه:خراسان

اصل سکونت ـوالیافغانستان تی
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 سـال ، 1133تأسـیسپروان
یـک1111111ابتداییهیسرما

یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون
ـفعالتد،یشرکتلم خـدماتتی

ـیکیلوژست داداهللولـدسی،رئ
سهمدارفیصد33یدارادیعبدالمج
معاون عبداهللولدعبـدالقادرتیبه

کهنامبردههاخواهانفیصد1یرادا
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:ارشـادبیحسیسرکسا 

اصل سکونت ـوالیافغانستان تی
هیسرما1133تأسیس،سالپروان

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمیشکلحقوقیافغان
ــفعال ــاختمانتی ــوعس ویهرن

اهللولـدبیحسسیرئیسرکسا 
ــاندارا ــداهللج فیصــد01یعب

احمدولددیستیسهمداربهمعاون
فیصـد01یدارانیالـددنجمیس

ا خواهان ها نامبرده جادیسهمدار،
وال جو جانشـدهتیشرکتدر

 است.

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
ابریکیلوژست تبعه:افغانشمیجاده

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
راD-01-1938دارندهجـوا 
راتیخواهانتغفعالبدستداردو

است:محترمدوستمحمـدلیذ
محمـدعضـوشـرکت ولدفدا

فیصد31 یافغان0761111مبل 
ا شـرکتنقداراشیسهمخو

شـرکتتیضواخ نمودهوا ع
نمودهمحترمفضلاحمداستع اء

فیصد0شرکتسیولدنوراحمدرئ
 مبل  سهمیافغان111111سهم

ا شرکتاخـ نقداراشیخو
استع اءشرکتتاسینمودهوا ر

شـرکتمبلـ هیدرسرمادینمایم
بوجودضیتنقیافغان6181111

نمدهمحترمرا محمدولدمحمـد
تزئوسفی دیبا 011111مبلـ 
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هیدرسـرمایفغـاناپنجصدهزار
شرکتدیجدسیرئثیشرکتبهح

محترملعلمحمدولدگرددیمتعیین
محمدمعاونشرکتکهقبالیحاج
شرکتبودفیصد0یدارا سهمدار

ـباتزئفعال 181111مبلـ دی
سـرمایافغان شـرکتبـاهیدر
فیصد01 پنجصد011111مبل 
معاونشرکتثیبهحیافغانهزار
سهممحترمجهیدرنتدینمایمتیفعال
سیرئوسفیمحمدولدمحمد را

مبلـ فیصـد01شـرکتدیجد
ویافغـانپنجصدهزار011111

سهممعاونشرکتمحتـرملعـل
محمـدمعـاونیمحمدولدحاج

 فیصد01شرکت 011111مبل 
هزار یافغانپنجصد گرددیمتعیین

تیوالیثبتوجوا دهتیریبهمد
 .دیبل ثبتگرد

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
افغانستانمرکز:صادققیصد تبعه
بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل

48101 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

محمداجملولدنظرمحمدمعاون
سهمیافغان111111شرکتمبل 

محترممحمدکاظمیراباالشیخو
فروشم به قاسم محمد رساندیولد

شــرکتتیــفروشــندها معاون
نمودهوبهعو ننمحترماستع اء

بـه قاسم محمد ولد کاظم محمد
جدثیح تعیـینشرکتدیمعاون
سهممحترممحمدجهیدرنترددیګم

شرکتسیولدمحمدقاسمرئقیتوف
 صـدهزار811111مبل  هشت
وسهممحترممحمدکـاظمیافغان

ـولدمحمدقاسـممعـاونجد دی
ــ  ــرکتمبلـ 111111شـ

یانافغدوصدهزار بهگرددیمتعیین
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

 .دیبل ثبتگرد

یشرکتمصـط بیاساستصوبه
تبعهافغانستان:تدیلمیزیعزبیمج

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
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07611 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

محمدزیولدعزیزیاحمدعزرین 
یزیومحترممحمدرسولعزسیرئ

احمدمعاونشرکتبعدا ریولدن 
نبـودتمراحلاسنادونسـبیط

شـرکتخواهنـدیمیکافجهیبود
ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو

 .دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
عمرخ ـرمضان تبعـه:تـدیلملی

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
رااخ نموده67178دارندهجوا 

:استلیذراتیخواهانتغفعالبود
وسیولدعمرخانرئریمحترمو 

سالممعاونریمحترمرمضانولدم
اسمشرکتشانخواهندیشرکتم

رمضــانیراا شــرکتتجــارت
یبهشرکتتجـارتتدیلملیعمرخ
بـهندیاسمنماریتغتدیلمنیبل بر

ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
 .دیبل ثبتگرد

ویشرکتصنعتاتیخصوص پشم
تبعـه:یبابـکمصـط رهیکشم

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
رئیصنعتتیفعال نوراهللولدسی،

دارا سهمدارفیصد01یحضرت
معاون محمداقبالولدمحمدتیبه

سیرئــ،فیصــد01یظــاهردارا
اشخاصدارا تیصالحیشرکت:

ــاء ــدراامض ــتونی ادارهثب
 است.دهیبل بهثبترسیجوا ده

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
فـردوسیکیلوژست تبعـه:فرهاد

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
رئیکیخدماتلوژستتیفعال سی،

ولـدنعمـتاهللینیفرهادجانام
تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
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دارا اهلل بسـم ولـد اهلل یرحمن
شرکت:اشخاصسی،رئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
:نیبهسا اننـویمهندسینریانج

 اصلتبعه تیوالیافغانستانمرکز
هی،سرما1133تأسیسکابلسال

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
،ینـریهرنوعخدماتانجتیفعال
یجـاندارایمحمدولدعلسیرئ

قیعتتیسهمداربهمعاونفیصد01
فیصد01یدارایاهللولدمحمدعل

خواهانا شرکتدرجادیسهمدار،
اشـخاصتیوال و شـده بلـ 

ــالحیدارا ــاءتیص ــهامض ک
 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

ـشرکتتولبیاساستصوبه یدی
تبعهافغانستان:نراستهندهیموادشو

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل

1644-01-Dبدستداردو را
 است:لیذراتیخواهانتغفعال

ــراه ــداب ــرممحم ــدمیمحت ول
قلمعاونشـرکتکـهمیمالرح

فیصد01یدارا 0711111مبل 
یافغان ا فعالسهمدارشرکتبود
نمودهواستع اءشرکتتیمعاون

دینمایاخ منقداراشیسهمخو
شــرکتمبلــ هیدرســرما
بوجودیافغان0711111 کاهش

زینمدهمحترممحمداهللولدعبدالعز
سیرئ 0711111شرکتمبلـ 

180111مبل شیسهمخویافغان
برایافغان بنتنهیمحترمهحسیرا

رسـاندیمحمدجانبـهفـروشم
جانبـهمحمدبنتنهیمحترمهحس

جدثیح تعیـینشرکتدیمعاون
سـهممحتـرمجهی.درنتگرددیم

ـزیمحمداهللولدعبـدالعز سیرئ
یافغـان0410111شرکتمبل 

ـفیصد30 حس محترمه سهم نهیو
ـبنتمحمدجـانمعـاونجد دی
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فیصد0شرکت 180111مبلـ 
یافغان مـدگرددیمتعیین تیریبه

بل ثبـتتیوالیثبتوجوا ده
 .دیگرد

خانهیشرکتساختماناتیخصوص
افغانسـتانسـکونت:ییطال تبعه
سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
ـسـاختمانهاریهرنوعتعم سی،رئ

محمـد سـلطان حشمتاهللولد
تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا

ـمختارولـدغـالمح یاداردری
،کهنامبردههاخواهـانفیصد01

ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی
دهیبل بهثبترسانیجوا دهثبتو
 است.

اتیخصوص بسـتر11شـ اخانه
افغانسـتان:نی یشرنیالحرم تبعه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یش اخانهلمیشکلحقوق
رئ عبدالصـمدولـدسیش اخانه،

ــراددارا ــدم فیصــد01یمحم
معاون به ـسهمدار عبداالحـدتی

دارا عبدالصمد ،فیصد01یولد
خواهـانا نامبردههـا جـادیکه

جد ثبتونیدرادیش اخانه اداره
ثبـترسـانیجوا ده به دهیبل 

 است.

یدیتولیشرکتصنعتاتیخصوص
ــانونو ــاکافغ ــه:یپوش تبع

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ـدیهرنوعتولتیفعال سیلباس،رئ

یدارامورشـاهیاحمدشاهولـدت
معاونفیصد01 به جانتیسهمدار

کـر محمـد ولد یارادمیمحمد
جـادیسهمدار،خواهانافیصد01

وال وتیشرکتدر بلـ شـده
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کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا
 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

ثیحدیشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانستانسکونتلمیتد:دیتوح
تأسـیس،سـالبل تیوالیاصل

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
تجارت رئیمجا  ش سی، عیمحمد

دارا داود محمد فیصـد01یولد
معاون به ـیدمحمتیسهمدار نیاس

دارایواحد حسـن محمد یولد
،کهنامبردههاخواهـانفیصد01

ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی
بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده

 است.دهیرسان

تجارتاتیخصوص ـیشرکت ینب
ظ ر ی اده افغانسـتانلمیتد: تبعه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111

تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
هرنوعوارداتوصادراتاقـالم

سعادتولـدسی،رئیمجا تجارت
سـهمدارفیصد01یظ رخاندارا

یولدعبدالنبیمحمدنبتیبهمعاون
هـافیصد01یدارا نامبرده که ،

ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان
ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به

 است.دهیرسان

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
تبعهافغانستانمرکـز:فوالدشرق

بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل
170-01-Dفعالبدستداردو

است:محترملیذراتیخواهانتغ
فه ـییایضمیاحمد ض نیاالدیولد

ـومحترمنوراحمدعزسیرئ یزی
شـرکت معـاون محمد شاه ولد

شرکتشانراا هیسرماخواهندیم
1پنجصدهـزار1011111 مبل

یافغان یکمیلیون1111111به
کاهشدهندکهسهممحترمیافغان

فه ـییایضمیاحمد ض نیاالدیولد
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011111شـرکتمبلـ سیرئ
هزار محترمیافغانپنجصد سهم و
ولدشاهمحمـدیزینوراحمدعز

011111معاونشـرکتمبلـ 
بهگرددیمیتعیافغانپنجصدهزار

ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
 .دیبل ثبتگرد

متشبثمحمدقاسمولداتیخصوص
تحتناممحمداصـغریقاسمعل

ی:تبعهافغانستان،مرکزاصلیقاسم
1133تأسـیسبل سالتیوال

هیسرما پنجصد011111ابتدایی
یان رادی،شکلحقوقیافغانهزار
مدهوارداتوصـادراتعتیفعال

محمـدقاسـمسیرئاقالممجا 
ــ٪111یدارا یداراسیرئــ

ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح
دهیبل بهثبترستیوالیجوا ده
 است.

:افپوریسراپاسکیکلناتیخصوص
تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل

هی،سرما1133تأسیس،سالبل 

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ـکلنتیفعال ـسـراپاکی رئ سی،
سدیس ولد رسول ذل قـاردیغالم

ــهفیصــد01یدارا ســهمدارب
ـدیستیمعاون دیوهابشاهولدس

سی،رئفیصد01یراغالمرسولدا
اشخاصدارا تیصالحیشرکت:

ــاء ــدراامض ــتونی ادارهثب
ـیجوا ده دهیبل بـهثبـترس

 .است

ان راداتیخصوص احمدیمتشبث
تبعـهولدمحمـدحسـناءیض :

مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

یافغـانپنجصدهـزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

صادراتووارداتاقـالممجـار
٪111یاحمدرضـاءداراسیرئ
نیدراامضاءتیصالحیداراسیرئ

جو ثبتو بل تیوالیا دهاداره
 است.دهیبهثبترس
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راهللیخیمتشبثان راداتیخصوص
حاجیمراد تبعـهعـو یولد :

مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

صادراتووارداتاقالممجـار،
٪111یدارایاهللمرادریخسیرئ
نیدراامضاءتیصالحیداراسیرئ

جوا ده ثبتو بل تیوالیاداره
 است.دهیبهثبترس

زاهللیعزیمتشبثان راداتیخصوص
:تبعـهولدغـالمرسـولیرسول

مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

یافغـانپنجصدهـزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

 صادراتووارداتاقـالممجـا
٪111یدارایرسولزاهللیعزسیرئ
نیدراامضاءتیصالحیداراسیرئ
جوا دهرهادا بل تیوالیثبتو

 است.دهیبهثبترس

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
ساداتیمصط یکیلوژست :مصور

تبعـهافغانســتاندارنــدهجــوا 
01311 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

سیعبداهللرئرینعمتاهللولدمریم
مبلــ فیصــد11یشـرکتدارا

افغانی111111 سهمیکصدهزار
احمددیولدسمیومحترممحمدنع
شرکتدارا مبل فیصد41یعضو

سهمیافغانچهارصدهزار411111
راشیاسهامخو ا شرکتنقدا

تیوعضواستیاخ نمودهوا ر
ینمودهشکلحقوقاستع اءشرکت

ـگردلیتبدیشرکتبهان راد دهی
ــ ــرمس ــعدیمحت ــدبیش ول

محبوبمعاونسابقشرکتبادیس
یسهمبهشکلان ـرادفیصد111

یکیخدماتلوژستیباعنوانتجارت
ــط  ــایمص ــاداتب ــورس مص

یافغـانپنجصدهـزار011111
ان رادهیسرما شکل ـفعالیبه تی
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یثبتوجوا دهتیریبهمددینمایم
 .دیبل ثبتگردتیوال

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
مصــوریمصــط یوسرکســا 

تبعهافغانستاندارندهجوا :سادات
01313 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

سیمحبوبرئدیولدسبیشعدیس
مبلــ فیصــد01یشـرکتدارا

یافغـانپنجصدهـزار011111
دیولدسمیسهمومحترممحمدنع
فیصد41یاحمدعضوشرکتدارا

اسهامیافغان411111ل مب سهم
ا شـرکتاخـ نقداراشیخو

ا ر و تیوعضـواسـتینموده
شـکلنـدینمایماستع اءشرکت

ان رادیحقوق لیتبـدیشرکتبه
نعمتاهللولـدریمحترممدهیگرد

بـاریم سـابق معـاون عبـداهلل
عنونتجـارتفیصد111 یسهمبا

یمصط ریمیوسرکسا یساختمان
011111مبلـ هیباسرمار ادیم

یبهشکلان رادیافغانپنجصدهزار
ثبـتوتیریبهمددینمایمتیفعال

ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی
 .دیگرد

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعه:تدیلمیمحمدداودغوثیحاج

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت01111دارندهجوا  را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
ولـدیاهللغوثحیاست:محترمذب

شرکتمبلـ  غوثمعاون محمد
یافغـانپنجصدهـزار011111

محترمغـالمیراباالشیسهمخو
واگـ ارغـوثمحمدولدمحمد

ـواگ ارکنندها معاوندینمایم تی
نمودهوبهعو استع اءشرکت

ننمحتــرمغــالممحمــدولــد
ح دیمعاونجدثیمحمدغوثبه

جـهی.درنتگرددیمتعیینشرکت
سهممحترممحمدداودولدمحمد

ــ ــوثرئ ــ سیغ ــرکتمبل ش
یافغـانپنجصدهـزار011111
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وسهممحترمغالممحمدفیصد01
ج معـاون غوث محمد ـدولد دی

 پنجصـد011111شرکتمبل 
گرددیمتعیینفیصد01یافغانهزار
تیوالیثبتوجوا دهتیریبهمد

 .دیبل ثبتگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
شـمالیکیلوژست تبعـه:تابـان

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
رئیکیخدماتلوژستتیفعال سی،

01یحکمتاهللولداماناهللدارا
ـتیسهمداربهمعاونفیصد یمرتض

،فیصد01یدارایولدمحمدمهد
اشـخاصداراشـرکتسیرئ ی:

ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح
 است.دهیبل بهثبترسیجوا ده

یدسـتعیشرکتصنااتیخصوص
اسلم افغانسـتان:یمحبت تبعـه
بل ،سـالتیوالیسکونتاصل

ابتـداییهی،سرما1133تأسیس
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
تول رئیدستعیصنادیهرنوع سی،

یعبدالقهارولـدعبدالسـتاردارا
معاونفیصد01 به الیلتیسهمدار

،فیصـد01یادارفیبنتعبدالط
شرکتجادیکهنامبردههاخواهانا

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
 است.دهیبل بهثبترسان

تجارتاتیخصوص حمزهیشرکت
سـکونت:سیسد افغانستان تبعه
سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
تجارت رئیمجا  مرتضسی، یغالم

سهمدارفیصد01یولدعبداهللدارا
معاون محمدلدوسیمحمدوتیبه

،کهنامبردهفیصد01یاعظمدارا
ـشـرکتجدجادیهاخواهانا دی
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بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا
 است.دهیثبترسان

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـیابراهمیصممیتمیکیلوژست :یم
 اصلتبعه تیوالیافغانستانمرکز

هی،سرما1133تأسیسبل سال
یکمیلیـون1111111ابتدایی

تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
لوژستتیفعال خدمات ،یکیهرنوع
ولـدمیمحترممحمدابراهاستیبر

دارا بـهفیصد10ینظر سهمدار
ولـدتیمعاون محمد اختر محترم

ابـراه فیصـد10یدارامیمحمد
عضو به ـتیسهمدار عل یمحترم

ابـراه محمد ولد یدارامیمحمد
افیصد01 خواهان ، جادیسهمدار

وال وتیشرکتدر بلـ شـده
کهامضاءتیصالحیاشخاصدارا

 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
محمدتحتنامدیولدسیدهادیس

خصوص بلـ دانشیمکتب سرا

سـالتیوالیمرکزاصل سـرپل
 ابتـداییهیسـرما1133تأسیس

هزار011111 ،یافغـانپنجصد
ـ،فعالیان ـرادیشکلحقوق تی

یداراسیرئ،یمیهرنوعخدماتتعل
افیصد111 خواهان جادیسهمدار

یبل شدهوداراتیمکتبدروال
ادارهنیــدراامضــاءتیصــالح

 است.دهیبهثبترس

مور 111اساسمکتوبنمبربه
ــنمر1/4/1138 ــنعتوتی ص

جو جانکهراجـعتیتجارتوال
عقوبیرینصیبهلغوشرکتتجارت

لم تدیترکمن جـوا  114دارنده
ولدریمحترمعبدالنصدهیگردبیترت

ومحترممحمـدسیعبدالرسولرئ
بیسیع اهلل شرکترنیولد معاون

مراحلاسنادونسـبتیبعدا ط
شرکتخواهندیمیکافجهیبودبودن

ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو
ـوالیوجوا ده بلـ ثبـتتی

 .دیگرد
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کاتب ادههی:نوریان رادمتشبث
بل تیوالی:تبعهافغان،مرکزاصل

 ،سال سـرما1138تأسیس هی،
پنجصدهـزار011111ابتدایی

حقـوقیافغان شکل شـرکتی،
اقالمیتجارتتی،نوعفعالیان راد

بر ، نوراستیمجا  بنتهیمحترمه
سـهمدارکـهفیصد111سعداهلل

ا خواهان شـرکتجـادینامبرده
مددرایجدیان راد ثبـتتیریبه

بل بـهثبـتتیوالیوجوا ده
 است.دهیرسان

ـکوپراتاتیخصوص ـفی دیخورش
یتبعهافغانستانسکونتاصل:چغت

سـالتیوال تأسـیسسمنگان،
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ـیکیخدماتلوژست دالورسی،رئ
دارا سرور محمد فیصد01یولد

معاون به قدرتاهللولدتیسهمدار
ـ،فیصد01یاهللدارادیعب سیرئ

اشخاصدارا تیصالحیشرکت:
ــاء ــدراامض ــتونی ادارهثب

ـیجوا ده دهیبل بـهثبـترس
 است.

ـاتیخصوص مت ـنیشرکت نیام
تبعهافغانسـتانسـکونت:گروپ

تأسـیسبل ،سـالتیوالیاصل
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
تجارت رئیمجا  باسطولـدسی،

سهمدارفیصد01یدارانیالدزیعز
معاون نیزالـدیولدعزنیرامتیبه

هـافیصد01یدارا نامبرده که ،
ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان

ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به
 است.دهیرسان

6/1/1138مـور بیتصوقرار
ریبشیکیپالستیبوردیشرکتتول

نمبردارنــدهجــوا دیــجاو
1179-01-Dـراجعبـهتغ ری
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ـمعاونشـرکتترت ـگردبی دهی
ع بنتمحمد معصومه یسیمحترمه

ــ  ــهمبل ــرکتک ــاونش مع
یافغـانپنجصدهزار1011111

سـهمفعـالسهمدارشرکتبود
ا شـرکتاخـ نقداراشیخو

استع اءشرکتتینمودهوا معاون
شـرکتمبلـ هیدرسرمادینمایم

یافغـانپنجصدهزار1011111
دوبارهتوسـطدیایکاهشبوجودم

ـبنتجاومهیمحترمهحل مبلـ دی
دریافغانپنجصدهزار1011111

ـشـرکتتزئهیسرما گـرددیمدی
باسـهمدیبنتجاومهیمحترمهحل

بهیافغانپنجصدهزار1011111
جدثیح تعیـینشرکتدیمعاون
دیسهممحترمجاوجهیدرنتگرددیم
ـلیعااسـملدو شـرکتسیرئ

یافغانپنجصدهزار11011111
حلفیصد(31) محترمه سهم مـهیو

معاونشـرکتمبلـ دیبنتجاو
یافغـانپنجصدهزار1011111

ضمه اگرددیمتعیینفیصد(11)
شرکتجهـتبیورقتصوکی

دیاجرااتبهمقاممحترمارسالگرد
ارسـمشیبعدا اجرااتخودیام
 .خواهندفرمودنانیادارهرااطمنیا

1/1/1133مـور بیتصوقرار
تـدیلمیحسنسخیشرکتتجارت
راجع11-11-118دارندهجوا 

دهیگردبیشرکتترتسیرئریبهتغ
دولتیمحترممحمدنظرولدحاج

411111شـرکتمبلـ سیرئ
خویافغانچهارصدهزار راشیسهم

نظرولدمحمدبیمحترمحبیباال
فروشم به ا رساندینظر فروشنده

ودهیگردششرکتسبکدواستیر
نظرولدبیبهعو ننمحترمحب

ح به نظر ـجدسیرئثیمحمد دی
شرکت نتگرددیمتعیین جـهیدر

حب محترم محمدبیسهم ولد نظر
رئ شـرکتمبلـ دیجدسینظر

یسهممحترمولیافغان411111
معاونشرکت نظر محمد ولد نظر
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 صدهزار111111مبل  یافغانسه
ولـد نظـر امـام محترم سهم و
شـرکتمبلـ  عضو نظر محمد

تعیینیافغانسهصدهزار111111
گرددیم بیورقتصوکیضمه ا

مقـامشرکتجهتاجر ااتبـه
ارسالگرد بعـدا دیامدیمحترم

ـرسملاشیاجرااتخو ادارهرانی
 خواهندفرمود.نانیاطم

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
افغانسـتان:تدیبل لمانینظر تبعه

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
40113 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

معاونشرکت عبدالصمد ولد فواد
یافغانپنجصدهزار011111مبل 

بـاالشیسهمخـو محتـرمیرا
ابراه محمد اهللولد بـهمیاحسان

تیرساندفروشندها معاونیفروشم
نمودهوبهعو استع اءشرکت

اهللولدمحمـد احسان محترم نن
شرکتدیمعاونجدثیبهحمیابراه

سـهمجـهی.درنتگرددیمتعیین
ولـدنظـرلیمحترممحمداسماع

ــ ــدرئ ــ سیمحم شــرکتمبل
ویافغـانپنجصدهزار011111

محمد ولد اهلل احسان محترم سهم
مبلـ شرکتدیمعاونجدمیابراه

یافغـانپنجصدهـزار011111
همچناناسمشرکتگرددیمتعیین

تدیبل لمانینظریا شرکتتجارت
احساناهللدورانیبهشرکتتجارت

ثبتوتیریبهمددینمایمریتغتدیلم
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

سبحانیشرکتتجارتاتیخصوص
یتبعهافغانستانسکونتاصل:عمر
،1133تأسیسبل ،سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،

لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی
وارداتوصادراتاقـالممجـا 

ـاحمدفرسی،رئیتجارت ولـددی
دارابیحب سهمدارفیصد01یاهلل

معاون ولـدتیبه راشـد احمـد
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،کـهفیصد01یغالمفاروقدارا
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

ــجد ــدرادی ــتونی ادارهثب
ثبـترسـانیجوا ده به دهیبل 

 است.

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
ـجومیح ظومراقبتتم تبعـه:ای

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
راD-01-1041دارندهجـوا 

خواهــانفعــالبدســتداردو
است:محترممحمـدلیذراتیتغ
ومحترمسیرئمیولدمحمدنعمیتم

معـاونزیعبدالغ ورولدعبـدالعز
ط ا  ویشرکتبعد مراحلاسناد

خواهندیمیکافجهیبودنبودنسبت
بـهنـدیرالغونماشیشرکتخو

ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
 .دیبل ثبتگرد

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
فـردوسیکیلوژست تبعـه:فرهاد

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت71133دارندهجوا  را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
است:محتـرمرحمـناهللولـد
اهللمعـاونشـرکتمبلـ  بسم

یافغـانپنجصدهـزار011111
سیمحترمادریراباالشیسهمخو

رسـاندیرحمنبهفروشمریولدش
شــرکتتیــفروشــندها معاون

نمودهوبهعو ننمحترماستع اء
ـرحمنبـهحریولدشسیادر ثی

گرددیمتعیینشرکتدیمعاونجد
نت در سهممحترمفرهادجانجهی.

شرکتمبلـ سیولدنعمتاهللرئ
یافغـانپنجصدهـزار011111

ولدسیوسهممحترمادرفیصد01
رحمنمعاونشـرکتمبلـ ریش

یافغـانپنجصدهـزار011111
تیریبهمدگرددیمتعیینفیصد01

بل ثبـتتیوالیثبتوجوا ده
 .دیگرد

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
کائنـاتیکیلوژست تبعـه:سرور

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
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راD-01-1497دارندهجـوا 
راتیخواهانتغفعالبدستداردو

ولدمیاست:محترممحمدتملیذ
ومحترماحمـدسیرئمیمحمدنع

معاونشرکتمیولدعبدالکرمیصم
مراحلاسنادونسـبتیبعدا ط

شرکتخواهندیمیکافجهیبودودنب
ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو

 .دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده

11/3/1133مور بیتصوقرار
ـمجیشرکتساختمان شـمالبی

ــوا  ــدهج D-11-1641دارن
معاونریوتغهیراجعبهکاهشسرما

ترت ـگردبیشرکت هیسـرمادهی
یافغان0711111شرکتا مبل 

یکمیلیـون1111111بهمبل 
ـنمایکـاهشمیافغان محتـرمدی

حشمتاهللولدسـعداهللمعـاون
 پنجصـد011111شرکتمبل 

یافغانهزار شیخوسهم نقـدارا
تیا شرکتاخ نمودهوا معاون

محتـرمدینمایماستع اءشرکت

سهمبیحس با محمد شاه اهللولد
یافغانپنجصدهزار011111مبل 
تعیینشرکتدیمعاونجدثیبهح

نتگرددیم ملیسهممحترماجهیدر
ـولدحضرتم ـری مبلـ سیرئ

ویافغـانپنجصدهزار011111
حس محترم اهللولدشـاهبیسهم

ــدجد ــمحم ــ رکتشــدی مبل
یافغـانپنجصدهـزار011111

ـضمه اگرددیمتعیین ورقکی
شرکتجهتاجرااتبـهبیتصو

ارسالگرد محترم بعددیامدیمقام
ادارهرانیاارسمشیا اجرااتخو

 خواهندفرمود.نانیاطم

ریقیدیشرکتتولبیاساستصوبه
ا شـمالزوگامیو بام تبعـه:گل

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
راD-01-1783دارندهجـوا 
راتیخواهانتغفعالبدستداردو

شرکتا مبل هیاست:سرمالیذ
مبلـ یافغان17411111 بـه
یافغـانیکمیلیون1111111
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ولـدمیمحترمابراهدینمایکاهشم
ـیعل مبلـ شـرکتسیخانرئ

یافغـانپنجصدهـزار011111
دیجاودیرابهمحترمسشیسهمخو
مدیولدس ـنمایهاشمواگـ ار دی

ر ا  کننده شـرکتاستیواگ ار
 ساستع اء محترم دیوحدینموده

هاشممعاونشرکتمبل دیولدس
یافغـانپنجصدهـزار011111

رابهمحترمعباسولدشیسهمخو
ملیاسماع واگـ اردینمایواگ ار

معاون ا  استع اءتشرکتیکننده
نت در محتـرمجـهینموده سـهم

ـدیولدسدیجاودیس سیهاشمرئ
پنجصدهزار011111مبل دیجد
وسهممحترمعبـاسولـدیافغان

شرکتمبل دیمعاونجدلیاسماع
یافغـانپنجصدهـزار011111

ثبـتوتیریبهمدگرددیمتعیین
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

اساسدرخواستمحترممحمـدبه
:یاحمدتاجران راددیخانولدس

ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی
 جـوا  دارنـده را08116بل 

راتیخواهانتغفعالبدستداردو
است:محترممحمدخانولدلیذ
یبعدا طیاحمدتاجران راددیس

جهیمراحلاسنادونسبتنبودبود
ـخواهندیمیکاف راشیوشرکتخ

نما مـددیلغو ثبـتوتیریبـه
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

یشرکتساختمانبیبهاساستصو
تبعهافغانستانمرکـزریبرادرانس

جوا تیوالیاصل دارنده نمبربل 
80-01-D دارد بدست فعالرا

است:محترملیذراتیخواهانتغ
ـ رئ محمد اختر ولد سیعبدالقادر

دارا مبلـ فیصد01یشرکتکه
سهمدارشرکتیافغان1101111

فعالبود مبلـ فیصـد1ا جمله
محتـرمیننراباالیغاناف10111

واگـ ارفیاهللولدعبدالطاتیح
سهمدینمایم فیصد48وخودشبا

ـبهحیافغان1110111مبل  ثی
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شرکت محتـرمماندیمیباقعضو
سـهمفیاهللولدعبدالطاتیح با
فیصد1 بـهیافغان10111مبل 
جدثیح تعیـینشرکتدیمعاون
سـهممحتـرمجهی.درنتگرددیم

ـلقادرولدعبـداریاحمدس سیرئ
مبلـ فیصـد01شـرکتدیجد

محتـرمیافغان1101111 سهم
معـاونفیاهللولدعبـدالطاتیح

مبلــ فیصــد1شــرکتدیــجد
ســهممحتــرمیافغــان10111

عضـو محمد اختر ولد عبدالقادر
1110111مبل فیصد48شرکت

یافغان مـدگرددیمتعیین تیریبه
بل ثبـتتیوالیثبتوجوا ده

 .دیگرد

اســاسدرخواسـتمحتــرمبـه
محمدولدغالمحسنتـاجرغالم

یتبعهافغانستانمرکزاصل:یان راد
تیوال جوا  دارنده 10370بل 

بدستداردو خواهـانفعـالرا
ــتغ ــذراتی ــرماســتلی :محت

غالممحمدولدغالمحسنتـاجر
مراحلاسنادویبعدا طیان راد

بود خواهدیمیکافجهینسبتنبود
لغونماشیخوشرکت ـرا بـهدی

ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
 .دیبل ثبتگرد

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
ـحیمرتض تبعـهتـدی ادهلمدری

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت66061دارندهجوا  را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
نیولدعدیاست:محترماحمدجاو

ــد ــ نیال ــرکتمبل ــاونش مع
یافغاندوصــــدهزار111111

محترمشیسهمخوفیصد11 به را
عبدالحم ولد اگ ارودیعبدالمومن

ـواگ ارکنندها معاوندینمایم تی
نمودهوبهعو استع اءشرکت

ــد ــدالمومنول ــرمعب ننمحت
حدیعبدالحم ـمعاونجدثیبه دی
جـهیدرنتگرددیمتعیینشرکت

ولدعبـدالمومنرو یسهممحترمف
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811111شـرکتمبلـ سیرئ
وسهممحتـرمیافغانهشتصدهزار

معـاوندیعبدالمومنولدعبدالحم
111111بلـ شـرکتمدیجد

گـرددیمتعیـینیافغاندوصدهزار
ثبــتوعمــومیتیریبــهمــد
بلــ ثبــتتیــوالیجــوا ده

 .دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعـه:بهمنملک ادهیکیلوژست

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
هی،سـرما1133تأسیس،سال
یکمیلیـون1111111ابتدایی

تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
،یکیهرنوعخدماتلوژستتیفعال
عبدالحمدیعبدالمجسیرئ ـولد دی

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
ـیعل یداراینقاولدمحمـدعل

،کهنامبردههاخواهـانفیصد01
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

10/7/1133مور بیتصوقرار
یوسرکسـا یشرکتسـاختمان

 جوا  دارنده بل  61170مسکن
تغ به بیمعاونشرکتترتریراجع

قربـانزادهیمحترمامامعلدهیگرد
معاونشرکتکـهیولدقربانعل

پنجصــدهــزار011111یدارا
یافغان بود شرکت فعـالسهمدار

بـاالشیسهمخـو محتـرمیرا
فروشبهولدغالمسرورنیاحمدمب

معاونرساندهیم ا  ـفروشـنده تی
نمودهوبهعـو استع اءشرکت

ــ ــدمب ــرماحم ــدنیننمحت ول
ـمعاونجدثیغالمسروربهح دی

جـهی.درنتگرددیمتعیینشرکت
ولـدتیهدایسهممحترمشاهول

عل شـرکتمبلـ سیرئیقربان
ویافغـانپنجصدهزار011111

ولدغـالمنیسهممحترماحمدمب
ج معاون مبلـ رکتشدیدسرور

یافغـانپنجصدهـزار011111
.گرددیمتعیین



 جريدهيرسم
 

88
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

ـکبیشرکتتجارتاتیخصوص ری
تبعهافغانسـتانسـکونت:یمراد
سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
ولدریعبدالکبسی،رئیمجا تجارت

سهمدارفیصد01یداراریعبدالبش
ریرولدعبدالکبیعبدالبشتیبهمعاون

هـافیصد01یدارا نامبرده که ،
ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان

ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به
 است.دهیرسان

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـیکیلوژست تبعـه:یصـافی لم

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
هی،سـرما1133تأسیس،سال
یکمیلیـون1111111ابتدایی

تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
،یکیهرنوعخدماتلوژستتیفعال
یولدجمعهخـاندارای لمسیرئ

بینقتیسهمداربهمعاونفیصد01
ولدعبدالباق ،فیصد01یاداریاهلل

شرکتجادیکهنامبردههاخواهانا
ــجد ــدرادی ــتونی ادارهثب

ثبـترسـانیجوا ده به دهیبل 
 است.

صابریتجارتشرکتاتیخصوص
تبعهافغانسـتانسـکونت:نکزادی

سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
تجارت رئیمجا  ولـدسی، الالغا

سهمدارفیصد01یعبدالصمددارا
معاون محمدتیبه ولد حکمتاهلل

،کهنامبردههافیصد01یداراینب
ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان

ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به
 است.دهیرسان

اســاسدرخواسـتمحتــرمبـه
ـولدخدامحمدریش متشـبثدادی
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بابایعلیمکتبخصوص:یان راد
 بدسـت10387دارندهجوا  را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
ش محترم محمـدولـدریاست:

ان راددادیخدا خواهدیمیمتشبث
ا یعنوانتجارت جـوا شـانرا

بهمکتبیعلیمکتبخصوص بابا
بـهریغتانیریخصوص دهد اسم

ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
 .دیبل ثبتگرد

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعــه:تــدیاللــه ارصــحرالم
بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل

بدسـت47177دارندهجوا  را
داردو لیذراتیخواهانتغفعال

یواحدیاست:محترمغالممرتض
فیصـد1ولدعبداهللمعاونشرکت

 خویافغان11111مبل  شیسهم
باال حاجیرا ولدیمحترم جمهور

میحاج واگـ ار نغا ـنمایگل دی
شـرکتتیواگ ارکنندها معاون

نمودهوبـهعـو نناستع اء

گلیجمهورولدحاجیمحترمحاج
شـرکتدیمعاونجدثینغابهح

نتگرددیمتعیین در سـهمجـهی.
سیجمهوررئیولدحاجریمحترم ب
 فیصد33شرکت 331111مبل 

جمهوریوسهممحترمحاجیافغان
حاج معیولد نغا ـجداونگل دی
11111مبلـ فیصـد1شرکت

یافغان مـدگرددیمتعیین تیریبه
بل ثبـتتیوالیثبتوجوا ده

 .دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
:تبعـهولدعبـدالجبارلیعبدالجم

مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

سیبخــار،رئــگیــدیدیــتول
ـ٪111یدارالیعبدالجم سیرئ

ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا
بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده

 است.دهیرس
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مور 6118اساسمکتوبنمبربه
ثبتیعموماستیر10/0/1133

مالکیمرکز یفکـریهـاتیو
ـیمعالجوکینیکل ـیابوعل نایس
یبلخ جوا  D-01-420دارنده

اسمریتغریپامنایسیبهش اخانهعل
داکتـر وهمچنانمحتـرم نموده

ولدمحمد ماناووشیعبدالر اقس
یکـهدارایخانمتشبثان ـراد

یک1111111مبل فیصد111
 یافغانمیلیون بود فعـالسهمدار

خـو بـراشیسهم  محتـرمیرا

االحقیولدضیقیصددیاحمدجاو
م ا دینمایواگ ار کننـده واگ ار

نمودهواستع اءش اخانهاستیر
جاو احمد عو ننمحترم ـبه دی

ــد ــیقیص ــدض ــااالحقیول ب
هیســهمبــاســرمافیصــد111
 یـکمیلیـون1111111مبل 
تجارتیافغان عنوان اخانهشـ یبه

ــ ــیعل ــامنایس ــفعالریپ تی
 .دینمایم

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
گروپتبعهافغانستانمرکزیاحمد
بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل

41673 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

معـاوننیالدضیف نقـا گل ولد
 پنجصـد011111شرکتمبل 

رابهمحترمشیسهمخویافغانهزار
جمهـورواگـ اریولدحاجری ب
ـا معاونندهواگ ارکندینمایم تی

بهعـو نمودهواستع اءشرکت
جمهـوریولدحاجریننمحترم ب

تعیینشرکتدیمعاونجدثیبهح
درنتگرددیم سـهممحتـرمجهی.

گلنقـایجمهورولدحاجیحاج
011111شـرکتمبلـ سیرئ

هزار محترمیافغانپنجصد سهم و
دیجمهورمعاونجدیولدحاجری ب

ــ  ــرکتمبلـ 011111شـ
بهگرددیمتعیینیافغانپنجصدهزار

ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
.دیبل ثبتگرد
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اساستصو شرکتدراگـنبیبه
جـوا یصـندوقللیاو  دارنـده

I-57735بدستداردو فعالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

Mark William Sawyer
باشدیشرکتکهبدونسهممسیرئ

ـشرکتبرکنارگرداستیا ر دهی
Chiang Jin Choonمحترم

نمبـریدارندهپاسـپورتتجـارت
A36668591بدونسـهمبـه

دیجدسیرئثیح تعیـینشرکت
بـهمـدگرددیم ثبـتوتیری.

 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

یشرکتمزملسمنگاناتیخصوص
:لمیتد اصلتبعه مرکز یافغانستان
،1133تأسیسبل سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،

لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی
محترماستیوارداتوصادرات،بر

ولدغالمسـخ یدارایعبدالستار
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

عبدالخل الروفولدعبـدلیمحترم
یســهمداردارافیصــد01یدارا

جـادیخواهـاناامضاءتیصالح
بل شـدهکـهتیشرکتدروال

 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـرلیبیکیلوژست تبعـه:کـچکی

ـوالیافغانستانمرکـزاصـل تی
،1133تأسـیسجو جانسال

یـک1111111ابتداییهیسرما
یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون

لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی
محترماستیبر،یکیخدماتلوژست

یعبدالغ اردارایعبدالقدرولدحاج
محترمتیسهمداربهمعاونفیصد01

 قاسمداراریمنمحمد محمد یولد
دارافیصد01 تیصالحیسهمدار

شـرکتدرجادیخواهاناامضاء
ادارهبهنیبل شدهکهدراتیوال

 است.دهیثبترس

محمد:یمتشبثان راداتیخصوص
نصفولدمحمدعمرتحـتنـام
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تیوالیاصل مرکزنیمطمدیخورش
هیسـرما1133تأسـیسبل سال
پنجصدهـزار011111ابتدایی

،یان ـرادیشکلحقـوق،یافغان
صادراتتیفعال هرنوعوارداتو

ــا ،رئــ ــالممج یداراسیاق
افیصد111 خواهان جادیسهمدار

یبل شدهوداراتیشرکتدروال
ادارهبهثبتنیدراامضاءتیالحص
 است.دهیرس

اهللزیــشــرکتعزاتیخصوصــ
افغانستانمرکزتبعه:لمیتدشاهر 

تأسیسجو جانسالتیوالیاصل
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
اهللولدزیمحترمعزاستیمجا ،بر

سهمداربـهفیصد71یاحمددارا
اهللزیولدعزموریمحترمتتیمعاون
یســهمداردارافیصــد11یدارا

جـادیخواهـاناامضاءتیصالح

بل شدهکهدرتیشرکتدروال
 است.دهیادارهبهثبترسنیا

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
عثمـانیکیخدماتلوژست عمران

یافغانستانمرکزاصلتبعه:یبهرام
،1133تأسیسبل سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
ی،شـکلحقـوقیافغـانمیلیون

لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی
لوژستیساختمان اسـتیبر،یکیو

ــدابراه ــرممحم ــدمیمحت  ول

دارا عثمـان فیصـد01یمحمد
اهللزیمحترمعزتیسهمداربهمعاون

فیصد01یالرحمندارابیولدحب
دارا امضـاءتیصالحیسهمدار

ـشرکتدروالجادیخواهانا تی
ادارهبهثبـتنیبل شدهکهدرا

 است.دهیرس

ــیشــرکتترانزاتیخصوصــ یت
تبعه:جانمحمدکاکریوبارچاالن

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال
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،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

جانمحمدسی،رئیوباچاالنیتیترا 
دارا محمد خان فیصـد01یولد

معاون به ـسهمدار  نیصـدرالدتی

،فیصد01یدارانیاثالدیولدغ
اشـخاصداراشـرکتسیرئ ی:

ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح
ـیجوا ده  دهیبل بـهثبـترس

 است.

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعه: ادهبیفاروقحبیسرکسا 

ـوالیافغانستانمرکـزاصـل تی
 سال ،1133تأسـیسسمنگان

یـک1111111ابتداییهیسرما
شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،

لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی
اسـتیبر،یوسرکسا یساختمان

اهللولـدشـکراهللبیمحترمحس
تیسهمداربهمعاونفیصد61یدارا

محمدسردارولدخـدانظرحترمم
یســهمداردارافیصــد41یدارا

جـادیخواهـاناامضاءتیصالح
سمنگانشدهکهتیشرکتدروال

 است.دهیادارهبهثبترسنیدرا

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه،ی یشریعمرنبیسرکسا 

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
هی،سـرما1133تأسـیسسال

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ــفعال ــاختمانتی ــوعس ویهرن

ــا  ــتیبر،یسرکس ــرماس محت
یدارافیعبدالقهارولـدعبـدالط

محترمتیسهمداربهمعاونفیصد80
یدارافیولدعبـدالطالدیاحمدم

دارافیصد10 تیصالحیسهمدار
شـرکتدرجادیخواهاناامضاء

ادارهبهنیبل شدهکهدراتیوال
 است.دهیثبترس

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعه :تدیاحمدانلمهانیکومرثیک

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت01813دارندهجوا  را
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داردو لیذراتیخواهانتغفعال
شب محترم احمـدولـدریاست:

ـیمصط  رئ محتـرمسیکمال و
حاج ولد صادق محمـدیمحمد
ـنیام یمعاونشرکتبعـدا ط

جهیمراحلاسنادونسبتنبودبود
راشیشرکتخـوخواهندیمیکاف

ثبـتوتیریبـهمـدندیلغونما
ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی

 .دیگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
بخـدیسرکسا  تبعـه:یلعـل

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
تعم ـریهرنوع رئ ، سیساختمانها

ـدیجاو یدارانیولدمحمـدحس
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

یدارا تاحمحمدهارونولدعبدال
،کهنامبردههاخواهـانفیصد01

ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
شمالیسرکسا  تبعـه:قهرمانان

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
هی،سـرما1133تأسـیسسال

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
،یوسرکسـا یساختمانتیفعال
عبـدالرحمیعبدالکرسیرئ میولد

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
جاو ـمحمد دی یداراداودولـد

شرکت:اشخاصسی،رئفیصد01
تیصالحیدارا ادارهدرامضـاء

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

:یان ـرادمتشـبثاتیخصوص
خان:تبعهمتیولدقعقوبیمحمد

مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی
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وارداتوصادراتاقـالمهرنوع
رئ ، یداراعقوبیمحمدسیمجا 

رئ111 تیصـالحیداراسی٪،
یثبتوجوا دههادارنیدراامضاء

ـتیوال ثبـترس دهیبلـ بـه
 است.

ان ـراداتیخصوص  :یمتشـبث

تحتلیولدمحمداصنیاسیمحمد
است وپروسسسنگهانام یخراج

:تبعهیداکترداودسلطانیراتیتعم
مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان

ابتداییهیسرما1133تأسیسسال
یافغـانپنجصدهـزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

هـا سنگ ـیتعمیاستخراج یرات
سیرئ ٪111یدارانیاسیمحمد
نیدراامضاءتیصالحیداراسیرئ

جوا ده ثبتو بل تیوالیاداره
 است.دهیبهثبترس

کیپالستدیشرکتتولاتیخصوص
افغانستانمرکزتبعه:مهتابشمال

تیوالیاصل سال تأسـیسپروان

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
تول اسـتیبرک،یپالستدیهرنوع

یشاهولدبا گلداراموریمحترمت
محترمتیسهمداربهمعاونفیصد01

با گ ولد فیصـد01یدارالرامز
دارا امضـاءتیصالحیسهمدار

ـشرکتدروالجادیخواهانا تی
ادارهبهثبـتنیبل شدهکهدرا

 است.دهیرس

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
جـوا  دارنده نمبرنارتافغانستان

793-01-Dــتداردو رابدس
 است:لیذراتیخواهانتغفعال
1011111شرکتا مبل هیسرما

1111111بهیافغانپنجصدهزار
 دینمایکاهشمیافغانیکمیلیون

محترمحامدولدمحمـدمحسـن
011111معاونشـرکتمبلـ 

راشیسهمخویافغانپنجصدهزار
نقدا نمـوده معاونواخ  ـا  تی
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وبهعو دینمایماستع اءشرکت
محمدریننمحترمنورمحمدولدخ

تزئ پنجصـد011111مبل دیبا
ـمعاونجدثیبهحیافغانهزار دی

جـهی.درنتگرددیمتعیینشرکت
سهممحترممحمدجمالولدغالم

ــ ــنرئ ــ سیحس ــرکتمبل ش
ویافغـانپنجصدهزار011111

ـسهممحترمنورمحمدولـدخ ری
جد معاون مبلـ کتشردیمحمد

یافغـانپنجصدهـزار011111
ثبـتوتیریبهمدگرددیمتعیین

 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

یشرکتتجـارتبیبهاساستصو
یعبداهللدولتنبـادیپسرانحاج

اصـلتدیلم مرکز افغانستان یتبعه
جـوا تیوال نمبربلـ دارنـده

رابدستدارد18107-11-11
است:لیذراتیخواهانتغفعالو

سیمرادولدعبداهللرئیمحترمحاج
میولدعبدالکرنیومحترمنظامالد

حـلمرایمعاونشرکتبعدا ط

یکـافجهیاسنادونسبتنبودبود
خوخواهندیم لغـوشیشرکت را

مدندینما یثبتوجوا دهتیریبه
 .دیبل ثبتگردتیوال

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعه:یمیکرداریدیحاجیکیلوژست

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
،یکیهرنوعخدماتلوژستتیفعال
ـمحمودولـددسیرئ یداراداری

معاونفیصد38 به غالمتیسهمدار
،کهفیصد1یاراعباسولدقرباند

خواهانا ها شـرکتجادینامبرده
یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد

 است.دهیبل بهثبترسان

محمودیمتشبثان راداتیخصوص
یحاجیتحتنامساختمانداریولدد

:تبعـهافغانسـتان،یمیکردارید
تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
011111ابتداییهیسرما1133
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ی،شکلحقوقیافغانپنجصدهزار
تعمتی،فعالیان راد ـهرنـوع ری

،رئ یمحمـودداراسیساختمانها
رئ111 تیصـالحیداراسی٪،

یادارهثبتوجوا دهنیادرامضاء
 است.دهیبل بهثبترستیوال

مور 110اساسمکتوبنمبربه
صـنعتوتینمر8/11/1133

احصـائتیتجارتوال هیجو جان
تدیلمیعاصمهاشمیشرکتتجارت
 جوا  ـا وال01010دارنده تی

ـبل بهوال لیجو جـانتبـدتی
یثبتوجوا دهتیریبهمددهیگرد
 .دیبل ثبتگردتیوال

مور 114اساسمکتوبنمبربه
صـنعتوتینمر8/11/1133

احصـائتیتجارتوال هیجو جان
تـدیلمدیاممیعظیشرکتتجارت
تیا وال01011نمبردارندهجوا 
ـبل بهوال لیجو جـانتبـدتی

یثبتوجوا دهتیریبهمددهیگرد
 .دیبل ثبتگردتیوال

پوشاکیدیشرکتتولاتیخصوص
افغانستانسکونت:مزارنینگ تبعه

سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

رئیدیتول لیعقدیسسیپوشاک،
عز ـولد دارازی فیصـد61یاهلل

بهمعاون بنـتنـهینگتیسهمدار
،فیصـد41یمحمدعـارفدارا

یشـرکت:اشـخاصداراسیرئ
ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح

 است.دهیبل بهثبترسیجوا ده

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
ولدعبـدالرحمنتحـتیعبدالح

افغانستان،صلیعنوانمنارف تبعه :
تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
011111ابتداییهیسرما1133

ی،شکلحقوقیافغانپنجصدهزار
ــراد ــ،فعالیان  صــادراتوتی

ــ ــار،رئ ــالممج سیوارداتاق
ـ111یدارایعبدالح رئ ، سی٪
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نادارهیدراامضاءتیصالحیدارا
بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده

 است.دهیرس

نانیاطمیشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانستانسکونتلمیتد:عیسر
سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
رئیمجا تجارت ـمحمددسی، نی

ول محمد فیصـد01یدارایولد
جانمحمدولدتیسهمداربهمعاون
محمددارا ،کـهفیصـد01ینقا
خو ها شـرکتجادیاهانانامبرده

ــجد ــدرادی ــتونی ادارهثب
 است.دهیبل بهثبترسانیجوا ده

تولاتیخصوص ـشـرکت نبدی
هایمعدن یالکـولریغیونوشابه

 افغانسـتان:شمالکوالک تبعـه
بل ،سـالتیوالیسکونتاصل

ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هاینبمعدندیتول ریغیونوشابه
ولدیدریحیقربانعلسی،رئیالکول

دارا بهفیصد33یص در سهمدار
ولـدصـ دریبراتعلتیمعاون
ـفیصد1یدارا شـرکت:سی،رئ

دارا امضـاءتیصالحیاشخاص
بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا

 است.دهیثبترس

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
فیسرکسا  ـعثمان تبعـه:ا ی

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
هی،سـرما1133تأسـیسسال

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
سـاختمانها،ریهرنوعتعمتیفعال
احمدولـدفدامحمـدریشسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
فدامحراحمدیم یدارامـدولـد

،کهنامبردههاخواهـانفیصد01
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی
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بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

تجارتاتیخصوص بلـ یشرکت
تبعهافغانستانسکونت:برهاندینو

سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
میصـمدیسسی،رئیمجا تجارت

فیصد01یاهللدارالیخلدیولدس
ولـدرخانیامتیسهمداربهمعاون
،کـهفیصد01یعبدالشکوردارا

خواهانا ها شـرکتجادینامبرده
ــجد ــدرادی ــتونی ادارهثب

 است.دهیبل بهثبترسانیجوا ده

اسـرایشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانسـتانسـکونت:یحسن
سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
محمدسـالمسی،رئیمجا تجارت

ــدبوســتاندارا فیصــد01یول
ـتیسهمداربهمعاون یمحمـدول

فیصد01یولدبوستاندارایحسن
خواهـانا ها نامبرده که جـادی،

ادارهثبـتونیدرادیشرکتجد
 است.دهیبل بهثبترسانیجوا ده

شرکتافغـانکابـلاتیخصوص
تبعهافغانستانسکونت:لمیتدزیقرغ
سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقالممجـا ،
میولدمحمدرحمیمحمدوسسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد71یدارا
حا ولد فواد نیالداثیغیجاحمد

رئفیصد11یدارا شرکت:سی،
دارا امضـاءتیصالحیاشخاص

بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا
 است.دهیثبترس
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شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـیکیلوژست نس تبعـه:ایابتکـار

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
رئیکیخدماتلوژستتیفعال سی،

یخالدولـدمحمـدقاسـمدارا
الهامتیسهمداربهمعاونفیصد01

،فیصد01یدارامیولدجاننقاکر
اشـخاصداراشـرکتسیرئ ی:

ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح
 است.دهیبل بهثبترسیجوا ده

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
ولدغالمرسولتحـتنیمحمدام

ـیکینامخدماتلوژست نیمحمدام
یمرکزاصل:تبعهافغانستانییر ایم

1133تأسـیسبل سالتیوال
هیسرما پنجصد011111ابتدایی
یان رادی،شکلحقوقیافغانهزار
لوژستتی،فعال خدمات یکیهرنوع

ـسیرئ ام ٪111یدارانیمحمد

تیصالحیادارسیرئ ءامضـاء
جـوا دهنیدرا ثبـتو یاداره

 است.دهیبل بهثبترستیوال

الحمدیشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانستانسکونتلمیتد:وش ا

سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
اسداهللولـدسی،رئیمجا تجارت

سهمدارفیصد01یعبدالمحمددارا
ولــدزیعزمحمــدتیــبــهمعاون

،کهفیصد01یمحمداسحقدارا
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
 است.دهیبل بهثبترسان

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
تبعــه:عقــابرو یوسرکســا 

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
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تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
رئیساختمان محمداکرمولدسی،

فیصــد61یغــالممحمــددارا
ولـدسیرویمتیسهمداربهمعاون
دارا رئفیصد41یعبدال تاح سی،

اشخاصدارا تیصالحیشرکت:
یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء

 است.دهیبل بهثبترس

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعهافغانسـتانتدیلماتیبکتاشح
بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل

رابدستداردو1181-11-11
اسـت:لیذراتیخواهانتغفعال

محترم بوراهللولـدعبـدالروف
دارا که شرکت فیصد01یمعاون

یافغانپنجصدهزار011111مبل 
 شرکتبـود سهمدار ا فعـال

نمـودهاستع اءشرکتتیمعاون
ان ـرادیشکلحقوق یشرکتبه

نیمحترمسراجالـددهیگردلیتبد
نیالدیولدغالممح فیصد111با

پنجصدهزار011111سهممبل 

عنـوانتجـارتهیسرمایافغان یبا
یبهشـکلان ـراداتیبکتاشح

ثبـتوتیریبهمددینمایمتیفعال
ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی

 .دیگرد

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
تبعـهافغانسـتان:زیابریکیلوژست

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
987-01-Dــتداردو رابدس
اسـت:لیذراتیخواهانتغفعال

اهللولـدعبـدالروفبیمحترمنق
دارا که شرکت فیصد01یمعاون

 سـهمفعـالسهمدارشرکتبود
ا شـرکتاخـ نقداراشیخو

استع اءشرکتتیاوننمودهوا مع
شرکتکاهشنمودههیسرمادینمایم

ان ـرادیشکلحقوق یشرکتبه
ـمحترمفردینمایمریتغ ولـددونی

ان ـراد شکل به بـایعبدال تاح
فعالفیصد111 بهدینمایمتیسهم

ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
 .دیبل ثبتگرد
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ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
فر ندقاسمتحتنـامنیمحمدد

ییداناریمسابتدایییمکتبخصوص
مرکزاصل ، افغانستان تیوالیتبعه

هیسـرما1133تأسیسبل سال
پنجصدهـزار011111ابتدایی

شکلحقـوقیافغان یان ـرادی،
یمیخدماتتعلهیهرنوعاراتی،فعال
ـمحمددسی،رئ ٪111یدارانی
نیدراامضاءتیصالحیادارسیرئ

جوا ده ثبتو بل تیوالیاداره
 است.دهیبهثبترس

 اهـدیشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانستانسکونتلمیتد:ریظه
سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقالممجـا ،
یغ ورولـدامـاناهللداراسیرئ

نصفتیسهمداربهمعاونفیصد60
عل ،فیصـد10یدارایولدغالم

یشـرکت:اشـخاصداراسیرئ
ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح

ـیجوا ده دهیبل بـهثبـترس
 است.

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
یرسولمیتمریجهانگ تبعـهلمیتد:

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
صادراتتیفعال هرنوعوارداتو

ریجهانگسی،رئیاقالممجا تجارت
دارا رسول غالم فیصـد01یولد

بنتشاهبهینجتیسهمداربهمعاون
ــددارا ــد01یمحم ــهفیص ،ک

شـرکتجادینامبردههاخواهانا
یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد

 ست.ادهیبل بهثبترسان

سـتاریشرکتتجارتاتیخصوص
عز یزیحسنا افغانستانلمیتد: تبعه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس
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،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
عبدالستارولدسی،رئیمجا تجارت

سهمدارفیصد01یداراظیعبدالح 
معاون شـاهیولدحاجهیتنسیبه

،کهنامبردهفیصد01یمحمددارا
ـشـرکتجدجادیهاخواهانا دی

بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا
 است.دهیثبترسان

یشرکتخدمات راعتاتیخصوص
تبعـه:قـانسبزدهدیامیومالدار

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

 راعت رئیومالداریخدمات سی،
یمحمـدداراضیگلمحمدولدف

معاونفیصد11 بـه ـسهمدار تی
الدولدمیمحمدکر یدارانیسراج

حمفیصد14 محترم اهللدیسهمدار
عبدالکر سهمدار11یدارامیولد

واعضاشرکت:سیبوده،کهرئ
دارا امضـاءتیصالحیاشخاص

بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا
 است.دهیثبترس

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
عبدالقفیس تبعـهومیالحقولد :

مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

هزار011111 ،یافغـانپنجصد
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
رئ ، یالحـقدارافیسسیمجا 

111 تیصـالحیداراسیرئ٪
یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء

 است.دهیبل بهثبترستیوال

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
عقوبیهمکارولدمحمدوبیامحمد

مکتبخصوص اسـتادیتحتنام
تبعـهافغانسـتانیواصفباختر :

تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
011111ابتداییهیسرما1133

هزار حقوقیافغانپنجصد شکل ی،
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خدماتهیهرنوعاراتیفعالیان راد
یمیتعل اسیرئ همکاروبیمحمد

ــ٪111یدارا یداراسیرئــ
ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح

دهیبل بهثبترستیوالیجوا ده
 .است

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
مایوسرکسا  ـحمزه تبعـه:اری

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ـیوسرکسـا یساختمان سی،رئ
یولددرمحمددارامانیمحمدسل

معاونفیصد38 بـه ـسهمدار تی
یدارامحمدولددریمحمدمصط 

فیصد1 اشـخاصشرکتسیرئ :
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
نورطارق افغانسـتانلمیتد: تبعـه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سـرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
طارقولدعطاسی،رئیمجا تجارت
دارا بهفیصد01یمحمد سهمدار

ـنیامرالدتیمعاون ض نیاالدیولد
،کهنـامبردههـافیصد01یدارا

ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان
ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به

 است.دهیرسان

شجاعیسرکسا یساختمانشرکت
اصـل:نیمب افغانستانمرکز یتبعه

تیوال جـوا نمبربلـ دارنـده
21924-Dــار ــهتـ  یبـ
ـشروعبـهفعال8/1/1184 تی

ــد ــهم ــودهب ــتوتیرینم ثب
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

تجارتاتیخصوص الماسیشرکت
قرق:لمیتـدشمس زسـتانیتبعـه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
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 سرما1133تأسیس ابتـداییهی،
یدالــر،شــکلحقــوق14111
صـادراتوتیفعالتد،یشرکتلم

المـا سیوارداتاقالممجا ،رئ
و فیصد01یداراکیبلسیفر ند

معاون به شمستیسهمدار منصور
ــدالملک ــدعب یداراشــمسول

شرکت:اشخاصسی،رئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:ا مـوچـدیمیسرکسا 

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
ـسـاختمانهاریهرنوعتعم رئ سی،

دارا عبدالخالق ولد حسن یمحمد
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

قرمیعبدالعظ یدارایبـانعلولـد
،کهنامبردههاخواهـانفیصد01

ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی
بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده

 است.دهیرسان

یشرکتخدمات راعتاتیخصوص
تبعـه:ینمـوسـلطانیومالدار

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

دیسسی،رئیهرنوعخدمات راعت
یولدعجبخاندارایعلماحمد 

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
یعبدالسـتارداراولدعبدالقدوس

،کهنامبردههاخواهـانفیصد01
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

به 11380اساسمکتوبنمبـر
یعموماستیر0/7/1133مور 

یفکریهاتیومالکیثبتمرکز
تدیسرورسعادتلمیشرکتتجارت

 جـوا  11-11-1141دارنده
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محترمغالمسـرورولـداستیبر
ـومعاوننیالدفیس محترمـهتی

فر انهبنتعبدالغ ارکهدرمـورد
طبـاعت سکتور نمودن دریاضافه

اسمدهیگردبیشرکتترتتیفعال
یوطباعتیشرکتبهشرکتتجارت

بهدینمایمریتغتدیسرورسعادتلم
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

 .دیبل ثبتگرد

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعهافغانستان:تدیمندلملهیهیذک

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
ــتداردو314 ــالرابدس فع

است:محترملیذراتیخواهانتغ
ـ ولدغنمگـلرئ وسیجاننغا

اهللولداهللگلمعاونبیمحترمحب
ط ا  ویشرکتبعد مراحلاسناد

ــودبود ــبتنب ــهینس ــافج یک
خوخواهندیم لغـوشیشرکت را

ــدینما ــدن ــهم ــتوتیریب ثب
ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی

 .دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تجارتیکیلوژست لریو تبعـه:نته

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

یوتجارتیکیهرنوعخدماتلوژست
ـمنیشجاعالـدسیرئ ولـدر ای

ــد ــد14یدارامیابراهمحم فیص
نورالحقولـدتیونسهمداربهمعا

دارایحاج ،فیصد11یعبدالحق
معراجولدغالمنیمحترممعراجالد

کهنـامبردههـافیصـد11یسخ
ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان

ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به
 است.دهیرسان

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
رحمتتحتدیحسنولدسدیس

راهتقواه:تبعهیناممکتبخصوص
بلـ تیوالی،مرکزاصلافغانستان

ابتداییهیسرما1133تأسیسسال
،یافغـانپنجصدهزار011111
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حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی
سی،رئیمیخدماتتعلهیهرنوعارا

ــ٪111یدارا یداراسیرئــ
ادارهثبتونیادرامضاءتیصالح

دهیبل بهثبترستیوالیجوا ده
 است

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
تحتیرحمتاهللولدمحمدعثمان

:یفطرتعثمانیکیپالستکهینامفابر
مرکزاصل ، افغانستان تیوالیتبعه

هیسـرما1133تأسیسبل سال
پنجصدهـزار011111ابتدایی

حقـوقیافغان شکل یان ـرادی،
ـکیپالستیدیتولتی،فعال سی،رئ

دارا اهلل ـ٪111یرحمت سیرئ
ادارهنیدراامضاءتیحصالیدارا

بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده
 است.دهیرس

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـعـربطیسرکسا  تبعـه:بی

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
یقارسی،رئساختمانهاریهرنوعتعم

عبـدالکبی یعبدالباسطشر ریولد
تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا

یدارانیولدصـبرالدنیالدمعراج
کهنامبردههاخواهـانفیصد01

ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی
بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده

 ت.اسدهیرسان

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
تبعه:عمرفضلنیاسییوسرکسا 

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
تعم ـریهرنوع رئ ، سیساختمانها

یولدمحمدقاسمدارانیاسیمحمد
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

یدارانیجاللالددفضلاحمدول
ــافیصــد01 ــامبردهه ــهن ،ک

ـشـرکتجدجـادیخواهانا دی
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جـوا دهنیدرا ثبـتو یاداره
 است.دهیبل بهثبترسان

دانشیمکتبخصوصاتیخصوص
یتبعهافغانستانسکونتاصل:زیعز
1133تأسیسبل ،سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون

هیهرنوعاراتیفعالتد،یشرکتلم
محمدرستمولـدسی،رئماتیتعل

دارا صـادق فیصـد01یمحمد
معاون به ولدنیصدرالدتیسهمدار

کـهفیصد01یدارازیعبدالعز ،
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
 است.دهیبل بهثبترسان

دیاساسدرخواستمحترمجمشبه
:یولدغالممحمدمتشبثان ـراد

دارندهیمکتبخصوص روشن افق
و41173جوا  بدسـتدارد را

 است:لیذراتیخواهانتغفعال
ولدغـالممحمـددیمحترمجمش

ان راد مکتـبخواهدیمیمتشبث

لشیخو به اسمدینمالیتبدسهیرا
افقروشنیخصوصسهیمکتببهل

ثبـتوتیریبهمـددینمایمریتغ
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

ـمحترم رئ وسی)محمداسـلم(
(معاونتشبثمحترم)محمداشرف

محمداسلموپسرانی)شرکتقار
ــدیلم ــرت ــوا نمب ــدهج (دارن
یدرخواستی(ط11-11-1410)

عـار وبیوسهقطعـهتصـو
یجوا تجـارتشهیخواهشترکپ
یثبتجوا دهتیرینمودهکهدرمد

 است.دهیبل بهثبترستیوال

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
دارندهجـوا :نژندرسامیمشورت

47117 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

امیریاهللامحیمس محمـدریولد
ولدیزیومحترمفتحاهللعزسیرئ
خواهنـدیاهللمعاونشرکتمزیعز

اسمشرکتشـانراا شـرکت
بـهیمشورتیخدمات نژندرسـام
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سکسـسیخدماتمشورتتشرک
ثبتوتیریدهندبهمدریتغایدین

 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

محمدیان راد:متشبثاتیخصوص
تحتنامفیولدظریمسعودرحمان

عمـرانیوسرکسـا یساختمان
افغانستان تبعه مرکزاصـلبسام: ی،

تیوال سال 1133تأسـیسبل 
هیسرما پنجصد011111ابتدایی
یافغانهزار یان رادیشکلحقوق
،سـاختمانهاریهرنوعتعمتی،فعال

یدارایمحمدمسعودرحمانسیرئ
ــ111٪ تیصــالحیداراسیرئ

یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء
 است.دهیبل بهثبترستیوال

ــه ــوب ــاستص ــور بیاس م
مکتوبنمبـر11/11/1133 و

ــور 116 11/11/1133مـ
ـصنعتوتجـارتوالتینمر تی

ویجو جـانشـرکتسـاختمان
ـروحاهللخیسرکسا  خـواهری

D-01-755دارندهجوا نمبـر

ـمحترمصبراهللولـداستیبر اری
اهللبیمحترمحستیمحمدومعاون
نصراهللتیوعضویولدمحمدسخ

بلـ بـهتیمحمدا والاریولد
هیاحصـائلیجو جانتبـدتیوال

استبهمـد ثبـتوتیرینموده
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

دونیاساسدرخواستمحترمفربه
ان ـراد متشبث عبدال تاح :یولد

ـابریکیخدماتلوژست دارنـدهزی
رابدســتD-01-987جــوا 
ـذراتیخواهانتغفعالداردو لی

ولــددونیــاســت:محتــرمفر
یافغان1101111عبدال تاحمبل 

 سهمدارشرکتبود مبلـ فعال
راشیسهمخـویافغان101111

ولدمالبابهال تاحمحترمعبدیبرا
ـنمایجـانواگــ ارم محتــرمدی

ح به جان بابه ـعبدال تاحولد ثی
گرددیمتعیینشرکتدیمعاونجد

سـاختمان سکتور دریهمچنان را
دینمایاضافهمشیشرکتخوتیفعال
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ویاسمشرکتبهشرکتساختمان
بـهگرددیمتعیینزیابریکیلوژست

ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
 .دیردبل ثبتگ

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
یضیاهللفبیحبیسرکسا  : اده

تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل
هیسرما1133تأسیسبل ،سال

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
،یوسرکسـا یسـاختمانتیفعال
اهللولدمحمدمـرادبیحب سیرئ

ــهفیصــد01یدارا ســهمدارب
ولــددمحمــدســجاتیــمعاون
رئفیصد01یداراریبشمحمد سی،

اشخاصدارا تیصالحیشرکت:
یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء

 است.دهیبل بهثبترس

ـمیشرکتتجارتاتیخصوص ر ای
سکونت:والیارغند افغانستان تبعه
تأسـیس،سـالبل تیوالیاصل

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
محباهللولدسی،رئیمجا تجارت

سهمدارفیصد31یدارایغالمسخ
معاون ولـدغـالماهللدیحمتیبه

،کهنامبردهفیصد11یدارایسخ
ـشـرکتجدجادیهاخواهانا دی

بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا
 است.دهیثبترسان

یشرکتتجـارتبیبهاساستصو
تبعـهافغانسـتان:تدیرضااقباللم

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
رابدستداردو1116-11-11
 است:لیذراتیخواهانتغفعال

ـدیمحترمس دیمبارکشاهولـدس
رضاولددیومحترمسسیاسحقرئ

مبارکشاهمعاونشرکتبعدا دیس
بـودمراحلاسنادونسـبتنیط

شـرکتخواهنـدیمیکافجهیبود
ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو

 .دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده



 جريدهيرسم
 

111
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعهافغانستان:تدیلمیغ وربیحس

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
46114 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

ولدمحمدانوریاهللغ وربیحس
یغ وربیومحترماحمدشعسیرئ

محمـدانـورمعـاونیولدحاج
ط ا  ویشرکتبعد مراحلاسناد
خواهندیمیکافجهینسبتنبودبود

بـهنـدیرالغونماشیشرکتخو
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

 .دیبل ثبتگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
اهللتحتنـامزیاهللولدعزتیعنا

جلوهگاهنور:تبعهیمکتبخصوص
بلـ تیوالی،مرکزاصلافغانستان

ابتداییهیسرما1133تأسیسسال
هزار011111 ،یافغـانپنجصد
حقوق ـفعال،یان ـرادیشکل تی
سی،رئیمیخدماتتعلهیهرنوعارا

داراتیعنا ـ٪111یاهلل سیرئ

ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا
بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده

 است.دهیرس

یشرکتتجـارتبیبهاساستصو
تبعهافغانستانمرکز:تدیبهاالحقلم

بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل
و876-11-11 بدستدارد را
 است:لیذراتیخواهانتغفعال

س عطـااهللداهللیحمدیمحترم ولد
عصمتاهللولددیومحترمسسیرئ

ـ یعطااهللمعاونشرکتبعدا ط
جهیبوددمراحلاسنادونسبتنبو

راشیشرکتخـوخواهندیمیکاف
ثبـتوتیریبـهمـدندیلغونما
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
مرغدار ات اقپرنـدهیفارم :فو ن

بدسـت61161دارندهجوا  را
ـذراتیخواهانتغفعالداردو لی

اهللولدمحمدبیاست:محترمنج
 شرکت معاون مبل فیصد11انور

ــانی111111 ــدهزارافغ یکص
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 سهمدارشرکتبود مبلـ فعال
محتـرمیننراباالیافغان11111

بهفروشانجریمحمدامانولدش
ننرایافغان81111ومبل رساندیم

سیولدظاهررئنیمحترمپرویباال
وخودشرساندیشرکتبهفروشم

ــا معاون ــرکتتی ــتع اءش اس
ریمحترممحمدامانولدشدینمایم

ح به جدثیجان شرکتدیمعاون
نتگرددیمتعیین سـهمجـهیدر

پرو ـنیمحترم رئ ظـاهر سیولد
 فیصد38شرکت 381111مبل 

وسهممحترممحمدامانولدیافغان
شرکتمبل دیجانمعاونجدریش

تعیـینفیصـد1یافغان11111
ا گرددیم شـرکت اسم همچنان

فو نیشرکتخدماتفارممرغدار
ات اقپرندهبهشرکتخدماتفارم

فو انات اقپرندهاصالحیمرغدار
ثبـتوتیری.بـهمـدگـرددیم

ــوالیجــوا ده  بلــ ثبــتتی

 .دیگرد

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
دوسـتیتکنالوژ تبعـه:یتکسا 

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت61167دارندهجوا  را

ـذراتیخواهانتغفعالداردو لی
 ولد فضلاحمد محترم اریاست:

ـسیمحمدرئ میومحترماحمدفه
الرحمنمعاونشـرکتبیولدحب

مراحلاسنادونسـبتیبعدا ط
شرکتخواهندیمیکافجهیودنبودب

ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو
ــوا ده ــتیوالیوج ــ ثب بل

 .دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
افغانستانزیتیکیلوژست تبعه رس،

سـالبل تیوالیسکونتاصل ،
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ـیکیهرنوعخدماتلوژست سی،رئ
یعبدالقهارولـدعبـدالغ وردارا

معاونفیصد81 بـه ـسهمدار تی
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یعبدالشکورولدعبـدالغ وردارا
،کهنامبردههاخواهـانفیصد11

ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی
بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده

 است.دهیرسان

تجارتاتیخصوص اکرامیشرکت
سـکونت:سادات افغانستان تبعه

تأسـیس،سـالبل تیوالیاصل
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
جبارولددیسسی،رئیمجا تجارت

فیصد11یداراوسفیدیسیحاج
ولداکرامدیستیسهمداربهمعاون

،کـهفیصد31یداراوسفیدیس
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

ــجد ــدرادی ــتونی ادارهثب
دهیبل بهثبـترسـانیجوا ده

 است.

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعـه:تـدیلمیبرادرانشـولگر

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
 جوا  را11-11-1114دارنده

راتیخواهانتغفعالبدستداردو
عبدالبصلیذ محترم ولدریاست:

ومحترماماناهللولـدسیبهرامرئ
ـ یبهراممعاونشرکتبعـدا ط
جهیمراحلاسنادونسبتنبودبود

راشیشرکتخـوخواهندیمیکاف
ثبـتوتیریبـهمـدندیلغونما
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

ـیشـرکتترانزاتیخصوص ویت
تبعـه:یشـکوردیجاویبارچاالن

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ترانز رئیبارچاالنتیهرنوع سی،
فر دارادیمحمد عبدالشکور یولد

خالدتیسهمداربهمعاونفیصد81
 فرولـدجان ـمحمـد یدارادی
،کهنامبردههاخواهـانفیصد11

ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی
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بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

ـ بیشرکتتجارتاتیخصوص ری
سکونت:لمیتدنیمب افغانستان تبعه

سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقالممجـا ،
ولدمحمـدظـاهریالیتورسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد61یدارا
،فیصد41یارادیالیولدتورری ب
یشـرکت:اشـخاصداراسیرئ

ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح
 است.دهیبل بهثبترسیجوا ده

غلـهدیتولفیکوپراتاتیخصوص
افغانستان:شورابکپشتبند تبعه

سالسمنگانتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سـرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ولـدسیرئفیکوپرات عبدالصمد

سهمدارفیصد01یعبداالحددارا
معاون ـبه ولـدنیعبـدالمومتی

سی،رئفیصد01یاراعبدالرحمند
اشخاصدارا تیصالحیشرکت:

یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء
 است.دهیبل بهثبترس

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعـهافغانسـتان:تدیلملیاسدخل

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
ــتداردو160 ــالرابدس فع

است:محترملیذراتیخواهانتغ
سیعبداهللرئریاهللولدمبیحبریم

اهللبیحبریومحترماسداهللولدم
مراحـلیمعاونشرکتبعدا ط

یکـافجهیبوداسنادونسبتنبود
خوخواهندیم لغـوشیشرکت را

مدندینما یثبتوجوا دهتیریبه
 .دیبل ثبتگردتیوال

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
تبعـه:هـدانیسـمیکیلوژست

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
جوا  بدستD-1710دارنده را
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ـذراتیخواهانتغفعالداردو لی
:محتـرمعبدالصـمدولـداست

ـ ومحتـرمسیمحمدصـالحرئ
اشرفولدمحمدصالحمعاونمحمد

ط ا  ویشرکتبعد مراحلاسناد
خواهندیمیجهکافینسبتنبودبود

بـهنـدیرالغونماشیشرکتخو
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

 .دیبل ثبتگرد

ـاتیخصوص ده یشرکتمشوره
تبعـه:انتخاببرتریسا تیظرف

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ده مشوره رئیتجارتیعمده سی،
ـمیشم یمحبـوبدارادیبنتس
حیمستیسهمداربهمعاونفیصد01

،فیصد01یمحمدداراریاهللولدام
 نامبرده خواهـاناکه جـادیهـا
ادارهثبـتونیدرادیشرکتجد

 است.دهیبل بهثبترسانیجوا ده

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
سـمایکیلوژست تبعـه:سـبحان

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ـسی،رئیکیخدماتلوژست یمجتب
ام داراریولد فیصـد70یمحمد

معاون به بنتگلتیسهمدار سوما
دارا فیصـد10یمحمد ـ، سیرئ

اشخاصدارا تیصالحیشرکت:
یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء

 است.دهیبل بهثبترس

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
سـبحانیوسرکسا  تبعـه:سما

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ـیوسرکسـا یساختمان رئ سی،
ـولـدامیمجتب یمحمـدداراری
معاونفیصد70 به دیستیسهمدار
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یندارایمحمدحسدیمحسنولدس
اشـخاصشرکتسی،رئفیصد10
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

ثنـایمتشبثان ـراداتیخصوص
تحتنـامایجو محمد بنتفضل

بانونرا:تبعهافغانستانییبایسالون 
تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
011111ابتداییهیسرما1133

ی،شکلحقوقیافغانپنجصدهزار
 تی،فعالیان راد ،ییبـایسالون

سیرئ٪111یداراایثناجوسیرئ
تیصالحیدارا ادارهدرامضـاء

بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده
 است.دهیرس

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
افغانستان:یاحمدرحمانیعل تبعه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سـرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
احمدولدیعلسی،رئیمجا تجارت

فیصــد01یمحمــداســلمدارا
محمـدنظـرتیسهمداربهمعاون

مرادیمراد اهللمراد یدارایولد
،کهنامبردههاخواهـانفیصد01

ادارهثبتودردیشرکتجدجادیا
 است.دهیرسانبل بهثبتیجوا ده

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
تبعــه:لمــراینســیوسرکســا 

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ـیوسرکسـا یساختمان سی،رئ
ـ ـمدیسلطانولـدس یدارار ای

ـدیستیوبهمعاونفیصد01 سیق
ـ ـمدیولدس ـر ای یرادانیحس

شرکتاشخاصسی،رئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.
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ویتیشرکتترانزبیاساستصوبه
دارندهجوا ابیمزارفاریبارچاالن

41181 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ
ولدمحمدحسنمعاوننیاسالمالد

 پنجصـد011111شرکتمبل 
خـویافغانهزار بـهشیسهم را

 رم ـبنـتعنانهیمحترمه اهللتی
م ا دینمایواگ ار کننـده واگ ار

نمودهواستع اءتشرکتیمعاون
 رم محترمه عو نن بنـتنهیبه

ـمعـاونجدثیاهللبهحتیعنا دی
شرکت نتگرددیمتعیین جـهیدر

داد ولـد عمر محمد محترم سهم
011111شرکتمبل سیخواهرئ

وسهممحترمهیافغانپنجصدهزار
دیاهللمعاونجدتیبنتعنانهی رم

 پنجصـد011111شرکتمبل 
بـهگـرددیمتعیـینیافغانهزار
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

 .دیبل ثبتگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعهافغانستان:شهبا بل یکیلوژست

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سـرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

محمـدسی،رئیکیخدماتلوژست
یهاشمولـدغـالمرسـولدارا

معاونفیصد01 به یعلتیسهمدار
فیصد01یاداریرضاولدبوبانعل

دارا:شـرکتسیرئ یاشـخاص
ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح

است.دهیبل بهثبترسیجوا ده
ایذکریمتشبثان راداتیخصوص

اهلل:تبعهافغانستانزیولدعززیعز
تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
011111ابتداییهیسرما1133

هزار حقوقیافغانپنجصد شکل ی،
صادراتووارداتتیفعالیان راد

ـ اقالممجا ـذکرسی،رئ یداراای
111 تیصـالحیداراسیرئ٪
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یا دهادارهثبتوجونیدراامضاء
 است.دهیبل بهثبترستیوال

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
ولدگـلاحمـداریکمالمادیس

سباوونیکیتحتنامخدماتلوژست
افغانستاناریما تبعه مرکزاصـل: ی،

1133تأسـیسبل سالتیوال
هیسرما پنجصد011111ابتدایی
یان رادیشکلحقوقیافغانهزار
،یکیهرنوعخدماتلوژستتی،فعال

ـسیرئ ـکماـلمادیس یدارااری
111 تیصـالحیداراسیرئ٪

یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء
 است.دهیبل بهثبترستیوال

ویتیشرکتترانزبیاساستصوبه
ــیبــارچالن قلنــدریالمللــنیب

دارنـده:کیلوژست افغانستان تبعه
 بدسـت11-11-814جوا  را

ـذراتیخواهانتغفعالداردو لی
یاست:محترمنصرتاهللولدحاج

شـرکتمبلـ  معاون عبدالخالق
یافغـانپنجصدهـزار011111

باالشیسهمخو محترمقدرتیرا
فروشالخالقعبدیاهللولدحاج به

تیــفروشــندها معاونرســاندیم
محتـرمدینمایماستع اءشرکت

حاج بایقدرتاهللولد عبدالخالق
پنجصدهزار011111سهممبل 

ومحترمقلندرسیرئثیبهحیافغان
سابقباح ظسیولدعبدالخالقرئ

پنجصدهزار011111سهممبل 
دیمعاونجدثیبهحشیخویافغان

جـهی.درنتگرددیمتعیینشرکت
یقـدرتاهللولـدحـاجترممح

011111عبدالخالقباسهممبل 
هزار حیافغانپنجصد سیرئثیبه

ولدحـاجدیجد قلندر محترم یو
011111عبدالخالقباسهممبل 

معاونثیبهحیافغانپنجصدهزار
گـرددیمتعیـینشـرکتدیجد

شـرکتوتیهمچنانسکتورفعال
یوبارچاالنیتیاسمشرکتا ترانز

لوژست شرکتتجارکیقلندر یتبه
ـنمایمریتغتدیجولداشلمبیحب دی
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بل بـهتیشرکتا والهیاحصائ
بـهگرددیملیسمنگانتبدتیوال
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

 .دیبل ثبتگرد

ویتیشرکتترانزبیاساستصوبه
تبعـه:یغ ـارریشـهیبارچاالن

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
ــوا  ــدهج را41641نمبردارن

راتیخواهانتغفعالبدستداردو
ولـدلیاست:محترماسـمعلیذ

مبلـ  شرکت معاون قاسم محمد
یافغـانپنجصدهـزار011111

رابهمحترمخسروولدشیسهمخو
م واگ اردینمایحضرتقلواگ ار

معاون ا  استع اءشرکتتیکننده
وبهعو ننمحترمخسروولـد

ـمعاونجدثیحضرتقلبهح دی
شرکت نتگرددیمتعیین جـهیدر

سهممحترمحضرتقلولدرحمن
رئ سیقل 011111شرکتمبل 

هزار محترمیافغانپنجصد سهم و
دیخسروولدحضرتقلمعاونجد

 پنجصـد011111شرکتمبل 
وگـرددیمتعیـینیافغـانهزار
شرچنانهم شـرکتاسم ا  کت

بهیغ ارریشهیوبارچاالنیتیترانز
بارچاالنیتیشرکتترانز ریشهیو

ثبتتیریبهمددینمایمریتغیرحمان
 .دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
تبعهافغانستانمرکـزیریفقعیسم
بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل

32228-Dفعالرابدستداردو
هیاست:سرمالیذراتیخواهانتغ

یافغان1011111شرکتا مبل 
یافغانیکمیلیون1111111به

عبـدالروفدینمایکاهشم محترم
احمدمعاونشرکتمبل ریولدفق

یافغـانپنجصدهـزار011111
رابهمحترمقربانولدشیسهمخو

واگـ اردینمایاحمدشاهواگ ارم
معاون ا  استع اءشرکتتیکننده

شاه احمد ولد قربان محترم نموده
تعیینشرکتدیمعاونجدثیبهح
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سـهممحتـرمجهی.درنتگرددیم
ـریاحمدشاهولدفق سیاحمـدرئ

 پنجصـد011111شرکتمبل 
لدوسهممحترمقربانویافغانهزار

شرکتمبل دیاحمدشاهمعاونجد
یافغـانپنجصدهـزار011111

ثبـتوتیریبهمدگرددیمتعیین
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

ویشرکتصنعتبیاساستصوبه
ریروغنجنوپرسبل پامیدیتول

یتبعهافغانستانمرکزاصل:امالبالد
تیوال جوا  دارنده 17171بل 

بدستداردو خواهـانفعـالرا
تیاست:سکتورفعاللیذراتیتغ

ـشرکتا تول بـهخـدماتیدی
اسمدینمایمریتغیومالداری راعت

یدیوتولیشرکتا شرکتصنعت
امالبالدریروغنجنوپرسبل پام

ـ ویبهشـرکتخـدمات راعت
ـامالـبالدتغریبل پامیمالدار ری

اهللولدبهـادردینمایم نور محترم
011111خانمعاونشرکتمبل 

شـرایسهمخویافغانپنجصدهزار
یمحترممحمدطاهرولدحاجیباال

محترمرساندیشاهمحمدبهفروشم
حاج ولد طاهر محمدیمحمد شاه

ومحترمرحمتاهللسیرئثیبهح
ـ سـابقسیولدمحمدافضـلرئ

شرکتبـاح ـظسـهممبلـ 
یافغـانپنجصدهـزار011111

شرکتدیمعاونجدثیبهحشیخو
نتگرددیمتعیین در سـهمجـهی.

