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( 1414) نمبرسېپرلهپ 17/6/1443  

 

واقـ :(مانیرستورانتقصرسل)
دوهـم،هی)دهننل،باغباالناح

کابلافغانستان(واق بـودهتیوال
 ررایعالمتزخواهدیم


کهدربخشخدماترسـتورانت 

(استفادهصـورت43شاملطبقه)
مالـ ریتوسطنصردیگیم احمد

رستورانتمتذکرهبهثبتبرساند.
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبـتیعموماستیبهریروزکار
ومالکیـتهـایفکـرییمرکز

.ندیمراجعهنما
واق :جهان(ریمسیشرکتتجارت)

،مرکز8هی)سرکاولکارتهنوناح

خواهدیکابلافغانستان(واق بودهم
 ررایعالمتز


بـا ندهیموادشـوکهدربخش 

کاالشو شـاموو،ییپودر ، صابون
ییدستشو ی،ماییظرفشو یما

( طبقه صـورت3شامل استفاده )
توسطاحمدسهرا معاونردیگیم

ثبتبرسـاند. به متذکره شرکت
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبـتیعموماستیبهریروزکار
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
ـنوشـابهولبندیشرکتتول) اتی

بتخاکیواق )چهارراه:قالوال(
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مرکزکابلافغانستان(واق :یبگرام
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


یرالکولیغیدربخشنوشابههاکه

شـاملطبقـهیجوسوآ معدن
توسطردیگی(استفادهصورتم31)

شرکتمتذکرهندهیعبدالرحمننما
بهثبتبرساند.هرگـاهاشـخاص

نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق
م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته

یروزکار11مدتینشرالخیتار
مرکـزیثبـتیعموماستیبهر

.ندینماومالکیتهایفکریمراجعه
ـنوشـابهولبندیشرکتتول) اتی

بتخاکیواق )چهارراه:قالوال(
مرکزکابلافغانستان(واق یبگرام
 ررایعالمتزخواهدیبودهم



یرالکولیغیدربخشنوشابههاکه
شـاملطبقـهیجوسوآ معدن

توسطردیگی(استفادهصورتم31)
شرکتمتذکرهندهینماناعبدالرحم

بهثبتبرساند.هرگـاهاشـخاص
نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق

م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته
یروزکار11مدتینشرالخیتار
مرکـزیثبـتیعموماستیبهر

.ندینماومالکیتهایفکریمراجعه
یروغننبـاتدیوتولینهادتجارت)
تجـارت:وقف(اهیگ )مرکز یواق 

1هیخانومحمدافضلناحیموس
واق بـوده مرکزکابلافغانستان(

 ررایعالمتزخواهدیم


ییدربخشپودرلبـاسشـوکه

ییظرفشو ی،ماییصابونکاالشو
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،وصابون،شامووییدستشو یما
( طبقه صـورت3شامل استفاده )

سیتوسطسلطانمسعودرئردیگیم
نهادمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

فروش) خوراکه (ریعبدالقدیدکان
طاهرباغدیستیواق )داخلمارک

8-یقاض افغانستان(، کابل مرکز
 ررایعالمتزخواهدیواق بودهم



،آرد،یکهدربخشبرنجخوراک 
ونخودشاملطبقـهایبوره،لوب

توسطردیگی(استفادهصورتم30)
مال نهادمتذکرهبـهریعبدالقد

یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
استیبهریروزکار11مدتیال

مرکزیومالکیتهایثبتیعموم
.ندینمافکریمراجعه

ـ) یدکــانخوراکــهفروشـ
هیواق )سرکجعفراهلل(نیحصریم

چنداول،کابلافغانستان(واق بوده
 ررایعالمتزخواهدیم
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ای،لوبیدربخشبرنجخوراککه
شـامل،ماشوشکرنخود،آرد

ردیگی(استفادهصورتم30طبقه)
اهللمال نهـادنیحصریتوسطم

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

ـمیفروشدکانخوراکه)  (سیروی
بابا،کابلیتاجیسرارونیواق )ب

م بـوده واق  خواهـدیافغانستان(
ررایعالمتز



شاملیکهدربخشآردخوراک 
ردیگی(استفادهصورتم30طبقه)
مال نهادمتذکرهسیرویتوسطم

بهثبتبرساند.هرگـاهاشـخاص
نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق

م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته
یروزکار11مدتینشرالخیتار
مرکـزیثبـتیعموماستیبهر

ندینماومالکیتهایفکریمراجعه
:(تدیلمدیجبارمجیشرکتتجارت) 

ـ،آریهرویمهـرابانیواق )خ ای
افغانسـتان(ت،مرکزیمارک هرات

 ررایعالمتزخواهدیواق بودهم


،پودرندهیکهدربخشموادشو 

،انواعصابون،انـواعییکاالشو
( اسـتفاده3شامووشاملطبقـه )

م عبـدالجبارردیگیصورت توسط
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بـهثبـتسیرئ متذکره شرکت
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینماعهفکریمراج
:(متدیشرکتشمسالقمرطارقل)

بالکخوشحال،لویواق )مقابلس
مرکزکابلافغانستان(واق بـوده

 ررایعالمتزخواهدیم


ـیهـاپیکهدربخشپا  ینکل

( طبقه صـورت6شامل استفاده )
مرردیگیم ـدیتوسطمحمد سیرئ

ثبتبرسـاند. به متذکره شرکت

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبـتیعموماستیبهریروزکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
ندینمامراجعه

18618اظهارنامـهشـمارهطبق
 دفترثبـت9/5/1400مورخ به

ــز ــهیمرکـ ــهبـ دررابطـ
(Dolphin)عالمت


کـه11638شدهبهشمارهثبت

رددگی(ازآناستفادهم9درطبقات)
تغیمتقاض شرکتازرنامیخواهان
بـهتـدیلمنینویایدنی)تجارت )

ـدنیشرکت)تجـارت نینـویای
واق تدیلمیتکنالوژ آدرسآن (که
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،مرکزیمترهباغآزادی)سرکس
.توسـطباشدیمهراتافغانسـتان(

شرکتمتـذکرهسیمحمدگلرئ
استمعلوماتجهتنشربـههدش
.دیارسالگردیرسمدهیجر
18617اظهارنامـهشـمارهطبق

 دفترثبـت9/5/1400مورخ به
ــز ــهیمرکـ ــهبـ دررابطـ

(Dyson)عالمت


کـه11637شدهبهشمارهثبت

رددیگ(ازآناستفادهم9درطبقات)
تغیمتقاض شرکتازرنامیخواهان
بـهتـدیلمنینویایدنی)تجارت )

ـدنی)تجـارتشرکت نینـویای
ــالوژ ــهآدرسآنتدیلمیتکن (ک

باغآزادیواق )سرکس ،یمتره
مرکــزهــراتافغانســتان(

ـباشدیم سی.توسطمحمدگـلرئ
.استدهمتذکرهششرکت

واجناسمسـتعملیفروشیالمیل)
اعمازالبسه،فرشبا ،پرزهجات

ـالکترونلیموتروسا (واقـ  ی
ـی)سرکعموم کابـلیکمون ،

م بـوده واق  خواهـدیافغانستان(
 ررایعالمتز


دربخشپرزهجاتموترشاملکه

ـگی(استفادهصورتم7طبقه) ردی
متذکرهیتوسطمرتض  مال نهاد

بهثبتبرساند.هرگـاهاشـخاص
نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق

م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته
یروزکار11مدتینشرالخیتار
مرکـزیثبـتیعموماستیبهر

.ندینماومالکیتهایفکریمراجعه
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کاظم( حسن )ایمحمد واق  رانی(
ابـانی،خیبهشـتابـانیتهرانخ
17کوچهپنجم،بـالکسرافراز،
خواهـدی(واقـ بـودهم3واحد

 ررایعالمتز


کهدربخشظروفآشوزخانهکه 

نباشـد،ظـروفیمتیازفلزاتق
ــت ــ ،یکیپالس ــروفنبس ظ

است،یومینیالوم نبس ،لیظروف
ظروف ، ظروفنبس آشوزخانه

،ظروفچدنشاملطبقهیکیسرام
توسطردیگی(استفادهصورتم11)

متذکرهبـهلیاماناهللنصرتوک
یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق

اعتـراضنـهیکهدرزمیقوقوح
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

استیبهریروزکار11مدتیال
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه

مـوتریشرکتمنتاژوبستهبند) 
ـشهامت(واق )قلعهامتیکلیس ری

 یترافاستیر یمحمدخاننزد
واق بوده-یغزنتیوال افغانستان(
 ررایعالمتزخواهدیم


سکه موتر بخش شاملتیکلیدر

ردیگی(استفادهصورتم11طبقه)
وک اهلل احسان شـرکتلیتوسط

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

:سگرتجالتخان(دیشرکتتول)
سرکنو،یصنعتیواق )پارکها
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واق بـوده مرکزکابلافغانستان(
 ررایعالمتزخواهدیم


،ومواددربخشانواعسگرتکه

)اتیدخان استفاده34شاملطبقه )
ناالرحمزیتوسطعزردیگیصورتم

شرکتمتذکرهبـهثبـتندهینما
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
تول) شودینهاد محسـنندهیمواد

شکردرهیواق )ولسوال:(یمیابراه
غالم،شکردرهریجوارشهرکم

خواهدیکابلافغانستان(واق بودهم
 ررایعالمتز


 یما،ییدربخشپودرلباسشوکه

مـاشهیش،ییظرفشو  یپاک،
صابونوشامووشامل،ییدستشو
ـگی(استفادهصورتم3طبقه) ردی

نهادمتذکرهسیرضارئیتوسطعل
بهثبتبرساند.هرگـاهاشـخاص

نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق
م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته

یروزکار11مدتینشرالخیتار
مرکـزیثبـتیعموماستیبهر

.ندینماومالکیتهایفکریمراجعه
تول) :کهن(ستانیساتیلبندینهاد

)ناح سـرکی،منـدو1هیواق 
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مرکزکابلافغانستان(واق ،هیجعفر
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


یکهدربخشرو وروغنهـا 

شاموواتیومحصوالتلبنیخوراک
(استفادهصـورت19شاملطبقه)

نـدهیاحمدنماقیتوسطشفردیگیم
نهادمتذکرهبهثبتبرساند.هرگاه

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

( :کهن(ستانیساتیلبندیتولنهاد
)ناح سـرکی،منـدو1هیواق 

،مرکزکابلافغانستان(واق هیجعفر
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


اتی،کنسرو،لبن ورکهدربخش 

شاملطبقـهییوهیمیکمووتها
توسطردیگی(استفادهصورتم19)

نهادمتذکرهبهندهیغالمرسولنما
یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

استیبهریروزکار11مدتیال
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
تول) :کهن(ستانیساتیلبندینهاد

)ناح سـرکی،منـدو1هیواق 
کابلافغانستان(واق مرکز،هیجعفر
 ررایعالمتزخواهدیبودهم
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اتی ،کنسرو،لبنوردربخشکه
کمووتها شاملطبقهییوهیمی،

توسطردیگی(استفادهصورتم19)
نهادمتذکرهبهندهیغالمرسولنما

یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
استیبهریروزکار11مدتیال

مرکزیومالکیتهایثبتیعموم
.ندینمافکریمراجعه

تول) :کهن(ستانیساتیلبندینهاد
)ناح سـرکیمنـدو،1هیواق 

مرکزکابلافغانستان(واق ،هیجعفر
ررایعالمتزخواهدیبودهم


اتیلبن،،کنسرو ورکهدربخش 

کمووتها شاملطبقهییوهیمی،
توسطردیگی(استفادهصورتم19)

نهادمتذکرهبهندهیغالمرسولنما
یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

استیبهریروزکار11مدتیال
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
مـوادیوصـنعتیدیشرکتتول)

ـمیکیوبهداشتندهیشو گـرانای
فازسومی(واق )شهرکصنعتیهر

واق بوده هراتافغانستان( گذره،
 ررایعالمتزخواهدیم


موادشوکه وموادندهیدربخش
)یشیآرا طبقه اسـتفاده3شامل )

ـگیصورتم توسـطمحمـدردی
ـ یشکلیاسماع شـرکتسیرئ

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
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تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

مـوادیوصـنعتیدیشرکتتول)
ـمیکیوبهداشتندهیشو گـرانای
فازسومیصنعت(واق )شهرکیهر

واق بوده هراتافغانستان( گذره،
 ررایعالمتزخواهدیم


ویدربخشدستمالکاغـذکه

کاغذشـاملرهیرولوغیکاغذ
ردیگی(استفادهصورتم16طبقه)

سیرئ یشکلیتوسطمحمداسماع
ثبتبرسـاند. به متذکره شرکت

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ـیعموماستیبهریروزکار تثب
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
رنگتعمدیشرکتتول) یراتیمواد

5واق )کوچـه:(یپسرانحضرت
11هی،ناح9،بالکیموزآسواد

م بابا مرکزکابـلنهیاحمدشاه ،
م بـوده واق  خواهـدیافغانستان(

 ررایعالمتز


یدربخشانواعرنـگهـاکه

(استفاده1شاملطبقه)یساختمان
ـتوسطمردیگیصورتم ـعزری زی

شرکتمتذکرهبـهثبـتندهینما
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
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مرکزیومالکیتهایثبتیعموم
.ندینمافکریمراجعه

تجـالتیسـگردیشرکتتول)
)پارکها:خان( یصـنعتیواق 

سرکنو،مرکزکابلافغانسـتان(
 ررایعالمتزخواهدیواق بودهم


ت،ویدربخشانواعسـگرکه

دخان )اتیمواد طبقـه (34شامل
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی

شــرکتنــدهینمانازالرحمــیعز
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

:سگرتجالتخان(دیشرکتتول)
سرکنو،یصنعتیواق )پارکها

واق بـوده مرکزکابلافغانستان(
 ررایعالمتزخواهدیم


ت،ویدربخشانواعسـگرکه

دخان )اتیمواد طبقـه (34شامل
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی

شــرکتنــدهینمانازالرحمــیعز
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

:سگرتجالتخان(دیشرکتتول)
سرکنو،یصنعتیواق )پارکها
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واق بـوده مرکزکابلافغانستان(
 ررایعالمتزخواهدیم


ت،ویدربخشانواعسـگرکه

دخان )اتیمواد طبقـه (34شامل
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی

شــرکتنــدهینمانازالرحمــیعز
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

ـ تهـایفکـریمرکزیومالکی
.ندینمامراجعه

تجـالتیسـگردیشرکتتول)
)پارکها:خان( یصـنعتیواق 

سرکنو،مرکزکابلافغانسـتان(
  ررایعالمتزخواهدیواق بودهم


ت،ویدربخشانواعسـگرکه

دخان )اتیمواد طبقـه (34شامل
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی

شــرکتنــدهینمانازالرحمــیعز
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

ـییموادغذادیشرکتتول) نیریش
واق )جادهبهـزاد،مرکـز:کام(
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 بـودههرات واقـ  افغانسـتان(
 ررایعالمتزخواهدیم


میکرتیبسکوکنوعیدربخشکه
)ییوهیم طبقه استفاده30شامل )

توسطبرکـتاهللردیگیصورتم
ثبـتلیوک بـه متذکره شرکت

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
ییمــوادغــذادیــشــرکتتول)
بهـزاد،:کام(نیریش )جاده واق 

مرکزهراتافغانستان(واق بـوده
 ررایعالمتزخواهدیم



بخشکه تیبسـکوکنـوعیدر
)ییوهیم استفاده30شاملطبقه )

توسطبرکـتاهللردیگیصورتم
ثبـتلیوک بـه متذکره شرکت

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
ییمــوادغــذادیــشــرکتتول)
بهـزاد،:کام(نیریش )جاده واق 

مرکزهراتافغانستان(واق بـوده
 ررایعالمتزخواهدیم


تیبسـکوکنـوعیدربخشکه

(استفادهصـورت30شاملطبقه)
ـتوسطبرکـتاهللوکردیگیم لی

ثبتبرسـاند. به متذکره شرکت



 جريده يرسم
 

15
 

 

 

 

 

 

17/6/1443 

 

( 1414) نمبرسېپرلهپ  

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبـتیعموماستیبهریروزکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یدیتوکوتولونکوځنیباللدواسری)
ناح:شرکت( ـواق )اخترپالزه هی

 جالل شهر مرکـزآدوهم ، بـاد
عالمتخواهدیننگرهار(واق بودهم

 ررایز


دربخششاموو،صابون،پودرکه

 ی،ماییظرفشو یما،ییکاالشو
ییدسـتشـو یپاکن،ماشهیش

( طبقه صـورت3شامل استفاده )
مطردیگیم ـتوسط ـ ی رئ سیاهلل

ثبتبرسـاند. به متذکره شرکت
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11تمدینشرالخیازتارتوانندیم
ثبـتیعموماستیبهریروزکار

الکیـتهـایفکـریمرکزیوم
.ندینمامراجعه

یدیتوکوتولونکوځنیباللدواسری)
ناح:شرکت( ـواق )اخترپالزه هی

 جالل شهر مرکـزآدوهم ، بـاد
عالمتخواهدیننگرهار(واق بودهم

 ررایز


دربخششاموو،صابون،پودرکه

 ی،ماییظرفشو یما،ییکاالشو
ییدسـتشـو یپاکن،ماشهیش

( طبقه صـورت3شامل استفاده )
مطردیگیم ـتوسط ـ ی رئ سیاهلل

ثبتبرسـاند. به متذکره شرکت
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11تمدینشرالخیازتارتوانندیم

ثبـتیعموماستیبهریروزکار
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مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

واق :(دیضرا لمتقیشرکتشف)
یداوتی)مارک نمبر3منزل دفتر
کابل(واقـ بـودهیمندو401

 ررایعالمتزخواهدیم


،شاموو،دربخشانواعصابونکه
،ییظرفشو یما،ییدستشو یما
،یی،پودرلباسشوریجرمگ یما
پـاکن،شهیکننده،شدیسف یما
،روغنموشاملطبقهیرومیکر
استفادهصورتم3) توسطردیگی(

شرکتمتذکرهسیرئوسفیمحمد
بهثبتبرساند.هرگـاهاشـخاص

نـهیزمدرکـهیوحقـوقیقیحق
م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته

یروزکار11مدتینشرالخیتار

مرکـزیثبـتیعموماستیبهر
.ندینماومالکیتهایفکریمراجعه

(KAF SAZE SHARGH 

CO.)  

 واق 

(12Th Km Asian Road 

Kooy Sanat Mashad- 

Iran)  

  ررایعالمتزخواهدیبودهم


انواعتمـاممـوادکه دربخش
(استفاده3با شاملطبقه)ندهیشو

وسفیتوسطمحمدردیگیصورتم
متـذکرهبـهثبـتیکمونلیوک

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
(KAF SAZE SHARGH 

CO.)  
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واق               

(12Th Km Asian Road 

Kooy Sanat Mashad- 

Iran)  
راریعالمتزخواهدیبودهم

 
انواعتمـاممـوادکه دربخش
(استفاده3با شاملطبقه)ندهیشو

وسفیتوسطمحمدردیگیصورتم
متـذکرهبـهثبـتیکمونلیوک

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
لم) سکندر واقـ :(تـدیشرکت

(1دوهـم)هیچهارمغزناحی)سرا
ننگرهـار مرکـز آباد جالل شهر

م بـوده واق  خواهـدیافغانستان(
 ررایعالمتز


یخـوریاچدربخشترموزکه

(استفادهصـورت11شاملطبقه)
ندهیتوسطمحمداسحقنماردیگیم

ثبتبرسـاند. به متذکره شرکت
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبـتیعموماستیبهریروزکار
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
ر) انعام واق :(تدیلمحانیشرکت

سخرودتی)جاللآبادمصالهمارک
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دوسرکه،مرکزکابلافغانسـتان(
 ررایعالمتزخواهدیواق بودهم


یخـوریاچکهدربخشترموز 

(استفادهصـورت11شاملطبقه)
ندهیقنمااتوسطمحمداسحردیگیم

متذکرهبهثبـتبرسـاند.شرکت
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبـتیعموماستیبهریروزکار
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه

تول) :کهن(ستانیساتیلبندینهاد
)ناح سـرکی،منـدو1هیواق 

،مرکزکابلافغانستان(واق هیجعفر
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


یروغنهـاکهدربخشرو و 

شاملاتیومحصوالتلبنیخوراک
ردیگی(استفادهصورتم19طبقه)

نهـادنـدهیاحمدنماقیتوسطشف
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

کـریمرکزیومالکیـتهـایف
.ندینمامراجعه

توکـویخـوراکنهیخوستالمد)
)درکـوت:شرکت(دیتول یواقـ 
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متون،مرکزخوستافغانستان(واق 
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


سکه بخش ،ی،سالنتان یمیدر

( طبقه شامل اسـتفاده30نمکو )
توسطلعلبادشـاهردیگیصورتم

بـهسیرئیریام متذکره شرکت
یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

استیبهریروزکار11مدتیال
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
:سگرتجالتخان(دیشرکتتول)

سرکنو،یصنعتیواق )پارکها

واق بـودهمرکزکابل افغانستان(
 ررایعالمتزخواهدیم


دربخشانواعسگرت،وموادکه

)اتیدخان استفاده34شاملطبقه )
الرحمنزیتوسطعزردیگیصورتم

شرکتمتذکرهبـهثبـتندهینما
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
:سگرتجالتخان(دیشرکتتول)

سرکنو،یصنعتیواق )پارکها
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واق بـوده مرکزکابلافغانستان(
 ررایعالمتزخواهدیم


دربخشانواعسگرت،وموادکه

)اتیدخان استفاده34شاملطبقه )
الرحمنزیتوسطعزردیگیصورتم

شرکتمتذکرهبـهثبـتندهینما
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
:سگرتجالتخان(دیشرکتتول)

سرکنو،یصنعتیواق )پارکها

واق بـوده مرکزکابلافغانستان(
 ررایعالمتزخواهدیم


دربخشانواعسگرت،وموادکه

)اتیدخان استفاده34شاملطبقه )
ناالرحمزیتوسطعزردیگیصورتم

متذکرهبـهثبـتشرکتندهینما
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
واقـ :(تدیلمتونښشرکتنورپ)

10دکـاننمبـردانی)چوکشه
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افغانستان(واق بوده مرکزکندهار
 ررایعالمتزخواهدیم


ـیدربخشپمپهاکه بلیسمرس

شاملطبقهیهانیآ )ماش آ (
استفادهصورتم7) توسطردیگی(

علیحاج ـینور شـرکتسیرئ
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز11مـدتینشرالخیاز
ثبـتیعمـوماسـتیبهریکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

 ( پشرکت واق :(تدیلمتونښنور
دانی)چوکشه نمبـر ،10دکان

افغانستان(واق بوده مرکزکندهار
 ررایعالمتزخواهدیم


نمولدآکهدربخشسولرولوازم 

(اسـتفاده11سولرشاملطبقـه)
نـوریتوسطحاجردیگیصورتم

شرکتمتذکرهبهثبتسیرئیعل
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبـهریروزکار11مدت
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندیمانفکریمراجعه
یکمون

 (Zarin Sanat 

Khoshbakht Co..)  
واق   

(Northern Unit, Fifth 

Floor, No.35, East Sarv 

St., Masil roudkhane 
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St., Sa’adat Abad, 

Tehran, Iran..) 
ررایعالمتزخواهدیبودهم   


ازآندربخشاجناسشـاملکه

ردیگی(استفادهصورتم19طبقه)
محمدعل یازینیتوسط ـوک لی

بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبتیعموماستیبهریروزکار
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
یکمون

 (PAKROKH CO.)  
واق 

(No.42, East Hoveyzeh 

St. Sohrevardi Ave., 

Tehran, Iran.)  

 ررایعالمتزخواهدیبودهم


آندربخشاجناسشـاملکه از

ـگی(استفادهصورتم3طبقه) ردی
محمدعل یازینیتوسط ـوک لی

بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبتیعموماستیبهریروزکار
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
18161اظهارنامـهشـمارهطبق

 دفترثبـت8/3/1400مورخ به
 دررابطـهبـهعالمـهیمرکـز

(Celia) 
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بهشـمارهثبت در10165شده
(ازآن30-19-5طبقــــات)

م خواهـانیمتقاضگرددیاستفاده
یکمونلعالمتمذکورازاانتق

(CELIA JOINT 

STOCK COMPANY) 
  

یبهکمون   
(SOMALAC French 

Company.) 
واق    
42)F rue des 

Veterinaires, 

Anderlecht 1070, 

Brussels, Belgium) 
یکمونتوسطمحمدعلینیازیوکیل

.متذکرهشدهاست
 (AGC)عالمتمال 


کهدر8654شدهبهشمارهثبت

-10-19-17-11-1)طبقات

یمتقاضرددگیازآناستفادهم (11
ازیکمونرنامیخواهانتغ

 (Asahi Glass 

Company, Limited)  
توسـط.(AGC Inc) یبهکمون
ـوکیازینیعلمحمد ـلی یکمون

.متذکرهشدهاست
یکمون

 (AzarShahd Co.)  
واق 

(Azarshahd Co., 4th 

KM Serow Road., 

Urmia, West 

Azerbaijan Province, 

Iran, Postcode: 

5749181198)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


ازآندربخشاجناسشـاملکه

ردیگی(استفادهصورتم30طبقه)
ـنیتوسطمحمدعل ـوکیازی لی
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بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبتیعموماستیبهریروزکار
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
یکمون

 (Seylaneh sabz co.)  
واق 

(No.1.Alley, Golshan 

St., Apadana Ave, 

Tehran, Iran)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


کهازآندربخشاجناسشـامل 

ردیگی(استفادهصورتم10طبقه)
محمدعل یازینیتوسط ـوک لی

بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریروزکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (TOWSE-E ESFAND 

SHARQ.)  
واق 

(No. 29, 2nd Fanavari 

St, Sazandegi  Blvd, 

2nd Phase, Binalud 

Industrial Zone,  

Mashhad -Neyshabur 

Expy , Iran)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


ازآندربخشاجناسشـاملکه

ردیگی(استفادهصورتم19طبقه)
محمدعل یازینیتوسط ـوک لی
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بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبتیعموماستیبهریروزکار
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
یکمون

 (AzarShahd Co.) 
واق 

(Azarshahd Co., 4th 

KM Serow Road., 

Urmia, West 

Azerbaijan Province, 

Iran, Postcode: 

5749181198)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


ازآندربخشانواعشکالت،که
یاوهی،ژلهمتیسکویانواعب،یتاف
ـینیری)ش ش آبنبات، ینیریجات(

ـجات،انواعک ،کارامـل، ی
شاملطبقهلیپاستفر،یآدامس،و

توسطردیگی(استفادهصورتم30)
ـلیوکیازینیمحمدعل یکمون

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
دریقوحقویقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز11مـدتینشرالخیاز
یکار ر ثبـتیعمـوماستیبه

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (Seylaneh sabz co.) 

واق 
(No.1.Alley, Golshan 

St., Apadana Ave, 

Tehran, Iran)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


ازآندربخشاجناسشـاملکه

ـگی(استفادهصورتم3طبقه) ردی
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ـنیمحمدعلتوسط ـوکیازی لی
بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریروزکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (Seylaneh sabz co.)  

 واق 

(No.1.Alley, Golshan 

St., Apadana Ave, 

Tehran, Iran.)  

 ررایعالمتزخواهدیبودهم


آندربخشاجناسشـاملکهاز 

ردیگی(استفادهصورتم10طبقه)
محمدعل یازینیتوسط ـوک لی

بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریروزکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (Seylaneh sabz co.)  

واق 
(No.1.Alley, Golshan 

St., Apadana Ave, 

Tehran, Iran.)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


ازآندربخشاجناسشـاملکه

ـگی(استفادهصورتم3طبقه) ردی
محمدعل یازینیتوسط ـوک لی

بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
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ثبتیعموماستیبهریروزکار
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
یکمون

 (Seylaneh sabz co.)  

 واق 

(No.1.Alley, Golshan 

St., Apadana Ave, 

Tehran, Iran.)  

 ررایعالمتزخواهدیبودهم


ازآندربخشاجناسشـاملکه

ـگی(استفادهصورتم5طبقه) ردی
محمدعل یازینیتوسط ـوک لی

بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبتیعموماستیبهریروزکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (Seylaneh sabz co.)  

واق 
(No.1.Alley, Golshan 

St., Apadana Ave, 

Tehran, Iran.)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


ازآندربخشاجناسشـاملکه

ـگی(استفادهصورتم3طبقه) ردی
محمدعل یازینیتوسط ـوک لی

بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبتیعموماستیبهریروزکار
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مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (Seylaneh sabz co.)  

واق 
(No.1.Alley, Golshan 

St., Apadana Ave, 

Tehran, Iran.) 
ررایعالمتزخواهدیبودهم    


کهازآندربخشاجناسشـامل 

ـگی(استفادهصورتم3طبقه) ردی
محمدعل یازینیتوسط ـوک لی

بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبتیعموماستیبهریروزکار
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه

یکمون
 (TOWSE-E ESFAND 

SHARQ.)  
واق 

(No. 29, 2nd Fanavari 

St, Sazandegi  Blvd, 

2nd Phase, Binalud 

Industrial Zone,  

Mashhad -Neyshabur 

Expy , Iran.)  
زیرراعالمتخواهدیبودهم  

 
ازآندربخشاجناسشـاملکه

ردیگی(استفادهصورتم30طبقه)
ـنیتوسطمحمدعل ـوکیازی لی

بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
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ثبتیعموماستیبهریروزکار
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
یکمون

 (TOWSE-E ESFAND 

SHARQ.)  
واق 

(No. 29, 2nd Fanavari 

St, Sazandegi  Blvd, 

2nd Phase, Binalud 

Industrial Zone,  

Mashhad -Neyshabur 

Expy , Iran.)  
  ررایعالمتزخواهدیبودهم


ازآندربخشاجناسشـاملکه

ردیگی(استفادهصورتم30طبقه)
محمدعل یازینیتوسط ـوک لی

بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریروزکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (Joint Stock Company 

Fats and Oil Integrated 

Works.)  واق
 
(ul. Titova 27,  
Ekaterinburg, RU-

620085 Sverdlovskaya 

oblast, Russian 

Federation.)  
  ررایعالمتزخواهدیبودهم


ازآندربخشاجناسشـاملکه

ردیگی(استفادهصورتم19طبقه)
محمدعل یازینیتوسط ـوک لی

بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره



 جريده يرسم
 

30
 

 

 

 

 

 

17/6/1443 

 

( 1414) نمبرسېپرلهپ  

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریروزکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (YAMAHA 

HATSUDOKI 

KABUSHIKI 

KAISHA.)  
واق   

2500) Shingai, Iwata-

shi, Shizuoka-ken, 

Japan.) 
  بودهمیخواهدعالمتزیررا


ازآندربخشاجناسشـاملکه

ـگی(استفادهصورتم7طبقه) ردی
محمدعل یازینیتوسط ـوک لی

بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریروزکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (YAMAHA 

HATSUDOKI 

KABUSHIKI 

KAISHA.)  
واق 

2500), Shingai, Iwata-

shi, Shizuoka-ken, 

Japan.)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


ازآندربخشاجناسشـاملکه

ردیگی(استفادهصورتم11طبقه)
ـنیمحمدعلتوسط ـوکیازی لی
بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
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زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبتیعموماستیبهریروزکار
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
یکمون

 (YAMAHA 

HATSUDOKI 

KABUSHIKI 

KAISHA.)  
واق 

2500), Shingai, Iwata-

shi, Shizuoka-ken, 

Japan.)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


کهازآندربخشاجناسشـامل 

ـگی(استفادهصورتم4طبقه) ردی
محمدعل یازینیتوسط ـوک لی

بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبتیعموماستیبهریروزکار
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
یکمون

 (YAMAHA 

HATSUDOKI 

KABUSHIKI 

KAISHA.)  
واق 

2500), Shingai, Iwata-

shi, Shizuoka-ken, 

Japan.)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


کهازآندربخشاجناسشـامل 

ـگی(استفادهصورتم7طبقه) ردی
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محمدعل یازینیتوسط ـوک لی
بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریروزکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (YAMAHA 

HATSUDOKI 

KABUSHIKI 

KAISHA.)  
واق   

(2500, Shingai, Iwata-

shi, Shizuoka-ken, 

Japan.) 
ررایعالمتزخواهدیبودهم    



ازآندربخشاجناسشـاملکه
ـگی(استفادهصورتم4طبقه) ردی

محمدعل یازینیتوسط ـوک لی
بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریروزکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (COLGATE- 

PALMOLIVE 

COMPANY.)  
واق   

(300 Park  Avenue, 

10th Floor. New york, 

N.Y. 10022, USA.) 
ررایعالمتزخواهدیبودهم   
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شسـتو یازآندربخشماکه
دندانمیدهن،کریبرایطبیشو
(اسـتفاده5شاملطبقـه)یطب

محمدعلردیگیصورتم یتوسط
متذکرهبهثبتیکمونلیوکیازین

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیربهیروزکار11مدت
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمامراجعهفکری
یکمون

 (COLGATE- 

PALMOLIVE 

COMPANY.)  
واق 

(300 Park  Avenue, 

10th Floor. New york, 

N.Y. 10022, USA.)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم



ازآندربخشاجناسشـاملکه
ردیگی(استفادهصورتم10طبقه)

محمدعل یازینیتوسط ـوک لی
بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریروزکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (COLGATE- 

PALMOLIVE 

COMPANY.)  
واق 

(300 Park  Avenue, 

10th Floor. New york, 

N.Y. 10022, USA.)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


شسـتو یکهازآندربخشما 

ـدندانغمی،کریطبریغیشو ری
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کننـدهدنـداندیوموادسفیطب
(استفادهصـورت3شاملطبقه)

ـنیتوسطمحمدعلردیگیم یازی
متـذکرهبـهثبـتیکمونلیوک

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند خیاز ـنشر یال
اسـتیبهریروزکار11مدت
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
یکمون

 (Zarin Sanat 

Khoshbakht Co..)  
واق 

(Northern Unit, Fifth 

Floor, No.35, East Sarv 

St., Masil roudkhane 

St., Sa’adat Abad, 

Tehran, Iran..)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم



ازآندربخشاجناسشـاملکه
ردیگی(استفادهصورتم19طبقه)
ـنیمحمدعلتوسط ـوکیازی لی
بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریروزکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (Bijan International 

Food Industry 

Company.)  
واق 

(at the    corner of 

Kavosh Ave, Southern 

17 Shahrivar St.  Shad 

Abad , Tehran , Iran)
ارریعالمتزخواهدیبودهم  
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ازآندربخشاجناسشـاملکه
ردیگی(استفادهصورتم30طبقه)

محمدعل یازینیتوسط ـوک لی
بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریروزکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (Bijan International 

Food Industry 

Company.)  
واق 

(at the    corner of 

Kavosh Ave, Southern 

17 Shahrivar St.  Shad 

Abad , Tehran , Iran) 

ارریعالمتزخواهدیبودهم  



کهازآندربخـشررایزعالمت
(استفاده19اجناسشاملطبقه)

محمدعلردیگیصورتم یتوسط
متذکرهبهثبتیکمونلیوکیازین

ـیهاشخاصحقبرساند.هرگا ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبهریروزکار11مدت
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
یکمون

 (COLGATE- 

PALMOLIVE 

COMPANY.)  
واق 

(300 Park  Avenue, 

10th Floor. New york, 

N.Y. 10022, USA)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


شسـتو یازآندربخشماکه
دندانمیدهن،کریبرایطبیشو
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(اسـتفاده5شاملطبقـه)یطب
محمدعلردیگیصورتم یتوسط

متذکرهبهثبتیکمونلیوکیازین
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیربهیروزکار11مدت
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
یکمون

 (COLGATE- 

PALMOLIVE 

COMPANY.)  
واق 

(300 Park  Avenue, 

10th Floor. New york, 

N.Y. 10022, USA)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


شسـتو یکهازآندربخشما 

دندانمیدهن،کریبرایطبیشو
(اسـتفاده5شاملطبقـه)یطب

محمدعلردیگیصورتم یتوسط
متذکرهبهثبتیکمونلیوکیازین

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبهریروزکار11مدت
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
یکمون

 (Zarin Sanat 

Khoshbakht Co.)  
واق 

(Northern Unit, Fifth 

Floor, No.35, East Sarv 

St., Masil roudkhane 

St., Sa’adat Abad, 

Tehran, Iran.)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم
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کهازآندربخـشررایزعالمت
(استفاده19اجناسشاملطبقه)

محمدعلردیگیصورتم یتوسط
متذکرهبهثبتیکمونلیوکیازین

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه

م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
اسـتیبهریروزکار11مدت
مرکزیومالکیتهایثبتیعموم

.ندینمافکریمراجعه
یکمون

 (HIGH-Q 
PHARMACEUTICALS.)  

واق 
(B-64, KDA Scheme-1, 

Karsaz Road, Karachi-

Pakistan.)  
  ررایعالمتزخواهدیبودهم


شـاملکهازآندربخشاجناس 

ـگی(استفادهصورتم5طبقه) ردی
عز ـوکیاهللصـادقزیتوسط لی

بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
11مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبتیعموماستیبهریروزکار
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.ندینمامراجعه
یکمون

 (Sundaram-Clayton 

Limited.)  
واق 

(Chaitanya, No.12, 

Khader Nawaz Khan 

Road, 

Nungambakkam, 

Chennai – 600006, 

Tamil Nadu, India.)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم
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ازآندربخشسـردکننـدهکه
شاملطبقههااتوریهاورادیبخار

استفادهصورتم1) توسطردیگی(
ـوکیاهللصادقزیعز ـلی یکمون

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز11مـدتینشرالخیاز
یکار ر ثبـتیعمـوماستیبه

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (RAYTHEON 

COMPANY.)  
واق 

(870 Winter Street, 

Waltham, State of 

Massachusetts 02451-

1449, United States Of 

America)  
  ررایعالمتزخواهدیبودهم



ازآندربخشاجناسشـاملکه
ـگی(استفادهصورتم9طبقه) ردی

ـوکیاهللصـادقزیتوسطعز لی
بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریروزکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (The coca-cola 

company.)  
واق 

(One Coca-Cola Plaza, 

Atlanta GA 30313 

United States of 

America)  
 ررایعالمتزخواهدیبودهم
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آندربخشاجناسکه شـاملاز
ردیگی(استفادهصورتم31طبقه)
ـعزتوسط ـوکیاهللصـادقزی لی
بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریروزکار

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندینمامراجعه

یکمون
 (Sundaram-Clayton 

Limited.)  
واق 

(Chaitanya, No.12, 

Khader Nawaz Khan 

Road, 

Nungambakkam, 

Chennai – 600006, 

Tamil Nadu, India)  
ارریعالمتزخواهدیبودهم  



زیموتورالیکهازآندربخشوسا 
وسا تلیشده ـاتوماتسـه ورهی

کلی،موترساکلی،موترسارهیدوت
شاملیها   اسکوترها کوچ ،

ردیگی(استفادهصورتم11طبقه)
ـعزتوسط ـوکیاهللصـادقزی لی
بهثبـتبرسـاند.یکمون متذکره

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم ـنهیدر باشـندتهاعتراضداش

11مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ثبتیعموماستیبهریوزکارر

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
 .ندینمامراجعه

کمونی
 (LA LOGE BEAUTY 
SALOON.)  

واق 
(Dubai, UAE.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا
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کهازآندربخشخدماتپزشكی 
هـای مراقبـت بيطاری، خدمات
بهداشتیوزيبائیبرایانسانهايـا

خدم ،اتحيوانات، كشـاورزی
جنگلداری طبقهباغداریو شامل

(استفادهصورتمیگیردتوسط44)
عزیزاهللصادقیوکیـلکمونـی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری

ـ ایفکـریمرکزیومالکیـته
.نمایندمراجعه
کمونی

 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 

Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

ابودهمیخواهدعالمتزیرر  


کهازآندربخشاجناسشـامل

(استفادهصورتمیگیـرد3طبقه)
توسطعزیزاهللصـادقیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
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کمونی
 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا


کهازآندربخشاجناسشـامل 

رتمیگیـرد(استفادهصو4طبقه)
توسط وکیـلعزیزاهللصـادقی

بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره

هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا
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آندربخشاجناس از شـاملکه
(استفادهصورتمیگیـرد3طبقه)

وکیـلسطعزیـزاهللصـادقیتو
بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11مدتمیتوانندازتاریخنشرالی
مرکزیثبتروزکاریبهریاست

.نمایندومالکیتهایفکریمراجعه
کمونی

 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا



کهازآندربخشاجناسشـامل
(استفادهصورتمیگیـرد3ه)طبق

کمونییلوکتوسطعزیزاهللصادقی
برسـاند. ثبـت به رگاههمتذکره

کـهدرحقـوقیاشخاصحقیقیو
 میتوانندزمینه باشند اعتراضداشته

الیمـدتزا روز11تاریخنشر
ریاست به مرکـزیثبـتکاری

.نمایندفکریمراجعههایومالکیت
کمونی

 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا
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آندربخشاجناس از شـاملکه
رتمیگیـرد(استفادهصو3طبقه)
کمونیوکیلعزیزاهللصادقیتوسط

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
درحقوقیاشخاصحقیقیو کـه

باشند اعتراضداشته میتوانندزمینه
تاریخنشرالیمـدتا روز11ز

ثبـت ریاست مرکـزیکاریبه
.نمایندومالکیتهایفکریمراجعه

کمونی
 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

بودهمیخواهدعالمتزیررا



آندربخشاجناس از شـاملکه
(استفادهصورتمیگیـرد3قه)طب

کمونیوکیلتوسطعزیزاهللصادقی
هرگـاهثبتبرسـاند.متذکرهبه

زمینهحقوقیکهدراشخاصحقیقیو
از میتواننـد باشند اعتراضداشته

روزکاری11نشرالیمدتتاریخ
مرکـزیبهریاستعمومیثبـت

.نمایندومالکیتهایفکریمراجعه
کمونی

 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق   
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا
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آندربخشاجناسشـامل از که
(استفادهصورتمیگیـرد3قه)طب

یـلوکعزیـزاهللصـادقیتوسط
هرگاهکمونیمتذکرهبهثبتبرساند.

دراشخاصحقیقیوح قوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

الیمـدتا تاریخنشر روز11ز
ثبـت ریاست مرکـزیکاریبه

.نمایندومالکیتهایفکریمراجعه
کمونی

 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا



آندربخشاجناس از شـاملکه
یگیـرد(استفادهصورتم3طبقه)
وکیـلعزیـزاهللصـادقیتوسط

بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
حقوقیکههرگاهاشخاصحقیقیو

باشـند اعتراضداشـته زمینه در
11مدتمیتوانندازتاریخنشرالی
مرکزیثبتروزکاریبهریاست
.نمایندمراجعهومالکیتهایفکری

کمونی
 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا
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آندربخشاجناس از شـاملکه
رتمیگیـرد(استفادهصو3طبقه)

توســطعزیــزاهللصــادقی
کمونیمتـذکرهبـهثبـتوکیل

اشخاصساند.بر وهرگاه حقیقـی
ــوقی ــهحقـ ــهکـ درزمینـ

باشـــنداعتـــراضداشـــته
ــی ــاریخنشــرال ــدازت میتوانن

ــدت ــاری11م ــهروزک ب
ریاست مرکـزیثبـتعمـومی

ومالکیتهـایفکـریمراجعـه
.نمایند
کمونی

 (TANGA  
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

ابودهمیخواهدعالمتزیرر  


آندربخشاجناس از شـاملکه

رتمیگیـرد(استفادهصو3طبقه)
وکیـلتوسطعزیـزاهللصـادقی

بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
صحقیقیوحقوقیکههرگاهاشخا

باشـند اعتراضداشـته زمینه در
11میتوانندازتاریخنشرالیمدت

بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
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Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا


کهازآندربخشاجناسشـامل

(استفادهصورتمیگیـرد3طبقه)
عزیزاهللصـادقیوکیـل توسط
بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا


کهازآندربخشاجناسشـامل 

(استفادهصورتمیگیـرد3طبقه)
عزیزاهللصـادقیوکیـلتوسط

بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

نمایندمراجعه
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کمونی
 (MERCK SHARP & 
DOHME CORP. a 
corporation of New 
Jersey, USA.)  

واق 
(One Merck Drive, 
Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, 
USA..)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا


کهازآندربخـشخـدماتو 

تولیداتموادترکیباتداروییشامل
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

عبدالرحمنرحـیمغیاثـا توسط
وکیلکمونیمتذکرهبهثبتبرساند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت

ریاستعمومی به مرکزیثبتیوم
ومالکیتهـایفکـریمراجعـه

.نمایند
18075طبقاظهارنامـهشـماره

بهدفترثبت30/01/1400مورخ
ــه ــهبـ ــزیدررابطـ مرکـ

 (BELLONA Label)عالمت


کهدر10161ثبتشدهبهشماره

(ازآناستفادهمیگـردد10طبقه)
متقاضیخواهـانتغیرنـاموآدرس

کمونیاز
(BOYTAS MOBILYA 
SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI)  

واق 
(1 Organize Sanayi 
Bolgesi 7, Cadde No. 5 
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Melikgazi  Kayseri, 
Turkey38070 ) 

بهکمونی  
 (BELLONA MOBIL YA 
SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI)  

واق   
 (Kayseriosb Mahallesi 
14 Cad. No. 14 
Melikgazi/Kayseri, 
Turkey .) 
وکیلنرحیمغیاثااتوسطعبدالرحم 
کمونیمتذکرهشدهاستمعلومات
جهتنشربهجریدهرسمیارسال

.گردید  
کمونی

 ((Zhejiang Rifeshow 
Cosmetics Co.,  

واق 
(No.67 Dashi Road, 
Fotang Town, Yiwu 
City, Zhejiang, CHINA 

ابودهمیخواهدعالمتزیرر  


ــدمات  ــهازآندربخــشخ ک

(استفاده3وتولیداتشاملطبقه)
عبدالرحمن توسط صورتمیگیرد
رحیمغیاثاوکیلکمونیمتذکرهبه
ثبتبرساند.هرگاهاشخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعتـراض

تاریخ از میتوانند باشند نشرداشته
یومبهریاستعمومی11الیمدت

 فکریثبت های ومالکیت مرکزی
.نمایندمراجعه
کمونی

 (BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED.)  

واق 
(Globe House, 4 
Temple Place, London, 
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WC2R 2PG, United 
Kingdom.)  

ابودهمیخواهدعالمتزیرر  


آندربخش از اجناسشـاملکه

(استفادهصورتمیگیرد34طبقه)
نرحـیمغیاثـااتوسطعبدالرحم

وکیلکمونیمتذکرهبهثبتبرساند.
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبـتروزکاری

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.ندنمایمراجعه
کمونی

 ALTUNKAYA İNŞAAT 
NAKLİYAT GIDA 
TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ a Turkish 
Company..,  

واق 
(4. Organize Sanayi 
Bölgesi, 83409 Nolu 
Cadde, No:8, 
Şehitkamil – Gaziantep 
/ Turkey 

 بودهمیخواهدعالمتزیررا


ــدمات  ــهازآندربخــشخ ک

( طبقـه  شـامل (19وتولیدات
توسـط صورتمیگیـرد استفاده
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

یومبـه11ازتاریخنشرالیمدت
ثبـت مرکـزیریاستعمـومی

.نمایندایفکریمراجعهومالکیته
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کمونی
 ALTUNKAYA  
İNŞAAT NAKLİYAT 
GIDA TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ a 
Turkish Company..., 

واق   
(–4. Organize Sanayi 
Bölgesi, 83409 Nolu 
Cadde, No:8, 
Şehitkamil – Gaziantep  
Turkey  

 زیررابودهمیخواهدعالمت


ــدمات ــشخ ــهازآندربخ ک

( طبقـه  شـامل (30وتولیدات
توسـط صورتمیگیـرد استفاده
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

الـیمـدت تاریخنشـر 11از
ریاستعمومیثبـتروزکاری به

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.نمایندمراجعه
کمونی

 ALTUNKAYA  
İNŞAAT NAKLİYAT 
GIDA TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ a 
Turkish Company..., 

واق   
(4. Organize Sanayi 
Bölgesi, 83409 Nolu 
Cadde, No:8, 
Şehitkamil  Gaziantep / 
Turkey  

 میخواهدعالمتزیررابوده


ــدمات ــشخ ــهازآندربخ ک

( طبقـه  شـامل (31وتولیدات
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توسـط صورتمیگیـرد استفاده
وکیـلاعبدالرحم  نرحیمغیاثـا

بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
ریروزکاری استعمومیثبـتبه

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.نمایندمراجعه
کمونی

 Telegram FZ-LLC a 
Company of UAE.  

واق 
, Business Central 
Towers, Tower A, 
Office 2301-2303 
Dubai, United Arab 
Emirates 

 بودهمیخواهدعالمتزیررا



ــدمات  ــهازآندربخــشخ ک
استفاده(9وتولیداتشاملطبقه)

ناصورتمیگیردتوسطعبدالرحم
رحیمغیاثاوکیلکمونیمتذکرهبه
ثبتبرساند.هرگاهاشخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعتـراض
تاریخنشر از میتوانند باشند داشته

یومبهریاستعمومی11الیمدت
 فکریثبت های ومالکیت مرکزی

.نمایندمراجعه
کمونی

 Telegram FZ-LLC a  
Company of UAE.  

واق 
, Business Central 
Towers, Tower A, 
Office 2301-2303 
Dubai, United Arab 
Emirates 

 بودهمیخواهدعالمتزیررا
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ــدمات ــشخ ــهازآندربخ ک
( طبقـه  شـامل (38وتولیدات

توسـط صورتمیگیـرد استفاده
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلکمونی

ثبتبر به هرگـاهمتذکره سـاند.
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

روزکاری1ازتاریخنشرالیمدت
مرکـزیبهریاستعمومیثبـت

.نمایندومالکیتهایفکریمراجعه
کمونی

 Telegram FZ-LLC a 
Company of UAE.  

واق 
, Business Central 
Towers, Tower A, 
Office 2301-2303 
Dubai, United Arab 
Emirates 

 بودهمیخواهدعالمتزیررا



ــدمات ــشخ ــهازآندربخ ک
( طبقـه  شـامل (41وتولیدات

توسـط صورتمیگیـرد استفاده
عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه

باشن اعتراضداشته میتوزمینه انندد
روزکاری11ازتاریخنشرالیمدت

مرکـزیبهریاستعمومیثبـت
.نمایندومالکیتهایفکریمراجعه

کمونی
 MANUFACTURING 
DETERGENTS AND 
CLEANERS SHIBA., an 
Afghanistani 
Company..  

واق 
, Shahr-e-Now, 
Koucheh 
Khorasan,Drokhshan 
Market, Herat, 
Afghanistan.E 
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 میخواهدعالمتزیررابوده


ــدمات ــشخ ــهازآندربخ ک

(استفاده5وتولیداتشاملطبقه)
عبدالرحمن توسط صورتمیگیرد
رحیمغیاثاوکیلکمونیمتذکرهبه
ثبتبرساند.هرگاهاشخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعتـراض
تاریخنشر از میتوانند باشند داشته

ریاسروزکاری11الیمدت تبه
مرکزیومالکیتهایعمومیثبت
.نمایندفکریمراجعه

کمونی
 MANUFACTURING 
DETERGENTS AND 
CLEANERS SHIBA., an 
Afghanistani 
Company..  

واق 
, Shahr-e-Now,  
Koucheh 
Khorasan,Drokhshan 
Market, Herat, 
Afghanistan.E 

میخواهدعالمتزیررابوده   


ــدمات  ــهازآندربخــشخ ک

(استفاده3وتولیداتشاملطبقه)
عبدالرحمن توسط صورتمیگیرد
رحیمغیاثاوکیلکمونیمتذکرهبه
ثبتبرساند.هرگاهاشخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعتـراض
تاریخنشر از میتوانند باشند داشته

یومبهریاستعمومی11الیمدت
 هثبت ومالکیت فکریمرکزی ای

.نمایندمراجعه
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کمونی
 Kesht & Sanaat 
Shifteh Araye Shargh 
Co.  

واق 
, Right side, Second 
Alley, After 
Tapehsalam, Fariman 
Rd., Mashhad, Iran.. 

ابودهمیخواهدعالمتزیرر  


ــدمات ــشخ ــهازآندربخ ک

( طبقـه  شـامل (19وتولیدات
صورتمیگیـرد توسـطاستفاده

عبدالرحمنرحیمغیاثاوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه

میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه
الـیمـدت تاریخنشـر 11از

ریاستعمومیثبـتروزکاری به
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 SUNDA GROUP CO., 
LIMITED A Limited 
Company of Hong 
Kong, China. 
واق    
, Room A&B, 9/F, Glory 
Centre, 8 Hillwood 
Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon,  
Hong Kong, CHINA.. 

ابودهمیخواهدعالمتزیرر  
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ــدمات ــشخ ــهازآندربخ ک
(استفاده5وتولیداتشاملطبقه)

عبدالرحمن توسط صورتمیگیرد
رحیمغیاثاوکیلکمونیمتذکرهبه
ثبتبرساند.هرگاهاشخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعتـراض
تاریخنشر از میتوانند باشند داشته

ریاستروزکاری11الیمدت به
یتهایمرکزیومالکعمومیثبت
.نمایندفکریمراجعه

کمونی
 SOCIETE  
NATIONALE 
D'EXPLOITATION 
INDUSTRIELLE DES 
TABACS ET 
ALLUMETTES, SASU, a  
French Company.  

واق 
,143 boulevard 
Romain Rolland Paris 
75014, France.  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا


ــدمات ــشخ ــهازآندربخ ک

شـامل وتولیدات ( (34طبقـه
توسـط صورتمیگیـرد استفاده

وکیـلاعبدالرحم  نرحیمغیاثـا
بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
ریاستعمومیثبـتروزکاری به

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.نمایندمراجعه
کمونی

 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق   
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
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Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.) 
  بودهمیخواهدعالمتزیررا 


آندربخشاجناس از شـاملکه

رتمیگیـردفادهصو(است3طبقه)
عزیزاهللصـادقی وکیـلتوسط

بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه

کمونی
 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا


کهازآندربخشاجناسشـامل 

(استفادهصورتمیگیـرد3طبقه)
وکیـلتوسطعزیـزاهللصـادقی

بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
وحقوقیکههرگاهاشخاصحقیقی

باشـند اعتراضداشـته زمینه در
11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
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بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (TANGA  
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا


کهازآندربخشاجناسشـامل

(استفادهصورتمیگیـرد3طبقه)
توسطعزیزاهللصـادقیوکیـل

ثبتبرساند.هرگاهکمونیمتذکرهبه
زمینهدرحقیقیوحقوقیکهاشخاص

ا میتواننـد باشند زاعتراضداشته
روزکاری11تاریخنشرالیمدت

مرکـزیبهریاستعمومیثبـت
.نمایندومالکیتهایفکریمراجعه

کمونی
 (TANGA  
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا


کهازآندربخشاجناسشـامل 
(استفادهصورتمیگیـرد3قه)طب
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کمونیتوسطعزیزاهللصادقیوکیل
 به هرگـاهمتذکره ثبتبرسـاند.

زمینهاشخاصحقیقیوحقوقیکهدر
از میتواننـد باشند اعتراضداشته

روزکاری11تاریخنشرالیمدت
مرکـزیبهریاستعمومیثبـت

.نمایندومالکیتهایفکریمراجعه
کمونی

 (TANGA  
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا


کهازآندربخشاجناسشـامل

رتمیگیـرد(استفادهصو3طبقه)

کمونیتوسطعزیزاهللصادقیوکیل
 به هرگـاهمتذکره ثبتبرسـاند.

درحقـوقیکـهاشخاصحقیقیو
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا
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ــاس ــشاجن ــهازآندربخ ک
ــه) ــاملطبق ــتفاده3ش (اس

صــورتمیگیــردتوســط
عزیــزاهللصــادقیوکیــل
بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره

ــخا ــاهاش ــیوهرگ صحقیق
حقوقیکـهدرزمینـهاعتـراض

ــداز ــندمیتوانن ــتهباش داش
مـدت الـی نشر روز11تاریخ

ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا


کهازآندربخشاجناسشـامل

(استفادهصورتمیگیـرد3طبقه)
توسطعزیزاهللصـادقیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
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Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا


کهازآندربخشاجناسشـامل

(استفادهصورتمیگیـرد3طبقه)
توسطعزیزاهللصـادقیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا


کهازآندربخشاجناسشـامل 

(استفادهصورتمیگیـرد3طبقه)
عزیزاهللصـادقیوکیـلتوسط

بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
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کمونی
 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا


کهازآندربخشاجناسشـامل

(استفادهصورتمیگیـرد3طبقه)
توسطعزیزاهللصـادقیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره

خاصحقیقیوحقوقیکههرگاهاش
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (TANGA 
PHARMACEUTICAL & 
PLASTICS LTD.)  

واق 
(P.O. Box 5060, Plot 
No. 13,Vingunguti 
Industrial Area, 
Nyerere Road, Dar es 
Salaam, Tanzania.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا
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کهازآندربخشاجناسشامل  
(استفادهصورتمیگیـرد3طبقه)

توسطعزیزاهللصـادقیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (JOHNSON & 
JOHNSON.)  

واق 
(ONE JOHNSON & 
JOHNSON PLAZA, NEW 
BRUNSWICK, NEW 
JERSEY, 08933, U.S.A.) 
   بودهمیخواهدعالمتزیررا


کهازآندربخشاجناسشـامل 

(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطعزیزاهللصـادقیوکیـل
بهث بـتبرسـاند.کمونیمتذکره

هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (JOHNSON & 
JOHNSON.)  

واق 
(ONE JOHNSON & 
JOHNSON PLAZA, NEW 
BRUNSWICK, NEW 
JERSEY, 08933, U.S.A.) 

ابودهمیخواهدعالمتزیرر  


کهازآندربخشاجناسشـامل

رتمیگیـرد(استفادهصو3طبقه)
عزیزاهللصـادقی یـلوکتوسط

بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
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هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11مدتمیتوانندازتاریخنشرالی
بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (JOHNSON &  
JOHNSON.)  

واق 
(ONE JOHNSON & 
JOHNSON PLAZA, NEW 
BRUNSWICK, NEW 
JERSEY, 08933, U.S.A.) 

ابودهمیخواهدعالمتزیرر  


ــاده  ــشآم ــهازآندربخ ک

سازیهایآرایشـی،کـرمهـا،
لوسیونهاوپمادهـایپوسـتو
محافظتازپوستوبدنشـامل

استفادهصورتمیگیـرد(3طبقه)
وکیـلتوسط عزیزاهللصـادقی

بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبتر وزکاری

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.نمایندمراجعه
کمونی

 (JOHNSON & 
JOHNSON.)  

واق 
(ONE JOHNSON & 
JOHNSON PLAZA, NEW 
BRUNSWICK, NEW 
JERSEY, 08933, U.S.A.) 

ابودهمیخواهدعالمتزیرر  


، آندربخشکـریمهـا از که
لوسیونهـاوپمادهـایپوسـتی

( طبقه اسـتفاده5داروییشامل )
اهلل عزیـز توسط صورتمیگیرد
صادقیوکیلکمونیمتذکرهبـه
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ثبتبرساند.هرگاهاشخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعتـراض
تاریخنشر از میتوانند باشند داشته

استروزکاریبهری11الیمدت
مرکزیومالکیتهایعمومیثبت
.نمایندفکریمراجعه

کمونی
 (Mr. MEHRDAD 
AALIPOUR HERISI.)  

واق 
(Unit 10, No. 1, 
Hooshyar Dead-end, 
Northwest Wing of 
Seide Khandan Bridge, 
Shariati St., Tehran- 
Iran.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا


آندربخشاجناسشـامل از که

(استفادهصورتمیگیرد16طبقه)

توسطعزیزاهللصـادقیوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (Mr. MEHRDAD  
AALIPOUR HERISI.)  

واق 
(Unit 10, No. 1, 
Hooshyar Dead-end, 
Northwest Wing of 
Seide Khandan Bridge, 
Shariati St., Tehran- 
Iran.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا
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مديريتکهازآندربخشتبليغات
تجـارت؛ اداری امـور تجاری؛
كارهایدفتریواداریشاملطبقه

(استفادهصورتمیگیردتوسط35)
عزیزاهللصادقیوکیـلکمونـی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاست به عمـومیثبـتکاری

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.نمایندمراجعه
کمونی

 (Mr. MEHRDAD 
AALIPOUR HERISI.)  

واق 
(Unit 10, No. 1, 
Hooshyar Dead-end, 
Northwest Wing of 
Seide Khandan Bridge, 
Shariati St., Tehran- 
Iran.) 

ابودهمیخواهدعالمتزیرر  


کهازآندربخشحملونقـل،
بستهبندیونگهداریكاالها؛تهيه
مقدماتوترتي دادنمسافرتها

( طبقه استفادهصورت39شامل )
میگیردتوسطعزیـزاهللصـادقی
وکیلکمونیمتـذکرهبـهثبـت
برساند.هرگاهاشخاصحقیقـیو
اعتراضداشته زمینه در حقوقیکه

تار از میتوانند الـیباشند نشر یخ
روزکاریبهریاسـت11مدت

مرکزیومالکیتهایعمومیثبت
.نمایندفکریمراجعه

شرکتتولیدلبنیاتسیستانکهن()
 )ناحیه سـرک،1واق  منـدوی

مرکزکابلافغانستان(واق ،جعفریه
 بودهمیخواهدعالمتزیررا
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دربخش رو وروغنهـایکه
خوراکیومحصوالتلبنیاتشامل

(استفادهصورتمیگیرد19طبقه)
شرکت نماینده احمد شفیق توسط
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
کاریبهریاسـتعمـومیثبـت

یـتهـایفکـریمرکزیومالک
.نمایندمراجعه

بسـته) منتاژ شرکتصنعتیتولید
واق :بندیموترسکلیتقل آسیا(

لساداتشـهر)مارکیتسیدکما
مزارشریف-مزارشریف،مرکزبلخ

میخواهد واق بوده بلخافغانستان(
 عالمتزیررا



کهدربخشعرادهجـاتمـوتر
چرخـه جاتسه عراده و سایکل

(استفادهصـورت11شاملطبقه)
رئـیس علی محمد توسط میگیرد
ثبتبرسـاند. به متذکره شرکت
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
روزکاریبهریاستعمومیثبـت
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
لمیتـد() :شرکتافغانقل آسیا

واق )گال الدینمارکیتمرکـز
بلخمزارشریفبلخافغانستان(واق 

 بودهمیخواهدعالمتزیررا


کهدربخشی نوعچایخوراکی

(استفادهصـورت30شاملطبقه)
میگیردتوسطاحمدشـاهرئـیس
ثبتبرسـاند. به متذکره شرکت
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هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
ـ باش اعتراضداشـته زمینه نددر
11میتوانندازتاریخنشرالیمدت

روزکاریبهریاستعمومیثبـت
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
واق )پل:شرکتارشدضیالمیتد()

افغانستان( کابل،کابل خشتی،مرکز
 واق بودهمیخواهدعالمتزیررا


کهدربخشقفلدروازه،دستگیره

ملدروازه،ناخن کلکین،میخشا
(استفادهصورتمیگیـرد6طبقه)

رئیسشرکت توسطمحمداجمل
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
کاریبهریاسـتعمـومیثبـت

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.نمایندمراجعه
کمونی

 (Doms Industries 
Private Limited.)  

واق  
(17th Floor, C - Wing, 
Kailas Business Park, 
Hiranandani Link Road, 
Vikhroli (West), 
Mumbai 400079 India.) 

ابودهمیخواهدعالمتزیرر  


آندربخشاجناسشـامل از که

(استفادهصورتمیگیرد16طبقه)
توسطمحمدنصیرمصونوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
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باشـند اعتراضداشـته زمینه در
11میتوانندازتاریخنشرالیمدت

بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (Doms Industries 
Private Limited.)  

واق 
(17th Floor, C - Wing, 
Kailas Business Park, 
Hiranandani Link Road, 
Vikhroli (West), 
Mumbai 400079 India.) 

ابودهمیخواهدعالمتزیرر  


آندربخشاجناسشـامل از که

تمیگیرد(استفادهصور16طبقه)
توسطمحمدنصیرمصونوکیـل
بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره

هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (Doms Industries 
Private Limited.)  

واق 
(17 th Floor, C - Wing, 

Kailas Business Park, 
Hiranandani Link Road, 
Vikhroli (West), 
Mumbai 400079 India.) 

ابودهمیخواهدعالمتزیرر  
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آندربخشاجناسشـامل از که
(استفادهصورتمیگیرد16طبقه)

صیرمصونوکیـلتوسطمحمدن
بهثبـتبرسـاند. کمونیمتذکره
هرگاهاشخاصحقیقیوحقوقیکه
باشـند اعتراضداشـته زمینه در

11میتوانندازتاریخنشرالیمدت
بهریاستعمومیثبت روزکاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
18730طبقاظهارنامـهشـماره

بهدفترثبـت14/7/1400مورخ
ـ  زیدررابطـهبـهعالمـهمرک

(PLANTERS) 


بهشـماره در19500ثبتشده

(ازآناستفادهمیگـردد30طبقه)
 عالمتکه انتقال خواهان متقاضی

مذکورازکمونی
(Kraft Foods Group 
Brands LLC)  

بهکمونی
 (Hormel Foods 
Corporation.)  

واق 
(1  Hormel Place, 

Austin, Minnesota 
55912, United States 
of America) 
توسطمحمدنصیرمصئونوکیـل
استمعلومات کمونیمتذکرهشده
رسمیارسال جریده به جهتنشر

.گردید
18731طبقاظهارنامـهشـماره

بهدفترثبـت14/7/1400مورخ
 مرکـزیدررابطـهبـهعالمـه

(BLACK MAX)                  


 شـماره به در10960ثبتشده

که(ازآناستفادهمیگردد9طبقه)
 متقاضیخواهانانتقاـلعالمـت

مذکورازکمونی
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(Techtronic Outdoor 
Products Technology 
Limited)  

بهکمونی
 (Techtronic Cordless 
GP.)  

واق 
(100 Innovation Way, 
Anderson SC 29621, 
U.S.A) 

نصیرمصئونوکیـلتوسطمحمد
.کمونیمتذکرهشدهاست
18731طبقاظهارنامـهشـماره

بهدفترثبـت14/7/1400مورخ
 مرکـزیدررابطـهبـهعالمـه

(BAYBLEND) 


درطبقه5369ثبتشدهبهشماره

(ازآناستفادهمیگرددمتقاضی1)

از انتقالعالمتمـذکور خواهان
کمونی

(Covestro Deutschland 
AG)  

کمونیبه
 (Covestro Intellectual 
Property GmbH & Co. 
KG.)  

واق 
(Kaiser-Wilhelm-Allee 
60, 51373 Leverkusen, 
Germany) 
توسطمحمدنصیرمصئونوکیـل

.کمونیمتذکرهشدهاست
18733طبقاظهارنامـهشـماره

بهدفترثبـت14/7/1400مورخ
 مرکـزیدررابطـهبـهعالمـه

(BLACK MAX)                  


ب در10959هشـمارهثبتشده

(ازآناسـتفادهمیگـردد7)طبقه
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 خواهانمتقاضیکه المتعانتقال
مذکورازکمونی

(Techtronic Outdoor 
Products Technology 
Limited)  

بهکمونی
 (Techtronic Cordless 
GP.)  

واق 
(100 Innovation Way, 
Anderson SC 29621, 
U.S.A) 
توسطمحمدنصیرمصئونوکیـل

است.کرهشدهکمونیمتذ
18734طبقاظهارنامـهشـماره

بهدفترثبـت14/7/1400مورخ
 مرکـزیدررابطـهبـهعالمـه
(PLANTERS)                    


بهشـماره در19499ثبتشده

(ازآناستفادهمیگـردد19طبقه)

 عالمتکه انتقال خواهان متقاضی
مذکورازکمونی

(Kraft Foods Group 
Brands LLC)  

بهکمونی
 (Hormel Foods 
Corporation.)  

واق 
(1 Hormel Place, 
Austin, Minnesota 
55912, United States  
of America) 

نصیرمصئونوکیـلتوسطمحمد
.کمونیمتذکرهشدهاست

 (ELOTEX)مال عالمت


  بهشماره که16463ثبتشده

ــه) (ازآناســتفاده16-1درطبق
تغیرنـامگمی خواهان متقاضی ردد

کمونیاز
 (Akzo Nobel Chemicals 
International B.V.)  



 جريده يرسم
 

71
 

 

 

 

 

 

17/6/1443 

 

( 1414) نمبرسېپرلهپ  

بهکمونی
 (Nouryon Chemicals 
International B.V.). 

محمدنصیرمصئونوکیـلتوسط
.کمونیمتذکرهشدهاست

کمونی
 (Akad General Trading 
Company LLC.)  

واق 
(Office 1247, a 
property of 
ABDULSALAM MURAD 
JWAEID, commercial 
gulf,  Dubai, United 
Arab Emirates.) 

ابودهمیخواهدعالمتزیرر  


آندربخشاجناسشـامل از که

(استفادهصورتمیگیـرد9قه)طب

کمونـی وکیل خالد محمد توسط
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدتا روز11ز
بهریاسـتعمـومیثبـتکاری

مرکزیومالکیـتهـایفکـری
.نمایندمراجعه
کمونی

 (Akad General Trading 
Company LLC.)  

واق   
(Office 1247, a 
property of 
ABDULSALAM MURAD 
JWAEID, commercial 
gulf,  Dubai, United 
Arab Emirates.)  

ابودهمیخواهدعالمتزیرر  
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آندربخشاجناسشـامل از که
(استفادهصورتمیگیـرد9طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونـی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (Chongqing 
Wanguang Imp. & 
Exp. Co.)  

واق 
(No. 425 Yima Road 
Wanzhou, District, 
Chongqing, China.)  

بودهمیخواهدعالمتزیررا



کهازآندربخشاجناسشـامل 
(استفادهصورتمیگیـرد9طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونـی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (Chongqing 
Wanguang Imp. & 
Exp. Co.)  

واق 
(No. 425 Yima Road 
Wanzhou, District, 
Chongqing, China.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا
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کهازآندربخشاجناسشـامل 
(استفادهصورتمیگیـرد9طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونـی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (Olimp Laboratories 
Sp. z.o.o.)  

واق  
(pustynia 84F, 39-200 
Debica, Poland.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا 



آندربخشاجناسشـامل از که
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونـی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.)  

واق 
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا
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آندربخشاجناسشـامل از که
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونـی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.)  

واق  
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا 



کهازآندربخشاجناسشـامل 
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.)  

واق 
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا
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کهازآندربخشاجناسشـامل 
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.)  

واق  
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا 



آندربخشاجناسشـامل از که
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دراشخاص حقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.)  

واق  
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

  میخواهدعالمتزیررابوده  
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آندربخشاجناسشـامل از که
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.)  

واق  
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا 



آندربخشاجناسشـامل از که
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.)  

واق  
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا 
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کهازآندربخشاجناسشـامل 
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دراشخاص حقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.)  

واق   
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

 میخواهدعالمتزیررابوده   



آندربخشاجناسشـامل از که
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.)  

واق    
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

  بودهمیخواهدعالمتزیررا   
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کهازآندربخشاجناسشـامل 
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.)  

واق  
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا 



آندربخشاجناسشـامل از که
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دراشخاص حقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.)  

واق  
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

 عالمتزیررابودهمیخواهد 
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کهازآندربخشاجناسشـامل 
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.)  

واق  
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا 



آندربخشاجناسشـامل از که
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.)  

واق  
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا  
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آندربخشاجناسشـامل از که
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دراشخاص حقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.)  

واق  
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

  میخواهدعالمتزیررابوده  



آندربخشاجناسشـامل از که
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.)  

واق  
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا 
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کهازآندربخشاجناسشـامل 
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS  
(PVT.) LTD.)  

واق   
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

 بودهمیخواهدعالمتزیررا  



کهازآندربخشاجناسشـامل 
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره

دراش خاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری
مرکزیومالکیـتهـایفکـری

.نمایندمراجعه
کمونی

 (SAMI 
PHARMACEUTICALS 
(PVT.) LTD.)  

واق 
(34-C, Block-06, 
P.E.C.H.S., Karachi-
Pakistan.)  

