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هـش1041اعالناتثبتاسنادوعالیمتجارتیماهسرطانسال
(1024)نمبرسېپرلهپ 22/12/1001  

 

بند) غـاایپروسسبسته ییمواد
واقع)دربکندهار:لقمانزعفران(

بـوده مرکزهـراتاغاانسـتان(
ررایعالمتزخواهدیم


کلچه،یاستهیشاملموادنشاکه

طبقهتیبسکو اسـتفاده14)در )
احمـدیتوسطعلردیگیصورتم
ثبتبرساند.رئیس به نهادمتاکره

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیتهـایغکـری مرکزیو

مراجعهنمایند.

بند) غـاایپروسسبسته ییمواد
واقع)دربکندهار:لقمانزعفران(

بـوده مرکزهـراتاغاانسـتان(
 ررایعالمتزخواهدیم


(14)درطبقـهشاملزعفـرانکه

یتوسطعلردیگیاستفادهصورتم
ثبـتسیاحمدرئ به نهادمتاکره

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
مراجعهنمایند.غکری
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تول)  شودیشرکت نینگندهیمواد
پامـان،یواقع)ولسـوال:غرب(
مرکزکابلاغاانستان(بوده،یارغند
  ررایعالمتزخواهدیم


(1)درطبقهندهیکهشاملموادشو 

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
نمایعلیمهد شـرکتندهیزاده

متاکرهبهثبتبرساند.
یوحقـوقیقیهرگاهاشخاصحق

اعتراضداشتهباشـندنهیکهدرزم
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیتهـایغکـری مرکزیو

مراجعهنمایند.
ـندهیموادشودیشرکتتول) نینگ

پامـان،یواقع)ولسـوال:غرب(
مرکزکابلاغاانستان(بوده،یارغند
 ررایعالمتزخواهدیم



(1)درطبقهندهیکهشاملموادشو 
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی

نمایعلیمهد شـرکتندهیزاده
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

ـتولمیشمسبابـادالمـون)  یدی
ووواقع)او:شرکت( مهیېدرالهیمه
آبـادجالل مرکزننگرهـار،هیناح

م بوده عالمـتخواهدیاغاانستان(
 ررایز


(6)درطبقـهبخارگیکهشاملد 

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
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معاونشرکتیدوستمحمدصاغ
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

:بهار(دیعبتیبسکودیشرکتتول)
،مرکـزیصنعتیواقع)پارکها

م بـوده خواهـدیکابلاغاانستان(
 ررایعالمتز


،کلچهکی،کتیشاملبسکوکه

طبقه صـورت14)در اسـتفاده )
ـردیگیم مـالمعـاونیتوسطعل

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیتهـایغکـری مرکزیو

مراجعهنمایند.
یوعضـویاویمیکودکیدیتول) 
واقع)شهرغراه:آرمانسبز(شهیاند
یسابقهدکانهـایسومصراغهیناح
نمبرداوودیحاج مرکـز04دکان

م بـوده اغاانستان( خواهـدیغراه
  ررایعالمتز


یاویمیکیکهشاملانواعکودها 

یاویمیوجنگلداروکودکیزراعت
طبقهیکشاورز اسـتفاده1)در )
نیالـدامیتوسطقردیگیصورتم
شرکتمتاکرهبهثبتسیرئینورز

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت
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مالکیتهایعمومیثبتمرکزیو
مراجعهنمایند.غکری
برادرانندهیموادشودیشرکتتول)
چنـداولواقع)کوچـه:(یدیسع
ـ،ناحیاحمدتیمارک ،مرکـز1هی

م بـوده خواهـدیکابلاغاانستان(
 ررایعالمتز


(1)درطبقهشاملانواعصابونکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتندهینماینیحسمیعبدالرح

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

برادرانندهیموادشودیشرکتتول)
چنـداولواقع)کوچـه:(یدیسع

ـ،ناحیاحمدتیمارک ،مرکـز1هی
م بـوده خواهـدیکابلاغاانستان(

 ررایعالمتز


(1)درطبقهشاملانواعصابونکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتندهینماینیحسمیعبدالرح

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

برادرانندهیموادشودیشرکتتول)
چنـداولواقع)کوچـه:(یدیسع
ـ،ناحیاحمدتیمارک ،مرکـز1هی

م بـوده خواهـدیکابلاغاانستان(
  ررایعالمتز
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(1)درطبقهشاملانواعصابونکه
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی

شرکتندهینماینیحسمیعبدالرح
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

برادرانندهیموادشودیشرکتتول)
چنـداولواقع)کوچـه:(یدیسع
ـ،ناحیاحمدتیمارک ،مرکـز1هی

م بـوده خواهـدیکابلاغاانستان(
عالمتزیررا

 
(1)درطبقهشاملانواعصابونکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتندهینماینیحسمیعبدالرح

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

برادرانندهیموادشودیشرکتتول) 
چنـداولواقع)کوچـه:(یدیسع
ـ،ناحیاحمدتیمارک ،مرکـز1هی

م بـوده خواهـدیکابلاغاانستان(
ررایعالمتز


(1)درطبقهشاملانواعصابونکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتندهینماینیحسمیعبدالرح

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار
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مالکیتهـایغکـری مرکزیو
.مراجعهنمایند

برادرانندهیموادشودیشرکتتول)
چنـداولواقع)کوچـه:(یدیسع
ـ،ناحیاحمدتیمارک ،مرکـز1هی

 مکابلاغاانستان( خواهـدیبـوده
  ررایعالمتز


(1)درطبقهشاملانواعصابونکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتندهینماینیحسمیعبدالرح

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

ینیامیمحمدهرویشرکتتجارت)
یواقع)دربملکمنـدو:(تدیلم
بودهییبنا ،مرکزهراتاغاانستان(
 ررایعالمتزخواهدیم


درطبقهبورهبرنج،آرد،شاملکه 
توسطردیگی(استفادهصورتم14)

شـرکتنـدهیذکراهللهمـتنما
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
نمایند.مراجعه

واقع:(یاالسحاقیتجارتشرکت)
،مرکـز1هیناحی)چوکباغقاض
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م بـوده خواهـدیکابلاغاانستان(
 ررایعالمتز


وییشاملصابونکـاالشـوکه
ماییدستشو ،ییظرفشوعی،
لبـا ،پودرییدسـتشـوعیما
وموادکهییکاالشونی،واسلییشو

رودیدرساختاجنا غوقبهکارم
استفادهصورتباشدی(م1)طبقهدر
یمرادمیتوسطمحمدابراهردیگیم
شرکتمتـاکرهبـهثبـتسیرئ

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
مراجعهنمایند.غکری

ــاند)  ـک ــهغروشـ یخوراک
واقع)سرکچنـداول:(نثاراحمد
ـتیمارک حس ،کابلینیبـرادران

م بوده عالمـتخواهدیاغاانستان(
 ررایز


وایبرنج،آرد،بوره،لوبشاملکه

(اســتفاده14)درطبقــهنخــود
م احمـدردیگیصورت نثار توسط

کانمتاکرهبـهبهادرزادهمالکد
یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

ریاستبهیروزکار21مدتیال
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

مراجعهنمایند.غکری
غروشد)  :(یعبدالانیکانخوراکه

)چنداولمارک ـواقع یقاسـمتی
م بـوده خواهـدیکابل،اغاانستان(

ررایعالمتز
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ــه ــورهک ــرنج،آرد،ب ــاملب ش
ــلوب ــها،ونخودی (14)دردرطبق

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
مالـکینبیعبدالان دکـانزاده

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیت هـایغکـریمرکزیو
مراجعهنمایند.

تجارت) الیشرکت ـالمـا  ا ی
مسـجدیواقع)جادهشمال:(تدیلم

هرات،-،مرکزهراتفیجامعشر
م بوده عالمـتخواهدیاغاانستان(

 ررایز



(0)درطبقهکهشاملتماماجنا  
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی

احمدریکب شرکتندهینمایاحمد
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

تجارت) الیشرکت ـالمـا  ا ی
مسـجدیواقع)جادهشمال:(تدیلم

هرات،-،مرکزهراتفیجامعشر
م بوده عالمـتخواهدیاغاانستان(

 ررایز
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ـکهشاملانواعروغن  انجـناتی
 طبقـهموتورها اسـتفاده0)در )
احمـدریتوسطکبردیگیصورتم
بهندهینمایاحمد متاکره شرکت

یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
ریاستبهیروزکار21مدتیال

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
مراجعهنمایند.غکری
مسند() الوکاله ـواقع)ناح:دار هی
شهرکابلاغاانستان(بوده-ازدهمی
ررایعالمتزخواهدیم


خدماتکه طبقـهشامل (05)در

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
نهادمتاکرهبـهسیمحمدخالدرئ

یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

ریاستبهیروزکار21مدتیال
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

مراجعهنمایند.غکری
 شرکت

                   (Stroymart)
واقع

UzbekistanTashkent, 
100187Mirzo-Ulugbek 
district, Buyuk st. Ipak 
Yuli 214a, apt,13)  

ررایعالمتزخواهدیبودهم


چرخآهنبر)چرخغلـزشاملکه
(استفادهصـورت6)درطبقهبر(
شرکتندهیاحمدنمالیخلردیگیم

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
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ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار
مالکیتهـایغکـری مرکزیو

مراجعهنمایند.
  یکمپن

(SHIRKATE  
 BAZERGANI FEIZAN 
SHAHAB SHARGH, 
AnIranian Company ) 

 واقع
 (No. 13, end of 
Bahrevari 12, St. 
Khayyam Industrial 
Zone, Neyshabour, 
Khorasan Razavi, Iran.)  

ررایعالمتزخواهدیبودهم  


درطبقهازآندربخشاجنا که
توسطردیگی(استفادهصورتم29)

یکمپنلیوکاثایغمیعبدالرحمنرح
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
یکار  ریاستعمـومیثبـتبه

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

 یکمپن
(SHIRKATE 
BAZERGANI FEIZAN   
SHAHAB SHARGH, An 
Iranian Company)      

واقع
 (No. 13, end of 
Bahrevari 12, St. 
Khayyam Industrial 
Zone, Neyshabour, 
Khorasan Razavi, Iran. 

         بودهعالمتزیررا
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درطبقهازآندربخشاجنا که
م29) صـورت استفاده ـگی(  ردی
ـ ــدالرحمنرحـ ــطعب  میتوس
 متـاکرهبـهیکمپنلیوکاثایغ
اشـخاص هرگـاه برساند. ثبت
کــهدریوحقــوقیقــیحق
اعتــراضداشــتهباشــندنــهیزم
 نشـــرخیازتـــارتواننـــدیم

ــ ــدتیال ــار21م  یروزک
ریاستعمومیثبتمرکـزیوبه

غکـری هـای  مراجعـهمالکیت
نمایند.
  یکمپن

(SHIRKATE 
 BAZERGANI FEIZAN 
SHAHAB SHARGH, An 
Iranian Company) 

 واقع
 (No. 13, end of 

Bahrevari 12, St. 
Khayyam Industrial 
Zone, Neyshabour, 

Khorasan Razavi, Iran.) 
ررایعالمتزخواهدیبودهم   


درطبقهکهازآندربخشاجنا  
توسطردیگی(استفادهصورتم29)

یکمپنلیوکاثایغمیعبدالرحمنرح
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
یکار  ریاستعمـومیثبـتبه

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

  یکمپن
(SHIRKATE               
BAZERGANI FEIZAN 
SHAHAB SHARGH, An  

Iranian Company)      



 جريده يرسم
 

12
 

 

 

 

 

 

(1024)نمبرسېپرلهپ 22/12/1001  

 واقع
 (No. 13, end of 
Bahrevari 12, St. 
Khayyam Industrial 
Zone, Neyshabour, 
Khorasan Razavi, Iran.) 

ررایعالمتزخواهدیبودهم    


درطبقهکهازآندربخشاجنا  
توسطردیگی(استفادهصورتم29)

یکمپنلیوکاثایغمیعبدالرحمنرح
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
یکار  ریاستعمـومیثبـتبه

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

سوپرکوال(دیشرکتتول( :نوشابه
هـرات ، ،گـاره واقع)شاهراه

م بوده عالمـتخواهدیاغاانستان(
 ررایز


ریگازدارغیهایدنینوششاملکه
آبلیالکول طبقهمونی، (12)در

دیتوسطسردیگیاستفادهصورتم
شرکتمتاکرهلیوکینیحسنحس

بهثبتبرساند.هرگـاهاشـخاص
نـهیکـهدرزمیوحقـوقیقیحق

م باشند ازتواننـدیاعتراضداشته
یروزکار21مدتینشرالخیتار
ریاستعمومیثبتمرکـزیوبه

مراجعهنمایند.غکریمالکیتهای
سوپرکوالدیشرکتتول( :(نوشابه

هـرات ، ،گـاره واقع)شاهراه
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م بوده عالمـتخواهدیاغاانستان(
 ررایز


ریگازدارغیهایدنینوششاملکه
آبلیالکول طبقهمونی، (12)در

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شـرکتلیوکینیحسنحسدیس

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
.مراجعهنمایند

ح( ـخوست ـخدری یصـنعتلی
ـ:شرکت( یواقـع)چراگـاهکل

،مرکــزخوســتلیــخدریــح
عالمـتخواهدیبودهم اغاانستان(

  ررایز


یالکولریغیهایدنیشاملنوشکه 
بابیدار،انرژازگریداروغازگ

آبم طبقهوهیو استفاده12)در )
توســـطردیـــگیصـــورتم

ـدریح رئ شـرکتسیهمـدرد
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره

ــخاصحق ــیاش ــوقیق یوحق
اعتراضداشتهباشـندنهیکهدرزم

21مدتینشرالخیازتارتوانندیم
ریاستعمومیثبـتبهیروزکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.



 جريده يرسم
 

10
 

 

 

 

 

 

(1024)نمبرسېپرلهپ 22/12/1001  

ح( ـخوست ـخدری یصـنعتلی
کل:شرکت( دریحیواقع)چراگاه

اغاانسـتان(لیخ خوست مرکز ،
  ررایعالمتزخواهدیبودهم


یالکولریغیهایدنیشاملنوشکه
بابیداروانرژازگریداروغازګ

م طبقهوهیآب اسـتفاده12)در )
همدرددریتوسطحردیگیصورتم

شرکتمتـاکرهبـهثبـتسیرئ
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیرروزکا21مدت

مالکیتهایعمومیثبتمرکزیو
مراجعهنمایند.غکری

شرکت(یصنعتلیخدریخوستح(
کل )چراگاه ـخدریحیواقع ،لی

بـوده اغاانسـتان( خوست مرکز
 را ریعالمتزخواهدیم


یالکولریغیهایدنینوششاملکه
بابیدار،انرژازگریداروغازگ

آبم طبقهوهیو استفاده12)در )
همدرددریتوسطحردیگیصورتم

شرکتمتـاکرهبـهثبـتسیرئ
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
مراجعهنمایند.غکری



 جريده يرسم
 

15
 

 

 

 

 

 

(1024)نمبرسېپرلهپ 22/12/1001  

ح( ـخوست ـخدری یصـنعتلی
کل:شرکت( دریحیواقع)چراگاه

ملیخ بوده خوست( خواهدیمرکز
 ررایعالمتز


یالکولریغیهایدنیشاملنوشکه
بابیداروانرژازگریداروغازگ

(استفاده12)درطبقهدروهیآبم
همدرددریتوسطحردیگیصورتم

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیتهـایغکـری مرکزیو

مراجعهنمایند.

واقـع:(مـازیشرکتطـو تا)
طـاقی)شهرکصـنعت یچهـار

مرانیمشهد،ا واقعبوده خواهـدی(
 ررایعالمتز


ـکه در)رب(یشاملگوچهغرنگ
م29)طبقه صورت استفاده ردیگی(

ـاحمدایتوسطسخ ـوکیوبی لی
ثبـتیشرع بـه شرکتمتاکره

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
مراجعهنمایند.غکری
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عزتاهللغرزندسـلاانحسـن) 
ریتجارت )اتفـاق:(اڼاتصال واقع
کابـل2هیناحتیمارک مرکـز ،

م بوده عالمـتخواهدیاغاانستان(
  ررایز


همراهویهالیشاملانواعموباکه
(استفادهصورت9)درطبقهلتیجید
سیتوسطعزتاهللشهبازرئردیگیم

نهادمتاکرهبهثبتبرساند.هرگاه
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیـتهـایغکـریمرکزیو
مراجعهنمایند.

تجارت) ـیمصـافیشرکت نیام
تیمارکیواقع)هرات:(دیتلمیاعلم

دربخوش،مرکزهراتاغاانستان(
 ررایعالمتزخواهدیواقعبودهم


درکلیشاملپرزهجاتموترساکه
صورتم7)طبقه استفاده ـگی( ردی

ـریتوسطعبدالقد شـرکتسیرئ
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیـتهـایغکـریمرکزیو
نمایند.مراجعه

وآبیالکولریشرکتمشروباتغ)
موغق(یمعدن )شهرک:زالل واقع
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غازاول-ییهوادانیمقابلمیصنعت
بـودهتیوال اغاانسـتان( هرات
 ررایعالمتزخواهدیم


 اتیانواعروغنشاملکه درانجن
صورتم0)طبقه استفاده ـگی( ردی

ام عالم ـیتوسطمحمد ـوکین لی
ثبـتیشرع بـه شرکتمتاکره

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
مراجعهنمایند.غکری
دیمحمـدسـعیشرکتتجـارت)

نـو:(تدیلمیاحمد )شـهر واقع
هـراتیغزنو مرکـز مارکت،

م بـوده واقع خواهـدیاغاانستان(
 ررایعالمتز


(استفاده19)درطبقهگچشاملکه

سعردیگیصورتم دیتوسطمحمد
بـهسیرئیاحمد شرکتمتاکره

یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
ریاستبهیروزکار21مدتیال

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
مراجعهنمایند.غکری
هـا) شرکت بـرادرانیگروپ
 سـرکیمنیواقـع)تـا:(یمیعظ
مترهمرکزکابل،اغاانسـتان(84

ررایعالمتزخواهدیواقعبودهم
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،پمپـریوترنـرهیکهشاملادو 
دستمالتر،موادپانسمان،مـواد

متوقفکردندنـدان،مـومیبرا
درطبقـهدندان،کوتکسوپلستر

استفادهصورتم5) توسطردیگی(
شـرکتندهینمایضیغراحمدینص

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

باشننهیزم توانندیمداعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیـتهـایغکـریمرکزیو
مراجعهنمایند.

هـا) شرکت بـرادرانیگروپ
84سـرکیمنیواقع)تا:(یمیعظ

بوده اغاانستان( کابل، مرکز متره
 ررایعالمتزخواهدیم


شاملموادشو  صـابون،ندهیکه
پودر،کـرییظرفشوعیما می،

ویرومیدنــدان،روغــن،کــر
(استفادهصورت1)درطبقهنیسلاو
ـردیگیم ـیغراحمدیتوسطنص یض
شرکتمتاکرهبـهثبـتندهینما

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
مراجعهنمایند.غکری
هـا) شرکت بـرادرانیگروپ
84سـرکیمنیواقع)تا:(یمیعظ

بوده اغاانستان( کابل، مرکز متره
  ررایعالمتزخواهدیم


ــه ــاملادوک ــش ــرهی  یوترن

یدستمالتر،موادپانسمان،موادبرا
دندانو ،موم دندان متوقفکردن
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 طبقهپلستر صورت5)در استفاده )
ـردیگیم ـیغراحمدیتوسطنص یض
شرکتمتاکرهبـهثبـتندهینما

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

مالکیتهایمرکزیوعمومیثبت
مراجعهنمایند.غکری
واقع:الفخرمنت(یشرکتتجارت)

منزلاول،تیمارکیتجارتدی)حم
دکان کابـل119نمبر مرکـز ،

م بـوده واقع خواهـدیاغاانستان(
 ررایعالمتز


(10)درطبقـهتیگرشاملسکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتندهینمایسلاانزالرحمنیعز

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

غکـریمالکیـتهـایمرکزیو
مراجعهنمایند.

مسـعودمنصـوریشرکتتجارت)
ـواقع)جوارکفا:زاده(یصوغ تی

هفـتم،مرکـزکابـلهیسنترناح
 ماغاانستان( عالمـتخواهدیبوده

 ررایز


وجو یشاملانواعآبمعدنکه

طبقه صـورت12)در اسـتفاده )
زادهیتوسطعبدالناصرصوغردیگیم
شرکتمتـاکرهبـهثبـتسئیر

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
مراجعهنمایند.غکری
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ـدکان) غـو یخوراکـهغروش
ـ:محمد( قاض )چوکباغ یواقع
اغاانستان(،کابلیعتیشرتیمارک ،
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


درطبقـهکهشاملبرنجخوراکه  
توسطردیگی(استفادهصورتم14)

متاکرهبهدکانغو محمدمالک
یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

ریاستبهیروزکار21مدتیال
ثبتمرکزیومالکیتهایعمومی
مراجعهنمایند.غکری
ـدکان) غـو یخوراکـهغروش

ـ:محمد( قاض )چوکباغ یواقع

اغاانستان(،کابلیعتیشرتیمارک ،
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


درطبقـهکهشاملبرنجخوراکه  
توسطردیگی(استفادهصورتم14)

متاکرهبهدکانغو محمدمالک
یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق

اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق
م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز

ریاستبهیروزکار21مدتیال
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

مراجعهنمایند.غکری
ندهیمـوادشـویشرکتصـنعت)
غـازیواقع)شهرکصنعت:(لویغار
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،هراتاغاانستان(بودهارهگدوم،
 ررایعالمتزخواهدیم


بـابندهیشاملانواعموادشوکه

عی،ما،انواعصابونییپودرکالشو
پـاکن،شهیشعی،ماییظرفشو

شامپو،صـابونییدستشوعیما
،یی،صابونجانشـوییلبا شو

عی،مای،روغنموکنندهدیسفعیما
دندانومی،کرتکسی،وایضدعفون

گعیما طبقهریجرم استفاده1)در )
م عبـدالفتا توسطردیگیصورت

شرکتمتاکرهبـهثبـتندهینما
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
ند.مراجعهنمایغکری

ندهیمـوادشـویشرکتصـنعت)
غـازیواقع)شهرکصنعت:(لویغار

،هراتاغاانستان(بودهارهګدوم،
 ررایعالمتزخواهدیم


بـابندهیشاملانواعموادشوکه

عی،ما،انواعصابونییپودرکالشو
پـاکن،شهیشعی،ماییظرفشو

شامپو،صـابونییدستشوعیما
،یی،صابونجانشـوییلبا شو

،روغنمـودیسفعیما ،یکننده
وایضدعفونعیما می،کـرتکسی،

(1)درطبقهریجرمگعیدندانوما
م صورت ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتمتاکرهبهندهیعبدالفتا نما

یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
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بـهیروزکـار21مـدتیال
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

غکـری هـای مراجعـهمالکیت
نمایند.
شرکت

 (SULTAN TRADERS)  
واقع

 (PLOT NO. F-499/A,, 
S.T.E,, KARACHI, 
Karachi West Site 
Town)  

  ررایعالمتزخواهدیبودهم


(21)درطبقـهشاملانواعتارکه

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی

نمادیجاو نـدهیرحمن شـرکت
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیـتهـایغکـریمرکزیو
مراجعهنمایند.

هادیتول) ـغینوشابه یالکـولری
)خوشـحال:(یغفارریدلپا واقع
م ـناحنـهیخان مرکزکابـل5هی

م بوده عالمـتخواهدیاغاانستان(
 ررایز


ــواعجــو   درکــهشــاملان

م12)طبقه صورت استفاده ردیگی(
شـرکتسیرئیروزغفاریتوسطغ

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
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تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

تجارت) بـابرزیشرکت یمحمود
محمـدندهیپایواقع)حاج:(تدیلم

کابل،،مرکز1هیناحیپالزاپلخشت
مکابلاغاانستان( خواهـدیبـوده

 ررایعالمتز


لیشامللوزاموپرزهجاتموباکه

ردیگی(استفادهصورتم9)درطبقه
ـهشایتوسطقار سیمحمـودرئ

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

تول) موتـوردیشرکت دوچرخـه
کلیسا یواقع)هرات:هرات(نیار
،مرکزهراتاغاانسـتان(تیمارک
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


ـ  س مـوتر شـامل درکلتیکه

م12)طبقه صورت استفاده ردیگی(
ع محمد معاونیدریحیسیتوسط

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیتهـایغکـری مرکزیو

مراجعهنمایند.
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تول) موتـوردیشرکت دوچرخـه
کلیسا یواقع)هرات:هرات(نیار
،مرکزهراتاغاانسـتان(تیمارک

 ررایعالمتزخواهدیواقعبودهم


ـکه کلتیشاملپرزهجاتموترس

ردیگی(استفادهصورتم7)درطبقه
ع محمد معاونیدریحیسیتوسط

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیتهـایغکـری مرکزیو

جعهنمایند.مرا

شرکت
SANGSIN BRAKE CO. 
LTD,   

واقع
10 Nongongjungang-
ro 33-gil,, Nongong-
eup, Dalseong-gun,, 
Daegu, Republic of 
Korea,  
ررایعالمتزخواهدیم   


اسـتفاده12درطبقـهکهازآن 

توسطشرکتثبتردیگیصورتم
نمایمعنوتیملک نـدهیابوغزالـه

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
الخیازتارتوانندیم مـدتینشر
ریاستعمـومیبهیروزکار21

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
مراجعهنمایند.
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شرکت
KADOOGLU YAG 
SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI,   

واقع
Organize Sanayi 
Bolgesi 83422 Nolu 
Cadde No: 11 
Sehitkamil,Gaziantep, 
TURKEY,  ,   

زیرراعالمتخواهدیم  


اسـتفاده29درطبقـهکهازآن 

توسطشرکتثبتردیگیصورتم
نمایمعنوتیملک نـدهیابوغزالـه

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

الخیازتارتوانندیم مـدتینشر
ریاستعمـومیبهیروزکار21

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
مراجعهنمایند.

شرکت
KADOOGLU YAG 
SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI,   

واقع
Organize Sanayi 
Bolgesi 83422 Nolu 
Cadde No: 11 
Sehitkamil,Gaziantep, 
TURKEY,   

ررایعالمتزخواهدیم


اسـتفاده29درطبقـهکهازآن 

توسطشرکتثبتردیگیصورتم
نمایمعنوتیملک نـدهیابوغزالـه

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.
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کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
الخیازتارتوانندیم مـدتینشر
ریاستعمـومیبهیروزکار21

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
مراجعهنمایند.

شرکت
CJ CORPORATION, 

واقع
12, SOWOL-RO 2-GIL, 
JUNG-GU, SEOUL, 
REPUBLIC OF KOREA ,   

ررایعالمتزخواهدیم


اسـتفاده18درطبقـهکهازآن 

توسطشرکتثبتردیگیصورتم
نمایمعنوتیملک نـدهیابوغزالـه

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
الخیازتارتوانندیم مـدتینشر
ریاستعمـومیبهیروزکار21

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
مراجعهنمایند.

 شرکت
ShenZhen Houshuxia 
Technology Co, LTD,  

 واقع
Rm203, 2nd.Floor, 
Building C,Youth 
Pioneer Park  Jianshe 
East Road, Tsinghua 
Community,Longhua 
Street, Longhua                   
District, Shenzhen, P. 
R. China ,  
ررایزعالمتخواهدیم               

 
  آن از طبقـهکه اسـتفاده9در

توسطشرکتثبتردیگیصورتم
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نمایمعنوتیملک نـدهیابوغزالـه
شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیـتهـایغکـریمرکزیو

مراجعهنمایند.
 شرکت

KABUSHIKI KAISHA 
YAKULT HONSHA 

 واقع
1-10-30 KAIGAN, 
MINATO-KU, TOKYO, 
105-8660, JAPAN 

ررایعالمتزخواهدیم


اسـتفاده29درطبقـهازآنکه

توسطشرکتثبتردیگیصورتم
نمایمعنوتیملک نـدهیابوغزالـه

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
الخیازتارتوانندیم مـدتینشر
ریاستعمـومیبهیروزکار21

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
مراجعهنمایند.

 شرکت
KABUSHIKI KAISHA 
YAKULT HONSHA 

 واقع
1-10-30 KAIGAN, 
MINATO-KU, TOKYO, 
105-8660, JAPAN 

ررایعالمتزخواهدیم


اسـتفاده12درطبقـهازآنکه

توسطشرکتثبتردیگیصورتم
نمایمعنوتیملک نـدهیابوغزالـه

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
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الخیازتارتوانندیم مـدتینشر
ریاستعمـومیبهیروزکار21

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
اجعهنمایند.مر
 19182اظهارنامـهشـمارهطبق
بهدغترثبت28/14/1044 مؤرخ
 درراباـهبـهعالمـهیمرکـز

(TEEKANNE in English 
and Persian) 


ثبت شـماره به در11119شده
گـرددی(ازآناستفادهم14)طبقه
شرکترنامیخواهانثبتتایمتقاض

 ازشرکت
R. Seelig & Hille oHG   

 
 واقع

  Kevelaerer Str. 21-
23, 40549 
Dusseldorf,Germany,  

به
 R. Seelig & Hille GmbH 
& Co. KG  

واقع
Kevelaerer Str. 21-23, 
40549 
Dusseldorf,Germany,  

ابوغزالـهیمعنـوتیتوسطملک
.متاکرهشدهاستیکمپنندهینما
19180اظهارنامـهشـمارهطبق
بهدغترثبـت29/14/1044مؤرخ
 درراباـهبـهعالمـهیمرکـز

(AISIN)


در7568شدهبـهشـمارهثبت

(ازآن12،9،7،6طبقــــات)
م خواهـانیمتقاضگرددیاستفاده
شرکتازشرکترنامیثبتتا

 Aisin Seiki Kabushiki 
Kaisha (also trading as  
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Aisin Seiki Co., Ltd) 
واقعدر

2-1 Asahi-
machi,Kariya-
shi,Aichi-ken,Japan  به 
AISIN CORPORATION   

واقعدر
2-1Asahi-
machi,Kariya-
shi,Aichi-ken,Japan   

زالهـابوغینوـمعتیتوسطملک
.دهاستـمتاکرهشیکمپنندهینما  
طبق شـماره 19185اظهارنامه
بهدغترثبـت29/14/1044مؤرخ
 درراباـهبـهعالمـهیمرکـز

(AISIN GROUP LOGO)  


مارهشــشــدهبــهثبــت
ــاتدر24166 طبقــــــ

1،2،0،6،7،9،14،11،12،16،
18،19،24،21،22،20،25، 
26،27،28،15،16،17،19، 

آن02،01،00،05،01،04 از
م خواهـانیمتقاضگرددیاستفاده
ــتتا ــامیثبـ ــرکترنـ شـ
ــرکت  Aisin Seikiازشـ

Kabushiki Kaisha (also 
trading as Aisin Seiki 

Co., Ltd) 
درواقع

2-1 Asahi-
machi,Kariya-
shi,Aichi-ken,Japan  

 به
 AISIN  
CORPORATION   

 واقعدر
2_1Asahimachi,Kariyas
hi,Aichi-ken,Japan – 

ملک  ابوغزالهیمعنوتیتوسط
استیکمپنندهینما شده .متاکره
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یرسمدهیمعلوماتجهتنشربهجر
.دیارسالگرد
  ,Emami Limited  شرکت
 EMAMI Tower ,    واقـع

687 Anandpura,EM 
Bypass Kolkata 700107 

India,  ررایعالمتزخواهدیم


  آن از طبقـهکه اسـتفاده5در

توسطشرکتثبتردیگیصورتم
نمایمعنوتیملک نـدهیابوغزالـه

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتیالرنشخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیتهـایغکـری مرکزیو

مراجعهنمایند.

 شرکت
HEINEKEN ASIA 
PACIFIC PTE. LTD.,   

 واقع
     Jalan Ahmad 
Ibrahim,Singapore 
639934  ,   

 ررایعالمتزخواهدیم


اسـتفاده12درطبقـهازآنکه

توسطشرکتثبتردیگیصورتم
نمایمعنوتیملک نـدهیابوغزالـه

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم
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ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیتهـایغکـری مرکزیو

مراجعهنمایند.
 شرکت

HEINEKEN ASIA 
PACIFIC PTE. LTD.   

 واقع
Jalan Ahmad 
Ibrahim,Singapore 
639934  ,   

ررایعالمتزخواهدیم


ازآن  اسـتفاده12درطبقهکه

توسطشرکتثبتردیگیصورتم
نمایمعنوتیملک نـدهیابوغزالـه

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته

الخیازتارتوانندیم مـدتینشر
ریاستعمـومیبهیروزکار21

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
مراجعهنمایند.

 شرکت
  HEINEKEN ASIA  

PACIFIC PTE. LTD.  
     واقـــــع

JalanAhmad 
Ibrahim,Singapore 
639934  

 ررایعالمتزخواهدیم


ازآن  اسـتفاده12درطبقهکه

توسطشرکتثبتردیگیصورتم
نمایمعنوتیملک نـدهیابوغزالـه

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
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زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
الخیازتارتوانندیم مـدتینشر
ریاستعمـومیبهیروزکار21

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
مراجعهنمایند.

 HEINEKEN ASIA  شرکت
PACIFIC PTE. LTD 

 واقع  
     JalanAhmad 

Ibrahim,Singapore 
عالمـتخواهدیم  ,  639934

 ررایز


اسـتفاده12درطبقـهازآنکه

توسطشرکتثبتردیگیصورتم
نمایمعنوتیملک نـدهیابوغزالـه

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
الخیازتارتوانندیم مـدتینشر
ریاستعمـومیبهیروزکار21

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
مراجعهنمایند.

هـا( شرکت بـرادرانیگروپ
84سـرکیمنیواقع)تا:(یمیعظ

بوده اغاانستان( کابل، مرکز متره
 ررایعالمتزخواهدیم


،پمپـریشامللوزامبهداشـتکه

دراطفالوکالنسال،دستمالتر
صورتم5)طبقه استفاده ـگی( ردی

غریتوسطنص نـدهینمایضیاحمد
شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
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مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

یدیشرکتتول ( :خوشه(کیآرد
غـازاول،یواقع)شهرکصـنعت

بـوده مرکزهـراتاغاانسـتان(
 ررایعالمتزخواهدیم


(استفاده14)درطبقهشاملآردکه

م عبداالحـدردیگیصورت توسط
شرکتمتاکرهبهثبتندهیناغعنما

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ــدت ــار21م ــهیروزک ب

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
غکـری هـای مراجعـهمالکیت

نمایند.
تول( یدیشرکت :خوشه(کیآرد

غـازاول،یواقع)شهرکصـنعت

بـوده مرکزهـراتاغاانسـتان(
 ررایعالمتزخواهدیم


(استفاده14)درطبقهشاملآردکه

م عبداالحـدردیگیصورت توسط
شرکتمتاکرهبهثبتندهیناغعنما

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
مراجعهنمایند.غکری

تول( یدیشرکت :خوشه(کیآرد
غـازاول،یواقع)شهرکصـنعت

مرکزهراتاغاانستان(واقعبـوده
 ررایعالمتزخواهدیم
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(استفاده14)درطبقهشاملآردکه
م عبداالحـدردیگیصورت توسط
شرکتمتاکرهبهثبتندهیناغعنما

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
مراجعهنمایند.غکری
تول) یدیشرکت :خوشه(کیآرد

غـازاول،یواقع)شهرکصـنعت
بـوده مرکزهـراتاغاانسـتان(

  ررایعالمتزخواهدیم


(11)درطبقـهکهشاملسـبو  

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شـرکتنـدهیناغعنما دعبداالح

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

خوشـه(کیآردیدیشرکتتول) 
غـازاول،یواقع)شهرکصـنعت

مرکزهراتاغاانستان(واقعبـوده
  ررایعالمتزخواهدیم


(استفاده14)درطبقهشاملآردکه

م عبداالحـدردیگیصورت توسط
شرکتمتاکرهبهثبتندهیناغعنما

ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق
زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
مراجعهنمایند.غکری
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یدیشرکتتول)  :خوشه(کیآرد
غـازاول،یواقع)شهرکصـنعت

مرکزهراتاغاانستان(واقعبـوده
 ررایعالمتزخواهدیم


(14)درطبقــهکــهشــاملآرد 

م صورت ـگیاستفاده توسـطردی
نما ناغع شـرکتنـدهیعبداالحد

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

هـا) شرکت بـرادرانیگروپ
84سـرکیمنیواقع)تا:(یمیعظ

بوده اغاانستان( کابل، مرکز متره
ررایعالمتزخواهدیم



اجنا که (1)درطبقهشاملتمام
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی

شـرکتندهینمایضیاحمدغرینص
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

هـا( شرکت بـرادرانیگروپ
84سـرکیمنیواقع)تا: (یمیعظ

بوده اغاانستان( کابل، مرکز متره
 ررایعالمتزخواهدیم


(1)درطبقهکهشاملتماماجنا  

صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
غرینص شرکتندهینمایضیاحمد

هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره
دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه

منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته
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تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

هـا( شرکت بـرادرانیگروپ
84سـرکیمنیواقع)تا:(یمیعظ

بوده اغاانستان( کابل، مرکز متره
 ررایعالمتزخواهدیم


شاملپمپراطفالوکالنساالنکه

درینواربهداشـترهیکوتکسوغ
م(5)طبقه صورت ـگیاستفاده ردی

غریتوسطنص نـدهینمایضیاحمد
شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیتهـایغکـری مرکزیو

مراجعهنمایند.