ولدحاج محمدطاهر شاهیمحترم
رئ مبلـ دیجدسیمحمد شرکت

ویافغـانپنجصدهزار011111
ولـد رحمـتاهلل محتـرم سهم

شـرکتدیمحمدافضلمعاونجد
یافغانپنجصدهزار011111مبل 
ثبتوتیری.بهمدگرددیمتعیین

 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
تبعهافغانستانمرکز:یذوال قارنظر

بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل
180-01-Dــتداردو رابدس
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 است:لیذراتیخواهانتغفعال
ولدگلنظررئ ذوال قار سیمحترم

موس محترم معـاونیو ولدخادم
فعالخواهندیشرکتم ـسکتور تی

یشرکتشانراا شرکتساختمان
نظر معـدنیذوال قار شرکت به

بهندینمالیتبدیذوال قارنظریکار
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

 .دیبل ثبتگرد

تختهحیدیتولکهیفابراتیخصوص
یتبعهافغانستانسکونتاصـل:پل
1133تأسیسبل ،سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون

ـفعالتد،یشرکتلم خـدماتتی
عبدالستارولـدسی،رئیکیلوژست

سهمدارفیصد01ینوابخاندارا
احمدولدمحمـدریمنتیبهمعاون

ـفیصـد01یداراریکب رئ سی،
اشخاصدارا تیصالحیشرکت:

یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء
 است.دهیبل بهثبترس

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
افغانسـتان:تدیافغانبرگلم تبعه

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
71373 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

ولدرحمتاهللیاحمدخالداحمد
سیرئ جمله فیصـد31شرکتا 

 صدهزار311111مبل  یافغاننه
هشت811111مبل شیسهمخو
بهمحتریافغانصدهزار محمدمننرا

احمد اسـحقیاجمل محمد ولد
دینمایمعاونسابقشرکتواگ ارم

ولدرحمتاهللیمحترمخالداحمد
111111سابقباسهممبل سیرئ

معـاونثیبهحیکصدهزارافغانی
محترمگرددیمتعیینشرکتدیجد

احمد اسـحقیاجمل محمد ولد
سهم مبل فیصد31معاونسابقبا

بـهیافغاننهصـدهزار311111
تعیـینکتشردیجدسیرئثیح
یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم

 .دیبل ثبتگردتیوال
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:لمیتدشرکتبل مزاراتیخصوص
تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل

 سـال ، ،1133تأسـیسبل 
یـک1111111ابتداییهیسرما

یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون
صـادراتوتیفعالتد،یشرکتلم

رئ ، مجا  نیفردسیوارداتاقالم
ـ نب غالم فیصـد33یدارایولد

ـسهمداربهمعاون ـمنتی ولـدری
ـفیصد1یدارالیعبدالجم سیرئ
داراشرکت اشخاص تیصالحی:
یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء

 است.دهیبل بهثبترس

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
عبدالحکانیعبدالد تبعـهمیولد :

مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

هرنوعاوارداتوصادراتاقـالم
ـ رئ یداراانیعبدالـدسیمجا ،

رئ111 تیصـالحیداراسی٪،

یوجوا دهبتادارهثنیدراامضاء
 است.دهیبل بهثبترستیوال

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
تبعـهافغانسـتان:برادرانسادات

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
5458-7-Dــتداردو رابدس
 است:لیذراتیخواهانتغفعال

ـمحترممحمدحسنولدعز اهللزی
610111شـرکتمبلـ سیرئ

ا نقـداراشیسـهمخـویافغان
ر ا  و نموده اسـتیشرکتاخ 

هیدرسرمادینمایماستع اءشرکت
دوباره نمده شرکتکاهشبوجود

محبوبدیسرورولدسدیمحترمس
610111مبل دیباتزئیشاهاکبر

شرکتدیجدسیرئثیبهحیافغان
سهممحترمجهیدرنتگرددیمتعیین

محبوبشـاهدیسرورولدسدیس
شرکتمبلـ دیجدسیرئیاکبر

وسهممحتـرمیافغان610111
ـدیس ولـدیاکبـراهحسـنش
اکبرشاهمعاونشرکتمبلـ دیس
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بهگرددیمتعیینیافغان610111
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

 .دیبل ثبتگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:یمختارواحـدیسرکسا 

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
دیسسیساختمانها،رئریهرنوعتعم

ـ س یعبـداهللدارادیعباداهللولد
معاونفیصد41 بـه ـسهمدار تی
عبدالواحـدیحـاجولدداهللیوح
،محترماحمدخانفیصد11یدارا

محمدمحسـن کهفیصـد11ولد
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیدج
 است.دهیبل بهثبترسان

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
ولدخادمتحتنـاممیابراهدیس

یمکتبخصوص نمبر :1رضوان
مرکزاصل ، افغانستان تیوالیتبعه

هیسـرما1133تأسیسبل سال
پنجصدهـزار011111ابتدایی

شکلحقـوقیافغان یان ـرادی،
یمیخدماتتعلهیهرنوعاراتی،فعال
٪111یدارامیابراهدیسسی،رئ

نیدراامضاءتیحصالیداراسیرئ
جوا ده ثبتو بل تیوالیاداره

 است.دهیبهثبترس

کـاراتیخصوص یشرکتمعدن
سادات افغانسـتان:شاپور تبعـه
بل ،سـالتیوالیسکونتاصل

ابتـداییهی،سرما1133تأسیس
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ــوعتول ــهرن ــدی ــچ،رئ سیگ
محمدشـاهدیاهللولدسدیدحمیس

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
حمددرمیولدحاجوسفیمحمد

هـافیصد01یدارا نامبرده که ،
ا ـشـرکتجدجـادیخواهان دی

بل بـهیادارهثبتوجوا دهدر
 است.دهیثبترسان
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شرکتعثمانعمـراناتیخصوص
:لمیتد اصلتبعه مرکز یافغانستان
1133تأسـیسبل سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
شرکتیشکلحقوقیافغانمیلیون

ـفعالتدیلم هرنـوعوارداتوتی
محترماسـداهللاستیصادرات،بر

فیصـد01یدارایبـایولدرو 
اهللزیمحترمعزتیسهمداربهمعاون
فیصــد01یداراهللولــداســدا
دارا امضـاءتیصالحیسهمدار

ـشرکتدروالجادیخواهانا تی
ادارهبهثبـتنیبل شدهکهدرا

 است.دهیرس

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
گـروپیکیلوژست تبعـه:اسراء

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
راD-01-1370دارندهجـوا 

خواهــانفعــالبدســتداردو
شرکتهیاست:سرمالیذراتیتغ

 مبل  هزار0011111ا  پنجصد
یافغان یکمیلیون1111111به

دیمحترمجمشدینمایکاهشمیافغان
شرکتتیولدغالممحمدا معاون

نمودهمحترمعبدالصـبوراستع اء
خر بـا عبدالغ ور ـولد مبلـ دی

سهمیافغاندوصدهزار111111
دیمعاونجدثیشرکتبهحسیرئ

شرکت نتگرددیمتعیین جـهیدر
ـاهللولـدخبیسهممحترمنج ری
ــ ــدرئ ــ سیمحم شــرکتمبل

ویافغانهشتصدهزار811111
ولـد عبدالصـبور محتـرم سهم

شرکتمبل دیعبدالغ ورمعاونجد
تعیینیافغاندوصدهزار111111

ثبـتوتیری.بـهمـدگـرددیم
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
سـالمیرسولنیصالحالدیحاج

لم مرکـز:تدی اده افغانستان تبعه
بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل

10678 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

عبدالسالمولدعبدالرسولمعـاون
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ــ  ــودهمبل ــاتنم شــرکتوف
یافغـانپنجصدهـزار011111

بنت هیمحترمهشریسهمشانبرا
وبهگرددیواگ ارملیمحمداسمع

بنـت هیعو مرحوممحترمهشر
ـبهحلیمحمداسماع معـاونثی

.درگـرددیمتعیینشرکتدیجد
حاججهینت محترم صـالحیسهم

شرکتسیولدعبدالسالمرئنیالد
یافغانپنجصدهزار011111مبل 

بنــت هیوســهممحترمــهشــر
شرکتدیمعاونجدلیمحمداسماع

یافغانپنجصدهزار011111مبل 
ثبـتوتیریبهمدگرددیمتعیین

ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی
 .دیگرد

ـشرکتتولاتیخصوص مـواددی
تبعهافغانسـتان:یبلخایپوندهیشو

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
 سرما1133تأسیس ابتـداییهی،

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

شودیتول ،یوخانگیطبندهیمواد
ولدمحمدعمرمیمحمدابراهسیرئ

ــهفیصــد01یدارا ســهمدارب
معصومدیولدسریکبدیستیمعاون
رئفیصد01یدارا شرکت:سی،

دارا امضـاءتیصالحیاشخاص
بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا

 است.دهیثبترس

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعـهیکیلوژست ، عصـر نمـاد

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
هی،سـرما1133تأسـیسسال

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
رئیکیخدماتلوژستتیفعال سی،

یمحمدمختارولدگلرسولدارا
معاونفیصد01 به ریمنتیسهمدار

یاحمــدولــدنــوراحمــددارا
شرکت:اشخاصسی،رئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.
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فاتیخصوص ـشرکتمحمد ا ی
افغانسـتان:لمیتـدیپوپلز تبعـه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقالممجـا ،
ولـدمحـرابا یمحمدفسیرئ
سهمداربـهفیصد01یدارانیالد

محـرابولدبریمحمدختیمعاون
ـفیصـد01یدارانیالد رئ سی،

اشخاصدارا تیصالحیشرکت:
یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء

 است.دهیبل بهثبترس

ـشرکتتولاتیخصوص مـواددی
مدثرندهیشو افغانستان:مقتدر تبعه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
 سرما1133تأسیس ابتـداییهی،

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ولـدقیمحمدشـ سیرئیدیتول
دارا بهفیصد71یباروان سهمدار

یولدعبداهللدارازاهللیعزتیمعاون
اشـخاصشرکتسیرئفیصد11
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

یشرکتخدمات راعتاتیخصوص
پربار افغانسـتان:برداشت تبعـه
سـالیکـائیامریسکونتاصل ،

ابتـداییهی،سـرما1133تأسیس
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

سنیارلریتاسی،رئیخدمات راعت
ــهفیصــد70یدارا ســهمدارب

یدارالسیملسیسویاندرتیمعاون
اشـخاصشرکتسیرئفیصد10
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

:بارثیمتشبثان راداتیخصوص
کیتحتنامکلنوسفیولدمحمد

نرمانبل :سر تبعهافغانسـتاناپا
تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
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011111ابتداییهیسرما1133
هزار حقوقیافغانپنجصد شکل ی،

،یصـحکیکلنتی،فعالیان راد
سیرئ محمـد وسـفیبارثولد

ــ٪111یدارا یداراسیرئــ
ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح

دهیبل بهثبترستیوالیجوا ده
 .است

صادقیشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانستانسکونت:ینیامرینص
تأسـیس،سـالبل تیوالیاصل

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
محمدصادقسی،رئیمجا تجارت

دارا اسحق محمد فیصد01یولد
راحمدولدینصتیسهمداربهمعاون

،کهفیصد01یمحمدصادقدارا
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
 است.دهیبل بهثبترسان

میمـریمتشبثان راداتیخصوص
مکتبداریبنتدیمیکر تحتنام

مریخصوص افغانستانمیگل تبعه :
تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
011111ابتداییهیسرما1133

هزار حقوقیافغانپنجصد شکل ی،
ـ،فعالیان راد ـهرنـوعاراتی هی

یمیکرمیمرسیرئیمیخدماتتعل
ــ٪111یدارا یداراسیرئــ

ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح
دهیبل بهثبترستیوالیجوا ده

 .است

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعـه:علمشینیبیتجاریمشورت

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

تجارت مشوره رئیعمده سپناسی،
فیصد01یبنتسلطانمحمددارا

روحاهللولـدتیسهمداربهمعاون
،کهنامبردهفیصد01یخادمدارا
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ـشـرکتجدجادیاهاخواهان دی
بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا

 است.دهیثبترسان

ــ ــرکتاتیخصوصــ شــ
HACPGESCO:ــه تبعــ

اصل سکونت ـوالیافغانستان تی
هیسرما1133تأسیسمصر،سال

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
محمودسی،رئنچریونیجاتیفعال
الیمجد یدارایسـویمحمـود
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

 احمد حسن ـاحمد یداراونسی
اشخاصشرکت:سی،رئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

نایرویمتشبثان راداتیخصوص
بنتعبدالخالقتحتنامشـ اخانه

یعمومیجراحیاختصاصیمعالجو
نیلین تبعه مرکزاصل: ، یافغانستان

1133تأسـیسبل سالتیوال

هیسرما پنجصد011111ابتدایی
یان رادیشکلحقوقیافغانهزار
،یعمـومیهرنوعجراحتی،فعال

ـ٪111یدارانایروسهیرئ سیرئ
ادارهنیدراامضاءتیصالحیاراد

بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده
 است.دهیرس

شرقیشرکتکدبانواتیخصوص
یتبعهافغانستانسکونتاصل:لمیتد
1133تأسیسبل ،سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون

صـادراتوتیفعالتد،یشرکتلم
رئ ، مجا  عبداهللسیوارداتاقالم
فیصد01یولدعبدالواحدخاندارا

ولدعیمحمدرفتیسهمداربهمعاون
دارا ـفیصد01یالالنغا رئ سی،

اشخاصدارا تیصالحیشرکت:
یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء

 است.دهیبل بهثبترس

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
تحتنامیولدغالمنبنیغوثالد
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:سیسدوشینردداریدیتولکهیفابر
مرکزاصل ، افغانستان تیوالیتبعه

هیسـرما1133تأسیسبل سال
پنجصدهـزار011111ابتدایی

شکلحقـوقیافغان یان ـرادی،
سی،رئدهینردترمیدیتولتی،فعال

ـنیغوثالد نب یدارایولدغالم
111 تیصـالحیداراسیئر٪

یادارهثبتوجـوا دهدرامضاء
 است.دهیبل بهثبترستیوال

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
ولدغالممحمدتحتنـامدیجمش

:1افقروشننمبریمکتبخصوص
مرکزاصل ، افغانستان تیوالیتبعه

هیسـرما1133تأسیسبل سال
پنجصدهـزار011111ابتدایی

شکلحقـوقیافغان یان ـرادی،
یمیخدماتتعلهیهرنوعاراتی،فعال

ــ ٪111یدارادیجمشــسی،رئ
درامضـاءتیصالحیداراسیرئ

جوا ده ثبتو بل تیوالیاداره
 .استدهیبهثبترس

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
مرکز:بل انیباختر افغانستان تبعه
بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل

67843 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

احد شاه بوریاحمد معاونیولد
خو ح ظسهم شرکتبا شیسابق

ح تعیینشرکتدیجدسیرئثیبه
ـگرددیم ولـدیمحترمجوادمحب

شـرکتمبلـ سیرئالوهابعبد
یافغـانپنجصدهـزار011111

عیش رابهمحترممحمدشیسهمخو
ـنمایولدعطامحمدواگ ارم ودی

ر ا  استع اءشرکتاستیخودش
سـهممحتـرمجـهیدرنتدینمایم
احد شاه بوریاحمد سیرئیولد

011111شـرکتمبلـ دیجد
هزار محترمیافغانپنجصد سهم و

محمدمعاونعیمحمدش  ولدعطا
011111مبلـ تشـرکدیجد

ــزار ــانپنجصــده ــینیافغ تعی
مد.گرددیم ثبتوعمومیتیریبه
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ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی
 .دیگرد

مواددیشرکتتولبیاساستصوبه
مرکز:ینورییغ ا افغانستان تبعه
بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل

1911-01-Dبدستداردو را
 است:لیذراتیخواهانتغفعال

موس نـوریمحترم ـیولد سیرئ
یافغـان1764111شرکتمبل 

فیصد71 فعالسهمدارشرکتبود
بـاالشیسهمخـو محتـرمیرا

بـهفـروشیرنورولدنویپنج
شرکتاستیوخودشا ررساندیم

وبهعـو ننگرددیسبکدوشم
ثیبهحینورولدنوریمحترمپنج

گرددیمتعیینشرکتدیجدسیرئ
نورولدیسهممحترمپنججهیدرنت

ــور ــین ــ سیرئ ــرکتمبل ش
وفیصـد71یافغان1764111

ـ ش ولد نظر محمد محترم ریسهم
معــاونشــرکتمبلــ یگلــد

تعیـینفیصد11ینافغا706111

یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم
 .دیبل ثبتگردتیوال

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
افغانستان:کورگانیکیلوژست تبعه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سـرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ــوعتعم ــهرن ــاختمانری ویس
رئیکیلوژست ساسی، ولدقیمحمد

ــر ــد01یدارافیمحمدش فیص
محسنولددیستیسهمداربهمعاون

،کـهفیصـد01ینظردارادیس
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

ــجد ــدرادی ــتونی ادارهثب
 است.دهیبل بهثبترسانیجوا ده

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
ولــدیقیومصــدصــعمحمــدم

ترانزقیصدمحمد ـیتحتنام ویت
صدبیمجیبارچاالن :یقیمعصوم

مرکزاصل ، افغانستان تیوالیتبعه
هیسـرما1133تأسیسبل سال
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پنجصدهـزار011111ابتدایی
شکلحقـوقیافغان یان ـرادی،
ـهرنوعاراتی،فعال ـیترانزهی ویت

رئیبارچاالن سی، معصـوممحمد
ــ111یدارایقیصــد سی٪،رئ

تیصالحیدارا ادارهدرامضـاء
بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده

 استدهیرس

نـادریشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانستانسکونت:لمیتدیخلم
سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقـالممجـا 
ـسیرئ ولدمحمدنب یمحمدنادر

تیسهمداربهمعاونفیصد81یدارا
یدارارولـدمحمـدنـادمیصم
شرکت:اشخاصسی،رئفیصد11
تیصالحیدارا ادارهدرامضـاء

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

تجارتاتیخصوص عثمانیشرکت
تبعهافغانستانسکونتلمیتد:گران

سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
تجارت رئیمجا  سی، ونسیمحمد

فیصـد01یدارامیولدمحمدکر
بولـدیشـعتیسهمداربهمعاون

ربان ،کـهفیصد01یدارایغالم
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

یهادارهثبتوجوا دنیدرادیجد
 است.دهیبل بهثبترسان

بالـلیشرکتتجارتاتیخصوص
بیحس تبعـهافغانسـتانلمیتـد:

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

مجـا  وارداتاقالم ،صادراتو
یولدسرفرا دارامیمحمدنعسیرئ
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معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
ـمیعظ یداراادمـردیاهللولدس
شرکت:اشخاصسی،رئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

تجارتاتیخصوص حاللیشرکت
بالل افغانسـتان:لمیتدالهام تبعه
بل ،سـالتیوالیسکونتاصل

ابتـداییهی،سـرما1133تأسیس
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقالممجـا ،
الهامولدمحمدبیمحمدنجسیرئ
بـهفیصد01یدارامینع سهمدار

دلــداهللویــحمتیــمعاون
،فیصـد01یدارالیعااسممحمد

داراشـرکتسیرئ یاشـخاص
ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح

 است.دهیبل بهثبترسیجوا ده

عبداهللیمتشبثان راداتیخصوص
محمدتحتنـامزیعزیولدحاج

لوژست تبعهریحریکیحدمات نور:
بلـ تیوالی،مرکزاصلافغانستان

ابتداییهیسرما1133تأسیسسال
،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

ـیکیهرنوعخدماتلوژست سی،رئ
یداراسی٪،رئ111یعبداهللدارا

ادارهثبتونیدراامضاءتیحصال
دهیبل بهثبترستیوالیجوا ده
 است.

ــیشــرکتترانزاتیخصوصــ یت
ـنجیوبارچاالن تبعـه:عمـربی

اصل سکونت ـوالیافغانستان تی
هیسرما1133تأسیس،سالپروان

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ـیوباچاالنیتیترا تیفعال رئ سی،

یولدغالممحمدداراریغالمدستگ
معاونفیصد61 بـه ـسهمدار تی
ریغالمدستگیحاجاهللولدبیمج
رئفیصد41یدارا شرکت:سی،

دارا امضـاءتیصالحیاشخاص
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بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا
 است.دهیثبترس

ــیشــرکتترانزاتیخصوصــ یت
غ ـور یوبارچاالن :یعبدالحنان

تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل
هیسرما1133تأسیس،سالبل 

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ـیوباچاالنیتیترا تیفعال سی،رئ

یعبدالصــبورولدعبــدالغ وردارا
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

ول دارادخالمحمد یعبدالصبور
شرکت:اشخاصسی،رئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعهافغانستان:تدیکوهستانلممینس

ارندهجوا بل دتیوالیمرکزاصل
فعــالداردورابدســت01111
محترمهاست:لیذراتیخواهانتغ

میرحبنتمحمدیر ائی هرامیبیب

رضاولدجوادیومحترمعلسیرئ
مراحـلیمعاونشرکتبعدا ط

یکـافجهیبوداسنادونسبتنبود
خوخواهندیم لغـوشیشرکت را

مدندینما یثبتوجوا دهتیریبه
 .دیبل ثبتگردتیوال

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
مالداری راعت :نیبلورمرغیسیو

ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی
را60776جـوا نمبربل دارنده

راتیخواهانتغفعالبدستداردو
:محترممحمدعو ولداستلیذ

ومحترمعبدالجبارولدسیاسحقرئ
 ـیمحمد شـرکتنیاس معـاون

دریدیکهسکتورتولخواهندیم را
اسـمندیشرکتاضافهنماتیفعال

وخدماتیدیشرکتبهشرکتتول
نیبلـورمرغیسیومالداری راعت
ثبـتوتیریبهمدگرددیمتعیین

 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
بابـایکیلوژست تبعـه:ییاحسان
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بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت60880دارندهجوا  را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
ولــدداهللیــ:محتــرموحاســت

ومحتــرمسیغــالمعبــاسرئــ
معاونیولدشوکتعلیمحمدهاد

ط ا  ویشرکتبعد مراحلاسناد
ــودبو ــبتنب ــهیدنس ــافج یک

ــدیم ــوخواه ــرکتخ راشیش
ثبـتوتیریبـهمـدندیلغونما

ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی
 .دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
رحمانبیمج رو یاهلل قـلیولد

تول ـتحت معـدندی لـد یینب
یمرکزاصلسمنگان:تبعهافغانستان

1133تأسـیسبل سالتیوال
هیسرما پنجصد011111ابتدایی
یان رادیشکلحقوقیافغانهزار
یمیخدماتتعلهیهرنوعاراتی،فعال
٪111یاهللدارابیــمجسیرئــ

نیدراامضاءتیصالحیداراسیرئ

جوا ده ثبتو بل تیوالیاداره
 .استدهیبهثبترس

شـرکتپروسـسواتیخصوص
تبعه:حبوباتعباسعمریبستهبند

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

یهرنوعپروسـسوبسـتهبنـد
محبوبالرحمـانسیرئحبوبات

دارا رحمـن فیصـد33یولدشاه
ــهمعاون ــســهمدارب ــارتی یق

یولدشاهالرحمندارابیعبدالمج
خواهـانفیصد1 ها نامبرده که ،
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
تحتمکتبدادیولدسخمیرحیخدا

خصوص ـینام یمکتـبخصوص
افغانستان1اگریمیک تبعه مرکـز:

تأسـیسبل سـالتیوالیاصل
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011111ابتداییهیسرما1133
هزار حقوقیافغانپنجصد شکل ی،

ـ،فعالیان راد ـهرنـوعاراتی هی
میرحیخـداسیرئیمیخدماتتعل

ــ٪111یدارا یداراسیرئــ
ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح

دهیبل بهثبترستیوالیجوا ده
 .است

نراتیخصوص هـانیکا یشرکت
یتبعهافغانستانسکونتاصل:تدیلم
،1133تأسیسبل ،سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،

صـادراتوتیفعالتد،یشرکتلم
ـوارداتاقالممجا  ـسی،رئ دیس

ـینیحسیمجتب س سـروردیولد
بهفیصد01یداراینیحس سهمدار

احمدفرهادولدگلمحمدتیمعاون
رئفیصد01یدارا شرکت:سی،

دارا امضـاءتیصالحیاشخاص
بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا

 است.دهیثبترس

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
ـمیکیلوژست تبعـه:شـمالرانی

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت61314دارندهجوا  را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
است:محترمغالمحضرتولـد

رین دیومحترمسسیرئیغالمعل
معاونشرکتبعدا ریفقدیولدس

مراحلاسنادونسـبتنبـودیط
شـرکتخواهنـدیمیکافجهیبود
ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو

 .دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـیکربینجیکیلوژست تبعـه:یم

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
لوژستتیفعال خدمات ،یکیعمده
گـلستهیاهللولدخابینجسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
یدارامیرگلولدعبـدالکستهیشا
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،کهنامبردههاخواهـانفیصد01
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

ن ادیمتشبثان ـراداتیخصوص
تحتنامیعلبیولدغندهیخانپا

نخبگانترکستان:یمکتبخصوص
مرکزاصل ، افغانستان تیوالیتبعه

هیسـرما1133تأسیسبل سال
پنجصدهـزار011111ابتدایی

شکلحقـوقیافغان یان ـرادی،
یمیخدماتتعلهیهرنوعاراتی،فعال
یدارانـدهین ادخـانپاسی،رئ

111 تیصـالحیداراسیئر٪
یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء

.استدهیبل بهثبترستیوال
ــرار ــوقـ ــور بیتصـ مـ

یتجـارتشرکت11/11/1138
لم گا  تدیوطن جـوا نمبردارنده

تغ1431-11-11 به ـراجع ری
ترتسیرئ شـرکت معاون ـو بی

ولـدمیمحترممحمدابراهدهیگرد

فیصـد47شرکتسیعبدالغ اررئ
سـهمویافغـان471111مبل 

یولـدحـاجوبیمحترممحمدا
عبدالغ ارعضـوسـابقشـرکت

اسهامیفغانا11111مبل فیصد1
یمحترمبکتاشصافیراباالشیخو

رسانندیبهفروشمنیالدظیولدح 
تیوعضواستیفروشندهگانا ر

محتـرمندینمایماستع اءشرکت
بـهنیالدظیولدح یبکتاشصاف

دیجدسیرئثیح تعیـینشرکت
محتـرمعبـدالحقولـدگرددیم
فیصد11فضلالحقمعاونشرکت

 افغانی111111مبل  یکصدهزار
محترمخالـدیراباالشیوسهمخ

نورولدعطامحمدنوربهفـروش
معاونرساندیم خـودشا  ـو تی

جهیدرنتدینمایماستع اءشرکت
سیرئنیالدظیسهمبکتاشولدح 

مبلـ فیصـد01شـرکتدیجد
یافغـانپنجصدهـزار011111

سهممحترمخالدنورولـدعطـا
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ـمعاونجدمحمدنور شـرکتدی
111111مبلـــ فیصـــد11

عطاموسهممحتریکصدهزارافغانی
حاج ولد عضویمحمد محمد نور

 فیصد41شرکت 411111مبل 
 .گرددیمتعیینیافغانچهارصدهزار

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعــه:دیــاملــهیهیسرکسـا 

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
حقوق ،یشرکتسـاختمانیشکل

تعمتیفعال ،سـاختمانهاریهرنوع
بیمحمدنوابولدمحمدطسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
یدارابیمحمدتوابولدمحمدط

،کهنامبردههاخواهـانفیصد01
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بـهثبـتبلـ یثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعهافغانستان:دیاملهیهیکیلوژست

سـالبل تیوالیسکونتاصل ،
ابتـداییهی،سـرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ـیکیهرنوعخدماتلوژست سی،رئ
یدارابیمحمدنوابولدمحمدط

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
یبدارایمحمدکاملولدمحمدط

،کهنامبردههاخواهـانفیصد01
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
:تاتیکهکشانحبیتیریمدیمشورت

ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی
را61138نمبربل دارندهجـوا 

راتیخواهانتغفعالبدستداردو
ولـدنیرهمی:محترمنساستلیذ

عصمتاهللمعاونشـرکتمبلـ 
یافغـانپنجصدهـزار011111

یرابـاالشیسهمخـوفیصد01
نور بـهمیحبنتعبدالرهیمحترمه
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تیفروشندها معاونرساندیفروشم
نمودهوبهعو استع اءشرکت

بهمیبنتعبدالرحهیننمحترمهنور
جدثیح تعیـینشرکتدیمعاون
دیسهممحترمسجهی.درنتگرددیم

اکرم خالد عثماندیولدسیاحمد
011111شـرکتمبلـ سیرئ

وفیصـد01یافغـانپنجصدهزار
نور محترمه میبنتعبدالرحهیسهم

ــاو ــجدنمع ــ دی شــرکتمبل
یافغـانپنجصدهـزار011111

همچنـانگرددیمتعیینفیصد01
شرکتمشـورت شرکتا  یاسم

بهشرکتتاتیکهکشانحبیتیریمد
ـیکیخدماتلوژست یساداتاکرم

ـنمایاسموسـکتورمریتغ بـهدی
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

 .دیبل ثبتگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـیکیلوژست تبعـه:نمـودیخورش

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

لوژست خدمات رئیکیهرنوع سی،
دارا مشعلولدعبدالصبور یاحمد

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
یدارابســماهللولــدصــ تاهلل

،کهنامبردههاخواهـانفیصد01
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعهافغانسـتان:تدیلمریشهنیرام

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
41841 و بدستدارد فعـالرا

تغ :محترملیذراتیخواهان است
ـدیاسداهللولدس وسیعثمـانرئ

ولداسـداهللمعـاوننیمحترمرام
ط ا  ویشرکتبعد مراحلاسناد
خواهندیمیکافجهینسبتنبودبود

بـهنـدیرالغونماشیشرکتخو
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

 .دیبل ثبتگرد
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یشرکتساختمانبیاساستصوبه
سرکسا  تبعـه:تـابشیبنایو

را61316افغانستاندارندهجوا 
راتیخواهانتغفعالبدستداردو

محترممحمدعـارفلیذ است:
ایمیابراه محمد سیرئمیراهبولد

 پنجصـد011111شرکتمبل 
خویافغانهزار اخـ شیسهم را

 نموده اسـتع اءا شرکتفعال
بهشکلتشرکینمودهشکلحقوق

نیرالدینمودهمحترمخریتغیان راد
فیزیعل ضیولد 011111اهللبا

باعنوانهیسرمایافغانپنجصدهزار
یبنایوسرکسا یساختمانیتجارت

ان ـراد شکل ـفعالیتابشبه تی
ثبـتوعمومیتیریبهمددینمایم

ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی
 .دیگرد

گلستانیشرکتتجارتاتیخصوص
یتبعهافغانستانسکونتاصل:اینس
1133تأسیسبل ،سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما

یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون
لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی

وارداتوصادراتاقـالممجـا 
محبـوبالـرحمنسی،رئیتجارت

دارایزیعز عبـدالرحمن یولـد
یبیتبیسهمداربهمعاونفیصد33
بنتمحمـدصـ ریزیعزهیقدس
نـامبردههـافیصد1یدارا که ،

ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان
ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به

 است.دهیرسان

عالمیشرکتمرغداراتیخصوص
یتبعهافغانستانسکونتاصل:فر اد

،1133تأسیسبل ،سالتیوال
یـک1111111ابتداییهیسرما

یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون
،یمرغـدارتیفعالتد،یشرکتلم

یدارایموسدیخسروولدسسیرئ
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

دارا عبـداهلل ولـد عالم یمحمد
شرکت:اشخاصسی،رئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا
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دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

انعـامیشرکتتجارتاتیخصوص
یتبعهافغانستانسکونتاصل:ابحر
،1133تأسیسبل ،سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،

لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی
وارداتوصادراتاقـالممجـا 

رئیتجارت السی، ولـداسیاحمد
دارا سهمدارفیصد01یعبدالغ ور

معاون بشتیبه احمدریعبداهللولد
هـافیصد01یدارا نامبرده که ،

ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان
ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به

 است.دهیرسان

وسـفیشرکتفر اداتیخصوص
تبعهافغانستانسکونت:لمیتدعرفان

سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقـالممجـا 
ولدمحمداعظمیریو دیوحسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
یدارانیولدامامالـدنیبهرامالد

شرکت:اشخاصسی،رئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

:احمدیمتشبثان راداتیخصوص
ولـدفـواد:تبعـهیاحمدریشب

مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان
ابتداییهیسرما1133تأسیسسال

،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

صادراتووارداتاقالممجـار،
شبسیرئ یدارایاحمـدریاحمد

رئ111 تیصـالحیداراسی٪،
یثبتوجوا دههادارنیدراامضاء

 است.دهیبل بهثبترستیوال

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
ولدمحمدقل:تبعـهیمحمدبار

مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان
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ابتداییهیسرما1133تأسیسسال
،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

صادراتووارداتاقالممجـار،
٪،111یدارایمحمدبارسیرئ
نیدراامضاءتیصالحیداراسیرئ

ج ثبتو بل تیوالیوا دهاداره
 است.دهیبهثبترس

یشرکتتجـارتبیبهاساستصو
لم اتحـاد دارنـده:تـدیبرادران

را11-11-1111جــوا نمبر
راتیخواهانتغفعالبدستداردو

است:محترمنثاراحمدولـدلیذ
یاحمدعضوشرکتکهداراریبش

ــانی111111 ــدهزارافغ یکص
 سهمدارشرکتبود مبلـ فعال

محتـرمیننراباالیافغان10111
محمدیولدعلیوس زیمحمدداود

 بـاالیافغان10111مبل  یننرا
محمدمبل یمحترممحمودولدعل

محتـرمیننراباالیافغان10111
محمـدمبلـ ینوراحمدولدعل

محتـرمیننراباالیافغان10111
محمدمبلـ یمحمدقاسمولدعل

محتـرمیننراباالیافغان11111
ـیوس زیمحمدنصف یولـدعل
مبل  ننـرایافغان11111محمد

ولدیباال عبدالناصر جمال محترم
رایافغان11111محمدمبل یعل
ـریمحترمشیباال یاحمدولدعل

هـزارکصدیمحمدکهجمعلمبل 
رسـاندیبهفـروشمشودیمیافغان

شــرکتتیفروشــندها عضــو
وثبتتیریبهمدگرددیسبکدوشم

 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

تجارتاتیخصوص اتیحیشرکت
افغانسـتان:لمیتـدوسفی تبعـه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقالممجـا ،
ـسیرئ عل ولدجان یدارایحامد

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
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فیصد01یدارایولدجانعلایذکر
یشرکت:اشـخاصداراسی،رئ

ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح
ـیجوا ده دهیبل بـهثبـترس
 است.

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـهیوسـ یرجیایسرکسا  ،

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1133تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
تعم ـریهرنوع رئ ، سیساختمانها

رجیا محمـد یداراوسـفیولد
معاونفیصد01 به سیقتیسهمدار

،فیصـد01یارادلیولدعبدالخل
شرکتجادیکهنامبردههاخواهانا

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
 است.دهیبل بهثبترسان

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
:احمدرضوانعمـرانیسرکسا 

تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل
 سـال ، ،1133تأسـیسبل 

یـک1111111ابتداییهیسرما
شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،

ویساختمانتیفعالتد،یشرکتلم
رئیسرکسا  جاوسی، ـاحمد دی

سهمدارفیصد81یولدخانگلدارا
معاون ـریعبدالبصتیبه وشولدخ

دارا ـفیصـد11یمحمد رئ سی،
اشخاصدارا تیصالحیشرکت:

یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء
 است.دهیبل بهثبترس

یشرکتتجـارتبیبهاساستصو
تبعـهافغانسـتانتدیارمغانبل لم

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
رابدستداردو1117-11-11

اسـت:لیذراتیخواهانتغفعال
محترمحشمتاهللولـدرمضـان

ومحترمعباداهللولدرمضانسیرئ
مراحـلیمعاونشرکتبعدا ط
یکـافجهیاسنادونسبتنبودبود

خوخواهندیم لغـوشیشرکت را
مدندینما یثبتوجوا دهتیریبه
 .دیبل ثبتگردتیوال
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شرکتخـدماتبیاساستصوبه
تبعهافغانسـتان:انیقبادیکیلوژست

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
2021-01-Dبدستداردو را
اسـت:لیذراتیخواهانتغفعال

ولـدنـورینورنیمحترمعبدالمب
ح ظسهم معاونشرکتبا محمد

یافغانپنجصدهزار011111مبل 
شرکتدیجدسیرئثیبهحشیخو

اهللولدبینقمحترمگرددیمتعیین
رئ محمد شـرکتمبلـ سینور

یافغـانپنجصدهـزار011111
اهللولدقیبهمحترمعتشرایسهمخو

واگـ اردینماینورمحمدواگ ارم
اسـتع اءشرکتاستیکنندها ر

ولدنـورنیمحترمعبدالمبدینمایم
011111محمدباسـهممبلـ 

هزار حیافغانپنجصد سیرئثیبه
اهللولدنـورقیومحترمعتدیجد

011111باسـهممبلـ محمد
هزار حپنجصد دیمعاونجدثیبه

وهمچنـانگرددیمتعیینشرکت

شـرکتا تیاسموسکتورفعال
لوژست خدمات انیقبادیکیشرکت

ریبل تغانیقبادیبهشرکتتجارت
یثبتوجوا دهتیریبهمددینمایم

 .دیبل ثبتگردتیوال

ـشـرکتتولبیاساستصوبه دی
ـمشـروباتغ مـزاریالکـولری

یتبعهافغانستانمرکزاصل: رافشان
جـوا تیوال نمبربلـ دارنـده

23793-Dفعالرابدستداردو
محترماست:لیذراتیخواهانتغ

دوسـتولـد بشـر محمد طال
یحیومحترممحمدسیمحمدرئفدا

ولدمحمدحسنمعاونشرکتبعد
ونسبتنبـودسنادمراحلایا ط
شـرکتخواهنـدیمیکافجهیبود
ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو

 .دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده

ان راداتیخصوص نیاسییمتشبث
سـراپاکیتحتنامکلندریولدح

تبعهافغانستان،مرکزاصلریالغد ی:
1133تأسـیسبل سالتیوال
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هیسرما پنجصد011111ابتدایی
یان رادی،شکلحقوقیافغانهزار
یخدماتصحهیهرنوعاراتی،فعال
سیرئ٪111یدارانیاسیسی،رئ
تیصالحیدارا هاداردرامضـاء

بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده
 .استدهیرس

یظاهرښشرکتمخکاتیخصوص
،تبعهافغانسـتانسـکونتلمیتد
سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقـالممجـا 
ولدمحمـدظـاهررعلمیمسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد81یدارا
ـدیس یظـاهردارادیعلمولدس

شرکت:اشخاصسی،رئفیصد11
تیصالحیدارا ادارهدرامضـاء

 .دیبل بهثبترسیثبتوجوا ده

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
ـ نس تبعـه:تـدیلمایکوهساران

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت01786دارندهجوا  را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
ولـدنیاست:محترماسالمالـد

سـکندرمعـاونشـرکتمبلــ 
یافغـانپنجصدهـزار011111

باالشیسهمخو محترمضامنیرا
دینمایواگ ارمیولدرجبعلیعل

شــرکتتیــوخــودشا معاون
 ش دینمایماستع اء اهللقیمحترم

سابقشرکتباسیولدعبدالستاررئ
پنجصد011111ح ظسهممبل 

حشیخویافغانهزار معاونثیبه
جـهی.درنتگرددیمتعیینشرکت

ـیمحترمضامنعل یولدرجبعل
 مبل  سهم پنجصـد011111با

ومحترمسیرئثیبهحیافغانهزار
باسهممبل ستاراهللولدعبدالقیش 

یافغـانپنجصدهـزار011111
تعیـینمعـاونشـرکتثیبهح

یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم
 .دیگردبل ثبتتیوال
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تولاتیخصوص نمـکدیشرکت
تبعـه:مـال ادهرا یدارپونیودین

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
هی،سـرما1133تأسیس،سال
یکمیلیـون1111111ابتدایی

تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ـنمکندیهرنوعتولتیفعال نیودی

رئ ، محمدصـادقولـدسیدار
دارا با ار سهمدارفیصد01یمال

معاون اکبرهیفو تیبه بنتمحمد
هـافیصد01یدارا نامبرده که ،

ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان
ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به

 است.دهیرسان

مسلمیشرکتساختماناتیخصوص
یتبعهافغانستانسکونتاصل:منگل

،1133تأسیسبل ،سالتیوال
یـک1111111ابتداییهیسرما

شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،
،یساختمانتیفعالتد،یشرکتلم

ـندمخانولدحسیرئ جـاندری
ــهفیصــد01یدارا ســهمدارب

خانفیخانولدحنرینصتیمعاون
رئفیصد01یدارا :رکتشسی،

دارا امضـاءتیصالحیاشخاص
بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا

 است.دهیثبترس

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
ولدمحمـدحسـنمیمحمدابراه

محمـدیتحتناممکتبخصوص
:تبعهافغانستان،1رسانمبرمیابراه

تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
011111ابتداییهیسرما1133

ی،شکلحقوقیافغانپنجصدهزار
ـ،فعالیان راد ـهرنـوعاراتی هی

ـیمیخدماتتعل رئ محمـدسی،
ــراه ــ،٪111یدارامیاب سیرئ

ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا
بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده

 است.دهیرس

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
بناسا انبلـ ،تبعـهیسرکسا 

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
هی،سـرما1133تأسیس،سال
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یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
سـاختمانها،ریهرنوعتعمتیفعال
ـرو یفسیرئ محمـدحس نیولد

تیسهمداربهمعاونفیصد71یدارا
،فیصد11یارامحمدولداسحقد

شرکتجادیکهنامبردههاخواهانا
یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد

 است.دهیبل بهثبترسان

شرکتخـدماتبیبهاساستصو
جـوا :مناسیابیکار نمبردارنده

62322-Iبدستداردو فعالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

محمدشهابولدمحمـدظـاهر
مبلـ فیصـد11معاونشـرکت

راشیسهمخـویافغان180111
کایتبعهکشورامرنیبراینقایبرا

 پاسپورت 066771114دارنده
تیا معاوندشوخودینمایواگ ارم
جهیدرنتدینمایماستع اءشرکت
تشرکسیرئنیراونیکیسهمنقا

فیصد31 یافغان1060111مبل 

ـمعـاونجدنیبرایوسهمنقا دی
یافغـان180111شرکتمبلـ 

ثبـتوتیریبهمدگرددیمتعیین
.دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده
ویشرکتسـاختماناتیخصوص

ـدیسرکسا  ـیبوانی تبعـه:یگ
بل تیوالیافغانستانسکونتاصل

ابتداییهیسرما،1133تأسیسسال
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
تعم ـریهرنوع رئ ، سیساختمانها

فیصد01یامراهللولداماناهللدارا
معاون به اهللولدتیعناتیسهمدار

دارانیع کـهفیصـد01یاهلل ،
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
 است.دهیبل بهثبترسان

دیجمشیمتشبثان راداتیخصوص
ولدمحمدعارفتحتنامخدمات

:تبعهافغانستانینیامریکبیکیلوژست
تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
011111ابتداییهیسرما1133
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ی،شکلحقوقیافغانپنجصدهزار
یکیخدماتلوژستتی،فعالیان راد

سیرئ٪111یدارادیجمشسیرئ
تیصالحیدارا ادارهدرامضـاء

بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده
 است.دهیرس

مرغداراتیخصوص فارم یشرکت
تبعـهافغانسـتان:خواهتمدنریخ

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1133تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

مرغدار رئیفارم شاهمحمودسی،
یبابهنظردارایولدحاجیولدنظر

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
فیصد01یداراعبدالحقاهللولدریخ

یشرکت:اشـخاصداراسی،رئ
ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح

 است.دهیبل بهثبترسیجوا ده

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
برهـاندیولدسنیبهرامالددیس

یبهارعثمانیتحتناممکتبتجارت

یمرکزاصلسادات:تبعهافغانستان
1411تأسـیسبل سالتیوال

هیسرما پنجصد011111ابتدایی
یان رادی،شکلحقوقیافغانهزار
صادراتتیفعال هرنوعوارداتو

نیبهرامالددیسسیاقالممجا ،رئ
ــ٪111یدارا یداراسیرئــ

ثبـتودرامضاءتیصالح اداره
دهیبل بهثبترستیوالیجوا ده
 است.

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
افغانستانتدیبرادرانلمدیجاو تبعه

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
ــتداردو610 ــالرابدس فع

تغ محترمستالیذراتیخواهان :
وسیمحمدجانولدمحمدخانرئ

ولدمحمدجاندیمحترممحمدجاو
مراحـلیمعاونشرکتبعدا ط
یکـافجهیاسنادونسبتنبودبود

خوخواهندیم لغـوشیشرکت را
مدندینما یثبتوجوا دهتیریبه
 .دیبل ثبتگردتیوال
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شــرکتخــدماتاتیصوصــخ
:تبعـهیرحمنمحمـدیکیلوژست

ــل ــتانمرکزاص ــلیافغانس مح
تیکاروال سـال تأسـیسبلـ 
ییابتــــداهیســــرما1133

افغانیکمیلیون1111111) ی(
حقوق شـراکتیشکل شـرکت

ـیکیخدماتلوژستتیفعال سیرئ
یولـدحـاجنیشرکتاکرامالد

،معـاونشـرکتنیسراجالـد
مولو ولد یحشمتاهلل اهللبسـم
ومعـاونسیمعاونشرکتکهرئ
تیصـالحیشرکتاشخاصدارا

 ثبـتیعمـومتیریدرمدامضاء
 .دیبل ثبتگردتیوالیمرکز

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
هـدفیسرکسا  تبعـهعمران :

ــل ــتانمرکزاص ــلیافغانس مح
تیکاروال سـال تأسـیسبلـ 
ییابتــــداهیســــرما1133

افغانیکمیلیون1111111) ی(
حقوق شـراکتیشکل شـرکت

سیرئیوسرکسا یساختمانتیفعال
ــد ــدول ــدخال ــرکتمحم ش

معـاونشـرکتصاحب جمال،
ـولدعطامحمـدورلیسه س،یئ

دارامعاون اشـخاص یشـرکت
یعمومتیریدرمدامضاءتیصالح

ـوالیثبتمرکز بلـ ثبـتتی
 .دیگرد

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
تبعهافغانستانایسوتنسیکیلوژست

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
1365-01-Dبدستداردو را
 است:لیذراتیخواهانتغفعال

عبدالحل را قمیمحترم محمد ولد
نسسیرئ محمد محترم ولـدمیو

معاونشـرکتنیمحمدامیحاج
مراحلاسنادونسـبتیبعدا ط

شرکتخواهندیمیکافجهیبودنبود
ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو

 .دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعـه:تـدیلمیمیعظمیصممیفه
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بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت61101دارندهجوا  را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
ـ ولـدمیاست:محترممحمدفه

ــنیــمحمــدد ومحتــرمسیرئ
غوثالدنیمحمدالد معاوننیولد

ط ا  ویشرکتبعد مراحلاسناد
خواهندیمیکافجهیبودنسبتنبود
بـهنـدیرالغونماشیشرکتخو

ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
 .دیبل ثبتگرد

گـلیشرکتصـنعتاتیخصوص
صـاف افغانسـتان:یمحمد تبعـه
بل ،سـالتیوالیسکونتاصل

ابتـداییهی،سرما1133تأسیس
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

گـلسی،رئیهرنوعصنعتدست
دارا مسافر ولد فیصد33یمحمد

محمداکبرولدتیسهمداربهمعاون
،کـهفیصـد1یگلمحمددارا

خواهاناامبردهن شـرکتجادیها

ــجد ــدرادی ــتونی ادارهثب
ثبـترسـانیجوا ده به دهیبل 

 است.

نباتیخصوص غالم یعلیشرکت
افغانستانمرکزاصـل تبعه : ی اده

تأسـیسبل سالتیمحلکاروال
ییابتــــداهیســــرما1133

افغانیکمیلیون1111111) ی(
حقوق شـراکتیشکل شـرکت

عمدهصـادراتووارداتتیفعال
یشرکتغالمنبسیاقالمومجا رئ

 ولــدمحــرم،معــاونشــرکت

س،یولدگلمحمدرنیمحمدحس
شرکتاشـخاصدارامعاون یو
یعمومتیریدرمدامضاءتیصالح

ـوالیثبتمرکز بلـ ثبـتتی
 .دیگرد

تجارتاتیخصوص اتـلیشرکت
سـکونت:یرحمان افغانستان تبعه
سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،

ــرما1411 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
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تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
هرنوعوارداتوصادراتاقـالم

نصرتاهللولدسی،رئیمجا تجارت
سهمدارفیصد01یعبدالرسولدارا

معاون م تاحولدنیدم تاحالتیبه
الد کهفیصد01یدارانیاسالم ،

خواهانا ها شـرکتجادینامبرده
یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد

 است.دهیبل بهثبترسان

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعهافغانستانمرکزتدیبل سخالم

بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل
41443 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

ت ولد شاه معـاونموریاحمد شاه
 پنجصـد011111شرکتمبل 

یرابـاالشیسهمخویافغانهزار
ـقیمحترمتوف اهللبـهنیاهللولدام
تیفروشندها معاونرساندیفروشم
نمودهوبهعو استع اءشرکت

اهللبهنیاهللولدامقیننمحترمتوف
جدثیح تعیـینشرکتدیمعاون

سـهممحتـرمجهی.درنتگرددیم
ـقیمحمدرف ـنیولدام سیاهللرئ

 پنجصـد011111شرکتمبل 
اهللقیوسهممحترمتوفیافغانهزار

شـرکتدیاهللمعاونجدنیولدام
یافغانپنجصدهزار011111مبل 
ثبـتوتیریبهمدگرددیمتعیین

 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:بل نیبالدشاهیسرکسا 

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1411تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
تجارت رئیمجا  اماناهللولدسی،

فیصـد01یداراداهللیحمیحاج
محمدجوادولدتیسهمداربهمعاون

،کـهفیصد01یدارایرجبعل
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
 است.دهیبل بهثبترسان
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یکیشرکتلوژستبیاساستصوبه
تبعهافغانستاندارنـده:یخالدص 

رابدسـتD-01-1643جوا 
داردو لیذراتیخواهانتغفعال

است:محترممحبوباهللولدمحمد
بنـتلهیومحترمهجمسیرئمیکر

معاونشرکتبعدا وسفیمحمد
مراحلاسنادونسـبتنبـودیط

شـرکتخواهنـدیمیکافجهیبود
ثبتتیریبهمدندیشرالغونمایخو

 .دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده

دیتولکهیشرکت:فابراتیخصوص
ـوطیوانیحییموادغ ا تـاجوری

تبعـهافغانسـتانیقیصدیطالئ :
کاروالیمرکزاصل بلـ تیمحل

ییابتداهیسرما1411تأسیسسال
افغانیکمیلیون1111111) ی(

حقوق شـراکتیشکل شـرکت
یوانیوحیموادغ ائدیتولتیفعال
محمدصدسیرئ قیشرکتخواجه

معاونشرکت،اهللمیولدخواجهرح
س،یئردادیسخیاهللولدحاجعیسم

دارا اشـخاص شـرکت یمعاون
یعمومتیریدرمدامضاءتیصالح

ـوالیثبتمرکز بلـ ثبـتتی
 .دیگرد

ــیشــرکتترانزاتیخصوصــ یت
تبعـه:ترکستانتخـاریوبارچاالن

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
 سـرما1411تأسـیسسال هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ـیوباچاالنیتیترا تیفعال سی،رئ

ـ ولدمحمدحس یدارانیگلنغا
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

یداراالروفولدعبـددیعبدالمج
شرکت:اشخاصسی،رئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

دویرویروفیکوپراتاتیخصوص
سکونتاصل:نب افغانستان یتبعه
سـالتیوال تأسـیسسمنگان،

ــرما1411 ــداییهی،سـ ابتـ
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،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

محمدطاهرولدسی،رئفیکوپرات
سهمدارفیصد01یمحمدنادردارا

ولدفضـلمیفضلکرتیبهمعاون
رفیصـد01یدارانیالد ـ، سیئ

اشخاصدارا تیصالحیشرکت:
ــاء ــدراامض ــتونی ادارهثب

 است.دهیبل بهثبترسیجوا ده

:احمدیمتشبثان راداتیخصوص
دادتحتیولدسخی یشاهسخ

:تبعهافغانستانی یناماحمدسخ
مرکزاصل سـالتیوالی، بلـ 

ابتـداییهیسـرما1133تأسیس
،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی
ـیسـاختمانریهرنوعتعم سی،رئ

٪111یدارای یاحمدشاهسخ
امضـاءتیصـالحیداراسی،رئ
یادارهثبــتوجــوا دهنیــدرا

ـتیوال دهیبلـ بـهثبـترس
 است.

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
سخرشاهیام تحتنـامیولد داد

ارشـاد:تبعـهرشاهیامیساختمان
مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان

ابتداییهیسرما1133تأسیسسال
،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی
تعم ـریهرنوع رئ ، سیساختمانها

ــ111یدارارشــاهیام سی٪،رئ
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده
 است.دهیرس

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
قلعـه اغـان،تبعـهیسرکسا 

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
هی،سـرما1133تأسیس،سال
یکمیلیـون1111111ابتدایی

تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
سـاختمانها،ریهرنوعتعمتیفعال
ولدعبدالسالمیاسداهللاحدسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
فیصد01یدارابدالحقمحمدولدع
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خواهـانا ها نامبرده که جـادی،
ادارهثبـتونیدرادیشرکتجد

ثبـترسـانیجوا ده به دهیبل 
 است.

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
تبعـهیرو یفیوسرکسا  : غ ار

ــل ــتانمرکزاص ــلیافغانس مح
تیکاروال سـال تأسـیسبلـ 
ییابتــــداهیســــرما1133

افغانیکمیلیون1111111) ی(
حقوق شـراکتیشکل شـرکت

ــفعال ــاختمانتی ــدهس ویعم
ولدرو یشرکتفسیرئیسرکسا 

،معــاونشــرکتیچــوتبــا
 عبدالستار ولد ـرعبدالغ ار وسی

دارا اشـخاص شـرکت یمعاون
یعمومتیریدرمدامضاءتیصالح

ـوالیکزثبتمر بلـ ثبـتتی
 .دیگرد

:تدیلماینرایشرکتن اتیخصوص
تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل

هی،سرما1411تأسیسبل ،سال

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
صادراتووارداتاقـالمتیفعال

ابوبکرارمـانولـدسیمجا ،رئ
فیصــد01یداراونسیــمحمــد

ارمانارمانولدتیسهمداربهمعاون
ـمحمد ،فیصـد01یداراونسی

یشـرکت:اشـخاصداراسیرئ
ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح

ـیجوا ده دهیبل بـهثبـترس
 است.

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
علدیحم تحتنـامخانیاهللولد

بارچاالنیتیترانز ـیو تم میاحمد
،نیحس افغانسـتان تبعـه :  اده

تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
011111ابتداییهیسرما1411

ی،شکلحقوقیافغانپنجصدهزار
ـیعمدهترانزتی،فعالیان راد ویت

رئیبارچاالن یاهللدارادیحمسی،
رئ111 تیصـالحیداراسی٪،

یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء
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ـتیوال ثبـترس دهیبلـ بـه
 است.

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
تبعـه:سـاداتنینورالـددیس

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1411تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
اهللولدبیحبسی،رئیمجا تجارت

دارا سهمدارفیصد01یاحمدشاه
ولـدیاهللاحمددیمحتیبهمعاون

دارا شاه کـهفیصد01یاحمد ،
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
 است.دهیبل بهثبترسان

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه: اهـدنرمـانیسرکسا 

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
هی،سـرما1411تأسیس،سال
یکمیلیـون1111111ابتدایی

تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان

ــفعال ــاختمانتی ــوعس ویهرن
یاحمدشاهقربانسی،رئیسرکسا 
حاج دارایولد فیصد01یمحمد

معاون به تیسهمدار حامـداحمد
ــدالغ وردارایشــیقر ــدعب یول

،کهنامبردههاخواهـانفیصد01
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

تجارتاتیخصوص حمزهیشرکت
یتبعهافغانستانسکونتاصل:کمال

سالکایامر ،1411تأسـیس،
یـک1111111ابتداییهیسرما

شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،
لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی

وارداتوصادراتاقـالممجـا 
رنـدلنرتـردیوسی،رئیتجارت
تیسهمداربهمعاونفیصد70یدارا

ـفیصد10یدارانیدانگج ه،ک
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
 است.دهیبل بهثبترسان
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شرکتنورافغانستان:اتیخصوص
محـلیتبعهافغانستانمرکزاصـل

تیکاروال سـال تأسـیسبلـ 
ییابتــــداهیســــرما1411

افغانیکمیلیون1111111) ی(
حقوق شـراکتیشکل شـرکت

عمدهصـادراتووارداتتیفعال
شرکتخالـدسیاقالمومجا رئ

معـاون ، نور محمد ولدعطا نور
بولدعبـدالوهادیشرکتعبدالول

یمعاونشرکتاشخاصداراس،یر
یعمومتیریدرمدامضاءتیصالح

ـوالیثبتمرکز بلـ ثبـتتی
 .دیگرد

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
فیمحمدشـریولدحاجیمصط 

مومند:یمصط یتحتنامساختمان
مرکزاصل ، افغانستان تیوالیتبعه

هیسـرما1411تأسیسبل سال
پنجصدهـزار011111ابتدایی

شکلحقـوقیافغان یان ـرادی،
تعمتی،فعال سـاختمانها،ریعمده

٪،111یدارایمصــط سیرئــ
نیدراامضاءتیصالحیداراسیرئ

جوا ده ثبتو بل تیوالیاداره
 است.دهیبهثبترس

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـهیسرکسا  بلـ : معمـار

ــل ــتانمرکزاص ــلیافغانس مح
تیکاروال سـال تأسـیسبلـ 
ییابتــــداهیســــرما1411

افغانیکمیلیون1111111) ی(
حقوق شـراکتیشکل شـرکت

ــفعال ــاختمانتی ــدهس ویعم
شرکتعبدالخالقسیرئیسرکسا 

معاونشرکتخالد ، داد فدا ولد
الد ـرنیولدکمال معـاونس،یئ

تیصـالحیشرکتاشخاصدارا
 ثبـتیعمـومتیریدرمدامضاء
ــز ــوالیمرک ــتتی ــ ثب بل

 .دیگرد

ـاتیخصوص  راعت ویشـرکت
سـتانگلنینگیکیخدماتلوژست

یتبعهافغانستانسکونتاصل:شمال



 جريدهيرسم
 

106
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

،1411تأسیسبل ،سالتیوال
یـک1111111ابتداییهیسرما

شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،
لم ـفعالتد،یشرکت ـتی ی راعت

رئیکیخدماتلو ست جـوادسی،
فیصـد01یدارامیولدمحمدعظ

ولـدیمهـدتیسهمداربهمعاون
،فیصـد01یمحمـددارایحاج

یشـرکت:اشـخاصداراسیرئ
ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح

 است.دهیبل بهثبترسیجوا ده

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
: ادهیسخیغالممصط یکیلوژست

تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل
 سـال ، ،1411تأسـیسبل 

یـک1111111ابتداییهیسرما
یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون

ـفعالتد،یشرکتلم خـدماتتی
رئیکیلوژست مصـط سی، یغالم
یسـخی ادهولدغالمسخیسخ

سهمداربـهفیصد01ی ادهدارا
نقأونیهماأیضتیمعاون خان ولد

:شـرکتسی،رئفیصد01یدارا
دارا امضـاءتیصالحیاشخاص

بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا
 است.دهیثبترس

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـویکیلوژست تبعـه:نرونـدژنی

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
هی،سـرما1411تأسیس،سال
یکمیلیـون1111111ابتدایی

تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
،یکیهرنوعخدماتلوژستتیفعال
یدارایاهللولدعبدالباقیص سیرئ

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
یدارایقفدالرحمنولـدعبـدالبا

،کهنامبردههاخواهـانفیصد01
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
 است.دهیرسان

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
پوپلزدیام نیولدصالحالدیجان

عقـابیتحتنامتجـارتیپوپلز
ی:تبعهافغانستان،مرکزاصلکندهار
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1411تأسـیسبل سالتیوال
هیسرما پنجصد011111ابتدایی
یان رادی،شکلحقوقیافغانهزار
صادراتووارداتاقـالمتی،فعال

یجـانپـوپلزدیامسیمجار،رئ
یداراسی٪،رئـــ111یدارا

ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح
دهیبل بهثبترستیوالیجوا ده
 است.

اساستصو ـشـرکتبیبه یونی
اصل:یانرژ مرکز افغانستان یتبعه
تیوال جوا  دارنده 11614بل 

بدستداردو خواهـانفعـالرا
است:محترمجماـللیذراتیتغ

عل ولد ـیعبدالناصر رئ سیمحمد
یافغـان3317011شرکتمبل 

بـاالشیسهمخو محترمـانیرا
محمدیاحمدولدعلرینصکیهر

 محمـدیافغان1701111مبل 
ـ محمـدمبلـ یهاشمولـدعل

داودیافغان1011111 محمـد
علیوس زی مبلـ یولد محمـد

احمدولدریشیافغان1610111
یافغان1161011محمدمبل یعل

محتـرممحمـدرساندیبهفروشم
محمدمعاونشرکتیقاسمولدعل

 سـهمیافغـان3317011مبل 
باالشیخو هریرا ـمحترمان کی

ـدمحمو محمـدمبلـ یولدعل
ولدیافغان1610111 احمد نور

یافغان1870111محمدمبل یعل
ـیوس زیمحمدنصف یولـدعل

ریشیافغان1111111حمدمبل م
ـ محمـدمبلـ یاحمدولـدعل

فـروشیافغان1417011 بـه
نترساندیم سـهمجهیدر انـدا ه

ذ قرار گرددیمتعیینلیسهمداران
ولـدصرسهممحترمجمالعبدالنا

شـرکتمبلـ سیمحمدرئیعل
سهمفیصد11یافغان1011111

محمدیمحترممحمدقاسمولدعل
1610111معاونشرکتمبلـ 

سـهممحتـرمفیصد11.0یافغان
محمدعضـویاحمدولدعلرینص
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یافغـان1701111شرکتمبل 
ولـدفیصد10 هاشم محمد سهم
شـرکتمبلـ یعل عضو محمد

سهمفیصد11یافغان1011111
م حمدمحترم ولـدیوس زیداود

ــ ــرکتیعل ــوش ــدعض محم
فیصـد11.0یافغان1610111

محمدیترممحمودولدعلسهممح
 مبلـ  شرکت 1610111عضو

سهممحترمنورفیصد11.0یافغان
محمدعضوشرکتیاحمدولدعل
فیصـد11.0یافغان1870111

عل محمدنصفولد محترم یسهم
ــ  ــرکتمبل ــدعضــوش محم

سهمفیصد11یافغان1111111
محمـدیاحمدولدعلریشرممحت

 مبلـ  شرکت 1011111عضو
 تعیینفیصد11یافغانهزارپنجصد

یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم
 .دیبل ثبتگردتیوال

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
افغانسـتان:تدیلمینیثابتام تبعه

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
رابدستداردو1170-11-11
 است:لیذراتیخواهانتغفعال

نیامیمحترممحمدصادقولدحاج
711111شـرکتمبلـ سیرئ

راشیسهمخویافغانه تصدهزار
محترمثابتولدمحمدصادقیباال

رسـاندیفـروشمبهعضوشرکت
استع اءشرکتاستیفروشندها ر

وبهعو ننمحترمثابتدینمایم
بـه سابق صادقعضو محمد ولد

دیجدسیرئثیح تعیـینشرکت
سـهممحتـرمجهی.درنتگرددیم

ـ رئ صـادق محمد ولد سیثابت
ویافغـان331111شرکتمبل 

ـحـهیسهممحترمهمل دیبنـتس
معاونشـرکتمبلـ ظیعبدالح 

بـهگرددیمتعیینیافغان11111
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

 .دیبل ثبتگرد

راداتیخصوص زونیتلـوویشبکه
:فروغرو  افغانستانمرکـزتبعه
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تأسـیسبل سـالتیوالیاصل
ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

زون،یوتلـوویهرنوعخدماتراد
فیولدمحمدظریحیمحمدسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
یدارافیرمحمدخالدولدمحمدظ

جـادیسهمدار،خواهانافیصد01
بل شدهواشخاصتیشبکهدروال

تیصالحیدارا اامضاء در نیکه
 است.دهیادارهبهثبترس

روفکینیکلاتیخصوص سـراپا
یتبعهافغانستانسکونتاصل:یروف
1411تأسیسبل ،سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون

ـفعالتد،یشرکتلم خـدماتتی
رئیصح عبـدالروفولـدسی،

دارا سهمدارفیصد01یعبدالغ ور
ـهیشـکرتیبهمعاون ولـدیروف
رئفیصد01یدارایسلمانعل سی،

اشخاصدارا تیصالحیشرکت:
یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء

 است.دهیبل بهثبترس

اســاسدرخواسـتمحتــرمبـه
اهللولـدطـاهرمتشـبثبیحب

یوسرکسـا یساختمان:یان راد
بهتـردارنـدهجـوا یسا هـا
01188 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

مبل دیباتزئیمحمدولدغالمسخ
هزار011111 بهیافغانپنجصد

جدثیح تعیـینشرکتدیمعاون
حقوقگرددیم بـهیشکل جـوا 

اسمشرکتدهیگردلیتبدکتشر
شرکتساختمان سرکسا یبه یو

کـهگرددیمتعیینبهتریسا هها
حب محترم اهللولدطـاهربیسهم

011111شـرکتمبلـ سیرئ
هزار محترمیافغانپنجصد سهم و

دیمعاونجدیمحمدولدغالمسخ
 پنجصـد011111شرکتمبل 

.بـهگـرددیمتعیینیافغانهزار
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ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
 .دیگردبل ثبت

ـبیاساستصوبه یشرکت راعت
طب افغانستانمرکـز:عتیرا  تبعه

بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل
00378 و بدستدارد فعـالرا
است:محترمهلیذراتیخواهانتغ

معـاون سـرور بنتمحمد بهاره
 پنجصـد011111شرکتمبل 

481111مبل شیسهمخوهزار
برایافغان فریننرا بنتبایمحترمه

فروشم به مبل یفلکنا  و رساند
محتـرمیننراباالیافغان11111

فـروشسیرویم به عبدالغ ور ولد
تیــفروشــندها معاونرســاندیم

نمودهوبهعو استع اءشرکت
ولدعبـدالغ ورسیرویننمحترمم

تعیـینمعـاونشـرکتثیبهح
بایسهممحترمهفرجهیدرنتگرددیم

شرکتمبلـ سیبنتفلکنا رئ
محتـرمهموسیافغان381111

معـاونسیرویم عبـدالغ ور ولد

تعیینیافغان11111شرکتمبل 
یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم

 .دیبل ثبتگردتیوال

ان راداتیخصوص رعنایمتشبث :
یمحمداهللتحتنـامصـنعتبنت

پرنـد:تبعـهرالیننیقالیدیتول
مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان

ابتداییهیسرما1411تأسیسسال
،یافغـانپنجصدهزار011111
عمدهتی،فعالیان رادیشکلحقوق

رئیدیتولیصنعت داراسی، یرعنا
رئ111 تیصـالحیداراسی٪،

یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء
 است.دهیبل بهثبترستیوال

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
تحتنامدیعصمتاهللولدعبدالحم

ـتولکهیفابر اهللدی عصـمت نرد
ــتان، ــهافغانس ــداقت:تبع ص

تأسیسبل سالتیوالیمرکزاصل
011111ابتداییهیسرما1411

ی،شکلحقوقیافغانپنجصدهزار
ـعمدهتولتی،فعالیان راد نرد،دی
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٪،111یعصمتاهللداراسیرئ
نیدراامضاءتیحصالیداراسیرئ

جوا ده ثبتو بل تیوالیاداره
 است.دهیبهثبترس

تجارتاتیخصوص یایدنیشرکت
ارانیما افغانسـتانلمیتـد: تبعـه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1411تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
رئیمجا تجارت روحاهللولدسی،

دارابیحب سهمدارفیصد01یاهلل
ـاهللمابیبحتیبهمعاون ولـداری

دارا اهلل کـهفیصد01یمحمد ،
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

ــجد ــدرادی ــتونی ادارهثب
ثبـترسـانیجوا ده به دهیبل 
 است.

ــ ــنعتاتیخصوص ــرکتص یش
:یمحمدطاهانـوریعلیفلزکار

تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل

هی،سرما1411تأسیسبل ،سال
یکمیلیـون1111111ابتدایی

تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ـیصنعتفلزکارتیفعال رئ سی،

یمحمدانورولدمحمدسروردارا
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

یداراولدمحمـدسـروریمرتض
شرکت:اشخاصسیرئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

شرکتغالمحضـرتاتیخصوص
ینب تـرکمن تبعـه:لمیتـد اده

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1411تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
غالمحضرتسی،رئیمجا تجارت

ــدالنب ــدعب ــرکمنول یدارایت
بفیصد01 دیفرتیمعاونهسهمدار

،فیصد01یولدغالمحضرتدارا
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شرکتجادیکهنامبردههاخواهانا
یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد

 است.دهیبل بهثبترسان

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـبنیسرکسا  تبعـهاتحـادادی :

ــل ــتانمرکزاص ــلیافغانس مح
تیکاروال سـال تأسـیسبلـ 
ییابتــــداهیســــرما1411

افغانیکمیلیون1111111) ی(
حقوق شـراکتیشکل شـرکت

سیرئیوسرکسا یساختمانتیفعال
،میابراهاهللولدمحمدشرکتشمس

ولـدنیالـدفیمعاونشرکتس
اس ـرلیماعمحمد معـاونس،یئ

تیصـالحیشرکتاشخاصدارا
 ثبـتیعمـومتیریدرمدامضاء
ــز ــوالیمرک ــتتی ــ ثب بل

 .دیگرد

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
محمـددیاحمدشاکرسامعولدس

تبعـهتحتنامکودکستانمقتدر :
مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان

ابتداییهیسرما1133تأسیسسال
،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

سیهرنوعخدماتکودکستان،رئ
دارا شاکرسـامع ٪111یاحمد

نیدراامضاءتیصالحیداراسیرئ
جوا ده ثبتو بل تیوالیاداره

 است.دهیبهثبترس

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
چغـتیکیلوژست تبعـهموفـق :

ــل ــتانمرکزاص ــلیافغانس مح
تیکاروال سـال تأسـیسبلـ 
1111111ییابتداهیسرما1411

یشکلحقـوقیافغانیکمیلیون
فعال شراکت خـدماتتیشرکت

شرکتدالورولدسیرئیکیلوژست
محمدسـرور،معـاونشـرکت

یمیولدرستمرحیمیعبدالغ اررح
یشرکتاشخاصداراعاونمس،یر

یعمومتیریدرمدامضاءتیصالح
ـوالیثبتمرکز بلـ ثبـتتی

 .دیگرد
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ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:بلـ یهمـایسرکسا 

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
 سـرما1411تأسـیسسال هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
تعمتیفعال ،سـاختمانهاریهرنوع
ولدمحمدهاشمریمحمدبشسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
ـقیش  یدارانیرالداهللولـدنص
،کهنامبردههاخواهـانفیصد01

ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی
بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده

 است.دهیرسان

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
شـلکتویسرکسا  تبعـه:نستانه

اصل سکونت ـوالیافغانستان تی
 سال ، ،1411تأسیسسمنگان

یـک1111111ابتداییهیسرما
شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،

لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی
وارداتوصادراتاقـالممجـا 

ولـدیمیرستمرحسی،رئیتجارت
هسهمداربفیصد01یاماناهللدارا

دالورتیمعاون ولـد عبـدالخالق
هـافیصد01یدارا نامبرده که ،

ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان
ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به

 است.دهیرسان

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعه:لیخمیابراهماقیایسرکسا 

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1411تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ـیسرکسـا ویساختمان رئ سی،
فیصد01یخاننقاداراولدزاهللیعز

ماقیگلاریامتیسهمداربهمعاون
نوش ،فیصـد01یداراروانیولد

اشـخاصداراشـرکتسیرئ ی:
ثبـتودرامضاءتیصالح اداره

 است.دهیبل بهثبترسیجوا ده

غلـهدیتولفیکوپراتاتیخصوص
هیات اققریجاتوخدمات راعت
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سـکونت:یدلخک افغانستان تبعه
تأسیسسمنگان،سالتیوالیاصل

ــرما1411 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

یهرنوعغلهجاتوخدمات راعت
ولدمحمداعظمنیسراجالدسیرئ

تیبهمعاونمدارسهفیصد01یدارا
یولدمحمـدنظردارادیمحمدفر

،کهنامبردههاخواهـانفیصد01
ـدروالدیجدفیکوپراتجادیا تی

 سمنگانرانمودهاست.

افغـانیشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانستانسـکونت:یمیابراه
سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،

ــرما1133 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
الرحمنبیمجسی،رئیمجا تجارت

نعمـتاهللدارا فیصـد01یولد
معاون به اهللولدمتنعتیسهمدار

،کهفیصد01یدارامیمحمدابراه
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
 است.دهیبل بهثبترسان

پشـمیدیشرکتتولاتیخصوص
تبعـه:یوس زیمحمدضیفشهیش

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1411تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
ـشهیپشمشدیهرنوعتول رئ سی،

یمحمدولدرا محمـدداراضیف
معاونفیصد60 به جانتیسهمدار

 را محمـدی وسفیمحمد ولد
هـافیصد10یدارا نامبرده که ،

ا ـشـرکتجدجـادیخواهان دی
یادارهثبــتوجــوا دهنیــدرا

 است.دهیبل بهثبترسان

تجارتاتیخصوص یسیعیشرکت
تبعهافغانسـتانسـکونت:یعثمان
سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،

ــرما1411 ــداییهی،سـ ابتـ
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،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
محمدنـادرسی،رئیمجا تجارت

دارا انور محمد فیصـد81یولد
محمدنتببایفرتیسهمداربهمعاون

،کهنامبردهفیصد11یظاهردارا
ـشـرکتجدجادیهاخواهانا دی

بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا
 است.دهیثبترسان

شرکتکاروانوطـناتیخصوص
یتبعهافغانستانسکونتاصل:لمیتد
تیوال سال بل ، 1411تأسیس

یـک1111111ابتداییهیسرما
یشـکلحقـوقیافغـانمیلیون

لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی
وارداتوصادراتاقـالممجـا 

جانمحمـدولـدسی،رئیتجارت
دارا هـارون فیصـد01یمحمد

معاون به حشمتولـدتیسهمدار
،کـهفیصـد01یضاهللدارایف

خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

سمنگانشـدهتیوالنیدرادیجد
 است.

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
وهاببل  افغانسـتان:واحد تبعه

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
44110 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

وسیعبدالواحدولدعبدالوهابرئ
عبـدالق عبدالوهابولد ومیمحترم

اسـمخواهنـدیمعاونشـرکتم
ینشرکتشانراا شرکتساختما

شـرکت بـه بلـ  وهاب واحد
ـبهشتسبزتغیساختمان اسـمری

یثبتوجـوا دهتیریدهندبهمد
 .دیبل ثبتگردتیوال

یشرکتتجـارتبیبهاساستصو
اسماع لملیعرفان تبعـه:تدی اده

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
 جـوا  را11-11-117دارنده
راتیخواهانتغفعالبدستداردو

سلیذ محترم ولددیاست: رستم
امسیجانرئریام محترم جانریو
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معاونشرکتبعدلیعااسمدیولدس
نبـودتمراحلاسنادونسبیا ط
شـرکتخواهنـدیمیکافجهیبود
ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو

ـوالیوجوا ده بلـ ثبـتتی
 .دیگرد

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
لم مزار افغانسـتان:تدینرمان تبعه

بلـ دارنـدهتیوالیمرکزاصل
بدستداردو1638نمبرجوا  را

 است:لیذراتیخواهانتغفعال
عابد وسیرئمیولدابراهنیمحترم

ولدابـراه رضا معـاونمیمحترم
ط ا  ویشرکتبعد مراحلاسناد
خواهندیمیکافجهینسبتنبودبود

بـهنـدیرالغونماشیشرکتخو
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

 .دیبل ثبتگرد

پاپوشیدیتولکهیفابراتیخصوص
تبعـه:کهکشـانبلـ یکیپالست

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1411تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ـتولیهرنوعصـنعت پـاپوشیدی
رحمتاهللولـدسی،رئیکیپالست

دارااتیح سهمدارفیصد01یاهلل
معاو عباداهللولدرحمتاهللتینبه

هـافیصد01یدارا نامبرده که ،
ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان

ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به
 است.دهیرسان

عیشـ یشرکتتجارتاتیخصوص
تبعـهافغانســتان:یاهللدولـت 
بل ،سـالتیوالیسکونتاصل

ابتـداییهی،سرما1411تأسیس
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
اهللولدعیش سی،رئیمجا تجارت

دارادیس خـان فیصـد81یشاه
معاون به ص تاهللولدتیسهمدار

دارا نامبردهفیصد11ینادر که ،
ـشـرکتجدجادیهاخواهانا دی
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یادارهثبــتوجــوا دهنیــدرا
ــان ــترس ــهثب ــ ب دهیبل
 است.