 میخواهدعالمتزیررابوده   
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کهازآندربخشاجناسشـامل 
(استفادهصورتمیگیـرد5طبقه)

توسطمحمدخالدوکیلکمونی
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متذکره
در اشخاصحقیقیوحقوقیکـه
میتوانند باشند اعتراضداشته زمینه

تاریخنشرالیمـدت روز11از
ریاستعمـومیثبـت به کاری

ومالکیـتهـایفکـریمرکزی
.نمایندمراجعه

:شرکتتجارتیهایپیکسللمیتد
واق )کابلمارکیتجـادهنـادر

مرکـزکابـل1پشتونناحیـه ،
میخواهـد بـوده واق  افغانستان(

 عالمتزیررا



بخشمبایل،چارجر،بطریکهدر
ــل ــری، ،موبای ــویکر،امپت  اس

طبقه شامل سیکیوریتی های کامره
استفادهصورتمیگیردتوسط9) )

میرآقارئیسشرکتمتذکرهبـه
ثبتبرساند.هرگاهاشخاصحقیقی
وحقوقیکهدرزمینـهاعتـراض
تاریخنشر از میتوانند باشند داشته

روزکاریبهریاست11الیمدت
مرکزیومالکیتهایعمومیثبت
.نمایندفکریمراجعه

شرکت
 Banquet Foods 
International FZE    

واق 
 P.O. Box: 327391 Ras 
AI Khaimah, United 
Arab Emirates  

امیخواهدعالمتزیرر  
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طبقـه شامل میباشدتوسـط43که
متذکره شرکت وکیل خالد محمد

ثبتبرساند اعتراض.به درصورت
30اشخاصمیتوانندازتاریخنشرالی

ریاستعمومیثبت به مرکزییوم
.نمایندومالکیتهایفکریمراجعه

شرکت
   Golriz Negar Peak 
Food Industry 
Company  

واق 
Unit 2, No 50, 
Nikooghadam Alley, 
North Sohrevardi 
Tehran , Iran 

میخواهدعالمتزیررا



 که  میباشدتوسط19شاملطبقه
محمدعلینیازیوکیـلشـرکت
برسانددرصـورت ثبت به متذکره
میتواننـدازتاریخ اشخاص اعتراض

روزکاریبهریاسـت11نشرالی
مرکزیومالکیتهایعمومیثبت
.نمایندفکریمراجعه
شـرکتیشرکا یبهاساستصو

بهاساس:دیلمتیانیانصارهوفمیتم
مــورخ11665مکتـو نمبــر

دارندهجـوازنمبـر3/9/1400
ــیوتشخ1156 ــرهیصـ نمبـ

ر1006717018 اسـتیتحت
ـومعاونیمحترمامان محتـرمتی

محمدناصرخواهانلغـو)تـرک
دهیگردشیخوی(جوازتجارتشهیپ

وعمومیثبـتاستیاندکهدرر
.دیلغوثبتگردیدهجواز
نهـاد یوتصـوضهیساسعربها
کالساآوارتقا افزار نیموزشنرم
ــام ــر:ریپ ــوازنمب ــدهج دارن

(D-35272)ــتر ــتیتح اس
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خالـد احمد ـتغخواهانمحترم ری
خـوتیفعال ءازارتقـاشینهـاد
کالساآو افزار ریپامنیموزشنرم

لوژس خدمات سایکیتـبه نیکال
ریتغریپام .کهدرادارهاستنموده

ثبتمرکزیومالکیتهایعمومی
.دیگردفکریثبت

یشرکا یوتصوضهیاساسعربه
:تدیدافغانبستلمیشرکتتجارت

رئ خان عمران محترمسیمحترم و
جـواز یمحمدشع معاوندارنده

 10094نمبر تشخنو ـیمبر هیص
ــوان9000759191 ــایعن نی

ـاستیر یتارخواهانلغوجوازتج
است.جوازشاندردهیگردشیخو
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

.دیلغوثبتگردیرفکیهاتیمالک
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

ومعـدنیوسرکسـازیساختمان
وقرارشـماره:تاش یشیبیکار

(مــورخ11908مکتــو )
هیــمالاســتیر14/9/1400

گانکوچ دارندهنمبرجوازدهند
تغ15110 ـخواهان ـذراتی لی

است.محترماحمدسروشدهیگرد
استعفاءتیازمعاونریذولدمحمدن

بـهراشیسهمخـوفیصد50و
احمدرشادولدمحمدصابرمعاون

ـکهتغرساندیبفروشمدیجد راتی
ثبتیعموماستیشرکتدررنیا

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
.دیگرد

شرکت:یشرکا یبهاساستصو 
مکتو  قرار (19905)نمبـرو

 هیمالاستیر15/9/1400مورخ
ورالحقفرزنـددهند گانمتوسط

.دارندهیمحمدآجانمتشبثانفراد
ـیوتشخ65616جوازنمبر هیص

 خواهـان9009779511نمبر
انداسممکت دهیگردلیذراتیتغ

نمبرسومزونیفایازمکت خصوص
مکت خصوص نیالـدارفالحیبه

ـتغنینمودهاست.کهاریتغ راتی
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
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ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیگرد
شرکت:ویشرکا یاساستصوبه

(مورخ19931)نمبرقرارمکتو 
ــتمعوایس15/9/1400 ــس دی

ویمالدار،یشرکتخدماتزراعت
دارنـدهصـلیعمرانفیکیلوژست

ـیوتشخ69811جوازنمبر هیص
 خواهـان9011331536نمبر

حـذف.استدهیگردلیذراتیتغ
ـگردیکیلوژستتیسکتورفعال دهی

استوهمبناناسـمتشـبثاز
ویمالداریخدماتزراعتشرکت
فیکیلوژست شرکتصلیعمران به

عمـرانیومالداریخدماتزراعت
ـنمودهاستکـهاریتغصلیف نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد
ـ یوتصوضهیاساسعربه سیرئ

عباسمحمد فرزنـدینهادمحترم
دارنـدهجـوازنمبـریغالمسخ

ــرتشخ1133 ــیونمبـ هیصـ
ــوان1011709018 ــایعن نی

یخواهانلغوجوازتجـارتاستیر
است.جوازشاندردهیگردشیخو
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

لغـوثبـتیفکـریهاتیمالک
.دیگرد
اساسنمبرمکتو سهل به حواله:

بانـ 3/9/1400مورخ7118
هیکابل،سـرمایمرکزاصلیمرکز
میلیـون1000000یابتدائ ی 
شکل،1400تأسیسسال،یافغان
عمدهخدماتتیفعالتد،یلمیحقوق
یاحمدایمحمدذکردارمسه،یپول

سـهمصدیف40یعلدریفرزندح
ف فرزنـدیریامنیروزالدیسهمدار

ــ ــدیف45دادیعل ــهمص س
ببرکینورلیعبدالجم 15فرزند

صالحصدیف امضـاءدارتیسهم
یعموماستیسهمدارانشرکتدرر

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت
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:ینـورزیبشـریتجارتشرکت
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرکز

میلیون1000000 یافغـانی 
1400تأسیسسال یشکلحقوق،

عمدهوارداتتیفعالتدیشرکتلم
شرکتسیوصادراتاقالممجازرئ

فر جاندیمحترم فرزنداحمد احمد
ـوبهمعاون محتـرماحمدشـاهتی

صـالح جـان دارتیفرزنداحمد
ـامضاء ومعـاونشـرکتسیرئ
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
ینواریشنیمتنیاالمیتجارتشرکت
ی 1000000)ییابتداهیسرما

1400تأسیسسالی(افغانمیلیون
ـریتجـارتتیفعال محتـرمسیئ

محمدندهیولدپاینواریشنیعبدالمت
محتـرمتیسهمبهمعاونفیصد50

نـدهیولـدپاینواریشمیعبدالحک
ش فیصـد50یداراینواریمحمد

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر

ثبتیمرکز فکری های ومالکیت
.دیگرد

احمـداتیخصوص باران ینهاد:
:یخانمتشبثانفـرادریفرزندام

احمـداسم بـاران دینهـاد:)
افغان،تیتابع(خدماتیکیلوژست

اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار500000
یشــکلحقــوق1400تأســیس

تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
تیصالح درخـودامضاءدار ش

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
.دیثبتگردومالکیتهایفکری

مجاتیخصوص ـ ینهاد ناالرحم
:یمتشبثانفـرادیفرزندعبدالهاد

 یمجالیذو آهنخیاسمتجارت
کابـل،افغانتیتابعلیاست مرکز

500000ابتـــداییهیســـرما
عمـدهتیفعالیافغانپنجصدهزار

،وارداتوصادراتاقـالممجـاز
خــودشامضــاءدارتیصــالح

مرکـزیثبـتیعموماستیدرر
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ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیگرد
اساستصو  شرکتیشرکا یبه

االئیتجارت جواز:مهیجواد دارنده
مکتو نمبـر8413نمبر قرار و

10/9/1400مــورخ11849
استیگانمتوسطتحتردهندهیمال

 ومعاونآجان محمد محتـرمتیقا
ترکپ یمط جوازشهیاهللخواهان

 ـگردشیخوتجارتی دردهی انـد
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
شرکتیاساسدرخواستشرکابه
یخـدماتترانسـوورتیالمللنیب

دارنده:ایاتفاقکابلآسیمسافربر
ــوازنمبر ــ D-49200ج یط

اظهارداشتهکهکلمـهیدرخواست
اطرافیشهر مالحظـهیو قـرار

ترانسوورتمکتو  محترم وزارت
شرکتتحتعنوانتأسیسدربدو

ـیشرکتترانسوورت ـنیب یالملل
اتفـاقیواطرافیشهریمسافربر

آس کلمـهتأسیسایکابل که شده
آنذکرنشدهبودیواطرافیشهر

وتقاضااصالحاسـمشـرکترا
ـنمودهاست.ا اصـالحاتدرنی

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
.دیثبتگردیفکریهاتیمالک
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

دارنـده:تـدیپخشسـالمتلم
راتیخواهانتغ67364جوازنمبر

اند:محتـرمالحـاجدهیگردلیذ
الحاجعبداهللازیعاطفیزمر ولد
فیصد85واستعفاءشرکتاستیر

فاطمـهشیسهمخو محترمه به را
خاوریخاور رئـیسیبنتجواد
فروشمدیجد ومحتـرمرساندیبه
بریالیبر معاونیعاطفیالیو تیاز

راشیسهمخوفیصد15واستعفاء
یولدجوادخاوریخاوردهیبهحم

جد فـروشدیمعاون شرکتبـه
استیفوقدررراتی.کهتغرساندیم

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت
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وقرارمکتـو  یتصواساسبه
1197نمبر 14/8/1400مورخ

طالـ متشـبثورن فرزند محمد
دارنـدهجـوازنمبـر:یانفـراد
ـیوتشخ44640 نمبــرهیصـ

تغ9005006911 راتیخواهان
اندمحترمنورمحمـددهیگردلیذ

تشبثازجملـهرئیسولدطال 
صدیف50شیسهمخوصدیف100

ولدنورونسینرابهمحترممحمدآ
اسـتکـه نموده واگذار محمد

بح ـتعدیمعاونجدثینامبرده نیی
رئـیسثیبحصدیف50ودیگرد
ــاق ــدیمیب ــرکتتعمان ــش نیی
یشکلحقـوقری.همبنانتغدیگرد

انفراد از شراکتتغینهاد ـبه ری
اسـتیدررراتیتغنینموده،کها

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت

نهادیودرخواست یاساستصوهب
شادا طرواتدارندهجوازیتجارت
محترمهاستیتحتر75911نمبر

احمد )تـرکخیمژده لغو واهان
شدهاند.کهدرشی(جوازخوشهیپ
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
یالکولریمشروباتغدیتولشرکت

عظزیپرو یمرکزاصـل:یمیناصر
سرما 1000000یابتدائهیکابل،

ــون ــ میلی ــانی ــالیافغ س
یشــکلحقــوق،1400تأســیس
عمدهوارداتتیفعالتدیشرکتلم

ـ،وصادراتاقـالممجـاز سیرئ
شــرکتمحتــرمناصــرفرزنــد

محتـرمتیمحمدطاوسوبهمعاون
زداهللیعب دارتیصـالحبریفرزند

ـامضاء ومعـاونشـرکتسیرئ
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
یالکولریمشروباتغدیتولشرکت

عظزیپرو یمرکزاصـل:یمیناصر
سرما 1000000یابتدائهیکابل،
تأسـیسسـالیافغانی میلیون

تدیشرکتلمیشکلحقوق،1400
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وارداتوصـادراتتیفعال عمده
رئ مجاز شرکتمحتـرمسیاقالم

ناصرفرزندمحمـدطـاوسوبـه
عبتیمعاون زداهللیمحترم بریفرزند
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
کابلیتجارتشرکت مرکز:بالنکا
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سالیافغانپنجصدهزار500000
1400تأسیس حقـوق، یشـکل
تجـارتتیفعالیانفراد یعمـده

شرکتسیرئباشد،یم
 Kang Yongpan  

ــوورت ــدهپاس ــردارن  نمب
EJ2615468ــ ــورچ نیکش

اسـتیدارشرکتدررتیصالح
ثبتمرکزیومالکیتهایعمومی

.دیگردفکریثبت
عبدالقتیهدامحترم فرزند ومیاهلل

اسـتخراجویمتشبثانفـراد (

ا تیتابع:تسل(منیپروسسمعادن
اصل،افغان سـرمایمرکز هیکابل

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
ــان ــالیافغ ــیسس 1400تأس

مجـاز اقـالم معـدن ،استخراج
تیصالح درامضاءدار خـودش

استیر مرکـزیعمـومی ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

واستخراجپروسسیتجارتشرکت
پا ستارونڅمعادن سرمایه ییابتدا:

یافغـانی میلیون(1000000)
 حقوق1400تأسیسسال یشکل

رئـیساستخراجمعدناقالممجاز
عبدالقلیخل ولد ومعاونومیاحمد
ولدببـرکخـانونڅاهللپا یرف

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

ـیتجارتشرکت یهاشـم یواس
مرکزاصل سـرمایافغان: هیکابل،

میلیـون1000000یابتدائ ی 
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عمـدهتیعالتأسیسفسال،یافغان
سیوارداتوصادراتاقالممجاز،رئ

تیمعاون،ماهردیاهللفرزندس یواس
صد خانیقیسمسور بنارس فرزند

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

عطـااتیخصوص عباداهلل یینهاد:
انفراد متشبث عبدالروف :یفرزند

نهاد:)استخراجمعادنعباداهللاسم
اصلافغان،تیتابع(ییعطا یمرکز

500000ابتـداییهیسرماکابل،
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

،یانفـرادیشکلحقـوق1400
عمــدهاســتخراجتیــفعال

تیمعادن،صالح شدخوامضاءدار
یعموماستیدرر مرکـزیثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
:یمحبوبلیعبدالخلیتجارتشرکت
 ی(1000000)ییابتداهیسرما

اصلیافغانونیلیم کابـل.یمرکز

 1400تأسیسسال حقوق، یشکل
اقـالمی)تجارتیاصلتیفعالدیلمت

 لیشرکتعبـدالخلرئیسمجاز(
عبدالجل فیصد50یدارالیفرزند

اهلل یمحترمشـفتیبهمعاونسهم
ســهمیدارالیفرزنــدعبــدالجل

تیصـالحفیصد50 امضـاءدار
اسـتیومعاونشرکتدرررئیس
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
نهاد:فضلاحمدفرزنداتیخصوص

اسـم:یاحمدمتشبثانفرادزیعز
لوژست خدمات قیصـدیکینهاد:)

رش ـتابع(یدیرضوان افغـان،تی
اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار500000
یشــکلحقــوق،1400تأســیس

عمـدهخـدماتتیفعال،یانفراد
تیصالح،یکیلوژست امضـاءدار
دررخود ثبـتیعمـوماستیش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد
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نیالطـافالـدیتجـارتشرکت
هیکابل،سـرمایمرکزاصل:رزادهیپ

میلیـون1000000ییابتدا ی 
،شـکل1400تأسیسسال،یافغان
،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلمیحقوق
ــ ــدسیرئ ــافال ــدنیالط فرزن

مقبـولدیستیمعاونن،یلطفالد
م صـالحاعبدالرحمریفرزند تین

ومعاونشرکتدرسیرئامضاءدار
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیدگرومالکیتهایفکریثبت
واستخراجمعـدنیتجارتشرکت

یابتـدائهیسرما:یستانکزیصاف
یافغـانی میلیون(1000000)

یشکلحقـوق1384تأسیسسال
ـفعالتدیلم رئـیسیتجـارتتی
عبدال معاونوفیطلشمساهللولد

ستانکز شـادولهیبالل درولـد
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
عبداهللحاتیخصوص ـنهاد: یدری

حضرتگلمتشـبثیفرزندحاج

نهاد:)استخراجمعادناسم:یانفراد
افغان،مرکزتیتابع(یصافیدریح

ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالیافغانپنجصدهزار500000
یشــکلحقــوق،1400تأســیس

اسـتخراجتیفعال،یانفراد عمده
شخودامضاءدارتیصالحمعادن،

ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

شرکتخـدمات یاساستصوبه
خواهانیباشوزییتجارتیمشورت

شدهاند:محترممحمدلیذراتیتغ
نهادازجملهرئیسینادرولدنورعل

خوفیصد100 فیصد10شیسهم
نرابهمحمدشاکرولدمحمدنادرآ

جد سهم50دیمعاون واگذارفیصد
شرکتیقشکلحقوریوتغداردیم

فوقدرراتیتغدیبهلمتیازانفراد
عمومیثبتمرکزیومالکیتاداره
.دیثبترسفکریبههای

شرکتویشرکا یبهاساستصو
 به )مکتو نظر (1193شـماره
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هیمکتو مال18/9/1400مورخ
:شرکت)محمودگانکوچ دهند

خانفرزندرحمتخـانمتشـبث
(دارنـدهنمبـرجـوازیانفـراد
ـیوتشخ70571 نمبــرهیصـ

تغ9011611968 راتیخواهان
است.آدرسشرکتازدهیگردلیذ

مارک ساحل سـومتیساحه حصه
ـدرسجدآبه15هیناح سـاحهدی

کوچهدومخانهنهیخوشحالخانم
آدرسنمـودهکـهریتغ5هیناح3
ثبتیعموماستیدررلیذراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
.دیگرد
یشرکا یوتصوضهیاساسعربه

مشورت خدمات ـمالیشرکت یاتی
نمبـر:یدیمتحدسع جواز دارنده
اســتیرنیــایعنــوان73689
تغ کهفوقراتیخواهان اند. شده

بنتس زرلشت اشـرفدیمحترم
وازاستعفاءاستیتشبثازرسیرئ

 خـوفیصـد34جمله شیسـهم

سفیصد17 احمد محترم به ریآنرا
واگذارکتهارونمعاونبرحالشر
فیصـد50نمودهکهسهممعـاون

باقیم و 17ماندهیشود سهمفیصد
ـاحمدفرزندامریبزرابهمحترم ری

شـرکت برحاـل سهمدار محمد
بـا نـامبرده کـه نموده واگذار

دیجدسیرئثیسهمبهحفیصد50
تشبثگرددیمنییتع اسم همجنان .

یاتیمالیازشرکتخدماتمشورت
شرکتخـدماتیدیمتحدسع به
ریهارونتغدیجمشیاتیمالیمشورت

استیدررراتیتغنینمودهاست.ا
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر

استخراجپروسسسیشرکت)تجارت
خدماتلوژست و ـزبیکیمعادن ری

ییابتـداهیسرما:(ینواریشمیشم
یافغـانی میلیون(1000000)

یتجارتتیفعال1400تأسیسسال
استخراجپروسسمعادنوخدمات

نورخطا رئیسیکیلوژست محترم
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فیصد50جمعهبازیولدحاجریام
اهللمیمحترمشـمتیسهمبهمعاون

یداراریولــدعبدالقــدیمظهــر
تیصـالحفیصد50 امضـاءدار

اسـتیومعاونشرکتدررئیس
.دیگردیثبتمرکزیعموم

معادن وپروسس استخراج شرکت
عابد کابـل،یمرکزاصـل:نوبهار

یـ 1000000ییابتداهیسرما
تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون
تیفعالتد،یلمیشکلحقوق،1400

عمدهاستخراجوپروسسمعـادن،
الرحمنفرزندعبـداهللفیسسیرئ

ـمعاونجان، فرزنـدتی عبـداهلل
سیرئامضاءدارتیجانصالحاختر

یعمـوماستیومعاونشرکتدرر
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

..دیگردثبت
افغاندمعادناستخراجاوښمخک

کابل،یپروسسشرکت:مرکزاصل
یـ 1000000یابتدائهیسرما

تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون

تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1400
پروسسمعادن، و استخراج عمده

فرزنـدگـلآقـاداهللیوحسیرئ
نیبابهجانفرزندامرالـدتیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد
ودانحـانیوابوریتجارتشرکت
سـرمایمرکزاصل:افغان هیکابل،
میلیـون1000000یابتدائ ی 
شـکل،1400تأسیسسالیافغان
عمدهتیفعالتدیشرکتلمیحقوق

سیوارداتوصادراتاقالممجازرئ
شرکتمحتـرممحمـدعبـدااهلل

معاونلیفرزنددل وبه محترمتینامه
تیخانصالحلیقابلخانفرزنددل

سومعاونشـرکتیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
محمدمعصومفرزندمحمـدمحترم

انفرادمیعظ تابع0)یتاجر ـ( تی
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هیکابـلسـرمایافغانمرکزاصل
پنجصــدهزار500000ییابتــدا
صادرات1400تأسیسسالافغانی

دارتیوارداتاقالممجازصـالح
دررامضاء عمـومیاستیخودش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

معدنشرکت پروسس و )استخراج
ییابتـداهیسرما:(خوشحالریسم
افغـانیی میلیون(1000000)

یتجارتتیفعال،1400تأسیسسال
ولدیمحمداحمدزاریمحترمرئیس
سهمبهفیصد50نورمحمدیحاج
عبدالغنتیمعاون یاحمدزیمحترم

ینـورمحمـددارایولدحـاج
تیصـالحفیصد50 امضـاءدار

 استیومعاونشرکتدررئیس
.دیگردیثبتمرکزیعموم

یبرهانمینهاد:عبدالرحاتیخصوص
عبدالجل متشـبثیبرهانلیفرزند

یمرکزاصلافغان،تیتابع:یانفراد
500000ابتـداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
،یانفـرادیشکلحقـوق1375

تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده
یعمـوماستیخودشدررامضاء

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

فرزنداتیخصوص عبدالخالق نهاد:
اسـم:یمتشبثانفرادو یمحمدا

تیتابع(ودانناتیکاینهاد:)تجارت
اصلافغان، هیکابل،سـرمایمرکز

پنجصــدهزار500000ابتــدایی
یافغان شـکل1400تأسیسسال
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
خـودامضاءدارتی،صالحیتجارت

ثبتمرکـزییعموماستیشدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

واستخراجمعـدنیتجارترکتش
منصور یابتـدائهیسـرما:عبداهلل
میلیون1000000 یافغـانی 

 حقـوق1400تأسیسسال یشکل
عمدهوارداتتیفعالتدیشرکتلم

شرکتسیوصادراتاقالممجازرئ
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فرزندمحمـدکر اهلل روح میمحترم
معاون فرزنـدتیوبه طارق محترم

محمدصالح تیخان امضـاءدار
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

نورالداتیخصوص فرزنـدنینهاد
اسـم:یمتشبثانفرادنیلدامیرح

انفرادیتجارت افغانتیتابعیتاجر
ابتــداییهیمرکــزکابــلســرما

ــدهزار500000 ــانپنجص یافغ
وارداتوصـادراتتیفعال عمده

خودشامضاءتیاقالممجازصالح
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
شرکتویشرکا یاساستصوبه

 به نظر )مکتو  (11767شماره
 ـمالریاست8/9/1400مورخ هی
:شرکت)شرکتنکوچ گادهند
جـوازریبه نمبـر دارنده ماربل(

ـیوتشخ57013 نمبــرهیصـ
از9007151383 ـخواهان ادی

استخراجمعدنبـرتیسکتورفعال
یدیتولیصنعتتیعالوهسکتورفعال

درلیراتذیتغنیاستکهادهیگرد
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

.دیثبتگردیفکریهاتیمالک
یگال جانفرزنـدحـاجمحترم

)گـال یمتشبثانفراددجانیس
اودمعادنزیجانخوشحالسوادگر

یافغانمرکزاصلتیتابعاستخراج(
سرما 500000ییابتـداهیکابل
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

1400 حقوق، وصادراتیشکل
ــاز ــالممج ــادناق وارداتومع

خــودشامضــاءدارتیصــالح
استیدرر ثبـتمرکـزیعمومی

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
ـ ینجمحترم یاهللفرزندغالمنب

تابع0)یمتشبثانفراد افغانتی(
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار500000

1399تأسیس حقـوق، یشـکل
صــادراتوارداتاقــالممجــاز
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خــودشامضــاءدارتیصــالح
استیدرر ثبـتمرکـزیعمومی

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیگرد

اساسدرخواست جمیبه لهیمحترمه
نهاد:وقرارسیرئدیبنتعبدالمج
ــو  ــورخ10153مکتـ مـ

گاندهندهیمالاستیر5/9/1400
بنـتلـهیجممحترمـه:متوسط
انفراددیعبدالمج تحـت:یتاجر

یغـاتیخـدماتتبلیتجارتیعنوان
دارنـدهنمبـرجـوازیپلنگبرف
ـیوتشخ44115 نمبــرهیصـ

تغ9001449411 راتیخواهان
لـهیاست.محترمهجمدیگردلیذ

نهـاداسـتیازردیبنتعبدالمج
سهمصدیف100ومجموعاستعفاء

لوفرینغلهیمحترمهپیراباالشیخو
کـهدهیبفروشرسانارمحمدیبنت

 با بحصدیف100نامبرده ثیسهم
ـجدسیرئ ـعتدرشـرکتدی نیی
رراتیتغنیاکهگرددیم استیدر

یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر

متشبثیقادرخانفرزندخوانمحترم
ــراد ــاتی)خــدماتتنظ:یانف یف
تابعیقادرنیاسیمحمد افغـانتی(

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار500000

1399تأسیس حقـوق، یشـکل
تیاقالممجازصالحیفیخدماتتنظ

عمومیاستیخودشدررامضاءدار
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
اساسدرخواستمحترماحمـدبه

ـ سیسهرا فرزندمحمدطاهررئ
(15975نهاد:وقرارمکتـو )

گاندهندهیمال10/7/1400مورخ
ــد ــهرا فرزن ــطاحمدس متوس

انفراد تاجر دارنـدهیمحمدطاهر
ــواز ــرج وD-65663 نمب

هیصیتشخ 9000767435نمبر
احمدسهرا فرزنـداستیتحتر

محمدطاهرخواهانلغـوشـرکت
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ادهیگردشیوخ که نهادنیاست.
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
.دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک

لوژستشرکت ـهدیکیخدمات هی
سرمایمرکزاصل:یادگاری هیکابل،

میلیـون1000000ییابتدا ی 
،شکل1399تأسیسسال،یافغان
عمدهخدماتتیفعالتد،یلمیحقوق
فرزندسی،رئیکیلوژست عبدالباسط

فرزنـددیامتیروضتاهلل،معاون
صالح آغا سیرئامضاءدارتیقند

یعمـوماستیومعاونشرکتدرر
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

 .دیگردثبت
حـاج یسممحترم فرزنـد یاهلل

انفراد متشبث یتجارت)یاکبرخان
مرکزتیتابع:(وستونیزپیعز افغان

ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل
سالیافغانپنجصدهزار500000
یشــکلحقــوق1399تأســیس

صـادراتوارداتاقـالمیانفراد
صالح تیمجاز خودشامضاءدار

ومالکیـتاستیدرر مرکزی ثبت
.دیگردهایفکریثبت

انفرادبه :یاساسدرخواستنهاد
پیافغـانسـتیکیخدماتلوژست

 D-79422دارندهجوازنمبـر
:شـدهانـدلیذراتییخواهانتغ

نهادازرئیسیمحترمفاطمهمحمد
صـدیف60واستعفاءنهاداستیر
باالآ مصـطفینرا ولـدیمحترم

کهنامبردهدیبهفروشرساننیشامع
نییدرشرکتتعدیجدرئیسثیبح
ـتغنی.ادیردگ اسـتیدررراتیی

یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر
شرکت:یشرکا یاساستصوبه

سـرتوریشرکتتجارت :(بهـرام
 نمبـر جـواز و57655دارنده

هیصیتشخ 900717113نمبـر
محترممحمدارشادواستیتحتر
ریعبـدالقـددیمحترمستیمعاون

(جـوازشـهیخواهانلغو)ترکپ
در:انددهیگردشیخویتجارت که
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ـعمومیاستیر یثبتوجوازده
.دیلغوثبتگرد
ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه

متشبثیعبدالحافظفرزندعبدالهاد
ــراد ــم:یانف ــدماتاس نهاد)خ
ـتابع(یحافظامـانیکیلوژست تی
اصلافغان، هیکابل،سـرمایمرکز

پنجصــدهزار500000ابتــدایی
شـکل،1399تأسیسسالیافغان
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

لوژست دارتی،صـالحیکیخدمات
دررخودامضاء یعمـوماستیش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

ــدماتاتیخصوصــ تشــبث)خ
:کهکشـانالبـرز(یمالیمشورت

افغانمرکـزتی:تابعیتاجرانفراد
تأسـیسکابلسـالتیوالیاصل

500000)یابتدائهیسرما1396
افغانپنجصدهزار حقوقی( شکل ی،

فعالیانفراد خـدماتتی، عمده:
خالدفرزنددیسسیرئیمالیمشورت

تیصـالحیسدهاشمشخصدارا
ثبتعمومیهخودشدرادارامضاء

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد
شـرکتیشرکا یاساستصوبه
غدیتول ـمشـروبات یالکـولری
50751دارندهجوازنمبر:نتیاکو

انـد:دهیگردلیذراتیخواهانتغ
رف محمد یولدفضلالرب یمحترم

معاون استعفاءتیاز فیصـد50و
بهعبدالنصشیسهمخو ولـدریرا

برحالشرکتبهرئیسعبدالسالم
ازیشکلحقـوقرساندویفروشم

ـتغیشراکتبهانفراد نمـودهری
تغ.است اسـتیفوقدررراتیکه
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
اساستصو شرکت:یشرکا یبه

محمدداودیشرکتخدماتحقوق
ــوز ــده:یری ــردارن جــوازنمب

 D-58241  وقــرارمکتــو
 4/10/1399مورخ141شماره
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ـمحتـرممالاستیر دهنـدگانهی
شـدهلیذراتییمتوسطخواهانتغ

اند.محترممحمدانورفرزندخواجه
معاون شرکتاز شـرکتتیزاده

راشیسهمخوصدیف10واستعفاء
عبـدالوار فرزنـدیاالب محترم

نامبردهدیبهفروشرسانمیعبدالحک
شـرکتتعثیبح نیـیمعاوندر

هدرادارراتییــتغنیــ.ادیــگرد
یهاتیومالکیثبتمرکزعمومی
.دیثبتگردیفکر

ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه
ـایمحمدزکر میفرزندمحمـدنس

نهاد)خدماتاسم:.یمتشبثانفراد
تنویکیلوژست ـتابع(ریسباوون تی
اصلافغان، هیسـرماکابل،یمرکز

پنجصــدهزار500000ابتــدایی
شـکل1399تأسـیسسالیافغان
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

لوژست دارتی،صـالحیکیخدمات
یعمـوماستیخودشدررامضاء

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

:یجـوادیخانعلیتجارتشرکت
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرکز

،یافغـانی میلیون1000000
حقوق1399تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

خـانسیرئوصادراتاقالممجاز،
علیعل احمد ـمعاون،یفرزند تی

علایذکر خان تیصـالحیفرزند
شـرکتسیرئامضاءدار ومعاون
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
ـعقوبیکابلیساختمانشرکت :انی

دریمحترمغالمفاروقفرزندغالمح
انفراد افغان،مرکزتیتابع،یتاجر

ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالیافغانپنجصدهزار500000

1399تأسیس حقـوق، یشـکل
یعمدهسـاختمانتیفعال،یانفراد

خــودشامضــاءدارتیصــالح
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ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

تجارتاتیخصوص اسیالیشرکت
مرکزاصـلتیتابع:هانیک یافغان
سـرماتیوال یابتـدائهیکابـل
میلیون(1000000) یافغانی 

ــال ــفعال1399تأســیسس تی
و ـواردات،عمده:صادرات سیرئ

پدیشرکتجمش یدیجمشمانیو
ـامضاءدارتیمعاونصالح سیرئ

 اداره عمـومیومعاونشرکتدر
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
اساسدرخواستمحترمفرشـادبه

وقرارمکتو سیرئیرحمت نهاد:
ــر ــورخ1157)نمبــ (مــ

فرشاددیعواستمیس16/9/1399
دارندهنمبـریتاجرانفرادیرحمت
نمبـرهیصیوتشخ61584جواز

اسـتیتحتر9008576134
خو شرکت لغو خواهان شیفرشاد

ادهیگرد ـاست.که نهـاددرنی

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
.دیلغوثبتگردیفکریهاتیکمال

یتیترانزیشرکتتجارتاتیخصوص
:یالرحمنرحمان یمجیوبارچاالن

ـوالیمرکزاصل،افغانتیتابع تی
سرما 1000000)یابتدائهیکابل

تأسـیسسال؛یافغانی میلیون(
ویتجـارتعمده:تیفعال1399
سـردارسیرئ،یبارچاالن شرکت
عرفـانولدعبدالرحمانویرحمان

معـاونصـالیولدسرداررحمان
ـرامضاءدارتیح ومعـاونسیئ

ثبــتعمــومیشــرکتدراداره
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
عبـدالحبمحترم فرزند  یمقصود

مقصـودی)تجارتیمتشبثانفراد
یافغانمرکزاصلتیتابع:ملکزاده(

سرما (500000)ییابتداهیکابل
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

وصـادراتیشکلحقوق1399
دارتیصـالحوارداتاقالممجاز
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دررامضاء عمـومیاستیخودش
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
:عبـداهللینهادانفراداتیخصوص

نهاد)استخراجاسمفرزندفتحمحمد
ـتابع(فـوالدیدایمعدننبو تی

اصلافغان، هیسـرماکابل،یمرکز
پنجصــدهزار500000ابتــدایی

شـکل1399تأسـیسسالیافغان
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

صادراتووارداتاقـالممجـاز،
تیصالح درامضاءدار خـودش

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ـیاساسدرخواستبه ولـدیمجتب
شمارهمکتو وقرار: یمحمدرف

ــورخ113) 4/10/1399(مـ
گانمتوسـط:دهنـدهیمالستمیس

شرکتخدماتیتحتعنوانتجارت
دارندهجوازنبریوشمیابریمشورت
 تشخ43439نمبر نمبـرهیصیو

تغ9004888567 راتیخواهان

اند.محترممحمدحامددهیگردلیذ
ـ یسمدولدمحم نهـادازسیرئ

استعفاءاستیر سهمصدیف90و
باالشیخو مجتبیرا ولدیمحترم

کـهدهیبفروشرسـان یمحمدرف
ـجدسیرئثینامبردهبح نهـاددی

محتـرمودیگردنییتع همبنـان
تیاهللمعاونشرکتازمعاون یشف

راشیسهمخوصدیف10واستعفاء
مصطف محترم رفیبه محمد  یولد

ـکهنامبردهبهحمودهواگذارن ثی
نی.کهاگرددیمنییتعدیمعاونجد

ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ
ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
.دیگرد

لوژستشرکت ـیکیخدمات نیمت
ابتـداییهیسـرما:یمحمدمیتم
یافغـانی میلیون(1000000)

یشکلحقـوق1399تأسیسسال
لوژسـتتیفعالتدیلم یکیخدمات

ولـدمیمحمدتمرئیساقالممجاز
معاوناگلرحم به ـتین مت نیاحمد
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شف صـالح یولد دارتیاحمـد
ومعاونشـرکتدررئیسامضاء

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

یمیتعلیقاتیوتحقیمشورتشرکت
سـرمایمرکزاصل:دیلرل هیکابل،

میلیون(1000000)ییابتدا ی 
،یافغان ،شکل1399تأسیسسال
عمدهخدماتتیفعالتد،یلمیحقوق

ــورت ــیتعلیمش ــاتیوتحقیم یق
ـعبدالحمسی،رئیمیتعل فرزنـددی

فاروق لیمحمدوصتیمعاون،غالم
خدا امضاءدارتیصالحنوریفرزند

درسیرئ شرکت اسـتیرومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت
:حمزهاخترمنگـلیتجارتشرکت
ی (1000000)ابتداییهیسرما

 یافغانمیلیون 1399تأسیسسال
صادراتتیفعالتدیلمیشکلحقوق

ــازو ــالممج ــیسوارداتاق رئ
تیجانولداخترجانبهمعاوندیحم

خـانمیمحمدحک بادشـاه ولـد
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
شرکت:یشرکا یاساستصوبه

ـلمتیشرکتعبدالستارسرور :دی
 نمبـر جـواز و11471دارنده

هیصیتشخ 9001133553نمبر
محترمعبدالسـتارواستیتحتر
الدتیمعاون علم خواهاننیمحترم

)ترکپ ی(جـوازتجـارتشهیلغو
اسـتیاندکهدرردهیگردشیخو

ـ لغـوثبـتیثبتوجـوازده
.دیگرد

انفراداتیخصوص آغاینهاد نور :
ی:متشبثانفرادنیفرزندعبدالحس

(شـناوریدسـت ینهاد)صنااسم
اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز

ــرما ــداییهیس (500000)ابت
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

حقـوق1399 ،یانفـرادیشکل



 جريده يرسم
 

104
 

 

 

 

 

 

17/6/1443 

 

( 1414) نمبرسېپرلهپ  

،یدسـت یصنادیعمدهتولتیفعال
خـودشدرامضاءدارتیصالح

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

شـرکتیشرکا یتصواساسهب
ـالحباتیروغنهیتصف :غزنـه ی

 (D-61355) دارندهجوازنمبر
شدهاند:آدرسلیذراتیخواهانتغ

سرکپلیافغانستگاهیشرکتازا
ـبهشهرکامیچرخ سـبزداردی

ناح ـتغششمهیاالمان نمـودهریی
اسـتیدررراتیتغنیاست.کها

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت
ــرکت ــدماتش ــتخ یکیلوژس

یمرکـزاصـل:ذوالجاللسادات
ییابتـــداهیســـرما،کابـــل

یافغانی میلیون(1000000)
1399تأسیسسال یشکلحقوق،

ـفعالتدیلم خـدماتتی عمـده
نیحسدیسرئیسباشد،یمیکیلوژست

حاج دارتیصالحرآغایشیفرزند

ثبـتمرکـزیعمومیاستیدرر
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیگرد
یکیوخدماتلوژستیتجارتشرکت

کابـلیمرکزاصـل:یمدثرصاف
ی (1000000)ییابتداهیسرما

یافغانمیلیون 1399تأسیسسال
عمـدهتیفعالتدیلمیشکلحقوق

یکیوخــدماتلوژســتیتجــارت
فرزنـدرئیسباشد،یم رشاد احمد
آقاگلواحمدمدثرفرزندآقاگل

شرکتصالح رتیمعاون سیئدار
عمومیاستیومعاونشرکتدرر

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

اساسدرخواستمحمدعثمـانبه
نمبر:ولدمحمدجان جواز دارنده

تغاخو57377 ـهان ازری اسـم
عمرانبهاسرییکیولوژستیتجارت

ریعمرانتغاسرییکیخدماتلوژست
وینهادازتجـارتتینمودهوفعال

نینمودهاست.اریبهتغیکیلوژست
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ثبـتیعمـوماستیدرراتریتغ
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
تشـبثرئیساهللریفرزندشمیتم
(یاهللتاجرانفرادریفرزندشمی)تم

تابع مرکزاصلافغانتی: تیوالی،
هیسـرما1399تأسیسسال،کابل
پنجصـدهزار(500000)یابتدائ
حقـوقافغانی ،یانفـرادیشکل
وتیفعال صادرات وارداتعمده:

امضـاءتیصـالحیشخصدارا
درر ثبـتیعمـوماستیخودش

ثبتیفکریهاتیومالکیزمرک
.دیگرد
متشبثیاهللفرزندحسنعل ینج

یمرکزاصلافغان،تیتابع:یانفراد
(500000)ابتداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
1399 حقوق، ،یانفـرادیشکل

ـتولتیفعال دارتیصـالح،یدی
یعمـوماستیرشدرخودامضاء

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

متشبثینعمتاهللفرزندرمضانعل
یمرکزاصلافغان،تیتابع:یانفراد
(500000)ابتداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
تیفعال،یانفرادیشکلحقوق 139

وارداتاقـالمعمدهصـادراتو
تیصالحمجاز، شخودامضاءدار

ثبـتمرکـزییعموماستیردر
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

ـامیجلـدیاختصاصشفاخانه دی
هیکابـل،سـرمایمرکزاصل:کارا
میلیـون1000000ییابتدا ی 
شکل،1399تأسیسسال،یافغان
ـفعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی

ـسیرئشفاخانه، فرزنـداالحقیض
کاملهتیمعاون،وسفیمحمدیحاج

امضاءدارتیصالحیفرزندنادرعل
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت
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شـرکتیشرکا یبهاساستصو
لوژسـت یتکنـالوژویکیخدمات

دارنـده:افغانکاشـانهیمعلومات
راتیخواهانتغ67755جوازنمبر

ولـددیاند:محترمنودهیگردلیذ
معاون از احمد واسـتعفاءتیگل

خـوفیصد50 بـهشیسـهم را
اسم ابراهلیعامحمد محمد میولد
جد فـروشدیمعاون شرکتبـه

استیرفوقدرراتی.کهتغرساندیم
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
ـمحترم نیگالجانفرزندقلندرحس

)خـدماتیمتشبثانفـرادلیخ
تیتابع:(یقلندرمانیسلیکیلوژست

اصل مرکز هیسـرما،کابلیافغان
پنجصـدهزار(500000)ییابتدا
،یافغان شکل1399تأسیسسال
یکیخدماتلوژستیانفرادیحقوق

صالح مجاز تیاقالم امضـاءدار
ثبـتعمـومیاستیرخودشدر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

:افقسبزنمبردومیخصوصمکت 
ییابتـداهیسرما،کابلیمرکزاصل

یافغـانی میلیون(1000000)
1399تأسیسسال یشکلحقوق،

یعمدهمکت خصوصتیفعالتدیلم
 یثناسلطانبنتشعسیئرباشد،یم

یعبدالمحمدفرزندحـاجیوحاج
سلطانمحمـدمعـاونشـرکت

ومعاونشرکتسیئداررتیصالح
ثبـتمرکـزیعمومیاستیدرر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیگرد

مرکز:ارغوانقیمعادنشااستخراج
ییابتـداهیسـرما،کابـلیاصل
یافغـانپنجصدهزار(500000)

1399تأسیسسال یشکلحقوق،
معارفمتیفعالتدیلم باشد،یعمده

لیفرزندمحمداسـماعقیشارئیس
اسـتیدارشرکتدررتیصالح
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ومالکیتهایثبتمرکزیعمومی
.دیگردفکریثبت

غانیحس تشـبثرئیس یفرزند
ـی)تجارت حس :(یمحمـدنیشاه

مرکزاصلافغانتیتابع ـوالی، تی
 سال هیسـرما1399تأسیسکابل

پنجصـدهزار(500000)یابتدائ
حقوق فعالیانفـرادیشکل ـ، تی

و صادرات شخصعمده: واردات
درامضاءتیصالحیدارا خودش
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

.دیثبتگردیفکریهاتیمالک
اساسدرخواست  نهـادرئیسبه

لو :کوهسارانایآریکیژستخدمات
D-82071 دارنـدهجـوازنمبر

انـد:دهیگردلیذراتیخواهانتغ
میولدمحمدنسمیمحترممحمدتم

واســتعفاءشــرکتاســتیازر
خـوفیصد100 بـهشیسهم را
ـاهللولدحبظیحف رئـیساهلل ی
واسمنهادرساندیبهفروشمدیجد

بهخدماتهسارانکویکیازلوژست

تغالځیکیلوژست نمـودهریسوهر
تغاست دررراتی.که اسـتیفوق
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
مدیجاومحترم محمـدرزایفرزند

ی:عنـوانتجـارتیمتشبثانفراد
لوژست دیجاویوتجارتیکیخدمات

مرکزیوردگتاجرانفرادیصمد
سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،

سال،یافغانپنجصدهزار500000
فعال1399تأسیس شـکل ـ، تی

یوتجــارتیکیخــدماتلوژســت
تیصالح دررئـیسامضـاءدار

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیگرد
ـ یمحمدامانفرزنـدسـرورعل

ـتابع:یمتشبثانفراد افغـان،تی
اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار500000
یشـکلحقـوق 1399تأسـیس

صادراتوتیفعال،یانفراد عمده
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دارتیوارداتاقالممجاز،صـالح
یعمـوماستیرشدرخودامضاء

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

ابتداییهیافغانسرماتیتابعخدمات
شکلافغانیپنجصدهزار500000

1399تأسیسسالیانفرادیحقوق
تیصالح بنـتنـایمامضاءدار
عمومیثبـتاستیدررزیعبدالعز

بهثبتمرکزیومالکیتهایفکری
.دیرس

محمدترایممحترم وسـفیبنـت
ی)مکت خصوصیمتشبثانفراد

مرکز،افغانتیتابع:(نیزالمومنیعز
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سالیافغانپنجصدهزار500000
میتعلیشکلحقوق،1399تأسیس
دارتیصـالح،اقالممجازهیوترب
دررامضاء عمـومیاستیخودش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

شـرکتیشرکا یبهاساستصو
ـایتیخدماتانترنهیارا :دیسـوری

 جوازنمبر خواهان41053دارنده
محتـرمدهیگردلیذراتیتغ اند:

ازریبنـتعبدالقـدیفرحتنواب
فیصد10واستعفاءشرکتاستیر

ازیراولطفاهللنورزشیسهمخو
استعفاءتیمعاون سهمفیصد15و
سـهمدارمیراومحمدقسشیخو

 استعفاءشرکت سهمفیصد15و
شیخو جملـه که فیصـد70را
بهمحمدعثمانولـدنـورشودیم

قبل سهمدار حیمحمد به ـکه ثی
.اسـتدهیگردنییتعدیجدرئیس

ازیوشکلحقوقرسانندیبفروشم
نمودهاستریتغیشراکتبهانفراد

یعمـوماستیفوقدررراتیکهتغ
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
داکتریمکت خصوصاتیخصوص
تـاجرانفرادمیعبدالحک :یبزرگ

ـوالیاصل،مرکزافغانتیتابع تی
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غب سال هیسرما1399تأسیسالن
(پنجصـدهزار500000)ییابتدا
شکلحقوقیافغان ،یانفـرادی،
ـهیوتربمیتعلعمده:تیفعال سیرئ

شخصمیفرزندعبدالحکریعبدالخب
خـودشامضـاءتیصالحیدارا

ثبـتمرکــزیعمـومیدراداره
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

فرزنـداتیخصوص فـواد احمد
ـ:تابعیتاجرانفرادنیالدنجم تی

بغالنسالتیوالی،مرکزاصلافغان
یابتـدائهیسـرما1399تأسیس

یافغـانپنجصدهزار(500000)
ـ،فعالیانفـرادیشکلحقوق تی
صنا احمـدسیرئیدست یعمده:

یشخصدارانیفوادفرزندنجمالد
درادارهامضاءتیصالح خـودش

ثبتمرکزیومالکیتهایعمومی
.دیگردفکریثبت

تیتابع:انایآریشرکتخدماتپول
سرما 500000ابتـداییهیافغان
حقوقپنجصدهزار یانفرادیشکل

 دارتیصالح1399تأسیسسال
اهللامضاء رمحمداهللسعد استیدر
.دیبهثبترسیثبتمرکزعمومی

شـرکتیشرکا یبهاساستصو
دارنـده:یبحریخدماتساختمان

خواهـان D-27193 جوازنمبر
محتـرمدهیگردلیذراتیتغ اند:
الد الـدنیامر بهـرام ازنیولد
فیصد51واستعفاءشرکتاستیر

اهللولد ینقدیرابهسشیسهمخو
اهللمعاونبرحالشرکت یحبدیس

کهنـامبردهبـهرساندیبهفروشم
ودهیگردنییتعدیجدرئیسثیح

یازشراکتبهانفرادیشکلحقوق
استواسمشرکتازریتغ نموده

خـدماتیبحـریساختمان بـه
نمودهریتغیمحبوبدینویکیلوژست
بـهیشرکتازساختمانتیوفعال

.نمودهاستریتغیکیخدماتلوژست
یعمـوماستیفوقدررراتیکهتغ

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت
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میپطـرولنـگیبساوپرتشرکت
سـرمایمرکزاصل:تدیلم هیکابل،

ی میلیون(1000000)یابتدائ
شکل،1400تأسیسسال،یافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
دارتیصالحریبزاهللومعاونقیقع

ومعاونشـرکتدرسیرئامضاء
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
:تدیلممیپطرولنسیاالرینیپاشرکت

سرمایمرکزاصل یابتـدائهیکابل،
،یافغانی میلیون(1000000)

حقوق1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
ـودیعبدالحم عبدالبص ریمعـاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد

نقشـبندینقشبندحامد غالم ولد
انفراد اصل:یتاجر کابـلیمرکز
500000ییابتـــداهیســـرما

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
یانفـرادیشکلحقـوق،1400

خـدماتمشـورتتیفعال یعمده
نقشـبندرئیسباشد،یم یحامـد

اسـتیدارشرکتدررتیصالح
مرکزیومالکیتهایثبتعمومی

.دیگردفکریثبت
یکیوخدماتلوژستیتجارتشرکت

تیوالیگندهی:مرکزنمادیلوگلیا
هیسـرما1400تأسیسسال،کابل
میلیون(1000000)ییابتدا ی 
٬تدیشرکتلمیشکلحقوقیافغان
سلطانمحترم٬یعمدهتجارتتفعالی

دعبدالحمیفرزندمحمد ورئـیس
هارونادام معـاونیذاکرمحترم

دارا امضـاءتیصالحیاشخاص
ومعاونشرکتبـودهودررئیس

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
.دیثبتگردیفکرتیومالک
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:خانتوریالینهادانفراداتیخصوص
:یفرزندمحصلخانمتشبثانفراد

تجارت خـانالیتوریتجـارتیاسم
کابلتیتابعیمحصلز افغانمرکز
پنجصدهزار(500000)هیسرما

ــان ــفعالیافغ وارداتدهعمــتی
تیوصادراتاقالممجـازصـالح

دررامضاء یعمـوماستیخودش
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
دسـالمیاستخراجمعدنعبشركت

ــل ــرمایمرکزاص ــل،س هیکاب
ی میلیـون(1000000)یابتدائ
یشکلحقوق،1400تأسیسیافغان

عمدهوارداتتیفعالتدیشرکتلم
ـ،وصادراتاقـالممجـاز سیرئ
 محمد محترم فرزندونسیشرکت

ـوبهمعاوننیسالمالد محتـرمتی
نیفرزندمحمدسالمالدمیکرمحمد
سومعاونیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

مرکـز:ایپروانپویتجارتشرکت
سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،

میلیون1000000 یافغـانی 
 حقـوق1400تأسیسسال یشکل

عمدهوارداتتیفعالتدیشرکتلم
ـ،وصادراتاقـالممجـاز سیرئ

ـشرکتمحترمنج اهللفرزنـد ی
معاون وبـه ـسکندر محتـرمتی

ـ فرزندمحمـدحس نیمحمدعابد
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

در ثبـتیعمـوماستیرشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
پویتجـارتشرکت ـپـروان :ای

سرمایمرکزاصل یابتـدائهیکابل،
میلیون1000000 یافغـانی 

 1400تأسیسسال حقوق، یشکل
عمدهوارداتتیفعالتدیشرکتلم

شرکتسیوصادراتاقالممجازرئ
اهللفرزندسکندروبه یمحترمنج
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محترممحمدعابدفرزنـدتیمعاون
حس تیصالحنیمحمد امضاءدار

درسیرئ شرکت اسـتیرومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
هیسرما:مهروانیکیشرکتتجارت

ونیلیم ی(1000000)ییابتدا
سـال،کابـلیمرکزاصلیافغان

1400تأسیس دتیلمیشکلحقوق،
مجاز(ی)تجارتیاصلتیفعال اقالم

الدرئیس فطـرتنیشرکتنظام
سـهمیدارافیبلوچفرزندشـر

محترمعبداهللتیبهمعاونفیصد50
جانداراینیام آقا سـهمیفرزند

تیصـالحفیصد50 امضـاءدار
اسـتیمعاونشرکتدرروسرئی

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت

غورشرکت عمر معدن )استخراج
ــگځ ــرما:(ن ــداهیس ییابت
میلیون(1000000) یافغانی 

ــال ــیسس ــفعال1400تأس تی

محترماحمدرئیساستخراجمعدن
عبـدالرح ولد اولم اولـممیشاه

محتـرمتیسهمبهمعاونفیصد50
ولدصـالحیصالحمیمحمدابراه

فیصـد50یدارایمحمدصـالح
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

 ثبـتیعمـوماستیشرکتدر
.دیگردیمرکز

فرزنـدیدرعلینهادحاتیخصوص
عل اسـم:یمتشبثانفرادیمحرم
ــارت ــدنیتج ــتخراجمع واس

تابعیعل یجهانز افغـانتیزاده
ابتــداییهیمرکــزکابــلســرما

ــدهزار500000 ــانپنجص یافغ
تیفعال وارداتوصـادراتعمده

صالح مجاز امضـاءدارتیاقالم
ثبـتیعمـوماستیرخودشدر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

ــدالخالقاتیخصوصــ نهــاد:عب
متشبثومیولدعبدالقیاسحاقز

وینهـاد:)تجـارتاسم:یانفراد
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استخراج،پروسسمعادنهلمنـد
مرکـزافغان،تیتابع(افغاننیاسی

ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل
میلیون1000000 یافغـانی 

یشکلحقـوق1400تأسیسسال
تجـارتتیفعال،یانفراد یعمـده

ــس ــادنوپروس ــتخراجمع اس
تیمعادن،صالح شخودامضاءدار

ثبـتمرکـزییعموماستیردر
.دیگردلکیتهایفکریثبتوما

بهیتجارتشرکت :ریسـمریعمر
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز

میلیون1000000 یافغـانی 
 حقوق1400تأسیسسال یشکل

باشد،یمیعمدهتجارتتیفعالتدیلم
فهرئیس کبمیمحمد ـمحمد وری
ــدا ــاهللنجتیه ــاون ی اهللمع
اسـتیدارشرکتدررتیصالح

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت
عبدالقادردیعبدالرشمحترم فرزند

تجارتیمتشبثانفراد اسخراجی)

تیتابع:(نیوپروسسمعادنتندرشاه
هیکابـلسـرمایافغانمرکزاصل

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
افغانی یتجارت1400تأسیسسال

مجـاز اقـالم معادن استخراج و
تیصالح درامضاءدار خـودش

مرکـزیعمـومیاستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

نهاد:دلـداردلسـوزاتیخصوص
فرزندمحمدظاهرخـانمتشـبث

وینهـاد:)تجـارتاسم:یانفراد
استخراج،پروسسمعادنهلمنـد

مرکـزافغان،تیتابع(مصورافغان
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

سالیافغانپنجصدهزار500000
ــوق1400تأســیس یشــکلحق

تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
استخراجمعادنوپروسسمعـادن

تیصالح درخـودامضاءدار ش
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
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ــ ــراداتیخصوص ــادانف ینه
وعبدالر متشبثوف نظر اهلل فرزند
واستخراجویاسمتجارت:یانفراد

ـتابعوندیمریپروسسمعدنذب تی
سرما کابل مرکز ابتـداییهیافغان

ــدهزار500000 ــانپنجص یافغ
تیفعال وارداتوصـادراتعمده

صالح مجاز امضـاءدارتیاقالم
ثبـتیعمـوماستیرخودشدر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

ــ ــراداتیخصوص ــادانف ینه
وعبدالر متشبثوف نظر اهلل فرزند
واستخراجویاسمتجارت:یانفراد

ـتابعوندیمریبزپروسسمعدن تی
سرما کابل مرکز ابتـداییهیافغان

ــدهزار500000 ــانپنجص یافغ
تیفعال وصـادراتوارداتعمده

صالح مجاز امضـاءدارتیاقالم
ثبـتیعمـوماستیرخودشدر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

نهاد:احمدجوادفرزنداتیخصوص
انفراد متشبث اسـم:یعبدالودود

معـادنیتجارتنهاد:) استخراج و
زاده افغـان،تیتابع(جاللجواد

ابتـداییهیسرماکابل،یمرکزاصل
سالیافغانپنجصدهزار500000
یشــکلحقــوق،1400تأســیس

ویعمدهتجـارتتیفعال،یانفراد
دارتیصـالحاستخراجمعـادن،

دررخودامضاء یعمـوماستیش
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
تجارت افغـانیشرکت عبدالحنان

ی (1000000)ییابتداهیسرما
کابل.سالیمرکزاصلیافغانونیمل

دیلمتیشکلحقوق1400.تأسیس
مجاز(ی)تجارتیاصلتیفعال اقالم

 شرکتعبدالستارفرزنـدرئیس
دارا 50سهمیعبدالحنان بهفیصد

فرزنـدتیمعاون اهلل محمد محترم
ــدالحناندارا ــیعب ٪50همس

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
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ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
وخــدماتیســاختمانشــرکت

مرکـز:رضوانیضحیکیلوژست
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سالیافغانپنجصدهزار500000
یشــکلحقــوق1400تأســیس

ساختمانتیفعالیانفراد ویعمده
ریاحمدمنرئیسباشد،یمیکیلوژست

ش صـالحریفرزند دارتیحسـن
ثبـتعمـومیاستیشرکتدرر

 فکری های ومالکیت ثبتمرکزی
.دیگرد

یبلوچفرزندمولویمحترمعبدالول
)مکت یمتشبثانفرادنیالدیمح

ـتابع:هـوس(یتیسیخصوص تی
اصل مرکز سـرمایافغان, هیکابل

پنجصدهزار(500000)ییابتدا
 یاصلتیفعال1400تأسیسسال

امضـاءدارتی)مکت (صـالح
ثبـتعمـومیاستیرخودشدر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

ی:مرکزاصـلتـدیخنجلمخست 
سرما 1000000یابتدائهیکابل،
میلیون تأسـیسسال،یافغانی 

تــد،یلمیشـکلحقـوق،1400
سیرئروغنپنبه،دیعمدهتولتیفعال
تیفرزنداماناهلل،معاوناءالحقیض

اصـلخـان فرزنـد عبدالرحمن
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد
ی:مرکزاصـلتـدیخنجلمخست 

سرما 1000000یابتدائهیکابل،
میلیون ،1387،سـالیافغانی 
عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق

وارداتوصادراتاقـالممجـاز،
فرزنـدیحاجسیرئ کاظم محمد

غاز زعتیمعاون،یمحمد میاحمد
امرالد امضاءدارتیصالحنیفرزند

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
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ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیردگفکریثبت

گلیمحمدنظرفرزندنادرعلمحترم
انفراد ـسهیل)یمتشبث یخصوص

یافغان,مرکزاصلتیتابع:کنشکا(
سرما 500000ییابتـداهیکابل
یافغانپنجصدهزار سال تأسـیس(

)معـارف(یاصلتیفعال1400
خــودشامضــاءدارتیصــالح

ثبـتمرکـزیعمومیاستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

شرکت:یشرکا یاساستصوبه
ناصر یشرکتنق :دیلمتیاحمد

دکوچن مکتو  اساس ـمالویبه هی
ــو ــورخ1301ورکوونکـ مـ

دارندهجوازنمبـر11/9/1400
نمبـــرهیصـــیوتشخ11839

ر1051081014 اسـتیتحت
نق معاون یمحترم و ـاحمـد تی

محترماحساناهللخواهانلغو)ترک
دهیگردشیخوی(جوازتجارتشهیپ

یثبتوجوازدهاستیکهدرردان
.دیلغوثبتگرد

شـرکتیشرکا یتصواساسهب
ــر ــتانجندی ــگیریان ــدیان ن

دارندهجـواز:یکانسترکشنکمون
تغ خواهان شـرکترینمبر)( اسم

انــتدیــازشــرکترشیخــو
یکانسترکشنکمونندیانگیریانجن

یشـرکتسـاختماندیبهاسمجد
لوژسـتیریانجن خـدمات یکیو

نمودهاست.کهدررییانتتغدیر
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
اساستصو  شرکتیشرکا یبه

االئیتجارت جواز:مهیجواد دارنده
وقرارمکتو  D-43213 نمبر
5/1/1400مـورخ180نمبر
استیگانمتوسطتحتردهندهیمال

محترمحامدتیومعاونملیمحترما
ترکپ خـوشهیخواهان شیجواز

ثبتیعموماستیانددرردهیگرد
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ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

ــ ــرکت:اتیخصوص ــبثش تش
روحانی)شرکتساختمان :(یالهام
 (D-61878) دارندهجوازنمبر

ـقیمحترم)عتاستیرهب هاهلل(وب
ـقی)صدتیمعاون قطعـهیاهلل(ط
تصوضهیعر قطعه مجمـ  یوسه

تشـبثخواهـانیعموم شرکاء
فعالادیازد ـسکتور خـدمات)تی

ــرعالوهفعالیکیلوژســت ــ(ب تی
همبنـان.استدهیگردیساختمان

یاسمتشبثاز)شرکتسـاختمان
ی(به)شرکتساختمانیالهامروحان

(یالهامروحانیکیوخدماتلوژست
.صورتگرفتهاستزین
شرکت:ویشرکا یاساستصوبه

(مورخ11195)نمبرقرارمکتو 
ــمال18/9/1400 ــدهی گاندهن

یوخانهسـازیمتوسطساختمان
نمبـر جـواز دارنده پروان بغالن

ـیوتشخ36097 نمبــرهیصـ

تغ9003668051 راتیخواهان
یمحترماحمدز:استدهیگردلیذ

معاونشـرکتازیولدمحمدغن
ــمعاون ــهتی ــتعفاءوازجمل اس
محترمشیسهمخوصدیف30 به را

ـولدمحمـدظرنیمحمدحس فی
برحالشرکتواگذارنمودهرئیس

سهمصدیف100بااستکهنامبرده
ـماندهکـهایباقرئیسثیبح نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد
مکتو شماره یاساستصوبه و

ــورخ11064 10/9/1400م
ـدهنـدهیمالاستیر  گانکوچ

ـویپوی)شرکتتجارت افغـان(انی
( نمبـر جـواز (41389دارنده

اندکـهلیذراتیخواهانتغ شده
 ( Wang Zhiyong) محتـرم

وازاستعفاءاستیتشبثازرسیرئ
باحفظشیسهمخوفیصد50جمله
بحفیصد49 دیجدعاونمثیسهم
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بهفیصد1ماندهیوباقنیتع سهمرا
محترم)نورالحقولدرحمتگل(

( نمبـر تذکره (834505دارنده
بح نامبرده که نموده ـواگذار ثی

 گردد،محتـرمیمنیتعدیجدسیرئ
(Chen Yuqiang )ــاون مع

ــاســبقازمعاون واســتعفاءتی
مفیصد50) بـه سهمرا حتـرم(
رحمتگل ولد ـنورالحق سیرئ

دتشبثواگذارنمودهکهسهمیجد
ـازد،شودیمفیصد(51)سیرئ ادی

)استخراجوپروسستیسکتورفعال
فعال برعالوه ) یتجـارتتیمعادن

اسـت،اسـمتشـبثازدهیگرد
افغان(بـهانیویپوی)شرکتتجارت

تجـارت اسـتخراج،ی)شرکت و
پو نانیویپروسسمعادن ) زیافغان

استهمبنانادرس صورتگرفته
)شهرنوجـوارمسـجدزتشبثا

ق4هیناحیهرات )ارزان به مـتی(
شـدهاسـت.درری(تغ11هیناح

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

شرکت:ویشرکا یاساستصوبه
(مورخ18967)نمبرقرارمکتو 

ـسستمعوا16/5/1400 زوندی
لوژست خدمات رافـ یکیشرکت

و46837دارندهجوازنمبردیوا
هیصیتشخ 9005594735نمبر

:استدهیگردلیذراتیخواهانتغ
ـمحترمرسولخانحق ولـداری

عبدالقــدوسمعــاونشــرکتاز
10استعفاءتیمعاون سـهمفیصد

بهمحترماحمدالدشیوخ ولدنیرا
واگذارنمـودهکـهنیجمالالد

ح به نییتعدیمعاونجدثینامبرده
حـاجودیگرد محتـرم یهمبنان
جملهرئیسبرحالازعر نیالدناز
صدیف90 محترمآ40سهم به نرا

ـمعاونجدنیاحمدالد واگـذاردی
کهسهممعاون صـدیف50نموده

م بحکهشودیسهم ـنـامبرده ثی
تعمعاون اگرددیمنیجدبد که نی.
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ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
ب زرغـونیشرکا یتصواساسه
خدماتیکیلوژستزیرګسوداوادیه

دارنده:اودمعادناستخراجشرکت
 نمبر تغ77368جواز رییخواهان

وادیاززرغونهشیاسمشرکتخو
اویکیلوژستزیرګسودا خـدمات

دمعادناستخراجشرکتبهاسـم
سـودادیجد عمـر زیرګاسـامه

دمعـادنیکیلوژست او خـدمات
نمودهاسترییتغتاستخراجشرک

ر در ثبتمرکزییعموماستیکه
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیگرد
انینجفیوتجارتیساختمانشرکت

مرکزاصل سرمایمالستان: هیکابل،
میلیـون1000000یابتدائ ی 
،شـکل1400تأسیس،سالیافغان
یعمدهتجارتتیفعالتد،یلمیحقوق

ساختمان ـسیرئ،یو یحسـنعل

ینوروزنجفتیفرزندمحمود،معاون
صالح محمود امضاءدارتیفرزند

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت
لوژستشرکت مرالدیایکیخدمات

کابـلیکابلمرکزاصـل:یصاف
یـ 1000000ییابتداهیسرما

یافغانمیلیون 1400تأسیسسال
عمـدهتیفعالتدیلمیشکلحقوق

اهلل ینقرئیسباشد،یمیکیلوژست
فرزندنورمحمدو

 ANTHONY JOHN 
RUDD  
دارنـــدهپاســـوورتنمبـــر

انگلستان510688548 کشور
درکتدارشـرتیصـالحمعاون

ثبتمرکزیومالکیتهایاستیر
.دیگردفکریثبت

نوراهللنورزادفرزندسـن محترم
افغانتیتابع:یتاجرانفرادیسلطان

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
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سالپنجصدهزارافغانی500000
وارداتوصادرات،1400تأسیس

امضـاءدارتیصالح،اقالممجاز
درر استیخودش ثبـتعمـومی

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

واستخراجپروسسیتجارتشرکت
کابـل،یموثرخولواک:مرکزاصل

یـ 1000000یابتدائهیسرما
تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون
تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1400

وارداتوصـادراتاقـالم عمده
فرزنـدمحمـد ینسیرئمجاز،

خان عمـرتیمعاون،اسلم محمد
دارتیحسنصـالحیجفرزندحا
ـامضاء ومعـاونشـرکتسیرئ
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
استخراجمعدنودانافغانشرکت

ــاروان یابتــدائهیســرما:ک
افغان1000000) ی( تأسیسسال

حقوق1384 تیفعالتدیلمیشکل

حـاجاسداهللرئیسیتجارت یولد
ع عبدالجواد معاون و ـیاحمد یس 

دادخانشرکتدرمیولدرحلیخ
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
اودمعادنزیدرکسوداگریاحمد

ــرکت: ــسش ــتخراجپروس اس
سرمایمرکزاصل یابتـدائهیکابل،

،یافغـانی میلیون1000000
حقوق،1400تأسیسسال یشکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

اسـتخراج مجاز، وصادراتاقالم
ـ رئ پروسسمعـادن و سیمعادن

الحقفرزندعبـدالمال ، ینج
فرزندیخاناحمدزاتیحتیمعاون

س امضـاءدارتیصالحیخغالم
اسـتیرومعاونشرکتدرسیرئ

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت
ویکیخــدماتلوژســتشــرکت

چاالنیتیترانز :کلیالجریالخیبار
ی 1000000)ییابتداهیسرما
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کابـل.ی(مرکزاصلیافغانمیلیون
یشکلحقـوق،1400تأسیسسال
ـفعالدیلمت )خـدماتیاصـلتی

(یبارچـاالنیتیوترانزیکیلوژست
فرزنـدمیشرکتمحمدحکرئیس

بهفیصد50سهمیمحمدانوردارا
محترمروحاهللفرزندغالمتیاونمع

فیصـد50سـهمیداراریدستگ
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
معادنشرکت وپروسس استخراج

یابتدائهیسرما:یمیعمرکرمانیسل
یافغـانی میلیون(1000000)

یشکلحقـوق1384تأسیسسال
اسداهللرئیسیتجارتتیفعالتدیلم

حاجیحاج ولد ویاحمد احمـد
ولـدلیخیس یمعاونعبدالجوادع

اسـتیدادخانشرکتدررمیرح
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت

واستخراجپروسسیتجارتشرکت
خدادوسـت:میمعادنگولدنپرا

سرمایمرکزاصل یابتـدائهیکابل،
،یافغـانمیلیونی 1000000

حقـوق،1400تأسیس یشـکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
تیمعاون،فرزندلعلگلمیعبدالحل

دارتیغافرزندجنتگلصالحآریش
رومعاونشـرکتدسیرئامضاء

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

اهللاتیخصوص عصـمت نهـاد:
انفراد متشبث :یفرزندعبداالحمد

ـدینهاد:)تجارتاسم (موالنـااری
اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز

500000ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

،یانفـرادیشکلحقـوق1400
تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده

درامضاء ش یعموماستیرخود
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فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

ـ نهـاد:محمــدطاهراتیخصوص
انفراد متشبث :یفرزندعبدالشکور

وینهـاد:)شـرکتتجـارتاسم
کنـدهار استخراجپروسسمعادن

یمرکزاصلافغان،تیتابع(یانیخوگ
500000ابتـداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
دررخودامضاء یعمـوماستیش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

شـرکتیشرکا یبهاساستصو
خواهـان:تـدیلمیرزویاموریغ
محتـرمدهیگردلیذراتییتغ اند:

تیازمعاونزیولدعبدالعزمیعبدالحک
استعفاء جمله از سهمفیصد50و

فیلطلرابهعبدافیصد15شیخو
برحالشرکترئیسزیولدعبدالعز
رساندیبفروشم بهفیصد15و را

عبدالط ولد معـاونفیعبدالواحد
کـهسـهمرساندیمبفروشدیجد

معـاون75رئیس وسـهم فیصد
ـتغنیا.گرددیمفیصد15 درراتی
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
شرکت:یشرکا یاساستصوبه

ـلمتیبهرامسلطاناحمد بـه:دی
 نمبر مکتو  مورخ1311اساس

دارندهجوازنمبـر1400/9/11
نمبـــرهیصـــیوتشخ11133

ر1048334013 اسـتیتحت
ـمحترمبهرامومعاون محتـرمتی

خواهانلغـو)تـرکیسلطانعل
دهیگردشیخوی(جوازتجارتشهیپ

ثبـتوعمومیاستیاندکهدرر
.دیلغوثبتگردیهجوازد

شرکتویشرکا یاساستصوبه
مکتو  مورخ11956نمبرقرار

ــتیر16/9/14400 ــمالاس هی
آردهند کوچ : ـحانایگان یدری
و18713دارنـدهجـوازتدیلم
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هیصیتشخ 9000383571نمبر
انـد:دهیگردلیذراتیخواهانتغ

معـاوندریعبدالواحدولدغالمح
معاون از ـشرکت واسـتعفاءتی

خوصدیف50مجموع راشیسهم
ـیباال سیمحترمعبدالمحمـدرئ

شرکتبفروشرسان کهدهیبرحال
 با بحصدیف100نامبرده ثیسهم

شرکتباقسیرئ شـکلماند،یدر
شـرکتازشـراکتبـهیحقوق
ـنمودهاست.کهاریتغیانفراد نی

ثبـتیعمـوماستیتدرررایتغ
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
ـیساختمانشرکت محمـودخیش
بهاساسمکتو شـماره:صاح 
ــورخ665 13/11/1399مـ
ـعهیمحترمفراهذرتیمستوف یاپک

ــماره ــهش ــورخ10017نام م
ــتیر11/9/1400 ــمالاس هی
کابلبهتیگانمتوسطازوالدهند
نمـودههیئاحصـاریفراهتغتیوال

اسـتیدررراتیتغنیکها.است
یهاتیکمالویثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر
خواسترئبه نهـادسیاساسدر

فرزندامنتـاجردگلیع:یانفراد
16830دارندهجوازنمبریانفراد

9001351659هیصیونمبرتشخ
خواهانلغوجوازاستیرنیایعنوان
اند.جـوازدهیگردشیخویتجارت

یثبتمرکزعمومیاستیشاندرر
.دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک
به 19141اساسمکتو نمبـر

ــورخ ــبث10/05/1400م تش
ری)شرکتزعفرانافغانستانبندام

(35601(دارندهجوازنمبر)تدیلم
معاونشدهانـدکـهریخواهانتغ
)چ تشبثونگینیمحترم معاون )
(فیصـد5و)استعفاءتیازمعاون

ــو ــهمخ ــرمراشیس ــهمحت ب
 (Lan Jingtao Lan) دارنده

 (E28815333) تذکرهنمبـر
بح نامبرده که نموده ـواگذار ثی
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شرکتگرددیمنیتعدیمعاونجد .
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیگرد
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

ساختمانیکیلوژست فورسدیوایو
هیصیوتشخ50915دارندهجواز

خواهــان9006310536نمبــر
اند:کهمحترمدهیگردلیذراتیتغ

تشبثسیاسداهللولدآدمخانرئ
شیسهمخـوفیصد100ازجمله
ـبحفیصد90باحفظ ـثی سیرئ

رابهفیصد10ماندهیوباقماندیم
فرزنـدیزولتمحترمآدمخاند

تـذکرهیسیعیحاج دارنده خان
ــر 1400-0400-63891نمب

ـواگذارنمودهکهنامبردهبهح ثی
جد تغگرددیمنییتعدیمعاون ـ. ری
بهشراکتیازانفرادیشکلحقوق

استهمبنـانزین صورتگرفته
ــرما ــبثازهیس 1000000تش

 یافغاندومیلیون 1000000بـه

کهافتهیکاهشی میلیون است.
ثبتیعموماستیتدرررایتغنیا

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

مداتیخصوص بنـتنـهینهـاد:
متشبثانفراد اسـم:یعبدالصبور

یکیوخدماتلوژستینهاد:)تجارت
ـتابع(انیعنیمد افغـان،مرکزتی
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

سالیافغانپنجصدهزار500000
ــوق1400تأســیس یشــکلحق

ویعمدهتجـارتتیفعال،یانفراد
لوژست دارتی،صـالحیکیخدمات

یعمـوماستیخودشدررامضاء
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
خواجهظهورشـاهیتجارتشرکت