هـا( شرکت بـرادرانیگروپ
84سـرکیمنیواقع)تا:(یمیعظ

بوده اغاانستان( کابل، مرکز متره
 ررایعالمتزخواهدیم


،میباب،کرندهیشاملموادشوکه
درنی،واسلی،روغنمواتیعار
صورتم1)طبقه استفاده ـگی( ردی

غریتوسطنص نـدهینمایضیاحمد
شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیتهـایغکـری مرکزیو

مراجعهنمایند.
هـا( شرکت بـرادرانیگروپ
84سـرکیمنیواقع)تا:(یمیعظ
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بوده اغاانستان( کابل، مرکز متره
 ررایعالمتزخواهدیم


شاملپمپراطفالوکالنساالنکه

درینواربهداشـترهیکوتکسوغ
صورتم5)طبقه استفاده ـگی( ردی

غریتوسطنص نـدهینمایضیاحمد
شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ثبـتریاستعمومیبهیروزکار
مالکیتهـایغکـری مرکزیو

 مراجعهنمایند.
هـا( شرکت بـرادرانیگروپ
84سـرکیمنیواقع)تا:(یمیعظ

بوده اغاانستان( کابل، مرکز متره
  ررایعالمتزخواهدیم



هشاملپمپراطفالوکالنساالنک 
درینواربهداشـترهیکوتکسوغ

ـگی(استفادهصورتم5)طبقه ردی
غریتوسطنص نـدهینمایضیاحمد

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیتهـایغکـری مرکزیو

مراجعهنمایند.
بـرادرانیگروپشرکتهـا (
84سـرکیمنیواقع)تا:(یمیعظ

بوده اغاانستان( کابل، مرکز متره
  ررایعالمتزخواهدیم


کهشاملپمپراطفالوکالنساالن 

درینواربهداشـترهیکوتکسوغ
ـگی(استفادهصورتم5)طبقه ردی

غریتوسطنص نـدهینمایضیاحمد
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شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیتهـایغکـری مرکزیو

مراجعهنمایند.
صنعت( ژیشرکت  :(لـتیاغاـان

،غازاولگارهیواقع)شهرکصنعت
بـوده واقـع اغاانسـتان( هرات

 ررایعالمتزخواهدیم


ـشاملانواعرکه درتـراششی
صورتم8)طبقه استفاده ـگی( ردی

 شـرکتسیرئاسریتوسطمحمد
هرگـاه ثبتبرسـاند. به متاکره

دریوحقوقیقیاشخاصحق کـه
منهیزم باشند توانندیاعتراضداشته

تار روز21مـدتینشرالخیاز
ریاسـتعمـومیثبـتبهیکار

مالکیتهـایغکـری مرکزیو
مراجعهنمایند.

ـبهدیاغاانام( واقـع:(تـدیلمری
،ونـدیجادهمتیمارکاریقی)صد

خواهدیمرکزکابلاغاانستان(بودهم
 ررایعالمتز


یانواعرنگهـادیکهشاملتول 

طبقـهیساختمان اسـتفاده2)در )
خـاندیتوسطحمردیگیصورتم

مومندمعاونشرکتمتاکرهبهثبت
ـیبرساند.هرگاهاشخاصحق ویق

زمیحقوق در اعتراضداشتهنهیکه
م تارتوانندیباشند ـخیاز ال ینشر
ریاسـتبـهیروزکار21مدت

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
مراجعهنمایند.غکری

تعم( د اکرام درنـگراتـویذاهد
)حاج:شرکت(یدیتول گلیواقع

اولمنـزلاولشـهرهیپالزهناح
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جاللاباد،مرکزننگرهاراغاانستان(
 ررایعالمتزخواهدیبودهم


تولکه یانواعرنگهـادیشامل

طبقـهیساختمان اسـتفاده2)در )
ـردیگیصورتم اهللنیتوسـطع
بهنجاتماا  معاونشرکتمتاکره

یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
ریاستبهیروزکار21مدتیال

مرکزیومالکیتهایعمومیثبت
مراجعهنمایند.غکری

د ( واقـع:(تدیلمیغریوتیاغاان
،تیزرابمارکبیمرکزنجی)قوا

خواهدیمرکزکابلاغاانستان(بودهم
 ررایعالمتز



خدماتمربوطکه طبقهشامل در
توسطردیگی(استفادهصورتم02)
نـدهینمایالـرحمنسـلاانزیعز

شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.
کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق

زم باشـندنهیدر اعتراضداشـته
21مدتینشرالخیازتارتوانندیم

ریاستعمومیثبـتبهیروزکار
مالکیتهـایغکـری مرکزیو

مراجعهنمایند.
   REALTOBACCO)شرکت

TRADING FZE)    واقع 
 (Jafza 1, Tower A,  
Jafza, Dubai, UAE) 

ررایعالمتزخواهدیبودهم


سـگرکه انـواع درتیشـامل
م10)طبقه صورت استفاده ردیگی(
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مولو محمد نـدهینمایتوسطگل
شرکتمتاکرهبهثبـتبرسـاند.

کهیوحقوقیقیهرگاهاشخاصحق
زم باشـندنهیدر  اعتراضداشـته
 ینشــرالــخیازتــارتواننــدیم

 ریاسـتبـهیروزکار21مدت
 عمومیثبتمرکـزیومالکیـت

ــری ــایغکـ ــههـ  مراجعـ
نمایند.
صنعت ( شـویشرکت ندهیمـواد
غـازیواقع)شهرکصنعت:(لویغار

،هراتاغاانستان(بودهارهگدوم،
 ررایعالمتزخواهدیم


شو  مواد انواع شامل بابندهیکه

کالشو انواعصـابون،ییپودر ،
پاکنشهیشعی،ماییظرفشوعیما
شامپو،صـابونییدستشوعیما

،یی،صابونجانشـوییلبا شو

،روغنمـودیسفعیما ،یکننده
وایضدعفونعیما می،کـرتکسی،

(1)درطبقهریجرمگعیدندانوما
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتمتاکرهبهندهیعبدالفتا نما

یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
ریاستبهیروزکار21مدتیال

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
مراجعهنمایند.غکری

(لویغارندهیموادشویشرکتصنعت(
ارهگغازدوم،یواقع)شهرکصنعت

م بوده اغاانستان( خواهـدیهرات
 ررایعالمتز


،بابندهیکهشاملانواعموادشو

کالشو انواعصـابون،ییپودر ،
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پاکنشهیشعی،ماییظرفشوعیما
شامپو،صـابونییدستشوعیما

،یی،صابونجانشـوییلبا شو
،روغنمـودیسفعیما ،یکننده
وایضدعفونعیما می،کـرتکسی،

(1)درطبقهریجرمگعیدندانوما
صورتم ـگیاستفاده توسـطردی
شرکتمتاکرهبهندهیعبدالفتا نما

یقیثبتبرساند.هرگاهاشخاصحق
اعتـراضنـهیکهدرزمیوحقوق

م باشند تارتوانندیداشته نشرخیاز
ریاستبهیروزکار21مدتیال

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
مراجعهنمایند.غکری

شـرکتیشرکابیبهاسا تصو
دارندهجـواز:وتریکمپنیاغاانزم
 مکتوبشـماره19850نمبر و
ــؤرخ(2764) 2/2/1041مـ
کوچـکگاندهنـدهیمالاستیر

:استدهیگردلیذراتیخواهانتا
شاهمعـاونیمحترمعبداهللولدتق
ــرکتازمعاون ــش ــتعفا تی اس

مجموع راشیخـوصدیغ54و
سیباال دیجاولدوریشبدیمحترم

ـکهنامبردهبحدهیبفروشرسان ثی
نی.کهاگرددیمنییتعدیمعاونجد

ریاستعمـومیثبـتدرراتیتا
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگرد
شرکتویشرکابیاسا تصوبه

مکتوب ـ2571نمبرقرار رخؤم
ــتیر22/2/1041 ــمالاس هی
سـهاممتوسطگاندهند یشرکت
 جـوازژندارندهیهاکویساختمان

D-41795 تشخیصیهنمبـرو
تا9444550064 راتیخواهان

ــذ ــگردلی ــرمدهی ــد:محت ان
ولدشربتخانمعاونونسیمحمد

ـشرکتازمعاون واسـتعفا تی
خوصدیغ54عمجمو راشیسهم
ـمحترمهوژمهیباال برحاا هرئیس

نامبردهدهیشرکتبفروشرسان که
ـثیسهمبحصدیغ144با سیرئ
شرکتباق یشکلحقوقماند،یدر
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 انفـرادشرکتاز یشراکتبـه
اسـت.ریتا وهمچنـاننمـوده
یتشبثازشرکتسـهامتیغعال

بهخـدماتژنیهاکویساختمان
ریــاتژنیــهــاکویکیلوژســت

ـتانیکها.نمودهاست تدررای
وریاست ثبـتمرکـزی عمومی

ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب
.دیگرد
اسا درخواستمحترممحمـدبه
:یتاجرانفرادیولدسلاانعللیعق

 نمبـر جـواز و29860دارنده
ــوب) ــؤرخ(1471مکتـ مـ

گاندهندهیمالاستیر0/1/1041
شیکوچکخواهانلاوجوازخـو

ادهیگرد ـاست.که نهـاددرنی
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

لاـوثبـتمالکیتهایغکـری
.دیگرد
یتجـارتیشرکابیاسا تصوبه

سالم نمبـر:حامد جـواز دارنده
2981ومکتوبشماره06588

ـمالاستیر1/1/1041مؤرخ هی
گانکوچکخواهانتا ـدهنده ری

ذباند:شدهلیذ اهللولدحیمحترم
استعفا استیازررئیسیمحمدنب
یرابـاالشیسهمخـوغیصد54

ولدمحمدیغخرریمحترممحمدنظ
.رساندیمروشبفدیجدسیئرینب
یثبتمرکزریاستعمومیدرنیا

.دیردگثبتومالکیتهایغکری
یشرکابیوتصوضهیبهاسا عر 

ویکیلوژسـت،یشـرکتتجـارت
الجوردیزراعت دارنـده:سعادت

ـایعنـوان51974جوازنمبر نی
دهیگردلیذراتیخواهانتااستیر
خـاورا محترمعاـا ولـدیند:

استیشرکتازرسیرئیمحمدعل
سهمغیصد64 واستعفا شرکت
معاونبرحالنیامدیرابهسشیخو

کهنامبردهبانمودهشرکتواگاار
بحغیصد144 نهادسیرئثیسهم
یکهشـکلحقـوقگرددیمتعیین

ریتایشرکتازشراکتبهانفراد
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وهمچنانخواهانحـافدینمایم
شیازاسمجوازخویسکتورتجارت

استکهاسمشـرکتازدهیگرد
ویکیخدماتلوژستیشرکتتجارت

سعادتالجـوردیمالدار،یزراعت
ـیکیبهخدماتلوژسـت ویزراعت

ـسـعادتالجـوردتایمالدار ری
ـتانیادینمایم راتی ریاسـتدر

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری

یشرکابیوتصوضهیبهاسا عر
ریمشروباتغدیوتولینهادتجارت
دارندهجواز:شوکتبهرامیالکول
تشخیصـیهو D-63550نمبر
نیایعنوان9448916040نمبر
دهیگردلیذراتیخواهانتااستیر
احمدغرزنـدریکهمحترمنص:اند
رئظیحف جملهسیاحمد تشبثاز
خوغیصد144 حفـظشیسهم با
ومانـدیمسیرئثیبحغیصد64
سهمرابهمحترمغیصد04ماندهیباق

ــان ــرامخ ــبه ــدځ درانغرزن

ــر ــاکرهنمب ــدهت ــکدارن کان
واگاار68162-4544-1199

ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی
ـ.تاگرددیمنییتعدیجد شـکلری
ـبهشراکتنیازانفرادیحقوق زی

هیصورتگرغتهاستهمچنانسرما
پنجصدهـزار544444تشبثاز
ونیلیمکی1444444هبیاغاان
ااغتهیشیاغزایاغاان ـاستکه نی
ریاستعمـومیثبـتدرراتیتا

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد
ـبیوتصوضهیاسا عربه سیرئ

ترانز بارچاالنیتینهاد یسرحدیو
دارندهجـوازنمبـر:پشتوناغاان
اســتیرنیــایعنــوان77611

شیخـویخواهانلاوجوازتجارت
ریاستعمومیاند.کهدردهیگرد

غکریثبتمرکزیومالکیتهای
.دیلاوثبتگرد

ـبیوتصوضهیاسا عربه سیرئ
یکیوخدماتلوژستینهادساختمان
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دارندهجـوازنمبـر:مندیچکدا
اســتیرنیــایعنــوان78912

اســمتشــبثازریــخواهــانتا
یکیوخـدماتلوژسـتیساختمان
دمندیچکدا طـر و ـبه نیزای
یکیوخـدماتلوژسـتیساختمان
ـنمودهاسـت.امندیچکدا نی

ریاستعمـومیثبـتدرراتیتا
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگرد
یکیوخدماتلوژستیتجارتشرکت

اصـل مرکز : غورمونکس یاستار
1444444ییابتداهیسرما،کابل
،یاغاانونیلیمکی تأسـیسسال

تیغعالتدیلمیشکلحقوق1041
لوژستیتجارت محترمرئیسیکیو
الرحمنساحلغرزندعجـبفیس

دارا بـهغیصد54یخان سـهم
تیمعاون ـخانزوسفیمحترم اری

غیصـد54یراولدعجبخاندا
ورئیسامضا دارتیسهمصالح

ریاستعمـومیمعاونشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیثبتگرد
ـغزنولمر یمشـورتیحقـوقانی

هیسرما،کابلیشرکت:مرکزاصل
ـلیمکی1444444ییابتدا ونی
شـکل1041تأسیسسالیاغاان
ـغعالتـدیلمیحقوق یحقـوقتی
ـرئیسیمشورت اهللحیمحتـرمذب

ام محمد غرزند 10یداراریزاهد
معاونغیصد به ـسهم محتـرمتی

دارا عبدالخالق ثاقبولد یعبداهلل
محترمیهمدارسهمبهسغیصد11

رجانیولدشیرزیشلیمحمداسمع
دارتیسهمصالحغیصد11یدارا

ومعاونشرکتدررئیسامضا 
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب
.دیگرد

یوخـدماتپـولیصراغشرکت
مرکزاصلیقاضیحاج یاوورونو:

سرما 1444444ییابتداهیکابل،
 میلیون تأسـیسسال،یاغاانیک
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تیغعالتد،یلمیشکلحقوق1041
زیعز،یوخدماتپولیعمدهصراغ
منح مسیرئثیالرحمن اغاانریو

صالحثیمنح امضا دارتیمعاون
درسیرئ شرکت ریاسـتومعاون

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
عارفاهللغرزنـدنهاداتیخصوص
اسـممتشبثانفـرادی:یعلریش

انفراد تاجر اغاان،تیتابع،ینهاد:
ابتـداییهیسرماکابل،یاصلمرکز

سالیاغاانپنجصدهزار544444
یشــکلحقــوق،1041تأســیس
عمــدهتیــغعال،یانفــراد
ــا دارتی(،صــالحی)تجارت امض

ریاستعمـومیثبـتخودشدر
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگرد
یحقـوقیخدماتمشورتشرکت

ییابتـــداهیســـرما:ســـاالر
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

یشکلحقوق،1041تأسیسسال

رئـیس،اقالممجـازتیغعالتدیلم
سلتیهدا ولدمحمـدلیمانخیاهلل
نوسـباومـلیومعـاونابیشع

ــورمحمــددر ــدن ریاســتول
عمــومیثبـــتمرکـــزیو

ــایغکــری ــته ــتمالکی ثب
.دیگرد

عیوســیحــاجیشــرکت)تجارت
ییابتــداهیســرما:(ســرا 

میلیون1444444) اغاانیک ی(
یاصلتی،غعال1041تأسیسسال
شرکترئیسممجاز(اقالی)تجارت

وس ولـدعیمحترم شراغت محمد
دارا یجالتخان غیصد54سهم

محترمسـرا الحـقتیبهمعاون
دارا خـان محمد ولدگل یسرا 

 دارتیصـالحغیصـد54سهم
شرکتدراونومعرئیسامضا 

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
.دیگردمالکیتهایغکریثبت

یتکیوخدماتلوژسیتجارتشرکت
کابـلیصالح:مرکزاصـلنیتر
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ـ1444444ییابتداهیسرما کی
یاغاانمیلیون 1041تأسیسسال

ویتجارتتیغعالتدیلمیشکلحقوق
زیمحترممحمدعزرئیسیکیلوژست

نیصالحزادهغرزندمهتـابالـد
معاونغیصد54یدارا به تیسهم

ولدعبداالحمدنیمحترممحمودتر
دارتیصــالحغیصــد54یدارا

ومعاونشرکتدررئیسامضا 
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیثبتگردمالکیتهایغکری
ـمایتجارتشرکت ـیعظلی :یم
ییابتـداهیکابلسرمایاصلمرکز

یاغاـانمیلیونکی1444444
 حقوق1041تأسیسسال یشکل
رئیسیتجارتیحقوقتیغعالتدیلم

ـمحترممز ـیعظداهللی غرزنـدیم
محمدعظ غیصد54یدارایمیغدا
معاون به سـهرابتیسهم محترم

غیصد54یدارالیولدعبدالجللیما
ورئیسامضا رداتیسهمصالح

ریاستعمـومیمعاونشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیثبتگرد

شرکتوییشرکابیاسا تصوبه
مکتوب مـؤرخ2419نمبرقرار

ــر6/2/1041 ــوبنمب ومکت
12/1/1041مـــؤرخ1017

متوسـطدهنـدهیمالاستیر گان
کرغـتلـوردزیخدماتمشورت
جـواز و18240نمبـردارنده
 نمبر 9440415872تشخیصیه

انـد:دهیگردلیذراتیخواهانتا
غر انمعاونخولدگلداهللیمحترم
ـعاونشرکتازم واسـتعفا تی
خوصدیغ14مجموع راشیسهم
ـیباال سیمحترماحسانپشتونرئ

شرکتبفروشرسان کهدهیبرحال
 با بحصدیغ144نامبرده ثیسهم

شرکتباقسیرئ شـکلماند،یدر
شـرکتازشـراکتبـهیحقوق
.همچناننمودهاسـتریتایانفراد
ازخدماتشیسکتورجوازخوریتا

لیمشورت خـدمات یکیوژسـتبه
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کهاسمشـرکتاز.استدهیگرد
مشـورت لوژسـتیخدمات یکیو

شرکتخـدمات به کرغتلوردز
تایلوژستک نمودهریکرغتلوردز

ریاسـتتدررایتانیاستکها
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

.دیثبتگردغکری
شـرکتیشرکابیاسا تصوبه

دارندهجواز:بیظاهرنصیساختمان
 مکتوبشـماره56410نمبر و
ــار1642 29/1/1041خیتـ

دهندگـانمتوسـطهیمالاستیر
:انـددهیگردلیذراتیخواهانتا

ولدغضلمحمودعیمحترممحمدرغ
واستعفا استیشرکتازرسیرئ

خوصدیغ54مجموع راشیسهم
محمیباال اریریامبیشعدمحترم

دهیبفروشرسانلیولدمحمداسمع
بح نامبرده ـثیکه ـجدسیرئ دی
میومحترمسلدیگردنییشرکتتع

ـمعاونشرکتازمعاونحانیر تی
صـدیغ54ومجمـوعاسـتعفا 

عیمحترممحمدشفیراباالشیخو
بفروشلیولدمحمداسماعاریریام
بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
شرکتهیوسرمادیدگرنییتعدیجد
هفــتمیلیــونو7544444از

بـــهیاغاـــانپنجصـــدهزار
چهارمیلیونوسهصد0144444

 است.یاغاانهزار کاهشنموده
ریاستعمـومیدرراتیتانیکها

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیثبتگرد
غضـلاتحـادمصـنوعاتدقادر
هیسرما:شرکتیدیتولیکیپالست
یکمیلیـون(1444444)ییابتدا
شـکل1041تأسیسسالیاغاان
مجـازتیغعالتدیلمیحقوق اقالم
عبدالقادرخانولدغالمگلرئیس

ومعاونغضلالرحٰمنولدسورگل
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ـثبتگردمالکیتهایغکری  .دی
متشبثغاروقولدعبدالافارمحترم

یکی)خــدماتلوژســتانفــرادی:
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اغاانمرکـزتیتابع:رسالترغاه(
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

سالیپنجصدهزاراغاان544444
یشــکلحقــوق1041تأســیس

لوژست مجـازیکیخدمات اقـالم
خــودشامضــا دارتیصــالح
ویثبتمرکـزعمومیاستیدرر

.دیثبتگردمالکیتهایغکری
بسـتهیتجارتشرکت وپروسس،
وسـفیخشکخالـدوهیمیبند

هیکابل،سرمایمرکزاصل:یدولتز
میلیـون1444444ییابتدا یک
شـکل،1041تأسیس،سالیاغاان
ـغعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی
ـپروسسمیبند،بستهیتجارت وهی

ــ ــدسیخشــکرئ ــدخال غرزن
ـمعاونالرحمن،بیحب محمـدتی
تیغرزندغالمگلصـالحوسفی
سومعاونشـرکتیرئامضا دار
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ــای ــته ــریمالکی ــتغک  ثب
.دیگرد

نهاد ادخصوصیات رئـیسمحمد
اسـم محمد متشـبثلیعاغرزند

شهزادهینهاد:تجارتاسم،انفرادی:
یمرکزاصلاغاان،تیتابع،یبارکز

ابتـــداییهیســـرماکابـــل،
سالیاغاانیکمیلیون1444444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق
عمــدهتیــغعال،یانفــراد
ــالحیتجارت ــا دارتی،ص امض
درخود ثبـتش ریاستعمـومی

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد

ـعبداالحخصوصیاتنهـاد دــ
متشـبثخـانیسیعیغرزندحاج
وینهاد:سـاختماناسم،انفرادی:
اتلیکیلوژست ـتابع،عبداالحد تی
اصلاغاان، هیکابل،سـرمایمرکز
هـزار544444اییدابت پنجصد
شـکل،1041تأسیسسالیاغاان
ـغعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

مشورت تی،صالحیحقوقیخدمات
 دار درخـودامضا  ریاسـتش



 جريده يرسم
 

09
 

 

 

 

 

 

(1024)نمبرسېپرلهپ 22/12/1001  

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
ـعبنهاداتیصوصخ یصـاغداهللی

،متشبثانفرادی:ریغرزندمحمدکب
اوغکساسم خدماتکارگو نهاد:
مرکـزاغاـان،تیتابعکسپر ،یا

ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل
سالیاغاانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق
)خـدماتتیغعال،یانفراد عمده

ــالح ــا دارتیکارگو(،ص امض
در ثبـتخودش ریاستعمـومی

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد

پنـاهیکیخدماتلوژسـتشرکت
اصـلیثمرقند مرکز ،کابـلی:
ـ1444444ییابتداهیسرما کی
یاغاانمیلیون 1041تأسیسسال

حقوق یحقوقتیغعالتدیلمیشکل
میمحترماحمدتمرئیسیکیلوژست

ـپناهغرزندنج یاهللپنـاهدارابی
محتـرمتیسهمبهمعاونغیصد54

ولدثمرقنـدیثمرقندمیمحمدسل
دارتیصــالحغیصــد54یدارا

ومعاونشرکتدررئیسامضا 
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیثبتگردمالکیتهایغکری
حقملغرزندصلیغخصوصیاتنهاد

نهاد:اسم،متشبثانفرادی:معصوم
یکیوخـدماتلوژسـتیساختمان

مرکزاغاان،تیتابع،حقملصلیغ
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

یــکمیلیــونو1544444
ــدهزاز ــانپنجص ــالیاغا س

ــوق1041تأســیس یشــکلحق
ویعمدهساختمانتیغعال،یانفراد

لوژست دارتی،صـالحیکیخدمات
ــا  ــودامض ــت شدرخ  ریاس

 عمــومیثبـــتمرکـــزیو
ــایغکــری ــته ــتمالکی  ثب

.دیگرد
ـتولشرکت :یباـرثـربییدی
یک(1444444)ییابتداهیسرما
یاغاانمیلیون 1041تأسیسسال
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حقوق اقـالمتیغعالتدیلمیشکل
ولدیصاغسیعبداهللقرئیسمجاز
ومعـاونلیمحمداسـماعیحاج

ولدحاج میمحمدعظیعبدالصبور
دوسهمدارمحمدجوادولدعبدالودو

احمداهللصـاغ ولـدمحمـدیو
ریاستعمومیدر یصاغلیاسماع

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیثبتگرد
سرمایهابتـدایی تدیبابللمیتجارت
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

 حقوق1041تأسیسسال یشکل
تـدیبابـللمیتجارتتیغعالتدیلم

حمزهریولدمریگلمرئیسشرکت
معـاونولدعبـدالظاهریوحمز

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگرد
پالستدیتولشرکت یکیمصنوعات

ییابتداهیسرمالیپاچاخاسراحمدی
،یاغاانیکمیلیون(1444444)

 حقوق1041تأسیسسال یشکل

رئـیساقالممجـازتیغعالتدیلم
رگلوځولدانیصالحمحمدناصر

در اسداهللولدصالحمحمد معاون
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیثبتگردمالکیتهایغکری
نهاد غرزندخصوصیات اهلل احسان

اسم،متشبثانفرادی:یناصراکرم
اکرماحسـان،بـهخیدینهاد:تول

بدوندریعمومسیئاسا احکامر
مح داشتمواغقه سـتیزطینظر

.دیثبتگرد
ــتابع ــلتی ــان،مرکزاص یاغا

ــرما ــداییهیکابل،ســ ابتــ
سالیاغاانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق
ـدیعمدهتولتیغعال،یانفراد خ،ی
شخــودامضــا دارتیصــالح
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

.دیثبتگردمالکیتهایغکری
یورابریاجنا غلزدیشرکتتول

ــرما ــگرانس ــداهیمس ییابت
یاغاـانیکمیلیون(1444444)
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 حقوق1041تأسیسسال یشکل
ویاجنا غلـزدیولتیغعالتدیلم
وسفیمحمدرئیسمسگرانیرابر

ولد عبدالصمد معروفو ممد ولد
شـرکتدرمعـاونمحمدمعروف

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتگردمالکیتهایغکری

لوژست کابـلیکیشرکت)خدمات
ــرما:(کمالالال   ــداهیسـ ییابتـ

سالیاغاانیکمیلیون1444444
ـغعال،1041تأسیس یاصـلتی
محتـرمسئی(ریکی)لوژست شرکت
64سهمیردارایولدعبدالنظسیو

معاونغیصد قتیبه ولدسیمحترم
یداراریعبدالنظ غیصـد54سهم
ورئـیسامضـا دارتیصالح

یعمـوماستیرمعاونشرکتدر
ومالکیتهایغکرییزثبتمرک
.دیگردثبت

ــ ــبثاتیخصوص ــرکت:تش ش
ویسرکسـاز،ی)شرکتساختمان

یاتفاقمحمدیموادساختماندیتول

ــد ــر:(لمیت ــوازنمب ــدهج دارن
 (D-29900)ـیط قاعـهکی

استیرنیایعنوانبیوتصوضهیعر
کـه:شدهاندلیذراتیخواهانتا
اهللولـدبسـماهلل(دیمحترم)حم

واستعفا تیمعاونتشبثازمعاون
سهمخغیصد54) بهمحترمشرایو(

رئ شرکتسی)عبدالمحمد( برحال
بدست با نامبرده واگاارنمودهکه

( حغیصد144اوردن به سهم ثی(
یوشکلحقـوقیشرکتباقسیرئ

ـنیشرکتازشراکتبهانفراد زی
هیصورتگرغتهاستکهبعدازارا

ازتیلووعدممسئوبیمکاتهیجواب
والتیمستوغ ـمحترم باـالنتی
ـمالهیصیتشخآمریتو ـایاتی نی
رراتیتا یثبتوجوازدهاستیدر

.دیثبتگرد
یشرکابیوتصوضهیاسا عربه

یمکتبخصوص عقـوبیموالنـا
ــ ــریچرخ ــوازنمب ــدهج  دارن

D-79792 اسـتیرنیایعنوان
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تا انـدلیذراتیخواهان :شـده
ـ احمـدغرزنـدریکهمحترمنص

غیصد144تشبثسیمحمدرئکین
بهمحتـرممشیسهمخو ـرا رزای

ن غرزند دارنـدهکیمحمد محمد
نمبر واگـاار1957061تاکره

دیجدسیرئثیکهنامبردهبحودهنم
اگرددیمتعیین ـ. ـتانی درراتی

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتگردغکریمالکیتهای

ـبه نهـادسیاسا درخواسترئ
هیرمایخمیوبستهبنددیشرکتتول

 غراوانوانجلدارندهجوازنمبـر
D-28357 تشخیصیهنمبـرو
ــوان1409240417 ــایعن نی

یخواهانلاوجوازتجـارتاستیر
جـوازدرنیاند.ادهیگردشیخو

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیلاوثبتگردمالکیتهایغکری

یشرکابیوتصوضهیاسا عربه
ــارت ــرکتتج ــاختمانیش یوس

دارنـدهجـوازنمبـر:علمبیط

اســتیرنیــایعنــوان75074
کـه:اندهشدلیذراتیخواهانتا

محترمبهرامخانغرزندعلمجـان
 واستعفا استیتشبثازرسیرئ
محترمشیسهمخوغیصد74 به را
علمغرزنـدبهـرامخـانونیهما

ــاکره ــدهت ــمدارن ــرعل نمب
واگاار95584-4544-1044

دیجدسیرئثینمودهکهنامبردهبح
تشبث.گرددیمنییتع اسم همچنان

بیطیوساختمانیازشرکتتجارت
زیعلمبهبسماهللسبحانسـوداگر

تا اریشرکت اسـت. ـنموده نی
ریاستعمـومیثبـتدرراتیتا

ثبتهایغکریمرکزیومالکیت
.دیگرد

ودرخواسـتبیبهاسا تصـو 
دارندهجـوازنیصداقتجاللالد

 مکتوبشـماره77176نمبر و
ــؤرخ(102) 10/1/1041مـ
متوسـطدهنـدهیمالاستیر گان

اسمنهادازاستخرا ریخواهانتا
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بهیمتیقمهینیوپروسسسنگها
نیصداقتجاللالدکیموزادیتول
یدینهادبهتولتینمودهوغعالریتا

نینمودهاست.کهاریتایوصنعت
ریاستعمـومیثبـتدرراتیتا

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد

اسا تصو  شرکتیشرکابیبه
ـانصافهیتجارت ـکمپوادی :وتری

 نمبـر جـواز و78047دارنده
 شـماره مـؤرخ2961مکتوب

دهندههیمالاستیر1/1/1041
محتـرماستیگانکوچکتحتر

ـومعاونیسیمحمدع محتـرمتی
)تـرک غضلالرحمنخواهانلاو

دهیگردشیخوی(جوازتجارتشهیپ
وثبـتعمومیاستیاندکهدرر
.دیلاوثبتگردیجوازده
خانوار یتجارتشرکت :محمد
یک(1444444)ییابتداهیسرما
یاغاانمیلیون 1041تأسیسسال

حقوق اقـالمتیغعالتدیلمیشکل

ولدنورمحمدمورشاهیترئیسمجاز
منگلولدنورمحمددیومعاونجاو

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
.دیثبتگردمالکیتهایغکری

متشبثدیخالدولدعبدالمجمحترم
خانفرادی: معادن بـری)استخرا 

یاغاانمرکزاصـلتیتابع:(الندځ
سرما 544444ییابتـداهیکابل

تأسـیسسـالیپنجصدهزاراغاان
1041 حقوق، اسـتخرا یشکل

مجاز اقالم دارتیصـالح،معادن
عمـومیاستیرخودشدرامضا 
ومالکیتهایغکرییثبتمرکز
.دیثبتگرد
ییابتداهیسرمامیرډنرزیوشرکت

یاغاـانیکمیلیون(1444444)
 حقوق1041تأسیسسال یشکل
باللرئیساقالممجازتیغعالتدیلم
ولدرضاخـانومعـاونیقیصد
رحمزهیم خاندر ریاستولدرضا

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
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الدیمــنیمتــیتجــارتشــرکت
ییابتـداهیسرما،کابلیمرکزاصل

سالیاغاانیکمیلیون1444444
حقوق1041تأسیس تدیلمیشکل
تجـارتتیغعال ـیعمـده سیرئ

دیوناهمیغرزندعبدالکرنیعبدالمت
شرکتبنتعبدالحقمعاونیمیکر
دررئیسومعـاون دارتیصالح
استیر ویثبـتمرکـزعمومی

.دیثبتگردمالکیتهایغکری
ـنهـاداتیخصوص محمـددیس
انفرادی:اهللریغرزندخ اسممتشبث

خدماتتنظ ـینهاد: یوپاکـاریف
مرکـزاغاان،تیتابع،زرغونوطن
ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت

ــان544444 ــالیاغاـ سـ
ــوق1041تأســیس یشــکلحق
عمـدهخـدماتتیغعال،یانفراد
دارتیصـالح،یحقـوقیمشورت
 عمومیدرخودشامضا  ریاست

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیثبتگرد

ــرمپ ــمحت ــدری ــدغرزن محم
 متشبثانفـرادی:محمدبیطو
ـینهاد:تجارتاسم: هنیاغاـانم

یمرکزاصـل،اغاانتیتابعگولد
سرما 544444ابتـداییهیکابل

 یاغاانصدهزارپنج تأسـیسسال
ـغعالیانفـرادیحقوق1041 تی

تجارت تیصالحیعمده امضا دار
ریاستعمـومیثبـتخودشدر

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد

محمـدیتـاجرانفراداتیخصوص
ـولدعیجعفررسول :محمـددی
شـهریمرکزاصـل،اغاانتیتابع

 ،سال هیسرما،1041تأسیسکابل
هـزار544444ییابتدا پنجصد
شـخ ،یتجـارتتیغعال،یاغاان
تیصالحیدارا امضا  درخودش
ومالکیتیثبتمرکزعمومیاداره

.استدهیبهثبترسهایغکری
عامریوخدماتپولیصراغشرکت
هیکابل،سـرمایمرکزاصل:زیزیع
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میلیـون1444444ییابتدا یک
،شکل1041تأسیسسال،یاغاان
یعمدهصراغتیغعالتد،یلمیحقوق

عامرخانغرزنـد،یوخدماتپول
گلعزیزمنحیثرئیسشـفیقاهلل
غرزندگلعزیزمنحیثمعـاونو
اکبـر علـی غرزنـد حکمتاهلل

ــهمدار ــثس ــالحمنحی تیص
وسهمدارمعاونسیرئامضا دار

عمـومیثبـتریاستشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگرد
شـمسالحـقخصوصیاتنهـاد

 احمد نور متشـبثسهاکغرزند
نهاد:پروسسپـودراسمانفرادی:

ـتابع،سنگشـمسسـهاک تی
هیکابل،سـرمایاغاان،مرکزاصـل

ــدایی ــدهزار544444ابت پنجص
یاغاان شـکل1041تأسیسسال
ـغعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

سنگ،صالح پودر دارتیپروسس
ریاستعمومیخودشدرامضا 

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیثبتگرد

وخـــدماتیشـــرکت)تجارت
هیسـرما:زاهـد(لیوکیکیلوژست
(یکمیلیون1444444)ییابتدا
تی،غعال1041تأسیسسالیاغاان
ممجازوخدماتاقالی)تجارتیاصل
شرکتمحتـرمرئیس(یکیلوژست

قر محمد ـیتا  غـالمیش ولـد
یدردارایح بـهغیصـد54سهم

یاحمدزاهدلیمحترموکتیمعاون
قر تا محمد مسهیدارایشیولد

امضـا دارتیصـالحغیصد54
استیرومعاونشرکتدررئیس
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم

.دیگردغکریثبت
تجارت مرکـزیجانگلیشرکت

ــوال ــالتی ــلس ــیسکاب تأس
ییابتــــداهیســــرما1041

یاغاانمیلیونکی(1444444)
تــدیشـرکتلمیشـکلحقـوق

 ،یعمـــدهتجـــارتتغعالیـــ
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ــرم ــه Zhang Leiمحت تبع
 شرکتومحترمرئیسنیکشورچ

Xu Jinguo ـ نیتبعهکشورچ
یمعاونشرکتکهاشـخاصدارا

ــالح ــا تیص ــیسامض ورئ
ــاون ــرکتمع ــودهودرش ب
مومیثبـتمرکـزیوریاستع

ــر ــایغک ــته ــتمالکی یثب
.دیگرد
یوخدماتپـولیصراغنهاداسم
مرکزاغاان،تیتابع:یاهللقادرنیام

ــل ــرمایاص ــدایی هیکابل،س ابت
سالیاغاانپنجصدهزار544444
یشــکلحقــوق،1041تأســیس
ویعمدهصـراغتیغعال،یانفراد

امضا دارتیصالح،یخدماتپول
ریاستعمـومیثبـتخودشدر

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد

یلویوخدماتپولیصراغشرکت
مرکزاصل سرمایکندهار: هیکابل،

میلیـون1444444ییابتدا یک

سال،یاغاان شکل،1041تأسیس
یعمدهصراغتیغعالتد،یلمیحقوق

ــدماتپول ــدیوخـ اهلل،اسـ
ـغرزندنعمتاهللمنح ـثی وسیرئ

ـاهللغرزندنادرخانمنحدیحم ثی
ومعاونشرکتسیرئامضا معاون
ریاســـتعمـــومیثبـــتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد
مرکزاصلتدیلمیعقوبیاهللیصف ی:
1444444یابتدائهیسرماکابل،

 میلیون تأسـیسسال،یاغاانیک
تــد،یلمیشـکلحقـوق،1186
وارداتوصـادراتتیغعال عمده

مجـاز،رئ ـسیاقالم ول یاحمـد
احمـدتیغرزندغتحمحمد،معاون

ــد ــتحمحم ــدغ ــادغرزن رش
ــالح ــا دارتیص ــامض سیرئ

ــرکتدر ــاونش ــتومع ریاس
عمــومیثبــتمرکــزیو

ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب
 .دیدگر
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ـیتـاجرانفراداتیخصوص دیس
مولو ولد احمدیاحمدحقمل :نور

شـهریمرکزاصـل،اغاانتیتابع
هیسـرما1041تأسیسسال،کابل
هـزار544444ییابتدا پنجصد
لوژستتیغعال،یاغاان یکیخدمات