یمعالجوکینیکلبیاساستصوبه
تبعهافغانستان:یموالعلاریسراپاد

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
01873 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

عبدالرحمیعبدالکر وسیرئمیولد
یولدحکمتعلاسریمحترممحمد

کلمهخواهندیمعاونشرکتمکیب
ا ایمعالجو ح فکینیکلسمرا

سراپاکینیبهکلکینیاسمکلندینما
ـتغیموالعلارید ـنمایمری بـهدی

ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
 .دیبل ثبتگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـیعثمـانعیکیلوژست تبعـه:یس

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1411تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ـیکیخدماتلوژست ریشـبسی،رئ
ــدا ــده ــدول یاهللداراتیاحم

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
یافرشــتهولــدعصــمتاهللدار

شرکت:اشخاصسی،رئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
هادیاکبرحیذب تبعهیولدغالم :

مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان
ابتداییهیسرما1411تأسیسسال

،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

صادراتووارداتاقالممجـار،
ـ٪111یداراحیذبسیرئ سیرئ

ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا
بل بهثبتتیوالیهثبتوجوا د

 است.دهیرس

یشرکتخدمات راعتاتیخصوص
تبعـه:بهارسـرسـبزیومالدار

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
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هی،سـرما1411تأسیس،سال
یکمیلیـون1111111ابتدایی

تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ـتیفعال ویعمدهخـدمات راعت

رئیمالدار اسحقولدسی، محمد
 فیصـد11یداراعقـوبیمحمد

ولدقیصدمغالتیسهمداربهمعاون
،فیصـد11یمحمدعـارفدارا

ـاهللولـدحببیعضوحس اهللبی
یعضوخانمحمدولدولفیصد11

سهمداربودهکهنامبرده41محمد
ـشـرکتجدجادیهاخواهانا دی

بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا
 است.دهیثبترسان

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
فاروقفار تبعـه:تدیلمیابیپسران

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
ــوا  ــدهج را41104نمبردارن
خواهــانفعــالبدســتداردو

است:محترماحمـدلیذراتیتغ
ـنیرام وسیولدغالمفـاروقرئ

ولدغالمفاروقزیمحترماحمدرام

مراحـلیمعاونشرکتبعدا ط
یکـافجهینبودبودسبتاسنادون

خوخواهندیم لغـوشیشرکت را
مدندینما یثبتوجوا دهتیریبه
 .دیبل ثبتگردتیوال

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـیکیلوژست تبعـه:انصـارمیحک

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
 سال سـرما1133تأسـیس هی،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ـهرنوعتولتیفعال ک،یپالسـتدی
مصط استیبر محمدیمحترم ولد
بـهفیصد01یدارایحی سهمدار

محترممحمدنصفولـدتیمعاون
فیصـد01یداراوسـفیمدمح

دارا امضـاءتیصالحیسهمدار
ـشرکتدروالجادیخواهانا تی

ادارهبهثبـتنیبل شدهکهدرا
 است.دهیرس

یشرکتتجـارتبیبهاساستصو
تبعهافغانسـتان:تدیلمدیجاودیفر
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بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
ــتداردو143 ــالرابدس فع

تغ ـخواهان ـذراتی اسـت:لی
احمداولوغولـدکیمحترمانهر

شـرکتدارا عضو اکبر یمحمد
ولـددیسهماحمدجاوفیصد1.7

شـرکتدارا عضو اکبر یمحمد
ولـددیسهمواحمدفرفیصد1.7

ـمحمداکبرعضوشـرکتدارا ای
11111جملـهمبلـ فیصد1.7
محترمهیراباالشیاسهامخویافغان
دادمعاونشرکتیبنتسخقهیش 

فروشندهگانا رسانندیبهفروشم
گردندیشرکتسبکدوشمتیعضو
سهممحترممحمداکبـرجهیدرنت

حاج رئیولد شـرکتسیسلطان
371111مبلــ فیصــد37.11

بنـتقهیوسهممحترمهش یافغان
شـرکتمبلـ یسخ معاون داد

وگـرددیمتعیینیافغان18111
شـرکت ا  شرکت اسم همچنان

بهشرکتتدیلمدیجاودیفریتجارت

ابراهیتجارت لممیسلطان تدیادهم
ثبتوتیریبهمددینمایاسممریتغ

 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

ارسالناتیخصوص حمزه شرکت
یتبعهافغانستانسکونتاصل:تدیلم
،1411تأسیسبل ،سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،

صـادراتوتیفعالتد،یشرکتلم
احمـدسیوارداتاقالممجا ،رئ

ــ ــمددارارینص ــدعبدالص یول
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

حـاریعبدالبص ولـد یجارمـان
رئفیصد01یعبدالصمددارا سی،

داراشرکت اشخاص تیصالحی:
ــاء ــدراامض ــتونی ادارهثب

ـیجوا ده دهیبل بـهثبـترس
 است.

ـاتیخصوص حیشرکتمهرانمس
یتبعهافغانستانسکونتاصل:لمیتد
1411تأسیسبل ،سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
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 شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،
صـادراتوتیفعالتد،یشرکتلم

محمـدسی،رئوارداتاقالممجا 
ــ ــمدداراونسی ــدعبدالص یول
معاونفیصد31 بـه ـسهمدار تی

نس میمحمد عبدالصمد یداراولد
شرکت:اشخاصسی،رئفیصد01
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
 است.

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
تبعهافغانستانمرکـز:لیسهرو یف

بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل
1441-01-Dبدستداردو را
 است:لیذراتیخواهانتغفعال

محترمغالممحمدولدصالحمحمد
ولـدسیومحترممحمدادرسیرئ

معاونشرکتبعـدا میعبدالحک
مراحلاسنادونسـبتنبـودیط

شـرکتخواهنـدیمیکافجهیبود
ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو

 .دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده

شرکتخـدماتبیاساستصوبه
شمالشرقتبعهیومالداری راعت

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت18003دارندهجوا  را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
ـ حـارثرئ محترم وسیاست:

پرو ا زیمحترم معاونشرکتبعد
اسنادونسـبتیمراحلقانونیط

شرکتخواهندیمیکافجهینبودبود
ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو

ـوالیوجوا ده بلـ ثبـتتی
 .دیگرد

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعهافغانستان:تدیمعروفجالللم

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
46171 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

عبدالمالکرئ ولد وسیعبدالجان
یولدغالمسـخدریحیمحترمعل

مراحـلیمعاونشرکتبعدا ط
یکـافجهیاسنادونسبتنبودبود

خوخواهندیم لغـوشیشرکت را
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یثبتوجـوا دهتیریبهمددینما
 .دیبل ثبتگردتیوال

تصو 11/8/1133مور بیقرار
ـیشرکتتجارت یدیناصـرجمش

نمبردارنــدهجـــوا تــدیلم
ـراجعبهتغ7867-11-11 ری

محترمدهیگردبیمعاونشرکتترت
حک حاجیدیجمشمیمحمد یولد
معاونشرکتمبلـ میمحمدابراه
یافغـانپنجصدهـزار011111

محترممحمـدیباالشرایسهمخو
بهمیمحمدابراهیولدحاجعقوبی

تیفروشندها معاونرساندیمفروش
نمودهوبهعو استع اءشرکت

یولدحاجعقوبیننمحترممحمد
دیمعاونجدثیبهحمیمحمدابراه

شرکت نتگرددیمتعیین جـهیدر
اسم محمد محترم ولـدلیعاسهم

شرکتسیرئمیمحمدابراهیحاج
یافغانپنجصدهزار011111مبل 

ولـدعقوبیوسهممحترممحمد
ـممعاونجدیمحمدابراهیحاج دی

 پنجصـد011111شرکتمبل 
 .گرددیمتعیینیافغانهزار

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
ب افغانستانمرکز:چیریگولدن تبعه

بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل
955-01-Dــتداردو رابدس
 است:لیذراتیخواهانتغفعال
1101111شرکتا مبل هیسرما
یافغان یکمیلیون1111111به
محترممحمددینمایکاهشمیافغان

شرکتمبل سیجانولدنقاجانرئ
سهمیفاناپنجصدهزار011111

ولدمحمدمیرابهمحترمنسشیخو
من واگ ار کنندهدیمایاکبر واگ ار

دینمایماستع اءشرکتاستیا ر
نیولداسالمالدنیمحترمم تاحالد

معاونسابقشرکتباح ظسـهم
یافغانپنجصدهزار011111مبل 
ح تعیینشرکتدیجدسیرئثیبه

ــرددیم ــگ ــرمنس ــدمیمحت ول
011111محمداکبرباسهممبل 

حیافغـانپنجصدهزار ـبـه ثی
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گرددیمتعیینشرکتدیمعاونجد
ــد ــهم ــومیتیریب ــتوعم ثب
ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی

 .دیگرد

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعه:تدیلمیدریروحاهللحشمتح
بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل

بدسـت44463دارندهجوا  را
داردو لیذراتیخواهانتغفعال

ولـد عبـدالمنان محتـرم است:
فیصـد0معاونشرکتیغالمعل

ـیراباالشیسهمخو یمحترمعل
عضوشرکتیمهر ادولدمهرعل

فروشم وخـودشا رسـاندیبه
شرکتتیمعاون دینمایماستع اء

ـیمحترمعل یمهر ادولدمهرعل
ح سابقشرکتبه معاونثیعضو

.درگـرددیمتعیینشرکتدیجد
سهممحتـرمشـهنا بنـتجهینت

فیصد01شرکتسیرئنیکرامالد
ویافغـانپنجصدهزار011111

ـ مهـر ادولـدیسهممحترمعل

شرکتمبل دیمعاونجدیمهرعل
یافغـانپنجصدهـزار011111

تیریبهمدگرددیمتعیینفیصد01
بل ثبـتتیوالیثبتوجوا ده

 .دیگرد

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
افغانستانمرکز:ارمانگروپ تبعه

بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل
43111 و بدستدارد فعـالرا
نکهیاست:ا الیذراتیخواهانتغ

یرو یمرحومعبدالصمدولدحاج
اساسوکالتخط به وفاتنموده

سهمیافغان101111مبل یشرع
باال ـمحترمانهـریمرحوم کی

ولدعبدالصمد،احمـدریدالبصعب
میولدعبدالصمد،محمدنسرینص

 محمد ، عبدالصمد ولدونسیولد
عبدالصمد،محمـدعـالمولـد
مبلـ  شـرکت اعضا عبدالصمد

بـهفـروشیافغان111101 را
رایافغان16701مبل ورساندیم

محتـرمحشـمتاهللولـدیباال
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فروش شرکتبه معاون عبدالصمد
رساندیم عـو ننمحتـرمبهو

حشمتاهللولدعبدالصمدمعـاون
تعیـینشرکتسیرئثیسابقبهح

نتگرددیم محتـرمجهیدر سـهم
ـ سیحشمتاهللولدعبدالصمدرئ

ویافغـان166701شرکتمبل 
ـ احمـدنص ولـدریسهممحترم

شـرکتمبلـ  معاون عبدالصمد
سـهممحتـرمیافغان166601

عبدالصمدعضـو ولد عالم محمد
سهمیافغان166601شرکتمبل 

محمد ولدعبدالصمدونسیمحترم
 شـرکتمبلـ  166601عضو

ـیافغان ولـدمیسهممحتـرمنس
مبلـ  شـرکت عضو عبدالصمد

وسهممحتـرمیافغان166601
ـریعبدالبص مدعضـوولدعبدالص

یافغـان166601شرکتمبلـ 
ثبـتوتیریبهمدگرددیمتعیین

ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی
 .دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعهافغانستان:میبل قدیکیلوژست

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1411تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

رئیکیخدماتلوژست محمـدسی،
یولدغالمرسولجامیا یناسیال

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
اهللولـدح ـماحمد یاهللدارادی

هاخواهـانفیصد01 نامبرده که
ادارهثبتودردیشرکتجدجادیا

 است.دهیبل بهثبترسانیجوا ده

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعهافغانستان:میبل قدیسرکسا 

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1411تأسیس

یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

یوسرکسـا یهرنوعسـاختمان
ـمحمدالسیرئ ـناسی ولـدیا ی
فیصــد01یغــالمرســولدارا
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ولـدهللاحمداتیسهمداربهمعاون
،کـهفیصـد01یاهللدارادیحم

خواهانا ها شـرکتجادینامبرده
یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد

 است.دهیبل بهثبترسان

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
: ادهنیمومدیخالدحمیکیلوژست

تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل
هیسرما1133تأسیسبل ،سال

یکمیلیـون1111111ابتدایی
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
لوژستتیفعال خدمات ،یکیعمده
ـحمسیرئ مـومدی ولـدینیاهلل

سهمدارفیصد01یعبدالمومندارا
احمدخالدولدرحمتتیبهمعاون

دارا نامبردهفیصد01یخان که ،
ـشـرکتجدجادیهاخواهانا دی

بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا
است.دهیثبترسان
اسـرایشرکتتجارتاتیخصوص
سـکونت:دیمروار افغانستان تبعه
سالتیوالیاصل تأسـیسبل ،

ــرما1411 ــداییهی،سـ ابتـ
،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
تجارت رئیمجا  حشـمتاهللسی،

ــمددارا ــدعبدالص ــانول یارم
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

حـاجریبدالبصع ولـد یارمـان
دارا کـهفیصد01یعبدالصمد ،

خواهانا ها شـرکتجادینامبرده
ــجد ــدرادی ــتونی ادارهثب

ثبـترسـانیجوا ده به دهیبل 
 است.

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعهافغانستان:تدیلمیبرادرانرحمت

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
41716 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

ـعناریاهللولدمبینجریم اهللتی
ریعزتاهللولدمریومحترممسیرئ
یاهللمعاونشرکتبعدا طتیعنا

جهیونسبتنبودبودنادمراحلاس
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راشیشرکتخـوخواهندیمیکاف
ثبـتوتیریبـهمـدندیلغونما
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

پیپدیشرکتتولبیاساستصوبه
تبعهافغانسـتانمرکـز:ری بسیو

بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل
26596-Dفعالرابدستداردو

است:محترملیذراتیخواهانتغ
سیبسماهللولدعبدالحقرئیحاج

ومحترممحمدکـاظمنرامولـد
معاونشرکتبعـدا یمحمدعل

مراحلاسنادونسـبتنبـودیط
شـرکتخواهنـدیمیکافجهیودب

ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو
 .دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده

برقدیشرکتتولبیاساستصوبه
و مرکـز:ندیافغان افغانستان تبعه

بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل
41711 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

معـاونریولدمحمدکبدیاحمدول
پنجصد011111شرکتا مبل 

خـویافغانهزار مبلـ شیسهم
راشیسهمخـویافغان111111

محتـرمعصـمتاهللولـدیباال
ومبل رساندینعمتاهللبهفروشم

محترمیننراباالیافغان111111
س اشرفولد عبـدالوهابدیشاه

فروشمسیرئ به رسـاندیشرکت
شــرکتتیــفروشــندها معاون

نمودهوبـهعـو نناستع اء
محترمعصمتاهللولدنعمتاهللبا

بـهیافغـان111111سهممبل 
جدثیح تعیـینشرکتدیمعاون
وسهممحترمشاهاشـرفگرددیم

شرکتسیعبدالوهابرئدیولدس
تعیــینیافغــان811111مبلــ 

یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم
 .دیبل ثبتگردتیوال

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
یتبعهافغانستانمرکزاصلیتاپو

جـوا تیوال نمبربلـ دارنـده
535-01-Dو دارد بدست را

 است:لیذراتیخواهانتغفعال
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ولدشاهمحمدقیمحترممحمدش 
ولدشاهقیومحترممحمدشاسیرئ

ـ ط ا  معاونشرکتبعد یمحمد
جهیمراحلاسنادونسبتنبودبود

راشیشرکتخـوخواهندیمیکاف
ثبـتوتیریبـهمـدندیلغونما
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
 تبعـه:تـدیلمیبیحباسریمحمد

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت61734دارندهجوا  را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
ولدمحمدمیاست:محترماحمدتم

معاونشرکتمبلـ  حامدخواجه
خـویافغان01111 راشیسهم

بیمحترماسداهللولدغالمحبیباال
مبه ا رسـاندیفروش فروشـنده

نمودهواستع اءشرکتتیمعاون
بهعو ننمحترماسداهللولدغالم

شرکتدیمعاونجدثیبهحبیحب
سهممحترمجهیدرنتگرددیمتعیین

ـبیولدحباءیاحمدض سیاهللرئ

ویافغـان301111شرکتمبل 
بیسهممحترماسداهللولدغالمحب

01111شرکتمبل دیمعاونجد
یافغان مـدگرددیمتعیین تیریبه

بل ثبـتتیوالیثبتوجوا ده
 .دیگرد

اسداهللبه اساسدرخواستمحترم
تـاجرقیولدمحمدصـدیزیعز

یان راد جوا  را16711دارنده
راتیخواهانتغفعالبدستداردو

ـاست:محترماسداهللعزلیذ یزی
بعدیتاجران رادقیولدمحمدصد

مراحلاسنادونسبتنبـودیا ط
شیجوا خوخواهدیمیکافجهیبود

ثبـتوتیریبهمـددیرالغونما
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
تبعـه:تمـدنشـمالیومنهدس

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
 نمبر جوا  بدست401دارنده را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
یاست:بهاساسوکالتخطشرع
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سـهمیافغـان811111ا مبل 
عبدال ولدمحمدظاهرفیطلمحترم

سیرئ مبل  سه111111شرکت
یافغانصدهزار یبـاالننـراسهم

نیولدحسامالـدنیمحترمنورالد
011111معاونشرکتومبلـ 

هزار بـاالیافغانپنجصد یننـرا
اهللبهبیمحترمرحمتاهللولدحب

وبهعو ننمحترمرسدیفروشم
معـاوننیولدحسامالدنینورالد

 مبلـ  سـهم با 011111سابق
هزار حیافغانپنجصد سیرئثیبه

ومحترمرحمـتاهللولـددیجد
مبل اهللبیحب سهم 011111با

معاونثیبهحیافغانپنجصدهزار
بـهگـرددیمتعیینشرکتدیجد
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

 .دیبل ثبتگرد

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
مـواددیخطنهنوتولیسرکسا 
دارنـدهجـوا :غضن ریساختمان

476-11-Dرابدســتداردو

 است:لیذراتیخواهانتغفعال
موس محمد عبدالغ اریمحترم ولد

دارا شرکتکه فیصـد0یمعاون
 هـزار1011111مبل  پنجصد
یافغان بود شرکت فعـالسهمدار

یافغان111111سهممبل فیصد4
ــهم ــوس ــرمشیخ ــهمحت راب

ابراه رئمیمحمد عبدالغ ار سیولد
فیصـد1ودینمایشرکتواگ ارم

 بهشیخویافغان01111مبل  را
ـینقارضویمحترمعل دیولـدس

ـنمایمحمدصالحخانواگ ارم دی
استع اءشرکتتیخودشا معاون
ولـدینقارضوینمودهمحترمعل

ـمحمدصالحخانبـهحدیس ثی
گرددیمتعیینشرکتدیمعاونجد

نت در محمـدجهی. محتـرم سهم
حاجمیابراه رئیولد سیعبدالغ ار

4301111مبل فیصد33شرکت
ینقارضویوسهممحترمعلیافغان

محمدصالحخانمعـاوندیولدس
01111مبلـ فیصـد1شرکت
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یافغان مـدگرددیمتعیین تیریبه
بل ثبـتتیوالیثبتوجوا ده

 .دیگرد

یش اخانهمعالجوبیاساستصوبه
تبعـه:دهبسـترتابـانیخصوص

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت71188دارندهجوا  را

ـذراتیخواهانتغفعالداردو لی
نثارولدنیاسیاست:محترممحمد
ـ ومحترمـهسیمحمدفاضـلرئ

بنتخواجهتـاجمحمـد  رغونه
م ش اخانه اسـمخواهنـدیمعاون

شـ اخانهشیخـوهش اخان ا  را
دهبسترتابانبهیخصوصیمعالجو

یدهبسترجراحیش اخانهاختصاص
دهندبـهریعدنانتابانتغیعموم

ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
 .دیبل ثبتگرد

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
:یمیسلطاناحمدحلیوسرکسا 

بدسـت07711دارندهجوا  را
داردو لیذراتیخواهانتغفعال

ولـدیمیاست:محترمبرالسحل
زیومحترمعبدالعزسیرئزیعبدالعز

معاونشرکتمیولدعبدالحلیمیحل
مراحلاسنادونسـبتیبعدا ط
شرکتخواهندیمیکافجهینبودبود

ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو
ـوالیوجوا ده بلـ ثبـتتی

 .دیگرد

ــه ــوب ــاستص ــرکتبیاس ش
خدماتلوژسـتیترانسپورت یکیو

تبعـه:یکوهوسفیپسرانمحمد
بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل

بدسـت60111دارندهجوا  را
داردو لیذراتیخواهانتغفعال

ولدمحمـدلیاست:محترماسرائ
وسفیومحترممحمدسیرئوسفی

خواهندیمعاونشرکتماریولداهلل
رایکیخدماتلوژستتیعالسکتورف

فعال اسمو شیشرکتخـوتیا 
اسمشرکتبهشرکتدیح فنما

پسرانمحمـدیخدماتترانسپورت
بـهگـرددیملیتبدیکوهوسفی
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ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
 .دیبل ثبتگرد

محمدیمتشبثان راداتیخصوص
ولدمحمدقاسمتحتنـاموسفی

 اده:تبعـهیقاضیمصط کیکلن
مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان

ابتداییهیسرما1411تأسیسسال
،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی
سی،رئیخدماتصحهیهرنوعارا

 ـوسفیمحمد دارایقاض ی اده
111 تیصـالحیادارسیرئ٪

یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء
ـتیوال ثبـترس دهیبلـ بـه

 .است

ـیمتشبثان راداتیخصوص یعل
تحتفیجمعهولدوحدتولدظر

تبل چاپو وحدت:غاتینام مزار
مرکزاصل ، افغانستان تیوالیتبعه

هیسرما1411تأسیسسرپلسال
پنجصدهـزار011111ابتدایی

شکلحقـوقیافغان یان ـرادی،

ـغاتیچاپوتبلتی،فعال سی،رئ
٪،111یجمعهوحدتدارایعل
نیدراامضاءتیصالحیداراسیرئ

جوا ده ثبتو بل تیوالیاداره
 است.دهیبهثبترس

یشرکتتجـارتبیبهاساستصو
م ـپسران لمر ای تبعـهتـدی اده

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
 جـوا  را11-11-313دارنده
راتیخواهانتغفعالبدستداردو

محمدولدریاست:محترمخلیذ
ـر ایم رئ محتـرمسیمحمـد و

محمدمعـاونر ایولدمنیعبدالمب
ط ا  ویشرکتبعد مراحلاسناد

خواهندیمیکافجهینبودبودبتنس
بـهنـدیرالغونماشیشرکتخو

ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی
 .دیبل ثبتگرد

اساسدرخواستمحترمنـوراهللبه
ولدغالمسخیسخ متشبثی اده

ـیتجارت:یان راد یشـمسجالل
بدسـت67173دارندهجوا  را
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داردو لیذراتیخواهانتغفعال
 ادهولدیاست:محترمنوراهللسخ

مبلـ یمتشبثان رادیغالمسخ
یافغـانپنجصدهـزار011111

رابهمحترمرحمتاهللشیسهمخو
حاج واگـ اریسـخمغالیولد

یمحترمرحمتاهللولدحاجدینمایم
سخ عنوانتجارتیغالم شمسیبا

یجالل بهشکلفیصد111با سهم
مددینمایمتیفعالیان راد تیریبه

بل ثبـتتیوالیثبتوجوا ده
 .دیگرد

یشرکتکوثراحمـداتیخصوص
یتبعهافغانستانسکونتاصل:لمیتد
1411تأسیسبل ،سالتیوال

یـک1111111ابتداییهیسرما
شـکلحقـوقیافغانمیلیون ی،

صـادراتوتیفعالتد،یشرکتلم
رئ ، مجا  یحاجسیوارداتاقالم

یگلنغـادارایجمهورولدحاج
معاونفیصد01 به ری بتیسهمدار

دارایولدحاج فیصد01یجمهور

یشرکت:اشـخاصداراسیرئ،
ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح

 است.دهیبل بهثبترسیجوا ده

ان راداتیخصوص رینصیمتشبث
محمد حاجیاحمد حسـنیولد

یرضاتحتنامخـدماتمشـورت
مثلثگران:تبعهافغانستانیتجارت

مرکزاصل سـالتیوالی، بلـ 
ابتـداییهیسـرما1411تأسیس

،یافغـانپنجصدهزار011111
حقوق ـ،فعالیان ـرادیشکل تی

صادراتووارداتاقالممجـار،
یدارایمحمـدراحمدینصسیرئ

111 تیصـالحیداراسیرئ٪
یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء

 است.دهیبل بهثبترستیوال

غلـهدیتولفیکوپراتاتیخصوص
تبعـهافغانسـتان:البر ایجاتعل

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1411تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
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صادراتووارداتاقالممجـا ،
محمدعرب ادهولـدضیفسیرئ

سهمدارفیصد01یغالمسروردارا
سرورولدغـالممغالتیبهمعاون

ـفیصـد43یرسولدارا سی،رئ
اشخاصدارا تیصالحیشرکت:

یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء
 است.دهیبل بهثبترس

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعـه:افغانستانکینتنتیکیلوژست

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ابتداییهی،سرما1411تأسیسسال

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

محمـدسی،رئیکیخدماتلوژست
حسن علیرضا حسنیولد یحسن

ــهفیصــد33یدارا ســهمدارب
 Moniika Joannaتیمعاون

Szczygielskaفیصد01یدارا
یشرکت:اشـخاصداراسی،رئ

ادارهثبتونیدراامضاءتیصالح
 است.دهیبل بهثبترسیجوا ده

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعـهافغانسـتانتدیعمرلمبیاد

بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل
48838 و بدستدارد فعـالرا
است:محترملیذراتیخواهانتغ

ولدعبدالمحمدیمحمدعالممراد
011111شـرکتمبلـ سیرئ

راشیسهمخویافغانپنجصدهزار
عبدالحکیباال بهیمرادمیمحترم

ررساندیفروشم ا  استیفروشنده
ـشرکتسبکدوشگرد وبـهدهی

یمرادمیعو ننمحترمعبدالحک
ح تعیینشرکتدیجدسیرئثیبه

نت.گرددیم سـهممحتـرمجهیدر
شـرکتسیرئیمرادمیعبدالحک

یافغانپنجصدهزار011111مبل 
عبـدالجم محترم سهم ولـدلیو

عبدالمحمدمعاونشرکتمبلـ 
یافغـانپنجصدهـزار011111

اسمشرکتنهمچناگرددیمتعیین
تدیعمرلمبیادیا شرکتتجارت
تـدیص اعمرلمیبهشرکتتجارت
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ثبـتوتیریبهمـددینمایمریتغ
 .دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

شـرکتعبـدالملکاتیخصوص
،تبعـهافغانسـتانلمیتـدیزیعز

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ابتـداییهی،سرما1411تأسیس

،یافغانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقالممجـا ،
ولدنثـاریزیعبدالملکعزسیرئ

سهمداربـهفیصد01یاحمددارا
ـنثاراحمدعزتیمعاون ولـدیزی

رئفیصد01یدارازیعبدالعز سی،
اشخاصدارا تیصالحیشرکت:

یادارهثبتوجوا دهنیدراامضاء
 است.دهیبل بهثبترس

بـهاســاسدرخواسـتمحتــرم
ـدیاحمدولدسدیس نیالـدیمح

ان راد مشورت:یمتشبث یخدمات
یگـ ارهیدرامورتجارتوسرما

بهگامتبعهافغانستاندارندهجـوا 
27-01-Dــتداردو رابدس

 است:لیذراتیخواهانتغفعال
س ـدیاحمدولدسدیمحترم یمح

ـیمتشبثان رادنیالد یبعدا ط
جهیونسبتنبودبودنادمراحلاس

لغوشیجوا خوخواهدیمیکاف را
یثبتوجـوا دهتیریبهمددینما
 .دیبل ثبتگردتیوال

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعـه:تدیمعمورخانکامهواللم

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت61111دارندهجوا  را

داردو لیذراتیخواهانتغفعال
اهللعمرحیذبیاست:محترمحاج

مامورخانمعاونشرکتیولدحاج
یافغانپنجصدهزار011111مبل 

رابهمحتـرممحمـدشیسهمخو
نوراهللشهنوا واگ ارلدونیمرسل

تیــوخــودشا معاوندیــنمایم
نمودهوبهعو استع اءشرکت

ولدنوراهللنیننمحترممحمدمرسل
تعیینشرکتدیمعاونجدثیبهح

نتگرددیم محتـرمجهیدر سـهم
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حاج ولد خالد خانیمحمد مامور
011111شـرکتمبلـ سیرئ

هزار محترمیافغانپنجصد سهم و
ولدنوراهللمعـاوننیمحمدمرسل

011111شـرکتمبلـ دیجد
هزار ینافغاپنجصد گرددیمتعیین

تیوالیثبتوجوا دهتیریبهمد
.دیبل ثبتگرد
شرکت:ویشرکابیبهاساستصو

( مکتـوب مـور 3144قرار )
ـعوااستیر1/4/1411  وندی

ی میعبدالرحیمرکزشرکتتجارت
و38دارندهجـوا نمبـرتدیلم

هیصیتشخ 1111834111نمبر
:استدهیگردلیذراتیخواهانتغ

محمـدریمحترمنظرمحمدولدفق
معاون ا  شرکت استع اءتیمعاون

راشیصـدخـویف01ومجموع
ی میعبدالرحراهللیمحترم بیباال

ب روشی میولدمصرخانعبدالرح
بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
ـ.کـهاگـرددیمتعییندیجد نی

ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ
ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
مح وظیکیشرکتخدماتلوژست

محترمعبدالمح وظینیحسیمصط 
دارنـدهنیومحترمنورالـدسیرئ

نیایعنوانD-41831جوا نمبر
جـوا شهیخواهانترکپاستیر

اند.وجوا دهیگردشیخویتجارت
یثبتمرکزیعموماستیشاندرر

لغـوثبـتیفکریهاتیومالک
 .دیدگر

شرکتویشرکابیاساستصوبه
( مکتـوب شماره (17488قرار

ـمالاستیر8/4/1411مور  هی
یگانمتوسطشرکتساختماندهند

بانوردارندهنمبـریوکانکسسا 
 نمبرهیصیوتشخD-25165جوا 

تغ1117110118 راتیخواهان
فعال مـواددیتولتیح فسکتور

دهیگردیوکانکسسا یساختمان
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راسمشرکتا شرکتیاست.تغ
بهیوکانکسسا یساختمان بانور
ویشـرکتسـاختماندیاسمجد
تغیسرکسا  است.ریبانور نموده

تغ رنیاراتیکه استیشرکتدر
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

مکتـبیشرکابیبهاساستصو
ـدیسیخصوص دارنـده:ایاالوص

خواهــانD-70162جــوا نمبر
دیاند:محترمسدهیگردلیذراتیتغ

ـا معاوننیحسدیاحمدولدس تی
راشیسهمخوفیصد01واستع اء

بهمحمدباقرولدگلعلممعـاون
.کهرساندیشرکتبهفروشمدیجد
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

خاناجمـلاتیحیتجارتشرکت
یک1111111ییابتدا:یاحمد 
1138تأسیسسالیافغانمیلیون

عمـدهتیفعالتدیلمیشکلحقوق

ر مجا  سیئصادرتوارداتاقالم
خاناتیخانفر ندحاتیاجملح
حکمـتاهللتیبهمعاونیاحمد 
یخاناحمد اتیفر ندحیاحمد 
ومعاونسیئرامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
:تکـاپوتـورجیشرکتساختمان

یعنوان67174دارندهجوا نمبر
تغاستیرنیا ـذراتیخواهان لی

محترممحبالرحمن که اند. شده
ط محمد تشبثا سیرئبیفر ند

استیر استع اء سهمفیصد10و
الدش،یخو الهام کماـلنیمحترم

ـ ادهمعاونشـرکتا معاون تی
استع اء ش،یسهمخوفیصد10و
سـهمداراسـبقانیپودیمحترمس
وشیسهمخـوفیصد10استع اء

تشبث سهمدار ذاکر محمد محترم
شیسهمخـوفیصد10واستع اء
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 جمله بـهیمفیصد111که شود
فر نــدیمحتــرمغــالممصــط 

دارنده فاروق نمبـرغالم ت کره
واگ ار1133-1311-01474

ح به نامبرده که ـثینموده سیرئ
تعییندیجد یشکلحقوقریتغو،

صـورتزینیا شراکتبهان راد
ـگرفتهاسـتفعال تشـبثا تی

لوژسـتیساختمان ـتغیکیبـه ری
ا گرددیم تشـبث اسم همچنان .

تکاپوتورجبـهیشرکتساختمان
تکـاپوتـورجیکیخدماتلوژست

نیسخ صورتگرفتهاستزی اده
ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا

ثبتیکرفیهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

اسـاستصـو ویشـرکابیبه
نهـادسیئرینورمیدرخواستنع

یخاننـورمینعیخدماتمالدار
 جوا نمبر خواهان71141دارنده

میاند:محترمنعدهیگردلیذراتیتغ
ـ ـریخانولدش اسـتیا ریعل

111وا اســتع اءشــرکت
بـهفیصد01شیسهمخوفیصد را

ودیجدسیمحمدداودولدکابلر
برفیصد01 به ولدکابـلیالیرا

جد فـروشدیمعاون شرکتبـه
یا ان رادیوشکلحقوقرساندیم

نمـودهاسـتوریبهشراکتتغ
ــرما ــرکتا هیس 011111ش

هزار افغـانپنجصد بـهیهـزار
یافغـانیکمیلیون1111111

تغشیافزا است.که ـنموده راتی
یثبتمرکزیعموماستیفوقدرر

ثبــتومالکیــتهــایفکــری
 .دیگرد

نیعمرانوگـریساختمانشرکت
ج کابـل،یمرکزاصل:یویتک
یـک1111111ابتداییهیسرما

 تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون
تــد،یلمیشـکلحقـوق،1411

ــفعال ــاختمانتی ــدهس ویعم
ساداتلیاسماعدیسسی،رئیریانجن

س سـاداتریمدیفر ند ،سعادت
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تیمعاون فر ندنمحمد صفنقسو
عمرانیاحمدجانشرکتساختمان

صدیف71یداراپگرونگیهولد
شرکتگر خو یتکدارانیسهم

مصدیف11 صالحباشدیسهم تی.
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
یثبـتمرکـزیعموماستیدرر

 .دیگردهایفکریثبتومالکیت

:یمتشـبثان ـرادییرضاعباس
اصلتیتابع مرکز کابـل.یافغان

پنجصد011111ییابتداهیسرما
1411تأسـیسسالیافغانهزار
.یکیولوژستیتجارتیاصلتیفعال

خـودشدرامضاءدارتیصالح
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

)استخراجوپروسسسنگشرکت
نیمتیقیها ـتوریمتیقمهیو یالی

خ ـرستم سـرمالی ییابتـداهی(
ی(افغانیکمیلیون1111111)

ــال ــفعال1411تأســیسس تی
رستمیالیمحترمتورسیئاستخراجر

٪سهم01ولدمحمدعمرانلیخ
لیرستمخنهیمحترمهمدتیبهمعاون

٪01یمحمــدداراریــبنــتخ
سومعاونیرامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبتیمرکز فکری های ومالکیت
 .دیگرد

یکیوخدماتلوژستیتجارتشرکت
تیوالیگندهی:مرکزنمادیلوگلیا

هیسـرما1411تأسیسکابلسال
میلیـون1111111ییابتدا یک

یشـکلحقـوقیافغانونیملکی
ـفعال٬تـدیشرکتلم عمـدهتی

محترمسلطانمحمدفر ند٬یتجارت
ومحترمهـارونسیردیعبدالحم

ذاکر اشخاصدارایادام یمعاون
ـرامضاءتیصالح ومعـاونسی

یعمـوماستیشرکتبودهودرر
مرکز ثبتیفکرتیومالکیثبت

 دیگرد

ان راداتیخصوص بحـراهللینهاد
ـی نیام ام اهللمتشـبثنیولد
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خصوصاسمیان راد ینهاد)مکتب
افغان،مرکزتیتابع(ی نیاستادام
011111هیکابل،ســرمایاصــل

هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال
،یان ـرادیشکلحقـوق1411

ـتیفعال مکتـبخصوص یعمده
تی،صالح خـوددار  شامضـاء

مرکـزییعموماستیدرر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ـیکیخدماتلوژستشرکت ی یس
ییابتــداهیســرما:حســاس

.ی(افغانیکمیلیون1111111)
تأسـیسکابل.سـالیمرکزاصل

حقوق1411 تیفعاللمیتدیشکل
ـ.ریکیخدماتلوژسـتیاصل سی

ـ راهللیشرکتصبغتاهللفر ندبش
یدارا معاونفیصد01سهم ـبه تی

مـونفر نـدمحترممحمـدمـا
دارا کاظم یمحمد ٪01سـهم

ومعاونسیئرامضاءتداریصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

متشـبثیفر ندقربانعلراحمدینص
اصلتیتابع:یان راد یافغانمرکز

سرما 011111ییابتـداهیکابل.
هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال

صالحیتجارتتیفعال1411 تی.
 دار رامضاء در اسـتیخـودش
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت

نصـرتسـباوونیتجارتشرکت
سرمایمرکزاصل:خوست هیکابل،
یکمیلیـون1111111ابتدایی

حقـوق1411،سالیافغان ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

اکـرمسیوصادراتاقالممجا ،رئ
نصـرتتیفر ندبختنور،معاون

صـالح نـور بخت فر ند تیاهلل
دار شـرکتسیرئامضاء ومعاون
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیردگومالکیتهایفکریثبت
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نیالهامالدیتاجران راداتیخصوص
تیراغبابعنیراغبفر ندکمالد

:شهرکابل،سالیافغانمرکزاصل
 ییابتـداهیسرما1411:تأسیس

یافغـانپنجصدهـزار011111
وانجنتی،فعال ،یری:خدماتسولر

یامضـاءتیصالحیشخصدارا
بـهیخودش،درادارهثبتمرکز

 .استدهیثبترس

عبداالحدلیعبدالجمترممح فر ند
ــراد ــبثان  ــاختمانیمتش ی)س

تابعیاحدلیعبدالجم افغـانتی(
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار011111

یشکلسـاختمان1411تأسیس
صالح مجا  تیاقالم امضـاءدار

درر استیخودش ثبـتعمـومی
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

بنتاحمدخـانمتشـبثرایسم
اصلتیتابع:یان راد یافغانمرکز

سرما 011111ییابتـداهیکابل.

هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال
.یکیلوژســتتیــفعال1411
خـودشدرامضاءدارتیصالح

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

کماـلیکیخدماتلوژستشرکت
هیکابل،سـرمایحارث:مرکزاصل

یکمیلیـون1111111ابتدایی
حقـوق1411،سالیافغان ی،شکل
ـفعالتد،یلم عمـدهخـدماتتی

الدسی،رئیکیلوژست فر ندنیمظهر
همتتیمعاون،یاحمدکاظمرین 

ح فر ند ـاهلل صـالحاتی تیاهلل
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
ـیعموماستیدرر مرکـزیثب ت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ان راداتیخصوص احمـدینهاد :
مهرانولدغالمرضامهـراندیفر

ان راد تیتابعنهاد)(اسمیمتشبث
هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـل

سالیافغانپنجصدهزار011111
ــوقشــکل1411تأســیس یحق
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تجـارتتیفعال،یان راد یعمـده
تی،صالح دار اشامضاء خـود

مرکـزییعموماستیدرر ثبـت
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

 .دیگرد

:یعباساحمـد یتجارتشرکت
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

سیرئ،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلم
ــ ــردارول ــاجیس ــدح یفر ن

یفر ندحاجسیوریمتین،معاونیش
صالحتیعنا امضـاءدارتیخان
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

 شماره مکتوب اساس 14611به
مل6/4/1411مور  غ ایاداره

:تدیلموهیافغانستانشرکتدهیوادو
خواهان11161دارندهجوا نمبر

فعال لـوا مهیادودیتورتیاخ  و
پهلویطب ـفعالیدر یتجـارتتی

اسـتیاندکهدرردهیگردشیخو
 .دیثبتگردیثبتوجوا ده

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
:تـدیلمریپاملیجمرو یفیتجارت

ریادرسا سرکوتلخریخواهانتغ
کار ریزمیخانه ـدرسجدنبـه دی

ـتغرخانـهیحصهاولخیگوال ری
ثبتیعموماستینمودهاست.درر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 است.دهیگرد

یشرکابیوتصوضهیبهاساسعر
:تدیلمانینوربیشرکتاحمدشع

 نمبر جوا  111116068دارنده
راتیخواهانتغاستیرنیایعنوان

شدهاند.کهمحتـرماحمـدلیذ
فر ندگلمحمـدمعـاونبیشع

معاون ا  ـشرکت واسـتع اءتی
محترمشیسهمخوفیصد01 به را

یفر ندگلمحمدنورینورالدیم
ــده ــ کرهدارنـ ــرتـ نمبـ

واگ ار14031-1110-1133
بهح نامبرده معـاونثینمودهکه
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درراتیتغنی.اگرددیمتعییندیجد
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
دارنــده:تـدیلمیبهـارکاشــ 

 تغ16611جوا نمبر راتیخواهان
یاند:محترماحمـد دهیگردلیذ

ـا معاوننیالـدیولدحـاج تی
راشیسهمخوفیصد01واستع اء

ولدهمراخانیبهعبدالباعثرحمان
جد فـروشدیمعاون شرکتبـه

استیفوقدررراتی.کهتغرساندیم
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
گاندهندهیمالاستیقرارمکتوبر
ــط) ــور 16147متوسـ (مـ

پـاتر11/1/1411 وتیشرکت
ــدر یب ــرل ــوا نمب ــدهج دارن
D-44032نمبــرهیصــیوتشخ

تغ3111711018 راتیخواهان
جاودهیگردلیذ محترم ولددیاند

رسیرئنیعبدالمت استیشرکتا 
 مجموعاستع اء صـدیف111و

ـمحترمامیراباالشیخوسهم دی
کـهدهیب روشرسانارمحمدیولد

بح شرکتدیجدسیرئثینامبرده
ـتغنی.کهادیگردتعیین درراتی

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

(مور 1603شماره)قرارمکتوب
یعمـومتیری(مد3/4/1411)

استیریدیوتوریدیتولاتتأسیس
شــرکت،یامورفارمســیعمــوم

یتجارت بـرعالوهتدیلمرکځلمر
ــالم ــادارتاقـ وارداتوصـ

ا ـجادتوریمجا خواهان ـادودی هی
اندکـهدهیگردیوساماننالتطب

یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردیفکرتیومالک

:عبدالنورینهادان راداتیخصوص
یولدمحمدنـورروحـانیروحان

ینهاد)تجارتاسم:یمتشبثان راد
ــان ــدالنورروح ــتابع(یعب تی
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هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـل
سالیافغانپنجصدهزار011111
ــوق1411تأســیس یشــکلحق

تجـارتتیفعال،یان راد یعمـده
تی،صالح دار اشامضاء خـود

مرکـزییعموماستیدرر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

فر ندانارجانمتشبثمحترم ناصر
ـی)تجارتیان راد ک تره (یناصر

کابـلیافغانمرکزاصـلتیتابع
پنجصد011111ییابتداهیسرما
1411تأسـیسسالیافغانهزار

مجا  شکلصادراتوارداتاقالم
خــودشامضــاءدارتیصــالح

استیدرر مرکزی ومالکیـتثبت
 .دیگردهایفکریثبت

ــ ــاجران راداتیخصوصـ یتـ
 خادمغالم فر ند ـتابع:رسول تی
اصلافغان کابل،سالیمرکز شهر

ییابتـداهیسـرما1411تأسیس
یافغـانپنجصدهـزار011111

شخصدارادیتول:تیفعال یپمپ،

در،خـودشیامضـاءتیصالح
ـیادارهثبتمرکز دهیبهثبترس

 .است

:راگکــایبامیتجــارتشــرکت
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
تـد،یلمیشکلحقوق1411سال
وارداتوصـادراتتیفعال عمده

مجا ، مبهینجسیرئاقالم ریفر ند
عبداهللنبی تیمعاونن،یحس بنت
ـامضاءدارتیصالحییش ا سیرئ

یعمـوماستیومعاونشرکتدرر
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

 .دیگردثبت

ینثاراحمـدفر نـدحـاجمحترم
ـغالم یمتشـبثان ـرادرینص

ربی)ساختمان ـتابع:(عیساجد تی
هیکابـلسـرمایافغانمرکزاصل

هـزار011111ییابتدا پنجصد
یافغان شکل1411تأسیسسال

صــادراتوارداتاقــالممجــا 
خــودشامضــاءدارتیصــالح
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مرکـزیعمومیاستیدرر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

تصو اساس شرکتیشرکابیبه
جـوا :افغانیکیلوژست دارنـده
نمبر14111نمبر مکتوب قرار و

18/11/1133مور 0117
استیگانمتوسطتحتردهندهیمال

محترمتیومعاوننیمحترمعمادالد
جوا شهیعطاالحقخواهانترکپ

ردهیگردشیخو در اسـتیانـد
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت

شرکتویشرکابیبهاساستصو
ــوب ــرارمکت ــور 1718ق م

 وندیعوااستیر10/4/1411
سـا گاریمرکز:شرکتساختمان

D-23236دارندهجوا یکندیدا
1110811113نمبرهیصیوتشخ

انـد:دهیگردلیذراتیخواهانتغ
رح ولد ـبمیمحمود معـاونکی
ـشرکتا معاون واسـتع اءتی

خوصدیف11مجموع راشیسهم

یولدمحمدعلنیمحترمحسیباال
برحاـلشـرکتب ـروشسیرئ

دهیرسان با نامبرده صدیف111که
ـسهمبح ـثی درشـرکتسیرئ

شـرکتا یشکلحقوقماند،یباق
ـتغیشراکتبهان راد نمـودهری

اسـتیتدرررایتغنیاست.کها
ثبتمرکزیومالکیتهاییمومع

 .دیگردفکریثبت

شرکاومکتـوببیاساستصوهب
 6/8/1133مور 1160شماره

ـگانبر گادهنداستیر دنبرگی
دارنـدهتدیلمیسمیانترنشنلنرا
خواهـانI-11877جوا نمبـر

شدهاند.تشبثخواهانلیذراتیتغ
شدهاندکـهمحتـرملیذراتیتغ
(Anthony Mark Lynch)
ومحترماستع اءبدونسهمسیرئ
(David Maclom Elliot)
تعیینبدونسهمدیجدسیرئثیبح

ــرم) (Martin Ruddومحت
ومحترماستع اءمعاونبدونسهم
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(Kelvin Mark Windsor
بح بدونسـهمدیمعاونجدثی(
ـتغنی.کهاگرددیمتعیین درراتیی

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

شـرکتیشرکابیبهاساستصو
:ریونیافغانپـاتورکنگیخدماتن

نمبـردارنده وD-64442جوا 
 نمبـر مکتوب مـور 181قرار

گـاندهندهیمال4/11/1133
محتـرماسـتیمتوسطتحـتر

ـمیمقمحمد اهللسیوسـهمداران
ترکپ خـوشهیخواهان شیجوا 

ثبتیعموماستیانددرردهیگرد
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 د.یگرد

اساستصو سیئربیوتصوبیبه
دارندهانایگراولنرینهادساختمان
نمبر ـخوهانتغ44716جوا  ری

بـهانایگروالنریاسما ساختمان
انایگراولنریکیولوژستیساختمان

ــگرد ــرمادهی ــادا هیوس نه

افغان هزار یپنجصد لونیمکیبه
ریتغنینمودهاست.اشیافزایافغان
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیگرد

شرکتویشرکابیاساستصوبه
ــوب ــرارمکت ــور 1711ق م

 وندیعوااستیر14/4/1411
وخدماتیمرکز:شرکتساختمان

صافیکیلوژست دارنـدهیسمارت
 تشخ68177جوا  نمبـرهیصیو

تغ3111706084 راتیخواهان
دیاند:محترمعبدالوحدهیگردلیذ

عبدالقد ـرریفر ند ا سیئ نهـاد
سهمفیصد111واستع اءاستیر

محترمفیصد01شیخو به را سهم
اهللبیفر ندحسیاهللسلطانبینق

دارنــدهتــ کرهنمبــریســلطان
واگ ار17111-1111-1137

ح به نامبرده که ـرثینموده سیئ
.وگـرددیمنیـیدرنهادتعدیجد

باق سـهمفیصد01ماندهیهمچنان
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بهمحترماحمـدولشیخو ـرا دی
یاهللسـلطانبیفر ندحسیسلطان

ــدهدا ــررنـ ــ کرهنمبـ تـ
واگ ار76111-1111-1137

بهح نامبرده معـاونثینمودهکه
دیجد تغگرددیمتعیین شـگلری.

ـبهشراکتنیا ان رادیحقوق زی
هیصورتگرفتهاستهمچنانسرما

 یکمیلیون1111111تشبثا 
پنجصدهزار1011111بهیافغان
نینمودهاست.کهاشیافزایافغان

ررایتغ ثبـتیعموماستیتدر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

(مـور 14710مکتـوب)قرار
ـاجرائاستیر11/4/1411 یوی

ومحصوالتهیادومیتنظیادراهمل
رضوانیذکیشرکتتجارتیصح
(71160دارندهنمبرجوا )لمیتد

3111473013نمبرهیصیوتشخ
احمدودیمحترموحاستیتحتر

محترماسـداهللبـرعالوهتیمعاون

وارداتوصادارتاقـالممجـا 
ــادودیــتورجــادیاهــانخوا هی

ساماننالتطب انـددهیگردیو
یثبتمرکزیعموماستیکهدرر

ــومالک ثبــتیفکــرهــایتی
 .دیگرد

ــه ــاستصــوب ــرکابیاس یش
ــاختمان ــا ویشرکتس یسرکس

دارندهجوا :مهمندبییعصمتنق
ا ریــخوهــانتغ71173نمبــر

ساختمان سا یخدمات سرک یو
یعصمتمهمندبهشرکتساختمان

بیعصمتنقیکیوخدماتلوژست
ـانارتغیمومندبهخدمات راعت ری

اسـتیدررریتغنینمودهاست.ا
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت

بنـتمتشـبثدهیفراتیخصوص
ننـالناسم:یان راد نهادخدمات

افغـان،مرکزتیتابع:را بانهانیک
011111هیکابل،ســرمایاصــل

هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال
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،یان ـرادیشکلحقـوق1411
تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده

 شدررامضاء یعموماستیخود
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

 .دیگردثبت

ــرم ــدمحت ــدالمعروففر ن عب
ان ـراددیعبدالرش (1):یتـاجر

کابـلیافغانمرکزاصـلتیتابع
پنجصد011111ییابتداهیسرما
1411تأسـیسسالیافغانهزار

مجا  شکلصادراتوارداتاقالم
خــودشامضــاءدارتیصــالح

ومالکیـتاستیدرر مرکزی ثبت
 .دیگردهایفکریثبت

احمدریشیتاجران راداتیخصوص
ـتابع:امانفر نداماناهللراشد تی
:شهرکابلسالیمرکزاصل،افغان

:ییابتـداهیسرما1411تأسیس
یافغـانپنجصدهـزار011111

شـخصن،ی:خدماتننالتی،فعال
تیصالحیدارا خودشیامضاء

ثبتمرکز اداره ثبـتی،در بـه
 .استدهیرس

یدبروتجارتیمتیدقیروفجگدلک
سرمایمرکزاصل:شرکت هیکابل،
یکمیلیـون1111111ابتدایی

حقـوق1411،سالیافغان ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

مجا ،رئ اقالم اجملسیوصادرات
ــال غور،معاون ــدعبل ــفر ن تی

عبدالرســولعبـدالوارثفر نــد
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

نیالدنی یتاجران راداتیخصوص
ـتابعنیالدفیفر ندسیغانیس تی

:شـهرکابـلی،افغان.مرکزاصل
 ،سال هیسـرما1411:تأسیس

هزار011111:ییابتدا پنجصد
شـخص،ی:تجارتتی،فعالیافغان
تیصالحیدارا خودشیامضاء



 جريدهيرسم
 

136
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

ثبتمرکز اداره ثبـتی،در بـه
 .استدهیرس

هیمجروحسرمادینویشرکتتجارت
افغان1111111)ییابتدا سالی(

 حقـوق1411تأسیس یشـکل
ر مجا  سیصادراتوارداتاقالم

جانولدوالجانومعـاونودینو
والجانصالح دارتیواحداهللولد

ومعاونشـرکتدرسیرامضاء
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ـریسم بش فر ند احمـدریاحمد
افغانمرکزتیتابع:یمتشبثان راد

سـرمایاصل ییابتـداهیکابـل.
سالیافغانپنجصدهزار011111

استخراجوتیفعال1411تأسیس
صـالح تیپروسس. امضـاءدار

ثبـتیعمـوماستیخودشدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

خـدماتوی)سـاختمانشرکت
هیسرما:(ییعطاارانیعیکیلوژست

میلیون1111111)ییابتدا یک
تیفعال1411تأسیسسالی(افغان

محترمسیریکیولوژستیساختمان
ابراه ولـدغالمییعطـامیمحمد

ـ٪سهمبـهمعاون71ریدستگ تی
ولـدییعطالیمحترممحمداسماع

تی٪صالح11یداراریغالمدستگ
درومعاونشرکتسیئرامضاءدار

 .دیگردیثبتمرکزیعموماستیر

:اطلـستکـاپویتجـارتشرکت
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق1411سال تـد،یلمیشکل
تجارتتیفعال شـاهسیرئ،یعمده
ـمعاونمحمدنصف،فر ندیول تی

محبوباهللفر ندمحمـدنصـف
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

ان ـراددهیجر یاسمشـرکتو
فر نـدرینهاداماتیخصوص رضا
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فـرا سـتانیاسمنهـاد)سداهللی
یمرکــزاصــلافغــان،تیــتابع

پنجصـد011111هیکابل،سرما
1411تأسـیسسالیافغانهزار

عمدهتیفعال،یان رادیشکلحقوق
دارتیصالح،ینریانجیساختمان
 درخودامضاء یعموماستیرش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

الحقیمولویتجارتشرکت فضل
سرمایمرکزاصل:یصمد هیکابل،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
شکل،1411تأسیسسال،یافغان
،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلمیحقوق

فر نـدیقارسیرئ الحـق فضل
فر ندقیالدیستیمعاونعبدالصمد،

صالحلیسه شاه امضاءدارتیباد
ــ ــرکتدرسیرئ ــاونش ومع

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

وخــدماتیســاختمانشــرکت
ـیفاتحلطیکیلوژست هیسـرما:ی 

(یکمیلیون1111111)ییابتدا
مرکزاصلیافغان سـالکابـلی.

لمیتدیشکلحقوق1411.تأسیس
خدماتیساختمانیاصلتیفعال و

شرکتعبدالرا قسیئ.ریکیلوژست
ســهمیدارافیفر نــدعبــدالط

ـتیبهمعاونفیصد01 نیمحترمام
٪01مسهیدارافیفر ندعبدالط

ومعاونسیئرامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

:هـانیکزیکـامبیتجارتشرکت
یک1111111)ییابتداهیسرما

کابل.ی.مرکزاصلی(افغانمیلیون
یشکلحقوق1411.تأسیسسال
اقـالمیتجارتیاصلتیفعاللمیتد

احمدولدیشرکتعلسیمجا .ر
دارا جع ر فیصد61سهمیمحمد

معاون علتیبه محمد ولدیمحترم
٪41سهمیولدداراوسفیمحمد
ومعاونسیئرامضاءدارتیصالح
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ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
تـاجبیحبنصرتیتجارت : اده

وقـرار11788دارندهجوا نمبر
ــر ــوبنمب ــور 3141مکت م

گانمتوسطدهندهیمال1/4/1411
ـمحتـرمعنااستیتحتر اهللتی
عزتیومعاون خواهانزیمحترم اهلل
انددهیگردشیجوا خوشهیترکپ
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیدگر

شـرکتیشرکابیتصواساسهب
ـیوبارچاالنیتیترانز ـنیب یالملل

ش جـوا :یعل یسرخرود دارند
 تغ1144نمبر لیذراتییخواهان

رسـول خان محترم که اند. شده
شرکتا سیرسولرئدیفر ندس

فیصد01واستع اءشرکتاستیر
رابهمحترمعبدالخالدشیسهمخو

عبدالجلیمیرح ـیرحلیفر ند یم
.داردیواگ ارمرکتشدیجدسیرئ

هدا عبداالحدتیمحترم فر ند اهلل
معاون ا  شرکت شرکتتیمعاون

راشیسهمخوفیصد01واستع اء
معاونیفر ند لملیبهمحترمسون

ادی.ا دداردیشرکتواگ ارمدیجد
یکیخدماتلوژسـتتیسکتورفعال
اسـمری،تغیتیترانزتیبرعالوهفعال

ــرکتترانز ــرکتا ش ــیش یت
ـنیبیوبارچاالن سـرخرودیالملل

اسمجدیعل یش شـرکتدیبه
لوژسـت ترانزیکیخدمات ـیو یت

نمودهریتغتیبراوینیاویالمللنیب
شـرکتا هیسرماادیهمچنانا د

افغان01111مبل  مبل یهزار به
ـیکمیلیـون1111111 کی

نمودهاستکهشیافزایافغانلونیم
ثبـتواسـتیفوقدررراتییتغ

 .دیثبتگردیجوا ده

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
ساختمان جع ـریشرکت جـواد
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وD-47073دارندهجوا نمبـر
هیصیتشخ 3111810131نمبر

انـد.دهیگردلیذراتیخواهانتغ
خدماتتیفعالادسکتوریخواهانا 

سکتوریکیلوژست شرکت برعالوه
استهمچنـاندهیگردیساختمان

یاسمشرکتا شرکتسـاختمان
بهشر ویساختمانکتجوادجع ر

وحـدتثاقیمیکیخدماتلوژست
ـتغنینمودهاست.کهاریتغ راتی

یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
 .دیگرد

نهادبیوتصویدرخواستاساسهب
لوژست صـ ایکیخدمات :منصور

استیبر01470دارندهجوا نمبر
عبـدالباق فر نـد منصور یمحترم

وفروشدیخواهانانصرافا خر
وجوا دیبهمعاونجدسیاسهامرئ

.کـهماندیمیسابقباقینهادکماف
ثبـتیثبتوجوا دهاستیدرر
 .دیگرد

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
انجیساختمان بلدر ریمیپرینریو

D-79413دارندهجـوا نمبـر
ویا شرکتساختمانریخوهانتغ

بلدربـهشـرکتریمیپرینریانج
یکیوخـدماتلوژسـتیساختمان

هینمودهوسـرماریبلدرتغریمییپر
بـهیافغان6801111شرکتا 

سـتاافتهیادیا دیافغانلونیدوم
ثبـتیعموماستیدررریتغنی.ا

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

شرکت:ویشرکابیبهاساستصو
ـسـتمعوایقرارمکتوبس  وندی

مور 81):مرکز )1/11/1138
فارما هلت ول دارنـده:شرکت

ـیوتشخ00310جوا نمبر هیص
 خواهـان3116310683نمبر

استمحتـرمدهیگردلیذراتیتغ
احمدمعـاونایاحمدولدضیعل

ـشرکتا معاون واسـتع اءتی
خوصدیف41مجموع ارشیسهم
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ولـدعبـداهلللیمحترمسهیباال
ـکهنامبردهبحدهیب روشرسان ثی

نی.کهاگرددیمتعییندیمعاونجد
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
(مـور 17171قرارمکتـوب)

گاندهندهیمالاستیر0/4/1411
ویابیمتوسطشرکتخدماتبا ار

جوا ریمسشگاهینما خالقدارنده
 تشخ71171نمبر نمبـرهیصیو

تغ3111411181 راتیخواهان
دیاستمحترماحمدنودهیگردلیذ

معاونشـرکتا نیولدجمالالد
ــنمعاو ــوعتی ــتع اءومجم اس
باالشیخوصدیف01 محتـرمیرا

واگ ارنمودهیمحمدافضلاورگون
تعییندیمعاونجدثیکهنامبردهبح

تشبثا تیوهمچنانفعالگرددیم
ــبا اریخــدماتمشــورت ویابی

مشورتشگاهینما رییتغیتجارتیبه

نمودهاستهمچناناسمتشبثا 
ــدماتبا ار ــرکتخ ــش ویابی

شـرکتریمسشگاهینما خالقبه
نمودهرییتغایگلوریتجارتیمشورت

اسـتیدررراتیتغنیاست.کها
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

ـ یتجارتشرکت :کـایرایوری
یـک1111111)ییابتداهیسرما

1411تأسیسسالی(افغانمیلیون
صادراتوارداتاقالمیشکلحقوق

ـبنتنجهیذکسیمجا ر اهللبی
ـومعـاوننویواحد اهللولـددی

تیتاجمحمدصالح امضـاءدار
اسـتیومعاونشرکتدررسیئر

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

تجارتشرکت یمصط یخدماتو
هیسرما:کابلیفضلالکو یمصط 

یکمیلیـون1111111ابتدایی
حقـوق1411،سالیافغان ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
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یمصط سیوصادراتاقالممجا ،رئ
ــمعاونفر ندمحمــدفضــل، تی

ـ م مصـط الدیمحمد یفر نـد
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

شرکت:یمشورتیاتیمالهنیمسالم
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ـفعالتد،یلم عمـدهخـدماتتی
یاسحاقتهیناسیرئ،یاتیمالیمشورت
اسراردیستیشاه،معاوندیبنتس

س تیصالحریکثدیاحساسفر ند
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

شرکت)استخراجوپروسسسنگ
انـوردیسیمتیقمهیونیمتیقیها
ــیجل ــرما:(یل ــداهیس ییابت
ی(افغانیکمیلیون1111111)

ــال ــفعال1411تأســیسس تی
محتـرمسیئاستخراجوپروسسر

جلدیس انـوریلیانور محمد ولد
معاون01 به ـ٪سهم محتـرمتی

ول ـیسردار ض یدارانیاالدیولد
وسیرامضاءدارتی٪صالح01

 شرکتدر یعمـوماستیمعاون
 .دیگردیثبتمرکز

ــ ــاجران راداتیخصوصـ یتـ
ــ ــذدیس ــدحیب اهللوردکفر ن

محمد مرکزافغان،تیتابع:فضل
یاصل ،سـال کابل تأسـیسشهر

011111ییابتداهیسرما1411
تیــفعالیافغـانپنجصـدهـزار
ی،شـخصدارااستخراجمعـدن

ادارهخودش،امضاءتیصالح در
 .استدهیبهثبترسیثبتمرکز

عبدالسـمعبدالمنصور عیفر نـد
افغانمرکزتیتابع:یمتشبثان راد

سـرمایاصل ییابتـداهیکابـل.
سالیافغانپنجصدهزار011111

 یکیلوژستتیفعال1411تأسیس
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خـودشدرامضاءدارتیصالح
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

محمـداهللفر نـدنـوراهللمحترم
یکی)خدماتلوژستیمتشبثان راد

صم مرکزتیتابع:(یمیحور افغان
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سالیافغانپنجصدهزار011111
شـکلخـدمات1411تأسیس

دارتیاقالممجا صالحیکیلوژست
دررامضاء عمـومیاستیخودش

 های ومالکیت مرکزی فکریثبت
 .دیگردثبت

ـهیکیخدماتلوژستشرکت وادی
1111111)ییابتداهیسرما:ایبر

ی.مرکزاصـلی(افغانیکمیلیون
شـکل1411تأسیسکابل.سال

خدماتیاصلتیفعاللمیتدیحقوق
ــت ــ.ریکیلوژس ــرکتسیئ ش

یرحمتاهللولدمحمدکمالدارا
01سهم معاونفیصد محترمتیبه

سـهمیعبداهللولدعبدالسالمدارا

وسیرامضاءدارتی٪صالح01
یعمـوماستیمعاونشرکتدرر

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

ــ ــراداتیخصوص ــادان  :ینه
ــدالرحمنجل ــعب ــدی لی ول

ان رادلیعبدالجل اسـم:یمتشبث
یکیوخدماتلوژسـتینهاد)تجارت

مرکزافغان،تیتابعسمسوربغالن(
ــل ــرمایاص ــدایهیکابل،س ابت

سالیافغانپنجصدهزار011111
ــوق1411تأســیس یشــکلحق

ویعمدهتجـارتتیفعال،یان راد
دارتیصـالحیکیخدماتلوژست

 دررخودامضاء یعمـوماستیش
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

 .دیگردثبت

روحاهللیتـاجران راداتیخصوص
مرکز،،افغانتیتابع:داهللیفر ند 

کابلیاصل ،شهر تأسـیسسـال
011111:ییابتداهیسرما1411

ـفعال،یافغـانپنجصدهـزار تی
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تیصالحی،شخصدارایتکنالوژ
درادارهثبـتخودش،یامضاء

 .استدهیبهثبترسیمرکز

 اتیخصوص میعبـدالرحبیانور
نهـاداسـم:یمتشبثان رادی 

یمرکزاصلافغان،تیتابع()تجارتي
011111ابتـداییهیسرماکابل،

هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال
،یان ـرادیشکلحقـوق1411

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
یعمـوماستیشدررخودامضاء

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

ـ بیساختمانشرکت یرسـولری
یـک1111111)ییابتداهیسرما

1411تأسیسسالی(افغانمیلیون
مجا یساختمانیشکلحقوق اقالم

ومعاونیولدغالمنبرنغایشسیئر
ح غالم ولد تیصالحدریوسربلند

 دار معاونشرکتسیرامضاء و
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ــرکت ــارتش ــدماتی)تج وخ
هیسـرما:(اهیسارهیسیکیلوژست
میلیون1111111)ییابتدا یک

تیفعال1411تأسیسسالی(افغان
محتـرمسیریکیولوژستیتجارت

ولدنصـرتاهللیحرمتاهللفضل
ـ٪سهمبهمعاون01 محتـرمتی

ولدعبدالواحدیاحدسیمحمدادر
دارتی٪صـــــالح01یدارا

 معاونشرکتدرسیئرامضاء و
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیگرد

داوداتیخصوص محمـد نهـاد:
جانمتشبثیفر ندموسیاحمد 
سـراپاکینینهاد)کلاسم:یان راد

افغـان،مرکزتیتابععمرگلستان(
ــل ــرمایاص ــدایهیکابل،س ابت

سالیافغاندوصدهزار1111111
یشــکلحقــوق1411تأســیس

عمـدهخـدماتتیفعال،یان راد
خـودامضاءدارتی،صالحیصح
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ثبتمرکـزییعموماستیشدرر
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

بینهاد:محمـدشـعاتیخصوص
باسـق اسـلم محمد باسطفر ند

اســـم:یمتشـــبثان ـــراد
یکیوخدماتلوژستینهاد)ساختمان
شـع ـتابعباسـط(بیمحمد تی

هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـل
یافغـانیکمیلیون1111111

 حقوق1411تأسیسسال یشکل
ویعمدهساختمانتیفعال،یان راد

لوژست دارتی،صـالحیکیخدمات
 شدررامضاء یعموماستیخود

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

ــ ــراداتیخصوص ــادان  :ینه
عیولـدشـ یمحمدصادقاکبر

تیتابعنهاد)(اسم:یان رادمتشبث
هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـل

سالیافغانپنجصدهزار011111
ــوق1411تأســیس یشــکلحق

تجـارتتیفعال،یان راد یعمـده

تی،صالح دار اشامضاء خـود
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
دارنده:تدیلماسریلطفاهللیتجارت

ــوا ) ــرج (1138-1-11نمب
محترمحشمتاهللواستیتحتر

نیایاهللعنوانعیمحترممطتیمعاون
ندرسشرکتریخواهانتغاستیر

بهیمرکزلویس4ا سرکشیخو
مارک پروان ناحتیهوتل هیالش اء

ـغتنینمودهاست.اریتغ11 راتی
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

شـرکتیشرکابیاساستصوهب
:دارندهجوا نمبـرقرهکنسلتنگ

تغ ـگردراتیخوهان دکـهاندهی
لیعمحترمهشهزادهبنتمحمداسما

معاون ا  شرکت شرکتتیمعاون
بهشیسهمخوفیصد40استع اء

حس اهللبیاهللفر ندحببیمحترم
داردیبرحالشرکتواگ ارمسیئر
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حقوق شکل محدودیو شرکتا 
نمـودهریتغیبهان رادتیولئمسال

ثبتمرکزیادارهردریتغنیاستا
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

شـرکتیشرکابیاساستصوهب
:دارندهجوا نمبـرقرهکنسلتنگ

تغ ـگردراتیخوهان دکـهاندهی
لیعمحترمهشهزادهبنتمحمداسما

معاون ا  شرکت شرکتتیمعاون
بـهشیسهمخوفیصد11استع اء

حس اهللبیاهللفر ندحببیمحترم
داردیبرحالشرکتواگ ارمسیر

حقوق شکل محدودیو شرکتا 
نمـودهریتغیبهان رادتیولالمس

ثبتمرکزیادارهردریتغنیاستا
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
:رایاوینیکیشرکتخدماتلوژست
D-81768دارندهجـوا نمبـر

انصرافا ترکاستیرنیایعنوان
شدهاند.کـهلیذراتیوتغشهیپ

ـیفر ندگلنبملیمحترما سیرئ

واســتع اءاســتیتشــبثا ر
محترمشیسهمخوفیصد01 به را

نیفر ندسـالمالـدنیمعراجالد
حالتشبثواگ ارنمودهرمعاونب

سیسهمرئفیصد111کهنامبردهبا
ا یشکلحقوقریوتغتعییندیجد

ـنیشراکتبهان راد صـورتزی
استیدررراتیتغنیگرفتهاست.ا

یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
(مـور 11014قرارمکتـوب)

ــتمیس17/3/1133 ــعواس دی
ـدرایشرکتساختمان دارنـدهمی

ــر ــوا نمب وD-2312-Cج
هیصیتشخ 1111771110نمبر

ومیمحترممحمدرحاستیتحتر
محمدخواهانریمحترمختیمعاون

)ترکپ ی(جـوا تجـارتشهیلغو
ردهیگردشیخو در که استیاند.

یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیلغوثبتگردیفکر
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شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
( مکتـوب مـور 1187قرار )

ــتیر14/1/1411 ــمالاس هی
متوسطشـرکتدقدهند ـگان قی
دارندهجـوا نمبـرتدیلمیعصر

ـیوتشخ17711 نمبــرهیصـ
تغ3111347118 راتیخواهان

محمـد.استدهیگردلیذ محترم
یمصط  محمد ـنسویولد سیرئ

ر ا  اسـتیشرکت واسـتع اء
باالشیخوصدیف01مجموع یرا

مجتب برحالیمحترم معاون بهرو 
شرکتواگ ارنمودهکهنامبردهبا

ــهحصــدیف111 ثیــســهمب
ــ ــجدسیرئ ــوتغدی شــکلریی
یا شـرکتبـهان ـرادیحقوق

راتیتغنیصورتگرفتهاست.کها
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
:اخسانملکـزادهیشرکتتجارت

 نمبـر جوا  بـه01381دارنده

بـهاستیر عبـدالروفو محترم
یمحترممحمدناشرعنوانتیمعاون

تشبثا تیخواهانفعالاستیرنیا
ریتغیوبارچاالنیتیبهترانزیتجارت

اسـمشـرکتا  استو نموده
یشرکتتجارت ملکزاده بهاحسان

ــیشــرکتترانز یوبارچــاالنیت
تغ ملکزاده ناشر .گرددیمریمحمد

ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا
ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
مال مکتوب گـانهیقرار دهنـده

1/11/1133(مور 38متوسط)
نـارتیکیشرکتخدماتلوژست

و01030دارندهجوا نمبر:هاک
هیصیتشخ 3116344681نمبر

تغ استدهیگردلیذراتیخواهان
نیاسیمحترممحمدراتبولدمحمد

معاون ا  شرکت استع اءتیمعاون
راشیسهمخوصدیف0ومجموع

ولـدیباال محمـدبالل محتـرم
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کـهدهیعبدالبرهانب روشرسـان
بحنامبر جدثیده تعیـیندیمعاون

استیدررراتیتغنی.کهاگرددیم
رکزیومالکیتهایثبتمیعموم

 .دیگردفکریثبت

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
(مـور 17118قرارمکتـوب)

ـعوااستیر1/4/1411  وندی
یمرکزشرکتخـدماتمشـورت

دارندهجوا نمبرکیو دبلیاتیمال
نمبـــرهیصـــیوتشخ03304

تغ3117713111 راتیخواهان
استمحترماسداهللولددهیگردلیذ

ـدلبرمعاونشـرکتا معاون تی
سهمصدیف01ومجموعاستع اء

الرحمنایمحترمضیراباالشیخو
نغاواگ ارنمـودهکـهدیولدس

بح جدثینامبرده تعیـیندیمعاون
همچنانشـرکتفـوقگرددویم

 اشیندرسخورییال کرخواهانتغ
تیبهالتیمارکبیچندهاولبهحب
چهارراه شدهعقوبییحاجیسنتر

ـتغنیاند.کها اسـتیدررراتی
یهاتیلکومایثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

مکتـوبوشرکابیاساستصوبه
)دهندهیمال کوچک (8007گان

ــور  ــرکت11/1/1411م ش
اهللفر ندگل مـانتـاجرعی)مط

(دارنـدهنمبـرجـوا یان ـراد
ـیوتشخ61061 نمبــرهیصـ

تغ3118037680 راتیخواهان
است.ندرسنهـادا دهیگردلیذ

بهسـرک8هیناحدیقلعچهپلس 
موومیاستدیغا  نیمسهیسمتصل
تغریتغیپاک که راتیندرسنموده
یثبتمرکزیعموماستیدررلیذ

 .دیثبتگردیفکریهاتیومالک

تصو اساس شرکتیشرکابیبه
دارنده:حضرتدینواسرییتجارت

وقرارمکتـوب7871جوا نمبر
ــر ــور 1417نمبــ مــ

متوسطدهندهیمال1/7/1133 گان
حضـرتاهللاستیتحتر محترم
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محترمهجرتخواهـانتیومعاون
انددهیگردشیجوا خوشهیترکپ
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

 ردید.گومالکیتهایفکریثبت

محتــرمیاســاسدرخواســتهبــ
ـظیح  تـاجرندلیریاهللفر ندش

11161دارندهجوا نمبر:یان راد
)ترکپ لغو جـوا شهیخواهان )

دررشیخو اند.کـه اسـتیشده
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت

به شماره مکتوب 14780اساس
یهـاامهبرن10/4/1411مور 

مل وادویاداره افغانسـتانهیغ ا
ت ـیفر ندمحمدعموریمحترم یس

احمـدداودیشرکتتجارتسیرئ
تجـارتش ا جـوا  دارنـده یجو

تیخواهاناخ جوا فعال71611
ـهیادودیشرکتتور یولوا مطب

استیدررا یامتنیاست.ادهیگرد
یهاتیومالکیثبتمرکزیمعمو
 .دیثبتگردیفکر

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
دارنده:تدیلمیشرکتحسنهاشم

 نمبر امـاناهلل380جوا  محترم
محمدمعـاونضیومحترمفسیرئ

خواهانلغوجوا استیرنیایعنوان
اند.جـوا دهیگردشیخویتجارت

یثبتمرکزیعموماستیشاندرر
لغـوثبـتیفکریهاتیومالک

 .دیگرد

یوسرکسـا یسـاختمانشرکت
یمرکزاصل:کراونننگیشادر یل

1111111ابتداییهیکابل،سرما
ــون ــکمیلی ــانی ــال،یافغ س

حقوق1411تأسیس تد،یلمی،شکل
ساختمانتیفعال وسـرکیعمده
فر نـدوری سیرئ،یسا  شـاه

، شاه شـاهموریتتیمعاوناقبال
صـالح اقبالشـاه دارتیفر ند

ـامضاء ومعـاونشـرکتسیرئ
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیگرد
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ـلیکیخدماتلوژستشرکت در ی
کابل،یمرکزاصل:کراونننگیشا

یـک1111111ابتداییهیسرما
،1411تأسیسسال،یافغانمیلیون

عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق
شاهفر نـدوری سیرئ،یکیلوژست

شاهفر ندموریتتیمعاوناقبالشاه
صـالح شاه امضـاءدارتیاقبال

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت

:یتجارتشرکت  مـرد صـخره
عبدالکب عبدالسالمریمحترم فر ند

ان راد مرکزافغان،تیتابع:یتاجر
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

سالیافغانپنجصدهزار011111
 حقـوق1411تأسیس یشـکل

صادراتوتیفعال،یان راد عمده
خودامضاءدارتیواردات،صالح

ثبتمرکـزییعموماستیشدرر
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

 .دیگرد

ویکیخــدماتلوژســتشــرکت
هیسرما:برسادیبرقاکبریکیتخن
(یکمیلیون1111111)ییابتدا
کابـل.سـالی.مرکزاصلیافغان

حقوق1411تأسیس. لمیتدیشکل
ویکیخدماتلوژستیاصلتیفعال
شرکتخدادادفر ندسی.ریکیتخن

بـهفیصـد01سهمیاسحقدارا
ولدمحمـدتیمعاون ظاهر محترم

ـ01سهمیدارایعل تیالح٪ص
ومعاونشرکتسیئرامضاءدار
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

سربلندفر نـدغـالماتیخصوص
ان ـراددریح اسـم:یمتشـبث

نهاد)تجارتيوخدماتلوژسـتيي
مرکزافغان،تیتابعرسولي(بیصه

ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالیافغانپنجصدهزار011111
یشــکلحقــوق1411تأســیس
عمــدهتیــفعال،یان ــراد

خودشامضاءدارتی،صالحیتجارت
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ثبـتمرکـزییعموماستیردر
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ــ ــراداتیخصوص ــادان  :ینه
نس محمد ولد بهرو  میمحمداقبال

متشـبثان ـراد اسـم:یصباح
لوژسـت بهـرو یکینهاد)خدمات

اصلتیتابع(یانور یافغان،مرکز
پنجصـد011111هیکابل،سرما

ــزار ــانه ــالیافغ ــیسس تأس
حقـوق1411 ،یان ـرادیشکل

لوژستتیفعال تی،صالحیکیعمده
اسـتیخـوداشدررامضاءدار
لکیتهایثبتمرکزیومایعموم

 .دیگردفکریثبت

اهللنیتحسیتاجران راداتیخصوص
افغانتیتابع:نیفر ندخان رینور

اصل کابـل:یمرکز سـال،شهر
ییابتـداهیسـرما1411تأسیس

،یافغـانپنجصدهزار011111
دارا،یتجـارتتیفعال یشـخص

اداره،خودشامضاءتیصالح در
 .استدهیبهثبترسیثبتمرکز

وخــدماتیســاختمانشــرکت
لمپاکایکیلوژست هیسـرما:لمگان
(یکمیلیون1111111)ییابتدا
کابـل.سـالی.مرکزاصلیافغان

لمیتدیشکلحقوق1411.تأسیس
ــفعال ــلتی ــاختمانیاص ویس

خالددیشرکتسسی.ریکیلوژست
دارادیولدس به01سهمینقا ٪
محترمعبدالواجـدولـدتیمعاون

ــمددارا ــهمیعبدالص ٪01س
ومعاونسیئرامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

ویکیشــرکتخــدماتلوژســت
یمرکزاصـل:عثماناسیالیتجارت

1111111ابتداییهیکابل،سرما
تأسـیسسال،یافغانیکمیلیون

تــد،یلمیشـکلحقـوق،1411
وارداتوصـادراتتیفعال عمده

فر نداسیاحمدالسیاقالممجا ،رئ
ـنیذتیعبدالواحد،معاون نیدالعاب
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ــدو ــدسیفر ن ــالحنیال تیص
دار شـرکتسیرئامضاء ومعاون
مرکـزییعموماستیررد ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ی:مرکزاصلتدیافغانلمیشاهینو
1111111ابتداییهیکابل،سرما
تأسـیسسال،یافغانیکمیلیون

تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1184
وارداتوصـادراتاقـالم عمده

الدسیرئمجا ، فر نـدنیگالب
فر ندیمحمدولتیمعاون،اهللحیذب

تیفــدامحمــدصــالحیحــاج
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

اساستصو شرکت:یشرکابیبه
:تدیلمی ریالرحمنحامدشبیحب

 نمبـر جـوا  و11117دارنده
هیصیتشخ 3111711611نمبر

انـد.دهیگردلیذراتیخواهانتغ
قوا دهنیندرسشرکتا  مرکز

ـیباغمرکزتجـارت بـهریپنجش

ابارتمان111انسومبالکیمکرو
اریتغ14 کـه است. ـنموده نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
شنیکارپورکیالکتریاساویسم

نمبر جوا  قـرار8611دارنده و
مــور 41108مکتـوبنمبــر

گـاندهندهیمال17/11/1133
ریمحترمنـ استیمتوسطتحتر

ـاحمدومعاون محتـرمغـوثتی
شیجوا خوشهیترکپنخواهانیالد

ثبتیعموماستیانددرردهیگرد
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

اهللفر ندمحمدفی)نظاتیخصوص
ان ـرادنیحس اسـم:(یمتشبث

یوساختمانینهاد)خدماتلوژستک
) وادن مرکزافغان،تیتابعحنظله

ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل
یافغـانیکمیلیون1111111
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 حقوق1411تأسیسسال یشکل
تجـارتتیفعال،یان راد ،یعمده
خـودشدرامضاءدارتیصالح

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

(ی)تجارتشرکت فـر ادظـاهر
یک1111111)ییابتداهیسرما

1411تأسیسسالی(افغانمیلیون
محمدسیریتجارتتیفعال محترم

یحامدظاهرولدمحمدظاهردارا
ـ٪سهمبهمعاون01 محتـرمتی

ولـدمحمـدیمیحلنیمحمدفرد
تی٪سهمصـالح01یدارامیحل

ومعاونشـرکتسیئرامضاءدار
 یرکـزثبـتمیعموماستیدر
 .دیگرد

الدمحترم نیاحمدناصرفر ندنظام
یکی)خدماتلوژستیمتشبثان راد

افغانمرکـزتی(تابعیمیحورصم
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سالیافغانپنجصدهزار011111
شـکلخـدمات1411تأسیس

دارتیاقالممجا صالحیکیلوژست
 ثبـتاسـتیخودشدررامضاء

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

طاهردیسیتاجران راداتیخصوص
:قلندرشاهدیشاهمهر ادفر ندس

شـهریمرکزاصـلافغان،تیتابع
هیسرما1411تأسیسکابل،سال

هـزار011111ییابتدا پنجصد
شـخص،یکیلوژستتیفعالیافغان
درخودشامضاءتیصالحیدارا

ـیادارهثبتمرکز دهیبهثبترس
 .است

ـخیاهللفر ندحـاجعزت اهللری
افغانمرکزتیتابعیمتشبثان راد

سـرمایاصل ییابتـداهیکابـل.
سالیافغانپنجصدهزار011111

 خـدماتتیفعال1411تأسیس
صـالحی راعت تی. امضـاءدار

ثبـتیعمـوماستیخودشدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد
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نجـانمیکرفضل محمـد فر ند
ـتابع:یمتشبثان راد افغـانتی

ییابتـداهیکابل.سرمایمرکزاصل
سالیافغانپنجصدهزار011111

اقالمیتجارتتیفعال1411تأسیس
خودشامضاءدارتیمجا .صالح

ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

محمدمتشبثندهیفر ندپارشاهیش
اصلتیتابع:یان راد یافغانمرکز

سرما 011111ییابتـداهیکابل.
هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال

اقالمیتجارتیاصلتیفعال1411
خودشامضاءدارتیمجا .صالح

ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

عجبخانیتاجران راداتیخصوص
جنتخان فر ند ـتابع:ساحل تی

اصلافغان ،:یمرکز کابـل شهر
ییابتداهیسرما1411تأسیسسال

هزار011111 ،یافغـانپنجصد
یشـخصدارا،یکیلوژستتیفعال

تیصالح ادارهد،خودشامضاء ر
 .استدهیبهثبترسیثبتمرکز

تجارت ـحریشرکت ـیرحری :یم
یک1111111)ییابتداهیسرما

کابل.ی.مرکزاصلی(افغانمیلیون
یشکلحقوق1411.تأسیسسال
اقـالمیتجارتیاصلتیفعاللمیتد

شرکتمختاراحمـدسیئمجا .ر
دستگ غالم سـهمیداراریفر ند

ــهمعاون01 ــ٪ب ــرمتی محت
یفر ندنقاگـلداراقیمحمدتوف

امضـاءدارتی٪صالح01سهم
اسـتیومعاونشرکتدررسیئر

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

اسپشرکت جواهرات :سیتجارتي
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
ــا ،رئ ــالممج سیوصــادراتاق

تیمعاونفر ندمر ا،بیحببینص
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ابواحمـدخـانبیشع اهللفر ند
دارتیصالح ومعاونسیرئامضاء

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

بنـتنهـاداتیخصوص  هـره
نهاداسم:یفدامحمدمتشبثان راد

کابلدی)تول ـتابعدول(یلباس تی
اصلافغان، هیکابل،سـرمایمرکز

سالیافغانپنجصدهزار011111
یشــکلحقــوق1411تأســیس

نیزایعمدهطرحدتیفعال،یان راد
خودشامضاءدارتیلباس،صالح

مرکـزییعموماستیدرر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ملتافغـان:ایضیتجارتشرکت
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
مجا ، اقالم ملتسیرئوصادرات

تسلتیمعاونخانفر ندگلبرشاه،

ــالح ــدالخالقص ــدعب تیفر ن
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 د.یگردومالکیتهایفکریثبت

اهللمتشـبثمیاهللفر ندکریص 
اصلتیتابع:یان راد یافغانمرکز

سرما 011111ییابتـداهیکابل.
هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال

.یتجـارتیاصـلتیفعال1411
خـودشدرامضاءدارتیصالح

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردثبتومالکیتهایفکری

نومحترم جاندیاحمد خان فر ند
یکی)خدماتلوژستیمتشبثان راد

افغـانمرکـزتیتابع:سما(دینو
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سالیافغانپنجصدهزار011111
شـکلخـدمات1411تأسیس

دارتیاقالممجا صالحیکیلوژست
 درامضاء عمومیاستیرخودش

های ومالکیت مرکزی فکریثبت
.دیگردثبت
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اساستصو شرکت:یشرکابیبه
ختمان بـهمیپراریپامیشرکتسا

 نمبر مکتوب مور 8787اساس
ـ7/1/1133 ردارندهجـوا نمب

34608D-نمبــرهیصــیوتشخ
ر3111111014 اسـتیتحت

ــرمنق ــمحت ــاهللومعاونبی تی
محترمنعمتاهللخواهانلغو)ترک

سـاختمانشهیپ جوا  شیخـوی(
عمـومیاستیاندکهدرردهیگرد

ـ لغـوثبـتیثبتوجـوا ده
 .دیگرد

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
یریــوانجنیشــرکتســاختمان

تکنالوژ جـوا :یامپروفد دارنده
 جسـورD-36317نمبر محترم

احمدصمسیرئ محترم معاونمیو
خواهانلغوجوا استیرنیایعنوان
اندوجوا دهیگردشیخویتجارت

یثبتمرکزیعموماستیشاندرر
لغـوثبـتیفکریهاتیومالک

 د.یگرد

تصو اساس شرکتیشرکابیبه
ـخالـدبختیکیخدماتلوژست اری

دارنــدهجــوا نمبر:تــدیلم
D-37737سکتورادیخواهانا د

خـدماتیتجارتتیفعال برعالوه
کـهاسـمشـرکتا یکیلوژست

بـهاریخالدبختیکیخدماتلوژست
یکیوخدماتلوژستیشرکتتجارت

بخت همچنـانریتغاریخالد نموده
ونیلیمکیمبل  شرکتاهیسرما
پنجصدهـزارونیلیمکیبهیافغان
اسـتشیافزایافغان .کهنمـوده

ثبتیعموماستیرفوقدرراتیتغ
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
اهللفر ندعبدالروفمتشبثتیهدا

ــریان ــراد ــدهجــوا نمب دارن
D-44965نمبــرهیصــیوتشخ

تغ3118376130 راتیخواهان
ادرسشرکتا دهیگردلیذ اند.