مرکزاصلیقیصد سرمای: هیکابل،
میلیـون1000000یابتدائ ی 
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق

خواجهسیرئوصادراتاقالممجاز،
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ظهورشـاهفرزنـدخواجـهداود
خواجهاحمدشاهفرزنـدتیمعاون

صالح داود امضـاءدارتیخواجه
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

اهللمی:کلینهادانفراداتیخصوص
ام اسم:یاهللمتشبثانفرادنیولد

(دمعادناستخراجینورمینهاد)حک
اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز

500000ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل
صالحتیفعال معدن دارتیاستخراج

یعمـوماستیرشدرخودامضاء
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
مداتیخصوص بنـتنـهینهـاد:

متشبثانفراد اسـم:یعبدالصبور
تیتابع(انیعنیمدینهاد:)ساختمان

هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـل
پنجصــدهزار500000ابتــدایی

شـکل1400تأسیسسالیافغان
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
شخودامضاءدارتی،صالحیتجارت
ثبـتمرکـزییعموماستیردر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
:یصافیذاکرصابریتجارتشرکت
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرکز

،یافغـانی میلیون1000000
حقوق،1400تأسیسسال یشکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
صـابر محمـد فرزند محمدذاکر

فرزنـدتیمعاون صـابر محمـد
امضـاءدارتیعبدالرزاقصـالح

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت
ـیتجارتشرکت ـیحبدرانځ :یب
ی (1000000)ییابتداهیسرما

کابـل.ی.مرکزاصلیافغانونیلیم
 1400تأسیسسال حقوق، یشکل
اقـالمی)تجارتیاصلتیفعالدیلمت
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درانځشرکتعبداهللرئیسمجاز(
لعل دارا یفرزند فیصد50سهم

یبیمحترماحساناهللحبتیبهمعاون
٪50سهمیفرزندمح اهللدارا

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

آصــفخــانیتجــارتشــرکت
مرکزیزدولت کابـل،یاصـل:
یـ 1000000ییابتداهیسرما

،1400تأسیسسال،یافغانمیلیون
عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق

وارداتوصادراتاقـالممجـاز،
،ندآدمخـانمحمدانورفرزسیرئ

بنتنـورجـاننهیگلمتیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد
خـانیاهللنظرفرزندحاجمحترم

ویتی)ترانزیمحمدمتشبثانفراد

:پشتونافغـان(یسرحدیبارچاالن
کابـلیافغانمرکزاصـلتیتابع

پنجصد500000ییابتداهیسرما
یافغانهزار 1400تأسـیسسال
اقـالممجـازیوبارچاالنیتیترانز

خــودشامضــاءدارتیصــالح
ثبـتمرکـزیعمومیاستیدرر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیگرد

فرزنداتیخصوص عبدالسالم نهاد:
انفـرادراجانیم اسـم:یمتشبث

استخراجوپروسسمعـادن)نهاد:
مختار عمر افغـان،تیتابع(احمد

ابتـداییهیسرماکابل،یمرکزاصل
سالیافغانپنجصدهزار500000

1400تأسیس حقـوق، یشـکل
استخراجوتیفعال،یانفراد عمده

امضاءدارتیصالحمعادنپروسس
ثبـتیعمـوماستیرشدرخود

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد
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پاتیخصوص یهاشـمروزینهاد:
متشبثیاهللهاشم یفرزندشاهحب

تجـارتاسم:یانفراد ،ینهـاد:)
ــدمات ــادنوخ ــتخراجمع اس

ـتابع(یهاشمروزیپیکیلوژست تی
اصلافغان، هیسـرماکابل،یمرکز

پنجصــدهزار500000ابتــدایی
شـکل،1400تأسیسسالیافغان
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
خدمات،استخراجیتجارت و معادن
امضـاءدارتیصـالحیکیلوژست
ثبـتیعمـوماستیرشدرخود

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

ــ ــاناتیخصوص ــاد:حق ینه
متشبثانفـراد :یفرزندعبدالستار

ساختماناسم (یبنتلنیگرینهاد:)
اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز

500000ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل
تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده

دررخودامضاء یعمـوماستیش
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
:محمـدینهادانفراداتیخصوص
ولدلعلمحمـدمتشـبثیمحمد
معدناسم:یانفراد نهاد)استخراج

افغـان،تیتابع(:یاکبربابامحمد
اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار500000
یشــکلحقــوق،1400تأســیس

استخراجمعـدنتیفعال،یانفراد
تیصالح درخـودامضاءدار ش

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیگرد
یبهاسـاسدرخواسـتشـرکا

دارندهجـواز:افغاننیشرکتقال
ـایعنـوان D-34558 نمبر نی
جوازهیاحصائریخواهانتغاستیر

بغالنبـهتیازوالشیخویتجارت
اتیوال اسـت. نموده ـکابل نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ
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ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
.دیگرد
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

دارنده:میعمرابراهوسفییتجارت
(خواهـان16688جوازنمبـر)

شدهاند.کهمحتـرملیذراتییتغ
اماناهللولدگلرخانمعاونشرکت

معاون واسـتعفاءشـرکتتیاز
محترمشیسهمخوفیصد50 رابه
یعمرولدعر خانعمردونیفر

.داردیشرکتواگذارمدیمعاونجد
در مرکزییعموماستیرکه ثبت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیگرد
یشرکا یوتصوضهیاساسعربه

لوژست خدمات ـولیکیشرکت دی
ــام ــر:اله ــوازنمب ــدهج دارن

 D-38112اسـتیرنیایعنوان
شدهاند.کـهلیذراتیخواهانتغ

ــد ــرامال ــرمبه ــدنیمحت فرزن
معـاونتشـبثازنیحسامالـد

سـهمفیصد50واستعفاءتیمعاون

سیرئدیبهمحترمعبدالوحراشیخو
کـهمـودهتشبثواگذارنبرحال

ـسهمبحفیصد100نامبردهبا ثی
ازیشکلحقوقریوتغماندیمسیرئ

ـنیشراکتبهانفراد صـورتزی
استیدررراتیتغنیگرفتهاست.ا

یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

:دارندهجوازوندیافغانمیساختمان
راتیخواهانتغ D-23363 نمبر
محتـرم)احمـداند:دهیگردلیذ

عال الد شرکتنیفرزند معاون )
معاون )استعفاءتیاز فیصد(50و

بـاالشیسهمخـو محتـرمیرا
مینعدیاعظمساداتفرزندسدی)س

نمبـر تـذکره دارنـده سادات(
بفروش73051-0500-1399

بحدهیرسان نامبرده که ـاست ثی
نی.کهاگرددیمنییتعدیمعاونجد

رراتیتغ ثبـتعمومیاستیدر
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بهثبتومالکیتهایفکرییمرکز
.دیرس
ومکتو یشرکا یاساستصوبه

11/3/1398مـورخ737نمبر
ـدیعوا یشرکتمحترمبانـ مل

محترم:شدهاستلیذریخواهانتغ
ـرئیسلیبابکرخزیعبدالعز دونب

ومحتـرماستعفاءاستیسهمازر
ـجدرئیسثیبهحیشاکرجالل دی

عمومیودرادارهنییسهمتعدونب
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
شرکت:ویشرکا یاساستصوبه

(مورخ10004)نمبرقرارمکتو 
ــمال10/9/1400 ــدهی گاندهن

شرکتتول غذائدیمتوسط یمواد
محبو زاهددارندهجـوازنمبـر

ـیوتشخ67050 نمبــرهیصـ
تغ9010390177 راتیخواهان

زاهـد:استدهیگردلیذ محترم
الحقولدعبدالحقمعاونشرکتاز

ــمعاون ــتعفاءتی ــهوازجماس ل

یرابـاالشیسهمخـوصدیف50
ریولدمیدریمحترممحمدجوادح

افغانواگذارنمودهاستکهنامبرده
.کهدیگردنییتعدیمعاونجدثیبح
ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

اساستصو شرکت:یشرکا یبه
شرکتاستخراجوپروسسمعادن

دارندهجواز:گواهخواچنگنگی
 تغ77068نمبر ـذرییخواهان لی

نمبـرمکتـو شدهاند.بهاساس
ـمالاستیر1359 گاندهنـدهی

رئـیسگـواهنگیگمحترمبزر
ر استعفاءشرکتاستیشرکتاز

رابـهشیسهمخـوصدیف60و
دارنـده Liu Shukun محترم

به E10997088 پاسوورتنمبر
رئیسثی.نامبردهبحدیفروشرسان

نی.ادیگردنییدرشرکتتعدیجد
رییتغ یثبتمرکزعمومیدراداره

.دیگردثبتیفکریهاتیومالک
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یفرزندحـاجفیمحمدظرمحترم
ی)تجارتیاحمدشاهمتشبثانفراد

واســتخراجمعــادنیکیلوژســت
ـتابع(رخواهیخیاحمد افغـانتی

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار500000
یشــکلحقــوق1400تأســیس

ــادرات ــتوص یکیوارداتلوژس
دارتیصـالح،ومعادناقالممجاز

عمـومیاستیرخودشدرامضاء
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
یوتجارتیشیموادآرادیتولشرکت

کابـلیمرکزاصل:یمحمودقیرف
یـ 1000000ییابتداهیسرما

یافغانمیلیون 1400تأسیسسال
عمـدهتیفعالتدیلمیشکلحقوق

تجارتیدیتول رئـیسباشد،یمیو
اهللفرزندشـاهمحمـودوحیوض

رف محمـودقیمحمد فرزندشـاه
دارشـرکتدرتیمعاونصـالح

ثبتمرکزیومالکیتهایاستیر
.دیگردفکریثبت

محترمعبداهللفرزنـدعبـدالخالق
اسـتخراجویمتشبثانفـراد (

ـ عبـدالرحمندیپروسسمعدنس
یافغان,مرکزاصلتیتابع:(یرحمان

سرما 500000(ییابتداهیکابل
تأسـیس(سالیپنجصدهزارافغان

)معـدن(یاصـلتیفعال1400
تیصالح درامضاءدار خـودش

مرکـزیعمـومیاستیر ثبـت
.دیگردهایفکریثبتومالکیت
مداتیخصوص بنـتنـهینهـاد:

اسـم:یمتشبثانفرادعبدالصبور
ـتابع(گروپانیعنینهاد:)مد تی

هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـل
پنجصــدهزار500000ابتــدایی

یافغان 1400تأسیسسال شکل،
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
تیصـالح،یتجارت امضـاءدار
دررخود ثبـتیعمـوماستیش
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ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

مالخمحترم فرزند ـمحمدداود لی
ــراد ــبثانف ــارتیمتش ی)تج
افغانتیتابع:محمدداودالسادات(

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیافغانپنجصدهزار500000

وارداتوصادرات،1400تأسیس
امضـاءدارتیصالح،اقالممجاز
ثبـتعمـومیاستیرخودشدر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

:مرکـزکالښنهیمیتجارتشرکت
سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،

،یافغـانی میلیون1000000
حقوق1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

اسداهللسیرئوصادراتاقالممجاز،
حضرتاحمـد ـمعاون،فرزند تی

ــدا ــدروحاهللتیهـ اهللفرزنـ
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

یعبداهللثاق فرزندعبدالولمحترم
استخراجمعادنیمتشبثانفراد (
ثاق ( مرکـزتیتابع:انس افغان

ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل
سالیپنجصدهزارافغان500000

اسـتخراجمعـدن1400تأسیس
صالح مجاز تیاقالم امضـاءدار

درر استیخودش ثبـتعمـومی
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
ــرم ــوداگرنیالح اودزیزمزمس

یمعادناستخراجشرکت:مرکزاصل
سرما 1000000یابتدائهیکابل،
تأسـیسسال،یافغان0ی میلیون

تــد،یلمیشـکلحقـوق،1400
وارداتوصـادراتتیفعال عمده

رئ استخراجمعادن مجاز، سیاقالم
تیاهللفرزندضابطخان،معاونمیحک

حم فرزنـد ـعارفشاه شـاهدی
معاونوسیرئامضاءدارتیصالح
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درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد
ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه

خـانربازیولدمدرانځخانریسر
انفراد رینهاد)سـراسم:یمتشبث

ـتابع(زیرګسـودادرانځخان تی
هیکابل،سـرمایاصـلمرکزافغان،

پنجصــدهزار500000ابتــدایی
شـکل،1400تأسیسسالیافغان
زیرګسوداتیفعال،یانفرادیحقوق
شدرخـودامضاءدارتیصالح

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ـمکت  تـالش:نـهیآیخصوص
سرمایمرکزاصل یابتـدائهیکابل،

،یافغـانی میلیون1000000
حقوق1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
لیعل فرزنـد ـاقـتیرضا یعل

ــمعاون ــتی ــدیعل احمــدفرزن

امضـاءدارتیصـالحیعلاقتیل
اسـتیرومعاونشرکتدرسیرئ

مرکزیومالکیتهایثبتیعموم
 .دیدگرفکریثبت

انفـراداتیخصوص گـلینهاد :
ـاسالم ول متشـبثیولد جـان
نهاد)استخراجمعادناسم:یانفراد

ــاغگمب ــچهارب ــتابع(یری تی
هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـل

پنجصــدهزار500000ابتــدایی
یافغان 1400تأسیسسال شکل،
استخراجتیفعال،یانفرادیحقوق

شخودامضاءدارتیمعادنصالح
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه

گلریبش جمعه قناعتولد احمد
وینهاد)تجارتاسم:یمتشبثانفراد

مجاهد معادن پروسس ، استخراج
افغـان،مرکزتیتابع(سازانندهیآ

ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالیافغانپنجصدهزار500000
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یشــکلحقــوق،1400تأســیس
واستخراجیتجارتتیفعال،یانفراد

امضاءدارتیپروسسمعادنصالح
درر اش ثبـتیعموماستیخود

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

شرکتویشرکا یبهاساستصو
 به نظر مکتو  (11106)شماره
ــورخ ــت1400م ــمالریاس هی

 یکوچ :شرکت)مجگاندهند
(دارنـدهنمبـرجـوازتدینادرلم

ـیوتشخ13114 نمبــرهیصـ
تغ7001130016 راتیخواهان

است.آدرسشرکتازدهیگردلیذ
ـمرکـزنجیساحهقوا زرا  ی

ادرسجدتیمارک ـبه سـاحهدی
میمارک چهارمهیناحیفروشوهیت

آدرسنمودهریتغ301دوکاننمبر
تغ رلیذراتیکه یعموماستیدر

یفکریهاتیومالکیثبتمرکز
.دیثبتگرد

شرکت:یشرکا یاساستصوبه
یغالمربـانیولدحاج یمحمدرف
اساسمکتو نمبریتاجرانفراد به
ــورخ10989 4/8/1400مـ

و11861دارنــدهجــوازنمبــر
هیصیتشخ 9001191569نمبر

 یمحتـرممحمـدرفاستیتحتر
(جـوازشـهیخواهانلغو)ترکپ

اندکـهدردهیگردشیخویتجارت
ثبتولغیثبتوجوازدهاستیر

.دیگرد
شرکت:یشرکا یاساستصوبه

:تدیاتحادمقدسلمیشرکتتجارت
 اساسمکتو نمبـر 11165به

 جواز11/8/1400مورخ دارنده
ـیوتشخ35160نمبر نمبـرهیص

ر9003574069 اسـتیتحت
ش داود معاونریمحترم و ـدل تی

محمد خواهانوسفیمحترمخواجه
)ترکپ ی(جـوازتجـارتشهیلغو

اسـتیاندکهدرردهیگردشیخو
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ـ لغـوثبـتیثبتوجـوازده
.دیگرد
ب نهـادخـدمات یاساستصوه

:لعلشگامانیپیمعلوماتیتکنالوژ
خواهان66519دارندهجوازنمبر

کهمحتـرم:شدهاندلیذراتییتغ
نهادسیرئیبسماهللولدمحمدعل

شیسهمخـوفیصد100ازجمله
ــهآفیصــد50 ــهمحترم ــراب ن
زادهیزادهبنتمحرمنبینبدهیحم

.داردیشرکتواگذارمدیمعاونجد
نهادازیشکلحقوقرییتغنهمجنا
ـبهشراکتتغیانفراد نمـودهریی
تغ.است استیفوقدررراتییکه
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
سـرمایه:میندمهیلیتجارتشرکت
میلیون(1000000)ییابتدا ی 
یافغان 1400تأسیسسال شکل،
مجازیحقوق اقالم معدن استخراج

ــیس ــنقرئ ــد ی ــدمیاهللن ول
سادات محمدهاشمومعاونفرزانه

ـ ـدیبنتس دارتیصـالحیغن
دررئیسامضاء شرکت معاون و
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

فکــریثبــتومالکیــتهــای
.دیگرد

الـداتیخصوص حسـام نینهاد:
اسم:یمتشبثانفرادیفرزندعبدالنب

لوژست خدمات ـآیکینهاد:) رسی
یافغان،مرکزاصـلتیتابع(یمردا
500000ابتـداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل

تجارتتیفعال دارتی،صالحیعمده
دررخودامضاء یعمـوماستیش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه
احمدوردگولدعبدالمال دیس

نهــاداســم:یمتشــبثانفــراد
احمدی)استخراجمعادنوساختمان

افغان،مرکزتیتابع(شیدرو یحب
ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
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سالیافغانپنجصدهزار500000
1400تأسیس ، یحقـوقشـکل
استخراجمعادنوتیفعال،یانفراد

امضـاءدارتیصـالحیساختمان
ثبـتیعمـوماستیرشدرخود

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

اهللفرزنـد ینهاد:سماتیخصوص
اسـمی:رحمتاهللمتشبثانفراد

خدماتمشورت منجمنـتینهاد:)
مرکزافغان،تیتابع(ونتیاالیرو
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

سالیافغانپنجصدهزار500000
ــوق1400تأســیس یشــکلحق

تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
تیصالح درخـودامضاءدار ش

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

فرزنـددینهاد:ساتیخصوص آغا
اسـم:یپادشاهمتشبثانفراددیس

عل معادن استخراج شـنگینهاد:)
اصلافغان،تیتابع(سادات یمرکز

500000ابتـداییهیسرماکابل،
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

،یانفـرادیشکلحقـوق1400
اسـتخراجمعـادن،تیفعال عمده

خـودشدرامضاءدارتیصالح
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
ــرم ــدمحت ــادرفرزن ــالمبه اس

:یمحمــدبهادرمتشــبثانفــراد
لوژسـتیتجارتدرانځبهادر) یکی،

تیخدمتونهاواستخراجمعدن(تابع
هیکابـلسـرمایافغانمرکزاصل

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
ــان ،1400تأســیسســالیافغ

اســتخراجمعــدناقــالممجــاز
خــودشامضــاءدارتیصــالح

استیدرر ثبـتمرکـزیعمومی
.دیدگرومالکیتهایفکریثبت

ـیتجارتشرکت اس : یمیسمون
سرمایمرکزاصل یابتـدائهیکابل،

،یافغـانی میلیون1000000
تأسیسسا حقوق1400ل ی،شکل
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ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
مجاز،رئ اقالم حیمسسیوصادرات

ـاهللفرزندمحمدآصف،معاون تی
ــدالباق ــدعب ــکورفرزن یعبدالش

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

یاستخراجمعدنوتجـارتشرکت
احمدز اسرار اصل:یابرار یمرکز

سرما 1000000ییابتداهیکابل
تأسـیسسـالیافغانی میلیون

تیفعالتدیلمیشکلحقوق1400
یعمدهاستخراجمعـدنوتجـارت

ـعنارئیسباشد،یم اهللفرزنـدتی
امــاناهللوحکمــتاهللفرزنــد
دارتیاهللمعـاونصـالح یحب

ر در مرکـزیاستیشرکت ثبت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

قرار مورخ1143مکتو شماره
شیتشبث)شرکتتفت3/9/1400
ـگلوبلزاهـدجممیپرایمال (لی

 (D-62384) دارندهجوازنمبر
کـه:شدهاندلیذراتیخواهانتغ

محترم)محمدمظهرارشـدولـد
استیتشبثازرسیانورالرشد(رئ

شی(سهمخوفیصد50و)استعفاء
ـبهمحترم)عترا ـاهللعزقی یزی

تشبثواگذارنمودهحال(معاونبر
(سـهمفیصد100کهنامبردهبا)

وگرددیمنیتعدیجدسیرئثیبح
حقوقریتغ شراکتبـهیشکل از

نیصورتگرفتهاست.ازینیانفراد
رراتییتغ ثبـتیعموماستیدر

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
.دیگرد
یشرکا یوتصوضهیاساسعربه

تـلیوایتیسیشرکتخدماتآ
:تیبا نمبر جواز 61561دارنده

راتیخواهانتغاستیرنیایعنوان
کــهمحتــرم:شــدهانــدلیــذ

سـرداریفرزندحاجنیصالحالد
واستعفاءتیمعاونتشبثازمعاون

10 خـوفیصد بـهشیسـهم را
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برحالتشبثسیمحمدرئریمحترمپ
بـا نـامبرده کـه نموده واگذار

ومانـدیمسیسهمرئفیصد100
حقوقریتغ شراکتبـهیشکل از

صورتگرفتهاسـت.زینیانفراد
ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
.دیگرد

:مرکزیزیعلوادیهیتجارتشرکت
سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،

،یافغـانی میلیون1000000
حقوق1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
فرزندنجریتقد تیمعاون،اهلل یاهلل

نج فرزند تیاهللصـالح یولوله
شـرکتسیرئامضاءدار ومعاون
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
قیررفینذیبارچاالنیتیترانزشرکت
 ی (1000000)ییابتداسرمایه
،1400تأسیسسال،یافغانمیلیون

حقوق اقالمیشکل استخراجمعدن
ولـدنیحقبرمحمدینذرئیسمجاز
ولدقیچنارومعاونمحمدرفیحاج
صالحیعل تیمحمد امضـاءدار

اسـتیومعاونشرکتدرررئیس
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
ینهاد:روملسـاالرزاتیخصوص

عبدالرح انفرادمیفرزند :یمتشبث
یکیلوژستیرینهاد:)روملوزاسم

اصلتیتابع(خدمات یافغان،مرکز
1000000ابتداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانی میلیون

،یانفـرادیشکلحقـوق1400
،یکیعمدهخدماتلوژسـتتیفعال

خـودشدرامضاءدارتیصالح
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
احمدکاکرینهاد:روزاتیخصوص

انفراد متشبث عبدالسالم :یفرزند
اتـلهاسم ـنهاد:) معـادنوادی

ـ،تابع(استخراج افغـان،مرکزتی
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ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالیافغانپنجصدهزار500000
ــوق1400تأســیس یشــکلحق

اسـتخراجتیفعال،یانفراد عمده
خودشامضاءدارتیمعادن،صالح

ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

عبدالقداتیخصوص فرزندرینهاد:
اسـم:یمحمدعمرمتشبثانفراد

ریعبدالقدندهیموادشودینهاد:)تول
اصلتی،تابع(یمحمد یافغان،مرکز
500000ابتـداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
،یانفـرادیشکلحقـوق1400

نده،یموادشـودیعمدهتولتیفعال
خـودشدرامضاءدارتیصالح

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ترانزعبداهلل بارچاالنیتیحسن یاو
مرکزاصل سرمایشرکت: هیکابل،

میلیـون1000000یابتدائ ی 
حقـوق1400،سالیافغان ی،شکل

ـیعمـدهترانزتیفعالتد،یلم ویت
یعبداهللفرزندحاجسی،رئیبارچاالن

ـمحمدظاهر،معاون اهللقیصـدتی
امضاءدارتیاهللصالحاتیفرزندح

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت
یطشمس: یشکیاحتیسشرکت

خواهـاناخـذشیخویدرخواست
یثبتشدهاند.مرکزاصلقنامهیتصد

سرما 1000000یابتدائهیکابل،
میلیون تأسـیسسال،یافغانی 

تــد،یلمیشـکلحقـوق،1400
ستیفعال حامدسیرئ،یاحتیعمده

ـمعاون،گلزادفرزنددادگـل تی
شکورز عبدالودودیمحمود فرزند

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد
یشرکا یوتصوضهیاساسعربه

:تـدیمهمندلموندیماسیشرکتال
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یعنوان15890دارندهجوازنمبر
تغاستیرنیا ـذراتیخواهان لی

ـشدهاند.کهمحترممحمدال اسی
معاونتشبثازونسیفرزندمحمد

استعفاءتیمعاون سهمفیصد50و
رابهمحترمفضلالـرحمنشیخو

مومندفرزندمحمـدرازقمومنـد
ــده ــردارنـ ــذکرهنمبـ تـ
واگذار68011-0101-1400

ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی
درراتیتغنی.اگرددیمنیتعدیجد
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

.دیثبتگردیفکریهاتیمالک
شرکتویشرکا یاساستصوهب

 به نظر )مکتو  (19718شماره
 هیمالریاست30/8/1400مورخ

ــط ــدگانمتوس ــرکتدهن :ش
مهـرا الـدتی)عنا ولد نیاهلل

 (دارندهنمبرجوازیمتشبثانفراد
D-39058تشخ نمبـرهیصیو

تغ9000338061 راتیخواهان
ازدهیگردلیذ سـکتورادیاست.

ـعالبـرعالوهفیتجارتتیفعال تی
وخـدماتیوسرکسازیساختمان
وهمبنان.استدهیگردیکیلوژست

وخدماتیاسمشرکتازساختمان
اسـمیکیلوژست به انوستماستر

ویکیخـدماتلوژسـتیساختمان
نمـودهریانوستماسترتغیتجارت

اسـتیدررفوقراتیاستکهتغ
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر

 مکتو شماره مورخ1366قرار
یعمـوماستیر15-9-1400
یتشبث)شـرکتمخـابراتدیعوا

دارندهجـواز اتصاالتافغانستان(
ـخواهـانتغI-10894) نمبر ری
ـشدهاندکهمحتـرم)متسیرئ وی

بدونسهمازسی(رئلشریوزیچارل
 ) ومحتـرماسـتعفاءاسـتیر

MOHAMED HASSAN 
OSMAN HASSAN) دارنده

 (A27872268) نمبرورتپاسو
نیبدونسهمتعدیجدسیرئثیبح
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رراتییتغنیا.گرددیم اسـتیدر
هایتیومالکیثبتمرکزیعموم

.دیثبتگردیکرف
ب یودرخواسـت یتصـواساسه
تاجروسفیالحقولدمحمد یسم

دارنـدهجـوازنمبـر:یانفـراد
)لغو(شهیخواهانترکپ71190

شدهاندکهدرشیخویجوازتجارت
استیر مرکـزیعمـومی ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
شـمالجنـو یتجـارتشرکت

مرکزاصل سرمایکاروان: هیکابل،
میلیـون1000000یابتدائ ی 
شکل،1400تأسیسسال،یافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
ریامدیسردارمحمدسهاکفرزندس

عبداهللفرزندحسنگلوتیمعاون
خـان کاملفرزندقضـا سمهدار

اونومعسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

شرکتاستخراجمعادناتیخصوص
ـتابع:بولدکشـمال افغـانتی

سـرماتیوالیمرکزاصل هیبغالن
میلیون(1000000)ییابتدا ی 
تیفعال1400تأسیسسال؛یافغان

معـادن،عمده: ـاستخراج سیرئ
ولـدیاحمدمحمـدریشرکتزب

محمدشهبازولد یالعهدونیول
صـالحضیف معـاون تداریمحمد

ومعاونشـرکتدرسیرئامضاء
ثبتمرکزیومالکیتعمومیاداره

.دیگردهایفکریثبت
انصاریوبارچاالنیتیترانزشرکت

کابـل،یکاروان:مرکزاصلصلیف
یـ 1000000ییابتداهیسرما

تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون
تیفعالتد،یلمیشکلحقوق1400

وارداتوصـادراتاقـالم عمده
محمدجعفـرفرزنـدسیمجاز،رئ

معاون فرزنـدتیعبدالرزاق ممتاز
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امضـاءدارتیسلطانمحمدصالح
شرکتسیرئ اسـتیردرومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

واستخراجمعادنیساختمانشرکت
سرمایهغرهندوکشنیسو ییابتدا:
یافغـانی میلیون(1000000)

1400تأسیسسال یشکلحقوق،
رئـیساستخراجمعدناقالممجاز

احمدز محمدیمحمداهلل غالم ولد
اهللولـدبسـماهلل یومعاوننج

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
ر ثبتمرکـزیاستیشرکتدر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
گلعلمیفرزندحاجداهللیعبمحترم

استخراجمعادنیمتشبثانفراد (
افغان,تیتابع:(یعاشقاهللاحمدز
ــل ــزاص ــرمایمرک ــلس هیکاب

هزارپنجصـد(500000)ییابتدا
تیفعال،1400تأسیس(سالیافغان
دارتی)استخراجمعادن(صالحیاصل

عمـومیاستیرخودشدرامضاء

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

خدماتشرکت و معدن استخراج
:مرکـزونـدیم یحسیکیلوژست
سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،
،یافغانمیلیونی (1000000)

حقوق،1400تأسیسسال یشکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
ـممح فرزن خان لـوجگـلدود

فرزنـدنیمحمدالـدریشتیمعاون
ـامضاءدارتیطال صالح سیرئ

در شرکت یعموماستیرومعاون
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

 .دیگردثبت
فرزندعبـدالرحمنمحترم شمشاد

اسـتخراجویمتشبثانفـراد (
ـ غرن شمشـاد :(یپروسسمعدن

اصلتیتابع مرکز کابـلیافغان,
ــرما ــداهیس (500000)ییابت

افغان هزار یپنجصد تأسـیسسال
)استخراجویاصلتیفعال،1400
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دارتی(صـالحمعـادنپروسس
دررامضاء عمـومیاستیخودش

 های ومالکیت مرکزی فکریثبت
.دیگردثبت

:مالجانانینهادانفراداتیخصوص
ولدنـورمحمـدمتشـبثیحنف

ونهاداسم:یانفراد )اسـتخراج
مالجانانیپروسسمعادنوتجارت

یمرکزاصـلافغان،تیتابع(یحنف
500000ابتـداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل

صالحتیفعال معدن دارتیاستخراج
دررخودامضاء یعمـوماستیش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

انفراداتیخصوص اللـ ینهاد :
:یجانولدمحمدگلمتشبثانفراد

نهاد)استخراجوپروسسمعادناسم
تجارت تیتابع(الل جانیعلیو

هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـل
پنجصـدهزار(500000)ابتدایی

شـکل،1400تأسیسسالیافغان
ویتجارتتیفعال،یانفرادیحقوق

امضاءدارتیاستخراجمعدنصالح
دررخود ثبـتیعمـوماستیش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

:شـادا مومنـدیشرکتتجارت
ی (1000000)ییابتداهیسرما

کابـل.یمرکزاصل(یافغانونیلیم
یشکلحقوق،1400.تأسیسسال
اقـالمی)تجارتیاصلتیفعالدیلمت

ـرئیسمجاز( اهللحیشـرکتزب
ــر ــلش ــدلع یدارافیفرزن

محتـرمتیبهمعاونفیصد50سهم
سهمیدارافیذاهداهللفرزندلعلشر

امضـاءدارتیصـالحفیصد50
اسـتیومعاونشرکتدرررئیس
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
عبدالحنانفرزندنورمحمـدمحترم

اسـتخراجویمتشبثانفـراد (
ذوالقرن معادن تیتابع:(نیپروسس
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اصل مرکز سـرمایافغان, هیکابل
هزار500000)ییابتدا پنجصد
تیفعال1400تأسیس(سالیافغان
)استخراجوپروسسمعادن(یاصل

خــودشامضــاءدارتیصــالح
استیدرر ثبـتمرکـزیعمومی

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
ـوک یوتصوضهیبهاساسعر لی

ـدیمحترمعبدالحمیشرع وسیرئ
معاونشرکتیمحترمغالممصطف

دارندهجوازنمبرتدیلم یسرارانی
تشخ0101-9183 نمبر هیصیو

ــوان1040953018 ــایعن نی
یخواهانلغوجوازتجـارتاستیر

اند.جوازشـاندردهیگردشیخو
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

ــمالک ــاتی ــتیه ــوثب لغ
 .دیگرد

یمـالشیتفتشرکت:اتیخصوص
تشـبث:یهمـداندریحیمصطف
(یهمداندریحیمصطفیمالشی)تفت

ــر ــوازنمبـ ــدهجـ دارنـ

(0-I-79437) ـذراتیتغ لی
 Mustafa) شدهاندکهمحترم

Haiderهمـدان رئـیسیولد
اسـتیتشـبثازرسیاحمد(رئ
سـهمفیصد15وباحفظاستعفاء

ونییتعدیسهمدارجدثیبحشیخو
معاوندیمحترم)س محمداعظم(

سـهمفیصد37,50اسبقباحفظ
ـتعدیجدسیرئثیبحشیخو نیی
همبنانمحترم)مطهـر(گرددیم

فیصد37,50سهمداراسبقباحفظ
ـمعاونجدثیسهمبح ـتعدی نیی

.گرددیم
و،یثبتمرکـزیعموماستیدرر
.دیثبتگردیفکریهاتیمالک

ودرخواستنهاد یبهاساستصو 
دارنده:پارسگسترریامیساختمان

ازریخوهانتغ40888جوازنمبر
بـهریامیساختمان پارسگسـتر

مشورت رپارسیامیحقوقیخدمات
نهادازتینمودهوفعالریگسترتغ
بـهریامیساختمان پارسگسـتر
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پارسریامیحقوقیخدماتمشورت
درریتغنیا.ستانمودهریگسترتغ

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

رخواهیخیسنسکایتجارتشرکت
ی (1000000)ییابتداهیسرما

افغانمیلیون ی( 1400تأسیسسال
یتجارتتیفعال محتـرمرئـیس
فیصـد50میولدعبدالرحمانیسل

معاون به محمـدتیسهم محتـرم
شر شـریفیمختار محمد فیولد

محتـرمفیصد10یدارا سهمدار
ولـــدیرزیاهللشـــ یـــنق

فیصـد10یدارایرزیخانالالش
سهم ولددارسهم فل ناز محترم
محترمسهمصدیف10یذاکردارا

حاجیحاج ولد نیوزمیعمراخان
صدیف10یدارا محتـرمسـهم

سم گلیریفق یمحمد شعور ولد
ســهمصــدیف10یدارایریــفق

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر

ثبتیمرکز فکری های ومالکیت
.دیگرد

عبدالهاداتیخصوص فرزندینهاد:
اسـم:یمحمدجانمتشبثانفراد

معادن گربتمنرالد جفتو نهاد:)
افغان،تیتابع(استخراجاوپروسس

ابتـداییهیسرماکابل،یمرکزاصل
سالیافغانپنجصدهزار500000
یشــکلحقــوق،1400تأســیس

تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
خـودشدرامضاءدارتیصالح

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

زربافـتکابـل:یتجارتشرکت
سرمایمرکزاصل یابتـدائهیکابل،

،یافغـانی میلیون1000000
حقوق1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
عبدالصـبور عبدالمعروففرزنـد

عبدالصبورعبدالصمدفرزندتیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
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ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد
هلتونافغانسـتان:یتجارتشرکت
سرمایمرکزاصل یابتـدائهیکابل،

،یافغـانی میلیون1000000
حقوق1383تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
نققیعت فرزند تیمعاون،اهلل یاهلل
دارتیصالحیاهللفرزندغالمعل ینق

ومعاونشـرکتدرسیرئامضاء
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیگرد

پروسسمعادنشرکت )استخراجو
ییابتداهیسرما:(یالندولتزسار
میلیون(1000000) یافغانی 

ــال ــیسس ــفعال1400تأس تی
رئـیسمحتـرماستخراجمعـادن

لعلبازیولدحاجیالنرحمانسار
معاونفیصد50 به محترمتیسهم

ولدمحمدخانیمحمداکبرپوپلز
امضاءدارتیصالحفیصد50یدارا

اسـتیرومعاونشرکتدررئیس
.دیگردیثبتمرکزیعموم

نهـاد:مرسـلبنـتاتیخصوص
متشبثیمتشبثانفراددیمحمدسع

نهـاد:)خـدماتاسـم:یانفراد
ـتابع(نیرهیکیلوژست افغـان،تی

ابتـداییهیسرماکابل،یمرکزاصل
یافغـانپنجصدهزار(500000)

 1400تأسیسسال حقوق، یشکل
تجـارتتیفعال،یانفراد ،یعمده
خـودشدرامضاءدارتیصالح

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

واستخراجپروسسیتجارتشرکت
احمد یمرکزاصل:نیمطمیمعادن
(1000000)ییابتداهیکابل،سرما
میلیون تأسـیسسال،یافغانی 

تــد،یلمیشـکلحقـوق،1400
واسـتخراجیعمدهتجارتتیفعال

باللاحمـدسیپروسسمعادن،رئ
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ـ محم ـمعاون،میابراهدفرزند تی
دارتیصالحجانآریعزتاهللفرزندم

ـامضاء ومعـاونشـرکتسیرئ
ثبـتمرکـزییعموماستیردر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
یشرکا یوتصوضهیاساسعربه

:دوسـتهنیمیشرکتغالمسخ
ومحتـرمسیرئیمحترمغالمسخ

ـایمحمداسحقمعاونعنـوان نی
یخواهانلغوجوازتجـارتاستیر

اند.جوازشـاندردهیگردشیخو
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

.دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک
شرکت:یشرکا یاساستصوبه

وخــدماتیشــرکتســاختمان
اساسمکتو :افغانیکیلوژست به
1/9/1400مـورخ1116نمبر

وD-28088 دارندهجوازنمبـر
هیصیتشخ 1048445017نمبر

ــتر ــتیتحـ ــرماسـ محتـ
ـمعاونونیالـدفیرسیمدیس تی

لغو)ترکدمحمدخواهانیمحترمس

ساختمانشهیپ جواز وخـدماتی(
اندکهدردهیگردشیوخیکیلوژست

ـعمومیاستیر یثبتوجوازده
.دیلغوثبتگرد

شرکت:ویشرکا یاساستصوبه
(مورخ19965)نمبرقرارمکتو 

ــتیر17/9/1400 ــمالاس هی
گانمتوسطاحمدرشادفرزنددهند
دارندهجوازیتاجرانفرادنیاالدیض

 تشخ56055نمبر نمبـرهیصیو
تغ9006854831 راتیخواهان

اندمحترممحمدرشاددهیگردلیذ
تشبثازجملهسرئینیاالدیولدض
باحفـظشیصدسهمخویف100
ـسهمبهحصدیف95 رئـیسثی
سهمرابهمحترمصدیف5وماندیم

ولدمحمدعثمـانلیعامحمداسم
نـامبردهیاکرم که نموده واگذار
ـمعاونجدثیبح ـتعدی شـدنیی

یافغان750000هیوهمبنانسرما
ـلیم یبه شیافـزایافغـانونی

ـکها.نمودهاست ـتغنی درراتی
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مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیگرد
نهادیودرخواست یتصواساسهب

یکیوخــدماتلوژســتیتجــارت
استیتحترحمید:سیوها سد

جوازنمبردارندهدیمحترمعبدالحم
ـخواهانتغ67833 ـفعالریی تی

ــو ــارتشیخ ــدماتیازتج وخ
وخـدماتیبهساختمانیکیلوژست
اسـتیشدهاند.کهدرریکیلوژست
تمرکزیومالکیتهایثبیعموم

 .دیگردفکریثبت
ب یودرخواسـت یتصـواساسه

سخ غالم احمدیمحترم فضل ولد
خواهـان1110دارندهجوازنمبر

تجارتشهیترکپ جواز نهادی)لغو(
اندکـهدررشیخو اسـتیشده

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت

پروسسمعدنشرکت و استخراج
رش کابـل،یمرکزاصل:یدیباختر

ی (1000000)یابتدائهیسرما
یافغانمیلیون 1399تأسیسسال

تیفعالتدیشرکتلمیشکلحقوق
عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز

فرزندقهیشرکتمحترمهصدسیرئ
ـوبهمعاوندیغبدالحم محتـرمتی

ــ ــدعبدالرش ــدالمنانفرزن دیعب
تیصالح ومعاونسیرئامضاءدار

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد
پروسسمعدنشرکت و استخراج

کابـل،یاصلمرکز:یدیباختررش
یـ 1000000یابتدائهیسرما

یافغانمیلیون 1399تأسیسسال
تیفعالتدیشرکتلمیشکلحقوق

عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز
فرزندقهیشرکتمحترمهصدسیرئ

ـوبهمعاوندیغبدالحم محتـرمتی
ــ ــدعبدالرش ــدالمنانفرزن دیعب

تیصالح ومعاونسیرئامضاءدار
ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
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ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

فرزنـدرسطانینهاداماتیخصوص
تجارت:یمتشبثانفراددیس یاسم

رســطانیامیکیخــدماتلوژســت
تیتابعیقیصد مرکز اصلیافغان

(500000ابتدایی)هیکابلسرما
عمـدهتیفعالیافغانپنجصدهزار

مجـاز اقـالم وارداتوصادرات
خــودشامضــاءدارتیصــالح

ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیگرد
شرکت:ویشرکا یاساستصوبه

(مورخ11191)نمبرقرارمکتو 
ــمال15/9/1400 ــدهی گاندهن

دارندهتدیخست خنجلمکوچ 
ـیوتشخ11576جوازنمبر هیص

 خواهـان1049904011نمبر
محترم:استدهیگردلیذراتیتغ
زع امرالدمیاحمد معـاوننیولد

معاون وازاسـتعفاءتیشرکتاز

 بهیسهمخوصدیف50جمله شرا
ولــدیاهللمعنــوحیمحتــرمذبــ

نمـودهکـه محمدکاظمواگذار
بح ـتعدیمعاونجدثینامبرده نیی

بـهیتشبثازتجـارتریتغدیگرد
ـاستخراجوپروسسمعـادنتغ ری

وهمبناناسمشـرکتاز نموده
لم شـرکتتدیخست خنج بـه

استخراجوپروسسمعادنخست 
نینمودهاستکهاریتغتدیخنجلم

ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
مج حسنفرزند ـمحترم خـاندی

انفراد معدنیمتشبث استخراج (
افغـان,تیتابع:حمدانکوهکن(

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
یافغان(500000) سال تأسیس(

)اسـتخراجیاصلتیفعال1400
خودشامضاءدارتیمعدن(صالح

ثبـتمرکـزیعمومیاستیردر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت
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المبارک:بهاساسیاحتیسشرکت
افغـاناستیر344نمبرمکتو 

 مورخ خواهان18/9/1400تور
شـدهیثبتمرکزقنامهیاخذتصد

مرکزاصل سـرمایاند. هیکابـل،
میلیـون1000000یابتدائ ی 
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
ـفعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی

الحاجمحمدصـابرسی،رئیاحتیس
هللذاکراتیمعاون،فرزندعبدالمال 

دارتیفرزندعبـدالمال صـالح
ومعاونشـرکتدرسیرئامضاء

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

 .دیگرد
یکیاستخراجمعادنولوژستشرکت

شه کابـل،یمرکزاصـل:ریناصر
ی (1000000)یابتدائهیسرما

،1400تأسیسسال،یافغانمیلیون
عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق

سی،رئیکیاستخراجمعادنولوژست
عبدالناصر،یحاجرفرزندیمحمدنذ

حـاجمیعبدالعظتیمعاون یفرزند
سیرئامضاءدارتیعبدالناصرصالح

در شرکت یعموماستیرومعاون
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
لوژسـتیترانسوورتشرکت یکیو

مرکزاصـلیاهللمحمـد یسم ی:
یابتـــدائهیکابـــل،ســـرما

میلیون(1000000) ،یافغانی 
حقوق،1400تأسیسسال یشکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
،اهللفرزنـدغـالممحمـد یسم

ـیعبدالولتیمعاون یفرزندشاهول
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد
عبداهللجانینهاد:حاجاتیخصوص

:یمتشبثانفرادریفرزندمحمدکب
ــم ــاد:)تجارتاس ــدماتینه ،خ
پروسـس،یکیلوژست و استخراج



 جريده يرسم
 

150
 

 

 

 

 

 

17/6/1443 

 

( 1414) نمبرسېپرلهپ  

ـعبداهللجانعزیمعادنحاج (یزی
ــتابع ــلتی ــان،مرکزاص یافغ

(500000)ابتداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

،یانفـرادیشکلحقـوق1400
تجارتتیفعال ،خـدماتیعمـده

پروسـس،یکیلوژست و استخراج
تیمعادن،صالح شخودامضاءدار

ثبـتمرکـزییعموماستیردر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه
ولـدمحمـدیعبدالمعروفاسلم

اسم:یمتشبثانفرادیاسلمنیاسی
لوژستنهاد یاسـلمیکی)خدمات

یافغان،مرکزاصـلتیتابع(یعقوبی
)هیکابل،سرما (500000ابتدایی
تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار

1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل
ــفعال ــتتی ــدماتلوژس یکیخ

شدرخــودامضــاءدارتیصــالح
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیگرد

:فاتیتشریخدماتمشورتشرکت
یابتـدائهیهرات،سرمایمرکزاصل

،یافغـانی میلیون1000000
حقوق،1400تأسیسسال یشکل
ـفعالتد،یلم عمـدهخـدماتتی

مالیتجارتیحقوقیمشورت ،یاتیو
ــ ــفسیرئ ــدش ــد یمحم فرزن

احمد، ارشادتیمعاونگل محمد
امضاءدارتیفرزندگلاحمدصالح

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت
:مرکـزمیپطرولفاتیتشرشرکت

سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،
،یافغـانی میلیون1000000

حقوق1400تأسیسسال ی،شکل
ـعمدهتورتیفعالتد،یلم مـواددی
فرزنـد یمحمدشـفسیرئ،ینفت

محمدارشـادتیمعاون،گلاحمد
امضاءدارتیفرزندگلاحمدصالح
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اسـتیرومعاونشرکتدرسیرئ
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت
:عبـداهللینهادانفراداتیخصوص
ولدعبـدالرازقمتشـبثیمصطف

وینهاد)تجــارتاســم:یانفــراد
عبداهللمصـطف (یاستخراجمعادن

اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز
500000ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل

واستخراجمعـادنیتجارتتیفعال
تیصالح درخـودامضاءدار ش

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیگرد
اهللرینوراحمدنورفرزندخمحترم

ـ)برکتحیمتشبثانفراد :(اتی
اصلتیتابع مرکز کابـلیافغان,

ــرما ــداهیس (500000)ییابت
افغان هزار یپنجصد تأسـیسسال

ی)تجـارتیاصـلتیفعال،1400

امضـاءدارتیاقالممجاز(صالح
ثبـتعمـومیاستیرخودشدر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
دیگرد

شرکت:ویشرکا یبهاساستصو
ــو  ــرارمکت ــرق ــورخنمب (م

ــمال11/9/1400 ــدهی گاندهن
دیلمتیضیفیناظر1108کوچ 

ــر ــوازنمب ــدهج و6190دارن
هیصیتشخ 1004737019نمبر

:استدهیگردلیذراتیخواهانتغ
محمدسیویحاجمحترمابوبکرولد

معاون از شرکت استعفاءتیمعاون
جمله صدیف50واز راشیخوسهم

محمدسیمحترمابوذرولدویباال
ـکهنامبردهبحدهیبفروشرسان ثی
ادیگردنییتعدیمعاونجد ـکه نی

ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
شـرکتیشرکا یتصواساسهب

صـالحزادهیچکرفیشریتجارت
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(5610)دارندهجوازنمبـر:تدیلم
ویصالحمحمدچکراستیتحتر
معاون یچکرلیعامحمداسمتیبه

)لغـو(جـوازشهیخواهانترکپ
شدهانـد.کـهدرشیخویتجارت

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

شـرکتیشرکا یتصواساسهب
ـوتولیسرکسـازیسـاختمان دی

:حامـدافغـانازینیموادساختمان
نمبر)راد جواز خواهانتغنده ریی(

ازشـرکتشیاسمشرکتخـو
ـوتولیسرکسـازیسـاختمان دی

حامدافغانبـهازینیموادساختمان
ـاسمجد یشـرکتسـاختماندی
حامدافغانشدهاند.ازینیسرکساز
تغ ررییکه یعمـوماستیفوقدر

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت
شرکت:یشرکا یاساستصوبه

اسـاستدبـهیلمځیاځخوشحال
ــر ــو نمب ــورخ6315مکت م

دارندهجوازنمبـر1399/4/18
نمبـــرهیصـــیوتشخ11101

ر1051011019 اسـتیتحت
محترمتیمحترممحمدانورومعاون

)ترکپ لغو خواهان (شـهینوراهلل
اندکهدهیگردشیخویجوازتجارت

لغـویثبتوجوازدهاستیدرر
.دیثبتگرد

اساستصو  شرکتیشرکا یبه
وخـدماتیمالیخدماتمشورت

دارنـده:عرفانیمصطفیکیلوژست
راتیخواهانتغ69174جوازنمبر

اند:محترماحمدفواددهیگردلیذ
عبدال شـرکتفیطلولد معـاون

رابهاحمـدشیسهمخوفیصد50
استانکز شـرکترئـیسیجواد

وخـودرساندیشرکتبهفروشم
سـهمدونبونمعاثینامبردهبهح

ـفعالمانـدیمیدرشرکتباق تی
ودهیحذفگردیکیخدماتلوژست

خدماتمشـورت شرکتبه یاسم
ـگردریعرفانتغیمصطفیمال دهی
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تغ اسـتیرفوقدرراتیاست.که
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
شرکتویشرکا یاساستصوبه

(10095شماره)مکتو نظربه
 هیمالریاست17/9/1400مورخ
ــد ــرکتدهن ــطش گانمتوس

نفرزندظاهرخانتاجرا)عبدالرحم
(دارنـدهنمبـرجـوازیانفـراد
ـیوتشخ70789 نمبــرهیصـ

تغ9011710166 راتیخواهان
اضافهسـکتور:استدهیگردلیذ

استدهیگرد یپالستدیتولتیفعال
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
.دیگرد
شرکت:ویشرکا یاساستصوبه

(مورخ11173)نمبرقرارمکتو 
ــمال19/9/1400 ــدهی گاندهن

ــد ــمتاهللفرزن ــ عص کوچ
انفراد متشبث دارندهیعبداالحمد

ـیوتشخ77610جوازنمبر هیص

 خواهـان9013938965نمبر
محترم:استدهیگردلیذراتیتغ

رئـیسعصمتاهللولدعبداالحمد
مسـهصدیف100تشبثازجمله

سـهمصدیف50راباجفظشیخو
مانـدهیوباقمانـدیمعاونمثیبح
محتـرمصدیف50 بـه را سـهم

انصـار محمـد ولد محمدمصور
واگذارنمودهاستکـهنـامبرده

..ودیگردنییتعدیجدرئیسثیبح
ــرما ــانس شــرکتهیهمبن

500000از بهافغانیپنجصدهزار
استافتهیشیافزایافغانونیلیم ی

یعمـوماستیدررراتیتغنیکها
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
عبدالبصاتیخصوص فرزندرینهاد:

انفراد متشبث اسـم:یعبدالغفور
یکیوخدماتلوژستینهاد:)تجارت

مرکزافغان،تیتابع(یغفورزریبص
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

سالیافغانپنجصدهزار500000
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ــوق1400تأســیس یشــکلحق
ویعمدهتجـارتتیفعال،یانفراد

لوژست دارتی،صـالحیکیخدمات
دررخودامضاء یعمـوماستیش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

اســتخراجویتجــارتشــرکت
ب مرکـزرگیپروسسمعادنلمر :

سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،
،یافغـانی میلیون1000000

حقوق،1400تأسیسسال یشکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
محمـدجعفرداهللیوح فرزنـد اهلل

یعلریاحساناهللفرزندمتیمعاون
ـامضـاءدارتیجانصالح سیرئ
یعمـوماستیدررکتومعاونشر

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

لوژستشرکت ینـدمیکی)خدمات
ــ ــرما:(نیحس ــداهیس ییابت

یافغـانی میلیون(1000000)

ــال ــیسس ــفعال1400تأس تی
میمحترممحمدندرئیسیکیلوژست

حسنفیحسنزادهولدمحمدشر
 معاونفیصد50زاده به ـسهم تی

حسنزادهولدنیمحترممحمدحس
ظر ـمحمد فیصـد50یدارافی

ومعـاونرئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر

ثبتیمرکز فکری های ومالکیت
.دیگرد

اهللفرزنـددینهاد:حماتیخصوص
اسـم:یمتشبثانفراددریمحمدح

تیتابع(یفرزاداسلمینهاد:)تجارت
اصلافغان، هیکابل،سـرمایمرکز

ــدایی ــدهزار500000ابت پنجص
یافغان شـکل1400تأسیسسال
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
شخودامضاءدارتی،صالحیتجارت
ثبـتمرکـزییعموماستیردر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
یمحمــداحمــددیســیحــاج
مرکزاصـلزیسوداگر یشـرکت:
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سرما 3000000یابتدائهیکابل،
میلیون تأسـیسسـال،یافغانسه

تــد،یلمیشـکلحقـوق،1400
وارداتوصـادراتتیفعال عمده

محمدفرزنددیسسیاقالممجاز،رئ
احمدیعلتیبازمحمدمعاونیحاج

صـالح محمـد سلطان تیفرزند
ومعاونشرکتدرسیرئامضاءدار
مرکـزییمعمـواستیر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
عبدالغفورجسوراتیخصوص نهاد:

متشـبث جسور عبدالصبور فرزند
دیوتورهینهاد:)تصفاسم:یانفراد

نفت آئیمواد ـجسور ـتابع(لی تی
اصلافغان، هیسـرماکابل،یمرکز

( پنجصدهزار(500000ابتدایی
شـکل،1400تأسیسسالیافغان
دیعمدهتورتیفعال،یانفرادیحقوق
دارتی،صـالحیموادنفتهیوتصف
یعمـوماستیرشدرخودامضاء

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

افغاننهیاستخراجمعادنمدشرکت
ییابتـــداهیســـرما:لـــوگر

میلیون(1000000) .یافغانی 
تأسـیسکابل.سـالیمرکزاصل
تیفعالدیلمتیشکلحقوق،1400

یاصل رئـیس)استخراجمعـادن(
فرزندمحمـدمیشرکتمحمدسل

بـهفیصـد50سهمیعارفدارا
فرزنـدمیمحترممحمدنعتیمعاون

فیصد50سهمیامحمدعارفدار
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیدررشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
افغانایاستخراجمعدنهمالشرکت
 ی (1000000)ییابتداسرمایه
یافغانمیلیون 1400تأسیسسال

حقوق اقالمیشکل استخراجمعدن
 ـاشیقورئیسمجاز ولـدیبانیش

ومعاونبابرشـاهولـدیمحمدول
صالح تیعبداالحمد امضـاءدار

اسـتیومعاونشرکتدرررئیس
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ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت

واستخراج،پروسسیتجارتشرکت
ییابتداهیسرمار:دایبنهیمعادنالمد

یافغـانی میلیون(1000000)
تأسـیسکابل.سـالیمرکزاصل
تیفعالدیلمتیشکلحقوق،1400

واستخراجپروسسی)تجارتیاصل
شرکتنصـرتاهللرئیسمعدن(

بهفیصد50سهمیدارازیپروداریب
یقیصدحمدمحترمفضلمتیمعاون

ــ ــدنب ــهمیدارایفرزندمحم س
تیصـالحفیصد50 امضـاءدار

اسـتیومعاونشرکتدرررئیس
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
:یاحمـدیمظفریشرکتتجارت

ی (1000000)ییابتداهیسرما
اصلیافغانمیلیون کابـل.یمرکز
 1400تأسیسسال حقوق، یشکل
اقـالمی)تجارتیاصلتیفعالدیلمت

اهللفیشـرکتشـررئیسمجاز(

ـ سـهمیمظفـردارادیفرزندس
محترمرحمتتیبهمعاونفیصد50

سهمیاهللفرزندعبدالاحمددارا
امضـاءدارتیصـالحفیصد50

اسـتیومعاونشرکتدرررئیس
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
اتلشرکت ابرار معادن :استخراج

ــرمایه ــداس (1000000)ییابت
تأسـیسسـالیافغانی میلیون

1400 حقوق، اسـتخراجیشکل
سیمحمدقرئیسمعدناقالممجاز

صالحولدصالحومعـاونمحمـد
دارتیصالحیالنیولدغالمجدیجاو

ومعاونشـرکتدررئیسامضاء
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
شـرکتیشرکا یبهاساستصو

دارنـده:دیلمتیمیرحریامیتجارت
( شماره تحت65990جوازنامه )

ـیمحترمعلاستیر یمددولدعل
بنتبهیمحترمهنصتیرحمومعاون
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نب عارضوخواهانتـرکیغالم
شدهانـدشیولغوجوازخوشهیپ

یثبتمرکـزعمومیکهدراداره
 .دیلغوثبتگرد

شـرکتیشرکا یاساستصوبه
تجارت )شرکت ـحمیمحترم داهللی

لم نمبـر:(تدیمدو جـواز دارنده
ضـهیقطعهعر یی(ط53199)

ـخواهـانتغتیآمرنیایعنوان ری
خـوتیسکتورفعال ازشیشرکت

ــکتور)تجارت ــکتوریس ــهس (ب
اسم)شـرکت(بهی)ساختماندیجد

ـحمیوسرکسازیساختمان داهللی
اسریتغمدو( تغتنموده که راتی.

ثبـتیعمـومتیریفوقدرمـد
صـنعتوتجـارتتیجوازهاآمر

.دیثبتگردیغزنتیوال
ـ)تولتشبثاتیخصوص مـواددی

اسـتی(بـهردینوسیسدندهیشو
ــالمج ــرمغ ــیمحت ــدیالن ول

افغانستان،لیعبدالجل مرکـز:تبعه
یغزنتیوالیاصل تأسـیسسال

500000)یابتدائهیسرما1400
حقوقیافغانپنجصدهزار( یشکل

مـواددیعمدهتولتیفعال،یانفراد
سیرئامضاءدارتیصالح:ندهیشو

درمد ثبـتیعمـومتیریتشبث
.دیثبتگردیغزنتیوالجوازها
محتــرمیاســاسدرخواســتبــه

تـاجر(نی)عبدالمتولد(ی)عبدالنب
ــراد ــهیانف ــدهجوازنام دارن

شهی(خواهانترکپ810-1104)
شدهانـدشیخویولغوجوازتجارت

درمد آن لغو ثبتیعمومتیریکه
وال ثبـتیغزنتیجوازها لغـو

.استدهیگرد
شـرکتیشرکا یبهاساستصو

دارنـدهجـواز:بایدیدست یصنا
( تحتر59039شماره اسـتی(

وومیمحترماسداهللولـدعبـدالق
محتـرمامـاناهللولـدتیمعاون

عارضوخواهانترکیعوضعل
خوشهیپ جواز لغو اند.شیو شده
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درمد آن لغو ثبتیعمومتیریکه
.دیثبتگردیغزنتیجوازهاوال

)شفاخانهتشبثمحترماتیخصوص
یوالدییپنجبسترنسـایاختصاص

یمرکزاصـل:انـدر(یبیباتیح
ــرمایغزن ــرماهی،س ــدائهیس یابت

تأسـیس،سالیافغان3000000
حقوق،1400 ،یانفـرادیشکل

صحتیفعال امور سـهیرئ،یعمده
یبنتمحیبیباتیدوکتورسح

ـامضاءدارتیصالحن،یالد سیرئ
جوازهاتثبیعمومتیرینهاددرمد

.دیثبتگردیغزن
)خــدمات یبــهاســاستصــو

دارنـده:(نینودیخورشیکیلوژست
( شـماره بـه40911جوازنامه )

ـاستیر ولـداءیمحترممحمدض
عارضوخواهانترکریمحمدباق

شدهانـدشیولغوجوازخوشهیپ
درمد آن لغو ثبتجوازهاتیریکه

.دیثبتگردیغزنتیوال

تشـبثیشرکا یاساستصوبه
ساختمانمحترم وسرکی)شرکت
همت(یساز جواز:سباون دارنده

ـی(ط75394نمبر) قطعـه ی
تیآمرنیایعنوان یوتصوضهیعر

تیــفعالادســکتوریخواهــانازد
یبرعالوهبـرسـکتورسـاختمان

دریکیسکتورلوژستادیخواهانازد
بعـدازداند،کهیگردشیجوازخو

بهاسمربطیازمراج ذهیجوابهیارا
یکیولوژسـتی)شرکتسـاختمان

گرد اضافه همت( کـهدهیسباون
ثبتیعمومتیریفوقدرمدراتیتغ

صـنعتوتجـارتتیجوازهاآمر
.دیثبتگردیغزنتیوال

رحاتیخصوص اهللولـدمیمحترم
تاجرانفراد عمر ـ:تابعیمحمد تی

یغزنتیوالیاصلافغانستانمرکز
ــرما ــداهیس (500000)ییابت
تأسـیسسـالیافغانهزارپنجصد
ــوق1400 ــکلحق ی:انفرادیش

صـادراتووارداتتیفعال عمده
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ومجاز اهللولـدمیرحسیرئاقالم
صالحمحمد امضـاءدار:تیعمر

ثبـتیعمـومتیریدرمدسیرئ
 .ثبتشدیجوازهاغزن
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
 لمرحمت ـتابع:تـدیمسـلم تی

یغزنتیوالیاصلافغانستانمرکز
ی (1000000)ییابتداهیسرما

،1400تأسیسسالیافغانمیلیون
حقوق عمـدهتیفعالتدیلمیشکل
ومجـازصادراتو اقالم واردات

شرکتبسماهللولدعبـداهللسیرئ
ــد ــادرول ــرکتن ــاونش مع

تیصالحمحمدیول امضـاءدار
تیریدرمـدرکتومعاونشسیرئ

 .ثبتشدیثبتجوازهاغزنیعموم
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

یبرادرانسـاداتغزنـویتجارت
شـماره:دیلمت جوازنامـه دارنده
تحتر51013) محتـرماستی(
ـدیولدسرینذدیس شـاهومیحل

واسـ ولـددیمحترمستیمعاون

خواهـانمیحلدیس عارضو شاه
شدهشیولغوجوازخوشهیترکپ

لغـویاندکهدرادارهثبتمرکز
.دیثبتگرد
ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:عبـداهللنعمـانیکیلوژست

ولسوال ـوالمرکزیافغانستان تی
هی،سرما1398تأسیسپروان،سال

ی میلیون(1000000)ییابتدا
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان
عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس

 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو
اهللولـدمیشرکتمحتـرمکـر

معاونشرکتمحتـرمم،یمحمدنع
 پادشاه، آغا ورئـیسعبدالمصور

دارا اشـخاص شـرکت یمعاون
عمـومیءدرادارهامضاتیصالح

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد
شــرکتخــدماتاتیصوصــخ

هیسـرما:ریامرآغایسفیکیلوژست
میلیون(1000000)ییابتدا ی 
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،یافغان شکل1398تأسیسسال
عمدهخدماتتیفعالتدیلمیحقوق
ولـدرآغایسـفرئیسیکیلوژست

شاتیمعاونرافغانیم ولده محمود
صالح تیرج خان امضـاءدار

ومعـاونشـرکتدرادرهرئیس
پـروانتیوالیثبتمرکزعمومی
.دیثبتگرد
یوسرکسـازیسـاختمانشرکت

تصـو:افغانستانادیص  یبنـابر
عموم محتـرم:شـرکایمجموعه

رینص محمد صالح ولد رئیساحمد
ینمیکارتیشرکتنظربهمصروف

شیشـرکتخـواستیتواندبهر
اتخـاذمیتصـمٌابنمینمایدگیرس
راشی(سهمخوفیصد60تا)دیگرد

نـوراهلل)امـان محترم ولـدیبه )
ـجدرئیسعج گل شـرکتدی

ثبتتیریدرمدبنٌادینمایارمذواگ
ـجوازهـاوال پـروانثبـتتی

.دیگرد

یسـاختمانشـرکتاتیخصوص
تبعه:عمرانمیابراهیسازسرکو

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
سا،یکاپ ،1398تأسـیسسـال

ی (1000000)ییابتداهیسرما
شرکتیشکلحقوق،یافغانمیلیون

عمده،تیفعالت،یوولئمحدودالمس
مجـاز، صادراتاقالم وارداتو

شرکتمحترممحمدآصفرئیس
،معاونشـرکتمدولدعبدالاح

م شریمحترم ولد احمـدریاحمد
ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاتیصالحیدارا در ء

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ول  شاه محمـودیمحترم شا ولد
مرکز:یتاجرانفراد افغانستان تبعه

سا،یکاپتیوالیاصل تأسیسسال
500000ییابتداهیسرما1395
یشکلحقـوقیافغانهزارپنجصد
تجـارتتیفعالیانفراد یعمـده

مجـاز، وارداتاقالم صادراتو



 جريده يرسم
 

161
 

 

 

 

 

 

17/6/1443 

 

( 1414) نمبرسېپرلهپ  

شـخصیوسرکسـازیساختمان
ـرئیس یدارایمحتـرمشـاهول
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
یوسرکسازیوساختمانیکیلوژست

تبعهافغانستان:یقیخواجههاللصد
پروان،سالتیمرکز،والیولسوال
ییابتـداهی،سـرما1398تأسیس

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس
 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو

خو محترم احمداجهشرکت هالل
فق خواجه معـاونریولد احمـد،

 باللاحمـد ولـدشرکتمحترم
فق ریخواجه معاونرئیساحمد، و

تیصـالحیشرکتاشخاصدارا
تیوالیءدرادارهثبتمرکزامضا

.دیپروانثبتگرد
یشرکتخدماتزراعتاتیخصوص

تبعـه:تاجزادهینادریومرغدار

پروان،سالتیمرکز،والافغانستان
ییابتـداهی،سـرما1397تأسیس

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس
 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو

فه محترم مجنـونمیشرکت ولد
معــاونشــرکتمحتــرمه،شــا

ورئـیسعبدالواحدولدخالقداد،
دارا اشـخاص شـرکت یمعاون

ثبـتامضـاتیصالح اداره در ء
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
ـقیشف تبعـه:یاهللولدغالممجتب

ولسـوال اول،یافغانستان حصـه
1398تأسیسسالسا،یکاپتیوال

500000ییابتـــداهیســـرما
افغان حقـوقیپنجصدهزار یشکل

خـدماتتی،فعالیانفراد عمـده
یدارارئـیسشـخصیکیلوژست
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیدپروانثبتگرتیوالیمرکز
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انفـراداتیخصوص :یمتشـبث
تبعـه محمدشـاه ولد شاه احمد

ـبگرام،والیافغانستانولسوال تی
هیسرما1398تأسیسپروان،سال

یافغانپنجصدهزار500000ییابتدا
حقوق یتجارت،اسمیانفرادیشکل

عمدهاقالممجازتیفعاللیحسنخ
درامضـاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد
.دیگردبتث

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـیسرکساز تبعـه:لیدخیتابشس

تیوالل،یدخیسیافغانستانولسوال
هی،سرما1398تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شـرکتیشـکلحقـوق،یافغان

ویسـاختمانت،یوولئالمسمحدود
ــاز ــرکت،یسرکس ــیسش رئ

ولدرستمخانمعـاونقیرفمحمد
 شـاه،یشرکتمحترممحترمرق

ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ویشرکتساختمـاناتیخصوص
روشـنندهیآیسرکساز سازان

ـ:وطن یتبعهافغانستانمحمودراق
تأسیسسالسا،یکاپتیمرکز،وال
ــرما1398 ــداهی،سـ ییابتـ

،یافغـانونیلیم ی1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس
 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو

ــداهلل ــرمعب ــدشــرکتمحت ول
فاروقمعاونشرکتمحتـرمغالم
ومعاونرئیسغاولدبسماهللآنیام

تیصـالحیشرکتاشخاصدارا
تیوالیءدرادارهثبتمرکزامضا

.دیپروانثبتگرد
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

دارندهجواز:تدیلمنیکابللیتجارت
تشـبثرییخواهانتغ18981نمبر

کابلیالمللنیبیکی)خدماتلوژست
)نیل نمبر جواز دارنده )18981)
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یعنوان یوتصوضهیقطعهعر ی
معاونشدهریخواهانتغاستیرنیا

ولدسـلطاندیاندکهمحترم)جاو
محمـــود(معـــاونتشـــبث

یباالراشی(سهمخو10,0000)
)فر سـلطاندیمحترم فرزنـد اهلل

کهنامبردهدهیمحمود(بفروشرسان
تیریکهدرمددیمعاونجدثیبح

.دیبهثبترسیثبتجوازهاتجارت
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

:مرسـمهریوسرکسازیساختمان
ـتغ54011دارندهجوازنمبر ریی

عر یتشبث  یوتصوضهیقطعه
ـخواهـانتغاستیرنیایعنوان ری

معاونشدهاندکهمحترم)نورالحق
معـاونتشـبث ولدسلطانشاه(

( خو50فیصد سهم یبـاالشرای(
)حس محمـد یمحترم اهللولـد

بفروشرسان نامبردهدهیعرفان( که
تیریکهدرمددیمعاونجدثیبح

.دیبهثبترسیثبتجوازهاتجارت

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعه:ولدمحمدزماندیمحمدجاو

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هیسرما1398تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
حقـوقیافغان ،یانفـرادیشکل
شخصیخصوصسهیعمدهلتیفعال

درامضاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
درخواستبه شاهیاساسورقه علم

:تبعـهیشاهتاجرانفراد یولدحب
پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل

 ییابتداهیسرما1396تأسیسسال
شکلیافغانپنجصدهزار500000

دارندهجوازنمبـریانفرادیحقوق
ترکپ41537 جوازشهیخواهش

استدرادارهثبتدهیگردشیخو
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـیوزراعتیمالدار محمـدضیف
ـربیاچکز افغانسـتان: ی تبعـه
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پروان،سالتیمرکز،والیولسوال
ییابتـداهی،سـرما1398تأسیس

،یافغـانونیلیمدو1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

عمده،خدماتتیفعالت،یوولئالمس
شـرکترئیس،یوزراعتیمالدار

غالممحمددمحمدولضیمحترمف
شع احمد شرکتمحترم  یمعاون

ومعـاونرئیسولدخانمحمد،
تیصـالحیشرکتاشخاصدارا

تیوالیءدرادارهثبتمرکزامضا
.دیپروانثبتگرد

ختمـاناتیصخصو یشرکتسا
ـیخدیمشعلسیوسرکساز :یل

افغا ولسوتبعه :لیخدیسیلانستان
وال تیمرکز سال تأسـیسپروان
100000یابتداهیسرما1398

ـینافغاونیلیم ی یشکلحقوق
تیفعالتیولئشرکتمحدودالمس

عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز
ولـدمـلیشرکتمحترمارئیس

کمـلیشرکتنمعاونغالمفاروق

روق فا ومعـاونرئیسولدغالم
تیصـالحیشرکتاشخاصدارا

یرهثبتمـرکـزادرادامضاءو
.دیپروانثبتگردتیوال

یبیبیمتشبثانفراداتیخصوص
خبهینج ـبنت تبعـه:محمـدری

ولسوال والیافغانستان ـبگرام تی
 سال هیسرما1398تأسیسپروان،

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

رئـیسورداتوصادرات،شخص
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

انفراداتیخصوص هرئیسیمتشبث
افغانسـتان:بنتگلاحمد تبعـه

پروان،تیوالیحوزهشهریولسوال
 ییابتداهیسرما1398تأسیسسال

شکلیافغانپنجصدهزار500000
صادراتوتیفعالیانفرادیحقوق

واردات،شخص یدارارئـیس
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ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

اعجازیمتشبثانفراداتیخصوص
تبعـهافغانسـتان:ولدرج خان

پروان،سالتیبگراموالیولسوال
ییابتـداهیسـرما1398تأسیس

شکلیافغانپنجصدهزار500000
صادارتوتیفعالیانفرادیحقوق

ــخص ــیسواردات،ش یدارارئ
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح

پــروانثبــتتیــوالیمرکــز
.دیگرد

ـخصو شـرکتخـدماتاتیص
یکیلوژست افغانستانعتب:مایصفا ه

چار شهر کز تیوالکاریادرسمر
 سال هیسرما1398تأسیسپروان

میلیـون1000000ییابتدا ی 
ــان ــوقیافغـ ــکلحقـ یشـ

المس عمدهتیفعالتیلووئمحدود
رئیسوارداتوصادراتاقالممجاز

یغو ولدحاجریمیشرکتحاج
شرکتهمادیسریم ولدیمعاون ون

یحاج ومعـاونرئیسعبداالحمد
درتیصالحیشرکتاشخاصدارا

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد
شــرکتخــدماتاتیصوصــخ

پنجشیکیلوژست تبعه:ریافغانستان
اعنابـهمرکـزیافغانستانولسوال

1398تأسیسسالریپنجشتیوال
یـ 1000000ییابتداهیسرما

شرکتیشکلحقوق،میلیونافغانی
المس عمدهتیفعالتیلووئمحدود

وارداتاقـالممجـازوصادرات
ـرئیس س مامـادیشرکتمحترم
خیسرور محمود معـاونانولد

شرکتمحترمعبـدالمطل ولـد
خان ومعاونشرکترئیسمحمود
درامضاءتیصالحیاشخاصدارا

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد

یشرکتتجارتیتجارتاتیخصوص 
لم افغانسـتانعتب:تدیملنگزاده ه

پروانسـالتیمرکزوالیولسوال
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یابتـداهیسـرما1398تأسیس
میلیون1000000 یافغـانی 
حقوق ـیشکل تیلووئمحدوالمس

غاولـدآرئیسشرکتمحترمدل
ولـدریملنگمعاونشرکتسـم

فعالآدل وعمدهصـادراتتیغا
ومعـاونرئیسوارداتاقالممجاز

درامضاءتیصالحیشرکتدارا
پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز

.دیگرد
احمدفوادذکیانفرادمتشبث ی)
تبعـهافغانسـتان:(رجانیفرزندام

پروان(،تیوالل،یدخیسیولسوال)
 ورقه1397)تأسیسسال بنابر )