امضـا تیصـالحیشخ دارا
ــودش ــومیدرخ ــتعم ریاس

ومالکیتهایغکرییثبتمرکز
.استدهیبهثبترس

ینعمانغرزندزلمخصوصیاتنهاد
انفـرادی: نهـاد:اسـممتشبث

یکیوخـدماتلوژسـتیساختمان
ــراه ــد،تابعمیاب ــانمهمن تیخ

هیکابل،سـرمایاغاان،مرکزاصـل
 هـزار544444ابتدایی پنجصد
یاغاان شـکل1041تأسیسسال
ـغعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

(،یکیوخدماتلوژسـتی)ساختمان
خــودشامضــا دارتیصــالح
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

.دیثبتگردمالکیتهایغکری

یوخـدماتپـولیصراغشرکت
مرکزاصلینورالبیس کابـل،ی:

یـک1444444ییابتداهیسرما
 تأسـیسسـال،یاغاـانمیلیون
تــد،یلمیشـکلحقـوق،1041
یوخدماتپولیعمدهصراغتیغعال
ـدیوج ـمنحنیداهللغرزندگلب ثی
نیاحمدغرزندشاهمعریونصسیرئ
امضا صالحیتدارمعاونثیحنم

ومعـــاونشـــرکتسیرئـــ
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب
.دیگرد

یوخـدماتپـولیصراغشرکت
کابـل،یمرکزاصـل:نویتگاب

یـک1444444ییابتداهیسرما
،1041تأسیس،سالیاغاانمیلیون

عمـدهتیغعالتد،یلمیشکلحقوق
ریعبدالمن،یوخدماتپولیصراغ

ریشسیرئثیمنحریغرزندعبدالبش
ـمحمـدمنحیاحمدغرزندعل ثی

ـامضا صالحیتدارمعاون سیرئ
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ــرکتدر ــاونش ــتومع ریاس
عمــومیثبــتمرکــزیو

ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب
.دیگرد

اسا تصـو یودرخواسـتبیبه
:تدیرغعتلمدریشرکتحیشرکا

 نمبر جواز خواهـان146دارنده
کهمحتـرم:شدهاندلیذراتییتا

ـدریغالمح سیولدغالممحمدرئ
ـ هشرکتغوتنمودهاسـت.وب

17/251اسا حصرورثهشماره
خواهــدیم11/0/1199مــؤرخ
رایمتوغدریسهمغالمحغیصد84

شک احمد برحاـلنمعـاوبیبه
نامبردهدهیشرکتبفروشرسان که

سهمبهغیصد144وردنآبادست
وگرددیمنییشرکتتعسیرئثیح

شرکتازشراکتبهیشکلحقوق
راتینمودهاستکهتاریتایانفراد
ریاستعمومیثبتمرکزیغوقدر

ثبــتومالکیــتهــایغکــری
.دیگرد

دارنده:کارتمختلطاغاانشرکت
قاعـهکییط0158جوازنمبر

61/11ومکتوبشـمارهضهیعر
یدولتشرکت29/2/1041مؤرخ

ــوان ــارتعنـ ــانکـ یاغاـ
تااستیرنیا ـذراتیخواهان لی

ـشدهاند.کهمحترممحمدظر فی
ــ ــدرئ ــهمسیارغن ــدونس ب
میابراهمیقسدیومحترمساستعفا 
ــبح ــثی ــجدسیرئ ــدوندی ب
محترمگرددیمنییتعهمس همچنان

اهللمعــاونبــدونســهممیکــر
احمدرینای ومحترممولواستعفا
ــبحیحقــان ــمعــاونجدثی دی

راتیتانیاگرددیمنییبدونسهمتع
ثبتمرکزیوعمومیریاستدر

.دیثبتگردمالکیتهایغکری
گـروپیشرکابیاسا تصوبه
دارندهجـواز:زونیغایهایکمپن
محترماستیتحتر51949نمبر

ـومعاونرتیمحمدس محتـرمتی
ـایمحمدذاهدعنوان اسـتیرنی
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ازد هاادیخواهان تیغعالیسکتور
،یلوازمبهداشتنده،یموادشودیتول

پالست غاا،یکیمصنوعات ،ییمواد
وروغـنیالکـولریمشروباتغ

غعالراکهخو یتجـارتتیبرعالوه
ریاستدرراتیتانیاستادهیگرد

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
یشرکابیوتصوضهیاسا عربه

ـآردیامیمکتبخصوص کابـلای
یعنوان55126دارندهجوازنمبر

تااستیرنیا ـذراتیخواهان لی
کهمحتـرمرحمـتاهلل:شدهاند

تشبثازجملهسیغرزندمحمودرئ
غیصـد54شیسهمخوغیصد144

اهللغرزندمحمدحیآنرابهمحترمذب
ــرفیشــر ــاکرهنمب ــدهت دارن

بفروش22520-4144-1041
کهنامبردهبابدستآوردندهیرسان
معاونمکتبثیسهمبحغیصد54
نهادیکهشکلحقوق.گرددیمتعیین

ودینمایمریبهشراکتتایازانفراد

اسا مکتوبشـماره به همچنان
ــؤرخ6186 17/12/1198م

تعلاستیر موسسات ـیمحترم یم
آنوزارتیوبرونمرزیخصوص

د از مکتـبمتـاکره ورهمحترم
لهیابتدائ ارتقانمـودهسهیبهدوره

هیسـرماادیاستوهمخواهانازد
پنجصد544444)ازشیمکتبخو
اغاان یهزار ـ1444444)به کی

نمودهاست.اغزایشیاغاان(ونیلیم
ریاستعمومیثبتدرراتیتانیا

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد

اسا تصو  شرکتیشرکابیبه
:مصبا فیلایوتجارتیساختمان

 نمبـر جـواز و72166دارنده
( شـماره مـؤرخ(554مکتوب

ــتیر18/1/1041 ــمالاس هی
تادهند متوسطخواهان اسمریگان

ویشرکتازشـرکتسـاختمان
بـهلیمتـدمصبا فیلایتجارت

یکیولوژسـتیشرکتسـاختمان
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تیوغعالهنمودریبادتاآدیستارهس
یوتجـارتیشرکتازسـاختمان

نمودهاست.ریتایکیخدماتلوژست
ریاستعمـومیدرراتیتانیکها

هایغکریثبتمرکزیومالکیت
.دیثبتگرد
ینـوریمحمـدنبیتجارتشرکت
ــرما ــداهیس (1444444)ییابت
شکل،1041تأسیسسال،یاغاان
رئیسیشرکتتجارتتدیلمیحقوق
ولدنورالحقواحساناهللیمحمدنب
حاج یولد نورالحق شرکتمعاون
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب
.دیگرد

 غرزندیقیصدبیحبمحترمخواجه
ــد ــابرخواجهص ــبثیقیص متش

:اسمانفرادی: تولنهاد مـواددی)
تیتابع( یقیخواجهصدصابرییغاا
اصل،اغاان سـرمایمرکز هیکابل
هـزازپنج544444ابتدایی صد
شـکل1041تأسیسسالیاغاان

 تیــغعالیانفــرادیحقــوق
تول تیصالحیدیعمده امضا دار

ــودشدر ــومیخ ــتعم  ریاس
ــت ــزیومالکی ــتمرک  ثب
ــری ــایغک ــتگرده ــثب  .دی

لوژست غـالمیکیشرکت)خدمات
مودود ییابتـداهیسرما:(یرسول

میلیون1444444) اغاانیک ی(
یاصلتی،غعال1041تأسیسسال

شرکترئیس (یکی)خدماتلوژست
یغالمرسولمـودوددیمحترمس
 سـهمیدارانیالـدا یرغیولدم
ـبـهمعاونغیصد54  محتـرمتی
غـالمدیولدسیمودودمیتمدیس

غیصــد54ســهمیرســولدارا
ــال ــا دارتیحص ــیسامض  رئ

یعموماستیومعاونشرکتدر
ومالکیتهایغکری یثبتمرکز

.دیگردثبت
یکیولوژستزیانصافسوداگرمسلم

ییابتـداهیسـرما:خدماتوشرکت
میلیون1444444) اغاانیک ،ی(



 جريده يرسم
 

61
 

 

 

 

 

 

(1024)نمبرسېپرلهپ 22/12/1001  

1041تأسیسسال یحقوقشکل،
رئـیساقالممجـازتیغعالتدیلم

ولدگالبگـلویعمرگالبزو
اهللمنگلولدگالبگلیمعاونذک

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
.دیثبتگردمالکیتهایغکری

مشورت یحقـوقیشرکت)خدمات
ییابتـداهیسـرما:(عـدالتدینو
میلیون1444444) اغاانیک ی(

یاصلتی،غعال1041تأسیسسال
شرکترئیس(ممجازاقالی)تجارت

اهللولدغضلالوهابتیمحترمکفا
یدارا معاونغیصد54سهم تیبه

محترمشاهمحمودولـدشـهزاده
دارتیصالحغیصد54سهمیدارا

درشرکتومعاونرئیسامضا 
ویثبـتمرکـزیعموماستیر

.دیگردمالکیتهایغکریثبت
بـتاهللحمحمدمیتجارتشرکت
ییابتـــداهیســـرمایممـــوز

اغاـانیکمیلیون1444444) ی(
 حقوق1041تأسیسسال یشکل

رئـیساقالممجـازتیغعالتدیلم
وولـدطوربـازیاهللمموزیصف

معاونولدطوربازیرو اهللمموز
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب
.دیگرد

غرزنداتیخصوص عمر محمد نهاد
الد انفرادی:نیجمال اسممتشبث

محمدعمـریفینهاد:خدماتتنظ
اصلتی،تابعیمورزیت یاغاان،مرکز

544444ابتـداییهیسرماکابل،
ــدهزار ــانپنجص ــالیاغا س

ــوق1041تأســیس یشــکلحق
)خـدماتتیغعال،یانفراد عمده
تی،صـالح(یفیتنظ امضـا دار

در ثبـتخودش ریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگرد
شـرکت:زیسـوداگریمدناغاان

سرمایمرکزاصل ییابتـداهیکابل،
 یاغاـان یکمیلیون1444444

حقوق،1041تأسیسسال یشکل
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ــغعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
محمدسیرئ وصادراتاقالممجاز،

ـمعاون ،غرزندعبدالوهابیمدن تی
ـ ول غرزنـد شاه محمـدیظاهر

ومعاونسیرئامضا دارتیصالح
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

بتثمرکزیومالکیتهایغکری
 .دیگرد

ـجبارخیمحترممصاف غرزنـدلی
اسم متشبثانفرادی:فیمحمدظر
تول ( یمصافییموادغاادینهاد:

یاغاانمرکزاصلتیتابع(لیجبارخ
سرما هیکابل 544444ابتـدایی

پنج هزار یاغاانصد تأسـیسسال
ـغعالیانفـرادیحقوق1041 تی
تیصـالحییموادغاادیعمدهتول
 دار امضا  در ریاسـتخـودش

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
:تکسیکاسمتیالیایتجارتشرکت
یک1444444)ییابتداهیسرما
،1041تأسیسسالی(اغاانمیلیون

اقلممجـازی)تجارتیاصلتیغعال
ضرئیس( االرحمنیشرکتمحترم

دارا الـرحمن غضل سـهمیولد
معاونغیصد54 ـبـه محتـرمتی

سهمیعبدالافارولدنورمحمددارا
امضـا دارتیصـالحغیصد54
استیرومعاونشرکتدررئیس
ومالکیتهاییثبتمرکزیعموم

.دیگردغکریثبت
لوژستشرکت عمـادیکیخدمات

ــل ــالک:مرکزاص ــل،یاغ کاب
ــرما ــداهیس 1444444ییابت

،ســالیاغاانیــکمیلیــون
تد،یلمیشکلحقوق،1041تأسیس
لوژستتیغعال خدمات ،یکیعمده
ـاهللغرزنـدغردیوحسیرئ اهللدی

غرزنــدعیــمحمــدرغتیــمعاون
امضـا دارتیصالحریغالمدستگ

درسیرئ شرکت ریاسـتومعاون
عمــومیثبـــتمرکـــزیو

ــایغکــری ــته ــمالکی تثب
 .دیگرد
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ویودرخواسـتبیتصوبهاسا 
دارندهجـوازیصبریزنینهادام
ـخواهانتا(18246نمبر) راتیی
ـلیذ اهللحیشدهاند.کهمحترمغت

144شرکتازسیاهللرئدیولدس
خوغیصد راغیصـد54شیسهم

سشیسهمخو محترم به اهللفیرا
خانمعـاونجددیولدس ـاله دی

.تادهیبفروشرسان ـو ـریی کلش
بـهیشـرکتازانفـرادیحقوق

تا اسـتکـهرییشراکت نموده
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب
 .دیگرد
تصوبه ـمابیشرکابیاسا  هع

 دارندهجوازنمبر:دانشیصناعت
D-8 1625ومکتوبشـماره
هیمالاستیر17/1/1041مؤرخ
غـروشدهند خواهان متوسط گان

عبدالرزاقسهمشدهاندکهمحترم
مـاهرهسهمدا محترمـه اسبقو ر

قوغاتنمودهکههـربسهمداراس

غیصـد61.72مجموعآیدومتوغ
وبهاسا داشتنددرشرکتسهم

ــرع ــطش ــتخ ــرمنیوراث ب
نمـوده506/1001 تشبثورثه

سهممورث آنها ورثه باالنیکه یرا
شـرکتقسـمرئیس معاون یو

کهسـهممحتـرمدهیبفروشرسان
رئـیسلدولدعبدالرزاقخایحاج
اهللبیحسیوسهمحاجغیصد54

ـ ــاونشـ ــد54کترمع غیص
ـتانی.اشودیم ریاسـتدرراتی

عمــومیثبـــتمرکـــزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب

 .دیگرد
ب یودرخواسـتبیتصـواسا ه

سـاختمان آبرسـانیشرکت وی،
دارندهجواز:کینامیدونیزاسیکانال
خواهــان (D-23280) نمبــر
ریکهمحترمم:شدهاندلیذراتیتا
ـتیعناریاهللولدمتیهدا سیرئ

ـ هشرکتغوتنمودهاسـتوب
نمبـریاسا وکالتخطشـرع
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و7/14/1199مؤرخ71/616
شـرع وراثتخط مبـرنیحصر

7/14/1199مؤرخ258/614
ـولدمیمحترمنعمتاهللهاشم ری

بدونسهمسیرئثیاهللمنحتیهدا
سهمغیصد(87.5کننده)یووارس
ـاست.کهادهیگردنییتعیمتوغ نی
راتییتا ثبـتدر ریاستعمومی

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد
شـرکاشـرکتبیاسا تصوبه

و D-4300 دارندهجوازنمبـر
( شماره مـؤرخ(2871مکتوب

ــتیر29/2/1041 ــمالاس هی
ـخواهانتاطدهندگانمتوس راتی

ــرم.اســتدهیــگردلیــذ محت
عبدالشکوریعبدالمقصودولدحاج

ر استیاز استعفا  جملـه 54و
خوصدیغ باالشیسهم محترمیرا

ول عبدالمقصیاحمد معاونودولد
کهدهیشرکتبفروشرسانبرحاا 

بهح نییتعدیجدرئیسثینامبرده

ازشراکتیوشکلحقوقدهیگرد
نمودهوهمچنـانریتایبهانفراد

غلـزعیاسمشرکتازشرکتصنا
پروانبـهیونجاریکار مسعود

زادهیحمزهولریامیاسمساختمان
ـنمودهوغعالریتا شـرکتازتی
بـهینجـارویغلزکـارعیصنا

نینمودهاست.کهاریتایساختمان
ریاستعمـومیثبـتدرراتیتا

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد
یشرکابیوتصوضهیاسا عربه

دارندهیتیسیشرکتخدماتآ
 نمبر ـایعنوان51165جواز نی

شـدهلیذراتیخواهانتااستیر
پا:اند محترم غرزندندهیکه محمد

ـاهللنظرمعاونتشبثازمعاون تی
راشیسهمخوغیصد54واستعفا 

میبهمحترمبابرغرزنـدعبـدالرح
 نمبر تاکره 11561861دارنده

ثیکهنامبردهبهحدهیرسانفروشب
ـمعاونجد ـتعدی وگـرددیمنیی
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شیآدر شرکتخوریهمچنانتا
ـیمرکزمرکزتجارتیازقوا ریبص
سـرکتیبهغاروقمارک2هیناح
ـیعموم نارس  بـهدهیبهارسـتان

ـ راه  دهـنبـاغزنانـهیچهار
ــلگرد ــکابـ ــتدهیـ  .اسـ

ریاستعمومیثبتدرراتیتانیا
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگرد
شرکتومکتوببیبهاسا تصو
 11/14/1044مؤرخ21شماره

گتشبثزرگانبدهندهیمالاستیر
ـی)استخرا معادنو ـوی نگیس

ــی)و ــواز:((وی ــدهج  دارن
ـ(خواهانتا76681نمبر) راتی
اندلیذ )و:شده محتـرم یکـه
ــی ــنگیوس ــبثازسی(رئ  تش

( سهمخوغیصد09جمله بـاشی(
ـ(سـهمبحغیصـد19حفظ)  ثی
ــ ــدیمسیرئ ــدهیوباقمان مان
 (سهمرابـهمحترمـهغیصد14)

(Jiang Cuirong ) واگـاار

ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی
ـتعدیجد همچنـانگـرددیمنیی

احمد احمد غواد اسبقی) معاون )
سهمدارثیبحشیباحفظسهمخو

ریاسـتدر.گـرددیمتعییندیجد
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

.دیثبتگردغکری
شرکتبیوتصوضهیاسا عربه

دارنده:عبداهللوصالمحمدیتجارت
 نمبر ـایعنوان79416جواز نی

شـدهلیذراتیخواهانتااستیر
غرزنـد:اند محمـد محتـرم  که

 معـاوناسـبقتشـبثریمخیاا 
شیسـهمخـوغیصد54باحفظ
 ونییــتعدیــجدسیرئــثیــبح

ـیمحترمعبـداهللمحمـد  سیرئ
 54واســتعفا اســبقشــرکت

رابـهمحتـرمشیخوهمسغیصد
غرزنـدیاحمـدزیمحمدشاهول

نمبـر صال خاندارندهتـاکره
واگاار48008-4141-1041

ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی
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همچناناسـمگرددیمنییتعدیجد
شرکتتجارت عبـداهللیتشبثاز

یوصالمحمدبهشـرکتتجـارت
نمـودهریتایکوچیمحمدشاهول
ـاست.ا ـتانی ریاسـتدرراتی

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
اسـتخرا نفـتوگـازشرکت

کابلتیوالیگندیاکسس:مرکزنما
 ییابتداهیسرما1041تأسیسسال

چهلوو چهارصد005444444
یشـکلحقـوقیاغاانمیلیونپنج

لم ـ،تـدیشرکت عمـدهتغعالی
 Han محترم٬ستخرا نفتوگاز

Ruimin رئـیسنیتبعهکشورچ
بــدونســهمشــرکت.محتــرم

معاوننیاوالدیغرزندضبیعبدالمج
 صـدیغ84بدونسهمشرکتبه

 China Beilian سهمشرکت
Oil Company Ltd(CNBL) 

 ـسهمشرکتتورصدیغ24و دی
کهتدیلممیپارولیائیضیموادنفت

دارا امضـا تیصالحیاشخاص
ومعاونشرکتبودهودررئیس

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب

.دیگرد
بنترخواهیتمناخخصوصیاتنهاد

اسـممتشبثانفرادی:محمدریخ
خ تمنـا ـ،تابعرخـواهینهاد: تی
هیکابل،سـرمایاغاان،مرکزاصـل

پنجصــدهزار544444ابتــدایی
یاغاان شـکل1041تأسیسسال
ـغعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی
ــا دارتی(،صــالحی)تجارت امض

در ثبـتخودش ریاستعمـومی
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگرد
:یدیسلمانخانعبیتجارتشرکت
یک(1444444)ییابتداهیسرما
 یاغاانمیلیون 1041تأسیسسال

حقوق اقـالمتیغعالتدیلمیشکل
ـسلمانعبرئیسمجاز ولـدیدی
ـقلیومعاونعبدالخلداهللیعب یومی
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ریاستعمـومیدرومیولدعبدالق
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیثبتگرد
غرزنددیعنهاداتیخصوص محمد
حس انفرادی:نیغالم اسممتشبث

مکتبخصوص عیسماتیحینهاد:
یمرکزاصلاغاان،تیتابع:نمبردوم
544444ابتـداییهیسرماکابل،

ــدهزار ــانپنجص ــالیاغا س
ــوق1041تأســیس یشــکلحق
ـتیغعال،یانفراد ومیعمـدهتعل
خودشامضا دارتیه،صالحیترب
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب
.دیگرد

ــیترانزشــرکت یوبارچــاالنیت
ی:مرکـزاصـلیاهللنوررحمت

سرما 1444444ییابتداهیکابل
تأسـیسسـالیاغاانمیلیونکی

تیغعالتدیلمیشکلحقوق1041
بارچاالنیتیترانزیحقوق رئیسیو

رحمتاهللنـور غرزنـدیمحترم

بـهغیصد54یداراداهللیعب سهم
ولدیدیعبداهللیمحترمعبتیمعاون

سـهمغیصد54یلعلمحمددارا
ورئـیسامضـا دارتیصالح

ریاستعمـومیمعاونشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیثبتگرد
آغتـاب(یشرکت)تجارت :تـابش

یک1444444)ییابتداهیسرما
،1041تأسیسسالی(اغاانمیلیون
مجازاقالی)تجارتیاصلتیغعال (م

ـشرکتمحتـرمحمرئیس داهللی
سهمیدارامیولدمحمدکریحسن
ـبـهمعاونغیصد04 محتـرمتی

دارا عبدالواحـد ولد یعبدالخالق
 دارتیصـالحغیصـد64سهم
ومعاونشرکتدررئیسامضا 

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
ــت ــریثب ــایغک ــته مالکی

.دیگرد
ــرکت ــاختمانش ــدماتیس وخ
یر،مرکزاصـلیظاهرظهیکیلوژست
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ییابتـــداهیکابـــل،ســـرما
میلیون1444444 ،یاغاـانیک

1041تأسیسسال ، یحقوقشکل
سـاختمانتیغعالتد،یلم یعمـده

عبداهللغرزنـدسی،رئیکیولوژست
،معاون اهلل محجوبتیامان محمد

صالح مقصود محمد دارتیغرزند
ومعاونشـرکتدرسیرئامضا 

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب

.دیگرد
غرزندباغچـهدیزخصوصیاتنهاد

نهـاد:اسم،متشبثانفرادی:گل
اغاان،مرکزتیعادلمومند،تابعدیز

ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت
سالیاغاانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق
عمــدهتیــغعال،یانفــراد
ــا دارتی(،صــالحی)تجارت امض

ریاستعمـومیثبـتخودشدر
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگرد

یشرکابیوتصوضهیاسا عربه
:تـدیاهلللمعیشـفیسعدشرکت

سعد رئیمحترم محترمسیجان و
اهللمعاوندارندهجوازنمبـرعیشف

تشخیصــیهنمبــرو10276
ــوان7445454411 ــایعن نی

یخواهانلاوجوازتجـارتاستیر
اند.جوازماکوردردهیگردشیخو

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 ثبـتلاـومالکیتهایغکـری

.دیگرد
شرکت:ویشرکابیبهاسا تصو
مکتوب قرار مؤرخ(1597)نمبر

ــتیر10/1/1041 ــمالاس هی
احمـدیگانکوچکهاشـمدهند
و17652جوازنمبردارنده: تدیلم

 نمبر 9444191010تشخیصیه
تا استدهیگردلیذراتیخواهان
خل سلیمحترم ولد جاللدیاحمد

معاون از شرکت اسبق ـمعاون تی
صـدیغ54ومجمـوعاستعفا 
احمدنیمحترمحسیراباالشیخو
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کـهدهیبفروشرساندجاللیولدس
بح ـتعدیمعاونجدثینامبرده نیی

ریاستدرراتیتانی.کهاگرددیم
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

.دیثبتگردغکری
شرکت:ویشرکابیبهاسا تصو
مکتوب قرار مؤرخ(2589)نمبر
ــت1041/2/26 ــمالریاس هی
مانیصابرسلیونگانکوچکدهند
و19161دارندهجوازنمبر:تدیلم

 نمبر 9444568146تشخیصیه
.استدهیگردلیذراتیخواهانتا

یمحترمگـلخـانولـدحـاج
رئیسزیعبدالعز اسبق واستعفا 
راشیخوسهمصدیغ54مجموع
ولـدفیمحترممحمدشـریباال

ـمحمداشرفکانـامبردهبح ثی
محتـرمدیگردنییتعدیمعاونجد
معاونریعبدالبص اغضل محمد ولد

حفظ صـدیغ54اسبقشرکتبا
شـرکتدیجدرئیسثیسهمبح

ـکهادیگردنییتع ـتانی درراتی

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب

.دیگرد
اسا تصـویبودرخواسـتی  به

شصـتوصدویشرکتسیشرکا
دارنـدهجـوازنمبـر:ایدیپنجم

 (D-42002)تا ـخواهان راتیی
محترماحمداسـرار:شدهاندلیذ

حاج شرکتازسیئکاتبریولد
غیصد54واستعفا شرکتاستیر

رابهمحترمهسـلاانهشیسهمخو
ـیبنتبسماهللخانسلاان سیرئ

ــجد ــاارنموده.دی ــرمواگ محت
بسـماهللولدیاحمدسلاانلیاص

ـخانمعاونشـرکتازمعاون تی
شرکت سـهمغیصد54واستعفا 
بهمحترمهسلاانهبنـتشیخو را

ـجدسیرئیبسماهللخانسلاان دی
رییواگاارنمودهاست.همچنانتا

شرکتازشراکتبهیشکلحقوق
ـکهتانموده،رییتایانفراد راتیی
عمومیثبتمرکزیریاستدروقغ
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ثبــتومالکیــتهــایغکــری
.دیگرد
شرکت:یشرکابیاسا تصوبه

اسـا :ینجفاتیبیساختمان به
ــر ــوبنمب ــؤرخ260مکت م

دارندهجوازنمبـر16/1/1041
تشخیصـــیهنمبـــرو71296

ر9412012479 اسـتیتحت
خواهانلاوینجفمیمحترمعبدالحک

شیخوی(جوازساختمانشهی)ترکپ
عمـومیاستیاندکهدرردهیگرد

.دیلاوثبتگردیثبتوجوازده
یوخدماتپـولیاسمنهاد:صراغ

مرکـزاغاـان،تیتابع:یاحمدز
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

سالیاغاانپنجصدهزار544444
یشــکلحقــوق1041تأســیس
ویعمدهصـراغتیغعال،یانفراد

امضا دارتیصالح،یخدماتپول
درخود ثبـتش ریاستعمـومی

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد

معادناغاانریاستخرا ساشرکت
ش ـنیشهییخووه مرکـزوونی :
تیوال سال ،1041تأسیسکابل
ـ1444444ییابتداهیسرما کی
شرکتیشکلحقوق،یاغاانمیلیون
ریعمدهاستخرا ساتغعالی٬تدیلم

صـاغیعمرمحمدمحترم٬معادن
شـرکترئیسغرزندمحمدصابر

تبعهXiao Youzhaoمحترمو
چ شـرکتکـهعاونمنیکشور

دارا امضـا تیصالحیاشخاص
ومعاونشرکتبودهودررئیس

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتگردمالکیتهایغکری
یصوغیکیولوژستیشرکت)تجارت
ــان ــرما:(یرحم ــداهیس ییابت

1444444 میلیون یاغاـانیک
یاصلتی،غعال1041تأسیسسال

ــیس(یکیولوژســتی)تجــارت رئ
خ ـبریشرکتمحترم میولـدقس

یدارا معاونغیصد54سهم تیبه
یآغادارادیمحترماکبرجانولدس
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 دارتیصـالحغیصـد54سهم
ومعاونشرکتدررئیسامضا 

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
.دیگردمالکیتهایغکریثبت

ـدیتورشرکت منـانیمـوادنفت
هیکابل،سـرمای:مرکزاصلسیسد
میلیـون1444444ییابتدا یک
،شکل1041تأسیسسال،یاغاان
تورتیغعالتد،یلمیحقوق دیعمده

نفت عظسیرئ،یمواد یمینوراحمد
عظزغر مومن ـیند ـمعاون،یم تی

ذالبریعبدالقد تیصالحکیغرزند
ومعاونشـرکتسیرئامضا دار
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

 .دیگردتثبمالکیتهایغکری
اغاـانیتجـارتشرکت :الهـام
سرمایمرکزاصل یابتـدائهیکابل،

1444444 ،یاغاـانیکمیلیون
حقوق،1041تأسیسسال یشکل
 سیرئ،یعمدهتجارتتیغعالتد،یلم
تیغرزندغضلالرحمنمعاونوندیم

محمدهاشـمنیسرا الد غرزنـد

ومعاونسیرئامضا دارتیصالح
ریاستعمـومیثبـتشرکتدر

ثبتغکریمرکزیومالکیتهای
.دیگرد

ــت ــرکت)خدماتلوژس ویکیش
ییابتداهیسرما:(یضیغگلیایتجارت
میلیون1444444) اغاانیک ی(

یاصلتی،غعال1041تأسیسسال
ممجـاز(اقالیوتجارتیکی)لوژست
ولدیشرکتمحترماحمدزرئیس
سـهمیمحمـددارادیوحیحاج
یمحترمبارکزتیبهمعاونغیصد64

سهمیمحمددارادیوحیولدحاج
امضـا اردتیصـالحغیصد04
استیرومعاونشرکتدررئیس
.دیگردیثبتمرکزیعموم

ـیمحمدغدیمحترمس غرزنـدیض
اسممتشبثانفرادی:یعبدالاندیس

 نهــاد)خــدماتکــارگو
اغاانمرکزتیتابع( یضیغنیاسیال

ابتــداییهیکابــلســرمایاصــل
سالیاغاانصدهزارپنج544444
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1041تأسیس یحقـوقشـکل،
ـغعالیانفراد عمـدهکـارگوتی
خـودشدرامضا دارتیصالح

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب

.دیگرد
اهللبیحسیتاجرانفراداتیخصوص
امنیتر اغاـانتیتابع:اهللنیولد

سـال،شـهرکابـلیمرکزاصل
1041تأسیس ییابتـداهیسـرما

ــدهزار544444 یاغاانپنجصـ
ــغعال ــارتتی ــتیتج  یکیولوژس

امضـا تیصـالحیشخ دارا
ــودش ــومیدر،خ ــتعم  ریاس

 ومالکیـتهـاییثبتمرکـز
ــری ـغک ــترسـ ــهثب  دهیب

.است
ولدشـاکراهللمحترم احمد ارشاد

ــرادی: ــبثانف ــدماتمتش )خ
ـتابع:(سیچـائورییکیلوژست تی

اصل مرکز هیسـرما،کابلیاغاان
پنجصــدهزار544444ییابتــدا

شـکل،1041تأسیسسالیاغاان
لوژستیحقوق اقـالمیکیخدمات

خودشامضا دارتیمجازصالح
یثبـتمرکـزعمومیاستیردر

 ثبــتومالکیــتهــایغکــری
.دیگرد

یوخدماتپـولیاسمنهاد:صراغ
الوح اغاان،تیتابع:یاسلمدیعبد

ــل،یمرکــزاصــل هیســرماکاب
ــدایی ــدهزار544444ابت پنجص
شـکل1041تأسیسسالیاغاان
ـغعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

ــراغ ــولیص ــدماتپ ،یوخ
تیصالح خـوددار درامضا  ش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب

.دیگرد
صـفایتیسیخدماتاشرکت

هیکابلسـرمایاستار:مرکزاصل
میلیـونکی1444444ییابتدا
شـکل1041تأسیسسالیاغاان
یایحقـوقتیغعال،تدیلمیحقوق
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اهللتیمحترمهـدارئیسیتیس
نعمـتاهللداراتیهدا یغرزنـد
محتـرمتیسهمبهمعاونغیصد54

دارا شـاه احمد ولد شاه یحسن
امضا دارتیسهمصالحغیصد54
ریاستومعاونشرکتدررئیس

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
یکیمصنوعاتپالستیدیتولشرکت
ییابتداهیسرما:نیحسیولنهیالمد
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

1041تأسیسسال یشکلحقوق،
یولرئیساقالممجازتیغعالتدیلم

معـاون و محمـود ولـد محمد
ریاستدریولدالوزنیمحمدحس

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
ب یودرخواسـتبیتصـواسا ه

یوبارچاالنیتیشرکتترانزیشرکا
لمیحاجیالمللنیب :تدیعبدالستار

خواهان21221دارندهجوازنمبر
کـهمحتـرم:شدهاندلیذراتیتا

محمداهللولـدبسـماهللمعـاون
استعفا شرکتتیشرکتازمعاون

رابهمحترمشیسهمخوغیصد54و
جددیام معاون عبدالستار ـولد دی

کـه است. نموده شرکتواگاار
راتییتا در ریاستعمـومیغوق

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیثبتگرد

بـهاســا درخواسـتمحتــرم
ح غالم ولد تـاجردریعبدالصبور

دارنـدهجـوازنمبـر:یانفـراد
شـــمارهومکتــوب28209

ــؤرخ(1748) 21/1/1041م
لاودهندهیمالاستیر خواهان گان

نیاست.کهادهیگردشیجوازخو
ریاستعمومیثبتمرکزینهاددر

لاـوثبـتومالکیتهایغکری
.دیگرد
یشرکابیوتصوضهیاسا عربه

ادوانسدیشرکتساختمان :ساحل
 D-85148 دارندهجوازنمبـر

راتیخواهانتااستیرنیایعنوان
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ـکهمحترمما:شدهاندلیذ اهللعی
ـدیغرزندس تشـبثازسیخانرئ
 خوغیصد144جمله بـاشیسهم
ـثیسهمبحغیصد54حفظ سیرئ
سهمراغیصد54ماندهیوباقماندیم

غرزندیبهمحترماحمدساحلواحد
دارندهتاکرهنمبریاهللواحدعیما

واگاار11718-1441-1044
ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی

ـ.تاگرددیمنییتعدیجد شـکلری
ـبهشرکتنیازانفرادیحقوق زی

دایصورتگرغتهاستهمچنانازد
برکیخدماتلوژستتیسکتورغعال

ـعالوهسکتورغعال یسـاختمانتی
اسـمتشـبثازواستدهیگرد

ساحلادوانسدبهشرکتیساختمان
لوژسـتویساختمان یکیخـدمات

صــورتزیــســاحلادوانســدن
ریاستدرراتیتانیاگرغتهاست.

عمــومیثبـــتمرکـــزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب

.دیگرد

ب یودرخواسـتبیتصـواسا ه
شرکتاستخرا معادنوپروسس

مهر سو نمبـر:کوه جواز دارنده
شدهلیذراتیخواهانتا10827

حـاج:اند محتـرم ـیکه  نیحس
معـاونیولدمحرابعلیمحراب

استعفا شرکتتیشرکتازمعاون
رابهمحترمشیسهمخوغیصد54و

 محمد ولد حضرت یـیحیمحمد
نموسیرئ واگاار .استدهبرحال

حقـوق شکل  شـرکتیهمچنان
ـنیازشراکتبهانفراد ـتازی ری
استوتا ـنموده غـوقدرراتی

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب

.دیگرد
مکتوببیاسا تصوبه شمارهو

ــؤرخ1622 17/41/1041م
متوسـطهیمالاستیر دهنـدگان

تـریبیتیریمـدی)خدماتمشورت
نمبـر:(و یلیو جـواز دارنـده
شدهاندراتی(خواهانتا74481)
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 (Klaus Kari Bar) کهمحترم
(غیصد144تشبثازجمله)سیرئ

خو حفظ)شیسهم (غیصـد54با
ماندهیوباقماندیمسیرئثیسهمبح

 مبـهمحتـر(سهمراغیصد54)
(Gerhard Friesen ) دارنده

 (C5Z70878L) پاسپورتنمبر
بح نامبرده که نموده ـواگاار ثی

ـوتاگرددیمنییتعدیمعاونجد ری
بهشراکتیازانفرادیشکلحقوق

ــن ــتزی ــهاس ــورتگرغت  .ص
 ســکتورادیــهمچنــانازد
ـگردیتجارتتیغعال اسـت.دهی
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب
.دیگرد

ــا نمبر ــهاسـ ــوببـ مکتـ
ــؤرخ1158/1115 مــــ
داغاانستانبانـک19/1/1041

یحـاجیشرکتخـدماتپـول
ینامصراغریخانمحمدخواهانتا
یحـاجیازشرکتخدماتپـول

شرکتصـراغ به محمد ویخان
ریخانمحمدتایحاجیخدماتپول
بازولـدوادیمحترمهزینمودهون

مـوریخانمحمدومحترمعبداهللت
رادرشیهمخـوسشاهموریلدتو

آقا اهللمنگلولددیامیشرکتبه
اهللواگاارنمودهاستکـهتیعنا

درشرکتمتاکرهمحتـرمخـان
 امرئیسمحمدسرغراز ـو اهللدی
یباقیمعاوندرصراغثیمنگلبهح

ریاسـتدرراتیتانیکهامانندیم
ویثبـــتمرکـــزعمــومی

ــمالک ــرتی ــتیغک ــهثب ب
.دیرس
یشرکابیوتصوضهیاسا عربه

دارنـده:تدیلمیشرکتناصرامان
تأسیسوسال11084جوازنمبر
ــ1172 ــوسیرئ ــرممول یمحت
ناصـردیحم خانومعاونمحترم

خواهانلاواستیرنیایخانعنوان
انـد.دهیگردشیخویجوازتجارت

ریاستعمومیکهجوازماکوردر
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ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگردثبتلاو
یانیاهللساداتهوغقیعتدیسمحترم
یانیاهللساداتهوغظیحفدیغرزندس

)مکتبنهاداسم متشبثانفرادی:
تیتابع:(یانیساداتهوغیخصوص

هیکابـلسـرمایاغاانمرکزاصل
سالیاغاانصدهزارپنج544444
یحقــوقشــکل1041تأســیس
ـغعالیانفراد عمـدهمکتـبتی
تیصالح دار درامضا  خـودش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب

.دیگرد
یغالمجانولـدعبـدالولمحترم

ی)محبغالمنورمتشبثانفرادی:
اغاانتیتابع:خدمات(یکیلوژست

اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیپنجصدهزاراغاان544444
1041تأسیس حقـوق، یشـکل

لوژست مجـازیکیخدمات اقـالم
تیصالح درامضا دار خـودش

ویثبـتمرکـزعمومیاستیر
.دیثبتگردمالکیتهایغکری
غرزنـدیاغضلدیمحترماحمدجاو

اسم: متشبثانفرادی:ریمحمدکب
یکیوخدماتلوژستی)تجارتنهاد
اغاـانمرکـزتیتابع)ساجدایآر

ابتــداییهیکابــلســرمایاصــل
سالیاغاانپنجصدهزار544444
یحقــوقشــکل1041تأســیس
تجـارتتیغعالیانفراد یعمـده

لوژست دارتیصالحیکیوخدمات
 امضا  ریاستعمومیخودشدر

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیثبتگرد
:نوراغاانمومنـدیتجارتشرکت
ییابتـداهیکابل،سرمایاصلمرکز

1444444 ،یاغاـانیکمیلیون
حقوق،1041تأسیسسال یشکل
سیرئ،یعمدهتجارتتیغعالتد،یلم
عبدالمنان،معاونبینق غرزند تیاهلل

دارتیاهللصالحبینوراهللغرزندنق
ـامضا  ومعـاونشـرکتسیرئ
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ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
.دیثبتگردمالکیتهایغکری

لوژستشرکت مرلدیایکی)خدمات
ییابتـــداهیســـرما:(یروبـــ

ی(اغاـانیکمیلیون1444444)
یاصلتی،غعال1041تأسیسسال

شرکتسیئ(ریکی)خدماتلوژست
عبدالمج عبدالرقبیمحترم بیولد

یدارا معاونغیصد54سهم تیبه
بیمحترمعبدالباسطولدعبـدالرق

دارتیصالحغیصد54سهمیدارا
ومعاونشـرکتدرسیئرامضا 

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
.دیگردومالکیتهایغکریثبت

ـینعمـانرحنهاداتیخصوص یم
متشبثانفرادی:میغرزندمحمدکر

نعمانیتیسینهاد:خدماتآاسم
اصـلتی،تابعیمیرح یاغاان،مرکز
544444ابتـداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیاغاانپنجصدهزار
1041 حقوق، ،یانفـرادیشکل
(،یتیسیعمدهخدماتآتیغعال

تیصالح دار درامضا  خـودش
ثبـتمرکـزیوریاستعمومی

دیثبتگردمالکیتهایغکری
نیگلبـدیتاجرانفراداتیخصوص
مرکـز،اغاـانتیتابع:ولدبخت
یاصل ،سـال کابل تأسـیسشهر

544444ییابتداهیسرما1041
 هـزار ـغعال،یاغاـانپنجصد تی
یشـخ دارایکیخدماتلوژست

تیصالح ،امضـا  درخـودش
ویثبـتمرکـزریاستعمومی

ثبترسمالکیتهایغکری دهیبه
.است
هیسرما:نعمانمعاذیتجارتشرکت
(یکمیلیـون1444444)ییابتدا
شـکل1041تأسیسسالیاغاان
مجـازتیغعالتدیلمیحقوق اقالم
ـریسـائرئیس ولـدینواریاهللش
ځیاځریومعاونبادشاهوزراهللیکب

ریاستعمومیثبتولدبرکتدر
ثبتهایغکریمرکزیومالکیت

.دیگرد
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یسپوژمیکی)خدماتلوژستشرکت
ییابتــداهیســرما:(ینظــر

یاغاـانیکمیلیون(1444444)
یاصلتی،غعال1041تأسیسسال

شرکترئیس(یکی)خدماتلوژست
یغالمعبا دارابنتنهیمحترمصف
 معاونغیصد54سهم محترمتیبه
سهمیولدغالمرسولدارادیجاو
امضـا دارتیصـالحغیصد54
استیرومعاونشرکتدررئیس
مالکیتهـاییثبتمرکزیعموم

.دیگردغکریثبت
جعفـرییخـدماتپـولشرکت

یاصـلمرکـز:برادراندایکندی
ــدیدا ــرما،یکن ــداهیس ییابت

1444444 ،یاغاـانیکمیلیون
حقوق1041تأسیسسال ی،شکل
ـغعالتد،یلم عمـدهخـدماتتی
ثیمنحیغرزندبراتعل،زمانیپول
ـسیرئ نب غـالم غرزند حامد یو
امضا صالحیتدارمعاونثیمنح
ریاسـتومعاونشرکتدرسیرئ

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
لوژستشرکت عمـادیکیخدمات

مرکز سرمایاصلاغالک: هیکابل،
میلیـون1444444ییابتدا یک
،شکل1041تأسیسسال،یاغاان
عمدهخدماتتیغعالتد،یلمیحقوق
میمحمـدابـراهسی،رئیکیلوژست

مـلیاتیمعاونغرزندعبدالرازق،
دارتیغرزندعبـدالرازقصـالح

 ومعاونشـرکتدرسیرئامضا 
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 .دیدثبتگرمالکیتهایغکری
ولدشاهمحمودمیمحمدسلمحترم

وی)سـاختمانمتشبثانفـرادی:
:(دیخوشحالنویکیخدماتلوژست

کابـلیاغاانمرکزاصـلتیتابع
544444ییابتـــداهیســـرما

تأسـیسسـالیپنجصدهزاراغاان
حقوق1041 یسـاختمانیشکل

لوژست مجـازیکیخدمات اقـالم
خـودشدرامضا دارتیصالح



 جريده يرسم
 

79
 

 

 

 

 

 

(1024)نمبرسېپرلهپ 22/12/1001  

یثبـتمرکـزعمـومیاستیر
.دیدثبتگرومالکیتهایغکری

مختاراحمدغرزندنهاداتیخصوص
نهاداسممتشبثانفرادی:رمحمدیم

سلاان اغاان،مرکزتی،تابعیمختار
ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت

تأسـیسسـالیاغاان544444
،یانفـرادیشکلحقـوق1041
تیصالح (،یعمده)تجارتتیغعال
ریاسـت خـودشدرامضا دار

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
شـرکتیشرکابیاسا تصوبه
دارندهجواز:یقلندریمصافنینو

 مکتـوبشـماره7875نمبر و
ــؤرخ(610) 20/1/1041مـ
متوسـطدهنـدهیمالاستیر گان

.استدهیگردلیذراتیخواهانتا
بـهشـرکتیاسمشرکتتجارت

یکیوخـدماتلوژسـتیساختمان
ـنمـودهوغعالریتا تاالیرو تی

ویختمانبهسـایشرکتازتجارت

هینمـودهوسـرماریتایکیلوزست
ــرکتاز ــ(1444444)ش کی

دو(2444444)بهیاغاانونیلیم
نمودهاست.کهریتایاغاانونیلیم
ریاستعمومیثبتدرراتیتانیا

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد
مخـتلطی)شرکتسـهامتشبث
ـیوبارچاالنیتیترانز ـنیب یالملل

دارندهجوازنمبـر:(لمیتداغسوتر
عرکیی(ط0151) وضـهیقاعه

مـؤرخ(125-86مکتوبشماره)
مال2/1/1041 یعنوانهیوزارت
مکتوبشمارههیوجواباستیرنیا

استیر14/1/1041مؤرخ111
تادهندهیمال بزرگخواهان ریگان
ـکهمحترمجاو:شدهاندسیئر دی

بدونسهمازسیرئیولدعبدالهاد
یومحترممولـواستعفا استیر
قیشف مولـولیخدیشهاهلل یولد

بدوندیجدسیرئثیمحمدجانبح
ــهمتع ــسـ ــرددیمنییـ .گـ
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ثبتیعمومتایراتدرریاستاین
ثبتیغکریهاتیومالکیمرکز
.دیگرد
ب یودرخواسـتبیتصـواسا ه

رغعتلمیشرکتمجتب :تدیسجاد
 نمبر جواز خواهان6016دارنده

اندلیذراتیتا محتـرم:شده که
ولدغالممحمدمعـاوندریغالمح

اسا اقرارهشرکتغوتنمودهوب
 شماره خط مؤرخ17/251ورثه

یخواهانواگـاار11/0/1199
معـاوندریسهمغالمحغیصد54
ـیمتوغ رئ برحاـلسیشرکتبه

رییاند.همچنانتادهیشرکتگرد
شرکتازشراکتبهیشکلحقوق
کـهدر.نمودهاستریتایانفراد

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب

 .دیگرد
محتــرمیاســا درخواســتبــه

متشـبثغالمعبا ولدرمضـان
نمبـرقـرارمکتـوبوانفرادی:

ــؤرخ1697 21/1/1041مـ
رمضـان عبا ولـد غالم محترم

 دارندهجوازنمبرمتشبثانفرادی:
D-47085 تشخیصیهنمبـرو
تا9444815117 راتیخواهان

ــذ ــگردلی ــددهی ــرم:ان محت
رئ رمضان عبا ولد نهادسیغالم

ومجمــوعاســتعفا اســتیازر
بـاالشیسهمخوصدیغ144 یرا

ولـدقیمـدقیمحترممحمـدذک
عل کـهدهیبفروشرسـانیچمن
بح شرکتدیجدسیرئثینامبرده

ناناسمتشبثچوهم.دیگردنییتع
متوساهذولفقاریخصوصازمکتب
ل ریتازیذوالفقارنیخصوصسهیبه

ـنمودهاستکها ـتانی درراتی
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب
.دیگرد
وشرکتیشرکابیاسا تصوبه

مـؤرخ(1841)نمبرقرارمکتوب
ــمال21/1/1041 دهنــدگانهی
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ساختمان شرکت وسرکیمتوسط
گیساز دره نمبـریانار جـواز

D-25798تشخ نمبـرهیصیو
تا1401061411 راتیخواهان

یمحترمحـاج:استدهیگردلیذ
محمدعلـمیولدحاجنیمحمدام

معاون از شرکت استعفا تیمعاون
راشیخـوصـدیغ54ومجموع

امیباال یولدحاجکزادیندیمحترم
کهنامبردهدهیبسماهللبفروشرسان

ــبح ــاونجدثی ــمع ــتعدی نیی
ریاستدرراتیتانی.کهاگرددیم

عمــومیثبـــتمرکـــزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب

.دیگرد
درخواستشـاهبیاسا تصوبه

دارنده:ولدگلمحمدیرزیمحمدش
بـهمکتـوب26061جوازنمبر

ــماره ــؤرخ2127شــ مــ
ــتیر21/11/1044 ــمالاس هی
تـرکدهند خواهان کوچک گان
استیکهلاونهاددرردهیگردشهیپ

ومالکیتهاییمرکزتبثعمومی
 .دیثبتگردغکری
میدرخواستکربیاسا تصوبه
دارندهجواز:نیولدعالوالدیاغضل
 مکتوبشـماره29111نمبر به
ــؤرخ2121 21/11/1044م

گانکوچـکدهنـدهیمالاستیر
لاودهیگردشهیخواهانترکپ که

یمرکزتبثعمومیاستینهاددرر
ثبــتومالکیــتهــایغکــری

.دیگرد
اسا تصو  شرکتیشرکابیبه

و D-79261 دارندهجوازنمبر
( شماره مـؤرخ(1499مکتوب

گاندهندهیمالاستیر1/1/1041
:استدهیگردلیذراتیخواهانتا

محترممحمدنادرولدمحمدظاهر
ــوعاســتیازر اســتعفا ومجم
باالشیخوصدیغ54 محتـرمیرا

دیولدمحسنمعاونجدیعوضعل
م رساندیبفروش محمد وسـفیو
سهمغیصد54باحفظیمعاونقبل
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ـنگردییتعدیجدرئیسثیبح دهی
ریاسـتدرراتیتانیاست.کها

 عمــومیثبـــتمرکـــزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب

.دیگرد
وشرکتیشرکابیاسا تصوبه

مـؤرخ(1512)نمبرقرارمکتوب
ــتممالیس12/1/1041 ــس هی
عوضولدکمالکچکوانگدهند

جوازنمبردارندهیخانتاجرانفراد
 D-37717 نمبـرهیصیوتشخ
تا9444191251 راتیخواهان

ازریتا:استدهیگردلیذ سکتور
شدهاستواسمیدیبهتولیتجارت
کمال  عـوضیسازخیدینهادتول

استوسـرریتایانکزتس نموده
پنجصد544444)ازشرکتهیما
ـ1444444)بهیاغاان(هزار کی
است.اغتهیشیاغزایاغاان(ونیلیم

 ریاستعمـومیدرراتیتانیکها
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیثبتگرد

اسا تصو  شرکتیشرکابیبه
خدماتایخدماتتجارت یسیو

:یت نمبر جواز و68458دارنده
( شماره مـؤرخ(2195مکتوب

ــتیر14/2/1041 ــمالاس هی
ــد ــاندهن ــطخواه گانمتوس

ـذراتیتا ـگردلی :اسـتدهی
محتــرمزاهــداهللمهمنــد

 رزاقازیولـــــدعلـــــ
شیسهمخـوغیصد144مجموع
رابهدالورخـانولـدغیصد14
بفروشرسـانحسن کـهدهیگل

بح ـتعدیمعاونجدثینامبرده نیی
حفـظگرددیم اهللبا زاهد 74و

ووماندیمیباقرئیسثیبحغیصد
شـرکت از شرکت اسم همچنان

ـیتجارت خدماتا س ـیو  یت
میبزنسبـهپـراشنلیپروغمیپرا

نمودهاسـت.ریتاتدیلمشنلیپروغ
ریاستعمـومیدرراتیتانیکها

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگردثبت
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وشرکتیشرکابیاسا تصوبه
مؤرخ(1479)شمارهقرارمکتوب

دهندگانهیمالریاست1/1/1041
وندهیموادشودیمتوسطشرکتتول

دارندهجواز:رغانوریموادبهداشت
 71760نمبر نمبـرتشخیصیهو

تا9411980995 راتیخواهان
اهللبیمحترمنج:استدهیگردلیذ

معـاونشـرکتازلگولدبهرام
ــمعاون ومجمــوعاســتعفا تی
یرابـاالشیخـوسهمصدیغ54

اارگوارجانیاهللولدمقیمحترمشف
معاونثینمودهاستکهنامبردهبح

ـکهادیردگنییتعدشرکتیجد نی
ریاستعمـومیثبـتدرراتیتا

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد
محتــرمیخواســتاســا دربــه
غرزندگلمحمدخـانخانداوود
نمبـرنهادوقرارمکتـوبسیرئ

ــؤرخ1648 16/1/1041مـ
گانکوچـکدهنـدهیمالاستیر

خانغرزندگلمحمدداوودمحترم
دارندهجوازمتشبثانفرادی:خان
 76601نمبر نمبـرتشخیصیهو

تا1404711418 راتیخواهان
داوودمحتـرم:استدهیگردلیذ
خان ـلگغرزند رئ سیمحمدخان

ازمجموع سـهمغیصد144نهاد
خـوغیصد54شیخو راشیسهم
عبدالستاریباال غرزند بالل محمد

ـکهنامبردهبحدهیبفروشرسان ثی
استودهیگردنییتعدیمعاونجد
انفرادیشکلحقوق از بـهینهاد
است.سـرماریشراکتتا هینموده
 از هزار(544444)نهاد پنجصد
ونیلیم(1444444)کیبهیاغاان
تشـبثشیاغزایاغاان اسم نموده

رمضانداوودیشرکتتجارت خان
نمودهاستهمچنـانآدر نییتع

هزارگـلیسرایتشبثازمندو
نـهیبهاحمدشاهبابـام14دکان

12هیبتخاکناحیسرکعموم
ارییتا استکه درراتیتانیشده
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ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب

 .دیگرد
داریدیعبدالهادنهاداتیخصوص

متشـبثاسـداهللیغرزندمولـو
،ینهاد:تـاجرانفراداسمانفرادی:
اصلتیتابع کابـل،یاغاان،مرکز

544444ابتـــداییهیســـرما
یاغاانپنجصدهزار تأسـیسسـال
،یانفـرادیشکلحقـوق1041
)تجارتتیغعال تی(،صـالحیعمده
ریاستعمومیخودشدرامضا دار

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیثبتگرد
وخــدماتیســاختمانشــرکت
مرکـزوالیکلوادیهیکیلوژست :
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

یاغاـانمیلیونکی1444444
 حقوق1041تأسیسسال یشکل
ویسـاختمانیحقوقتیغعالتدیلم

لیمحترمعبدالوکرئیسیکیلوژست
عبـدالحکوالیکل یدارامیغرزند

محتـرمتیسهمبهمعاونغیصد95
یدارادالسالمولدعبیصالحدیغر
امضا دارتیسهمصالحغیصد5

ریاستومعاونشرکتدررئیس
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

.دیثبتگردغکری
محمدیعلیتاجرانفراداتیخصوص
ــاهر ــدیظ ــاهرمحم ــدظ :ول
شـهریمرکزاصـل،اغاانتیتابع

ــل، ــالکاب ــیسس  1041تأس
544444ییابتــداهیســرما

،یتجارتتیغعالیاغاانپنجصدهزار
امضـا تیصـالحیشخ دارا
،خودش عمومیدر ثبـتریاست
بـهومالکیتهایغکرییمرکز
.استدهیثبترس

ـیشرکتخدماتتخن ـیک نیماش
مرکزاصـلیجمالیریآالتام ی:

سرما 1444444ییابتداهیکابل
تأسـیسسـالیاغاانمیلیونکی

تیغعالتدیلمیشکلحقوق1041
محترمرئیسآالتنیماشیکیتخن
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غرزندآقـاجـانیرینثاراحمدام
معاونغیصد54یدارا به تیسهم

یولـدزمـریجمالنیمحترمرام
دارتیسهمصالحغیصد54یدارا

ومعاونشرکتدررئیسامضا 
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب
.دیگرد

ـعباداهللیتجارتشرکت :درانځ
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
یاغاـانمیلیونکی1444444

 حقوق1041تأسیسسال یشکل
رئیسیتجارتیحقوقتیغعالتدیلم

ـنیمحترمغضلام غرزنـددرانځ
دارا اهلل سهمغیصد54یعصمت

محترمنصـرتخـانتیبهمعاون
یولدمعـروفخـاندارادرانځ
امضا دارتیسهمصالحغیصد54
ریاستومعاونشرکتدررئیس

مرکـــزیوعمــومیثبـــت
ــایغکــری ــته ــتمالکی ثب
.دیگرد

ـنیحسنیتجارتشرکت :درانځ
ییابتـداهیکابل،سرمایاصلمرکز

1444444 ،یاغاـانیکمیلیون
حقوق،1041تأسیسسال یشکل
سیرئ،یعمدهتجارتتیغعالتد،یلم

غرزنـدعصـمتاهللخـانرئیس
ــمعاون ــدتی ناصــرخــانغرزن

امضـا دارتیمعروفخانصالح
درسیرئ شرکت ریاسـتومعاون

عمــومیثبـــتمرکـــزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب

.دیگرد
غرزنـدنیمزارالدنهاداتیخصوص

متشبثانفرادی:نیصاحبالد
محمـدهالل ینهاد:تجـارتاسم
یاغاان،مرکزاصـلتیتابع،یجمال
544444ابتـداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیاغاانپنجصدهزار
،یانفـرادیشکلحقـوق1041
ــغعال ــارتتی ــده)تج  (،یعم

خــودشامضــا دارتیصــالح
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
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ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب
.دیگرد

یاحمدرحمانیعلنهاداتیخصوص
متشبثانفرادی:غرزندعبدالرحمن

یاحمدغراهیعلینهاد:تجارتاسم
یمرکزاصلاغاان،تیتابع،یرحمان
0444444ابتداییهیسرماکابل،

تأسـیسسـالیاغاانچهارمیلیون
1041 حقوق، ،یانفـرادیشکل
 ،یعمـــدهتجـــارتتیـــغعال
 شدرخـودامضا دارتیصالح

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب

.دیگرد
استخرا معـادنمحمـدشرکت
ییابتداهیسرما:لیخیازیفنورو
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ــال ــیسس ــکل1041تأس  ش
ـغعالتدیلمیحقوق اسـتخرا تی

وفولـدورمحمـدرئیسمعادن
خـانولـدرئیسعبدالرحمنو
 اهلل عصمت درمعـاون شـرکت

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب

.دیگرد
متشبثعبداهللولدعبدالظاهرمحترم
عبداهللیکی)خدماتلوژستانفرادی:
ـتابع:(ینواریعرغانش اغاـانتی
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیپنجصدهزاراغاان544444
یشــکلحقــوق1041تأســیس

لوژست مجـازیکیخدمات اقـالم
خـودشدرامضا دارتیصالح
استیر مرکـزعمـومی یثبـت

ثبــتومالکیــتهــایغکــری
.دیگرد

ــرکت ــیوش ــارتی،ترانزیت تج
:بارچاالنیمحبتسـاداتلمیتـد

سرمایمرکزاصل ییابتـداهیکابل،
1444444 ،یاغاـانیکمیلیون

حقوق،1041تأسیسسال یشکل
ــغعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی

ترانز مجاز ـیوصادراتاقالم ویت
ساداتدیسرئیسیاالنچبار مختار
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ـ سـاداتنیعبـدالمتدیغرزندس
غرزنـدمحبتاهللمحبتتیمعاون
دارتیصـالحنصاحبخـاریم

ومعاونشـرکتدرسیرئامضا 
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

 .دیثبتگردمالکیتهایغکری
شـرکتیشرکابیاسا تصوبه

ـمقد عز دارنـده:تـدیلمیزی
تا14697جوازنمبر ـخواهان ری

بـهتیدر ازمهمنداتفاقمارکآ
ـبهارسـتانناحدیدر جدآ 2هی

ریاسـتاست.کـهدردهیگرد
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

.دیثبتگردغکری
شـرکتیشرکابیبهاسا تصو
بهروز نمبـر:منصور جواز دارنده

1495ومکتـوبشـماره521
هیمالاستیر17/5/1044مؤرخ
اسـتیگانکوچکتحـتردهند
 مآمحترم معاونرزایقا محترمتیو
)تـرکیحاج لاو خواهان محمد
دهیگردشیخوی(جوازتجارتشهیپ

ثبـتوعمومیاستیاندکهدرر
ـ ــوازدهـ  لاــوثبــتیج

.دیگرد
یشرکابیوتصوضهیاسا عربه

:تـدیلمیغزنوریشرکتحامدشب
یعنوان22189دارندهجوازنمبر

تااستیرنیا ـذراتیخواهان لی
کهمحترمعبدالستارغرزند:شدهاند

ـ معـاونتشـبثازیمحمدموس
تیمعاون استعفا  سهمغیصد24و
ریرابهمحترماحمـدشـبشیخو

ــو ــانیغزن ــادرخ ــدن غرزن
نمبــرتـاکرهدارنــدهیغزنـو
واگاار79678-1244-1044

ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی
درراتیتانی.اگرددیمتعییندیجد

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتگردمالکیتهایغکری

یشرکابیوتصوضهیاسا عربه
ام ـشرکتچشمسوم :تـدیلمدی
یعنوان29114دارندهجوازنمبر

تااستیرنیا ـذراتیخواهان لی
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ـکهمحترمام:شدهاند غرزنـددی
ـ معـاونشـرکتازینوروزعل

تیمعاون استعفا  سهمغیصد14و
بهمحترمهشیخو یاهللامانبتیرا

اهللبفروشرساندهکـهحیغرزندذب
ـتعدیمعاونجدثیبحردهنامب نیی
ـغعالریوهمچنانتاگرددیم ازتی

نمودهیکیبهخدماتلوژستیتجارت
از شـرکت اسـم استهمچنان

ام سوم بـهتدیلمدیشرکتچشم
لوژست خدمات ـیکیشرکت سیق

راتیتانینمودهاست.اریتایامان
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

.دیثبتگردمالکیتهایغکری
شرکت:ویشرکابیاسا تصوبه

مـؤرخ(1845)نمبرقرارمکتوب
ــتیر21/1/1041 ــمالاس هی

یشرکتساختمانطمتوسدهندگان
ـــ ـــورعـل ــدهیمنـظ دارن

ــواز و D-29346 نمبرجـ
 تشخیصیه 7444220419نمبر
:استدهیگردلیذراتیخواهانتا

محترمرحمتاهللولدنورمحمـد
معاون از شرکت استعفا تیمعاون

راشیسهمخوصدیغ15وازجمله
بختیباال ولـداریمحترم احمـد
کهنامبرددهیبفروشرسانداحمدیس
ـدشرکتتعیثمعاونجدیبح نیی
ریاستدرراتیتانی.کهاگرددیم

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
نهادیودرخواستبیتصواسا هب

غرزندفیمحترممحمدشریانفراد
نمبـر:لافالحق جـواز دارنده
)لاو(شهیخواهانترکپ15478
شدهاندکهدرشیخویجوازتجارت

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
 .دیثبتگردمالکیتهایغکری

خواستبه محمدیاسا در محترم
نهادوسیرئریولدمحمدبصمیعظ

ــوب ــرارمکت ــؤرخ1215ق م
هیـــمالاســـتیر8/1/1041
گانکوچکمحتـرممحمـددهند
ـمیعظ بص محمد متشـبثریولد
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محمدیتحتعنوانتجارتانفرادی:
دارندهجـوازنمبـریمینسمیعظ

تشخیصــیهنمبــرو52476
تا9446085471 راتیخواهان

محترممحمـد:استدهیگردلیذ
نهادازسیررئیولدمحمدبصمیعظ

 خـوغیصد144مجموع شیسهم
یرابـاالشیسهمخـوغیصد54
رشاهیام محمد بفروشییحیغرزند
بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
 .اســتدهیــگردنییــتعدیــجد

انفرادیوشکلحقوق از بهینهاد
ـنمودهاست.کهاریشراکتتا نی

ریاستعمـومیثبـتدرراتیتا
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگرد
ممتازدرخشانافیالدیتولشرکت
ییابتــداهیســرما:نیمامــ

اغاـانیکمیلیون1444444) ی(
 حقوق1199تأسیسسال یشکل
داحمدیغررئیساقالممجازیتجارت
احمدزیعزمعاونونیالدنیولدع

صالح نثاراحمد تیولد امضا دار
ریاستومعاونشرکتدریسرئ

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
یشرکابیوتصوضهیاسا عربه

یتیترانزیکیشرکتخدماتلوژست
بارچاالن دارنده:انتیدستهیشایو
 نمبر ـایعنوان84226جواز نی

شـدهلیذراتیخواهانتااستیر
مولالد:اند محترم غرزنـدنیکه

تیمعاونتشبثازمعاوننیبها الد
راشیسهمخوغیصد54واستعفا 

سیرئیتوسلیبهمحترممحمدهاد
برحالتشبثواگاارنمـودهکـه

ـسهمبحغیصد144نامبردهبا ثی
ازیشکلحقوقریوتاماندیمسیرئ

صـورتزینیازشراکتبهانفراد
تیگرغتهاستهمچنانسکتورغعال

خدماتلوژست ترانزیکیاز ـیو یت
 نمــودهاســتریــتایبارچــاالن

همچناناسمتشـبثازشـرکت
لوژسـت ترانزیکیخدمات ـیو  یت
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بهشرکتانتیدستهیشایچاالنبار
ستهیشایبارچاالنیتیوترانزیتجارت
نیصورتگرغتهاست.ازینانتید
ریاستعمـومیثبـتدرراتیتا

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد

صـلیاحمـدغنهـاداتیخصوص
غرزنـدمحمـداکبرخـانیعقوبی

انفرادی: تـاجرنهاداسممتشبث
اصلتی،تابعیانفراد یاغاان،مرکز

544444ابتـداییهیکابل،سرما
ــدهزار ــانپنجص ــالیاغا س

ــوقشــکل1041تأســیس یحق
عمــدهتیــغعال،یانفــراد
ــا دارتی(،صــالحی)تجارت امض

ریاستعمـومیثبـتخودشدر
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگرد
ی:مرکزاصلاغاانانویستشرکت

ییابتـــداهیکابـــل،ســـرما
یکصدوبیسـت124444444

 تأسـیسسـال،یاغاـانمیلیون

تیغعالتد،یلمی،شکلحقوق1041
عمدهاکتشاف،استخرا وپروسس

انرژریسا ،یوسـاختمانیمعادن،
تیمعاوننیریبسماهللغرزندشسیرئ

ا غرزند داراترخطاهر و یمحمـد
یداراکیهرباشدیمرسهمداازدهی

بهشمولباشدیسهممصدیغ7.69
دارتیصالحومعاونشرکتسیئر

 ومعاونشـرکتدرسیرئامضا 
وریاستعمومیثبـتمرکـزی
ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب

 .دیگرد
منگـلنهاداتیخصوص محمداهلل

متشبثانفرادی:غرزندرحمتخان
ـنهاد:خدماتآنالاسم منگـلنی
یاغاان،مرکزاصـلتیتابعمند،یدا

544444ابتـداییهیسرماکابل،
تأسـیسسـالیاغاانپنجصدهزار
،یانفـرادیشکلحقـوق1041
ـعمده)خـدماتآنالتیغعال (،نی
خـودشدرامضا دارتیصالح

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
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ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب
.دیگرد

جوانانیوبارچاالنیتیترانزشرکت
هیکابلسرمایچاهآب:مرکزاصل

میلیـونکی1444444ییابتدا
شـکل1041تأسیسسالیاغاان
یتیترانزیحقوقتیغعالتدیلمیحقوق

اهللزیمحترمعزرئیسیوبارچاالن
غیصد54یجانداراریغرزندپقیشا

ـتیسهمبهمعاون اهللمیمحترمعظ
ــار ــدایغف ــدعب یدارالافارول
امضا دارتیسهمصالحغیصد54
ریاستومعاونشرکتدررئیس

 عمومیثبتمرکـزیومالکیـت
.دیثبتگردهایغکری

لبا لونگ:نیزایطر ودشرکت
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
یاغاـانمیلیونکی1444444

 حقوق1041تأسیسسال یشکل
لبـا نیزایطر ودتیغعالتدیلم
بنـتیمحترمهشگوغهصاغهرئیس

صاغ شاه غیصد54یدارایملنگ

یصاغملیمحترماتیسهمبهمعاون
سهمغیصد54یداراروخانیولدم
ومعاونرئیسامضا دارتیصالح

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگرد
:ترکستاناکسپر یتجارتشرکت
یـک1444444)ییابتداهیسرما
اغاانمیلیون 1041تأسیسسالی(

ترکستانیتجارتتدیلمیشکلحقوق
ـ،رئیسشرکتاکسپر  اهللحیذب

نجانـبیولدعزتاهللومعـاونا
اهللشمالغرزندعـزتاهللبیحس
اهللغرزندحیذبراعامتامخودلیوک

نمودنمبروکالـتنییعزتاهللتع
ریاسـتشـرکتدر0124همنا

مالکیتهایمرکزیوعمومیثبت
.دیثبتگردغکری
:نلیاکسو اسـپیتجارتشرکت
سرمایمرکزاصل ییابتـداهیکابل،

1444444 ،یاغاـانیکمیلیون
حقوق،1041تأسیسسال یشکل
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ــغعالتــد،یلم عمــدهوارداتتی
مجاز، احمدسیرئوصادراتاقالم

ــ ــالدیم ــدول ــد،یغرزن محم
شــهابغرزنــددیســتیــمعاون
امضـا دارتیمحمدصـالحدیس

ــ ــرکتدرسیرئ ــاونش ومع
ریاســتعمومیثبــتمرکــزیو

ــری ــایغک ــته ــتثمالکی ب
 .دیگرد

خالـدوهـابی)ساختمانشرکت
ییابتـداهیسـرما:(بلـدرزینور
اغاـانمیلیونیک1444444) ی(

یاصلتی،غعال1041تأسیسسال
شرکتمحترمرئیس،(ی)ساختمان

سهمیخالدنورولدجمعهنوردارا
ـبـهمعاونغیصد64 محتـرمتی

یعبدالوهابنورولدجمعهنوردارا
 دارتیصـالحغیصـد04سهم
ومعاونشرکتدررئیسامضا 

یثبـتمرکـزیعمـوماستیر
ومالکیــتهــایغکــریثبــت

.دیگرد

یوخـدماتپـولیصراغشرکت
مرکـز:یاحساناهللاحمدزیحاج
سـرمایاصل ییابتـداهیکابـل،

1444444 ،یاغاـانیکمیلیون
حقوق،1041تأسیسسال یشکل
صـراغتیغعالتد،یلم ویعمـده

احسـاناهللیحـاجیخدماتپول
ثیمنحیشکراحمدزیغرزندحاج

وعبـدالمصـبا غرزنـدسیرئ
تیمعاونصالحثیحخانمنیروز
ومعاونشرکتدرسیئرامضا دار

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب

.دیگرد
لوژستشرکت یزیعزیکیخدمات
هیکابل،سـرمایمرکزاصل:کارگر
میلیـون1444444ییبتداا یک

،شـکل1041تأسیس،سالیاغاان
ـغعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی
غرزنددیاحمدنوسی،رئیکیلوژست
اهللغرزندبینجتیمعاوندیعبدالوح

امضـا دارتیمحمداهللصـالح
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ریاسـتومعاونشرکتدرسیرئ
عمــومیثبـــتمرکـــزیو

ــری ــایغک ــته ــتثمالکی ب
.دیگرد

غرزندعبدالظاهرارملیززیمحترمپرو
نهاد)خدماتاسم متشبثانفرادی:

ـتابع:(ارملیززیپرویکیلوژست تی
هیکابـلسـرمایاغاانمرکزاصل

پنجصــدهزار544444ابتــدایی
شـکل1041تأسیسسالیاغاان
یکیلوژستتیغعالیانفرادیحقوق
خـودشدرامضا دارتیصالح

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتگردمالکیتهایغکری

یمحترممصافیاسا درخواستبه
رئ نصراهلل قـرارسیغرزند و نهاد
ــوب ــرمکت ــؤرخ054نمب م

ــتیر21/1/1041 ــمالاس هی
بزر یمصـافمحترمگدهندگان
متشـبثانفـرادی:غرزندنصراهلل

 نمبـر جـواز و02842دارنده
 تشخیصیه 9440840182نمبر

:استدهیگردلیذراتیخواهانتا
سیرئغرزندنصراهللیمحترممصاف

ازمجموع سـهمغیصد144نهاد
خـوغیصد54شیخو راشیسهم
غرزندنصراهللبفروشداهللیحمیباال
بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
استوشـکلدهیگردتعییندیجد
انفرادیحقوق از بهشراکتینهاد
نهـادهینمـودهاست.سـرماریتا
ــزار(544444از) ــده پنجص
ونیــلیمکیــ(1444444)بــه
تشـبثاغتهیشیاغزا اسم استو

محمدیشرکتتجارتنوانتحتع
نموودهاسـتتعیینیاعظمبیشع
ریاستعمـومیدرراتیتانیکها

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیثبتگرد

شرکت:یشرکابیاسا تصوبه
:آبرنـگدیسـفیااتیخدماتتبل
ن مدارنده جـواز و52101بـر
تشخیصیه 9446089281نمبر
:استدهیگردلیذراتیخواهانتا
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ولدنظرمحمدبیمحترماحمدشع
معاون از شرکت استعفا تیمعاون

ــه  شیخــوصــدیغ14وازجمل
باال حمیرا ـمحترم  ولـدداهللی

ــان ــروشرس ــداهللبف  دهیمحم
ــامبردهبح ــهن ــک ــاونثی  مع
ـگردتعییندیجد همچنـاندی و

ـسکتورغعال جـوازخـدماتتی
وخـدماتیبـهتجـارتیااتیتبل

اسمشـرکتازریوتایکیلوژست
تبل بـهگآبرندیسفیااتیخدمات
یکیوخدماتلوژستیشرکتتجارت

نیگلشدهاستکهایشپلیراخیم
ریاستعمـومیثبـتدرراتیتا

تثبمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد
یشرکابیوتصوضهیاسا عربه

ـشرکتاستخرا معـادنجاو دی
دارندهجوازنمبر:بیاهللحببینج

اســتیرنیــایعنــوان66004
کـه:شدهاندلیذراتیخواهانتا
ـاهللغرزندخلبیمحترمنج اهلللی

واسـتعفا استیتشبثازرسیرئ
محترمشیسهمخوغیصد51 به را
ـاحمـداهللغقریم زادهغرزنـدری

م تاکرهریغقحمدگل دارنده زاده
ــر 1199-4644-41866نمب

بح نامبرده که نموده ـواگاار ثی
.همچنانگرددیمنییتعدیجدسیرئ
غعالادیازد ـسکتور پروسـستی

غعال عالوه استخرا تیپودما بر
هیاستسـرمادهینگرددمعاریسا

ــبثاز ــ(1444444)تش کی
یاغاانونیلیم دو(2444444)به
استواغتهیشیاغزایاغاانونیلیم

شرکتاسـتخرا  از تشبث اسم
بـهبیاهللحببینجدیمعادنجاو

دیمعادنجاوریشرکتاستخرا سا
نینمودهاستاریزادهتاریاحمدغق

ریاستعمـومیثبـتدرراتیتا
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگرد
پالستدیتولشرکت یکیمصنوعات
مرکزاصلوادیه کابـل،یهوتک:
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یـک1444444ییابتداهیسرما
،1041تأسیسسال،یاغاانمیلیون

عمـدهتیغعالتد،یلمیشکلحقوق
پالسـتدیتول سی،رئیکیمصنوعات

زمـان محمد صادقهوتکغرزند
رو اهللهوتـکتیهوتک،معاون

اهللصالح امان امضا دارتیغرزند
درسیرئ شرکت ریاسـتومعاون

عمــومیثبـــتمرکـــزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب

 .دیگرد
ریاستخرا وپروسسسـاشرکت

یمرکزاصـل:یانیمعادنغوالدغور
سرما 1444444ییابتداهیکابل،
 میلیون تأسـیسسال،یاغاانیک