قلعهجوادمقابلنهیخوشحالخانم
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حضرتصـالحبـهادرسارتی 
ـزدهمیسهیبهناحدیجد یپلکمپن

گ ریعرفانمتره41شروعسرک
نمـودهریکابلتغینیبابینس10

ا رراتیتغنیاستکه اسـتیدر
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
اکبرشـاه:دارنـدهدیشرکتتول

جوا  خواهـانD-20183نمبر
اند:کهمحترمدهیگردلیذراتییتغ

یفر ندخدادادکهدارایمحرمعل
باشدا سـمتیسهممفیصد71

فیصد71واستع اءشرکتاستیر
محترمرمضـانشیسهمخو به را

فر ندخداداددارندهت کرهنمبـر
کهدهیبهفروشرسان11131137

بح شرکتدیجدسیرئثینامبرده
.وهمچنانمحتـرمگرددیمتعیین
ـنیفخرالد کـهیفر ندمحرمعل

مفیصد11یدارا ا باشـدیسهم
فیصد11واستع اءتیسمتمعاون

بهمحترمرحشیسهمخو دادمیرا
داددارندهت کرهنمبـرریفر ندپ

کـه171117 نمـوده واگ ار
شرکتدیدمعاونجثینامبردهمنح

درادارهراتییتغنی.اگرددیمتعیین
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

 .دیگردثبت

تصوبه ش اخانهیشرکابیاساس
جوا نمبر:یعالمیمعالجو دارنده

D-61631تغ لیذراتییخواهان
دیاند:کهمحترماحمدجاودهیگرد

فر ندخدادادمعـاونتشـبثا 
فیصد11باح ظاستع اءوتیمعاون

ـسهمدارجدثیبحشیسهمخو دی
ولدسـروریمحترممسجدوتعیین

 ح ظ با اسبق فیصـد14سهمدار
ب جدثیحسهم ـمعاون تعیـیندی

اگرددیم رراتییتغنی. اسـتیدر
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
( مکتـوب مـور 1416قرار )
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ـعوااستیر8/7/1133  وندی
پـــروسسمرکزشرکتوتولید
حسامبیحباتیگـوشتولبـنـ

ــر ــوا نمبـ ــدهجـ دارنـ
D-22884ــیتشخو ــرهیص نمب

تغ1111431117 راتیخواهان
عزدهیگردلیذ اهللزیاستمحترم

حب محمد بـابیولد اسبق معاون
سیئرثیسهمبهحصدیف17ح ظ

ومحتـرمنعمـتاهللنییدتعیجد
استع اءاستیبدونسهما رسیئر

ولدنینمودههمچنانمحترمنورالد
11واسـتع اءاهللسهمدارنیع
اهللولدزیسهمرابهمحترمعزصدیف

واگ ارنمـودهسیئربیمحمدحب
نن سهم شـودیمصـدیف61که

عنا ولد شاه احمد ـمحترم اهللتی
راوصدیف11واستع اءسهمدار

محمدحسنولدس میکردیمحترم
سهمصدیف11واستع اءسهمدار

کهجمله بـهشودیمصدیف41را
ـمحترماحساناهللولـدعز اهللزی

ـواگ ارنمودهکهنامبردهبهح ثی
تیوفعالدیگردتعییندیمعاونجد

ـ شرکتخدمات راعت به ویان
رنمـودهییحسامتغبیحبیمالدار

اسـتیدررراتیتغنیاست.کها
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

وبه درخواسـت بیتصـواساس
ـیخصوصمکتب دارنـده:بیس

 تشخ14861جوا نمبر ـیو هیص
تغ3110408311 راتیخواهان

احمدیاند:محترمعلدهیگردلیذ
واســتع اءاســتیا ریدرهئــ

یرابـاالشیسهمخـوصدیف01
 ادهمعاوندیمحترمفتاحمحمدحم
ب روشرسان استکـهدهیبرحال

گاهیمالاستیر متوسـطندهنده
راتییا تغ3803نامهشمارهعهیذر

نسـبتنانینناطم استاما داده
ا محترم اداره نن موافقه کنونعدم

ـدیمحترمفتاحمحمدحم ی ادهط
خواهانفروشبیدرخواستوتصو
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خو جملـهشیسهم ا  کـه شده
خوصدیف111 صدیف01شیسهم

ولدیمجتبدیمحترمسیننراباال
عبدالرا قموسسمکتبدرو ارت

م رسانباشدیمعارف کهدهیب روش
ح به نییتعدیجدسیرئثینامبرده

سـهمصدیف01یمتباقگرددویم
ولـدنیالهامالـدیراباالشیخو

الد کهدهیب روشرساننیاصحاب
ح به نییتعدیمعاونجدثینامبرده

اگرددیم رراتیتغنی. اسـتیدر
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت

دانهکهیشرکافابربیبهاساستصو
جـوا نمبر:تـدیلمیمل دارنـده

تغ10070 ـخواهان ـذراتی لی
ـیاند:محترمحـاجدهیگرد دیس

س ولد تشبثسیرئریامدیمعصوم
اساسوث استوبه قهیوفاتنموده

711/1141نمبـــریشـــرع
سهمموصـوفرابـهفیصد(01)

س یولدحاجیطارققتالدیمحترم

شرکتدیجدسیئریاحمدقتالدیس
فـوقراتی..کهتغداردیواگ ارم

مرکـزییعموماستیدرر ثبـت
 .دیگردیثبتومالکیتهایفکر

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
( مکتـوب مـور 1011قرار )

ــتمیس11/1/1411 ــعواس دی
ندیماایدیمیغاتیشرکتخدماتتبل

و16143دارنــدهجــوا نمبــر
هیصیتشخ 3111711134نمبر

اهللظیح دیمحترمساستیتحتر
محتـرماقباـلتیومعاونیمیرح
جوا (شهیخواهانلغو)ترکپیامان

دردهیگردشیخویتجارت که اند.
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

لغـوثبـتیفکـریهاتیمالک
 د.یگرد

تصو اساس شرکتیشرکابیبه
ستیاسیموادغ ائدیوتولی راعت

دارنــدهجــوا نمبر:افغــان
تغ01117 ـخواهان ـذراتی لی

یانــد:محتــرمحــاجدهیــگرد
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ـامدیمعصومولدسدیس ـری سیرئ
تشبثوفاتنمودهاستوبهاساس

یشرعقهیوث 711/1141نمبـر
سهمموصـوفرابـهفیصد(70)

س یجولدحایطارققتالدیمحترم
شرکتدیجدسیرئیاحمدقتالدیس

فـوقراتی..کهتغداردیواگ ارم
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
(مـور 10816قرارمکتـوب)

ــتیر11/1/1411 ــمالاس هی
گانمتوسطشرکتخـدماتدهند
باخترنکامدارندهجـوا یکیلوژست
 تشخ03761نمبر نمبـرهیصیو

تغ3117704161 راتیخواهان
استمحتـرمجالـلدهیگردلیذ

تشبثا سیئاهللرزیولدعزنیالد
بـاشیسهمخـوصدیف01جمله
سیئرثیسهمبهحصدیف10ح ظ

باقماندیم سهمصدیف10ماندهیو
ولـدنیشجاعالددیرابهمحترمس

واگ ارنمودهکـهنیتاجالددیس
نییتعدیسهمدارجدثینامبردهبهح

وهمچنانمحتـرممحسـناهللا 
 ح ظصدیف01جمله 10سهمبا

یمعـاونبـاقثیسهمبهحصدیف
متباماندیم راصدیف10یقو سهم

ولـدنیشجاعالـددیبهمحترمس
ـسـهمدارجدنیتاجالددیس دی

صدیف11واگ ارنمودهکهسهمنن
سـرکشودیم ندرستشبثا  و

فتحاهللبهسـرکدوم قلعه پنجم
ناحیانصار نو تغهیشهر رییچهارم

ـتغنینمودهاست.کها درراتی
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

ــمالک ــاتی ــیه ــتیرفک ثب
 .دیگرد

شرکتویشرکابیاساستصوبه
(مور 3011قرارشمارهمکتوب)

ــتیر11/4/1411 ــمالاس هی
فر نـددهند مسعود کوچک گان

ربان دارندهیمتشبثان رادیغالم
 جوا  ـ71314نمبر تشخص هیو
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 خواهـان3111731108نمبر
ـگردلیذراتیتغ ا دهی اسـت.

نمودهریتغیصنعتیدیبهتولیتجارت
ـاسمتشبثتولاناستوهمچن دی

ورگید مسـعودیگرختهیبخار
نینمودهاست.کهاریتغاریاحمد

ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ
ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

تصو اساس شرکتیشرکابیبه
:الکاهـلیتجارتیخدماتمشورت

 جوا نمبر خواهان71134دارنده
محتـرمدهیگردلیذراتیتغ اند:
ـفیس ا نیاهللولدمحمـدحس
فیصد1واستع اءشرکتاستیر

ـدیرابهسشیسهمخو اهللبیحس
معاونشرکتبهفـروشیشاهد 

حرساندیم به نامبرده سییرثیکه
دیجد شکلدهیگردتعیین استو

شـرکتا شـراکتبـهیحقوق
اسـت.کـهریتغیان راد نموده

ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

دیتکنالوژیستارمعلوماتلسیسک
کابـلیمرکزاصل:خدماتوشرکت

یـک1111111ابتداییهیسرما
،1411تأسیسسالیافغانمیلیون

عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق
بیشـعسیرئ،یتیسیخدماتن

ـفر ندگـالجـاننیا ین ،یا ی
فر ندگالجـانداجانیستیمعاون

دارتیصالحیا ین ـامضاء سیرئ
یعمـوماستیومعاونشرکتدرر

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
( مکتـوب مـور 3411قرار )

ـعوااستیر8/4/1411  وندی
میمحسنکریمرکزشرکتتجارت

دارنـدهجـوا نمبـرتدی ادهلم
ــیوتشخ3873 ــرهیصـ نمبـ

تغ1111611118 راتیخواهان
ــذ ــگردلی ــرمدهی ــتمحت اس
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سییولدمحمدناصررنصفمحمد
وباح ظاستع اءاستیتشبثا ر

ـبـهحشیصدسهمخویف01 ثی
ومحترممحمدمحسندیمعاونجد

واستع اءتیمعاوناسبقا معاون
ح ظ ـسهمبهحصدیف01با ثی

راتیتغنی.کهاگرددیمدیجدسیئر
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

ـیشرکتالخطالخلیندگینما یج
مرکـز:االولالمقاوالتالطـرق

ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل
یافغـانیکمیلیون1111111

یشکلحقوق1411تأسیسسال
سـاختمانتیفعالتدیلم یعمـده
یعارفاهللفررندعلسییرباشد،یم

صـالح شـرکتدرتیاکبر دار
ثبتمرکزیومالکیتهایاستیر

 .دیگردفکریثبت

یا یمژگاننغلهینهاد:پاتیخصوص
ـنیبنتمحمد لم متشـبثیا ی

وینهاد)تجــارتاســم:یان ــراد
 (یا ینستهیشایکیخدماتلوژست

اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز
یـک1111111ابتداییهیسرما

1411تأسیسسالیافغانمیلیون
عمدهتیفعال،یان رادیشکلحقوق

لوژسـتیتجارت خـدمات ،یکیو
شدرخـودامضاءدارتیصالح

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

مشـعلیکیخدماتلوژستشرکت
سـرمایمرکزاصل:اینر هیکابـل،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
،شـکل1411تأسیسسال،یافغان
ـفعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی
اهللفر نـدمیرحسیرئ،یکیلوژست
ب بنتگمیبا ینتیمعاونک،یامان
سیرئامضاءدارتیصالحکیامانب

ــرکتدر ــاونش ــتیرومع اس
ثبــتمرکــزیویعمــوم

 .دیگردمالکیتهایفکریثبت
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ـانجنیخدماتمشورتشركت یری
کابل،یمرکزاصل: زیوکسپرتیا

یـک1111111ابتداییهیسرما
 تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1411

وارداتوصـادراتاقـالم عمده
فر نـدسیرئمجا ، اهلل عنايـت

اهللفر نـدعیرفتیمعاونحمداهلل،
تیحضرتسـاداتصـالحدیس

دار شـرکتسیرئامضاء ومعاون
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

گرواپیکیخدماتلوژستشرکت
سـرمایمرکزاصل:نشنل هیکابل،

 یکمیلیـون1111111ابتدایی
،شـکل1411تأسیسسال،یافغان
ـفعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی
محمدخالدفر ندسیرئ،یکیلوژست

،معاون گل رسـولتیجمعه غالم
تیفر نــدفــالمغــوثصــالح

ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 ..دیگرد

یتجـارتیخدماتمشورتشرکت
ییابتــداســرمایه:یمینورمصــم

افغـانیکمیلیون1111111) ی(
یشکلحقوق1411تأسیسسال
ریمشورت مجا  سیرویمسیئاقالم

ولدنورنقاوسهمدارومحمدیمیکر
دارتیولدنورنغـاصـالحنییرو

 معاونشرکتدرسیئرامضاء و
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ــ ــراداتیخصوص ــادان  :ینه
عبدالصبورساجدولدرحمـتاهلل

الندځنهاد)داسم:یمتشبثان راد
ځیوونښیخصوصیاسالمتیښپا

 مرکزافغان،تیتابع(انگهڅدوهمه
011111هیکابل،ســرمایاصــل

هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال
حقـوق1411 ،یان ـرادیشکل

ـتیفعال مکتـبخصوص یعمده
شدرخـودامضاءدارتیصالح
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مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

خیملیتایتجارتشرکت :لیافغان
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
 اهداهللسیوصادراتاقالممجا ،رئ
ــتاهلل، ــدرحم ــمعاونفر ن تی

گـل فر ندجمعـه خالـد محمد
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

ـیپاچاخانحکیشرکتتجارت :یم
یک1111111)ییابتداهیسرما

کابل.یمرکزاصل.ی(افغانمیلیون
 حقوق1411تأسیسسال یشکل
ـ.ریتجارتیاصلتیفعاللمیتد سی

شرکتنورمحمدفر ندعبدالمحمد
محترمتیبهمعاون٪01سهمیدارا

سهمیعزتاهللفر ندگلفرا دارا

وسیئرامضاءدارتی٪صالح01
یعمـوماستیشرکتدرراونمع

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

یکیوخدماتلوژستیتجارتشرکت
یمرکزاصـل: ادهیفـاروقوندیم

1111111ابتداییهیکابل،سرما
ــون ــکمیلی ــانی ــال،یافغ س

تد،یلمیشکلحقوق،1411تأسیس
تجارتتیفعال ،یکیولوژستیعمده
ــ ــدفیمحمــدشــرسیرئ فر ن

نیوهابالدتیمعاونغالمفاروق،
الـد اسـالم تیصـالحنیفر ند

ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 ..دیگردومالکیتهایفکریثبت

اهللفر نـدخواجـهلیخلخواجه
تیتابع:یمتشبثان رادنیعصرالد

اصل مرکز سـرمایافغان هیکابل.
هـزار011111ییابتدا پنجصد
تیفعال1411تأسیسسالیافغان

ــل ــتیاص ــدماتلوژس ویکیخ
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تیصالح.یساختمان امضـاءدار
ثبـتیعمـوماستیخودشدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

ر امحمدیمحمدسالمفر ندممحترم
مانیسلی)تجارتیطاهرتاجران راد

افغانمرکـزتیتابع:(یباسطصاف
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

یافغـانپنجصدهـزار011111
شــکل1411تأســیسســال

صــادراتوارداتاقــالممجــا 
خــودشامضــاءدارتیصــالح

ثبـتمرکـزیعمومیاستیدرر
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

 .دیگرد

نورمحمدفر نـدمحمـداسـلم
افغانمرکزتیتابع:یمتشبثان راد

سـرمایاصل ییابتـداهیکابـل.
سالیافغانپنجصدهزار011111

ـفعال1411تأسیس یاصـلتی
دارتیاقالممجا .صـالحیتجارت

 رامضاء یعموماستیخودشدر

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

خالدفر ندعبدالستارمتشبثمحترم
ـی)خدماتایان راد کابـلیت

اصلتیتابع:(الی مز مرکز یافغان
سرما 011111ییابتـداهیکابل

هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال
اقالمیتیشکلخدماتا1411

خودشامضاءدارتیمجا صالح
استیدرر مرکـزیعمومی ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
ــوب) ــرارمکت ــور 114ق (م

دیــعواســتمیس17/11/1133
دارندهجوا نمبرلمیتدنیافغاناننو
نمبـــرهیصـــیوتشخ11618

ر1101111113 اسـتیتحت
اهللولدفضلمحمدویمحترمص 

محترمعبـدالودودولـدتیمعاون
(شهیعبدالروفخواهانلغو)ترکپ

انـد.دهیدگرشیخویجوا تجارت
یثبتمرکزیعموماستیکهدرر
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ثبـتیفکریهاتیمالکو لغـو
 .دیگرد

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
:راشـدصلیفیوبارچاالنیتیترانز

 نمبر جوا  حواهان1717دارنده
ا ساحهشیدرسشرکتخونرییتغ

درسنهزارگـلبـهیسرایمندو
ساحهسرکاولکارتهنـودیجد
نمـودهاسـت.ریهشتمتغهیناح

ثبتمرکـزیعمومیکهدراداره
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

 .دیگرد

(مـور 14061مکتـوب)قرار
ـاجرائاستیر11/1/1411 یوی

ومحصوالتهیادومیتنظیادراهمل
پلهمکـاریشرکتتجارتیصح

( جـوا  نمبر و13117دارنده )
(3114111116نمبر)هیصیتشخ

الرحمنبیمحترممجاستیتحتر
ـتیومعاون میمحترممحمـدعظ

برعالوهوارداتوصادارتاقـالم
ا خواهان وهیادودیتورجادیمجا 

اندکهدردهیگردیساماننالتطب
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردیفکرتیومالک

شـرکتیاسـاسدرخواسـتبه
وقرارشمارهوادینکامهیساختمان

(مـــور 11863)مکتـــوب
ــوبمال14/1/1411 ــمکت هی

جوا دهند تدارنده متوسط: گان
 تشخ41814نمبر نمبـرهیصیو

تغ3114368130 راتیخواهان
نیاند.محترمغالمحسدهیگردلیذ

شرکتشبثسیرئیولدغالمسخ
ــتیر ــتع اءاس ــهاس وا جمل

سهمرابهصدیف10سهمصدیف01
ولــدیاحمــدیمحتــرممرتضــ

تسهمداربرحالشـرکیمحمدعل
بـا نـامبرده کـه نموده واگ ار

بحصدیف01 دیجدسیئرثیسهم
صدیف10ماندهیوباق.دیگردتعیین

سهمرابهمحترماحمدرضامعاون
برحالواگ ارنمودهکهسهممعاون

درراتیتغنیکهاشودیمصدیف01



 جريدهيرسم
 

116
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

ویثبـتمرکـزیاستعمومیر
 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

شرکتویشرکابیبهاساستصو
مــور 11181قــرارمکتــوب

ــتیر13/1/1411 ــمالاس هی
متوسط تولدهندگان شرکت ـ: دی
دارندهجـوا یریکاکسهاکام

نمبـــرهیصـــیوتشخ61170
تغ3118808011 راتیخواهان

اند:موالجـانولـددهیگردلیذ
ـمرجانمعاونشرکتا معاون تی

سهمصدیف01ومجموعاستع اء
باالشیخو خـانیرا ندم محترم

برحالشرکتب روشسیسهاکرئ
دهیرسان با نامبرده صدیف111که

ـسهمبح ـثی درشـرکتسیرئ
شـرکتا یشکلحقوقماند،یباق

ـتغیشراکتبهان راد نمـودهری
اسـتیتدرراریتغنیاست.کها

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
دارنـده:تـدیافغانلمیشاهینو

ـخواهانتغ0111جوا نمبر راتی
یاند:محترممحمدولدهیگردلیذ

استع اءتیولدفدارمحمدا معاون
رابـهشیسهمخـوفیصد01و

دیمش قلنگرولدگالبمعاونجد
واسمشرکتا رساندیبهفروشم

یافغانبهشرکتتجارتیشاهینو
ـلنگر.کـهتغبگال فـوقراتی
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیگرد

نغادیفر ندسدیدامیسمحترم شاه
دیامدیسی)تجارتیمتشبثان راد

تابعیابوبکرهاشم مرکزتی( افغان
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سالیافغانپنجصدهزار011111
 صـادرات1411تأسیس شکل

دارتیوارداتاقالممجا صـالح
درامضاء ثبـتاسـتیرخودش
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ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

جانمتشبثیفر ندعلی لممحترم
ـی)تجـارتیان راد واجـدی لم

یافغانمرکزاصلتیتابع:(زادهیعل
سرما 011111ییابتـداهیکابل

هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال
واردات1411 صـادرات شکل

صالح مجا  تیاقالم امضـاءدار
درر مرکـزیاستیخودش ثبـت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیگرد

مطاتیخصوص یاهللپوپلزعینهاد:
متشـبثیاهللپـوپلزمیفر ندکر
ــراد ــم:یان  ــدماتاس نهاد)خ

تیتابع(یپوپلزدیمرواریکیلوژست
اصلافغان، هیکابل،سـرمایمرکز

سالیافغانپنجصدهزار011111
یشــکلحقــوق1411تأســیس

عمـدهخـدماتتیفعال،یان راد
تیصالح،یکیلوژست امضـاءدار
دررخود ثبـتیعمـوماستیش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

ـنهاداتیخصوص ـعزیموس یزی
متشـبثنیفر ندمحبـوبالـد

ینهاد)خدماتمشورتاسم:یان راد
افغان،تیتابع(یزیکابلعزیابیکار

ابتـداییهیسرماکابل،یمرکزاصل
سالیافغانپنجصدهزار011111
یشــکلحقــوق1411تأســیس

عمـدهخـدماتتیفعال،یان راد
دارتی،صــالحیابیکاریمشــورت
 شدررامضاء یعموماستیخود

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

ـعقیتجارتشرکت ـیقرلی :یش
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق1411تأسیسسال ی،شکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
الحاجسیرئوصادراتاقالممجا ،

شاه الحاجاحمد فر ند شاه فاضل
شاهفر نـدبیمحمدصهتیمعاون
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تیصـالحلیالحاجفاضلشاهعق
رومعاونشرکتدسیرئامضاءدار
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ان راداتیخصوص حسینهاد بی:
سائدمتشبثرخانیمدیسائدولدس

وطرحی)تجارتنهاداسم:یان راد
تیتابع(دیسعانایپوشاکنرنیزایود

هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـل
سالیافغانپنجصدهزار011111
ــوق1411تأســیس یشــکلحق

ویعمدهتجـارتتیفعال،یان راد
،صـالحنیزاید دارتیپوشـاک

یعموماستیخوداشدررامضاء
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

 .دیگردثبت

شـرکتیشرکابیبهاساستصو
دارنــدهجــوا نمبــرسشــنیپر

D-30078وقرارمکتوبنمبـر
هیمال11/11/1138مور 4111

ردهند تحت متوسط اسـتیگان
ام ولـد لرغون ـمحترم جـانری

ـولدامرکڅیمحترمتیومعاون ری
ترکپ خواهان جـوا شـهیخان

ردهیگردشیخو در اسـتیانـد
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیدگرفکریثبت

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
اهللحب الحاجامـر ـیپسران ویب
1618مکتـــوبشـــماره

ـعواستمیس7/1/1136مور  دی
تغ اسـتلیذرراتیخواهان شده

محترمخوشحالولدامـراهلل-1
سهمفیصد01معاوناسبقشرکت

محترماجملیراباالشیخوهیسرما
برحالشرکتب روشسیئریبیحب

یشـکلحقـوقریتغ-1دهیرسان
ریتغیا شراکتبهان رادرکتش

 اداره در که ثبتمرکـزینموده
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
ـنریکیشرکتخدماتلوژسـت ای

ــلیاور ــرنت ــوا نمب ــدهج دارن
D-35617وسیمحترمابوبکررئ



 جريدهيرسم
 

113
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

نیایمعاونعنواندیمحترمعبدالوح
یخواهانلغوجوا تجـارتاستیر

اند.وجوا شاندردهیگردشیخو
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

 .دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک

وبیاساستصوبه شرکت: شرکا
(مور 1778)شمارهقرارمکتوب

 وندیعوااستیر7/11/1133
ــاختمان ــرکتس ــزش ویمرک

دارنـدهیاحمد میرحیسرکسا 
هیصیوتشخD-27347جوا نمبر

خواهــان1146611110نمبــر
استمحتـرمدهیگردلیذراتیتغ

ـیانزورگلولدحاج میگـلحل
معاون ا  شرکت استع اءتیمعاون

راشیخـوصـدیف01ومجموع
گلاحمداتیمحترممحمدحیباال
کـهنـامبردهدهیب روشرسانی 

.گرددیمتعییندیمعاونجدثیبح
یعمـوماستیدررراتیتغنیکها

یفکریهاتیومالکیثبتمرکز
 .دیثبتگرد

اساستصو مکتوبیشرکابیبه
دارندهیخصوصسهیل فاروق عمر

ومکتـوبD-61036جوا نمبر
 اسـتیر11/11/1133شماره

متوسـطخواهـانهیمال دهندگان
محتـرمدهیگردلیذراتیتغ اند:

بهسیئاهللرعیسم و وفاتنموده
نمبـریاساسوکالتخطشـرع

ــور 38/61 11/11/1133م
ـمنحر مانیولدمیمحترم لم ثی

ـدونیبدیجدسیئر یسهمووارس
 متوففیصد01کننده تعیینیسهم

ـاست.کهتغدهیگرد فـوقراتی
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیگرد

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
مکتوب قرار مور 3611)نمبر )

متحددیعواستمیس10/4/1411
دارندهجوا نمبـرتدیلماینرنی م

نمبـــرهیصـــیوتشخ11161
ر3111638411 اسـتیتحت
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ـومعاونیابـدالیالیمحترمبر تی
س خواهانیعبداهللهاشمدیمحترم

)ترکپ ی(جـوا تجـارتشهیلغو
ردهیگردشیخو در که استیاند.

یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیلغوثبتگردیفکر

شرکتویشرکابیاساستصوبه
مـور 17808نمبرقرارمکتوب

ــتیر10/4/1411 ــمالاس هی
شـرکتدهند مرکز: متوسط گان
فستیکیوخدماتلوژستیتجارت

چریر جـوا  و66678دارنـده
هیصیتشخ 3111188004نمبر

ـخواهانتغ ـذراتی ـگردلی دهی
امدیاند:جاو ـرنیوبدمحمد سیئ
 ا  شیسهمخـوفیصد111نهاد

بفیصد01 محمددیجمشهرا ولد
ودهیب روشرساندیمعاونجدنیام

بهشراکتیا ان رادیشکلحقوق
وینمودهواسمنهادا تجارتریتغ

بهخـدماتچریفستریکیلوژست
نمودهوریتغچریفستریکیلوژست

یادرسنهادا شهرنـوروبـرو
یهـوادانیمالبهسرکمدیمج

وک ـتغلیقلعه اسـتری نمـوده
ترایتغنیاست.کهامودهنریتغ

ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
:تدیافغانبا انلمیساختمانیتجارت

10ادرسا سـرکریخواهانتغ
پکتریو  خانبه هیناحاکوتیاکبر

گرد ردهینهم اسـتیاسـت.در
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 است.دهیگردفکریثبت

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
دارنـده:تدیلمرویشرکتسراجن

زیمحترمعبـدالعز461جوا نمبر
اهللمعـاونسیرئ عبـد محترم و

خواهانلغوجوا استیرنیایعنوان
اند.وجوا دهیگردشیخویتجارت

یثبتمرکزیعموماستیشاندرر
لغـوثبـتیفکریهاتیومالک

 .دیگرد
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یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
شیخویدرخواستیکامرانطلیجل

شیشـرکتخـویخواهانلغـو
.بهاساسنمبـرمکتـوبدهیگرد

استیر11/4/1411مور 1780
ـ.لغوادیلغوگرددیعواستمیس نی

لغـویشرکتدرادارهثبتمرکز
 .دیثبتگرد

 رگـلهوتـکنهاداتیخصوص
 :یفر ندبرگگلمتشبثان راد

منصوریکینهاد)خدماتلوژستاسم
مرکزافغان،تیتابعهوتک(ابی ر

ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل
سالیافغانپنجصدهزار011111
یشــکلحقــوق1411تأســیس

عمـدهخـدماتتیفعال،یان راد
تیصالح،یکیلوژست امضـاءدار
دررخود ثبـتیعمـوماستیش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

متشبثیفر ندجانعلیمرتٰضمحترم
طاهـایکی)خدماتلوژستیان راد

یافغانمرکزاصلتیتابع:(ییر ایم
سرما 011111ییابتـداهیکابل

هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال
یکیشکلخدماتلوژسـت1411

صالح مجا  تیاقالم امضـاءدار
درر مرکـزیاستیخودش ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

:یقیفـروغصـدیتجارتشرکت
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

سیرئ،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلم
خـان، جنـت فر ند خان عجب

فر ندجنتخـانیمرتضتیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 ..دیگرد

پروسسمعدنشرکت و استخراج
مرکزاصل کابـل،یسبحانمومند:

یـک1111111ابتداییهیسرما
 تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون
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تــد،یلمیشـکلحقـوق،1411
عمدهاسـتخراجمعـدنوتیفعال

فر نـدزیپروسیپروسسمعدن،رئ
اهللفر ندحیذبتیمعاونماماناهلل،

اهللصالح دارتیامان سیرئامضاء
یعمـوماستیومعاونشرکتدرر

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

محمدخانفر ندعبدالسالممتشبث
اصلتیتابع:یان راد یافغانمرکز

سرما 011111ییابتـداهیکابل.
هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال

ویساختمانیاصلتیفعال1411
صالحیکیلوژست تی. امضـاءدار

ثبـتیعمـوماستیخودشدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

پـامینوایتجارتشرکت :ریسبز
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز

یافغـانیکمیلیون1111111
یشکلحقوق1411تأسیسسال

باشد،یمیعمدهتجارتتیفعالتدیلم

ـمحمـدحسییر ـومجیدری دی
دارتیمعــاونصــالحیانصــار

ثبـتعمـومیاستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
دارنـده:تـدیشرکتقصربابالم

 نمبر ر414جوا  محترماستیبه
محتـرمتیوبهمعاونمیمحمدرح

اهللعنوان خواهاناستیرنیاینور
ـسکتورفعالادیا د اسـتخراجتی

یمعدنبرعالوهسـکتورتجـارت
ادهیگرد ـاست. ـتغنی درراتی

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
 .دیگردثبتیفکریهاتیمالک

قرار مور 1631مکتوبشماره
)تر7/4/1411 یکنوپپلیتشبث
ــدیلم ــرت ــوا نمب ــدهج (دارن
(I-20846ط)ضهیقطعهعرکیی

ـایعنـوانبیوتصو اسـتیرنی
اندکـهلیذراتیخواهانتغ شده

یدریولدگیدریگیمحترم)جانل
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رئ رسی( ا  سـهم اسـتیبدون
ــرم)اســتع اء  Paulوومحت

Philip Donahueــده(دار ن
 ( (013183618پاسپورتنمبر

تعیینبدونسهمدیجدسیرئثیبح
ـالکـلیمایوتیومحترم)ت (لی

ـمعاونبـدونسـهما معاون تی
 AAronومحتـرم)اسـتع اء

Wentworthدارندهپاسپورت)
ــر) ــ(بح641611718نمب ثی

جد دیمعاون سـهم تعیـینبدون
اگرددیم راتییتغنی. ثبتدراداره

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
مکتوب مـور 417)نمبرقرار )

دیــعواســتمیس3/1/1411
zamoh holland and 

knightــر ــوا نمب ــدهج دارن
D-36775نمبــرهیصــیوتشخ

ر3111164716 اسـتیتحت
  احمد دیمحترم محمد نیسایولد

محتـرمتیومعاونبیحبیمحسن
ـولدمحمدوسفی یمحسـننیائی

(جـوا شـهیخواهانلغو)ترکپ
دردهیگردشیخویتجارت که اند.

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
 .دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
اهللعاصمنیامیریوانجنیساختمان

اساسمکتوبنمبر مور 774به
دارندهجـوا نمبـر1/4/1411
D-36812ــیوتشخ ــرهیص نمب

ر3111167107 اسـتیتحت
معاون عبدالستارو محترمتیمحترم

خواهانلغو)ترکزیالعزریعبدالن 
ساختمانشهیپ جوا  ـوانجنی( یری

اسـتیاندکهدرردهیگردشیخو
 .دیلغوثبتگردیثبتوجوا ده

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
عبـدالرحدیرشایحمدض میفر ند

اساسمکتوب:یمتشبثان راد به
17/1/1411مـور 101نمبر

 نمبـر جوا  وD-26637دارنده
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هیصیتشخ 1144171111نمبر
ـاستیتحتر ایمحترماحمـدض

(شـهیخواهانلغو)ترکپیدیرش
انددهیگردشیخویجوا ساختمان

لغویدها ثبتوجواستیکهدرر
 .دیثبتگرد

ویشـرکابیاسـاستصـوبه
ــوب) ــور 3613مکتـ (مـ

ــعوا10/4/1411 ــرکتدی ش
تجارت ارسـالنبیصـهیمحترم

شدهمحترماجمللیذریخواهانتغ
ولدمحمدناظممعاونشـرکتا 

تیمعاون سـهمفیصد10استع اء
محترماحمدشـاهیراباالشیخو
ب ـروشرخـانیولدلعلمیمیرح

ـنامبردهبهحدهیرسان معـاونثی
ودرادارهتعیینشرکتدردیجد

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
( مکتـوب مـور 1878قرار )

خدماتدیعواستمیس1411/4/1

ــز ــوپیچیـ ــاتییلـ اعالنـ
دارندهجـوا :زیـکــتریـریدا

نمبرهیصیوتشخD-20295نمبر
ر1111771110 اسـتیتحت

نیاسیمحترماحمدجاهدولدمحمد
معاون سعتیو احمد ولدیمحترم د

)تـرکنیاسیحمدم لغو خواهان
دهیگردشیخوی(جوا تجارتشهیپ

ثبـتیعمـوماستیاند.کهدرر
مالکیمرکز لغویفکریهاتیو

 .دیثبتگرد

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
ــوب) ــرارمکت ــور 317ق (م

دیــعواســتمیس14/11/1133
ـیشرکتتجـارت اهللوردکنیام

و6643دارندهجوا نمبـرتدیلم
هیصیتشخ 1111841111نمبر

اهللجاهدنیمحترماماستیتحتر
ــومعاون ــماهللتی ــرمبس محت

پ )ترک لغو جـوا شهیخواهان )
دردهیگردشیخویتجارت که اند.

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
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لغـوثبـتیفکـریهاتیمالک
 .دیگرد

یاهللطاهرتیهدانهاداتیخصوص
عبدالروفطاهر متشـبثیفر ند

نهاد)کودکسـتاناسـم:یان راد
ـتابعنمو گارانعلم(یخصوص تی

هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـل
سالیافغانپنجصدهزار011111
یشــکلحقــوق1411تأســیس

ـتیفعال،یان راد ومیعمـدهتعل
خودشامضاءدارتیه،صالحیترب
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

نسنینهریتجارتشرکت :یمیپور
یک1111111)ییابتداهیسرما

کابل.ی.مرکزاصلی(افغانمیلیون
یشکلحقوق1411.تأسیسسال
اقـالمیتجارتیاصلتیفعاللمیتد

ر ـشرکتمحمدو سیئمجا . ری
سـهمیفر ندعبدالر اقخاندارا

دادمیکـرتیبهمعاونفیصد30
٪0سـهمیفر ندمحـرابدارا

سومعاونیئرامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

اهللمتشبثحیبنتذبهیمهرمحترم
ـیان راد خصوص کودکستان ی)

افغـانمرکـزتیتابعملکهعسل(
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سالیافغانپنجصدهزار011111
 حقـوق1411تأسیس یشـکل

دارتیکودکستاناقالممجا صالح
 عمـومیاستیرخودشدرامضاء

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

شـاوحدت یکیلوژسـتنیسـن
کابل،یمرکزاصل:خدمتونوشرکت

یـک1111111ابتداییهیسرما
 تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون
تــد،یلمیشـکلحقـوق،1411

ـ،یکیعمدهلوژسـتتیفعال سیرئ
تیمعاونجان،رامیفر ندمداهللیوح

تیعبداهللفر ندعبداسالمصـالح
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ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 ..دیگردومالکیتهایفکریثبت

سـاختمانياونیسنشـاوحدت
ــدا ــرکتابت ــيش ییمهندس

افغان1111111) ی( تأسیسسال
حقوق1411 یسـاختمانیشکل

ــالممجــا ر ــاق اهللمیرحــسی
ولـد الـرحٰمن عبدالملوکفضل

سیئرامضاءدارتیدواجانصالح
یعموماستیومعاونشرکتدرر

مرکز فکریثبت های ومالکیت ی
 .دیگردثبت

مجيباهللفر ندميرنقااتیخصوص
نهاد)استخراجاسم:یمتشبثان راد

ـتابع(لیخیقاضنیمعادنحس تی
اصلافغان، هیکابل،سـرمایمرکز

سالیافغانپنجصدهزار011111
یشــکلحقــوق1411تأســیس

تجـارتتیفعال،یان راد ،یعمده
شدرخـودامضاءدارتیصالح

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیگرد

ـوکیتـاجران راداتیخصوص لی
اهلل رحمـت فر نـد همت احمد

شـهریمرکزاصـلافغان،تیتابع
هیسرما1411تأسیسسالکابل،

هـزار011111ییابتدا پنجصد
شـخص،یساختمانتیفعال،یافغان
خـودش،امضاءتیصالحیدارا

دهیبهثبترسیدرادارهثبتمرکز
 .است

تاهللایحیتاجران راداتیخصوص
ـتابع:احمدریفر ندخیاحمد تی

سـالشهرکابلیافغانمرکزاصل
ییابتـداهیسـرما1411تأسیس

یافغـانپنجصدهـزار011111
دارا،یتجـارتتیفعال یشـخص

ادارهخودش،امضاءتیصالح در
 .استدهیبهثبترسیثبتمرکز

مرجانمتشـبثریفر ندشاریبخت
اصلتیتابع:یان راد یافغانمرکز

سرما 011111ییابتـداهیکابل.



 جريدهيرسم
 

117
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال
.یسـاختمانیاصلتیفعال1411
خـودشدرامضاءدارتیصالح

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

تـاجریا ینوندیپیتجارتشرکت
یافغان،مرکزاصلتیتابع:یان راد

سرما ، 011111ابتداییهیکابل
هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال

حقوق1411 ،یان ـرادیشکل
عمدهصـادراتووارداتتیفعال

امضـاءدارتیاقالممجا ،صالح
فر نـدنظـریمحترممحمدموس

رنیحس ثبـتمرکـزیاستیدر
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ناصـرمحمد محمـد فر ند انور
افغانمرکزتیتابع:یمتشبثان راد

سـرمایاصل ییابتـداهیکابـل.
سالیافغانپنجصدهزار011111

 ـفعال1411تأسیس یاصـلتی
صالحیکیلوژست تی. امضـاءدار

ثبـتیعمـوماستیخودشدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

شـرکتیشرکابیتصواساسهب
:لکسانیحقوقیخدماتمشورت

راتیدارندهجوا نمبر)(خواهانتغ
داهللیعبدیشدهاندکهمحترمسلیذ

شرکتا سیعبداهللرئدیفر ندس
وا جملهاستع اءشرکتاستیر

خوفیصد01 فیصـد41شیسهم
نرابهمحترمعبدالقادرفر ندغالمن

بهص ت حضرتمعاونبرحالکه
گــرددیمتعیــیندیــجدسیرئــ

فیصـد11ی.ومتباقداردیواگ ارم
بهمحترممحمودسن فر ندرتینرا

جد حضرتمعاون شرکتدیغالم
ثبـتاستی.کهدررداردیواگ ارم

 است.دهیبهثبترسیمرکز

اساستصو شـرکت:بیبه شرکا
اساسمکتوبتدبهیمحمدرضانادرلم

 1411/1/11مور 1616نمبر
و10116دارنــدهجــوا نمبــر

7118117110نمبـرهیتشخص
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واستیتحتر رضا محمد محترم
خواهـانیمحترممحمدنبتیمعاون

)ترکپ ی(جـوا تجـارتشهیلغو
اسـتیاندکهدرردهیگردشیخو

 .دیلغوثبتگردیثبتوجوا ده

 اساسمکتوبشماره 14388به
 ـ11/4/1411مور  مل یاداره

شرکتخدماتیولوا مطبهیادو
دارندهتدیلماریخالدبختیکیلوژست

خواهــانD-37737جــوا نمبر
ـهیادودیتور یوسـاماناالتطب

تجارت سکتور خدماتیبرعالوه و
اندکهدرریکیلوژست اسـتیشده
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت

تصو اساس شرکتیشرکابیبه
ـظرفیشزیکیخدماتلوژست فی

نمبـر جوا  وD-40607دارنده
11مور 101قرارمکتوبنمبر

گـانهیمال11/1133/ دهنده
محترممحمداستیمتوسطتحتر

ـومعاونفیظرفیشر محتـرمتی

محمدعثمانوعضوشرکتیحاج
حن شـهیخواهانترکپفیمحمد
استیدررانددهیگردشیجوا خو

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
دارنده:ولتیوینریوانجیساختمان

نمبـر قـراروD-54316جوا 
ــر ــوبنمب ــور 74مکت م

دهندگـانهیمال1/11/1411
محتـرماسـتیمتوسطتحـتر

محتــرمتیــعبــدالرحمنومعاون
شـهیاهللخواهانتـرکپبیحس

استیانددرردهیگردشیجوا خو
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
بیغریکیفرشپالستدیشرکتتول

D-79621وفاداندهجوا نمبـر
راتیخواهانتغاستیرنیایعنوان

گل مانلیذ محترم که اند. شده
فر ندلعلمحمدمعاونتشـبثا 
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وا جملــهاســتع اءتیــمعاون
خوفیصد11 فیصـد10شیسهم

اهللسـالمبیسهمرابهمحترمنج
برحالسیرئمیفر ندغالممستقی 

با نامبرده که نموده تشبثواگ ار
ـفیصد00 رئ ومانـدیمسیسهم
سهمرابهمحترمفیصد10ماندهیباق

فر ندبهرامجانسهمداریمحمدول
کـه نموده برحالشرکتواگ ار

ـسهمبهحفیصد40نامبردهبا ثی
جد دیمعاون اگرددیمتعیین ـ. نی

ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ
ثبتیفکریهاتیالکومیمرکز
 .دیگرد

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
ــاختمان ــرکتس ــریانجیش ین

اسـاسصـلیفـریضــمـ به
ــر ــوبنمب ــور 081مکت م

دارندهجـوا نمبـر3/1/1411
D-28412ــیوتشخ ــرهیص نمب

ر1143118111 اسـتیتحت
تیمحترمشاهجهاننصرتومعاون

خواهانلغـولیعامحترممحمداسم
شیخوی(جوا ساختمانشهی)ترکپ

ثبـتواستیدررکهانددهیگرد
 .دیلغوثبتگردیجوا ده

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
دارنده:نورصحتیشرکتتجارت

ــر ــوا نمب ــر40117ج ونمب
محترم3110111371هیصیتشخ

ـ رئ احمـد محتـرمسیمختار و
ـایمعاونعنـوانمیمحمدوس نی

یخواهانلغوجوا تجـارتاستیر
اند.وجوا شاندردهیگردشیخو
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

لغـوثبـتیفکـریهاتیمالک
 .دیگرد

اسـاساتیخصوص بـه شرکت:
( مور 074166مکتوبشماره )

مل11/3/1133 ـیاداره میتنظ
یومحصـوالتصـحییاموردوا

برعالوهصادراتووارداتخواهان
ـهیادودیتور یوسـاماناالتطب
اساسمکتوبدهیگرد به استکه
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ـادودیفوقال کرتور وسـامانهی
 .دیبهانعالوهگردیاالتطب

(مـور 14741مکتـوب)قرار
ر11/4/1411) یویاجرائاستی(

ومحصوالتهیادومیتنظیادراهمل
حانیرمیکریشرکتتجارتیصح

( جـوا  نمبر و71111دارنده )
(3111171761نمبر)هیصیتشخ

ر جاواستیتحت محمد دیمحترم
معاونی مان محترمسـورگلتیو

برعالوهوارداتوصادارتاقـالم
خوا وهیادودیتورجادیاهانمجا 

اندکهدردهیگردیساماننالتطب
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردیفکرتیومالک

ـاتیخصوص اهللولـدحینهاد:ذب
ان رادمحمدریش اسم:یمتشبث

هانهاد سنگ ویمتیقی)پروسس
تیتابع(یغزنویغ وریمتیقمهین

اصلافغان، هیکابل،سـرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار011111
یشــکلحقــوق1411تأســیس

عمـدهپروسـستیفعال،یان راد
ها دارتیصـالح،یمتیقیسنگ
 شدررامضاء یعموماستیخود

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

ـهیسم ام متشـبثنیبنتمحمد
اصلتیتابع:یان راد یافغانمرکز

سرما 1111111ییابتداهیکابل.
تأسـیسسـالیافغانیکمیلیون

اسـتخراجویاصلتیفعال1411
صـالح تیپروسس. امضـاءدار

ثبـتیعمـوماستیخودشدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

سـلطانیتجارتشرکت :یغ ـار
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق،1411سال تد،یلمیشکل
وارداتوصـادراتتیفعال عمده

مجا ، ـاقالم عبدالقـدوسسیرئ
سـلطانیسلطان عبدالغ ار یفر ند
عبدالغ ارتیمعاون فر ند احمدشاه
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ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

ــاختمان ــرکتس ــدماتیش وخ
یگل،مرکزاصلیاینظریکیلوژست

1111111ابتداییهیکابل،سرما
ــون ــکمیلی ــانی ــال،یافغ س

حقوق1411تأسیس تد،یلمی،شکل
،یکیولوژستیعمدهساختمانتیفعال
محمدریمحمدعمرفر ندامسیرئ

عبدالروففر نـدتیمعاونینظر
امضـاءدارتیصـالحنیمحمدام

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهاییمعمو

 .دیگردفکریثبت

ـیتجارتشرکت یوخدمات راعت
کابـل،یکامرانالماس:مرکزاصل

یـک1111111ابتداییهیسرما
 تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون
تــد،یلمیشـکلحقـوق،1411

تجارتتیفعال ـیعمده  راعت ،یو

کــامرانحقمــلفر نــدسیرئــ
یالماساحمدتیمعاون،انورمحمد

صالح سهراب امضاءدارتیفر ند
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
تدیشرکتبرادراننصرتحساملم

یعنوان13406دارندهجوا نمبر
خواهانراتیخواهانتغاستیرنیا

محتـرملیذراتیتغ که اند. شده
نیفر ندشـمسالـدنیحسامالد

واستع اءتیمعاونتشبثا معاون
محترمشیسهمخوفیصد01 به را
جاویمجددیهد احمد ـبنت دی

نمبـریمجدد تـ کره دارنـده
واگ ار18003-1711-1138

ح به نامبرده که ـثینموده سیرئ
دیجد همچنـانگـرددیمتعیین .

نصرتاهللرئ اسـبقا سیمحترم
باح ظشیسهمخوفیصد01جمله

بحفیصد41 ثیسهم تعیینمعاون
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سهمفیصد11ماندهی.وباقگرددیم
بنـتیمجـددیرابهمحترمهد

ـدجسیرئیمجدددیاحمدجاو دی
ـ سیواگ ارنمودهکـهسـهمرئ

اسـمشودیمفیصد61 همچنـان
تشبثا برادراننصـرتحسـام

تجارتتدیلم شرکت سـبزواریبه
راتیتغنینمودهاست.اریتغیمیحل

ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

شرکتویشرکابیبهاساستصو
مــور 11106قــرارمکتــوب

دهنـدههیمالاستیر1/1/1411
ـتولشرکتگانمتوسط مـواددی

جوا انیمیحلندهیشو نمبر دارنده
D-50562ــیوتشخ ــرهیص نمب

تغ3116643841 راتیخواهان
ندرسشرکتریاند.تغدهیگردلیذ

جمعـهمحمـدیصنعتیا پارکها
پارکهایمحمد سرکیصنعتیبه

استریکابلتغ6نوکوچه نموده
یعمـوماستیدررراتیتغنیکها

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

مور 1811قرارمکتوبشماره
ــال11/4/1411 ــدهسی)ت (دارن

ـی(طI-73650جوا نمبر) کی
عر تصوضهیقطعه نیایعنوانبیو

شدهاندسیرئریخواهانتغاستیر
(Herve Derreyکهمحترم)

استع اءاستیبدونسهما رسیرئ
ــرم) Dumasومحتـــــ

Charistopheدارنــــده)
(11AI03912پاسپورتنمبـر)

تعیینبدونسهمدیجدسیرئثیحب
اگرددیم رراتیتغنی. اسـتیدر

ثبتمرکزیومالکیتهاییعمموم
 .دیگردفکریثبت

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
اهللولدبـا محمـدتـاجردیحم

اساسمکتـوبنمبـریان راد به
دارنده7/4/1411مور 3181

 نمبر تشخ11611جوا  ـیو هیص
ــر ــت3111181736نمب تح
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خواهـانداهللیمحترمححماستیر
)ترکپ ی(جـوا تجـارتشهیلغو

اسـتیاندکهدرردهیگردشیخو
 .دیگردلغوثبتیثبتوجوا ده

شرکتویشرکابیبهاساستصو
(مور 3314)شمارهقرارمکتوب

ــتیر11/1/1411 ــمالاس هی
 رتـاریدهندگانمتوسطتجـارت

و44386دارندهنمبرجوا شنیف
هیصیتشخ 3110186131نمبر

ـخواهانتغ ـذراتی ـگردلی دهی
ریسکتوروتغادیاست.خواهانا د
بهشنی رتارفیاسمنهادا تجارت

یبافنیوقالینهادتجارتدیاسمجد
نمـودهاسـت.ریتغی رتارکوچ

ـاراتیــکـهتغ شــرکتدرنی
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
 .دیگرد

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
نـوی یکیشرکتخدماتلوژسـت

43831دارندهجوا نمبـر:نارو

راتیخواهانتغاستیرنیایعنوان
دیشدهاند.کهمحترماحمدسعلیذ

شـرکتا سیرئنیفر ندنصرالد
فیصد3شیسهمخوفیصد14جمله

راومحتـرمکماـلشیسهمخو
جملـهبیحب ا  شـرکت معاون

خوفیصد11 ننرافیصد8شیسهم
یشودبـاالیمفیصد17کهجمله
فر سهمداردیمحترم نصراهلل فر ند

فروشرسـان دهیبرحالشرکتبه
 نن ایمفیصد01سهم ـشود. نی

ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ
ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

مور 18101مکتبوبشمارهقرار
)نما11/4/1411 یگندهیتشبث

ـیصنعتیشرکتبا رگان یوعمران
نمبـرتدیلمماکیل جوا  دارنده )
وضهیقطعهعرکیی(ط01114)

خواهاناستیرنیایعنوانبیتصو
شدهاندکـهمحتـرملیذراتیتغ

عبـدالرحبی)حب ولد (میالرحمن



 جريدهيرسم
 

144
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

استع اءاستیبدونسهما رسیرئ
ــرم)  KORAYومحتــ

KARADUMANــده (دارن
( نمبر (U23665080پاسپورت

تعیینبدونسهمدیجدسیرئثیبح
ـتغنی.اگرددیم اسـتیدررراتیی

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

یحقـوقیخدماتمشورتشرکت
ض کابـل،یمرکزاصل:ییایمنتظر

یـک1111111ابتداییهیسرما
 تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1411

مشورت غالمسیرئ،یحقوقیعمده
بهلول،معاون تیصادقفر ندغالم

تیفر ندمحمدداودصالحدیجاو
ومعاونشرکتدرسیرئامضاءدار
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ـمیتجارتشرکت :نـگیلبیودای
ابتـداییهیکابل،سرمایاصلمرکز

،یافغـانیکمیلیون1111111

حقوق1411تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاقـالممجـا ، سیرئ
ـ عبدالحـد،دیميرمحمدفر ندس

گلبنتمرادمحمدنیریشتیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

مشورتشرکت ـمالیخدمات یاتی
(1111111)ییابتدایدیافرحسع

یافغان شکل1411تأسیسسال
اقالممجا یخدماتمشورتیحقوق

بنــتیدی رلشــتســعسیــر
ومرضداشرفیس یچکرهینغاجان

ـ نع دارتیصـالحمیبنتمحمد
ومعاونشـرکتدرسیرامضاء

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ــ ــاجران راداتیخصوصـ یتـ
عبدالغنیوبیاسیومحمد یفر ند
اصلتیتابع:یوبیا مرکز ی،افغان.
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 ،سال کابل 1411تأسـیسشهر
پنجصد011111ییابتداهیسرما
ـفعال،یافغانهزار ،یتجـارت:تی

امضـاءتیصـالحیشخصدارا
بـهیدرادارهثبتمرکزخودش،
 .استدهیثبترس

مرکـز:جع ریلیایتجارتشرکت
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

یافغـانیکمیلیون1111111
یشکلحقوق1411تأسیسسال

باشد،یمیعمدهتجارتتیفعالتدیلم
اسییر جـوده ـیابو دارنـدهیل

 نمبر وLR1982440پاسپورت
دارندهپاسپورتنمبـردیحمی لم

ــالح011010813 دارتیصـ
ر در مرکـزیاستیشرکت ثبت

 .دیدگرومالکیتهایفکریثبت

عبدالرحاتیخصوص بنت مینيالب
ان راد نهاد)تجارتياسم:یمتشبث
هنرنرا( افغـان،مرکزتیتابعهمتا

011111هیکابل،ســرمایاصــل
هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال

،یان ـرادیشکلحقـوق1411
تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده

 شدررامضاء یعموماستیخود
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

 .دیگردثبت

لوژسـتشرکت ویکی)خـدمات
الیتجارت ـعثمان ـاسی (ر ادیش
یک1111111)ییابتداهیسرما

تأسـیسسـالی(افغـانمیلیون
یوتجارتیکیلوژستتیفعال1411

ولدنقـار ادیمحترماحمدشسیر
ـ٪سهمبـهمعاون30محمد تی

ـیرحرو یمحترممحمدف ولـدیم
رح ٪سهم0یدارایمیعبدالصبور

ومعاونسیرامضاءدارتیصالح
 ثبـتیعمـوماستیشرکتدر

 .دیگردیمرکز

ینـور دینودیامیتجارتشرکت
اصل سرمایمرکز ییابتداهیکابل،

یافغـانیکمیلیون1111111
یشکلحقوق1411تأسیسسال

ـفعالتدیلم وارداتوتی عمـده
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ـصادراتاقـالممجـا ،ر سیئ
فر ندحاج داود محمـدیمحمد
معاونمینع فر ندتیو داود محمد

نعیحاج دارتیصـالحمیمحمد
 معاونشسئیرامضاء دررکتو

استیر مرکـزیعمـومی ثبـت
کــریثبــتومالکیــتهــایف

.دیگرد
شرکت:ویشرکابیبهاساستصو

دهندگانهیستممالیقرارمکتوبس
ــک) ــور 3811کوچـ (مـ

کوپمنتیااتیالح11/4/1411
و17671دارندهجوا نمبرتدیلم

هیصیتشخ 3111130107نمبر
تغ استدهیگردلیذراتیخواهان

ــ ــرمس ــفردیمحت ــددی اهللول
ا ایدسرداراولیس شـرکت معاون

تیمعاون سهمصدیف01استع اء
اهللجانولدبیبهمحترمحبشیخو
واگ ارنمودهکهنـامبردهراجانیم

ــبح ــاونجدثی ــمع ــیندی تعی
یروحاندیمحترمسدوهمچنانیگرد

صدسهمیف01برحالا جملهسیئر
سـهمصـدیف11بهح ظشیخو
سهمراصدیف41وماندهیباقسیر

اهللجـانمعـاونبیبهمحترمحب
کهسهمستواگ ارنمودهادیجد

نیشدهاستکهاصدیف31معاون
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
ـافغـانایساختمان خواهـان:دی

یشدهاند:محترمحاجلیذراتییتغ
ـعبدالواحدمحمدنوگـلر سیئ

اسـاس به و شرکتوفاتنموده
1٬11نمبـریوکالتخطشرع

ـصدیف بهمحترمس دیسهماشرا
سیدیطارقسع سعدیولد یدینقا

ـواگ ارنمودهکهنامبردهبهح ثی
ـ.اگـرددیمنییدتعیجدسیرئ نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتییتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد
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ودرخواسـتبیبهاساستصـو
نمبـرسیر جـوا  دارنـده نهاد

D-64882وقرارمکتوبنمبـر
10373 11/7/1133مور 

گـانمتوسـطتحـتدهندهیمال
ولـداستیر فـواد احمد محترم

شـهیخواهانترکپنیمحرابالد
 .استدهیگردخویش درتغیزات

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

 .دیگرد

)عبدالاتیخصوص شرکت:محترم
ومحترم)شاهمحمد(سی(رئدیسع

تشبث)شرکتسـاختمان یمعاون
(دارندهجوا نمبرسایبهارسبزکاپ

(D-68938ــرتشخ ــی(نمب هیص
تأسیس(وسال3111801731)
وسهقطعهیدرخواستی(ط1131)

تـرکبیتصو خواهش و عار 
نمـودهشرایخویجوا تجارتشهیپ

 بعد وعـدمهیجوابهیاراا است.
ذتیمسئول مراجـع ـا  درربطی

ثبـتیثبتوجوا دهاستیر لغو
 .دیگرد

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
ـحیشرکتهـاد :تـدیلمیدری

 نمبر جوا  محترم11111دارنده
ومحترمسیرئیدریحیمحمدهاد
وح عنوانیدریحدیمحمد یمعاون

خواهـانلغـوجـوا استیرنیا
اند.وجوا دهیگردشیخویتجارت

یثبتمرکزیعموماستیشاندرر
لغـوثبـتیفکریهاتیومالک

 .دیگرد

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
ـعواستمیقرارمکتوبسو  وندی

ــور 10103 11/1/1411م
شـاهانیکیشرکتخدماتلوژست

نمبرریپام جوا  و14840دارنده
تشخ 3111011111هیصینمبر
استدهیگردلیذراتییخواهانتغ

احسـان ولد عثمان محمد محترم
اسـتع اءشرکتا شرکتسییر

و راشیخومسهصدیف01نموده
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نثاراحمدچهارگلبهیباال محترم
استونامبردهبـهدهیفروشرسان

نییدرشرکتتعدیجدسیئرثیح
ـتغنیاستکهادهیگرد درراتیی

یهاتیومالکیثبتمرکزاستیر
 .گرددیثبتمیفکر

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
مالداریشرکت راعت حـو هیو

13841دارندهجوا نمبـر:اینس
راتیخواهانتغاستیرنیایعنوان

محمددهیگردلیذ محترم که اند.
فر ندمحمدعرفـانیعمرانتوخ

فیصد10اسبقتشبثباح ظسیرئ
ـمعاونجدثیبهحشیسهمخو دی

معـاونیتوخالیمحترمش،تعیین
ثیسهمبحفیصد11باح ظقاسب

جد دیسهمدار .گـرددیمتعیـین
فر نـدیمحترممحمدعرفانتوخ

محمدعارفسهمداراسبقا جمله
ح ظفیصد70 فیصـد61سهمبا

بح ـجدسیرئثیسهم تعیـیندی
سهمفیصد10ماندهیوباقگرددیم

بهمحترممحمدشکرانتـوخ یرا
ــوخ ــانت ــدمحمــدعرف یفر ن

ــر ــ کرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
واگ ار10448-1110-1411

بح نامبرده که سـهمدارثینموده
درراتیتغنی.اگرددیمتعییندیجد
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
 .دیگرد

تصو اساس شرکتیشرکابیبه
تـدیلمیمینسمیمحمدعظیتجارت

 جوا نمبر خواهان01176دارنده
محتـرمدهیگردلیذراتیتغ اند:

ا بیخط اکبـر محمـد ولد اهلل
سهمفیصد01واستع اءتیمعاون
پاشیخو به خانولدمحمدندهیرا
برحالشرکتبهفروشسیرمیعظ
ا شراکتیوشکلحقوقرساندیم

 است.کـهریتغیان رادبه نموده
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد
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شـرکتیشرکابیتصواساسهب
لمیتجارت جوا :تدینوراهلل دارنده

ــر ــان1466-1111نمب خواه
محترمـهلیذراتیتغ اندکه شده

بنـتعبدالشـکورمعـاونیقند
استع اءشرکتتیشرکتا معاون

رابهمحترمشیسهمخوفیصد01و
نور ائ ولـدعبدالشـکوریفرهاد

.داردیبرحالشرکتواگ ارمسیرئ
تغ شرکتیحقوقلشکریهمچنان

استرنمودهیتغیبهان رادتدیا لم
ثبتیثبتوجوا دهاستیکهدرر

 .دیگرد

شرکت:ویشرکابیبهاساستصو
ـمالاستیستمریقرارمکتوبس هی

متوسط گان مور 17347دهند
خـدمات1411/4/13 شرکت
کوهدامنراکدارنـدهیکیلوژست

ـیوتشخ03018جوا نمبر هیص
 خواهـان3117611111نمبر

محترمـهدهیگردلیذراتیتغ اند
ـحهیمل ـنیدظهرالدیبنتس سیرئ

ا  اسـتیرشرکت واسـتع اء
خوصدیف36مجموع راشیسهم

محترمغـالمرسـولولـدیباال
ب روشرسان محمد کـهدهیغالم

بح شرکتدیجدسیرئثینامبرده
ضیومحترمعبـدال ادیگردتعیین

صدیف4وناسبقا جملهمعایمیعظ
خو بـهصدیف1شیسهم را سهم

ـمحترمغالمرسولر ـجدسیئ دی
سـهمدهیشرکتب روشرسان که

ــر شــودیصدســهممیف33سیئ
سهمرابهمحترمصدیف1ماندهیوباق

نجریعبدالمن ب ـروشبیولد اهلل
بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
ادیگردتعییندیجد راتیتغنیکه

ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

شرکت:ویشرکابیبهاساستصو
مکتوب قرار مور 3113شماره

ریس6/4/1411 هیمالاستیستم
یتیدهندگانمتوسطشرکتترانز

کوهدامنراکدارنـدهیوبارچاالن



 جريدهيرسم
 

101
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

ـیوتشخ03013جوا نمبر هیص
 خواهـان3117611001نمبر

محترمـهدهیگردلیذراتیتغ اند
ـحهیمل ـنیدظهرالدیبنتس سیرئ

ر ا  اسـتیشرکت واسـتع اء
خوصدیف36مجموع راشیسهم

محترمغـالمرسـولولـدیباال
ب روشرسان محمد کـهدهیغالم

بح شرکتدیجدسیرئثینامبرده
ضیومحترمعبـدال ادیگردتعیین

صدیف4معاوناسبقا جملهیمیعظ
خو بـهصدیف1شیسهم را سهم

ـمحترمغالمرسولر ـجدسی دی
سـهمدهیشرکتب روشرسان که

ــر شــودیمصدســهمیف33سیئ
سهمرابهمحترمصدیف1ماندهیوباق

نجریعبدالمن ب ـروشبیولد اهلل
بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
ادیگردتعییندیجد راتیتغنیکه

ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

 .دیگرد

مور 174اساسمکتوبشمارههب
ــرم13/11/1133 و ارتمحت

اعتدالدهریمعارفمکتبخصوص
خواهان64111دارندهجوا نمبر

تعلیارتقا ـیمیموسسه یخصوص
بـهدورههابتداییا دورهشیخو

اندکـهدرر اسـتیمتوسطهشده
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت

خواسـت اسـاسدر محتـرمیبه
عبدالقدریعبدالکب متشبثریفر ند
نهادوقرارمکتوبسیرئیان راد

ــور 8130 11/11/1133م
متوسـطهیمالاستیر گان دهنده

ریفر ندعبدالقـدریمحترمعبدالکب
تحتعنوانخدماتیان رادیتاجر

دارندهجوا یالهاممرتضیکیلوژست
 تشخ67171نمبر نمبـرهیصیو

تغ3111431477 راتیخواهان
ریاستمحترمعبدالکبدهیگردلیذ

عبدالقد ـریفر ند ا سیرئ نهـاد
 خـوفیصد111مجموع شیسهم
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یرابـاالشیسهمخـوفیصد01
عبدالقد ولد دهیرسانمیعبدالوهاب

تعییندیمعاونجدثیکهنامبردهبح
شکلحقوقدهیگرد نهادیاستو

نمـودهریبهشراکتتغیا ان راد
همچنانسرما شرکتا هیاستو

یفغـاناونیلیمکیپنجصدهزاربه
راتیتغنینمودهاست.کهاشیافزا

ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

ب نهـادخـدماتبیتصواساسه
کنکشـنیتینیان یتجا تیمشورت

نتیپا نمبر جوا  74301دارنده
شدهاند.کـهلیذراتیخواهانتغ

ر انور محمد ولد سجاد سیمحترم
واسـتع اءنهـاداستینهادا ر

رابهمحترمشیسهمخوفیصد111
ـیمجتب نیفر امولدمحمـدحس

ــ ــیائیرض ــجدسیرئ ــاددی نه
ثبـتاستی.کهدررداردیوگ ارم

 .رسیدبهثبتیوجوا ده

عمردیسیتاجران راداتیخصوص
ـتابع:حسندیوردکفر ندس تی

سال:شهرکابلیمرکزاصلافغان
ییابتـداهیسـرما1411تأسیس

یافغـانپنجصدهـزار011111
،یلیتحصیخدماتمشورت:تیفعال

یامضـاءتیصالحیشخصدارا
بـهیخودش،درادارهثبتمرکز

 .استدهیثبترس

پولشرکت احمـدیخدمات نثار
ـتابع:ی میعبدالرح افغـانتی

پنجصد011111ابتداییهیسرما
حقوقهزار سـالیان رادیشکل

ــیس ــالح1133تأس دارتیص
 عبدالرحامضاء احمدفر ند مینثار

بهثبتیثبتمرکزاستیدرری 
 رسیدهاست.

ان ـراداتیخصوص لینهاد ـ: زای
یقیبنتنورمحمـدصـدیقیصد

)خدماتنهاداسم:یمتشبثان راد
 (تیالجوردالیمعلوماتیتکنالوژ
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اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز
پنجصد011111ابتداییهیسرما

ــزار ــانه ــالیافغ ــیسس تأس
حقـوق1411 ،یان ـرادیشکل

تکنـالوژتیفعال خدمات یعمده
امضـاءدارتی،صـالحیمعلومات

درر اش ثبـتیعموماستیخود
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

پالستدیتولشرکت یکیمصنوعات
مرکزاصـلیعمرانهاللهاشم ی:

1111111ابتداییهیکابل،سرما
ــون ــکمیلی ــالیافغانی ،س

تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1411
،یکیمصنوعاتپالسـتدیعمدهتول

فر نـدیهاشمرجانیمدیسسیرئ
ـمعاون،یهاشـمدیسـعریم تی
فر نـدیمحـباهللهاشـمدیس
تیصـالحیهاشـمدیسـعریم

ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

بـاداماتیخصوص محمـد نهاد:
فر ندمحمدکاظممتشبثینواریش

پـاکاسم:یان راد نهاد)خدمات
تیتابعوطندوست(ی یوتنظیکار

هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـل
سالیافغانپنجصدهزار011111
یشــکلحقــوق1411تأســیس

عمـدهخـدماتتیفعال،یان راد
دارتی،صــالحی یوتنظیپاکــار
 شدررامضاء یعموماستیخود

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

فر ندچمنشـاهیغالمعلمحترم
ان راد ـفری)تجـارتیمتشبث دی

افغـانمرکـزتیتابع:(کوبختین
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سالیافغانپنجصدهزار011111
 صـادرات1411تأسیس شکل

دارتیوارداتاقالممجا صـالح
 ثبـتاسـتیخودشدررامضاء

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد
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شـرکتیشرکابیبهاساستصو
پنجریپنجشیوسرکسا یساختمان

 جـوا  دارنده D-31080کوه:
راتیخواهانتغاستیرنیایعنوان

ملیذ محترم که اند: نقـاریشده
حل محمد تشبثا سیرئمیفر ند

 خوفیصد111جمله بـاشیسهم
وماندیمسیسهمرئفیصد01ح ظ

سهمرابهمحترمفیصد01ماندهیباق
عار سهرابیسهرابفمحمد ولد

ــر ــ کرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
واگ ار1133-1116-48704

بهح نامبرده معـاونثینمودهکه
همچنانتغگرددیمتعییندیجد ری.