شکلجوازریخواهانتغیستاخودر
بهشرکتیازانفرادشیخویتجارت

 کـهالمسئوولیتمحدود شـده
ـ ذک فـواد احمد ولـدیمحترم

ولدمیهومحترمابرارئیسجانریام
شرکتبـا معاون حضرت محمد

ی (1000000)ییابتداهیسرما
یشرکتیشکلحقوقیافغانمیلیون

یدارارئـیس)کابلرنا(،شخص
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح

پــروانثبــتتیــوالیمرکــز
.دیگرد

یمتشبثانفرادیتتجارتایخصوص
اهللتبعـهنیولدام:زیمحمدرفاهفا
سالسایکاپتیکزوالافغانستانمر

1398تأسیس ما، ییابتـداهیسر
لکشافغانیپنجصدهزار500000

ـفعایانفـرادیحقوق عمـدهتی
صادراتوارداتاقالممجازشخص

درامضاءوتیصالحیدارارئیس
ثبتمرکز پـروانتیوالیاداره

.دیثبتگرد
سـااتیخصوص یختمانشـرکت

مرکز:عبداهلل یشعیوسرکساز
رخهیولسوالریپنجشتیوالیاصل
ییابتداهیسرما1398تأسیسسال

میلیون1000000 یافغـانی 
حقوق المسیشکل تیلووئمحدود

ساختمانتیفعال وسـرکیعمده
وارداتوصادراتاقالممجازیساز
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ـیشرکتمحترممحمدرئیس یح
شرکتبابهعاونومیمحمدغنولد

تیصـالحقربانمحمـدجانولد
صـالحیتیومعـاوندارارئیس
تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء

.دیپروانثبتگرد
ـخصو یمتشـبثانفـراداتیص

تبعه:نیالرحمنولدمحمدحسدیعب
ولسو السـراجیلاافغانستان جبل

تیوال سال 1398تأسیسپروان
ــرما ــس ــداهی 500000ییابت

حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل
ـلافعیانفراد لتی سـهیعمـده

زادهیقـاریالمصـطفیخصوص
درتیصـالحیدارارئیسشخص

ثبتوانپرتیوالیکزادارهثبتمر
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:اهللولـدعطـاواهللتیهدا

ولسوال والیافغانستان ـبگرام تی
هیسرما1398سیسأپروانسالت

هـزار500000یابتدا پنجصد

تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان
تول نیطـاهرندهیموادشودیعمده

تیصالحیدارارئیسبگرامشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیوانثبتگردرپتیوال
محترم:یمتشبثانفراداتیصخصو

تبعـه:ریولدمحمدکبمیمحمدقس
ولسوال ـتگا والیافغانستان تی

هیسرما1398تأسیسسالسایکاپ
هـزار500000یابتدا پنجصد
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

القراندیتجویعمدهمکت خصوص
تیصـالحیدارارئـیسشخص

ادامضاءو ثبـتمرکـزادر یره
.دیثبتگردروانپتیوال

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
منصوریوسرکساز تبعـه:ارش

ولسوال والیافغانستان ـمرکز تی
 سال هیسرما1398تأسیسپروان

میلیـون1000000یابتدا ی 
شرئیسیافغان محترم  یعشرکت

شرکتمحترم ومعاون سمندر ولد
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یولدسمندرشـکلحقـوقفیظر
المسول عمـدهتیفعالتیمحدود

لیوارداتوصادراتمـوادوسـا
یساختمان ومعـاونرئیسشخص

ادارهامضـاءتیصالحیدارا در
کز ثبـتتیوالیثبتمر پروان

.دیگرد
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

اورت ـتب:سـالنگیعبدالفتاح هع
ـسالنگوالیافغانستانولسوال تی

 سال هیسرما1398تأسیسپروان
1000000یابتدا میلیـونی 

حقـوقافغانی شـرکتیشـکل
ـفعالتیمحدودالمسول عمـدهتی

مجـاز اقـالم وارداتوصادرات
یتجارت شـرکتمحتـرمرئیس

ومعـاونا یعبدالفتاحولدعبدالغ
ا یعبدالجبارولدعبـدالغرکتش

یومعاونشـرکـتدارارئیس
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

یمتشبثانفرادیتجارتاتیصخصو
تبعـه:غاولدمحمدرسـولآقند

ـعنابـهوالیافغانستانولسوال تی
ریپنجش سـر1398تأسیسسال

پنجصدهزار500000یابتداهیما
تیفعالیانفرادیشکلحقوقافغانی

قنـداغـایکیولوژستیساختمان
ــخص ــانش ــیسملک یدارارئ

ثبتتیریدرمدامضاءوتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیکزمر

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
ساداتیوسرکساز احمد ناصر

تبعه:ولدخواجهسردارآغا:یصاف
ولسـوال کوهسـتان،یافغانستان

1398تأسیسسالسا،یکاپتیوال
یـ 1000000ییابتداهیسرما

حترمشرکتمرئیسمیلیونافغانی
قـاآظفراحمدولدخواجهسردار

رکتمحترمناصراحمدومعاونش
ـقـا،فعالآولدسردار عمـدهتی

شـخصیوسرکسـازیساختمان
داراسیرئ تیصـالحیومعـاون
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یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء
.دیپروانثبتگردتیوال

انفراداتیخصوص ناصریمتشبث
سـردار خواجه ساداتولد احمد

افغانسـتانولسـوال:آغا یتبعـه
سـالسـا،یکاپتیکوهستان،وال

ییابتـداهیسـرما1398تأسیس
شکلیافغانپنجصدهزار500000

ـ،فعالیانفرادیحقوق عمـدهتی
شخصیوزارعتیکیخدماتلوژست

درامضـاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

تبعـه:یاهللولـدعبـدالول ینق
وال ولسـوالتیافغانستان یپروان
هیسرما1398تأسیسبگرامسال

ــدا پنجصــدهزار500000یابت
تیفعالیانفرادیشکلحقوقافغانی

ندهیموادشویوصنعتیدیعمدهتول
تیصـالحیدارارئـیسشخص

تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء
.دیگردتپروانثب

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
ولـدمحمـدریمحمدنذیانفراد

ـمرکزوالتبعهافغانستان:ریکب تی
هیسرما1398تأسیسسالسایکاپ

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقافغانی

ـ نخبگـانیعمدهمکت خصوص
ــ ــخصریاکس ــیسش یدارارئ
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیثبتگردپروانتیوالیمرکز

متشــبثیارتجــتتایخصوصــ
امـامیئبابامیحکیانفراد فرزند
مرکزتیوالتبعهافغانستان:جان

هیسرما1398تأسیسپروانسال
ــدا پنجصــدهزار500000یابت
تیفعالیانفرادیشکلحقوقافغانی

اقالمیوسرکسازیعمدهساختمان
تیصالحیدارارئیسمجازشخص

تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء
.دیپروانثبتگرد
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ــاختمانتشــبث ــرکتس وی)ش
دارنده:(ریپنجشیایدریسرکساز

قطعه یی(ط51135جوازنمبر)
استیرنیایعنوان یوتصوضهیعر

شدهانـدکـهسیرئریخواهانتغ
(یولدمحمدغنایحیمحترم)محمد

(سـهمفیصـد50تشبث)سیرئ
یمحترم)محمدغازیباالراشیخو

ولدمحمدقربان(دارندهتذکرهنمبر
کـهدهی(بفروشرسان146590)

بح ونییتعدیجدسیرئثینامبرده
پروانتیثبتمرکزوالتیریدرمد

.دیثبتگرد
یمتشبثانفرادیتجارتاتیخصوص

:ساجدهبنتمحمدنـوروزیبیب
لـوگرامیتبعهافغانستانولسـوال

1398تأسیسنورستانسالتیوال
پنجصد500000ابتداییهیسرما

یانفـرادیشکلحقوقیهزارافغان
ـییخصوصسهیعمدهلتیفعال نیق

ــخص ــارفش ــیسمع یدارارئ

ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیثبتگردپروانتیوالیمرکز

یمتشبثانفرادیتجارتاتیخصوص
افغانستانعتب:دادمیولدکرمیفه ه

والیولسوال سالریپنجشتیعنابه
یابتـداهیماسـر1398تأسیس

شکلپنجصدهزارافغانی500000
لیانفرادیحقوق ـفعا عمـدهتی
رئیسشخصیوساختمانیکیلوژست
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

کز ثبـتتیوالیثبتمر پروان
.دیردگ

تجارتتشبث یمصـطفی)شرکت
لم نمبـر:(تدیحمزه جواز دارنده

احصـا35831) صادره ثبت هی(
محترماستیبرباشدیپروانمتیوال

ــدالمب ــنی)عب ــمعاونه(وب تی
ط)مرزامحمد عری( وسهضهیقطعه
شرکاءیمجم عموم یقطعهتصو

آدرسشـرکتاز تشبثخواهان
شهرتی(به)انصافمارکی)مندو
نمودهاستکـهدرریتغ(کاریچار
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محترمثبتجوازهاپروانتیریمد
.دیثبتگرد
یمتشبثانفرادیتجارتاتیخصوص

:اهللولـدعبـدالقادرقیمحترمعت
اصلمر بغـالنسـالتیوالیکز

یابتـداهیسـرما1399تأسیس
شکلپنجصدهزارافغانی500000

عمدهیهاتیفعالیانفرادیحقوق
یکیولوژستیسرکسازیساختمان
وارداتوصادراتاقالمریعبداهللزب

ثبتادارهدررئیسمجازشخص
ــز ــوالیمرک ــروانداراتی یپ
.دیثبتگردامضاءتیصالح

الکز ولدمحمـدیمیرحیمحترم
ـیتاجرانفرادلیاسماع ـیط  ی

جوازیارذخواهانواگضهیقطعهعر
جهشندهیموادشویدیتولیتجارت

سهمخو که شده یباالشرایبگرام
(میولدعبدالرحمیمحترم)محمدنع

بفروشرسان نمبر تذکره دهیدارنده
تیوالیثبتمرکزتیریکهدرمد

.دیپروانثبتگرد

(اسیفرهادالی)شرکتتجارتتشبث
( نمبر جواز ثبت19905دارنده )

باشدیپروانمتیوالهیصادرهاحصا
(ونیمحتـرم)عبـدالمباستیبر

قطعـهی)مرزامحمد(طتیبمعاون
تصوضهیعر قطعه مجمـ  یوسه

تشـبثخواهـانیعموم شرکاء
)منـدو بـهیآدرسشرکتاز )

مارک چارتی)انصاف (کـاریشهر
مـدنمودهریتغ در تیریاستکه

محترمثبتجوازهاپـروانثبـت
.دیگرد

نیولـدنورالـدنی)فخرالدتشبث
(دارندهجـوازنمبـریتاجرانفراد

هی(ثبتصادرهاحصـا94-3-4)
ـباشدیپروانمتیوال قطعـهیط
شرکاءتشبثیمجم عمومضهیعر

)بـازار از شرکت آدرس خواهان
ــاج ــوالینس ــهاولیولس حص

کوهستان(به)سرکچهلمتـره
چارتیوال تغکاریپروان نمودهری(
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محترمثبـتتیریمدراستکهد
.دیجوازهاپروانثبتگرد

یشرکتسـاختمـاناتیخصوص
کزمر:یقیمصلحصدیوسرکساز

پروانسـالتیمرکزوالیاصل
افغانسـتان1399تأسیس تبعـه

یـ 1000000یابتداهیماسر
افغـانی یشـکلحقـوقمیلیون

عمـدهتیلفعاتیولئمحدودالمس
وارداتیسـازکوسریساختمان

 مجـاز اقـالم رئـیسوصادرات
هـدا ولـداهللتیشرکتمحترم

معاونشـرکتمحتـرمریعبدالقد
نو الحقشـخصاحمد عطا ولد ر
ومعاونشـرکتدرادارهرئیس

یپـروانداراتیوالیثبتمرکز
.دیثبتگردامضاءوتیصالح

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
عبدالخل یعبدالسم تبعـه:لیولد

ولسوال والیافغانستان ـمرکز تی
 سال هیماسر1399تأسیسپروان

ــدا پنجصــدهزار500000یابت

تیفعالیانفرادیشکلحقوقافغانی
لوژست خدمات یکیوتخنیکیعمده

رحشخص رئـیسحضرتنعمان
درادرهثبتامضاءتیصالحیدارا
.دیتپروانثبتگردیوالیمرکز

یشرکتخدماتزراعتاتیخصوص
مرکز:یریعبدالرحمانفقیومالدار

تأسیسپروانسالتیآنوالیاصل
1000000ییابتداهیسرما1399

خصوصیافغانونیلیمی  یشکل
ـفعالتیولئمحدوالمس تعمـدهی

زراعت وارداتیومالداریخدمات
سشرکتیوصادراتاقالممجازرئ

عبدال عبـدالرحمنمحترم ولد رضا
ولدیشرکتمحترمعبدالربنمعاو

سومعـاونیعبدالرحمنشخصرئ
درباشندیمامضاءوتیصالحیدارا

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
 .دیگرد

حامدیشرکتساختماناتیخصوص
مرکز،افغانستانتیتابع:تدیذاکرلم

:تأسـیس:شهرپروان،سالیاصل
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ــرما1395 ــداهی،سـ ییابتـ
میلیون1000000 یافغـانی 

محتـرمسیرئ،یساختمانتیفعال
وبـهریاهللولدعبدالقـدتیهدا
ولـدتیمعاون احمد ذاکر محترم

تیصالحیاحمد،شخصدارادیس
ثبـتخودشـانامضاء اداره در
ـیجوازده دهیپروانبهثبـترس

اساستصوت.اس مجموعـه یبه
سهمخویعموم رامحترمشیشرکا
بهمحترمریاهللولدعبدالقدتیهدا

ولدس رشاد بفروشدیاحمد احمد
محتـرمدیرسان عـوضان وبـه

ـبـهحدیگردنیاحمدرشادتع ثی
یدرادارهثبتمرکزدیجدرئیس

.دیثبتگرد
:ییافغانآسـمایساختمانشرکت

ـوالیمرکزاصلافغان،تیتابع تی
پروان، هیسرما1394تأسیسسال

ــدا ــان6650000یابت ،یافغ
خوصدیف10 مختارشیسهم به را

ارشدهذاحمدواگزیاحمدولدعز

یانفرادتیازمالکیکهشکلحقوق
ـبهشرکتتغ نمـوده،کـهدرری

ـومالک،یثبتمرکزتیریمد تی
ثبـتتیوالیفکریها پـروان

.دیگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
حصـهدمحمدنظامولاضیاحمدف

سایکاپتیاولکوهستانمرکزوال
یابتداهیسرما1399تأسیسسال
افغانیپنجصدهزار500000مبلغ

عمدهتیفعالیانفرادیشکلحقوق
داتوصادراتاقالمارویبرقرسان

درادارهثبـترئیسمجازشخص
ــزمر ــوالیک ــرواندتی یاراپ

. دیثبتگردامضاءتیصالح
انفراداتیخصوص محتـرمیتاجر
عبدالقادر:دیعبدالرش ـتابعولد تی
پــروان،ســالتیــوالافغــان،
یابتـدائهیسـرما1391تأسیس

شکلیافغانپنجصدهزار500000
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

سیرئصادراتوارداتاقالممجاز
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شـخصولدعبدالقادردیعبدالرش
خودش،امضاتیصالحیدارا درء

ثبتمرکزیومالکیتهـایاداره
.دیگردفکریثبت
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

:ولدعبدلمحمدمیحمدسلمیقار
سال افغانستان 1399تأسیستبعه

500000یابتـــداهیماســـر
یشـکلحقـوقافغانیپنجصدهزار

تجـارتتیفعالیانفراد یعمـده
تیصـالحیدارارئـیسشخص
تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء

.دیپروانثبتگرد
سـاختماناتیخصوص یشـرکت

مهنـدسیکیولوژستیسرکساز
اصل:شهر پـروانتیوالیمرکز

چار 1399تأسیسسالکاریشهر
یـ 1000000یابتداهیماسر

افغـانی یشـکلحقـوقمیلیون
عمـدهتیفعلتیولئومحدودالمس

یکیولوژستیسرکسازیساختمان
وارداتاقـالممجـازصادراتو

شرکتمحترمنثاراحمدولدرئیس
اهللیومعاونشرکتصفبدالقادرع

اهلل رئـیسشـخصیبوبـانولد
دارا درامضاءتیصالحیومعاون

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

دارنـده:الماسشـمالیساختمان
ـخواهانتغ37601جوازنمبر ری

کهمحتـرمدهیمعاونشرکتگرد
سـهمنیولدمحمداممیاحمدفه

ـراباالمحترممشیخو احمـدری
ثیواگزاروبحیمسجدریفرزندم

معاونشرکتتقرارنمودهاستکه
پروانتیوالیدرادارهثبتمرکز

.دیثبتگردراتیتغنیا
یمتشبثانفرادیتجارتاتیخصوص

افغانستانعتب:دادمیولدکرمیفه ه
والیولسوال سالریپنجشتیعنابه
ـسرما1398تأسیس یابتـداهی

شکلپنجصدهزارافغانی500000
لیانفرادیحقوق ـفعا عمـدهتی
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رئیسشخصیوساختمانیکیلوژست
نظربـهدرامضاءتیصالحیدارا

یکیخواستازخدماتولوژسسـت
فراجبهخدماتنیسنگیوساختمان

یوسرکسازیوساختمانیکیلوژست
درادارهثبت.نمودریخانهعقا تغ

.دیردپروانثبتگتیوالیمرکز
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

مرکـز:دنگانهیپارندیکیلوژست
مرکزیولسوالریپنجشتیوالیاصل

یابتداهیسرما1399تأسیسسال
افغـانی1000000 میلیون ی 
ـیشکلحقوق المس تیولئمحدود

رئیسوارداتوصادراتاقالممجاز
ولـد عبـدالظاهر محترم شرکت

شرکتام معاون شاهریعبدالواحد
یومعاوندارارئیسشاهریولدفق
درادرهثبـتامضـاءوتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

افراداتیخصوص محترمیمتشبث
اهللولدمحمداجانکهمرکز یحب
والیاصل ولسـوالتیآن یپروان

 سال هیسرما1399تأسیسبگرام
یهزارافغاننجصدیپ50000ییابتدا

عمدهتیفعالیانفرادیشکلحقوق
سـاختماندیتول،یساختمان یمواد

وارداتوصـادراتیوسرکسـاز
رئ مجاز حبیاقالم  اهللیسمحترم

دارا اجـان محمد امضـاءیولد
ــز ــتمک ــتیدرادارهثب ثب

. دیگرد
ـ  یمتشــبثانفــراداتیخصوص

نظریقیعبدالواحدصد محمد :ولد
اصل یپروانولسوالتیوالیمرکز

هیسرما1399تأسیسسالیشنوار
ــدا پنجصــدهزار500000یابت
تیفعالیانفرادیشکلحقوقافغانی

عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز
تیصـالحیدارارئـیسشخص

تیوالیدرادارهثبتمرکزضاءام
.دیگردبتپروانث

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
تـاج محمد تبعـهمتـدیلیتاج :

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
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 ییابتداهیسرما1399تأسیسسال
میلیون1000000 یافغـانی 
تیفعالتدیشرکتلمیشکلحقوق

وارداتوصـادراتاقـالم،عمده
مجاز تـاجشرکتمحترمرئیس،

،معاونشرکتاهللاتیمحمدولدح
گلولدجمعهگـل،دیمحترمحم

ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهمضـااتیصالحیدارا در ء

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

تجارتاتیخصوص وادیهیشرکت
ـوالیمرکزاصل:تدیپروانلم تی

ولسوال غوربنـدایسیپروان گرد
یابتداهیسرما1399تأسیسسال

افغـانی1000000 میلیون ی 
ـیشکلحقوق تیولئومحدودالمس

مجـاز اقـالم وارداتوصادرات
شرکتمحترمنوراهللرئیسیتجارت
گلمعاونشرکتمحترمومیولدق

رئیساسداهللولدجمعهگلشخص
دارا شرکت تیصـالحیومعاون

تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاءو
.دیپروانثبتگرد

یشرکتتجارتیتجارتاتیخصوص
تبعهافغانستان:تدیلمیبرکیحیریم

دهسبزسـالیکابلولسولتیوال
ـسرما1399تأسیس ییابتـداهی

میلیون1000000 افغـانیی 
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

وصـادراتتیلووئالمس واردات
شرکتمحتـرمرئیساقالممجاز

معاونیمسحدریمگلولدیولریم
ـشرکتمحترمم ولـدحمـداری

ومعـاونرئیسشخصیمسجدریم
ادامضـاءتیصالحیدارا رهادر

کز ثبـتتیوالیثبتمر پروان
.دیگرد

ـشرکتتولاتیخصوص مـواددی
فـردوسیکیولوژسـتیساختمان
:مفهوم سال افغانستان تأسیستبعه

1000000یابتداهیسرما1399
یشکلحقـوقی میلیونافغانی

عمـدهتیفعالتیولوئمحدوالمس



 جريده يرسم
 

177
 

 

 

 

 

 

17/6/1443 

 

( 1414) نمبرسېپرلهپ  

یکیولوژسـتیموادساختماندیتول
واراداتوصادراتاقـالممجـاز

ــیس ــرمفررئ ــشــرکتمحت دی
ـ مع معصـوم محمد ولد اونجان

فر ـشرکتفردوسولد جـاندی
یداراومعاونشرکترئیسشخص
درادارهثبـتءضـاماتیصالح

پــروانثبــتتیــوالیکــزمر
.دیگرد

تجارتاتیخصوص میحکیشرکت
تیتبعهافغانستانوال:تدیلمیرحمت

تأسـیسپروانسالتیمرکزوال
1000000یابتداهیسرما1399

یشـکلحقـوقیافغانونیلیم ی
المس عمدهتیفعالتیولئومحدود

رئیسوارداتوصادراتاقالممجاز
اهللیاهللولـدصـفمیشرکتحک

اهللولـدعبـدنیمعاونشرکتام
شـرکترئیسسینفال ومعـاون

رهادرادامضـاءتیصالحیدارار
کز ثبـتتیوالیثبتمر پروان

.دیگرد

یمحتـرمحـاجیمتشبثانفراد 
تبعـه:اعظمدینولدسارحمدیس

وال یولسوالریپنجشتیافغانستان
تأسـیسسالریشدیحصهاولسف

اخـدماتتیفعال1399 عمـده
یاموراطورشکلحقـوقیکیلوژست
شـخصیانفراد یدارارئـیس
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در

.دیپروانثبتگردتیوالیکزمر
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

دارنده:تدیلمیبرکیحیریمیتجارت
 نمبر 66498جواز ـتغخواهان ری

دهیگردیبهزراعتیسکتورازتجارت
ثبتمرکز اداره در ـوالیکه تی

.دیثبتگردراتیتغنیپروانا
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

عیکیلوژست ـفـرزان تبعـه:اری
وال ولسـوالتیافغانستان یپروان
سرما 1000000یابتداهیمرکز

یشکلحقـوقی میلیونافغانی
ـ ــدودالمسـ وارداتتیلووئمح

فعال مجاز عمدهتیوصدراتاقالم
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شرکتفرازادولدرئیسیکیلوزست
ــد معــاونشــرکتنیفضــلال

شخصمحمد نادر محمد ولد راشد
دارارئیس تیصـالحیومعـاون
تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء

.دیپروانثبتگرد
وخــدماتیشــرکتســاختمان

ـتابع:جهانعملگرایکیلوژست تی
هیکابل،سـرمایمرکزاصلی،افغان

میلیـون1000000ابتدایی ی 
شـکل1399تأسیسسالیافغان

ر،تیولئومحدودالمس اسـتیبه
وریولدمحمدکبریمحترممحمدنذ

فعالیولدزلمیزمرتیمعاون تی،
ــاختمان ــدهس ــدماتیعم وخ

صالحیکیلوژست تی، امضـاءدار
اسـتیومعاونشرکتدرررئیس

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
دیگردثبت

اهلل یرفیتجارتشرکتاتیخصوص
افغانسـتان:دیلمتشیاندریخ تبعه
اصلمر یپروانولسوالتیوالیکز

غوربنـداگردیس تأسـیسسـال
1000000یابتداهیسرما1399

ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی
عمدهتیوصادراتاقالممجازفعال

المسیتحارت رئـیستیولئمخدود
ــد ــداهللول ــرمعب شــرکتمحت

مشرکتمحتـرعاونملیمحمدخل
شخصلیولدمحمدخللیمحمدرب
 ثبـترئیس اداره ومعـاوندر

امضـاءوتیصالحیرادایکزمر
.دیثبتگرد
متشــبثیتجــارتتیایخصوصــ

ـجاو:یانفراد ولـدنیشـاهدی
ـتبعهافغانستانوال:عبدالمال  تی

ولسوال یپروان سال تأسیسبگرام
500000ییابتداهیسرما1399

 افغانی حقـوقپنجصدهزار یشکل
استونوادیستخراجمعادنهاودیتول

تولتیلافعیانفراد ـعمـده یدی
تیصـالحیدارارئـیسشخص
تیوالیمرکزبتدرادارهثامضاء

.دیپروانثبتگرد
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وبرقیشرکتساختماناتیخصوص
تبعهافغانسـتان:ودهاللدایرسان
پروانتیوال 1399تأسیسسال

یـ 1000000یابتداهیسرما
افغـانی یشـکلحقـوقمیلیون

ــ وارداتتیلووئمحدودالمســ
فعال مجاز عمدهتیوصادرتاقالم

رسان شرکتمحتـرمرئیسیبرق
محمدحامدولدغالمفاروقمعاون

ولـدوسفیشرکتمحترممحمد
 عقـو یمحمد رئـیسشـخص

دارا درامضاءتیصالحیومعاون
پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز

.دیگرد
یمتشبثانفرادیتحارتاتیخصوص

:ولدعبدالمناناسیمحترممحمدال
افغانستانوال پتیتبعه سـاهیکـا

یولسوال سـال تأسـیسنجرا 
500000ییابتداهیسرماا1399

یشـکلحقـوقافغانیپنجصدهزار
ـلنـوعفعایانفـرادتیمالک تی

لوژ محتـرمرئیسیکیستخدمات

ال عبدالمنانشخصاسیمحمد ولد
تیوالیادارهثبتمرکزردئیسر

دارا ثبتامضاءتیحصالیپروان
.دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
کـز:یتکنالوژ مر افغانستان تبعه

حصهیولسوالریپنجشتیوالیاصل
 اول هیسـرما1399تأسیسسال
میلیـون1000000ییابتدا ی 
وارداتوصادراتاقالممجازافغانی
تکنـالوژتیفعال خدمات یعمده

حقوق المسیشکل تیولئومحدود
ـشرکتمحترممحمدارئیس و ی

م سعادات جمال شرکتعاونولد
ــرمســ ــداالرحمــفیمحت نول

ومعـاونرئیسشخصنیکمالالد
یدارایدرادارهثبــتمــرکــز

.دیثبتگردامضاءوتیصالح
سـاختماناتیخصوص یشـرکت

تبعه:یگلاقاسالنگیوسرکساز
پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل

یولسوال سـال تأسـیسسالنگ
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1000000یابتداهیسرما1399
ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی
عمدهتیوصادراتاقالممجازفعال

شـکلیوسرکسـازیساختمان
المسحمیحقوق رئیستیلووئدود

محمـد اقاولد گل شرکتمحترم
اقاولـدریعثمانمعاونشرکتوز

شخص اقا ومعـاوندررئیسگل
ــز ــرک ــتم یدارارایادارهثب

.دیثبتگردامضاءوتیصالح
یشـرکتسـاختماناتیخصوص 

یتبعهافغانستانمرکزاصل:خردمند
حصهاولکوهستانسایکاپتیوال

 یاصلهیسرما1399تأسیسسال
ونیمل یمیلیونی 1000000
حقوق المسیشکل تیلووئمحدود

سـاختمانتیفعال وارداتیعمده
 مجـاز اقـالم رئـیسوصادرات

مـلیشرکتمحترمغالمحضرتا
سخولد شـرکتیغالم معـاون
ـاهللولدعناقیشف اهللشـخصتی

دارارئیس تیصـالحیومعـاون

ثبـتمرکـزامضاءو اداره یدر
.دیپروانثبتگردتیوال

یمزاریشرکتتجارتاتیخصوص
تیتبعهافغانستانوال:لمیتدیمیکر

تأسیسقرهباغسالیکابلولسوال
1000000ییابتداهیسرما1399

یشکلحقـوقی میلیونافغانی
عمـدهتیفعالتیولئومحدودالمس

رئیسوارداتوصادراتاقالممجاز
ولـدمیشرکتمحترممحمدکـر

رحمتگلمعاونشرکتمحتـرم
رئـیسمیکـرمحمدلدویمزار

دارا شرکت تیصـالحیومعاون
تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء

.دیپروانثبتگرد
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

لمنیعبدالمت زاده تبعـه:تدیسالم
وال ولسـوالتیافغانستان یپروان

1399تأسیسغوربندسالاگردیس
یـ 1000000یابتداهیسرما

محدودیشکلحقوقمیلیونافغانی
وارداتتیففعالتیولئالمس عمده
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 مجـاز اقـالم رئـیسوصادرات
ولـدنیشرکتمحتـرمعبـدلمت

 معاون محتـرمشرکتعبدالودود
رئـیسنیولـدعبـدالمتسیرویم

دارا شرکت تیصـالحیومعاون
ثبتمرکزامضاء تیوالیدراداره

.دیپروانگرد
سـاختماناتیخصوص یشـرکت

ـتب:صفوانلیخلیوسرکسار هع
وال ولسـوالتیافغانستان یپروان
 سال هیسرما1399تأسیسمرکز

میلیـون1000000یابتدا ی 
حقـوقافغانی محـدودیشـکل

ــ ــفعالتیلووئالمس ــدهتی عم
سازیساختماتن وارداتیوسرک

 مجـاز اقـالم رئـیسوصادرات
ـدیشرکتس س ولد احمد دینثار

قـدرتاهللکتحامدمعاونشـر
ــول ــدیرســــ ولــــ

 ومعاونشرکتسرئیمالعبدالهدا
درادارهامضـاءوتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیکزثبتمر
.دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـ یطیکیستیلوژ تبعـه:رتیس

وال ولسـوالتیافغانستان یپروان
 سال هیسرما1399تأسیسمرکز

ـلیم ی1000000ییابتدا ونی
ــان ــوقیافغـ ــکلحقـ یشـ

عمـدهتیفعالتیولئومحدودالمس
ــدماتلوژ ــتیخ وارداتویکیس

 مجاز شرکترئیسصادراتاقالم
ولـدیمحترمقـدرتاهللرسـول

عبدا شرکتمحترملهدامال معاون
رئیسحامددینثاراحمدولدسدیس

تیصـالحیومعاونشرکتدارا
یدرادارهثبتمرکزامضاءمهرو

.دیپروانثبتگردتیوال
سـاختماناتیخصوص یشـرکت

تبعـه:یقندهارنوریوسرکساز
لسـایکاپتیافغانستانوال سـا

یابتـداهیسـرما1399تأسیس
افغـانی1000000 میلیون ی 
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مجـاز اقـالم وارداتوصادرات
ساختمانتیفعال وسـرکیعمده
حقـوقیساز محـدودیشـکل
رئیسشرکتمحتـرمتیولئوالمس
محمدگـلیولدحاجینانیجحا

ولدمیظمحترمعبدالعشرکتمعاون
ومعـاونرئیسشخصیغالمسخ

درامضاءتیصالحیشرکتدارا
پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز

 .دیگرد
سـاختماناتیخصوص یشـرکت

ـعبداهللحدیکیوخدماتلوژست دی
یتبعهافغانستانمرکزاصـل:ایآر
مرکزسـالیپروانولسوالتیوال

ییابتـداهیسـرما1399تأسیس
افغـانی1000000 میلیون ی 

مجـاز اقـالم وارداتوصادرات
یکیولوژستیعمدهساختمانتیفعال

المسول شـرکترئیستیمحدود
ولدع حامد معاوندیبدالحممحترم

ـ ولـدنیاالدیشرکتمحتـرمض
الد ومعاونرئیسشخصنیشمس

یاداریدرادارهثبــتمــرکــز
.دیثبتگردامضاءوتیصالح

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـتابع:افقتابـانیسرکساز تی

شهریمرکزاصلکشورافغانستان،
هیسرما1395تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
،بهاساسیساختمانتیفعالیافغان
شرکاسهمیمجموعهعموم یتصو
ششیخو لـدریرامحترم و احمد

محمدملنگبهمحترممحمدولـد
و عوضدیبفروشرسانیلشاه وبه

بهدیگردنیانمحترماحمدرشادتع
درادارهثبـتدیجدرئیسثیح
.دیثبتگردیکزمر
زیآفیشرکتاکت یاساستصوبه

تغ ـذراتیخواهان ـگردلی :دهی
فیصد5اهلللیاهللوخلحیذب-1

ولـدیسهمخودرابهغالممصطف
جددیس معاون واگـذاردیمحمد
عبدالغ-1داردیم ولـدوریمحترم

راشیسهمخوفیصد35زیعبدالعز
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یمحترمغالممصطفدیبهمعاونجد
با-3محمدواگزارنمودهدیولدس

یکیعالوهنمودنسـکتورلوژسـت
ویشرکترابهشرکتسـاختمان

یافغانونیلیم یوریتغیلوژستک
ازدهیسرما انددایشرکترا نموده

ثبتمرکز اداره در ـوالیکه تی
.دیپروانثبتگرد

خالدیمتشبثانفراداتیخصوص 
نوتخان افغانسـتان:ولد تبعـه

ببهکوتریمیکابلولسوالتیوال
یابتداهیماسر1399تأسیسسال

ــانی500000 ــدهزارافغ پنجص
لوژسـتتیفعال خدمات یکیعمده

شکلوارداتوصادراتاقالممجاز
یانفرادیحقوق خالدرئیس محترم

یشرکتدارارئیسولدنوتخان
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در

.دیپروانثبتگردتیوالیکزمر
نیراستیشرکتتجازتاتیخصوص

 زاده ـتب:لمیتـدیمیلحخواجه هع
وال ولسـوالتیافغانستان یپروان

 سال هیسرما1399تأسیسمرکز
میلیـون1000000ییابتدا ی 
وارداتوصادراتاقالممجازافغانی

حقوق المسیشکل تیولئومحدود
شرکتمحترمخواجهخـانرئیس

جانمعاونشرکتیولدحاج بابه
غالمسرورشخصولدسیمحترمو

ومعاونشرکتدرادارهثبترئیس
ـوالیمرکـز یپـروانداراتی

.دیثبتگردامضاءتیحصال
انفراداتیخصوص روملیمتشبث

عبدالرحم افغ:ناولد نسـتاناتبعه
ولسوالتیوال سالیپروان بگرام

ییابتـداهیسـرما1399تأسیس
ــانی500000 ــدهزارافغ پنجص

یکیولوژسـتیعمدهتجارتتیفعال
وارداتوصادراتاقالممجازشکل

شـرکترئـیسیانفرادیحقوق
رئیسنامحترمروملولدعبدالرحم

مهــرتیصــالحیشــرکتدارا
ثبـتمرکـزامضاءو اداره یدر

.دیپروانثبتگردتیوال
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لوژشرکت ویکیسـتیخـدمات
بنابرورقـه:اسیالدیولیساختمان
تصـویدرخواست مجموعـه یو

ازفعالیعمو ـشرکا سـکتورتی
اسـتعفاءشیخویخدماتلوژستک

ــهفعال ــرکتراب ــدادهوش تی
ادامهدادهیوسرکسازیساختمان

ثبتمرکز اداره در ـوالیکه تی
.دیپروانثبتگرد

گلآقـایاساسورقهدرخواستبه
:تبعهیندفتحمحمدتاجرانفرادزفر

سایکاپتیوالیافغانستانمرکزاصل
 ییابتداهیسرما1398تأسیسسال

شکلیافغانپنجصدهزار500000
دارندهجوازنمبـریانفرادیحقوق

شـهیکهخواهشترکپ57714
استدرادارهدهیگردشیجوازخو
پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز

.دیگرد
انفراداتیخصوص زیپرویمتشبث

تیتبعهافغانستانوال:یولدمسجد
ـیولسوالپروان، سـاللیخدیس

ییابتـداهیسـرما1399تأسیس
شکلیافغانپنجصدهزار500000

ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
اقـالمیتجارت وصادرات واردات

تیصالحیدارارئیسمجازشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیگردثبتپروانتیوال
ویسـاختمانشرکتاتیخصوص

ساز محمـدیسرک :یمسـافر
کابل،یاصلیمرکزافغان،تیتابع

ییابتداهیسرما1391،تأسیسسال
یحقوقشکل،یافغان5600000

شراکت، عمـدهتیفعالشرکت،
شـرکت،رئـیس،یامورساختمان

س فرزند مسافر معاون،قاآدیمحترم
قافرزنـدآمحترممحمـدشرکت،

تیصـالحیاشخاصداراقاآدیس
دررئیسء:امضا شـرکت معاون

فعالیثبتمرکز ،یتجارتیهاتی،
ثبتیفکریهاتیمشاغلومالک

 .دیگرد
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یمجموعهعمـوم یاساستصوبه
اهلللیاهللولدخل یشرکامحترمنق

رابهمحترمشیسهمخوصدیف45
رئـیسمحمدولدغالممحمدضیف

خـوصدیف5شرکت راشیسهم
عبـدالمتریعبدالبشیباال ننیولد

بهریومحترمعبدالبشدیبفروشرسان
.دیگردنییتعدیمعاونجدثیح
یمجموعهعمـوم یاساستصوبه

درخواسـتشـرکت ورقه شرکا
مالدا خدمات شرکت ویرمحترم

محترمیمحمداچکزضیفیزراعت
45ولدخانمحمـد یاحمدش

خـوصدیف بـاالشیسـهم یرا
صدیف5محمدولدغالممحمدوضیف

باالشیسهمخو ـنویرا ولـددی
بهدینودویبفروشرسانمیمحمدسل

.دیگردنییعتدیصفتمعاونجد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

ـ تبعـه:ناعبدالرحمنولدگلرحم
گردغوربنداهیسیافغانستانولسوال

سالتیوال 1399تأسیسپروان،

500000ییابتـــداهیســـرما
یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

خـدماتتی،فعالیانفراد عمـده
شخصیرحمانوالیکلیکیلوژست

درامضاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
 یوتصویاساسورقهدرخواستبه

عموم شـرکتیشرکایمجموعه
ـیساختمان تبعـهریش : پـروان

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
 حقوق1394تأسیسسال یشکل

المس جوازتیولئومحمدود دارنده
اسـتیبـهر D-60662 نمبر

گلوبـهازیمحترمتازهگلولدن
عبـدالمبتیمعاون ولـدنیمحترم

شـهیخواهشترکپهکنیعبدالمت
استدرادارهدهیگردشیجوازخو
پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز

.دیگرد
ـ  یمتشــبثانفــراداتیخصوص

عبدالقدمیعبدالفه تبعـه:میفرزند
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ـیافغانستانولسـوال گـرداهیس
سالتیوال 1399تأسیسپروان،

500000ییابتـــداهیســـرما
حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل

تجـارتتیفعال،یانفراد یعمـده
تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
محمدیمتشبثانفراداتیخصوص
تبعـه:ولدمحمداصفیخالدرب

وال سومهیکابل،ناحتیافغانستان،
ییابتداهیسرما1399تأسیسسال

شکلیافغانپنجصدهزار500000
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
شیاسایوپاککاریفیماتتنظخد

تیصالحیدارارئیسپاکشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیتپروانثبتگردیوال
ــاختمانتشــبث ــرکتس وی)ش
ـمیسرکساز :(یمحمـدرزادهی

ـ59104دارندهجوازنمبر) ی(ط
یعنوان یوتصوضهیقطعهعر ی

معاونشدهریخواهانتغاستیرنیا
الرحمنولـدقیاندکهمحترم)شف

(10الرحمن(معاونتشبث) یحب
محترم)محمدیباالراشیسهمخو

صابرولدمحمدشاه(دارندهتذکره
ــرنم ــروش11411850)ب (بف

بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
ادارهثبـتدردهیگردنییتعدیجد

.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز
ـاهللولدامدیوحمحترم خـانری

مرکز:یتاجرانفراد افغانستان تبعه
تأسـیسپروان،سالتیوالیاصل

درخواسـت1395 ورقـه یبنابر
جـوازخـوششهیخواهشترکپ

مددهیگرد در که ثبـتتیریبود
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

جارتاتیخصوص فیحنیشرکتت
تبعهافغانستانمرکز:دیهمدردلمت

تیوالیاصل سال تأسـیسپروان
1000000ییابتداهیسرما1399

ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی
عمدهتیوصادراتاقالممجازفعال
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حقوقلمیتدیتحارت محدودیشکل
شرکتمحتـرمرئیستیولئوالمس
معاوندیاهللولدسفیحن لعلشاه

ـترمشرکتمح ولـدیاحمدذک
ومعاونرئیسلعلشاهشخصدیس

یرادایدرادارهثبــتمــرکــز
.دیثبتگردامضاءوتیصالح

ساختمان )شرکت ـیتشبث الدیم
نمبـردیفر جـواز دارنده پروان(

 (D-64637) قطعـه ییط
استیرنیایعنوان یوتصوضهیعر

شدهانـدکـهسیرئریخواهانتغ
محترم)اهللمحمدولدعبدالقدوس(

سـهمصـدی(ف50تشبث)سیرئ
محترم)محمدراف یباالراشیخو

نمبـر تذکره دارنده ولداماناهلل(
کـهدهی(بفروشرسان406811)

درنییتعدیجدسیرئثینامبردهبح
یهاتیومالکیثبتمرکزتیریمد
.دیپروانثبتگردتیوالیفکر

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
تبعـه:ابرارسـبزیوسرکسـاز

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
تأسـیسسالیتجربهاسهیمقابلل
1000000یابتداهیسرما1399

ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی
عمدهتیوصادراتاقالممجازفعال

شـکلیوسرکسـازیساختمان
المسیحقوق رئیستیلووئمحدود

ولـداهلل یشرکتمحتـرمشـف
اهللمعاونشرکتمیکریحاجمحمد

عل ولد عبدالجبار احمـدیمحترم
رئیسومعاوندرادارهثبتشخص

امضـاءوتیصالحیرادایکزمر
.دیثبتگرد
یشرکتسـاختمـاناتیخصوص

یموادساختماندیوتولیسرکساز
افغانستانمر:ملنگزاده کـزتبعه

تیپروانومرکزوالتیوالیاصل
هیسـرما1399تأسیسپروانسال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
 اقـالمافغانی وارداتوصادرات

فعال ختمـانتیمجاز سـا یعمده
یموادساختماندیوتولیسرکساز
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ح المسحمیقوقشکل تیلووئدود
غاولـدآشرکتمحترمدلئیسر

ریسـممملنگمعاونشرکتمحتر
ومعـاونرئیسشخصغاآدلولد

یراادیدرادارهثبــتمــرکــز
.دیثبتگردامضاءتیصالح

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:عبدالمقتدرفرزندعبدالقادر

وال ولسـوالتیافغانستان یبغالن
1399تأسیسخواجههجرانسال

500000ییابتـــداهیســـرما
افغان حقـوقیپنجصدهزار یشکل

تجـارتتیفعال،یانفراد یعمـده
اداتوصــادراتارویکیولوژسـت

یدارارئـیساقالممجازشـخص
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
عبدالریعبدالقد تبعـه:ومیقفرزند

ـکشم،والیافغانستانولسوال تی
 سـال 1399تأسـیسبدخشان،

500000ییابتـــداهیســـرما

افغان حقـوقیپنجصدهزار یشکل
سـاختمانتیفعال،یانفراد یعمده
یدارارئـیسشخصیکیولوژست
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیدپروانثبتگرتیوالیمرکز

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
:وطـنلیمعماراصیوسرکساز

اصل کز افغانستانمر تیوالیتبعه
هیسـرما1399تأسیسپروانسال

میلیـون1000000یابتدا ی 
 اقـالمافغانی وارداتوصادرات

فعال سـاختمانتیمجاز یعمـده
محدودیحقوقشکلیوسرکساز

شرکتمحتـرمرئیستیلووئالمس
ـخالدولدمحمـد نمعـاوونسی

وار ولـد محمد شرکتمحترم
ومعاونئیسرشخصونسیمحمد
ــتمردرا ــزدارهثب یرادایک

.دیثبتگردامضاءتیصالح
ریشرکتمشروباتغاتیخصوص
تبعـه:یاحمدنجاتاحمدیالکول

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
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ــوال ــالیولس ــیسمرکزس تأس
1000000ییابتداهیسرما1399

ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی
عمدهتیوصادراتاقالممجازفعال

ــنعت ــوتولیص ــمیدی دودح
شرکتمحتـرمرئیستیلووئالمس

خـاناحمدیولدحاجریعبدالبص
احمـدریمعاونشرکتمحترمنص

رئیساحمدخانشخصیولدحاج
یومعاوندرادارهثبتمـرکـز

ــتامضــاءتیصــالحیرادا ثب
.دیگرد

ــ ــاتیخصوص ــرکتزراعت یش
تبعهافغانستانمرکـز:یومرغدار

تیوالیاصل سال تأسـیسپروان
1000000ییابتداهیسرما1399

ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی
عمدهتیوصادراتاقالممجازفعال

المسیتحارت رئیستیلووئمحدود
ضـرارالد ولـدنیشرکتمحترم

الد شرکتمحتـرمنینجم معاون
اعالمیمحمدفه محمد شخصولد

رئیس تیصـالحیراداومعـاون
والیتیدرادارهثبتمرکزامضاء
.دیثبتگردپروان

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
ـیاحمدول ول تبعـه:یولدشاه

ولسوال والیافغانستان تیسالنگ،
هیسرما1399تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
حقـوقیافغان ،یانفـرادیشکل
تجارتتیفعال مجـازیعمده اقالم

درامضـاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد
.دیگردثبت

الور یشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانستانمرکـز:دیافغانلمت

مرکزیپروانولسوالتیوالیاصل
 ییابتداهیسرما1399تأسیسسال

افغـانی1000000 میلیون ی 
مجـاز اقـالم وارداتوصادرات

ـمیعمـدهتحـارتتیفعال دودح
شرکتمحتـرمرئیستیلووئالمس

سخ ولد معاونیعبدالمحفوظ داد
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ـممولدیحلریشرکتم احمـدری
ومعاوندرادارهثبترئیسشخص
یراداوالیـتپـروانیمرکـز

ثبــتامضــاءوتیصــالح
.دیگرد
یشرکتتجـارت یاساستصوبه
نمبـر:اریعصلیف جـواز دارنده

شدهلیذراتییخواهانتغ59363
مصطف محترم میاند، احمدریولد

بهشیسهمخوصدیف30 رئیسرا
ولـداریعصلیشرکتبهمحترمف

ـنیفضلالـد ارنمـودهازذواگ
بهتدیازلمعفاءشرکتاستتیمعاون
راتیتغنیشکلدادهاریتغیانفراد

پروانتیوالیدرادارهثبتمرکز
.دیثبتگرد
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

تبعـه:یانصـارنمـازیکیلوژست
اصـل کز مر ـوالیافغانستان تی

ریپنجش هیسرما1399تأسیسسال
میلیـون1000000ییابتدا ی 

 اقـالمافغانی وارداتوصادرات

فعال ـمجاز خـدماتتی عمـده
ـمیکیلوژست ـح تیلووئدودالمس
شرکتمحترمنثاراحمدولدرئیس

شـادمعاونشرکترمیمحمدکر
مجمدکر رئـیسشـخصمیولد

یومعاوندرادارهثبتمـرکـز
ثبـتامضـاءوتیصالحیدارارا
.دیگرد

نیگلبدیمتشبثانفراداتیخصوص
شـهاریحکمت یحـاجدیفرزنـد

وال:عبدالقادر افغانستان ـتبعه تی
ولسول سـالیننگرهار ، مرکـز

ییابتـداهیسـرما1399تأسیس
شکلیافغانپنجصدهزار500000

لتی،فعالیانفرادیحقوق سهیعمده
افغـاننیجمالالـددیسیخوص

شخصسایکاپتیوال3)سجا(نمبر
درامضـاءتیصالحیارادرئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
لممیعبدالمق زاده تبعـه:دتیسالم
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پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
سـالغوربنـداگردیسیولسوال
ییابتـداهیسـرما1399تأسیس

افغـانی1000000 میلیون ی 
مجـاز اقـالم وارداتوصادرات

ـمیعمـدهتحـارتتیفعال دودح
شرکتمحتـرمرئیستیولئوالمس
عبداومیقلعبدا ـلولد مع اونودود

عبـدالمق محترم ـمیشرکت دول
ومعـاوندررئیسشخصومیعبالق

تیصالحیرادایادارهثبتمرکز
.دیثبتگردامضاءو

یتکیولوژسی)شرکتتجارتتشبث
دارنـدهجـواز:محمدصابرقرلق(

ـی(ط14139نمبر) قطعـه ی
استیرنیایعنوان یوتصوضهیعر

تغ اسـمشـرکتبـهریخواهان
صـابریکی)شرکتخدماتلوژست

تجـارتوتیمرآقرلق(شدهدر
.دیپروانثبتگردتیوال یصنا

یوسرکسازیساختماناتیخصوص
تبعـهافغانسـتان:والدیزیخالدبا

اصلمر یپروانولسوالتیوالیکز
هیسـرما1399تأسیسبگرامسال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
 اقـالمافغانی وارداتوصادرات

فعال سـاختمانتیمجاز یعمـده
محدودیشکلحقوقیوسرکساز

تیولئوالمس شرکتمحترمرئیس
و معاونلدعبداالخالد جان عبداهلل

ولدعبداهللریشرکتمحترمعبدالمن
ومعاوندرادارهرئیسجانشخص
یراداوالیتپـروانیثبتمرکز
ثبـــتامضـــاءتیصـــالح

.دیگرد
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

ـمحمـدرفیکیخدماتلوژست  ی
41015دارندهجوازنمبر:الماس

اندکـهرییخواهانتغ معاونشده
(نیولدمحمداممیمحترم)احمدفه
سـهمصـدی(ف50معاونتشبث)

)میباالشرایخو احمـدریمحترم
م تذکرهیمسجدریفرزند دارنده )
دهی(بفروشرسان6154444نمبر)



 جريده يرسم
 

191
 

 

 

 

 

 

17/6/1443 

 

( 1414) نمبرسېپرلهپ  

نییتعدیمعاونجدثیبحنامبردهکه
یثبتمرکزتیریکهدرمددهیگرد
.دیپروانثبتگردتیوال

یوسرکسـازی)سـاختمانتشبث
چهاردهبریخ جواز:(ینور دارنده

ـی(ط61764نمبر) قطعـه ی
استیرنیایعنوان یوتصوضهیعر

ازشیخویاسمتجارتریخواهانتغ
سرکسازی)ساختمان نوربریخیو

ــارده ــاختمانیچه ــه)س وی(ب
گـرددیمریافسران(تغیسرکساز
مد مرکزتیریدر ـوالیثبت تی
.دیگردبتپروانث
ونیهمایمتشبثانفراداتیخصوص

تبعهافغانستان:میفرزندمحمدابراه
نامریگرد،خواهانتغاهیسیولسوال
گویتجارت کمالگردتانیاز دهیبه

درتیاستوال سالکـه پروان،
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
شرکتشرکتخدماتاتیخصوص
ــت ــوتولیکیلوژس ــایدی یکوه

تبعهافغانستانمـرکـز:یروشنا
ـوالیاصل یپـروانولسـوالتی
هیسرما1399تأسیسساللیدخیس

میلیـون1000000ییابتدا ی 
وارداتوصـــادراتافغـــانی

عمـدهتیفعالیدیوتولیکیلوژست
یشکلحقـوقیدیوتولیکیلوژست

المسول شـرکترئیستیمخدود
معاونولدرحمخدادیجمشحترمم

ولدرحمخداشخصدیشرکتفرش
یومعاوندرادارهثبتمرکزرئیس

ثبـتامضـاءوتیصالحیرادا
.دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعـه:ینهاشـمارحمیکیستژلو

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
ــوال ــالیولس ــیسمرکزس تأس
1000000ییابتداهیسرما1399

ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی
عمدهتیوصادراتاقالممجازفعال

حقوقیکیستژلو ـمیشکل دودح
شرکتمحتـرمرئیستیلووئالمس
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معاونیعطارینص محمد شاه ولد
ـ نولـداعبـدالرحمدیشرکتس

ــیساهللشــخصتیهدادیســ رئ
یادارهثبتمـرکـزومعاوندر

پـروان تیصـالحیراداوالیت
.دیثبتگردامضاءو

فارما(دارندهجـوازلنسی)وشبث
ـی(ط41815نمبر) قطعـه ی

استیرنیایعنوان یوتصوضهیعر
معاونشدهانـدکـهریخواهانتغ
)ذب (دیاهللولدمحمدسعحیمحترم

تشبث) سـهمفیصـد50معاون )
لیمحترم)عبدالجمیباالراشیخو

حاج شریولد دارنـدهنیمحمد )
ــر) ــذکرهنمب (15348101ت

ـدهکهنامبردهبحیبفروشرسان ثی
ـدیمعاونجد درادارهثبـتنیتع

.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز
ــاختمانتشــبث ــرکتس وی)ش
دارندهجـواز:(نینارگیسرکساز
ـی(ط46766نمبر) قطعـه ی

استیرنیایعنوان یوتصوضهیعر

معاونشدهانـدکـهریخواهانتغ
(لیمحترم)عزتاهللولدعبـدالخل

سـهمفیصـد(10معاونتشبث)
محمدریمحترم)خیباالراشیخو

نمبـریاحمد تـذکره دارنـده )
بــه(17098-800-17098)

نامبردهبحدهیفروشرسان ـکه ثی
یومتباقگرددیمنییتعدیمعاونجد

یرابـاالشیسهمخوصدی(ف30)
شرکتمحترمعبدالصـبوررئیس

بفروشرسان عبدالمنان دردهیولد .
پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز

.دیگرد
خــدماتشــرکت:اتیخصوصــ

قطعـه ییرضاوطن:طیزراعت
استیرنیایعنوان یوتصوضهیعر

شدهانـدکـهسیرئریخواهانتغ
احمـد(دیمحترم)روحاهللولدس

بهتـارسیرئ خیتشبثکهنامبرده
قـهیبهاساسوث1396حمل11

ابتدا حصهیولسوالییخطمحکمه
وفاتنمودهاسـتوسایدومکاپ
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اهللولـدروحاهللراقیفمحترمش
ـیشرعلیوک نمـودهنیشـانتع
یسهممتوفـارابـاالصدیف(50)

محترم)خواجهلطفاهللولدخواجه
ــ ــذکرهنیام ــدهت اهلل(دارن

ــر ــروش19863653)نمب (بف
بحدهیرسان نامبرده ـثیکه سیرئ
ودرادارهثبتدیگردنییتعدیجد

.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز
صلیفیمتشبثانفراداتیخصوص

دادخدا افغانسـتان:فرزند تبعـه
پروان،سالتیمرکز،والیولسوال
ییابتـداهیسـرما1399تأسیس

شکلیافغانپنجصدهزار500000
ـ،فعالیانفرادیحقوق عمـدهتی
یدارارئـیسشـخصیکیلوژست
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ساختماناتیخصوص ویشرکت)
تبعـه:(ریپنجشیایدریسرکساز

:تی:رخه،والیافغانستان)ولسوال
(1397)تأسیس(،سالریپنجش

ی 1000000)ییابتداهی،سرما
ی(شـکلحقـوقیافغـانمیلیون

 محدود ( (المسـئوولیتشرکت
ــفعال ــاختمانتی ــده)س ویعم

صـادرایسرکساز و واردات ت(
مجاز) محترمرئیس(اقالم شرکت

ـیحی)محمد غن محمد (یفرزند
ـمعاونشرکتمحتـرم)عب دااهللی

 داداهلل( معـاونرئـیسفرزند و
تیصـالحیشرکتاشخاصدارا

تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء
.دیپروانثبتگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
ـمح اهللفرزنـدخ تبعـهراهللی

ولسـوال :نجـرا ،یافغانستان)
تأسـیس(،سـالسای:کاپتیوال
ــرما1397) ــداهی(سـ ییابتـ
(یافغـانپنجصدهزار500000)

تجارتیانفرادیشکلحقوق (،ی)
تیصـالحیداراسرئـیشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
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ساختماناتیخصوص ویشرکت)
تبعـه:بهـراد(نیرامیسرکساز

:مرکــز،یافغانســتان)ولســوال
تأسـیسسـال:پـروان(تیوال
ییابتــداهی(،ســرما1397)
(،یافغانونیلیم ی1000000)

محـدودشـرکتیشکلحقـوق
ــ،فعالالمســئوولیت ــدهتی عم

وارداتیوسرکسازیساختمان) )
رئیسوصادرات)اقالممجاز(،

ـ نب اهللفرزنـدیشرکتمحترم)
محمدرسول(معاونشرکتمحترم

میاحمدشاهفرزندمحمـدابـراه
ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاتیصالحیدارا در ء

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
تبعـه:هـانیباللکیسرکسازو

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
سا،یکاپ ،1397تأسـیسسـال

یـ 1000000ییابتداهیسرما

شرکتیشکلحقوق،یافغانمیلیون
المس عمدهتیفعالت،یوولئمحدود

وارداتو،یوسرکسازیساختمان
 مجـاز، اقـالم رئـیسصادرات

فرزنـدنیلـدشرکتمحترمعاما
الد معاونشرکتمحترمن،یکمال

ورئـیسفرزندعبدالمومن،رینص
دارا اشـخاص شـرکت یمعاون

ثبـتامضـاتیصالح اداره در ء
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

شرکتخـدمات یاساستصوبه
خواهـان:ارمغانایآسیکیلوژست

ولدمانیسل-1:دهیگردلیذراتیتغ
واسـتعفاءیمعاونقبلدریغالمح

ــهفیصــد70 ــودراب ــهمخ س
ـیولدمحمدلیمحمداسماع نیاس
مدیمعاونجد درداردیواگذار که

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد

)احمدیمتشبثانفراداتیخصوص
قندیغالم تبعـه:گـل(یفرزند

ـیافغانستان)ولسوال گـرداهیس
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تأسیسپروان(،سالتیغوربند،وال
500000ییابتداهیسرما1397

حقوقپنجصدهزار یانفرادیشکل
یدارارئــیسشــخصیتجــارت
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیگردثبتپروانتیوالیمرکز

یمجموعهعمـوم یاساستصوبه
درخواست و شرکتمحترمیشرکا

یکیمصنوعاتپالستیدیشرکتتول
اسـمریکهخواهانتغییستارهطال
خو شـرکشینهاد ـتولاز) یدی

بهییستارهطالیکیمصنوعاتپالست
یواستخراجسنگهایدیشرکتتول

وفلزاتستارهیمتیقمهیونیمتیق
اسمریتغهکدهیپروان(گردییطال

ثبـتمرکـز اداره آندر ینهاد
.دیپروانثبتگردتیوال

خالـدیشرکتتجارتاتیخصوص
یتبعهافغانستانولسوال:والدیزیبا

وال تیبگرام، سال تأسیسپروان،
ــرما1397 ــداهی،سـ ییابتـ

،یافغـانی میلیون1000000

شـرکتمحـدودیشکلحقـوق
،یعمدهتجارتتیفعالت،یوولئالمس

مجـاز، صادراتاقالم وارداتو
شرکتمحتـرمعبدالخالـدرئیس

معاونشـرکتجان،فرزندعبداهلل
فرزندعبداهللجان،ریمحترمعبدالمن

شـخاصومعاونشـرکتارئیس
ادارهامضـاتیصالحیدارا در ء

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

تجارتاتیخصوص اسیالیشرکت
یزاده،تبعهافغانستانولسـوالریم

وال تیمرکز، سال تأسیسپروان،
ــرما1397 ــداهی،سـ ییابتـ

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

،یعمدهتجارتتیفعالت،یوولئالمس
مجـاز، صادراتاقالم وارداتو

شاهفرزندریشرکتمحترممرئیس
شرکتمحتـرممعاونپادشاه،ریم

ورئـیسشـاه،ریجوادفرزندم
دارا اشـخاص شـرکت یمعاون
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ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
پــروانثبــتتیــوالیمرکــز

.دیگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

( محمد فرزند جواد :(نیاسیمحمد
حصهاول،یتبعهافغانستان)ولسوال

تأسـیس(،سـالسـایکاپتیوال
ــرما1397) ــداهی(سـ ییابتـ
(یافغـانپنجصدهزار500000)

حقوق )مکتـ یانفـرادیشکل
هیخصوص رئیسشخص(ثمیابن

تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا
پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز

.دیگرد
ویشرکتسـاختماناتیخصوص

تبعـه:دانـشنیامیسرکساز
ولسـوال اول،یافغانستان حصـه

سـا،یکاپتیوال تأسـیسسـال
ــرما1397 ــداهی،سـ ییابتـ

،یافغـانونیلیم ی1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس

 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو
معاون محمدجواد، شرکتمحترم

عبتشرک دیمحترم ورئـیسهلل،
دارا اشـخاص شـرکت یمعاون

ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیگردثبتسایکاپتیوالیمرکز

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـزرریپامیسرکساز تبعـه:ا ی

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هی،سرما1397تأسیسکاپسا،سال

ـلیم ی1000000ییابتدا ونی
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان

عمــده،تیــفعال،المســئوولیت
مجـاز، صادراتاقالم وارداتو

فررئیس احمـددیشرکتمحترم
معاونشـرکتود،فرزندشاهمحم

فرزنـدمحمـد شاه احمد محترم
 شـرکترئیسنادرشاه، معاون و

درامضاءتیصالحیاشخاصدارا
پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز

.دیگرد
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ویشرکتسـاختماناتیخصوص
افغانستان:مرسمهریسرکساز تبعه
سالر،یپنبشتیعنابه،والیولسوال
ییابتـداهی،سـرما1397تأسیس

،یافغـانونیلیم ی1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس
 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو

فرزنـد عبدالودود محترم شرکت
م شرکتمحتـرمعاونمالمحمد،

رئیسانشاه،نورالحقفرزندسلط
شرکتاشـخاصدارا معاون یو

ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
پــروانثبــتتیــوالیمرکــز

.دیگرد
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

تبعهافغانستان:مرسمهریکیستیلوژ
والیولسوال ـتیحانابه، ر،یپنجش
ییابتداهی،سرما1397تأسیسسال

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس

 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو
فرزنـد یشرکتمحترمغالمحب

شرکتمحتـرمونمعا،یغالمسخ
رئیسمحمدجعفرفرزندنورمحمد،

شرکتاشـخاصدارا معاون یو
ثبـتامضـاتیصالح اداره در ء
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ـشرکتتول یاساستصوبه یدی
ـخواهـانتغیگلغند ـذراتی لی
محمداحسـانولـد-1:دهیگرد

سهمخودفیصد50محمدحسنو
بهمحمدکر ولدمحمدحسنمیرا

مدیمعاونجد درداردیواگذار که
پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز

.دیگرد
ف 10/11/1397مورخصلهیقرار
کـهمحتـرممیدیرسجهینتنیبها

خاننظرراجانیفرزندمریهارونم
تواندبـهینمیکارتیبهمصروف

خواستیر ـشیشرکت یدگیرس
ـاتخاذگردمیبناتصممینما تـادی
(60 خـوفیصد بـهشی(سهم را
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احمدصالحولدصالحمحمدرینص
دینمایارمذشرکتواگدیجدرئیس

متباق خویو 10)شیسهم (فیصد
معاونجد نعمتاهللدیبه محترم ،

ـیصاف گ وا اهلل بسـم ارذفرزند
اهلل یهمبنانمحترمسـمدینمایم

(فیصد10کامرانفرزندبسماهلل)
بهمحترمنعمتاهللشیسهمخو را

دینمایفرزندبسماهللواگزارمیصاف
مد در موضوع ثبتجوازتیریبنٌا

.دیپروانثبتگردتیالهاو
عطااهللیمتشبثانفراداتیصوصخ

ه افغانسـتان:کـلیفرزند تبعـه
پروان،سالتیبگرام،والیولسوال
سرما1397)تأسیس ییابتداهی(

ــدهزار500000) (یافغانپنجص
ـ)تولیانفـرادیشکلحقـوق دی

(،شـخصیکیمصنوعاتپالسـت
درامضـاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیگردثبت

خراسانیشرکتتجارتاتیخصوص
ولسوال:کوهستان افغانستان یتبعه
وال تأسیسسالسا،یکاپتیمرکز،

ــرما1397 ــداهی،سـ ییابتـ
،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس
 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو

ما فرزنـدلیشرکتمحترم آغـا
شرکتمحترمنمعاون،یمعراجالد
ورئیسفرزندآغاجان،میمالابراه

دارا اشـخاص شـرکت یمعاون
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در

پــروانثبــتتیــوالیمرکــز
.دیگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
مهد افغانسـتان:یمصباح تبعـه

سالسا،یکاپتیمرکز،والیولسوال
ییابتـداهی،سـرما1397تأسیس

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس



 جريده يرسم
 

100
 

 

 

 

 

 

17/6/1443 

 

( 1414) نمبرسېپرلهپ  

 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو
شرکتمحترممحمـداهللفرزنـد

معاونشرک شاه، محتـرمتاقبال
رئـیسفرزندعبدالرسول،دونیفر

شرکتاشـخاصدارا معاون یو
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:یمصباحمهـدیسرکساز

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
سا،یکاپ ،1397تأسـیسسـال

یـ 1000000ییابتداهیسرما
یشـکلحقـوق،یافغـانمیلیون

 ،المسـئوولیتشرکتمحـدود
صادراتتیفعال وارداتو عمده،

شرکتمحترمرئیساقالممجاز،
معـاونه،محمداهللفرزنداقبالشا

ـشرکتمحتـرمفر فرزنـددونی
ومعاونشرکترئیسعبدالرسول،
درامضاءتیصالحیاشخاصدارا

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:یبرادراننظـریسرکساز

تیوالاگرد،یسیافغانستانولسوال
هی،سرما1397تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان
عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس

 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو
الد کالم فرزنـدنیشرکتمحترم

معاونشرکتمحترمف،یمحمدشر
شـردیس محمد فرزند ف،یاکرام

ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
تبعـه:واکمـنوادیهیوسرکساز

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
سا،یکاپ ،1397تأسـیسسـال

یـ 1000000ییابتداهیسرما
یشـکلحقـوق،یافغـانمیلیون

ـ المس محـدود ت،یوولئشرکت
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صادراتتیفعال وارداتو عمده،
شرکتمحتـرمرئیساقالممجاز،

جان،معاونمیفرزندوسمیجسدیس
فرزنـد منصـور شرکتمحتـرم

ومعاونشرکترئیسعبدالصبور،
ءدرامضاتیصالحیاشخاصدارا

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
(رجانیفرزندامی)احمدفوادذک

ل،یدخیسیتبعهافغانستان)ولسوال
تیوال سـال تأسـیسپـروان(،
ــرما1397) ــداهی(سـ ییابتـ
ــدهزار500000) (یافغانپنجص

(،یانفرادیشکلحقوق )کابلرنا
شخص تیصـالحیدارارئیس
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیگردپروانثبتتیوال
تولاتیخصوص ـشرکت ر یدی

مرکز،یتبعهافغانستانولسوال:بهار
،1397تأسیسپروان،سالتیوال

یـ 1000000ییابتداهیسرما

یشـکلحقـوق،یافغـانمیلیون
ـ المس محـدود ت،یوولئشرکت

صادراتتیفعال وارداتو عمده،
شرکتمحترمرئیساقالممجاز،

عبـداهلل،یاهللفرزندحـاجتیعنا
شرک صمتمعاون احمد میمحترم

 فرزندمحمدمعروف، ورئـیس
دارا اشـخاص شـرکت یمعاون

ادارامضـاءتیصالح ثبـتدر ه
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
یصبغتاهللرباننریانجیوسرکساز

تبعهافغانسـتان:یوصفتاهللصاف
سـا،یکاپتینجرا ،والیولسوال
ییابتداهی،سرما1397تأسیسسال

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس
 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو

فرزنـدترمشرکتمح اهلل صبغت
معاونشرکتمحتـرم،یغالمربان

ورئـیسصفتاهللفرزندامراهلل،
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دارا اشـخاص شـرکت یمعاون
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
تبعه:یهرویمحمدولیوسرکساز

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هی،سرما1397تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان
عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس

 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو
شرکتمحترمقـدرتاهللفرزنـد

محتـرمیعبدالنع شرکت معاون م،
رئیسمحمد،یاهللفرزندسخقیعت

شرکتاشـخاصدارا معاون یو
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در

پــروانثبــتتیــوالیمرکــز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعه:عطامحمدفرزندغالممحمد()

( والیولسوالافغانستان تیمرکز،
 سال (1397)تأسـیسکابل(،

ــرما ــداهیس 500000)ییابت
ی(شکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

مرحـومی)مکت خصوصیانفراد
(،شـخصیغالممحمدخانصاف

درامضـاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیکزثبتمرتیریمد

.دیثبتگرد
نری)انجیمتشبثانفراداتیخصوص

:(محمدیفرزندسخرزادهیفقدیحم
ولسوال ( افغانستان مرکـز،یتبعه

تیوال سـال تأسـیسپـروان(،
ــرما(1397) ــداهیسـ ییابتـ
ــدهزار500000) (یافغانپنجص

حقوق )مکتـ یانفـرادیشکل
اندیخصوص و شخصشهیفکر ،)
درامضـاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیکزثبتمرتیریمد

.دیثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

تبعه:(دیفرزندعبدالرشمیعبدالکر)
( والیولسوالافغانستان تیمرکز،

سال (1397)تأسـیسپروان(،
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ــرما ــداهیس 500000)ییابت
حقـوقیافغانپنجصدهزار شکل ی(

ـیانفراد الهـامی)مکت خصوص
یدارارئـیس(،شـخصرزادهیم

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:(اهللفرزندحز اهلل ی)وس

تینجرا ،والیافغانستان)ولسوال
(1397)تأسـیس(،سالسایکاپ

500000ییابتـــداهیســـرما
یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

اهلل یوسی)مکت خصوصیانفراد
یصافیصمد شـخص رئـیس(،
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعه:)عبدالسم فرزندعبدالوها (

 سال (1397)تأسیسافغانستان
500000)ییابتــداهیســرما

ی(شکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

ـابتدای)مکت خصوصیانفراد هی
کابـل(،شـخص1نمبریرونیالب
درامضـاءتیصالحیدارایسرئ
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
ویشرکتسـاختماناتیخصوص
پـزوانیسرکساز تبعـه:همکار

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هی،سرما1397تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان
عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس

 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو
شرکتمحترمعبدالسـتارفرزنـد

محترمم،یعبدالحک شرکت معاون
عبدالحک فرزند رئیسم،یعبدالفتاح

شرکتاشـخاصدارا معاون یو
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
(یفرزندضر علیمهد)عسکر

ـیولسـوال(:تبعهافغانستان خیش
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تأسـیسپروان(،سالتیوال،یعل
ــرما1397) ــداهی(سـ ییابتـ

شکلیافغانپنجصدهزار500000
)پاواززعفـران(،یانفرادیحقوق

تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیگردپروانثبتتیوال
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

تبعهافغانستان:بهارباروریکیلوژست
والیولسوال السـراج، ـجبل تی

هی،سرما1397تأسیسپروان،سال
میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان
عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس

 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو
فرزنـد نجمـان شرکتمحتـرم

شرکتمحتـرمعاونمن،یالدریخ
شع اسحق، یمحمد محمد فرزند

ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
میسرکساز ـحضـور تبعـه:ای

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هی،سرما1397تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان
عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس

 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو
فرزنـد یشرکتمحترماحمدنق

معاونشـرکتان،احمدخیحاج
ــد ــورفرزن ــرمعبدالحض محت

ومعاونشرکترئیسل،یعبدالجم
درامضاءتیصالحیاشخاصدارا

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعـه:خالـدفرهمنـدیکیلوژست

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هی،سرما1397تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان
عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس



 جريده يرسم
 

105
 

 

 

 

 

 

17/6/1443 

 

( 1414) نمبرسېپرلهپ  

 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو
شرکتمحترممحمدخالدفرزنـد

شرکتمحتـرمعاونمرت،یعبدالغ
ورئـیسوم،یفرزندعبدالقدیجمش

دارا اشـخاص شـرکت یمعاون
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:یآغاجانمحمدیسرکساز

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
سا،یکاپ ،1397تأسـیسسـال

یـ 1000000ییابتداهیسرما
یشـکلحقـوق،یافغـانمیلیون

ـ المس محـدود ت،یوولئشرکت
صادراتتیفعال وارداتو عمده،

 مجاز، محترمرئیساقالم شرکت
معاوند،آغاجانفرزندخواجهمحم
فرزنـدمیشرکتمحترممحمدعظ

 محمد، معـاونرئـیسخواجه و
تیصـالحیشرکتاشخاصدارا

تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء
.دیپروانثبتگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
الیسرکساز ـالهـام تبعـه:اسی

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هی،سرما1397تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان
عمده،وارداتتیفعالت،یوولئالمس

 مجـاز، صادراتاقالم رئـیسو
ـ ذب فرزنـدحیشرکتمحترم اهلل

اکر شرکتمحترمم،محمد معاون
رئیسم،یدالنعمحمدعارففرزندعب

شرکتاشـخاصدارا معاون یو
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
گلرحمن فرزند تبعـه:عبدالرحمن

گردغوربنداهیسیوالسافغانستانول
سالتیوال 1397تأسیسپروان،

پنجصد500000ییابتداهیسرما
یانفـرادیشکلحقوقیافغانهزار

یدارارئــیسشــخص،یتجــارت
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ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
پروانیکیستیلوژ تبعـه:خراسان