تــد،یلمی،شـکلحقـوق1041
معادن،ریعمدهاستخرا ساتیغعال
ـسیرئ غرزنـدهنیعبـدالمدیس
ــساددیســ ــمری ــمعاون،ری تی

ــعبدالوح ــددی ــدعبدالق ریغرزن
ومعاونسیرئامضا دارتیصالح
ریاستعمـومیثبـتدرشرکت

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد

مباشرکت :تدیلمیکمپنلیگلوبل
یـک1444444)ییابتداهیسرما
اغاانمیلیون 1186تأسیسسالی(

حقوق اقـالمتیغعالتدیلمیشکل
ولدیزیغالمعبا عزرئیسمجاز

یزیمعاوناسداهللعزوزیمحمدعز
ریاستعمومیدرزیولدمحمدعز

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیثبتگرد

عبدالرش غرزنـددیمحترم منگـل
اسم: متشبثانفرادی:رسولغالم

عـدنانیکینهاد)خدماتلوژسـت
اصـلتیتابع:سیان مرکز یاغاان

سرما 544444ابتـداییهیکابل
تأسـیسسـالیاغاانپنجصدهزار
یانفـرادیحقـوقشکل1041
دارتیصـالحیکیلوژستتیغعال

 امضا  ریاستعمومیخودشدر
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیثبتگرد
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یشرکابیوتصوضهیاسا عربه
لم حضرتسلاان :تدیشرکتنور

یعنوان15974دارندهجوازنمبر
ـخواهـانتااستیرنیا آدر ری

تهشیشرکتخو ـاز مسـکنهی
یغالمحسنبهسرایحاجتیمارک

دهیگرد A216 نمبردکانشهزاده
ـاست.ا ـتانی ریاسـتدرراتی

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیردثبتگغکری
یتکیخدماتلوژسبیتصواسا هب
جـوازنمبر:یزیگردنیمت دارنده

D-53811 لیذراتیخواهانتا
اند ـ:شده ذب اهللولـدحیمحترم
معاوننیعبدالمت واسـتعفا تیاز
رابهتمنـابنـتشیخوغیصد54

ـمعاونجدنیعبدالمت شـرکتدی
درررساندیبفروشم که اسـتی،
.دیثبتگردیثبتوجوازدهعمومی

اسا تصو  شرکتیشرکابیبه
اهللعیسـمیکیپالسـتپیپادیتول
نمبـر:یمیابراه جـواز دارنـده

D-78000شـماره مکتوب و
ــؤرخ15911 11/1/1044م

متوسـطدهنـدهیمالاستیر گان
اسمشرکتازشرکتریخواهانتا

اهللعیسـمیکیپالسـتپیپادیتول
شـرکتخـدماتیمیابراه بـه
ابرعیسـمیکیلوژست ـیاهاهلل یم
یدیشرکتازتولتیوغعالدهیگرد

خدماتلوژست نمـودهریتایکیبه
ریاسـتدرراتیتانیاست.کها

مالکیتهایعمومیثبتمرکزیو
.دیثبتگردغکری
شـرکتیشرکابیتصواسا هب

دارندهجواز:تدیلمریاغاانبلخپام
تا11948نمبر) خواهان ـ( راتیی
اندلیذ محترممحمدغـواد:شده
ـیوسفی سیغرزندمحمدنـادررئ

ر استعفا شرکتاستیشرکتاز
رابهمحترمشیسهمخوغیصد54و

سیاهللرئقیعتینوراهللغرزندحاج
است.دیجد شرکتواگاارنموده
غرزندمحمـدنیمحمدغردرممحت
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ـنادرمعاونشـرکتازمعاون تی
سـهمغیصد54واستعفا شرکت
ـشیخو اهللبیرابـهمحتـرمنص
غرزندنعمـتاهللمعـاونیبارکز
است.دیجد شرکتواگاارنموده

اسمشرکتازشرکتریهمچنانتا
دیبهاسمجدتدیلمریاغاانبلخپام
یاعجازانوراحمدیشرکتتجارت

تاودهنمرییتا غوقراتییاست.که
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

.دیثبتگردمالکیتهایغکری
یشرکابیوتصوضهیبهاسا عر

یوسرکسـازیشرکتسـاختمان
دارندهجوازنمبـر:درانځجانباز
اســتیرنیــایعنــوان65681
اندکـهلیذراتیخواهانتا شده
ـبائیغرزندحاجریمحترمپنجش لی

واستعفا تیمعاونتشبثازمعاون
محترمشیسهمخوغیصد54 به را

 یدرانغرزندحـاجځتالوتخان
ــبائ ــدهدالی ــررن ــاکرهنمب ت
واگاار11576-4044-1199

ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی
ازدگرددیمنییتعدیجد سکتورادی.
لوژستتیغعال برعالوهیکیخدمات
یوسرکسـازیسـاختمانتیغعال
استواسـمتشـبثازدهیگرد

جانبازیسرکسازیشرکتساختمان
لوژسـتځدران شـرکت ،یکیبه
سرکسـازیساختمان زجانبـایو
همچنـان.اسـتدهیگردځدران
هیسرما یک1444444تشبثاز

 اغاانی میلیون یک1544444به
وپنجصدهزار شیاغزایاغاانمیلیون

ااغتهی راتیتانیاست. ریاستدر
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

.دیثبتگردغکری
مرکـز:کمالایضیتجارتشرکت
ییابتــداهیکابــلســرمایاصــل

1444444 میلیون یاغاـانیک
 حقوق1199تأسیسسال یشکل

عمـدهتیغعالتیلوومحدودالمس
وارداتاقـالممجـازوصادرات

اهللغرزندمحمدا یمحترمضسیرئ
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ومعاونمحترممحمدتـابمیرح
ــان ــداهللخـ ــدمحمـ غرزنـ

تیصالحیدارا رامضا  استیدر
ـمالکویثبتمرکـزعمومی تی

ثبـــتیغکـــریهـــا
.دیگرد

هیسرما:نیحاغظامیتجارتشرکت
(میلیـونکی1444444)ییابتدا
کابـل.سـالیمرکزاصل،یاغاان
حقوق1044تأسیس لمیتدیشکل
مجاز(ی)تجارتیاصلتیغعال اقالم

شرکتعبدالجبارغرزندآقارئیس
بـهغیصـد54سـهمیجاندارا
غرزنـدتیمعاون عبدالستار محترم

غیصـد54سـهمیآقاجاندارا
ومعاونرئیسامضا دارتیحصال

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگرد
هیسرما:(رؤغیباتوریشرکت)تجارت

سالی(اغاان1444444)ییابتدا
غعال1041تأسیس ـ، یاصـلتی

شرکترئیسممجاز(اقالی)تجارت
عبـدالوک سهرابولـد لیمحترم

یدارا معاونغیصد64سهم تیبه
سهمیدارانیولدشرنیمحترمآرو

امضـا دارتیصـالحغیصد04
استیرومعاونشرکتدررئیس
ومالکیتهاییمرکزثبتیعموم

.دیگردغکریثبت
مشـورتشرکت غـاتحیخدمات

اصل:وبیا سـرمایمرکز هیکابل
میلیـون1444444ییابتدا یک
شـکل1041تأسیسسالیاغاان
عمدهخدماتتیغعالتدیلمیحقوق
غاتحسیئرباشد،یمیمشورت محمد

ــد ــلغرزنـ ــرحمنخلیـ الـ
ــدیغ74یدارا ــهموصـ سـ

 HU FENGFENG یدارا
حصدیغ14 به ـسهم معـاونثی
اسـتیدارشرکتدررتیصالح

ویثبـــتمرکـــزعمــومی
ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب

.دیگرد
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عهیشرکتالحمـدشـرگیندینما
مرکزنماسسیسرویادوازر یگندی:
1041تأسـیسکابلسالتیوال
ـ1444444ییابتداهیسرما کی
شرکتیشکلحقوقیاغاانمیلیون
ـتدیلم خـدماتتغعالی عمـده
 رمـــمحت یالمـاسیالــم

Muhammad Ibrahim 
رئ پاکستان کشور بـدونسیتبعه

سهمشرکتومحترماحسـاناهلل
غرزندمحمدصادقاشخاصیقیصد
تیصالحیدارا وامضا  معـاون
لیوک ودر ریاسـتشرکتبوده

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردیغکرتیومالکغکری
ـیکیخدماتلوژستشرکت نیاباس
سـرمایمرکزاصل:ینور هیکابل،
میلیـون1444444ییابتدا یک
شـکل،1041تأسیس،سالیاغاان
ـغعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی
رئیکیلوژست غرزنـدسی، عبداهلل
ثنا اهللغرزندتیمحمد،معاونکین

صالحکین امضـا دارتیمحمد
درسیرئ شرکت ریاسـتومعاون

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیدثبتگرغکری
ـیخدماتمشورتشرکت یلیتحص

دانـش ییابتـداهیسـرما:کابل
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

 حقوق1041تأسیسسال یشکل
رئـیساقالممجـازتیغعالتدیلم

الحقولدغضلاهللمعـاون اعجاز
دریزلمیولدحاجځیاځاهللعیسم

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب

.دیگرد
وخــدماتیشــرکتســاختمان

ییابتداهیسرما:رویکابلنیکیلوژست
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

 حقوق1041تأسیسسال یشکل
خـدماتیساختمانتیغعالتدیلم

یکیلوژست غرهـادرئیس احمـد
ولدغالمحسنوعمرانولداغـاز

ریاسـتشـرکتدرمعاوننیالد
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عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
ساحلریسیفیخدماتتنظشرکت
مرکزاصلیرحمان سرمای: هیکابل،
میلیـون1444444ییابتدا یک
شکل،1041تأسیس،سالیاغاان
عمدهخدماتتیغعالتد،یلمیحقوق
حاجسیرئ،یفیتنظ غرزند یرحمن
نینظـامالـدتیمعاونآغا،نیریش

ــالح ــدالجاللص ــدعب تیغرزن
ومعاونشـرکتسیرئامضا دار
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

 .دیثبتگردمالکیتهایغکری
ـنهاداتیخصوص ینیمحمـدحس
ح ـغرزند ـدری متشـبثینیحس
خدماتکارگو:نهاداسمانفرادی:

مرکـزاغاـان،تیتابع،میدرایرو
ــل ــرمایاص ــداییهیکابل،س ابت

1444444 میلیون یاغاـانیک
یشکلحقـوق1041تأسیسسال
عمـدهخـدماتتیغعال،یانفراد

شخودامضا دارتیکارگو،صالح

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب

.دیگرد
محباهللاسـحقخصوصیاتنهاد
حاج یغرزند جان متشـبثمحمد
ویتجـارتنهـاد:اسمانفرادی:

جهاناسحقیکیخدماتلوژست
اصلتیتابع کابـل،یاغاان،مرکز

544444ابتـــداییهیســـرما
یاغاانپنجصدهزار تأسـیسسـال
1041 حقوق، ،یانفـرادیشکل
تجارتتیغعال خـدماتیعمده و
امضــا دارتی،صــالحیکیلوژست
درخود ثبـتش ریاستعمـومی

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد

آقاگـلغرزنـدنهاداتیخصوص
رزایم انفرادی:گل اسـممتشبث

ــاجرانفراد ــاد:ت ــ،تابعینه تی
اصل هیسـرماکابل،یاغاان،مرکز

یاغاانپنجصدهزار544444ابتدایی
 حقوق1041تأسیسسال یشکل
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(،یعمده)تجـارتتیغعال،یانفراد
خـودشدرامضا دارتیصالح

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتگردمالکیتهایغکری

شـرکتیشرکابیاسا تصوبه
دارنده:زونیغایهایگروپکمپن
 نمبر استیتحتر51949جواز

ـ ـومعاونرتیمحترممحمدس تی
عنـوان ذاهد محمد ـایمحترم نی

ازداستیر ـخواهان سـکتورادی
ـکاغابرعالوهتولدیتولتیغعال دی

شو بهداشـتنده،یمواد ،یلـوازم
پالست غاا،یکیمصنوعات ،ییمواد
 روغـن،یالکـولریغمشروبات

نیاستادهیگردیخوراکهوتجارت
ریاستعمـومیثبـتدرراتیتا

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد
یمحترممهـدیاسا درخواستبه
ولدرمضانوقرارمکتـوبیضیغ

22/1/1041مؤرخ1790نمبر
مهد رمضـانیضیغیمحترم ولد

یتحـتعنـوانمتشبثانفرادی:
ــد ــیغیمه ــانیض ــدرمض  ول
 دارندهجوازنمبرمتشبثانفرادی:

D-69633 و نمبـرتشخیصیه
 خواهــــان9446724208

ــتا ــذراتی ــگردلی ــددهی  :ان
 ولــدرمضــانیمحتــرممهــد
رسیرئ از  اسـتعفا اسـتینهاد
شیسهمخوصدیغ144ومجموع

محترمرحمـتاهللولـدیراباال
کـهدهیبفروشرسانیسیمحمدع
بح شرکتدیجدسیرئثینامبرده
ادیگردتعیین که ـتانی. درراتی

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب

.دیگرد
ب یودرخواسـتبیتصـواسا ه

اغاانسـتانیخصوصسهیلیشرکا
نمبـر:انترنشنل جـواز دارنـده

 (D-71458) ـخواهانتا راتی
اندلیذ کهمحتـرممزمـل:شده
سهیلسیرئفیالولدعبدالینواریش
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سهمغیصد54واستعفا استیازر
رابــهمحتــرمنصــراهللشیخــو

ــاحب ــلص ــدگ ــاآزادهول غ
رئصاحب ـجدسیزاده سـهیلدی
محمداارواگ محترم است. نموده
خانمعـاونمیمومندولدسلمیرح
ــهیل ــازمعاونس ــتعفا تی واس

رابهمحتـرمشیسهمخوغیصد54
نصراهللصاحبزادهولدگـلاغـا

رئ ـجدسیصاحبزاده سـهیلدی
ـواگاارنمودهاست.همچنانتا ریی

ازشراکتبـهسهیلیشکلحقوق
صورتگرغتهاسـت.زینیانفراد
ریاستعمومیدرقغوراتییکهتا

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیثبتگرد

ب یودرخواسـتبیتصـواسا ه
یساختمان،یشرکتتجارتیشرکا

لوژسـتیسرکساز خدمات یکیو
دارنــدهجــوازنمبــرنیســپالک

 (D-29424) راتییخواهانتا
کهمحترممجاهدشاه:شدهاندلیذ

معاونیمیکر الفشاه محمد ولد
استعفا شرکتتیشرکتازمعاون
باحفظ خوغیصد54و بهشیسهم
تعیینرکتدرشدیجدسیصفترئ

اجملغروالولـدگرددیم .محترم
ـ رئ غروال شـرکتازسیعادل

غیصد54واستعفا شرکتاستیر
خو عبدالکبشیسهم محترم ریرابه

عبدالجلیلیجل دیمعاونجدلیولد
اسـت واگـاارنموده .کهشرکت

ریاستعمومیثبتغوقدرراتیتا
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگرد
شرکتویشرکابیبهاسا تصو 

مؤرخ(1827قرارشمارهمکتوب
ــتیر21/1/1041 ــمالاس هی
الهـامیتجـارتگانکوچکدهند
52165دارندهنمبرجواز:تاجک
9446512409نمبرتشخیصیهو

است.دهیگردلیذراتیخواهانتا
تجـارت نهاد حافاسم یخواهان

تاج ـالهام ـکگردی  .اسـتدهی
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تا ریاستدرشرکتنیاراتیکه
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

.دیثبتگردغکری
تول لمراتیلبنیدیشرکت مسعود
یاغاان،مرکزاصلتیتابع:کندهار

1444444ابتداییهیکابل،سرما
تأسـیسسـالیاغاانیکمیلیون
،بهتیلؤشکلمحدودالمس1198

محتــرممســعودولــداســتیر
وفوعبدالرتیومعاونوبیمحمدا

غعالوبیولدمحمدا عمـدهتی،
امضا دارتی،صالحاتیلبندیتول

استیردرومعاونشرکترئیس
 ویثبـــتمرکـــزعمــومی

ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب
.دیگرد
ب یودرخواسـتبیتصـواسا ه

:یطـارقانصـاریشرکتتجارت
خواهان65199دارندهجوازنمبر

ازساحهشیدر شرکتخوآریتا
ـدر جدآشهرنوبـه سـاحهدی
کابلییحیدههیدهسبزقریولسوال

ریاسـتنمودهاستکـهدرریتا
مرکزیومالکیتهایعمومیثبت

.دیثبتگردغکری
یودرخواسـتبیاسا تصـوبه

ـموترپدیشرکتتولیشرکا :اموی
65790دارنـــدهجـــوازنمبر

اسمشرکتازشرکتریخواهانتا
ــتول ــمــوترپدی ــهاســماموی ب
ــجد ــشــرکتتولدی ــوتردی م

اسـتریتانیسپالک کـه.نموده
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب
.دیگرد
ب یودرخواسـتبیتصـواسا ه

یشرکتخدماتمشـورتیشرکا
عدالتیحقوق جواز:شهر دارنده
لیذراتیخواهانتا75706نمبر

ـ نیشدهاند.کهمحترممحمدحس
سخ معـاونشـرکتازدادیولد
ــمعاون ــرکتتی ــتعفا ش واس
محترمشیسهمخوغیصد54 به را

برحالسیرئیمحمدفیمحمدشر
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واگـاارنمـودهاسـت.شرکت
 یشــکلحقــوقریــتاچنــانهم

ـنیشرکتازشراکتبهانفراد زی
 صــورتگرغتــهاســتکــهدر
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب
 .دیگرد
شـرکتیشرکابیاسا تصوبه
دارنده:احرارپامانکییموزادیتول

تشخیصـیهو71419جوازنمبر
 خواهـان9412129109نمبر
اسمریتا:انددهیگردلیذراتیتا

تولشرکت احـرارکییموزادیاز
کییازمویدیوتولیپامانبهصنعت

خشانصدفپامانتا نمودهریدر
ا راتیتانیاستکه ریاسـتدر

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
یشرکابیوتصوضهیاسا عربه

ساختمان خدماتیتجارت،ینهاد و
دارنده:شرقنیغروغنگیکیلوژست

 نمبر ـایعنوان71120جواز نی

شـدهلیذراتیخواهانتااستیر
عت:اند محترم ـکه اهللغرزنـدقی

ـ تشـبثازجملـهسیعبداهللرئ
خوغیصد144 حفـظشیسهم با
.ماندیمسیرئثیسهمبحغیصد54
سـهمرابـهغیصد54ماندهیوباق

اهللعابدغرزندعبداهللبیمحترمحب
ــر ــاکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ

واگاار15998-4244-1044
ـنمودهکهنامبردهبح معـاونثی

ـ.تاگرددیمتعییندیجد شـکلری
ـبهشراکتنیازانفرادیحقوق زی

تشبثهیصورتگرغتهاستوسرما
 بهیاغاانپنجصدهزار544444از

1444444 میلیون یاغاـانیک
ااغتهیشیاغزا درراتیتانیاست.

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتگردمالکیتهایغکری

اسا تصو  شرکتیشرکابیبه
وخـدماتیسـاختمان،یتجـارت
دارندهجواز:زاهدا یالیکیلوژست
 مکتوبشـماره77816نمبر و
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ــؤرخ(1970) 28/1/1041م
متوسـطدهنـدهیمالاستیر گان

تا استدهیگردلیذراتیخواهان
ـدیحمدیمحترمس دیاهللولـدس

تیمعاونشرکتازمعاوناهللبیحب
استعفا  شیسهمخوغیصد54و

بهاحمدجاو محسنزادهولددیرا
نب جدیغالم ـمعاون بفـروشدی

وهمچناناسمشرکتازرساندیم
ویســاختمان،یشــرکتتجــارت
زاهدبـها یالیکیخدماتلوژست

وی،ســاختمانیشــرکتتجــارت
ریتابیمجا یالیکیخدماتلوژست

ـنمودهاست.کها ـتانی درراتی
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب
.دیگرد

مـؤرخ(21074قرارمکتـوب)
ر28/1/1041) یویاجرائاستی(
ومحصوالتهیادومیتنظیملارهاد
:لتیآنستهیشرکتتجارتیصح

جواز و84046)نمبـردارنده )

(9415107845نمبر)هیصیتشخ
دیــمحتــرمحماســتیتحــتر

محترمشمستیعبدالرحمنومعاون
الرحمنبرعالوهوارداتوصادارت

ـتورجـادیاخواهاناقالممجاز دی
ـگردیوسامانآالتطبهیادو دهی
ریاستعمـومیثبـتکهدر.اند

و غکریمرکزی های ثبتمالکیت
 .دیگرد

نپتــوننیــشــرکت)خدماتآنال
ــپرت ــرما:(اکس ــداهیس ییابت

اغاـانیکمیلیون1444444) ی(
یاصلتی،غعال1041تأسیسسال

شـرکترئـیس(نی)خدماتآنال
بهاراهللساداتولدمحمـد محترم

بـهغیصـد54سهمیآجاندارا
ولدتیمعاون الرحمن لاف محترم
غیصد54سهمیالرحمنداراقیحق

ومعاونرئیسامضا دارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر

ومالکیتهایغکریثبتیمرکز
.دیگرد
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ریاستخرا وپروسسسـاشرکت
وتجارت مرکـز:لیهمتپیمعادن

سـرمایاصل ییابتـداهیکابـل،
1444444 ،یاغاـانیکمیلیون

حقـوق1041تأسیسسال ی،شکل
عمـدهاسـتخرا ،تیغعالتد،یلم
ساو وتجـارتریپروسس ،یمعادن

غرزنــدنیصــدرالدسیرئــ
ـمعاونآدمخان اکبـرغرزنـدتی
صالحیسخ امضـا دارتیجان

کتومعـــاونشـــرسیرئـــ
ریاســــتعمــــومیدر
ثبتمرکـزیومالکیـتهـای
.دیثبتگردغکری

اهللولدمحمـدامـانحیذبمحترم
ـ)تولمتشبثانفـرادی: مـواددی

امانندهیشو اغاـانتیتابع:(اریثنا
اصل ییابتـداهیکابلسرمایمرکز
سالیپنجصدهزاراغاان544444
یشــکلحقــوق1041تأســیس

مجازصـالحیدیتول دارتیاقالم
دررامضا  عمـومیاستیخودش

ومالکیتهایغکرییثبتمرکز
.دیثبتگرد
یوخـدماتپـولیصراغشرکت
: سرمایمرکزاصلخنجان هیکابل،
میلیـون1444444ییابتدا یک
،شکل1041تأسیسسال،یاغاان
یعمدهصراغتیغعالتد،یلمیحقوق

الناصرغرزنـد،عبدیوخدماتپول
وسیرئثیعبدالواحدمنحیحاج
ـمنحبیغرزندعبدالحبدیجاو ثی
دارصالحیتمعاون ـامضا  سیرئ

ریاستعمـومیومعاونشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیثبتگرد
مالداریخدماتزراعتشرکت یو

کابلی:مرکزاصلاریخوشحالما
ـ1444444ییابتداهیسرما کی
یاغاانمیلیون 1041تأسیسسال

خدماتتیغعالتدیلمیشکلحقوق
محتـرمرئـیسیومالداریزراعت

محمدظاهرولدمحمدرسولظاهر
معاونغیصد64یدارا به تیسهم
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محترممحمودظاهرولدمحمدظاهر
دارتیسهمصالحغیصد04یدارا

ومعاونشرکتدررئیسامضا 
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب
.دیگرد

یوخدماتپـولیصراغاسمنهاد
اغاان،مرکزتیتابع:بیجهانزیقار
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

سالیاغاانپنجصدهزار544444
ــوق1041تأســیس یشــکلحق
ویعمدهصـراغتیغعال،یانفراد

پول تی،صالحیخدمات امضا دار
ریاستعمـومیثبـتخودشدر

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد

ـیتجـارتشرکت میعبـداهللرح
هیکابلسرمای:مرکزاصلیمحمد
میلیـونکی1444444ییابتدا
شـکل1041تأسیسسالیاغاان
یتجارتیحقوقتیغعالتدیلمیحقوق
غرزندیمحمداریمحترمبخترئیس

دارا جان سهمغیصد54یمحمدا
محترمذالفقارجاهدولدتیبهمعاون
سهمغیصد54یدارافیمحمدشر
ومعاونرئیسامضا تداریصالح

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگرد
عبدالباسطیتاجرانفراداتیخصوص

ج غالم اغاـان،تیتابع:یالنیولد
تأسیسشهرکابل،سالیمرکزاصل
544444ییابتداهیسرما1041

تیـــ،غعالیاغاانپنجصـــدهزار
تیصالحی،شخ دارایکیلوژست
امضا  ،در ریاستعمومیخودش

ومالکیتهایغکرییثبتمرکز
.استدهیبهثبترس
یوخـدماتپـولیصراغشرکت

مرکـز:یمحبوباهللسنگرصـاغ
سـرمایاصل ییابتـداهیکابـل،

1444444 ،یاغاـانیکمیلیون
حقوق1041تأسیسسال ی،شکل
صـراغتیغعالتد،یلم ویعمـده
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محبـوباهللغرزنـدیخدماتپول
داهللیوحمسیرئثیمنحدیالمجعبد

معـاونثیمنحدیغرزندعبدالمج
ومعاونشـرکتدرسیرئامضا 

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتگردمالکیتهایغکری

یوخـدماتپـولیصراغشرکت
رحمان اکبر یمرکزاصـل:یمحمد

سرما 1444444ییابتداهیکابل،
 میلیون تأسـیسسال،یاغاانیک
تــد،یلمیشـکلحقـوق،1041
صـراغتیغعال خـدماتویعمده
محمـدفیظر،محمدیپول غرزند

غرزنددیغرومحمدسیرئثیاکبرمنح
امضـا معاونثیمنحمحمداکبر

ریاسـتومعاونشرکتدرسیرئ
مرکزیومالکیتهایعمومیثبت

.دیثبتگردغکری
شـرکتیشرکابیاسا تصوبه

دارنـدهنمبـر:لتیهنهیمیتجارت
نمبـرهیصیوتشخ12891جواز

تا7441016418 راتیخواهان

ـگردلیذ کـهمحتـرم:انـددهی
شـاهنیعابددیاحمدغرزندسدیس

غیصـد04یمعاونتشبثکهدارا
ـنازسـمتمعاوباشدیسهمم تی
غیصد04وازجملهاستعفا شرکت
 بـهآنـراغیصـد24شیسهمخو
حم برحاـلدیمحترم صال عضو

نامبردهدهیشرکتبفروشرسان که
سـهمغیصـد54بابدستآوردن

.وگرددیمتعییندیمعاونجدثیبح
خوغیصد24یمتباق بهشیسهم را

ول ـدیمحترم برحاا سیصال رئ
غروشرسان دردهیشرکتبه کـه

ـسهممحترمحمجهینت صـال دی
جد دیمعاون یمغیصد54شرکت

ـشودوسهممحترمول صـال دی
شودکهیمغیصد54شرکتسیرئ
ریاستعمومیثبتدرراتیتانیا

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد
ب یودرخواسـتبیاسا تصـوه

:لمیتـدشرکتسالمباللیشرکا
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 نمبر جواز خواهان7408دارنده
ازساحهشیشرکتخودر آریتا
ادر یسرایمندو گلبـه هزار
مرکزدهنبـاغیساحهقوادیجد
تاهیناح دررنمودهیدوم که است.

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتگردمالکیتهایغکری
شـرکتیشرکابیبهاسا تصو

دارنده:زدیایآریکیپالستپیپادیتول
ومکتوب D-41915 جوازنمبر

ــماره) ــؤرخ(10808شـ مـ
ــتیر21/9/1197 ــمالاس هی
ـگانمتوسطخواهانتادهند راتی
ــذ ــگردلی ــتدهی ــرم:اس محت

استیجانازریجمعهخانولدعل
سهمصدیغ04وازجملهاستعفا 
ـصـدیغ24شیخو ب را یاالآن

ناصرولدقمبرمعاونیمحترمحاج
دهیگردتعییندیجدرئیسکهیقبل

باق.رساندیبفروشم 24مانـدهیو
باالصدیغ نیاسیمحترممحمدیرا

ولدمحمدجوادسهمدارشـرکت

ثیکهنامبردهبهحدهیبفروشرسان
.اسـتدهیگردتعییندیمعاونجد

 هر سهم غیصـد5454کیکه
شرکتازگرددیم اسم همچنان و

زدیایآریکیپالستپیپادیشرکتتول
ریصدفتاییموادغاادیبهاسمتول

ـتانینمودهاست.کها درراتی
ریاستعمومیثبـتمرکـزیو

.دیثبتگردمالکیتهایغکری
متشـبثاسـا درخواسـتبه

محتـرممحمـدغرزنـدانفرادی:
جـوازسیرئنیصدرالد دارنـده
21810نمبر و نمبـرتشخیصیه

ــوان9441826222 ــایعن نی
یخواهانلاوجوازتجـارتاستیر
دهیگردشیخو در که ریاستاند.

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیلاوثبتگردغکری
شـرکتیشرکابیاسا تصوبه
برجوازمدارندهن:تدیجهانلمملیا

نمبــرتشخیصــیهو20190
تا9441946994 راتیخواهان



 جريده يرسم
 

114
 

 

 

 

 

 

(1024)نمبرسېپرلهپ 22/12/1001  

یمحترمعبدالول:استدهیگردلیذ
معاوناسبقشرکتنیولدشرفالد

صدیغ04شیسهمخوصدیغ54از
رئـیسسهمرابهمحترمهـارون

کهباحفظدهیبرحالبفروشراسان
صدیغ14وباشدیمسهمصدیغ94

ـیمحترمیباالشرایسهمخو نیاس
پاارینیمسک مسکدولد ارینیشاه

بحدهیبفروشراسان نامبرده ثیکه
ودیگردتعیینشرکتدیمعاونجد
ـهمچناناز ـسـکتورغعالادی تی

گرد معدن استاسمدهیاستخرا 
بهاسمتدیجهانلمملیشرکتازا

ـیشرکتتجارتدیجد تخرا واس
نمودهاست.ریجهانتاملیمعادنا
ریاستعمـومیدرراتیتانیکها

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیثبتگرد

ب یودرخواسـتبیتصـواسا ه
تحـتنـامینهادانفرادیشرکا

استخرا معادنوپروسسکوهسو
10827دارندهجوازنمبـر:مهر

اندلیذراتیخواهانتا کـه:شده
محترممحمدحضرتولدمحمـد

ــحی ــیی ــهسیرئ ــادازجمل نه
خوغیصد144 غیصـد54شیسهم

ولدیانرابهمحترمعبدالافوراحمد
ـدیوفمعاونجدوعبدالر رکتش

واگاارنمودهاست.همچنانشکل
انفرادیحقوق از بهشراکتینهاد
ریاستنمودهاست.کهدرریتازین

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
یشرکابیوتصوضهیاسا عربه

یوسرکسـازیشرکتسـاختمان
دارندهجـواز:یزیعزلیجمرینص
اسـتیرنیایعنوان65119نمبر

کـه:شدهاندلیذراتیخواهانتا
یغرزنـدحـاجلیمحترمعبدالجم

تیمعاونتشبثازمعاونریعبدالقد
راشیسهمخوغیصد54واستعفا 

نص محترم رئریبه برحالسیاحمد
باواگاارتشبث نامبرده که نموده
بحغیصد144 ـسهم ـثی سیرئ
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ازیشـکلحقـوقری.وتاماندیم
ـنیشراکتبهانفراد صـورتزی
ـگرغتـهاســتغعال نهــادازتی

لوژسـتیساختمان خدمات یکیبه
واسـمتشـبثاز.استدهیگرد

یوسرکسـازیشرکتسـاختمان
بـهخـدماتیزیعزلیجمرینص
صورتزینیزیعزانیبرلیکیلوژست

ریاستدرراتیتانیگرغتهاست.ا
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

.دیثبتگردغکری
یشرکابیوتصوضهیاسا عربه

لوژست خدمات غوکسیکیشرکت
دارندهجوازنمبـر:تیغراتیتارگ

اســتیرنیــایعنــوان75164
کـه:شدهاندلیذراتیخواهانتا
ـاهللغرزندحبدیمحترموح اهللبی

ـمعاونتشبثازسـمتمعاون تی
ــبث ــتعفا تش ــد54واس غیص

ــو ــهمخ ــرمشیس ــهمحت راب
نیالدا یغرزندالیقادرنیالدضیغ

ــر ــاکرهنمبـ ــدهتـ دارنـ

بفروش24828-1444-1198
بحدهیرسان نامبرده معـاونثیکه
درراتیتانیاگرددیمتعییندیجد

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب

.دیگرد
یمحمدجاللیروزنهاداتیخصوص
عل جاللیغرزند متشـبثیمحمد
ریغنوشابهدینهاد:تولاسمانفرادی:
اغاان،مرکزتیتابع،رخساریالکول
ابتـداییهیسـرماکابـل،یاصل

سالیاغاانپنجصدهزار544444
ــیس ــکل1041تأس ــوقش یحق
نوشابهدیعمدهتولتیغعال،یانفراد
ـغیها دارتی،صـالحیالکولری

ریاستعمـومیشدرامضا خود
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیثبتگرد
غرزندمحمددینونهاداتیخصوص
انفرادی:فیشر نهاداسممتشبث

زاولیساختمان ـ،تابعنوبهـار تی
هیکابل،سـرمایاغاان،مرکزاصـل



 جريده يرسم
 

112
 

 

 

 

 

 

(1024)نمبرسېپرلهپ 22/12/1001  

یاغاانپنجصدهزار544444ابتدایی
یشکلحقـوق1041تأسیسسال
یعمدهسـاختمانتیغعال،یانفراد

امضـا دارتینوبهارزاول،صالح
ریاستعمـومیثبـتدرشخود

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد

ـیترانزشرکت یت ویبارچـاالن،
نورخـاور: حمزه خدماتکارگو

سرمایمرکزاصل ییابتـداهیکابل،
1444444 ،یاغاـانیکمیلیون

حقوق1041تأسیسسال ی،شکل
ـیعمـدهترانزتیغعالتد،یلم ،یت

کارگو،رئیبارچاالن خدمات سیو
تی،معاوننیغرزندنظامالدنینورالد
جـانریسم غرزند حمـدماحمد
دارتیصالح ومعاونسیرئامضا 

ریاستعمـومیثبـتشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

 .دیگرد
تنظشرکت سـبزیفیخدمات راه

ییابتـداهیسـرما:ومیکابلباللق

اغاـانیکمیلیون1444444) ی(
 حقوق1041تأسیسسال یشکل
ـیتنظخدماتتیغعالتدیلم راهیف

ولدصلیمحمدغرئیسسبزکابل
ولدغفورخانومنصورنیالدایض

ریاستعمـومیشرکتدرمعاون
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیثبتگرد
ساشرکت یهامعادنریاستخرا 
هیکابلسـرمای:مرکزاصلفیکل
میلیـونکی1444444ییابتدا
شـکل1041تأسیسسالیاغاان
ریاستخرا ساتیغعالتدیلمیحقوق
محترممحمدصـابررئیسمعادن

سربلندغرزندمحمدجانسـربلند
معاونغیصد54یدارا به تیسهم

ولـدیمحمودمیمحترممحمدحل
ــدا ــانمحم ــربلندداراج  یس

امضا دارتیسهمصالحغیصد54
ریاستومعاونشرکتدررئیس

 عمومیثبتمرکـزیومالکیـت
.دیثبتگردهایغکری
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وخـــدماتیشـــرکت)تجارت
هیسرما:(یعاصماحمدیکیلوژست
(یکمیلیون1444444)ییابتدا
تی،غعال1041تأسیسسالیاغاان
ممجازوخدماتاقالی)تجارتیاصل
شرکتمحتـرمرئیس(یکیلوژست

غه الرحمیمحمد گل یدارامیولد
محتـرمتیبهمعاونغیصد64سهم

الرح رحمیغضل گل یدارامیولد
 اردتیصـالحغیصـد04سهم
ومعاونشرکتدررئیسامضا 

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
.دیگردمالکیتهایغکریثبت

جاللغرزنـدخاننهاداتیخصوص
متشـبثمتشبثانفـرادی:حسن
اسـتخرا نهـاداسـمانفرادی:
معـادنوخـدماتریپروسسسا
نیمامدرانځلیخریدیکیلوژست
اصلتیتابع کابـل،یاغاان،مرکز

544444ابتـــداییهیســـرما
یاغاانپنجصدهزار تأسـیسسـال
،یانفـرادیشکلحقـوق1044

خـدماتمشـورتتیغعال یعمده
 دارتیصــــالح،یحقــــوق
ریاستعمومی درشخودامضا 

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیثبتگرد
ـعمـرانرغیتجـارتشرکت  :قی
ــل،ســرمایاصــلمرکــز  هیکاب

یکمیلیـون1444444ییابتدا
ــالیاغاان ــیس،س  ،1041تأس

حقـوق ـغعالتـد،یلمیشکل  تی
ــادرات ــدهوارداتوصـ  عمـ

مجاز، اهللغرزنددیسعسیرئاقالم
ــدالوهاب،معاون ــعب  عمــرانتی

عل خـانصـالحیغرزند تیشاه
ومعاونشـرکتسیرئامضا دار
 ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

ــری ــایغک ــته ــتمالکی  ثب
 .دیگرد

:یزداووداقباا یتجـارتشرکت
یـک1444444)یابتدائهیسرما
اغاانمیلیون 1041تأسیسسالی(

حقوق یتجارتتیغعالتدیلمیشکل
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حـاجرئیس ولـد شـاه یاحمد
محمدولدازینوروزخانومعاونن

ریاسـتخترمحمدشـرکتدرا
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

.دیثبتگردغکری
یوخـدماتپـولیصراغشرکت

کابـل،ی:مرکزاصـلیشاهموریت
یـک1444444ییابتداهیسرما
 تأسـیسسـال،یاغاـانمیلیون
تیغعالتد،یلمی،شکلحقوق1041

صراغ خدماتپولیعمده حی،ذبیو
غرزند اهللمنحاهلل وسیرئثیامان

ـاهللمنححیاهللغرزندذببتیه ثی
ومعاونشرکتسیرئامضا معاون
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