ـبهشـرکتنیشکلا ان راد زی
ـصورتگرفتهاستا ـتغنی راتی

ثبتمرکزیومالکیتهایدراداره
 .دیگردفکریثبت

ولدیبیاجملحببیاساستصوبه
رئ تجارتسیامراهلل پسـرانینهاد

اهللحب جوا :یبیالحاجامر دارنده
ــر ــان1111-8011نمب خواه

استلیذرراتیتغ محترم-1شده
نهادسیولدامراهللرئیبیاجملحب
 شیسهمخـوفیصد111ا جمله

بهمحتـرممنصـورفیصد01 انرا
جدیبیحب معـاون امراهلل ـولد دی

شکلری.همچنانتغرساندیب روشم
بـهیشـرکتا ان ـرادیحقوق

ادارهریشراکتتغ در کـه نموده
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

 .دیگردثبت

محترمبیبهاساسدرخواستتصو
:یدواجانولدادمخانتاجران راد

نمبـر جوا  وD-40068دارنده
ــماره ــوبش ــور 861مکت م

دهندههیمالاستیر4/3/1411
پ ترک خواهان متوسط شـهیگان

ثبتیعموماستیاستدرردهیگرد
 .دیلغوثبتگردیمرکز

ابراهیاساسدرخواستبه میمحترم
وقرارمکتـوبیپناه ولدجمعه:

ــور 17118 1/4/1411مـ
بیمحترمنصرتاهللولدمحمدحب
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یتحــتعنــوانیتــاجران ــراد
سرکسـا یساختمان امـواجیو

وD-26556دارندهجوا نمبـر
هیصیتشخ 3111176111نمبر

تغ انـددهیگردلیذراتیخواهان
بیمحمدحبدمحترمنصرتاهللول

واسـتع اءاستینهادا رسیرئ
راشیسهمخوصدیف111مجموع

ولـدجمعـهمیمحترمابراهیباال
بح نامبرده که نموده ـواگ ار ثی

دیجدسیرئ نهاد ـگردتعیین دوی
هیهمچنانندرستشبثا جوارناح

سنگدانیمسیرویم1 بـهیکوته
سنگ لیکوته رحمنباباسهیکوچه

درراتیتغنیاست.کهارنمودهییتغ
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیگرد

شرکتویشرکابیاساستصوبه
 (18131)شـمارهمکتـوبقرار

ــور  ــمال1411/4/11م هی
متوسطپاتردهند لـدر یبوتیگان

وD-44032دارندهنمبرجـوا 
هیصیتشخ 3111018444نمبر

است.دهیگردلیذراتیخواهانتغ
وگرددیمریبهمطبعهتغیا ساختمان

پاتر ا  نهاد اسموتیاسم و بلدر 
پرستدیجد ـتغژیشرکتمطبعه ری

شرکتنیاراتینمودهاست.کهتغ
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب

 .دیگرد

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
رهنـوردیمحترم)متوسطخصوص

دانــش(دارنــدهجــوا شــماره
(D-47612تشخ و نمبـرهیصی(
(خواهــــان3111808418)
اند:خواهـاندهیگردلیذراتیتغ

تعلیارارتقا یخصوصیمیموسسه
ـا دورهمتوسطهگرد وادرسدهی

بادلبجـربـاعنریمکتبا و 
هیمهمدسجدمیبهپهلونیشرر ایم

 م81،سرک هیناحییدانهوایمتره
نمودهاستریاستتغدهیدهمگرد
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یعمـوماستیدررراتیتغنیکها
ثبتیفکرتیومالکیثبتمرکز

 .دیگرد

 مکتوبنمبر مـور 3637قرار
ــتیر17/4/1411 ــمالاس هی

دهندگانکوچکتشبث)شـرکت
افغانتالکیوخارجیمختلطداخل

ــد ــرلمیت ــوا نمب ــدهج (دارن
ــتی(بر1111-10417) اسـ

)شوج بمعاونانویرویمحترم و تی(
وسـهضهیقطعهعری)معاذاهلل(ط

شرکاءیمجمععمومبیقطعهتصو
تشـبثا )تیتشبثخواهانفعال

استخراجوپروسسیتجارت ( به )
ـانمـودهاسـتریمعدن(تغ نی

ثبـتیعمـوماستیدررراتییتغ
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
مال مکتوب گـانهیقرار دهنـده
ــک) ــور 1111کوچـ (مـ

ــروففق1411/1/16 ــمع یری

دارنـدهیفر ندجانثارتاجران راد
ـیوتشخ84741جوا نمبر هیص

 خواهـان3111768311نمبر
استخواهاندهیگردلیذراتیتغ

خــدماتتیســکتورفعالادیــا د
فعالی راعت سکتور عالوه ـبر تی
واسمشـرکتا دیگردیتجارت
دیغربهاسمجدنیسپوادیهیتجارت
خدمات راعتیتجارت ـهیو وادی

ـنمودهاست.کهاریغرتغنیسپ نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

اساسدرخواستمحترماحمـدبه
ـیفر ندعبدلتـاجران راد سیرئ

(3714نهاد:وقـرارمکتـوب)
دیعواستمیس1411/4/17مور 

تاجریاحمدفر ندعبدلتاجران راد
11160دارندهنمبرجوا یان راد

3111117481نمبرهیصیوتشخ
فر ناستیتحتر عبـدلاحمد د

خواهانلغوشـرکتیتاجران راد
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ادهیگردشیخو که نهادنیاست.
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک

شمارهیاساسدرخواستبه قرار و
ــور 17171) 1411/4/7(م

س ـمالستمیمکتوب گاندهنـدهی
متوسط:تحـتعنـوانشـرکت

سـپیکیخدماتلوژست دیسـولد
 نمبـر جـوا  و03617دارنده

هیصیتشخ 3117711110نمبر
انـد.دهیگردلیذراتیخواهانتغ

م ولد مختار معـاونرعالمیمحترم
ــرکتا معاون ــش ــتع اءتی اس

خوصدیف70 محترمراشیسهم به
ولدگـلعـالمینورمیمحمدنع

واگ ارنمودهاستکـهنـامبرده
فدیمعاونجدثیبح ا یومحترم
صـدیف10برحالا جملـهسیر

ـسهمرصدیف1سهمبهح ظ سی
بهمخترمصدیف14ماندیم سهمرا

نع جدینورمیمحمد ـمعـاون دی
 معاون سهم که نموده 33واگ ار

ـتغنی.کهاشودیمصدیف درراتی
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

شمارهیاساسدرخواستبه قرار و
ــور 3171) 11/1/1411(م

گـانهیمالستمیمکتوبس دهنده
شـرکت عنـوان تحت کوچک:

بارچاالنیتیترانز سـپیو دیسولد
 نمبـر جـوا  و03618دارنده

هیصیتشخ 3117713181نمبر
انـد.دهیگردلیذراتیخواهانتغ

م ولد مختار معـاونرعالمیمحترم
70اسـتع اءتیشرکتا معاون

بـهمحتـرمشـرایسهمخوصدیف
ولدگـلعـالمینورمیمحمدنع

واگ ارنمودهاستکـهنـامبرده
فدیمعاونجدثیبح ا یومحترم
صـدیف10برحالا جملـهسیر

ح ظ به ـسهمرصدیف1سهم سی
بهمخترمصدیف14ماندیم سهمرا

نع جدینورمیمحمد ـمعـاون دی
معـاون سـهم که نموده واگ ار
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ـتغنی.کهاشودیمصدیف33 راتی
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

نهادخدماتسیئربیاساستصوبه
دارنـدهمیپرفکتسـتیکیلوژست

راتیخواهانتغ67111جوا نمبر
زیاند:محترممحمدعزدهیگردلیذ

ـرریولدمحمدکب تشـبثا سی
فیصد01شیسهمخوفیصد111

ولدبادامخواجـهمیرابهمحمدنع
شـرکتبـهدیب روشمعاونجد

بـارساندیفروشم نامبرده وخود
سیرثیسهمبهحفیصد01ح ظ

وشـکلمانـدیمیدرشرکتباق
ان رادیحقوق شراکتتغیا  ریبه

اسـتیفوقدررراتی.کهتغکندیم
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت

شرکتویشرکابیاساستصوبه
(11633)شـمارهمکتوبقرار

هیمالاستیر11/1/1411مور 
متوسطشرکتخدماتدهند گان

دارنـدهیرامشسکندریکیلوژست
ـیوتشخ67063نمبرجوا  هیص

 خواهـان3111010418نمبر
است.خواهاندهیگردلیذراتیتغ
فعالرییتغ تغتیسکتور اسـمریو

ــرکتخــ ــرکتا ش دماتش
سکندریکیلوژست اسمیرامش به

ـتغیمطبعهرامشسکندردیجد ری
شرکتنیاراتینمودهاست.کهتغ

ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب

 .دیگرد

خانمی:نسینهادان راداتیخصوص
محمـدمتشـبثکیساحلولدن

ینهاد)خدماتمشورتاسم:یان راد
(یلیتحص کانوال ـتابعساحل تی

اصلافغان، هیکابل،سـرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار011111
یشــکلحقــوق1411تأســیس

عمـدهخـدماتتیفعال،یان راد
دارتی،صـالحیلیتحصیمشورت
یعمـوماستیشدررخودامضاء
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فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

ـیتجارتشرکت :یارسـالنغلج
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
مجا ،رئ اقالم وندیمسیوصادرات

سلیتوتاخ توتاخدیفر ند لیمحمد
ترابفر ندرمضانملیاتی،معاون

ـامضاءدارتیترابصالح سیرئ
یعمـوماستیومعاونشرکتدرر

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

افغانکابـل،اناینریتجارتشرکت
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
ی،شکلحقـوق1411تأسیسسال

سیرئ،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلم
ام میفر ندمحمـدکـرنیمحمد

ـبیدشعیستی،معاون س دیفر ند
ط امضـاءدارتیصالحبیمحمد

ــ ــرکتدرسیرئ ــاونش ومع
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیگرد

فر نـدمحمـدیمحترمغالمموٰس
ی)غالمموٰسیمتشبثان رادوسفی

 محمـد متشـبثوسـفیفر ند
یافغانمرکزاصلتیتابع:(یان راد

سرما 011111ییابتـداهیکابل
هزار ـیافغانپنجصد تاس سیسال

اقالممجـا یدیشکلتول1411
تیصالح دار درامضاء خـودش

ثبتمرکزیومالکیتهایاستیر
.دیگردفکریثبت

وخــدماتیســاختمانشــرکت
هیسـرما:یعباسنیفردیکیلوژست
(یکمیلیون1111111)ییابتدا
کابـل.سـالی.مرکزاصلیافغان

لمیتدیشکلحقوق1411.تأسیس
ــفعال ــلتی ــاختمانیاص ویس

نیشـرکتفـردسی.ریکیلوژست
سهم٪یدارامیفر ندمحمدابراه
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معاون01 فر ندتیبه فواد محمد
ـغـالمح ٪01سـهمیدارادری

ومعاونسیئرامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

:تیعابدالیخدماتسولرشرکت
یک1111111)ییابتداهیسرما

کابل.ی.مرکزاصلی(افغانمیلیون
 حقوق1411تأسیسسال یشکل
نصبسـولر.یاصلتیفعاللمیتد

صـ سیئر فر نـدیشرکت اهلل
٪31سهمیجاندارامیرحدیس

معاون فر نـدتیبه الحـق سراج
ــنج ــهمیاهللدارابی ٪11س

معاونوسیئرامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

یونجاریفلزکارشرکت)خدمات
ییابتـداهی(سرمایذل قارمنصور

ی(افغانیکمیلیون1111111)

ــال ــفعال1411تأســیسس تی
نجاریفلزکار محتـرمسیئریو

منصور خـانیذل قار رسول ولد
معاون31 به محتـرمتی٪سهم

ولـدذل قـاریمنصـوریمصط 
دارتی٪صالح11یدارایمنصور
 معاونشرکتدرسیئرامضاء و

مرکزیعموماستی ثبـتیثبت
 .دیگرد

دارایکیخـدماتلوژسـتشرکت
مرکزاصل سرمایکاروان: هیکابل،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
حقوق،1411،سالیافغان یشکل
ـفعالتد،یلم عمـدهخـدماتتی

کنشکاعابدفر ندسی،رئیکیلوژست
روحاهللتیعابد،معاوننیالعابدنی 

امضاءدارتیاهللصالحبیفر ندنق
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

احمـدیتـاجران راداتیخصوص
فر ندمحمداشرفلیخایسجاداول
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:شـهری،افغان.مرکزاصلتیتابع
،سال هیسرما1411تأسیسکابل

پنجصدهـزار011111ییابتدا
شـخص،ی:تجارتتیفعال،یافغان
تیصالحیدارا خودشیامضاء

ثبتمرکز اداره ثبـتی،در بـه
.استدهیرس

اساستصو شرکت:یشرکابیبه
بـهاسـاس:تدیلمینادریوس زی

ــر ــوبنمب ــور 3011مکت م
ــمال11/4/1411 ــدهی گاندهن

ــر ــدهجــوا نمب کوچــکدارن
نمبـــرهیصـــیوتشخ16181

ر1107618118 اسـتیتحت
محتـرمتیاهللومعاونحیمحترمذب

(شهینصرتاهللخواهانلغو)ترکپ
اندکهدهیگردشیخویجوا تجارت

لغـویثبتوجوا دهاستیررد
 .دیثبتگرد

اساستصو شرکت:یشرکابیبه
بهاساس:تدیلمیوس زیدیاسدول

ــر ــوبنمب ــور 3013مکت م

دارندهجوا نمبـر11/4/1411
نمبـــرهیصـــیوتشخ17136

ر3111113181 اسـتیتحت
محتـرمتیاهللومعاونمیمحترمفه

(شهیاهللخواهانلغو)ترکپاتیح
اندکهدهیگردشیخویجوا تجارت

لغـویدها ثبتوجواستیدرر
 .دیثبتگرد

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
ولدگوهرخانمتشبثمیمحمدصم
ــراد ــوا یان  ــرج ــدهنب دارن

D-38466نمبــرهیصــیوتشخ
تغ3111186146 راتیخواهان

ــذ ــگردلی ــرمدهی ــتمحت اس
صم رمیمحمد خان گوهر سیولد

 جمله سهمصدیف111شرکتا 
شمسنیالدحینرابهمحترمذبن01

کـهشفخرپورب رونیاالدیولدض
معـاونثیهکهنامبردهبحدیرسان
ا دیگردتعییندیجد سکتورادی.
وبرعالوهخـدماتیتجارتتیفعال

وهمچناندهیگردیکیلو ست است
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یاسمشرکتا خدماتلوژسـتک
وخـدماتیبهشرکتتجارتانیر

ــت ــریکیلوژس ــنانی ــتغزی ری
ـنمودهاستکها ـتغنی درراتی

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

 د.یگرد

شرکت:ویشرکابیبهاساستصو
گانمتوسطدهندهیقرارمکتوبمال

(10803 مور  )1411/1/11
پسـرانیکیشرکتخدماتلوژست

مومن ادهدارنـدهجـوا نمبـر
D-57484نمبــرهیصــیوتشخ

تغ3111111163 راتیخواهان
علدهیگردلیذ نظریاستمحترم

معـاونشـرکتا  گلـزار ولد
ــمعاون ــتع اءتی ــهوا جماس ل
محترمشیسهمخوصدیف01 به را
مهر ادیمهر ادولدقربانعلنیحس

واگ ارنمودهاستکـهنـامبرده
.کهدیگردتعییندیمعاونجدثیبح
ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا

ثبـتیفکـرتیکیومالیمرکز
 ..دیگرد

شرکتیشرکایاساسدرخواستبه
لوژست یکیخدمات :اسـریحارث

 نمبـر جـوا  و81181دارنده
هیصیتشخ 3118031143نمبر

اند.کهدهیگردلیذراتیخواهانتغ
فر ندمحمـدگـلرانیمحترمش

واستع اءاستیتشبثا رسیرئ
ح ظ شیسـهمخـوفیصد30با

وگـرددیمتعیـیندیسهمدارجد
 ادگل معاونیوس زیمحترمشاه

 شیسهمخوفیصد0اسبقا جمله
ح ظ معاونثیسهمبحفیصد1با

فیصـد4ماندهیا باقوماندیمیباق
رانیسهمبهمحترمشفیصد1سهم

ـ اسـبقوسیفر ندمحمدگلرئ
جد کـهدیسهمدار نموده واگ ار

فیصد1همچنانشودیم38سهمنن
رابهمحترمتا هگلماندهیسهمباق

یوسـ زیفر ندمحمدگلیالنیج
ــدهد ــرارنـ ــ کرهنمبـ تـ
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واگ ار81341-1111-1133
دیجدسیرئثینمودهکهنامبردهبح

ـ.اگرددیمتعیین ـتغنی درراتی
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
 .دیگرد

اساستصو شرکت:یشرکابیبه
یوسـاختمانیشرکتراهسـا 

168بهاساسمکتوبنمبرواکیش
 جوا 11/1/1411مور  دارنده
نمبـرهیصیوتشخD-3407نمبر

ر1116316118 اسـتیتحت
محمـدعـارفویمحترمحـاج

نبتیمعاون محمد خواهانیمحترم
ی(جوا سـاختمانشهیلغو)ترکپ

اسـتیراندکهدردهیگردشیخو
 .دیلغوثبتگردیثبتوجوا ده

اساستصو شرکت:یشرکابیبه
شری سار چرم پروسس اسـاسبه

ــر ــوبنمب ــور 168مکت م
نمبر11/11/1133 جوا  دارنده

D-164ــیوتشخ ــرهیصـ نمبـ

ر1118611111 اسـتیتحت
ـمحترممحمدحن ـومعاونفی تی

لغـو عارفخواهان محمد محترم
(جوا پــــروسسشهی)ترکپ

انـددهیگردشیخوچرمشری سار
لغویثبتوجوا دهاستیکهدرر
 .دیثبتگرد

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
ومسافریباربریشرکتترانسپورت

پروا دارنـدهجـوا نمبـریبر
D-3033ـایعنوان اسـتیرنی

شدهاند.کـهلیذراتیخواهانتغ
نغامعاوندیمحترمدلنغافر ندس

معاون ـتشبثا  تی واسـتع اء
محترمشیسهمخوفیصد01 به را
ـیسروردریح نغـادیفر نـدس
ــده ــ کرهدارنـ ــرتـ نمبـ

واگ ار14108-411-1138
بهح نامبرده ثمعـاونینمودهکه

درراتیتغنی.اگرددیمتعییندیجد
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک
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ـبیوتصوضهیاساسعربه سیرئ
قال صادرات مرکز :کابلنیتشبث

یعنوان47311دارندهجوا نمبر
ـخواهـانتغاستیرنیا ندرسری

11هیناحرپوریا ششیشرکتخو
ـبهقلعهفتحاهللسرکپنجمناح هی

درراتیتغنینمودهاست.اریتغ11
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
ساختمان دارنـده:جانسونینهاد
 نمبر ـایعنوان07817جوا  نی

شـدهلیذراتیخواهانتغاستیر
فر نـدقیاند.کهمحترممحمدش 

اسـتیتشبثا رسیگلحسنرئ
راشی%سهمخو111واستع اء

محترمجمالخانکانوالفر ند به
محمدکانوالدارندهتـ کرهدیس
ــرنم 1411-1411-13131ب

بح نامبرده که نموده ـواگ ار ثی
دیجدسیرئ اگرددیمتعیین ـ. نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

محتــرمیبــهاســاسدرخواســت
ـ:ولدنظرمحمدراحمدیبش سیرئ

دارندهینظردیعبدالرشینهادتجارت
خواهــان61887جــوا نمبــر

محتـرملیذراتییتغ که اند شده
ـریبش رئ نظرمحمد ولد سیاحمد

واسـتع اءنهـاداستینهادا ر
رابهمحترمشیسهمخوفیصد111

ولدطالـبجـانیبیاهللنابیمج
.کهداردیواگ ارمنهاددیجدسیرئ
ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

شرکتویشرکابیاساستصوبه
مال مکتوب گـانهیقرار دهنـده

 1/1/1411مور 7140متوسط
یکیوخدماتلوژستیشرکتتجارت
ستور جـوا یاپروند نمبر دارنده

ـیوتشخ66480 نمبــرهیصـ
ــتو3111118188 ــهثب ک
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ویثبـتمرکـزاستیراجسترر
خواهانباشدیمیفکریهاتیمالک

دهیگردلیذراتیتغ محتـرماند:
سدرجالیس سـهمداریدقویولد

بهشرایسهمخوصدیف10شرکت
محترماحمدشاهولدغـالمرضـا

کـهدهیمعاونبرحالب روشرسان
ح  با سـهمصدیف01ظینامبرده

درراتیتغنی.کهاماندیمعاونباق
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

 .دیگردیفکریثبتومالکیتها

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
(مور 18141)نمبرقرارمکتوب

ــتممالیس16/4/1411 ــس هی
گانمتوسطشرکتخـدماتدهند
هاللجمالدارندهجوا یکیلوژست
 تشخ67111نمبر نمبـرهیصیو

تغ3111484101 راتیخواهان
ــذ ــگردلی ــرمدهی ــتمحت اس
ولدمحمـدحـاف رضا ظیمحمد

معاون ا  شرکت استع اءتیمعاون
راشیخـوصـدیف01مجموعو

مسـجدیباال ولد ناصر یمحترم
رسانسیر ب روش کـهدهیبرحال

ثیسهممنحصدیف111نامبردهبه
ـتغنی.کهاماندیباقسیر درراتی
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
ویکیشــرکتخــدماتلوژســت

دارندهجـوا نمبـر:وامایتجارت
اســتیرنیــایعنــوان68011
شدهاند.کـهلیذراتیخواهانتغ
نیاهللفر ندمحمدحسفیمحترمنظ

واستع اءتیمعاونتشبثا معاون
محترمشیسهمخوفیصد11 به را
یا یولدشاهخاننیا یاهللندینو
ــدهد ــرارنـ ــ کرهنمبـ تـ
17341-1111-1137

بح نامبرده که نموده ـواگ ار ثی
جد دیمعاون اگرددیمتعیین ـ. نی

ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ
ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد
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ذاکـراتیخصوص محمـد نهاد:
صدقیصد محمد متشبثقیفر ند

ـنهاد)تولاسم:یان راد کـارتندی
ــد ــحق قیص ــتابع.(یاس تی

هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـل
یافغـانیکمیلیون1111111

 حقوق1411تأسیسسال یشکل
ـفعال،یان راد ـعمـدهتولتی دی

خـودامضاءدارتیکارتن،صالح
ثبتمرکـزییعموماستیشدرر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیگرد

فر ندیمحمدهادنهاداتیخصوص
اسـم:یمتشبثان رادنیحسیعل

تبل و اعالنات خدمات غاتینهاد:)
شرق( افغـان،مرکزتیتابعافسانه

011111هیکابل،ســرمایاصــل
هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال

،یان ـرادیشکلحقـوق1411
عمدهخدماتاعالناتووتیفعال
تیصـالحغات،یتبل امضـاءدار

دررخود ثبـتیعمـوماستیش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

نیگلبـدیتاجران راداتیخصوص
الدیریو  اسالم تیتابع:نیفر ند

اصل مرکز ،:یافغان کابـل شهر
هیسرما1411تأسیستأسیسسال
هزار011111:ییابتدا پنجصد
ـفعال،یافغانیافغان ،یتجـارتتی

امضـاءتیصـالحیشخصدارا
بـهیدرادارهثبتمرکزخودش،
 .استدهیثبترس

یتجـارتیخدماتمشورتشرکت
هیکابل،سرمایمرکزاصل:تیلیال اا

یکمیلیـون1111111ابتدایی
،شـکل1411تأسیسسال،یافغان
یعمدهمشورتتیفعالتد،یلمیحقوق
ـسیرئ،یتجارت اهللفر نـدحیمس

محمداهللفر ندتیمعاوننعمتاهلل،
امضاءدارتیصالحیدیحمیبور
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت
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فر ندمحمدرینهاد:بصاتیخصوص
متشبثان راد نهـاد:اسم:یاکبر

انست ـتوتی) مـاتیتعلیخصوص
 سبز(یتساویومسلکیکیتخن

یمرکــزاصــلافغــان،تیــتابع
یــک1111111هیکابل،ســرما

1411تأسیسسالیافغانمیلیون
عمدهتیفعال،یان رادیشکلحقوق

ــاتیعل ــیتخنم ــلکیک ،یومس
خـودشدرامضاءدارتیصالح

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
گاندهندهیمالاستیقرارمکتوبر
ــک) ــور 3638کوچـ (مـ

نرام17/4/1411 کابـل غمان
 نمبـر جـوا  و18111دارنده

هیصیتشخ 3111111811نمبر
تغ انـددهیگردلیذراتیخواهان

 ر شمساهللولدغالم ـمحترم نی
واستع اءاستیشرکتا رسیئر

خوصدیف01مجموع راشیسهم

یولدحاجنیالدریمحترمبشیباال
کـهدهیب روشرسـاننیالدزیعز

بح شرکتدیجدسیرئثینامبرده
.وهمچناناسمشرکتدیگردتعیین
 شـرکتا  بـه ارام کابل پغمان

نمودهاستریکابلنرامتغیتجارت
یعمـوماستیدررراتیتغنیکها

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

خواسـتبه محتـرمیاسـاسدر
ـداهللیعصمتاهللفر ندحم سیرئ

18111نمبروقرارمکتوب:نهاد
 هیمالاستیر11/4/1411مور 

دهند محترم متوسط خواهـانگان
ریاندکهمحترمبشدهیگردراتیتغ

ـریاحمدولدام ـا معاونیعل تی
استع اء شیسهمخوفیصد01و

بـرسیریدیرابهعصمتاهللحم
ودهیحالشرکتب ـروشرسـان

یا شراکتبهان رادیشکلحقوق
اریتغ است. انینموده ـکـه نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ
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ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

تصو اساس شرکتیشرکابیبه
پریخدماتمشورت :سشـنیافغان

 جوا نمبر بـهD-47202دارنده
مـور 364اساسمکتوبشماره

دهندههیمالاستیر16/4/1411
ابوالقاسماستیگانمتوسطتحتر

خواهانیعبداللفوشنجتیومعاون
ـگردشهیترکپ اسـت.کـهدهی

ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیردگ

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
(مـور 17171قرارمکتـوب)

ـعوااستیر1/4/1411  وندی
ـ شرکتخدمات راعت ویمرکز

سبزدارندهجـوا شیرویمالدار
نمبرهیصیوتشخD-73381نمبر

تغ3111133011 راتیخواهان
اهللبیاستمحترمحبدهیگردلیذ

اهللمعـاونشـرکتا اتیولدح

ــمعاون ــتع اءتی ــوعواس مجم
یرابـاالشیخـوسهمصدیف01

بنتغـالمحسـنمهیمحترمهحک
ـکهنامبردهبحدهیب روشرسان ثی

نی.کهاگرددیمتعییندیمعاونجد
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

شرکتبیوتصوضهیاساسعربه
دارنده:غالبنیافقنوپیپادیتول

 نمبر ـایعنوان41811جوا  نی
شـدهلیذراتیخواهانتغاستیر

محترمرجبعل که فر نـدیاند.
دارندهتـ کرهنمبـرنیحسر ایم

دهیبهفروشرسـان11184110
بح نامبرده ـثیکه ـجدسیرئ دی

ـ.اگرددیمتعیین ـتغنی درراتی
ویثبـتمرکـزیمومعاستیر

ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
 .دیگرد

ب نهـادخـدماتبیتصواساسه
صاحبیکیلوژست دارنـدهیمعراج
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راتیخواهانتغ40160جوا نمبر
عبلیذ محترم که اند. ـشده داهللی

نهـادا سیرئنیفر ندمعراجالد
استیر نهاد فیصد111واستع اء

رابهمحترمـهمرسـلشیسهمخو
ـیناصرداهللیبنت یناصر سیرئ
.همچنانداردینهادواگ ارمدیجد
یکیاسمنهادا خدماتلوژستریتغ

نهـاددیبهاسمجدیمعراجصاحب
افغـانبـاختریکیخدماتلوژست

تغ اسـتکـهریاکسپرس نموده
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ـبیوتصوضهیاساسعربه سیرئ
دارنـدهیهاروننرمانینهادتجارت

ــر ــوا نمب ــر68136ج ونمب
محترم3111711131هیصیتشخ

رئ اسـتیرنیایعنوانسیهارون
شیخـویخواهانلغوجوا تجارت

استیاند.وجوا شاندرردهیگرد
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
سـانیکینهادخـدماتمشـورت

دارندهجوا نمبـر:نالجیاپورچنت
اســتیرنیــایعنــوان71183
شدهاند.کـهلیذراتیخواهانتغ
ـمیبنتقسلدایمحترمه سیاهللرئ

واســتع اءاســتیتشــبثا ر
خو111 محترمشی%سهم به را

نیاهللفر نـدصـاحبالـدسیان
ــ کره ــدهتـ ــردارنـ نمبـ
واگ ار10846-1311-1133

ح به نامبرده که ـثینموده سیرئ
درراتیتغنی.اگرددیمتعییندیجد
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
یاتل مانیشرکتخدماتلوژستک
 نمبـر جـوا  و70131دارنده

هیصیتشخ 3111168181نمبر
انـد.دهیگردلیذراتیخواهانتغ

دهیگردیتجارتتیسکتورفعالادیا 
استواسـمشـرکتخـدمات
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بـهشـرکتیاتل مانیکیلوژست
اتـلیوتجارتیکیخدماتلوژست

ـاستکـهاهنمودریتغی مان نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

ـنقیتجـارتشرکت عبـداهللبی
مرکزاصلیخوست سرمای: هیکابل،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
،شکل1411تأسیسسال،یافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق

مجا ،رئ اقالم بینقسیوصادرات
عبـداهللتیاهللفر ندضابط،معاون
تیصـالحیفر ندضابطخوسـت

ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

سماتیخصوص الـرحمنعینهاد:
 یفر ندشمسالحقمتشبثان راد

عیسمیکینهاد:)خدماتلوژستاسم
ـتابع(یکابلدوب افغـان،مرکزتی
ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت

سالیافغانپنجصدهزار011111
یشــکلحقــوق1411تأســیس

عمـدهخـدماتتیفعال،یان راد
امضــاءدارتی،صــالحیکیلوژست
دررخود ثبـتیعمـوماستیش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

لوژستشرکت سیسدیکیخدمات
مرکزاصل سرمایارسالن: هیکابل،

یکمیلیـون1111111ابتدایی
،شکل1411تأسیسسال،یافغان
عمدهخدماتتیفعالتد،یلمیحقوق

عبدالصــبورسیرئــ،یکیلوژســت
یمحمدعثمانبیفر ندحبیمیحک

محمـدعمـرانفر نـدتیمعاون
امضاءدارتیصالحی یشرداهللیعب
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

وخــدماتیســاختمانشــرکت
ــت ــدالحیکیلوژس ــیلطیعب :ی 
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،



 جريدهيرسم
 

171
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق1411تأسیسسال ی،شکل

ویعمدهسـاختمانتیفعالتد،یلم
یعبدالحسیرئ،یکیخدماتلوژست

محمـدتیفر ندعبـدالحق،معاون
محمدصالحسیادر عطا تیفر ند
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

میعبدالکریتاجران راداتیخصوص
ـتابعمیشمسفر ندعبـدالرح تی

سال:شهرکابلی،افغان.مرکزاصل
:ییابتداهیسرما1411:تأسیس

هزار011111 پنجصـدپنجصد
افغان ـ،فعالیهزار ی:مشـورتتی

امضـاءتیصـالحیشخصدارا
بـهیخودش،درادارهثبتمرکز

 .استدهیثبترس

اسـاستصـو ویشـرکابیبه
دارنـده:تدیلمراگلیدرخواستم

ـخواهانتغ4611جوا نمبر راتی
ولدراگلیاند:محترممدهیگردلیذ

مح ـرنیالدیغالم ا سی نهـاد
خوفیصد111 فیصد01شیسهم

ناصـر اکبـر غالم به ولـدیرا
بـهدیمعاونجدنیالدیغالممح

بـارساندیفروشم نامبرده وخود
سیئرثیحبهسهمفیصد01ح ظ

ا یوشـکلحقـوقماندیمیباق
نمودهاستریبهشراکتتغیان راد

شرکتا پنجصدهـزارهیوسرما
ـتغیافغـانلونیمکیبهیافغان ری

ینمودهاستوادرسنهادا مندو
بتخاکشـهرکیناصریسرا به

نمودهاسـت.کـهریجنتگلتغ
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

شرکتویشرکابیاساستصوبه
مــور 16017قــرارمکتــوب

ــتیر10/4/1411 ــمالاس هی
ی:شرکتساختماندهندگانمتوسط

نمبرعثماناکبـردارنـدهجـوا 
D-34709نمبــرهیصــیوتشخ
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تغ3111111141 راتیخواهان
اند:محمداکبرولـددهیگردلیذ

ــرکتا  ــرورمعاونش ــالمس غ
ــمعاون ومجمــوعاســتع اءتی
یرابـاالشیسهمخـوصدیف10

برحاـلسیمحترممحمدعثمانرئ
نامبردهدهیشرکتب روشرسان که

درسیرئثیسهمبحصدیف111با
یشـکلحقـوقماند،یشرکتباق

ریتغیشرکتا شراکتبهان راد
ـتغنینمودهاست.کها تدررای

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
:فیویبلوسکایکیخدماتلوژست

D-38345دارنــدجــوا نمبــر
شـدهانـد.لیذراتییخواهانتغ

محمدریفر ندامنیاسیمحترممحمد
سهمفیصد111نهادا جملهسیر

بهحمفیصد01شیخو ـرا اهللدی
اهللبخش بسم ـجدسیئریولد دی

وخودنامبردهبـادهیب روشرسان

معاونثیبهحهمسفیصد01ح ظ
استوهمچناندهیگردتعییندیجد
شـرکتا یشرکتحقـوقرییتغ

نمودهاستریبهشراکتتغیان راد
ثبتیعموماستیدررراتییتغنیا

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

تصوبه ولـدریعبدالقدبیاساس
مکتوببهیعبدالحمدتاجران راد

ــماره) ــور 18011شـ (مـ
گاندهندهیمکتوبمال1/0/1411

نمبرمتوسظ:دارندهنمبـرجـوا 
D-20899نمبــرهیصــیوتشخ

تغ3111601801 راتیخواهان
ا دهیگردلیذ سـکتورادیاست.

معـادنتیفعال استخراج نهاد در
ـذراتیاستکهتغدهیگرد درلی

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
 .دیگردثبتیفکریهاتیمالک

اساستصو ـابیبه :پارسـلروی
نمبـــرهیصـــیدارنـــدهتشخ

(خواهــــان3111861314)
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انـدمحتـرمدهیگردلیذراتیتغ
استع اءمحمدممتا سهمدارتشبث

بهشرایسهمخوصدی(ف1نمودهو)
عبدالمج یفر ندمحمدنبدیمحترم

واگ ارنمـودکـهنـامبردهبـا
ـصدیف111 شـرکتسیسهمرئ

حقوقماندیم شکل ا رکتشی.که
نمـودهوریتغیشراکتبهان راد

همچنانندرستشـبثا مقابـل
و  سـرکریمسجد به خان اکبر
نمودهریهشتمتغهیناحیکابلنندار

فعال ترانسپورتتیو ویشرکتبه
نیاستکهادهیگردادیکارگوا د

یثبتوجوا دهاستیدررراتیتغ
 .دیثبتگرد

 ونایاساسدرخواستنهادنربه
D-80219دارندهجـوا نمبـر

شـدهانـد.لیذراتییخواهانتغ
تشبث سهمدار ممتا  محمد محترم

سـهمصدی(ف1نمودهو)استع اء
فر نددیبهمحترمعبدالمجشرایخو

واگ ارنمودکهنامبردهیمحمدنب

 رئصدیف111با شرکتسیسهم
حقوقماندیم شکل ا شرکتی.که

دهونمـوریتغیشراکتبهان راد
همچنانندرستشـبثا کارتـه

کابلنندار به هشتمهیناحیچهارم
ـنمـودهکـهارینمودهتغریتغ نی
یثبتوجوا دهاستیدررراتیتغ

 .دیثبتگرد

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
عبدالواسعولدعبدالصمدمتشـبث

بهاساسمکتـوبنمبـر:یان راد
دارنده11/4/1411مور 311

 نمبر تشخ01111جوا  ـیو هیص
ــر ــت3116111101نمب تح

محترمعبدالواسعخواهـاناستیر
)ترکپ ی(جـوا تجـارتشهیلغو

اسـتیاندکهدرردهیگردشیخو
 .دیلغوثبتگردیثبتوجوا ده

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
مال مکتوب گـانهیقرار دهنـده

ــط) ــور 18440متوسـ (مـ
ویشرکتتجـارت1411/4/17
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منـوریکیخدماتلوژست خراسان
 نمبـر جـوا  و66381دارنده

هیصیتشخ 3111187711نمبر
تغ استدهیگردلیذراتیخواهان

معاوندیمحترمعبداهللولدعبدالحم
ــرکت ــرکتا ش ــتع اءش اس

محترمشیسهمخوصدیف01 به را
کتبرحالشـرسیرئبیعبدالمج

بـا نـامبره کـه نمـوده واگ ر
111 بفیصد ـرحـثیسهم سیئ

ا یشـکلحقـوقریوتغماندیبام
ـنیشراکتبهان راد صـورتزی

نو ادرسشرکتا شهر گرفتو
ریتغ0هیناحنهیبهخوشحالخانم

ـتغنیشدهکها اسـتیدررراتی
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت

اســاسدرخواسـتمحتــرمبـه
ـدیس ـحینص س بـاقردیولـد

ــاجران راد ــوا یت ــدهج دارن
ومکتـوبشـماره67810نمبر

هیمالاستیر11/4/1411مور 

شهیگانمتوسطخواهانترکپدهند
ثبتیعموماستیاستدرردهیگرد

 .دیلغوثبتگردیمرکز

اســاسدرخواسـتمحتــرمبـه
ــ  ــداهللقیش ــدص اهللقیول

ــاجران راد ــوا :یت ــدهج دارن
ومکتـوبشـماره68116نمبر

هیمالاستیر1/11/1411مور 
شهیگانمتوسطخواهانترکپدهند
ثبتیعموماستیاستدرردهیگرد

 .دیلغوثبتگردیمرکز

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
ویکیشــرکتخــدماتلوژســت

دارنـده: اهدمشـعلیساختمان
 نمبر ـایعنوان63003جوا  نی

شدهاندلیذراتیخواهانتغاستیر
کهمحترمغـالمابـوبکرفر نـد

استیتشبثا رسیرئیغالمسخ
راشیسهمخوفیصد01واستع اء

برحاـل معاون جان نغا محترم به
شرکتواگ ارنمودهکهنامبردهبا

دیجدسیرئثیسهمبحفیصد111
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یشکلحقوقریوتغ.گرددیمتعیین
صـورتزینیا شرکتبهان راد

گرفتهاست.وهمچناناسمتشبث
لوژسـت خدمات شرکت ویکیا 

 اهدمشعلبهخـدماتیساختمان
ساختمانیکیلوژست وطنیو تمدن

اریتغ ـتغنینمودهاست. درراتی
ویمرکـزثبـتیعموماستیر

 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
یمروان مـانریامیشرکتتجارت

یعنوان71163دارندهجوا نمبر
شدهلیذراتیخواهنتغاستیرنیا

برکتاهللفر ندریاند.کهمحترمم
ـییحیغالمریم تشـبثا سیرئ
استیر استع اء سهمفیصد01و

ـرابهمحترممحمـدعتشیخو قی
یمحمدقیفر ندمحمدرفیمحمد

ــر ــ کرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
واگ ار1133-1317-13774

ح به نامبرده که ـثینموده سیرئ
درراتیتغنی.اگرددیمتعییندیجد

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

امپراطوریکیخدماتلوژستشرکت
نور کابـل،یمرکزاصل:یرحمان

یـک1111111ابتداییهیسرما
 تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1411

سی،رئیکیعمدهخـدماتلوژسـت
عبـدالرحمن، فر ند الرحمن فضل

اهللفر ندنورمحمدبیحبتیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

ـخیتالشصافیتجارتشرکت :لی
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
ـوصادراتاقـالممجـا ، سیرئ

اهلل،معاون امان فر ند ـذاکراهلل تی
ـمحمدعارففر ندمحمـدو  ری
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ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

یاحمدیکیخدماتلوژستشرکت
هیکابل،سرمای:مرکزاصلعیعمررف
یکمیلیـون1111111ابتدایی

حقـوق1411،سالیافغان ی،شکل
ـفعالتد،یلم عمـدهخـدماتتی

فر نـدسی،رئیکیلوژست عبدالرب
لیعبـدالخلتی،معاونلیعبدالوک

تیاحمــدصــالحدیفر نــدســ
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ـحواکځیتجارتشرکت :یدری
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
محمدسیرئوصادراتاقالممجا ،

ـخان،معاونر ایگالبفر ندم تی

اهللفر ندصـاحبجـانوبینق
فاروقفر ندمحمدعاشـق محمد

سیرئامضاءدارتیسهمدارصالح
یعمـوماستیشرکتدررعاونوم

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

ـپرنیتجارتشرکت :نـهیکنگانی
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق1411:تأسیسسال ی،شکل

سیرئ،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلم
تیبنـتعبدالواحـد،معاوننبی 

صـالح عبدالواحد بنت تیفاطمه
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

غرفر ندسلطانمحمدنیسپمحترم
ــراد ــبثان  ــارتیمتش ی)تج

تابع مرکـزتیابوذرهوتک( افغان
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سالیافغانپنجصدهزار011111
 صـادرات1411تأسیس شکل
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دارتیوارداتاقالممجا صـالح
 درامضاء عمومیاستیرخودش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

ــ ــراداتیخصوص ــادان  ینه
ـدیس دعو یعارفساداتولدس

ان ـرادسادا متشبث اسـم:یت
سراپاژوندونسادات(کینینهاد)کل

ــتابع ــلتی ــان،مرکزاص یافغ
پنجصـد011111هیکابل،سرما

ــزار ــانه ــالیافغ ــیسس تأس
حقـوق1411 ،یان ـرادیشکل

دارتیعمدهصحت،صالحتیفعال
یعموماستیخوداشدررامضاء

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

ـریکیخدماتلوژستشرکت ا ی
ــد ــدایقیالجنـــدصـ ییابتـ

افغـانیکمیلیون1111111) ی(
یشکلحقوق1411تأسیسسال

سیاقالممجا ریکیخدماتلوژست
صـدیدریحر ادیش غالم قیولد

تیصالحقیولدغالمصدرخانیوش
 دار معاونشرکتسیرامضاء و
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیگرد

فر ندخانزیاحمدپرواتیخصوص
ــراد ــبثان  ــامتش ــم:ینق اس

سرکسا  و زیپروینهاد)ساختماني
اصلتیتابعسکندر( یافغان،مرکز

پنجصـد011111هیکابل،سرما
1411تأسـیسسالیافغانهزار

عمدهتیفعال،یان رادیشکلحقوق
ــالحیتجارت ــاءدارتی،ص امض
دررخود ثبـتیعمـوماستیش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
ـیتجارت طالئ :تـدیلمیضحاک

وقـرار10116دارندهجوا نمبر
ــر ــوبنمب ــور 038مکت م

دهندهگانهیمال11/1/1411
تحتر جمعهاستیمتوسط محترم
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محتـرمعبداالحـدتیگلومعاون
ترکپ خـوشهیخواهان شیجوا 

ثبتیعموماستیانددرردهیگرد
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
تاجران رادتیعنا اسـاسیاهلل به

ــر ــوبنمب ــور 401مکت م
ــوا 11/1/1411 ــدهج دارن
تشخ13814نمبر ـیو نمبـرهیص

ر1107668111 اسـتیتحت
اهللخواهانلغو)ترکتیمحترمعنا

دهیگردشیخوی(جوا تجارتشهیپ
یثبتوجوا دهاستیاندکهدرر

 .دیلغوثبتگرد

اساسدرخواستمحترمجمعـهبه
یخانولدخالمحمدتـاجران راد

و11867دارنــدهجــوا نمبــر
 شـماره مـور 3848مکتوب

ــتیر1/11/1411 ــمالاس هی
دهندهگانمتوسطخواهانتـرک

ـگردشهیپ اسـتیاسـتدرردهی

لغـوثبـتیثبتمرکـزیعموم
 .دیگرد

ملــکاحمــدی)حاجمحترم
ــمیحک رئ محتـرمسی اده( و

نع ـ)محمـد ـیصدـمی (یـقـ
یسرکسا یمعاونتشبث)ساختمان

حک احـمـد ملـک ـمیالحاج
 اده(دارنــدهجــوا نمبــر

(D-27824ــرتشخ هیصــی(نمب
تأسیس(وسال1147788111)
وسهقطعهیدرخواستی(ط1131)

تـرکبیتصو خواهش و عار 
نمـودهشرایخویجارتجوا تشهیپ

وعـدمبیمکاتهیاستبعدا ارائ
ذتیمسئول مراجـع ـا  درربطی

لغوشرکتیثبتوجوا دهاستیر
 .دیم کورثبتگرد

شرکتویشرکابیبهاساستصو
مور 17318شمارهقرارمکتوب

 وندیعوااستیر16/4/1411
مشـورت خدمات شرکت یمرکز:

جوا یحقوق عدالتدارنده چراغ
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ـیوتشخ61137 نمبــرهیصـ
تغ3118366117 راتیخواهان

بنتلهیاند:محترمهفضدهیگردلیذ
معاونشـرکتا لیعامحمداسم

ــمعاون ومجمــوعاســتع اءتی
یرابـاالشیسهمخـوصدیف01

ش ـاریسنیالدرابیمحترم سیرئ
شرکتب روشرسان کهدهیبرحال

 با بحصدیف111نامبرده ثیسهم
شرکتباقسیرئ شـکلماند،یدر

شـرکتا شـراکتبـهیحقوق
نمودهاستوهمچنانریتغیان راد

ندرستشبثا کارتهچهـاربـه
مارک کارتهتیکاروان دوم سرک

مکاننمـودهرییهشتمتغهینوناح
اسـتیتدرررایتغنیاست.کها

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

:یمیحکومیعبدالقیتجارتشرکت
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
ـوصادراتاقـالممجـا ، سیرئ

تیمعاونریفر ندعبدالقدومیعبدالق
ــدالحک ــدمیعب ــدعبدالق ریفر ن

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

ـحواکځیتجارتشرکت :یدری
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
ـوصادراتاقـالممجـا ، سیرئ

ش اهللفر ند ـ،معاوننیریبسم تی
تیطاهرفر نداحترمحمدصـالح

ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

لوژستیتجارتشرکت المکهیکیو
هیکابل،سـرمایمرکزاصل:شینسا

یکمیلیـون1111111ابتدایی
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،شکل1411تأسیسسال،یافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق

خالـدسیوصادراتاقالممجا ،رئ
عبدالجم عابـدتی،معاونلیفر ند

ــدالجم ــدعب ــالحلیفر ن تیص
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

فضـلمیمحمدرحی)تجارتشرکت
ــد ــرمایقیص ــداهی(س ییابت

ی(افغانیکمیلیون1111111)
یتجارتتیفعال1411تأسیسسال

یقیصـدمیمحترممحمدرحسیئر
ـ٪سهمبهمعاون61ولدفضل تی

ولدنظامینواریشنیمحترمنورالد
دارتی٪صـالح41یدارانیالد

ومعاونشـرکتدرسیرامضاء
 .دیگردیثبتمرکزیعموماستی

مسـعودیحـاجیتجارتشرکت
هیکابل،سـرمای:مرکزاصلییعطا

یکمیلیـون1111111ابتدایی
،شکل1411تأسیسسال،یافغان

عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق
مسعودسیوصادراتاقالممجا ،رئ

ارسالنتیمعاون،فر ندغالمرسول
م امضاءدارتیصالحسیرویفر ند

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیردگفکریثبت

احمـدیتـاجران راداتیخصوص
ـفر ندمیاحمدسیسد ـوری سی

ی،افغان.مرکزاصلتیتابعیاحمد
1411تأسـیسشهرکابل،سال

پنجصد011111:ییابتداهیسرما
ـ،فعالیپنجصدهزارافغانهزار تی
تیصـالحیشخصدارا،یتجارت

درادارهثبــت،امضــاءخــودش
 .استدهیبهثبترسیمرکز

سردارمحمـدداوددیشهخوست
:کمـپلکسیاومالدارزیخانکرن
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،

،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
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ـوصادراتاقـالممجـا ، سیرئ
ـ،معاونریثمر مانفر ندپادشاب تی

تیمعروففر ندنظـرکصـالح
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

یریوخدماتانجنیشرکتساختمان
هیکابل،سرمایونداهوس،مرکزاصل

یکمیلیـون1111111ابتدایی
ــ ــملکی ــانونی ــال،یافغ س

حقوق1411تأسیس تد،یلمی،شکل
وخـدماتیعمدهساختمانتیفعال
کبسیرئ،یریانجن فر ندریمحمد

جانمحمـدتی،معاونیعو عل
ــدالحک ــدعب ــالحمیفر ن تیص

ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

الهـاماحسـانیتجـارتشرکت
هیکابل،سـرمای:مرکزاصلیعثمان

یکمیلیـون1111111ابتدایی
،شکل1411تأسیسسال،یافغان

عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق
اهللریشسیوصادراتاقالممجا ،رئ

هم ،معاونشـهیفر ند ـگـل تی
الـد اسـداهللنیمعراج فر نـد

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

بیاحمدطیتاجران راداتیخصوص
تیتابع:مسلمفر ندحضرتمحمد

سالشهرکابل،یمرکزاصلافغان
 :ییابتداهیسرما1411:تأسیس

ــد011111 یهزارافغانپنجصـ
دارا،یتجـارتتیفعال یشـخص

خودش،درادارهامضاءتیصالح
 .استدهیبهثبترسیثبتمرکز

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
(مور 17801)نمبرقرارمکتوب

 وندیعوااستیر10/4/1411
دیواشنینیمرکزشرکتساختمان
 نمبـر جوا  وD-20883دارنده

هیصیتشخ 1113618116نمبر
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تغ استدهیگردلیذراتیخواهان
ولدتاجمحمدبیمحترماحمدنج

وا استع اءاستینهادا رسیرئ
شیسـهمخـوصدیف111جمله

بـهمحتـرمصدیف01 سهمننرا
واگـ ارنیش قتاهللولدفخرالد
ح به نامبرده که ـثینموده سیرئ

صـدیف01ماندهیوباقنییتعدیجد
رابهمحترمقدرتاهللشیسهمخو

که نموده واگ ار الحق اسرار ولد
ح به نییتعدیمعاونجدثینامبرده

تغگرددیم حقـوقرییو ا یشکل
بهشرکتصورتگرفتهویان راد

ا د فعالادیهمچنان ـسـکتور تی
تغیتجارت خواهان استو رییشده

ا شـرکتسـاختمان نهاد یاسم
شرکتتجـارتدیواشنین ویبه

رییــشــمستغاریــعیسـاختمان
ا که است. ـتغنینموده درراتی
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
 .دیگرد

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
مـواددیوتولیسرکسا یساختمان
دارنـدهدیامیساختمان : مقصود

خواهانD-29756جوا نمبر ،که
محتـرملیذراتییتغ انـد. شده

ـعقوبیمحمد ف محمـدضیولد
ر استع اءشرکتاستیشرکتا 

 منشیسهمخوصدیف01و ریرابه
ـریاحمدولدگلنب ـجدسی دی
دررییکهتغگرددیشرکتواگ ارم

ثبتمرکزیومالکیتهـایاداره
 .دیگردفکریثبت

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
(مـور 11170قرارمکتـوب)

ـعوااستیر1/0/1411  وندی
قیصـدمیمرکزشرکتصالحرح

و3811دارندهجوا نمبـرتدیلم
هیصیتشخ 1111416111نمبر

.استدهیگردلیذراتیخواهانتغ
صد ـقیمحترم س ولد داکبریاکبر

معاون ا  شرکت استع اءتیمعاون
راشیخـوصـدیف01ومجموع
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اهللولدصـالحبیمحترمنقیباال
ب روشرسان نـامبردهدهیاکبر که

.گرددیمتعییندیمعاونجدثیبح
یعمـوماستیدررراتیتغنیکها

یفکریهاتیومالکیثبتمرکز
 .دیثبتگرد

جمبه لهیاساسدرخواستمحترمه
:یاهللمتشبثان رادظیح دیبنتس

دارنـدهنیمرمریمعالجوکینیکل
رییراجعبهتغD-11-144جوا 

لهیمحترمهجمدهیگردبیدرسترتن
ندرسخواهدیاهللمظیح دیبنتس

بل بهتیراا والشیخوکینیکل
چهـارراهتیوال منطقـه یکابل

رییتغدینمالیتبد4هیناحیسرسبز
ا استکه راتییتغنیندرسنموده

ر مالکیثبتمرکزاستیدر تیو
 .دیثبتگردیفکریها

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
ام :تدیموفقلمییاهللرضاریمحترم

جوا شـماره) و16117دارنده )
(3111181073نمبر)هیصیتشخ

تغاستیرنیایعنوان راتیخوهان
شدهاند.کهمحتـرمنـوراهلللیذ

اهللمعـاونتشـبثا نیفر ندام
سهمفیصد11واستع اءتیمعاون
ـشیخو محترمشاالالرئ به سیرا

کـهبرحال نموده شرکتواگ ار
فیصد111نامبردهبابدستنوردن

.ماندیمینهادباقسیرئثیسهمبح
ا شـرکتبـهیوشکلحقـوق

نمودهاست.کـهریتغزینیان راد
ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا

مالکیمرکز ثبـتیفکـرتیو
 .دیگرد

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
ـرویشرکتتجارت یبـاجورانښ

اسـاسمکتـوبنمبـرتدیلم به
ــور 11831 11/3/1138م

و76116دارنــدهجــوا نمبــر
هیصیتشخ 1111711110نمبر

ـاستیتحتر بش داکتر ریمحترم
محترمفـرهـادتیاحمدومعاون

(جـوا شـهیخواهانلغو)ترکپ



 جريدهيرسم
 

181
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

اندکـهدردهیگردشیخویتجارت
لغوثبتیثبتوجوا دهاستیر

 .دیگرد

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
ـیشرکتخدماتن ـیت یکجک

دارنـدهجـوا نمبـر:لندفیس
اســتیرنیــایعنــوان71787
شدهاند.کـهلیذراتیخواهانتغ

محترممحمدنصففر ندمحمـد
معاون تشـبثا  معاون ـاکبر تی

راشیسهمخوفیصد01واستع اء
اهللحامدسـرور نصر محترم یبه

نمودهاربرحالشرکتواگ سیرئ
 با نامبرده رئ111که سی%سهم

ا یشـکلحقـوقری.وتغماندیم
ـنیشراکتبهان راد صـورتزی

استیدررترایتغنیگرفتهاست.ا
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

گلوبلگروپویشرکتنیندگینما
نما:یویب کابـلینـدگیمرکز

یـک1111111ییابتداهیسرما

1411تأسیسسالیافغانمیلیون
عمـدهتیفعالتدیلمیشکلحقوق

فر ندیالیننگسییرباشد،یمیتجارت
ــداهللو Bonyad Faqirعب

ــپورت ــدهپاســـ دارنـــ
ــر ــاونNN9P7JCL1نمب مع
اسـتیدارشرکتدررتیصالح

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

ان راداتیخصوص خینهاد بـری:
سـخیقادر عبدالقادر  ادهیولد

ان راد ینهاد)تجارتاسم:یمتشبث
افغـان،مرکزتیتابع(یقادربریخ

ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
افغـان011111 هزار یپنجصد

 حقوق1411تأسیسسال یشکل
تجـارتتیفعال،یان راد یعمـده

تی،صالح دار اشامضاء خـود
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

اتـل:یهاشـمیتجـارتشرکت
سرمایمرکزاصل ابتـداییهیکابل،
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،یافغـانیکمیلیون1111111
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
احسانسیوصادراتاقالممجا ،رئ

ـاهللفر نداخترمحمـد،معاون تی
ــدالمن ــدالکرریعب ــدعب میفر ن

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

گـراننینهاد:بهارالداتیخصوص
 یمتشبثان رادریفر ندعبدالقد

مرکزراداسم دیالسیولوژینهاد:)
یافغان،مرکزاصـلتیتابع(ادگاری

011111ابتـداییهیکابل،سرما
هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال

،یان ـرادیشکلحقـوق1411
،یولـوژیعمدهخدماترادتیفعال

خـودشدرامضاءدارتیصالح
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ـپکتیدلو ـتولزویادکرنی اوداتوی
یمرکزاصـل:پروسسکمـپلکس

1111111ابتداییهیکابل،سرما
تأسـیسسال،یافغانیکمیلیون

تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1411
وارداتوصـادراتاقـالم عمده

 الفیولسیرئمجا ، فر ند خان
ــخان،معاون ــراهتی ــانمیاب خ

امضاءدارتیفر نداعتبارخانصالح
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

اهللفر نـدبینهاد:نقاتیخصوص
اسم:یبسماهللخانمتشبثان راد

خصوص مکتب حضـرتینهاد:)
افغان،مرکزتیتابع(ریوحببنعم

011111هیکابل،ســرمایاصــل
هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال

،یان ـرادیحقـوقشکل1411
معارف،صالحتیفعال دارتیعمده

 شدررامضاء یعموماستیخود



 جريدهيرسم
 

180
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

ـنریکیخدماتلوژسـتشرکت ای
کابـلیمرکزاصل:یدیحمیضیف

یـک1111111ابتداییهیسرما
ــون ــالیافغانمیلی ــیس،س تأس

تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1411
وارداتوصـادراتاقـالم عمده

فر نــدلیعبــدالخلسیمجــا ،رئ
ـ،معاونلیعبداجل رتی مسـعود
امضاءدارتیصالحیضیفا یفر ندن

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت

یمینهاد:مسعوداهللرحاتیخصوص
 یمتشبثان رادمیفر ندعبدالرح

ثنـایکینهاد:)خدماتلوژستاسم
اصـلتیتابعمزمل( یافغان،مرکز

پنجصـد011111هیکابل،سرما
1411تأسـیسسالیافغانهزار

عمدهتیفعال،یان رادیشکلحقوق
لوژست دارتی،صـالحیکیخدمات

 دررخودامضاء یعمـوماستیش
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

 .دیگردثبت

فر ندعبـدالجبارمیعبدالتممحترم
تابش(میتمی)تجارتیمتشبثان راد

کابـلیافغانمرکزاصـلتیتابع
پنجصد011111ییابتداهیسرما
1411تأسـیسسالیافغانهزار

مجا  شکلصادراتوارداتاقالم
خــودشامضــاءدارتیصــالح

ومالکیـتاستیدرر مرکزی ثبت
 .دیگردهایفکریثبت

یوکسی،باربریمسافربرشرکت
مرکزاصلپگینونباددهکیران ی:

1111111ابتداییهیکابل،سرما
تأسـیسسال،یافغانیکمیلیون

تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1411
ــافربر ــدهمس ــاربر،یعم ویب

فر ندسی،رئیرانیتکس احد عبدال
،معاون احمد احمـدتینور نـور

شیر ایم صالحریفر ند تیافغان
شـرکتونومعاسیرئامضاءدار
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مرکـزییعموماستیدرر ثبـت
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

 .دیگرد

محمـدیتـاجران راداتیخصوص
سروشفر نداحمـدخـانمیرح
اصلتیتابع مرکز شـهری،افغان.

 ،سـال کابل 1411:تأسـیس
پنجصد011111ییابتداهیسرما
افغانهزار هزار تی،فعالیپنجصد

تیصالحیشخصدارا،یکی:لوژست
ثبـتیامضاء اداره خودش،در

 .استدهیبهثبترسیمرکز

لوژستشرکت مسعودیکیخدمات
(1111111)ییابتـدایکوهبند

یافغان شکل1411تأسیسسال
لوژستیحقوق اقـالمیکیخدمات

ولدیکوهبنددیعبدالرشسیمجا ر
ولـدعبـدالغ اروادیعبدالغ اروه

ومعاونسیئرامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

نــوریتــاجران راداتیخصوصــ
تیتابع:میفر ندمحمدنعینینغاام
اصلافغان کابل،سالیمرکز شهر

ییابتـداهیسـرما1411تأسیس
پنجصـدپنجصدهزار011111

شخص،یتجارتتیفعالیهزارافغان
خـودش،امضاءتیصالحیدارا

دهیبهثبترسیدرادارهثبتمرکز
 است

شرکتویشرکابیبهاساستصو
مکتوب (18071)شـمارهقرار

ـمالاستیر0/0/1411مور  هی
متوسطشرکتتول گان یدیدهنده

دارندهنمبـرجـوا نیونییزیعز
D-34598نمبــرهیصــیوتشخ

تغ3111111114 راتیخواهان
ـاست.خواهانا دهیگردلیذ ادی

اسـتخراجمعـادنتیسکتورفعال
ا شـرکتبثواسمتشدهیگرد
شـرکتنیونیزیعزیدیتول بـه
نیونیزیاستخراجمعادنعزیدیتول
تغریتغ استکه ـاراتینموده نی
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ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
 محمد فر ند واثق عقـوبیمحمد

ان راد مکتـوب:یتاجر اساس به
11/1/1411مـور 711نمبر

و00041دارنــدهجــوا نمبــر
هیصیتشخ 3116834761نمبر

محمدیمحترممصط استیتحتر
(جوا شهیواثقخواهانلغو)ترکپ

اندکـهدردهیگردشیخویتجارت
لغوثبتیثبتوجوا دهاستیر

 .دیگرد

شرکاومکتـوببیاساستصوبه
ــور 18101 11/4/1411م

دهندهگانمتوسـطمحتـرمهیمال
نســتیفایوبارچــاالنیتــیترانز

ـذریدرخشانخواهانتغ شـدهلی
انرافیصد01اهللولدموالداددیعب

ولدمیمحترممحمدسالمسلیباال
بن ـموالداد جدیادی ـمعـاون دی

 اداره ثبـتمرکـزیشرکتدر
هــایفکــریثبــتومالکیــت

 .دیدگر

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
یلمرستانکزییموادغ ادینهادتول

یعنوان68738دارندهجوا نمبر
تغاستیرنیا شدهلیرات یخواهان

اند.کهمحترمههمابنـتظبتـوه
واستع اءاستیتشبثا رسیرئ

رابهمحترمشیسهمخوفیصد111
بنـتعبدالناصـریستانکزهیاوم

یستانکز تـ کره نمبـردارنـده
واگ ار10013-1411-1411

ح به نامبرده که ـثینموده سیرئ
ـ.اگـرددیمتعییننهاددیجد نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

شرکت:ویشرکابیبهاساستصو
مال مکتوب گـانهیقرار دهنـده
ــک) ــور 8716کوچـ (مـ

یشــرکتتجــارت10/1/1411
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نمبـررینظیوس زی جوا  دارنده
ـیوتشخ71671 نمبــرهیصـ

تغ3111666641 راتیخواهان
احمدریاستمحترمنظدهیگردلیذ

ولدنوراحمدمعـاونشـرکتا 
ــمعاون ومجمــوعاســتع اءتی
یرابـاالشیخـوسهمصدیف01

ولـدیوسـ زیمحترماحساناهلل
ب ـروشیوسـ زیمحمدعاشـق

بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
ـ.کـهاگـرددیمتعییندیجد نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

قرارمکتوب ( (10111شـماره
تیری(مــد0/0/1411مــور )

یدیوتوریدیتولاتتأسیسیعموم
،یامورفارمســیعمــوماســتیر

گـراسروتـسیشرکتتجـارت
وصـادارتتدبرعالوهیلم واردات

ا مجا خواهان هیدادویجادتوریاقالم
اندکـهدهیگردیوساماننالتطب

یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیردثبتگیفکرتیومالک

(مـور 10114مکتـوب)قرار
یویــاجرائاســتیر0/0/1411

ومحصوالتهیادومیتنظیادراهمل
عباساحمدیشرکتتجارتیصح

(و76116دارندهنمبرجوا )ی 
(3111477173نمبر)هیصیتشخ

ولاستیتحتر سردار ویمحترم
متیمعاون بـرعالوهسیرویمحترم

وارداتوصادارتاقـالممجـا 
وسامانهیادودیتورجادیخواهانا
ـگردینالتطب انـدکـهدردهی

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 .دیثبتگردیفکرتیومالک

مرکزاصـلمهیبشرکت یفرحان:
1111111ابتداییهیکابل،سرما
تأسـیسسال،یافغانیکمیلیون

تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1411
ب خدمات داهللیحمسیمه،رئیعمده

تیــفر نــدمحمــدگــل،معاون
اهللفر نـدتـاجمحمـدبینج
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ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

خواجهاسلمیشرکتخدماتصراف
هیکابلسرمای:مرکزاصلیقیصد

یافغـانیکمیلیون1111111
ـیشکلحقوق تیولئمحمـدالمس

خدماتصراقتیفعال سیریعمده
ابـراه ولدخوجه اسلم ومیخوجه

ــمعاون ــدتی ــدنیشــمسال ول
امضـاءدارتیغالمفاروقصالح

یعمـوماستیومعاوندررسیئر
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

 .دیگردثبت

ـیخدماتپـولشرکت :ریپنجش
ــل ــزاص ــرمایمرک ــلس هیکاب

یافغـانیکمیلیون1111111
ـیشکلحقوق المس تیولئمحدود

پـولتیفعال خدمات بـهیعمده
ـاستیر ف ولد نغا قند ضیمحترم

محترمهطوبابنتتیمحمدومعاون

وسهمدارانعبدالوح دیمردانشاه
ولدمحمدنورومحترمهمسـعوده

امضاءدارتیبنتمردانشاهصالح
ومعـاونوسـهمداراندرسیر
 .دیگردیثبتمرکزاستیر

هینقلطیوسایابیخدماتردشرکت
کمک کابـل،یمرکزاصـل:ال ا

یـک1111111ابتداییهیسرما
 تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1411

وارداتوصـادراتاقـالم عمده
ـمجا ، عبـدالظورفر نـدسیرئ
ـتیمعاون،وریعبدالغ عظ میمحمد

صـالح محمـد احتـر تیفر ند
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییمعمواستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

مـنینصرتاهللانهاداتیخصوص
 :یفر ندسلطانجانمتشبثان راد

خدماتلوژستنهاداسم منیایکی)
یمرکزاصـلافغان،تیتابع(ینور

011111ابتـداییهیکابل،سرما



 جريدهيرسم
 

131
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال
،یان ـرادیشکلحقـوق1411

،یکیعمدهخدماتلوژسـتتیفعال
خـودشامضـاءدارتیصالح

مرکـزییعموماستیدرر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ماتیخصوص فر نـدسیروینهاد:
خانمتشبثان راد اسـم:یجمعه

تجارت ـمینهاد:) سـاغر(سیروی
اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز

پنجصد011111ابتداییهیسرما
1411تأسـیسسالیافغانهزار

عمدهتیفعال،یان رادیشکلحقوق
ــالحیتجارت ــاءدارتی،ص امض
دررخود ثبـتیعمـوماستیش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

اهللفر نـدقینهاد:عتاتیخصوص
ول متشبثان رادیشاه اسم:یاهلل

تجارت (النـدځسعدخالدینهاد:)
ــتابع ــلتی ــان،مرکزاص یافغ

011111ابتـداییهیکابل،سرما

هزار یافغانپنجصد تأسـیسسال
،یان ـرادیشکلحقـوق1411

تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده
 دررخودامضاء یعمـوماستیش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
روشنیکیلوژست تبعه:جمالناصر

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ییابتداهی،سرما1133سیسأسالت

ی،شکلحقوقیافغان1111111
لم ـفعالتد،یشرکت هرنـوعتی

رئیکیخدماتلوژست حامـدسی،
فیصد01یجاللولدعبدالغ اردارا

عباسولددیستیسهمداربهمعاون
دارادیس کـهفیصد01یمحمد ،

خواهانا ها شـرکتجادینامبرده
یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد

.استدهیبل بهثبترسان
یمکتــبخصوصــاتیخصوصــ

افغانسـتانسروش تبعـه ،  ردوس
بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
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سرما1133سیسأت یابتـدائهی،
ی،شکلحقوقیافغان1111111

ـتیفعال،یان راد تعل ومیهرنوع
یاجملولدقادرداراسی،رئهیترب

کهنـامبردهخواهـانفیصد111
ادارهثبتنیدرادیمکتبجدجادیا

جوا ده ثبترسـانیو دهیبل به
.است

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
ـماورلمش تبعـهافغانسـتان:تنی

سـمنگان،تیوالیسکونتاصل
یابتدائهی،سرما1133سیسأسالت

،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ـریتعم عبـدالسیساختمانها،رئ
قوتدارا ولد فیصـد01یمحمد

معاون به شمسالرحمنتیسهمدار
کـهفیصد01یدارایولدعبدالغن

خواهانا ها شـرکتجادینامبرده
ــجد ــدرادی ــتونی ادارهثب

ثبـترسـانیجوا ده به دهیبل 
.است

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
ناظرتحتعنواندیولدسدقربانیس

:یمکتبخصوص  مان)عج( امام
مرکزاصل ، افغانستان تیوالیتبعه

تاس سال هیسـرما1133سیبل 
پنجصــدهزار011111یابتــدائ

حقـوقیافغان شکل یان ـرادی،
ـتیفعال ـمیخـدماتتعل سی،رئ

ـ٪111یقرباندارادیس سیرئ
ادارهنیدراامضاءتیصالحیدارا

بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده
 . استدهیرس

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
اهللتحتتیحمادیولدسدنعمانیس

ـ خدمات راعت مالـدارینام یو
ینعمانساداتمرکزاصلسیدادریس

ـأبل سـالتتیوال 1133سیس
،یافغان011111یابتدائهیسرما

حقوق فعالیان ـرادیشکل ـ، تی
ـ ـیهرنوعخدمات راعت سی،رئ

خواهانفیصد111یدارا سهمدار
بل شدهوتیوالشرکتدرجادیا
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ادارهنیامضاءدراتیصالحیدارا
.استدهیبهثبترس
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

سرکسـا یساختمان طـراح یو
یهافغانستانمرکزاصلعبت:هوشمند

تتیوال سال ،1133سیسأبل 
یـک1111111یابتدائهیسرما

شرکتی،شکلحقوقیافغانمیلیون
،یهرنوعسـاختمانتیفعالتد،یلم
ولـدنیمحترممحمد وباستیبر

سهمدارفیصد01یدارانیمحمدام
معاون حتیبه ولدبیسمحترم اهلل
 فیصـد01یداراوسـفیمحمد
خواهاناسهمدار شرکتدرجادی،

اشخاصداراتیوال و شده یبل 
ادارهبهنیامضاءکهدراتیصالح

.استدهیثبترس
ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث

شر محمد ولد تحتفیعبدالستار
خدماتتبل ممتـا غاتینام نرمان

سیسأبل سالتتیوالیمرکزاصل
011111یابتدائهیسرما1133

حقـوق،یافغانپنجصدهزار یشکل
هرنوعخـدماتتی،فعالیان راد

فیصـد111یداراسی،رئیغاتیتبل
ا خواهان درجادیسهمدار شرکت

تیصالحیبل شدهوداراتیوال
ـنیامضاءدرا دهیادارهبهثبترس

.است
ویشرکتسـاختماناتیخصوص

ـبت:اسحاقرسـولیسرکسا  هع
سرپلتیوالیافغانستانمرکزاصل

یابتدائهی،سرما1133سیسأسالت
،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

،یوسرکسـا یهرنوعساختمان
دارااستیبر فیصـد01یمحترم

محترممحمـدتیسهمداربهمعاون
یجمعهولدغالمص درخـاندارا

افیصد01 خواهان ، دجایسهمدار
سـرپلشـدهوتیشرکتدروال
امضاءکهتیصالحیاشخاصدارا

ـدرا دهیادارهبــهثبــترســنی
.است
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ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
تحت عبدالصمد حارثولد محمد

ـ ـرهینامکودکستانخصوص اری
ـوالیمرکزاصل سـالتی بلـ 

یابتــدائهیســرما1133سیســأت
شکل،یافغانپنجصدهزار011111

فعالیان رادیحقوق هرنـوعتی،
یداراسیرئــ،یمــیخــدماتتعل

افیصد111 خواهان جادیسهمدار
بل شـدهوتیکودکستاندروال

ادارهنیامضاءدراتیحصالیدارا
.استدهیبهثبترس
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
تحـتعبدالمومن محمد داد ولد

شمال:تبعهانیتاجرایعنوانتجارت
بلـ تیوالی،مرکزاصلافغانستان
یابتدائهیسرما1133سیسالتاس

شکلیافغانپنجصدهزار011111
صادراتوتیفعال،یان رادیحقوق

ــار ــالممج ــوارداتاق سی،رئ
ـ٪111یعبدالمومندارا سیرئ

ادارهنیامضاءدراتیحصالیدارا

بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده
 . استدهیرس

شرکتافغـانبـرگاتیخصوص
یافغانستانمرکزاصـلهعبت:دیلمت
تتیوال سال ،1133سیسأبل 

یافغان1111111یابتدائهیسرما
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

استیهرنوعوارداتوصادراتبر
ولدرحمتاهللدارا خالد یمحترم

محترمتیسهمداربهمعاونفیصد31
قمحمداجملولدمحمـداسـح

خواهانفیصد11یدارا ، سهمدار
بل شدهوتیشرکتدروالجادیا

امضاءکـهتیصالحیاشخاصدارا
.استدهیادارهبهثبترسنیدرا

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
قیکیلوژست سیداود :محب اده

تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل
هی،سرما1133سیسأبل ،سالت

میلیـون1111111یابتدائ یک
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
،یکیهرنوعخدماتلوژستتیفعال
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محمدداودولدمحمدکاظمسیرئ
تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
ــ ــدداودداراسیق ــدمحم یول
،کهنامبردههاخواهـانفیصد01

ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی
بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده

.استدهیرسان
11/3/1133مور بیتصوقرار

دیتوحیوبارچاالنیتیشرکتترانز
رح ـیواحد جـوا :یم دارنـده
ـراجعبهتغ41184 سـکتورری

ترتتیفعال ـشرکت ـگردبی دهی
عبدالوح ـدیمحترم دیولدعبدالرش

عبـدالخبسیرئ محترم ولـدریو
خواهندیمعاونشرکتمدیعبدالرش

شرکتشـانراا تیسکتورفعال
دیتوحیوبارچاالنیتیشرکتترانز

رح تجـارتیمیواحد شرکت یبه
دهندریتغتدیلمیمیواحدرحدیتوح

 شرکتبیورقتصوکیضمه ا
جهتاجرااتبهمقاممحترمارسال

اجرااتخودیامدیگرد ا  شیبعد

ا اطمنیرسمل را خواهندنانیاداره
.فرمود

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـصلیشاهر فیسرکسا  :یروف

تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل
تسمنگان سال ـأ، ،1133سیس

یـک1111111یابتدائهیسرما
ی،شـکلحقـوقیافغـانمیلیون

ریهرنوعتعمتیفعالتد،یشرکتلم
،رئ نعمتاهللولـدسیساختمانها
سهمدارفیصد61یعبدالروفدارا

معاون ولدنعمتاهللروحاهللتیبه
هـافیصد41یدارا نـامبرده که

ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان
ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به

.استدهیرسان
شاهر یشرکتتجارتاتیخصوص

تبعهافغانستانسکونت:یروفصلیف
سیسمنگان،سالتاستیوالیاصل

ــرما1133 ــدائهی،سـ یابتـ
،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
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هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
نعمتاهللولدسی،رئیمجا تجارت

سهمدارفیصد61یعبدالروفدارا
معاون نعمـتاهللتروحیبه اهللولد

هـافیصد41یدارا نـامبرده که
ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان

ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به
.استدهیرسان

ـیشرکتتبیاساستصوبه یپ
ترکتدیلمافغانستان تبعه مرکزهی:

ــل ــوالیاص ــدهتی ــ دارن بل
رابدسـت I-57641جوا نمبر

ـذراتیخواهانتغداردوفعال لی
نقااست ـمیدیعلی: ـرری سیرئ

گـونیسـرداراویشرکتونقا
بدونسـهمدر معاونشرکتکه

واســتیا رباشــندیشــرکتم
ونمـودهاءشرکتاستع تیمعاون

اوغلو هیالندیتایبهعو ننهانقا
یونقـاسیرئثیبدونسهمبهح

ـدولکبدونسهمبهحمراهیا ثی
شرکتتع البتـهگرددیمنیمعاون

ـرهیمدتیتوسطه نیشـرکتتع
مددهیگرد ثبـتوتیریاستبه

.دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده
مور 3461اساسمکتوبنمبربه

ثبتیعموماستیر11/6/1133
مالکیمرکز ویفکـریهاتیو
تجارتبیتصو ـ ریشرکت یرګ
لمتدتبعهافغانستانمرکـزچلریکل

بل دارندهجوا نمبرتیوالیاصل
فعـال16138 و بدستدارد را

تغ محترملیذراتیخواهان است:
محمدظاهرولدمالصاحبخـان

نووسیرئ محمد یطاهردیمحترم
ولدمحمدظاهرمعـاونشـرکت

ا هیاحصائخواهندیم شـرکترا
لیکابلتبـدتیبل بهوالتیوال

مدندیمان یثبتوجوا دهتیریبه
.دیبل ثبتگردتیوال
مور 7113اساسمکتوبنمبربه

ثبتیعموماستیر14/4/1133
بیوتصویفکرتیومالکیمرکز

 ادهیعطافیشریشرکتتجارت



 جريدهيرسم
 

136
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

را17417دارنـدهجـوا تدیلم
راتیخواهانتغفعالبدستداردو

ولدعبـدالمومنرو یاست:فلیذ
 شرکت سـهمفیصـد01معاون

رابهمحتـرمنـادرولـدشیخو
نامبردهدینمایم ارواگظیعبدالح 

ح جدثیبه نیشرکتتعدیمعاون
ولدعبدالمومنرو یمحترمفگرددیم

معاون دینمایمیشرکتاستع تیا 
ولـدفیسهممحترمشرجهیدرنت

011111شرکتمبل سینادررئ
محتـرمینافغاپنجصدهزار سهم و

ـمعاونجدظینادرولدعبدالح  دی
ــ  ــرکتمبلـ 011111شـ

گرددبـهیمنیتعیافغانپنجصدهزار
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

.دیبل ثبتگرد
ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث

محمدخالدولدعبدالقهارتحتنام
غنـدابکیپالستیدیتولیصنعت

ـوالیمرکزاصل سـالتی بلـ 
یابتــدائهیســرما1133سیســأت

شکل،یافغانپنجصدهزار011111
فعالیان رادیحقوق هرنـوعتی،
رئپاپوش فیصـد111یداراسی،

ا خواهان درجادیسهمدار شرکت
تیصالحیبل شدهوداراتیوال

ـنیامضاءدرا دهیادارهبهثبترس
.است

ان ـراداتیخصوص :یمتشـبث
محمدخالدولدعبدالقهارتحتنام

 ـوالیمرکزاصلغندابمارمل تی
ت سال ـأبل  هیسـرما1133سیس

پنجصــدهزار011111یابتــدائ
حقـوق،یافغان یان ـرادیشکل
صادراتتیفعال هرنوعوارداتو
سـهمدارفیصد111یداراسیرئ

ـشرکتدروالجادیخواهانا تی
دارا و تامضـاءیصالحیبل شده

 .استدهیادارهبهثبترسنیدرا

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
مرکـز افغانستان ساداتتبعه بابر

بل دارنـدهجـوا تیوالیاصل
D01-1620 رابدسـتداردو
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تغ اسـت:لیذراتیفعآلخواهان
ولداسداهللمعاونیمحترممحمدول

یافغـان1011111شرکتمبل 
براشیسهمخو ـیرا دیمحترمس

احمدولدمالعبدالشکورواگـ ار
تیــوخــودشا معاوندیــنمایم

بهعو دینمایمیشرکتاستع  و
احمـدولـدمـالدیننمحترمس

ـمعاونجدثیعبدالشکوربهح دی
نتگرددیمنیشرکتتع در جـهی.