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هی،سرما1397تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان

عمدهخدماتتیفعال،المسئوولیت
صـادرات،یکیستیلوژ وارداتو

شرکتمحترمرئیساقالممجاز،
اهلل،معـاوناتیحفرزنداهللقیعت

ـفرزندحقیشرکتمحترمتوف اتی
ومعاونشرکتاشخاصرئیساهلل،
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
یتبعهافغانستانولسوال:یکیستیلوژ

وال تأسیسسالسا،یکاپتیمرکز،
ــرما1397 ــداهی،سـ ییابتـ

،یافغـانی میلیون1000000

شـرکتمحـدودیشکلحقـوق
عمدهخدماتتیفعال،المسئوولیت

صـادرات،یکیستیلوژ وارداتو
 مجاز، محترمرئیساقالم شرکت

معاونمان،اهللفرزندمحمدا یحب
اهللفرزنـد یشرکتمحترمسـم

ومعـاونرئـیس،یمحمدموس
تیصـالحیشرکتاشخاصدارا

تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء
.دیپروانثبتگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
فقداهللیوح ـفرزنـد تبعـه:راهللی

تینجرا ،والی،ولسوالافغانستان
سا،یکاپ (1397)تأسـیسسال

500000ییابتـــداهیســـرما
یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

یانفراد شخصیتجارت رئـیس،
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
ـآریوسرکساز تبعـه:بهـاورای
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جبلالسـراج،یافغانستانولسوال
،1397تأسیسپروان،سالتیوال

یـ 1000000ییابتداهیسرما
یشـکلحقـوق،یافغـانمیلیون

تیفعالالمسئوولیتشرکتمحدود
صـادراتاقـالمعمده،وارداتو

 مجاز، محتـرمرئـیس شـرکت
ن،یعبدالمطل فرزندغالمبهاوالد

معاونشرکتمحترمخالدفرزنـد
 شرکترئیسعبدالستار، معاون و
درامضاءتیصالحیاشخاصدارا

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد

انفراداتیخصوص آغایمتشبث (
محفـوظ(نیریش تبعـه:فرزنـد

ولسوال تیمرکز،والیافغانستان)
(1397)تأسـیس(،سالسایکاپ

ــرما ــداهیس 500000)ییابت
ی(شکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

بیانفراد سـایکاپیسازالنسی)
یدارارئــیسباســتان(،شــخص

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیثبتگردروانپتیوالیمرکز

آرزویمتشبثانفـراداتیخصوص
تبعـهافغانسـتان:بنتمحمدعلم

پروان،سالتیبگراموالیولسوال
ییابتـداهیسـرما1397تأسیس

شکلیافغانپنجصدهزار500000
پروسسیدیتولیانفرادیحقوق و

مییموادغذا شخصوهیو خش ،
درامضاءتیصالحیدارارئیس

پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد
.دیثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـهافغانسـتان:لیعامحمداسم

والیولسوال) ، اول ـحصـه تی
(1397)تأسـیس(،سالسایکاپ

500000ییابتـــداهیســـرما
یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

(،شـخصهیوتربمی)تعلیانفراد
 درامضاءتیصالحیدارارئیس

پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد
.دیثبتگرد
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انفراداتیخصوص بارزهیمتشبث
افغانسـتان:ریبنتعبدالقد تبعـه

پروان،سالتیبگرام،والیولسوال
ییابتـداهیسـرما1397تأسیس

شکلیافغانپنجصدهزار500000
غذادیتولیانفرادیحقوق ،ییمواد

تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

تبعه:یمصطفدیمنصورفرزندسدیس
ولسـوال ( ـیافغانستان اگرد،یس

تیوال سـال تأسـیسپـروان(،
ــرما1397) ــداهی(سـ ییابتـ

شکلیافغانپنجصدهزار500000
لوژستیانفرادیحقوق مشعلیکی)

یدارارئــیسطاهــا(،شــخص
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیثبتگردانپروتیوالیمرکز

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـربیاچکـزیکیستلوژ تبعـه: ی

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی

ر،یپنجش ،1398تأسـیسسـال
یـ 1000000ییابتداهیسرما

شرکتیشکلحقوق،یافغانمیلیون
 عمدهتیفعالالمسئوولیتمحدود

وارداتو،یکیســتیخــدماتلوژ
 مجـاز، اقـالم رئـیسصادرات

نـدمحمدفرزضیشرکتمحترمف
شرکتمحترم معاون محمد، غالم

لیاهللفرزندخل ینق ورئیساهلل،
دارا اشـخاص شـرکت یمعاون

ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:محموددیمح اهللفرزندس
ولسوال ( ـیافغانستان عل ،ینـاد

تیوال سـال تأسـیسهلمنـد(،
ــرما1397) ــداهی(سـ ییابتـ
ــدهزار500000) (یافغانپنجص

)خـدماتیانفـرادیشکلحقوق
یدارارئـیس(،شخصیکیستیلوژ

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیگردپروانثبتتیوالیمرکز
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یشرکتساختمان یاساستصوبه
تغ وهاجخواهان ـذراتیحامد لی

فرزند-1:دهیگرد نوررحمن محترم
سهمخودرافیصد50عبدالرحمن

فرزندآغاجانمیبهمحترممالابراه
مدیمعاونجد درداردیواگذار که

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـآریکیستلوژ تبعـه:غوربنـدای

تیوال،ینواریشیافغانستانولسوال
هی،سرما1398تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان

عمدهخدماتتیفعال،المسئوولیت
صــادراتوارداتو،یکیســتیلوژ

شرکتمحترمرئیساقالممجاز،
ـیداسیازمر عبدالبص ر،یفرزند

معاونشرکتمحترمحکمـتاهلل
رئیسفرزندسلطانمحمود،یسلطان

شرکتاشـخاصدارا معاون یو

ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

نثـاریمتشبثانفراداتیخصوص
تبعـه:یاحمداساسفرزندعبدالغن

ولسـوال اول،یافغانستان حصـه
تأسـیس(،سـالسـایکاپتیوال

500000ییابتداهیسرما1398
یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

ـیانفراد ویخدماتمشـورهده
ــمال ــیسشــخص،یاتی یدارارئ

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
ثبــتپــروانتیــوالیمرکــز

.دیگرد
تولاتیخصوص ـشـرکت ویدی

سـاختمان مواد معادن یاستخراج
ولسوال:استارمها افغانستان یتبعه

وال تیمرکز، سال تأسیسپروان،
ــرما1398 ــداهی،سـ ییابتـ

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق
ودیعمدهتولتیفعال،المسئوولیت

سـاختمان مواد ،یاستخراجمعادن
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صادرات مجـاز،اقالموارداتو
شـرکتمحتـرممحمـدرئیس
فرزندبدلشاه،معاونشرکتمیابراه

خان،دیسریفرزندمریامدیمحترمس
ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس

ادارهامضـاءتیصالحیرادا در
پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز

.دیگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

تبعه:نازالرحمیرستمخانفرزندعز
ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی

هیسرما1398تأسیسپروان،سال
پنجصــدهزار500000ییابتــدا
خدماتیانفرادیشکلحقوقیافغان
رئیسشخص،یسازالنسیوبیمال
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:وسـفیحیمسیسرکساز

جبلالسـراج،یافغانستانولسوال
،1398تأسیسپروان،سالتیوال

یـ 1000000ییابتداهیسرما
شرکتیشکلحقوق،یافغانمیلیون

عمدهتیفعال،المسئوولیتمحدود
وارداتو،یوسرکسازیساختمان

 مجـاز، اقـالم رئـیسصادرات
فرزنـدسـعودشرکتمحتـرمم

معاونشرکتمحترم محمودخان،
ورئیسمولودفرزندمحمودخان،

دارا اشـخاص شـرکت یمعاون
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

شـرکتیشرکا یاساستصوبه
جواز:تدیلمیمیسالنگرحیتجارت
 تحتتیوال13371نمبر پروان

میولدعبدالعلدیمحترمجاواستیر
ریمحترمملنگولدفقتیوبهمعاون

ترکپدرخواهانیح ( (شـهیلغو
شدهاندکهدرشیخویجوازتجارت

ـتیریمد ـوالیثبتجوازده تی
.دیپروانثبتگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
شـرقیکیستلوژ تبعـه:رودخانه
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ـبگرام،والیافغانستانولسوال تی
هی،سرما1397تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان

عمــده،تیــفعال،المســئوولیت
مجـاز، صادراتاقالم وارداتو

ـرئیس س،یشرکتمحترماحمدق
ـمعاونشرکتمحترماحمدفر د،ی

ومعاونشـرکتاشـخاصیسرئ
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

تولاتیخصوص ـشـرکت ویدی
سـاختمان مواد معادن یاستخراج

یتبعهافغانستانولسوال:یعمرروف
وال تیمرکز، سال تأسیسپروان،

ــرما1398 ــداهی،سـ ییابتـ
،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق
ودیعمدهتولتیفعال،المسئوولیت

سـاختمان مواد ،یاستخراجمعادن
صادرات مجـاز،اقالموارداتو

شرکتمحترمفرهادفرزنـدرئیس
شـرکتمحتـرممان،یسل معاون

شریعبدالبص آقا رئیسن،یریفرزند
شرکتاشـخاصدارا معاون یو

ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
رحمنعبدالرحمنیکیستیلوژ :شاه

افغانسـتانولسـوال جبـلیتبعه
تأسیسپروان،سالتیالسراج،وال

ــرما1398 ــداهی،سـ ییابتـ
،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق
عمدهخدماتتیفعال،المسئوولیت

صـادرات،یکیستیلوژ وارداتو
مشرکتمحتررئیساقالممجاز،

معـاون فرزندگلداد، محمود شاه
عبدالحم محترم فرزنـددیشرکت

 گلداد، ومعاونشـرکترئیس
درامضاءتیصالحیاشخاصدارا

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد
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ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـیسرکساز تبعـه:تـابشمیتم

جبلالسـراج،یافغانستانولسوال
،1398تأسیسپروان،سالتیوال

یـ 1000000ییابتداهیسرما
یشـکلحقـوق،یافغـانمیلیون

تیفعالالمسئوولیتشرکتمحدود
،یوسرکسـازیعمدهسـاختمان

مجـاز، صادراتاقالم وارداتو
ـبدالحمشرکتمحترمعرئیس دی

فرزندگلداد،معاونشرکتمحترم
 گلداد، فرزند محمود ورئیسشاه

دارا اشـخاص شـرکت یمعاون
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــ ــنعتاتیخصوص ــرکتص یش
ــاناهللخ ــدیاحس ــه:شیران تبع
ولسوال ـیافغانستان گـرد،اهیس

،1398تأسیسپروان،سالتیوال
یـ 1000000ییابتداهیسرما

شرکتیشکلحقوق،یافغانمیلیون
عمدهتیفعال،المسئوولیتمحدود

ــنعت ــوتولیص وارداتو،یدی
 مجـاز، اقـالم رئـیسصادرات

عبدالرح محترم فرزنـدمیشرکت
محمدداد،معاونشرکتمحتـرم

رئیسناهللفرزندمحمدداد،ارحم
شرکتاشـخاصدارا معاون یو

ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
پــروانثبــتتیــوالیمرکــز

.دیگرد
گلآقایمتشبثانفراداتیخصوص

فتحمحمد افغانسـتان:فرزند تبعه
سالسا،یکاپتیمرکزوالیولسوال
ییابتـداهیسـرما1398تأسیس

شکلیافغانپنجصدهزار500000
شـخص،یتجارتیانفرادیحقوق

درامضاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
اسـرییمتشبثانفراداتیخصوص
تبعـهافغانسـتان:اهللاتیفرزندح
ـجبلالسـراج،والیولسوال تی

هیسرما1398تأسیسپروان،سال
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پنجصــدهزار500000ییابتــدا
یانفـرادیشـکلحقـوقیافغان

یدارارئــیسشــخص،یتجــارت
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح

پــروانثبــتتیــوالیمرکــز
.دیگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
تبعهافغانسـتان:یالهامهاشمدیس

پروان،سالتیمرکز،والیولسوال
ییابتـداهی،سـرما1398تأسیس

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

ــفعال،المســئوولیت ــدهتی عم
اقالم،یتجارت صادرات و واردات

 مجاز، رئـیس محتـرمشـرکت
داود،معـاوندیالهامفرزندسدیس

ـ داودفرزنـددیشرکتمحترمس
 ومعاونشرکترئیسجمعهخان،
درامضاءتیصالحیاشخاصدارا

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد

شـرکتیشرکا یاساستصوبه
نمبـریساختمان سـعداهللجـواز

 d-3529-9پروانتحتتیوال
اهللولدخـاندیمحترمحماستیر

معاون بـه و ـمحمد محتـرمتی
ولدعبدالواها خواهانلیعبدالجم

ترکپ ی(جوازتجـارتشهیلغو)
ثبتتیریشدهاندکهدرمدشیخو

ـوالیجوازده پـروانثبـتتی
.دیگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـعیسرکساز ـارانی تبعـه:هنیم

ولسـوال اول،یافغانستان حصـه
سـا،یکاپتیوال تأسـیسسـال

ــرما1398 ــداهی،سـ ییابتـ
،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

عمــده،تیــفعال،المســئوولیت
مجـاز، صادراتاقالم وارداتو

ـرئیس آقـایشرکتمحترمعل
عبدالو شـرکتاحد،فرزند معاون

فرزندعبـدالمعروف،اضیمحترمف



 جريده يرسم
 

114
 

 

 

 

 

 

17/6/1443 

 

( 1414) نمبرسېپرلهپ  

ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
:فیشـریحشمتاهللفرزندحاج
ولسـوال افغانستان مرکـز،یتبعه

سالتیوال 1398تأسیسپروان،
500000ییابتـــداهیســـرما

یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار
رئـیسشـخص،یدیتولیانفراد
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ببرکیمتشبثانفراداتیخصوص
تبعـهافغانسـتان:ریفرزندعبدالخ

پروان،سالتیمرکز،والیولسوال
ییابتـداهیسـرما1398تأسیس

شکلیافغانپنجصدهزار500000
شـخص،یتجارتیانفرادیحقوق

درامضاءتیصالحیدارارئیس

پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد
.دیثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
:محمـدیفرزندسخیغالممصطف

ولسـوال افغانستان مرکـز،یتبعه
تأســیسپــروان،ســالتیــوال
ــرما1398) ــداهی(سـ ییابتـ
ــدهزار500000) (یافغانپنجص

حقوق خـدماتیانفـرادیشکل
رئـیسشـخص،یسـازالنسیب

تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا
پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز

.دیگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:لیفرزندعبدالوکدیعبدالمع

ولسـوال اول،یافغانستان حصـه
1398تأسیسسالسا،یکاپتیوال

500000ییابتـــداهیســـرما
یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

صحیانفراد شـخص،یخدمات
درامضاءتیصالحیدارارئیس
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پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد
.دیثبتگرد
مـوادیدیشرکتتولاتیخصوص

نیخشـ عبـدالمبوهیومییغذا
ولسـوال:یمیرح افغانستان یتبعه

وال تیمرکز، سال تأسیسپروان،
ــرما1398 ــداهی،سـ ییابتـ

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

عمــده،تیــفعال،المســئوولیت
مجـاز، صادراتاقالم وارداتو

نتگلبسیشرکتمحترمهانرئیس
عبدالاحمد،معاونشرکتمحترم

خـان،یفرزندمحمدعلنیعبدالمب
ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعـه:یقیاستارکصدیکیستیلوژ

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هی،سرما1398تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان

عمــده،تیــفعال،المســئوولیت
مجـاز، صادراتاقالم وارداتو

 ـشرکتمحترمحمرئیس اهللدی
فق غالم شـرکتر،یفرزند معاون

ـ ا،یمحترمهمرسلبنتاحمـدض
ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

مـوادیدیشرکتتولاتیخصوص
تبعـه:یقیاسـتارکصـدییغذا

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هی،سرما1398تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان

عمــده،تیــفعال،المســئوولیت
مجـاز، صادراتاقالم وارداتو

ـشرکتمحتـرمحمرئیس داهللی
فق غالم شـرکتر،یفرزند معاون

ـ ا،یمحترمهمرسلبنتاحمـدض
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ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

یشرکتخدماتزراعتاتیخصوص
مالدار افغانستان:هیکوهوایو تبعه
پروان،تیوال،یعلخیشیولسوال
ییابتداهی،سرما1398تأسیسسال

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق
عمدهخدماتتیفعال،المسئوولیت

اقالم،یزراعت صادرات و واردات
 محتـرمرئـیسمجاز، شـرکت

فرزندسکندر،معـاونیمحمدعل
شرکتمحترممحمدجوادفرزنـد

ابراه معـاونرئـیسم،یمحمد و
تیصـالحیشرکتاشخاصدارا

تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء
.دیپروانثبتگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـاکتیسرکساز ـآفی تبعـه:زی

ـبگرام،والیافغانستانولسوال تی

هی،سرما1398تأسیسپروان،سال
میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان

ــفعال،المســئوولیت ــدهتی عم
وارداتو،یوسرکسازیساختمان

 مجـاز، اقـالم رئـیسصادرات
فرزنـدوریشرکتمحترمعبـدالغ

شرکتمحتـرمز،یعبدالعز معاون
ورئـیساهلل،لیاهللفرزندخلحیذب

دارا اشـخاص شـرکت یمعاون
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در

پــروانثبــتتیــوالیمرکــز
.دیگرد

کابـلیشرکتتجارتاتیخصوص
افغانسـتانولسـوال:توران یتبعه

وال تیمرکز، سال تأسیسپروان،
ــرما1398 ــداهی،سـ ییابتـ

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

ــفعال،المســئوولیت ــدهتی عم
اقالم،یتجارت صادرات و واردات

 مجاز، دیشرکتمحترمسرئیس
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س ولد معـاوندیحجاج احمـد،
غالمرکتش عبدالفتاحولد محترم

معـاونشـرکترئیسو،یمصطف
درامضاءتیصالحیاشخاصدارا

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد

مـوادیدیشرکتتولاتیخصوص
تبعـه:یالحاشـرحضـرتندهیشو

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هی،سرما1398تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان

ـعمدهتولتیفعال،المسئوولیت دی
وارداتوصـادراتنده،یموادشو

شرکتمحترمرئیساقالممجاز،
حضـرت،تیکفا غالم فرزند اهلل

ـحمعاونشرکتمحتـرم اهللاتی
محمدصد معاونرئیسق،یفرزند و

تیصـالحیشرکتاشخاصدارا
تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء

.دیپروانثبتگرد

کزادینیمتشبثانفراداتیخصوص
تبعهافغانسـتان:فرزندمحمدنادر

والیولسوال پـروان،تیسالنگ،
ییابتداهیسرما1398تأسیسسال

شکلیافغانپنجصدهزار500000
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

شـخصیوسرکسـازیساختمان
درامضاءتیصالحیدارارئیس

پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد
.دیدثبتگر

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
عبـدالنبیعبدالول تبعـه:یفرزند

ـبگرام،والیافغانستانولسوال تی
هیسرما1398تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تی،فعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

تول شودیعمده شـخصندهیمواد
درامضاءتیصالحیدارارئیس

پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد
.دیثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

الدنیفخرالد نظام تبعـه:نیفرزند
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ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هیسرما1398تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تی،فعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

سـاختمان سرکسـازیعمده یو
شخص تیصـالحیدارارئیس
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیردپروانثبتگتیوال
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
دانشفرزنددادخـدا یمحمدنج

ولسوال افغانستان سـالنگ،یتبعه
سالتیوال 1398تأسیسپروان،

500000ییابتـــداهیســـرما
حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل

انسـتتی،فعالیانفراد توتیعمده
رئیسشخصیخصوصیعلومصح

تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا
ثبـتانپـروتیوالیثبتمرکز

.دیگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

تبعـه:عبدالجبارفرزندفضلاحمد
ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی

هیسرما1398تأسیسپروان،سال
پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تی،فعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

تجارت یدارارئیسشخصیعمده
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:فرزندعبدالواحددیعبدالوح

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هیسرما1398تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تی،فعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

تجارت یدارارئیسشخصیعمده
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:یمحمدرزادهیمیسرکساز

ولسـوال اول،یافغانستان حصـه
سـا،یکاپتیوال تأسـیسسـال

ــرما1398 ــداهی،سـ ییابتـ
،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق
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ــفعال،المســئوولیت ــدهتی عم
وارداتو،یوسرکسازیساختمان

 مجـاز، اقـالم رئـیسصادرات
شرکتمحتـرمشـکراهللفرزنـد
شرکتمحتـرم معاون محمدشاه،

الرحمن، یالرحمنفرزندحبقیشف
ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
افغانستانمرکـز:اریعصلیف تبعه

تیوالیاصل سال تأسـیسپروان
1000000ییابتداهیسرما1398

یشـکلحقـوقیافغانی میلیون
تیفعالتیلووئشرکتمحدودالمس

صـادراتوارداتو،یعمدهتجارت
 ، مجاز شرکتمحترمرئیساقالم

الـدصلیف فضل معـاوننیولد ،
راحمدیولدمیشرکتمحترممصطف

ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
فرزنــدیحضــرتریمحمــدنصــ

یتبعهافغانستانولسوال:ریمحمدبص
وال تیبگرام، سال تأسیسپروان،

500000ییابتداهیسرما1398
یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

ـعمـدهتولتیفعال،یانفراد ودی
شـخصیپروسسموادسـاختمان

درامضـاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
انفراداتیخصوص یزلمیمتشبث

محمدعالم افغانسـتان:فرزند تبعه
سالسا،یکاپتیمرکز،والیولسوال
ییابتـداهیسـرما1398تأسیس

شکلیافغانپنجصدهزار500000
ـ،فعالیانفرادیحقوق عمـدهتی

شـخصیوسرکسـازیساختمان
درامضـاءتیصالحیدارارئیس
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پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد
.دیثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
آموالدنیطل الد تبعـه:نیفرزند
ـوالافغانستان پـروان،سـالتی
ییابتـداهیسـرما1398تأسیس

شکلیافغانپنجصدهزار500000
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

ــارت ــخصیتج ــیسش یدارارئ
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعه:ریفرزندغالمدستگلیعبدالجل

کـوت،رببهیمیافغانستانولسوال
تیوال سال 1398تأسیسکابل،

500000ییابتـــداهیســـرما
یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

عمـدهخـدماتتیفعال،یانفراد
لوژسـتیساختمانیرنیانج یکیو

تیصـالحیدارارئـیسشخص
یمرکـزثبـتتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال

ـنیدتوربیتول ـیبرقآب لیدجمیس
ــاپ:تابع ــاداتورکش ــس تی

پروانتیوالیمرکزاصلافغانستان،
 ییابتداهیسرما1390تأسیسسال

شکلحقـوقیافغان115000 ی،
ـفعال،یشرکتانفراد عمـدهتی

ـسیرئ،یدیتول لیدجمیشرکتس
ی،شــخصدارامیدمقیولــدســ

ـامضاءتیصالح شـرکتسیرئ
خواهشترکی،بنابرورقهدرخواست

رانمودهکهدرشیخوتیفعالشهیپ
یمشاغلتجارتیدادارهثبتمرکز

ــوال ــتتیـ ــروانثبـ پـ
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
ـیفرزندسلیدجمیس تبعـه:میدقس

جبلالسـراج،یافغانستانولسوال
سالتیوال 1398تأسیسپروان،

500000ییابتـــداهیســـرما
یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

عمدهورکشـاپتیفعال،یانفراد
شـخصیسـازنیوتوربیکیتخن
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درامضـاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

 محمد فرزند :وسـفیمحمدصابر
ولسـوال افغانستان مرکـز،یتبعه

سالتیوال 1398تأسیسپروان،
500000ییابتـــداهیســـرما

یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار
تجـارتتیفعال،یانفراد یعمـده

تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

لوژست :مهرانال یسیکیخدمات
ـوال D-49154 جوازنمبر تی

محتــرماســتیپــروانتحــتر
محمدوبهرینولدفقافضلالرحم

خالدولدخانآقاخواهـانتیمعان
شیخویجوازتجارتشهیترکپلغو

اندکهدرمد ثبتجوازتیریشده
.دیگردپروانثبتتیوالیده

تولاتیخصوص شمالیدیشرکت
ولسـوال:ارسالن افغانستان یتبعه

ـوالل،یدخیس پـروان،سـالتی
ییابتـداهی،سـرما1398تأسیس

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

ــفعال،المســئوولیت ــدهتی عم
اقالم،یدیتول صادرات و واردات

 محتـرمرئـیسمجاز، شـرکت
ــد ــانارســالنفرزن ــدام محم

محترمم،یرحمحمد شرکت معاون
ض،یفرزندعبـدالفیضیفریعبدالخ
ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
عظ افغانستان:یمیعبدالوها  تبعه

پروان،سالتیمرکز،والیولسوال
ییابتـداهی،سـرما1398تأسیس

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق
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عمــده،تیــفعال،المســئوولیت
مجـاز، صادراتاقالم وارداتو

ـشرکتمحترماحمدفررئیس دی
ـ ـم،یفرزندمالمحمـدعظ اونمع

فرزنـد محمدآجان شرکتمحترم
بسماهلل، ومعاونشرکترئیس

درامضاءتیصالحیاشخاصدارا
پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز

.دیگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

محمدطاهررزایم فرزند تبعه:اکبر
ولسوال ـخحیشیافغانستان ،یعل

سالتیوال 1398تأسیسپروان،
500000ییابتـــداهیســـرما

حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل
سـاختمانتی،فعالیانفراد یعمده

شخص تیصـالحیدارارئیس
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
ییویخداماتراد یاساستصوبه

جــوازنمبــر:شــهربــهشــهر
 D-48736 خواهاننکهیبرایمبن

بنتنایمعاونشدهمحترمهورنتریتغ
واسـتعفاءتیازمعاونمیمحمدمق

رابهمحترمشی٪سهمخو50سهم
بـررئیسنصراهللفرزندمحمددل
کـهدهیحالشرکتبفروشرسان
بدسـتاوردن با ٪100نامبرده

ـشرکتتعرئیسثیبحسهم ونیی
شـرکتازیهمبنانشکلحقوق

انفراد نمودکـهریتغیشرکتبه
ثبتمرکز ثبـتیدراداره پروان

. دیگرد
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

:اسیالدیولیوساختمانیکیستیلوژ
افغانستانولسـوال بگـرام،یتبعه

،1398تأسیسپروان،سالتیوال
یـ 1000000ییابتداهیسرما

شرکتیشکلحقوق،یافغانمیلیون
عمدهتیفعال،المسئوولیتمحدود

صــادراتوارداتو،یکیســتیلوژ
شرکتمحتـرمرئیساقالممجاز،

دوستفرزندخانآقـا،قخالدح
بکتاشفرزند معاونشرکتمحترم
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الد شرکترئیسن،یامام معاون و
درامضاءتیصالحیاشخاصدارا

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:صـحراچیاسکیسرکساز

ولسـوال اول،یافغانستان حصـه
سـا،یکاپتیوال تأسـیسسـال

ــرما1398 ــداهی،سـ ییابتـ
،یافغـانی میلیون1000000
،المسئوولیتمحدودیشکلحقوق

ــفعال ــاختمانتی ــدهس ویعم
صـادرات،یسرکساز و واردات

شرکتمحتـرمئیسرمجاز،اقالم
معـاوند،یاهللفرزندعبدالحمحیذب

زب ـشرکتمحتـرم فرزنـدراهللی
معاونشرکترئیسد،یعبدالحم و

درامضاءتیصالحیاشخاصدارا
پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز

.دیگرد
یالکزیمتشبثانفراداتیخصوص

تبعه:لیفرزندمحمداسماعیمیرح

ـبگرام،والیافغانستانولسوال تی
هیسرما1398تأسیسپروان،سال

یافغانپنجصدهزار500000ییابتدا
عمدهتی،فعالیانفرادیشکلحقوق

رئـیسموادشوندهشـخصدیتول
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

بـتپـروانثتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ساداتیشرکتتجارتاتیخصوص
لم ولسوال:تدیالنه افغانستان یتبعه

وال تیمرکز، سال تأسیسپروان،
ــرما1398 ــداهی،سـ ییابتـ

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

ــفعال،المســئوولیت ــدهتی عم
اقالم،یتجارت صادرات و واردات

 محتـرمرئـیسمجاز، شـرکت
م،یبدالعلعریفرزندمراحمدیشبدیس

فرزند صامد محترم شرکت معاون
ومعــاونرئــیسعبــدالمعروف،

تیصـالحیشرکتاشخاصدارا
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تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء
.دیپروانثبتگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
افغانستانولسوال:یکیلوژست یتبعه

وال تیمرکز، سال تأسیسپروان،
ــرما1398 ــداهی،سـ ییابتـ

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق
عمدهخدماتتیفعال،المسئوولیت

وارداتوصــادرات،یکیلوژســت
 مجاز، شرکتمحترمهرئیساقالم
هاشم عبدالهایسروناز شـم،بنت

معاونشرکتمحترمهنـازپـرور
 ومعـاونشـرکترئیسروشنا،

درامضاءتیصالحیاشخاصدارا
پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز

.دیگرد
ـنیمتشبثانفراداتیخصوص  ی

عبدالقـدوس فرزند تبعـه:محمد
ولسوال ـیافغانستان ـخیش ،یعل

سالتیوال 1398تأسیسپروان،
500000ییابتـــداهیســـرما

یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار
سـاختمانتی،فعالیانفراد یعمده

تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعهافغانسـتان:انیبیتایسرکساز
سا،یکاپتیحصهاول،والیولسوال
ییابتداهی،سرما1398تأسیسسال

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

ــفعال،المســئوولیت ــدهتی عم
وارداتو،یوسرکسازیساختمان

 مجـاز، اقـالم رئـیسصادرات
فرزنـدریخبشرکتمحترمعبـدال

محمدعمر،معاونشرکتمحتـرم
فرزنـدعبـدالتوا ، محمدجواد

ومعاونشرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد
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شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـیکیلوژست تبعـه:یلیدخیاکبرس

تیوالل،یدخیسیافغانستانولسوال
هی،سرما1398تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان

عمــده،تیــفعال،المســئوولیت
مجـاز، صادراتاقالم وارداتو

شرکتمحترمعـر شـاهرئیس
شـرکتمعاونفرزندعبدالرسول،

شاهفرزندعر شاه،نیمحترمشاه
ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
بصنیعبدالمت محمد تبعه:ریفرزند

کـوت،رببهیمیافغانستانولسوال
تیوال سال 1398تأسیسکابل،

500000ییابتـــداهیســـرما
یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

تجـارتتیفعال،یانفراد یعمـده

تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
ــ ــرکتتولاتیخصوص ــش یدی

تبعهافغانستان:پروانقیعق یموزائ
پروان،سالتیمرکز،والیولسوال
ییابتـداهی،سـرما1398تأسیس

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق
ـعمدهتولتیفعال،المسئوولیت دی

وارداتوصادراتاقالم ،یموزائ
 محتـرمرئـیسمجاز، شـرکت
فر شدیاحمد معـاونرآقا،یفرزند

ـمایشرکتمحترم رآقا،یفرزندش
معاونشرکتاشـخاصرئیس و
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــرکتتبلاتیخصوصــ ــاتیش یغ
مرزا افغانستان:ییمحمداجان تبعه

پروان،سالتیمرکز،والیولسوال
ییابتـداهی،سـرما1398تأسیس
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،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق
عمدهخدماتتیفعال،المسئوولیت

صادراتاقالم،یغاتیتبل وارداتو
 محتـرمرئـیسمجاز، شـرکت
آمحمد فرزند محمـد،جـانجان

ـمعاونشرکتمحترمخواجهفق ری
ومعاونرئیسفرزندخواجهکالن،
تیصـالحیشرکتاشخاصدارا

تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء
.دیپروانثبتگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
روحاهللصدیکیلوژست یقیخواجه
یتبعهافغانسـتانولسـوال:یپروان

وال تیمرکز، سال تأسیسپروان،
ــرما1398 ــداهی،سـ ییابتـ

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق
عمدهخدماتتیفعال،المسئوولیت

وارداتوصــادرات،یکیلوژســت
رمشرکتمحترئیساقالممجاز،

روحاهللفرزندمسـجد ،یخواجه

معاونشـرکتمحتـرمخواجـه
اهللفرزندخواجـهروحاهلل، یسم

ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

اجملیمتشبثانفراداتیخصوص
تبعـهافغانسـتان:گلمیفرزندحل
والیولسوال پـروان،تیغوربند،
ییابتداهیسرما1398تأسیسسال

شکلیافغانپنجصدهزار500000
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
رئـیسشـخصیخصوصیتجارت
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
نوراحمد فرزند تبعـه:عبدالتوا 

ولسـوال اول،یافغانستان حصـه
1398تأسیسسالسا،یکاپتیوال

500000ییابتـــداهیســـرما
یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار
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خدماتبرقتی،فعالیانفراد عمده
شـخصیکـاررنگیوویرسان
درامضـاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
شـرکتیشرکا یبهاساستصو

ــر ــوازنمبـ ــدهجـ دارنـ
 D-36781تغ اسـمرییخواهان

ـوتکثدیشرکتازشرکتتول ری
برادرانیاصالحشدهبذریتخمها

ـیمیکر یبهشرکتخدماتزراعت
نمودهاسـت.رییتغیمیبرادرانکر

ثبـتتیریدرمـداینتغیراتکه
پــروانثبــتتیــوالیمرکــز

.دیگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

تبعـه:گلفرزندسردارگلنیاسی
تیشکردره،والیافغانستانولسوال

 سال هیسرما1398تأسیسکابل،
پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تی،فعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

تجارت یدارارئیسشخصیعمده

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:یلیخدیسقیشایسرکساز

ـیافغانستانولسوال ـیخدیس ،یل
،1398تأسیسپروان،سالتیوال

یـ 1000000ییابتداهیسرما
یشـکلحقـوق،یافغـانمیلیون

تیفعالالمسئوولیتشرکتمحدود
صادراتاقـالم وارداتو عمده،

شرکتمحترمغـالمرئیسمجاز،
غـالممحمـد،ندفرزنیالدیمح

معاونشرکتمحترمعبـدالوها 
ومعـاونرئـیسفرزندرسـول،

تیصـالحیشرکتاشخاصدارا
تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء

.دیپروانثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
قس تبعه:فرزنداحمدشاهمیمحمد

ولسوال والیافغانستان تینجرا ،
هیسرما1398تأسیسسالسا،یکاپ

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
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یانفـرادیشـکلحقـوقیافغان
تولتیفعال،یفیکوپرات ـعمـده دی
یدارارئـیسشـخصجاتیسبز

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز
یسـاختمانشـرکتاتیصخصو

کوهستانیومهندس تبعـه:اطلس
تجارت آدرس راشیخویافغانستان

مرکـزیازکابلبهبازاردهباباعل
ـتغسایکاپیمحمودراقسایکاپ ری

رئهیاحصا اند شـرکتسینموده
معاونهارونرافضلیمولددریرحیم

ــدم ــلیول ــخصدارارافض یش
شـرکتسیئر:امضاءتیصالح

ثبتمرکز پروانتیوالیدراداره
.استدهیبهثبترسدیثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
هارونهمتفرزنـدریسمحمداد

یتبعهافغانستانولسوال:محمدریش
وال تیمرکز، سال تأسیسپروان،

500000ییابتداهیسرما1398
یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

خـدماتتی،فعالیانفراد عمـده
لوژستیتجارت رئیسشخصیکیو
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

یزمریمتشبثانفراداتیخصوص
تبعــه:ناالرحمــ یــفرزنــدحب

ولسـوال دومیافغانستان حصـه
وال سـالتیکوهستان، پـروان،

ییابتـداهیسـرما1398تأسیس
شکلیافغانپنجصدهزار500000

ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
ــارت ــخصیتج ــیسش یدارارئ
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:طوفـانشـهریسرکساز

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هی،سرما1398تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان

ــفعال،المســئوولیت ــدهتی عم
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وارداتو،یوسرکسازیساختمان
 مجـاز، اقـالم رئـیسصادرات
ف طوفـان رزنـدشرکتمحتـرم

عبدالسالم،معاونشرکتمحتـرم
شاریاسفند ورئیسراحمد،یفرزند

دارا اشـخاص شـرکت یمعاون
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:عبدالغفورولدجمعهخـان

ـیافغانستانولسـوال گـرداهیس
تأسیسپروان،سالتیغوربند،وال

500000ییابتداهیسرما1398
حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل

تجـارتتی،فعالیانفراد یعمـده
تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
تجارتاتیخصوص سروریشرکت

صاپ ـخیخان تبعـه:تـدیلملی
ـبگرام،والیافغانستانولسوال تی

هی،سرما1398تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان

ــفعال،المســئوولیت ــدهتی عم
اقالم،یتجارت صادرات و واردات

 سروررئیسمجاز، محترم شرکت
معاونشـرکتل،یعاخانولداسم

گلسع عبـدالجبار،دیمحترم ولد
ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
محمـد اهلل ولد تبعـه:نورمحمد

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هیسرما1398تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تی،فعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

(ی)خـدماتصـح ینیعمدهکل
شخص تیصـالحیدارارئیس
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
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شـرکتیشرکا یاساستصوبه
:شهروندانیوسرکسازیساختمان

 نمبر پروانتیوال36814جواز
ونیالدرنجمیمحترمماستیتحتر

ریعبدالبشتیزمانوبهمعاونریلدم
(جـوازشهیخواهانلغو)ترکپ

شدهانـدکـهدرشیخویتجارت
ـتیریمد ـوالیثبتجوازده تی

.دیپروانثبتگرد
انفـراداتیخصوص :یمتشـبث

تبعـه:محمدرزاینعمتاهللولدم
ولسـوال ،یچهـاردهیافغانستان

تیوال سال 1398تأسیسکابل،
500000ییابتـــداهیســـرما

حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل
ساختمانتی،فعالیانفراد ویعمده

یدارارئـیسشـخصیسرکساز
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیگردپروانثبتتیوالیمرکز

ونیهمایمتشبثانفراداتیخصوص
ابراه محمد افغانستانمیفرزند تبعه

والاهیسیولسوال پروان،تیگرد،

ییابتداهیسرما1398تأسیسسال
شکلیافغانپنجصدهزار500000

ـ،فعالیانفرادیحقوق عمـدهتی
ــارت ــخصیتج ــیسش یدارارئ
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:اهللولـدعطامحمـد ینق

ولسـوال اول،یافغانستان حصـه
1398تأسیسسالسا،یکاپتیوال

500000ییابتـــداهیســـرما
یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

ساختمانتی،فعالیانفراد ویعمده
یدارارئـیسشـخصیسرکساز
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیردپروانثبتگتیوالیمرکز

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:یقیصدیرزیشیسرکساز

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هی،سرما1398تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان
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ــئوولیت ــفعال،المس ــدهتی عم
و،یسرکسازویساختمان واردات

 مجـاز، اقـالم رئـیسصادرات
فرزنـدغـاشرکتمحترمشـاهآ

خان،معاونشـرکتقیمحمدصد
محترمعبدالاحمدولدرحمخدا،

ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:شـمسبـریخیبرقرسان

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هی،سرما1398تأسیسپروان،سال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان

ــفعال،المســئوولیت ــدهتی عم
وارداتو،یوبرقرسانیساختمان

 مجـاز، اقـالم رئـیسصادرات
 شمس محترم ولـدنیالدشرکت

معاونشرکتمحتـرم،یاحمدعل
رئیساحمدولدمحمدصابر،بریخ

شرکتاشـخاصدارا معاون یو
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در

پــروانثبــتتیــوالیمرکــز
.دیگرد

تجارتاتیخصوص فروبلیشرکت
ی:تابعتافغانمرکـزاصـلدیلمت

سـرما 50000ییابتـداهیکابل
یافغان تیفعال1397تأسیسسال

خدماتتجارت شـاهسیرئیعمده
جانولدشاهمحمدمعاونمختـار
یولدشاهجانبنابرورقهدرخواست

شـرکایمجموعهعموم یوتصو
شدهاندکـهدرشهیترکپشیخو
پروانتیوالیثبتمرکزارهدراد

.ثبتشد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

نواب امان انوریمحمد محمد :ولد
ولسـوال افغانستان مرکـز،یتبعه

سالتیوال 1398تأسیسپروان،
500000ییابتـــداهیســـرما

یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار
تجـارتتی،فعالیانفراد یعمـده
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تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

تبعـه:فـروتنکزادینیکیلوژست
ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی

هی،سرما1398تأسیسپروان،سال
میلیـون1000000ییابتدا ی 
شرکتمحدودیشکلحقوق،یافغان

عمدهخدماتتیفعال،المسئوولیت
وارداتوصــادرات،یکیلوژســت

شرکتمحتـرمرئیساقالممجاز،
محمد،معـاون ینولدلیاسماع

ـ ولـدمیشرکتمحترممحمدفه
ومعاونشـرکترئیساهلل،فیس

درامضاءتیصالحیاشخاصدارا
پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز

.دیگرد
اساستصو  شرکتیشرکا یبه

ذک جوازنمبریاحسان دارنده :83
ازشیاسمشرکتخوریخواهانتغ

ذک اسمجدیشرکتاحسان دیبه

یهادیاحسانذکیشرکتتجارت
درادارهریتغنیاند.ادهیزادهگرد

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:ولدآقامحمـد یغالمحب

جبلالسـراج،یافغانستانولسوال
سالتیوال 1398تأسیسپروان،

500000ییابتـــداهیســـرما
حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل

ویعمدهساختمانتیفعال،یانفراد
یدارارئـیسشـخصیسرکساز
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح

تپــروانثبــتیــوالیمرکــز
.دیگرد

مشعلیمتشبثانفراداتیخصوص
یتبعهافغانستانولسوال:بنتجانداد
وال سـالتینواکرم، نورسـتان،

ییابتـداهیسـرما1398تأسیس
شکلیافغانپنجصدهزار500000

ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
رئیسشخصیکیولوژستیساختمان
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تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا
وانثبـتپـرتیوالیثبتمرکز

.دیگرد
ــه ــتب ــهدرخواس ــاسورق یاس
شها زادهولدشها دیجمشدیس
افغانستانیتاجرانفرادنیالد تبعه :

اصل سـالسایکاپتیوالیمرکز
ییابتـداهیسـرما1395تأسیس

ــدهزار500000 ــانپنجص یافغ
یانفــرادیشــکلحقــوق
ــر ــدهجــوازنمب 35930دارن

جوازشهیکهخواهشترکپمیباشد
درادارهثبت.استدهیگردشیخو

ثبــتپــروانتیــوالیمرکــز
.دیگرد

لملیخلیتجارتشرکت :تدیمصور
ـیتابعتافغانمرکزاصـل سیرئ

فرزندغالمصادقمعاوندیعبدالوح
صادقبنـابر ولدغالم عبدالصبور

مجموعه یوتصویورقهدرخواست
خواهیعموم شهیترکپشیشرکا

یشدهاندکهدردرادارهثبتمرکز
.گردیدپروانثبتتیوال

:محتـرمیتاجرانفراداتیخصوص
سـرور محمـد ولـد محمد آغا

تبعهافغانستانمرکـزیتاجرانفراد
تأسـیسپروان،سالتیوالیاصل

500000ییابتداهیسرما1937
00.پنجصدهزار شکلیافغانهزار

ـفعالیانفرادیحقوق عمـدهتی
مجـاز، وارداتاقالم صادراتو

تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
یخصوصهییمکت ابتدااتیخصوص

رضاخان ولد دالور محترم تگا :
تبعهافغانستانمرکـزیتاجرانفراد

تأسیسننگرهار،سالتیوالیاصل
500000ییابتداهیسرما1937

حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل
معارف،هیتربمیتعلتیفعالیانفراد

تیصـالحیدارارئـیسشخص
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یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء
.دیتپروانثبتگردیوال

ولدیتاجرانفراداتیخصوص عالم
،افغان,مرکـزتیتابعمیمحمدقس

یاصل ،سال پروان تأسـیس:شهر
500000ییابتداهیسرما1396

،یتجارتتی،فعالیافغانپنجصدهزار
یامضـاءتیصالحیشخصدارا

ثبـتمرکـز اداره یخودش،در
استدهیپروانبهثبترستیوال

یوسرکسـازیسـاختمانشرکت
ییابتـداهیسـرما:یریحکمتوز

میلیون1000000 یافغـانی 
 حقوق1396تأسیسسال یشکل

ـفعالتدیلم خـدماتتی عمـده
سازیساختمان سرک رئـیسیو

تیمعاونریرحمتاهللولدمحمدوز
تیصالحریعزتاهللولدمحمدوز

ومعاونشـرکترئیسامضاءدار
ثبتمرکز ادره نپرواتیوالیدر

.دیثبتگرد

نیالدسیویتاجرانفراداتیخصوص
مرکز،،افغانتیتابعیولدمحمدنب

یاصل ،سـال کابل تأسـیسشهر
500000ییابتداهیسرما1396

،یتجارتتی،فعالیافغانپنجصدهزار
یامضـاءتیصالحیشخصدارا

ثبـتمرکـز اداره یخودش،در
ـتیوال ثبـترس بـه دهیپروان
.است

محتـرم:ینهادانفراداتیخصوص
یولــدحــاجیعبــدالغنیحــاج

تیتابع،یعبدالواحدمتشبثانفراد
اصلافغان، هیسرمار،یپنجشیمرکز

پنجصــدهزار500000ابتــدایی
شـکل1396تأسیسسالیافغان
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

سـاختمان انجیخدمات ـو ،یری
تیصالح رئیسشخصامضاءدار

پروانثبـتیدرادارهثبتمرکز
 .دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ــت ــایکیلوژس ــهشیآس روز:تبع
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پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
ییابتداهیسرما1396تأسیسسال

میلیون1000000 یافغـانی 
تیفعالتدیشرکتلمیشکلحقوق

،خدماتلوژست رئـیس،یکیعمده
ـشرکتمحترمم اهللولـدحیرذبی

معـاونشـرکتمحتـرمرباز،یم
ورئـیسبـاز،ریاهللولدم ینج

دارا اشـخاص شـرکت یمعاون
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

:محتـرمیتاجرانفراداتیخصوص
 محمـد ولـد ـیقدرتاهلل نیاس

تبعهافغانستانمرکـزیتاجرانفراد
تأسـیسپروان،سالتیوالیاصل

500000ییابتداهیسرما1396
افغاننجصدپ حقـوقیهزار یشکل

عمدهصـادراتوتیفعالیانفراد
شخص مجاز، اقالم رئیسواردات

تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا
پـروانثبـتتیوالیزثبتمرک

.دیگرد

محتـرم:ینهادانفراداتیخصوص
متشـبثیعبدالحقولدعبـدالغن

یمرکزاصلافغان،تیتابع،یانفراد
500000ابتداییهیسا،سرمایکاپ

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
،یانفـرادیشکلحقـوق1396

،یکیعمدهخدماتلوژسـتتیفعال
تیصالح رئیسشخصامضاءدار

پروانثبـتیدرادارهثبتمرکز
 .دیگرد

وسرکیشرکتساختمانشرکت
ییابتـداهیسرما:پروانتاوریساز

میلیون1000000 یافغـانی 
 حقوق1396تأسیسسال یشکل

ـفعالتدیلم خـدماتتی عمـده
سازیساختمان سرک رئـیسیو

تیعبداهللجانولدعبدالواحدمعاون
ـ ین گـلمیمحمـدولـدرح

ومعـاونرئیسامضاءدارتیصالح
تیوالیشرکتدرادرهثبتمرکز

.دیپروانثبتگرد
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نیعبدالمتیتاجرانفراداتیخصوص
تاجرانفراد عبدالرسول تبعه:یولد

ـوالیافغانستانمرکـزاصـل تی
هیسرما1396تأسیسسالسا،یکاپ

هزارپنجصــد500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

عمدهصـادراتووارداتاقـالم
ــخص ــاز،ش ــیسمج یدارارئ

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ویشرکتسـاختماناتیصوصخ
کـشیسرکساز :جنو هندو

یـ 1000000ییابتداهیسرما
یافغانمیلیون 1396تأسیسسال

عمـدهتیفعالتدیلمیشکلحقوق
ساختمان سرکسازیخدمات یو

اهللولدمحمـدجـانلیخلرئیس
ــمعاون ــد یحســدیســتی ول

امضـاءدارتیصالحیمصطفدیس
ومعاونشرکتدرادرهثبترئیس
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

اهلل ی:سمیتاجرانفراداتیخصوص
عبدالقد تبعـه:یجرانفرادتاریولد

پروان،تیوالیافغانستانمرکزاصل
ییابتداهیسرما1396تأسیسسال

شکلیافغانپنجصدهزار500000
ـفعالیانفرادیحقوق عمـدهتی

مجـاز، وارداتاقالم صادراتو
تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیتپروانثبتگردیوال
محتـرم:یتاجرانفراداتیخصوص

یمحمدتارجرانفرادنینورولدداهلل
ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی

هیسرما1396تأسیسپروان،سال
هزارپنجصــد500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

عمدهصـادراتووارداتاقـالم
ــخص ــاز،ش ــیسمج یدارارئ

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیالویمرکز

محتـرم:یتاجرانفراداتیخصوص
تاجرانفراد جان مال ولد اهلل یاسد
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ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی
هیسرما1396تأسیسپروان،سال

هزارپنجصــد500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

عمدهصـادراتووارداتاقـالم
ــخص ــاز،ش ــیسمج یدارارئ

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

سامعه:یمتشبثانفراداتیخصوص
رحمتاهللریساداتبنتمیزیعز

ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی
هیسرما1396تأسیسپروان،سال

شـکلیافغان1000000ییابتدا
ـفعالیانفرادیحقوق ـتی ومیتعل
ــترب ــیسشــخصه،ی یدارارئ

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

انفراداتیخصوص آزادهیمتشبث
تبعـهافغانسـتان:عباسدیبنتس

اصل سـالتیوالیمرکز پروان،
ییابتـداهیسـرما1396تأسیس

شکلیافغانپنجصدهزار500000

موادتیفعالیانفرادیحقوق عمده
ــذا ــخص،ییغ ــیسش یدارارئ
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

گلدیجاواتیخصوص عج  ولد
مرکز:یتاجرانفراد افغانستان تبعه

تأسـیسپروان،سالتیوالیاصل
500000ییابتداهیسرما1396

حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل
ـفعالیانفراد وراداتتی عمـده

رئیسصادارتاقالممجاز،شخص
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

چا دارندهجـواز:افغانستانیقره
اسـمرییخواهانتغ39935نمبر

افغانستانبـهیشرکتازقرهچا
جد چادیاسم وزوالیانـدویقره

تیریکهدرمددهیگردرییتغیکمون
پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز

.دیگرد
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ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
محمـدطال ولد تبعـه:گلمحمد

تیوالینواریشیافغانستانولسوال
هیسرما1396تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقافغانی
دارا،یتجارت یشـخصمـذکور
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ارسالتیشرکتتجارتاتیخصوص
یتبعهافغانستانمرکزاصـل:ینواب
تیوال سال 1396تأسیسپروان

یـ 1000000ییابتداهیسرما
شـکلیافغانونیبلیم یمیلیون
تیفعالتدیلمیشرکتتجارتیحقوق

عمدهوپرچون،وارداتوصادرات
 ، مجاز شرکتمحترمرئیساقالم

مریم معاونریحشمتولد احمد،
احمدریولدمصلیفرمشرکتمحت

ومعاونشـرکتاشـخاصسرئی
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
ـاحمدشاهولـدعز تبعـه:اهللزی
ولسوال ـتگا والیافغانستان تی

هیسرما1396تأسیسسالسا،یکاپ
پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقافغانی

یشخصمذکورداراه،یوتربمیتعل
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:گلولدمحمدگـلیدول

اهیسیدرهولسوالخیهیافغانستانقر
وال غوربند سـالتیگرد پروان،

ییابتـداهیسـرما1396تأسیس
شکلپنجصدهزارافغانی500000

،یتجـارتتیفعالیانفرادیحقوق
تیصـالحیشخصمـذکوردارا

یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء
.دیگردتپروانثبتیوال
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مانیسـلیتاجرانفراداتیخصوص
تیتابع:یولدمحمدمتشبثانفراد

شهرپروان،سالیمرکزاصل،افغان
:ییابتـداهیسرما1396تأسیس

ــدهزار500000 ــانپنجص یافغ
دارا،یتجـارتتیفعال یشـخص

خودش،درادارهیامضاءتیصالح
پروانبهثبـتتیوالیثبتمرکز

استدهیرس
محمداکبرخانولـداتیخصوص

:یمحمدسرورخانمتشبثانفراد
مرکزیردیتوغبهیتبعهافغانستانقر

تأسـیسپروان،سالتیوالیاصل
500000ییابتداهیسرما1396

 افغانی حقـوقپنجصدهزار یشکل
شـخص،یتجارتتیفعالیانفراد

دارا درامضاءتیصالحیمذکور
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد
.دیگردتثب

ــه ــتب ــهدرخواس ــاسورق یاس
غــالمفــاروقولــدخــانآقــا

مرکزیتاجرانفراد افغانستان تبعه :

جـوازنمبـرسایکاپتیوالیاصل
شـهیکهخواهشترکپ30583
استدرادارهدهیگردشیجوازخو
پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز

.دیگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

:زادهولدپادشاهگلفیشرنیحس
گـرداهیسیتبعهافغانستانولسوال

وال سالتیغوربند تأسیسپروان،
500000ییابتداهیسرما1397

حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل
شـخص،یتجارتتیفعالیانفراد

درامضاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:ولدگـلآغـایعبدالهاد

ولسوال ـتگا والیافغانستان تی
هیسرما1397تأسیسسالسا،یکاپ

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان
تربمیتعل یدارارئیسشخصه،یو
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ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:نیولدالفالـدنیعالوالد

تیوالینواریشیافغانستانولسوال
هیسرما71396تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

یدارارئــیسشــخص،یتجــارت
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

انفـراداتیخصوص اهللیمتشبث
یتبعهافغانستانمرکزاصـل:یببان
سالتیوال 1397تأسیسپروان،

500000ییابتـــداهیســـرما
حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل

شـخص،یتجارتتیفعالیانفراد
درامضاءتیصالحیدارارئیس

پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد
.دیثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

ـزادهولدوزریام تبعـه:خـانری

ولسوال ـتگا والیافغانستان تی
هیسرما1397تأسیسسال:اسیکاپ

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان
یدارارئیسشخصه،یوتربمیتعل

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

مجنونیمتشبثانفراداتیخصوص
ـ ان محمـد معلم تبعـه:سیولد

ولسوال ـتگا والیافغانستان تی
سا،یکاپ 71396تأسـیسسـال

500000ییابتـــداهیســـرما
حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل

ـتیفعالیانفراد تربمیتعل ـو ه،ی
تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
تجارتاتیخصوص عقا یشرکت

اصـل:سبز مرکز افغانستان یتبعه
تیوال سال 1397تأسیسپروان

یـ 1000000ییابتداهیسرما
شرکتیشکلحقوقیافغانمیلیون
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ـتیفعالیتجارت ده،وارداتوعم
مجـاز اقـالم صادرات رئـیس،

ولـد آغـا جـان شرکتمحترم
شرکتمحتـرم،معاونمحمدیعل
ورئیسمحمدولدگلعلم،یسخ

دارا اشـخاص شـرکت یمعاون
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

سعداهللیمتشبثانفراداتیخصوص
ف مرکـزضیولد افغانستان محمد
تأسـیسپروان،سالتیوالیاصل

500000ییابتداهیسرما1397
حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل

شـخص،یتجارتتیفعالیانفراد
درامضـاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

تبعهافغانسـتان:کورالیستکیلوژ
اصل سـالسایکاپتیوالیمرکز

ییابتـداهیسـرما1396تأسیس
میلیون1000000 یافغـانی 

حقوق خـدماتیشکل شـرکت
خـدماتتیفعالیستکیلوژ عمده
محتـرمرئیس،یستکیلوژ شرکت

ولدعبـدالمنان،یعبدالصبورصاف
بنـتالیمعاونشرکتمحترمهسه

لیعامحمداسم ومعـاونرئیس،
تیصـالحیشرکتاشخاصدارا

تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء
.دیپروانثبتگرد

شـرکتیشرکا یاساستصوبه
ـمحمـدرفیکیخدماتلوژست  ی

41015دارندهجوازنمبر:الماس
ـخواهانتغ اسـمشـرکتازریی

ـمحمـدرفیکیخدماتلوژست  ی
ـالماسبهاسـمجد خـدماتدی

تغیکیلوژست شما دهیگردرییالماس
تیوالیثبتمرکزتیریکهدرمد

.دیپروانثبتگرد
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

تبعه:عبدالصبوراسترغچیستکیلوژ
اصل کابلتیوالیافغانستانمرکز

ییابتداهیسرما1397تأسیسسال
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میلیون1000000 یافغـانی 
حقوق خـدماتیشکل شـرکت

ده،وارداتوعمتیفعالیستکیلوژ
مجـاز اقـالم صادرات رئـیس،

ولـد عبدالصـبور شرکتمحترم
رم،معاونشرکتمحتیالنیغالمج

زیعز ولدعبدالصبور، ورئیسآقا
دارا اشـخاص شـرکت یمعاون

ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:محمدمبارزولـدعبـداهلل

ـافغانستانوال پـروان،سـالتی
ییابتـداهیسـرما1396تأسیس

شکلپنجصدهزارافغانی500000
،یتجـارتتیفعالیانفرادیحقوق

تیصـالحیشخصمـذکوردارا
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
سامعهیمتشبثانفراداتیخصوص

:رحمتاهللریساداتبنتمیزیعز
ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی

هیسرما1397تأسیسپروان،سال
پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان
تربمیتعل یدارارئیسشخصه،یو

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:عبدالرازقولدعبـدالرزاق

پروان،تیوالیافغانستانمرکزاصل
ییابتداهیسرما1397تأسیسسال

شکلیافغانپنجصدهزار500000
،یتجـارتتیفعالیانفرادیحقوق

تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
انفراداتیخصوص داریبیمتشبث

تبعـهافغانسـتان:ولدجمالناصر
سالسا،یکاپتیتگا والیولسوال
ییابتـداهیسـرما71396تأسیس

یهزارافغانپنجصدهزار500000
میتعلتیفعالیانفرادیشکلحقوق

ترب یدارارئـیسشـخصه،یو
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ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعـه:بـازانریدپـامیستکیلوژ

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
ییابتداهیسرما1397تأسیسسال

میلیون1000000 یافغـانی 
حقوق خـدماتیشکل شـرکت

وعمده،وارداتتیفعالیستکیلوژ
مجـاز اقـالم صادرات رئـیس،

الهـامبنـتیلیشرکتمحترمهل
شرکتمحترمـهیعبدالغن معاون ،

بنتاحمداهلل،یجاننورزدهینو
ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:عبدالواحدولدمحمدطاهر

پروان،تیوالیافغانستانمرکزاصل
ییابتداهیسرما1397تأسیسسال

شکلیافغانپنجصدهزار500000

یستکیلوژتیفعالیانفرادیحقوق
تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
:میعبـدالرحیولدحاجریعبدالبص

ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی
هیسرما1397تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان
یدارارئـیس،شـخصیتجارت
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـزبیسرکساز تبعـه:یصـادقری

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
ییابتداهیسرما1397تأسیسسال

میلیون1000000 یافغـانی 
ویشرکتسـاختمانیشکلحقوق
عمده،وارداتوتیفعالیسرکساز

مجـاز اقـالم صادرات رئـیس،
غالمیولدحاجریشرکتمحترمزب
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شرکتمحصادق معاون غالمترم،
،یولدغالمعلیمرتض ورئیس

دارا اشـخاص شـرکت یمعاون
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
مرکـز:یستکیلوژ افغانستان تبعه
تیوالیاصل سال تأسـیسپروان

1000000ییابتداهیسرما1397
یشـکلحقـوقیافغانی میلیون

لوژ خدمات تیفعالیستکیشرکت
عم ، وارداتوصادراتاقـالمده

مجاز محتـرمرئـیس، شـرکت
،معاونیولدغالمعلیغالممرتض

المغیولدحاجریشرکتمحترمزب
ومعـاونشـرکترئیس،صادق

درامضاءتیصالحیاشخاصدارا
پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز

.دیگرد
سـاختماناتیخصوص یشـرکت

تبعهافغانستانمرکز:مشعلنجرا 
تأسـیسسالسایکاپتیوالیاصل

ییابتـــداهیســـرما1387
شـکلیافغان1053119018

ــوق ــاختمانیحق ــرکتس ویش
عمده،وارداتتیفعالیسرکساز

رئـیسوصادراتاقالممجـاز،
شرکتمحترمفضلاحمـدولـد
شهسوارخان،معاونشرکتمحترم

خـان،یباجیاهللولدحاجتنعم
ومعاونشرکتاشـخاصرئیس

ادارهامضـاءتیصالحیدارا در
پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز

.دیگرد
ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعهافغانستانقینگاهدقیسرکساز

پـروانسـالتیوالیمرکزاصل
ییابتـداهیسـرما1397تأسیس

میلیون1000000 یافغـانی 
ویشرکتسـاختمانیشکلحقوق
ده،وارداتعمتیفعالیسرکساز

مجـاز صادراتاقالم و رئـیس،
ــرمف ــدصــلیشــرکتمحت ول

الد محترمنیفضل شرکت معاون ،
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ورئـیسولدعبداالحـد،تازمم
دارا اشـخاص شـرکت یمعاون

ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
تبعـهافغانسـتان:غفورمیعبدالعل

پـروانسـالتیوالیمرکزاصل
ییابتـداهیسـرما1397تأسیس

میلیون1000000 یافغـانی 
تیفعالتدیشرکتلمیشکلحقوق

عمدهوارداتوصـادراتاقـالم
مجاز نجرئیس،  یشرکتمحترم

عبدالجل ولد شرکتلیاهلل معاون ،
رئیسل،یمحترمفوادولدعبدالجل

شرکتاشـخاصدارا معاون یو
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:انیسـکندرقیحفرچاهعم

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
ییابتداهیسرما1397تأسیسسال

میلیون1000000 یافغـانی 

ویشرکتسـاختمانیشکلحقوق
ـحفرچاهعم ـفعالقی عمـدهتی

وارداتوصادراتاقـالممجـاز
 عبدالسـمرئیس محترم  یشرکت

عبدالخل معالیفرزند شـرکتون،
عبدالخل عبدالجللیمحترم لیفرزند

ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
 فرزند اهلل تبعـه:عبـدالغفاررحم
تیوالینواریشیافغانستانولسوال

هیسرما1397تأسیسپروان،سال
پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقافغانی
یدارارئــیسشــخص،یتجــارت
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:ولـدشـهزادهریمحمدنظ

تیوالینواریشیافغانستانولسوال
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هیسرما1397تأسیسپروان،سال
پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان
شـخصیتجارت یدارارئـیس،
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ـاتیخصوص ویشـرکتمهندس
سـروشیساختمان تبعـه:عبداهلل

تیوالتیوالیافغانستانمرکزاصل
 سال هیسرما1397تأسیسپروان

شـکلیافغان1000000ییابتدا
یوساختمانیشرکتمهندسیحقوق
عمدهوارداتوصـادراتتیفعال

 مجاز شرکتمحتـرمرئیساقالم
شجاعآقافرزندشاهآقـامعـاون

جانفرزندشاهدیحمترمشرکتمح
تاشخاصومعاونشرکرئیسآقا
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:الفـتهمـتیسرکساز

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
ییابتداهیسرما1397تأسیسسال

میلیون1000000 یافغـانی 
ویشرکتسـاختمانیشکلحقوق
عمده،وارداتوتیفعالیسرکساز

مجـاز اقـالم صادرات رئـیس،
اد محمـد محترم رئـیسشرکت

ـ محمـدریهارونهمتفرزندش
سیرویشرکتمحترممحمدمونمعا

ومعـاونرئیس،محمدریفرزندش
تیصـالحیشرکتاشخاصدارا

تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء
.دیپروانثبتگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:فرهادسـکندریسرکساز

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
ییابتداهیسرما1397تأسیسسال

میلیون1000000 یافغـانی 
ویشرکتسـاختمانیشکلحقوق
،وارداتوعمدهتیفعالیسرکساز

رئـیسصادراتاقـالممجـاز،
فرزنـد فرهـاد محتـرم شرکت
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رممحمدعارف،معاونشرکتمحت
نثاراحمدفرزندمحمداحسـان،

ومعاونشـرکتاشـخاصرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:نیگلمرجانفرزندتازهالد

تیوالینواریشیافغانستانولسوال
هیسرما1397تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
یانفـرادیشکلحقوقیهزارافغان

یداراسیشخصرئ،یتجارتتیفعال
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

نوراهللیمتشبثانفراداتیخصوص
تبعهافغانستان:فرزندمحمدمنصور

سـالسا،یکاپتیوالیمرکزاصل
ییابتـداهیسـرما1397تأسیس

شکلیافغانپنجصدهزار500000
ـفعالیانفرادیحقوق یتجـارتتی

تیصـالحیدارارئـیسشخص

یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء
.دیپروانثبتگردتیوال

ابرامیشرکتساختماناتیخصوص
یتبعهافغانستانمرکزاصـل:الهام
تأســیسســالســایکاپتیــوال
ــرما1/10/1399 ــداهیس ییابت

یشکلحقـوقیافغان4900000
ــ ــرکتتیلووئمحدودالمس ،ش

ـفعالیوسرکسـازیساختمان تی
 ، شـرکتمحتـرمرئیسعمده

معاونقیشف صاح ، بابه اهللولد
ریشداحمدولریشرکتمحترمبش

ومعاونشـرکترئیساحمد،
درامضاءتیصالحیاشخاصدارا

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعهافغانسـتان:آبرونیکیستیلوژ

پروانتیجبلالسراجوالیولسوال
ییابتداهیسرما1397تأسیسسال

میلیون1000000 یافغـانی 
حقوق خـدماتیشکل شـرکت
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عمده،وارداتوتیفعالیکیستیلوژ
مجـاز اقـالم صادرات رئـیس،
اهللفرزنـدشرکتمحترممحـ 

ـعبدالستار معاونشرکتمحت رم،
ورئـیسخالدولدعبدالسـتار،

دارا اشـخاص شـرکت یمعاون
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

:شـنیرگیشرکتراتیخصوص
ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی

 سال هیسرما1397تأسیسپروان
میلیـون1000000ییابتدا ی 
ـشرکتریشکلحقوقیافغان گی
وارداتوتیفعالشنیر ، عمـده

رئـیسصادراتاقـالممجـاز،
شرکتمحترمروحاهللفرزندمحمد

،معاونشرکتمحترممحمدقیشف
رئـیسفرزندمحمدغو ،قیشف

شرکتاشـخاصدارا معاون یو
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در

پــروانثبــتتیــوالیمرکــز
.دیگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
افغانستان:نینارگیسرکساز تبعه

اصل سـالسایکاپتیوالیمرکز
ییابتـداهیسـرما1397تأسیس

میلیون1000000 یافغـانی 
ویشرکتسـاختمانیشکلحقوق
ده،وارداتوعمتیفعالیسرکساز

مجـاز اقـالم صادرات رئـیس،
فرزنـد عبدالصبور محترم شرکت

ـ رمعبدالمنان،معاونشرکتمحت
لیعزتاهللفرزندعبدالخل رئیس،

شرکتاشـخاصدارا معاون یو
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ریپـامیشرکتتجارتاتیخصوص
اصل:ا یزر مرکز افغانستان یتبعه
1397تأسیسسالسایکاپتیوال

یـ 1000000ییابتداهیسرما
شرکتیشکلحقوقیافغانمیلیون

وارداتوتیفعالتدیلم ، عمـده
رئـیسصادراتاقـالممجـاز،

فر احمـدولـددیشرکتمحترم
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شاهمحمود،معاونشرکتمحترم
رئیس،حمودولدشاهمریعبدالبص

شرکتاشـخاصدارا معاون یو
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:گـلنیاهللولدسـوقیشف

تیوالینواریشیافغانستانولسوال
هیسرما1397تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

یدارارئــیسشــخص،یتجــارت
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

اسداهللیمتشبثانفراداتیخصوص
تبعهافغانستانمرکز:اهلل یولدحب

تأسـیسپروان،سالتیوالیاصل
50000ییابتـداهیسرما1396

تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان
یدارارئــیسشــخص،یتجــارت
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
مرکـز:یکیستلوژ افغانستان تبعه
تیوالیاصل سال تأسـیسپروان

1000000ییابتداهیسرما1397
یشـکلحقـوقیافغانی میلیون

تیفعالیکیستیشرکتخدماتلوژ
عمده،وارداتوصادراتاقـالم

 ، شرکتمحترماحمدرئیسمجاز
فرزندعارفجـان،معـاونمیفه

فر فواد احمد زنـدشرکتمحترم
ومعاونشرکترئیسعارفجان،
درامضاءتیصالحیاشخاصدارا

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد

تجارتاتیخصوص نانیسیشرکت
افغانستانمرکزاصـل:سنام یتبعه
1397تأسیسسالسایکاپتیوال

یـ 1000000ییابتداهیسرما
شرکتیشکلحقوقیافغانمیلیون

ـتیفعالتدیلم وارداتوعم ، ده
مجـاز اقـالم صادرات رئـیس،

ـ الـر دمح یشرکتمحترمس
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الـر ،معـاوندیحمدیفرزندس
ــرمتمــ ــدمیشــرکتمحت فرزن

ومعــاونرئــیس،بدالصــبورع
تیصـالحیشرکتاشخاصدارا

تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء
.دیپروانثبتگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
:فرزندغالمحضـرتریمحمدبص

تیبگراموالیتبعهافغانستانولسوال
هیسرما1397تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
یانفـرادیشـکلحقـوقیافغان

شخصیساختمان یدارارئـیس،
ثبـتتیریمددرامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

:ریاجمونیشرکتهمااتیخصوص
ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی

هیسـرما1384تأسیسپروانسال
شـکلیافغان4000000ییابتدا

ــوق ــاختمانیحق ــرکتس ویش
ده،وارداتوعمتیفعالیسرکساز

مجـاز اقـالم صادرات رئـیس،

ولـد آقامحمـد شرکتمحتـرم
محتـرممالمحمد شرکت معاون ،

عبدال ولد ورئیسصمد،عبدالظاهر
دارا اشـخاص شـرکت یمعاون

ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

شـرکتیشرکا یاساستصوبه
دارنـده:ریاجمونیهمایساختمان

خواهـان D-22020 جوازنمبر
شـرکتازیآدرستجـارترییتغ

وندیمیکشمشپاککهی)مقابلفابر
شمال,پروان(یبگرام,سرکعموم

)تان ت تغلیبه دهیگردریاولنگ(
تیوالیثبتمرکزتیریکهدرمد

.دیپروانثبتگرد
ویشرکتسـاختماناتیخصوص
یتبعهافغانستانولسوال:یسرکساز

پـروانسـالتیجبلالسراجوال
ییابتـداهیسـرما1397تأسیس

میلیون1000000 یافغـانی 
تیفعالتدیشرکتلمیشکلحقوق

عمده،وارداتوصادراتاقـالم
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مجاز محتـرمرئـیس، شـرکت
عارففرزند،معاونشرکتمحمد

فرزندمریمحترمنذ حمدعارفآقا
شـرکتاشـخاصومعاونرئیس
ادارهامضـاءتیصالحیدارا در

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
عبدالمحمـدیجبارریام :فرزند

ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی
هیسرما1397تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
یانفـرادیشکلحقوقیهزارافغان

رئیس،شخصهیوتربمیتعلتیفعال
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
عبدالغفار فرزند خان تبعـه:مومن

تیوالینواریشیافغانستانولسوال
هیسرما1397تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا

تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان
یدارارئــیسشــخص،یتجــارت
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعه:نیالدنیفرزندذمیمحمدقس

تیوالینواریشیافغانستانولسوال
هیسرما1397تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان
یدارارئـیسشـخص،یتجارت
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ـاتیخصوص یشـفاخانهاختصاص
خـداستیب رحـم تبعـه:بستر

تیوالینواریشیافغانستانولسوال
 سال هیسرما1397تأسیسپروان

میلیـون1000000ییابتدا ی 
تـدیشرکتلمیشکلحقوقیافغان
عمده،وارداتوصادراتتیفعال

 ، مجاز رکتمحترمشرئیساقالم
فرزندرحمخدا ،معـاونمهرخدا
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عبداهلل ولدمحمـدشرکتمحترم
زیعز ومعـاونشـرکترئیس،

درامضاءتیصالحیاشخاصدارا
پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز

.دیگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

فرزندمحمـدیمیمحمداکبرابراه
ـتبعهافغانستانمرکزوال:اکرم تی

 سال هیسرما1397تأسیسکابل،
پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان
یدارارئـیس،شـخصیتجارت
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح

پــروانثبــتتیــوالیمرکــز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعه:هاشممحمدامانفرزندمحمد

ولسوال والیافغانستان ـبگرام تی
هیسرما1397تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان
یدارارئــیسشــخص،یدیــتول

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز
ــه ــتب ــهدرخواس ــاسورق یاس

ـولـدغـالمحفیمحمدشر دری
افغانستانمرکزیتاجرانفراد تبعه :

تیوالیاصل سال تأسـیسپروان
یانفـرادیشکلحقـوق،1393

کـه13564دارندهجوازنمبـر
شیجوازخـوشهیخواهشترکپ

یاستدرادارهثبتمرکزدهیگرد
.دیپروانثبتگردتیوال

انفراداتیخصوص حامدیمتشبث
تبعـه:نیفرزندبهرامالـدیبهرام

تیوالینواریشیافغانستانولسوال
هیسرما1397تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقافغانی
یدارارئــیسشــخص،یتجــارت
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