.دیثبتگردمالکیتهایغکری
اغاـانیکیخدماتلوژستشرکت
هیکابل،سرمایمرکزاصل:غزنهبرتر
میلیـون1444444ییابتدا یک
شکل،1041تأسیسسال،یاغاان
عمدهخدماتتیغعالتد،یلمیحقوق
عبدالباسطغرزندسی،رئیکیلوژست

محمدعـارفتیاهلل،معاونمیرح
امضا دارتیغرزندآغامحمدصالح

درسیرئ شرکت ریاسـتومعاون
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

.دیثبتگردغکری
:(ینـوریعمرزیشرکت)تجارت

یک1444444)ییابتداهیسرما
،1041تأسیسسالی(اغاانمیلیون
مجازاقالی)تجارتیاصلتیغعال (م

شرکتمحترممحمداسحقرئیس
54سـهمیولدمحمدعمـردارا

میمحتـرمصـمتیبهمعاونغیصد
ــحقدارا ــداس ــدمحم یول

 دارتیصـالحغیصـد54سهم
ومعاونشرکتدررئیسامضا 

ویثبـتمرکـزیعموماستیر
ــت ــریثب ــایغک ــته مالکی

.دیگرد
غرزندرزایمنیعبدالمتمحترم زاده
)خدماتمتشبثانفرادی:ریمرزایم

نیعبــدالمتیومالــداریزراعتــ
یاغاانمرکزاصلتیزاده(تابعریم
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سرما 544444ییابتـداهیکابل
تأسـیسسـالیپنجصدهزاراغاان

حقـوق1041 خـدماتیشکل
مالداریزراعت مجـازیو اقـالم
تیصالح دار درامضا  خـودش
ویثبـتمرکـزعمومیاستیر

ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب
.دیگرد

یوخـدماتپـولیصراغشرکت
:مرکزاصلیقیصد کابل،یسادات
یـک1444444یابتدائهیسرما
،1041تأسیس،سالیاغاانمیلیون

عمـدهتیغعالتد،یلمیشکلحقوق
خدماتپولیصراغ دیسع،غالمیو

صد وسیرئثیمنحقیغرزندغالم
ـدیس حضـرتدیانورغرزنـدس
امضا صالحیتدارمعاونثیمنح
درسیرئ شرکت ریاسـتومعاون

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
احساناهللغرزندنهاداتیخصوص
نهاد:اسممتشبثانفرادی:بسماهلل

ــت ــدماتلوژس ــا یکیخ عب
یاغاان،مرکزاصـلتی،تابعیرحمان

544444ابتـداییهیکابل،سرما
یاغاانپنجصدهزار تأسـیسسـال
،یانفـرادیشکلحقـوق1041
تی(،صالحیکیعمده)لوژستتیغعال
 دار درامضا  ریاسـتخـودش

عمــومیثبـــتمرکـــزیو
ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب

د.یگرد
یمعلوماتیخدماتتکنالوژشرکت

سرور کابـل،ی،مرکزاصلیمهران
یـک1444444ییابتداهیسرما

 1041تأسیسسال،یاغاانمیلیون
عمـدهتیغعالتد،یلمیشکلحقوق

تکنالوژ سیرئ،یمعلوماتیخدمات
احمدشاهغرزنـدغـالمغـاروق،

ــمعاون ــدالحکتی ــدمیعب غرزن
امضـا دارتیصالحدیعبدالوح

درسیرئ شرکت ریاسـتومعاون
عمومیثبتمرکزیومالکیتهای

.دیثبتگردغکری
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یوخدماتپـولیصراغاسمنهاد
اصلتیتابع:اریواحد یاغاان،مرکز
544444ابتـداییهیسرماکابل،

یاغاانپنجصدهزار تأسـیسسـال
،یانفـرادیشکلحقـوق1041
وخـدماتیعمدهصـراغتیغعال
شخودامضا دارتیصالح،یپول
ریاستعمومیثبتمرکـزیودر

.دیثبتگردمالکیتهایغکری
اسا تصو  شرکتیشرکابیبه

:عـربزادهزیپرویحاجیتجارت
 نمبـر جـواز و15546دارنده
( شماره مـؤرخ(0448مکتوب

ــتیر29/1/1041 ــمالاس هی
اسمریتاگانکوچکخواهاندهند

یحـاجیشرکتازشرکتتجارت
بهاسـمجدزیپرو ـعربزاده دی

یشرکتساختمان یسرکسـازو
تاعربزیپرویحاج دهنموریزاده
بـهیشرکتازتجـارتتیوغعال
سرکسازیساختمان نمودهریتایو

ریاسـتدرراتیتانیاست.کها

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری

بیوتصـویدرخواسـتبهاسا  
عبدالحم ـدیمحترم ریولدعبدالبص

8000شمارهنهادومکتوبرئیس
هیمالاستیر14/1/1041مؤرخ
ـگانکوچکخواهانتادهند راتی
دیمحترمعبدالحم:انددهیگردلیذ

استینهادازرسیرئریولدعبدالبص
شیسهمخوصدیغ144واستعفا 
باال بصیرا محمد نور یریمحترم
بفـروشلیاخیاورریعبدالبصلدو

بحدهیرسان نامبرده ـثیکه سیرئ
نی.کهادیگردنییشرکتتعدیجد
ریاستعمـومیثبـتدرراتیتا

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیگرد

شرکتویشرکابیبهاسا تصو
مکتوب مـؤرخ1722نمبرقرار

هیــمالاســتیر21/1/1041
یشرکتتجارتکچکودهندگان

نمبـردارنـدهجـواز:ایبوریحر
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ــیهو50404 ــرتشخیص نمب
تا9446740689 راتیخواهان

ولـدمیاند:محمدحکدهیگردلیذ
معـاونشـرکتاز حاکم محمد

تیمعاون استعفا  مجمـوع 54و
محترمهیراباالشیوسهمخصدیغ
شرکتبفروشبرحال  سیرئمیمر
دهیرسان با نامبرده صدیغ144که

ـسهمبح ـثی درشـرکتسیرئ
شـرکتازیشکلحقوقماند،یباق

ـتایشراکتبهانفراد نمـودهری
وهمچنانآدر شرکتاز است.
حصهدومکارتهپروانبـهکارتـه

رینفو تااحالاا پروانعقبثبت
ـکها.نمودهاست ـتانی تدررای

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتگردمالکیتهایغکری

شـرکتیشرکابیاسا تصوبه
حـاج معدن اورگـلیاستخرا 

بهاسا مکتوبنمبـرو:یالکوز
استیر25/1/1041مؤرخ066
دهندهگانبزرگدارندهجوازهیمال

تشخیصـیهنمبـرو66222نمبر
اسـتیرتحت9449857041

محترماورگلخواهانلاو)تـرک
حاجشهیپ استخرا معدن جواز ی(

الکوز اندیگردشیخویاورگل ده
وجوازثبتعمومیاستیکهدرر
.دیلاوثبتگردیده

:نـادریحاجیخدماتپولشرکت
یـک1444444ابتداییهیسرما

 تأسـیسیاغاـانمیلیون سـال ،
نادرخانرئـیس24/14/1199

شرکتواحمدخانمعاونشرکت
ثبـت عمومی ریاست در میباشد.
مرکزیومالکیتهایغکریثبت

گردید.
یخـدماتپـولصراغیوشرکت

یمرکزاصـل:دواجانسعادتاهلل
سرما 1444444ابتداییهیکابل
یشـکلحقـوقیاغاانیکمیلیون
عمـدهتیغعالتیلوؤالمسمحدود

ولدسعادتاهللرئیسیخدماتپول
کاملعثمانتیمحمدومعاونریش
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امضا دارتیصالحولدسعادتاهلل
عمومیاستیومعاوندرررئیس

مرکز غکرییثبت های ومالکیت
.دیثبتگرد
علمحترم ولد شاه شـاهیخواجه

ی)شفاخانهمعالجومتشبثانفرادی:
یاغاانمرکـزاصـلتیتابع:(ایآر

سرما 544444ییابتـداهیکابل
تأسـیسسـالیپنجصدهزاراغاان

حقوق1041 صحتاقالمیشکل
صالح تیمجاز خودشامضا دار

یثبـتمرکـزعمومیاستیردر
.دیثبتگردومالکیتهایغکری

ـکفاییموادغاادیتولشرکت تی
ییابتـــداهیســـرما:اســـتار

اغاـانیکمیلیون1444444) ی(
 حقوق1186تأسیسسال یشکل
رئـیساقالممجـازتیغعالتدیلم

عصمتاهللمسلمولدمحمدعالمو
اهللولدعصـمتاهللتیمعاونکفا

ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
.دیثبتگردهایغکریمالکیت

یوخـدماتپـولیصراغشرکت
سـرمای:مرکزاصلزانیم هیکابل،

میلیـون1444444ییابتدا یک
،شکل1041تأسیسسال،یاغاان
یعمدهصراغتیغعالتد،یلمیحقوق

اهللغرزنـدبی،مجیوخدماتپول
منح صادق ـمحمد ـثی وسیرئ

ثیاهللمنحبیغرزندحبدیاحمدغر
صالحیتدارمعاون سیرئامضا 

ریاستعمـومیومعاونشرکتدر
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

.دیگردثبت
ـیمحترمسـهرابکر غرزنـدیم

کرعیشف ـیمحمـد متشـبثیم
ــمانفرادی: ــدماتاس ــاد)خ نه
کریکیلوژست ـیکهکشـان :(یم
کابـلیاغاانمرکزاصـلتیتابع

544444ابتـــداییهیســـرما
تأسـیسسـالیاغاانپنجصدهزار
1041 یانفـرادیحقـوقشکل
تیصالحیکیخدماتلوژستتیغعال
 امضا دار در ریاسـتخـودش
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عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری

غرزنـدیمحترممحمدانوراحمدز
نهـاداسممتشبثانفرادی:دالور
تیتابع( یاحمدزالبیسی)تجارت

هیکابـلسـرمایاغاانمرکزاصل
سالیاغاانپنجصدهزار544444
یحقــوقشــکل1041تأســیس
تیصـالحیتجارتتیغعالیانفراد
ریاسـتخـودشدرامضا دار

عمومیثبتمرکزیومالکیتهای
.دیثبتگردغکری
پالستدیتولشرکت یکیمصنوعات

شاه مرکزاصلنیاتحاد کابـل،ی:
یـک1544444ییابتداهیسرما

وپنجصدهزار سـال،یاغاانمیلیون
حقـوق،1041تأسیس یشـکل
مصنوعاتدیعمدهتولتیغعالتد،یلم
اغاانغرزندقیصدسی،رئیکیپالست

،معاون اهللتیعبدالمناف رحمـت
نورالحقصالح امضا دارتیغرزند

درسیرئ شرکت ریاسـتومعاون

عمــومیثبـــتمرکـــزیو
ــایغکــری ــته ــتمالکی ثب

 .دیگرد
غرزندمحترم شاه ازیمحمـدنالف
الفشاهی)تجارتانفرادی:متشبث
یمرکزاصل،اغاانتیتابع:(یعمر

سرما 544444ییابتـداهیکابل
تأسـیسسـالیپنجصدهزاراغاان

اقالمیتجارتیشکلحقوق1041
صالح تیمجاز دار خودشامضا 

ویثبتمرکـزعمومیاستیردر
ــری ــایغک ــته ــتمالکی ثب

.دیگرد
یوخدماتپـولیصراغاسمنهاد
محترمعبـدالناغعغرزنـد:یستور

ــرادی ــبثانف ــداهللمتش ،عب
کابـل،یمرکزاصلاغاان،تیتابع

544444ابتـــداییهیســـرما
یاغاانپنجصدهزار تأسـیسسـال
،یانفـرادیشکلحقـوق1041
وخـدماتیصـراغعمدهتیغعال
دارتی،صالحیپول شخـودامضا 
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ریاستعمومیثبتمرکـزیودر
.دیثبتگردمالکیتهایغکری

اهللغرزنـدمیرحنهاداتیخصوص
متشبثانفرادی:اخترگلمحمد

اغاان،تیتابع:یوتیبدایآنهاداسم
اصل ابتـداییهیکابل،سرمایمرکز
سالیاغاانپنجصدهزار544444
یشــکلحقــوق1041تأســیس
(،یعمده)تجـارتتیغعال،یانفراد
تیصالح درامضا دار خـودش

ریاستعمومیثبـتمرکـزیو
.دیثبتگردهایغکریمالکیت
نگشرکت پروسس و نیاستخرا 

مرکزاصل سـرمایغرب: هیکابل،
میلیـون5444444ییابتدا پنج
،شکل1041تأسیسسال،یاغاان
ـغعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی

معـادن،ریاستخرا وپروسسسا
موسیحاجسیرئ غرزنـدیمحمد

یحاجتیخان،معاونمیمحمدابراه
محمـدیمحمدپشتونغرزندحاج

ـامضـا دارتیصالحنید سیرئ

ریاستعمـومیدرشرکتومعاون
ثبتمرکزیومالکیتهایغکری

 .دیثبتگرد
لوژست غرونتیکیشرکت)خدمات

ییابتــداهیســرما:(تیــکر
ی(اغاـانیکمیلیون1444444)

یاصلتی،غعال1041تأسیسسال
شرکتمحترمرئیس(یکی)لوژست
غیصد54یولدعمرداراندهیپایعل

محترمثناگلولدتیبهمعاونسهم
غیصـد54سـهمیتازهگلدارا

ومعاونرئیسامضا دارتیصالح
ثبـتیعمـوماستیرشرکتدر

ثبتیمرکز غکری های ومالکیت
.دیگرد

مرکـز:الدیمایآریتجارتشرکت
سـرمایاصل ییابتـداهیکابـل،

1444444 ،یاغاـانیکمیلیون
حقوق1041تأسیسسال ی،شکل
سیرئ،یعمدهتجارتتیغعالتد،یلم

غرزنـدمحمـدآقـا،یشاهذلگ
احمدمسعودغرزندشـاهتیمعاون
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صالح ـامضـا دارتیپور سیرئ
ریاستعمـومیومعاونشرکتدر

ثبتمرکزیومالکیتهایغکری
.دیثبتگرد

:یغلزکارینورانبیبهاسا تصو
محترمنورمحمدولدصالحنکهیبرا

یدیوتائ01411محمدجوازنمبر
اعضا مجلسنسـبتمشـکالت

یخواهانلاوهجوازانفرادیاقتصاد
اندوموضـوعدراداره ماکورشده

.استدهیبهثبترسیثبتمرکز
شرکتصادقاغاـاناتیخصوص
تابعیـتشرکت:یبستهبندنرټکان

کنـدهار،سـالیمرکزاصلاغاان
ییابتـداهی(سـرما1041)تأسیس
یاغاـانیکمیلیون(1444444)
صـنعتتیغعال محتـرمیعمـده:

باسهمدادیولدخدایعبدالقادرنور
غ54) شرکت،سیرئثیبحصدی(

محمدصادقولدخدا دادیومحترم
( غ54باسهم عـاونمثیبحصدی(
داراشرکت شخ  تیصالحیو

ثبتادارهشرکتدرسیرئامضا 
.استدهیبهثبترسیمرکز
محمـدیجوازانفراداتیخصوص
ـتابع:(ولدمحمداسلمی)اسلم تی

مرکزاصل ، کندهار،تیوالیاغاان
ــال ــیسس ــرما1041تأس هیس
ــدا ــون2544444ییابت دومیلی

عمـدهتیغعال،یاغاانوپنجصدهزار
تیصـالحیشخ دارا،یصنعت
بهثبتی درادارهثبتمرکزامضا
.استدهیرس

شرکتعمرباللحمزهاتیخصوص
:تابعیتاستخرا معـدنشـرکت

،مرکزاصل سـالیاغاان کندهار،
ییابتـداهیسـرما1041تأسیس
یاغاـانیکمیلیون(1444444)
اسـتخرا معـدنعمـدهتیغعال

باسهمرمحمدیولدپیالیگمحترمنن
غ54) شرکت،سیرئثیبحصدی(

(لیخمانی)سلمیرحیومحترمخدا
صـدی(غ54باسهم)ولدعبدالمنان

وشـخ معاونشـرکتثیبح
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ـضا ـامتیصالحیدارا سیرئ
بهثبتیثبتمرکزشرکتدراداره

.استدهیرس
ــ ــراداتیخصوص ــوازانف یج

)سل ناـامیمیعصمتاهلل ولد ):
تیوالیاصلاغاان،مرکز،تیتابع

هیسرما1041تأسیسسالکندهار،
،یاغاانپنجصدهزار544444ییابتدا
یشخ دارا،یتجارتعمدهتیغعال
ثبـتامضـا تیصالح دراداره
.استدهیبهثبترسیمرکز
سیشرکتاغاانسـداتیخصوص

معدنشرکت:سیاستخرا وپروس
 کندهار،یاصلمرکز،اغاانتابعیت
ییابتـداهیسرما1041تأسیسسال
یاغاـانیکمیلیون(1444444)
ـعمدهتیغعال سیاستخرا وپروس

ـمعدن:محتـرمنج اهللولـدبی
سـهم) با صـدی(غ54عبدالافور

یشرکت،ومحترمغضلسیرئثیبح
 ولد ـاحمد باسـهملگ محمـد

ومعاونشرکتثیبحصدیغ(54)

امضـا تیصـالحیشخ دارا
یثبتمرکزشرکتدرادارهسیرئ

.استدهیبهثبترس
ـرآشرکتاتیخصوص یشـاهنی

معدنشرکت:سیاستخرا وپروس
 کندهار،یمرکزاصل،اغاانتابعیت
ییابتـداهیسرما1041تأسیسسال
یاغاـانیکمیلیون(1444444)
وپروستیغعال استخرا  سیعمده:

اد محمـد محتـرم یـسرمعدن:
سـهم) با غدامحمد ولد ارزومند(
غ54) شرکت،سیرئثیبحصدی(

ومحترممحمـدهـارون)پوهنـد
ولدغدامحمدبلوچباسهمتدوس )
ومعاونشرکتثیبحصدی(غ54)

امضـا تیصـالحیداراشخ 
یثبتمرکزشرکتدرادارهسیرئ

.استدهیبهثبترس
خـانعیشرکتسـماتیخصوص
معـدنسیاستخرا وپروسیدران

،تابعیتشرکت: یمرکزاصلاغاان
 سـال 1041تأسـیسکندهار،
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یک1444444)ییابتداهیسرما
ــانمیلیون( ــغعالیاغا ــدهتی عم

وپروس محترم،معدنسیاستخرا 
نورمحمدبـایاهللولدحاجعیسم

ـبحصدی(غ54سهم) ـثی سیرئ
 محمـد ومحترم ـشرکت، ونسی

بلوچباسهمدامحمد)رضوان(ولدغ
ومعاونشرکتثیبحصدی(غ54)

امضـا تیصـالحیشخ دارا
یثبتمرکزشرکتدرادارهسیرئ

.استدهیبهثبترس
یقادررهیمدئتیهبیبهاسا تصو
دارنـده:شرکتیبارکساختمان
 D-04-1290 جوازنامهنمبـر

ـعیمحترمما یاهللولدمحمـدول
اهللفیشرکتومحترمشررئیس

ول محمد شـرکتیولد معـاون
ـکـهدرغعالخواهدیم جـوازتی

اضاغهیکیستژلویبرعالوهساختمان
هیوشرکتماکوربهسـرمادینما

چهـارمیلیون0444444ابتدایی
.دینمایمتیغعالیاغاان

دهیبهثبترسیادارهثبتمرکزدر
 .است

تصو اسا  رهیمـدئـتیهبیبه
نمبر:تدیلمیریشرکتنعمتاهللخ

محترمنکهیبرایمبن06020جواز
یبسماهللولدحاج سیرئلگتازه

اقتصاد مشکالت نسبت یشرکت
.استدهیردگجوازماکوررالاوه
دهیبهثبترسیدرادارهثبتمرکز

.است
ـایسآاتیخصوص یقلـمخصوص
یولدحـاجداحمدی:جاویځوونښ

یاغاان،مرکزاصلتیتابععبدالقادر
ــوال ــدهار،تیـ ــالکنـ سـ
ییابتـداهیسـرما1041تأسیس
ــدهزار544444) ی(اغاانپنجصـ
شخ یمیخدماتتعلعمدهتیغعال
تیصالحیدارا درامضا  نامبرده

ـیادارهثبتمرکز دهیبهثبترس
 .است
نادرحضـرتاتیخصوص شرکت
تابتدیلم تیع: اغاان یمرکزاصل،
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 سـال 1041تأسـیسکندهار،
یـک1444444ییابتـداهیسرما
یتجارتعمدهتیغعالیاغاانمیلیون

ـغاآمحترمحضرتشاه دیولدس
صدیغ(54غاباسهم)آاهللشاهدیعب
دیشرکتومحترمسسیرئثیبح

اهللشاهدیعبدینادرشاه)اغا(ولدس
ـبحصـدی(غ54باسهم)غاآ ثی

ـ ش معاون دارارکت یوشـخ 
شرکتدررئیسامضا تیصالح

ـیادارهثبتمرکز دهیبهثبترس
. است
:یکیستژرضوانخانلواتیخصوص

ولدعـزتاهللینصرتاهللهاشم
ی،مرکزاصـلاغاانتیتابعیهاشم
ــوال ــالتی ــیسکندهار،س تأس
ــرما(1041) ــداهیسـ ییابتـ
ــدهزار544444) ی(اغاانپنجصـ
شـخ ،یکیستژلوعمدهتیغعال
تیصالحیدارا درامضا  نامبرده

ـیادارهثبتمرکز دهیبهثبترس
 .است

ــ ــراداتیخصوص ــوازانف یج
:محمـدی(ولدولیعبدالخالق)ول

مرکزاصلاغاانتیتابع ـوالی، تی
کندهار، 1041تأسـیسسـال
544444ییابتـــداهیســـرما
عمـدهتیغعال،یاغاانپنجصدهزار
تیصالحیدارا،شخ یساختمان
بهثبتیدرادارهثبتمرکزامضا 
.استدهیرس

عباتیخصوص حار  ـشرکت دی
اغاـان:تابعیـتشـرکتیصنعت

سالیمرکزاصل تأسـیسکندهار،
ــرما(1041) ــداهیسـ ییابتـ
ــاندومیلیون2444444) ی(اغاـ
خل،یصنعتعمدهتیغعال لیمحترم

حاج ولد سهمیاحمد با عبدالناغع
غ54) شرکت،سیرئثیبحصدی(

نا عبـدالناغعراحمدیومحترم ولد
غ54باسهم) معـاونثیبحصدی(
داراوشرکت تیصالحیشخ 
 درادارهسیرئامضا  ثبتشرکت
.استدهیبهثبترسیمرکز
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ـاتیخصوص ریشرکتاحسانبش
اغاـانتابعیـتشـرکت:یصنعت

تأسـیسکندهار،سالی،مرکزاصل
ــرما(1041) ــداهیسـ ییابتـ
یاغاـانیکمیلیون(1444444)
محتـرمیصـنعتعمـدهتیغعال
(ولدغالممحمدیقی)صدراحمدیبش

ـثیبحصدی(غ54باسهم) سیرئ
(نیشرکت،ومحترماحساناهلل)ام

(54باسهم)نیمحمدامیولدمولو
شـرکتثیبحصدیغ ومعـاون

امضـا تیصـالحیشخ دارا
یثبتمرکزشرکتدرادارهسیرئ

.استدهیبهثبترس
ـارهیمدئتیهبیبهاسا تصو ازی

نمبر:تدیلمینور جوازنامه دارنده
ولـد09001 محمد نور محترم
شـرکتورئیسنصراهللیحاج

نصراهللیمحترمدادمحمدولدحاج
غعال شرکتبـرعالوه ـمعاون تی

صـنعتیتجارت ـ)تولیخواهان دی
وشـرکتباشـدیمزی(نمیسکریا

ــرما ــهس ــاکورب ــداییهیم ابت
ــون2444444 ــاندومیلی یاغا

ـنمایمتیغعال ثبـت.دی اداره در
.استدهیبهثبترسیمرکز

اسا تصو بیبه محمدآمحترم غا
عبدالحک انفـرادمیولد :یتـاجر

ــر ــهنمبـ دارنـــدهجوازنامـ
ینسبتمشکالتاقتصاد62814

.استدهیردگجوازماکوررالاوه
دهیبهثبترسیدرادارهثبتمرکز

.است
وړدغـویهمتنبـاتاتیخصوص
ننکهیغابر عبـدالمالکیالیگ: ولد
مرکزاصل،تیتابع تیوالیاغاان،

هیسرما1044تأسیسکندهار،سال
یکمیلیـون(1444444)ییابتدا
ـغعال،یاغاان ،ړیغـوعمـدهتی

امضـا تیصـالحیشخ دارا
بهثبتینامبردهدرادارهثبتمرکز

 .استدهیرس
تصو اسا  رهیمـدئـتیهبیبه

نمبـر:تدیشرکتمحببارکلم
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محترمنکهیبرایمبن28178جواز
غضلمحمـدیمحباهللولدحاج

شرکتنسـبتمشـکالتسیرئ
لاـوهیاقتصاد را مـاکور جواز
یدرادارهثبتمرکز.استدهیردگ

.استدهیبهثبترس
یشرکتحقملابـدالاتیخصوص
شرکت:یکیستژلو اغاـانتابعیت

سالیمرکزاصل تأسـیسکندهار،
ــرما،(1041) ــداهیسـ ییابتـ
یاغاـانیکمیلیون(1444444)
یمحترمعلیکیستژلوعمدهتیغعال

حـاج ولد )حقمل( ـیمحمد لگ
صـدی(غ54محمدحقملباسهم)

وادیشرکت،ومحترمهسیرئثیبح
صدی(غ54ولدحکمتاهللباسهم)

معاونشـرکت.وشـخ ثیبح
تیصالحیدارا ـامضـا  سیرئ

بهثبتیثبتمرکزشرکتدراداره
.استدهیرس

حماتیخصوص ـشرکت بالل دی
اغاـانتابعیـتشـرکت:یصنعت

سالیمرکزاصل تأسـیسکندهار،
ــرما(1041) ــداهیسـ ییابتـ
ــون2544444) دومیلیــــ

عمدهتیغعالیاغاان(وپنجصدهزار
یولدحـاجداهللیمحترمحمیصنعت

ـبحصدی(غ54احمدباسهم) ثی
شرکت،ومحترممحمدباللسیرئ

( باسـهم محمد دوست (54ولد
شـرکتثیبحصدیغ ومعـاون

امضـا تیصـالحیشخ دارا
یثبتمرکزادارهشرکتدرسیرئ

.استدهیبهثبترس
ئتیهبیبهاسا تصواتیخصوص
:شرکتیساختمانلیخنیبدرهیمد

ـD-04-2061 نمبرجواز یمبن
محترمنورمحمدولدسلااننکهیبرا

ـ رئ نسـبتسیمحمد شـرکت
جوازماکوررایاقتصادمشکالت
درادارهثبـت.استدهیردگلاوه
.استدهیبهثبترسیمرکز
عمـرانبیشرکتنجاتیخصوص
تابتدیلم یاغاان،مرکزاصـلتیع:
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 سـال 1041تأسـیسکندهار،
یـک1444444ییابتـداهیسرما
.یتجارتعمدهتیغعالیاغاانمیلیون

)اچکزائ عصمتاهلل ولدیمحترم )
ـ (بـاسـهمیبسـماهلل)اچکزائ

شرکتوسیرئثیبحصدیغ(54)
(ولدبسماهللنیمحترماسداهلل)کم

صـدی(غ54(باسـهم)یکزائ)اچ
یوشخ دارامعاونشرکتثیبح

شرکتدررئیسامضا تیصالح
ـیادارهثبتمرکز دهیبهثبترس

. است
ــ ــداتیخصوص ــاناس احس

ولـدیبی:احساناهللحبیکیستژلو
حب ـیاسداهلل ـتابعیب اغاـانتی
ـوالیمرکزاصل کندهار،سـالتی
ییابتـداهی(سـرما1041)تأسیس
ــدهزار544444) ی(اغاانپنجصـ
،شـخ یکیستژلوعمدهتیغعال
تیصالحیدارا درامضا  نامبرده

ـیادارهثبتمرکز دهیبهثبترس
 .است

ــ ــراداتیخصوص ــوازانف یج
تیتابع:نعمتاهللولدرحمتاهلل

کندهار،تیوالی،اغاان،مرکزاصل
ــال ــیسس ــرما1041تأس هیس
،یاغاانپنجصدهزار544444ییابتدا
یشخ دارا،یتجارتعمدهتیغعال
تیصالح ثبـتامضـا  دراداره
.استدهیبهثبترسیمرکز
یصـنعتیشرکتبرکاتیخصوص
مرکـز،اغاـانتابعیـتشرکت:
ــل ــالیاصـ ــدهار،سـ کنـ

ــیس ــرما،(1041)تأسـ هیسـ
میلیـون1544444)ییابتدا یک

عمده:تیغعالی(اغاانوپنجصدهزار
)احمدیصنعت احمد ولدیمحترم )
سـهم)رمحمدیش غ54با صـدی(
دیشرکت،ومحترمغرسیرئثیبح
ـیفی)حن ش ولد باسـهمرمحمدی(
ومعاونشرکتثیبحصدیغ(54)

امضـا تیصـالحیاراشخ د
یثبتمرکزشرکتدرادارهسیرئ

.استدهیبهثبترس
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ــراداتیخصوصــ ــوازانف :یج
عبدالناغعراحمدینا ـتابع:ولد تی

مرکزاصل ، کندهار،تیوالیاغاان
ــال ــیسس ــرما1041تأس هیس
میلیـون1444444ییابتدا یـک
شخ یصنعتعمدهتیغعال،یاغاان
درادارهثبتامضا تیصالحیدارا
.استدهیبهثبترسیمرکز

تصو اسا  رهیمـدئـتیهبیبه
دارنـده:تدیلمتونښشرکتنورپ
 نمبر محتـرم27-515جوازنامه

(ولـدتونښ)نورپینورعلیحاج
ج شـرکتورئـیسیالنیغالم

(ولـدتونښ)نورپیمحترمعبدالان
علیحاج معـاونشـرکتینور

غعال خواهـانیتجارتتیبرعالوه
اوینریماشیدزراعتیسکتورصنعت
ـندیتولاالتوسامانو وباشـدیمزی

ــرما ــهس ــاکورب ــرکتم هیش
یاغااندومیلیون2444444ابتدایی
ـنمایمتیغعال ثبـت.دی اداره در
.استدهیبهثبترسیمرکز

تصو اسا  رهیمـدئـتیهبیبه
نمبر:تدیلمییصحراظیشرکتحف
محترمنکهیبرایمبن64588جواز
ییاهللولدمحمدقاسمصحراظیحف
شرکتنسـبتمشـکالتسیرئ

لاـوهیاقتصاد را مـاکور جواز
یدرادارهثبتمرکز.استدهیردگ

.استدهیبهثبترس
احمدریمحترمنابیبهاسا تصو

دارنـده:ولدسلاانمحمدگورد
 نمبـر نسـبت70278جوازنامه
جوازماکوررایمشکالتاقتصاد

درادارهثبـت.استدهیردگلاوه
.استدهیبهثبترسیمرکز

نیشــرکتالحــرماتیخصوصــ
شرکت: معدن تابعیـتاستخرا 

کنـدهار،سـالیمرکزاصلاغاان
ییابتـداهیسرما(1041)تأسیس
یاغاـانیکمیلیون(1444444)
استخرا معدنمحترمعمدهتیغعال

رغیعبداهللولدحاج بـاقیمحمد
ـبحصدی(غ54سهم) ـثی سیرئ
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عبدالمالکولـد ومحترم شرکت،
ثیبحصدی(غ54عبدالرازقباسهم)
یوشـخ دارامعاونشـرکت

ـامضا تیصالح شـرکتسیرئ
ثبترسیدرادارهثبتمرکز دهیبه

.است
اهللاتیخصوص اکـرام شـرکت
ـعتاب:تـدیلمیدزیحم اغاـانتی

یمرکزاصل سال تأسـیسکندهار،
1544444ییابتداهیسرما1041

وپنجصدهزار میلیون یاغاـانیک
تجارتتیغعال احمدیعمده محترم

اهللولــدعبدالمحمــدبــاســهم
شرکتوسیرئثیبحصدیغ(54)

عصمتاهللولدعبدالمحمد محترم
معـاونثیبحصدی(غ54باسهم)
تیصـالحیوشخ داراشرکت
شرکتدرادارهثبترئیسامضا 
. استدهیبهثبترسیمرکز
خپلواکیازیشرکتناتیخصوص
یمرکزاصـل،اغاانتابعیت:تدیلم

 سـال 1041تأسـیسکندهار،

یـک1544444ییابتـداهیسرما
وپنجصدهزار تیغعالیاغاانمیلیون

نثاراحمـدیتجارتعمده محتـرم
خـانیالنی)خپلواک(ولدغالمج

ـبحصدی(غ54باسهم)یازین ثی
احمدلیشرکتومحترمخلسیرئ
ولدحاجیازی)ن بایالنیجالمغی(

ـبحصدی(غ54سهم) معـاونثی
تیصـالحیوشخ داراشرکت
شرکتدرادارهثبترئیسامضا 
. استدهیبهثبترسیمرکز

ظاهررهیمدئتیهبیبهاسا تصو
ل جوازنامـه:تدیممشعل دارنـده
حاج19601نمبر محمدیمحترم

یولدمحمدنادرنـوریظاهرنور
شرکتومحترمرحمتاهللرئیس

معاونشرکتدریمشعلولدغالمح
غعال خواهـانیتجارتتیبرعالوه

وباشـدیسکتورموادنفتوگازم
ــرما ــهس ــاکورب ــرکتم هیش

ــون2444444 ــاندومیلی یاغا
ـنمایمتیغعال ثبـت.دی اداره در
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ــز ــترســیمرک ــهثب دهیب
 .است
اغاـانبیشرکتشعاتیخصوص
یمرکزاصلاغاانشرکت:یکیستژلو

(1041)تأسـیسکندهار،سـال
ــرما ــداهیس 2444444)ییابت
ـغعالی(اغااندومیلیون عمـده:تی
راحمدشاهیمدیمحترمسلوژستیکی
اغاباسهملګمحمددیاغاولدس

غ54) شرکت،سیرئثیبحصدی(
عبدالول ـ)بریومحترم ولـدیالی )

صـدی(غ54باسـهم)بیعبدالحب
وشـخ معاونشـرکتثیبح
تیصالحیدارا ـامضـا  سیرئ

بهثبتیمرکزثبتشرکتدراداره
.استدهیرس

اطماتیخصوص کامل نانیشرکت
:تدیلم ،مرکزاصـلتابعیت یاغاان

 سـال 1041تأسـیسکندهار،
یـک1444444ییابتداهیسرما
یتجارتعمدهتیغعالیاغاانمیلیون

محترممحمدطاهر)عاشان(ولـد

صـدی(غ54باسـهم)نیعالوالد
شرکتومحترممحمدسیرئثیبح
(54وفباسهم)وولدعبدالرسیو
ثیبحصدیغ شـرکت ومعـاون

امضـا تیصـالحیداراشخ 
یشرکتدرادارهثبتمرکزرئیس

است.دهیبهثبترس
دشرکتنوم:اتیدشرکتخصوص

ــاختمان ــوادس ــانج اوی)پوه
رئیس دشرکت:شرکت(یسرکساز

آریاهللدشحانیر ګدملنیوځغا
لامانتیوالیاځدلویږیدزیلمس
قریولسوال ـهیمرکز کنـدهایس
دتولـد192121نمبر)یریتاک )
ــ(تابع1158)کااا  ــانتی اغا
هی(سرما1198کال)تأسیسدجواز
میلیـون(1444444)ییابتدا یو
دسـاختمانیغاانا اویموضـوع

یالیدشرکتمعاونزمریسرکساز
ۍلمسلګدمحمدزویراجانیدش
ـدلویږیدز ـوالیاځ لامـانتی

قریولسوال ـمرکز هی یـیپشـه
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)یریدتاک (14076957نمبـر
 اغاانتابعیت(1159)کاا دتولد
اومرستیالرئیسیلرونکتیصالح
دصــنعتتیــرهاروالګدننیچــ

ــوداگر ــتیریاوس ــواس یدن
عمومونودثبتجواز تیریمـدیپه
 .ثبتشویک

:دجوازنـوماتیخصوصدشرکت
)ن) اهلل سیازیسبحان ولد یعلدی(

رئیس(دجـوازرګسـودایانفراد
یوځیعلدی(دسیازیسبحاناهلل)ن

ـدزۍشاهلمسالبګد یاځدویږی
هیقرارګنیعلیلامانولسوالتیوال

یریدتـــاکلیـــخواجـــهخ
ــر) ــد221198نمب کااا (دتول

تابع1152) ـأدتاغاانتی( سیس
( ـ1198کال س ییابتـداهیرما(
زرهپن(544444) سوه یاغاانځه
یچ لسزره(14444)ییمعادله
دشـرکتیـږیکالرډییکایامر

تجارت یلرونکتیصالحیموضوع
چرئیس ـرهاروالګدننیخپله تی

یدنواستیرۍرګاوسوداعویدصنا
عموم تیریمـدیجوازونودثبتپه

. ثبتشویک
نوماتیخصوصدشرکت دشرکت

:شرکت(یتجارتیازیندیسعیصف)
(یازیاهللنحی)صفرئیسدشرکت
(ید)حضرتعلیوځروز(لګد)
تیدلامانوالیاځدلویږیدزیلمس

ــوال ــنیلع)یولس ــ(قرارگ هی
ــن ــاکرګ)س ــریری(دت نمب
(دتولد10298-1441-1199)

تابع1152کال) دجوازتی( اغاان
یسأدت سـرما1044)کاا س هی(
میلیـون(یو1444444)ییابتدا
لس(14444)ییمعادلهیچیاغاان
دشرکتیږیکالرډییکایامرزره