امرالد محترم محمـدنیسهم ولد
ــ ــهرئ ــ سیجمع ــرکتمبل ش
محترمیافغان1011111 سهم و

احمدولدعبدالشکورمعـاوندیس
دیجد 1011111شرکتمبلـ 
ثبتتیریبهمدگرددیمنیتعیافغان

.دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده
اساسدرخواستمحترممحمـدبه

:یمتشبثان رادیعلریولدشریبص
لوژست شـمالیریامیکیخدمات
بدسـت08341دارندهجوا  را

ـذراتیداردوفعآلخواهانتغ لی

ریولدشریاست:محترممحمدبص
ـیمتشبثان رادیعل ط ا  یبعد

جهیمراحلاسنادونسبتنبودبود
لشیجوا خوخواهدیمیکاف غورا
یثبتوجـوا دهتیریبهمددینما
.دیبل ثبتگردتیوال
یشرکتساختمانبیاساستصوبه

سرکسا  دارنـدهیسخالدیمیو
محترمغـالماستیبر1161جوا 

محتـرممحمـدتیومعاونیسخ
بل تیشرکتا والهیصابراحصائ

بهدهیگردلیجو جانتبدتیبهوال
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

.دیبل ثبتگرد
یشرکتساختمانبیاساستصوبه

حل افغانسـتانیمیعبدالجبار تبعه
بل دارندهجوا تیوالیمرکزاصل

D-01-1509رابدســتداردو
اسـت:لیذراتیفعآلخواهانتغ

ش  محمد عبدالستارعیمحترم ولد
ومحترمشاهمحمدولدرو سیرئ

ـ ط ا  معاونشرکتبعد یمحمد
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ب جهیودمراحلاسنادونسبتنبود
راشیشرکتخـوخواهندیمیکاف

ثبـتوتیریبـهمـدندیلغونما
.دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

یشرکتساختمانبیاساستصوبه
ـقدرتحم تبعـه:مـومن ادهدی

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
بدسـت66161دارندهجوا  را

ـذراتیداردوفعآلخواهانتغ لی
ولدیا یاست:محترمقدرتاهللن

معـاونشـرکتمبلـ یغالمنب
سهمیافغانپنجصدهزار011111

عبدال تاحولدشیخو محترم به را
و واگـ اردینمایماگ ارعبدالغ ار

معاون ا  اءشرکتاستع تیکننده
وبـهعـو نن محتـرمنموده

ـعبدال تاحولدعبدالغ اربهح ثی
.گرددیمنیشرکتتعدیمعاونجد

نت حمجهیدر محترم ولدداهللیسهم
رئ شـرکتمبلـ سیعبدالمومن

ویافغانپنجصــدهزار011111
سهممحترمعبدال تاحولدعبدالغ ار

ــاونجد ــمع ــ تشــرکدی مبل
نییتعیافغانپنجصدهزار011111

یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم
.دیبل ثبتگردتیوال
یشرکتساختمانبیاساستصوبه

ـمحمدیریانجنیسرکسا  ونسی
:ریمیدین جوا  را43610دارنده

راتیخواهانتغدوفعالبدستدار
عزتاهللولـداستلیذ محترم :

معـاونشـرکتمبلـ مانقلیسل
ــدهزار011111 یافغانپنجصــ

یرابـاالشیسهمخـوفیصد01
محترماسداهللولدن ادخانواگ ار

تیــمعاونوخــودشا دیــنمایم
جهیدرنتگرددیشرکتسبکدوشم
 محمد محترم ن ادونسیسهم ولد

011111شرکتمبل سیخانرئ
محتـرمیافغانپنجصدهزار سهم و

جد معاون خان ن اد ولد دیاسداهلل
ــ  ــرکتمبلـ 011111شـ

گـرددیمنییتعیافغانپنجصدهزار
تیشرکتا والهیاحصائهمچنان
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ـبل بهوال لیجو جـانتبـدتی
یجوا دهثبتوتیریبهمدگرددیم

.دیبل ثبتگردتیوال
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

تبعهافغانستان:مطهریعلیکیلوژست
بل ،سـالتیوالیسکونتاصل

سرما1133سیسأت یابتـدائهی،
1111111 میلیون یافغـانیک
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ــت ــدماتلوژس ــیکیخ سی،رئ
یدارامیولدمحمدرحمیصممحمد

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
یرادامیولدمحمدرحمیمحمدحک

01 اشخاصشرکتسیرئفیصد
ادارهنیامضاءدراتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
.است

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
هعبت:انایخرمنریکیخدماتلوژست

ـوالیافغانستانمرکـزاصـل تی
ـأسـمنگانسـالت 1133سیس

یـک1111111ییابتداهیسرما

شرکتی،شکلحقوقیافغانمیلیون
خـدماتتیفعالتد،یلم هرنـوع

ــت ــتی،بریکیلوژس ــرماس محت
یدارانطریمحمدسردارولدخـدا

محترمتیسهمداربهمعاونفیصد01
اهللدارابیحب یاهللولـدشـکر

افیصد01 خواهان ، جادیسهمدار
وال وتیشرکتدر شده سمنگان

امضاءکهتیصالحیاشخاصدارا
.استدهیادارهبهثبترسنیدرا

نیشرکتکاروانمطماتیخصوص
یهافغانستانمرکزاصـلعبت:دیلمت
تتیوال سال ،1133سیسأبل 

یـک1111111یابتدائهیسرما
ی،شـکلحقـوقیافغـانمیلیون

ــد،فعالیشــرکتلم ــوعتیت هرن
محترماستی،بروارداتوصادرات

یبســماهللولــدصــ تاهللدارا
محترمتیسهمداربهمعاونفیصد01

مشعلولدعبد یداراالصبوراحمد
افیصد01 خواهان ، جادیسهمدار

وال وتیشرکتدر بلـ شـده
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امضاءکهتیصالحیاشخاصدارا
.استدهیادارهبهثبترسنیدرا

ـاتیخصوص ریشـرکتعبدالبص
افغانستانمرکزعبت:دیهارونلمت ه

ـتیوالیاصل تاس سال سیبغالن
ــرما1133 ــدائهی،سـ یابتـ

،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

استیبرهرنوعوارداتوصادرات
دارا عبدالشـکور ولد اهلل یشکر

معاونفیصد10 بـه ـسهمدار تی
یدارارولدعبدالشـکوریعبدالبص

عضـوفیصد10 بـه تیسهمدار
عبدالشـکورکیهر ولد اهلل نصر

سهمدارهارونولدفیصد10یدارا
سهمدارفیصد10یعبدالشکوردارا

خواهانا والجادی، تیشرکتدر
یبغــالنشــدهواشــخاصدارا

ادارهبهنیامضاءکهدراتیصالح
.استدهیثبترس
ویشرکتسـاختماناتیخصوص

ـبت:راهسـا بلـ یسرکسا  هع

بغالنتیوالیافغانستانمرکزاصل
یابتدائهی،سرما1133سیسأسالت

،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

،یوسرکسـا یهرنوعساختمان
محترمالهامولدمحمدعالماستیبر

تیسهمداربهمعاونفیصد80یدارا
یبنتعبدالشکوردارادنیومحترمه

جـادی،خواهاناسهمدارفیصد10
وال وتیشرکتدر بلـ شـده

امضاءکهتیصالحیاشخاصدارا
.استدهیادارهبهثبترسنیدرا

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
کب حاجریمحمد دالر اقعبیولد

فالشافغان کامو تبعـهتجتنام :
مرکزاصل ، بل تیوالیافغانستان

تاس ییابتداهیسرما1133سیسال
شکلیافغانپنجصدهزار011111

صادراتوتی،فعالیان رادیحقوق
ــار ــالممج ــوارداتاق سی،رئ

ـ٪111یداراریمحمدکب سیرئ
ادارهنیامضاءدراتیصالحیدارا
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بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده
 . استدهیرس

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعـه:صـداقتبلـ یکیلوژست

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ییابتداهی،سرما1133سیسأسالت

،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

محمـدسی،رئیکیخدماتلوژست
ـعارفولدمحمـدظر یدارافی

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
فیولـدمحمـدظرفیمحمدلط

ـفیصد01یرادا :شـرکتسیرئ
 امضـاءتیصالحیدارااشخاص

بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا
.استدهیثبترس

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
فر امدیاحمد تحتنامرخانیولد

مرکـز:یریسراپاع راامکینیکل
ــل ــوالیاص ــالتی ــ س بل
یابتــدائهیســرما1133سیتاســ

شکل،یافغانپنجصدهزار011111

فعالیان رادیحقوق هرنـوعتی،
یداراسی،رئــیخــدماتصــح

افیصد111 خواهان جادیسهمدار
بلـ شـدهوتیدروالکینیکل

ادارهنیتامضاءدرایصالحیدارا
.استدهیبهثبترس

مواددیشرکتتولبیاساستصوبه
افغـان:تدیلمریجهانگیغ ائ تبعه

بلـ دارنـدهتیوالیمرکزاصل
بدستدارد1110-جوا نمبر را

ـذراتیکهخواهانتغ اسـت:لی
میولدمحمدنسمیمحترممحمدوس

ولدلیومحترممحمداسماعسیرئ
یمعاونشرکتبعدا طنیمولالد

جهیبوددمراحلاسنادونسبتنبو
راشیشرکتخـوخواهندیمیکاف

ثبـتوتیریبـهمـدندیلغونما
.دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده
ویشرکتسـاختماناتیخصوص

تبعـه:یمیابراهلیخلیسرکسا 
اصل سکونت ـوالیافغانستان تی

تسمنگان سـال ـأ، 1133سیس
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یافغان1111111یابتدائهیسرما
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
ـسـاختمانهاریهرنوعتعم سی،رئ

یدارامیولدمحمدابراهلیعبدالخل
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

 ابـراهعقوبیمحمد میولدمحمد
هـافیصد01یدارا نـامبرده که

ا نیدرادیشرکتجدجادیخواهان
ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به

.استدهیرسان
یبخـارائریامدیسیتجارتشرکت

اصلتدیلم مرکز ـوالی: سـرتی
یـک1111111ییابتداهیسرما

شرکتیشکلحقوقیافغانمیلیون
بریلم ـاستیتد، س گلدیمحتـرم

س ولد دیمحمد فیصـد01قاسـم
ــهمدار ــ،ومعاونس ــرمتی محت

ـدیمحمدولدسدیس یمحمـدتق
هـافیصد01 نامبرده که سهمدار

رابـهدیشرکتجدجادیخواهانا
بلـ تیوالیثبتمرکزتیریمد

.استدهیبهثبترسان

یدواسا کهیفابربیاساستصوبه
یتبعهافغانستانمرکزاصل: ع ران

جـوا تیوال نمبربلـ دارنـده
D-01-844ــتداردو رابدس

تغفعال اسـت:لیذراتیخواهان
یغالمعلدیولدسژنیبدیمحترمس

یعضـوشـرکتکـهدارایعل
فیصد11 سـه1011111مبل 

سهمداریافغانمیلیونوپنجصدهزار
یسهمخودرابراشرکتبودفعال

عتممحتر ولد ـحشمتاهلل اهللقی
کهدردینمایشرکتواگ ارمسیرئ
حشمتاهللولدجهینت محترم سهم
فیصد111شرکتسیاهللرئقیعت

ولدصلیفالدیمدیوسهممحترمس
فیصد1معاونشرکتیغالمعلدیس
مدگرددیمنییتع ثبـتوتیریبه

.دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده
احمـدیشرکتتجارتاتیخصوص

افغانسـتان:تدیلمینورریمن تبعه
بل ،سـالتیوالیسکونتاصل

سرما1133سیسأت ییابتـداهی،
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،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
عبدالثوابولدسی،رئیمجا تجارت

سهمدارفیصد61یعبدالطهابدارا
ــهمعاون ــب ــدالمنتی ــدریعب ول

کـهفیصـد41یعبدالوهابدارا
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
.استدهیبل بهثبترسان

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
ولدفضلاحمدتحتنیمعراجالد

خصوص مکتب شـمالینام : ند
ـوالیاصلمرکز بلـ سـالتی

ییابتــداهیســرما1133سیســأت
شکل،یافغانپنجصدهزار011111

فعالیان رادیحقوق هرنـوعتی،
یداراسیرئــ،یمــیخــدماتتعل

افیصد111 خواهان جادیسهمدار
یبل شدهوداراتیمکتبدروال

ادارهبهثبتنیامضاءدراتیصالح
.استدهیرس

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
ولدفضلاحمدیخلمنیمعراجالد

ـ مکتبخصوص  نـدیتحتنام
بل تیوالیمرکزاصل1شمالنمبر

یابتـدائهیسرما1133سیسأسالت
یشکلحقـوق،یافغان011111

فعالیان راد ـهرنـوعاراتی، هی
یداراسیرئــ،یمــیخــدماتتعل

افیصد111 خواهان جادیسهمدار
شـدهوانسمنگتیمکتبدروال

ادارهنیامضاءدراتیصالحیدارا
.استدهیبهثبترس

ترکمنیشرکتتجارتاتیخصوص
لم افغانسـتان:تدیعدالت تبعـه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ییابتـداهی،سـرما1133سیسأت

،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
ولدیغالمنبسی،رئیمجا تجارت

سهمدارفیصد41یدارانیمحمدام
یص تاهللولدغالمنبتیبهمعاون
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فیعضومحمدح فیصد11یدارا
کــهفیصــد11اهللبیــولــدنق

خواهانا ها شـرکتجادینامبرده
یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد

.استدهیبل بهثبترسان
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

ـبت:کاروانیسراجیکیلوژست هع
بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل

یابتدائهیسرما،1133سیسأسالت
،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

استی،بریکیهرنوعخدماتلوژست
نیولدسراجالدنیمحترمگالبالد

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
احمدخانولدسراجالد نیمحترم

خواهانفیصد01یدارا ، سهمدار
بل شدهوتیشرکتدروالجادیا

امضاءکهتیصالحیاشخاصدارا
ـدرا دهیادارهبــهثبــترســنی

.است
تجارتاتیخصوص بلـ یشرکت

لم افغانسـتان:تـدیثمرقند تبعـه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
ییابتـداهی،سـرما1133سیسأت

،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقـالممجـا 
یولدغالممحمـددارامایسیرئ

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
یاولدغـالممحمـدداردیجمش
شرکت:اشخاصسی،رئفیصد01
ادارهنیامضاءدراتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
.است

یشرکتصـنعتبیاساستصوبه
:سیپـردمیوامون P.V.C دیتول

ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی
D-01-381جوا نمبربل دارنده

بدستداردوفعـال خواهـانرا
اهللبیاست:محترمحبلیذراتیتغ

عبدالحک ـمیولد شـرکتسیرئ
سهمسهمدارشرکتفعالفیصد01
نقدشیخو ا شـرکتاخـ ارا
ـحمحتـرمدینمایم اهللولـداتی
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فیصد01معاونشرکتمیعبدالحک
ا شرکتاخ ارانقدشیسهمخو

نمودهبـهعـو ننهـامحتـرم
بـهمیعصمتاهللولدعبـدالحک
نا سیرئثیح محترم بنـتالیو

حدیعبدالمج ـمعاونجدثیبه دی
همچنـاندرگرددیمنیشرکتتع

هیسرما مبلـ  101111شرکت
جـهی.درنتگـرددیمدیتزئیافغان

عبدالحک ولد عصمتاهلل میمحترم
ــ  ــهممبل ــاس 011111ب

حیافغانپنجصدهزار وسیرئثیبه
نا  بـادیبنتعبدالمجالیمحترمه
بـهیافغـان011111سهممبل 

گـرددیمنیمعاونشرکتتعثیح
تیوالیثبتوجوا دهتیریبهمد

.دیبل ثبتگرد
یشرکتساختمانبیاساستصوبه

ـیوسرکسا  :یرضـاداودیعل
ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی

را47318نمبربل دارندهجـوا 
راتیخواهانتغبدستداردوفعال

ولداستلیذ محمد غالم محترم :
شـرکتمبلـ رحمتاهللمعاون

یرابراشیسهمخویافغان11111
یولدغالمسخنیمحترممحمدحس

ا دینمایمگ اروا کننـده واگ ار
نمـودهاءشرکتاسـتع تیمعاون

محترمعبدالاحمدولدرحمتاهلل
شرکتا مجمـوعسـهمسیرئ

یافغـان431111مبلـ شیخو
محترمشیسهمخوفیصد43 به را

یولـدغـالمسـخنیمحمدحس
نیمحترممحمدحسدینمایواگ ارم

ـبهحیولدغالمسخ معـاونثی
جهیدرنتگرددیمنیشرکتتعدیجد

سهممحترمعبـدالاحمـدولـد
شـرکتمبلـ سیرئرحمتاهلل
ویافغانپنجصــدهزار011111

ولدغالمنیسهممحترممحمدحس
جدیسخ مبلـ دیمعاون شرکت

بهگرددیمنییتعیافغان011111
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

.دیبل ثبتگرد
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مرمـریشرکتتجارتاتیخصوص
یتبعهافغانستانسکونتاصل:نیام

،1133سیسأبل ،سالتتیوال
یـک1111111ییابتداهیسرما

شرکتی،شکلحقوقیافغانمیلیون
وارداتوتیفعالتد،یلم هرنـوع

سی،رئیصادراتاقالممجا تجارت
ولددولتخـانیروحاهللاحمد 

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
مولونیام ولد محمـدضیفیاهلل

هـافیصد01یدارا نـامبرده که
ا نیدرادیکتجدشرجادیخواهان

ثبتوجوا ده ثبتیاداره بل به
.استدهیرسان

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
عمـرانیکیلوژست تعبـه:خانـه

سرپلتیوالیافغانستانمرکزاصل
ییابتداهی،سرما1133سیسأسالت

،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

استی،بریکیهرنوعخدماتلوژست
یمحترممحمدعارفولـدحـاج

فیصــد01یدارامیعظــمحمــد
محتــرمتیــســهمداربــهمعاون

ـلروفعبدا یدارایولدحسنعل
جـادی،خواهاناسهمدارفیصد01

وال وتیشرکتدر بلـ شـده
امضاءکهتیصالحیاشخاصدارا

ـدرا دهیادارهبــهثبــترســنی
.است

ـیشـرکتتزانزاتیخصوص ویت
تبعـه:تـاردوسـاداتیبارچاالن

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
یابتدائهی،سرما1133سیسأسالت

،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
سی،رئیوبارچاالنتیهرنوعترانز

یداراعقوبیولدمحمدنیامدیس
محمدتیسهمداربهمعاونفیصد01

یولـدرحمـتاهللداراعقـوبی
خواهـانفیصد01 ها نامبرده که

ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی
بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده

.استدهیرسان



 جريدهيرسم
 

117
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

تولاتیخصوص سامانیدیشرکت
تبعه: ادهیحاج یالشینالتبرق

بل تیوالیافغانستانسکونتاصل
ییابتداهی،سرما1133سیسأسالت

،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

ـیساماننالتبرقیدیتول سی،رئ
یمحمددارایعطامحمدولدحاج

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
یمحمددارایولدحاجمحمدفدا

:اشـخاصشرکتسیرئفیصد01
ادارهنیامضاءدراتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
.است

شـرکتیگندهینمااتیخصوص
حسناعالمدرافغانستانیساختمان
ییابتداهیسرما1133سیسأسالت

،یافغـانیکمیلیون1111111
ـ،فعالیگندهینمایشکلحقوق تی
،یخدماتسـاختمانهیهرنوعارا

شـرکت111یدارا سهمدار  ٪
ادارهنیدراءامضاتیصالحیدارا

بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده
.ستادهیرس

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
نما تحتنام حسن ینـدگیاحمد

ـوخدماتتولیشرکتمهندس دی
قدرافغانستان:تبعهکشورمصربر

سیسأبل سالتتیوالیمرکزاصل
1111111ییابتداهیسرما1133

ی،شکلحقـوقیافغانیکمیلیون
برقدیهرنوعتولتیفعال،یان راد
سیرئــ٪111یدارانــدهی،نما
ادارهنیتامضاءدرایصالحیدارا

بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده
.استدهیرس

اســاسدرخواسـتمحتــرمبـه
احمدولدرحمتمتشـبثعبدال

لوژست:یان راد پشتیکیخدمات
رابدست04111هجوا بنددارند

ـذراتیخواهانتغداردوفعال لی
ـ بـانیاست:محترممحمدحس

ــزا ــ شیافـ 011111مبلـ
حیافغانپنجصدهزار ـثیبه سیرئ
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شرکتهیگرددسرمایمنیشرکتتع
 مبل  پنجصـدهزار011111ا 

یافغان مبل  یـک1111111به
محترمدینمایمشیافزایافغانمیلیون

بـایعبدالاحمدمتشبثان ـراد
 مبل  بـهیافغان011111ح ظ

گـرددیمنیمعاونشرکتتعثیح
بـهیجوا ا ان رادیشکلحقوق

شرکتدهیگردلیتبدیشرکت اسم
پشتیکیبهشرکتخدماتلوژست

محتـرمجهیدرنتگرددیمنیبندتع
ـ سـهممبلـ نیمحمدحس بـا
بـهیافغانپنجصدهزار011111

ومحترمعبدالاحمدباسیرئثیح
 مبل  پنجصدهزار011111سهم

حیافغان نیمعاونشرکتتعثیبه
یثبتوجوا دهتیریبهمدگرددیم

.دیبل ثبتگردتیوال
شرکتخـدماتبیاساستصوبه

تبعهافغانستانمرکز:نایتیسیمشورت
ـتیوالیاصل دهجـوا بل دارن

ــال1186 ــتداردوفع رابدس

است:محترملیذراتیخواهانتغ
 مانولدح ـاتیشاه وسیاهللرئ
یولـدحـاجنیمحترمامانالـد

ا طنیبهرالد یمعاونشرکتبعد
جهیمراحلاسنادونسبتنبودبود

راشیشرکتخـوخواهندیمیکاف
ثبـتوتیریبـهمـدندیلغونما
.دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده

شـرکتمعـدنبیاساستصوبه
تبعهافغانسـتانیخلممیعظیکار

هجوا بل دارندتیوالیمرکزاصل
فعـال01110 و بدستدارد را
است:محترملیذراتیخواهانتغ

لیعااسمولدمحمدیمیاهللعظفیس
ـیومحترمعبدالخالقعظسیرئ یم

یولدرجبمعاونشرکتبعدا ط
جهیودمراحلاسنادونسبتنبودب

راشیشرکتخـوخواهندیمیکاف
ثبـتوتیریبـهمـدندیلغونما
.دیبل ثبتگردتیوالیجوا ده
اهللزیعزیشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانستانسکونت:تدیفرهادلم
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ـأ،سـالتبل تیوالیاصل سیس
ــرما1133 ــداهی،سـ ییابتـ

،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
ولـدزاهللیعزسی،رئیمجا تجارت

سهمدارفیصد01یدارانینورالد
ولـدنینجمالـددیستیبهمعاون

کهفیصد01یدارانیالدایضدیس
خواهانا ها شـرکتجادینامبرده

یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
.استدهیبل بهثبترسان

شهراتیخصوص ینما اریشرکت
اصل:تدیلم کشور ـایتبعه ،رانی

ییابتداهی،سرما1133سیسأسالت
،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صاداراتووارداتاقالممجـا ،
یدارامیمحمدولـدابـراهسیرئ

معاونفیصد31 بـه ـسهمدار تی
یمحمـددارایولدولدریحریش

:اشـخاصکتشرسیرئفیصد11

ادارهنیامضاءدراتیصالحیدارا
دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده

.است
یشرکتساختمانبیاساستصوبه
تبعهافغانسـتان:یاهللداود اتیح

هجوا بل دارندتیوالیمرکزاصل
فعـال01644 و بدستدارد را
است:محترملیذراتیخواهانتغ

ولدصالحمحمدینعمتاهللداود 
011111معاونشـرکتمبلـ 

راشیسهمخـویافغانپنجصدهزار
ـیباال ولـدنیمحترممحمـدام

رسـاندیبهفـروشمنیاسیمحمد
شــرکتتیــفروشــندها معاون

نمودهوبهعو ننمحترماءاستع 
ـیولدمحمدنیمحمدام بـهنیاس

ـدیمعاونجدثیح نیشـرکتتع
سـهممحتـرمجهی.درنتگرددیم
ـاتیح سیاهللولدصالحمحمدرئ

ــ  ــرکتمبلـ 011111شـ
سهمفیصد01یافغانپنجصدهزار و

نیاسیولدمحمدنیمحترممحمدام
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ــاونجد ــمع ــ دی شــرکتمبل
ــدهزارپن011111 یافغانجصــ

مدگرددیمنییتعفیصد01 تیریبه
بل ثبـتتیوالیثبتوجوا ده

.دیگرد
ویشرکتسـاختماناتیخصوص

بلـ یسرکسا  تبعـه:نبـادان
بل تیوالیافغانستانسکونتاصل

ییابتداهی،سرما1133سیسأسالت
،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
تعم ـریهرنوع رئ ، سیساختمانها

ولدخاـلمحمـد دوستمحمد
تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا

یداراحمـدحکمتولددوستم
خواهـانفیصد01 ها نامبرده که

ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی
بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده

.استدهیرسان
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

حمبینج افغانستان:یدیاهلل تبعه
بل ،سـالتیوالیسکونتاصل

ییابتـداهی،سـرما1133سیسأت
،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
اهللولدبینجسی،رئیمجا تجارت

دارادیحمیحاج فیصـد01یاهلل
تمصـورولـدیسهمداربهمعاون
دارا کـهفیصـد01یعبدالغ ار

خواهانا ها شـرکتجادینامبرده
یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد

.استدهیبل بهثبترسان
:منصوراسیشرکتالاتیخصوص

تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل
هی،سرما1133سیبل ،سالتاس

میلیـون1111111ییابتدا یک
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
صادراتتیفعال هرنوعوارداتو

ـیاقالممجا تجارت وارثسی،رئ
ول محمد فیصـد01یدارایولد

اهللولـدبینقتیسهمداربهمعاون
کـهفیصـد01یداراهللااتیح

خواهانا ها شـرکتجادینامبرده
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یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد
.استدهیبل بهثبترسان

ترکمنیشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانستان:دتیلمیاسیدنوکیب

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
یابتـدائهی،سـرما1133سیسأت

1111111 میلیون یافغـانیک
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقـالممجـا 
ولـدسیرئ جاهـد محمـد تاج

 دارایمحمد فیصـد38یعقـوب
محمدولددیعتیسهمداربهمعاون

سیرئفیصد1یداراوسفیمحمد
داراشرکت اشخاص تیصالحی:

یادارهثبتوجوا دهنیامضاءدرا
.استدهیبل بهثبترس

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
ولدعبدالکر تحتمیمحمدسرور

واثـق:الدیمیسیویپدینامتول
مرکزاصل ، افغانستان تیوالیتبعه

ت سال هیسـرما1138سیسأبل 
پنجصـدهزارا011111ییابتدا

یان ـرادی،شـکلحقـوقیفغان
ـیویپدیهرنوعتولتیفعال یس
٪111یمحمدسـرورداراسیرئ
نیتامضاءدرایصالحیداراسیرئ

جوا ده ثبتو بل تیوالیاداره
.استدهیبهثبترس

6/8/1133مـور بیتصوقرار
لوژست خدمات ـنویکیشرکت دی

:رفاه جوا  راجع68611دارنده
دهیگردبیشرکتترتسیرئریبهتغ

ـکیمحترمن ولـدضیمحمـدف
رئضیف شرکتمبلـ سیمحمد

سهمیافغانپنجصدهزار011111
محترممحمدولـدیراباالشیخو

فروشندها رساندیسرداربهفروشم
وبهودهنماءشرکتاستع استیر

محمدولدسردار عو ننمحترم
ح نییشرکتتعدیجدسیرئثیبه

سهممحترممحمدجهیدرنتگرددیم
ـجدسیولدسرداررئ شـرکتدی

ویافغانپنجصــدهزار011111
سهممحترمهطـالمحمـدبنـت
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معاونشـرکتمبلـ یمحمدعل
نییتعیافغانپنجصدهزار011111

گردید.
ذغاـلهیشرکتتص اتیخصوص

یقـاراسیسنگحارثال : اده
ـوالیهافغانستانمرکزاصلعبت تی

هی،سـرما1133سیسأبل سالت
میلیـون1111111ییابتدا یک
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
ــفعال ــاختمانتی ــوعس ویهرن

ــرماســتی،بریسرکســا  محت
یدارایبایدیمحمدمحسنولدع

حترممتیسهمداربهمعاونفیصد71
یمحمدحارثولدعبدالصمددارا

افیصد11 خواهان ، جادیسهمدار
وال وتیشرکتدر شده سمنگان

امضاءکهتیصالحیاشخاصدارا
.استدهیادارهبهثبترسنیدرا

تجارتاتیخصوص نمـویشرکت
یتبعهافغانستانسکونتاصل:نینر
،1133سیسأبل ،سالتتیوال

یـک1111111ییابتداهیسرما

شرکتی،شکلحقوقیافغانمیلیون
وارداتوتیفعالتد،یلم هرنـوع

سی،رئیصادراتاقالممجا تجارت
ـدیمحمدفر یدارادیولدعبدالرش

معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی
یمصط  یدارایعبـدالهادولـد

خواهـانفیصد01 ها نامبرده که
ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی

بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده
.استدهیرسان

رحاتیخصوص واصل یمیشرکت
یهافغانستانمرکزاصـلعبت:دیلمت
تتیوال سال ـأبل  1133سیس

یـک1111111ییابتداهیسرما
شرکتی،شکلحقوقیافغانمیلیون

وارداتوتیفعالتد،یلم هرنـوع
ــادرات ــتی،برص ــرماس محت

یمحمدواصلولدمحمدانعامدارا
محترمتیسهمداربهمعاونفیصد80
محعیذب ـمداهللولد یدارامیعظ

جـادی،خواهاناسهمدارفیصد10
وال وتیشرکتدر بلـ شـده
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امضاءکهتیصالحیاشخاصدارا
.استدهیادارهبهثبترسنیدرا

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعهافغانستان: اهد مانیکیلوژست

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
سرما1133سیسأت یابتـدائهی،

،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

لوژست خدمات رئیکیهرنوع سی،
یولدمحمدمهدیمحمد مانمهد

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
یخاندارایلمبنت یفرحتمهد

ابـراهفیصد10 محمـد میعضو
لیاخیاور محمـد عقـوبیفر ند
کهنامبردههـاخواهـانفیصد10

ـدرادیشرکتجدجادیا ادارهنی
بلـ بـهثبـتیثبتوجوا ده

.استدهیرسان
سلاتیخصوص معاشرمانیشرکت

یتبعهافغانستانسکونتاصل:دتیلم
تتیوال سال ، 1133سیسأبل 

یافغان1111111ییابتداهیسرما

تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
صادراتووارداتاقالممجـا ،

یداراونیولدهمـامانیسلسیرئ
یهادتیسهمداربهمعاونفیصد01

فیصـد01یولداحمدمالکدارا
اشـخاصداراشـرکتسیرئ ی:

ادارهثبتونیامضاءدراتیصالح
ـیجوا ده دهیبل بـهثبـترس

.است
اســاسدرخواسـتمحتــرمبـه

متشبثمیولدمحمدنعمیعبدالحک
مرغدار:یان راد پروسسیفارم و

سنچارکعقابوریطیوانیموادح
جوا  بدست1183نمبردارنده را
ـذراتیخواهانتغداردوفعال لی

عبـدالحکاست محترم ولـدمی:
ـ نع ان ـرادمیمحمد یمتشـبث

شیجوا خویعنوانتجارتخواهدیم
وپروسسموادیمرغدارمرراا فا

سنچارکبـهفـارموریطیوانیح
تولیمرغدار خـوراکدیو یمواد

ریسنچارکعقابتغوریطیوانیح
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یثبتوجـوا دهتیریدهدبهمد
.دیبل ثبتگردتیوال

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
تحـتدمحمدیولدسینقیدعلیس

ـحاندیریناممکتبخصوص :یالنب
سـرپلسـالتیوالیاصلمرکز

ییابتـداهیسـرما1133سیسأت
شکل،یافغانپنجصدهزار011111

فعالیان رادیحقوق هرنـوعتی،
یداراسی،رئیمیخدماتتعلهیارا

افیصد111 خواهان جادیسهمدار
یابل شدهودارتیمکتبدروال

ادارهبهثبتنیامضاءدراتیصالح
.استدهیرس

یشـرکتامپراطـوراتیخصوص
ـترکمنلمت افغانسـتان:دی تبعـه

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
سرما1133سیسأت ییابتـداهی،

1111111 میلیون یافغـانیک
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقـالممجـا 
اقبالولدمحمدکبسیرئ ریمحمد

تیسهمداربهمعاونفیصد61یدارا
مح ولد عباد یداراریکبمدمحمد

:اشـخاصشرکتسیرئفیصد41
ادارهنیامضاءدراتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
.است

یشرکتتجـارتبیاساستصوبه
تبعهافغانسـتانمرکـز:تدیلمینب

نـدهجـوا بل دارتیوالیاصل
خواهانرابدستداردوفعال318

نیاست:محترمفـردلیذراتیتغ
نهیومحترمهسکسیرئیولدغالمنب

ا  معاونشرکتبعد بنتاستانقل
مراحلاسنادونسـبتنبـودیط

کتشـرخواهنـدیمیکافجهیبود
ثبتتیریبهمدندیرالغونماشیخو

.دیبل ثبتگردتیوالیوجوا ده
یشرکتتجـارتبیاساستصوبه

افغانسـتان:تدیلممیوارثنع تبعه
ندهجوا بل دارتیوالیمرکزاصل

خواهانرابدستداردوفعال613
می:محترمعبدالرحاستلیذراتیتغ
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ـ ومحتـرمسیولدعبدالروفرئ
معـاون عبدالجبار ولد عبدالروف

ط ا  ویشرکتبعد مراحلاسناد
خواهندیمیفکاجهینسبتنبودبود

بـهنـدیرالغونماشیشرکتخو
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

.دیبل ثبتگرد
11/3/1133مور بیتصوقرار

عاشـورزیعبدالعزیشرکتتجارت
راجع48800دارندهجوا :تدیلم

دهیگردبیشرکتترتسیرئریبهتغ
عبدالعز رئزیمحترم عاشور سیولد

ــ  ــرکتمبلـ 011111شـ
 خویافغانپنجصدهزار راشیسهم

بهیمحترمعبدالرسولولدنلتیباال
ررساندیفروشم ا  استیفروشنده

نمودهوبهعو ننیشرکتاستع 
ثیبهحیمحترمعبدالرسولولدنلت

تعدیجدسیرئ گرددیمنییشرکت
سهممحترمعبدالرسـولجهیدرنت

نلت شرکتمبل دیجدسیرئیولد
ویافغانپنجصــدهزار011111

ولدعاشورمیسهممحترممحمدسل
011111معاونشـرکتمبلـ 

.گرددیمنییتعیافغانپنجصدهزار
ـیعظادیشرکتبناتیخصوص یم

یهافغانستانمرکزاصـلعبت:دیلمت
تتیوال سال ـأبل  1133سیس

یافغان1111111ییابتداهیسرما
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

استیبرهرنوعوارداتوصادرات
یولدموسیمیعظیعلادیمحترمبن

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
ـبنولـدیمیعظلیمحترماسماع ادی

سـهمدارفیصد01یدارایمیعظ
ـشرکتدروالجادیخواهانا تی

ــخاصدارا ــدهواش ــ ش یبل
ادارهبهنیامضاءکهدراتیصالح

.استدهیثبترس
ـجنیشرکتتجارتاتیخصوص دی

تبعهافغانسـتان:دیاحمدلمتالیدان
بل ،سـالتیوالیسکونتاصل

سرما1133سیسأت یابتـدائهی،
1111111 میلیون یافغـانیک
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تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
صادراتووارداتاقـالممجـا 

گلنقاهمامولدمالصاحبسیرئ
دارا بـهفیصد31یجان سهمدار

ولدمحمدعلـمدعلمیستیمعاون
ـفیصد11یدارا :شـرکتسیرئ

دارا امضـاءتیصالحیاشخاص
بل بهیادارهثبتوجوا دهنیدرا

.استدهیثبترس
:دیشرکتسهقلوهالمتاتیخصوص

ـوالیهافغانستانمرکزاصلعبت تی
هی،سرما1133سیسأسرپلسالت

میلیـون1111111ییابتدا یک
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
هرنوعوارداتوصادرات،تیفعال
محترمهعاط هبنتاسداهللاستیبر

تیسهمداربهمعاونفیصد11یدارا
بن موسیعلادیمحترم یاداریولد

عضـوفیصد81 به و تیسهمدار
یبنتمحمداهللدارا هیمحترمهشر

افیصد11 خواهان جـادیسهمدار
وال وتیشرکتدر بلـ شـده

امضاءکهتیصالحیاشخاصدارا
.استدهیادارهبهثبترسنیدرا

شرکترسـتمبالـلاتیخصوص
ـلمتیمیرح تبعـهافغانسـتان:دی

بل ،سـالتیوالیسکونتاصل
سرما1133سیسأت ییابتـداهی،

1111111 میلیون یافغـانیک
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقـالممجـا 
ربـانمیعبدالرحسیرئ یولدغالم

تیسهمداربهمعاونفیصد60یدارا
ـ نب یدارایلحولدعبـدایمحمد

:اشـخاصشرکتسیرئفیصد10
ادارهنیامضاءدراتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
.است

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
هعبت:یشیقربی اهدمجیکیلوژست

بلـ تیوالیافغانستانمرکزاصل
یابتدائهی،سرما1133سیسأسالت

،یافغـانیکمیلیون1111111
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
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استیبر،یکیهرنوعخدماتلوژست
نیمحمدولدنصرالـدنیمحترمد

تیسهمداربهمعاونفیصد30یدارا
بنتحضرتقهیصدیبیبمحترمه

خواهانفیصد0یداراریم سهمدار
بل شدهوتیشرکتدروالجادیا

امضاءکهتیصالحیاشخاصدارا
ـدرا دهیادارهبــهثبــترســنی

.است
شرکتنرشسـبحاناتیخصوص

یتبعهافغانستانسکونتاصل:دیلمت
،1133سیسأبل ،سالتتیوال

یافغان1111111ییابتداهیسرما
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

صادراتووارداتاقـالممجـا 
یبنتمحمدنبیانصارهیرمزسیرئ

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
ـنیالددیسد یدارانیدولدنورال
:اشـخاصشرکتسیرئفیصد01
ادارهنیامضاءدراتیصالحیدارا

دهیبل بهثبترسیثبتوجوا ده
.است

حقمـلوسفیشرکتاتیخصوص
یتعبهافغانستانمرکزاصـل:دتیلم
1133سیسأکندهارسالتتیوال

یـک1111111ییابتداهیسرما
شرکتی،شکلحقوقیافغانمیلیون

وارداتوتیفعالتد،یلم هرنـوع
بر مجـا ، اقالم اسـتیصادرات

یدارادادیولدخدایمحترمعبدالول
محترمتیسهمداربهمعاونفیصد70

یولدعبـدالوهابدارادعبدالصم
افیصد10 خواهان جـادیسهمدار

وال وتیشرکتدر بلـ شـده
امضاءکهتیصالحیاشخاصدارا

.استدهیادارهبهثبترسنیدرا
:دتیلمانیشرکتفخراتیخصوص

تیوالیتبعهافغانستانسکونتاصل
هی،سرما1133سیسأ،سالتبل 
میلیـون1111111ییابتدا یک
تد،یشرکتلمی،شکلحقوقیافغان
صادراتووارداتاقـالمتیفعال

ـمجا  رئ ـسی، ولـدریعبدالبص
سهمدارفیصد01یدارانیفخرالد
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معاون ـتیبه ولـدنیالـدیمح
الد سیرئفیصد01یادارنیفخر

داراشرکت اشخاص تیصالحی:
یادارهثبتوجوا دهنیامضاءدرا

.استدهیبل بهثبترس
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 

ولدغالمحضرتتحتیغالمسخ
پژواکبل :تبعهیمکتبخصوص

بلـ تیوالی،مرکزاصلافغانستان
ییابتداهیسرما1133سیسأسالت

شکلیافغانپنجصدهزار011111
هرنـوعتی،فعالیان رادیحقوق

تعلهیارا ـیخـدمات ـیم رئ سی،
سخ 111یدارایغالم سیرئ٪

ادارهنیدراءامضاتیصالحیدارا
بل بهثبتتیوالیثبتوجوا ده

.استدهیرس
سـاختماناتیخصوص یشـرکت

تبعهافغانستان:یمیاحمدنرشابراه
بل ،سـالتیوالیسکونتاصل

ییابتـداهی،سـرما1133سیسأت
1111111 میلیون یافغـانیک

تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق
ـسـاختمانهاریهرنوعتعم سی،رئ

یدارافیولدمحمدحنمیاحمدفه
معاونفیصد01 بـه ـسهمدار تی

یدارافیحنداحمدفوادولدمحم
خواهـانفیصد01 ها نامبرده که

جدجادیا استدیشرکت گردیده
ثبـتوعمـومیادارهتغیراتدر

ثبـترسـانیجوا ده به دهیبل 
.است

محمداتیخصوص سلطان شرکت
افغانستانمرکزعبت:دیدوستلمت ه

ـابیفارتیوالیاصل سیسالتاس
ــرما1133 ــدائهی،سـ یابتـ

1111111 میلیون یافغـانیک
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

استیبرهرنوعوارداتوصادرات
ام ولد رشاد احمد محمدریمحترم

تیسهمداربهمعاونفیصد01یدارا
ام دوستمحمـددمحمریمحترم

01یدارا خواهـانفیصد سهمدار
بل شدهوتیشرکتدروالجادیا
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امضاءکهتیصالحیاشخاصدارا
.استدهیادارهبهثبترسنیدرا

شرکتفرامر عرفـاناتیخصوص
یهافغانستانمرکزاصـلعبت:دیلمت
تتیوال سال ـأبل  1133سیس

یـک1111111ییابتداهیسرما
شرکتی،شکلحقوقیافغانمیلیون

وارداتوتیفعالتد،یلم هرنـوع
محترمعبدالباسطاستی،برصادرات

فیصـد01یولدعبدالسـالمدارا
اهللبیمحترمنقتیسهمداربهمعاون

فیصــد01یاهللدارابــادولــدع
ا خواهان درجادیسهمدار شرکت

اشخاصداراتیوال و شده یبل 
ـامضاءکهدراتیصالح ادارهنی

.استدهیبهثبترسعمومی
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 

ـیدعلیس س مرکـز:دمحمدیولد
ـأبل سـالتتیوالیاصل سیس

011111ییابتداهیسرما1133
حقـوق،یافغانپنجصدهزار یشکل

فعالیان راد هرنوعوارداتوتی،

فیصد111یداراسیصادرات،رئ
ا خواهان درجادیسهمدار شرکت

تیصالحیبل شدهوداراتیوال
ـنیامضاءدرا دهیادارهبهثبترس

.است
ـاتیخصوص  راعت ویشـرکت
تبعه:سبزچهیدردیخورشیمالدار

اصل سکونت ـوالیافغانستان تی
تسمنگان سـال ـأ، 1133سیس

یـک1111111ییابتداهیسرما
شرکتی،شکلحقوقیافغانمیلیون

خـدماتتیفعالتد،یلم هرنـوع
ولـدنیگالبالدسی،رئی راعت

ــغ ــداثی فیصــد41یدارانیال
معاون به ولـدتیسهمدار عباداهلل

اهللمیرحفیصد11یاهللداراحیذب
سهمفیصد11یاهللدارابیولدنق

شرکتجادیکهنامبردههاخواهانا
یادارهثبتوجوا دهنیدرادیجد

.استدهیبل بهثبترسان
مراداتیخصوص یشرکتارسالن

یهافغانستانمرکزاصـلعبت:دیلمت
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ـتیوال تاس سیسـمنگانسـال
ــرما1133 ــداهی،سـ ییابتـ

1111111 میلیون یافغـانیک
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

هرنوعوارداتوصادراتاقـالم
محترممحمداهللولداستیمجا ،بر

دارایحاج فیصـد38یتـرکش
اهللدیمحترمنوتیسهمداربهمعاون

فیصـد1یولدترکشدارایمراد
ا خواهان درجادیسهمدار شرکت

اشخاصداراتیوال و شده یبل 
ادارهبهنیامضاءکهدراتیصالح

.استدهیثبترس
اســاسدرخواسـتمحتــرمبـه

متشـبثلیولدعبدالخلریعبدالقد
یرهگشایمکتبخصوصیان راد

:نور جوا  راD-01-932دارنده
راتیخواهانتغبدستداردوفعال

عبدالقداستلیذ محترم ولـدری:
ان ـرادلیعبدالخل ا یمتشـبث

نمودهمکتباءمکتباستع استیر
محترممحمدنصفیرابراشیخو

ـنمایرسولواگ ارمحمدولدم دی
ممحمدنصفولـدمحمـدمحتر

هیسهمباسرمافیصد111رسولبا
ــ  ــون1011111مبل دومیلی

ـثیبهحیافغانوپنجصدهزار سیرئ
ـنمایمتیمکتبفعالدیجد بـهدی
ـوالیثبتوجوا دهتیریمد تی

.دیبل ثبتگرد
یشرکتساختمانبیاساستصوبه
افغانسـتان: ادهیقارهانیک تبعه

هبلـ دارنـدتیوالیمرکزاصل
بدستدارد01371نمبرجوا  را

است:لیذراتیخواهانتغوفعال
 ادهولدیمحترممحمدهارونقار

رئ محمـدسیعبدال تاح محترم و
قار عبـدال تاحیعارف ولد  اده

مراحـلیمعاونشرکتبعدا ط
یکـافجهیونسبتنبودبوداسناد

خوخواهندیم لغـوشیشرکت را
مدندینما تیریبه ثبـتوعمومی

ــوالیجــوا ده بلــ ثبــتتی
.دیگرد
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یشرکتخدمات راعتاتیخصوص
تکث هاریو امرانـتیب ریتخم
اصـلعبت:بهار مرکز افغانستان یه
تتیوال سال ـأبل  1133سیس

یافغان1111111ییابتداهیسرما
تیفعالتد،یشرکتلمیشکلحقوق

اسـتیبر،یهرنوعخدمات راعت
یمحترممحمدظاهرولدعبـدالغن

تیسهمداربهمعاونفیصد11یدارا
ـمحترمنج ولـدیاهللعبـادبی

سهمدارفیصد11یمحمدداراریخ
ولـدونیهمـاکیهرتیبهعضو

سهمداروفیصد11یگلبا دارا
یمحترمصبورولدعبدالمالکدارا

داودارمحترممحمدسهمدفیصد11
سهمدارفیصد11یولدسرداردارا

ـشرکتدروالجادیخواهانا تی
ــخاصدارا ــدهواش ــ ش یبل

ادارهبـهنیاردامضاءتیصالح
 است.دهیثبترس

 

 بــهاســاسدرخواســتیمحتــرم
ــمیعاهلل ــد)حبیباهلل( )س  ول

جوا نامـه:تاجران رادی دارنـده
(خواهانترکپیشه816-1114)

کـه انـد شده جوا خویش ولغو
لغونندرمدیریتعمـومیثبـت

توتجـارتعجوا هانمریتصـن
 والیتغزنیثبتگردید.

خصوصــیاتشــرکتخــدمات
غزنه کهکشان تیتابع:لوژستیکی

افغانمرکزاصلیغزنـیسـرمایه
 میلیـون1111111ابتدایی یک

فعالیت1133تأسیسافغانیسال
رئیسـه لوژستیکی، خدمات عمده

ــت ــدداودفریبابن ــاونمحم مع
غالمسناییولـدغـالمجیالنـی

رئیسومعاونامضاءصالحیتدار
شرکتدرمدیریتعمـومیثبـت
ــت ــیثب ــتغزن ــاوالی جوا ه

 گردید.
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بهاساستصویبشرکایشـرکت
نویعدالتغز :لمیتدنویتجارتی

( شماره جوا نامه (11111دارنده
خیولدتحتریاستمحترمغالمس

شریفسلطانعلیومعاونیتمحمد
ولدگلمحمدعـار وخواهـان
ترکپیشهولغوجوا خویششده

عمـومیاندکهلغونندرمدیریت
والیتغزنـیثبـت ثبتجوا ها

 گردید.
و خصوصیاتشرکتسـاختمانی

تابع شهر: سلطان سا ی تیسرک
غزنـی والیـت مرکزاصلی افغان

ابتدایی) یک(1111111سرمایه
1133تأسیسافغانیسالمیلیون

محدودالمسـئولیت حقوقی شکل
فعالیتعمدهامـورسـاختمانیو
ــتاهلل ــیسفرح سرکســا یرئ
محتـرم ومعاونیـت اهلل ولدلطف

اشـخاص ولدلطفاهلل نظیفاهلل
صالحیت دارای خودشـانامضاء

درمدیریتعمومیثبـتجوا هـا
 گردید.والیتغزنیثبت

)شرکت خصوصیاتتشبثمحترم
ومالداریجمالشـاداب(  راعتی

اصلیمرکزکشورافغانستان،،تابعیت
،1133تأسـیسشهرغزنی،سال
 ابتدایی یـک1111111سرمایه

 راعتیمیلیون افغانیفعالیتعمده
ــداری، ــرکتومال ــیسش رئ

بـهعبد علـیو ولددیدار الحمید
نعمـتاهلل،معاونیتروحاهللولد

 صالحیت دارای امضـاءاشخاص
ثبـتعمومیخودشاندرمدیریت

 والیتغزنیثبتگردید.جوا ها
بــهاســاسدرخواســتیمحتــرم

شـاه( علـی()احمد ولـد)قمبر
جوا نامـه:تاجران رادی دارنـده

(خواهانترکپیشه818-1114)
ولغوجوا خویششدهاندکهلغونن
درمدیریتعمومیثبـتجوا هـا

 والیتغزنیثبتگردید.



 جريدهيرسم
 

111
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

بهاساستصویبشرکایشـرکت
خـدماتو لوژسـتیکی النادرحقمل

شـماره:شرکت جوا نامه دارنده
D-39347تحتریاستمحترم

حاجیمحمدشریففر ندحـاجی
مومعاونیتمحترمندمخـانسلی

فر ندحاجیمحمدشریفخواهان
ترکپیشهولغوجوا خویششده
درمدیریتعمـومی لغونن که اند
هاینمریـتصـنعت ثبتجوا 

 وتجارتوالیتغزنیثبتگردید.
بــهاســاسدرخواســتیمحتــرم

اهلل( تـاجر)رمضـان(ولد)فیض
ــرادی ــه:ان  ــدهجوا نام دارن

رکپیشهولغو(خواهانت11331)
جوا خویششدهاندکـهلغـونن
درمدیریتعمومیثبـتجوا هـا

 والیتغزنیثبتگردید.
شرکت تصویب اساس )تولیـدبه

تحـت مردان( شاه مو ائیکعلی
ریاستمحترم)محمدنصف(فر ند

نمبرجوا :)محمدابراهیم( دارنده

D-41191 سال 1131تائسیس
خواهانلغو)ترکپیشـه(جـوا 
تولیدیخویششدهاند.کهلغوهنن
درمــدیریتجــوا دهیتجدیــد

تغیرولغـو نمریـتصـنعتو
ثبـت لغـو غزنی والیت تجارت

 گردید.
ولـد جاویـد محترم خصوصیات
ــت ــراهیمتاجران رادی:تابعی اب
غزنی والیت مرکزاصلی افغانستان

011111ســـرمایهابتـــدایی
 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال

ـ1133 حق :ان ـرادیوقیشکل
صـادراتوواردات فعالیتعمده

رئیسجاویدولدابراهیماقالمومجا 
صالحیتدار: رئـیسدرامضـاء

والیتثبتمرکزیعمومیمدیریت
 .گردیدغزنیثبت

خصوصیاتشرکتتجارتیکامراوا
مرکزاصلیلمیتد: تابعیتافغانستان

ابتـدایی سـرمایه غزنـی والیت
افغـانی1111111 میلیون یک



 جريدهيرسم
 

114
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

سال شکلحقوقی1133تأسیس
صـادراتلمیتد فعالیـتعمـده

رئیسشرکتووارداتاقالمومجا 
فدامحمدولـدخانمحمـدمعاون

خانمحمـدشرکتعبدالمتینولد
رئیسومعاونامضاءصالحیتدار

ثبـتعمـومیشرکتدرمدیریت
ــتمرکــزی ــتوالی ــیثب غزن

 شد.
خصوصیات وشرکت سـاختمانی

لوژسـتیکیالهــامشـهیر:تبعــه
کارافغانستان، ومحل اصلی مرکز

مبلـ یسرمایهابتدایوالیتغزنی،
یکم1111111) افغانی،ی( لیون

محدودالمسـئولیت حقوقی شکل
فعالیتهایعمدهفعالیـتهـای
ساختمانیولوژستیکیرئیسشرکت
محترمعبدالبصیرفر ندعبـدالودود

ــرم ــاونشــرکتمحت ــلمع گ
شیراحمد.صـالحیتدار احمدفر ند

رئـیسومعـاونشـرکتامضاء
درمدیریتعمومیثبـتجوا هـا

نمریتصنعتتجارتوالیتغزنی
 ثبتگردید.

اخترمحمـد محتـرم خصوصیات
تاجران رادی: تابعیتولدعبدالعلیم

غزنی والیت مرکزاصلی افغانستان
011111ســـرمایهابتـــدایی

 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
ــوقی:ان رادی1133 ــکلحق ش

صـادراتوواردات فعالیتعمده
اقــالمومجــا رئیساخترمحمــد

دار صالحیت امضاءولدعبدالعلیم
 درمدیریت رئیس ثبـتعمـومی

 غزنیثبتشد.والیتمرکزی
خصوصیاتشرکتتولیدوپروسس
ــب ــلادی ــ اییاجم ــوادغ :م

اصلیمرکزافغانستان،تابعیت:کشور
ــی، ــهرغزن ــالش ــیسس تأس

ابتدایی1133 1111111سرمایه
 میلیون عمـدهیک فعالیت افغانی

غـ ایی مـواد وپروسـس تولید
رئیسشرکتخانمصـدیقهبنـت

معاونیـتحاجیگلاحمد، وبـه
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جـان، اجملخانولدحاجیغالم
 صالحیت دارای امضـاءاشخاص

خودشاندرادارهثبـتمرکـزی
 ومالکیتفکریثبتگردید.

شرکایشـرکتبهاساستصویب
وسرک ساختمانی )شرکت محترم

دارندهجوا :سا یافغانفردوس(
(طییـکقطعـه01100نمبر)

خواهان نمریت این عنوانی عریضه
تغیرسکتورفعالیتشرکتخویشا 
سکتور)ســاختمانی(بــهســکتور
جدید)تجارتی(بهاسـم)شـرکت
لمیتـد(تغیر فردوس افغان تجارتی

قدرنمودهاست.کهتغیراتفـو
مدیریتعمومیثبتجوا هانمریت
ثبت صنعتوتجارتوالیتغزنی

 گردید.
بــهاســاسدرخواســتیمحتــرم

ولد)غالمرسـول()محمدابراهیم(
جوا نامـه:تاجران رادی دارنـده

(خواهانترکپیشهولغو41100)
جوا خویششدهاندکـهلغـونن

درمدیریتعمومیثبـتجوا هـا
 والیتغزنیثبتگردید.

شـرکتیهاساستصویبشرکاب
غزنه( ص ا ساختمانی مواد :)تولید

( شماره جوا نامه (01181دارنده
رضـاء غالم تحتریاستمحترم

معاونیتحسینعلیوولدغالمحیدر
ولدغالمحسنعار وخواهـان
ترکپیشهولغوجوا خویششده
اندکهلغونندرمـدیریتثبـت
 .وجوا دهاوالیتغزنیثبتگردید
بهاساستصویبشرکای)شـرکت

موعود( محترم:تجارتی ریاست به
غالمحضرتوبهمعاونیتمحتـرم
محمدطـاهردارنـدهجـوا نمبر

(تغیراحصــایهشــرکت46101)
خویشا والیتغزنیبهوالیـت
کابلنمودهاند.کهتغیراتفوقدر
مدیریتعمومیثبتجوا هاوالیت

 غزنیثبتگردید.
شـرکتیشرکابیبهاساستصو

خواهانیقلندردطارقیعبیتجارت
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یمحترمحاجشدهاند:لیذراتیتغ
عز ولد محمد معـاونزخانیجان

معاونیقبل شـرکتتیشرکتا 
شیسهمخوفیصد01واستع اء

پنجصـد(011111راکهمعادل)
محتـرمی.باالشودیمیافغانهزار

فر ندح  اهللواگ ارظیمحمدطارق
ج محترم استکه محمداننموده

عز شـرکتتیا معاونزخانیولد
وبهعو ننمحمدطارقاستع اء

دیمعاونجدثیاهللبهحظیولدح 
تع تغدیگردنییشرکت ـ.که راتی
ثبتجوا هایعمومتیریفوقدرمد

 .دیثبتگردیغزنتیوال
اختصاصتشبث )ش اخانه یمحترم

بـه: اهـد(نارحمیستوماتولوژ
نفر نـدامحترمعبدالرحماستیر

ـتابعیعبدال تاحمتشبثان راد تی
ـیافغانمرکزاصل هیسـرمایغزن

دومیلیـون1111111ییابتـدا
تائیافغان شکل1133سسیسال
ـفعالیان رادیحقوق عمـدهتی

تیاقالممجا صالحیخدماتصح
تیریمدرتشبثدسیرئامضاءدار

ـتیثبتجوا هاوالیعموم یغزن
 .دیثبتگرد
ـشرکتتولاتیخصوص دمـوادی

ـوحبالـلندهیشـو ـتابع:دی تی
مرکزاصل یغزنتیوالیافغانستان

یـک1111111ییابتداهیسرما
تأســیسسـالمیلیـونافغــانی

حقوق1133 تیفعالتدیلمیشکل
ـندهیموادشـودیعمدهتول سیرئ
اهللبومـانولـدسیرویشرکتم

ولـدتیومعاون عبدالروف محترم
 عبدالمنان دار امضـاءصالحیت

تیریشرکتدرمـدومعاونسیرئ
 ثبتشد.یثبتجوا هاغزنیعموم

ــ ــرماتیخصوص ــبثمحت تش
تیتابععباس(:بیصهی)ساختمان

ـتیوالیمرکزاصلافغان، ،یغزن
یابتدائهیسرما1133تأسیسسال

،یافغـانپنجصدهزار(011111)
ـفعال،یان ـرادیحقوقشکل تی
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ساختمان ،یوسرکسـا یعمده:
عباسولدمحمدگلشـخصسیرئ

خـودشامضـاءتیصالحیدارا
ثبـتجوا هـایعمومتیریدرمد
 .دیگردتثبیغزنتیوال

تشبثمحترم)مکتـباتیخصوص
افغانتیتابعفانوسخرد(یخصوص

اصل هیسـرمایغزنتیوالیمرکز
پنجصــدهزار011111ییابتــدا
(شکل1133)تأسیسسالافغانی

ـفعالیان رادیحقوق عمـدهتی
ـیمیتعلی)خدمات رئ مکتـبسی(

عبدالعز ولد دارتیزصالحیاسداهلل
ثبتیعمومتیریدرمدسیرئامضاء

 .دیگردبتثیغزنتیجوا هاوال
ولداتیخصوص رحمتاهلل محترم

تیتابع:یعطاواهللتاجران رادیحاج
مرکزاصل یغزنتیوالیافغانستان

011111ییابتـــداهیســـرما
 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال

ــوق1133 ــکلحق ی:ان رادیش
صـادراتووارداتتیفعال عمده

رحمتاهللولـدسیرئمجا اقالم
امضاءدارتیعطاواهللصالحیحاج

ثبـتعمـومیتیریمددرسیرئ
 شد.ثبتیغزنوالیتیکزمر

اهللولـدبیمحترمنجاتیخصوص
دستگ تیتابع:یتاجران رادریغالم

مرکزاصل یغزنتیوالیافغانستان
011111ییابتـــداهیســـرما

 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
ــوق1133 ــکلحق ی:ان رادیش

صـادراتووارداتتیفعال عمده
 ولـدبینجسیرئمجا اقالم اهلل

دستگ امضاءدارتیصالحریغالم
تیریدرمدسیرئ ثبـتعمـومی

 ثبتشد.یغزنوالیتیمرکز
الحاجیشرکتتجارتاتیخصوص

عشـرت :تـدیلمیداکترعبدالسالم
تیوالیاصلافغانستانمرکزتیتابع
1111111ییابتداهیسرمایغزن

تأسـیسسـالیکمیلیونافغانی
حقوق1133 تیفعالتدیلمیشکل

عمدهصادراتووارداتاقالممجا 
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محمدسیرئ ولدلیاسماعشرکت
ــرکت ــاونش ــالممع عبدالس

ــدمیابراهمحمــد معبدالســالول
تیصالح ومعاونسیرئامضاءدار

ثبـتعمـومیتیریشرکتدرمد
 ثبتشد.یغزنوالیتیمرکز

شرکتاستخراجسنگاتیخصوص
عالم شاه ـتابع:افغان کشـورتی

اصل مرکز غزنیافغانستان ،یشهر
ــال ــرما1133تأســیسس هی،س

صـدمیلیون111111111ییابتدا
اسـتخراجسـنگ،تیفعالیافغان

ـدیشرکتسسیرئ احمـدیعل
معاونریولدم بـه ـعبـداهللو تی

شخصشاه،دیمحمدشاهولدسدیس
خودشاندرامضاءتیصالحیدارا

تیوالیثبتمرکزعمومیتیریدم
 .دیثبتگردیغزن

(1117بهاساسمکتـوبنمبـر)
تیریمـد16/11/1133مور 
عموماستیرهیاجرائ ثبتیمحترم
تصویفکرتیومالکیمرکز بیو

معـالجو محترم)ش اخانه یتشبث
ـبسترالهامامستیب (خوهـاندی

سـتیبیانتقالش اخانهمعـالجو
اولهیا مربوطاتناحشیبسترخو

ناح اسمریوتغیدومشهرغزنهیبه
شیخودیالهامامیالجوش اخانهمع

ی)ش اخانهمعالجودیرابهاسمجد
گردانایرنرین  است.دهیصحت(

تغ یعمومتیریفوقدرمدراتیکه
وال ـتیثبتجوا ها ثبـتیغزن

 .دیگرد
تجـارتاتیخصوص ویشـرکت
سپالیکیلوژست تابعینسان ـ: تی

مرکزاصل ـوالیافغان ـتی یغزن
یک(1111111)ییابتداهیسرما

1133تأسیسسالیافغانمیلیون
حقوق تیمحدودالمسـئولیشکل

یعمــدهامــورتجــارتتیــفعال
شرکتعبدالحقسیرئیکیولوژست

ـومعاوننیولدامامالد محتـرمتی
گلشـخصدایولدپمیاحمدصم

خـودشامضـاءتیصالحیدارا



 جريدهيرسم
 

113
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

هـایعمومتیریدرمد ثبتجوا 
 ثبتشد.والیتغزنی

تشبثمحترم)مکتـباتیخصوص
افغانتیتابع:فالحغزنه(یخصوص

اصل هیسـرمایغزنتیوالیمرکز
پنجصــدهزار011111ییابتــدا

(1133)تأسـیسسالافغانی
عمدهتیفعالیان رادیشکلحقوق

ـیمیتعلی)خدمات رئ مکتـبسی(
ـ غـالمحسـنولـدیمحمدعل

ـامضـاءدارتیصالح درسیرئ
تیثبتجوا هاوالیعمومتیریمد
 .دیگردبتثیغزن

تشبثمحترم)مکتـباتیخصوص
افغانتیتابع:افغان(عیش یخصوص

اصل هیسـرمایغزنتیوالیمرکز
پنجصــدهزار011111ییابتــدا
(شکل1133)تأسیسسالافغانی

ـفعالیان رادیحقوق عمـدهتی
ـیمیتعلی)خدمات رئ مکتـبسی(

ولد ولنثاراحمد تیصالحیسردار
یعمومتیریدرمدسیرئامضاءدار

وال ـتیثبتجوا ها ثبـتیغزن
 .دیگرد

ماتیخصوص ولـدرحمزهیمحترم
تاجران رادیحاج ـتابع:یقباد تی

مرکزاصل یغزنتیوالیافغانستان
011111ییابتـــداهیســـرما

 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
حقـوق1133 یان ـراد:یشکل

صـادراتووارداتتیفعال عمده
ولـدرحمـزهیمسیاقالمومجا رئ

دارامضـاءتیقبادصـالحیحاج
تیریدرمدسیرئ ثبـتعمـومی

 ثبتشد.یغزنوالیتیمرکز
ــ ــاتیخصوص ــرمذب اهللحیمحت

تیتابع:یاحمدتاجران رادلیولدوک
مرکزاصل یغزنتیوالیافغانستان

011111ییابتـــداهیســـرما
 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال

حقـوق1133 یان ـراد:یشکل
صـادراتووارداتتیفعال عمده

ـسیرئمجا اقالم اهللولـدحیذب
امضـاءدارتیاحمدصالحلیوک
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تیریدرمدسیرئ ثبـتعمـومی
 ثبتشد.یغزنوالیتیمرکز

محمدولدالیمحترمخاتیخصوص
تاجران راد ـتابع:یعبدالخالق تی

مرکزاصل یغزنتیوالیافغانستان
011111ییابتـــداهیســـرما

 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
حقـوق1133 یان ـراد:یشکل

صـادراتووارداتتیفعال عمده
ولـدمحمدالیخسیرئمجا اقالم

صالح امضـاءدار:تیعبدالخالق
تیریدرمدسیرئ ثبـتعمـومی

 شد.ثبتیغزنوالیتیمرکز
محترمشمسالـرحمناتیخصوص

ـدیسولد تـاجران رادارحم :ین
تیوالیاصلافغانستانمرکزتیتابع
011111ییابتـداهیسرمایغزن

 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
حقـوق1133 یان ـراد:یشکل

صـادراتووارداتتیفعال عمده
شمسالرحمنولدسیرئمجا اقالم

صالحدیس امضـاءدارتیرحمن

ثبـتعمـومیتیریدرمدسیرئ
 ثبتشد.یغزنوالیتیمرکز

تشبثمحترم)مکتـباتیخصوص
ـتابع:تالش(هانیکیخصوص تی

ـوالیافغانمرکزاصل ـتی یغزن
011111ییابتـــداهیســـرما

  افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
حقوق1133) شکل یان ـرادی(

ـیتعلیعمده)خـدماتتیفعال (یم
ـسیرئ یمکتبمحمدرضاولدعل
ـامضـاءدارتیصالحاوری سیرئ

ثبـتجوا هـایعمومتیریدرمد
 .دیگردثبتیغزنتیوال

سیرویمیشرکتتجارتاتیخصوص
لم افغانسـتانتیتابع:تدیرضوان

هیسـرمایغزنتیوالیمرکزاصل
میلیـون1111111ییابتدا یک

شکل1133تأسیسسالافغانی
عمدهصادراتتیفعالتدیلمیحقوق

 شرکتسیرئمجا ووارداتاقالم
ولد الرحمن معـاونگل اولـدار

شرکتبوستانولدشـاهمحمـود
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عاونومسیرئامضاءدارتیصالح
ثبـتعمـومیتیریشرکتدرمد

 ثبتشد.یغزنوالیتیمرکز
شـرکتیشرکابیاساستصوبه

اشرفخانومومنخـانی)تجارت
دارندهجوا نامـهشـماره:(تدیلم
تحتر68063) محتـرماستی(

تیمحمدلمرومعاوناهللولدمیرح
اشرفخانولدگالبخانعار 

ولغوجـوا شهیوخواهانترکپ
لغـونندرشیخو اندکـه شده
ثبـتوجوا هـایعمومتیریمد
 .دیگردبتثیغزنتیوال

ابرتشبث )شـرکت شـمیمحترم
ــان  Abrishamدرخشـــ

Derakhshan Company)
ر و(م48418دارندهجوا نمبر)

وال11/11/1138 ـصادره تی
کابل.اکنونقرارمکتـوبنمبـر

ــور 1111 3/11/1133مـ
یثبتمرکزیمحترمعموماستیر

ـایعنوانیفکریهاتیومالک نی

ینـدگینماجـادیخواهاناتینمر
ـدروالشیوشرکتخ ـتی یغزن

ادهیگرد جـادیاراتیتغنکیاند.
دریگدهینما مـ کور شـرکت
یثبتوجـوا دهیعمومتیریمد
 .دیثبتگردیغزنتیوال
محتــرمیاســاسدرخواســتبــه

سـخولد)عبدالوهاب( (ی)غـالم
جوا نامـه:یتاجران راد دارنـده

ولغوشهی(خواهانترکپ61810)
درمدشیجوا خو اندکه تیریشده

ـتیثبتجوا هاوالیعموم یغزن
 .دیلغوثبتگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تیتابع اده:یاحساننبیسرکسا 

مرکزاصل ـوالیافغان ـتی یغزن
یک(1111111)ییابتداهیسرما

1133تأسیسسالیافغانمیلیون
حقوق تیمحدودالمسـئولیشکل

ویعمدهامـورسـاختمانتیفعال
احساناهللولـدسیرئیسرکسا 
داهللیمحترم بتیومعاونیغالمجالن
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ج ـیالنیولدغالم یداراخاصاش
ــالح ــاءتیص ــانامض خودش

ثبـتجوا هـایعمومتیریدرمد
 .دیثبتگردیغزنتیوال
شرکایشـرکتبیاساستصوبه

سبزافغان(ی)ساختمان دارنده:دره
( شماره تحت61164جوا نامه )

ـاستیر اهللولـدمیمحتـرمرح
ومعاون ولـدتیعبدالمنان عبداهلل

عبدالمنانعار وخواهانتـرک
شدهانـدشیولغوجوا خوشهیپ

ثبتیعمومتیریکهلغونندرمد
وال جوا ها ـو ـتی ثبـتیغزن

 .دیگرد
شرکایشـرکتبیاساستصوبه

عز هاشم ومحمد یزی)محمداصغر
دارندهجوا نامـهشـماره:(تدیلم
ر10373-1111) تحت استی(

محترممحمداصغرولدگلاحمدو
محمدهاشمولدگلاحمدتیمعاون

ولغوشهیعار وخواهانترکپ
شدهاندکهلغونندرشیجوا خو

ثبـتوجوا هـایعمومتیریمد
 .دیثبتگردینغزتیوال

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
افغانیکیلوژست ـتابع:سباون تی

ـوالیافغانمرکزاصل ـتی یغزن
یـک1111111ییابتداهیسرما

1133تأسیسسالمیلیونافغانی
،یکیعمدهخدماتلوژسـتتیفعال
ـسیرئ ذب ولـدحیشـرکت اهلل

عبدالخالقمعاونشرکتهارونولد
امضـاءدارتیصالحیسیمحمدع

تیریومعاونشرکتدرمـدسیرئ
ـتیجوا هاوالبتثیعموم یغزن

 .دیثبتگرد
یاعتمادزیدشــن:اتیخصوصــ

لوژستیساختمان شـرکت:یکیاو
افغانستان، اصلتبعه ومحلیمرکز

وال ییابتـداهی،سرمایغزنتیکار
( ـلیمکی(1111111مبل  ونی

ــان ــکل،یافغـ ــوقشـ یحقـ
ـفعالتیمحدودالمسئول یهـاتی

ـعمدهفعال یسـاختمانیهـاتی
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شرکتمحتـرمسیرئیکیولوژست
محبــتاهللفر نــدبهلولمعــاون

فر نـدمحترممحمدخالدتشرک
عمر.صالح تداریفضل سیرئامضاء

درمد شرکت یعمومتیریومعاون
تجارتوصنعتتیثبتجوا هانمر

 .دیثبتگردیغزنتیوال
کنجـارهدیشرکتتولاتیخصوص

افغانستانمرکزتیتابعالهورعادل:
ییابتداهیسرمایغزنتیوالیاصل

افغـانی1111111 میلیون یک
یشکلحقـوق1133تأسیسسال

عمـدهتیفعالتیمحدودالمسئول
رئدیتول شرکتالهورسیکنجاره
ولد شرکتوسفیحضرت معاون

ــد وســفیحضــرتعــادلول
 دار صالحیت  ـامضـاء سیرئ

شر عمومیتیریدرمدکتومعاون
ـوالیتیثبتمرکز ثبـتیغزن

 شد.
ثاقبیمکتبخصوصاتیخصوص

ان راد هـدا:یمتشبث تیطبـق

ــر) (مــور 1130مکتــوبنمب
محتـرمتیریمد13/11/1138

یمحترمثبتمرکزاستیرهیاجرائ
وبالثرمکتوبنمبریفکرتیومالک

ــور 4733 13/11/1138م
یخصوصیمیموسساتتعلاستیر
و ارتمعارفج.ا.ایمر رونیوب

ـ ثاقـبا دورهیمکتبخصوص
لمتوسطه دوره اسملسهیبه سهیبه
است.یخصوص نموده ارتقا ثاقب
یعمومتیریفوقدرمدراتیبناًءتغ

وال ـتیثبتجوا ها ثبـتیغزن
.دیگرد

احمدضاتیخصوص ولداءیمحترم
تاجران راد ـتابع:یعبدالسالم تی

مرکزاصل یغزنتیوالیافغانستان
011111ییابتـــداهیســـرما

 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
تیفعالیان رادیشکلحقوق1133

صـادراتووارداتاقـالم عمده
ـسیومجا رئ ولـداءیاحمـدض

امضـاءدارتیعبدالسالمصـالح
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تیریدرمدسیرئ ثبـتعمـومی
 شد.ثبتیغزنوالیتیمرکز
محتــرمیاســاسدرخواســتبــه

سـردارمحمـدولـدیاحمدذک
جوا نامـه:یتاجران راد دارنـده

(01171 مور  )11/3/1138
شیولغوجوا خوشهیخواهانترکپ

لغـونندرمـد اندکه تیریشده
ـتیثبتجوا هاوالیعموم یغزن

 .دیثبتگرد
تشبثمحترم)مکتـباتیخصوص
تیتابع:(ارینورالرحمنمایخصوص

ـوالیافغانمرکزاصل ـتی یغزن
پنجصد011111ییابتداهیسرما

 افغانی 1133تأسیسسالهزار
عمدهتیفعالیان رادیشکلحقوق

ـیمیتعلی)خدمات رئ مکتـبسی(
ولـدحب ـبینورالرحمن ناالرحم

دارتیصالح ـامضـاء درسیرئ
تیثبتجوا هاوالیعمومتیریمد
 .دیثبتگردیغزن

تشبثمحترم)استخراجاتیخصوص
عبدالرح مرکز:افغان(یمزیمعادن

ییابتــداهیســرمایغزنــیاصــل
میلیـون111111111 صد سه

شکل1133تأسیسسالیافغان
ـفعالیان رادیحقوق عمـدهتی

م معادن ـباشـد،یاستخراج سیرئ
ــدشــ ــدفر ن رادمیمحمــدخال

ــالح ــاءدارتیص ــامض سیرئ
مد ثبـتیعمومتیریشرکتدر

 .دیگردثبتیغزنتیجوا هاوال
شرکتتولتشبث موادیدیمحترم

هیسرما:یمیکردیاحسانولندهیشو
میلیـون1111111ییابتدا یک
یافغان سال شکل1133تأسیس
ـفعالتیمحدودالمسئولیحقوق تی

اقالممجا ندهیموادشودیعمدهتول
یالنیغالمجاهللفر نداتیحسیرئ

معاون فر ندتیو محباهلل محترم
ربان تیصالحیغالم امضـاءدار

تیریومعاونشرکتدرمدسیرئ
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ـتیوالیثبتمرکزیعموم یغزن
 .دیثبتگرد

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
لمـریوسـرکسـا یساختمان

دارنــدهجــوا نمبــر:ســادات
شدهلیذراتی(خواهانتغ03481)

ولداند: اهلل روح اسـداهللمحترم
ریقبلسیرئ ا  اسـتیشـرکت

سهمفیصد01واستع اءشرکت
معـادلشیخو (011111)راکه

ی.باالشـودیمیافغانپپنجصدهزار
دپادشاهیسفر ندفیشردیمحترمس

شرکتبـهفـروشلمعاونبرحا
کهمعـاونشـرکتبـادهیرسان

ـسهممنحفیصد111 ـثی سیرئ
نییـــدرشـــرکتتعدیـــجد

شــرکتا هی.وســرماگرددیم
یـکمیلیـون(1111111مبل )

ــان ــ یافغ ــهمبل (011111)ب
کـاهشنمـودهیافغانپنجصدهزار

یشکلحقـوقرییاست.همچنانتغ
ان ـراد شراکتبـه یشرکتا 

ـتغرنموده،کهییتغ فـوقدرراتی
تیوالهاثبتجوا یعمومتیریمد
 .دیثبتگردیغزن

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـتابع:دیعباسیالیسرکسا  تی

مرکزاصل ـوالیافغان ـتی یغزن
یک(1111111)ییابتداهیسرما

1133تأسیسسالیافغانمیلیون
حقوق تیمحدودالمسـئولیشکل

ویعمدهامـورسـاختمانتیفعال
ولـدسیرئیسرکسا  قدرتاهلل

محتــرمتیــجــانومعاونیولــ
ظر ظـاهرخـانولـدفیمحمد

دارا امضـاءتیصالحیاشخاص
درمد ثبـتیعمومتیریخودشان

 .دیثبتگردیغزنتیجوا هاوال
تجارتاتیخصوص مشعلیشرکت
لم مرکزتیتابع:تدیسبز افغانستان

ییابتداهیسرمایغزنتیوالیاصل
افغـانی1111111 میلیون یک

سال یشکلحقوق1133تأسیس
ـفعالتدیلم صـادراتتی عمـده
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 شرکتسیرئمجا ووارداتاقالم
معـاون اسـحق ولدمحمد حسن

بنتمحمـدجمعـهبهیشرکتنص
ومعاونسیرئامضاءصالحیتدار

ثبـتعمـومیتیریدرمدرکتش
 ثبتشد.یغزنوالیتیمرکز

مکتـباتیخصوص تشبثمحترم
:یشاهمحمداحمدیحاجیخصوص

اصلتیتابع مرکز ـوالیافغان تی
011111ییابتـداهیسرمایغزن

  افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
حقوق1133) شکل یان ـرادی(

ـیتعلیعمده)خـدماتتیفعال (یم
ولـداثیمکتـبعبـدالغسیرئ
محمد امضـاءدارتیصالحشاه
ثبـتیعمـومتیریدرمدسیرئ

 .دیثبتگردیغزنتیالجوا هاو
درخواستبه ولد(می)ابراهیاساس

دارنده:یتاجران راد(لی)محمدخل
( خواهان1114-841جوا نامه )

شیخویولغوجوا تجارتشهیترکپ
تیریشدهاند.کهلغـونندرمـد

ـتیثبتجوا هاوالیعموم یغزن
 .دیثبتگرد

وسـرکیمحترم)ساختمانتشبث
ــا  ــیس ــعالم(:تابعبیحس تی

مرکزاصل یغزنتیوالیافغانستان
011111ییابتـــداهیســـرما

 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
ــوق1133 ــکلحق ی:ان رادیش

ساختمانتیفعال وسـرکیعمده
یسا  اهللبیحسسیمجا رئاقالم
دارامضاءتیمحمدعالمصالحولد
ثبتجوا هاتیریتشبثدرمدسیرئ

 .دیثبتگردیغزنتیوال
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

لمنعمت ـتابع:تـدیاخالص تی
مرکزاصل یغزنتیوالیافغانستان

یـک1111111ییابتداهیسرما
1133تأسیسسالمیلیونافغانی
حقوق عمـدهتیفعالتدیلمیشکل

صادراتووارداتاقـالمومجـا 
شـرکتنعمـتاهللولـدسیرئ

رحمندیشرکتسزمعاونیعبدالعز



 جريدهيرسم
 

117
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

صالحیتدارخانرو یفیولدحاج
 ومعاونشـرکتدرسیرئامضاء

تیثبتجوا هاوالیعمومتیریمد
 .دیثبتگردیغزن

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
تیتابع:لیتاروخوبیمحمدایحاج

مرکزاصل ـوالیافغان ـتی یغزن
ــرما ــداهیس (4111111)ییابت

تأسـیسسـالیافغانچهارمیلیون
شــراکتیشــکلحقــوق1133

ویعمدهامـورسـاختمانتیفعال
ولدوبیمحمداسیرئیسرکسا 

ـساعتومعاونیحاج محتـرمتی
اشـخاص لیسیاسداهللولدحاج

تیصالحیدارا خودشـانامضاء
ثبـتجوا هـایعممتیریدرمد
 .دیثبتگردیغزنتیوال

تشبثمحترم)مکتـباتیخصوص
افغانتیتابع:خرد(یتجلیخصوص

اصل هیسـرمایغزنتیوالیمرکز
پنجصــدهزار011111ییابتــدا
(شکل1133)تأسیسسالافغانی

ـفعالیان رادیحقوق عمـدهتی
ـیمیتعلی)خدمات رئ مکتـبسی(

تیرمضانصـالحرحمتاهللولد
دار یعمومتیریدرمدسیرئامضاء

وال ـتیثبتجوا ها ثبـتیغزن
 .دیگرد

محترم)محمـدیاساسدرخواستبه
:یتاجران راد(ولد)محمدگل(فیحن

(1114-767دارندهجوا نامـه)
 ترک4/1/1130مور  خواهان

اندکهشیولغوجوا خوشهیپ شده
ثبـتیعمـومتیریلغونندرمد
 .دیثبتگردیغزنتیجوا هاوال

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
سخاوتخواهانیوخدماتینبرسان

اند:لیذراتیتغ محتـرمشده که
محمدغ ورولدغالمرسولمعاون

معاونیقبل شـرکتتیشرکتا 
شیسهمخـوفیصد0واستع اء

معـادل) افغـان01111راکه ی(
اهللفر ندبیمحترمنجی.باالشودیم

استدهیبهفروشرسانمیمحمدرح
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محمـدغ ـورولـدمکهمحتـر
ـغالمرسولا معاون شـرکتتی

ـوبهعو نننجاستع اء اهللبی
رح محمد حمیولد معـاونثیبه

ـشرکتتعدیجد .کـهدیگردنیی
ثبتیعمومتیریفوقدرمدراتیتغ

.دیثبتگردیغزنتیجوا هاوال
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 

خـان قـادر ولد :()سعادتخان
اصلتیتابع مرکز ـوالیافغان تی
(011111)ییابتداهیسرماکایپکت

یافغانپنجصدهزار تأسـیسسـال
حقوق1133) شکل یان ـرادی(
شرکتسعادتخانفر نـدسیرئ

نندارامضاءتیقادرخانصالح
یثبـتجوا هـایدرادارهعموم

ایپکتتیوالدیجد راجسترثبتو
 .دیگرد

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
افغانمرکزتیتابع:)انصارمصور(

ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
یافغانیکمیلیون(1111111)

ی(شکلحقوق1138)تأسیسسال
)خـدماتتیفعالتد،یلم عمـده

شرکتعبدالناصرسی(رئیساختمان
فر ندعبدالمنانمعـاونشـرکت

حاجلگ ولد ریعبدالقـدیاحمد
یکیاضافهنمودنسـکتورلوژسـت

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
ثبــتیشــرکتدرادارهعمــوم

ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوا ها
 .دیگردریتغ

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
تیخانولدعالمخان(تابع)اول

اصل مرکز کـایپکتتیوالیافغان
ــرما ــداهیس (011111)ییابت

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
حقوق1133) شکل یان ـرادی(
شرکتاولخانفر ندعالمسیرئ

ندرندارامضـاءتیخانصالح
عموم جوا هایاداره دیجدیثبت

 .دیگردترثبتوراجسایپکتتیوال
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

:(لمیتـدیاحمـد نیالدالبگ)
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تأسـیسسـالرگلویمرکزاصل
ــرما1136) ــداهی(سـ ییابتـ
یکمیلیونافغـانی(1111111)

اسـتیتحترتدیلمیشکلحقوق
یولفر ندمحمدنیالدالبگمحترم

درخواست قرار خان طاوس یفر ند
ـخواهـانتغانهاگجد سـکتورری

لوژستتیفعال تجـارتیکیا  یبه
ینمالیتبد در ثبتند عمومی اداره

ـپکتتیوالجدیدجوا ها یـرتغای
 نموداست.
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 

:فر ندمحمدهاشم(وبی)محمدا
اصلتیتابع مرکز ـوالیافغان تی
011111ییابتـداهیسرماکایپکت

 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
حقوق1133) شکل یان ـرادی(
فر نـدوبیمتشبثمحمداسیرئ

هاشمصالح مضاءتیمحمد ا دار
عمومن اداره یثبتجوا هایندر

راجستربتثایپکتتیوالدیجد و
 .دیگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
یشکلحقـوق:منگل(ی وری)فق
(1136تأسـیس)سـالتدیلم

یـک1111111ییابتداهیسرما
معـادلبـهدالـرمیلیونافغانی

ر18111)ییکایامر تحت استی(
محمدومعاونریعزتاهللفر ندفق

حـاج فر نـد عربستان یشرکت
ا  که ـمعاونمهمند شـرکتتی

راشینمودهوسهمخـواستع اء
ریتولدمحمدفقمحترمسعادیاالب

درادارهعمومیثبتب روشبرساند
والیتپکتیا ـثبـتتغجوا ها ری

 .دیردگ
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

افغانمرکزتیتابع:(یخوستقی)ش 
ییابتداهیخوستسرماتیوالیاصل

افغـانی1111111 میلیون یک
سال (شـکل1133)تأسـیس
قیشرکتشـ سیرئتدیلمیحقوق

فر ندصالحمحمدومعاون محمد
شرکتقادرمحمدولدصالحمحمد
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مضاءتیصالح ا ادارهندار ندر
تیدوالیجدیثبتجوا هایعموم
 .دیثبتوراجسترگردایپکت

یکیشـرکتلوژسـتاتیخصوص
افغـانتیتابع:(ځیاځ)نعمتاهلل
اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز

میلیـون1111111ییابتدا یک
(شکل1133)تأسیسسالافغانی
شرکتاغانورسیرئتدیلمیحقوق

عبدالعل معاونشـرکتیفر ند و
ـولـدمداریب محمـدخـانر ای

مضاءتیصالح ا ادارهندار ندر
تیوالدیجدیاثبتجوا هیعموم
 .دیثبتوراجسترگردایپکت

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
ـتابع:)همتخانزاده( افغـانتی

اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز
میلیـون1111111ییابتدا یک

(شکل1133)تأسیسسالافغانی
ـتـدیلمیحقوق شـرکتسیرئ

محمـدویفر ندغا نیمحمدام
اقبال محمدولد معاونشرکتبا 

مضاءتیصالح ا ادارهندار ندر
تیوالدیجدیثبتجوا هایعموم
 .دیثبتوراجسترگردایپکت

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
:(ولدمحمـدانـورنیاسی)محمد

اصلتیتابع مرکز ـوالیافغان تی
011111ییابتـداهیسرمااکیپکت

 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
حقوق1133) شکل یان ـرادی(
فر نـدنیاسیمتشبثمحمدسیرئ