انفراداتیخصوص زیعزیمتشبث
افغانستانمرکزاصـل یفرزندتبعه
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سالتیوال 1397تأسیسپروان،
500000ییابتـــداهیســـرما

حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل
شـخص،یتجارتتیفعالیانفراد
درامضـاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

تبعهافغانسـتان:مرسمهریرینیانج
والیولسوال سالریپنجشتیعنابه
ییابتـداهیسـرما1397تأسیس

میلیون1000000 یافغـانی 
حقوق خـدماتیشکل شـرکت

ده،وارداتوعمتیفعالیرینیانج
مجـاز اقـالم صادرات رئـیس،

فرزنـد نورالحـق محترم شرکت
سلطانشاه،معاونشرکتمحترم

،یفرزندفـالمسـخ یحبمغال
ومعاونشرکتاشـخاصرئیس

ادارهامضـاءتیصالحیدارا در
پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز

.دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـیوساخمانیرینیانج :ریرستمس

ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی
 سال هیسرما1397تأسیسپروان

میلیـون1000000ییابتدا ی 
تـدیشرکتلمیشکلحقوقیافغان
عمده،وارداتوصادراتتیفعال

شرکتمحترمرئیساقالممجاز،
ولدتاجمحمد،معاونیرستمناصر

یشرکتمحترماحمدس ورئیسر،
دارا اشـخاص شـرکت یمعاون

ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
پــروانثبــتتیــوالیمرکــز

.دیگرد
ـیشرکتتجارتاتیخصوص مینج

تبعهافغانسـتانمرکـز:پرواناری
تیوالیاصل سال تأسـیسپروان

1000000ییابتداهیسرما1397
یشـکلحقـوقیافغانی میلیون
وارداتمدهعتیفعالتدیشرکتلم

مجـاز صادراتاقالم و رئـیس،
فرزنـدمیشرکتمحترممحمدقس
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یشاول معاونشرکتمحترم اسری،
ومعـاونرئیساهلل،اتیفرزندح

تیصـالحیشرکتاشخاصدارا
تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء

.دیپروانثبتگرد
عبداهللیمتشبثانفراداتیخصوص

تبعهافغانستانمرکز:فرزندخانآقا
سا،یکاپتیوالیاصل تأسیسسال

500000ییابتداهیسرما1397
حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل

شـخص،یتجارتتیفعالیانفراد
درامضـاءتیصالحیدارائیسر
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
شاهمحمدیاساسورقهدرخواستبه

:تبعـهیولدگلمحمدتاجرانفراد
پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل

ییابتداهیسرما1395تأسیسسال
شکلیافغانپنجصدهزار500000

دارندهجوازنمبـریانفرادیحقوق
ترکپ30664 خواهش شـهیکه
استدرادارهدهیگردشیجوازخو

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
:دیفرزندمحمدسـعدیرحمتسع

تیبگراموالیتبعهافغانستانولسوال
هیسرما1397تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

یدارارئــیسشــخص،یتجــارت
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

شـرکتیشرکا یبهاساستصو
دارندهجوازدیواتیکریساختمان

شدهلیذراتیتغD-42891نمبِر
محترممحمدشـفاند فرزنـدقی:

رئ اکبر شرکتازمحمدسیمحمد
فیصـد50واسـتعفاءاکبرشرکت

رابهمحترمجواداقـاشیسهمخو
جد معاون نوراقا دیفرزند شرکت

م عبدالحم.داردیواگذار دیمحترم
ع شرکتازبدالحنانفرزند معاون

وبـاحفظاستعفاءشرکتتیمعاون
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بـهصـفتشیسهمخوفیصد50
ـجدسیرئ ـدی تع نیدرشـرکت
استیفوقدررراتی.کهتغگرددیم

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
فرامـرزظیعبدالحف تبعـه:فرزند

ولسوال تیواللیدخیسیافغانستان
هیسرما1397تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

سرکسازیساختمان شـخص،یو
درامضاءتیصالحیدارارئیس

پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد
.دیثبتگرد
ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـآقاقریشیسرکساز تبعـه:یومی

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
ییابتداهیسرما1397تأسیسسال

1000000 یافغـانی میلیون
ویشرکتسـاختمانیشکلحقوق
مده،وارداتوعتیفعالیسرکساز

مجـاز اقـالم صادرات رئـیس،
ش فرزندمحمدرآقایشرکتمحترم

مع ، شـرکتمحتـرماونرسول
ورئیس،رآقایفرزندشدیمحمدنو

دارا اشـخاص شـرکت یمعاون
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در

پــروانثبــتتیــوالیمرکــز
.دیگرد

عمـریشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانستانمرکـز:تدیالماسلم

تیوالیاصل سال تأسـیسپروان
1000000ییابتداهیسرما1397

یشـکلحقـوقیافغانی میلیون
عمدهتیفعالتدیلمیشرکتتجارت

وارداتوصادراتاقـالممجـاز
عبـدالحفئیسر ظیشرکتمحترم

فرزندعبدالمقصود،معاونشرکت
ــدالر ــرمعب ــد یقمحت فرزن

 ، معـاونرئـیسعبدالمقصود و
تیصـالحیشرکتاشخاصدارا

تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء
.دیپروانثبتگرد
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زاهدولدیاساسورقهدرخواستبه
ض تبعـهیتـاجرانفرادایاحمد :

ـوالیافغانستانمرکـزاصـل تی
هیسرما1396تأسیسساسالیکاپ

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
دارندهیانفرادیشکلحقوقیافغان

نمبر کهخـواهش34749جواز
خوشهیترکپ ـگردشیجواز دهی

ثبتمرکز اداره تیوالیاستدر
.دیپروانثبتگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
فر عبدالصادقدیاحمد تبعه:فرزند

ـوالیافغانستانمرکـزاصـل تی
هیسرما1397تأسیسسالسا،یکاپ

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقافغانی

رسان رئیسشخص،یخدماتبرق
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
عبدالصمد فرزند تبعه:عبدالمطل 

ولسوال والیافغانستان تینجرا 
هیسرما1397تأسیسسالسا،یکاپ

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تیفعالیانفرادیشکلحقوقافغانی

رسان اطالع ـ)رادیخدمات (ییوی
شخص تیصـالحیدارارئیس
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیثبتگردنپرواتیوال
حاکمیمتشبثانفراداتیخصوص

تبعـهافغانسـتان:یفرزندعبدالباق
اصل سـالتیوالیمرکز پروان،

ییابتـداهیسـرما1397تأسیس
شکلپنجصدهزارافغانی500000

،یتجـارتتیفعالیانفرادیحقوق
تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

خاداهللیحم تبعـه:گلستهیفرزند
ولسوال والیافغانستان ـبگرام تی

هیسرما1397تأسیسپروان،سال
پنجصــدهزار500000ییابتــدا
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تیفعالیانفرادیشکلحقوقافغانی
صمعتیدیتول رئـیسشخص،یو
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
 محمد:محمدنظر آغا تبعه:فرزند

پروان،تیوالیافغانستانمرکزاصل
 ییابتداهیسرما1397تأسیسسال

شکلیافغانپنجصدهزار500000
،یتجـارتتیفعالیانفرادیحقوق

تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

سخیکیستلوژ راشد :زادهیاحمد
ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی

هیسرما1397تأسیسسالسایکاپ
میلیـون1000000ییابتدا ی 
تـدیشرکتلمیشکلحقوقیافغان
صادراتعتیفعال ،وارداتو مده

شرکتمحتـرمرئیس،اقالممجاز

،معاونیفرزندغالمسخمیعبدالعظ
فرزندغالممیالعلشرکتمحترمعبد

ومعـاونشـرکترئیس،یسخ
درامضاءتیصالحیاشخاصدارا

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعه:فرزندمحمدنادردیمحمدفر

پروان،تیوالیافغانستانمرکزاصل
ییابتداهیسرما1397تأسیسسال

شکلپنجصدهزارافغانی500000
خـدماتتیفعالیانفرادیحقوق
یدارارئـیس،شخصیکیستیلوژ

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعـه:اماناهللابـراریسرکساز

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
ییابتداهیسرما1397تأسیسسال

میلیون1000000 یافغـانی 
ویشرکتسـاختمانیشکلحقوق
،تیفعالیسرکساز وارداتعمده
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رئـیسوصادراتاقالممجـاز،
اماناهللابرارفرزند شرکتمحترم
بسماهلل،معاونشـرکتمحتـرم

ورئـیسفردوسفرزندبسماهلل،
دارا اشـخاص شـرکت یمعاون

ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
پــروانثبــتتیــوالیمرکــز

.دیگرد
ویشرکتسـاختماناتیخصوص
مرکـز:یسرکساز افغانستان تبعه

تیوالیاصل سال تأسـیسپروان
1000000ییابتداهیسرما1397

یشـکلحقـوقیافغانی میلیون
یسرکسـازویشرکتسـاختمان

عمده،وارداتوصادراتتیفعال
 ، مجاز شرکتمحترمرئیساقالم

عبـدالمال  فرزنـد محمود شاه
فرزنـدمعاونشرکتمحترمحامد

 ومعـاونرئـیسمحمدعارف،
تیصـالحیشرکتاشخاصدارا

تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء
.دیپروانثبتگرد

سرداریمتشبثانفراداتیخصوص
تبعهافغانسـتان:آقافرزندخانآقا

سالسایکاپتیتگاپوالیولسوال
ییابتـداهیسـرما1397تأسیس

شکلپنجصدهزارافغانی500000
یتجارتیحقوق شـخص رئـیس،
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

آقادیمیمتشبثانفراداتیخصوص
آقا خان افغانسـتان:فرزند تبعـه

سالسایکاپتیتگاپوالیولسوال
ییابتـداهیسـرما1397تأسیس

شکلپنجصدهزارافغانی500000
شـخصیتجارتیانفرادیحقوق ،

درامضـاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
ویشرکتسـاختماناتیخصوص
تبعهافغانستان:بهارابراریسرکساز

پـروانسـالتیوالیمرکزاصل
ییابتـداهیسـرما1397تأسیس
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میلیون1000000 یافغـانی 
تــدیشـرکتلمیشـکلحقـوق

ده،وارداتوصادراتعمتیفعال
شرکتمحتـرمرئیس،مجازاقالم

اماناهللابـرارفرزنـدبسـماهلل
ـمدمعاونشرکتمحترماح میفه

ومعـاونرئـیسفرزندبسماهلل،
تیصـالحیشرکتاشخاصدارا

یدرادارهثبــتمرکــزامضــاء
ــوال ــتتیـ ــروانثبـ پـ
.دیگرد

مـوادیدیشرکتتولاتیخصوص
یتبعهافغانستانمرکزاصل:ندهیشو
تیوال سال 1397تأسیسپروان

یـ 1000000ییابتداهیسرما
شرکتیشکلحقوقیافغانمیلیون

،عتیفعالتدیلم ومـده واردات
مجـاز اقـالم صادرات رئـیس،

فرزندخانمالیشرکتمحترمزمر
شرکتمحترمناظمفرزنـدمعاون

عبدالهاشم معاونشرکترئیس، و
درامضاءتیصالحیاشخاصدارا

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
مرکـز:یسرکساز افغانستان تبعه

تیوالیاصل سال تأسـیسپروان
1000000ییابتداهیسرما1397
یشـکلحقـوقیافغانمیلیونی 

عمده،وارداتتیفعالتدیشرکتلم
رئـیسوصادراتاقالممجـاز،

شرکتمحترممبارکشـاهفرزنـد
شـرکتمحتـرم معاون ، مردان

رئیس،هفرزندمبارکشانیعبدالمب
شرکتاشـخاصدارا معاون یو

ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

عبدالواحدیاساسورقهدرخواستبه
اد تبعـهیتـاجرانفرادنـهیولد :

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
ییابتداهیسرما1396تأسیسسال

شکلیافغانپنجصدهزار500000
دارندهجوازنمبـریانفرادیحقوق

شـهیکهخواهشترکپ41378
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استدرادارهدهیگردشیجوازخو
پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز

.دیگرد
شـرکتیشرکا یبهاساستصو

73جوازنمبر:قدرتسیقیتجارت
استیپروانتحترتیوال0103

محترمعزتاهللولدلطفاهللوبه
ولـدتیمعاون عصمتاهلل محترم
اهللخواهانلغو)ترکظیحفیحاج

شدهاندشیخوی(جوازتجارتشهیپ
ـتیریکهدرمد یثبتجـوازده

.دیپروانثبتگردتیوال
محمد)یمتشبثانفراداتیخصوص

ـ عل بومان فرزند تبعـه:(یداود
ولسوال ( سرخوارسـا،یافغانستان

تأسـیسپـروان(،سـالتیوال
ــرما1397) ــداهی(سـ ییابتـ

شکلیافغانپنجصدهزار500000
(،شخصی)تجارتیانفرادیحقوق
درامضـاءتیصالحیدارارئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیگردثبت

خـدماتاتیخصوص شـرکت)
تبعه:(رزادهیفقوسفییکیستیلوژ

:مرکــز،یافغانســتان)ولســوال
تأسـیس:پروان(،سـالتیوال
ییابتــداهی(،ســرما1397)

میلیون1000000 یافغـانی 
محـدودشـرکتیشکلحقـوق
خدماتعمده)تیفعالالمسئوولیت

وارداتوصــادراتیکیســتیلوژ
محتـرممجازالماق شرکت رئیس

فق گل فرزند معـاونریعبدالظاهر
شرکتمحترم)محمدنجاتفرزند

، محمدانور( ومعـاونرئیس
تیصـالحیشرکتاشخاصدارا

تیوالیدرادارهثبتمرکزامضاء
.دیپروانثبتگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:رحمتاهللفرزنـدملنـگ

ولسوال والیافغانستان ـمرکز تی
هیسرما1399تأسیسسالسا،یکاپ

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تی،فعالیانفرادیشکلحقوقیافغان
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تجارت یدارارئیسشخصیعمده
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

یکیشـرکتلوژسـتاتیخصوص
تبعهافغانستانمرکـز:ثاریطوفانا

ـوالیاصل یپـروانولسـوالتی
 هیسـرما1399تأسیسمرکزسال

میلیـون1000000یابتدا ی 
 اقـالمافغانی وارداتوصادرات

فعال لوژسـتتیمجاز یکیعمـده
المسولحم تیدود شرکترئیس

محترمطوفانولدعبدالسالممعاون
لیعبـدالخلداهللول یشرکتسم

ومعـاوندرادارهرئیسشخص
کز تیصـالحیدارارایثبتمر

.دیثبتگردامضاءو
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
تبعـه:ولدعبدالاحمددیعبدالوح

وال پتیافغانستان یولسوالسایکا
تأسـیسحصهاولکوهستانسال

500000ییابتداهیسرما1398
حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل

وپرچـونتی،فعالیانفراد عمـده
ـوحیوصـنعتیدیتول ـفقدی یری

 یپالست یدارارئـیسشـخص
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
ــوتولیسرکســازیســاختمان دی
ـشهیاندیموادساخمان تبعـه:یمل

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
1399تأسـیسکارسالیشهرچار

یـ 1000000یابتداهیسرما
افغانی وارداتوصـادراتمیلیون

فعال مجاز تحـارتتیاقالم یعمده
مـواددیوتولیسرکسازیساخمان
یساختمان ـمحـدود تیلووئالمس
ونـدیشرکتمحترممحمدمرئیس
عیمحمد محمدمعـاونیدیولد

ولـدریسشرکتمحترممحمداد
ومعاوندررئیسشخصرمحمدیش

ــز ــرک ــتم یدارارایادارهثب
ثبــتمضــاءاوتیصــالح

.دیگرد



 جريده يرسم
 

161
 

 

 

 

 

 

17/6/1443 

 

( 1414) نمبرسېپرلهپ  

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
تبعه:کوهستاننجرا یوسرکساز

اصـل کز مر ـوالیافغانستان تی
1399تأسـیسمرکزسالسایکاپ

یـ 1000000یابتداهیسرما
افغانی وارداتوصـادراتمیلیون

فعال مجاز ساختمانتیاقالم یعمده
یوسرکساز شـرکترئـیس

خواجـه ولد مزمل خواجه محترم
ــاونشــرکت ــورمع محمــدان

حقشـخصجازالحقاع ذکر ولد
ثبتمـررئیس اداره در ومعاون
امضـاءوتیصالحیدارارایکز

.دیثبتگرد
شرکتاستجراجمعادناتیخصوص

تبعهافغانستانمرکـز:ریعبداهللزب
ـوالیاصل یپـروانولسـوالتی

 هیسـرما1399تأسیسمرکزسال
میلیـون1000000یابتدا ی 

 اقـالمافغانی وارداتوصادرات
فعال اسخراجمعادنتیمجاز عمده
اهللولدقیشرکتمحترمعترئیس

خاناتیعبداقادرمعاونشرکتح
رئـیسشـخصمیرحیداولدخ

یومعاوندرادارهثبتمـرکـز
ثبـتامضـاءوتیصالحیدارارا
.دیگرد

نیگلبدیمتشبثانفراداتیخصوص
شـهاریحکمت یحـاجدیفرزنـد

وال:عبدالقادر افغانستان ـتبعه تی
مرکـز،سـالیننگرهارولسول

ییابتـداهیسـرما1399تأسیس
شکلیافغانپنجصدهزار500000

لتی،فعالیانفرادیحقوق سهیعمده
افغـاننیجمالالـددیسیخوص

پروانشخصتیوال1)سجا(نمبر
درامضـاءتیصالحیارادرئیس
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
پروسـسیخدماتزراعتشرکت

مرکـز:زانانرسالتتمدییدغذاموا
حصهیولسولسا،یکااپتیوالیاصل

سرما 1000000یابتـدائهیدوم
تأسـیس،سـالیافغانی میلیون
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محمـدودی،شکلحقـوق1399
خـدماتتیفعالت،یالسول عمده
سی،رئییوپروسسموادغذایزراعت

خانمعاون یشرکتسارهبنتحب
محمـدنتبیفیشرکتناصرهشر

صالح ـامضاءدارتیطاهر سیرئ
ثبـتاسـتیومعاونشرکتدرر

 .دیپروانثبتگردتیوالیمرکز
حامدولدیتاجرانفراداتیخصوص

مرکزتیسلطانمحمدتابع ،افغان,
ـیپروانولسواتیوالیاصل اهیس

1399:تأسیسگردغوربند،سال
ــرما ــداهیس 500000:ییابت

ــدهزار ــانپنجص ــ،فعالیافغ تی
تیصـالحیشخصدارا،ی:تجارت
خـودش،درادارهثبـتیامضاء
استدهیبهثبترسیمرکز

ولدیاحمدفوادذکیانفرادمتشبث
یافغان،مرکزاصلتیجان:تابعریام
500000هیپروان،سـرماتیوال

تأسـیسسـالیافغانپنجصدهزار
،یانفـرادیشکلحقـوق1399

رناکابـلیوسرکسازیساختمان
ساختمانتیفعال وسـرکیعمده
دارتیاقـالممجاز،صـالحیساز

یعمـوماستیخودشدررامضاء
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

 .دیگردثبت
سـاختماناتیخصوص یشـرکت

تبعـه:نیکوهستانزمیوسرکساز
اصـل کز مر ـوالیافغانستان تی

هیسـرما1399تأسیسساسالیکاپ
میلیـون1000000یابتدا ی 

 اقـالمافغانی وارداتوصادرات
فعال یسرکسازیساخمانتیمجاز

حقوق المسیشکل تیلووئمحدود
شرکتمحترمشکراهللولدرئیس

محمداصغرمعاونشرکتمحمـد
شخصاوری محمداصغر رئیسولد

یومعاوندرادارهثبتمـرکـز
ثبـتامضـاءوتیصالحیدارارا
.دیگرد

:محتـرمیتاجرانفراداتیخصوص
یتـاجرانفرادمیعبدالرحوریعبدالغ
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ـوالیتبعهافغانستانمرکزاصل تی
هیسرما1399تأسیسپروان،سال

00.پنجصدهزار500000ییابتدا
یانفـرادیشکلحقوقیهزارافغان

عمدهصـادراتووارداتتیفعال
مجاز،شخص اقالم محترمرئیس

درامضاءتیصالحیوردارایعبدالغ
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
ـتشبث :(تـدیلمی)برادرانبخش

ـ11171وازنمبر)دارندهج ی(ط
یعنوان یوتصوضهیقطعهعر ی
معاونشدهریخواهانتغاستیرنیا

م )محمد محترم که آشـناوندیاند
ــدع ــول ــاونیدی ــد(مع محم
یبـاالشـرایسهمخو(1تشبث)
 ولدعبـدالخبمحترم مدثر ریاحمد

ــر ــذکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ
(34873 بفروش کـهدهیرسان(

درادارهدیمعاونجدثینامبردهبح
پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز

.دیگرد

امراهللیمتشبثانفراداتیخصوص
افغانستان،والراهللیولدخ تیتبعه

هیسرما1399تأسیسپروان،سال
پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تی،فعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

تجارت یدارارئیسشخصیعمده
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

انفراداتیخصوص خالدیمتشبث
تبعه:یمیولدنصرتخاننسیمینس

ـافغانستانوال پـروان،سـالتی
ییابتـداهیسـرما1399تأسیس

شکلیافغانپنجصدهزار500000
ـ،فعالیانفرادیحقوق عمـدهتی

اـلیرویوسرکسـازیساختمان
شـخصیعثمات یدارارئـیس
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیگردتپروانثبتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
عبـدالقریعبدالمن تبعـه:ومیولد

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هیسرما1399تأسیسپروان،سال
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پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تی،فعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

آرامـشیوسرکسازیساختمان
ــخص ــهرش ــیسش یدارارئ

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیگردتپروانثبتیوالیمرکز

ــاختمانتشــبث ــرکتس وی)ش
دارنده:صحرا(چیاسکیسرکساز

تأسیس(سال61116جوازنمبر)
نمبـــرهیصـــیتشخ1398

محترماستیبر9008017758
باهللحیذب و یطراهللیزبتیمعاونه

 یسـهقطعـهتصـو،یدرخواست
ریفورمهشهرتخواهانتغکورقیو

ازشیخویشرکتتجارتهیاحصائ
والتیوال به )کابـل(تی)پروان(
ثبـتمرکـزدهیگرد اداره یدر
.دیپروانثبتگردتیوال

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـیکیلوژست م تبعـه:الدیاظهـار

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
یولسوال 1399تأسیسمرکزسال

یـ 1000000یابتداهیسرما
افغانی وارداتوصـادراتمیلیون

یکیعمدهلوژستتیاقالممجازفعال
ـدیشرکتمحترمسرئیس الدیم
معـاونشـرکتنیحسدیولدس

اهللشخصریشلدمحترماظهاراهللو
ومعاوندرادارهثبتمـررئیس

امضـاءوتیصالحیدارارایکز
.دیثبتگرد
ویشرکتسـاختماناتیخصوص
ـیابرسـان تبعــه:یمحمــدعظم

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
ــوال ــالیولس ــیسمرکزس تأس
1000000ییابتداهیسرما1399

ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی
عمدهتیوصادراتاقالممجازفعال

شرکترئیسیوابرسانیساختمان
اهللولـدمحمـداهللقیمحترمشف

نذ زیمحمدعزلدوریمعاونمحمد
ومعاوندرادارهثبترئیسشخص
امضاءوتیصالحیدارارایمرکز

.دیثبتگرد
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 یوتصویاساسورقهدرخواستبه
عموم شـرکتیشرکایمجموعه

تبعـهیساختمان انصـار: افغـان
پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل

یشکلحقـوق1394تأسیسسال
المسول جـوازتیمحمدود دارنده

محترماستیبهرD-79339 نمبر
الرب معاونیفصل به محتـرمتیو

جوازشهیخواهشترکپدکهیجمش
استدرادارهثبتدهیگردشیخو

.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز
ـشرکتتولاتیخصوص پـودردی

پـروان آوران تبعـه:سنگنـو
پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل

 ییابتداهیسرما1399تأسیسسال
افغـانی1000000 میلیون ی 

مجـاز اقـالم وارداتوصادرات
تولتیفعال شـکلدیعمده سنگها

شرکتمحترمرئیسیدیتولیحقوق
محمـدمعاون غالم ولد عبدالقادر

ولدغالممحمداهلل یشرکتمج
ومعاوندرادارهثبترئیسشخص

امضاءوتیصالحیدارارایمرکز
.دیثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

عبالواحـدیحاج:عبدالمح ولد
افغانستان والتبعه سالتی، پروان،

ییابتـداهیسـرما1399تأسیس
شکلیافغانپنجصدهزار500000

ـ،فعالیانفرادیحقوق عمـدهتی
یدارارئـیسشـخصیکیلوزست
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
عبدالجبار ولد اهلل تبعـه:عصمت

ولسوال والیافغانستان تینجرا ،
1399تأسـیسسـالسایگاکاپ

500000ییابتـــداهیســـرما
حقـوقیافغانپنجصدهزار یشکل

عمــدهمکتــ تیــ،فعالیانفراد
نجـرا دیطلوعخورشیخصوص
تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
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 یوسهقطعهتصوضهیقطعهعریط
شـرکاءتشـبثیمجم عمـوم
ـ)شرکتتول ـلبندی عبـداهللاتی
 دارندهجوازنمبر:(یضیعبدالر ف

(D-23746ــرماســتیبر محت
بمعاونیعبدالحی)حاج و ی)بتی(

ـ(تشبثخواهـانتغمهیرحیب ری
)تولشیشرکتخوتیفعال یدیاز
ریغینوشابههایدی(به)تولاتیلبن
.(شدهاستیولالک

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
تبعـه:شـهرینمایوسرکساز

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
ــوال ــالیولس ــیسمرکزس تأس
1000000ییابتداهیسرما1399

ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی
عمدهتیوصادراتاقالممجازفعال

رئـیسیوسرکسـازیساختمان
شرکتمحترممحمدناصـرولـد
شـرکت معـاون اصـف محمد

اهللولدنوراقاشخصمتمحترمحش
یومعاوندرادارهثبتمرکزرئیس

ثبـتامضـاءوتیصالحیدارارا
.دیگرد

یتجارتیمتشبثانفراداتیخصوص
تبعـه:ولدبابـهخـانریعبدالزب

ـمرکز،والیافغانستانولسوال تی
هیسرما1399تأسیسپروان،سال

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تی،فعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

تول نیودینم ادیعمده انایدارار
ــخص ــحتش ــیسص یدارارئ

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

ـیشرکتتجارتاتیخصوص الدیم
تبعهافغانستان:دیخانزادهلمتریمن

پـروانشـهرتیوالیمرکزاصل
هیسرما1399تأسیسسالکاریچار
میلیـون1000000یابتدا ی 

وارداتوصادراتاقالممجازافغانی
تحارتتیفعال یشکلحقوقیعمده

المس شرکترئیستیلووئمخدود
نیالـدیولدغالممحالدیمحترمم

اقاولـدنیمعاونشرکتمحترمام
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ومعاونرئیسشخصیغالمسخ
یدارارایدرادارهثبتمـرکـز

.دیثبتگردامضاءوتیصالح
اهلل ینقیمتشبثانفراداتیخصو
ـولد افغانسـتان:اهللنیام تبعـه

والیولسوال پـروان،تیسالنگ،
ییابتداهیسرما1399تأسیسسال

شکلیافغانپنجصدهزار500000
اقالمتی،فعالیانفرادیحقوق عمده

تیصالحیدارارئیسمجازشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

دارنـده:دیلمت یغالمحبیتجارت
معاونرییخواهانتغ53جوازنمبر

)ب محترمه که اند پلوشهیبیشده
معـاونتشـبثریبنتمحمدمن )

ف50) خوصدی( یبـاالشرایسهم
ـولدغالمحبدیمحترم)روح ( ی

(13116916دارندهتذکرهنمبر)
ـکهنامبردهبحدهیبفروشرسان ثی
کـهدردهیگردنیتعدیمعاونجد

پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد
.دیثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

ـ ینج عبدالبص ولد تبعـه:ریاهلل
تی،والیشنواریافغانستانولسوال

هیسرما1399تأسیسپروان،سال
پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تی،فعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

ــدهتجــارت ــیسیعم یدارارئ
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

انفراداتیخصوص مانیپیمتشبث
محمـدانیشا تبعـه:فرزندفـدا

یکابلولسـوالتیافغانستان،وال
1399تأسیس،سالببهکوتریم

500000ییابتـــداهیســـرما
یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

عمدهتی،فعالانیخاصشایانفراد
ــارت ــخصیتج ــیسش یدارارئ
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح

ثبــتانپــروتیــوالیمرکــز
.دیگرد
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مبشـریشرکتتجارتاتیخصوص
تبعهافغانستانمـر:دیلمتیسکندر
پروانمرکزسـالتیوالیکزاصل
ییابتـداهیسـرما1399تأسیس

افغـانی1000000 میلیون ی 
مجـاز اقـالم وارداتوصادرات

مخـدودیعمـدهتحـارتتیفعال
تیالمسول محتـرمرئیس شرکت
رحمتاهللمعـاونسدیدولدیجاو

جاو ولد مبشر شـخصدیشرکت
ومعاوندرادارهثبتمـررئیس

امضـاءوتیصالحیدارارایکز
.دیثبتگرد
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ

یآرشسکندریوتجارتیکیلوژست
اصل کز افغانستانمر تیوالیتبعه
ــال ــزس ــروانمرک ــیسپ تأس

1000000ییابتداهیسرما1399
ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی
عمدهتیوصادراتاقالممجازفعال

ــارت ــتیتح ــدودیکیولوژس مخ
محتـرمرئیستیالمسول شرکت

سمندرولدجلندرمغاونشـرکت
ولدسمندردرادارهثبتمرعودمس
امضـاءوتیصالحیدارارایکز

.دیثبتگرد
یشرکتخدماتزراعتاتیخصوص
تبعـه:ناصـحنیراسـتیومالدار

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
 هیسـرما1399تأسیسمرکزسال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
 اقـالمافغانی وارداتوصادرات

یعمدهخدماتزراعتتیمجازفعال
شـرکترئیستیمخدودالمسول

یمحترمعبدالناصـرولـدحـاج
معاونشـرکتمحتـرمریعبدالقد

حاج ولد ریعبدالقـدیعبدالظاهر
ومعاوندرادارهثبترئیسشخص
امضاءوتیصالحیدارارایمرکز

.دیثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

ـدیصم تبعـه:آغـادیآغاولدس
مرکز،سالسایکاپتیافغانستانوال

ییابتـداهیسـرما1399تأسیس
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شکلیافغانپنجصدهزار500000
عمدهمکت تی،فعالیانفرادیحقوق

دانـششـانیژرفاندیخصوص
 امضاءدارتیصالحرئیسشخص

پروانتیوالیدرادارهثبتمرکز
.دیثبتگرد

تجارتاتیصخصو یحاجیشرکت
ـمحمدمجاهـدلمتاری تبعـه:دی

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
 یابتداهیسرما1399تأسیسسال

افغـانی1000000 میلیون ی 
مجـاز اقـالم وارداتوصادرات

مخـدودیعمـدهتحـارتتیفعال
اریشرکتمحترمرئیستیالمسول

شرکتاونمحمدولدعمراخانمع
محترمعاشقاهللولدعمـراخـان

ومعاوندرادارهثبترئیسشخص
امضـاءوتیصالحیرادایمرکز

.دیثبتگرد
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ــت ــگزادهیکیلوژس ــه:ملن تبع

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل

سال هیسـرما1399تأسیسمرکز
میلیـون1000000ییابتدا ی 

 اقـالمافغانی وارداتوصادرات
فعال لوژستتیمجاز انباریکیعمده
م ها المسحخانه رئیستیلووئدود

غاولدملنـگآشرکتمحترمدل
غـاآدلولدریمعاونشرکتسم

ومعاوندرادارهثبترئیسشخص
امضاءوتیصالحیدارارایمرکز

.دیثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

محمـد ولعطا تبعـه:عبداالحد
تیوالینواریشیافغانستانولسوال

هیسرما1399تأسیسپروان،سال
پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تی،فعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

رئیسشخصیتجارتیعمدهانفراد
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
افغانستان:عبداالحدولدشاآقا تبعه
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سالتیوال 1399تأسیسپروان،
500000ییابتـــداهیســـرما

یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار
خـدماتتی،فعالیانفراد عمـده
رئیسسارکپاکشخصینریانج
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

یپـروریشرکتماهاتیخصوص
صنیرنگ افغانستان:ادیکمان تبعه

سالسا،یکاپتیمرکز،والیولسوال
ییابتـداهی،سـرما1400تأسیس

،یافغـانی میلیون1000000
شـرکتمحـدودیشکلحقـوق

ماهتیفعال،ئوولیتالمس یعمده،
یپرور شـرکتمحتـرمرئیس،

عبدالصمدولدمالمحمد،معـاون
اهللولدمحمـدرشرکتمحترمنو

 عثمان، ومعاونشـرکترئیس
درامضاءتیصالحیاشخاصدارا

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد

نذیانفرادمتشبث محمد ریمحترم
تبعهافغانستانمرکزریولدمحمدکب

1399تأسیسسالسایکاپتیوال
ـتیفعال مکتـ خصوص یعمده

یشکلحقوق1نمبررینخبگاناکس
یدارارئـیسشـخصیانفراد
درادارهثبـتامضاءوتیصالح

پــروانثبــتتیــوالیمرکــز
.دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
:یصافیمحمدراقیاتیمالیمشورت

اصل کز افغانستانمر تیوالیتبعه
یولسوالسایکاپ تأسیسمرکزسال

1000000یابتداهیسرما1399
ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی
عمدهتیوصادراتاقالممجازفعال

مشورت شـکلیاتییومالیخدمات
المسولیحقوق رئـیستیمخدود

ـ احس اهللولـدانشرکتمحترم
اسداهللمعاونشرکتعبدالصـبور

رئـیسولدعبـدالحنانشـخص
یومعاوندرادارهثبتمـرکـز
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ثبـتامضـاءوتیصالحیدارارا
.دیگرد

یشرکتخدماتزراعتاتیخصوص
کوهستانیومالدار تبعه:کشاورز

اصـل کز مر ـوالیافغانستان تی
یمرکزمحمودراقیولسوالسایپکا

 یابتداهیسرما1399تأسیسسال
افغـانی1000000 میلیون ی 

مجـاز اقـالم وارداتوصادرات
ـیعمدهمالـدارتیفعال یوزراعت

المسول شـرکترئیستیمخدود
آغاولدعبدالرازقمعاونورمحترمن

نیشرکترحمتاهللولدنجـمالـد
ومعاوندرادارهثبترئیسشخص
امضاءوتیصالحیدارارایمرکز

.دیثبتگرد
متشـبثیاساسورقهدرخواستبه

فرزندمحمـددیمحمدفریانفراد
اصـل:نادر مرکز افغانستان یتبعه
سالتیوال 1397تأسیسپروان،

نمـودهسـکتور خواهانعـالوه
باازدیسرکسازیساختمان ـرا ادی

500000ییابتـــداهیســـرما
کـهسـرماهیافغـانپنجصدهزار
ی میلیون1000000شرکتبه

کهدردهدیمریافغانتغلونیم ی
پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد

.دیثبتگرد
رنا(ی)شرکتتجارتتشبث :کابل
یمحترماحمدفودذکاستیتحتر
محترمتیوبهمعاونرجانیفرزندام

ولدمحمدحضرتبهاساسمیابراه
شرکریخواهانتغیورقهدرخواست

اندکهدهیگردیبهانفرادیازشرکت
ابراه شرکتمحترم) ولدمیمعاون

سـهمصدیف50محمدحضرت(
ـشیخو ـوادرابه)احمدف یذک

ـرجانیفرزندام هافغانسـتان(تبع
پروان(،تیوالل،یدخیسیولسوال)

شخص نموده یدارارئیسواگذار
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز
ینــریشــرکتانجاتیصــخصو

تبعـهافغانسـتان:انیبرلیومعمار
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اصل یپروانولسوالتیوالیمرکز
 هیسـرما1399تأسیسمرکزسال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
 اقـالمافغانی وارداتوصادرات

فعال ـمجاز انجنتی ـعمـده یری
یومعمار شرکتمحتـرمرئیس

اماناهللولداقاگلمعاونشـرکت
 شخصخشبدیولدسیحیمحمد
ومعاوندرادارهثبتمـررئیس

امضـاءوتیصالحیدارارایکز
.دیثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
ولدبسماهللیدیحمفیمحمدشر

ولسـوال:یدیحم افغانستان یتبعه
وال تیبگرام، سال تأسیسپروان،

500000ییابتداهیسرما1400
یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

تجـارتتی،فعالیانفراد یعمـده
تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

ــوال ــتتیـ ــروانثبـ پـ
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
عبدالوکرینص ولد تبعـه:لیاجمد

غوربند،یشنواریافغانستانولسوال
سالتیوال 1400تأسیسپروان،

500000ییابتـــداهیســـرما
یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار

تجـارتتیفعال،یانفراد یعمـده
تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
سـاختماناتیخصوص یشـرکت

بهار زم افغانستان:وسرکزم تبعه
یپروانولسوالتیوالیمرکزاصل
هیسـرما1400تأسیسبگرامسال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
 اقـالمافغانی وارداتوصادرات

فعال سـاختمانتیمجاز یعمـده
حقـوقیوسرکسـاز یشـکل
شـرکترئـیستیمحدوالمسول
حب ـالرحمنولـدد یمحترم نی

محمدمعاونشرکتجبارخانولد
رئـیسالـرحمنشـخص یحب
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یومعاوندرادارهثبتمـرکـز
ثبـتامضـاءوتیصالحیدارارا
.دیگرد

یوسـاختمانیتجـارتاتیخصوص
تبعهافغانستان:ناصحگروپنیراست

یپروانولسوالتیوالیمرکزاصل
 هیسـرما1400تأسیسمرکزسال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
 اقـالمافغانی وارداتوصادرات

یعمــدهتحــارتتیــمجــازفعال
گـروپمحتـرمرئیسیساختمان

عبدالقـد ولـد رمعاونیعبدالناصر
عبدالقـد ولد ریگروپعبدالظاهر

ومعاوندرادارهثبترئیسشخص
امضـاءوتیصالحیرادایمرکز

.دیثبتگرد
ـشرکتتولاتیخصوص مـواددی

تبعهافغانستان:الحامصالح یپالس
یپروانولسوالتیوالیمرکزاصل
هیسـرما1400تأسیسبگرامسال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
 اقـالمافغانی وارداتوصادرات

فعال تولتیمجاز ـعمده مـواددی
محـدودیشکلحقـوقیکیپالست
شرکتمحتـرمرئیستیولئوالمس

الد معـاونالحصنیجمال محمد
ـشرکتعت ـقی اهللنیاهللولـدام
ومعاوندرادارهثبترئیسشخص
یراداوالیـتپـروانیمرکـز

ثبــتامضــاءوتیصــالح
.دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
افغانستان:سمارتیکیلوژست تبعه

سـالسایکاپتیوالیمرکزاصل
ییابتـداهیسـرما1400تأسیس

افغـانی1000000 میلیون ی 
مجـاز اقـالم وارداتوصادرات

لوژسـتتیفعال خدمات یکیعمده
مهدرئیس ولـدیشرکتمحترم

عبدالفتاحمعاونشرکتحشمتاهلل
رئـیسشـخصلیولدعبـدالوک

یدرادارهثبتمـرکـزومعاون
ثبـتامضـاءوتیصالحیرادا

.دیگرد
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ابرامیسرکسازی)ساختمانتشبث
ــام( ــر:اله ــوازنمب ــدهج دارن

 (D-40759) تأســیسســال
نمبـــرهیصـــیتشخ1390

یدرخواستیط90004996175
عـارضو یوسهقطعـهتصـو

یجوازتجـارتشهیخواهشترکپ
ثبتتیرینمودهکهدرمدشرایخو

ـجوازهـاوال پـروانثبـتتی
.دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ 
:مهردادنیرادیومشورتیکیلوژست

اصل کز افغانستانمر تیوالیتبعه
ولسوال یپروان سال تأسیسمرکز

1000000ییابتداهیسرما1400
ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی
عمدهتیوصادراتاقالممجازفعال

شرکترئیسیومشورتیکیلوژست
ــد ــدارســالنول ــرممحم محت

شــرکتاونمحمــدقاســممعــ
اهللشـخصتیاحساناهللولدهدا

یومعاوندرادارهثبتمرکزرئیس

ثبـتامضـاءوتیصالحیدارارا
.دیگرد

یشرکتخدماتزراعتاتیخصوص
ـیومالدار ـامیزلم تبعـه:یری

تأسیسپروانسالتیافغانستانوال
1000000یابتداهیسرما1400

یشکلحقـوقی میلیونافغانی
ـ ــدودالمسـ وارداتتیلووئمح

زراعت خدمات اقـالمیوصادرات
شــرکتمحتــرمرئــیسمجــاز

عبدالصمدمعـاونمحمداقبالولد
عبالصـم حامـد محترم دشرکت

یومعاونشرکتدارارئیسشخص
ثبـتامضـاءتیصالح اداره در
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز
:محمدصابراحمد(ی)تجارتتشبث

ـ60736دارندهجوازنمبر) ی(ط
تیآمرنیایعنوانضهیقطعهعر ی

استکهتیفعالریخواهانتغ شده
از)تجارت شرکت محمـدیتشبث

یکیصابراحمد(به)خدماتلوژسـت
نمودهاستکهریکاراکوبگرام(تغ
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ثبتجـوازتیریدرمدراتیتغنیا
ــا ــوالیه ــتتی ــروانثب پ

.دیگرد
صبغتیشرکتتجارتاتیخصوص

تبعهافغانستانمرکز:دیلمتیقیصد
ـوالیاصل یپـروانولسـوالتی

 هیسـرما1400تأسیسمرکزسال
میلیـون1000000یابتدا ی 

 اقـالمافغانی وارداتوصادرات
فعال تحارتتیمجاز مخدودیعمده

شرکتمحتـرمسرئیتیلووئالمس
معـاونمحمدندهیاهللولدپافیس

ندهیاهللولدپاغتشرکتمحترمصب
ومعـاوندررئـیسمحمدشخص

تیصالحیرادایادارهثبتمرکز
.دیثبتگردامضاءو

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
تبعـه:یعقوبینوا یوسرکساز

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
یولسوال سـال تأسـیسبگـرام
1000000ییابتداهیسرما1399

ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی

عمدهتیوصادراتاقالممجازفعال
شـکلیوسرکسـازیساختمان
المسیحقوق رئیستیلووئمخدود

محمددشرکتمحترمنوا خانول
معـاونشـرکتمحتـرمعقو ی

ولدنوا خانشخصنیعقیمحمد
یکزومعاوندرادارهثبتمررئیس

ثبـتامضـاءوتیصالحیرادا
.دیگرد

ــ ــداتاتیخصوص ــرکتخ ش
بهـاریکیلوژست تبعـه:بهـروز

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
ــوال ــالیولس ــیسمرکزس تأس
1000000ییابتداهیسرما1400

ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی
عمدهتیوصادراتاقالممجازفعال

یشـکلحقـوقیکیخاماتلوژست
المس شرکترئیستیولئومخدود

شف عل یمحترم ولد احمدیاحمد
احمـدولـدریشرکتبشعاونم

شـر فیمحمد رئـیسشـخص
یومعاوندرادارهثبتمـرکـز
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ثبـتامضـاءوتیصالحیرادا
.دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
باثباتیکیوتخنیکیلوژست :ستاره

اصل کز افغانستانمر تیوالیتبعه
هیسـرما1400تأسیسپروانسال

میلیـون1000000یابتدا ی 
 اقـالمافغانی وارداتوصادرات

ـمجازفعال یکیعمـدهلوسـتتی
مخـدودیشکلحقـوقیکیوتخن

شرکتمحتـرمرئیستیالمسول
عبدالاحدولدمحمدنادرمعـاون
فردوسولـدنـور شرکتاحمد

شخص دررئیسپادشاه ومعـاون
ــز ــرک ــتم یدارارایادارهثب

.دیثبتگردامضاءوتیصالح
درخواستبه محتـرمیاساسورقه

یتجارت:دل(نیریاهللولدشظی)حف
یمـوادسـاختماندیتولیساختمان
دارندهینادرایاحمدضیسرکساز

(متشـبث411033تذکرهنمبر)
 دارنـدهجـوازنمبـریانفـراد

22010) (D-هیصینمبرتشخو
تأسیس(وسال1018171015)
(1384/01/14(مورخ)1391)

شـهیپکعارضوخـواهشتـر
درشـرایخویجوازتجارت نمـوده

تیوالیثبتمرکزیعمومتیریمد
 .دیپروانثبتگرد

:(یاهللولدغالمسخ ی)نجمحترم
( نمبـر تذکره (189883دارنده

دارندهجـوازنمبـریتاجرانفراد
ــورخ147--1-3) (مــــ

ــال10/3/1396 ــیسس (تأس
هیصیتشخ 9001300581نمبر

شـهیکهعارضوخواهشتـرکپ
بوددرشرایخویجوازتجارت نموده

پروانتیثبتجوازهاوالتیریمد
.دیثبتگردشهیترکپ

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
نیجاللالدریفرزندمنیالدریبشریم

افغانستانولسوال مـرکـزیتبعه
علتیوال بابا ده سـا،یکاپیبازار

ــال ــیسس ــرما1400تأس هیس
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یافغانونیدومل1000000ییابتدا
عمدهتی،فعالیانفرادیشکلحقوق

سع ینیکل هوت شخصدیسراپا
 درامضاءتیصالحیدارارئیس

پروانتیوالیثبتمرکزتیریمد
.دیثبتگرد
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

لمتنیام ثاقـ  ـثابت تبعـه:دی
پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل

یولسوال سـال تأسـیسمرکـز
ــرما14000 ــداهیسـ ییابتـ

افغـانی1000000 میلیون ی 
مجـاز اقـالم وارداتوصادرات

تحارتتیفعال یشکلحقوقیعمده
المسول تیمخدود شرکترئیس

ـ زادهیصـوفنیمحترممنصورام
یسرمعاونشرکتمحترممحمداد

ومعاوندررئیسزادهشخصیصوف
ــز ــرک ــتم یدارارایادارهثب

.دیثبتگردامضاءوتیصالح
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
ولـدسـراجیاحمد یعبدالمج

وال:نیالد ، افغانسـتان ـتبعه تی
 سال هیسرما1400تأسیسپروان،

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
تی،فعالیانفرادیشکلحقوقیافغان

لوزست رئـیسشـخصیکیعمده
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد
شـرکتیشرکا یاساستصوبه
:دارندهجوازنمبـرلمیتداهلل ینق
تغ15--3-1) خواهان معاونری(

شدهاندکهمحترم)عبـداهللولـد
تیاهلل(معاونتشبثازمعاون ینق

شیسهمخوفیصد(40و)استعفاء
یمحمداچکـزضیبهمحترم)فرا

ولدغالممحمد(دارندهتذکرهنمبر
(واگذار17414-304-1400)

ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی
بهیومعاونقبلگرددیمنییتعدیجد

ـبحصدیف10سهم سـهمدارثی
یعمومتیریدرمدگرددکهیمنییتع
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پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

طوفانیمتشبثانفراداتیخصوص
سلیروف ـروفمانیولد تبعـه:دی

پـروان،سـالتیافغانستان،وال
ییابتـداهیسـرما1400تأسیس

شکلیافغانپنجصدهزار500000
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
یدارارئـیسشـخصیکیلوزست
ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز
تولتشبث یوصـنعتیدی)شرکت

دارندهجـوازنمبـر:(تدیلمییبقا
11/10/1395(مورخ35175)

هیصیتشخ 9003579845نمبر
قطعهتصویدرخواستیط  یوسه

جوازشهیعارضوخواهشترکپ
موضوعدرشرایخویتجارت نموده

پروانثبتتیوالیادارهثبتمرکز
.دیگرد

ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
ـنیالدنیع ض تبعـه:نیاالدیولد

والافغانستان سـالتی، پـروان،
ییابتـداهیسـرما1400تأسیس

شکلیافغانپنجصدهزار500000
ـ،فعالیانفرادیحقوق عمـدهتی

رئـیساستخراجمعـدنشـخص
تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
.دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
تبعــه:نیکامــلنــویکیلوژســت

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
یولسوال سـال تأسـیسبگـرام
1000000ییابتداهیسرما1400

ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی
عمدهتیوصادراتاقالممجازفعال

تـرمشـرکتمحرئیسیکیلوژست
کاملعر ولدمحمدکاملنیرام

ـیمعاونشرکتمحتـرمزر دول
ومعاونرئیسشخصلیعبدالجم

یدارارایدرادارهثبتمـرکـز
.دیثبتگردامضاءوتیصالح
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ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
اکبر مرتب:یواحد افغانستان کزعه

مرکزیپروانولسوالتیوالیاصل
ییابتـداهیسرما1400تأسیسسال

افغـانی1000000 میلیون ی 
مجـاز اقـالم وارداتوصادرات

تجـارتتیفعال رئـیسیعمـده
ولدیشرکتمحترمواحدجاناکبر

معاونشرکتمحترمیآقاجاناکبر
غـوث یحـاجلـدویعبدالباسط

 شخص محمدصادق عاونومرئیس
ــتمر ــزدرادارهثب یدارارایک

.دیثبتگردامضاءوتیصالح
الحاجیشرکتتجارتاتیخصوص

ـلمتیپروانقیمحمدشف تبعـه:دی
پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل

یولسوال سـال تأسـیسمرکـز
1000000ییابتداهیسرما1400

ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی
عمدهتیوصادراتاقالممجازفعال

المسیتحارت رئیستیولئومخدود
شف محمد یپروانقیشرکتمحترم

معاونیخانیولدمحمدغو قاض
ولدمالبدلیشرکتحز اهللملک

ومعاوندرادارهثبترئیسشخص
امضاءوتیصالحیدارارایمرکز

.دیثبتگرد
محمـدمحترم عارفولد )محمد

دارندهمتشبث:(یانورتاجرانفراد
ــریانفــراد ــدهجــوازنمب دارن

(30163 سال (1394)تأسیس(
 عارض15/11/1394مورخ که

پ ترک یجوازتجـارتشهیخواهش
ثبـتتیرینمودهدرمـدشرایخو

آنشهیپروانترکپتیوالیمرکز
 .دیثبتگرد
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف

:رضـااتیبنتمحمدباتیبرشناب
ولسـوال افغانستان مرکـز،یتبعه

تیوال سال 1400تأسیسپروان،
500000ییابتـــداهیســـرما

یشـکلحقـوقیافغانپنجصدهزار
تجـارتتیفعال،یانفراد یعمـده

ب تیصالحیدارارئیساتیبرشنا
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یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء
ــوال ــتتیـ ــروانثبـ پـ
.دیگرد

ــبث ــاختمانتش ــرکتس ی)ش
مصـلحیکیولوژسـتیسرکساز

نمبـر:(یقیصد جـواز دارنـده
وضهیقطعهعر یی(ط65849)

خواهاناستیرنیایعنوان یتصو
اندکـهمحتـرمریتغ معاونشده

)احمدنوزرولدعطٌاالحق(معـاون
واســتعفاءتیــتشــبثازمعاون

بهمحترمشرای(سهمخوفیصد10)
عنای)وف ولد دارنـدهاهللتیاهلل )

( نمبر بـاق884967تذکره و ی(
رئیسرابهشی(سهمخوفیصد30)

یقیاهللصدتیشرکتبهمحترمهدا
بح نامبرده که نموده ـواگذار ثی

ـگردنیتعدیمعاونجد کـهدردی
تیوالیثبتمرکزیعمومتیریمد

.دیپروانثبتگرد
ــبثت ــاختمانش ــرکتس ی)ش

دارنده:(یقیمصلحصدیسرکساز

اسـتی(بر65849جوازنمبـر)
)هدا وبتیمحترم اهلل( تیمعاونه

طی)وف عریاهلل( وسـهضهیقطعه
شرکاءیمجم عموم یقطعهتصو

تشبثخواهان عالوهنمودنسکتور
ــاازدیلوژســتک ــب هیســرماادی

دری میلیون1000000 افغان
اند.کـهدردهیگردشیجوازخو

تیوالیثبتمرکزیعمومتیریمد
.دیپروانثبتگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـعزریشـهیکیلوژست تبعـه:یزی

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
سال هیسـرما1400تأسیسمرکز

میلیـون1000000ییابتدا ی 
 اقـالمافغانی وارداتوصادرات

رئیسیکیعمدهلوژستتیمجازفعال
رازمحمد ولد حامد شرکتمحترم

احمـدریمعاونشرکتمحترمنص
ولدخان رئیسشخصآغاخانزاده

یومعاوندرادارهثبتمـرکـز
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ثبـتامضـاءوتیصالحیدارارا
.دیگرد

ویشرکتسـاختماناتیخصوص
راقیکیلوژست :نجـرا یمحمود

اصل کز افغانستانمر تیوالیتبعه
نجـرا سـالیولسـوالسایکاپ

ییابتـداهیسـرما1400تأسیس
افغـانی1000000 میلیون ی 

مجـاز اقـالم وارداتوصادرات
ساختمانتیفعال یکیلوژستیعمده

ـرئیس اهللظیشرکتمحتـرمحف
معـاونیولدخانگلصافیصاف

صـاف محمدجواد یشرکتمحترم
ورئـیسولدمحمدانورشـخص
یرادایمعاوندرادارهثبتمرکز

.دیثبتگردامضاءوتیصالح
ــراداتیخصوصــ یمتشــبثانف
آ عبدالرازقتبعـهمحمد صفولد
والافغانستان سـالتی، پـروان،
ییابتـداهیسـرما1400تأسیس

شکلیافغانپنجصدهزار500000
یعمدهصحتی،فعالیانفرادیحقوق

تیصـالحیدارارئـیسشخص
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

ــوال ــتتیـ ــروانثبـ پـ
دیگرد

افغانستاناتیخصوص تبعه شرکت
ـوالیمرکزاصـل یولسـوالتی
 هیسـرما1400تأسیسمرکزسال

میلیـون1000000ییابتدا ی 
 اقـالمافغانی وارداتوصادرات

رئیسیکیعمدهلوژستتیمجازفعال
س محترم ـدیشرکت ولـدالدیم

معاونشرکتمحتـرمدیس حسن
رئیساهللشخصریاظهاراهللولدش
یثبتمـرکـزهومعاوندرادار

ثبـتامضـاءوتیصالحیدارارا
دیگرد

شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
ـنوررسـتمخیفاتیتنظ تبعـه:لی

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
تأسـیسبگراممرکزسالیولسوال
1000000ییابتداهیسرما1400

ــانی ــونافغ ــ میلی وارداتی
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وصادراتاقالممجـازازلحـاظ
ــوق ــدودیدارایحق ــکلمح ش

خدماتتیفعالتیولوئالمس عمده
محتـرمرئیسیفاتیتنظ شـرکت
یولـدعبـدالحلیخورآغارستمن

خ معاونشرکتمحتـرملیرستم
رئیسشخصمینصرتاهللولدمستق

یومعاوندرادارهثبتمـرکـز
ثبـتامضـاءوتیصالحیدارارا
.دیگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
تبعـه:دیلمتتیالرحمنهدا یمج

پروانتیوالیافغانستانمرکزاصل
سـالغوربنـداگردیسیولسوال
ییابتـداهیسـرما1400تأسیس

افغـانی1000000 میلیون ی 
مجـاز اقـالم وارداتوصادرات

ـمیعمـدهتحـارتتیفعال دودح
محتـرمرئیستیالمسول شرکت

معاونیالنیولدحیمیمحمددادکر
ولدمحمدیمیهللکرشرکترحمنا

ادارهرئیسدادشخص ومعاوندر

کـز تیصـالحیرادایثبتمر
.دیثبتگردامضاءو
دارنده:( یمالپالستنیشبث)شرت

ـ (D-3507-9) جوازنمبر یط
یعنوان یوتصوضهیقطعهعر ی
ـریخواهانتغتیآمرنیا وسیرئ

شـیرینمعاونشدهاندکهمحترم)
تشبثسی(رئیعلــغیولدتاًلثم

یبـاالراشیسهمخـوفیصد50
اهلل(دارندهمیولدحکنیمحترم)رام

نمبر) (بفـروش774161تذکره
بحدهیرسان نامبرده ـثیکه سیرئ
ـگردد،محترمیمنیتعدیجد ضی)ف

ـ نش محمـد ولد ـــانمحمد
سهمخودرافیصد15معاونتشبث

وهمبنانمحترم)محمدعظمولـد
تشبث عضو خان( فیصد15احمد

اضیمحترم)فیباالراشیسهمخو
ولدمح اهلل(دارندهتذکرهنمبـر

بفروشرسان774100) کـهدهی(
بح ـتعدیمعاونجدثینامبرده نیی

تغهمبنان.گرددیم اسمریخواهان
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بـه یمالپالستنیریشرکتازش
ـاضیف ـحمنیرام  یپالسـتدی

تغیراتدرادارهثبت. انددهیگرد
مرکزیوالیتپروانثبتگردید.

(دارنده یمالپالستنیشبث)شرت
ـ (D-3507-9) جوازنمبر یط

یعنوان یوتصوضهیقطعهعر ی
ـریخواهانتغتیآمرنیا وسیرئ

شـیرینمعاونشدهاندکهمحترم)
تشبثسی(رئیعلــغیماًلولدت

(50 خوفیصد سهم یبـاالشرای(
اهلل(دارندهمیولدحکنیمحترم)رام

نمبر) (بفـروش774161تذکره
بحدهیرسان نامبرده ـثیکه سیرئ
ــجد ــدی ــرمیمنیتع گردد،محت
(معاونانمحمدولدمحمدنشضیف

 15تشبث رافیصد خـود سـهم
وهمبنانمحترم)محمدعظمولـد

تشبث عضو خان( فیصد15احمد
ـمحترم)فیباالشرایسهمخو اضی

ولدمح اهلل(دارندهتذکرهنمبـر
بفروشرسان774100) کـهدهی(

بح ـتعدیمعاونجدثینامبرده نیی
تغهمبنان.گرددیم اسمریخواهان

بـه یمالپالستنیریشرکتازش
ـاضیف ـحمنیرام  یپالسـتدی

تغیراتفوقدراداره. انددهیگرد
ثبتمرکزیوالیتپـروانثبـت

گردید.
برگاتیخصوص خدمات شرکت

یمحترماحمدزاستیبر:سبزکابل
نـذ سـلطان معاونریولد ـو تی

تبعه محمدهاشم فرزند محمدآصف
مرکزسـالنگ،یافغانستانولسوال

تأســیسپــروان،ســالتیــوال
1000000ییابتداهیسرما1400
یافغانیافغانونیلیم یمیلیونی 

تی،فعالیشــرکتیشــکلحقــوق
شـخصیعمدهخدماتپاککار

تیصـالحیومعاوندارارئیس
یثبـتمرکـزتیریدرمدامضاء

.دیپروانثبتگردتیوال
ماایجویشرکتتجارتاتیخصوص

تبعهافغانستانمرکـز:لمیتدیثور



 جريده يرسم
 

185
 

 

 

 

 

 

17/6/1443 

 

( 1414) نمبرسېپرلهپ  

حصهاولیولسوالریپونجشتیوال
 ییابتداهیسرما1400تأسیسسال

میلیون1000000 یافغـانی 
محدودیشرکتیشکلحقوقیافغان
یعمـدتجارتتی،فعالتیلووئالمس
الحقولدقلندرمعاوننیاماستیبر

نیشرکتمحمدخانمطلو الـد
یومعــاوندارارئــیسخصشــ

ثبـتتیریدرمدامضاءتیصالح
.دیپروانثبتگردتیوالیمرکز

یغاتیشرکتخدماتتبلاتیخصوص
نت تبعـه:هوشـمندیدیسعیانتر

والافغانستان سـالتی، پـروان،
ییابتـداهیسـرما1400تأسیس

میلیون1000000 یافغـانی 
ــان ــوقیافغـ ــکلحقـ یشـ

المسحم عمدهتیفعال،تیلووئدود
تبل ـیغاتیخدمات رئـیسیانترنت
عـالمدیولدسقیرشدیشرکتس

ولـدمعاونشرکتمحمدمعشوق
ومعـاونرئیسشخصنیمحمدام

تیریدرمدامضاءتیصالحیدارا

پـروانثبـتتیوالیثبتمرکز
 .دیگرد

و:شرکتیشرکا یبهاساستصو
 به نظر )مکتو  (19401شماره
 گاندهندهیمال8/8/1400مورخ

محمدصاعقدیمتوسط:شرکت)س
 (دارندهنمبرجوازیمتشبثانفراد

D-40552 نمبــرهیصــیوتشخ
تغ9008434707 راتیخواهان

آدرسشرکتاز:استدهیگردلیذ
بـرجسـتگاهیساحهکلولهپشتها

11 خانهنمبریفروشوهیکوچهم
یبرجبرقعمرستگاهیکلولهپشتها

پارتمـانآسالنگتاورمنزلچهارم
ـچهارمسرکوتلکوچهچهارمتغ ری

تغ که ـذراتیآدرسنموده درلی
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
.دیگرد
شرکت:ویشرکا یاساستصوبه

مکتو  (11131)شـمارهقرار
 هیمالستمیس15/8/1400مورخ
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خانفرزنـدریگانمتوسطشدهند
.یجاندلخانتاجرانفرادیحاج

ـیوتشخ66437 نمبــرهیصـ
اسـتیتحتر9010141180

بش خواهانینواریخانشریمحترم
درشیشرکتخویندگینماجادیا

درکهاست.دهیبغالنگردتیوال
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

.دیثبتگردیفکریهاتیمالک
تصفدیتولشرکت محترمنفتهیو

مرکزاصللیرحمتسه کابـل،ی:
ده10000000ییابتـداهیسرما

1400تأسیسسال،یافغانمیلیون
عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق

تصفدیتول نفتهیو ـ،یمواد سیرئ
لیسه ـمعاون،محمداریفرزند تی

تیصـالحیرحمتاهللفرزندمدز
ومعاونشرکتدرسیرئامضاءدار
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

 .دیثبتگردومالکیتهایفکری
ـاساسدرخواستربه نهـادسیئ

تغیتجارت خواهان صابر رییابوبکر

سـهم100شدهازمجموعهلیذ
محتـرمآصدیف50شیخو به نرا
اهللفرزندعبـدالقادرخـان یشف

نمودوهمبنـانازد ـواگذار ادی
بـه500000ازابتـداییهیسرما

ـازدی میلیون1000000 ادی
تدیشرکتلمی.شکلحقوقدیگرد
وارداتوصـادراتیفعال تعمده

ا مجاز ـتغنیاقالم درادارهراتیی
 ومالکیتهاییثبتمرکزعمومی
.دیثبتگردفکری

(شرکت)استخراجمعادنخانعماد
ی 1000000)ییابتداهیسرما

یافغانمیلیون 1400تأسیسسال
استخراجمعـدنیساختمانتیفعال

ولـداریاهللمامیمحترمرحرئیس
تی٪سهمبهمعاون50زیمحمدعز

محترمنثاراحمدوردگولدسلطان
دارتی٪صـالح50یمحمددارا

ومعاونشرکتدرسیئرءامضاء
ثبـتیثبتمرکزیومعماستیر

.دیگرد
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معادنواستخراج،یتجارتتکشر
فاضـلیکیخدماتلوژست محمود

مرکزیاحمد سرمایاصل: هیکابل،
میلیـون1000000ییابتدا ی 

 ،شکل1400تأسیسسال،افغانی
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق

مجاز، اقالم اسـتخراجوصادرات
ـیکیخدماتلوژستمعادنو سیرئ

فاضلمحمـدیمحمودفرزندحاج
ینبمحمددفرزنیسردارولتیمعاون
ومعاونسیرئءامضادارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد
یفرزنـدحـاجءالحقایضمحترم

انفراد متشبث نـدهیآ)ینورالحق
طال ـتابع:افغانستان(ییسازان تی

هیکابـلسـرمایافغانمرکزاصل
هـزار500000ییابتدا پنجصد
یافغان یتجارت1400تأسیسسال

ـیترانزیساختمان یوبارچـاالنیت
لوژست خدمات معدن یکیاستخراج

صالح مجاز تیاقالم امضـاءدار
ثبـتعمـومیاستیردرودشخ

یمرکز فکری های ثبتومالکیت
.دیگرد

خانیمحمدخانفرزندغازمحترم
انفراد معدنیمتشبث استخراج (

افغـانتیتابع:(یخانهلمندصاف
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیپنجصدهزارافغان500000

اسـتخراجمعـدن1400تأسیس
صالح مجاز تیاقالم امضـاءدار

درر استیخودش ثبـتعمـومی
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
یشرکا یوتصوضهیاساسعربه

یکیپـاپوشپالسـتدیشرکتتول
چاوله نمبـر:افتخار جواز دارنده

 D-40803 اسـتیرنیایعنوان
شدهاند.کـهلیذراتیخواهانتغ

محترمروحاهللفرزندعبـدالودود
سهمفیصد100نهادازجملهسیرئ
بـهمحتـرمفیصد50شیخو آنرا
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ملفرزندنورآقادارندهتذکرهاریز
که518618برنم نموده واگذار

ح به جدثینامبرده تعییندیمعاون
ازیشـکلحقـوقریوتغگرددیم

ـبهشراکتنیانفراد صـورتزی
هیگرفتهاسـت.همبنـانسـرما

از هزار700000شرکت هفتصد
شیافزایافغانونیلیم یبهیافغان

استیدررراتیتغنینمودهاست.ا
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر

شرکت:ویشرکا یبهاساستصو
مورخ11181شمارهقرارمکتو 

هیمالاستیرسیستم16/8/1400
کوچ  گان تجارتدهند یشرکت

ساداتدانشدارندهجـوازنمبـر
ـیوتشخ76934 نمبــرهیصـ

خواهــــان79013815071
انـدمحتـرمدهیگردلیذراتیتغ
سزالرحمنیدعزیس غـاآدگلیولد

حفـظرئیس شرکتبـا برحال
معاونثیبحشیخوهمسصدیف50

شدومحتـرمتعیینشرکتدیجد
دفاضلیس ساداتمعـاونالرحمن

 باحفظ شرکت صـدیف50برحال
بح کـهشدتعیینرئیسثیسهم .

ثبتمرکزیاستیدررراتیتغنیا
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

سـتلویدکاناویتینویافغاناحسن
شرکت ییابتداسرمایه:اوپروسس

یافغـانی میلیون(1000000)
1400تأسیسسال یشکلحقوق،
رحمتاهللرئیساقالممجازیتجارت

روزالـد ولد ومعـاوننیاخالص
ولدمحمـدنوریفضلعمرحسنز

 یــســهمدارارنهریحســنز
ملدسلطانمحمدو آقا سیرویشاه

نج محمد گل ولدحمنالر یولد
امضاءدارتیصالحلیعامحمداسم

استیومعاونشرکتدرررئیس
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
یکیوخدماتلوژستیتجارتشرکت

مرکز بست: کابـل،یاصـلنهر
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یـ 1000000یابتدائهیسرما
،1400تأسیسسالیافغانمیلیون

عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق
و مجـاز وارداتوصادراتاقالم

مح اهللسیرئ،یکیخدماتلوژست
تیــمعاون،فرزنـدجمعـهخـان

محمدیفرزندحاجومیعبدالق غالم
اونومعسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد
محمــدعثمــانفرزنــدمحتــرم
ج انفـرادیالنیغالم :یمتشـبث

حشمتصـحت( ینی)کل سراپا
کابـلیافغانمرکزاصـلتیتابع

500000ییابتـــداهیســـرما
تأسـیسسـالیپنجصدهزارافغان

حقوق1387 صحتاقالمیشکل
صالح تیمجاز خودشامضاءدار

استیدرر ثبـتمرکـزیعمومی
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیگرد

استخراجوپروسسمعادنشرکت
کابل،یمرکزاصل:سنگنیافغانزم

یـ 1000000یابتدائهیسرما
1399تأسیسسالمیلیونافغانی

تیفعالتدیشرکتلمیشکلحقوق
عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز

مسیرئ فرزندروسیشرکتمحترم
معاونیولرزایم ـوبه محتـرمتی

تیصالحلیفرزندبزرگجمدیجاو
ومعاونشـرکتسیئرامضاءدار
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
:یفرزندگالجانتاجرانفرادوندیم

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالپنجصدهزارافغانی500000
یشــکلحقــوق1400تأســیس

عمدهاسـتخراجوتیفعالیانفراد
وندیمرئیسباشد،یپروسسمعادنم

دارتیفرزندگـالجـانصـالح
ثبـتعمـومیاستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد
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رضاخـانیکمالفرزندحاجدیس
افغانمرکزتیتابع:یمتشبثانفراد

سـرمایاصل ییابتـداهیکابـل.
سالپنجصدهزارافغانی500000

ـفعال1400تأسیس یاصـلتی
امضـاءدارتیاستخراج,صـالح

ثبـتیعمـوماستیخودشدرر
 فکری های ومالکیت ثبتمرکزی

.دیگرد
ـیمحمدریبش محمـدریفرزندش

افغانمرکزتیتابع:یمتشبثانفراد
سـرمایاصل ییابتـداهیکابـل.