اهلل(حیاهلل(د)صفدی)سعمرستیال
ــ ــد)یوځ ــلګ یروز(لمس
یولسوالتیلامانوالیاځدلویږیدز
ــقر ــنی)الهی ــاکارګ یری(دت
(1199-1441-45650نمبر)

تاغاـانی(تابع1176دتولدکال)
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یلرونکتیحصاال اومعاونرئیس
ـدلامانوالیچ یرګدسـوداتی

پهآمریتعویاوصنا دجوازونودثبت
.ثبتشویکتیریمد

الداتیخصوص غرزنـدنی)صال  )
تی:تابعی(تاجرانفرادنی)غو الد

مرکزاصل ، لامـانتیوالیاغاان
ییابتداهی(سرما1044)تأسیسسال
هزار(544444) ،یاغاانپنجصد

ـ،غعالیانفـرادیشکلحقوق تی
ـی)خدماتصـحعمده رئ سی(

(نی(ولد)غو الـدنی)صال الد
امضـا تیصـالحیشخ دارا
وتجـارتنعتصآمریتخودشدر

.دیلامانثبتگردتیوال
دشرکتنوماتیخصوصدشرکت
:(شـرکتیسـاختمانری)انسذب
اهلل(دمی)صـمرئـیسدشرکت

(لید)عبدالجلیوځ)محمداجان(
تیدلامانوالیاځدلویږیدزۍلمس

ــوال ــار)یولس ــ(قرعلینگ هی
ــن ــاکرګ)س ــریری(دت نمب

(دتولد01212-4844-1199)
تابع1169کال) اغااندجوازتی(
)یسأدت ـ1044سکال س هیرما(
میلیـون(یو1444444)ییابتدا
دوه(12444)ییمعادلهیچیاغاان

یـږیکالـرډییکـایامرلسزره
دشــرکتمعــاون)عبــاداهلل(د

ی)حاج ) سـالم ـمحمد دیوځ
ــاج ــی)ح ــلګریش ۍ(لمس

ــدز ــانوالیاځدلویږی ــلام تی
ــارعلین) ــوالگ ــقری(ولس هی
ــن ــاکرګ)س ــریری(دت نمب
(12212-1444-1044)

( تابع1168دتولدکال نتاغاای(
معـاوناورئیسیلرونکتیحالص
ـدلامانوالیچ یرګدسـوداتی

پهآمریتعویاوصنا دجوازونودثبت
.ثبتشویکتیریمد

ـاتیخصوص ول غرزنـدی)بخت )
:اسـمی)عبدالقدو (تاجرانفراد

اوچریانصافغرنیتشبث)احمدز
یاغاان،مرکزاصلتی(تابعینجار
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ــوال تأســیسلامــانســالتی
ــرما1199) ــداهی(سـ ییابتـ
،یاغاانپنجصدهزار(544444)

ـ،غعالیانفـرادیشکلحقوق تی
(ی)بختولسی(رئی)نجارعمده

)عبدالقـد شـخ دارریولد یا(
تیصالح آمریتخودشدرامضا 

 .دیلامانثبتگردتیوتجارتوال
شـرکتیشرکابیاسا تصوبه
یسلاانغازیونجاریغلزعی)صنا
-Dشرکتدارندهجوازنمبر:(بابا

ولـد)غضـلرینادیس28923
ـمعاونشرکتازمعاوننیالد تی

استعفا  و سـهمصدیغ54جمله
)خوشیباالراشیخو (الحمحترم

کـهدهی(بفروشرسـانیولد)زلم
شرکتدیمعاونجدثیبردهبهحنام
اتعیین ادارهنیاراتییتانیاسمو
تیصنعتوتجارتوالآمریتدر

ــتگرد ــانثبـ ــلامـ .دیـ
عیشرکت)صـنابیاسا تصوبه
:(بابایسلاانغازیونجاریغلز

ازشـرایاسمشرکتخوخواهدیم
یسلاانغازیونجاریغلزعی)صنا

(به)شرکتلوژست سلاانیکیبابا
(ویغاز ـرغعالیتاهمچنانبابا تی

ـتولیشرکتاز)صنعت (بـهیدی
آمریتکهدرردهدی(تایکی)لوژست

ثبتتیصنعتوتجارتوال لامان
 .دیگرد

نوماتیخصوصدشرکت دشرکت
دکانونواستخرا یالکوزبیحس)

دشـرکت:اوپروسسشـرکت(
ــیس) ــرئــ اهلل(دبیحســ

د)عبـداهللیوځ(یاحمدالکوز)
لمسیالکوز ـدزۍ( دیاځدلویږی

(الینگـار)یولسوالتیلامانوال
نمبـریریدتـاک)کنـده(هیقر
(دتولد11024-1444-1199)

تابع1152کال) دجوازااناغتی(
سـرما1044)کاا تأسیسد هی(
اتهمیلیـون(8444444)ییابتدا
یچیاغاان (144444)ییمعادله

یـږیکالـرډییکـایامرسلزره
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یاهلل(د)حاجیدشرکتمعاون)نب
د)عبـداهلل(یوځمحمدقاسم(

ـلامانوالیاځدلویږیدزۍلمس تی
ــار) ــوالعلینگ ــقری(ولس هی
ــاک ــده(دت ــریری)کن نمب
(82080-4541-1044)

تابع1162)دتولدکال اغاانی( ت
ــ ــتیحالص ــا یلرونک امض
ـرئیس دلامـانیاومعـاونچ
ــوال عویاوصــنایرګدســوداتی
ــت ــهآمری ــتپ دجوازونودثب
ثبتشو.یکتیریمد

دشرکاوویساختمانډدهو شرکت
ـبیدتصو اسـا چ پـهیپـه
غویی14/0/1044 ـدلاوه تنهښ
دجوابدهړیک ادارو ـدمربوطـه هی

وروستهدلاوهخهڅنانیمکاتبوداطم
ــیخبر ــوالړدکنی ــنعتتی دص

دجوازونـوآمریـتیرګاوسودا
ــدتجد ــهر،لاوهید،تای ــتپ دثب

ــد ــتیریمـ ــتیکـ ثبـ
.شول

دتشبثنـوماتیخصوصتشبثد
خدمتونه(یتجارتنرزټپارډنی)زمانيا
یوځاهللحیاحساناهللدذبرئیس

ـیاځدلویږیدزۍدسرورلمس ړکن
هیـــقرچیدرهپـــیولســـوال
ــ ــاکډۍبارکن ــریریدت نمب

(08100-1442-1199)
تیتابع (1041کال)تأسیساغاان
زرهپ(544444)هګپان سـوه نځه
(0944)یـیمعـادلیچیاغاان

الرډییکایامرڅلورزرهاونههسوه
ـبیحقوقیتجارتموضوعکیږی هڼ
یلرونکتیصالحت،یمالکیانفراد
دصـنعتتیوالړدکنیچسیرئ

ــودا ــتۍرګاوس ــوآمری یدن
مد په ثبتیکتیریجوازونودثبت

.شو
راحتتجارت شرکتدشرکاووید

ـبیدتصو اسـا چ پـهیپـه
غویی27/9/1199 ـدلاوه تنهښ
دجوابدهړیک ادارو ـدمربوطـه هی

وروستهدلاوهخهڅنانیمکاتبوداطم
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ــیخبر ــوالړدکنی ــنعتتی دص
دجوازونـوآمریـتیرګاوسودا
مدر،لاوهید،تایدتجد تیریدثبتپه
.ثبتشولیک

یانفرادیکیغابرۍدنجاریدهاشم
پهاسـا بیدتصورئیسد:نهاد
یچ دلاـوهیی24/0/1044په
ـکتنهښغو ادارودهړی دمربوطـه
داطمهیدجواب یمکاتبو خـهڅنـان

دلاوهخبر ـوالړدکنییوروسته تی
آمریــتۍرګدصــنعتاوســودا

دثبتر،لاوهید،تایدتجددجوازونو
.ثبتشولیکتیریپهمد
یکیسـتژاولویسـولرتجارتیعل

یټـین21/2/1041د:شرکت
اسا غوابیتصوهګڼد یچړیپه

ـتایالندیپخپلشرکتک راتی
:یراول
ــرم-1 ــاونمحت ــرکتمع دش
راحمدینظ محــمد ـدمال یوځ

سهمغیصد54دشرکتمعاونخپل
دحاج نثار یوځعبدالظاهریمحترم

ـ چ یـیرهیشـمیدتـاکریته
ده17616-4144-1198) )

اارګواتونویاومکلفازاتویسرهدامت
. ړیک
ـ-2 ــومد)علـ ــرکتن یدش

لویسولرتجارت شرکت(یکیستژاو
ــانهوســاتجــارتخــهڅ ی)اغا

.ړیرکیشرکت(تهتایاولوجستک
ـدکیـیراتیتادغه ـوالړن تی

آمریــتۍرګدصــنعتاوســودا
دثبتپهر،لاوهید،تایدجوازونودتجد

.ثبتشولیکتیریمد
شـرکتدیرسـاختمانیدپاکپام

پـهبیتصـو دیټین2/1/1041
شرکتیرساختمانیاسا دپاکپام

کایشر شرکتیچيړغوان پخپل
.ړیراوراتیتایالندیک
محترمعرغانمرستیالدشرکت-1

ړیغـوایوځاهللدشمسالرحمن
محترمییسهم54غیصدخپلیچ

ـیوځعصمتااهللدجانداد یتهچ
ـتیوالړندک پ یولسـوالچیدره
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اویدیدونکیاوسیدکلکړیدشو
ــاکر ــمیدتـ ــیرهېشـ یـ

ده27454-4841-1199) )
اارګواتونویاومکلفازاتویسرهدامت

.ړیک
سرما-2 هیخپله (2544444د)

ځــهســوهزرهدوهمیلیونــهاوپن
یومیلیون(1544444)خهڅویاغاان
معادلیچوتهیاغااننځهسوهزرهپاو
ییکایزرهامر ړشپا(16444)یی
ـیږیکالرډ دغـه. ړیراکمـهک
ـوالړدکنییراتیتا دصـنعتتی

دجوازونـوآمریـتیرګاوسودا
مدر،لاوهید،تایدتجد تیریدثبتپه
.ثبتشولیک
چ شرکتیکیستژکاروانلوکټد
هګڼــدیټــین29/42/1041د
اسا غوابیتصو پخپلیچړیپه

 ي:راولراتیتایالندیشرکتک
محترمرغعـترئیسدشرکت-1

54خپلیوځاهللدسلاانمحمود
چغیصد ځهپن(544444)یسهم

محترمارشادیږیکۍاغاانسوهزره
ــود ــهیوځــدســلاانمحم ت

ــ ــاکریچ ــمیدت ــیرهیش ی
ده41702-1244-1197) )

اارګواتونویاومکلفازاتویسرهدامت
. ړیک
محترمعبداهللمرستیالدشرکت-2

غیصـد54خپلیوځیدعبدالول
یږیکۍ(اغاان544444)یسهمچ

ارشاددسـلاانمحمـود محترم
ییرهیشمیدتاکریتهچیوځ
ده (41702-1244-1197) 

اارګواتونویاومکلفازاتویسرهدامت
.ړیک
دشـرکتهڼبیدشرکتحقوق-1
.ړیکریتهتایانفرادخهڅ
)چ-0 د نوم کاروانکټدشرکت
یکیستژلو ـ)چخهڅشرکت( کټ

خدمتونـه(تـهیکیستژکاروانلو
.ړیرکیتا
دصنعتتیوالړندکییراتیتادغه

دجوازونـوآمریـتۍرګاوسودا
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مدر،لاوهید،تایدتجد تیریدثبتپه
.ثبتشویک

شـرکتیساختمانزیداحسا عز
یټـین11/1/1041دشرکاوود

نکایپهاسا دشرکتشربیتصو
ـیچیړغوا یپخپلشـرکتک
:ړیراوراتیتایالند
سممرستیالدشرکت-1 عیمحترم

دحل یچړیغوایوځلګمیالحق
محتـرمیـیسهمغیصد54خپل
تـهیوځرزادهیالرحمندامفیض
یولسوالچیدرهپتیوالکنړودیچ

اویدیدونکیاوسیدکلډۍدبارکن
-22942)یـیرهیشمیدتاکر
ازاتوی(دهسرهدامت4241-1041
ـواتونویاومکلف .دغـهړیکاارګ

دصـنعتتیوالکنړودییراتیتا
دجوازونـوآمریـتیرګاوسودا
مدر،لاوهید،تایدتجد تیریدثبتپه
.ثبتشولیک
یوځندرحمتخاناالرحمبیدحب

ــراد ــودایانفــ د:رګســ

پـهبیتصودیټین15/1/1041
ینهادکیپهخپلانفرادیاسا چ
. یراولراتیتایالند
محتـــرمرئـــیسدنهـــاد:1
یوځندرحمتخاناالرحمبیحب
یچړیغوا سهمغیصد144خپل

ارصال خـانمحترمصفتاهللد
یـیرهیشمیدتاکریتهچیوځ

دهسره1044-4041-15850
ړیاارکګواتونویاومکلفازاتویدامت
ناالرحمــبیــدنهــادنومدحب:2

خهڅرګسودایولدرحمتاهللانفراد
)صفتاهللولـدارصـال خـان

نومیتجارتی(تهچرګسودایانفراد
ـ)ریـی ـآنچی یکیســتژلومیاټ

.ړیرکیخدمتونه(تهتا
ـوالکنـړودییراتیتادغه تی

آمریــتۍرګدصــنعتاوســودا
دثبتپهر،لاوهید،تایدجوازونودتجد

.ثبتشولیکتیریمد
نوماتیخصوصدشرکت دشرکت
ـیمشـورتورمټسنی)بر شیاوتفت
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:شرکت( دشرکت بال رئـیس
دعابـدخانیوځ)خان(دعبدالقادر

کنړوتیوالیاځدلویږیدزۍلمس
ــقرګنرنــیولســوال ــباهی لډی

ــریریقلعونـــوتـــاک نمبـ
(15942-1244-1197)
دجوازتیتابع کاا تأسـیساغاان
ــرما1041) ــداهی(سـ ییابتـ
یاغاـانمیلیون(یو1444444)

دخـدمات اویمشـورتیموضوع
درخــانیزبمرســتیالدشــرکت
عابدخـانیدحاجیوځعبدالقادر

ـدزۍلمس ـدلویږی ـوالیاځ تی
ــوالړکن ــیولس ــقرګنرن هی
ــبا ــاکلډیـ ــریریدتـ نمبـ
(40290-4144-1044)

تیاغاــانصــالحتابعیــت
یلرونک مرستیالرئیس ـاو یچ
اوسوداگرتیوالکنړود یدصنعت
جوازونودثبـتپـهیدنواستیر

ــو ــدیمعم ــتیریم ــتیک ثب
.شو

ساختماندساجد :شرکتیعمران
پهیپهاسا چبیدشرکاوودتصو

غویی11/1/1044 ـدلاوه تنهښ
دجوابدهړیک ادارو ـدمربوطـه هی

وروستهدلاوهخهڅنانیمکاتبوداطم
ــیخبر ــوالړدکنی ــنعتتی دص

دجوازونـوآمریـتیرګاوسودا
ــدتجد ــتر،لاوهید،تایـ دثبـ

ــد ــهم ــتیریپ ــتیک ثب
.شول

د:شـرکتیکیلوژستيدزاهدغن
پـهبیتصویټین20/1/1041

یچړیغوانکایاسا دشرکتشر
ـتایالندیپخپلشرکتک راتی

.ړیراو
محترمعـزترئیسدشرکت-1

یچړیغوایوځریاهللدحضرتام
ــل ــد54خپ ــهمغیص ــیس ی

مصـر د اجمـل خـانیمحترم
یدمرستیالدشرکتیتهچیوځ

اوازاتویـــــســـــرهدامت
.ړیکاارګواتونویمکلف
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دشـرکتهڼبیدشرکتحقوق-2
ـیتهتایانفرادخهڅ یپـدړیرک
دبیترت دشـرکتنـوم سـره

یکیلوژستي)زاهدغن خهڅشرکت(
غن تهیکیلوژستي)زاهد خدمتونه(

 .ړیرکیتا
پـهیوځخانیاجملدمصر-1

دانفرادغیصد144 نهـادیسهم
تورئیسد شـو.دغهتعیـینهګپه
دصـنعتتیوالکنړودییراتیتا

دجوازونـوآمریـتیرګاوسودا
پـهریتادیتجدد دثبـت لاـوه

ــد ــتیریمـ ــتیکـ ثبـ
.شول
انفراداتیخصوص ـ)تولینهاد دی
محتـرم:(رحقملیحرندهیموادشو
متشـبثغرزنددالورلیمحمدخل
یتاغاانمرکزاصلیتابع:انفرادی:

هی،ســـرماګورددانیـــم
هـزار(544444)ییابتدا پنحصد
(شـکل1041)سیسسالتایاغاان
تی،صالحیدیتول،یانفرادیحقوق

صنعتآمریتخودشدرامضا دار
ثبتگدوردانیمتیوتجارتوال

.دیردگ
نهـادنورالهـدابیاسا تصوبه

وقرارمکتوب:یساختمانیمحمد
5/2/1041مـؤرخ(162)نمبر
ـوالتیمستوغاستیر گوردتی

:(یساختمانیتشبث)نورالهدامحمد
 نمبـر جـواز و71412دارنده

9411765865نمبرتشخیصیه
خوشـحالاستیتحتر محتـرم

)ترکپ لاو غتحمحمد (شهیغرزند
ـگردشیخـویجوازساختمان دهی

ـجوابهیاند.کهکهبعدازارا ازهی
ذ ربطیمراجع صنعتوآمریتدر
لاـوگوردمیدانتیتجارتوال
.دیثبتگرد
تولاتیخصوص نوشـابهدیشرکت
خالدرسـتمیرالکولیغیها احمد
مرکزاصـلتیتابع:لیخ یاغاـان
ییابتداهیسرماگورددانیمتیوال
یاغاـانیکمیلیون(1444444)
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ت حقوق1041)سیسأسال ی(شکل
تولتیغعال آغـایدیشرکت جان

ـونجسیرئرآغایغرزندش اهللبی
یدارامعاونشرکتلگغرزندسور
تیصالح ومعـاونسیرئامضا 

در آمریتشرکت وتجارتصنعت
.ثبتشدگورددانیمتیوال

انفـراداتیخصوص نی:)دینهـاد
ــدصــم ــتیمیمحم اویکیلوژس

محمدغرزندنیمحترمد(یساختمان
،متشـبثانفـرادی:عبدالمحمد
ـمیاغاانمرکزاصـلتابعیت دانی
ــرماگورد ــداهی،سـ ییابتـ
ین(اغااپنجصــدهزار544444)

یشکلحقوق(1041)سیسأسالت
یکیولوژسـتیسـاختمان،یانفراد
خــودشامضــا دارتیصــالح
ـوتجارتوالتصنعآمریتدر تی

.دیردگثبتگوردمیدان
انفراداتیخصوص ـ)تولینهاد دی
محترم:(یناصروالیقرغکیپالست

حاج غرزند محمـدلگیانصاراهلل

ـ،تابعمتشبثانفرادی: تاغاـانی
هیلامان،سـرماتیوالیمرکزاصل
(پنجصـدهزار544444)ییابتدا
(شـکل1041)سیسأسالتیاغاان
تیصالح،یدیتول،یانفرادیحقوق
صنعتآمریتخودشدرامضا دار

ثبتگردومیدانتیوتجارتوال
.دیردگ
وینهادانفـرادبیاسا تصوبه

ــماره ــوبش ــؤرخ664مکت م
تشــبثتیمســتوغ25/9/1197

بند ندهیموادشـوی)شرکتبسته
 دارندهجوازنمبـر:باللکامران(

(D-83117) ـیط قاعـهکی
آمریتنیایعنوانبیوتصوضهیعر

تا انـدلیذراتیخواهان :شـده
(لگولدمحمـدلگمحترم)جنت

غیصـد54تشبتدارنـدهرئیس
اباس )محمد ومحترم ولـدنیسهم

 تشبثدارندهنیاسیمحمد معاون )
رابه)محمدشیسهمخو54غیصد
لیوص محمد غروشنیاسیولد به )
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ـ محمـدوص محترم لیرساندکه
144یدارا حغیصد به ـسهم ثی
بعدازکهدیردگنییتعدیجدسیرئ
درربطیهاازمراجعذهیجوابهیارا

ـصنعتوتجـارتوالآمریت تی
ـتانیاگوردمیدان ثبـتراتی
.دیگرد

تجارتاتیخصوص ریالخیشرکت
مرکزیاغاانتیتابع:انښرودانیم
هیسرماگورددانیمتیوالیاصل
میلیون(1444444)ییابتدا یک
شکل،(1041)سیسأسالتیاغاان
یشـرکتتجـارتتیغعالیحقوق

ـ وسیشکراهللغرزنـدبهـرامرئ
محمـدغاروقیعبدالبار اهللغرزند

تیصـالحیمعاونشـرکتدارا
ـامضا  شـرکتومعـاونسیرئ
ـصنعتوتجارتوالآمریتدر تی
.ثبتشدگورددانیم

تولاتیخصوص پودرشفادیشرکت
یمرکزاصـل،اغاانتیتابع:یزیعز
ییابتداهیسرماگورددانیمتیوال

یاغاـانمیلیون(یک1444444)
ت حقوق1041)سیسأسال ی(شکل
ـنقیدیشرکتتولتیغعال اهللبی

نیواحمددسیرئزیغرزندمحمدعز
معـاونشـرکتنیغرزندمحمدد

ـامضـا تیصالحیدارا سیرئ
صـنعتآمریتومعاونشرکتدر

ثبتگورددانیمتیوتجارتوال
.شد

انفراداتیخصوص )شرکتینهاد
متکیپالسدیتول ـبهرام :(دانوالی

ـ میدالرحیمحترماحمدشاهغرزندس
ـ،تابعمتشبثانفرادی: تاغاـانی

سرماگورددانیمیاصلمرکز هی،
(پنجصـدهزار544444)ییابتدا
(شـکل1041)سیسأسالتیاغاان
تی،صالحیدیتول،یانفرادیحقوق
صنعتآمریتخودشدرامضا دار

.دیردگثبتگوردتیوتجارتوال
انفراداتیخصوص )شرکتینهاد
ــتول ــدی ــدغاروقتکیپالس محم
عبدالبار:(دانوالیم غرزندیمحترم
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متشــبثانفــرادیمحمــدغاروق
ـمیتاغاانمرکزاصـلیتابع دانی

ــرماوردگ ــداهی،سـ ییابتـ
سالی(اغاانپنجصدهزار544444)
ـأت ی(شـکلحقــوق1041)سیس

دارتی،صـالحیدیتول،یانفراد
صـنعتآمریـتخودشدرامضا 
ثبتگوردمیدانتیوالوتجارت

.دیردگ
انفراداتیخصوص )شرکتینهاد
اسـتخرا لیخنیحسمیمحمدرح

ــرم:(یمعــدنموادســاختمان محت
محمـدکرمیمحمدرح میغرزنـد

انفرادی اغاـانتابعیـتمتشبث
سرماگورددانیمیمرکزاصل هی،
هـزار(544444)ییابتدا پنجصد
تا،سیاغاان (شکل1041)سیسال
استخرا معـدن،یانفرادیحقوق
دارتی،صـالحیسـاختمانمواد
صـنعتآمریـتدرخودشامضا 

ــوتجــارتوال ثبــتوردگتی
.دیردگ

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
زو اغاانمرکـزتیتابع:(ی)غفار
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1199)تأسیسسال
غرزنـدسیرئیساختمان مستوخان
ولـدریومعاونعبدالبصعبدالافار
غن اتیصالحیمحمد مضـا دار

شـرکتقـرارسیرئ معـاون و
دردیردگهلاوانهگجدایدرخواست
عموم دیتجدیثبتجوازهایاداره

.دیگردثبتهولاوریتا
انفـرادی:اتیخصوص متشـبث
ـتابع:غرزندبازمحمد(بی)حب تی

ــل ــزاص ــانمرک ــوالیاغا تی
ــپکت ــرماایـ ــداهیسـ ییابتـ
اغاـانپنجصدهزار544444) ی(

ی(شکلحقوق1199)تأسیسسال
غرزندبیشرکتحبسیرئیانفراد

درتیبازمحمدصالح مضا  ا دار
عموم دیجدیثبتجوازهایاداره

.دیثبتوراجسترگردایپکتتیوال
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سـاختماناتیخصوص یشـرکت
اغاانتیتابع:نچمتو(ا)عبدالرحم
اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز
(یکمیلیـون1444444)ییابتدا
(شکل1199)تأسیسسالیاغاان
اهللعیسـمسیرئیساختمانیحقوق

حاج معـاونگلجنتیغرزند و
دارتیصالحیعبدلولدسلاانغن

رئ مضا  معاونشرکتدرسیا و
عموم دیجدیجوازهاتثبیاداره

.دیثبتوراجسترگردایپکتتیوال
ــرادیاتیخصوصــ متشــبثانف

تیتابع:(دمخانآ)عزتخانغرزند
ـوالیاغاانمرکزاصل ـپکتتی ای

544444)ییابتــداهیســرما
اغاانپنجصدهزار ی( تأسـیسسال

حقوق1199) شکل یانفـرادی(
شرکتعزتخانغرزندادمسیرئ

دارامضا درادارهتیخانصالح
تیوالدیجدیثبتجوازهایعموم
ــپکت ــترایـ ــتوراجسـ ثبـ
.دیردگ

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
اغاانمرکزتیتابع:)کمالکاروان(

ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
شرکتگـلمحمـدسیرئتدیلم

غرزنددادمحمدومعاونشـرکت
دارتیگلولددادمحمدصالحایدن

ثبــتیامضــا درادارهعمــوم
ثبتوایکتپتیوالدیجدیجوازها

.دیراجسترگرد
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

اغاانمرکزتیتابع:اسپرلو (ای)ار
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
ابراهسیرئتدیلم میشرکتمحمد

خانبادشاهومعـاونیغرزندحاج
احمدغرزنـدغـالمدیشرکتوح

دارامضـا درتیمحمدصـالح
عموم یاداره دیجدیجوازهاثبت

.دیثبتوراجسترگردایپکتتیوال
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ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
اغاانمرکزتیتابع:(نی)سرحدشاه

ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
شرکتنورمحمدغرزندسیرئتدیلم

داهللیرازمحمدومعاونشرکتوح
صـالح رازمحمـد دارتیغرزند

ــتیمضــا درادارهعمــوما ثب
ثبتوایتپکتیوالدیجدیجوازها

.دیراجسترگرد
تولاتیخصوص وبستهیدیشرکت
تیتابع:(حانی)لمررهیرمایمخیبند

ـوالیاغاانمرکزاصل ـپکتتی ای
یک(1444444)ییابتداهیسرما
(1199)تأسیسسالیاغاانمیلیون

عاااهللسیرئیدیتولیشکلحقوق
صاحبومعاونمحتـرمریغرزندم

دارتیعدنانغرزندنعمتاهللصالح
را در صنعتوتجارتاستیمضا 
ـپکتتیوال راجسـترای ثبـتو
.دیگرد

انفـرادی:اتیخصوص متشـبث
عبدلجللگ)ثمر تیتابع:(لیغرزند

ـوالیاغاانمرکزاصل رگلـوتی
پنجصد(544444)ییابتداهیسرما
یاغاانهزار (1044)تأسیسسال

شرکتسیرئیانفرادیشکلحقوق
عبدالجللگثمر تیصالحلیغرزند

ثبـتیدارامضا درادارهعموم
ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوازها

.دیراجسترگرد
)کامرانیشرکتتجارتاتیخصوص

تابع یاغاانمرکزاصـلتیبالل(
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
جـاننیشرکتحسسیرئتدیلم

عجبخانومعـاونیغرزندحاج
یغرزنـدحـاجلگشرکتجمعه
دارامضـا درتیعجبصـالح
عموم دیجدیثبتجوازهایاداره

ـپکتتیوال راجسـترای ثبـتو
.دیگرد
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ــرادیاتیخصوصــ متشــبثانف
الـدنیودی)پا کامـل :(نیغرزند
اصلتیتابع مرکز ـوالیاغاان تی
ییابتـــداهیســـرماکـــایپکت
هزار(544444) یاغاـانپنجصد

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
غرزندنیودیمتشبثپاسیرئیانفراد

دارامضـا تیصالحنیکاملالد
یثبـتجوازهـایدرادارهعموم

ایپکتتیوالدیجد راجسترثبتو
.دیگرد

تجارتاتیخصوص ییحی)یشرکت
یاغاانمرکـزاصـلتیتابع:بابا(
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ی(شکلحقوق1198)تأسیسسال
ارتزاقتیغعاللمیتد )مواد (یعمده
غرزنـدسیرئ شرکتبشـراحمد

نشرکتمحترمومحمدهاشمومعا
غ هاشـمصلیشاه محمـد غرزند

شیخـویرتخواهانلاوهجوازتجا
سیرئامضا اردتیصالحدهیردگ

یومعاونشرکتدرادارهعمـوم
ـپکتتیوالدیجدیثبتجوازها ای

.دیردگلاوه
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

اغاانمرکزتیتابع:(لاغاانگدی)ع
ییابتداهیسرماکایپکتتیوالیاصل
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
غرزندلگدیشرکتعسیرئتدیلم
محمدومعاونشرکتنـوابریام

دارتیدادصـالحلگخانغرزند
ــتیمضــا درادارهعمــوما ثب

ثبتوایپکتتیالودیجدیجوازها
.دیراجسترگرد
شــرکتخــدماتاتیخصوصــ
اغاـانتیتابع:()باربدیکیلوژست

اصل هیکابلسـرماتیوالیمرکز
(یکمیلیـون1444444)ییابتدا
(شکل1044)تأسیسسالیاغاان
سـهیرئیکیخدماتلوژستیحقوق

ـشـرکتغرشـتهامرخ بنــتلی
نهیومعاونهشرکتتهمبیعبدالحب
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تیصالحیکپینیزادهبنتقدمعلآ
ثبـتیمومدارامضا درادارهع

ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوازها
.دیراجسترگرد
شرکتاستخرا معدناتیخصوص

ملکزاده(لگ) ـتابع:محمد تی
ـوالیاغاانمرکزاصل ـپکتتی ای

یـک1444444)ییابتداهیسرما
اغاـانمیلیون ی( تأسـیسسـال
سیرئتدیلمی(شکلحقوق1044)

ــرکت ــش ــدلگ ــدغرزن محم
معاونشرکتن و محمد کیجان

ـجـانویمحمدغرزندحـاج لگ
ــالح ــا درادارهداراتیص مض
تیوالدیجدیجوازهاثبتیعموم
ــپکت ــترایـ ــتوراجسـ ثبـ
.دیگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
تیتابع:(ینرحماناالرحمبی)مج

ـوالیاغاانمرکزاصل ـپکتتی ای
یـک1444444)ییابتداهیسرما
اغاـانمیلیون ی( تأسـیسسـال

سیرئتدیلمی(شکلحقوق1044)
عبدالمج بادشـاهدیشرکت غرزند

معاونشرکتنامداررحملیخ ناو
دارتیصـالحیدانشغرزندلامان

ــوما ــا درادارهعمـ یمضـ
ایپکتتیوالدیجدیجوازهاتثب
.دیثبتوراجسترگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
اغاانمرکزتیتابع:(ځیاځصلی)غ
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
ـبیشرکتمجسیرئتدیلم ځیاځ

معاونشرکت غرزندعجبخانو
دولتخاکسارغرزندعجبخـان

ــالح ــا درادارهداراتیص مض
تیدوالیجدیثبتجوازهایعموم
.دیثبتوراجسترگردایپکت

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
اغاـانتیتابع:خپلواک(وبیرآ)

اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز
(یکمیلیـون1444444)ییابتدا
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(شکل1044)تأسیسسالیاغاان
دیشرکتجاوسیرئتدیلمیحقوق

ومعاونلیخیخپلواکغرزندموس
یاهللغرزنـداکبـربیشرکتنج
ــا درادارهتیصــالح دارامض
تیوالدیجدیثبتجوازهایعموم
ــپکت ــترایـ ــتوراجسـ ثبـ
.دیگرد

انفـرادی:اتیخصوص متشـبث
اغاانمرکزتیتابع:(یدیهللحما)امر
ییابتـداهیرسرماگلوتیوالیاصل
اغاـانپنجصدهزار544444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
یوبیاهللابیشرکتنجسیرئتدیلم

دارامضا تیصالحداهللیغرزندحم
یثبـتجوازهـایدرادارهعموم

رایپکتتیوالدیجد اجسترثبتو
.دیگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
اغاانمرکـزتیتابع:خان(تونی)ز
ییابتداهیخوستسرماتیوالیاصل
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ی(شکلحقوق1197)تأسیسسال
ترانز و بارچـاالنیتیتجارت ،یو

سی(رئیعمده)موادخوراکتیغعال
گـلگریاهللغرزنـدمـازدتونیز

معاونشرکتمحمدنوابشاهولد
 الفشـاه دارتیصـالحمحمد

معاونشرکتکـهوسیرئامضا 
ترانزادیاز ـیسکتور ـردگیت دهی

یاســــتدرادارهعمــــوم
ــا ــتجوازهـ ــجدیثبـ دیـ

ــوال ــپکتتی ــتوای ــتاثب ری
.دیگرد

ــ ــرکتتولاتیخصوص ــش یدی
:(پالنتشیوالکررهیتلیخمی)رح
ـوالیمرکزاصل،اغاانتیتابع تی
ــپکت ــرماایـ ــداهیسـ ییابتـ
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
خلسیرئیدیتول غرزندلیشرکت

ــدالجل ــرکتلیعب ــاونش ومع
ــعبدالحم ــدالجلدی ــدعب لیغرزن

ــالح ــا درتیصـ دارامضـ



 جريده يرسم
 

108
 

 

 

 

 

 

(1024)نمبرسېپرلهپ 22/12/1001  

عموم دیجدیجوازهاثبتیاداره
ـپکتتیوال راجسـترای ثبـتو
.دیگرد

ــ ــرکتتولاتیخصوص ــش دی
س ـتابع:زاده(رتی)عبدالستار تی
ـوالیاغاانمرکزاصل ـپکتتی ای

یک(1444444)ییابتداهیسرما
(1044)تأسیسسالیاغاانمیلیون

شـرکتسیرئتدیلمیشکلحقوق
خانوییحییعبدالستارغرزندحاج

غرزنـدنامعاونشرکتعبدالرحم
دارتیصـالحعبدالسـالمیحاج
ــتثیمضــا درادارهعمــوما ب

ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوازها
.دیراجسترگرد
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
ـتابع:(بی)عصمتمن اغاـانتی
اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز
(یکمیلیـون1444444)ییابتدا
(شکل1044)تأسیسسالیاغاان
اهللبیشرکتنقسیرئتدیلمیحقوق

ور شـرکتنیمښغرزند معاون و

ــدور ــمتاهللغرزن ــعص نیمښ
ــالح ــا درادارهداراتیص مض
ـجدیثبـتجوازهـایعموم دی
ـتپکتیوال راجسـترای ثبـتو
.دیگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
اغاانمرکـزتی(تابعریمرسول)
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
رغرزندیشرکترسولمسیرئتدیلم
شـرکتعقـلریکم معـاون و
دارامضا تیرصالحیقمرغرزندیم

یثبـتجوازهـایدرادارهعموم
راجستروثبتایپکتتیوالدیجد
.دیگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
ـ(تابعیاهللسلاانزوق)صاد تی

ـوالیاغاانمرکزاصل ـپکتتی ای
یـک1444444)ییابتداهیسرما
اغاـانمیلیون ی( تأسـیسسـال
سیرئتدیلمی(شکلحقوق1044)
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سـلاانشرکتصاد غرزند اهلل ق
غرزندایومعاونشرکتذکرریوز

مضا درداراتیصالحنیعملالد
عموم دیجدیهاثبتجوازیاداره

.دیثبتوراجسترگردایپکتتیوال
تجارتاتیخصوص می)نسیشرکت
اغاانمرکـزتیتابع:ن(اعبدالرحم
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
ـسیرئتدیلم نس میشرکتمحمد

غرزندالفخانومعاونشـرکت
تیصالحنعمتاهللنعمتاهللغرزند

ثبـتیدارامضا درادارهعموم
ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوازها

.دیراجسترگرد
وبیرآ)یشرکتتجارتاتیخصوص
اصلتیتابع:(ریهډمن یاغاانمرکز
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
شرکتاضارخانغرزندسیرئتدیلم

غرزندمیلحومعاونشرکتداهللاس
مضـا درداراتیصـالحلګنریب

 دیجدیثبتجوازهایعموماداره
ـکتپتیوال راجسـترای ثبـتو
.دیگرد

ای)ذکریشرکتتجارتاتیخصوص
یاغاانمرکزاصلتیتابع:(یوبیآر
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
شرکتمجاهدغرزنـدسیرئتدیلم
گالبجانومعاونشرکتیحاج
گالبجانیجانغرزندحاجبیحب

دارامضا درادارهثبتتیصالح
ثبتوایپکتتیوالدیجدیاجوازه

.دیراجسترگرد
ــه )موسســهبیاســا تصــوب
(یعالالتیتحص زم هدارنـد:زم

ونمبـر (D-08-17)جوازنمبر
(کــهشــرکا68656ثبــتان)
ـخواهانتا ـذراتی  :باشـدیملی

غدامحمـدولـدبادشـاهسـهم
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راشیسهمخـوسی(رئغیصد18)
دیعبدالحمبنتذاکرههمحترمیباال

محمدولدریوشدهیبهغروشرسان
معـاونسـهملیخیموسیحاج
همحترمیراباالشی(خوغیصد14)