نندارامضاءتیمحمدانورصالح
یثبـتجوا هـایدرادارهعموم

راجستربتثایپکتتیوالدیجد و
 .دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
ش فر ند ـتابع:(ر مانی)خالد تی
ـوالیافغانمرکزاصل ـپکتتی ای

011111ییابتـــداهیســـرما
 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال

حقوق1133) شکل یان ـرادی(
ر مانیمتشبثخالدفر ندشسیرئ

مضاءتیصالح ا ادارهندار ندر
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تیوالدیجدیثبتجوا هایعموم
 .دیثبتوراجسترگردایپکت

ــ ــرکتتولاتیخصوص ــش یدی
ـردگمحمـدیحاج)کاغ  :(یزی

اصلتیتابع مرکز ـوالیافغان تی
1111111ییابتداهیسرماایپکت

تأسـیسسـالیکمیلیونافغانی
ـتولی(شکلحقـوق1133) یدی
فر نـدسیرئ شرکتمحبوباهلل

شـرکتیحاج معـاون و محمد
محمدخانیولدحاجزالرحمنیعز

ــالح ــاءدرادارهتیص دارامض
تیوالدیجدیثبتجوا هایعموم
 .دیثبتوراجسترگردایپکت

نورمحمـدشـرکتاتیخصوص
ـیدیتولاوالیپکت ـیویپ اویس

افغانمرکزتیتابع:شرکتینجار
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل

افغـانی1111111 میلیون یک
ی(شکلحقوق1133)تأسیسسال

نورمحمـدفر نـدسیرئیدیتول
محمـدکیعبداهللخانومعاونن

صـالح خان عبداهلل دارتیفر ند
ــتیعمــومهمضــاءدرادارا ثب

ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوا ها
 .دیراجسترگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
افغانمرکزتیتابع:بالل(مانی)ا

ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
افغـانی1111111 میلیون یک

ی(شکلحقوق1133)تأسیسسال
فر ندلگشرکتعمرسیرئتدیلم
فواددیخانومعاونشرکتسنیام

س صالحدیولد مضاءتینقا ا دار
عمومن اداره یثبتجوا هایندر

راجسترایپکتتیوالدیجد ثبتو
 .دیگرد

)خانمحمدفر ندیان رادمتشبث
حن مرکزتیتابع:(فیمحمد افغان

ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
سالپنجصدهزارافغانی011111

حقـوق1133)تأسیس شـکل ی(
محمدسیرئیان راد خان متشبث

دارتیصـالحفیفر ندمحمدحن
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ا عمومننمضاء اداره ثبـتیدر
ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوا ها

 .دیراجسترگرد
اهللفر نـدبی)تایان رادمتشبث

افغانمرکـزتیتابع:(لیخیموس
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل

سالپنجصدهزارافغانی011111
ی(شـکلحقـوق1138)تأسیس
عمـده)نسـوار(تیفعال،یان راد

یاهللفر ندموسبیمتشبثتاسیرئ
ـامضـاءدارتیصالحلیخ سیرئ

ثبــتیمتشــبثدرادارهعمــوم
ثبـتایپکتتیوالدیجدیجوا ها

 .دیگرد
ــ ــرکت)اهللداداتیخصوص ش

شرکت(یمحمد استخراج :معدن
اصلتیتابع مرکز ـوالیافغان تی
1111111ییابتداهیسرماکایپکت

تأسـیسسـالیکمیلیونافغانی
اسـتخراجی(شکلحقوق1133)

گلفر نددیشرکتسسیمعدنرئ
جاننیشرصلیومعاونفدیغالمس

دارامضاءدرتیصالحنیولدشر
عموم یاداره دیجدیجوا هاثبت

 .دیثبتوراجسترگردایپکتتیوال
سـاختماناتیخصوص یشـرکت
یافغانمرکزاصلتیتابع:)کافور(

ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
افغـانی1111111 میلیون یک

ی(شکلحقوق1133)تأسیسسال
شـرکتمحتـرمسیرئیساختمان

رسـول محمـد فر ند اهلل محمد
خانفر ندرمحمدیومعاونمحترمم

مضاءرئتیصالحیصبر سیدارا
یعمـومومعاونشرکتدراداره

ـپکتتیوالدیجدیثبتجوا ها ای
 .دیثبتوراجسترگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
شـهاریحکمتنی)گلبد دیفر نـد
افغانمرکزتیعبدالقادر(تابعیحاج
ییابتداهیسرمارهارگننتیوالیاصل

سالپنجصدهزارافغانی011111
ی(شـکلحقـوق1133)تأسیس
ـحکمتنیلبـدگسیرئیان راد اری
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صلیعبدالقادرفیحاجدیفر ندشه
دارامضاءدرتیصالحیولدحاج
ع جوا هایموماداره دیجدیثبت

ـپکتتیوال راجسـترای ثبـتو
 .دیگرد

یتجارتیمشبثان راداتیخصوص
افغانمرکزتیتابع:حقمل(نی)اباس
ییابتداهیسرماکایپکتتیوالیاصل

ــانی011111 ــدهزارافغ پنجص
(1133)تأسیسسالدهیردگنییتع
تورخـانسیرئ فر نـد داودخان

ــالح ــاءدرادارهداراتیص مض
تیوالدیجدیثبتجوا هایعموم
 .دیثبتوراجسترگردایپکت

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
ـ ام محمـد فر ند نی)عبدالروف

ـتابع:(یمتشبثان راد افغـانتی
اصل هیسـرمارگلوتیوالیمرکز

پنجصــدهزار011111ییابتــدا
سی(رئ1133)تأسیسسالافغانی

عبدالروففر نـدیمتشبان راد
دارامضاءدرتیصالحنیمحمدام

عموم جوا هایاداره دیجدیثبت
ـپکتتیوال راجسـترای ثبـتو

 .دیگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 

:لیخیموسیمحمدفر ندحاجریش
اصلتیتابع مرکز ـوالیافغان تی
011111ییابتـداهیسرماایپکت

 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
حقوق1133) شکل یان ـرادی(
محمـدفر نـدریمتشبثشسیرئ

دارتیصـالحلیخیموسیحاج
ــتیمضــاءدرادارهعمــوما ثب

ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوا ها
 .دیراجسترگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
:(لگاناری)احساناهللفر ندحاج

اصلتیتابع مرکز ـوالیافغان تی
011111ییابتــداهیرســرماگلو

 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
سیرئتدیلمی(شکلحقوق1133)

احساناهللفر نـدیمتشبثان راد
مضـاءدرداراتیصـالحلگانار
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عموم جوا هایاداره دیجدیثبت
ـپکتتیوال راجسـترای ثبـتو

 .دیگرد
ان راداتیخصوص سـهیل:یتاجر
افغان،مرکزتیتابع:ایپکتیخصوص

ا،یپکتتیوالیاصل تأسـیسسال
411111یابتـداهیسرما1131

یشکلحقـوق،یافغانچهارصدهزار
عمـدهخـدماتتیفعال،یان راد

محمدسیئر،یمیتعل واسع محترم
یفر ندجالتخان،قراردرخواست

رئیساستیرنیابینهوتصواگجدا
 بـاالشیخـومکتیبسهم یرا

فر ندعبداهللخـانبـهلگوارث
امضاءدارتیصالحدهیفروشرسان

عمـومیتیریدرمدسیئشخصر
ایپکتتیوالدیتجدیثبتجوا ها

 .دیگردریتغ
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

افغـانتیتابع:لمیتدتالش(بری) 
اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز

میلیـون1111111ییابتدا یک

(شکل1137)تأسیسسالافغانی
یقـراردرخواسـتتد،یلمیحقوق
خوانهاگجد جوا  شیخواهانلغوه
عمده)چوب(تیاستفعالدهیردگ
شرکتمحمدنـورفر نـدسیرئ

ـنشهزادهمعاونشرکتم ولـدری
صالح محمد امضـاءدارتیفضل

ادارهسیرئ شـرکتدر معاون و
تیوالدیجدیثبتجوا هایعموم
 .دیگردثبتلغوهایپکت

ــ ــرکتتولاتیخصوص ــش یدی
افغانتیتابع:(یزیردگ)مامورخان
اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز

میلیـون1111111ییابتدا یک
(شکل1137)تأسیسسالافغانی
ـفعال،یدیتولیحقوق عمـدهتی
شـرکتسی(رئکیئومو ای)کاش

معاوننیمامورخانفر ندغالمحس
نیجانفر ندغالمحسیشرکتول

توا لغوهجوا هانخوانیبیجانقفبا
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبــتیشــرکتدرادارهعمــوم
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لغوهایپکتتیوالدیتجدیجوا ها
 .دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
اهللفر ند مرکمتشـبث )عرفان

یافغانمرکزاصلتیتابع:(یان راد
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای

سالپنجصدهزارافغانی011111
ی(شـکلحقـوق1133)تأسیس
یمتشـبثان ـرادسیرئیان راد

تیعرفاناهللفر ند مرکصـالح
ا عمومدار اداره ثبـتیمضاءدر

ثبتوایتپکتیوالدیجدیجوا ها
 .دیراجسترگرد

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
نظر احساس افغـانتیتابع:(ی)

هیسـرماکایپکتتیوالیمرکزاصل
میلیـون1111111ییابتدا یک

(شکل1133)تأسیسسالافغانی
ـیساختمانیحقوق محتـرمسیرئ

نیجاللالدجنتگلاحساسفر ند
محمداسموړاند محترم لیعامعاون

دارتیفر ندنوابخـانصـالح

ـسیمضاءرئا دررکتومعاونش
عموم جوا هایاداره دیجدیثبت

 .دیثبتوراجسترگردایپکتتیوال
)فرهادیمتشبثان راداتیخصوص

ـتابع:(فر ندغنچهگل افغـانتی
اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز

پنجصــدهزار011111ییابتــدا
(شکل1133)تأسیسسالافغانی
متشبثفرهادسیرئیان رادیحقوق

گـلصـالح غنچه دارتیفر ند
ر ـامضاء ادارهسیئ شـرکتدر

تیوالدیجدیثبتجوا هایعموم
 .دیگرداجسترثبتورایپکت

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
افغانمرکزتیتابع:منگل(صفن)

ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
افغـانی1111111 میلیون یک

ی(شکلحقوق1133)تأسیسسال
فر ندظ رملیمحترماسیرئتدیلم

ومعاونمحترمجنـتاهللفر نـد
مضاءدرداراتیصالحدعمرگلیس

وجوا هایجدیدادارهعمومیثبت
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ثبتوایپکتتیصنعتوتجارتوال
 .دیگردسترراج

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
تیتابع:(یریفقحانی)ریکیولوژست

ـوالیافغانمرکزاصل ـپکتتی ای
یـک1111111ییابتداهیسرما

تأســیسســالمیلیــونافغــانی
ویساختمانی(شکلحقوق1133)

کرسیرئیکیلوژست فر ندمیفضل
ومعـاونمحتـرمنیمـومیحاج

نیمـومیفر ندحاجمیمحمدابراه
ــالح ــاءدرداراتیص ادارهمض

جدیـد وجوا هـای ثبت عمومی
ثبتوایپکتتیصنعتوتجارتوال

 .دیراجسترگرد
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

افغانمرکزتیتابع:)رضوانارمان(
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل

افغـانی1111111 میلیون یک
ی(شکلحقوق1133)تأسیسسال

رمضانبشردوتفر ندسیرئتدیلم
اهللقینورو معاونمحترمعتیحاج

دارتینورو صـالحیفر ندحاج
ــتدرامضــاء ادارهعمــومیثب

جدید صنعتوتجـارتجوا های
 .دیثبتوراجسترگردایپکتتیوال

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
افغانتیتابع:اهللملکزاده(ظی)ح 

هیسـرماکایپکتتیوالیمرکزاصل
میلیـون1111111ییابتدا یک

(شکل1133)تأسیسسالافغانی
شـرکتسیرئیساختمانیحقوق

ـدالورفر نداحمد ومعـاونلگ
محمدولدعبـدالخالقلگشرکت
ــالح ــاءدرادارهداراتیص مض

تیوالدیجدیثبتجوا هایعموم
 .دیثبتوراجسترگردایپکت

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثان 
:قاسم(دیاحمدفر ندسریبشدی)س
اصلتیتابع مرکز ـوالیافغان تی
011111ییابتـداهیسرماکایپکت

 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
یانان رادی(شکلحقوق1133)
احمدفر ندریبشدیمتشبثسسیرئ
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دارامضاءدرتیقاسمصالحدیس
عموم جوا هایاداره دیجدیثبت

 .دیثبتوراجسترگردایتپکتیوال
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

افغانتیتابع:(تدیلموسفینی)ام
اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز

میلیـون1111111ییابتدا یک
(شکل1133)تأسیسسالافغانی
ـتـدیلمیحقوق شـرکتسیرئ
جانومعاونالیاهللفر ندخعیسم

اهللولداخترمحمـدقیشرکترف
ــالح ــاءدرادارهداراتیص مض

تیوالدیدجیثبتجوا هایعموم
 .دیثبتوراجسترگردایپکت

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
ـتابع:(انښ)ثاقبرویوتجارت تی

ـوالیافغانمرکزاصل ـپکتتی ای
یـک1111111ییابتداهیسرما

تأســیسســالمیلیــونافغــانی
تــدیلمی(شـکلحقـوق1133)
فر نـداهللعیشرکتسـمسیرئ
شـرکترسول معـاون اخالص

دارتیصالحلدارگولددیعبدالرش
ــتیمضــاءدرادارهعمــوما ثب

ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوا ها
 .دیراجسترگرد

یاکتشافوا ټشرکت)کاتیخصوص
تیتابع:واستخراجمعدنشرکت(

اصل مرکز کـایپکتتیوالیافغان
ــرما ــداهیس (1111111)ییابت

تأسـیسسـالیافغـاندومیلیون
اسـتخراجی(شکلحقوق1133)

رئ خورشسیمعدن نماندیشرکت
شـرکت معاون و نادرخان فر ند

ـفینصرتاهللولدمحمدشر لگ
ــالح ــاءدراداتیص رهدارامض

تیوالدیجدیثبتجوا هایعموم
 .دیثبتوراجسترگردایپکت

یشـرکت)سـاختماناتیخصوص
افغـانتیتابع:(یزیاهللگردبیتق

اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز
سالی(افغان63411113)ییابتدا

ی(شـکلحقـوق1130)تأسیس
ـالعفیساختمان عمـدهامـورتی
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اهللبیشرکتحبسیرئیساختمان
الد نجم شـرکتنیولد معـاون

ح ولد ـنوراحمد ا اتی اهللکـه
واستع اءشرکتتیمعاون نموده

یرابـاالشی(خوفیصد01سهم)
استدهیشرکتب روشرسانسیرئ

ر سهم 111سیئکه  شودیمفیصد
کترابهشکلاشریوشکلحقوق

استلیتبدیان رادیحقوق نموده
شرکتسیرئامضاءدارتیصالح

ثبتجوا هـا ـتجدیدراداره دی
ــوال ــپکتتی ــتغای ــتری ثب

 .دیگرد
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

ـتابع:(ی)لوگراحمد  افغـانتی
اصل سـرماتیوالیمرکز هیلوگر

میلیـون1111111ییابتدا یک
(شکل1133)تأسیسسالافغانی
ـتـدیلمیحقوق شـرکتسیرئ

سل ولیفر ندعبـدالوکمیمحمد
محمدمعاونشرکتاحسانولدنور

ــالح ــاءدرادارهتیص دارامض

تیوالدیجدیثبتجوا هایعموم
 .دیثبتوراجسترگردایپکت

شرکتاستخراجمعدناتیخصوص
رودوال مرکزتیتابع:()ثمر افغان

ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
افغـانی1111111 میلیون یک

ی(شکلحقوق1133)تأسیسسال
ثمـریحاجسیاستخراجمعدنرئ

حاج فر ند معاونیگل و عمرگل
غن انیمحترم فر ند لگرځالرحمن
ــالح ــاءدرتیص ادارهدارامض

تصنعتوتجـارعمومیجوا های
 .دیثبتوراجسترگردایپکتتیوال

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
افغانمرکـزتیتابع:(بادن)نعمت

ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
افغـانی1111111 میلیون یک

ی(شکلحقوق1133)تأسیسسال
محمـودسیرئیساختمان شرکت

خانومعاونشـرکتمیفر ندرح
دارتیارسالحولدنعمتاهللصالح

ــتیمضــاءدرادارهعمــوما ثب
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ثبتوایتپکتیوالدیجدیجوا ها
 .دیراجسترگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
امنی)سپ افغـانتیتابع:(یریغر

اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز
میلیـون1111111ییابتدا یک

(شکل1133)تأسیسسالافغانی
درانځشرکتسیرئلمیتدیحقوق

ومعاونشـرکتریماتیفر ندح
داراتیولدنوابصالحلگبادشاه

ــوم ــاءدرادارهعم ــتیمض ثب
ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوا ها

 .دیراجسترگرد
سـاختماناتیخصوص یشـرکت

ـخیخانعلی)موس ـتابع:(لی تی
ـوالیافغانمرکزاصل ـپکتتی ای

یـک1111111ییابتداهیسرما
تأســیسســالمیلیــونافغــانی

تــدیلمی(شـکلحقـوق1133)
خانفر نـدیشرکتموسسیرئ
ولـداخانیمعاونشرکتموالیخ

دارتیخـانصـالحیمسیحاج

ــتیمضــاءدرادارهعمــوما ثب
ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوا ها

 .دیراجسترگرد
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
افغانمرکزتیتابع:وفا()عالمخان

ییابتداهیسرماکایپکتتیوالیاصل
افغـانی1111111 میلیون یک

ی(شکلحقوق1133)تأسیسسال
 شرکتعالمفر نـدسیرئلمیتد

ـاولدادومعاونمحتـرم ر نی
دارامضاءدرتیصالحیفر ندحت

جدید جوا های ثبت عمومی اداره
ثبتوایپکتتیصنعتوتجارتوال

 .دیگردترراجس
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

ــراه ــوگرف تأســیسســال:()ل
تــدیلمحقـوقی(شـکل1133)

کی(1111111)ییابتداهیسرما
ریافغـانونیلیم اسـتیتحـت

فر ندمحمدطـاهوسنیگالبالد
احمدفر نـد یومعاونشرکتش

حک جـوا میمحمد خواهشلغوه
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ادارهعمومیثبـتنمودهاستدر
جدید صنعتوتجـارتجوا های

 .دیردثبتگلغوهایپکتتیوال
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
افغانتیتابع:(ارییمهدی)فرو عل

اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز
میلیـون1111111ییابتدا یک

(شکل1133)تأسیسسالافغانی
ـتـدیلمیحقوق شـرکتسیرئ
عباسدیغافر ندسنگلدیسیحاج

غاولـدننوردیومعاونشرکتس
درمضاءداراتیعباسصالحدیس

عموم یاداره دیجدیجوا هاثبت
.دیثبتوراجسترگردایپکتتیوال

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
ـتابع:تـدیلمیزیدعزیرعبی ب تی

مرکزاصل یغزنتیوالیافغانستان
یـک1111111ییابتداهیسرما

1133تأسیسسالمیلیونافغانی
حقوق عمـدهتیتدفعالیلمیشکل

سیرئمجا صادراتووارداتاقالم
جانمحمـدولـدیشرکتحاج

معاونشرکترحمتاهللزخانیعز
ولد محمد دارسلطان صـالحیت

 ومعاونشـرکتدرسیرئامضاء
والیتیثبتمرکزعمومیتیریمد
 ثبتشد.یغزن

ــ ــرکتاتیخصوص ــرمش محت
ـمحمـدعزعارفولـدمحمد زی

ـتابع:یتاجران راد افغانسـتانتی
هیسـرمایغزنتیوالیاصلمرکز

پنجصــدهزار011111ییابتــدا
شکل1411تأسیسسالافغانی
ـفعالیان راد:یحقوق عمـدهتی

سیرئمجا صادراتووارداتاقالم
ـمحمدعـارفولدمحمـدعز زی

دارتیصالح ـامضـاء درسیرئ
والیتیثبتمرکزعمومیتیریمد
 ثبتشد.یغزن

ــ ــرماتیخصوص ــبثمحت تش
ــور اویکیلوژســتی)دهمــتن

ر:خدمات(یساختمان اسـتیبـه
ندمخانیمحترمثناواهللفر ندحاج

ـوالیافغانمرکزاصـلتیعتاب تی
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سالیغزن هیسرما1411تأسیس
ـملکی(1111111)ییابتدا ونی
تیفعالیان رادیشکلحقوقیافغان

لوژست سیرئیوساختمانیکیعمده
 ثناواهلل خانیولدحاجشرکت ندم

دررئـیسامضاءتیصالحیدارا
تیثبتجوا هاوالیعمومتیریمد
 .دیثبتگردیغزن

تـاکیشرکتتجارتاتیخصوص
افغانستانمرکزتیتابع:تدیبرگلم

ییابتداهیسرمایغزنتیوالیاصل
افغـانی1111111 میلیون یک

یشکلحقـوق1411تأسیسسال
عمـدهصـادراتوتیفعالتدیلم

شـرکتسیرئمجا وارداتاقالم
معـاونمیولـدکرمیعبدالعظ داد

میولـدکـرنیشرکتحامدحس
نومعاوسیرئامضاءصالحیتدار
ثبـتیعمـومتیریشرکتدرمد

 .دیثبتگردیغزنتیجوا هاوال
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

افغانسـتانتیتابع:تدیاختربالللم

هیسـرمایغزنتیوالیاصلمرکز
میلیـون1111111ییابتدا یک

شـکل1411تأسیسسالافغانی
عمدهصادراتتیفعالتدیلمیحقوق

 شرکتسیرئمجا ووارداتاقالم
عبدالمحمدمعـاوناخترمحمدولد

محمدیولشرکتصالحمحمدولد
عاونومسیرئامضاءصالحیتدار
درمد مرکـزتیریشرکت یثبت

 ثبتشد.یغزن
محتــرمیاســاسدرخواســتبــه

الـدولدکاظم()محمد :(نی)جالل
دارنــدهجوا نامــهیتــاجران راد

ولغوشهی(خواهانترکپ01814)
شدهاندکـهلغـوننشیجوا خو

یثبتجوا هـایعمومتیریدرمد
 .دیثبتگردیغزنتیوال
شرکایشـرکتبیاساستصوبه

مشـعلیوسرکسـا یساختمان
جوا نامـه:لیخمانیسل دارنـده

ر(03011شماره) اسـتیتحت
محمدیحاجمحترمحکمتاهللولد
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ـغتیبراتومعاون اهللولـدرتی
عار وخواهانترک انور محمد

شدهانـدشیولغوجوا خوشهیپ
ثبـتصنعتوتجارتکهدراداره
 .دیلغوثبتگردوالیتغزنی

تجارتاتیخصوص حمزهیشرکت
لم ـتابع:تدیشهزاد افغانسـتانتی

هیسـرمایغزنتیوالیاصلمرکز
میلیـون1011111ییابتدا یک

تأسـیسسالپنجصدهزارافغانیو
حقوق1411 تیفعالتدیلمیشکل

صـادراتووارداتاقـالم عمده
شرکتممتا خانولدسیرئومجا 
جمالمعاونشرکتشاهزادهیحاج
یحالجولد دارجمال صـالحیت

 ومعاونشـرکتدرسیرئامضاء
یثبـتمرکـزعمـومیتیریمد

 ثبتشد.یغزنوالیت
مونتاژویشرکتصنعتاتیخصوص

:نثارمیتمتیموتورسکلیبستهبند
ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی

هیسرما،1411تأسیسسال،یغزن

میلیـون1111111ییابتدا یک
شـرکتیحقـوقشـکل،یافغان
بنـدتیفعال،یصنعت بسته یعمده

ـت،یموتوسکل ـسیرئ ولـدمیتم
01یدارالیعبدالوک  سهمفیصد

زینثاراحمـدولـدعزتیوبهمعاون
ــددارا ــد01یاحم ــهم،فیص س

تداریصالح ومعـاونسیرئامضاء
ثبـتیعمـومتیریشرکتدرمد

 .دیثبتگردیغزنتیجوا هاوال
محتــرمیاســاسدرخواســتبــه

ــ ــد()عبدال(ولدراحمدی)ش محم
جوا نامـه:یتاجران راد دارنـده

شهی(خواهانترکپ777-1114)
شدهانـدشیخویولغوجوا تجارت

درمد نن لغو ثبتیعمومتیریکه
.دیثبتگردیغزنتیوالیجوا ها

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تیعتاب:ی ادهغزنویولیکیلوژست

ـوالیافغانمرکزاصل ـتی یغزن
یـک1111111ییابتداهیسرما

1411تأسیسسالمیلیونافغانی



 جريدهيرسم
 

101
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

لوژسـتتیفعال خدمات یکیعمده
یحـاجولددیشرکتجمشسیرئ

راحمـدیخانمعاونشرکتمنعمر
امضـاءدارتیصالحولدعمرخان

تیریومعاونشرکتدرمـدسیرئ
ـتیثبتجوا هاوالیعموم یغزن

 .دیثبتگرد
محتــرمیبــهاســاسدرخواســت

ولـد)گلمحمـد()محمدعارف(
جوا نامـه:یتاجران راد دارنـده

شهی(خواهانترکپ718-1114)
شدهاندکهلغوننشیولغوجوا خو

یثبتجوا هـایعمومتیریدرمد
 .دیثبتگردیغزنتیوال
شـرکتیشرکابیاساستصوبه
ساختماندیتول غزنهیمواد :الماس

دارنــدهجوا نامــهشــماره
ر40634) محتـرماستی(تحت

ا ولدمحمـد عباس ـغالم ووبی
ش ایولدعلوبیمحمداتیمعاون

ولغوشهیعار وخواهانترکپ
خو ادارهشیجوا  در اندکه شده

ثبتوالیتغزنییثبتمرکز لغو
 .دیگرد

فـر امیشرکتتجارتاتیخصوص
افغانسـتانتیتابع:تدی ادهلمیعل

هیسـرمایغزنتیوالیمرکزاصل
میلیـون1111111ییابتدا یک

شـکل1411تأسیسسالافغانی
عمدهصادراتتیفعالتدیلمیحقوق

 شرکتسیرئمجا ووارداتاقالم
حسنیحسیعل معاونیعلنیولد

عبدالکر ومیولدعبـدالقمیشرکت
ومعاونسیرئامضاءصالحیتدار
ثبـتیعمـومتیریشرکتدرمد

 .دیثبتگردیغزنتیجوا هاوال
شـرکتیشرکابیاساستصوبه

:غزنهارییمهدیومرغداری راعت
شماره جوا نامه (64741)دارنده

ـیمحترممحمدعاستیتحتر یس
محتـرمتیومعاونیعلنیولدحس

مبارکشـاهدیگلنغاولدسدیس
ولغوشهیعار وخواهانترکپ

خو ادارهشیجوا  در اندکه شده
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یثبتمرکز ثبتوالیتغزنی لغو
 .دیگرد

:میکلتیک ایتجارتمحترمتشبث
اهللولـدتی)ک اممحتراستیبهر

تابع رسول( مرکـزتیغالم افغان
ییابتــداهیســرمایغزنــیاصــل

ــانی011111 ــدهزارافغ پنجص
صادراتتیفعال1411تأسیسسال

دارتیوارداتاقالممجا صـالح
 ثبـتتیریخودشدرمـدامضاء

 .دیگردثبتیغزنتیجوا هاوال
محتــرمیاســاسدرخواســتبــه

ــ(می)محمــدحک ــد)گلام (نیول
جوا نامـه:یتاجران راد دارنـده

ولغوشهی(خواهانترکپ11613)
شدهاندکـهلغـوننشیجوا خو

یثبتجوا هـایعمومتیریدرمد
 .دیثبتگردیغزنتیوال

ولداتیخصوص عبدالواحد محترم
تـاجران راددارید ـتابع:یگل تی

یغزنتیوالیاصلافغانستانمرکز
011111ییابتـــداهیســـرما

 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
حقـوق1411 یان ـراد:یشکل

صـادراتووارداتتیفعال عمده
 ـمجـا اقالم عبدالواحـدسیرئ
صالحداریولدد امضاءدارتیگل

ثبـتیعمـومتیریدرمدسیرئ
 ثبتشد.یغزنوالیتاجوا ه

شـرکتیشرکابیبهاساستصو
)شرکتساختمان ـینعیمحترم یم

ــدر ( ــربل ــوا نمب ــدهج دارن
(D-73367) ـیط قطعـهکی

تینمرنیایعنوانبیوتصوضهیعر
تغ ـوتغتیسکتورفعالریخواهان ری

خـو شرکت نمـودهشیومعاون
است.کهمحترمنغامحمـدولـد
محمدمعاونبدونسـهما  غالم

وبهعو استع اءشرکتتیمعاون
ولــداءیننمحتــرماحمــدضــ

ـمعاونجدثیبهحیسیعمحمد دی
.گـرددیمنییبدونسهمشرکتتع
ا شـرکتتیهمچنانسکتورفعال

ـجدبـهسـکتور ی)ساختمان دی
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)شـرکتاسـمبـه(یکی)لوژست
لوژست بلـدر (یمینعیکیخدمات

تغریتغ که است. فوقراتینموده
مد ثبتجوا هـایعمومتیریدر

یغزنتیوالصنعتوتجارتتینمر
 .دیثبتگرد

شرکایشـرکتبیاساستصوبه
دارنده:رفاهشهریکیخدماتلوژست

تحت (46387) جوا نامهشماره
ولـداستیر عبـدالرا ق  محترم

ثنـاءاهللتیسلطانمحمدومعاون
عار وخواهاننیاسیولدمحمد

شدهشیولغوجوا خوشهیترکپ
یثبتمرکزعمومیاندکهدراداره

 .دیثبتگردهلغووالیتغزنی
مونتاژویشرکتصنعتاتیخصوص
بابایحاجتیموتورسکلیبستهبند

یافغانستانمرکزاصلتبعه یغزنو
 1411تأسیسسال،یغزنتیوال

یـک111111یابتـدائهیسرما
شرکتیحقوقشکل یافغانصدهزار

بنـدتیفعال،یصنعت بسته یعمده

عالمولدمحمدسیرئت،یسکلرموتو
دارا 01یعبدالرا ق سـهمفیصد

یطوط سرورولدمغالتیوبهمعاون
01یدارامحمد  سـهم،فیصـد
تداریصالح ومعـاونسیرئامضاء

ثبـتیعمـومتیریدرمدشرکت
 .دیگردثبتیغزنتیجوا هاوال

مونتاژویشرکتصنعتاتیخصوص
بند مینـدتیموتورسـکلیبسته

یافغانستانمرکزاصلتبعه :یغزنو
 ،1411تأسیسسال یغزنتیوال

یـک1111111یابتدائهیسرما
شرکتیحقوقشکل ،یافغانمیلیون

بنـدتی،فعالیصنعت بسته یعمده
ولـدسیرئت،یسکلرموتو ذکراهلل

دارا 71یعبداهلل وبـهفیصد سهم
یمصط دغالماهللولمیندتیمعاون
تیصـالحسهم،فیصد11یدارا
ــاءدار ــامض ــاونسیرئ ومع

ثبـتیعمومتیریمددرشرکت
 .دیگردثبتیغزنتیجوا هاوال
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محتـرمخالـدولـداتیخصوص
ـتابع:یتـاجران رادنیالدنی  تی

مرکزاصل یغزنتیوالیافغانستان
011111ییابتـــداهیســـرما

 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
ــوق1411 ــکلحق ی:ان رادیش

صـادراتووارداتتیفعال عمده
 ولـدسیرئمجا اقالم عبدالواحد

امضـاءدارتیگلصـالحدارید
ثبـتیعمـومتیریدرمدسیرئ

 ثبتشد.یغزنوالیتجوا ها
ــ ــرماتیخصوص ــبثمحت تش
ــارت ــتی)تج ــتیکیولوژس هم

محتـرماسـتیبهر: ع رانستان(
محمـدنااءالرحمیض بـا  فر ند
ـوالیافغانمرکزاصـلتیعتاب تی

سالیغزن هیسرما1411تأسیس
ونیلیمکی(1111111)ییابتدا
تیفعالیان رادیشکلحقوقیافغان

لوژست ـیوتجارتیکیعمده سیرئ
محمدبا ولداءالرحمنیشرکتض

دررئـیسامضاءتیصالحیدارا

تیثبتجوا هاوالیعمومتیریمد
 .دیگردثبتیغزن

یکی)خدماتلوژسـتمحترمتشبث
ممحتـراستیبهر:(یغزنوبینج

ام اهلل(نی)محمد عصـمت ولـد
ـیافغانمرکزاصـلتیتابع یغزن

011111ییابتـــداهیســـرما
  افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال

خـدماتتیفعال1411 عمـده
دارتیاقالممجا صالحیکیلوژست

یعمـومتیریخودشدرمدامضاء
وال ـتیثبتجوا ها ثبـتیغزن

 .دیگرد
ویشرکتسـاختماناتیخصوص

همت:یسرکسا  ـتابعسباون تی
مرکزاصل ـوالیافغان ـتی یغزن

یک(1111111)ییابتداهیسرما
تأســیسســالیافغــانمیلیــون

ــوق1411 ــکلحقــ یشــ
عمـدهتیفعالتیمحدودالمسئول
سیرئیوسرکسا یامورساختمان

ـاهللولدمحمدتوکلومعاوننیام تی
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س ـدیمحترم ولدس دیعبـدالغ ور
تیصالحیداراصاشخادیعبدالحم
 درمدامضاء یعمومتیریخودشان

وال ـتیثبتجوا ها ثبـتیغزن
 .دیگرد

ولـداتیخصوص اهلل روح محترم
ظر تیتابع:یتاجران رادفیمحمد

مرکزاصل یغزنتیوالیافغانستان
011111ییابتـــداهیســـرما

 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
حقـوق1411 یان ـراد:یشکل

صـادراتووارداتتیفعال عمده
 ـمجا اقالم روحاهللولـدسیرئ

ــدظر ــمحم ــالحفی دارتیص
  یعمـومتیریدرمدسیرئامضاء

ـوالیتاثبتجوا ه ثبـتیغزن
 شد.

شرکایشـرکتبیاساستصوبه
دارنده:(تدیلمداریاسداهللبی)تجارت

( شماره تحت17111جوا نامه )
اسداهللواهللولدنیمحترماماستیر

محترمرحمـتاهللولـدتیمعاون

شهیاسداهللعار وخواهانترکپ
شدهاندکهلغوشیولغوجوا خو

هاثبتوجوا یعمومتیرینندرمد
 .دیگردبتثیغزنتیوال
تشـبثیشرکابیاساستصوبه

سـاختمان ودان اویمحترم)همت
دارنـده:شرکت(یونړجوکړس

قطعهکیی(ط66111جوا نمبر)
تینمرنیایعنوانبیوتصوضهیعر

تیــفعالادســکتوریخواهــانا د
یبرعالوهبـرسـکتورسـاختمان

دریکیسکتورلوژستادیخواهانا د
بعـدا داند،کهیگردشیجوا خو

راتیتغربطیا مراجعذهیوابجهیارا
ثبتجوا هایعمومتیریفوقدرمد

یغزنتیصنعتوتجارتوالتینمر
 .دیثبتگرد
معادنجشرکتاستخرااتیخصوص

افغانمرکـزتیتابع:یهمتفضل
ییابتداهیسرمایغزنتیوالیاصل

افغـانی1111111 میلیون یک
ی(شکلحقوق1411)تأسیسسال
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شـرکتسیرئتیمحدودالمسئول
خـانومیفر ندحکوسفیمحمد

رح ولدمیمعاون عصـمتاهللاهلل
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

مـد در یا دهجـوتیریشرکت
یغزنتیصنعتوتجارتوالتینمر

 .دیثبتگرد
شرکایشـرکتبیاساستصوبه
ـگچعقدیتول دارنـده:غزنـهقی

( شماره تحت47376جوا نامه )
یاریباباولدبختیمحترمعلاستیر

معاون ولدیعلتیو یاریبختجان
ولغوشهیعار وخواهانترکپ

اندکهشیجوا خو لغـوننشده
ثبـتجوا هـایعمومتیریدرمد

 .دیثبتگردیغزنوالیت
شـرکتیشرکابیاساستصوبه

بهلولیراتیتعمیاستخراجسنگها
ــیالب ــوا نمبر:یرون ــدهج دارن
شدهلیذراتی(خواهانتغ06771)

محمـداند: فـدا فر نـدمحترم
ا مجموعهیمعاونقبلیاهللبومان

ف01) خـوصدی( (11)شیسهم
ا شرکتاخـ و) نقدًا (11ننرا

راکـهمعـادلشیسهمخوصدیف
ــدهزار(111111) یافغاندوصـ
باالشودیم محمـدرحی. میمحترم

فر ند ـمعاونجدوسفیمحمد دی
م محترمداردیشرکتواگ ار که .

محمد شـرکتا یمعاونقبلفدا
وبـهعـو نناستع اءتیمعاون

رح محمد )میمحترم (فیصد01با
ح به شرکتدیمعاونجدثیسهم

تغدیگردنییتع ـ. درراتی فـوق
تیثبتجوا هاوالیعمومتیریمد
 .دیثبتگردیغزن
شـرکتیشرکابیاساستصوبه

ـالیسرکسـا ویساختمان اسی
جوا نمبر):دیعب (71418دارنده

تغ انـد:لیذراتیخواهان شـده
جـانیمحترمقدرتاهللفر ندول

(سهمفیصد01تشبث)یقبلسیرئ
)شیخو معادل که (011111را

بـاالشودیمیافغانپنجصدهزار ی.
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میمحمدرحفر ندمیرحدیمحترمس
.داردیمواگ ارشرکتدیجدسیرئ

رئ قدرتاهلل محترم ـسیکه یقبل
ر استع اءشرکتاستیشرکتا 

بـامیدرحیوبهعو ننمحترمس
ـثی(سهمبهحفیصد01) سیرئ

راتی.تغدیگردنییشرکتتعدیجد
ثبـتیعمـومتیریفوقدرمـد
ــاوال ــجوا ه ــتی ــتیغزن ثب

 .دیگرد
ساداتیشرکتتجارتاتیخصوص

افغانسـتانتیتابع:تدیلمیدیحم
هیسـرمایغزنتیوالیاصلمرکز
میلیـون1111111ییابتدا یک

شـکل1411تأسیسسالافغانی
عمدهصادراتتیفعالتدیلمیحقوق

شرکتسیرئووارداتاقالمومجا 
معـاونمیابراهدیجمالولدسدیس

ذب ولدعبـدالحکحیشرکت میاهلل
ومعاونسیرئامضاءصالحیتدار
ثبـتیعمـومتیریشرکتدرمد

ثبتشد.یغزنوالیتجوا ها

شـرکتیشرکابیبهاساستصو
ـطالدیکلیساختمان ـهریی  کی

وسیگلرحمنولدغالمسروررئ
غالماکبرولدغالمسرورمعـاون

عملنمدکهقـبالصلهیفنیچن به
خواهاناضـافهنمـودنسـکتور

یاستخراجمعدنوخدماتمشورت
شـدهشیخـویدرجوا ساخمان

ممیبود خـدماتمیخواهیو کـه
حـ فیمشورت ودونمـودهرا

واستخراجمعدنیسکتورساختمان
تمد درراتییتغنیکهامینمائدیرا

صـنعتوتینمریبخشجوا ها
 .دیثبتگردانیباموالیتتجارت
متشـبث ینهادان راداتیخصوص
:ولدبـراتیمحمدنور یان راد

اصلتیتابع ـبامیافغان،مرکز ان،ی
ــرما ــداییهیس (011111)ابت

یافغانپنجصدهزار تأسـیسسـال
حقـوق1411 ،یان ـرادیشکل

رسانتیفعال خدماتبرق ،یعمده
تیصالح دار درامضاء خـودش
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والیتیثبتمرکزیعموممدیریت
 .دیثبتگردبامیان

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
خراساننمامحترمعبدلیساختمان

معاونشـرکتا یولدمحمدعل
(فیصـد01و)استع اءتیمعاون

ــو ــهمخ ــادلشیس ــهمع راک
بـهشـودیمیافغان(011387)

ـیدعلیمحترمس احمـددیولدس
عنوان به نامبرده که نموده واگزار

ـاگـردد،یمنییتعدیمعاونجد نی
تینمریا هادربخشجوراتییتغ

ثبتانیباموالیتصنعتوتجارت
 .دیگرد

رفـاهیشرکتتجارتاتیخصوص
افغان،مرکـزتیتابع:تدیدهقانلم

ـبامیاصل ییابتـداهیسـرماان،ی
افغـانی1111111 میلیون یک

 عمدهتیفعال1411تأسیسسال
اقالمیتجارت واردات و صادرات

ـ رئ ـسیمجا ، ولـدنیناظرحس
ولـدیمحمدعل محمداکبر معاون

امضاءدارتیصالحمحمدص درو
ومعاونشرکتدرادارهثبتسیرئ

 ثبتشد.والیتبامیانیمرکز
شـرکتیشرکابیاساستصوبه

لغو:عمرانامیپیساختمان خواهان
ـگردشیجوا خو ـکـهادهی نی

تینمریدربخشجوا هاراتییتغ
ثبتانیباموالیتصنعتوتجارت

 .دیگرد
شـرکتیشرکابیاساستصوبه

شـهبا یوسرکسـا یساختمان
ـ:ریسر محمدحس فر ند نیعبداهلل

ـمعاونشرکتا سمتمعاون تی
شیسهمخو(فیصد11و)استع اء

احمدعل فر ند محمدعارف به یرا
ـواگزارنمودهکهنامبردهبهح ثی

ـاگـرددیمنییتعدیمعاونجد نی
تینمریدربخشجوا هاراتییتغ

ثبـتانیباموالیتتجارتصنعت
 .دیگرد

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
افغـانتی اده:تابعیفرهمندسخ
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ـبامتیوالیاصلمرکز سـالانی
ییابتـداهی(سـرما1411)تأسیس

یافغـانیکمیلیون(1111111)
عمدهتیفعال،اکتشریشکلحقوق

ولـدیمحمـدتقسیرئیساختمان
سخ ولـدایدذکریمعاونسیغالم
دارایاحمدعل تیصالحیشخص
ومعاوندرادارهثبتسیرئامضاء
دهیبهثبترسوالیتبامیانیمرکز
 است.

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
گلبهاریکیلوژست ـعتاب:اوج تی

ـوالیافغانمرکزاصل ـتی یغزن
یـک1111111ییابتداهیسرما

تأســیسسـالمیلیـونافغــانی
خـدماتتیفعال1411 عمـده
سجاددیشرکتسسیرئ،یکیلوژست

معاونشرکتعبدالستاراینغاضولد
صـالحولد داود دارتیمحمـد

 ومعاونشـرکتدرسیرئامضاء
تیجوا هاوالبتثیعمومتیریمد
 .دیثبتگردیغزن

شـرکتیشرکابیاساستصوبه
:یر ائیصادقمیومرغداری راعت

شماره جوا نامه (64803)دارنده
ولدیعلنیمحترمحساستیتحتر

معاون و حسن ـغالم محتـرمتی
احسانولداسحقعار وخواهان

لغوجـوا خـوشهیترکپ شیو
شــدهانــدکــهدرادارهثبــت

ثبـتوالیتغزنییمرکز لغـو
 .دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
طوفـانیکیلوژست :حشـمتاهلل

اصلتیعتاب مرکز ـوالیافغان تی
1111111ییابتداهیسرمایغزن

تأسـیسسـالیکمیلیونافغانی
خـدماتتیفعال1411 عمـده
شرکتحشمتاهللسیرئیکیلوژست

ـحولد اهللمعـاونشـرکتاتی
ولدح تیاهللصالحاتیقدرتاهلل

ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
ثبـتجوا هـایعمومتیریدرمد
 .دیثبتگردیغزنتیوال
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محتـرمیشرکابیاساستصوبه
دارنـده:(کینیکلی)رحمانعصر
نمبر) خواهانD-42561جوا  )

یمحترممحمدغنشدهاند:لیرذیتغ
تشـبثیمعاونقبلیولدغالمعل

راکـهشی(سهمخـوفیصد01)
( پنجصـدهزار(011111معادل

بـاالشـودیمیافغان محتـرمی.
واگ اریغالممحبوبفر ندعبدالباق

یغنمدنمودهاست.کهمحترممح
عل غالم معاونیولد استع اءتیا 

 عو نن محبوبوبه غالم محترم
دیمعاونجدثیبهحیولدعبدالباق

اتفـوقدرریی.کهتغدیگردنییتع
تیثبتجوا هاوالیعمومتیریمد
 .دیثبتگردیغزن

محمـداتیخصوص را  محتـرم
خانتاجران راد تیتابع:یولدجمعه

مرکزاصل یغزنتیوالیافغانستان
011111ییابتـــداهیســـرما

 افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
حقـوق1411 یان ـراد:یشکل

صـادراتووارداتتیفعال عمده
 ولـدسیرئمجا اقالم محمد را 

صالح خان امضـاءدارتیجمعه
ثبـتیعمـومتیریدرمدسیرئ

 ثبتشد.ینجوا هاغز
تکساتیخصوص ـیشرکت یران
کاکاترانسـپورت:دیسیوبسران

ـوالیمرکزاصلتبعهافغانستان، تی
هیسرما1411تأسیسسالیغزن
میلیـون1111111ییابتدا یک
شرکتشراکتیشکلحقوقیافغان
یعمدهخدماتترانسـپورتتیفعال
محمدولـدامسیرئ ریشرکترا 

دارا سـهمفیصـد01)یمحمد )
داحمدرشادولدیمعاونشرکتس

دارادیس شاه (فیصد01)یمحمود
اشـخاصدارا تیصـالحیسهم

 درمدامضاء یعمومتیریخودشان
وال ـتیثبتجوا ها ثبـتیغزن

 .دیگرد
شرکایشـرکتبیاساستصوبه

لوژست یقاضیمزیرحیکیخدمات
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شـمارهلیخ جوا نامـه دارنـده
(D-58923)ــتر ــتیتح اس

بص ومیعبدالرحولدراحمدیمحترم
میعبـدالرحراحمدولدین تیمعاون

ولغوشهیعار وخواهانترکپ
شـدهانـدکـهدرشیجوا خو

لغووالیتغزنییادارهثبتمرکز
 .دیگردثبت

شرکایشـرکتبیاساستصوبه
ــاختمان ــیرحیس ــتیم :قناع

دارنــدهجوا نامــهشــماره
(D-58909)اســتیتحــتر

 ومیعبدالرحولدراحمدین محترم
یمحمدولـدحـاجضیفتیمعاون

شهیمحمدعار وخواهانترکپ
شدهاندکهدرشیولغوجوا خو
لغووالیتغزنییادارهثبتمرکز

 .دیثبتگرد
محتــرمیاســاسدرخواســتبــه

عل سـروریمحمد غـالم ولـد
جوا نامـه:یتاجران راد دارنـده

ولغوشهی(خواهانترکپ13117)

کـهشیخویجوا تجارت اند شده
والیتغزنـییدرادارهثبتمرکز

است.دهیلغوثبتگرد
یشرکابیوتصوضهیبهاساسعر
دارنده:تدیلمیمحبوبنیشرکتفرد

ــر ــوا نمب 11840-1111ج
ـخواهـانتغاستیرنیایعنوان ری

افغانانشیندرسشرکتخو ا ده
بهقلعهنجـارهـایمقابلشاروال

ـتیسرکحصهدوممارک خانیش
اسـت.دهیگرد11هیناحرخانهیخ
ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
(مور 3763)شمارهقرارمکتوب

ــتیر11/4/1411 ــمالاس هی
:تدیگانمتوسطفجرساداتلمدهند

 نمبـر جـوا  و11118دارنده
هیصیتشخ 1101111110نمبر

تغ انـددهیگردلیذراتیخواهان
محمـدابـوبکرولـدریمحترمم
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شـرکتا سیرئعیمحمدرفریم
صدیف01استع اءومجموعاستیر

بـاالشیسهمخـو محتـرمیرا
وحدتشاهریمعزساداتولدمریم

نامبردهدهیساداتب روشرسان که
ـشرکتتعدیجدسیرئثیبح نیی

ادیگرد که رراتیتغنی. استیدر
 .دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
بارچاالنیتیشرکتترانز ـیو نیب

دارنده:تدیبهزادلمیمصط یالملل
 نمبر ـایعنـوان1108جوا  نی

شـدهلیذراتیخواهانتغاستیر
فر ندونیاند.کهمحترممحمدهما

ـ شـرکتا سیمحمدظـاهررئ
فیصد01وا جملهاستع اءاستیر

یننرابـاالفیصد11شیسهمخو
ام ـفر ندمحمـددامنیمحترم ری

 نمبر ت کره 11180411دارنده
ثیکهنامبردهبهحدهیب روشرسان

یومتباقگرددیمنییتعدیمعاونجد
بـاالفیصد11 محتـرمیسهمرا

ب روشرسان اسبق دهیرامشمعاون
سیسهمرئفیصد81کهنامبردهبا

درراتیتغنی.اگرددیمنییتعدیجد
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

خدماتتخن :تدیلمینبچیکینهاد
نمبـر جوا  D-42628دارنده

راتیخواهانتغاستیرنیایعنوان
شدهاند.کهمحتـرمصـادقلیذ

فر ندعبـداهللمعـاونتشـبثا 
سهمفیصد01واستع اءتیمعاون
سیرامحترممحمدداودرئشیخو

برحالتشبثواگ ارنمـودهکـه
ثیسهمبحفیصد111باهنامبرد

تغماندیمسیرئ و یشکلحقوقری.
صـورتزینیا شراکتبهان راد

استیدررراتیتغنیگرفتهاست.ا
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
تبل خدمات بـرادرانیغاتیشرکت
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ــد ــر:متح ــوا نمب ــدهج دارن
D-76180استیرنیایعنوان

شدهاند.کـهلیذراتیخواهانتغ
شاهیمحترممحمدقاهرفر ندحاج

ـمعاونتشـبثا معاونیغاس تی
شیسهمخوفیصد01واستع اء

برحالسیرابهمحترمنوراحمدرئ
نمودهکهنامبردهبارشرکتواگ ا

ـسهمبحفیصد111 ـثی سیرئ
ا یشـکلحقـوقری.وتغماندیم

ـنیشراکتبهان راد صـورتزی
استیدررراتیتغنیگرفتهاست.ا

یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

شرکتویشرکابیاساستصوبه
مکتوب مـور 3136نمبرقرار

ـعوااستیر0/4/1411  وندی
عقابکند یمرکز:شرکتتجارت

هیصیوتشخ41610دارندهجوا 
ــر ــان3114614011نمب خواه

اند:امـاناهللدهیگردلیذراتیتغ
ولدرحماهللمعـاونشـرکتا 

ــمعاون ــوعتی ــتع اءومجم اس
یالرابـاشیسهمخـوصدیف11

م نریمحترم ـعبـاس ولـدیا ی
رئریم شـرکتسیحمزه برحاـل

کـهنـامبردهبـادهیب روشرسان
ـثیسهمبحصدیف111 درسیرئ

یشـکلحقـوقماند،یشرکتباق
ریتغیشرکتا شراکتبهان راد

ـتغنینمودهاست.کها تدررای
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
شرکتویشرکابیاساستصوبه

مکتوب مور 18178نمبرقرار
 وندیعوااستیر11/4/1411

عقابکند یمرکز:شرکتتجارت
هیصیوتشخ41641دارندهجوا 

خواهــان3114614010نمبــر
اند:امـاناهللدهیگردلیذراتیتغ

ولدرحماهللمعـاونشـرکتا 
صدیف11استع اءومجموعتیمعاون

خو شیسهم میباالرا ـمحترم ری
ـریولدمیا یعباسن سیحمزهرئ
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شرکتب روشرسان کهدهیبرحال
 با بحصدیف111نامبرده ثیسهم

شرکتباقسیرئ شـکلماند،یدر
شـرکتا شـراکتبـهیحقوق
ـنمودهاست.کهاریتغیان راد نی

ررایتغ ثبـتیعموماستیتدر
یمرکز فکری های ثبتومالکیت
 .دیگرد

شرکت:ویشرکابیبهاساستصو
(مـور 1403)نمبرقرارمکتوب

ــمال16/1/1411 ــدهی گاندهن
شرکتتجارت لیجبارخیکوچک

دارندهجـوا نمبـرتدیلمیاحمد
ـیوتشخ41881 نمبــرهیصـ

تغ3114664483 راتیخواهان
ـدهیگردلیذ اهللیاستمحترمرب

معاونشـرکتا ریولدخ احمد
ــمعاون ــتع اءتی ــهوا جماس ل
محترمشیسهمخوصدیف01 به را

اهللواگ ارنمودهعیکامرانولدسم
ح به نامبرده معـاونثیاستکه

راتیتغنیا.کهدیگردنییتعدیجد

یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
مکتوب مور 1836)نمبرقرار )

ــتمیس17/4/1411 ــعواس دی
لمایشرکتپکت دارنـدهتدیگولد
ـیوتشخ00310جوا نمبر هیص

ــر ــت3116301381نمب تح
معاوناستیر و فرهاد ـمحترم تی

خواهـانلغـومیمحترممحمدفه
شیخـوی(جوا تجارتشهی)ترکپ

یمعمواستیاند.کهدرردهیگرد
یفکریهاتیومالکیثبتمرکز

 .دیلغوثبتگرد
شرکت:ویشرکابیاساستصوبه

(مور 18074)نمبرقرارمکتوب
دهندگانهیمالاستیر0/0/1411

یمتوسطشرکتخدماتمشـورت
دارنـدهنگیکیپنستریپامیریانجن

ـیوتشخ70083جوا نمبر هیص
 خواهـان3111166373نمبر

ریاندمحترمنصدهیگردلیذراتیتغ
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شرکتسیمحمدرئضیاحمدولدف
16وا جملهاستع اءاستیا ر

خوصدیف راصدیف8شیسهم سهم
محترمش یالـرحمنرحمـانریبه

معاونبرحالشرکتواگ ارنموده
 معاون سهم وشودیمفیصد01که

سهمرابهمحترمصدیف8ماندهیباق
سهمداراسبقواگ اربیمحمدشع

صـدیف01نموهاستکهنامبرده
بح ـجدسیئرثیسهم ـتعدی نیی

ادیگرد که تغی. رراتین استیدر
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم

 .دیثبتگردفکری
استخراجمعدنی)تجارتشرکت و

عل ـخیبرگسبز هیسـرما:(لی
یکمیلیون(1111111)ییابتدا
تیفعال1411تأسیسسالیافغان

رئـیسواستخراجمعـدنیتجارت
رو  ولـدلیخیخانعلیمحترم

تی٪سهمبهمعاون71دیگلسع
یولـدرو لیخیمحترمشاکرعل

دارا صـالح11یخان دارتی٪

رئیس معاونشرکتدرامضاء و
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
مرکزی:وبیااسیالیتجارتشرکت

سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،
میلیون1111111 ،یافغـانیک

حقوق،1411تأسیسسال یشکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

داهللینوسیوصادراتاقالممجا ،رئ
مرسـلتیمعاون،نینظامالدفر ند

تیصــالحنیفر نـدنظــامالــد
دار شـرکتسیرئامضاء ومعاون
یثبـتمرکـزیعموماستیدرر

 .دیردثبتگومالکیتهایفکری
خانیشاهولیحاجیصرافخدمات

برادران سـرماتیتابع:و هیافغان
011111 شکلپنجصدهزارافغانی

1133تأسیسسالیان رادیحقوق
تیصالح دار امضاء وسفیمحمد

اسـتیاسلمجاندرریولدحاج
بهثبتومالکیتفکرییثبتمرکز

.دیرس
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هالـلیکیشرکتخدماتلوژست
1111111ییابتداهیسرما:نیامیبن

یمرکـزاصـلیکمیلیونافغانی
شـکل1411تأسیسکابل.سال

خدماتیاصلتیفعاللمیتدیحقوق
شرکتغالمفخرسیئریکیلوژست

یغالمقادردارایفر ندحاجنیالد
 معاون٪01سهم ـبه محتـرمتی

ق فر نـدمحمـدداودصیمحمد
دارتی٪صـالح01سهمیدارا

ومعاونشـرکتدرسیئرامضاء
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
هیسرما:شرقریخطیشرکتتجارت

میلیـون1111111ییابتدا یک
کابـل.سـالیمرکزاصلافغانی

لمیتدیشکلحقوق1411تأسیس
اقالممجـا .یتجارتیاصلتیفعال

اهللفر نـدمیشرکتکـررئیس
بـه80سهمیاهللداراتیعنا ٪

عبـدالقهارتیمعاون فر ند عبداهلل
یدارا دارتی٪صـالح10سهم

رئیس امضاء شرکتدرمعاونو
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
سدبابایسمحترم دمنصـوریفر ند

ــراد ــبثان  ــارت)یمتش یتج
افغانتیتابع:(یعمرانمنصوردیس

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
افغان011111 سالیپنجصدهزار

حقوق1411تأسیس اقالمیشکل
صالح تیمجا  دار خودشامضاء

استیدرر مرکـزعمومی یثبـت
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

یفر ندعبدالهادیعبدالمصورهاد
افغانمرکزتیتابع:یمتشبثان راد

ییابتــداهیســرماکابــلیاصــل
ــدهزارافغانی011111 پنجصـ

 یاصلتیفعال1411تأسیسسال
خودشامضاءدارتیصالحیتین

یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

میفر ندفضـلالـرحسیقمحترم
منصـوری)تجارتیمتشبثان راد
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یافغانمرکزاصـلتیتابع:(ارانی
ــرما ــلسـ ــداهیکابـ ییابتـ

افغان011111 سالیپنجصدهزار
یشــکلحقــوق1411تأســیس

صــادراتوارداتاقــالممجــا 
تیصالح دار درامضاء خـودش

استیر مرکـزعمـومی یثبـت
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

خالـداتیخصوص محمـد نهاد:
یقیفر ندمحمداکبرصـدیقیصد

ـتابع:یمتشبثان راد افغـان،تی
ــل،یمرکــزاصــل هیســرماکاب

سالپنجصدهزارافغانی011111
ــوق1411تأســیس یشــکلحق

تجـارتتیفعال،یان راد ،یعمده
تیصالح خـوددار درامضاء ش

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

ـبیوتصوضهیاساسعربه سیرئ
:نیعبدالحسدیرضافر ندسدیسنهاد

 نمبـر تـ کره 016840دارنده
4311-14دارندهجـوا نمبـر

خوهانلغوجوا استیرنیایعنوان
اند.وجوا دهیگردشیخویتجارت

یثبتمرکزیعموماستیشاندرر
لغـوثبـتیفکریهاتیومالک

 .دیگرد
شـرکاودربیاسـاستصـوبه

ـمشروباتغدیخواستنهادتول ری
ـمـانیایالکول دارنـده:یهالل

راتیخواهانتغ61018جوا نمبر
اند:محتـرممحمـددهیگردلیذ

استیا رقیعارفولدمحمدصد
فیصـد111واسـتع اءشرکت
به رغونـهبنـتشیسهمخو را

بهدیجدرئیسیالحقمجددایض
ا رکتدرسشنورساندیفروشم

بهپارکیبگرامیولسوالنهیشهیقر
ریتغ0حو هنهمسرکیصنعتیها

است تغنموده درراتی.که فـوق
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
شرکتویشرکابیاساستصوبه

( شـماره مکتوب (18111قرار
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 هیمالاستیر11/1/1411مور 
یکیدهندگانمتوسطخدماتلوژست

ساختمان دارندهړایوکارکیکیو
ـیوتشخ66101نمبرجوا  هیص

 خواهـان3111141666نمبر
اسمریاست.تغدهیگردلیذراتیتغ

لوژست خدمات ساختمانیکیا  یو
ـبـهاسـمجددړایوکارکیک دی

وخـدماتیوسـاختمانیتجارت
نمودهریتغاریوکارکیکیکیلوژست

شـرکتدرنیاراتیاست.کهتغ
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک
شرکایشـرکتبیبهاساستصو

یوتجــارتیکیخــدماتلوژســت
جـوا نمبر:گلیا لکسیر دارنده

تغ66711 ـخواهان ـذراتی لی
اهللولدبیاند:محترمحسدهیگرد
معاونیحاج ا  ـمحمـدداود تی

شیسهمخوفیصد01واستع اء
بهحشمتاهللنـور  رئـیسیرا

ورساندیبهفروشمبرحالشرکت

یبهان راداکتا شریشکلحقوق
تغریتغ است.که فوقراتینموده

یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

ـیترانزشرکت ویوبارچـاالنیت
لوژست محتـا :یکیخدمات بالل

سرمایمرکزاصل ییابتـداهیکابل،
سال،یافغاندومیلیون1111111

حقـوق،1411تأسیس یشـکل
ـیعمـدهترانزتیفعالتد،یلم ویت

لوژسـتیبارچاالن خدمات ،یکیو
اهللبیعقیفر ندمولولبالسیرئ

عقتیمعاون تیاهللصالحبیهالل
دار شـرکتنومعاوسیرئامضاء
یثبـتمرکـزیعموماستیدرر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
ایشرکتساختمان مرکز:رایماجد

ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل
1111111 میلیون یافغـانیک

 حقوق1411تأسیسسال یشکل
سـاختمانتیفعالتدیلم یعمـده
Mouma Majidسیئرباشد،یم
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نمبـــرپاســـپورتنـــدهدار
At0575243یاریومحمدنغا

تیفر نددرمحمدسهمدارصـالح
ثبتعمومیاستیدارشرکتدرر

یمرکز فکری های ثبتومالکیت
 د.یگرد

ـریو یتجارتشرکت ی:گلواعظ
سرمایمرکزاصل ییابتـداهیکابل،

سال،یافغانونیملکی1111111
حقوق1411تأسیس تد،یلمی،شکل

تجـارتتیفعال ـ،یعمـده سیرئ
تیمعاونن،یرالدیگلفر ندفقریو 

علدونیفر غالم تیصالحیفر ند
دار شـرکتسیرئامضاء ومعاون
یثبـتمرکـزیعموماستیدرر

 .دیثبتگردفکریومالکیتهای
ــ ــراداتیخصوص ــادان  :ینه

یولدعبـدالنبیدیحمبیعبدالشع
ان ـرادیدیحم اسـم:یمتشبث

مالـدارینهاد) راعت قنـدنغایو
اصلتیتابع(یدیحم یافغان،مرکز

011111ابتـداییهیسرماکابل،

  افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
حقـوق1411 ،یان ـرادیشکل

 راعتتیفعال مالـداریعمده یو
تیصالح خـوددار درامضاء ش

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
دارنـده:تدیسرنبلماسیهاشمال

ـیوتشخ14148جوا نمبر هیص
خواهــان7114686110نمبــر

درسنریاند.تغدهیگردلیذراتیتغ
ییمانیشرکتا دهمزنگمقابلس

ناح به عقـبزدهمیسهیبربکوت
وهمچنـاناسـمیقلعهقاضسهیل

تدیسرنبلماسیشرکتا هاشمال
شرکتت اطلسسـرنبیجارتبه

ـاست.کهانمودهریتغتیکارپ نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

تصو اساس شرکایشرکتبیبه
امیعل جوا نمبر:اریری اده دارنده
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تغ16616 ـخواهان ـذراتی لی
ـدهیگرد یاند:محترمروحاهللعل

عبدالحب ربیولد شرکتاستیا 
راشیسهمخوفیصد01استع اءو

محمدش  لیعااسممحمدولدعیبه
فروشمدیجد هیسـرمارساندویبه

کیبهیافغانلونیمکیشرکتا 
شیافـزایلونپنجصدهزارافغانیم

ـنمودهاسـتوا د سـکتورادی
راتیاست.کهتغدهیگردیکیلوژست

یثبتمرکزیعموماستیفوقدرر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

شرکایشـرکتبیاساستصوبه
دارنــدهجــوا نمبر:انــاینر
D-37425لیذراتیخواهانتغ

اند:محترمروحاهللولـددهیگرد
واسـتع اءتیخانا معاونیعل

رابـهشیسـهمخـوفیصد01
برحالشـرکترئیساهللبینج

ا یوشکلحقوقرساندیبهفروشم
نمودهاستریتغیشراکتبهان راد

یعموماستیردرفوقراتی.کهتغ

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیثبتگرد

تصو اساس شرکایشرکتبیبه
دارنـده:تـدینـادر ادهلممیتم

راتیخواهانتغ11613جوا نمبر
شرکتمحتـرمدهیگردلیذ اند:
لممیتم  اده دارنـدهتـدینـادر

ونمبـــر11613نمبرجـــوا 
3111130118هیصــــیتشخ

تغ ـخواهان خـونریی ا شیدرس
بهکارتهنوسرکیباغقاضیمندو

ـهشتمملکهیدومناح یحـاجتی
راتینمودهاست.کهتغرییتغیالیبر

یثبتمرکزیعموماستیفوقدرر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

تصو اساس شرکتیشرکابیبه
دارندهجوا :تدی ادهلمینیامهنیم

84170نمبر نمبرو مکتوب قرار
11/6/1133مــور 8117

استیگانمتوسطتحتردهندهیمال
اهللومعاون اسد محتـرمتیمحترم
جـوا شهیاماناهللخواهانترکپ
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ردهیگردشیخو در اسـتیانـد
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردفکری

تصو اساس شرکتیشرکابیبه
ابریتجارت :تـدیلمدیجدشمیراه

 نمبر جوا  خواهان1348دارنده
کند بهتیا ساحهوالهیئراحصایتغ

ـتغیدریحیکابلسرا نمـودهری
ر ثبـتیعمـوماستیاست.در

فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 است.دهیگرد

شرکایشـرکتبیاساستصوبه
دارنـده:ظ ـریسـا سکلیبا

 خواهـانD-20784جوا نمبر
محتـرمدهیگردلیذراتیتغ اند:

استیا رنیحسیاسداهللولدعل
سهمفیصد71واستع اءشرکت

اهللمعاونشرکتنیراوامشیخو
فیصـد11واستع اءتیا معاون
فیصد111راکهجملهشیسهمخو

عاهللولـدیبهوسکیبههرشودیم
واسـتع اءتیگل مانا معاون

نـدهیرابهپاشیسهمخوفیصد01
گلولدعجبگلالیخانولدخ
جد فـروشدیمعاون شرکتبـه

ا شراکتیوشکلحقوقرساندیم
هینمـودهوسـرماریتغیبهان راد

 ونیلیمکیشرکتا  به کیدالر
کاهشنمودهاست.کهیافغانلونیم
ثبتیمعمواستیفوقدررراتیتغ

فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

شرکایشـرکتبیاساستصوبه
دارنـده:یبابهقشقارولیساختمان

 خواهـانD-22064جوا نمبر
محتـرمدهیگردلیذراتیتغ اند:

محمدسلطانولدغـالمقـادرا 
فیصد01واستع اءشرکتاستیر

رابـهفرهـادولـدشیسهمخو
بهفـروشدیجدرئیسجالتخان

یواسمشرکتا ساختمانرساندیم
یبهشرکتساختمانیولقشقاربابه

است.کهریتغاریریامبیط نموده
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ
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فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

احسانبه اساسدرخواستمحمد
صرئیس لودارینهاد یکیستژرو 

دارنــدهجــوا نمبــر:خــدمات
ا هیئراحصایخواهانتغ141187
ننگرهاربهکابلکارتهتیساحهوال

نمودهاسـت.درریسهپلسر تغ
ثبـتیثبتمرکزیعموماستیر

 است.دهیگرد
اســاسدرخواسـتمحتــرمبـه

ولدعبدالقـــدوسمیمحمـــدرح
قـرارسیرئیتاجران راد و نهاد:

(مـور 11131)نمبـرمکتوب
دیــعواســتمیس6/0/1411

عبدالقدوستـاجرولدمیمحمدرح
16144دارندهنمبرجوا یان راد

3111187078نمبرهیصیوتشخ
ر ولـدمیمحمـدرحاستیتحت

خواهـانیعبدالقدوستاجران راد
دهیــگردشیخـولغـوشـرکت

ثبـتیعمـوماستیاست.درر

مالکیمرکز لغویفکریهاتیو
 .دیثبتگرد

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
عبدالصمدفر ندمحمدشاهخـان

اساسمکتوب:یمتشبثان راد به
 16/4/1411مور 3664نمبر

ــر ــوا نمب ــدهج و1114دارن
هیصیتشخ 1111310111نمبر

محتـرمعبدالصـمداستیتحتر
(جـوا شـهیخواهانلغو)ترکپ

اندکـهدردهیگردشیخویتجارت
ثبتلغویثبتوجوا دهاستیر

 .دیگرد
لپمنــتیویشــرکتدینــدگینما
یگندهیانترنشنل:مرکزنماستیکتال
ــوال ــالتی ــلس ــیسکاب تأس

1111111ییابتداهیسرما1411
یشـکلحقـوقیافغانونیلیمکی

ـ٬تـدیشرکتلم عمـدهتفعالی
بدونسهمسرئی٬یخدماتمشورت

ــدعیشــرکتشــ  الحــقفر ن
تیصالحیشخصدارامیرحمحمد
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شرکتبـودهودرامضاءرئیس
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردیفکرتیومالک
یشرکتتعهداتساختمانیندگینما

تجارتیصنعتمعادن ـیبیو :نیلگ
مس اصلتیلووئبا مرکز یمحدود

سرما 1111111ییابتداهیکابل
تأسـیسسـالیافغانیکمیلیون

تیفعالتدیلمیشکلحقوق1411
تجارت ساختمانیعمده باشد،یمیو

دارندهERKAN BILGINسیئر
 نمبر U093770551پاسپورت

ــدKAMAL AKKANو هدارن
 U06490105پاسپورتنمبـر

اسـتیدارشرکتدررتیصالح
 ومالکیتهاییثبتمرکزعمومی

 .دیثبتگردفکری
یمرکزاصل:یگوهریخدماتپول

سرما 1111111ابتداییهیکابل
یشـکلحقـوقیافغانیکمیلیون

المس  عمدهتیفعالتیلووئمحدود
پول ولـدرئیسیخدمات راشـد

ــنج ــاهللومعاونبی ــتی نیرام
تیاهللصالحبیولدنج امضاءدار
عمـومیاستیومعاوندرررئیس

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیثبتگرد

ریشـبریمحمدشهیشرکتتجارت
هیکابل،سـرمایاصلمرکز:یا ین

ـلیمکی1111111ییاابتد ونی
شکل،1411تأسیسسال،یافغان
ـفعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی
فر نـدقیش محمدسیرئ،یتجارت

الد بنـتبایشتیمعاونن،یمعراج
الد امضـاءدارتیصالحنیسراج

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .دیگردثبتفکری

ــ ــعباتیخصوص ــدداهللی فر ن
:یگلعالممتشبثان ـرادیحاج
عاشقیوبارچاالنیتینهاد)ترانزاسم

مرکـزافغان،تیتابع(یاهللاحمد 
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

ــانی011111 ــدهزارافغ پنجص
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 حقوق1411تأسیسسال یشکل
تجـارتتیفعال،یان راد ،یعمده
تیصالح خـوددار درامضاء ش

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

ــرکت ــاختمانش ــدماتیس وخ
سـرمایه:کرسترتیایکیلوژست
میلیـون1111111ییابتدا یک

 افغانی شکل1411تأسیسسال
یکیخدماتلوژستیساختمانیحقوق

یزیمحمدعز بارئیساقالممجا 
ولـدراحمدیوشـبزاحمدیولدعز

سـمیحاج ـدروعیمحمـد شی
ومعاونامضاءرئیسدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

فر ندنینهاد:نظامالداتیخصوص
ان رادنیفخرالد اسـم:یمتشبث

ساختماننهاد انجنی) نظـامیریو
اصـلافغان،تیتابعمهتر( یمرکز
1111111ابتداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیافغانیکمیلیون
،یان ـرادیشکلحقـوق1411

ــفعال ــاختمانتی ــدهس ویعم
ــالحیریانجن ــاءدارتی،ص امض
دررخود ثبـتیعمـوماستیش
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
.دیگرد

یکیمصنوعاتپالستیدیتولشرکت
انعام خان عابد سرمایه ییابتـدا:

افغـانی1111111 میلیون یک
 حقوق1411تأسیسسال یشکل

ظابطولدرئیساقالممجا یدیتول
اهللولدغالمرسـولعیومطی لگ

ومعاونامضاءرئیسدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر

فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

اهللفر نـدیص نهاداتیخصوص
ان راد متشبث اسـم:یعبداالحد

(ی یحنایهوشمندپوی)ساختماننهاد
اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز

011111ابتـــداییهیســـرما
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تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
،یان ـرادیشکلحقـوق1411

تی،صـالحیعمدهساختمانتیفعال
یعموماستیشدررامضاءخوددار

مرکز هاییثبت فکریومالکیت
 .دیثبتگرد
والیکماـلانـددنهااتیخصوص

:یفر ندخوشحالمتشبثان ـراد
تجارتنهاداسم ـونیی) ـکی میج

یمرکزاصـلافغان،تیتابعستونز(
011111ابتـداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
،یان ـرادیشکلحقـوق1411

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
خود دررامضاء یعمـوماستیش
مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیثبتگرد
فر نــدریعبدالبصــاتیخصوصــ

اسـم:یاحمدمتشبثان رادرینص
نهاد)تجارتيافغاننايابجيمستون(

اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز
011111ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
،یان ـرادیشکلحقـوق1411

تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده
خود دررامضاء یعمـوماستیش
مرکز فکرییثبت های ومالکیت
.دیثبتگرد
لوژستشرکت اسکانیکیخدمات

یـک(1111111)ییابرارابتدا
یافغانمیلیون 1411تأسیسسال

حقوق لوژسـتیشکل یکیخدمات
محمـدمشـتاقرئیساقالممجا 

ا یومحمدفراحمدیولدفقیاحمد
امضاءدارتیاحمدصالحریولدفق
استیومعاونشرکتدرررئیس
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردفکری

کابـلییموادغـ ادیتولشرکت
1111111ییابتداهیسرما:فیال

یمرکـزاصـلیکمیلیونافغانی
شـکل1411تأسیسکابل.سال

ـتولیاصلتیفعاللمیتدیحقوق دی
ارتیشرکت رئیس.ییموادغ ا
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سـهمیگلفر ندرحمتاهللدارا
محترمالفجانتی٪بهمعاون01

٪01سهمیفر ندمحمدجاندارا
ومعاونامضاءرئیساردتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

زیفر ندعبـدالعزملیااتیخصوص
ان راد )مکتبنهاداسم:یمتشبث

افغان،تیتابعمرکزالعلوم(یخصوص
ــل ــزاص ــرمایمرک هیکابل،س

ــانی011111 ــدهزارافغ پنجص
یشکلحقوق1411تأسیسسال
تجـارتتیفعال،یان راد ،یعمده

شامضــاءخــوددارتیصــالح
یثبـتمرکـزیعموماستیدرر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
جمالدیسیتاجران راداتیخصوص

عابدساداتنیالد :ییعطانیفر ند
شـهریافغانمرکزاصـل،تیتابع

،سالکابل هیسرما1411تأسیس
هـزارصدپنج011111ییابتدا

شـخص،یتجـارتتیفعال،یافغان
درخودشامضاءتیصالحیدارا

ثبتمرکز ومالکیتهـاییاداره
 .استدهیبهثبترسفکری

عبـدالرحمناتیخصوص نهـاد:
مسعودفر ندمحمداسلممسـعود

ان ـراد نهـاد:اسـم:یمتشبث
لوژست خدمات عبـدالرحمنیکی)

اصلتیتابعمسعود( یافغان،مرکز
011111ابتـداییهیکابل،سرما

پنجصد افغانی هزار تأسـیسسال
،یان ـرادیشکلحقـوق1411

،یکیعمدهخدماتلوژسـتتیفعال
تیصالح خـوددار درامضاء ش

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
.دیثبتگردومالکیتهایفکری

احمـدینهادان ـراداتیخصوص
محمدمتشبثایولدحیدریجوادح

ــراد ــم:یان  ــدماتاس نهاد)خ
ـتابع(یدریجوادحیکیلوژست تی
اصلافغان، هیکابل،سـرمایمرکز

پنجصــدهزار011111ابتــدایی



 جريدهيرسم
 

173
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

شـکل1411تأسیسسال،افغانی
خـدماتتیفعال،یان رادیحقوق
امضـاءدارتیصـالحیکیلوژست
ثبـتیعمـوماستیرشدرخود
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

ثنـاءاهللفر نـدنهاداتیخصوص
اسـم:یاهللمتشبثان ـرادنیام

لوژسـت خدمات ثنـاءیکینهاد:)
یمرکزاصـلافغان،تیتابع(یریام

011111ابتـداییهیسرماکابل،
تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

،یان ـرادیشکلحقـوق1411
،یکیعمدهخدماتلوژسـتتیفعال

تیصالح خـوددار درامضاء ش
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
یی:عطازینصرتعزیتجارتشرکت

یـک1111111ییابتداهیسرما
افغانی اصلمیلیون کابـل.یمرکز

 حقوق1411تأسیسسال یشکل
اقـالمیتجارتیاصلتیفعاللمیتد

 شرکتنصـرتاهللرئیسمجا .
اسم محمد سهمیدارالیعافر ند

ـمحتـرمعزتی٪بهمعاون01 زی
محمددارا عطا فر ند سهمیاحمد

صالح01 رئیساردتی٪ امضاء
یعموماستیومعاونشرکتدرر

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیثبتگرد

شـرکتیشرکابیبهاساستصو
:گـروپ(نگیشبث)عمرانهولد

( نمبر جوا  (D-36012دارنده
عرکییط تصـوضهیقطعه بیو

راتیخواهانتغاستیرنیایعنوان
ـهرانیشدهاندکهاساملیذ کی

محترم)محمدناصرولدبوسـتان(
(سهم،محترمفیصد64با)سیرئ

ــالح ــدص ــاونی)احم (مع
)محمدم(سهم،محترفیصد11با)

(فیصد11باقراکبر(سهمداربا)
بالیعااسمدیسهمومحترم)س )

شی(سهم،ا سمتخوفیصد10)
(فیصـد111وجملـه)استع اء
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بــهشــرکتراشیاســهامخــو
ا عمران نمـوده(نکی) واگ ار

اسمشرکتا )عمرانریهمچنانتغ
بحنگیهولد ( بـه ـگروپ( ثی
(نکیشرکتعمرانایگندهینما
ـنمایمریتغ ـودی س ( دیمحتـرم

بدوندیجدسیرئثی(بحلیاسماع
محمدباقر(نیسهمتع ( ومحترم

نییبدونسهمتعدیمعاونجدثیبح
اگرددیم رراتیتغنی. اسـتیدر

ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردفکری

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
لم سبز وطن دارنـده:تدیشرکت

ــر ــوا نمب ــرم13611ج محت
ـ ومحتـرمسیسلطانمحمـدرئ

استیرنیانعمتاهللمعاونعنوان
شیخـویخواهانلغوجوا تجارت

کهجـوا شـاندردهیگرد اند.
استیر ویثبـتمرکـزعمومی

ثبـتهلغـویفکریهاتیمالک
 .دیگرد

شرکایشرکتوبیاساستصوبه
( شماره مکتوب به (18710نظر

ــور  ــمال11/0/1411م هی
متوسط خدماتدهندگان شرکت :

دارنـدهنیشاندیازیرایکیلوژست
وD-83172نمبرجـــــوا 

هیصیتشخ 3111178064نمبر
است.دهیگردلیذراتیخواهانتغ
ـخواهانا  ـسـکتورفعالادی تی
ــاختمان ــرعالوهیس ــدماتب خ

استوهمچناندهیگردیکیلوژست
اسمتشبثا شـرکتخـدمات

بهشرکتنیشاندیازیرایکیلوژست
زیرایوساختمانیکیخدماتلوژست

نمودهاسـتکـهریتغنیشاندیا
ثبتیعموماستیدررلیذراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد
(مـور 10117مکتـوب)قرار
ـاجرائاستیر11/0/1411 یوی

ومحصوالتهیادومیتنظیادراهمل
رخـواهیخیشرکتتجـارتیصح
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نمبـردارنـدهجـوا لمیتدفارما
ــی(وتشخ76111) ــرهیص نمب
ر3111611766) تحت استی(

تیمحترممحمدگالبتنهاومعاون
نق بـرعالوهیدریاهللحبیمحترم

اقـالممجـا رتوارداتوصادا
وسامانهیادودیتورجادیخواهانا
ـگردینالتطب ـدهی دکـهدران

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 .دیثبتگردیفکرتیومالک

غـالمعلـيفر نـداتیخصوص
اسـم:یمتشبثان رادنیالدقلم

 (رینهاد)ش اخانهمعالجويافغانپام
اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز

011111ابتـــداییهیســـرما
  افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال

،یان ـرادیشکلحقـوق1411
تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده

یعمـوماستیرشدرامضاءخود
 .دینمبرثبتگردیثبتمرکز

اکبـرنیالدمحراب محمد فر ند
افغانمرکزتیتابع:یتشبثان رادم

ییابتــداهیســرماکابــلیاصــل
ــانی011111 ــدهزارافغ پنجص

یاصلتیفعال1411تأسیسسال
لوژسـتیساختمان خدمات .یکیو
تیصالح دار درامضاء خـودش

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

ص تاهللینهادان راداتیخصوص
متشـبث نـور احمد ولد معصوم

معصومینهاد)تجارتاسم:یان راد
) اصلافغان،تیتابعمومند یمرکز

011111ابتـداییهیسرماکابل،
  افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال

،یان ـرادیشکلحقـوق1411
دارتی،صـالحیتجـارتتیفعال

خود دررامضاء یعمـوماستیش
یفکریهاتیومالکیثبتمرکز
 .دیثبتگرد
ریعبداهللفر ندمحمداماتیخصوص

)تجارتينهاداسم:یمتشبثان راد
خارو افغان،تیتابعبل (یعبداهلل

ابتـداییهیسرماکابل،یمرکزاصل
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ــدهزارافغانی011111 پنجصـ
یشکلحقوق1411تأسیسسال

عمــدهتیــفعال،یان ــراد
شامضاءخوددارتی،صالحیتجارت

ویثبتمرکـزیعموماستیردر
 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

محمددیعیتاجران راداتیخصوص
ـتابع:فر ندمحمدانوریحسن تی
اصلافغان ،:یمرکز کابـل شهر
ییابتداهیسرما1411تأسیسسال

ــانی011111 ــدهزارافغ پنجص
یشـخصدارا،یکیلوژستتیفعال

دراداره،امضاءخودشتیصالح
یفکریهاتیومالکیثبتمرکز
 .استدهیبهثبترس

ــ ــاجران راداتیخصوصـ یتـ
ـرفعترحمتاهلل عل یفر ندجان

یاصلمرکزافغانتیتابع:یمحراب
1411تأسـیسسـالشهرکابل
011111ییابتــداهیســرما

یتجارتتیفعالافغان،هزارپنجصد
امضـاءتیصـالحیشخصدارا

،خودش اداره در ثبـتعمـومی
بـهیفکریهاتیومالکیمرکز

 .استدهیثبترس
ــ ــداتیخصوص ــدفر ن محم

:یمتشـبثان ـرادفیمحمدشر
اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز

011111ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

،یان ـرادیشکلحقـوق1411
دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال

خود دررامضاء یعمـوماستیش
یهـاتیومالکثبتیثبتمرکز

 .دیگردیفکر
مشورتشرکت ـمالیخدمات یاتی

مرکز سرمایاصلارجمند: هیکابل،
میلیـون1111111ییابتدا یک
شکل،1411تأسیسسال،یافغان
عمدهخدماتتیفعالتد،یلمیحقوق

ـمالیمشورت ـ،یاتی سـتارهسیرئ
تیمعاون،قیبنتغالمصدیقیصد

حل ـمیمحمد عل امـام یفر نـد
دارتیصالح ومعاونسیرئامضاء
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ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبتیفکریهاتیومالکیزمرک
 .دیگرد

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
ــیشــرکتترانز یوبارچــاالنیت

لمیمصط یالمللنیب :تـدیبهزاد
یعنـوان1108دارندهجوا نمبر

سکتورشیخواهانافزااستیرنیا
ـگردیکیخدماتلوژستتیفعال دی

ترانز شـرکتا  اسم ـیکه ویت
بهزادیمصط یالمللنیبیبارچاالن

یکیبهشرکتخدماتلوژستتدیلم
ترانز ـنیبیبارچاالن،یتیو یالملل
ـتغتدیبهزادلمیمصط  نمـودهری

همچنانسر شرکتا هیاماستو
ـلیبـهدومیافغانونیلیمکی ونی

نینمودهاست.اشیافزازینیافغان
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
 مکتوب قرار (18104)شـماره

گاندهندهیمال11/1/1411مور 
متوسط لوژستشرکت یکیخدمات

ــولیا ــم  ــوا نمب ــدهج  ردارن
D-38996ــرهیصــیتشخو نمب

تغ3111111416 راتیخواهان
یاستمحترممحمدنبدهیگردلیذ

ش شـرکتا دلنیریولد معاون
ــمعاون ــتع اءوتی ــوعاس مجم
صدیف11 بـاالشیخوسهم یرا

ادر فریمحترم ولد ب روشدونیس
بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
راتیتغنی.کهاگرددیمنییتعدیجد

ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب

 .دیگرد
ـبیوتصوضهیاساسعربه سیرئ

ـ س محتـرم فر نـدندینهاد جان
دارندهتـ کرهنمبـر:محمدنور

نمبـر013117 جـوا  دارنده
ــوان1114-11010 ــایعن نی

یخواهانلغوجوا تجـارتاستیر
اند.جوا شـاندردهیردگشیخو
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ویثبـتمرکـزیعموماستیر
 .دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک

شرکتویشرکابیاساستصوبه
مکتوب مور 16361نمبرقرار

 وندیعوااستیر11/1/1411
افغـانیمرکز:شرکتسـاختمان

نمبرومنبلـدر دارنـدهجـوا 
نمبـــرهیصـــیوتشخ41437

تغ3114701103 راتیخواهان
اند:شهالبنتاماناهللدهیگردلیذ

رئ رسیمعاون اسـتیتشـبثا 
سـهمصدیف1ومجموعاستع اء
محتــرمیشرابــاالیخــو
عبدالغندیعبدالوح سـهمداریولد

شرکتب روشرسان کهدهیبرحال
 با بحصدیف111نامبرده ثیسهم

شرکتباقسیرئ شـکلماند،یدر
شـرکتا شـراکتبـهیحقوق
ـنمودهاست.کهاریتغیان راد نی

ررایتغ ثبـتیعموماستیتدر
ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
یتسلصـافصلیفیشرکتتجارت

61431دارندهجوا نمبـر: اده
ـصـلیمحترمف ومحتـرمسیرئ

اسـتیرنیایمعاونعنوانرملیش
شیخـویخواهانلغوجوا تجارت

انـد.وجـوا شـاندردهیگرد
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

لغـوثبـتیفکـریهاتیمالک
 .دیگرد

شرکایشرکتوبیاساستصوبه
 به )مکتوبنظر (1111شـماره
 11/0/1411مور  هیمالریاست

ی:شرکتتجـارتدهندگانمتوسط
شکوراماندارنـدهنمبـرجـوا 

ـیوتشخ64636 نمبــرهیصـ
تغ3113448018 راتیخواهان

است.ندرسشرکتا دهیگردلیذ
ـمارکیساحهقلعچهکوچ بـهتی

نـهیساحهرحمـانمدیدرسجدن
ندرسنمودهکـهریسرکاولتغ

ثبتیعموماستیدررلیذراتیتغ
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ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
صـالحیکیشرکتخدماتلوژست

بهاسـاسمکتـوب:یزیعزنیالد
ــر ــور 18111نمبــ مــ

دارندهجوا نمبـر16/4/1411
نمبـــرهیصـــیوتشخ68301

تغ3111343161 راتیخواهان
اضافهسـکتور.استدهیگردلیذ

اسـتودهیساختمانگردتیفعال
شـرکت ا  شرکت اسم همچنان

لوژست نیالـدصالحیکیخدمات
شـرکتسـاختمانیزیعز یبـه

ریتغیزیعزنیصالحالدیکیولوژست
ا کـه است ـنموده ـتغنی راتی

یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردیفکریهاکتیومال

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
ویکیشــرکتخــدماتلوژســت

دارنده:خراساناکسپرسیساختمان
ـیوتشخ71111برجوا من هیص

 خواهـان3111414880نمبر
استمحتـرمدهیگردلیذراتیتغ

رئیسمیمشتاقاحمدولدعبدالحک
 سـهمصدیف01شرکتا جمله

سـهمصـدیف11باح ظشیخو
سهمصدیف11ماندیمرئیسبحث

معاونیالنیانربهمحترمتا هگلج
اسبقواگ ارنمودهکهنامبردهبـا

ـحبسهمصدیف61 سـهمدارثی
رابهصدیف11گرددیمنییتعدیجد

اریولدبختیصافریمحترماحمدشب
واگ ارنمودهکهنـامبردهبحـث

ـ.کهادیگردنیتعدیمعاونجد نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
ـیشرکتخدماتمشـورت طیمح

دارنـدهجـوا :ن ستا هیستی 
اسـتیرنیایعنوان71884نمبر

ـذراتیخواهانتغ شـدهانـدلی
فـرد احمد محترم فر نـدنیکه



 جريدهيرسم
 

186
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

معـاونتشـبثا نیاسالمالـد
سهمفیصد01واستع اءتیمعاون
سلشیخو محمد محترم به مانیرا

یفر نداحسـاناهللقـادریقادر
ــر ــ کرهنمبـ ــدهتـ دارنـ

واگ ار13114-1411-1133
ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی

درراتیتغنی.اگرددیمنیتعدیجد
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

 .دیگردثبتیفکریهاتیمالک
یدوراننیاسیمحمدیتجارتشرکت

هیکابـل،سـرمایمرکزاصل:لیخ
میلیـون1111111ییابتدا یک
،شکل1411تأسیسسال،یافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق

ـوصادراتاقـالممجـا ، سیرئ
تیمعاونوم،ینعمتاهللفر ندعبدالق

تیفر ندعبداهللصـالحمحمداهلل
دار شـرکتسیرئامضاء ومعاون
ویمرکـزثبتیعموماستیدرر
ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب

 .دیگرد

عبدالصــابرفر نــداتیخصوصــ
ان رادمیرحگل اسـم:یمتشبث

ابـراهینهاد)تجارت میعبدالصـابر
یمرکزاصـلافغان،تیتابع:(لیخ

011111ابتـداییهیسرماکابل،
تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

،یان ـرادیشکلحقـوق1411
دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال

خود دررامضاء یعمـوماستیش
یفکریهاتیومالکیثبتمرکز
 .دیثبتگرد
ان ـرادعبدالقادر متشبث :یامان

اصلتیتابع مرکز کابـل.یافغان
011111ییابتـــداهیســـرما

  افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
اقالمیتجارتیاصلتیفعال1411

خودشامضاءدارتیمجا .صالح
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

هیسـرما:تدیمالکلمیعلشرکت
میلیـون1111111ییابتدا یک

شکل1184تأسیسسالافغانی
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ـفعالتـدیلمیحقوق یتجـارتتی
یولدحـاجیشاهولدیسرئیس
ومعاونخانمحمـدیعلغالمریم

استیولدجانمحمدشرکتدرر
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

یمعلوماتیخدماتتکنالوژشرکت
ییابتـــدا:ســـرمایهرورایـــا
یافغـانیکمیلیون(1111111)

یشکلحقوق1411تأسیسسال
اقـالمیمعلوماتیخدماتتکنالوژ

رکاءولدایمحمدذکررئیسمجا 
 محسـنونسییحیغالم ومحمد

ـیولـدغـالمونسی ـیح ونسی
ومعاونامضاءرئیسدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
 .دیثبتگردیمرکز

به 1118اساسمکتوبشـماره
ـمالاستیر4/0/1411مور  هی
انکشافدهند شرکت متوسط گان

موبا لملیخدمات تـد،یافغانستان
Mobile Service Development 

Afghanistan Limitedدارنده
ــماره ــهشـــ جوا نامـــ

I-11054ضهیقطعهعرکییط
ـایعنـوانبیوتصو اسـتیرنی

معاونشدهانـدکـهریخواهانتغ
)شر بنتعبـدالمحمود(نیمحترم

ـمعاونبـدونسـهما معاون تی
ولدیومحترم)عبدالهاداستع اء

بحیخانعل بدوندیمعاونجدثی(
ـا.گرددیمنیسهمتع ـتغنی راتیی

یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردیفکریهاتیومالک

شرکت:یشرکابیبهاساستصو
(مور 1111)نمبروقرارمکتوب

ــتیر11/0/1411 ــمالاس هی
تدیاجمللمدیگانمتوسطفردهند

ــر ــوا نمب ــدهج و0111دارن
1118701114نمبـرهیصیتشخ

تغ انـددهیگردلیذراتیخواهان
محترمفضلاحمدولددادمحمـد

واستع اءاستیشرکتا رسیرئ
خصدیف01مجموع راشیوسهم
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احمدولدفضلریمحترمسمیباال
کهنـامبردهدهیاحمدب روشرسان

ـشرکتتعدیجدسیرئثیبح نیی
یدرسا مندون.وهمچناندیگرد

ـمارکبـتبـهناحیهاشم دومهی
ـنمودهاستکهاریبهارستانتغ نی

ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ
ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

شرکایشـرکتبیاساستصوبه
دارندهجوا نامـه:تولغهیساختمان

ــماره ــانD-36115ش خواه
انـدلیذراتییتغ محتـرمشده :
ـولدمحمدحاریاهلل ـردری سیئ

جملها واستع اءاستیتشبثا ر
01 صدیف10شیسهمخوفیصد

س محترم به ا قاسمدیسهم یصابر
نامبردهداردیولدقاسمواگ ارم که

یومتباقنییتعدیسجدییرثیبهح
ریامدیسهمرابهمحترمسصدیف10

معاونبرحالتشبثواگ اریهاشم
کهسهممعاون صـدیف01نموده

قاسمولدشودیم وهمچنانمحترم
و اسبقوفاتنموده خادمسهمدار
بهاسـاسوکالـتخـطنمبـر

110/133 13/1/1411مور 
وث قهیو نمبـر 113/4816خط

قاسمدیسمحترم قاسمیصابر ولد
صـدیف10کنندهیوارسثیبهح

متوف ـتغنیاباشد،یمیسهم راتیی
یهاتی،فعالیدرادارهثبتمرکز

ومالکیتجارت یفکـرتیمشاغل
 .دیثبتگرد

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
ـ :تـدیمنرالـزلمر ادیشرکتش

 شـماره مـور 1116مکتوب
ــتایر11/0/1411 ــمالس هی

جوا نمبردهند گانمتوسطدارنده
ـیوتشخ11311 نمبــرهیصـ

تغ3111110113 راتیخواهان
تغدهیگردلیذ سکتورادیا ریاند.

واسـمتیفعال معـادن استخراج
تدبـهیمنرالزلمر ادیشرکتا ش

دمعـادنزویشر ادمنرالزسوداگر
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استخراجپروسسشـرکتوادرس
سومبهکوچـهانیشرکتا مکرو

نمودهاستوریکارتهنوتغتیمارک
هیسرما بهدویافغانونیلیمکیا 

نیاست.کهاافتهیشیافزاونیلیم
بـتثیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
(مور 18061)نمبرقرارمکتوب

گاندهندهیمالاستیر0/0/1411
شرکتخدماتتکنالوژ یمتوسط

رووتدارنـدهجـوا نمبـراینر
ـیوتشخ64033 نمبــرهیصـ

تغ3113414417 راتیخواهان
ا یاندمحترماحمدفدهیگردلیذ

ـ شـرکتا سیولدعلگـلرئ
صدیف01مجموعاستع اءواستیر

بـاالشیسهمخـو محتـرمیرا
دهیکمالب روشرسانیمصط محمد

سـهمصـدیف111کهنامبردهبا
ـوتغنییتعدیجدسیئر شـکلریی

رییتغیکتبهان راداا شریحقوق
ـ.کهانمودهاست ـتغنی درراتی

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 .دیثبتگردیفکریهاتیومالک

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
مسـکنیشرکتساختمان :معمار

یعنوان68118دارندهجوا نمبر
سـکتورادیخواهانا داستیرنیا

خویکیخدماتلوژست جوا  شیبه
کهاسمشـرکتا .استدهیگرد

بهیشرکتساختمان مسکن معمار
وخــدماتیشــرکتســاختمان

نمودهریمعمارمسکنتغیکیلوژست
ـاست.ا ـتغنی اسـتیدررراتی

یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

اساستصو مکتوبشـمارهبیبه
ــور 11131 1/0/1411مـ

متوسـطدهنـدهیمالاستیر گان
بهرو بهزادیتشبث)شرکتتجارت

دارنـدهجـوا نمبـر افغانستان(
تغ71184) خواهان ـذراتی( لی
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کهمحترم)نصرتاهللولدشدهاند
معاون معاونتشبثا  اهلل( تیامان

(فیصـد01وا جملـه)استع اء
(سهمرابهفیصد10)شیسهمخو

 ادهولدیاهللسخعیمحترم)سم
تـ کرهمحمـدیسخ دارنـده )

(1411-1116-14111نمبر)
بح نامبرده که نموده ـواگ ار ثی

جد ـتعدیمعاون باقنیی مانـدهیو
فیصد(سـهمرابـهمحتـرم10)
(میولدمحمدنعیریاممیمحمدفه)

ــر ــ کرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
واگ ار74101-1110-1411

بح نامبرده که سـهمدارثینموده
درسنهمچنانگرددیمنییتعدیجد

ـتشبثا )کارتهپروان(به)ناح هی
ــروانمارک11 ــلپ ــهوت تی
تغعبداهللدیس اسـت.درری( شـده
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردیفکرهایتیومالک
شـرکتنشـنلپـاوریندگینما

یتیویپشنیکانسترکشنکورپور

کابلتیوالیگندهی:مرکزنماتدیلم
ییابتداهیسرما1411تأسیسسال

یشـکلحقـوقیافغانونیلیمکی
ـ٬تـدیشرکتلم عمـدهتفعالی

هعبت٬Hafiz Yasinیساختمان
بدونسـهمسیکشورپاکستانرئ
 Temorshahشرکتومحترم

Mohamad Sidiqــاون مع
شرکتاشخاصدارا سهم یبدون

ومعـاونامضاءرئیستیصالح
یعمـوماستیشرکتبودهودرر

یفکرهای تیومالکیثبتمرکز
 .دیثبتگرد

ــدگینما ــلین ــرکتگلوب ش
یاصلمرکز:یالالسیمنیشنسدا

سرما 1111111ییابتداهیکابل
تأسـیسسـالیافغانیکمیلیون

تیفعالتدیلمیشکلحقوق1411
ـباشـد،یمیکیعمدهلوژست سیرئ

Ronald Christopher 
Newtonنمبر پاسپورت دارنده

ــالح014181116 دارتیصـ
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ثبـتعمـومیاستیشرکتدرر
ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

اهللفر نـدبیمجدیساتیخصوص
ان راددنوراهللیس اسـم:یمتشبث

ی)تجارتيوپروسسسنگهانهاد
افغان،تیتابعوالخل(نهیمزیتمیق

اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز
ــدهزارافغانی011111 پنجصـ

یشکلحقوق1411تأسیسسال
تجـارتتیفعال،یان راد ،یعمده

شامضــاءخــوددارتیصــالح
یثبـتمرکـزیعموماستیدرر

 .دیثبتگردیفکریهاتیومالک
یتیریمـدیخدماتمشورتشرکت

ـچیخل ییابتـدا:سـرمایهانهینش
یافغـانیکمیلیون(1111111)

 حقوق1411تأسیسسال یشکل
یخدماتمشورت مجا  رئیساقالم

ومیروحاهللراشــدولــدعبــدالق
حبیبیحبزاهللیوعز ـولـد اهللبی

ومعاونامضاءرئیسدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبتیفکرهای تیومالکیمرکز
 .دیگرد

ـنهـاداتیخصوص فر نـدنیرام
نهاداسم:یاهللمتشبثان رادقیعت

ـخمیابراهقیعتنیرامی)تجارت (لی
اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز

011111ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

،یان ـرادیشکلحقـوق1411
،یکیعمدهخدماتلوژسـتتیفعال

تیصالح خـوددار درامضاء ش
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردیفکرهای تیومالک
فر ندینهاداحمدمجتباتیخصوص

الد ان رادنیمحب اسم:یمتشبث
تجارت ـینهاد:) (ینظـریمجتب

اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز
011111ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
،یان ـرادیشکلحقـوق1411

تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده
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یعمـوماستیخودشدررامضاء
یفکرهای تیومالکیثبتمرکز
 .دیثبتگرد

شرکت:ویشرکابیبهاساستصو
مکتوب قرار (18711)شـماره

 هیمالاستیر11/0/1411مور 
ــد ــاختماندهن ــطس یگانمتوس
یموادسـاختماندیوتولیسرکسا 

نمبـردیام جـوا  دارنده مقصود
D-29756تشخ نمبـرهیصیو

تغ1101130111 راتیخواهان
اندمحترممنبراحمـددهیگردلیذ

ـ ـیولدگلنب  شـرکتاسیرئ
صدیف01استع اءومجموعاستیر

وسفیمحترمیراباالشیسهمخو
خانهولدصاحبگـلب ـروش

بحدهیرسان نامبرده ـثیکه سیرئ
ادیگردنیشرکتتعدیجد که نی.
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبتیفکرهای تیومالکیمرکز
 .دیگرد

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
(مور 11148)نمبرقرارمکتوب

ــت0/0/1411 ــمالریاسـ هیـ
ـدهند مجتب غـالم کوچک یگان

نمبـریتجاران راد جـوا  دارنده
ـیوتشخ14781 نمبــرهیصـ

تغ7111011111 راتیخواهان
ولدیاستمحترممجتبدهیگردلیذ

نهـادا جملـهرئیسدریغالمح
باح ـظشیسهمخوصدیف111
ماندیمرئیسثیبحسهمصدیف81

باق خوصدیف11ماندهیو شیسهم
بهمحترماسم قلتیولدهلیعارا

ـکهنامبردهبحدهیب روشرسان ثی
وشـکلدیگردنیتعدیمعاونجد

ـبهشـراکتنیان رادیحقوق زی
شرکتا هیصورتگرفتوسرما

ـلیمکیبهیپنجصدهزارافغان ونی
درراتیتغنینمود.کهاریتغیافغان

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
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شرکایشـرکتبیاساستصوبه
دارنده:تدیلمیمشنرمیصمبینق

راتیخواهانتغ14731جوا نمبر
احمدلیاند:محترمخلدهیگردلیذ

حب معاونبیولد ا  استع اءتیاهلل
 خـوفیصد01و بـهشیسهم را
ولـدبسـماهللیاهللنصرتبینق

شـرکتبـهدیمعاونجدینصرت
تغرساندیفروشم فـوقراتی.که

یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
مکتوب مور 1371)نمبرقرار )

شرکتدیعواستمیس3/0/1411
جــوا نمبــرتــدین ادلمعیــمط

ـیوتشخ18317 نمبــرهیصـ
ر3111411443 اسـتیتحت

احمدخانیاهللولدعلعیمحترممط
معاون ستیو ولـدنیمبدیمحترم
(شهیخواهانلغو)ترکپنیسعدالد

دهانـد.یگردشیخویجوا تجارت
یثبتمرکزیعموماستیدررکه

لغـوثبـتیفکریهاتیومالک
 .دیگرد

یشرکابیوتصوضهیاساسعربه
تول دارنده:پیپاکیونیدیشرکت
نیایعنوانD-41632جوا نمبر

شدهاندلیذراتیخواهانتغاستیر
فر نـدنصـراهللفیکهمحترمظر

اسـتع اءتیمعاونتشبثا معاون
یرابـاالشیسهمخوفیصد01و

برحالشرکتسیرئمانیمحترمسل
بـا نـامبرده کـه نموده واگ ار

ری.تغماندیمسیسهمرئفیصد111
یا شراکتبهان رادیقشکلحقو

راتیتغنیصورتگرفتهاست.ازین
ر مالکیثبتمرکزاستیدر تیو

 .دیثبتگردیفکریها
وبیوتصـویاساسدرخواستبه

 شماره هیمالاستیر364مکتوب
ــانبــ ــدگ ــبثزردهن گتش

(Silk Road Miningدارنده)
استی(برD-11839جوا نمبر)
وبنیالدعیمحترم)سم تیمعاونه(



 جريدهيرسم
 

134
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

ضهیقطعهعریکرستوفر(طسنی)ج
یمجمععمـومبیوسهقطعهتصو

ـشرکاءتشبثخواهانتغ ندرسری
مبارک،قلعهیوشرکتا )کوچهم

،101فتحاهلل(به)خانـهنمبـر
ـو 11پارکسـرکیروبرو ری

شـدهریمحمداکبرخانکابل(تغ
درجاسـم خواهان استهمچنان

(ننگیشرکت)سلکرودمایدر
 .باشدیدرجوا نامهمشیخو
شرکایشـرکتبیاساستصوبه

سرکسا یساختمان والیو راک
D-26309دارنــدهجــوا نمبر

انـد:دهیگردلیذراتیخواهانتغ
اخترولدعبدالر اقا زیمحترمپرو

فیصد01واستع اءشرکتاستیر
ـرابهمطشیسهمخو اهللولـدعی

بهفروشدیجدرئیسگلیعلریم
امرساندیم محمد ولـدنیومحترم

سر معاونورغالم واستع اءتیا 
خـوفیصد01 بـهشیسـهم را

ا عبدالر اقمعـاونا یمحمد ولد

.کهرساندیشرکتبهفروشمدیجد
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ

فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

تصو اساس شرکتبیبه شرکای
شکیتجارت لمبیعمران :تدیش ق

ــوا نمبر ــدهج 117810دارن
انـد:دهیگردلیذراتیخواهانتغ

میعظولدمحمدمیمحترمعبداهللعظ
فیصـد41واستع اءتیا معاون
جاوشیسهمخو به ش قولددیرا

ـمحمداکبرخـانمعـاونجد دی
فروشم .کـهرسـاندیشرکتبه

ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
.دیگرد

اهلللیبهاساسدرخواستمحترمخل
فر نـداسـداهللمتشـبثیاحد

نهاد:وقرارمکتوبسیرئیان راد
(11131 مور  )18/3/1133
فر ندیاهللاحدلیخلدیعواستمیس

عنـوانیاسداهللمتشبثان ـراد
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ریعرشدبیخدماتمشورتیتجارت
و01111دارنــدهنمبــرجــوا 

هیصیتشخ 3116611431نمبر
ر ـخلاستیتحت احـدلی یاهلل

یفر نداسداهللمتشـبثان ـراد
خـو شـرکت لغـو شیخواهان

ادهیگرد ـاست.که نهـاددرنی
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

لغـوثبـتیفکـریهاتیمالک
 .دیگرد

ـبه نهـادسیاساسدرخواسترئ
:جنـتیانتلانایرنیتیریمدیمشورت

یعنوان64101دارندهجوا نمبر
تغاستیرنیا ـذراتیخواهان لی

اند.کهمحترماسداهللفر ند شده
رئ رسیعبدالظاهر ا  استیتشبث

شیسهمخوفیصد111واستع اء
ـ بهمحترممحمدفه فر نـدمیرا

نمبـر تـ کره دارنده عبدالصمد
واگ ارنمودهکهنامبرده713111

.گـرددیمنییتعدیجدسیرئثیبح
ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

انجـمرامـش:یتجـارتشرکت
سالتیوالیگندهیمرکزنما کابل
ییابتـداهیسـرما1411تأسیس

یافغـانونیلیمکی1111111
تفعالی٬تدیشرکتلمیشکلحقوق
تجارت احمدحسی٬یعمده نمحترم

ییرامشفر ندغالمحضرترضـا
ــیس ــتی رئ ــدن رامــشفر ن

یعبدالشکورمعاوناشـخاصدارا
رئـیستیصالح عـاونموامضاء

یعمـوماستیشرکتبودهودرر
مرکز یفکرهایتیومالکیثبت
 .دیثبتگرد

محمدنادریمحمدهارونفر ندحاج
افغانمرکزتیتابع:یمتشبثان راد

سـرمایاصل ییابتـداهیکابـل.
ــانی011111 ــدهزارافغ پنجص

 یاصلتیفعال1411تأسیسسال
دارتیاقالممجا .صـالحیتجارت

یعمـوماستیخودشدررامضاء
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مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیثبتگرد

یکیوخدماتلوژستیشرکتتجارت
ییابتـداهیسـرما:صـ اروانیش

افغـانی1111111 میلیون یک
تأسـیسکابل.سـالیمرکزاصل

تیفعاللمیتدیشکلحقوق1411
لوژستیتجارتیاصل رئیس.یکیو

شرکتمحمدعو فر ندمحمـد
تی٪بهمعاون01سهمیدارامینع

یمحترمبورنغافر نـدعبـدالباق
دارتی٪صـالح01سهمیدارا

رئیس معاونشرکتدرامضاء و
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
خوردتیبختعنایتجارتشرکت

1111111ییابتداهیسرما:یکابل
یمرکـزاصـلیکمیلیونافغانی

 سال کابل. شکل1411تأسیس
یتجارتیاصلتیفعاللمیتدیحقوق

شــرکترئــیساقـالممجــا .
یبختاهللفر ندعجبگـلدارا

ـ٪بهمعاون01سهم محتـرمتی
ـاهللفر ندمطتیعنا یاهللداراعی

امضـاءدارتی٪صالح01سهم
استیومعاونشرکتدرررئیس
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردفکری
علمحترم فر ند رضا ـمحمد دادی

:موج(میبی)تجارتیمتشبثان راد
کابـلیافغانمرکزاصـلتیتابع

011111ییابتـــداهیســـرما
  افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال

واردات1411 صـادرات شکل
صالح مجا  تیاقالم امضـاءدار

درر استیخودش ثبـتعمـومی
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

ی:فر ندملنگمتشبثان رادومیق
اصل،افغانتیتابع کابـلیمرکز

011111ییابتـــداهیســـرما
تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

یاصلتیفعال1411 مجا  افالم
خودشامضاءدارتیصالحتجارتی
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یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

متشـبث عبـداهلل فر ند نغا خان
اصلتیتابع:یان راد یافغانمرکز

سرما 011111ییابتـداهیکابل.
تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

اقالمیتجارتیاصلتیفعال1411
خودشامضاءدارتیمجا .صالح

یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

لیعادانشفر ندمحمداسممحترم
یکی)خدماتلوژستیمتشبثان راد

افغـانتیتابع:دانشجمعهفست(
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
ــانی011111 ــدهزارافغ پنجص

 شکلخدمات1411تأسیسسال
دارتیاقالممجا صالحیکیلوژست

 دررامضاء عمـومیاستیخودش
مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیثبتگرد

یشرکابیوتصوضهیبهاساسعر
ام برادران ـشرکت :تـدیلمیری

ــر ــوا نمبـ ــدهجـ دارنـ
ــایعنــوان11181-1111 نی
شـدهلیذراتیخواهانتغاستیر

فر نـدیاند.کهمحترمعبـدالغن
دلمعـاونتشـبثا ریامیحاج
سهمفیصد01واستع اءتیمعاون
رابهمحترماحمـدرشـادشیخو
امیریام عبـدالقادر ـفر ند یری
ــر ــ کرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
واگ ار3718-1811-1133

ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی
درراتیتغنی.اگرددیمنییتعدیجد
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
 .دیگرد

 مکتوبشماره مور 1330قرار
ــتیر14/4/1411 ــمالاس هی

ـگانبـزرگتشـبث)ردهند دی
ـینشنل،یانترن دارنـده:(یانس

( نمبر کییط(I-11199جوا 
عر تصوضهیقطعه نیایعنوانبیو

شدهاندلیذراتیخواهانتغاستیر
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)جوهـانجـاکوبس( محترم که
ـمعاونبـدونسـهما معاون تی

درسنهمچنانستنمودهااستع اء
،سرک6،سرک6تشبثا )خانه

کوچهیصنعتیپارکها،ینودسپچر
(به)خانهنمبر3هیفلز،ناحیقاسم

قلعهفـتحاهلل،1،سرک1374
 شدهاست.ریکابل(تغ11هیناح

ثبتیعموماستیدررراتییتغنیا
ثبتیفکرهایتیومالکیمرکز
 .دیگرد

تصو اساس شرکایشرکتبیبه
دوسـتانینویکیولوژستیتجارت
:جوان جوا نمبر 18114دارنده

انـد:دهیگردلیذراتیخواهانتغ
ولدرحمتاهللبیمحترمعبدالحس

فیصـد01واستع اءتیا معاون
ـشیسهمخو ریرابهعارفولدش
 برحالشرکتبـهرئیسمحمد
ا یوشکلحقـوقرساندیفروشم

نمودهاستریتغی رادشراکتبهان
تغ یعموماستیفوقدررراتی.که

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیثبتگرد
شـرکتیشرکابیتصوبهاساس

دارنده:سرکهپوپلکندهاریدیتول
نیایعنوانD-38682جوا نمبر

تشـبثا تیخواهانفعالاستیر
وچپیسرکه،روحافزار،کدیتول

سـرکه،روحدیانواعجوسبهتول
انواعجوسوروغنچپیافزار،ک

همچناندهیگردیعیطبیها است.
سرکهیدیاسمتشبثا شرکتتول

پختهیدیکندهاربهشرکتتولپوپل
ـ.اگـرددیمریپوپلکندهارتغ نی

ثبتمرکـزراتییتغ اداره ویدر
 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

نیشرکابهرامالدبیاساستصوبه
الد بـه:یتاجران رادنیولدنظام

مور 11107اساسمکتوبنمبر
دارندهجوا نمبـر1411/0/11

نمبـــرهیصـــیوتشخ11747
ر3111148713 اسـتیتحت

خواهـانلغـونیمحترمبهرامالد
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شیخـوی(جوا تجارتشهی)ترکپ
عمـومیاستیاندکهدرردهیگرد

 .دیگردتلغوثبیثبتوجوا ده
شرکتویشرکابیاساستصوبه

مکتوب مور 13141نمبرقرار
 وندیعوااستیر13/8/1133

وندهیموادشودیمرکز:شرکتتول
نمبرمباحدارندهجـوا یضدع ون

D-82467تشخ نمبـرهیصیو
تغ3111117160 راتیخواهان

اند:عبدالرحمنولـددهیگردلیذ
تیمالملنگمعاونشرکتا معاون

سهمصدیف01ومجموعاستع اء
باالشیخو سیرا محمددیمحترم
برحالشرکتب روشسیرئمیعظ

دهیرسان با نامبرده صدیف111که
ـسهمبح ـثی درشـرکتسیرئ

شـرکتا یشکلحقوقماند،یباق
ـتغیشراکتبهان راد نمـودهری

اسـتیتدرررایتغنیاست.کها
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردفکری

شرکایشرکتوبیاساستصوبه
 به نظر )مکتوب (18167شماره
ـعوا16/4/1411مور   وندی
ـمرکز پـنچی:)ش اخانهاختصاص

جلد نمبـرتونی یبستر دارنده )
نمبـرهیصیوتشخ41611جوا 

تغ3116318374 راتیخواهان
است.ندرسشرکتا دهیگردلیذ

کهنهبـهسـرکتانیساحهمکرو
حو هسومابلحو هسوممقیعموم

ندرسنمودهکـهریکابلتغسیپول
ثبتیعموماستیدررلیذراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
(مور 11111)نمبرقرارمکتوب

 وندیعوااستیر18/1/1411
یجاتطبهیادودیمرکزشرکتتول

دارندهجوا کلیافغانسرجیونبات
ـیوتشخ00161نمبر نمبـرهیص

تغ3116760131 راتیخواهان
استمحترمعمراناهللدهیگردلیذ
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شاهمعـاونشـرکتا دیولدس
ــمعاون اســتع اءومجمــوعتی
یرابـاالشیخـوسهمصدیف01

ـمحتـرممحـباهللن ولـدیا ی
کهنامبردهدهیب روشرسانیعبدالباق

جدثیبح .گرددیمنییتعدیمعاون
یعمـوماستیدررراتیتغنیکها

یفکریهاتیومالکیثبتمرکز
 .دیثبتگرد

شرکایشـرکتبیبهاساستصو
دارنـده:امـپکسانیریامیتجارت

راتیخواهانتغ66730جوا نمبر
محمدریاند:محترمامدهیگردلیذ

فیصـد111خانولدطالمحمد
رابهسهمفیصد01شیسهمخو

فیصـد01دالورولدطالمحمـد
خانولـدندهیرابهپاشیسهمخو

گلولدعجبگـلمعـاونالیخ
فروشمدیجد ورساندیشرکتبه

بهشراکتیا ان رادیشکلحقوق
کیشرکتا هینمودهوسرماریتغ
ونیلیم پنجصدهزارونیلیمکیبه

نمودهاسـت.کـهشیافزاافغانی
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ

فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

بنـتهیمرضیاساسدرخواستبه
:یغالمعبـاسمتشـبثان ـراد

(مور 1118شماره)مکتوبقرار
ــت11/0/1411 ــمالریاس هی

راتیگانکوچک:خواهانتغدهند
مرض.استدهیگردلیذ هیمحترمه

شرکتکهرئیسبنتغالمعباس
ا باشـدیسهممفیصد111یادار

10شیسهمخوصدیف111جمله
بهمحترمخدانصدیف ولدنظرینرا

واگ ارنمـودهاسـتیمحبعل
.کهدیگردنییتعدیمعاونجدثیبح

ـجدسیرئثینامبردهبح نهـاددی
ادیگردنییتع که ـتغنی. درراتی
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک
شـرکتیشرکابیاساستصوبه

مقصودیشرکتتجارت :یگلستان
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ــر ــوبنمب ــور 1111مکت م
دارندهجوا نمبـر14/0/1411

نمبـــرهیصـــیوتشخ71804
ر3111138413 اسـتیتحت

ـومعاونیمحترمغالممقصود تی
محترممحمدذاکرخواهـانلغـو

شیخـوی(جوا تجارتشهی)ترکپ
عمـومیاستیاندکهدرردهیگرد

 .دیلغوثبتگردیهثبتوجوا د
تصو اساس شرکتیشرکابیبه

دارنده:یمیرحمیحکمیعظیتجارت
وقرارمکتـوب1611جوا نمبر

 11/4/1411مور 3311نمبر
استیگانکوچکتحتردهندهیمال

محترمتیومعاونمیمحترممحمدعظ
حک ترکپمیمحمد شـهیخواهان
استیانددرردهیگردشیجوا خو

ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردفکری

یمیرحمیحکمیعظیتجارتشرکت
هیکابل،سـرمایاصلمرکز:تدیلم

میلیـون1111111ییابتدا یک

شکل،1184تأسیسسال،یافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق

ـوصادراتاقـالممجـا ، سیرئ
فر نـدرسـولدادمیمحمدعظ

فر ندرسولمیمحمدحکتیمعاون
صالح دارتیداد ـامضـاء سیرئ

یعمـوماستیومعاونشرکتدرر
 .دیثبتگردیمرکزبتث

(مور 10448)نمبرمکتوبقرار
ـاجرائاستیر16/0/1411 یوی

ومحصوالتهیادومیتنظیادراهمل
الهاماحسانیشرکتتجارتیصح

ــان ــوا یعثم ــرج ــدهنمب دارن
ــی(وتشخ76164) ــرهیص نمب
ر3111613861) تحت استی(

ش ـومعاونیعثمانراهللیمحترم تی
معراجالد برعالوهیعمرنیمحترم
اقـالممجـا رتوارداتوصادا

وسامانهیادودیتورجادیخواهانا
ـگردینالتطب انـدکـهدردهی

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 .دیثبتگردیفکرهایتیومالک
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ـریعبدالبصیتجارتشرکت :ریش
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرکز

1111111 میلیون ،یافغـانیک
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
ـوصادراتاقـالممجـا ، سیرئ

تیافگنمعاونریفر ندشریعبدالبص
تیبنتمحمداکرمصـالحبهینج
دار شـرکتسیرئامضاء ومعاون
ثبتیثبتمرکزیعموماستیدرر
 .دیردگ

:شـرکتزیشهزادسوداگرجمال
ــرمایه ــداس (1111111)ییابت

تأسـیسسـالیافغانیکمیلیون
حقوق1411 وصـادراتیشکل

ــا  ــالممج ــیسوارداتاق رئ
جمال شهزاد خانخان شهزاد ولد

ولدشـهزادخـاننیوصالحالد
ومعاونامضاءرئیسدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

ــ ــراداتیخصوص ــادان  :ینه
علمولدسحرگلعلـمدیاحمدفر
ان رادیستانکز اسـم:یمتشبث

(ینهاد)تجارت افغان ـتابععلم تی
اصلافغان، هیسـرماکابل،یمرکز
هـزار011111ابتدایی پنجصد

شـکل1411تأسـیسسالیافغان
یتجـارتتیفعال،یان رادیحقوق

شامضــاءخــوددارتی،صـالح
یثبـتمرکـزیعموماستیدرر

ثبــتومالکیــتهــایفکــری
.دیگرد

:یالهامسلطانریسمیتجارتشرکت
ییابتـداهیکابل،سرمایاصلمرکز

1111111 میلیون ،یافغـانیک
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
مجا ، ریسمسیرئوصادراتاقالم

فر ندصالحمحمـدیاحمدسلطان
احمدالهامفر ندتیمعاون،یسلطان

محمدصالح امضـاءدارتیصالح
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
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ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردفکری

صـحهیادودیتولشرکت یجات
سـرمایه:فارمـارلیپفیمومندال

میلیون(1111111)ییابتدا یک
شکل1411تأسیسسالافغانی
جاتاقالممجا هیادودیتولیحقوق

ولـدرئیس مومنـد  اهد محمد
ونور اهـدولـدمیمحمدابـراه

امضاءدارتیصالحمیمحمدابراه
استیومعاونشرکتدرررئیس
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .دیردثبتگفکری

فر نــدرتیاحمــدمصــدقســ
متشبثان رادمحمد تیتابع:یعمر

اصل مرکز سـرمایافغان هیکابل.
پنجصــدهزار011111ییابتــدا
تیفعال1411تأسیسسالافغانی

صالحیتجارتیاصل دارتیاقالم.
یعمـوماستیخودشدررامضاء

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیثبتگرد

احمدفر نددینهادرشاتیخصوص
اسـم:یاحمدمتشبثان رادریبش

تجارتنهاد: رقی) تیتابع(یبیکبرا
هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـل

پنجصدهزارافغانی011111ابتدایی
یشکلحقـوق1411تأسیسسال
تجـارتتیفعال،یان راد ،یعمده
تیصالح خـوددار درامضاء ش

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

حسـنیتـاجران راداتیخصوص
ـتابع:فر ندمحمدانورمتشبث تی

سالشهرکابل:یمرکزاصلافغان
ییابتـداهیسـرما1411تأسیس

ــانی011111 ــدهزارافغ پنجص
یشـخصدارا،یکیلوژستتیفعال

دراداره،امضاءخودشتیصالح
ثبترسیثبتمرکزعمومی دهیبه
 .است

ح رچاهیوخدماتی)تجارتشرکت
ـقیعم س هیسـرما:(ی یانصاف

یکمیلیون(1111111)ییابتدا
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تیفعال1411تأسیسسالیافغان
ـوخدماتح رچاهعمیتجارت قی

ـو نیمحترممحمدامرئیس یری
٪سـهمبـه01جانر ایولدم
یاهللغزنـوظیمحترمح تیمعاون

٪01یدارایولدعبدالرا قغزنو
ومعاونامضاءرئیسدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
 .دیگردثبتیمرکز

:عمرعبـدالرحمنیتجارتشرکت
سرمایمرکزاصل یابتـدائهیکابل،

1111111 میلیون ،یافغـانیک
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
ـوصادراتاقـالممجـا ، سیرئ

تیمعاونریفر ندعبدالقدومیعبدالق
تیصالحریفر ندعبدالقدمیعبدالنع

ومعاونشرکتدرسیرئامضاءدار
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیگردبتثومالکیتهایفکری
اسکاکن:یکیخدماتلوژستشرکت
ییابتـداهیکابل،سرمایاصلمرکز

1111111 میلیون ،یافغـانیک
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
ـوصادراتاقـالممجـا ، سیرئ

ـ ـمعاون،نیریبسماهللفر ندش تی
تیترمحمدصـالحخطاهرفر ندا

دار شـرکتسیرئامضاء ومعاون
یثبـتمرکـزیعموماستیدرر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

دارنـده:تدیانصارلمدیشرکتعب
اهللیمحترمنب11348جوا نمبر

ـومحترمعبسیرئ اهللمعـاوندی
خواهانلغوجوا استیرنیایعنوان
اند.وجوا دهیگردشیخویتجارت

ویثبـتمرکـزاستیشاندرر
 .دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک

ـبیوتصوضهیبهاساسعر سیرئ
:نهادمحترمانورفر ندمحمداکبر

 نمبـر تـ کره 117186دارنده
ــرو ــوا نمبـ ــدهجـ دارنـ
ــیتشخو16711-1114 هیص
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نیایعنوان1110780111نمبر
یخواهانلغوجوا تجـارتاستیر

اند.وجوا شاندردهیگردشیخو
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

 .دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک
یمحترمشاهولیاساسدرخواستبه

:یفر ندعبداالحمـدتـاجران راد
مکتوبسیرئ قرار و 3740نهاد

 هیمالاستیر10/0/1138مور 
ـدهند یگانمتوسطمحترمشاهول

تـاجران راد عبداالحمـد یفر ند
هیصیوتشخ118دارندهجوا نمبر

خواهــان1114164118نمبــر
استمحتـرمدهیگردلیذراتیتغ

فر نــدعبداالحمــدیولــشــاه
ا مجموعسیرئیتاجران راد نهاد

فیصد01شیسهمخوفیصد111
بـاالشیسهمخـو محتـرمیرا

ولدمحمدهاشمب روشعیعبدالسم
بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
استوشـکلدهیگردنییتعدیجد

ان رادیحقوق ا  بهشراکتینهاد

استوهمچناناسـمریتغ نموده
تشیشرکتخو به راشدیجارترا

ویمسـمیهاشمیمجتب نمـوده
ا جـادهشیندرسشرکتخو را

دادهریتغرخانهیبهسرکوتلخوندیم
اسـتیدررراتیتغنیاست.کها

یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر

شـرکتیشرکابیبهاساستصو
عالمیتجارت دارنده:اریعبدالقهار

وقرارمکتـوب1141جوا نمبر
 11/0/1411مور 1111نمبر

استیگانمتوسطتحتردهندهیمال
جالل ـومعاوناریلماعیمحترم تی

خواهاناریعالممیمحترممحمدسل
انددهیگردشیجوا خوشهیترکپ
یرکـزثبـتمیعموماستیدرر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
به شماره مکتوب 18184اساس

 هیمالاستیر11/4/1411مور 
ادهند شـجن متوسـط نـدیگان
شماره:تسیاسوش جوا نامه دارنده
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D-40552لیذراتییخواهانتغ
4پارتمانندرسا نریشدهاند:تغ

به4هیحپال اگلولهپشتهنایشمس
برجبرقکوچهستگاهیکلولهپشتها

شدهریتغ11خانهنمبریفروشوهیم
ـ.ااست ـتغنی اسـتیدررراتیی
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

ـبیوتصوضهیاساسعربه سیرئ
ساختمان سـالنگینهاد :یبرادران

بهD-57838دارندهجوا نمبر
ـایعنـوانمیمحمدعظاستیر نی
اسمنهـادا ریخواهانتغاستیر

بـهیبـرادرانسـالنگیساختمان
سـاحلیساختمان سـجاد احمد

ادهیگردیوندیپ راتیتغنیاست.
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

ودرخواسـتبیاساستصـوبه
 دارنـده:نهادرئیسخانمحمد

ا ریخوهانتغ11074جوا نمبر
رنگدیتولدیبهاسمجدیا تجارت

درریتغنینمودهاست.اریندلیزیور
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
و:شرکتیشرکابیاساستصوبه

قرار )مکتوب (11416شـماره
 هیمالاستیر11/0/1411مور 

وخدماتیگانمتوسطتجارتدهند
دارنـدهگنځرشادغوریکیلوژست

ـیوتشخ71117نمبرجوا  هیص
 خواهـان3111131741نمبر

است.خواهاندهیگردلیذراتیتغ
شیا نهادخویح فسکتورتجارت

ا ریتغکهاستدهیگرد نهاد اسم
یکیوخــدماتلوژســتیتجــارت

اسـمخـدماتگنځرشادغور به
نمودهریتغگنځرشادغوریکیلوژست

شـرکتدرنیاراتیاست.کهتغ
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک
شرکایشرکتوبیاساستصوبه

(0677شـماره)مکتوبنظربه
ـمکتوبعوا0/1/411مور  دی
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ی:شرکت)شرکتتجارتمرکزون 
دارنـدهتدیلمدیجاونیحسدیس )

نمبرهیصیوتشخ0167نمبرجوا 
تغ1111161117 راتیخواهان

است.ندرسشرکتا دهیگردلیذ
مندو ناحهیناحیساحه ـاولبه هی

ـتغیمنیچهارمپروژهتـا ندرسری
اسـتیدررلیذراتینمودهکهتغ

یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

فر نـدحاجمحترم یعبدالناصـر
ی)تجارتیمحمدخانمتشبثان راد

بر مرکـزتیتابع:(چیناصر افغان
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

ــانی011111 ــدهزارافغ پنجص
شکلصادرات1411تأسیسسال

دارتیوارداتاقالممجا صالحو
 دررامضاء عمـومیاستیخودش

مرکز یثبت های فکریومالکیت
 .دیثبتگرد
محمـدیتـاجران راداتیخصوص

:زیفر نـدعبـدالعزیمندو ریبش

شهرکابلیمرکزاصل،افغانتیتابع
ییابتداهیسرما1411تأسیس،سال

ــدهزارافغانی011111 پنجصـ
ـیتخنتیفعال یشـخصدارا،یک

خودشتیصالح اداره،امضاء در
 .استدهیبهثبترسیثبتمرکز

ـوکینهادان ـراداتیخصوص لی
احمدهمتولدرحمتاهللمتشبث

ــراد ــم:یان  ــدماتاس نهاد)خ
 (یهمتافغانبارکزیکیلوژست

اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز
011111ابتـــداییهیســـرما

  افغانی پنجصدهزار تأسـیسسال
حقـوق1411 ،یان ـرادیشکل

ــفعال ــتتی ــدماتلوژس یکیخ
شدرامضاءخـوددارتی،صالح

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
ثبــتومالکیــتهــایفکــری

 .دیگرد
مجاتیخصوص الـرحمنبینهاد
 :یمتشبثان رادمیکرنیفر ندد

 (اسیالایذکرینهاد:)تجارتاسم
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اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز
011111ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
،یان ـرادیشکلحقـوق1411

تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده
خود دررامضاء یعمـوماستیش
مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیثبتگرد
ـمجیتجـارتشرکت ـبی حیمس

ییابتــداهیســرما:یزیــعز
.یکمیلیونافغـانی1111111

تأسـیسکابل.سـالیمرکزاصل
تیفعاللمیتدیشکلحقوق1411

یتجارتیاصل مجا . رئـیساقالم
ــرکتمج ــش ــدبی هللفر ن

٪بـه01سـهمیاهللداراحیذب
مستیمعاون فر نـدحیمحترم اهلل

ــ ــهمیاهللداراحیذب ٪01س
ومعاونامضاءرئیسرداتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

جـوادوسـفییساختمانشرکت
مرکزاصلهنیم سـرمای: هیکابل،

میلیـون1111111ییابتدا یک
شکل،1411تأسیسسال،یافغان
ـفعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی

ـنوسیرئ،یساختمان فر نـدداهللی
جوادفر ندتیمعاون،داهللیعبدمحم

سیرئامضاءدارتیگلصالحمحمد
یعمـوماستیومعاونشرکتدرر

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیثبتگرد
فر ندبابهمالمتشـبثریاحمد ب

اصلتیتابع:یان راد یافغانمرکز
سرما 011111ییابتـداهیکابل.

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
.یکیلوژسـتیاصلتیفعال1411
تیصالح دار درامضاء خـودش

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

اممحترم فر ند محمد رمحمدیلعل
لعـلی)تجـارتیمتشبثان ـراد

افغانمرکزتیتابع:(یمحمداحمد 



 جريدهيرسم
 

413
 

 

 

 

 

 

(1411)نمبرسېپرلهپ 14/1/1441  

ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل
ــانی011111 ــدهزارافغ پنجص

شکلصادرات1411تأسیسسال
دارتیوارداتاقالممجا صـالح

 دررامضاء ثبـتاسـتیخودش
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

صداتیخصوص فر نـدقیمحمد
ان ـرادراکبریم اسـم:یمتشبث

تیتابع(گریاریقیصدینهاد)تجارت
اصلافغان، هیکابل،سـرمایمرکز

پنجصــدهزار011111ابتــدایی
شکل1411تأسیسسالافغانی

ـفعال،یان رادیحقوق عمـدهتی
تیصـالح،یتجارت امضـاءدار
دررخود ثبـتیعمـوماستیش
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

شـرکتیشرکابیبهاساستصو
خواهان:تدیلمیمرادونسییتجارت

قواهیراحصایتغ مرکزبهیا ساحه
نمودهاستریخانهتغریحصهدومخ

ر یثبتمرکـزیعموماستی.در
فکری های دهیثبتگردومالکیت

 است.
شرکتویشرکابیاساستصوبه

( مکتـوب شماره (13101قرار
 هیمالاستیر18/0/1411مور 

ـیگانمتوسطساختماندهند رانجن
جاو نمبـراریملکدیاحمد دارنده

 تشخD-27733جوا  ـیو هیص
خواهــان1147066111نمبــر

اسمریاست.تغدهیگردلیذراتیتغ
بـهاریجاهدملکینهادا ساختمان

احمـدیرینیانجیاختمانتشبثس
نمودهاست.کهریتغاریملکدیجاو
اسـتیشـرکتدررنیاراتیتغ

یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

و:شرکتیشرکابیاساستصوبه
مکتوب (11188)شـمارهقرار

ـمالاستیر6/0/1411مور  هی
ـگانمتوسطشرکتالحدهند اتی

جـوا :والدانیم نمبـر دارنده
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ـیوتشخ17004 نمبــرهیصـ
تغ3111173114 راتیخواهان

اسمشرکتریاست.تغدهیگردلیذ
ـماتیالحیا شرکتتجارت دانی
یشرکتتجـارتدیوالبهاسمجد
لم است.ریتغتدیارگپاور نموده

تغ رنیاراتیکه استیشرکتدر
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردیفکر

یشرکابیوتصوضهیبهاساسعر
ــت ــرکتلوژس ــتاریکیش لنداس

نمبـر:دیورلدوا جـوا  دارنـده
D-43226استیرنیایعنوان

شدهاند.کـهلیذراتیخواهانتغ
محترمهمعظمهبنتفضـلاحمـد

واستع اءاستیشرکتا رسیرئ
رابهمحترمشیسهمخوفیصد01
فر ندمحمـدناصـرنیراستدیام

نم ت کره 11841116بردارنده
بح نامبرده که نموده ـواگ ار ثی

ـ.اگـرددیمنییتعدیجدسیرئ نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد

اسـاسدرخواسـتمحتـرمبه
:یتاجران رادیاهللفر ندموسزیعز
مکتوبسیرئ قرار و نمبـرنهاد:
ــور 1144) 18/0/1411(م
یاهللفر ندموسزیعزدیعواستمیس

دارندهنمبـرجـوا یتاجران راد
ـیوتشخ16178 نمبــرهیصـ

ر3111130173 اسـتیتحت
موسزیعز یتاجران رادیاهللفر ند

دهیگردشیخواهانلغوشرکتخو
ا که رنیاست. در اسـتینهـاد

یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
 .دیلغوثبتگردیفکر
اســاسدرخواسـتمحتــرمبـه

محمـدمیمحمدنع عـو  ولـد
قـرارنهادسیرئ:یتاجران راد و

مـور 1188)نمبـرمکتوب )
ــتمیس16/0/1411 ــعواس دی

میمحمدنع عو محمد تاجرولد
17613دارندهنمبرجوا یان راد
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3111466131نمبرهیصیوتشخ
ولـدمیمحمـدنعاسـتیتحتر

تاجران راد محمد هانخوایعو 
خو شرکت است.دهیگردشیلغو

ثبتیعموماستینهاددررنیکها
مالکیمرکز لغویفکریهاتیو

 .دیثبتگرد
تصو اساس شرکایشرکتبیبه

فابرتیکیخدماتلوژست ـال ا :کی
انـد:دهیگردلیذراتیخواهانتغ
ــرم  Qayoom Abdulمحت

Abdul Hasniتبعــهکشــور
ــایامر ــا معاونک ــتع اءتی اس
جاوشیسهمخوفیصد01 به دیرا
ـولدلعلمحمدمعاونجداریمال دی

فوقراتی.کهتغرساندیبهفروشم
یرکـزثبـتمیعموماستیدرر

 .دیثبتگردفکریومالکیتهای
شرکت:ویشرکابیبهاساستصو

 مکتوب مـور 711)نمبرقرار )
ــتمیس13/0/1411 ــعواس دی

تجارت دارندهارانیاسانییشرکت

 نمبر تشخ71708جوا  ـیو هیص
ــر ــت3111040773نمب تح

ویحسننیمحترماسالمالداستیر
محمـدتیمعاون قاسـم یمحترم

(جـوا شـهیخواهانلغو)ترکپ
دهیگردشیخویتجارت که دراند.

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
 .دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک

راشـدیتـاجران راداتیخصوص
:یفر ندنوراحمدنورینوراحمد

شـهریمرکزاصـلافغان،تیتابع
هیسرما1411تأسیسسال،کابل

پنجصــدهزار011111ییابتــدا
وخدماتیساختمانتیفعال،افغانی
تیصالحیشخصدارا،یکیلوژست

درادارهثبــت،شامضــاءخــود
 .استدهیبهثبترسیمرکز

ایبریوسرکسا یشرکتساختمان
1111111ییابتداهیسرما:بهار

کابلیمرکزاصلیکمیلیونافغانی
یشکلحقوق1411تأسیسسال
.یسـاختمانیاصـلتیفعاللمیتد
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ـشـرکتاسـداهللنرئیس یا ی
اهللدارایفر ندحاج سـهمیامان

ــبهمعاونفیصــد01 ــرمتی محت
فر ندمحمدلیخنیاحمدشاهحس

تی٪صالح01سهمیبراتدارا
ومعاونشرکتامضاءرئیسدار
یثبـتمرکـزیعموماستیدرر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
محتـرمیتاجران راداتیخصوص

:فر ندمحمداکبریاکبرمحمدانور
شـهریمرکزاصـلافغان،تیتابع

،کابل هیسرما1411تأسیسسال
صــدهزارپنج011111ییابتــدا

شـخص،یتجارتتیفعال،یافغان
درخودشامضاءتیصالحیدارا

ـیادارهثبتمرکز دهیبهثبترس
 .است

شاهنور:یکیخدماتلوژستشرکت
ییابتـداهیکابل،سرمایاصلمرکز

1111111 میلیون ،یافغـانیک
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ـفعالتد،یلم عمـدهخـدماتتی

فر نـددیسسیرئ،یکیلوژست اهلل
اکبر ـمعاون،فضل اهللتی سـاجد

دارتیافضلاکبـرصـالحدفر ن
 ومعاونشـرکتدرسیرئامضاء

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
.دیثبتگردومالکیتهایفکری

یالکولریمشروباتغدیتولشرکت
حساتیلبنو مرکز:ماهرنیمحمد

سـرمایاصل ییابتـداهیکابـل،
،یافغـانونیلیمکی1111111

حقوق،1411تأسیسسال یشکل
سیرئ،یدیعمدهتولتیفعالتد،یلم

اص ـلیمحمد محمدحس نیفر ند
فتیمعاون فر نـدصـلیمحمـد

امضـاءدارتیصالحنیمحمدحس
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردفکری

ـیطالخانقریشرکتتجارت ی:ش
یـک1111111ییابتداهیسرما

افغانی اصلمیلیون کابـل.یمرکز
 حقوق1411تأسیسسال یشکل
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اقـالمیتجارتیاصلتیفعاللمیتد
خانفر ندایشرکتضرئیسمجا .

بـه٪01سـهمیطالخاندارا
فر ندطالخانزیمحترمابرتیمعاون
دارتی٪صـالح01سهمیدارا

رئیس معاونشرکتدرامضاء و
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
ینهادمحمـدجـواداتیخصوص

حس غالم متشبثیجوادنیفر ند
یدسـتعینهاد:)صنااسم:یان راد

غرب( مرکـزافغان،تیتابعستاره
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

ــدهزارافغانی011111 پنجصـ
یشکلحقوق1411تأسیسسال
صـناتیفعال،یان راد عیعمـده
خودشامضاءدارتی،صالحیدست
یثبـتمرکـزیعموماستیدرر

.دیثبتگردومالکیتهایفکری
فر نداتیخصوص عبدالجمال نهاد

ان راد متشبث اسـم:یعبدالجبار
لوژست خدمات ـالیکینهاد:) اسی

ناصر افغان،مرکزتیتابع(یجمال
ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت

ــانی011111 ــدهزارافغ پنجص
یشکلحقوق1411تأسیسسال
عمـدهخـدماتتیفعال،یان راد
امضــاءدارتی،صــالحیکیلوژست
دررخود ثبـتیعمـوماستیش
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
(مور 1111)شمارهقرارمکتوب

ـعوااستیر7/1/1411  وندی
شرکتنفتابنورو  تدیلمیمرکز

و11817دارنــدهجــوا نمبــر
هیصیتشخ 7111141118نمبر

تغ استدهیگردلیذراتیخواهان
معاون داد امام ولد سکندر محترم

معاون ا  ـشرکت واسـتع اءتی
 صدیف01مجموع راشیخوسهم

خانولدجمعـهریمحترمامیباال
رسان ب روش نـامبردهدهیخان که

جدثیبح .گرددیمنییتعدیمعاون
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یعمـوماستیدررراتیتغنیکها
یفکریهاتیومالکیثبتمرکز
 .دیثبتگرد

شـرکتیشرکابیبهاساستصو
شـاهبوسـتان ادهمیمحترم)حک

شـماره:(تدیلم جـوا  دارنـده
هیصـــی(وتشخ1111-1147)

( خواهان1113778118نمبر )
استکـهمحتـرملیذریتغ شده

معـاونرمحمـدیشاهولدملیکرن
شیسهمخوصدیف01اسبقشرکت

میباالرا ظرفشاه ر ادهیمحترم
بهفـروشر ادهیشاهملیولدکرن

حدهیرسان به نامبرده معاونثیکه
نی.کهاگرددیمنییشرکتتعدیجد
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبتیفکرهایتیومالکیمرکز
 .دیگرد

شرکایشـرکتبیبهاساستصو
:تدیلمیدایافغانن توگا اف 

 جـوا نمبر خواهـان161دارنده
محتـرمدهیگردلیذراتیتغ اند:

اهللولـدمحمـداکبـرا بینج
اسـتع اءتیمعاون فیصـد33و

خو عبدالنوشیسهم به ولـددیرا
جد معاون سرور ب ـروشدیغالم

استیرفوقدرراتی.کهتغرساندیم
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردفکری

یشرکابیوتصوضهیعراساسبه
:نیافغانسنشایشرکتساختمان

 نمبـر جوا  D-70713دارنده

راتیخواهانتغاستیرنیایعنوان
ـکهمحتـرمبر.شدهاندلیذ یالی

فر ندخاننقامعـاونتشـبثا 
سهمفیصد01واستع اءتیمعاون
محترماحمداسمشیخو به لیعارا

اسم نمبرلیعافر ند ت کره دارنده
واگ ار10411-1117-1411

ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی
درراتیتغنی.اگرددیمنیتعدیجد
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
 .دیگرد
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شـرکتیشرکابیاساستصوبه
ساختمان کهفیشرکت :اصحاب

وD-70998نمبرجـوا دارنده
هیصیتشخ 3111307176نمبر

تغ استدهیگردلیذراتیخواهان
محمدقاسـم محباهللولد محترم

معاون ا  شرکت استع اءتیمعاون
بهمحتـرمشرایسهمخوصدیف01

ولدمحمدسروریدریسمعحمحمد
بح نامبرده که نموده ـواگ ار ثی

وهمچناندیگردنییتعدیمعاونجد
لوژسـتادیا  خدمات یکیسکتور

استیدررراتیتغنی.کهادهیگرد
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم
 .دیثبتگردفکری

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
مکتوب قرار مور 18631نمبر

هیمالاستیستمریس11/0/1411
شرکتخدماتدهند  متوسط گان

دارنـدهیترانسپورت درخششنور
ـیوتشخ10164جوا نمبر هیص

 خواهـان3111031818نمبر

انـدمحتـرمدهیگردلیذراتیتغ
علقیش  ولد ـیاهلل رئ سیجـان

ر ا  اسـتیشرکت واسـتع اء
راشیسهمخـوصدیف1مجموع

ـیباال جـانولـدحیمحترممس
ب روش محمد کـهدهیرسـانبا 

بح شرکتدیمعاونجدثینامبرده
ومحترماحمدفرهـاددیگردنیتع

 اسبق معاون صـدیف33استع اء
ما محترم به را ولدجـانلیسهم

نـامبرده که نموده واگ ار محمد
کهدیگردنییتعدیجدرئیسثیبح
ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا

فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

شرکت:یشرکابیاساستصوبه
افغـانیکیشرکتخدماتلوژست

:ن تگـا  نمبرجـوا دارنـده
ـیوتشخ18411 نمبــرهیصـ

تغ3114101118 راتیخواهان
اهللبیاستمحترمنجدهیگردلیذ

ولدمحمداکبرمعاونشـرکتا 
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تیمعاون سهمصدیف33استع اء
ولـددیرابهمحترمعبدالنوشیخو

نم واگ ار سرور نـامبردهودغالم
که.دیگردنییتعدیمعاونجدثیبح
ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا

فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

شرکایشـرکتبیبهاساستصو
افغانن ـتویخدماتترانسپورت

لم جـوا نمبر:تـدیگا  دارنـده
تغ18418 ـخواهان ـذراتی لی

نجدهیگرد محترم ولدبیاند: اهلل
33استع اءتیمحمداکبرا معاون

دیرابهعبدالنوشیسهمخوفیصد
شرکتدیولدغالمسرورمعاونجد

فوقراتی.کهتغرساندیبهفروشم
یثبـتمرکـزیعموماستیردر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
تصو اساس شرکتیشرکابیبه

ــاون ــسمع ــتخراجوپروس اس
دارندهجوا :یشینقراالرحمفضل
مکتوبنمبـر4001نمبر قرار و

16/0/1411مــور 1188
گانمتوسطتحتدهندهیمالریاست

یشیمحترمفضلالرحمنقراستیر
ـیمحترملطفهللقرتیومعاون یش

ترکپ خـوشهیخواهان شیجوا 
ثبتیعموماستیانددرردهیگرد

فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

شرکایشرکتوبیاساستصوبه
 به )مکتوبنظر (1101شـماره
 هیمالریاست13/0/1411مور 

یگانمتوسط:شرکتتجـارتدهند
 و08118نمبرجوا انسدارنده

هیصیتشخ 3117117166نمبر
است.دهیگردلیذراتیخواهانتغ

انایرنندرسشرکتا ساحهکارته
انیرضاتیمارک ـدرسجدنبه دی

احمدشاهبابـامتیساحهار انق
ـنمودهاسـتکـهاریتغنهیم نی
رراتیتغ ثبـتیعموماستیدر

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
 .دیگرد
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:11ونیــزیتلوویــرادخــدمات
سـرماتیتابع ابتـداییهیافغـان

شکلپنجصدهزارافغانی011111
تأسـیسسـالیان ـرادیحقوق

ــالح1133 ــاءدارتیص امض
خـاندینادرفر ندعبدالمجمحمد

یثبـتمرکـزعمومیاستیدرر
 .دیبهثبترسومالکیتهایفکری

فر ندریشاتیخصوص احمد  اده
متشبثان رادنیشم تیتابع:یگل

اصلافغان، هیسـرماکابل،یمرکز
پنجصــدهزار011111ابتــدایی
شکل1411تأسیسسالافغانی

ـفعال،یان رادیحقوق عمـدهتی
تیصـالح،یتجارت امضـاءدار
ثبـتیعمـوماستیرشدرخود
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد
متشـبثدیجاو خان نواب فر ند

اصلتیتابع:یان راد یافغانمرکز
سرما 011111ییابتـداهیکابل.

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

اقالمیتجارتیاصلتیفعال1411
خودشامضاءدارتیمجا .صالح

یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

ـیخدماتمشورتشرکت یلیتحص
کابـل،ی:مرکزاصلیکتوا یغا 

یـک1111111ییابتداهیسرما
1411تأسیسسال،یافغانمیلیون

عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق
ـ،یلیتحصیخدماتمشورت سیرئ

حـاجلیخمانیسلیغا  یفر ند
اهللفر نـدعیسمتیمعاون،یالنیگ

صالح دل دارتیمهر سیرئامضاء
یعمـوماستیومعاونشرکتدرر

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیثبتگرد
هـانیکیکیخدماتلوژستشرکت

مرکزاصلوانیک هیکابل،سـرمای:
میلیـون1111111ییابتدا یک
شکل،1411تأسیسسال،یافغان
عمدهخدماتتیفعالتد،یلمیحقوق
فر ندمیصممحمدسیرئ،یکیلوژست
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احمـدلیخلتی،معاونیرجبعل
امضاءدارتیفر ندنثاراحمدصالح

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
 .دیردثبتگیثبتمرکزیعموم

ــداتیخصوصــ داودخــانفر ن
 :یگلمحمدخانمتشبثان راد

اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز
011111ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالیپنجصدهزارافغان
،یان ـرادیشکلحقـوق1411

تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده
یعمـوماستیخودشدررامضاء

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیثبتگرد

ترقیشرکتهمبستگ :افغـانیو
ییابتـداهیکابل،سرمایاصلمرکز

1111111 میلیون ،یافغـانیک
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
نیدیفرسیرئوصادراتاقالممجا ،

فرحنـا تیاهلل،معاونبیفر ندمج
امضاءدارتیاهللصالحبیفر ندنج

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
 .دیگردبتثیثبتمرکزیعموم
ــه ــرکاوبیاســاستصــوب ش

دارنـده:نهـادرئیسدرخواست
راتیخواهانتغ13131جوا نمبر

یاند:محترمرجبعلدهیگردلیذ
ر ا  نادر محمد شرکتاستیولد

شیسهمخوفیصد01واستع اء
نج به اهللولدمحمدظـاهربیرا

.کهرساندیبهفروشمدیجدرئیس
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ

فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 د.یگرد

و:شرکتیشرکابیبهاساستصو
مور 4368شمارهقرارمکتوب

 وندیعوااستیر11/11/1133
شرکتمشورت تیرایمالیمرکز:

و41311دارندهجـوا سیادوا
هیصیتشخ 3114337008نمبر

انـد:دهیگردلیذراتیخواهانتغ
ــرما ــاهشس ــانک ا هیخواه

بـهیافغاندومیلیون1111111
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811111 یافغانصدهزارهشت
ـتغنیاست.کهانمودهریتغ ترای

یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

تصو اساس شرکتیشرکابیبه
دارندهجـوا :فی رملالیتجارت
نمبر46178نمبر مکتوب قرار و

18/0/1411مــور 1111
استیگانمتوسطتحتردهندهیمال

ومعاون اهلل نعمت محترمتیمحترم
جوا شهیعارفاهللخواهانترکپ

ردهیگردشیخو در اسـتیانـد
 .دیثبتگردیثبتمرکزیعموم

و:شرکتیشرکابیاساستصوبه
(مور 1114)شمارهمکتوبقرار
ــتیر14/0/1411 ــمالاس هی

وقفاهیگیگانمتوسطتجارتدهند
 جـوا  نمبـر و68413دارنده

هیصیتشخ 3111818118نمبر
است.دهیگردلیذراتیخواهانتغ

دیتولتیسکتورفعالادیخواهانا د
تیبرعالوهسکتورفعالیروغننبات

اسمنهاددهیگردیجارتت استکه
ویوقفبهتجـارتاهیگیا تجارت

ـتغفوقاهیگیروغننباتدیتول ری
شرکتنیاراتینمودهاست.کهتغ

ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردیفکریهاتیمالک

قرارمکتوب ( (10131شـماره
ــور ) ــد0/0/1411م تیری(م

یدیوتوریدیتولاتتأسیسیعموم
،یامورفارمســیعمــوماســتیر

وصاللمیشرکتتجارت تدیمصور
وارداتوصادارتاقـالمبرعالوه

ــانا ــدادویجادتوریمجا خواه هی
اندکـهدهیگردیوساماننالتطب

یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیگردثبتیفکرهایتیومالک
(مـور 10031مکتـوب)قرار
ـاجرائاستیر13/0/1411 یوی

ومحصوالتهیادومیتنظیادراهمل
رخـواهیخیشرکتتجـارتیصح

 فارما جـوا لمیتد نمبـر دارنده
ــی(وتشخ76417) ــرهیص نمب
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ر3111601811) تحت استی(
تیومعاونیاهللاحمد میمحترمکر

ـمحترمعبداهللجبارخ بـرعالوهلی
اقـالممجـا دارتوارداتوصا

وسامانهیادودیتورجادیخواهانا
ـگردینالتطب انـدکـهدردهی

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 .دیثبتگردیفکرهایتیومالک

ـبهافعـاننهادان رادی وردکری
ابتداییهیافغانسرماتیتابع:مدرسه

شکلپنجصدهزارافغانی011111
1133تأسیسسالیان رادیحقوق
عبـدالجبارامضـاءدارتیصالح
عمومیاستیاحمدخاندررفر ند

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیبهثبترس

ترانسپورتشرکت ویمسـافربری
اندخویباربر مرکزاصلیکابل ی:

سرما 1111111یابتداهیکابل،
 میلیون تأسـیسسال،یافغانیک

تــد،یلمیشـکلحقـوق،1411
ترانسپورتتیفعال مسـافر،یعمده

محمـدداودسیرئ،یوباربریبر
ــ ــدس ــمعاونجالل،دیفر ن تی

رف داودعیمحمد محمـد فر نـد
دارتیصالح ومعاونسیرئامضاء

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

:شـرکتزیستارسـوداگرنعمان
یـک1111111ییابتداهیسرما

کابـلیمرکزاصل،میلیونافغانی
یشکلحقوق1411تأسیسسال
اقـالمیتجارتیاصلتیفعاللمیتد
ـشرکتعبدالحمرئیس،مجا  دی

٪01سهمیفر نددادمحمددارا
ـبـهمعاون محتـرمعــزتهللتی

دارا یفر ندهنرگل ٪01سـهم
ومعاونامضاءرئیسدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

ــرم ــرحبیممحت ــدبی اهللفر ن
:یشاهمتشـبثان ـرادرمحمدیم
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ـ(تابعر ادیعمرحامدمی)تجارت تی
هیکابـلسـرمایافغانمرکزاصل

پنجصــدهزار011111ییابتــدا
شکل1411تأسیسسالافغانی

وصادراتحقوقیان رادیفعالیت
دارتیوارداتاقالممجا صـالح

 دررامضاء عمـومیاستیخودش
مرکز فکرییثبت های ومالکیت
 .دیثبتگرد

تصو اساس شرکتیشرکابیبه
ـگارامزیپرهیتجارت :تـدیلمیری

خواهان16110دارندهجوا نمبر
ـدرسا سالنگواتتعمنریتغ ری

ریسابقهانحصاراتبهحصهسومخ
نمودهریخواجهبغراتغیخانهگوالئ

ر ثبـتیعمـوماستیاست.در
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 است.دهیگرد

شرکت:ویشرکابیاساستصوبه
مکتوب مور 1101)نمبرقرار )

ــتمیس11/0/1411 ــعواس دی
سرعتیتیسیشرکتخدماتن

47171دارندهجوا نمبر،ییطال
3110613167نمبرهیصیوتشخ
ـمحتـرموحاستیتحتر وداهللی

لتیمعاون لغواقتیمحترم خواهان
شیخـوی(جوا تجارتشهی)ترکپ

یاستعمومیاند.کهدرردهیگرد
یفکریهاتیومالکیثبتمرکز

 .دیلغوثبتگرد
شرکت:ویشرکابیاساستصوبه

(مور 1160)شمارهقرارمکتوب
ــتمیس13/0/1411 ــعواس دی

ترستدارندهمانیپیشرکتتجارت
 نمبر تشخ04647جوا  ـیو هیص

ــر ــت3116703480نمب تح
ومانیمحترممحمدعاطفپاستیر

حبتیمعاون پبیمحترم مـانیاهلل
(جـوا شـهیخواهانلغو)ترکپ

دهیگردشیخویتجارت درکهاند.
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

 .دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک
:شرکایشرکتبیاساستصوبه
(11474شماره)مکتوبنظربهو
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 هیمالریاست1411/0/13مور 
گانکوچک:شرکت)ببرکدهند

(یمتشبثان رادمیابراهولدمحمد
 جـوا  نمبـر و61166دارنده

هیصیتشخ 3118411838نمبر
است.دهیگردلیذراتیخواهانتغ

ندرسشرکتا سـرکچهـارم
ساحهدیجدرسدنبه4هیناحیمنیتا
111شـهرک11هیناحرخانهیخ
راتینمودهاستکهتغریتغیلیفام
یثبتمرکزیعموماستیدررلیذ

 .دیثبتگردیفکریهاتیومالک
ـریاساسدرخواستبه نهـادسیئ

ـمکسهیتجارت دارنـده:نیدالی
نمبرمکتوبو71187جوا نمبر
ــور 13117 13/0/1411م

متوسـطهیمالاستیر دهنـدگان
ا د فعالادیخواهان ـسـکتور تی

برعالوسـکتوریکیخدماتلوژست
اند.اسمنهـادا دهیگردیتجارت
ویبهتجارتنیدالیمکسهیتجارت

ـمکسهیکیستخدماتلوژ نیدالی

درادارهثبـترییتغنینمودارییتغ
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

ودرخواسـتبیبهاساستصـو
جـوا نمبر:نهادرئیس دارنـده

تغ71638 ـخواهان ـذراتی لی
احمد بدهیگرد محترم ولدریاند:

رریمحمدبش شـرکتاسـتیا 
شیسهمخوفیصد111واستع اء

عباسدیولدسیرابهمحمدمصط 
 واسمنهـادا رساندیفروشمبه

مهندسیکیخدماتلوژست نئینهیو
ـیمعماربهساختمان ویفمهندس

لوژست تغنهیئنیکیخدمات ریمعمار
اسـت تغنموده ـ.که فـوقراتی

یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
 .دیثبتگردومالکیتهایفکری

ـریتاجران راداتیخصوص گلیدی
ـریفر ندشر ادیش :ر ادیمحمدش

شـهریمرکزاصـل،افغانتیتابع
هیسرما1411تأسیسسال،کابل
هـزارپنج011111ییابتدا صد
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ـتولتیفعال،یافغان شـخص،یدی
درخودشامضاءتیصالحیدارا
بهثبـتیثبتمرکزعمومیاداره
 .استدهیرس

ی:اهللناصرقیدتجارتيصشركت
ییابتـداهیکابل،سرمایاصلمرکز

1111111 میلیون ،یافغـانیک
حقوق،1411تأسیسسال یشکل

ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
ـوصادراتاقـالممجـا ، سیرئ

تیمعاون،راحمدیاهللفر ندشقیعت
عیص  فر ند تیاهللصالحتقیاهلل
دار شـرکتسیرئامضاء ومعاون
یثبـتمرکـزیعموماستیدرر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
وخــدماتیســاختمانشــرکت

ییابتداهیسرما:رییموجتغیکیلوژست
افغـانی1111111 میلیون یک

تأسـیسکابل.سـالیمرکزاصل
تیفعاللمیتدیشکلحقوق1411

وخدماتیمهندسیساختمانیاصل
ــت ــیس.یکیلوژس ــرکترئ ش

یدارامیعظدیحشمتاهللفر ندس
 معاون٪14سهم ـبه محتـرمتی

قافر ندمحمداسـحسیمحمدان
ــهمیدارا ــهمدار11س ٪وس

ــدالمالک ــدعب ــادفر ن فره
امضــاءرئــیسودارتیصــالح

ــاونو ــمع ــرکتدرمس هدارش
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

ــری ــایفک ــته ــتمالکی ثب
 .دیگرد

هـارونیکیخدماتلوژستشرکت
ییابتــداهیســرما:روحــان

افغـانی1111111 میلیون یک
تأسـیسسـال،کابلیمرکزاصل

تیفعاللمیتدیشکلحقوق1411
لوژستیاصل رئـیس.یکیخدمات

فر نـد هـارون محمـد شرکت
٪بـه01سهمیعبدالمحمددارا

فر نـددیمحترمعبدالمجتیمعاون
ــددارا ــهمیعبدالمحم ٪01س

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
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فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد
ضکینیکل پا :الحقافغـانایسرا

سرمایمرکزاصل ییابتـداهیکابل،
1111111 میلیون ،یافغـانیک

حقوق،1411تأسیسسال یشکل
کلتیفعالتد،یلم سراپاکینیعمده
الحقفر ندربالحـقایضسیرئ

ـامراهللفر نـدنقتیمعاون اهللبی
دارتیصالح ومعاونسیرئامضاء

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
فکرییمرکز های ثبتومالکیت
 .دیگرد

:کایگارنیکیخدماتلوژستشرکت
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز

1111111 میلیون یافغـانیک
 حقوق1411تأسیسسال یشکل

لوژسـتتیفعالتدیلم یکیعمـده
ـرباشد،یم  Luis Gabrielسیئ

Garnica Zunigaــده دارن
وAU310109پاسپورتنمبـر

معـاون شاشور فر ند عبدالشکور

اسـتیدارشرکتدررتیصالح
 ومالکیتهاییزثبتمرکعمومی

 .دیثبتگردفکری
یشرکابیوتصوضهیاساسعربه

محمـد عرفان :تـدیلمیشرکت
ــر ــوا نمبـ ــدهجـ دارنـ

ــایعنــوان1111-17711 نی
ندرسشرکتریخواهانتغاستیر

مندو پـلتیچغلمارکیا  بـه
ناح تغهیسوخته کابل ریششمشهر

ا است. رراتیتغنیشده استیدر
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر




 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 کلىی ګډَن
 افغاوۍ (۱۰۰۰) َالیتُوُکې:پً مرکس اَ  
 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
 

----------------- 

 ساالوًاشتراك 
 ( 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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