سالپنجصدهزارافغانی500000
ـفعال1400تأسیس یاصـلتی
دارتیاقالممجاز,صـالحیتجارت
یعمـوماستیخودشدررامضاء

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

معادنعرفـاناستخراجوپروسس
ضیمحترمجانمحمدفرزندف:ابرار

انفراد تاجر افغانتیتابع:یمحمد
اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز

سالپنجصدهزارافغانی500000
یشــکلحقــوق1400تأســیس

استخراجوعمدهتیفعال،یانفراد
معـادن دارتیصـالح،پروسس

دررخودامضاء یعمـوماستیش
 ومالکیت مرکزی فکریثبت های

.دیگردثبت
فرزنـدیذکنهاداتیخصوص اهلل

:یوحداهللمتشبثانفرادیحاج
اهللی)استخراجمعادنذکنهاداسم

مرکـزافغـان،تیتابع(لیبابکرخ
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

سالپنجصدهزارافغانی500000
ــوق1400تأســیس یشــکلحق

اسـتخراجتیفعال،یانفراد عمده
تیمعادن،صالح شخودامضاءدار

ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

یشرکا یوتصوضهیاساسعربه
:شـوایکیولوژستیشرکتتجارت

ــر ــوازنمبـ ــدهجـ دارنـ
ــایعنــوان0101-17945 نی
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شـدهلیذراتیخواهانتغاستیر
یمیاند.کهمحترممحمدنادرابراه

معاونبـدونمیفرزندمحمدابراه
معاون از نمـودهاستعفاءتیسهم

بایمیابراهدیاست.ومحترمجمش
شیسهمبهسمتخـوفیصد100

استیدررراتیتغنی.اماندیمیباق
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر
و:شرکتیشرکا یاساستصوبه

به )مکتو نظر (9564شـماره
هیمکتو مال14/4/1400مورخ
داهللی:شرکت)حمگانکوچ دهند
(دارنــدهنمبــرتــدیلملیــامرخ
هیصیوتشخ19913-0101جواز
 خواهـان9000710559نمبر

اسـت.آدرسدهیگردلیذراتیتغ
کمون ساحه ـمارکیشرکتاز تی

5هیاحندیدرسجدآبهیفروشلیت
اولتغ ـخوشحالخانکوچـه ری

تغ که ـذراتیآدرسنموده درلی

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
.دیثبتگردیفکریهاتیمالک
اساسدرخواستمحترمببـرکبه

 D-44456دارندهجوازنمبر:خان

 شماره مکتو  مـورخ1116و
ــتیر5/1/1400 ــمالاس هی

شهیگانمتوسطخواهانترکپدهند
ثبتیعموماستیاستدرردهیگرد
 .دیلغوثبتگردیمرکز

یشرکا یوتصوضهیاساسعربه
:تـدیلم ینقلیشرکتارمانخل
یعنوان10909دارندهجوازنمبر

خواهـانلغـوجـوازاستیرنیا
اند.جـوازدهیگردشیخویتجارت

یثبتمرکزیعموماستیشاندرر
لغـوثبـتیفکریهاتیومالک
.دیگرد

فرزنـدیذکنهاداتیخصوص اهلل
انفـرادیحاج متشبث :یوحداهلل

ـخیفرزندولعبداهلل متشـبثلی
اسـتخراجواسم:یانفراد نهاد:)

تیتابع(لیخنیپروسسمعادنحس
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اصلافغان، هیسـرماکابل،یمرکز
پنجصــدهزار500000ابتــدایی

افغانی شـکل1400تأسیسسال
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

ــالح ــتخراجمعادن،ص دارتیاس
دررامضاء یعمـوماستیخودش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

محمدآصففرزندمالجانمحترم
ــراد ــبثانف ــتخراج)یمتش اس

یوپروسسمعادنمحمدآصفروف
یافغانمرکزاصـلتیتابع:(یصاف

سرما 500000ییابتـداهیکابل
افغان هزار یپنجصد تأسـیسسال

استخراجوپروسسمعادن1400
صالح مجاز تیاقالم امضـاءدار

درر استیخودش ثبـتعمـومی
 ثبتمرکزی فکری های ومالکیت

.دیگرد
استخراجوپروسسمعادنشرکت

کابـل،یتاجاالسالم:مرکزاصـل
یـ 1000000ییابتداهیسرما

تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون
تــد،یلمیشـکلحقـوق،1400

وتیفعال معـادن استخراج عمده
معادن،رئ نوا سیپروسس محمد

ـیفرزندحاج ـمعاون،یترهک تی
دولتصالح فرزند خان تیضبطو

شـرکتسیرئامضاءدار ومعاون
ثبـتمرکـزییمعمواستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
نهاد:نوردوستفرزنداتیخصوص
انفرادازیمحمدا اسـم:یمتشبث

نهاد:)استخراجوپروسسمعـادن
افغـان،تیتابع(:نوردوستمومند

اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز
سالپنجصدهزارافغانی500000
ــوق1400تأســیس یشــکلحق

استخراجوتیفعال،یانفراد عمده
امضاءدارتیپروسسمعادن،صالح

دررخود ثبـتیعمـوماستیش
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
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یفرزنـدحـاجیدولتزاشرف
انفـراد متشـبث حسن :یمحمد

اصلتیتابع مرکز کابـل.یافغان
500000ییابتـــداهیســـرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
1400 استخراجویاصلتیفعال،

صـالح معـادن, دارتیپروسس
یعمـوماستیخودشدررامضاء

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

ـمحترم فرزنـدیاحمـدیمرتض
انفرادیعل تاجر ـتابع:یچمن تی

هیکابل،سـرمای،مرکزاصلافغان
پنجصــدهزار500000ابتــدایی

افغانی شکل،1400تأسیسسال
فعالیانفرادیحقوق ـ، مـدهعتی

صادراتووارداتاقـالممجـاز
تیصالح درامضاءدار خـودش

استیر مرکـزیعمـومی ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

متشـبثراهللیش محمد شاه فرزند
اصلتیتابع:یانفراد یافغانمرکز

سرما 500000ییابتـداهیکابل.
تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

معــارفیاصــلتیــفعال1400
تیصالح درامضاءدار خـودش

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

شـرکتیشرکا یاساستصوبه
ـ :تـدیزادهلمیمحمدمختـارنب

ازســاحههیراحصــایخواهــانتغ
بهکارتهچهاریچهاراه پرواندوم

ـسومتغهیصمدناحلیکوچهوک ری
ثبتیعموماستیدرر.نمودهاست

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .استدهیگرد
عربه یشرکا یوتصوضهیاساس
ـیعالسهیل عبـدالقادریخصوص

ــد ــر:یریق ــدهجــوازنمب دارن
 D-45259 اسـتیرنیایعنوان

شدهاند.کـهلیذراتیخواهانتغ
ریمحترمعبدالقادرفرزندعبدالقـد

ــ ــتیازرسیرئ ــتعفاءاس واس
رابهمحترمشیسهمخوفیصد100
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بنیالداضیف ـافغـان ولـدگی
ـنیالدسیو ت نمبـرذکرهدارنده

واگذارنمودهکـه31775958
بح تعیـیندیجدسیرئثینامبرده

الدگرددیم بهرام محترم فرزندنی.
بسماهللمعـاونبـدونسـهماز

رینمودهاستوتغاستعفاءتیمعاون
یازشراکتبهانفرادیشکلحقوق

همبنـان.صورتگرفتهاستزین
عبـدالقادریعالسهیازلسهیاسمل

وانیدیخصوصیعالسهیبهلیریقد
ـتغنینمودهاست.اریعلمتغ راتی
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
.دیگرد
ودرخواسـت یاساستصـوبه
احمدشاهولدعبـدالروفتـاجر

تغ:یانفراد ازهیراحصـایخواهان
وال ـکابلبههراتتغتیساحه ری

ثبتیعموماستینمودهاست.درر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .استدهیگرد

ـتولشرکت بهداشـتدی یلـوازم
مرکزاصـلیتیپتپراسورفیس ی:

سرما 1000000یابتدائهیکابل،
میلیون تأسـیسسال،یافغانی 

تــد،یلمیشـکلحقـوق،1400
تولتیفعال ،یلوازمبهداشتدیعمده
عثمانسیرئ بنتعبدالسالمیآرزو

ـتیمعاون ول فرزنـد یعبدالسالم
ـامضاءدارتیمحمدصالح سیرئ

یعمـوماستیومعاونشرکتدرر
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

 .دیگردثبت
نهادخدماتسیرئضهیاساسعربه
عظمیصـمیکیستژلو ـیآرام :یم

 نمبـر جواز بـه76585دارنده
یعنـوانمیمحترمعبدالصماستیر
سـکتورادیخواهانازداستیرنیا

استخراجمعادنبرعـالوهتیفعال
ـگردیکیلوژستتیسکتورفعال دهی

است.اسـمتشـبثازخـدمات
عظمیصمیکیلوژست بـهیمیآرام

 و،یکیلوژستخدمات اسـتخراج
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ـیآرامعظمیپروسسمعادنصم یم
صورتگرفتهاست.همبنـانزین

ــرما ــبثازهیس 500000تش
پنجصدهزارافغانی 1000000به

ی میلیون نمـودهشیافزاافغانی
ـاست.ا ـتغنی اسـتیدررراتی
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر

ثاقـ یکیخدماتلوژستشرکت
ــهولت ــرمایهس ــدا:س ییابت

یافغـانی میلیون(1000000)
یشکلحقوق،1400تأسیسسال

رئیساقالممجازیکیخدماتلوژست
عبدالوها ومعاون ولد محبتاهلل

دارتیاهللولدعبداهللصالح یحس
ومعاونشـرکتدررئیسامضاء

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

استخراجوپروسسمعادنشرکت
چنگنگی یمرکزاصل:گواهخوا

1000000ییابتداهیسرما،کابل
تأسـیسسـالافغانیی میلیون

ــوق،1400 ــدیلمیشــکلحق  ت

ــفعال ــتخراجوتی ــدهاس  عم

رئیسباشد،یمپروسسمعادن
LIU YANGUOــده دارن

 و EO1859062 پاسوورتنمبر
YU JIANHUA ــده دارن

 EH5163447 پاسوورتنمبـر

ــاون SHENGومعـــــ
JIANHUA دارندهپاسوورت

ــر ــهمدارEF1385847نمب س
اسـتیدارشرکتدررتیصالح

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

واســتخراج،یشــرکتتجــارت
:یزیعزنیالد یپروسسمعادنحب

یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرکز
،یافغـانیونی میل1000000

حقوق1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

استخراجو مجاز، وصادراتاقالم
عصـمتاهللسیپروسسمعادنرئ

حب حمصلتیمعاوننیالد یفرزند
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ـنیالد یفرزندحب دارتیالحص
ـامضاء ومعـاونشـرکتسیرئ
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
یکیوخدماتلوژستیتجارتشرکت

اخندزاده ییابتـداهیسرما:برکت
.یافغـانی میلیون1000000

تأسـیسسـال،کابلیمرکزاصل
،دیــلمتیشـکلحقـوق،1400

وخـدماتی)تجارتیاصلتیفعال
ــت ــرکت(یکیلوژس ــیسش رئ

یدارانیفرزندغفورالددیجاومحمد
 معاون٪50سهم ـبه محتـرمتی

ایض نیالـدمیرحفرزندالرحمن
دارتی٪صـالح50سهمیدارا

دررئیسامضاء شرکت معاون و
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
اهللفرزنـددینهاد:شهاتیخصوص

اسـم:یاهللمتشبثانفـرادمیعظ
سساستخراجوپرو،ی)تجارتنهاد:

ـتابع،یمعادنمتشبثانفـراد تی

اصلافغان، هیسـرماکابل،یمرکز
پنجصــدهزار500000ابتــدایی

،افغانی 1400تأسیسسال شکل،
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
اسـتخراجوپروسـسیتجارت و

شخودامضاءدارتیصالحمعادن،
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
هیسرما:کرارافغانیتجارتشرکت
ی میلیـون1000000ییابتدا
سـال،کابـلی.مرکزاصلیافغان

حقوق،1400تأسیس دتیلمیشکل
مجاز(ی)تجارتیاصلتیفعال اقالم

فرزندمحمدیشرکتمرتضرئیس
تی٪بهمعاون50سهمیجمعهدارا

ــ ــرممجتبـ ــدیمحتـ فرزنـ
ــهدارامحمد ــهمیجمع ٪50س
ومعاونرئیسامضاءتداریصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
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محمدنعطااستخراجمعادشرکت
مرکزاصلیازین سـرمای: هیکابل،

میلیـون1000000یابتدائ ی 
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
ـفعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی

عطامحمـدسیاستخراجمعادن،رئ
یهادتیمحمد،معاونیفرزندسخ

تیمحمدصالحیمحمدفرزندسخ
شـرکتسیرئامضاءدار ومعاون
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

 .دیگردفکریثبتومالکیتهای
لونمیصممحترم فرزنـدګاحمد

ــراد ــبثانف ــحالمتش :یخوش
ـمیاستخراجمعدنصـم) (ګلون

اصل،افغانتیتابع کابـلیمرکز
پنجصد500000ییابتداهیسرما

افغان یهزار 1400تأسـیسسال
اســتخراجمعــدناقــالممجــاز

خــودشامضــاءدارتیصــالح
استیدرر ثبـتمرکـزیعمومی

.دیگردفکریثبتومالکیتهای

صفتاهللفرزندببرکخانمحترم
انفراد معدن):یمتشبث استخراج

مرکـزتیتابع:(اریببرکز افغان
ییابتـداهیسـرما،کابـلیاصل

سالیپنجصدهزارافغان500000
1400تأسیس معـدن، استخراج

صالح مجاز تیاقالم امضـاءدار
درر مرکـزیاستیخودش ثبـت

ثبــتومالکیــتهــایفکــری
.دیگرد

استخراجوپروسسمعادنشرکت
کابـلیمرکزاصـل:ایمیجهانک

یـ 1000000ییابتداهیسرما
افغانیمیلیون ،1400تأسیسسال

عمـدهتیفعال،تدیلمیشکلحقوق
 پروسسمعادن، و رئیساستخراج

تینعمتاهللفرزندشکراهللومعاون
آغاجـانفرزنـدمحمـدسـالم

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتعمـومیاستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد
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علمحترم فرزند ـیعبداهلل نیحس
انفراد مرکزافغانتیتابع:یتاجر ،

سـرماکابـلیاصل ابتـداییهی،
سالپنجصدهزارافغانی500000

1400تأسیس حقـوق، یشـکل
عمدهصادراتوتی،فعالیانفراد

دارتیوارداتاقالممجاز،صالح
عمـومیاستیخودشدررامضاء

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

محمدگلفرزندرحمتگلمحترم
ــراد ــارتیمتشــبثانف وی)تج

ــادنعصــمتاهلل ــتخراجمع اس
یمرکزاصل،افغانتیتابع:سهاک(

سرما 500000ییابتـداهیکابل
افغان هزار یپنجصد تأسـیسسال

استخراجمعدناقالممجاز1400
تیصالح درامضاءدار خـودش

استیر مرکـزیعمـومی ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

:مرکزیمیفاتحعظیتجارتشرکت
سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،

،یافغـانی میلیون1000000
حقوق1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

مجاز،رئ اقالم محمدسیوصادرات
ـ،معاونسیفرزندمحمدانمینع تی

تیجانآقافرزندعصمتاهللصالح
شـرکتسیرئامضاءدار ومعاون
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیگرد

ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه
ولدنعمتاهلللیاخیرحمتاهللاور

نهــاداســم:یمتشــبثانفــراد
ـ)استخراجمعدنرحمتاهللاور ای

یمرکزاصـلافغان،تیتابع) لیخ
500000ابتـداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل

تیاستخراجمعدنصـالحتیفعال
 درخـودامضاءدار اسـتیرش
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
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تممحترم فرزندیسکندرمیاحمد
انفـراد متشـبث ناصر :یمحمد

معادن) پروسس و معدن استخراج
افغـانتی(تابعیخالدحسناحمد

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
(ی)پنجصدهزارافغـان500000

اسـتخراجو،1400تأسیسسال
تیپروسسمعدناقالممجازصالح

عمومیاستیخودشدررامضاءدار
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
پروسسمعادن شرکت)استخراجو

ییابتـداهیسـرما:(مومندبـازان
ی(افغـانی میلیون1000000)

ــفعال،1400تأســیسســال تی
ااستخراجمعیساختمان رئـیسدن

ولـدم مومنـد زاهد محمد حترم
ـ اب ٪سـهمبـه80میراهمحمد

ولـدتیمعاون زاهـد گل محترم
٪10یدارامیمحمــدابــراه

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیرشرکتد

ثبتیمرکز فکری های ومالکیت
.دیگرد

نیدیفرزندحاجیسردارولمحترم
متشبثانفراد استخراجیمحمد (

لوژست وسرکیساختمانیکیمعدن
تیتابع:(یزاهدیافغانالماسیساز

اصل مرکز هیسـرما،کابلیافغان
هـزار500000ییابتدا پنجصد
استخراج،1400تأسیسسالیافغان
دارتیدناقالممجـازصـالحامع

عمـومیاستیرخودشدرامضاء
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
ناصـر:نهاداتیخصوص محمـد

قادریقادر محسن محمد یفرزند
نهــاد:اســم:یمتشــبثانفــراد

استخراجوپروسسمعادنراشکو)
یافغـان،مرکزاصـلتیتابع(:بابا

500000ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

حقـوق1400 یانفـرادیشکل
معـادنتیفعال اسـتخراج عمده
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خــودشامضــاءدارتیصــالح
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
المـاس معدن ـگراستخراج :وزی

دالورخـانفرزنـدیمحترمحاج
یافغانتـاجرانفـرادریشیحاج
اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز

500000ابتـــداییهیســـرما
افغانی ،پنجصدهزار تأسـیسسال

1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل
معتیفعال ،صالحااستخراج تیدن
یعموماستیشدررخودامضاءدار

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت
یاساسدرخواستشرکتتجارتبه

قراردیتلمیاهللستانکزتیهدا و :
ــو ) ــورخ3754مکتـ (مـ

زوندیعوااستیر11/11/1398
و75337مرکزدارندهنمبرجواز

هیصیتشخ 9000560079نمبر
اهللفرزنـدتیهـدااستیتحتر

عبدالخالقمعاونلطـفاهللولـد

عبدالخالقخواهانلغـوشـرکت
ادهیگردشیخو که نهادنیاست.

ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
لغـوثبـتیفکـریهاتیمالک
.دیگرد

:یافسرخاناحمدزیتجارتشرکت
 ی (1000000)ییابتداسرمایه
1400تأسیسسال،یافغانمیلیون

صادراتوارداتاقالمیشکلحقوق
افسرخانولدآدمخانرئیسمجاز

ولـد آخنـدزاده خالـد ومعاون
امضـاءدارتیصالحدیمحمدسع

استیومعاونشرکتدرررئیس
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
و:شرکتیشرکا یاساستصوبه

 به نظر )مکتو  (19595شماره
هیمکتو مال10/8/1400مورخ

ی:شرکتساختماندهندگانمتوسط
دیسرو دارندهلدیبنیزایو استار

ـیوتشخ35865نمبرجواز هیص
 خواهـان9003647931نمبر
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خواهان:استدهیگردلیذراتیتغ
فعال نمـودنسـکتور ـعالوه تی

دنبرعالوهااستخراجوپروسسمع
ـگردیساختمانتیسکتورفعال دهی

ــهتغ.اســت ــک ــذراتی درلی
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
.دیگرد
و:شرکتیشرکا یاساستصوبه

 به نظر )مکتو  (91189شماره
گاندهندهیمال11/8/1400مورخ

خـدماتویمتوسـط:سـاختمان
دارندنمبریسلطانزانیمیکیلوژست
نمبـرهیصیوتشخ76100جواز

تغ9013559878 راتیخواهان
عالوهسـکتور:استدهیگردلیذ

استخراجمعیتجارت او برعالوهدن
ویکیولوژستیساختمانیاهتیفعال

وخدماتیاسمشرکتازساختمان
یبهتجارتیسلطانزانیمیکیلوژست

ــسمعــ ــتخراجوپروس دنااس
یکیوخـدماتلوژسـتیساختمان

استکهریتغیسلطانزانیم نموده
ثبتیعموماستیدررلیذراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
.دیگرد

فرزنـدمحمـداهللتـاجرگلزر
هیسرما،کابلیمرکزاصل:یانفراد
پنجصــدهزار500000ییابتــدا
شکل،1400تأسیسسال،افغانی
ـفعالیانفرادیحقوق عمـدهتی
گلزرفرزندرئیسباشد،یمیتجارت

دارشرکتدرتیمحمداهللصالح
استیر مرکـزیعمـومی ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
مرکز:یعمرمانیایتجارتشرکت
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

افغـانی1000000 میلیون ی 
1400تأسیسسال یشکلحقوق،

باشد،یمیعمدهتجارتتیفعالتدیلم
احمدیاهللفرزندحاجاتیحرئیس

ـخانونق یاهللفرزنـدحـاج ی
دارتیمعــاونصــالحنارگــلید
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ر ثبتمرکـزیاستیشرکتدر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ـداهللیعبمحترم اهللظیفرزنـدحف
:اونازمهر(ی)تجارتیمتشبثانفراد

اصل،افغانتیتابع کابـلیمرکز
500000ییابتـــداهیســـرما

افغان ،یپنجصدهزار تأسـیسسال
صـادراتیشکلحقـوق1387

مجاز دارتیصالح،وارداتاقالم
دررامضاء عمـومیاستیخودش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

قیعبدالحنانفرزندغالمصدمحترم
ـیمتشبثانفراد دنا)استخراجمع

افغـانتیتابع:عبدالحنانالهمت(
ییابتـداهیکابلسرما،یمرکزاصل
سالیپنجصدهزارافغان500000

1400تأسیس ـ، مع دنااستخراج
صالح مجاز تیاقالم امضـاءدار

ثبـتعمـومیاستیرخودشدر
 ومالکیت ثبتمرکزی فکری های

.دیگرد

استخراجوپروسسمعادنشرکت
کابلیمرکزاصل:زانگتاخواگان

یـ 1000000ییابتداهیسرما
میلیون افغانی 1400تأسیسسال

عمـدهتیفعالتدیلمیشکلحقوق
معادن پروسس و رئیس.استخراج

WANG HONGBIBN 
ــر ــوورتنمب ــدهپاس  دارن

EE5065436وYUYONG 

ــده ــوورتنمدارن ــپاس  رب

EJ4180939ــالح رداتیصـ
ثبـتعمـومیاستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

چاستخراج معادن پروسس نگیو
خوان :گون تاجرونگیویمحترم

چتیتابعیانفراد مرکزن،یکشور
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

سالپنجصدهزارافغانی500000
1400تأسیس حقـوق، یشـکل
اســتخراجوتیــفعال،یانفــراد

معـادن، دارتیصـالحپروسس
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دررخودامضاء یعمـوماستیش
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
فرزندمحمدسالممحترم محمدصابر

افغانتی(تابع0):یمتشبثانفراد
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیپنجصدهزارافغان500000

وارداتتوصادرا،1400تأسیس
امضـاءدارتیصالح،اقالممجاز
درر مرکـزیاستیخودش ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
ــرکت ــلش ــنگیعلمانی)س یش
ییابتداهیسرما:شرکت(زیسوداگر

ی(افغانی میلیون1000000)
یتجارتتیفعال،1400تأسیسسال
سلرئیس شمانیمحترم یعلریولد
معاون70 به ـ٪سهم محتـرمتی

ـ یدارایعلریعبدالوار ولـدش
ورئیسامضاءدارتی٪صالح30

یعمـوماستیرمعاونشرکتدر
مرکز فکرییثبت های ومالکیت

.دیگردثبت

فرزندمحمدسالممحترم محمدصابر
افغانتی(تابع0):یمتشبثانفراد

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیپنجصدهزارافغان500000

وارداتتوصادرا1400تأسیس
امضـاءدارتیصالح،اقالممجاز
ثبـتعمـومیاستیخودشدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

فرزنـدرحمـتاهللداهللیزمحترم
انفراد معدنیمتشبث استخراج (

ـتابع:اهللحامد(میسه ،افغـانتی
ییابتـداهیسرما،کابلیمرکزاصل
(ی)پنجصدهزارافغـان500000

اسـتخراج،1400تأسـیسسال
دارتیمعدناقالممجـازصـالح

دررامضاء عمـومیاستیخودش
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
مکتـو یشرکا یاساستصوبه

 19/8/1400مورخ1184نمبر
شـرکتبـزرگگاندهندهیمال
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تـد،یبرادرانخوشـ لمیتجارت
انـد:دهیگردلیذراتییخواهانتغ
رئیسنیولدمحمدحسیمحترمهاد
 سـهمصدیف50ءاستعفاشرکت

اهللولد یمحترمرفیراباالشیخو
رئیساحمدشاهواگذارنمودهاست

ـشـد.اتعییندیجد ـنتغی راتیی
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
شرکت:ویشرکا یاساستصوبه

مکتـو  (19495)شـمارهقرار
دیعوااستیر11/8/1400مورخ

ـشرکتتولزونمرکز رنـگدی
دارندهجوازینیامریتعمراتاحمدس

نمبرهیصیوتشخD-80555 نمبر
تغ9001907518 راتیخواهان

محترمرشـاد:استدهیگردلیذ
شـرکتازرئیسمحمدیولدول

صدیف33وازجملهاستعفاءاستیر
محترمشکرانیراباالشیسهمخو

ولدمعاونبرحالشرکتواگـذار
نمودهکهنامبردهبابدسـتاوردن

ـسهمبهحصدیف67 رئـیسثی
دیجد وگـرددیمتعیـینشرکت

سهمدارشـرکتریمحترماحمدس
ـسـهمبحصدیف33باحفظ ثی

نی.کهاگرددیمتعیینمعاونشرکت
ثبـتمرکـزیاستیدررراتیتغ

.دیگردثبتومالکیتهایفکری
اساستصو شرکت:یشرکا یبه

 مکتو  مـورخ1194شـماره
ــمال13/8/1400 ــدهی گاندهن

یالکولریمشروباتغدیمتوسطتول
شوکتبهرامدارندهجـوازنمبـر

D-63550ــیوتشخ ــرهیص نمب
تغ9008936404 راتیخواهان

ـاز:انددهیگردلیذ سـکتورادی
واسمشـرکتازیتجارتتیفعال
وکتشیالکولریمشروباتغدیتول

تجارت به تولیبهرام مشروباتدیو
تغیالکولریغ ـشوکتبهـرام ری

ازپنجصـدهـزارهیهمبنانسرما
یافغان شیافزایافغانلونیم یبه

ـتغنیکهاافتهی اسـتیدررراتی
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ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت

مکتـو یشرکا یبهاساستصو
1188نمبر 11/8/1400مورخ
گانمتوسطنمبرشرکت:دهندهیمال
یمیقدرتاهللرحندهیموادشودیتول

-D قرلقدارنـدهجـوازنمبـر

ــیوتشخ70770 ــرهیصـ نمبـ
تغ9011691191 راتیخواهان

اسمشرکتریتغ:انددهیگردلیذ
قـدرتاهللندهیموادشـودیازتول
تولیمیرح به شودیقرلق ندهیمواد

تغ اریقرلقبابا که است. نینموده
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد
(17776)شـمارهمکتو قرار

( ر11/8/1400مورخ اسـتی(
وهیادومیتنظیملارهادیویاجرائ

یشرکتتجـارتیمحصوالتصح
دارندهنمبرجوازیزیدعزیهاللعب

ــی(وتشخ76811) ــرهیص نمب

ر9013784575) تحت استی(
عب محتـرمتیومعاونداهللیمحترم

بـرعالوهوارداتونیهاللالـد
خو مجاز جادیااهانصادارتاقالم

ـهیادودیتور یوسـامانآالتطب
یعمـوماستیاندکهدرردهیگرد

یفکرهایتیومالکیثبتمرکز
 .دیثبتگرد
یمرکزاصـل:وامایطباعتشرکت

سرما 1000000یابتدائهیکابل،
،یافغانونیلیم ی تأسـیسسال

تدیشرکتلمیشکلحقوق،1400
وارداتوصـادراتتیفعال عمده

شرکتمحتـرمسیرئ،اقالممجاز
معاونوندیم خانوبه شاه تیفرزند

تیفرزندشاهخانصالحدیمحترمنو
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
مرکـزییعموماستیدرر ثبـت

.دیگردفکریثبتومالکیتهای
یفرزندحـاج یمحمدحبمحترم
 یمتشـبثانفـرادعقو یمحمد

اد) حمـزه معادن ـاستخراج  ی
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یافغانمرکزاصلتیتابع:(یدیتوح
500000ییابتـداهیسرما،کابل

تأسـیسسال،یپنجصدهزارافغان
استخراجمعدناقالممجاز،1400
تیصالح درامضاءدار خـودش

عمـومیاستیر مرکـزیثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

فرزندعبدالجبارمتشبثدیفرمحترم
:(شی)استخراجمعدنجلمیانفراد
،کابـلیمرکزاصل،افغانتیتابع

پنجصد500000ییابتداهیسرما
1400تأسـیسسال،یهزارافغان

اســتخراجمعــدناقــالممجــاز
تیصالح درامضاءدار خـودش

ثبـتمرکـزیعمـومیاستیر
.دیگردبتثومالکیتهایفکری

فرزنـدیمحمدهاشمهاشممحترم
ــراد ــبثانف ــدالظاهرمتش یعب

نص) معدن :خاکسار( یاستخراج
،کابـلیمرکزاصل،افغانتیتابع

پنجصد)500000ییابتداهیسرما
افغان ،(یهزار 1400تأسیسسال

ـ مع مجـازااستخراج اقـالم دن
خــودشامضــاءدارتیصــالح

استیدرر ثبـتمرکـزیعمومی
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیگرد
ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه
محمدلیخمیابراهریعبدالبص ولد

:نهـاداسم:یمتشبثانفرادمینس
تولی)ساختمان ساختماندیو یمواد
ـخمیابراهریعبدالبص ـتابع(لی تی
اصلافغان، هیسـرماکابل،یمرکز

پنجصــدهزار500000ابتــدایی
،افغانی 1400تأسیسسال شکل،
ویساختمانتیفعال،یانفرادیحقوق
دارتیصالحیموادساختماندیتول

دررخودامضاء یعمـوماستیش
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
الل یشرکتبرجرروبیندگینما

مرکزنمایالس ـوالیگندهی: تی
 سال 1400تأسیسکابل هیسرما،

یافغانونیلیم ی100000ییابتدا
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تیفعال٬تدیشرکتلمیشکلحقوق
تجارت بدونسـهمسیرئ٬یعمده

 Mahmood Ahmad شرکت

تبعهکشـورپاکسـتانومحتـرم
شرکتلیوکیمحمدخالدمسعود

ثبـتیاستعمـومیبودهودرر
ـومالکیمرکز ثبـتیفکـرتی
.دیگرد

شرکتاستخراجوپروسسمعادن 
یمرکـزاصـل:جنگخواهشنگ

1000000ییابتداهیسرما،کابل
افغانی میلیون ،ی  تأسـیسسال

تیفعالتدیلمیشکلحقوق،1400
عمدهاستخراجوپروسسمعـادن

 YUJIANHUAرئیسباشد،یم

ــر ــوورتنمب ــدهپاس  دارن

EH5163447 و SHENG 

JIANHUA دارنددهپاسوورت
ــر ــاو EF1385847 نمب نمع
اسـتیدارشرکتدررتیصالح

 مرکزی فکریثبت های ومالکیت
.دیگردثبت

ماحمدصفا متشـبثرزمانیفرزند
یرلشـکریمیاسمتجارت:یانفراد
کابـلاصلیمرکز،افغانتیتابع

500000ابتـــداییهیســـرما
عمـدهتیفعال،پنجصدهزارافغانی

،وارداتوصادراتاقـالممجـاز
خــودشامضــاءدارتیصــالح

ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
ثبــتومالکیــتهــایفکــری

.دیگرد
احمدساتیخصوص فرزندرینهاد:

متشبثانفراد اسـم:یعبدالصبور
یوتجارتیکینهاد:)خدماتلوژست

مرکـزافغان،تیتابع(لونهنیمد
ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت

سال،پنجصدهزارافغانی500000
ــوق،1400تأســیس یشــکلحق

عمـدهخـدماتتیفعال،یانفراد
امضــاءدارتی،صــالحیکیلوژست
دررخود ثبـتیعمـوماستیش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد
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سنهاداتیخصوص ولـدریاحمد
متشبثانفراد اسـم:یعبدالصبور

تیتابع(:لونهنیمدینهاد:)ساختمان
اصلافغان، هیکابل،سـرمایمرکز

پنجصــدهزار500000ابتــدایی
،افغانی 1400تأسیسسال شکل،
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

تیصالح،یساختمان امضـاءدار
دررخود ثبـتیعمـوماستیش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

شرکت:یشرکا یبهاساستصو 
مکتـو ر قرار ـمالاسـتیو هی

مـورخ1185گانبزرگ)دهند )
ــه13/8/1400 ــتوادی دوس

ــر ــوازنمب ــدهج ــروپدارن گ
 D-25412 نمبـرهیصیوتشخ

تغ1039504011 راتیخواهان
محترمخانمحمد:انددهیگردلیذ

محمدعز شـرکتازسیرئزیولد
صدیف75ومجموعاستعفاءاستیر

سهمرابـهصدیف15شیخومسه

محترممحمدقاسممعاونبرحاـل
شرکتواگذارنمودهاسـتکـه

رئیسثیسهمبحصدیف50نامبرده
ـگردتعیـینشـرکتدیجد ودی
بـهصدیف50ماندهیباق را سـهم

ولـدیمحترماهللمحمـدصـاحب
.واگذارنمودهاسـتزیمحمدعز

تعییندیمعاونجدثیکهنامبردهبح
استیدررراتیتغنیا.کهدیگرد
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

. دیگردفکریثبت
شرکت:ویشرکا یاساستصوبه

مکتو  (11379)شـمارهقرار
گاندهندهیمال10/8/1400مورخ

ــارت ــرکتتج ــ ش یکوچ
دارندهجوازنمبرلیاهدنوراکاخز

ـیوتشخ17555 نمبــرهیصـ
از9000955600 ـخواهان ادی

ـتیسکتورفعال دنااسـتخراجمع
ـبرعالدهسکتورفعال یتجـارتتی

اسـتوهمبنـاناسـمدهیگرد
بهلیاهدنوراکاخزیارتشرکتتج
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واستخراجمعـدنیشرکتتجارت
اند.دهیگردتعیینلیاهدنوراکاخز

یثبتمرکزیعموماستیکهدرر
ثبــتیفکــریهــاتیــومالک
.دیگرد
اومکتـو کشر یاساستصوبه

ــماره) ــورخ11516شـ (مـ
ـشرکتتولدیاوع3/4/1396 دی
افغانخواهانتغداروهیادو ـگر ری
میمحترمعبـدالعظ:شدهاستلیذ

جمعهخانمعاونشرکتیحاجولد
شیسهمخـوفیصد35ازمجموع

محتـرمیبـاالنـراآفیصد10
سهمدارنیخالدولدمحمداممحمد
دیجد فروخته نشرکت بـاامبرده

عمومیدرادارهریغتنیداشتنکها
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
(مـورخ17458مکتـو )قرار

ر11/8/1400) یویاجرائاستی(
ومحصوالتهیادومیتنظیادارهمل

یشرکتتجارتیصح وانځاحمد

( جـواز نمبر و56894دارنده )
(9007110869نمبر)هیصیتشخ

ـاسـتیتحتر وریمحتـرمبش
ـتیمعاون بـرعالوهمیمحتـرممق

وارداتوصادارتاقـالممجـاز
وسامانهیدادویتورجادیخواهانا
ـگردیآالتطب انـدکـهدردهی

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
 .دیثبتگردیفکرتیومالک

جلشرکت معـادن ـاستخراج لی
مرکزاصل سـرمایسراج: هیکابل،

میلیـون1000000یابتدائ ی 
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
ـفعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی

ـاستخراجمعادن، ـعزسیرئ زاهللی
ـمعاون،نیفرزندبهاوالدینورز تی
یفرزنـدحـاجیاهللنـورزبسم

سیرئامضاءدارتیصالحنیبهاوالد
یعمـوماستیومعاونشرکتدرر

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت
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ــ ــراداتیخصوص ــادانف ینه
متشبثنیفرزندمحمداممیمحمدوس

ـپدیساختمانشرکت:یانفراد دهی
مرکز،افغانتیتابع،یاحمدیها

500000ابتـداییهیسرما،کابل
عمـدهتیفعال،پنجصدهزارافغانی

 اقـالم مجـازوارداتوصادرات
درامضاءدارتیصالح خـودش

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

شـرکتیشرکا یاساستصوبه
هوف الهام دارنده:تدیلمیانیمحمد

ـخواهانتغ7604جوازنمبر راتی
یاند:محتـرمحـاجدهیگردلیذ

تیاهللولدعبدالفتاحازمعاوندیحم
راشیسهمخوفیصد50واستعفاء

بهمحمدانعامولدمحمـدزمـان
جد فـروشدیمعاون شرکتبـه

استیفوقدررراتی.کهتغرساندیم
ثبتمرکزیومالکیتهاییومعم

.دیگردفکریثبت

شـرکتیشرکا یاساستصوبه
ــیترانزیتجــارت یوبارچــاالنیت

ـروجالیالمللنیب خواهـان:نی
کابلبهتیازساحهوالهیئراحصایتغ

استینمودهاست.دررریهراتتغ
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .استدهیگردفکریثبت
اساستصو  شرکتیشرکا یبه

لمیهایساختمان :تـدیاکسـس
 D-66242 دارندهجـوازنمبر

انـد:دهیگردلیذراتیخواهانتغ
س فرزندسدیمحترم اکرمدیصبور

فیصـد100تشبثازجملهسیرئ
سهمفیصد90باحفظشیسهمخو

باقماندیمسیرئ فیصد10ماندهیو
نیسهمرابهمحترممحمدمرادقرق

تذکرهنمبرندهداریفرزندروزگلد
واگذار10634-0100-1400

بهح نامبرده معـاونثینمودهکه
شـکلریوتغ.گرددیمتعییندیجد

انفرادیحقوق شراکتتغیاز ریبه
ـنمودهاست.کـهتغ فـوقراتی
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یعموماستیدرر مرکـزیثبـت
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیگرد
نهادخـدماتیبهاساسدرخواست

دارندجواز:اکسسیهایکیلوژست
راتیخواهانتغ D-80010 نمبر
صبوردیکهمحترمس:شدهاندلیذ

رئدیفرزندس تشـبثازسیاکرم
 خوفیصد100جمله بـاشیسهم
ـثیسهمبحفیصد90حفظ سیرئ

سهمرابهمحترمفیصد10وماندیم
یفرزندروزگلدنیمحمدمرادقرق

ـ ــدهتــ ــرذکرهدارنـ نمبـ
واگذار10634-0100-1400

بهح نامبرده معـاونثینمودهکه
تغگرددیمتعییندیجد شـگلریو

ـبهشراکتنیازانفرادیحقوق زی
است.اریتغ ـتغنینموده درراتی
جـوازدهاستیر و ثبـتیثبت

.دیگرد
تول یاساستصوبه نهاد دیشرکا

اهللدیعبیوانیدانهمرغوخوراکهح

احمد جـوازنمبر:یمح  دارنده
تغ66974 ـخواهان ـذراتی لی

اند:محترمپروانـهبنـتدهیگرد
مب رنیمحمد شـرکتاسـتیاز
شیسهمخوفیصد100واستعفاء
بهعب رئیساهللولداحمدشاهدیرا

راتی.کهتغرساندیبهفروشمدیجد
ثبتمرکزییعموماستیدررفوق

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
یشرکا یوتصوضهیاساسعربه

ـجلیکیشرکتخدماتلوژست لی
68581دارندهجوازنمبر:کامران
ـخواهانازداستیرنیایعنوان ادی

بـرعالوهیتجـارتتیسکتورفعال
ـگردیکیلوژستتیسکتورفعال دهی

استهمبناناسمتشبثازشرکت
کامرانبهلیجلیکیخدماتلوژست
یکیوخدماتلوژستیشرکتتجارت

صـورتگرفتـهزیکامراننلیجل
ـاست.ا ـتغنی اسـتیدررراتی
یهاکتیومالیثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر
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واستخراجمعـدنیتجارتشرکت
کابـل،یمرکزاصل:فرحتلیجم

یـ 1000000ییابتداهیسرما
،1400تأسیسسال،یافغانمیلیون

تیفعالتدیشرکتلمیشکلحقوق
عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز

الرحمنلیشرکتمحترمجمسیرئ
ـفرزندفضلالرحمنوبهمعاون تی

قر ـمحترم فرزنـد ی الـرحمن
امضاءدارتیالحفضلالرحمنص
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ومالکیتهایثبتمرکزییعموم
.دیگردفکریثبت

ـیاستخراجمعـدنوکشرکت یل
ــنگا  ــرما:س ــداهیس ییابت
افغـانی1000000 میلیون ی 

سـال،کابـلیمرکزاصل،یافغان
1400تأسیس دیلمتیشکلحقوق،

)اسـتخراجمعـدنیاصلتیفعال
شـرکترئـیسسنگا (یلیوک

فرزند اسمفرهاد شـاهلیعامحمد
محترمتیبهمعاون٪50سهمیدارا

شاهلیعافرزندمحمداسمداهللیوح
دارتی٪صـالح50سهمیدارا

دررئیسامضاء شرکت معاون و
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
ـفرنهاداتیخصوص ـداهللی یدران
متشـبثیدالیمحمدسریفرزندوز

یمرکزاصلافغان،تیتابع:یانفراد
500000ابتـداییهیسرماکابل،

افغانی ،پنجصدهزار تأسـیسسال
1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
دررخودامضاء یعمـوماستیش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

فرزنـدلیغالمرضـاعـدمحترم
تیتابع:یمتشبثانفرادیحسنعل

اصل،افغان سـرمایمرکز هیکابل
پنجصدهـزار500000ییابتدا (

،1400تأســیس(ســالیافغــان
مجازصـالحیتجارت دارتیاقالم
دررامضاء عمـومیاستیخودش
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فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

استخراجوپروسسمعادنشرکت
یگندی:مرکزنمایجونگفوشنگل

تیوال سال ،1400تأسیسکابل
یـ 1000000ییابتداهیسرما

شرکتیشکلحقوق،یافغانمیلیون
ستخراجاهعمدهایتفعالی٬تدیلم

احمدعلیمحترم٬وپروسسمعادن
 جمعهومحتـرمینشاطفرزندعل

Wang Hongbin هعــبت
تیصالحیرااشخاصدانیکشورچ

ومعاونشرکتبودهرئیسءامضا
یثبتمرکـزیعموماستیودرر
ــومالک ــرتیـ ثبـــتیفکـ
.دیگرد

یوتکنالوژریخدماتسافتوشرکت
یمرکزاصل:یریبتیالیایمعلومات

سرما 1000000یابتدائهیکابل،
،یافغانی میلیون تأسـیسسال

تدیشرکتلمیشکلحقوق،1400
وارداتوصـادراتتیفعال عمده

شرکتمحتـرمسیرئ،اقالممجاز
حم فرزند خان وبـهدیعمران اهلل

ـمحترمنقتیمعاون اهللفرزنـد ی
امضـاءدارتیگلصالحمتعظ
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت
اســتخراجوپروســسشــرکت

ـیقمـهیونیمتیقیسنگها یمت
ـندهی:مرکزنمالیاخیدرملاور یگ

تیوال سال ،1400تأسیسکابل
یـ 1000000ییابتداهیسرما

شرکتیشکلحقوق،یافغانمیلیون
عمدهاسـتخراجوتفعالی٬تدیلم

مـهیونیمتیقیپروسسسنگها
درمـلاهللاحمـدمحترم٬یمتیق

عبداهللاورلیاخاوری ولیاخیفرزند
اور عصمتاهلل فرزندلیاخیمحترم
دارا اشخاص تیصـالحیعبداهلل

ومعاونشرکتبودهرئیسءامضا
یثبتمرکـزیعموماستیودرر
.دیثبتگردیفکرهایتیومالک
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ــ ــاجرانفراداتیخصوصـ :یتـ
فرزندعبدالصبوریمحبوبریساحمد
یمرکزاصل،افغان،تیتابعیمحبوب

1400تأسـیسسـال،شهرکابل
500000ییابتـــداهیســـرما

یمشورتتیفعال،افغانیپنجصدهزار
تیصـالحیشخصدارا،یحقوق
امضاء اداره عمـومیخودش،در

مرکز فکرییثبت های ومالکیت
.استدهیبهثبترس
نهاد:نظرمحمدفرزنداتیخصوص

اسـم:یمحمدمتشبثانفرادریش
تجارتنهاد: رحمانی) محمد ینظر

کابـل،یمرکزاصلافغان،تیتابع(
ــرما ــداییهیس 1000000ابت
1400تأسیسسالیافغاندومیلیون
عمدهتیفعال،یانفرادیشکلحقوق

شخودامضاءدارتیصالح،یتجارت
یعموماستیدرر مرکـزیثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
ــ ــاجرانفراداتیخصوصـ یتـ

تیتابع:لیفرزنداسماعصلینوروزف

اصل مرکز کابل،سالیافغان شهر
ییابتـداهیسـرما،1400تأسیس

ــانی500000 ــدهزارافغ پنجص
دارا،یتجـارتتیفعال یشـخص

درادارهخـودشامضاءتیصالح
 ومالکیتهاییثبتمرکزعمومی
.استدهیثبترسبهفکری
تـاجرجنت جمالگل فرزند گل
سـرماتیتابع:یانفراد هیافغـان

پنجصــدهزار500000ابتــدایی
سـالیانفرادیشکلحقوقافغانی

ــیس ــالح،1400تأس دارتیص
جنتگلفرزندجمالگـلامضاء
یثبـتمرکـزعمومیاستیدرر

.دیبهثبترسومالکیتهایفکری
نهاد:عبدالحقفرزنـداتیخصوص

انفراد متشبث گل اسـم:یجمعه
استخراجمعـادنعبـدالحقنهاد:)
یمرکزاصـلافغان،تیتابع(بلوچ
1000000ابتداییهیسرماکابل،

افغانی میلیون ،ی  تأسـیسسال
1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل
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معـادنتیفعال اسـتخراج عمده
تیصالح درخـودامضاءدار ش

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردفکریثبتومالکیتهای

فرزندمومنړکاکییحیغالممحترم
استخراجمعادنیمتشبثانفراد (

افغـانتیتابع:(ړکاکییحیمحمد
ییابتـداهیسرما،کابلیمرکزاصل
(ی)پنجصدهزارافغـان500000

اسـتخراجو،1400تأسیسسال
ـ مع مجـازاپروسس اقـالم ،دن

تیصالح درامضاءدار خـودش
مرکـزیثبـتعمـومیاستیر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
عبداالحدمحترم نضرا اهللفرزند

ـتابع:یمتشبثانفراد ،افغـانتی
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
افغان500000 سالیپنجصدهزار

1387تأسیس حقـوق، یشـکل
وارداتاقـالممجـازوصادرات

تیصالح درامضاءدار خـودش

استیر مرکـزیعمـومی ثبـت
.دیگردهایفکریثبتومالکیت
انفراداتیخصوص اریاحمدینهاد
اریولـدعبـداهللپشـتوناریپشتون

انفراد ینهاد)تجارتاسم:یمتشبث
ـتابع(اریعبداهللپشتون افغـان،تی
اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز
سالپنجصدهزارافغانی500000
یشــکلحقــوق،1400تأســیس

تیصالحیتجارتتیفعال،یانفراد
یعموماستیشدررخودامضاءدار

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

لیمحمدخالدفرزندعبدالجلمحترم
سـلطانی)تجارتیمتشبثانفراد

یمرکزاصـل،افغانتیتابع:(اریما
سرما 500000ییابتـداهیکابل

افغان ،یپنجصدهزار تأسـیسسال
صـادراتیشکلحقـوق1400

دارتیوارداتاقالممجازصـالح
دررامضاء عمـومیاستیخودش
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فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت
یشرکا یوتصوهضیاساسعربه

ساختمان دارنـده:کراریشرکت
ــر ــوازنمب و D-70938 ج

و9001951770نمبرهیصیتشخ
مورخ17011قرارمکتو شماره

هیــمالاســتیر16/7/1399
استیرنیایدهندگانمتوسطعنوان

شدهاندمحترملیذراتیخواهانتغ
ـمحمدمسلمفرزندعز احمـدزی
واستعفاءتینمعاونشرکتازمعاو

ومحتـرمشیسهمخـوفیصد33
ـفرزنـدونیشکرالد نیالـدسی

سـهمفیصـد33سهمدارشرکت
محترممحمداتـلیراباالشیخو

ــدا ــدمحم ــفرزن ــازی سیرئ
دهیبرحالشرکتبهفروشرسـان

سهمبـهفیصد100کهنامبردهبا
امانـدیمدیجدسیرئثیح ـ. نی
ویثبتمرکـزاستیدررراتیتغ

ــمالک ــاتی ــریه ــتیفک ثب
.دیگرد
شرکت:ویشرکا یاساستصوبه

مکتو مال بزرگدهندهیقرار گان
ذو 14/8/1400مورخ1193

نمبـر جـواز دارنـده خان آهن
 D-72286 نمبـرهیصیتشخو

تغ9001016169 راتیخواهان
محترمخانمحمد:انددهیگردلیذ

محمدعز شـرکتازسیرئزیولد
صدیف80ومجموعاستعفاءاستیر

باالشیسهمخو نثـاریرا محترم
بفـروش محمد سلطان ولد احمد

بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
.همبناندیگردتعیینشرکتدیجد

اهللمعـاوناسـبقازمیمحترمرح
صدیف10باحفظاستعفاءوتیمعاون

بح ـجدرئیسثیسهم تعیـیندی
ا.دیگرد رراتیتغنیکه استیدر
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
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انفراداتیخصوص حضرتینهاد :
ولدنظرمحمدمتشبثینظرقیصد

معدناسم:یانفراد نهاد)استخراج
افغـان،تی(،تابعینقشبندقیصد

اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز
سالپنجصدهزارافغانی500000
ــیس ــوق1400تأس ــکلحق یش

استخراجمعـدنتیفعال،یانفراد
تیصالح درخـودامضاءدار ش

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ـرحمتاهللعلمحترم فرزنـدیزی
:یمتشـبثانفـرادفیمحمدظر

ـوال(تابعی)رحمتاهللکجک تی
اصل،افغان سـرمایمرکز هیکابل
پنجصدهـزار500000ییابتدا (
یتجارت،1400تأسیس(سالیافغان

امضـاءدارتیصالح،اقالممجاز
ثبـتعمـومیاستیرخودشدر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

ومیعبدالقینهادانفراداتیخصوص
عبدالقـدیمیحل متشـبثریولد

نهاد)اسـتخراجواسـم:یانفراد
عبدالق معادن ـیحلومیپروسس یم

اصلتیتابعاستون(، یافغان،مرکز
500000ابتـداییهیکابل،سرما

افغانی ،پنجصدهزار تأسـیسسال
1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل

پروسسمعادنتیفعال استخراجو
تیصالح درخـودامضاءدار ش

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

هلمنـدوالیتجارتشرکت :خالد
 ی (1000000)ییابتداسرمایه
یافغانمیلیون 1400تأسیسسال

صادراتوارداتاقالمیشکلحقوق
ولـدیزیمحمدعلرئیسمجاز
عبدالغفار یحبیحاج ومعاون اهلل

عل محمد دارتیصـالحیزیولد
دررئیسامضاء شرکت معاون و

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت
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رحمتاهللینهادانفراداتیخصوص
ولدجمعهگلمتشـبثیاحمدز
باداسم:یانفراد دنینهاد)شمشاد

تیتابع(معادناستخراجاوپروسس
اصلافغان، هیکابل،سـرمایمرکز

پنجصــدهزار500000ابتــدایی
،افغانی 1400تأسیسسال شکل،
استخراجوتیفعال،یانفرادیحقوق

امضاءدارتیپروسسمعادنصالح
دررخود ثبـتیعمـوماستیش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد
استخراجیمندوزدرانځ معادن د

ــرکت ییابتــداهیســرما:ش
افغـانی1000000 میلیون ی 

کابـل.سـالیمرکزاصل،یافغان
حقوق1400تأسیس دیلمتیشکل

)استخراجوپروسس(یاصلتیفعال
فرزندنیشرکتحسرئیس احمد
بـه50سهمیگلدارایغاز ٪

اهللفرزنـدیمحترمصـفتیمعاون
٪50سهمیدارایبسماهللمندوز

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

ـعبیتاجرانفراداتیخصوص داهللی
مرکز،افغانتیتابع:ومیولدعبدالق

تأسـیسشهرکابل،سـالیاصل
500000ییابتداهیسرما1400

خدماتتیفعال،پنجصدهزارافغانی
تیصـالحیشخصدارا،یفیتنظ

،خودشامضاء اداره عمـومیدر
مرکز فکرییثبت های ومالکیت
.استدهیبهثبترس

اریهنریوتجارتیساختمانشرکت
کابـلیمرکزاصـل:کمالترک

یـ 1000000ییابتداهیسرما
1400تأسیسسال،افغانیمیلیون

عمـدهتیفعالتدیلمیشکلحقوق
اریهنرباشد،یمیوتجارتیساختمان
 KEMAL عبدالغفارودیفرزندس

AKKAN دارندهپاسوورتنمبر 
U06490105 تیصالحرئیس
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ثبتمرکزیاستیدارشرکتدرر
.دیگردفکریثبتومالکیتهای

حـاجمحترم فرزند خالد یمحمد
انفـراد متشـبث گـل :یجنت

خالـدیاستخراجمعادنوتجارت)
یمرکزاصـل،افغانتیجنت(تابع
سرما 500000ییابتـداهیکابل

تأسـیسسال،یپنجصدهزارافغان
استخراجمعدناقالممجاز1400
تیصالح درامضاءدار خـودش

مرکـزیعمـومیاستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

:یزوسـفیینوابیتجارتشرکت
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرکز

،یافغـانی میلیون1000000
ی،شکلحقـوق1400تأسیسسال
سیرئ،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلم
ن یاد تیمعاوناهلل،اهللفرزنداما

نعمـتاهلل فرزنـد مسعود احمد
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

فرزنـدنیصداقتجاللالدمحترم
:یمختارجـانمتشـبثانفـراد

پروسسسنگن) مـهیاستخراجو
تابعیمتیق اصـلتی( یافغانمرکز

500000ییابتـداهیسرما،کابل
افغان هزار یپنجصد تأسـیسسال

استخراجوپروسسسنگ،1400
دارتیاقالممجازصالحیمتیقمهین

دررامضاء عمـومیاستیخودش
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
ــو  (18030شــماره)قرارمکت

تیریمـد(16/8/1400مورخ)
یدیوتوریدیتولاتتأسیسیعموم

،یامورفارمســیعمــوماســتیر
تـدیگـوتنبرگلمیشرکتتجارت

وارداتوصادارتاقـالمبرعالوه
ا ـتورجادیمجازخواهان ـادودی هی

اندکـهدهیگردیوسامانآالتطب
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یثبـتمرکـزیعموماستیدرر
.دیدثبتگریفکرتیومالک

شـرکتیشرکا یاساستصوبه
صحتلمیتجارت جـواز:تدیخان
اسـتیرنیایعنوان18716نمبر

ازحصهشیآدرسخورییخواهانتغ
مقابلهوتـلرخانهیخمیسوممستق

پروانالهامفردوسبهعق چمـن
سرکاولشـاهدهینارسیحضور

ـخانبزنسکمـولکستغدیشه ری
استیدررراتییتغنینمودهاست.ا

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت

شـرکتیشرکا یاساستصوبه
یخـدماتترانسـوورتیالمللنیب

دارنده:ایاتفاقکابلآسیمسافربر
خواهـان D-49200جوازنمبر

ــرما ــاهشس ــرکتازهیک ش
1000000بــه16100000

اسـتایافغان ـکاهشنموده نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
.دیگرد
خواسترئبه نهـادسیاساسدر

صـمیانفراد فرزنـدمیمحتـرم
انفراد تاجر انور دارنـدهیمحمد

 نمبر ـایعنوان10961جواز نی
یخواهانلغوجوازتجـارتاستیر

جوازموصوفدهیگردشیخو اند.
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
.دیلغوثبتگردیفکریهاکتمال
ودرخواسـت یاساستصـوبه
ا دارنـده:نهـادرئیسحرامشاه

راتیخواهانتغ43095جوازنمبر
اند:محترماحرامشاهدهیگردلیذ

فیصد100استیازرریولدشاهنظ
یرابهمحمدمصـطفشیسهمخو

ــخیســیع ــدیاحمــدزلی ول
 جان فروشدیجدرئیسمحمد به

درسنهادازشهرنـوآورساندیم
یبهمرکزتجارتلممسیمرکزتجارت

نموده.کـهریتغدیشاهشهیجحا
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ
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 ثبتمرکزی فکری های ومالکیت
.دیگرد
ـمحترمعزیاساسدرخواستبه زی

رئ مکتـو سیاحمد قرار و نهاد
ــورخ19660 15/8/1400م

گـانمتوسـطدهندهیمالاستیر
عز فرزندمزیمحترم راحمـدیاحمد

دارندهجوازنمبر:یمتشبثانفراد
ـیوتشخ60604 نمبــرهیصـ

تغ9007950745 راتیخواهان
اهللزیمحترمعز:تاسدهیگردلیذ

م ـریفرزند رئ ازسیاحمد نهـاد
استیر سهمصدیف100استعفاء

صـفشیخو محمد محترم به یرا
کب محمد فرزند واگـذارریطارق
بح نامبرده که رئـیسثینمووده

نیاستوکهادهیگردتعییندیجد
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
.دیگرد
خواسترئبه نهـادسیاساسدر

ــدیانفــراد ــورفرزن محمــدان

جان :محمد ـدارنده نمبـرج واز
ــیوتشخ9154 ــرهیصـ نمبـ

ــوان1035037017 ــایعن نی
یخواهانلغوجوازتجـارتاستیر

جوازموصوفدهیگردشیخو اند.
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
.دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک

شرکت:ویشرکا یبهاساستصو
(مـورخ1113)نمبرقرارمکتو 

ــتیر19/8/1400 ــمالاس هی
گانبزرگمحمدداودفرزنددهند

دارندهیمتشبثانفرادداریمحمدد
نمبر تشخ76835جواز ـیو هیص

 خواهـان9013795661نمبر
محتـرم:انددهیگردلیذراتیتغ

سیرئداریمحمدداودولدمحمدد
ازجملهاستعفاءاستیشرکتازر

ــدیف100 ــوص ــهمخ شیس
عطااهللولدنآسهمصدیف50 به را
واگذارنمودهکهنـامبردهداهللیعب
خودشتعییندیجدرئیسثیبح و

معاونثیسهمبحصدیف50باحفظ
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راتیتغنیاست.کهادهیگردتعیین
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
انفراداتیخصوص داهللیوحینهاد

ـولدمیمیرح ـیاحمـدرحری یم
انفراد ینهاد)تجارتاسم:یمتشبث

دا کوثر افغـان،مرکزتیتابعنش(
ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت

سال،پنجصدهزارافغانی500000
1400تأسیس حقـوق، یشـکل
تیصالحیتجارتتیفعال،یانفراد
یعموماستیشدررخودامضاءدار

 های ومالکیت مرکزی فکریثبت
.دیگردثبت

استخراجوپروسسیتجارتشرکت
عز مرکزاصـلتیجیزیمعادن ی:

سرما 1000000ییابتداهیکابل،
میلیون تأسـیس،سالیافغانی 

تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1400
وارداتوصـادراتاقـالم عمده
پروسسمعادن، استخراجو مجاز،

ــ ــدسیرئ ــدنیصــالحال فرزن

سرحدالرحمنتی،معاوننیالد یحب
حاج صالحیفرزند تینورالرحمن

ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
واستخراجپروسسیتجارتشرکت
ه یابتدائهیسرما:زمردوادیمعادن

1000000 ی  افغـانیمیلیون
شکل1400تأسیسسال یحقوق،

عمدهوارداتتیفعالتدیشرکتلم
شرکتسیوصادراتاقالممجازرئ

فه احمد عبدالقدمیمحترم ریفرزند
اهللفرزندمیمحترمشمتیوبهمعاون
امضـاءدارتیصـالحریعبدالقد

دررمعاونوسیرئ اسـتیشرکت
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
سرمایه:یصافلیامیتجارتشرکت
(1000000)ییابتدا میلیونی 
یافغان شکل،1400تأسیسسال
صادراتوارداتاقالممجازیحقوق
ـولدذکرییحیرئیس ومعـاونای
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رافضـلیولدشیمحمدنوا صاف
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
عباتیخصوص فرزنـدداهللینهاد:

:یالرحمنمتشبثانفراد یحب
ونـدینهاد:)استخراجمعادنماسم

یافغان،مرکزاصـلتیخوات(،تابع
500000ابتـداییهیکابل،سرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل

اسـتخراخمعـادن،تیفعال عمده
تیصالح درخـودامضاءدار ش

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

یشرکا یوتصوضهیاساسعربه
ل ارغـونیخصوصیعالسهینهاد

ــر:شــاهان ــدهجــوازنمب دارن
 D-37792 استیرنیایعنوان

شدهاند.کـهلیذراتیخواهانتغ
محترمعبداالحدفرزندعبـدالرزاق

واسـتعفاءاستیتشبثازرسیرئ
خـوفیصد100 بـهشیسهم را

بنتضـامنیلیاسماعدایمحترمهل
تذکرهنمبـردارندهیلیاسماعیعل

واگذار17049-0105-1400
دیجدسیرئثینمودهکهنامبردهبح

.همبنانآدرستشبثگرددیمتعیین
سرک سرکیشهرکعرفان5از

ا13هیناحیمزار یانبستگاهیبه
هیقصرمهتا ناحیعق تالرعروس

تغ13 اریکابل است. ـنموده نی
ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ

ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
.دیگرد
شرکتویشرکا یاساستصوبه

مکتو  مورخ19601نمبرقرار
ــتیر11/8/1400 ــمالاس هی
گانمتوسط:شرکتخدماتدهند
جوازریسماسرییکیلوژست دارنده
تشخ65644نمبر نمبـرهیصیو

تغ9009791971 راتیخواهان
اند:محترممحمداسلمدهیگردلیذ
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ولدمحمدعلممعاونشـرکتاز
ــمعاون ــتعفاءتی ــاس وعومجم
یرابـاالشیسهمخـوصدیف50

عل میمحترم برحالرئیسالرحمن
شرکتواگذارنمودهاسـتکـه

 به صدیف100نامبرده رئیسسهم
یشکلحقوقریوتغماندیشرکتم
نمـودهریتغیانفرادبهیازشراکت

ــاســت.کــها ــتغنی تدررای
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیگرد
شرکت:ویشرکا یاساستصوبه

(مـورخ1199)نمبرقرارمکتو 
ــتیر14/8/1400 ــمالاس هی
گانمتوسطشرکتخـدماتدهند
استارموفشجاعدارنـدهیمشورت

ـیوتشخ69148جوازنمبر هیص
 خواهـان9011051173نمبر

محترمـه:انددهیگردلیذراتیتغ
شرکترئیسزیعزریمولودهبنتم

شرایخوصدسهمیف38واستعفاء

نیولدامانالدنیالدنیبهمحترمام
سهمداربرحالشـرکتواگـذار

سهمصدیف75کهنامبردهبا.نموده
کـهتعییندیجدرئیسثیبح شد
ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا

 فکری های ومالکیت ثبتمرکزی
.دیگرد
(154511611)نمبرمکتو قرار

ــورخ ــتیر16/5/1400م اس
وهیادومیتنظیملارهادیویاجرائ

یشرکتتجـارتیمحصوالتصح
خولواکدارندهنمبرجوازیمصطف 

ــی(وتشخ71183) ــرهیص نمب
ر9011869790) تحت استی(

معاون عزتاهللو محترمتیمحترم
اسداهللبرعالوهوارداتوصادارت

ـتورجـادیمجازخواهاناقالما دی
ـگردیوسامانآالتطبهیادو دهی
ثبـتیعمـوماستیکهدرر.اند

ـومالکیمرکز ثبـتیفکـرتی
 .دیگرد
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ـ غن :زشـرکتیسوداگریعمران
سرمایمرکزاصل یابتـدائهیکابل،

،یافغـانی میلیون1000000
یحقـوق،شکل1400تأسیسسال
سیرئ،یعمدهتجارتتیفعالتد،یلم

ـمعاون،زاهللیعزفرزندیعبدالغن تی
عبدالغن فرزند تیصـالحیعمران

شـرکتسیرئامضاءدار ومعاون
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیگرد

ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه
میولدعبـدالحلیمیرحیدعبدالها

:نهــاداســم:یمتشــبثانفــراد
یکیوخـدماتلوژسـتی)ساختمان

ـیرحیفضلالهـاد ـتابعی(م تی
هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـل

پنجصــدهزار500000ابتــدایی
افغانی 1400تأسیسسال شکل،
ویساختمانتیفعال،یانفرادیحقوق
امضـاءدارتیصـالحیکیلوژست
ثبـتیعمـوماستیرشدرخود

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

ـیسرنهاد:اداتیخصوص رزادیش
ـ ـفیفرزندس نمتشـبثاالرحم
ــراد ــم:یانف ــدماتنهاد:)اس خ
و،یکیلوژست معـادن اسـتخراج
ـتابع(سولمنترزادیشیتجارت تی
اصلافغان، هیکابل،سـرمایمرکز

ــدایی ــون1000000ابت دومیلی
یافغان شـکل1400تأسیسسال
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

ــارت ــادنو،یتج ــتخراجمع اس
تیصالح،یکیلوژست امضـاءدار
دررخود ثبـتیعمـوماستیش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

گلسـهاراتیخصوص نهاد:سهار
متشبثیزنیریفرزندلعلمحمدش

نهـاد:)خـدماتاسـم:یانفراد
تی(،تابعیریسهارگلوزیکیلوژست

هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـل
پنجصــدهزار500000ابتــدایی
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شـکل،1400تأسیسسالافغانی
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

دارتیصـالح،یکیخدماتلوژست
دررخودامضاء یعمـوماستیش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

وسـفی:ینهادانفراداتیخصوص
متشـبثنیولدنجمالـدیدیسع

وی)تجـارت:نهـاداسم:یانفراد
سع معدن (ارمـلیزیدیاستخراج

اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز
500000ابتـــداییهیســـرما

افغانی ،پنجصدهزار تأسـیسسال
1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل

واستخراجمعـدنیتجارتتیفعال
شخــودامضــاءدارتیصــالح

ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

لیعااستخراجمعادناسـمشرکت
کابل،یمرکزاصل:یزیعزرزادیش

یـ 1000000یابتدائهیسرما
تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون

تــد،یلمیشـکلحقـوق،1400
اسـتخراجمعـادن،تیفعال عمده
ابراهلیعااسمسیرئ جانمیفرزند

یفرزندحـاجیمحمدولتیمعاون
امضـاءدارتیصـالحندولتخا

دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
و:شرکتیشرکا یبهاساستصو
مکتو  مـورخ1119نمبرقرار

گاندهندهیمالاستیر1/9/1400
شمشادترن یمتوسط:ساختمان
و D-32257 دارنــدهجــواز

هیصیتشخ 7005813013نمبر
انـد:دهیگردلیذراتیخواهانتغ
یثورگلولدحـاجیمحترمحاج

شرکت معاون واستعفاءاحمدگل
بهمحترمارشیسهمخوصدیف50

رئیسولدحسنخانسیرویاحمدم
کـهبرحال نموده شرکتواگذار
ثیسهمبحصدیف100بانامبرده
ـگردتعیینرئیس همبنـاندوی
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واســمزیاســتخراجاوســوداگر
شمشادترن بهیشرکتساختمان

ساختمان ترن  استخراجیشمشاد
ـتغزیمعدناوسوداگر نمـودهری

اسـتیرتدررایتغنیکها.است
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
شرکت:ویشرکا یاساستصوبه

(مورخ19646)نمبرقرارمکتو 
ــت14/8/1400 ــمالریاس هی
شرکتادهند متوسط زیگلوایگان

 چارترداکاونتنسدارندهجوازنمبر
D-66649 نمبـرهیصیوتشخ

تغ9001731794 راتیخواهان
سدهیگردلیذ اوریدیاستمحترم

معاونشـرکتازدیولدس عسکر
صدیف40جملهزاواستعفاءتیمعاون

بـهنوروزشیسهمخـو خـانرا
بر شـرکتواگـذارحالسهمدار

سهمصدیف33نمودهکهنامبردهبا
14دیگردتعییندیمعاونجدثیبح
بهمحترمفوالدخانیف صدسهمرا

برحالشرکتواگذارنمودهرئیس
ماندهیباقشودیسهممصدیف34که
زاهداهللصدیف13 محترم سهمبه

واگـذارکتسهمداربرحالشـر
شودیمصدیف33نآنمودهکهسهم

ثبـتاسـتیدررراتیتغنیکها
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .استدهیگرد
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

ویموادساختماندیوتولیساختمان
سلطانیسرکساز دارنـده:عابد
خواهـان D-22520 جوازنمبر

محتـرمدهیگردلیذراتیتغ اند:
تیمحمدازمعاونریخالقدادولدم

راشیسهمخوفیصد50واستعفاء
ولدس سلطانمحمد محمـددیبه

برحالشرکتبـهفـروشرئیس
ازشراکتیوشکلحقوقرساندیم

انفراد است.کـهریتغیبه نموده
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد
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شـرکتیشرکا یاساستصوبه
بنددیتول بسته سـعادتنهیخیو
جـوازنمبر:تدیلمکالښ دارنـده

تغ58667 ـخواهان ـذراتی لی
اند:محترممحمدناصرولددهیگرد
ــر ــازمعاونمیک ــتعفاءتی واس
رابهسعادتشیسهمخوفیصد50

شرکتبهفروشرئیسولدپادشاه
ازشراکتیوشکلحقوقرساندیم

انفراد است.کـهریغتیبه نموده
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد
خواسـتبه محتـرمیاسـاسدر

سیفرزندمحمدجانرئمیمحمدنس
19611نمبروقرارمکتو :نهاد

 هیمالاستیر11/8/1400مورخ
یکیگانمتوسطخدماتلوژستدهند

تجارت سـلیو ،یعـالمانیهالل
 نمبـر جـواز و68141دارنده

هیصیتشخ 9010708617نمبر
:استدهیگردلیذراتیخواهانتغ

محمدنس محمدجانندفرزمیمحترم
فیصـد100نهادازمجموعسیرئ

خو خوفیصد13شیسهم شیسهم
وگرددیمتعییندیمعاونجدثیبح
بـهصدیف77ماندهیباق را سـهم

ولدلیخمانیمحترمجمعههاللسل
ـگلجمالنامبردهبح رئـیسثی

راتیتغنیکها.گرددیمتعییندیجد
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
.دیثبتگردیفکریهاتیمالک

ـ یوتصوضهیبهاساسعر سیرئ
دارنده:دهکدهالجوردینهادتجارت
اسـتیبـهر76641جوازنمبر

اسـتیرنیایعنوانزادهیولدیجاو
ازد فعالادیخواهان ـسـکتور تی

و.اسـتدهیاستخراجمعدنگرد
تجـارت از تشبث دهکـدهیاسم

واستخراجمعدنیالجوردبهتجارت
صورتگرفتـهزیدهکدهالجوردن

سرما همبنان تشـبثازهیاست.
ـلیم یبهیپنجصدهزارافغان ونی

اافتهیشیافزایافغان ـاسـت. نی
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ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ
ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
.دیگرد

ـاتیخصوص یمحمدوهـاجغزال
یغزالــمیفرزنــدعبــدالرح

مرکـزافغانتیتابع:یتاجرانفراد
تأسـیسکابلسـالتیوالیاصل

(500000)ییابتداهیسرما1399
حقوقیافغانپنجصدهزار شکل ی،

عمده:خـدماتتی،فعالیانفراد
یوهاجغزالمحمدسیرئیساختمان

ـمیفرزندعبدالرح شـخصیغزال
خـودشامضـاءتیصالحیدارا

ثبــتمرکــزیعمــومیدراداره
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ــو  (18010شــماره)قرارمکت
تیری(مـد15/8/1400مورخ)

یدیوتوریدیتولاتتأسیسیعموم
،یامورفارمســیعمــوماســتیر

تجـارت انعـامیشرکت راحـت
وصـادارتتدبرعالوهیلم واردات

هیادودیتورجادیاقالممجازخواهانا

اندکـهدهیگردیوسامانآالتطب
یثبـتمرکـزیعموماستیدرر

.دیگردتثبیفکرهایتیومالک
افغاندیاستخراجمعادنجاوشرکت

سـرمایمرکزاصل:هنیم هیکابل،
میلیـون1000000یابتدائ ی 
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق

وصادراتاقالممجـازاسـتخراج
نیریبسماهللفرزندشسیرئمعادن،
ترمحمـدخطاهرفرزنداتیمعاون
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
 ثبتمرکزی فکری های ومالکیت

 .دیگرد
عمـرانحمـزهیتجـارتشرکت

هیکابل،سـرمایهوت :مرکزاصل
میلیـون1000000یابتدائ ی 
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
اسداهلل فرزند اهلل ـمعاون،روح تی
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صالح اسداهلل فرزند دارتینوراهلل
ومعاونشـرکتدرسیرئامضاء

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

مسلمآغاینهادانفراداتیخصوص
ولدمحمدشـاکرمتشـبثیصاف

معدناسم:یانفراد نهاد)استخراج
مرکزافغان،تیتابع( سایتگا کاپ

ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل
سالپنجصدهزارافغانی500000
ــیس ــوق1400تأس ــکلحق یش

استخراجمعـدنتیفعال،یانفراد
تیصالح درخـودامضاءدار ش

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
ومالکیــتهــایفکــریثبــت

.دیگرد
صـاشرکت معـادن میاستخراج

سـرمایهشمسافغـان ییابتـدا:
یافغـانی میلیون(1000000)

1400تأسیسسال یشکلحقوق،
مجاز اقالم معادن رئیس،استخراج
عبـدال ولـد الرحم ن فیطلفضل

میمحمدسلومعاونشمسالحقولد
یاهللولدغالمسخ یوسهمدارنج

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

فرزنـدمحترم جنتگلنـورزاد
وی)تجارتیگلنورمتشبثانفراد

مرکـز،افغانتیتابع:(یساختمان
ییابتـداهیسـرما،کابـلیاصل

(ی)پنجصدهزارافغـان500000
 1400تأسیسسال هایتفعالی،

اقــالممجــازوعمــدهتجــارتی
امضـاءدارتیصـالحیساختمان

درر ثبـتعمـومیاستیخودش
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
بابرفرزنـدمیکرنهاداتیخصوص

اسـم:یمحمدمتشبثانفراددیس
(بـابرمانیسلمیکرینهاد:)تجارت

اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز
500000ابتـــداییهیســـرما
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افغانی ،پنجصدهزار تأسـیسسال
1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
دررخودامضاء یعمـوماستیش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت
محتــرمیاســاسدرخواســتبــه

وقرار:اقبالولدمحمدیغالمسخ
مـورخ14187شـمارهمکتو 

سخ18/1/1400 غالم یمحترم
یعنـوانیولداقبالتاجرانفـراد

ـمکتـ خصوکهیاریتجارت یص
نمبریالمللنیب جواز دارنده کابل

 D-38582 نمبـرهیصیوتشخ
تغ9000300955 راتیخواهان

دهیگردلیذ غالم یسخاندمحترم
ـولد نهـادازسیمحمـداقبالرئ
ــتیر ــوعاس ــتعفاءومجم اس

بـاالشیسهمخوصدیف100 یرا
ینولدحـاجاالرحم یمحترمحب

اقبالبفروشرسان کـه.دهیمحمد
بح شرکتدیجدسیرئثینامبرده

ادیگردتعیین که ـتغنی. درراتی
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
بغالندیامیساختمانشرکت :فردا

 مکتـو نمبـر 317/310قرار
دیعواتیآمر17/8/1400مورخ

وسی(رئمیبغالنمحترم)محمدرح
تشـبث معـاون ) )محمد محترم

فردابغالن(دیامی)شرکتساختمان
 (D-69276) دارندهجوازنمبر

(9001870816)هیصینمبرتشخ
ی(طــ1393)تأســیسوســال
 یقطعـهتصـوهوسیدرخواست

نمودهشهیعارضوخواهشترکپ
ثبتعمومیاستیدررراتییتغنیا

.دیثبتگردیوجوازده
یشرکا یوتصوضهیاساسعربه

شرکتساختنرمافزارمحمدظفر
:شفق نمبر جواز 34514دارنده
راتیخواهانتغاستیرنیایعنوان

کهمحترماحمدجواد:شدهاندهلیذ
ازفرزندمحمدحسنمعاونتشبث
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استعفاءتیمعاون سهمفیصد48و
رابهمحترممحمدظفرشفقشیخو
واگسیرئ تشبث نمودهذاربرحال
 بحفیصد100با ـثیسهم سیرئ
تغماندیم ازیشـکلحقـوقریو

ـنیشراکتبهانفراد صـورتزی
استیدررراتیتغنیگرفتهاست.ا

یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر
شرکت:یشرکا یاساستصوبه

محمدآجان فرزند نورالحق شرکت
انفراد جـواز:یمتشبث دارنـده

ـیوتشخ65703نمبر نمبـرهیص
مکتــــو 9009818147

19508نمبر 13/8/1400مورخ
متوسـطخواهـاندهندهیمال گان
اسمریتغ:انددهیگردلیذراتیتغ

زونیفـایمکت ازمکت خصوص
ـ ینمبرچهارمبهمکتـ خصوص

انداکاستدر ـتغ:شده نمـودهری
اسـتیدررراتیتغنیکها.است

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت

(مورخ18133)نمبرمکتو قرار
1/9/1400 ـاجرائاستیر، یوی
ومحصوالتهیادومیتنظیملارهاد

وخـدماتیشرکتتجارتیصح
کامراندارندهنمبرلیجلیکیلوژست
( وتشخ68581جواز نمبرهیصی(

ر9010851178) تحت استی(
جل معاونلیمحترم و ـاحمـد تی

محترمقدرتاهللبرعالوهوارداتو
خواهانااقالمصادارت جادیمجاز

ـهیادودیتور یوسـامانآالتطب
یعموماستیکهدرر.انددهیگرد

مرکز تیومالکیثبت یفکرهای
 .دیثبتگرد
ــرکت ــتش ــدماتلوژس یکیخ

کابل،یمرکزاصل:یسرورمح 
یـ 1000000یابتدائهیسرما

،1400تأسیسسال،یافغانمیلیون
عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق

مح اهللسی،رئیکیخدماتلوژست
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شـفااهللتیاهلل،معاون ینجفرزند
امضاءدارتیاهللصالح یفرزندنج

اسـتیرومعاونشرکتدرسیرئ
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردثبتفکری
ویکیخــدماتلوژســتشــرکت

:استخراجمعادنکوهنورکنـدهار
ی (1000000)ییابتداسرمایه
،یافغانمیلون 1400تأسیسسال

استخراجمعادناقالمیشکلحقوق
ولـدرئیس،مجاز محمـود شاه

احمدشاهومعاونعـزتاهللولـد
ورئیسامضاءدارتیاحمدصالح

یعمـوماستیمعاونشرکتدرر
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
شرکت:ویشرکا یبهاساستصو
مکتو  مورخ1585)نمبرقرار )

زوندیستمعوایس،17/3/1400
یشرکتساختمهرولوحهفلـز

ــت ــریچش ــوازنمب ــدهج دارن
 D-23225 نمبـرهیصیتشخو

تغ1015796010 راتیخواهان
ــرم:اســتدهیــگردلیــذ محت

ولدمحمدغالمغو وسفیمحمد
معاون از شرکت استعفاءتیمعاون

راشیخوسهمصدیف50ومجموع
احمدریمحترمعبداهللولدنصیباال

ـکهنامبردهبحدهیبفروشرسان ثی
ـ.کهادیگردنیعیتدیمعاونجد نی

ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
اساسبوردومکتـو شـمارهبه

ــورخ19555 19/8/1400م
متوسـطدهنـدهیمالاستیر گان

)ا نگیهولـدزیاورسفکویتشبث
(دارندهجـوازنمبـردیلمتیکمون

 (I-11751) سیرئریخواهانتغ
بدونسهمشدهاندکهمحترم)آرش

بـدونسی(رئلیعاولداسمیبخش
ر از استیسهم محترماستعفاء و

ـعلالناصـرجمالعبد) ولـدیزی
نـدتـذکرهنمبـرعبدالغفور(دار
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ثیبح(03694-0500-1398)
تعیـینبـدونسـهمدیجدسیرئ
ـ.اگرددیم ـتغنی اسـتیدررریی

ثبتمرکزیومالکیتهایعمومی
 .دیگردفکریثبت

شرکت:ویشرکا یاساستصوبه
ــو ) ــرارمکت ــورخ144ق (م

زوندیعوااستیر5/10/1400
ـیمرکزشرکتتجارت مـلیادیس

دارندهجـوازنمبـرتدیساداتلم
ـیوتشخ10181 نمبــرهیصـ

تغ9000784059 راتیخواهان
 یحبدیاستمحترمسدهیگردلیذ

معاونشـرکتازمیحکدیولدس
صدیف50استعفاءومجموعتیمعاون
باالشیخو ـدیمحترمسیرا میتم

دهیبفروشرسانومیعبدالقدیولدس
تعییندیمعاونجدثیکهنامبردهبح

استیدررراتیتغنی.کهاگرددیم
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر

شـرکتیشرکا یاساستصوبه
صـادقیکیمصنوعاتپالستدیتول
دارنـدهجـوازنمبر:تـدیلمزیعز

 D-48438 لیذراتیخواهانتغ
ولدنیاند:محترممحمدامدهیگرد
معاونیخوب از تیخان واستعفاء
مانیرابهسلشیسهمخوفیصد50

شرکتبـهدیمعاونجدسیولدق
تغرساندیفروشم فـوقراتی.که

ثبـتمرکـزییمومعاستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ـیالهامصافیشرکتتجارت :هنیم
یـ 1000000ییابتداهیسرما

افغانی اصل،میلیون کابل.یمرکز
 1400تأسیسسال ، یحقوقشکل
اقالمی)تجارتیاصلتیفعال،دیلمت

 ـرئیسمجاز( رضـایشرکتعل
٪95سهمیدارایفرزندرج عل

محترمروحاهللفرزنـدتیبهمعاون
ــ ٪5ســهمیدارایرجــ عل

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
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ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

الهامیالناوبارچیتیشرکتترانز
ـیصاف ییابتـداهیسـرما:هنیم

افغـانی1000000 میلیون ی 
سـال،کابـلی.مرکزاصلیافغان

1400تأسیس دیلمتیشکلحقوق،
رئـیس(ی)تجـارتیاصلتیفعال

فرزندرج علیشرکتعل یرضا
محترمتیبهمعاون٪95سهمیدارا

ـ ـیروحاهللفرزندرج عل میرح
ــهمیدارا ــالح5س دارتی٪ص

دررئیسامضاء شرکت معاون و
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
یدیفرزندعکزادینسیرویممحترم

ـتابع:یمحمدمتشبثانفـراد تی
هیسـرما،کابلیمرکزاصل،افغان
پنجصدهـزار500000ییابتدا (
،(یافغان ،1400تأسـیسسـال
اقالممجـازیتجارتیاصلتیفعال

خــودشامضــاءدارتیصــالح

استیدرر ثبـتمرکـزیعمومی
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

تگـا شرکت معـدن استخراج
ییابتـــداســـرمایه:یولگـــ

یافغـانی میلیون(1000000)
1400تأسیسسال یشکلحقوق،

مجاز اقالم معادن رئیس،استخراج
صـاف حسـن محمد ولد یامراهلل

مومنیومعاونعبدالمال ولدحاج
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ر در مرکـزیاستیشرکت ثبت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

:حشمتسـاداتیتجارتشرکت
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز

یافغـانونیلیم ی1000000
1400تأسیسسال یشکلحقوق،

عمـدهتیفعالتیمحدودالمسئول
محتـرمسیرئ،اقالممجازیتجارت

حشمتاهللسـاداتفرزنـددیس
معاونیعبدالولدیس محتـرمتیو
یعبدالولدیسفرزندنثاراحمددیس

راردتیصالح عمـومیاستیدر
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مرکز یفکریهاتیومالکیثبت
.دیثبتگرد
پالستدیتولشرکت یکیمصنوعات

ـ کابـل،ی:مرکزاصـلاطاهامحب
یـ 1000000یابتدائهیسرما

تأسـیسسـال،یافغـانمیلیون
تــد،یلمیشـکلحقـوق،1400

تولتیفعال ـعمده مصـنوعاتدی
فرزندیمحبزیپروسیرئ،یکیپالست

ـ عل ـیمحمد ـمعاون،یمحب تی
ـیفرزنـدمیرضاحسـن نیرحس

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیمعمـواستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

کـاکرشـاهیسـاختمانشرکت
هیکابل،سرمایمرکزاصل:یمقصود
میلیـون1000000یابتدائ ی 
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
ـفعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی

ـ،یساختمان ـیعمحمدسیرئ یس
ـفرزندمالحب ـمعاوناهلل، ی تی

تیصـالحیعبدالقادرفرزندنورز
ومعاونشـرکتسیرئامضاءدار
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
 .دیگرد
:زشرکتیرگسودایمنصوراتیح

 ی (1000000)ییابتداسرمایه
1400تأسیسسال،یافغانمیلیون

وارداتوصـادراتیشکلحقوق
ـحداهللیفررئیس،اقالممجاز اتی

اهللومعاونعبدالحقولداتیولدح
ورئیسامضاءدارتیصالحیزلم

یعمـوماستیمعاونشرکتدرر
 ومالکیت مرکزی فکریثبت های

.دیگردثبت
 یعبدالسمدیس:دنهااتیخصوص

ـواس حدیفرزندسیدریح یدری
ینهاد:)تجارتاسم:یمتشبثانفراد

یغنلیاسماعیکیوخدماتلوژست
یمرکزاصلافغان،تیتابع(یدریح

500000ابتـداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
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1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل
تجارتتیفعال خـدماتیعمده و

امضــاءدارتی،صــالحیکیلوژست
دررخود ثبـتیعمـوماستیش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

ـیتجارتشرکت :یمومنخاندران
ییابتـداهیسرما،کابلیمرکزاصل
سالپنجصدهزارافغانی500000

1400تأسیس حقـوق، یشـکل
تجـارتتیفعالیانفراد یعمـده

مومنخـانفرزنـدرئیسباشد،یم
ت خان پاکسـتانعبسمندر کشور ه

اسـتیدارشرکتدررتیصالح
ثبتمرکزیومالکیتهایعمومی

.دیگردفکریثبت
کابـل،ی:مرکزاصلیتدحقلمایآس

یـ 1000000ییابتداهیسرما
1400تأسیسسال،یافغانمیلیون

عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق
نفت وپروسـس،اسـتخراجیمواد

،یکیوخدماتلوژستیمعادن،تجارت

ـسیرئ خـانیعبدالحقفرزندعل
متقتیمعاون اهلل فرزنـدیرحمت
امضاءدارتینادرخانصالحیحاج
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

شرکت:ویشرکا یاساستصوبه
(مورخ11171)نمبرقرارمکتو 

ــتیر11/8/1400 ــمالاس هی
:تدیلمیتسلزرمتگانکوچ دهند

ــر ــوازنمب ــدهج و6551دارن
هیصیتشخ 1016930014نمبر

:انـددهیگردلیذراتیخواهانتغ
فعالادیاز ـسکتور یلوژسـتکتی

ـبرعالوهسکتورفعال یتجـارتتی
تسلازواسمشرکت:استدهیگرد
ویبهشرکتتجـارتتدیلمیزرمت

ـیکیخدماتلوژست یتسـلزرمت
هیوهمبنانسـرما.استدهیگرد

ونیلیم یبهونیلیم یشرکتاز
نمـودهشیافزایپنجصدهزارافغان

ا رراتیتغنیاستکه اسـتیدر
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ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت

شـرکتیشرکا یاساستصوبه
:احمدجـانزادهشیحکمتدرو

 جوازنمبر خواهـان1715دارنده
محتـرمدهیگردلیذراتیتغ اند:

ـ ازمیاحمدجانولدمحمـدعظ
فیصد50واستعفاءشرکتاستیر

دروشیسهمخو صدام به ـرا شی
ولددرو بـهدیمعاونجدشیزاده

م درورساندیفروش معـاونشیو
ثیبحمسهفیصد50باحفظیقبل

اسمدیگردیمتعییندیجدرئیس و
شرکتتجار شیدرویتشرکتاز

درو تغشیاحمدجانبه ـصدام ری
اسـت تغنموده ـ.که فـوقراتی

ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ـی)استخراجمعـادنوتشبث وی
نمبر:(ویی)ونگیس جواز دارنده
ب76681) ) )واستیره یمحترم
)فواداحمد(تیمعاونه(وبنگیوسی

نیآدرسشرکتاز)سوریخواهانتغ
(4هی,شهرنو,ناحیانصارغرپالزا

)چهـارراه بـرجیبه عبـدالحق
شدهاسترینهم(تغهیناحاریاحمد
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیگرد

تاجریسدیزبالهرافتیبازیدیتول
یافغان،مرکزاصلتیتابع:یانفراد

سرما ، 500000ابتداییهیکابل
 ،افغانیپنجصدهزار تأسـیسسال

،یانفـرادیشکلحقوق،1400
تی،صـالحیدیعمدهتولتیفعال
 عارفاهللفرزندامضاءدار محترم
ثبـتعمومیاستیاکبردرریعل

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

اســتخراجمعــدنشــرکت
اصل:یعارفحقوال ،کابلیمرکز

یـ 1000000ییابتداهیسرما
1400تأسیسسال،افغانیمیلیون

عمـدهتیفعالتدیلمیشکلحقوق
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م فرزنـدرئیسباشد،یمعدن خالد
و گل گـلتور تـور فرزند حامد

اسـتیدارشرکتدررتیصالح
ثبتمرکزیومالکیتهایعمومی

.دیگردفکریثبت
فرزندایض:نهاداتیخصوص الحق

متشبثانفـراد اهلل اسـم:یامان
تجارت ـینهاد:) ـعزاالحقیض (ری

اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز
500000ابتـــداییهیســـرما

افغانی ،پنجصدهزار تأسـیسسال
1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
دررخودامضاء یعمـوماستیش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت
داهللیمحترمفریاساسدرخواستبه
مکتو :نهادسیرئ قرار نمبـرو

ــورخ8718 15/3/1400مـ
دیگانکوچ فردهندهیمالاستیر

انفراددیولدعبدالرشاحمد یتاجر
 نمبر جواز 3381-0104دارنده

1046415011نمبرهیصیوتشخ
:استدهیگردلیذراتیخواهانتغ
فر ـداهللیمحترم عبدالرش دیفرزند

فیصـد100ازمجموعنهادسیرئ
خو خوفیصد50شیسهم شیسهم
ـفرزندفرسیاحمدقیراباال داهللی

ـکهنامبردهبحدهیبفروشرسان ثی
جد ودهیگردتعییندیمعاون است
انفرادیشکلحقوق از بـهینهاد
ـنمودهاست.کهاریشراکتتغ نی

ثبـتیعمـوماستیدررراتیتغ
ثبتیفکریهاتیومالکیمرکز
.دیگرد
شرکت:ویشرکا یاساستصوبه

(مورخ19708)نمبرقرارمکتو 
گاندهندهیمالستمیس1/8/1400

بند بسته شرکت مـوادیمتوسط
دارندهجوازیفاروقزریشبیغذا
ـیوتشخ D-35056 نمبر هیص

 خواهـان9000013953نمبر
اسـتحـذفدهیگردلیذریتغ

مـوادیبستهبنـدتیسکتورفعال
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ه:استدهیگردییغذا مبنـانو
ییموادغذایاسمشرکتبستهبند

ـبهشرکتتولیفاروقزریشب دی
ریشبیدستمالکاغذکاغذتشنا و

استکهدرریتغیفاروقز نموده
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

.دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک
ـبه سیاساسدرخواستمحترمرئ

(1151)نمبرنهاد:وقرارمکتو 
ـمالستمیس6/9/1400مورخ هی
یفیشـرصـلیگانکوچ فدهند
و7610دارندهنمبرجواز:تدیلم

هیصیتشخ 1014111013نمبر
ر ضاستیتحت ـومعاونایآقا تی
خواهانلغوشرکتمیدرحیمحترمس

ا.استدهیگردشیخو نهادنیکه
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
.دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

 جوازنمبر:یوسرکسازیساختمان
D-22083 ادیازدریهانتغاخو

یوسرکسازیازساختمانتیفعال

ساختمان پروسسیسرکسازیبه ،
ریتغنی.ایاستخراجمعدنوتجارت

ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

مکتو شماره یاساستصوبه و
ــورخ19179 13/5/1400م

متوسـطهیمالاستیر دهنـدگان
:الفاسگما(یکیتشبث)خدماتتخن
 (I-55846) دارندهجوازنمبر

فعال )حفظوتیخواهان تشبثاز
مراقبــتونصــ ســامانآالت

ـیوتخنیالبراتوار(به)تجارت (یک
اینتغیراتدرکه.شدهاستریتغ

ثبـتمرکـزی ریاستعمـومی
.دیگردتثبیفکریهاتیمالکو

اســاسدرخواسـتمحتــرمبـه
قـرارشرکتوسیمحمداسحقرئ

مـورخ1199)نمبـرمکتو  )
ــتیر19/8/1400 ــمالاس هی
یگانکوچ شرکتتجـارتدهند

دارندهنمبـرجـوازتدیرخسارلم
ــیوتشخ1679 ــرهیصـ نمبـ
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اسـتیتحتر9005680103
و ـمعاونمحمداسحق محتـرمتی

خواهانلغوشـرکتیمحمدموس
ادهیگردشیخو که نهادنیاست.

ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
.دیلغوثبتگردیفکریهاتیمالک

ـ یوتصوضهیبهاساسعر سیرئ
ـزندهیموادشودینهادتول مـلاری
نمبـر:یاعتماد جـواز دارنـده

یعنوانارملیزاستیبهر68890
خواهانحذفسـکتوراستیرنیا

است.واسمدهیگردیتجارتتیفعال
ملرایزندهیموادشودیتشبثازتول

شرقندهیموادشودیبهتولیاعتماد
راتیتغنی.استنمودهاریاعتمادتغ

ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
.دیثبتگردیفکریهاتیمالک
به شماره مکتو  18091اساس

غذایادارهمل17/8/1400مورخ
یافغانستانشرکتتجـارتهیوادو

ساداتدانشدارندهجـوازنمبـر
تیخواهاناخذجوازفعال76934

ـهیادودیشرکتتور یولوازمطب
ـاست.کهادهیگرد ـامتنی درازی
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیگرد

یمسـافربـری)ترانسوورتشرکت
:(یالقادرزیپرویرانیوتکسیباربر
ی 1000000)ییابتداهیسرما

1400تأسیسسال،ی(افغانمیلیون
رئـیسمعـدنیترانسوورتتیفعال

ـ میمحترماحمداهللولدمحمدعظ
ـ٪سهمبهمعاون50 محتـرمتی

یعبدالناصرولـداحمـداهللدارا
ورئیسامضاءدارتی٪صالح50

شرک تمعاون یعمـوماستیدر
.دیگردیثبتمرکز
شاهدیسیتاجرانفراداتیخصوص
ـتابع،گلریفرزندشیاسحاقز تی
سال،شهرکابلیمرکزاصل،افغان

1400تأسیس ییابتـداهیسرما،
ــدهزار500000 افغانیپنجصـ

واستخراجمعـدن،یتجارتتیفعال
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امضـاءتیصـالحیشخصدارا
،خودش اداره در ثبـتعمـومی
بهثبتومالکیتهایفکرییمرکز
.استدهیرس

نفرزنــداالرحمــلیســمحتــرم
الرحم متشبثانفـرادافضل :ین
ـولیمکت خصوص) ـیرحدی (یم

کابـلیافغانمرکزاصـلتیتابع
500000ییابتـــداهیســـرما

افغان ،یپنجصدهزار تأسـیسسال
هیوتربمیتعلیشکلحقوق،1400

امضـاءدارتیصالح،اقالممجاز
درر استیخودش ثبـتعمـومی

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

ــ ــراداتیخصوص ــادانف ینه
جواد ـیمحمد حس غالم نیولد

:نهاداسم:یمتشبثانفرادیجواد
غـر  سـتاره ()استخراجمعادن

اصلتیتابع  کابـل،یافغان،مرکز
500000ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل
تیاستخراجمعادنصـالحتیفعال
 درخـودامضاءدار اسـتیرش
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
کشـشندهیموادشودیتولشرکت

یابتـدائهیسـرما:ترکشنکابـل
افغـانی1000000 میلیون ی 

1400تأسیسسال یشکلحقوق،
عمدهوارداتتیفعال.تدیشرکتلم

ـ،وصادراتاقـالممجـاز سیرئ
فرزنـدسیشرکتمحترمعبـدالق

معاونریعبدالقد ـوبه محتـرمتی
ریاحمدسهرا فرزنـدعبدالقـد

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیدرررکتش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

اعظـم:نهاداتیخصوص محمـد
متشـبثیغفور فرزندلعلشـاه
استخراجمعادننهاد:)اسم:یانفراد

افغان،تیتابع(یمحمداعظمغفور



 جريده يرسم
 

343
 

 

 

 

 

 

17/6/1443 

 

( 1414) نمبرسېپرلهپ  

اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز
افغـانی1000000 میلیون ی 

 1400تأسیسسال حقوق، یشکل
اسـتخراجتیفعال،یانفراد عمده
شخودامضاءدارتیصالحمعادن،

ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ینواریشریعبدالقدنهاداتیخصوص
عبدالوار ش متشبثینواریفرزند

تجارتاسم:یانفراد عثمانینهاد:)
اصـلتیتابع(یهاد یافغان،مرکز

500000ابتـداییهیسرماکابل،
افغانی ،پنجصدهزار تأسـیسسال

1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل
تجارتتیفعال دارتیصالحیعمده

یعمـوماستیرشدرخودامضاء
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
ــ ــراداتیخصوص ــادانف :ینه

حسـندیولدسیآغاحسننیحس
نهـاداسم:یمتشبثانفرادیحسن
اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز

500000ابتـــداییهیســـرما
افغانی ،پنجصدهزار تأسـیسسال

1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل
امضاءدارتیصالحیتجارتتیفعال
ثبـتیعمـوماستیرشدرخود

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

:سرمایهپاکاتیحیتجارتشرکت
میلیون(1000000)ییابتدا ی 
شکل،1400تأسیسسال،یافغان
وارداتاقـالموصادراتیحقوق
یبـارکزنیرحسیامرئیس،مجاز

ومعاونام رحسـامیولداحمدشاه
تیولداحمدشاهصـالحیبارکز
 معاونشرکترئیسامضاءدار و
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
یشرکا یوتصوضهیاساسعربه

دارنـده:تـدیلمایضدیشرکتفر
 نمبر ـایعنـوان1610جواز نی

شـدهلیذراتیخواهانتغاستیر
یکهمحترمنظرگلفرزندحاج:اند
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معاونمینع تشبثاز معاون تیگل
راشیسهمخوفیصد50ءواستعفا

فرزندیمینعدیبهمحترماحمدجاو
نمبـر تـذکره دارنـده گل نظر

واگذار11901-0500-1398
ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی

درراتیتغنی.اگرددیمتعییندیجد
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

.دیثبتگردیفکریهاتیمالک
یفرزندحـاجیدیرشزیپرومحترم

ــ ــراددیعبدالرش :یمتشــبثانف
افغانتی(تابعیتیسیخدماتا)

ییابتـداهیسرما،کابلیمرکزاصل
(ی)پنجصدهزارافغـان500000

 ا،1400تأسیسسال یخـدمات
خودشامضاءدارتیصالحیتیس

استیدرر ثبـتمرکـزیعمومی
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

هـارونیتجارتشرکت خواجـه
مرکزاصلیقیصد سرمای: هیکابل،
میلیـون1000000ییابتدا ی 
،شکل1400تأسیسسال،یافغان

عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق
خواجهسیرئوصادراتاقالممجاز،

ع خواجـه فرزنـد ـیهارون ،یس
فرزنـدنیخواجهامامالدتیمعاون

امضـاءدارتیصالحیسیخواجهع
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

استخراجوپروسسمعادنشرکت
تجارت مرکزاصلدیولیو یمصلح:

سرما 1000000ییابتداهیکابل،
میلیون تأسـیسسال،یافغانی 

تیفعالتد،یلمی،شکلحقوق1400
عمدهاستخراجوپروسسمعـادن
،وارداتوصادراتاقـالممجـاز

تیمعاونداهللیفرزندوحدیولسیرئ
تیصالحنیالد یمصلحفرزندحب

شرکتدرعاونومسیرئامضاءدار
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
مرکزنیرابیتجارتشرکت استار:

سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،
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،یافغـانی میلیون1000000
حقوق1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

مجاز، فوالدسیرئوصادراتاقالم
خان، عمر محمد ـمعاونفرزند تی

محمدرومانفرزندخترطاهرفرزندا
صالح عمر امضـاءدارتیمحمد

اسـتیرومعاونشرکتدرسیرئ
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

 .دیگردفکریثبت
ـیدیسـعیتجارتشرکت یرزیش
ــه ــیقرغ ــرمایه:ی ــداس ییابت

یافغـانی میلیون(1000000)
1400تأسیسسال یشکلحقوق،

رئیس،صادراتوارداتاقالممجاز
جانآولدمحمـدیدیطالمحمدسع

ـ ش ولد حامدجان رمحمدیومعاون
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد

استخراجمعادنویکیلوژستخدمات
انفرادانهگیکتای ـتابع:یتاجر تی

هیکابل،سرمایافغان،مرکزاصل
پنجصــدهزار500000ابتــدایی

شکل،1400تأسیسسال،افغانی
فعالیانفرادیحقوق ـ، عمـدهتی

واسـتخراجیکیخدماتلوژسـت
محترمامضاءدارتیمعادن،صالح

در عبـدالغفور فرزنـد عبداالحد
استیر مرکـزیعمـومی ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
فرزندفضلاهللاضیذکراهللفمحترم

)استخراج:یمتشبثانفراداضیف
افغان,تیتابع:(کارامیمعدنوزرس
ییابتـداهیسرما،کابلیمرکزاصل

افغـان500000) هزار (یپنجصد
یاصلتیفعال،1400تأسیسسال

صـالح ) دارتی)استخراجمعدن
دررامضاء عمـومیاستیخودش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت
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متشــبثدیفرزندعبدالرشــبالــل
دیــتولیاســمتجــارتیانفــراد

ییوموادغذایالکولریمشروباتغ
هیسـرما،مرکزکابل:النگفیال

پنجصــدهزار500000ابتــدایی
ـفعال،افغانی تی وارداتعمـده

دارتیصالح،وصادراتاقالممجاز
دررامضاء یعمـوماستیخودش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

ــرکت ــتش ویکی)خدماتلوژس
استخراجمعادناعمـاراسـتقالل

ــاف ــرما:(یص ــداهیس ییابت
ی(افغـانی میلیون1000000)

خدماتتیفعال،1400تأسیسسال
رئیسواستخراجمعادنیکیلوژست

ولـدحکمیمحترمجمعهخانصاف
محترمتی٪سهمبهمعاون50خان

لطفاهللساداتولدفضلالرحمن
امضـاءدارتی٪صالح50یدارا

اسـتیومعاونشرکتدررئیس
ویثبـــتمرکـــزیعمــوم

ــت ــریثب ــایفک ــته مالکی
.دیگرد

ـنهاداتیخصوص سـاداتمیوس
:یمتشبثانفرادنیفرزندامامالد

واسـتخراجینهاد:)تجـارتاسم
ـ سـاداتمیپروسسمعـادنوس

کابـل،یافغان،مرکزاصلتیتابع(
500000ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل

واسـتخراجیعمدهتجارتتیفعال
تیصـالحمعادنوپرسسمعادن،

یعموماستیشدررخودامضاءدار
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
خانفرزندمحمدسالمیولمحترم

تولیمتشبثانفراد ودی) کنجاره
احمدز طوفان ـتابع:(یصابون تی

اصل مرکز سـرمایافغان, هیکابل
هـزارپنجصـد500000ییابتدا
تیفعال،1400تأسیسسال،یافغان
ـ)تولیاصل صـالحیدی دارتی(
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دررامضاء عمـومیاستیخودش
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت
و:شرکتیشرکا یاساستصوبه

 به نظر )مکتو  (11708شماره
 ـمالریاست7/9/1400مورخ هی
تیجی:شرکت)لدگانکوچ دهند

نمبرجواز(دارندهتدیلمستمیرسیو
ــیوتشخ159 ــرهیصـ نمبـ

تغ1003005011 راتیخواهان
آدرسشرکتاز:استدهیگردلیذ

عقو ییحاجیساحهشهرنوچهاراه
یتیس پالزا جدآبهکمووتر دیدرس

15واجهرواشبالکخساحهقصبه
درلیذراتیآدرسنمودهکهتغریتغ
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

.دیثبتگردیفکریهاتیمالک
مورخ16611مکتو شمارهقرار
فودزالبایتشبث)ز13/8/1400

ـ (دارنـدهجـوازنمبـریالس
 (I-78084) محتـرماستیرهب 

(RaffiGeorge Vartanian ) و

ـ ـمعاونهب  patrick Phillip) تی
Johnson) آدرسریخواهانتغ

1شرکتاز)قلعهفتحاهللسـرک
ای(به)پکت10هیناح51خانهنمبر
(هیناحیصنعتیهاکوتپارک نهم

راتیــتغنیشــدهاســت.اریــتغ
ویثبتمرکـزیعموماستیدرر
.دیثبتگردیفکریهاتیمالک
اســاسدرخواسـتمحتــرمبـه

الدولداخترمحمد تـاجرنیجالل
نهاد:وقرارمکتو سیرئ:یانفراد

ــورخ11663) 1/9/1400(م
گانکوچ اختردهندهیمالاستیر

یتاجرانفرادنیجاللالدمحمدولد
 جـواز نمبـر و19690دارنده

هیصیتشخ 9001798867نمبر
محمدخواهانلغواختراستیتحتر

است.کـهدهیگردشیشرکتخو
رنیا در ثبـتیعموماستینهاد

مالکیمرکز لغویفکریهاتیو
.دیثبتگرد
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مرکز:ینورال ینیزراعتشرکت
سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،

،یافغـانی میلیون1000000
ی،شکلحقـوق1400تأسیسسال
سیرئ،یعمدهزراعتتیفعالتد،یلم

حس بنت ـ،معاونیعلنیمرسل تی
ـنیسارابنتحس تیصـالحیعل

شـرکتسیرئامضاءدار ومعاون
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
حمیتجارتشرکت ـشروق :داهللی
یـ 1000000ییابتداهیسرما

افغانی اصل،میلیون کابل.یمرکز
 1400تأسیسسال حقوق، یشکل
اقـالمی)تجارتیاصلتیفعالدیلمت

حمرئیس،مجاز ـشـرکت داهللی
ـینواریش ـفقدیفرزندس یداراری

 معاون٪50سهم ـبه محتـرمتی
همسیبازداراریخانبازفرزندش

صالح50 تی٪ رئیسامضاءدار
یعموماستیومعاونشرکتدرر

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

معادنشرکت استخراج
مرکزیهانگیکو : افغان ژو
سالتیوالیگندهینما کابل

ییابتداهیسرما1400تأسیس
میلیون1000000 ،یافغانی 
تفعالی٬تدیشرکتلمیشکلحقوق

جمالمحترم٬عمدهاستخراجمعادن
سنالدی محترمدیفرزند حسن,

Ma Shengyingکشور تبعه
چین تبعهMa Decai ومحترم

کشورچینمعاونسهمدارومحترم
 MaHongcaiنیهکشورچعبت

اشخاصدارا دار تیصالحیسهم
ومعاون,سهمدارانرئیسءامضا

ر در و بوده یعموماستیشرکت
مرکز تیومالکیثبت یفکرهای
.دیثبتگرد
نهاد:محمدظاهرفرزنداتیخصوص

اسـم:یمتشبثانفرادیغالمسخ
سـخینهاد:)تجارت ظاهر یمحمد
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اصـلافغان،تیتابع:زاده یمرکز
500000ابتـداییهیکابل،سرما

افغانی ،پنجصدهزار تأسـیسسال
1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل

دارتیصالح،یعمدهتجارتتیفعال
دررخودامضاء یعمـوماستیش

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

واستخراجپروسسیشرکتتجارت
ییابتـداهیسرما:معادنودانشرق

افغـانی1000000 میلیون ی 
 1400تأسیسسال حقوق، یشکل

عمدهوارداتتیفعال،تدیشرکتلم
ـ،وصادراتاقـالممجـاز سیرئ

ـ قـافرزنـدآریشرکتمحترمش
ـوبـهمعاونیعلریش محتـرمتی

فرزنداختـرمحمـدیسیمحمدع
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیدررشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

ـیتجارتشرکت اهللمختـار:یول
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرکز

،یافغـانی میلیون1000000
حقوق1400تأسیسسال ی،شکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
تیاهللفرزندتاجمحمدمعاونیول

ــ ــردیس ــلشیق ــدنورگ فرزن
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد
واســتخراج،یتجــارتشــرکت

:پروسسمعادنپـروانسـردره
یـ 1000000ییابتداهیسرما

افغانی اصل،میلیون کابل.یمرکز
 1400تأسیسسال حقوق، یشکل
وی)تجـارتیاصـلتیفعالدیلمت

شرکترئیساستخراجوپروسس(
رح سـهمیدارااریمومنمیمحمد

محترمعسکرتیبهمعاونفیصد50
فرزنـداهللمحمـدیریمحمدبش
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دارتیصالحفیصد50سهمیدارا
دررئیسامضاء شرکت معاون و

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ـ یوتصوضهیاساسعربه سیرئ
ساختمان البارینهاد جمالیفضل

ــر:یزو ــوازنمب ــدهج دارن
 D-33923 استیرنیایعنوان

ازد وادیخواهان استخراج سکتور
سـکتور بـرعالوه پروسسمعدن

ودهیگردیساختمانتیفعال است.
سـاختمان تشبثاز فضـلیاسم

یبـهسـاختمانیجمالزویالبار
 و معـدنپروسساستخراجمعدن

صورتزینیجمالزویفضلالبار
استیدررراتیتغنیگرفتهاست.ا

یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
.دیثبتگردیفکر
(مورخ18419)نمبرمکتو قرار
یویــاجرائاســتیر7/9/1400

ومحصوالتهیادومیتنظیملاداره
رخـواهیخیشرکتتجـارتیصح

دارنـدهنمبـرجـوازدیفارمالمت
ــی(وتشخ74568) ــرهیص نمب
ر9011809787) تحت استی(

محترمتیمحترمرحمتاهللومعاون
اهللبــرعالوهوارداتوحیذبــ

مج جادیخواهاناازصادارتاقالم
ـهیادودیتور یوسـامانآالتطب
یعمـوماستیاندکهدرردهیگرد

مرکز ثبتیفکرتیومالکیثبت
 .دیگرد

بنتینینهاد:زهراحساتیخصوص
ـدیس محمدحس متشـبثنیشاه

نهـاد:)خـدماتاسـم:یانفراد
ـتابع(لیانیکیلوژست افغـان،تی

ابتـداییهیسرماکابل،یمرکزاصل
سال،پنجصدهزارافغانی500000
یشــکلحقــوق،1400تأســیس

عمـدهخـدماتتیفعال،یانفراد
امضــاءدارتی،صــالحیکیلوژست
دررخود ثبـتیعمـوماستیش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد
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فرزندنهاداتیخصوص احمد وقار
انفراد متشبث احمد اسـم:ینثار

ونوشـابهیآ معدندینهاد:)تول
مجـددیالکولریغیها (یوقار
اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز

500000ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

،یانفـرادیشکلحقـوق1400
ـمشروباتغدیعمدهتولتیفعال ری

شخودامضاءدارتی،صالحیالکول
ثبـتمرکـزییعموماستیدرر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
وخــدماتیســاختمانشــرکت

اسـتاریکیلوژست هیسـرما:هانر
ی میلیـون1000000ییابتدا

سـال،کابـلیمرکزاصل،افغانی
دیلمتیشکلحقوق1400.تأسیس

وخدماتی)ساختمانیاصلتیفعال
سلرئیس(یکیلوژست مانیشرکت

٪70سهمیفرزندغالممحمددارا
خالدفرزندغالممحمدتیبهمعاون

دارتیصالحفیصد30سهمیدارا

دررئیسامضاء شرکت معاون و
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

ومالکیــتهــایفکــریثبــت
.دیگرد

یکیلوژستزیرگسوداوادیهزرغون
خــدماتاودمعــادناســتخراج

سرمایاصلمرکز:شرکت هیکابل،
میلیـون1000000یابتدائ ی 

شـکل،1400تأسیسسالافغانی
عمدهتیفعالتدیشرکتلمیحقوق

سیوارداتوصادراتاقالممجازرئ
کـر اهللفرزنـدمیشرکتمحترم

معاون ینق وبه ـاهلل محتـرمتی
پ مسیمحمد مـدحفرزندصـالح
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد
:عطا یمط ینصیتجارتشرکت
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرکز

افغـانی1000000 میلیون ی 
 1400تأسیسسال یحقـوقشکل
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عمدهوارداتتیفعالتدیشرکتلم
شرکتسیوصادراتاقالممجازرئ

نص فرزندعب یمحترم وبهداهللیاهلل
ـمحترممطتیمعاون فرزنـداهلل ی

ـامضاءدارتیصالحنیریش سیرئ
یعمـوماستیدررتومعاونشرک

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
 .دیگردثبت

هیسرما:کتا توا یتجارتشرکت
ی میلیـون1000000ییابتدا

سـال،کابـلیمرکزاصل،افغانی
1400تأسیس دیلمتیشکلحقوق،

مجاز(ی)تجارتیاصلتیفعال اقالم
فرزنـدانیشرکتکتا اررئیس
٪به50سهمیدارازیجنگریحاج
لیمحترمتوا جانترهختیمعاون

سـهمیارادزیجنگریفرزندحاج
صالح50 تی٪ رئیسامضاءدار

یعموماستیومعاونشرکتدرر
فکری های ومالکیت مرکزی ثبت

.دیگردثبت

نهادرضـوانفرزنـداتیخصوص
:یمحمدصادقمتشـبثانفـراد
جاو ـشرکتاستخراجمعـدن دی

تابع اصلیمرکز،افغانتیرضوان
سرما 500000ابتـداییهیکابل

عمـدهتیفعال،پنجصدهزارافغانی
 اقـالم مجـازوارداتوصادرات

دررامضاءتیصالح استیخودش
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
ی:حـاجینهادانفراداتیخصوص
متشبثریولدعبدالقداضیمحمدف
معدناسم:یانفراد نهاد)استخراج

ــاختمان ــاجیوس ــفیح اضی
یمرکـزاصـلافغان،تیتابع(شاه

هزارابتداییهیسرماکابل، پنجصد
سالپنجصدهزارافغانی500000
یشــکلحقــوق 1400تأســیس

استخراجمعدنوتیفعال،یانفراد
امضـاءدارتیصـالحیساختمان

دررخود ثبـتیعمـوماستیش
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ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

عصــمتاســریی)تجارتشـرکت
ییابتــداهیســرما:(یصــاف

ی(افغـانی میلیون1000000)
یتجارتتیفعال،1400تأسیسسال
ولدیصافاسریمحترممحمدرئیس

تیسهمبهمعاونفیصد50گلجان
ولـدنیمحترمحکمـتاهللفـرد

ـیاهللحبقیتع فیصـد50یدارایب
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر
.دیگردیمرکز

یکیوخدماتلوژستیتجارتشرکت
کابـل،یمرکزاصل:نیپکتو یار

یـ 1000000یابتدائهیسرما
1400تأسیسسال،افغانیمیلیون

تیفعالتدیشرکتلمیشکلحقوق
عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز

امشادسیرئ محمد شرکتمحترم
محمد معاوننفیحفرزند ـوبه تی

سخ غالم فرزند اهلل واحد یمحترم

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

 ومالکیت ثبتمرکزی فکری های
.دیگرد

و یآریوبارچاالنیتیترانزشرکت
سـرمایمرکزاصل:نیپکت هیکابل،

میلیـون1000000یابتدائ ی 
شـکل،1400تأسیسسالافغانی
عمدهتیفعالتدیشرکتلمیحقوق

سیوارداتوصادراتاقالممجازرئ
فرزنـدشرکتمحترمواحـداهلل

ـوبهمعاونیغالمسخ محتـرمتی
فرزنـد نفیحمحمـدمحمدامشاد

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

اساستصو  شرکتیشرکا یبه
طالئیتجارت جواز:یستاره دارنده
نمبر11638نمبر مکتو  قرار و

19/4/1400مورخ11638
گـانمتوسـطتحـتدهندهیمال
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ماستیر ییبصـاحسیرویمحترم
عـارفتیومعاون محمـد محترم

ترکپ خـوشهیخواهان شیجواز
ثبتیعموماستیانددرردهیگرد

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیدگر

شـرکتیشرکا یبهاساستصو
 نمبـر:دارنـدهجـوازستارنیمر
D-31068پهلو در یخواهان

سکتورتیفعالادیازدیدیتولتیفعال
راتیتغنیاست.ادهیگردیساختمان
ثبــتمرکــزیعمــومیدراداره

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
شـرکتیشرکا یاساستصوبه

دارنده:تدیبرادرانموفقلمیتجارت
اسـتیتحـتر1464جوازنمبر

ـمحترمتاجمحمدوبـهمعاون تی
واهـانلغـوخمحترممحمدهاشم

خوشهی)ترکپ جواز شـدهشی(
درر ثبـتعمـومیاستیاند.که

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

اساستصو  شرکتیشرکا یبه
خواهـان:تدیلممیفه ینقیتجارت

کابلبهتیازساحهوالهیئراحصایتغ
استینمودهاست.دررریهراتتغ

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
.دیگردفکریثبت

ـ یوتصوضهیاساسعربه سیرئ
فرزندبهزادنیالدفینهادمحترمس
انفراد نمبـر:یتاجر جواز دارنده
اســتیرنیــایعنــوان18001

شیخـویخواهانلغوجوازتجارت
ردهیگرد شاندر جواز استیاند.
یهاتیومالکیثبتمرکزیعموم
.دیلغوثبتگردیفکر

:شرکتیشرکا یبهاساستصو 
به نظر )مکتو و (1161شماره
 ـمالریاست9/9/1400مورخ هی
ولـدمیگانمتوسط:عبدالمقدهند

(دارندهیمتشبثانفراد یعبدالحب
ــواز ــرج و D-78420 نمب

هیصیتشخ 9006895130نمبر
:استدهیگردلیذراتیخواهانتغ
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خ ساحه رخانـهیآدرسشرکتاز
هپنجسرکشـتلبـهادرسژپرو
ناحرخانهیخدیجد ـسرکشتل هی
آدرسنمودهریشهرکابلتغهمدازی

تغ رلیذراتیکه یعموماستیدر
یفکریهاتیومالکیثبتمرکز
.دیثبتگرد

شـرکتیشرکا یاساستصوبه
ـیخدماتآ ـیس سلوشـنزیت

ــترنیو ــوازنمبر:س ــدهج دارن
 D-83564 لیذراتیخواهانتغ

بنـتدهیگرد سلسله محترمه اند:
ر از واسـتینورالحق اسـتعفاء

منهبنتآراوشیسهمخوفیصد99
واستعفاءتیمحمدصابرازمعاون

راکهجملـهشیسهمخوفیصد1
لدبهرحمخداوشودیمفیصد100

ـجدرئیسعبدالخالق بفـروشدی
ازشراکتیوشکلحقوقرساندیم

انفراد استریتغیبه کـه.نموده
ثبتیعموماستیفوقدررراتیتغ

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد
قرار مورخ1168مکتو شماره
تشــبث)شــرکت10/9/1400

پروسسمعادنجونگ استخراجو
ت نمبـر:خو(یبو جـواز دارنده
تغ69649) خواهان ـذراتی( لی

کهمحترم)وانگخونگ:شدهاند
جملـهنیب معـاونتشـبثاز )
خو(فیصد59) حفـظشیسهم با
مفیصد40) معـاون سهم مانـدی(

رافیصد19)ماندهی،باق سهم بـه(
سیاهللدوست(رئتی)عناحترمم

و نمـوده تشبثواگـذار برحال
سـهمدار ( LIMING ) محترم

( جمله سـهمفیصد40تشبثاز )
(سـهمدارفیصد9باحفظ)شیخو
باقماندیم سهمفیصد31)ماندهیو )

عنا ( محترم به اهللدوست(تیرا
نمودهسیرئ واگذار تشبث برحال

رئ سهم مفیصد51)سیکه .شودی(
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ثبـتمرکـزیعمومیاستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

لوژستشرکت ـیکیخدمات ایآس
کابـل،یاصـلافغانکابل:مرکز

یـ 1000000یابتدائهیسرما
،1400تأسیسسال،یافغانمیلیون

عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق
زرغـونسیرئ،یکیخدماتلوژست

تیــمعاون،ریفرزنــدخــانم
ریفرزنــدخــانمدیــمحمــدجاو

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
 .دیگرد

اسحاق اساسدرخواستمحمد به
نمبر:وقرارمکتو شرکتسیرئ
(7013 مورخ )17/11/1398

دیموادودتولیباخترافغاندغذائ
اوپروسسشرکتدارنـدهنمبـر

ـیتشخو D-41598 جواز هیص
ــر ــت9000544958نمب تح

معاوناستیر ـمحمداسـحاق تی

حکمتاهللخواهانلغـوشـرکت
ادهیگردشیخو کـه ـاست. نی

ثبـتیعمـوماستیردرشرکت
مالکیمرکز لغویفکریهاتیو

.دیثبتگرد
(18496قرارمکتو شـماره) 

تیری(مــد9/9/1400مــورخ)
یدیوتوریدیتولاتتأسیسیعموم

،یامورفارمســیعمــوماســتیر
وسـفیروحاهللیشرکتتجـارت

وارداتبـرعالوهتـدیلمیخلوز
مجازخواهانا جادیوصادارتاقالم

ـهیادودیتور یوسـامانآالتطب
یعمـوماستیکهدرر.انددهیگرد

مرکز فکریومالکیثبت ثبتیت
.دیگرد

سـردار:یتجارتشرکت اهلل امان
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرکز

،یافغـانی میلیون1000000
حقوق،1400تأسیسسال یشکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
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تیمعاوناماناهللفرزندعبدالمنان،
ترمحمدجالدخـانخطاهرفرزندا

امضاءدارتیفرزندعبدالمنانصالح
دسیرئ شرکت اسـتیررومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

معادنشرکت وپروسس استخراج
کابل،یمرکزاصل:یمیحکارملیز

یـ 1000000یابتدائهیسرما
میلیون افغانی 1400تأسیسسال

تیفعالتدیشرکتلمیشکلحقوق
عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز

میشرکتمحترممحمدسـلسیرئ
محترمتیخانوبهمعاونمیفرزندحک

احمــدگلفرزنــدخواجــهگــل
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

درر ثبـتیعمـوماستیشرکت
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

 .دیگرد
هاشـمنهاداتیخصوص یمحسنه

:یبنتمحمدظاهرمتشبثانفـراد
الحقفرزنداماناهللمتشـبثایض

استندردینهاد:)تجارتاسمیانفراد
تیتابع(ریعزاالحقیضینجارتیگر

اصلافغان، هیکابل،سـرمایمرکز
پنجصــدهزار500000ابتــدایی

شـکل،1400تأسیسسالافغانی
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
شخودامضاءدارتی،صالحیتجارت
ثبـتمرکـزییعموماستیردر

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
بـاخترشرکت معـدن استخراج
هیکابل،سـرمایاصلمرکز:آقتاش
میلیـون1000000ییابتدا ی 

،افغانی 1400تأسیسسال شکل،
عمدهتیفعال،تدیشرکتلمیحقوق

،وارداتوصادراتاقـالممجـاز
ـسیرئ حس اهلل یشرکتمحترم

اهللفرزند معاونامان محترمتیوبه
ــم ــتاریعبدالس ــدعبدالس  فرزن

عاونومسیرئامضاءدارتیصالح
درر ثبـتیعمـوماستیشرکت

 ثبتمرکزی فکری های ومالکیت
.دیگرد
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یوسرکسـازیسـاختمانشرکت
کابـل،یباخترآقتاش:مرکزاصـل

یـ 1000000یابتدائهیسرما
،1400تأسیسسال،یافغانمیلیون

عمـدهتیفعالتد،یلمیشکلحقوق
سرکسـازیساختمان ـ،یو سیرئ

تیمعاوناهللفرزنداماناهلل، یحس
ــم ــتار یعبدالس ــدعبدالس فرزن

ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

مرکز:باخترآقتاشیتجارتشرکت
سـرمایاصل یابتـدائهیکابـل،

افغـانی1000000 میلیون ی 
 1400تأسیسسال حقوق، یشکل

عمدهوارداتتیفعال،تدیشرکتلم
ـ،وصادراتاقـالممجـاز سیرئ

حس اهللفرزنـد یشرکتمحترم
معاون ـاماناهللوبـه محتـرمتی

ــم ــتار یعبدالس ــدعبدالس فرزن
ومعاونسیرئامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیدرررکتش
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

دیگرد
فرزندنهاداتیخصوص اهلل احسان

اسـم:یعبدالرحمنمتشبثانفراد
واستخراج،پروسسینهاد:)تجارت

ـتابع(یمعادناحساناهللعباس تی
هیکابل،سـرمایافغان،مرکزاصـل

پنجصــدهزار500000ابتــدایی
شـکل،1400تأسیسسالافغانی
ـفعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
تیصـالح،یتجارت امضـاءدار
ثبـتیعمـوماستیرشدرخود

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

ــ ــاداتیخصوص ــاناهللنه ام
ـیمزیعبدالرح ریذفرزنـدمحمدن

انفـراد نهـاد:اسـم:یمتشبث
تنظ) نظافـتیفیخدمات (وطـن

اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز
500000ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
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1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل
تنظتیفعال خـدمات ـیعمده ،یف

تیصالح درخـودامضاءدار ش
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
مصطفاتیخصوص فرزنـدینهاد:

انفراد متشبث نظر اسـم:یقربان
تول شودینهاد:) انصـارندهیمواد

یمرکزاصـلافغان،تیتابع(ینظر
500000ابتـداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی
1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل

نده،یموادشـودیعمدهتولتیفعال
تیصالح درخـودامضاءدار ش

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

فرزنـدسیرویمنهاداتیخصوص
نهاد:اسم:یانمتشبثانفرادخاویپ
(الماسممتازیکیخدماتلوژست)

اصلافغان،تیتابع کابـل،یمرکز
500000ابتـــداییهیســـرما

تأسـیسسـالپنجصدهزارافغانی

1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل
،یکیعمدهخدماتلوژسـتتیفعال

تیصالح درخـودامضاءدار ش
مرکـزییعمـوماستیر ثبـت

.دیگردومالکیتهایفکریثبت
ـحانیر ـخنیحس زیسـوداگرلی

مرکز سرمایاصلشرکت: هیکابل،
میلیـون1000000یابتدائ ی 
،شکل1400تأسیسسال،یافغان
عمدهوارداتتیفعالتد،یلمیحقوق

ـوصادراتاقـالممجـاز، سیرئ
خانفرزندنوراحمدشـاهوسفی

ــمعاون ــدتی ــاناهللفرزن احس
صالحنیحس امضـاءدارتیخان
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

فرزندمحمدسـرورمتشـبثبالل
تجـارت:یانفراد شـرکتیاسم

معدنوخدماتپروسساستخراجو
مرکز:ترکالیاسانورویکیلوژست
 ابتـداییهیسـرما،کابـلاصلی
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ــانی500000 ــدهزارافغ پنجص
تیفعال وارداتوصـادراتعمده

مجاز امضـاءدارتیصالح،اقالم
درر ثبـتیعمـوماستیخودش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

فرزندگلآقامتشـبثدیولمحترم
واستخراجمعادنی)تجارتیانفراد

مرکز،افغانتیتابع:افغانقشالق(
ییابتـداهیسـرما،کابـلیاصل

سالیپنجصدهزارافغان500000
1400تأسیس حقـوق، یشـکل

وارداتومعادناقـالموصادرات
صالح تیمجاز خودشامضاءدار

ثبـتمرکـزیعمومیاستیردر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

:کاشـفناتیکایتجارتشرکت
ی (1000000)ییابتداسرمایه
1400تأسیسسال،یافغانمیلیون

وارداتوصـادراتیشکلحقوق
شوکتخانولدرئیس،اقالممجاز

ومعاون طاهر کاشفخـانمحمد

دارتیولدشوکتخـانصـالح
ومعاونشـرکتدررئیسامضاء

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

ــ ــراداتیخصوص ــادانف ینه
ـیولرحمت ـخنیحس ولـدلی

ـیولریم ـخنیحس متشـبثلی
ــراد ــم:یانف ــدماتاس نهاد)خ
 (اریمظلومیرحمتولیکیلوژست
اصلتیتابع کابـل،یافغان،مرکز

500000ابتـــداییهیســـرما
افغانی ،پنجصدهزار تأسـیسسال

1400 حقوق، ،یانفـرادیشکل
امضـاءدارتیصـالحیکیلوژست
دررخود ثبـتیعمـوماستیش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

اهللفرزنـد ینجنهاداتیخصوص
اسـم:یاهللمتشبثانفـرادیصف

ــارت ــتیتج ــدماتلوژس یکیخ
نور مرکـز،افغانتیتابع،یسما
 ابتـداییهیسـرما،کابـلاصلی
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ــده500000 افغانیزارپنجصـ
تیفعال وارداتوصـادراتعمده

مجاز امضـاءدارتیصالح،اقالم
درر ثبـتیعمـوماستیخودش

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

درخواسـت  اسـاس محتـرمیبه
جاندلخان:یخانولدحاجنیریش

مورخ1171شمارهوقرارمکتو 
ــبث14/9/1400 ــرممتش محت

یخانفرزندحـاجنیریشیانفراد
نمبـر جـواز دارنده خان جاندل

 D-81928 نمبـرهیصیوتشخ
تغ9003108546 راتیخواهان

خاننیریاندمحترمشدهیگردلیذ
نهادازسیرئانجاندلخیولدحاج

ــتیر ــتعفاءاس ــوعاس ومجم
بـاالشیسهمخوصدیف100 یرا

عط نااهللولدعبـدالرحمیمحترم
ـکهنامبردهبحدهیبفروشرسان ثی

دیجدسیرئ .دیگردتعیینشرکت
یعمـوماستیدررراتیتغنیکها

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

نهادیودرخواست یتصواساسهب
مینسینیرزمیآ زیخدماتسرو

نمبـر:یستانکز جـواز دارنـده
تغ76684 نهـادریخواهان اسم

خـدماتسـروشیخو آ یاز
اسـمیستانکزمینسینیرزمیز به

تابسیودینهادخدماتسرودیجد
گـزارریحفرشـدهتـاثیچاهها

استیساحلشدهاند.کهدررمینس
ومالکیتهاییمرکزبتثیعموم

ــری ـفک ــترسـ ــهثب دهیب
.است

استخراجوپروسسمعادنشرکت
:نگیشــنــ یونتونــ د

سـالتیوالیگندیمرکزنما کابل
ییابتـداهیسـرما،1400تأسیس

یافغـانونیلیم ی1000000
تفعالی٬تدیشرکتلمیشکلحقوق

 پروسسمعادنعمده و ٬استخراج
ـبت Liu Yanguo محتـرم هع
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ـ چ محتـرمورئـیسنیکشور
 Li Tao ـبت ـع نیهکشـورچ
ءامضادارتیصالحیاشخاصدارا

ودررئیس ومعاونشرکتبوده
یثبـتمرکـزیعمـوماستیر

ــومالک ثبــتیفکــرهــایتی
.دیگرد

معادنیتجارتشرکت استخراج و
تیوالیگندیزونگ:مرکزنمانیام

هیسرما،1400تأسیسسال،کابل
میلیـون1000000ییابتدا ی 
٬تدیشرکتلمیشکلحقوق،یافغان
واسـتخراجیعمدهتجارتتفعالی

فرزندنیالدنیامدسیمحترم٬معادن
ـبت،سـکندردیشاهس هکشـورع

ــتان ــیسپاکس ــرمرئ  ومحت
Chenzongdong هکشورعبت

یمعاونشرکتاشخاصدارانیچ
معـاونرئیسامضاءتیصالح و

یعمـوماستیشرکتبودهودرر
مرکز یفکرهایتیومالکیثبت
.دیثبتگرد

ــیوترانزیتجــارتشــرکت ،یت
سادات:یبارچاالن رحمتحکمت
یابتـدائهیکابل،سرمایاصلمرکز

،یافغـانی میلیون1000000
حقوق،1400تأسیسسال یشکل
ــفعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ویتیوترانز،وصادراتاقالممجاز
جـاندیسسیرئ،یبارچاالن طور

ـ الرحم فضل ـمعاون،نافرزند تی
یفرزنـدحـاجیعبـدالولیحاج
امضـاءدارتیصـالحیالباقعبد
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم
 .دیگردفکریثبت

یمحمدنبینهادانفراداتیخصوص
:یفرزندصالحمحمدمتشبثانفراد

کاغـذتشـنا دیتولیاسمتجارت
مرکـز،افغانتیتابعموریمشعلت
 ابتـداییهیسـرما،کابـلاصلی

ــدهزار500000 افغانیپنجصـ
وارداتوصـادراتتیفعال عمده

خودشامضاءتیاقالممجازصالح
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ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

شرکت:ویشرکا یتصوبهاساس
(مـورخ1301)نمبرقرارمکتو 

دهنـدههیمالاستیر1/3/1400
سن دارنده:تدیلمرعائلځکوچ 
ـیوتشخ16050جوازنمبر هیص

 خواهـان1058076017نمبر
محتـرم:انددهیگردلیذراتیتغ
مایحیدیس معاونریولد از ـآقا تی

 سـهمصدیف50استعفاءشرکت
ولدمحمدبهمحترمصالحراشیخو
تبرحالشـرکرئیسمحمدیعل

واگذارنمـودهکـهنـامبرهبـا
مانـدهیباقرئیسسهمصدیف100

استیدررراتیتغنی.کهاماندیم
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
شرکت:ویشرکا یبهاساستصو
(مورخ11141)نمبرقرارمکتو 

ــتیر10/8/1400 ــمالاس هی
ترانزدهند کوچ  وبـاریتیگان

ـصـلیفیالمللنیبیچاالن میرح
و15059جوازنمبردارنده:تدیلم

هیصیتشخ 9001914811نمبر
:انـددهیگردلیذراتیخواهانتغ
اهللولدعصـمتاهللاتیمحترمح

رتاسبقشـرکسیرئ اسـتیاز
سهمصدیف50ومجموعاستعفاء

صـلیمحترمشاهفیراباالشیخو
کـهدهیولدمحمداهللبفروشرسان

بح شرکتدیجدسیرئثینامبرده
ادیگردتعیین که ـتغنی. درراتی

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

شـرکتیشرکا یبهاساستصو
جواز:تدیلم یمجیسراد دارنده

ـذراتیخواهانتغ1086نمبر لی
یانــد:محتــرمحــاجدهیــگرد

ولـدگـلاحمـدازمحمداختر
ــمعاون ــتعفاءشــرکتتی واس
خـوفیصد50 بـهشیسـهم را

ولــدیمحمــدمعشــوقاحمــد
ـاخترمحمدمعاونجد فـروشدی
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استیرفوقدرراتی.کهتغرساندیم
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
شرکت:ویشرکا یاساستصوبه

مورخ119659نمبرقرارمکتو 
اسـتیسـتمریس15/8/1400
متوسـطهیمال شـرکتدهندگان

دارندهجواز،ممتازآرمانیسنگبر
 تشخ49431نمبر نمبـرهیصیو

تغ9006065537 راتیخواهان
عل:انددهیگردلیذ غالم یمحترم

ازیاریولدبخت شـرکت معـاون
صدیف15استعفاءومجموعتیمعاون

بـاالشیسهمخـو محتـرمیرا
بفروشاریولدبختیضیغالمعباسف

بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
ـگردتعیـینشـرکتدیجد ودی

 اسالم محمد محترم رئیسهمبنان
 جمله شرکتاز صدیف85برحال

سهمصدیف67باحفظشیسهمخو
صدیف18ماندهیوباقماندیمرئیس

یضیسهمرابهمحترمغالمعباسف

واگذارنمودهاستکهدیمعاونجد
 معاون کهشودیمصدیف33سهم .

ثبتیعموماستیدررراتیتغنیا
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
ــرکت ــیترانزش ــاالنویت یبارچ
ــد ــرمایهوالیدوبن ــدا:س ییابت

یافغـانی میلیون(1000000)
1400تأسیسسال یشکلحقوق،
رئــیس،اقــالممجــازیتــیترانز

ـ ــدنبـ ــدیمحم ــانول افغ
عبدالقادرآخنـــدزادهومعـــاون

عبـدالقادرنوالیمیسردارول ولد
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر
ثبت فکری های ومالکیت مرکزی

.دیگرد
کـرشرکت معـدن میاستخراج

ــمت ــرمایه:عص ــداس ییابت
میلیون(1000000) ،یافغانی 

1400تأسیسسال یشکلحقوق،
مجاز اقالم معدن رئیس،استخراج
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ولدنعمتاهللومعاونیوبیاسداهللا
ـعزتاهللولدجمعهگـلام یری

ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیشرکتدرر

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

حمـداهللینهادانفراداتیخصوص
انفـراد متشـبث ذکراهلل یفرزند

یاسمتجارت:یفاروقمتشبثانفراد
حمـداهللیاستخراجمعدنوتجارت

مرکزکابـل،افغانتیتابعلیامرخ
500000ابتـــداییهیســـرما

عمـدهتیفعال،پنجصدهزارافغانی
مجـاز اقـالم وارداتوصادرات

دررامضاءتیصالح استیخودش
ثبتمرکزیومالکیتهاییعموم

.دیگردفکریثبت
مرکز:ایفخرآسپیپادیشرکتتول

سـرماکابـلیاصل ییابتـداهی،
افغـانی1000000 میلیون ی 

1400تأسیسسال یشکلحقوق،
تولتیفعال،تدیلم رئیس،یدیعمده

فرزندنـوراحمـدودیاحمدجاو
یاحساناهللفرزندعبدالقوتیمعاون
ومعاونرئیسامضاءدارتیصالح

ثبـتعمـومیاستیشرکتدرر
ومالکیت ثبتمرکزی فکری های

.دیگرد
عـــزتاهللفرزنـــدمحتـــرم

 انفرادنیالدیمحغالم :یمتشبث
ــدمات ــادنوخ ــتخراجمع )اس

رسالت(یکیلوژست ـتابععزت تی
اصل،افغان سـرمایمرکز هیکابل
پنجصـدهزار500000ییابتدا
شکل،1400تأسیسسال،یافغان
لوژستیحقوق ومعادنیکیخدمات

امضـاءدارتیصالح،اقالممجاز
درر استیخودش ثبـتعمـومی

ثبت فکری های ومالکیت مرکزی
.دیگرد

استخراجوپروسسمعادنچنـدو
اصل:یزوند هیسرما،کابلیمرکز

پنجصــدهزار500000ییابتــدا
شکل،1400تأسیسسال،افغانی
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عمدهمعادنتیفعالیانفرادیحقوق
 Zhao Dehuaرئیسباشد،یم

ــوورتنمب ــدهپاس  رــــدارن
EJ1520665 نیکشــورچــ

اسـتیدارشرکتدررتیصالح
ثبتمرکزیومالکیتهایعمومی

.دیگردفکریثبت
معادنیتجارتشرکت استخراج و

مروار کابـل،یمرکزاصل:دیلولو
یـ 1000000یابتدائهیسرما

،1400تأسیسسال،میلیونافغانی
تیفعال،تدیشرکتلمیشکلحقوق

عمدهوارداتوصادراتاقالممجاز
شرکتمحترمحامدفرزنـدسیرئ

معاون وبه ـعبدالسالم محتـرمتی
ــم ــدعبدالص ــم فرزن دعبدالس

سومعاونیرئامضاءدارتیصالح
درر مرکـزیثبـتاستیشرکت

 .دیگردومالکیتهایفکریثبت
رودشرکت معـدن یاسـتخراج
ی (1000000)ییابتدا:افغان
1400تأسیسسال،یافغانمیلیون

حقوق اقالمیشکل استخراجمعدن
ولدنیامرئیس،مجاز حضرتاهلل
ـیول یومعاونعمرانخانولدعل

ورئـیسامضاءدارتیگلصالح
یعمـوماستیمعاونشرکتدرر

فکری های ومالکیت مرکزی ثبت
.دیگردثبت

یاستخراجمعـادنابـدالشرکت
هیکابل،سرمایاصلمرکز:ارغستان

میلیـون1000000ییابتدا ی 
،افغانی 1400تأسیسسال شکل،
عمدهتیفعال،تدیشرکتلمیحقوق

،وارداتوصادراتاقـالممجـاز
روزسیرئ محترم محمدیشرکت

تیبورمحمدوبهمعاونیحاجفرزند
یمحمدفرزندحـاجیمحترمحاج

امضـاءدارتیفدامحمدصـالح
دررسیرئ شرکت اسـتیومعاون

مرکزیومالکیتهایثبتیعموم
 .دیگردفکریثبت

ذباتیخصوص فرزنـدحینهاد اهلل
حف متشبثانفرادظیخواجه :یاهلل
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یوتجـارتیکیاسمخدماتلوژست
اصـلیاهللخواجهزادهمرکزحیذب

500000ابتـداییهیسرما،کابل
افغانی عمـدهتیفعالپنجصدهزار

،وارداتوصادراتاقـالممجـاز
درامضاءدارتیصالح خـودش

مرکـزییعمـوماستیر ثبـت
 .دیگردومالکیتهایفکریثبت

محمـدیکیشرکت)خدماتلوژست
ییابتـداهیسـرما:(یتوخیسیع
ی(افغـانی میلیون1000000)

ــفعال،1400تأســیسســال تی
محمـدرئیس،یکیلوژست محتـرم

ولدمالحبیسیع زاده اهلل یآخند
معاونفیصد50 به محترمتیسهم

یدارایولدنورزیزعبدالقادربارک
تیصـالحفیصد50 امضـاءدار

استیرومعاونشرکتدررئیس
ومالکیتهاییثبتمرکزیومعم

.دیگردفکریثبت
ــ ــراداتیخصوص ــادانف ینه

بازمحمدمتشبثمحمدقاسمفرزند

تجـارت:یانفراد خـدماتیاسم
ـینریانج زادمانیسـلریبرقبص
،کابـلاصلیمرکز،افغانتیتابع

500000ابتـــداییهیســـرما
عمـدهتیفعال،پنجصدهزارافغانی

مجـاز اقـالم وارداتوصادرات
خــودشامضــاءدارتیصــالح

ثبـتمرکـزییعموماستیدرر
.دیگردومالکیتهایفکریثبت

دشرکتنوماتیدشرکتخصوص
رئیسدشرکت:(دیلمتتښ)شفانو

د)عبدالول ) اهلل اظهار دیوځ(ی)
دیاځدلویږیدزی(لمسی)غالمعل
(یولسوالتیلغمانوال مرکـز (

ــقر ــ)دهزهی ــذکارتی یری(دت
(1398-0400-13988نمبر)

 کال) تابع1379دتولد افغانتی(
(1400دجوازدتاسـسکاـل)

(1500000)ییتــداابهیســرما
یچیافغان (19130)یـیمعادله
دشرکتمعاونیږیکالرډییکایامر

دیوځ(ی(د)غالمعلی)عبدالغن
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عل لمسی)محمد یاځدلویږیدزی(
هیقری)مرکز(ولسوالتیلغمانوال

یر(دتــــذکارتیــــ)دهز
(1399-1104-51100نمبر)

 ( تابع1371دتولدکال تافغانی(
مرستیالاورئیسیلرونکصالحیت

ـدلغمانوالیچ یرګدسـوداتی
پهتیمرآعویاوصنا دجوازونودثبت

.ثبتشویکتیریمد
نوماتیخصوصدشرکت دشرکت

نونواستخراجاودشمسدمعااری)ع
رئیسدشرکت:وسسشرکت(پر
دارالحقی)ع یوځ)شمسالحق((

یاځدلویږیدزید)عبدالحق(لمس
(ارګنی)الیولسوالتیدلغمانوال

یر(دتـــذکاټـــ)ورنهیـــقر
(1400-0300-78998نمبر)

کال) تابع1357دتولد افغانتی(
ــدتدجواز ــلسیاس (1400)کا
ی 1000000)ییابتداهیسرما

افغانمیلیون یچ،ی( یـیمعادلـه
امر13600) یـږیکالرډییکای(

دمرستیالدشرکت اهلل( )محمـد
ید)حاجیوځاحمداهلل(ی)حاج

لمسلیعبدالجل ـدزی( یاځدلویږی
ی(ولسـوالارګنی)التیلغمانوال

یر(دتـــذکړ)لوکـــاهیـــقر
(1400-0403-30196نمبر)

ــدک ــ)(تابعالدتول ــانی تافغ
مرستیالاورئیسیلرونکتیحصال
ـدلغمانوالیچ یرګدسـوداتی

پهتیمرآعویاوصنا دجوازونودثبت
.ثبتشویکتیریمد

ـاتیخصوص نب فرزنـدی)احمد )
افغانتی:تابعی)اجمل(تاجرانفراد

لغمـانسـالتیوالی،مرکزاصل
یابتـدائهیسرما(1400)تأسیس

ی،شکلحقوقی(افغان500000)
یکیعمده:)لوژستتی،فعالیانفراد

(ولـدی)احمدنبسیخدمات(رئ
تیصـالحی)اجمل(شخصدارا

ـمرآخودشدرامضاء صـنعتتی
ـوالارتوتج ثبـتتی لغمـان
.دیگرد
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فمرکـزوشـرافترویساختمان
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سال،پنجصدهزارافغانی500000
1398تأسیس حقـوق، یشـکل
ـفعالیانفراد تعمتی ـعمـده ری

رئ عبدالظاهرسیساختمانها محترم
ــعود ــکوریمس ــدعبدالش فرزن

رتیصالح در عمـومیاستیدار
مرکز یفکریهاتیومالکیثبت
.دیثبتگرد
رئـیسوفوشرافتریدساختمان

)مسعود فیعبدالظاهر په صـلهی(
)شرافت(دمحمـدمرستیالخول

 عیوځرسول لمسبد) یدالروف(
 کمرستیالدخول صفتمقرر هړپه

والراتیتغادییچ ـدلغمـان تی
ـتیمرآیرګدصنعتاوسودا یک

. ثبتشوه
نوماتیخصوصدشرکت دشرکت
ـ)اکرامام یاومالـدارددزراعتی

) شرکت :خدماتو رئیسدشرکت
دیوځ(لګ)جنت)جنتخان(د

دیاځدلویږیدزی)خانجان(لمس
وال (یـی)قرغیولسوالتیلغمان

زهیقر دتذکی)احمد نمبـریری(
(دتولد10801-0801-1399)

تابع1361کال) افغاندجوازتی(
هی(سـرما1400سکاـل)یدتاس
(ی میلیون1000000)ییابتدا
یچیافغان (13400)یـیمعادله
دشـرکتیـږیکالرډییکایامر

(ری(د)عبدالقدی)بختولمرستیال
ـندارید)دیوځ ـدزی(لمس دیږی
ـلغمانوالیاځلو (یـی)قرغتی

یر(دتذکیزد)احمهیقریولسوال
 (1400-0104-30860نمبر)
دتولد ( تابعتافغان1357کال )

مرستیالاورئیسیلرونکصالحیت
ـدلغمانوالیچ یرګدسـوداتی

پهتیمرآعویاوصنا دجوازونودثبت
.ثبتشویکتیریمد

نوماتیخصوصدشرکت دشرکت
تـر ـنی)جوهر ـتولیدالبس یدی

ـ)عرئـیس(دشرکتکهیفابر اری
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د)شمسالحـق(الحق ـ( دیوځ
لمس ) دیاځدلویږیدزی)عبدالحق

الیولسوالتیلغمانوال ـنی) (ارګ
نمبــریر(دتــذکاټــ)ورنهیــقر
دتولد(78998-0300-1400)

تابع1357)کال افغاندجوازتی(
یدتاس ( سـرما1400سکال هی(
(ی میلیون1000000)ییابتدا
یچ،یافغان (13600)یـیمعادله
دشرکتمعاونیږیکالرډییکایامر
(نیعلمتـرریخان(د)ممتی)ق
تـریوځ بند )لعل ـنید لمس ی(
یریدتذکتیکابلوالیاځدلویږیدز

(1398-0500-18584نمبر)
( تابعتافغـان1361دتولدکال )
مرستیالاورئیسیلرونکصالحیت

ـدلغمانوالیچ یرګدسـوداتی
پهتیمرآعویاوصنا دجوازونودثبت

.ثبتشویکتیریمد
فرزنـددیاسی)ماتیخصوص ) خان

تی:تابعی)محمدهاشم(تاجرانفراد
لغمانسالتیوالی،مرکزاصلافغان

یابتـدائهیسرما،(1400)تأسیس
ی،شکلحقوقی(افغان500000)

فعالیانفراد )تلعتی، اومیعمده:
خان(ولـددیاسی)مسی(رئهیترب

ی(شــخصدارا)محمــدهاشــم
درامضاءتیصالح تیمرآخودش

ثبتتیصنعتوتجارتوال لغمان
.دیگرد

نوماتیخصوصدشرکت دشرکت
الکوز سـرکیساختمانی)حماد

(شرکتیکیاولوژستیتجارتیساز
)احســاناهلل(رئــیسدشــرکت

)میوځد)عبدالودود( عظ(رواید
تیدلغمانوالیاځدلویږیدزیلمس

قرارګنی)الیولسوال ـ)ورنهی( (اټ
ــذک ــریریدتـــ نمبـــ

(دتولد45511-0500-1400)
تابع1354)کال دجوازنافغاتی(
هی(سـرما1400سکاـل)یدتاس
(ی میلیون1000000)ییابتدا
یچ،یافغان (11810)یـیمعادله
دشرکتمعاونیږیکالرډییکایامر
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دیوځ(ی(د)زلمدی)محمدجاو
یاځدلویږیدزی(لمسلی)عبدالوک
هیقری)مرکز(ولسوالتیلغمانوال

نمبــریر)هرمــل(دتــذک
د45666-0500-1400) )

تولد ( تابع1370کال افغانی( ت
مرستیالاورئیسیلرونکصالحیت

ـدلغمانوالیچ یرگدسـوداتی
پهتیمرآعویاوصنا دجوازونودثبت

.ثبتشویکتیریمد




 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 کلىی ګډَن
 افغاوۍ (۱۰۰۰) پً مرکس اَ َالیتُوُکې: 
 سلىً تخفیف۲۵لپاري:  دَلت مامُریىُ د 

مً بیً یتصذیق پً َړاوذې کُلُ سري د زدي کَُوکُ اَ محصلیىُ لپاري، و د
 سلىً تخفیف ۱۰کل شُې بیې څخً، یکتاب پلُروځیُ لپاري پر ټُک باوذې ل

 ( آمریکایي ډالر۲۰۰بٍر: ) يلً ٌېُاد
 

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

 اشتراك ساالوً
 ( افغاوی۱۰۰۰در مركس َ َاليات: )
 فیصذ تخفیف ۲۵برای مامُریه دَلت: با 

 برای متعلمیه َ محصلیه با ارائً تصذیق، وصف قیمت
 فیصذ تخفیف از قیمت رَی جلذ ۱۰برای کتاب فرَشی ٌا با 
 ییامریکا( دالر ۲۰۰): ُرخارج از کش
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