 غـروشدیعبدالحمبنتذاکره به
اهللولدنصـراهللبیونجدهیرسان

راشی(خوغیصد15سهمدارسهم)
دیمحترمهذاکرهولدعبدالحمیباال

غروشرسان بهدهیبه را نامبرده که
(غیصـد91وسـهم)سیرئثیح
قیومحترمشفرددگیمتعیینشودیم

سـهم(غیصـد7اهلل)نیاهللولدام
باالشیخو ـایمیکیرا ولـدلگ
غروشرساننیگرنیحاج کهدهیبه

کهدیمعاونجدثیهحبنامبردهرا
( ان ـمتعیین(غیصد7سهم رددیگ

حقـوقداردیم شکل ـیتعلیو یم
)خدماتتیغعال ـیتعلیعمده (یم
شرکتسیرئامضا داررتیصالح

ثبتمرکز اداره ایپکتتیوالیدر
.دیگردری،تاثبت

)محمدیشرکتتجارتاتیخصوص
اغاانمرکـزتیتابع:(ینیاسیمینع
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
ـسیرئتدیلم میشرکتمحمـدنع
نيیاسی لیتوتاخنیاسیغرزندمحمد

ــف ــرکتش ــاونش اهللقیومع
تیصالحلیتوتاخنیاسیغرزندمحمد

یدارامضا درادارهثبتجوازها
راجسترایپکتتیوالدیجد ثبتو
.دیگرد

)عادلمتشبثانفرادی:اتیخصوص
یاغاانمرکزاصلتیتابع:زرغون(
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
اهللتیمتشبثهـداسیرئیانفراد

دارامضا تیغرزنداسداهللصالح
یثبـتجوازهـایدرادارهعموم

راجسترایپکتتیوالدیجد ثبتو
.دیگرد
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ای)پکتیشبثانفرادتماتیخصوص
انج (ینریاعجازد مرکز :خدمتونو

اصلتیتابع مرکز ـوالیاغاان تی
ــپکت ــرماایـ ــداهیسـ ییابتـ
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
ولدلیاسماعسیرئینریخدماتانج
ادارهمضا درداراتیلمباتصالح

ثبتوایپکتتیصنعتوتجارتوال
.دیدراجسترگر
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
جبارخریگ)جهان تیتابع:(لیجوهر

اصل مرکز کـایپکتتیوالیاغاان
یـک1444444)ییابتداهیسرما
اغاـانمیلیون ی( تأسـیسسـال
یتجـارتی(شکلحقـوق1198)
غرزنـدحـاجسیرئ یمحمدقاسم

ازمحمـدیمحمدحسنومعـاونن
دارتیصـالحمیغرزندعبـدالرح

ومعاونشرکتقرارسیمضا رئا
 تجارتانهگجدایخواستدر یجواز
نماشیخو لاوه ثبتدیرا دراداره

لاوهایپکتتیوالدیتجدیجوازها
.دیگردثبت
ـشـرکتتولاتیخصوص اویدی
یتجارت ـتابع:(هال )عرغان تی

ـوالیاغاانمرکزاصل ـپکتتی ای
یـک1444444)ییابتداهیسرما
اغاـانمیلیون ی( تأسـیسسـال
سیرئتدیلمی(شکلحقوق1044)

ولدمحمداجاننیشرکتمحمدام
ومعاونشرکتحضرتاهللولـد

دارامضا درتیباغمحمدصالح
ـوالدیجدیادارهثبتجوازها تی

.دیثبتوراجسترگردایپکت
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
اغاانمرکزتیتابع:الهام(شی)درو
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
محمدولدنیشرکتدسیرئتدیلم

رازمحمدومعاونشرکتمزملولد
مضا درداراتیصالحلیعبدالوک

ـوالدیجدیادارهثبتجوازها تی
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ــپکت ــترایـ ــتوراجسـ ثبـ
.دیگرد

یسـاختمانشـرکتاتیخصوص
یاغاانمرکزاصلتیتابع:()لجوال
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
شرکتعربستانولـدسیرئتدیلم
ومعاونشرکتمحمـدریمیحاج
دارتیولدمحمدقاسمصالحمیقد
دیجدیمضا درادارهثبتجوازهاا
.دیثبتوراجسترگردایپکتتیوال

)نثاریشرکتساختماناتیخصوص
ابراه انفـرادیمیغرزند :(متشبث

اصلتیتابع مرکز ـوالیاغاان تی
ــپکت ــرماایـ ــداهیسـ ییابتـ
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
نثارغرزنـدسیرئتدیلم شـرکت
مضـا درتیصالحمیابراه دارا

عموم دیجدیثبتجوازهایاداره
.دیگردجسترثبتوراایپکتتیوال

ــرادیاتیخصوصــ متشــبثانف
:یغرزندالـوزلیخدرخرمحمدیام

نعمانیتجارتیعنوان )حمزه جواز
تابعیتجارت یاغاانمرکزاصلتی(
سـرماتیوال ییابتـداهیکابـل
اغاـانپنجصدهزار544444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
غرزندلیخدرخمحمدریامیانفراد
درتیصالحیالوز مضـا  ا دار

ـوالدیجدیاادارهثبتجوازه تی
.دیثبتوراجسترگردایپکت

تجارتاتیخصوص )اکبریشرکت
اغاـانتیتابع:وبرادران(یظاهر

اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز
میلیون(1444444)ییابتدا یک
(شکل1197)تأسیسسالیاغاان
عمده)موادتی،غعالیتجارتیحقوق
شرکتمحمـداکبرسی(رئیارتزاق

غرزندمحمدظاهرمعاونشـرکت
حاجحیذب غرزند ظاهریاهلل محمد

ومعاونسیرئامضا دارتیصالح
درخواست انـهګجدایشرکتقرار
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ثبتجوازها اداره در دیجدیلاوه
ــوال ــپکتتی ــوهای ــتلا ثب
.دیگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
یمـوادخـوراکیدی)شرکتتول
ام ـتابع:(لیطوطاخنیمحمد تی

ـوالیاغاانمرکزاصل ـپکتتی ای
یک1444444)ییابتداهیسرما
یاغاـانمیلیون( تأسـیسسـال

ـتولی(شکلحقوق1197) ،یدی
شـرکتسی(رئړعمده)پاپتیغعال

ام محمـدنیمحمد سلاان غرزند
ولـدنیمعاونشرکتمعرا الـد

وانهگجدایقراردرخواستغاآلگ
شرکتاستیرنیابیتصو معاون
نمـودهوسـهماسـتعفا سهم
خوغیصد14) باالشی( محترمیرا

ولدسـلاانیسلاانزو»نثاراحمد
توتاخ لیمحمد رسـان دهیبفروش
بح جدثینامبرده تعیـیندیمعاون

سیرئامضا دارتیبصالحرددگیم
یومعاونشرکتدرادارهعمـوم

ـپکتتیوالدیجدیثبتجوازها ای
.دیرگردیتا

نیگ)سنیدیشرکتتولاتیخصوص
یاغاانمرکزاصـلتیتابع:(یزو
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
یاغاانونیلیمچهار(0444444)

ی(شکلحقوق1198)تأسیسسال
ـغعال،یدیتول ـعمـده)تولتی دی
عبـداهللغرزنـدسی(رئکیپالست
ومعاوننوراهللغرزندیدیرغایحاج
تواغـقبیباتصـویدیاغریحاج
خوانبینجا ریتاهان دهیردگمعاون

نمودهوسـهماستعفا کهمعاون
خوغیصد54) باالشی( محترمیرا

ـاپری)عبداهللعابدولدحاج (یدی
ـکهنامبردهبحدهیبفروشرسان ثی
تیصالحرددگیمتعییندیمعاونجد

ـامضا دار درادارهثبـتسیرئ
ـتاایپکتتیوالدیجدیجوازها ری
.دیگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
تیتابع:شرکت(یتجارتیلیڅ)سپ
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ـوالیاغاانمرکزاصل ـپکتتی ای
یـک1444444)ییابتداهیسرما
یاغاـان(میلیون تأسـیسسـال
سیرئتدیلمی(شکلحقوق1044)

ـیشرکتهارونولدحاج یموس
الرحمنبیومعاونشرکتحبلیخ

دارتیصالحیکوچیولدحاج
دیجدیامضا درادارهثبتجوازها
.دیثبتوراجسترگردایپکتتیوال

یشـرکتلوجسـتکاتیخصوص
اغاانمرکـزتی(تابعری)سکپام
هیسرماگوردمیدانتیوالیاصل
اغاان544444)ییابتدا سـالی(
ی(شـکلحقـوق1044)تأسیس
اهللولـدیشرکتصفسیرئتدیلم

مضـا درتیسربلندصالح دارا
ـوالدیجدیادارهثبتجوازها تی

.دیثبتوراجسترگردایپکت
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

(بی)نص مرکزتیتابع:گل اغاان
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
گلولدبیشرکتنصسیرئتدیلم

ومعاونشرکتاحساناهللریگلم
مضا تیصالحنیولدغخرالد دارا
یثبـتجوازهـایدرادارهعموم

راجستریپکتتیوالدیجد ثبتو ا
.دیگرد

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
اغاانمرکزتی(تابعریاهللامرو )
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
ـسیرئتدیلم ـدیشرکتس نیحس

حاج معـاوندیسیغرزند و اکرم
ـدیسبنتشرکتعادله یغالمعل

درادارهثبتدارامضا تیصالح
ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوازها

.دیراجسترگرد
)احمدیشرکتتجارتاتیخصوص
یاغاانمرکزاصـلتیتابع:سرور(
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(
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ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
غرزنددسروریشرکتسسیرئتدیلم
ومعاونشـرکتدمحمدیس اکرم
نبـاتشـاهدیغرزندسلگزیعز

دارامضا درادارهثبتتیصالح
ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوازها

.دیراجسترگرد
ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش

ـیرزوی)سف ـتابع:(یزویول تی
ـوالیاغاانمرکزاصل ـپکتتی ای

یک(1444444)ییابتداهیسرما
(1044)تأسیسسالیاغاانمیلیون

شـرکتسیرئتدیلمیشکلحقوق
سـف محمـد ولد صادق ریمحمد

یجانولدولیسیومعاونشرکتع
دارامضا درادارهتیجانصالح
ـپکتتیوالدیجدیثبتجوازها ای

.دیثبتوراجسترگرد
نی)شاهیشرکتتجارتاتیخصوص

اصلتیتابع:(وبیرآ یاغاانمرکز
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
شرکتنجـاتولـدسیرئتدیلم

ـ غن معـاونشـرکتیمحمد و
دارتیصالحینثاراحمدولدتوردل

دیجدیمضا درادارهثبتجوازهاا
.دیثبتوراجسترگردایپکتتیوال

یسـازقیشرکت)رقاتیخصوص
اغاانتیتابع:(لیتوتاخیبارزابیت

اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز
میلیون(1444444)ییابتدا یک
(شکل1198)تأسیسسالیاغاان
)رقتیغعالتد،یلمیحقوق قیعمده
غرزندلگیشرکتولسی(رئیساز

ومعــاونشــرکتلگــســحر
تیصـالحلګولدسحرلګبادام
شـرکتاونومعسیرئامضا دار

تیوالدیجدیدرادارهثبتجوازها
.دیگردوراجسترثبتایپکت

)آزادمتشبثانفرادی:اتیخصوص
ـخانغرزندطاو خـان(تابع تی

ــل ــزاص ــانمرک ــوالیاغا تی
ــپکت ــرماایـ ــداهیسـ ییابتـ
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یاغاـانپنجصدهزار(544444)
ی(شکلحقوق1198)تأسیسسال
)خـدماتتیغعال،یانفراد عمده
رئیکیلوژست انفرادیسی( متشبث

طـاو خـان غرزنـد خان آزاد
سهمخوغیصد144) شی( یباالرا
ـالقی)عت غـازنارحم یغرزنـد
غروشرساناالرحم به وبـهدهین(
انفرادیمدیجدسیرئثیح تشبث

یمتاکرهدرادارهثبـتجوازهـا
راجسترثبتایپکتتیوالدیجد و
.دیگرد

عمرانطـارقتشرکاتیخصوص
یابتدائهی،سرمایمرکزاصل:تدیلم
میلیون1444444) اغاانیک ،ی(

 شـکل1195)تأسـیسسال ، )
ـغعالتـد،یلمیحقوق عمـدهتی

مجـاز( اقالم وصادرات )واردات
اهللالحـق(غرزنـدعی)سمسی،رئ

احمـد( )طـارق )نورالحق(معاون
ــد(صــالح ــد)غتحمحم تیغرزن

دار شـرسیرئامضا  کتومعاون

یثبتجوازهـاعمومیتیریدرمد
.دیگردوراجسترثبتدیجد

تجارتاتیخصوص )زاهدیشرکت
اغاـانمرکـزتیتابع:(یمحمد
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
محمدشاهضیشرکتغسیرئتدیلم

ولدرازمحمدشاهومعاونشرکت
تیصالحلگولدقسمتلګنظام

ثبتمدیریتعمومیدارامضا در
ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوازها

.دیراجسترگرد
)شـاهیشرکتتجارتاتیخصوص

(ریم مرکـزتیتابع:منگل اغاان
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
مسیرئتدیلم ریشرکتمحمدشاه

ومعـاونریبازیمنگلغرزندحاج
شرکتاحمداهللغرزندجانمحمد

اتیصالح دار مـدیریتمضا در
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تیوالدیجدیجوازهاثبتعمومی
.دیثبتوراجسترگردایپکت

خـانسـتهی)خامتشبثانفرادی:
اغاانتیتابع:محمد(یحاجغرزند

اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز
هـزار(544444)ییابتدا پنجصد
(شکل1196)تأسیسسالیاغاان
ـغعال،یانفرادیحقوق عمـدهتی

)وارداتوصادراتاقالممجـاز(
حـاجستهیخاسیرئ غرزند یخان

ـامضا دارتیمحمدصالح سیرئ
 عمومیدر یجوازهاثبتمدیریت
.دیثبتگردایپکتتیوالدیجد

)محمدیمتشبتانفراداتیخصوص
ـتابع:(میغرزندمحمدنعریبش تی

ـوالیاغاانمرکزاصل ـپکتتی ای
پنجصد(544444)ییابتداهیسرما
یاغاانهزار (1196)تأسیسسال

عمدهتیغعال،یانفرادیشکلحقوق
رئیکی)لوژست ـسی( ریمحمـدبش

ـ نع محمـد تیصـالحمیغرزند
یعموممدیریتدرسیرئامضا دار

ـپکتتیوالدیجدیثبتجوازها ای
.دیثبتگرد
عی)سمیشرکتتجارتاتیخصوص

متشبثانفرادی:بیاهللولدعبدالرق
تابع اصلتی( مرکز تیوالیاغاان
ــرماال ــانسـ ــداهیمـ ییابتـ
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
اهللولـدعیشرکتسمسیرئتدیلم

دارامضا درتیصالحبیعبدالرق
عموم دیجدیثبتجوازهایاداره

ـپکتتیوال راجسـترای ثبـتو
.دیگرد

تجارتاتیخصوص ای)پکتیشرکت
یاغاانمرکزاصلتیتابع:وحدت(
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ی(شکلحقوق1199)تأسیسسال
نغرزنداصاحبالرحمسیرئتدیلم
خانولدیخانومعاونصدیحاج
اتیتخانصالحمنع مضـا دار
مدیریتومعاونشرکتدرسیرئ
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ـپکتتیوالدیجدیثبتجوازها ای
.دیثبتوراجسترگرد

ی)حاجیشرکتتجارتاتیخصوص
 اغاـانتیتابع:(یزیردگعبداهلل
اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز
یکمیلیـون(1444444)ییابتدا
(شکل1044)تأسیسسالیاغاان
ـتـدیلمیحقوق شـرکتسیرئ

محمدولاعبدیعبدالخالقولدحاج
معاونشرکتاماناهللولدمحمـد

درتیخسروصالح مضـا  ا دار
یجوازهـاثبـتیعموممدیریت
راجسترایپکتتیوالدیجد ثبتو
.دیگرد

تصو اسا  شـرکتتشبثبیبه
ــارت ــیترانزیتج ــاالنیت یوبارچ

اسحاق(یسراد ر:احمد استیبه
ــرم ــسرادمحتـ ــدیـ احمـ

محتـرمتیغرزندعبدالناصر،ومعاون
تاجبنیعمرالد دارنـدهنیدغرزند

نمبر) تا79691جواز خواهان ری(
والشیخوهیاحصائ بهیغزنتیاز

رانمودهاست.کـهکایپکتتیوال
ثبتعمومیتیریدرمدوقغراتیتا

وراجسترثبتیغزنتیجوازهاوال
.دیگرد

یتشبث)مکتبخصوصاتیخصوص
بـهمتشبثانفرادی:مادر(یآرزو
راسخولدمیمحترممحمدنعاستیر
اغاانتیتابعدادیخدا اصل، یمرکز

ـأتسال،یشهرغزن  1041سیس
544444ییابتـــداهیســـرما

 عمـدهتی،غعالیاغاانپنجصدهزار
تیصالحیداراه،شخ یوتربمیتعل

یعمومتیریخودش،درمدامضا 
وال وثبـتیغزنتیثبتجوازها

.دیگردراجستر
ــیشــرکتترانزاتیخصوصــ یت
ـتابعینـوراسراریوبارچاالن تی

یمرکـزاصـلکشوراغاانسـتان
یستأســـســـالیغزنشــهر
ییابتـــداهی،ســـرما1041

ــون2444444 ــاندومیلی یاغا
یوبارچـاالنیتیعمدهترانزتیغعال
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وبـهنهیسسیرئ ولـدنورگل گل
بهارگلولدنورگلاشخاصتیمعاون
خودشاندرامضا تیصالحیدارا

یهـاتیومالکیادارهثبتمرکز
.استدهیبهثبترسیغکر

علومتوتیتشبث)انستاتیخصوص
متشـبث(ایمیپوهیخصوصیصح

اهللیمحترمصفاستیبهرانفرادی:
تبعـهوسـفیمحمـدیولدحاج

یغزنتیوالیاغاانستانمرکزاصل
 ییابتداهیسرما1041تأسیسسال

ـلیمکی1444444 یاغاـانونی
بودهیصحتوتیعمدهانستتیغعال
یانفـرادیشکلحقـوقیودارا
نهـاددرسیرئامضا تداریصالح

ومالکیتهاییادارهثبتمرکز
 .دیگردوراجسترثبتغکری
ـتشبث نسـوانی)مکتبخصوص
انیراه ـتابع:(1سعادتنمبر تی

ـیاغاانمرکزاصل هیسـرمایغزن
هـزار544444ییابتدا پنجصد
شـکل1041تأسیسسالیاغاان

میعمدهتعلتیغعالیانفرادیحقوق
ترب مجازصـالحهیو دارتیاقالم

خــودشدرادارهثبــتامضــا 
.دیگردوراجسترثبتیمرکز
مکتبخصوصتشبث ـراهی) انی

اغاانمرکزتیتابع:(2سعادتنمبر
ییابتــداهیســرمایغزنــیاصــل

سالیاغاانپنجصدهزار544444
یشــکلحقــوق1041تأســیس
هیوتربمیعمدهتعلتیغعالیانفراد

صالح مجاز تیاقالم امضـا دار
ویخودشدرادارهثبـتمرکـز

.دیثبتگردمالکیتهایغکری
انفـرادی:اتیخصوص متشـبث
خیساختمان ـتابع:(لی)قدو  تی

ـوالیاغاانمرکزاصل ـپکتتی ای
دو(2544444)ییابتـداهیسرما

 هزار پنجصد و سالیاغاانمیلیون
ی(شـکلحقـوق1186)تأسیس
ـیانفراد آنمحمـداهللسیکهرئ

یقراردرخواستفیغرزندمحمدظر
نمـودنانهگجدا خواهشعـالوه
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گردیـدهسکتوراستخرا معـدن
دارتیحاســتکــهصــال

ثبـتیعمـوممدیریتمضا درا
والریتاد،یجدیجوازها تیولاوه
.دیگردراجسترثبتوایپکت

)عدنانیشرکتتجارتاتیخصوص
یاغاانمرکزاصـلتیتابع:(نیآر
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
ولـدداهللیشرکتعبسیرئتدیلم
محمدومعاونشرکتاسـدیول

دارتیصـالحیولیاهللولدحاج
ا در ثبـتیعموممدیریتمضا 

ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوازها
.دیراجسترگرد
ـ)نویشرکتتجارتاتیخصوص دی

اغاانمرکزتیتابع:تدی(لمیمکرین
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1196)تأسیسسال
)وارداتوتیغعالتد،یلم عمـده

شرکتسیصادراتاقالممجاز(رئ
نمعاوناالرحمدینظرخانغرزندس

رجانینولدماالرحمبیشرکتمج
ومعاونسیرئامضا تداریصالح

 ثبـتیعموممدیریتشرکتدر
ثبـتایپکتتیوالدیجدیجوازها
.دیگرد

تجارتاتیخصوص )غروزیشرکت
ـتابع:(ارییمهدیعل اغاـانتی

اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز
یکمیلیـون(1444444)ییابتدا
(شکل1199)تأسیسسالیاغاان
یشرکتحاجسیرئتدیلمیحقوق
غرزندسآگلدیس عبـا ودیغا

دینوراغاولدسدیمعاونشرکتس
دارامضـا درتیعبا صـالح

یجوازهـاثبـتیعموممدیریت
راجسترایپکتتیوالدیجد ثبتو
.دیگرد

)الهامیشرکتساختماناتیخصوص
تیتابع:شرکت(یساختمانکایپکت

ـوالیاغاانمرکزاصل ـپکتتی ای
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ــرما ــداهیس 1444444)ییابت
تأسـیسسالیاغاانیکمیلیون(
یسـاختمانی(شکلحقوق1197)
یهــاتیــعمــده)غعالتیــغعال

رئیساختمان شامسی( رانیشرکت
کو شـرکتواـلټغرزند معـان
تیصالحولدمحمداسلمدیمحمدغر

ومعاونشرکتسیرئامضا راراد
یثبـتجوازهـایعموممدیریت
راجسترایپکتتیوالدیجد ثبتو
.دیگرد

سـاختماناتیخصوص یشـرکت
ـتابع:)احسانغارت( اغاـانتی

ــوالیمرکــزاصــل ــپکتتی ای
یک1444444)ییابتداهیسرما
یاغاـانمیلیون( تأسـیسسـال

یسـاختمانی(شکلحقوق1197)
یهــاتیــعمــده)غعالتیــغعال

ــاختمان ــیس ــرکتسی(رئ ش
ـیغرزندحاجعصمتاهلل ونیمع
یاهللولدحـاجبیمعانشرکتنق

وسیرئامضا اردتیصالحنیمع

 در شرکت یعموممدیریتمعاون
ـپکتتیوالدیجدیجوازهاثبت ای

.دیثبتوراجسترگرد
)آمـانیدیشرکتتولاتیخصوص
مرکـزتیتابع:(یزیردګ اغاـان
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل
ی(اغاان14444444)ونیلیمکی

 ی(شکلحقوق1197)تأسیسسال
)کنجـوتیغعالیدیتول (هړعمده

یاماناهللغرزندحاجاستیتحتر
خـاننیمع ظاهر شرکت ومعاون

عبدالقـد دارتیصـالحریغرزند
ثبـتیعمـوممدیریتدرامضا 
ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوازها

.دیراجسترگرد
)سرحدیشرکتتجارتاتیخصوص
یاغاانمرکزاصلتیتابع:(نیشاه
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
اهللولـدعیشرکتسمسیرئتدیلم

دیمحمدطاو ومعاونشرکتحم
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دارامضا تیاهللولدطاو صالح
 یثبتجوازهایعموممدیریتدر
راجسترایپکتتیوالدیجد و ثبت
.دیگرد

)عزتیشرکتتجارتاتیخصوص
اصلتیتابع:(یزیعز یاغاانمرکز
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
شرکتاسداهللولـدسیرئتدیلم
شرکتساحلیروز معاون محمد
دارامضا درتیصالحمیرزاولد

یثبـتجوازهـایعموممدیریت
راجسترایپکتتیوالدیجد ثبتو
.دیگرد

بابـایشـرکت)حاجاتیخصوص
یاغاانمرکزاصـلتیتابع:(لمیتد
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ی(شکلحقوق1192)تأسیسسال
ـعمده)مواداولتیغعاللمیتد (هی
شرکت)انورجان(ولد)بخترسیرئ

(معاونشرکت)رحمتاهلل(جان
(صالح امضا دارتیولد)شهسوار

یثبتمرکزادارهشرکتدرسیرئ
.ثبتشدایپکتتیوال
تجـارتیعلدینو شـرکتیشاه

(1190)کا تأسیس:داتیخصوص
یـو1444444)هیسرماییابتدا

دامریاغاانمیلیون( معادل ییکایۤپه
زرهشـکلشـل(24444الر)ډ

)صادارتتیغعالدعمدهیلمتیحقوق
دعل )مسعود خانیواردات( شاه

دیمحمدولسیشرکترئد(یزو
دشـرکتیشـاهخـانزویعل

دصـالحمرستیال غورمه تیدثبت
یرونکل ـاودپکتالسلیکلخوا ای
لـوویدنوتیوال پـه یجوازونو
. ثبتشوېکتیریمد

داوود)یشرکتتجارتاتیخصوص
) اصلتیتابع:حمزه یاغاانمرکز
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
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دجانولداوودشرکتسیرئتدیلم
شرکتیحاج معاون و عبدالصمد
دارامضا تیصالحفیظریدولیع
 یثبتجوازهایعموممدیریتدر
راجستریپکتتیوالدیجد ثبتو ا
.دیگرد

)اقبالیشرکتتجارتاتیخصوص
تأسـیسسـالتـدیلم:(یقیصد
ــرما1199) ــداهی(سـ ییابتـ
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ـاستیتحتر ول غرزنـدیاقبال
خانمعاونشرکتنوراهللنیصدالد

غرزندسلاانمحمـدکـهقـرار
شـرکتیدرخواست از جداگانـه
راتـدی(لمیقی)اقبالصدیتجارت

ترانزیبنامشرکتتجارت ـی، ویت
ــاالنی (درصااقی  اقبااا )بارچ

ـصنعتوتجـارتوالاستیر تی
ــپکت ــتایـ ــترثبـ وراجسـ
.دیردگ

)مامونیشرکتتجارتاتیخصوص
یاغاانمرکزاصلتیتابع:صبا (

ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ی(شکلحقوق1199)تأسیسسال
سیرئدیلمت غرزنـدوسفیمحمد

فیمحمداشرفومعاونمحمدشر
اشرفصـالح محمد دارتیولد

ومعـــاونسیمضـــا رئـــا
 ثبـتیعموممدیریتشرکتدر

ـجدیهاجواز ـوالدی ـپکتتی ای
.دیثبتوراجسترگرد

دی)جاویشرکتتجارتاتیخصوص
یاغاانمرکزاصـلتیتابع:کوال(
ییابتـداهیسـرماکـایپکتتیوال
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
ابراهسیرئتدیلم ولـدمیشرکت
ـریملیاص میومعاونشرکتحک

ـملیاهللولداص دارتیصـالحری
ــوما ــا درادارهعمـ یمضـ
ـجدیثبتجوازهـا ـوالدی تی
ثبـــتوراجســـترایـــپکت

.دیگرد
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انفرادی:اتیخصوص )تا متشبث
ضنیالد ـتابع:(نیاالدیغرزند تی

ـوالیاغاانمرکزاصل رگلـوتی
پنجصد(544444)ییابتداهیسرما
(1199)تأسیسسالیاغاانهزار

حقوق تـا سیرئیانفرادیشکل
دارتیصالحنیاالدیغرزندضنیالد
مـدیریتمتشبثدرسیمضا رئا

تیوالدیجدیثبتجوازهایعموم
.دیثبتوراجسترگردایپکت

)تنهـایشرکتتجارتاتیخصوص
ـتابع:شـرکت(یالهامتجارت تی

ـوالیاغاانمرکزاصل ـپکتتی ای
یـک1444444)ییابتداهیسرما
اغاـانمیلیون ی( تأسـیسسـال
سیرئتدیلمی(شکلحقوق1044)

دملوکیولدسیاکبروندیشرکتم
ولدنیدومعاونشرکتسمیاکبر

دارامضا درتیجنتخانصالح
یوازهـاثبـتجیعموممدیریت
راجسترایپکتتیوالدیجد ثبتو
.دیگرد

نهی)المدیشرکتتجارتاتیخصوص
تابعیتجارتدرانځ ـشرکت( تی

اصل مرکز کـایپکتتیوالیاغاان
یک(1444444)ییابتداهیسرما
(1044)تأسیسسالیاغاانمیلیون

شـرکتسیرئتدیلمیشکلحقوق
خـانومعـاونوهیموالخانولدم

شرکتتا محمدولدغالممحمد
اتیصالح دار مـدیریتمضا در
تیوالدیجدیزهاثبتجوایعموم
.دیثبتوراجسترگردایپکت

ـیشرکتتجارتاتیخصوص ی)غن
ـ ـاوانالیتجـارتنیخانپکت نی
یاغاانمرکزاصلتیتابع:خدمات(
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
یاغاـانپنجصدهزار(544444)

حقوقی(شکل1044)تأسیسسال
ولدیخانقلندریغنسیرئیانفراد

دارتیصـالحیمحمدنادرقلندر
ثبـتیعمـوممدیریتمضا درا

ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوازها
.دیراجسترگرد
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شـرکتیشرکابیاسا تصوبه
دارنده:رزادهیشازمندینیساختمان
خواهـان D-32218نمبرجواز
ـذراتیتا انـد:محترملی شـده

ش غرزند معاونرینظرمحمد محمد
ازمعاون شرکت شـرکتتیاسبق

راشیسهمخوغیصد15واستعفا 
بازیبهمحترمنوراحمدغرزندحاج

جد معـاون ـمحمد شـرکتدی
درادارهراتیتانی.اداردیواگاارم
 .دیثبتگردیثبتمرکز
سـاختماناتیخصوص یشـرکت

ـ ش :اسـتندرد(یرزوی)روهستان
اصلتیتابع مرکز ـوالیاغاان تی
1444444)ییابتداهیسرماایپکت

یاغاانیکمیلیون( تأسـیسسال
حقـوق1198) شکل تـد،یلمی(
)ساختمانتیغعال ـیعمده رئ سی(

حـاجریشرکتدولتش یغرزند
ش یمعاونشرکتحـاجریمحمد
تیصالحرحسنیولدمنیمحمدالد

ومعاونشـرکتسیرئامضا ارد

ـریدولتشبهعوض ـسیرئ یقبل
الرحمنغرزندفیشرکتمحترمس
دهیردگیمعرغدیجدسیدلبرخانرئ
 ثبـتیعمـوممدیریتاستدر
ثبـتایپکتتیوالدیجدیجوازها
.دیگرد

ـیشـرکتترانزاتیخصوص ویت
موسبارچاالنی خان(ی)عبدالسالم

ـوالیاغاانمرکزاصـلتیتابع تی
ــپکت ــرماایـ ــداهیسـ ییابتـ
یاغاـانمیلیونیک(1444444)

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
خانولدیشرکتموسسیرئتدیلم
ومعاونشرکتعبدالسالمولدالیخ
تیصـالحوبیا دار درامضـا 

یثبـتجوازهـایعموممدیریت
راجسترایپکتتیوالدیجد ثبتو
.دیگرد

یوی)پیدیشرکتتولاتیخصوص
ـتابع:خان(سیرئیس اغاـانتی

اصل هیسـرماایپکتتیوالیمرکز
سهمیلیـون(1444444)ییابتدا
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(شکل1197)تأسیسسالیاغاان
ـتولیحقوق ـغعالیدی عمـدهتی
شرکتسی(رئیسیویپتی)غعال

نشرکتوومعاسیعادلغرزندرئ
حاجدیعبدالرش ـحبیولد اهللبی
ومعاونسیرئامضا اردتیصالح

 ثبـتیعموممدیریتشرکتدر
ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوازها

.دیراجسترگرد
تولاتیخصوص دی)رشیدیشرکت

سالایپکتتیوالیخان(مرکزاصل
ی(شـکلحقـوق1197)تأسیس
ــ)تول ــرمایدی ــداهی(س ییابت
یاغاـاندومیلیون(2444444)

( به دالر(چهلهزار04444معادل
غرزنداضیراستیتحترییکایامر
ومعـاونیحاج خان لعل صاحب

اهللغرزندلعلمحمدبیشرکتحب
تیوالمدیریتصنعتوتجارتدر
. گردیدثبتوراجسترایپکت

تجارتاتیخصوص ای)پکتیشرکت
:شـرکت(یتجارتلیخنیالدیعل

اصلتیتابع مرکز ـوالیاغاان تی
ــپکت ــرماایـ ــداهیسـ ییابتـ
اغاـانیکمیلیون1444444) ی(

ی(شکلحقوق1199)تأسیسسال
ـتدیلم اهللسیرئ امـان محتـرم

معـاونیغرزندحاج عجبخانو
ــرمس ــومیمحت ــددمعص غرزن

ـحیمحمددیس کـهقـراردریی
تصیخواست تواغقبیوو جانبینو
کهمعاوناسبقدهیردګمعاونریتا

یرابـاالشی(خوغیصد54سهم)
احمدغرزنداماناهللداهللیمحترمحم

استکـهدیعمرزادهبفروشرسان
ومعاونسیدارامضا رئتیصالح

 ثبـتیعموممدیریتشرکتدر
ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوازها
.دیگردراجستر
ــرکت ــارتش ــاالنیتج یوبارچ

ـتابع:)احسا صـفا( اغاـانتی
ـپکتتیوالیمرکزاصل هیسـرماای
(یکمیلیـون1444444)ییابتدا
(شکل1044)تأسیسسالیاغاان
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اهللبیشرکتنقسیرئتدیلمیحقوق
شرکتنور ومعاون دورمحمد ولد

ــد ــدغخرال ــالحنیاهللول تیص
یعمـوممـدیریتدرامضا دار
ـجدیثبتجوازهـا ـوالدی تی
.دیثبتوراجسترگردایپکت

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
عتیتاب:عرغان(ی)مصافیتیترانز

ــل ــزاص ــانمرک ــوالیاغا تی
ــپکت ــرماایـ ــداهیسـ ییابتـ
میلیون(2444444) یاغاـاندو

 حقوق1044)تأسیسسال ی(شکل
ولدلګیشرکتروترئیستدیلم
شرکتهجـرتاهللټګخ معاون
دارتیصالحلګسالمیولدحاج
یعمـوممدیریتندرآامضا و

جوازهـا ـجدیثبت ـوالدی تی
ایپکت راجسـتر ـردگثبتو دهی
.است

اتیخصوص سـاختمانیشـرکت
مرکزتابعیت:(یحییجالل) اغاان
ییابتـداهیسرماایپکتتیوالیاصل

اغاـانمیلیونیک1444444) ی(
 حقوق1044)تأسیسسال ی(شکل
خلیـلولـدشرکترئیستدیلم

حاجیغضلومعاونشرکتثمرگل
امضا دارتیصالحولدلعلپادشاه

 یثبتجوازهایعموممدیریتدر
راجسترایپکتتیوالدیجد ثبتو
.استدهیردگ

)اسـدیشرکتتجارتاتیخصوص
مرکزاصـلتابعیت:(ونسی یاغاان
ییابتـداهیسـرماکـایپکتتیوال
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
شرکتاسـداهللولـدسیرئتدیلم
ومعـاونشـرکترعالمیمیحاج
تیسرورصـالحیولدحاجونسی

ثبتیعموممدیریتدرامضا دار
ثبتوایپکتتیوالدیجدیجوازها

.دیراجسترگرد
تجارتاتیخصوص )قاسمیشرکت
مرکزاصلتیتابع:(نیخارو یاغاان
ییابتـداهیسـرماکـایپکتتیوال
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اغاـانیکمیلیون1444444) ی(
ی(شکلحقوق1044)تأسیسسال
ولدعیشرکتمحمدشفسیرئتدیلم
ومعاونشـرکترمحمدیخیحاج

رمحمـدیخیمحمدقاسمولدحاج
امضا دارتیصالح مـدیریتدر
تیدوالیجدیثبتجوازهایعموم
.دیثبتوراجسترگردایپکت

بـریشرکتتجـارتاتیخصوص
اقـالم صادرات و واردات عالوه

سامانآالتهیادودیمجازشاملتور
نیطب ـمجاز ـ)پکتباشـدیمزی ای

یاغاانمرکزاصلتیتابع:(وحدت
ـپکتتیوال ییابتـداهیسـرماای
یاغاـانیکمیلیون(1444444)

ی(شکلحقوق1199)تأسیسسال
نغرزنداصاحبالرحمسیرئتدیلم
خانولدیصدنخانومعاویحاج

صالح مضـا تینعتخان ا دار
ومعاونشرکتقرارشـر سیرئ

تصو خواهـانجـانبینبیغوقبا
ـیعالوهکردنسـکتورترانز ویت

شرکتخویبارچاالن نمودهشیبه
 در ثبـتیعمـوممـدیریتکه
والریتادیتجدیجوازها تیولاوه
.دیگردریثبتوتاایپکت

ــ ــارتاتیخصوص ــرکتتج یش
زمر ـتابع:(ی)وحداهلل اغاـانتی
ـپکتتیوالیمرکزاصل هیسـرماای
میلیون(1444444)ییابتدا یک
(شکل1044)تأسیسسالیاغاان
شرکتمسعودسیرئتدیلمیحقوق
 شرکتمحمدمیناگلولد ومعاون
امضا دارتیصالحیولدسخیول
 یثبتجوازهایعموممدیریتدر
راجستروثبتایپکتتیوالدیجد
.دیگرد



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 کلنی ګډون
 افغانۍ (51۰۰) په مرکز او والیتونوکې: 
 سلنه تخفیف۵1لپاره:  دولت مامورینو د 

مه بیه یتصدیق په وړاندې کولو سره د زده کوونکو او محصلینو لپاره، ن د
 سلنه تخفیف 5۰کل شوې بیې څخه، یکتاب پلورنځیو لپاره پر ټوک باندې ل

 ( آمریکایي ډالر۵۰۰بهر: ) هله هېواد
 

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

 اشتراك ساالنه
 ( افغانی51۰۰در مركز و واليات: )
 فیصد تخفیف ۵1برای مامورین دولت: با 
 ه تصدیق، نصف قیمتیبرای متعلمین و محصلین با ارا

 فیصد تخفیف از قیمت روی جلد 5۰برای کتاب فروشی ها با 
 ییامریکا( دالر ۵۰۰): ورخارج از کش
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